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السيدات والسادة النائبات احملرتمات،
نلتقي جمددا يف جلسة األسئلة الشفوية وذلك طبقا للفصل 911
من الدستور وعمال مبقتضيات النظام الداخلي جمللسنا املوقر واليت

حمضر اجللسة السابعة واخلمسني

يتضمن جدول أعماهلا  43سؤاال شفهيا موزعة على قطاعات
وزارية خمتلفة.

التاريخ :اإلثنني  22ربيع األول  11( 9341دجنرب 2192م).
الرائسة :السيد رشيد العبدي النائب الثاين لرئيس جملس النواب.

يف البداية نستمع إىل املراسالت الواردة على الرائسة ،فيتفضل
السيد أمني اجمللس لتالوهتا مشكورا ،فيتفضل.

التوقيت :ساعتان ومخسة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة

زواال والدقيقة السادسة والثالثني.

النائب السيد السالك بولون أمني اجمللس:

جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات

شكرا السيد الرئيس،

احلكومية التالية:
 كتابة الدولة املكلفة ابلنقل؛

توصلت رائسة جملس النواب ب  19سؤال شفوي 32 ،سؤال
كتايب ،مت سحب سؤال شفوي واحد ،شكرا السيد الرئيس.

 الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛
 الوزارة املنتدبة املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين؛

السيد رئيس اجللسة:

 الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل؛
 الوزارة املنتدبة املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة؛

شكرا السيد األمني،
أود أن أخرب السيدات والسادة النواب على أن الربملان بغرفتيه،

 السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي؛
 كتابة الدولة املكلفة ابالستثمار؛
 كتابة الدولة املكلفة ابلصناعة التقليدية واالقتصاد

سيعقد جلسة عمومية مشرتكة تضامنا مع الشعب الفلسطيين على
إثر التطورات األخرية املتعلقة بوضعية القدس الشريف ،ولذلك يف
هذا اليوم ابتداءا من الساعة السادسة والنصف مساءا ،سوف
أطلب من السادة رؤساء الفرق أن يتعاونوا معنا ابش نضبطوا
شوية الوقت ألن هناك جلسة اثنية اللي غتبدا مع السادسة
ونصف.

االجتماعي.

السيد رشيد العبدي رئيس اجللسة:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني

حضرات السيدات والسادة ،نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية
املدرجة جبدول أعمالنا ونستهلها ابلقطاع املكلف ابلنقل ،هناك
 8د األسئلة ،سؤال عن التدابري املتخذة للتقليص والوقاية من

وعلى آله وصحبه أمجعني.
افتتحت اجللسة.
السادة النواب،

حوادث السري للسيدات والسادة النواب احملرتمني فريق األصالة
املعاصرة ،فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا ،السيدة النائبة.

السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
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النائبة السيدة موىن اشريط:

 5السنوات األخرية ،ويف هاذ  91أشهر األوىل دايل ،2192
عندان  1.7-من عدد القتلى ،شكرا.

شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيدات والسادة النواب احملرتمون،

شكرا السيد الوزير ،التعقيب السيدة النائبة.

السيد الوزير احملرتم،

النائبة السيدة موىن اشريط:

نسائلكم السيد الوزير عن التدابري الوقائية والردعية اليت اختذهتا
وزارتكم لتفعيل وتنزيل مقتضيات مدونة السري اجلديدة ،علما أن
حوادث السري ال زالت يف ارتفاع مهول وطرقنا مازالت على حاهلا

شكرا السيد الوزير،
مجيل أن تتوفر بالدان على هذه الرتسانة القانونية كما جاء على
لسانكم السيد الوزير ،السيد الوزير كانت هناك إسرتاتيجية وطنية
أوىل ،ومل جتدو ومل تنحو املقصود منها ،وحنن اآلن ،كما قلتم ،يف

بل األسوأ ،خصوصا مع قدوم فصل الشتاء ،وذلك للحد من
نزيف حرب الطرقات الوطنية وتقليل حجم اخلسائر البشرية
واملادية؟ شكرا.

إسرتاتيجية وطنية اثنية ،املشكل السيد الوزير ،ليس يف تسطري
القوانني وإمنا يف تطبيقها ،وهذا هو بيت القصيد ،ما نريده هو
إجياد آلية فعالة لتطبيق هذه املقتضيات ،آلية لتحديد وتوحيد من
سرياقب من؟ ومن سيعاقب من؟ آلية حتد من قتل أزيد من

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،السيد الوزير.
السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

 4111مغريب كل سنة واإلحصائيات واألرقام املهولة تعرفوهنا
خبصوص عدد احلوادث واجلرحى والقتلى ،وختلف آالالف املآسي
األسرية واإلجتماعية ،فضال عن التكاليف املالية واإلقتصادية.

السيدة النائبة احملرتمة ،احلكومة يف إطار ما تفضليت به ،عندها
إسرتاتيجية وطنية اللي هي إسرتاتيجية عشرية اللي كتمشي من
 2192ل  ،2129وهاد االسرتاتيجية فيها أكثر من  491دايل

السيد الوزير ،نسائلكم ماذا عملت احلكومة خبصوص البنيات
التحتية الطرقية من جتهيز للطرق وتوسيعها وأيضا احلالة امليكانيكية
للعرابت؟ زد على ذلك غياب اإلشارات...

اإلجراءات ،واللي مقسمة إىل حماور مخسة رئيسية وحمددة وموجهة
إىل مخس فئات اللي تتعاين من الطرقات ومن احلوادث دايل
السري ،ال يسع اجملال أننا نتحدثوا عليها ،لكن أان مستعد جنيو
للجنة ونذاكرو يف هاذ الشي.

السيد رئيس اجللسة:

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:
شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ السيد الوزير
يف بعض الثواين.

النتيجة هو أنه عكس ما يسوق له ،ال يف وسائل اإلعالم وال يف
الواقع يظهر على أنه اإلحصائيات اللي عندان الرمسية اليوم ،كتبني
على أن هناك تراجع يف عدد القتلى على الصعيد الوطين خالل
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اإلسرتاتيجية دايل لسالمة الطرقية يف النقل الغري املنظم ،الوزارة

السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

اعتمدت مشروع اللي هو مشروع دايل دفرت التحمالت لفتح
القطاع على مجيع املهنيني الذين يريدون أن يستثمروا يف النقل
املزدوج اللي يتحدث عنه أبنه نقل غري منظم ،اليوم عندان هاذ
األرضية ،وعندان األرضية األخرى اللي هي دراسة موضوعية اللي

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:
شكرا ،القول السيدة النائبة ،أبن اإلسرتاتيجية دايل العشرية األوىل
 2194-2114ماعطاتش نتيجة ،هذا قول مردود عليه ،ألنه
النتائج تؤشر ،أقول النتائج واألرقام اللي من املنظمة L'OMS
العاملية للصحة و CNPACدايلنا ،اللجنة الوطنية تؤشرعلى

عندان على خالف ما كان يف السابق ويف عهد احلكومات
السابقة ،اليوم دران دراسات ميدانية ل  22إقليم ،عندان اليوم
 52موجودة اآلن ،وهاذ الدراسات دايل القرب هي اللي

أن اإلسرتاتيجية كانت عندها أهداف وحققت اجلزء الكبري منها،
وهاذ اإلسرتاتيجية دايل اليوم هي ،تنكملو هبا يف إطار اإلستمرارية
على أساس أننا نوصلوا لألهداف الرئيسة واحلقيقية .تكلمت على

غتحددان مع السلطات اإلقليمية ومع السلطات املختصة دايل
الوزارات ،حددان أشنو هي اخلصاص احلقيقي اللي عندان يف النقل
الغري املنظم ويف النقل املزدوج على أساس أننا نفعلو العملية دايل
إعطاء تراخيص جديدة وال إعادة النظر يف الرتاخيص املتوفرة،
شكرا.

املراقبة التقنية ،حنن نشتغل عليها يف إطار منظومة جديدة ،وعقد
برانمج مع املهنيني اللي حنن غنفعلوه ،ويف اإلطار الثاين دايل
احلالة دايل....
السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،السؤال الثاين حول النقل غري املنظم للسيدات
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة املعاصرة ،فليتقدم أحد
السادة النواب مشكورا.

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.
النائب السي نور الدين اهلروشي:
السيد الوزير ،ابلنسبة لغري املنظم يشمل كل من نقل البضائع
والنقل السري والنقل املزدوج كذلك حىت النقل احلضري ،نعطي

النائب السيد نور الدين اهلروشي:
السيد الوزير ،نسائلكم عن إسرتاتيجية احلكومة خبصوص النقل
الغري املنظم؟ وشكرا.

مثال :قد عرفت مدينة تطوان قدوم شركات جديدة مكلفة ابلنقل
احلضري بواسطة التدبري املفوض منذ سنة  ،2194وذلك من
أجل الرفع من اجلودة ولكن ما وقع هو العكس السيد الوزير،
والغريب يف األمر هو قيام الشركة خالل شهر نوفمرب 2192

السيد رئيس اجللسة:
السيد الوزير جوابكم.

بوضع حواجز ابألبواب األمامية واخللفية ،حيث شكل هذا
اإلجراء املعتمد إقصاء ذوي االحتياجات اخلاصة وكذلك النساء
احلوامل والنساء اللوايت هلن انقالت األطفال وكذلك املسنني الذين

السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:
شكرا السيد الرئيس،

ال يقدرون على دفع هذه احلواجز ،وهذا األمر خمالف لبنود
الدستور املغريب ،مع العلم أن دفرت التحمالت ينص على استعمال
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السيد رئيس اجللسة:

حافالت جديدة ابألرضية املنخفضة التسهيل ،الولوج واهلبوط
لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة اليت جيب متتيعها مبجانية
النقل احلضري ،ابلنسبة النقل املزدوج يتمثل يف فك العزلة مع العامل
القروي ،لكن عشوائية تسيري هذا القطاع له عدة من اخلروقات
كتعمد النقل األضعاف من الركاب املسموح هبا القانون أمام

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ السيد
الوزير.
السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:

مرأى ومسمع املسؤولني ،كذلك السرعة املفرطة وغريها من
اخلروقات ،أما ابلنسبة للنقل السري أو النقل العشوائي أو النقل
الغري املرخص..

شكرا السيد الرئيس،
ابلعودة إىل املوضوع اللي تيهم الوزارة دايل النقل ،دايل النقل

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب؟ فريق التجمع
الدستوري.

املزدوج ،احنا منفتحني قلت يف إطار هاذ الدراسة دايل القرب
على أننا نيسرو كل ما هو استثمار يف اجملال القروي على أساس
أننا نرفعو من عدد اخلطوط ،ومن عدد الرتاخيص اللي هي مرتبطة
ابجلماعات القروية اللي فيها إشكاالت دايل النقل املزدوج ،الدور

شكرا السيد الرئيس،

دايلو الرئيس هو العمل على تنمية املناطق واللي هي جبلية وأيضا
املناطق األخرى ،وأيضا الرفع من املستوى دايل التنمية السوسيو
اقتصادية ،أتضامن كل التضامن يف امللف املتعلق بتطوان ألنه

النائبة السيدة خدجية الزايين:
السيد الوزير ،إن ما أقدمت عليه شركة  vitalisمؤخرا بتطوان
وعمالة املضيق الفنيدق يعترب ردة حقيقية يف جمال حقوق ذوي
اإلعاقة ،وحمدودي احلركة ابلنسبة للنساء احلوامل وابلنسبة للشيوخ

هاذي شركة خاصة واللي ابلفعل قامت بواحد اإلجراء اللي من
املفروض على أنه شركة خاصة ما متشيش ضد ما هو مرتبط
ابإلسرتاتيجية الوطنية ال دايل املغرب يف ما يتعلق بذوي
اإلحتياجات اخلاصة ،ولكن أيضا كل ما هو متفق عليه يف

وكذلك ابلنسبة لألشخاص البدن ،فبالنسبة للحافالت اليت
جعلت من أبواهبا زانزن حديدية مغلقة ،األمر الذي جعل اجملتمع
املدين واحلقوقي خيوض نضاالت يف املوضوع ،وقد يقدم على
تقدمي دعوى ابلنسبة للمتضررين أمام احملاكم ،إذا أثري هذا املوضوع

التعاهدات الدولية ويف املواثيق الدولية يف هاذ اجملال اليت تيهم هاذ
الفئة من املواطنني ،ابعتبار أنه النقل احلضري ما اتبعش لوزارة
النقل ولكن مرتبط بوزارة الداخلية وابجلماعة اللي هي اللي تتقوم

السيد الوزير أرجو أن تتحرك احلكومة لفرض سلطة القانون ،جلعل
وسائل النقل وليجة ابلنسبة لذوي اإلعاقة حىت نكون أكثر التساقا
مببادئ الدستور املبين على عدم التمييز وتكافؤ الفرص ،وشكرا
السيد الوزير.

ابلتدبري دايلو واللي ابلفعل قامت بواحد اإلجراء اللي من املفروض
على أنه شركة خاصة ما متشيش ضد ما هو مرتبط ابإلسرتاتيجية
الوطنية ال دايل املغرب فيما يتعلق بذوي اإلحتياجات اخلاصة،
ولكن أيضا كل ما هو متفق عليه يف التعهدات الدولية ويف املواثيق
الدولية يف هذا اجملال اللي تيهم هاذ الفئة من املواطنني ،ابعتبار
أنه النقل احلضري ما اتبعش لوزارة النقل ،ولكن مرتبط بوزارة
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الداخلية وابجلماعة اللي هي اللي تتقوم ابلتدبري دايلو ابلطريقة

الصعيد األفريقي ،لكن كما تفضلت كاين بعض اإلشكاالت اللي

اللي كاينة يف تطوان ،حنا اليوم يف إطار احلكومة والتضامن
احلكومي سنقوم مبا يلزم على أساس أن هاذ الشركة اخلاصة ابلفعل
توفر هلاد الفئة دايل ذوي اإلحتياجات اخلاصة الظروف املناسبة
وتعتربهم كمواطنني اتمها مغاربة وهلم من احلقوق...

مرتبطة ابخلدمات واللي تنحاولو من خالهلا على أنه نرفعو من
مستوى اجلودة دايل األداء وخاصة يف الفرتات اللي هي استثنائية
اليوم دايل العطل ودايل املواسم ،فرتة اإلكتظاظ وكاين اجلودة
دايل اخلدمات املقدمة فيما يتعلق ابملواقيت واإللتزام هبا هذا هو

السيد رئيس اجللسة:

عمل اللي هو مواكب وتنتمناو أنه ملي نكملو هاذ االوراش
الكربى املهيكلة غادي نستطعو أننا نتغلبو على هاذ املشكل دايل
اإلكتظاظ ومشكل أيضا دايل اجملي يف الوقت ابلنسبة للقطارات،
شكرا.

شكرا السيد الوزير ،السؤال الثالث متعلق بضعف خدمات النقل
السككي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق
اإلشرتاكي ،فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا بطرح السؤال،
السيدة النائبة.

السيد رئيس اجللسة:

النائبة السيدة مينة الطاليب:

شكرا ،التعقيب السيدة النائبة من الفريق اإلشرتاكي.
النائبة السيدة مينة الطاليب:

السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير،

السيد الوزير احملرتم ،تعاين اخلطوط السككية وخدماهتا من عدة

فقط ،السيد الوزير ،كشف التقرير السنوي األخري للمجلس
األعلى للحساابت على جمموعة من اإلختالالت وعلى جمموعة
من األسباب اليت تعترب هي األساس لتدهور خدمات هذه

إختالالت ،ما هي اإلجراءات والتدابري املستعجلة اليت تعتزم
وزارتكم اختاذها من أجل حتسني هذه اخلدمات؟
السيد رئيس اجللسة:

اخلطوط السككية ،كنوجدو أبن املواطنني ،السيد الوزير ،يعانون
يوميا من أتخر القطارات ،هناك عدم االحرتام حىت للمواطن
حينما ال يتم إخباره بكم سيتأخر ،يعين ،التوقيت الذي سيتأخر
فيه هذا القطار ،حينما ال يعتذر هلاذ املواطن ،حنا كنعرفو ،اآلن،

شكرا السيدة النائبة ،السيد الوزير جوابكم.
السيد حممد جنيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:

أبن واحد النسبة كبرية جدا أن أن وسيلتها الوحيدة للتنقل هي
القطار خصوصا الناس اللي كيمشيو من الرابط  ،يعين أن أشغاهلم
كثرية إما يف الدار البيضاء أو يف القنيطرة ،وأن كتفوت هاد

شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،تعلمون على أنه ابلفعل اليوم السكك
احلديدية تقوم بواحد اجملهود اللي هو جمهود كبري يف إطار التنمية
اإلقتصادية والتنمية اللوجستيكية يف البالد وكاين استثمارات اللي

الساعات كتفوت على هاد الناس واحد األموال طائلة سواء على
املقاوالت أو على كذلك الناس مرتفقي هذا القطار ،ابإلضافة
إىل ذلك ،السيد الوزير ،كنوجدو أبن ما يرصد ل TGVهو

هي كتفوق  41مليار درهم خالل اخلمس سنوات املقبلة ،ومنها
اخلط الفائق السرعة وكاين اخلط اللي هو التثنية كما تعلمون دايل
مراكش الدار البيضاء ،والتثليث دايل القنيطرة الدار البيضاء ،وهذا
يف البنية التحتية تيجعل املغرب مصنف يف املرتبة األوىل على
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ما يوقفش القطارات ،ورغم البنيات التحتية واألشغال اللي عندو

يضاعف كثريا ما يرصد ل ،يعين ،إصالحات مجيع املعدات
وصيانة هاذ القطارات ،حنا كنساءلوكم كذلك ،السيد الوزير....

حبال إيال جييت  l'auto routeوال الطريق وبغييت تصاوبيها
البد تتوقف احلركة وال تتعطلها ،املكتب قرر ابش ما يعطلش هاذ
الشي وابش يبقى يف الوترية دايلو ،على ذاك الشي كاينة هاذ
اإلشكاالت نتمناو أهنا ،..اتزة ماشي مأخرين معها ،ال ،اتزة

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ السيد النائب
من فريق العدالة التنمية.

وقعنا معها وقليت وقعنا معاها يف الصيف ،فهي اخلط داب دايل
فاس ودايل وجدة نشتغل عليه ،راه دران  des arretsإضافيني
والتوقيف دايل الرتاانت يف واحد اجملموعة دايل املدن اللي جات
يف ذاك اخلط ومنها جرسيف اللي زدان فيها بعض...

النائب السيد مجال مسعودي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير ،وقعنا خالل الصيف كجماعة اتزة اتفاقية شراكة مع

شكرا السيد الوزير ،منر للسؤال الرابع عن منظومة اللوجيستيك
ببالدان للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع
الدستوري ،فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا.

املكتب الوطين للسكك احلديدية ،من أجل حتسني خدمات النقل
السككي ،نسائلكم السيد الوزير ،عن مصري هاته االتفاقية
ونطالبكم كذلك بتفعيلها ،خصوصا وأهنا مدينة اتزة من بني املدن
القالئل اليت مل حتظى هباذ السياسة اإلسرتاتيجية دايلكم دايل
حتسني اخلدمات ،وخصوصا إحداث حمطات دايل السكك
احلديدية من اجليل اجلديد ،وشكرا السيد الوزير.

النائب السيد كرمي شاوي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم ،ال خيفى على أحد اجملهودات امللحوظة يف

السيد رئيس اجللسة:

إطار املخططات اجلهوية لتنمية املناطق اللوجيستية ،لذلك
نسائلكم السيد الكاتب الوزير احملرتم عن مستوى حتسني وتطوير
منظومة اللوجيستيك ببالدان؟ وشكرا.

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير.
السيد حممد جنيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

السيد رئيس اجللسة:

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:

السيدة النائبة ،أان ال ميكن أن أدافع على أمور اللي يف الواقع

شكرا السيد النائب ،السيد الوزير.

كاينة ،األمور اللي تكلميت عليها وتفضليت هبا حقيقة جزء ابش
ولكن ماشي معاانة يومية ،هي معاانة يف أوقات اللي حلد اآلن
املكتب رغم ما يقوم به يف إطار التدبري دايهلا وخاصة يف املواسم
ويف العطل يف الويكاندات ويف غريو اللي تيوقع لينا إشكاالت أان

السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:
شكرا السيد الرئيس،

متفق معاك حنن نعمل وتنتصور على أنه ملا اختذ املكتب القرار أنه

6

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر 7102
-

شكرا السيد النائب احملرتم ،ال هاذ املنظومة وهي فيها اسرتاتيجية

كنعلمو أبن قطاع دايل النقل هو يعترب معلوم لدى اجلميع أبنه

دايل  2141راه ماشي دقيقة اللي ،كاين أهداف رئيسية  5دايل
احملاور دايل اإلسرتاتيجية السيد النائب راه مطلع عليها ،وركزان
على  4دايل األهداف اللي هي مرتبطة بتحقيق انتج نرفعو ب
 5النقط يف البيب ،نقصو  %45دايل  CO2دايل ما هو

إحدى أهم الدعامات األساسية اللي كتساهم بواحد الطريقة
مباشرة يف حركية املواطنني البضائع اإلنتاج ،وتنمية املبادالت
التجارية على الصعيد الدويل والوطين ،واليوم غنتكلمو غري على
املستوى الوطين ،فبطبيعة احلال الوزارة دايلكم اليوم مطالبة من

مرتبط ابالنبعااثت الغازية ،ورفعو أيضا من النسبة دايل القيمة
املضافة ،فإذن هاذ األمور احنا غاديني فيها ،كان أتخر من
االتفاقية لعقد برانمج اللي دران يف  2191مع املستثمرين ومع

أجل بذل جمهود ،املزيد من هاذ اجملهودات ،وهو جمهودات كبرية
إلصالح أوال هاذ الرتسانة القانونية املنظمة هلذه املناطق ،وأتهيل
العنصر البشري مهنيا واجتماعيا ،وأتهيل خمتلف خدمات النقل

CGMاللي وقع فيه أتخر يف البداية ويف االنطالق ،اليوم هاذ
الشي دايل اجلهوية حنن يف إطار الدراسة اللي مشينا فيها حاولنا
يكون عندان تصور ،اليوم هاذ التصور جاهز ،بدينا طنجة
املتوسط ،مشينا للدار البيضاء يف إطار زانتة وميطا كما تعلم،

عرب الطرق ،وإعادة النظر يف املساطر اإلدارية املتعلقة هبا ،إضافة
إلصالح قطاع النقل الطرقي اجلماعي لألشخاص وخاصة ابلعامل
القروي واملناطق اجلبلية والنائية.
السيد رئيس اجللسة:

اليوم راه حنا اجلهات األخرى ،راه احنا تنشوفو اإلمكانيات اللي
هي مرتبطة ابإلطار العام دايل االشتغال مع الفاعلني املمولني
واملستثمرين ،وتنفتشو على العقار يف هاذ املدن اللي تيكون فيها

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ السيد الوزير
يف بعض الثواين.
السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

التجميع دايل األحواض تنسميوها أحواض دايل اإلنتاج وال
أحواض دايل اإلسترياد ،وأحواض دايل ميكن يكون يف التصدير
فإذن هاذ احملاور الرئيسية دايل اإلسرتاتيجية جهة الشرق مكناس
فاس ،اجلهة دايل أكادير ،الدار البيضاء كاينة وطنجة كاينة

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:
شكرا السيد الرئيس،

الرتسانة القانونية نشتغل عليها ابتفاق مع الفيدرالية ،واملسألة اللي
مرتبطة ابملوارد البشرية هي عنصر من العناصر اخلمسة دايل
اإلسرتاتيجية مع جمموعة من املراكز أو من..

واألمور ها هي خالل  2198غادي منشيو فيها فهاذ اإلجتاه،
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

التعقيب للسيد النائب.

شكرا السيد الوزير ،ومنر إىل السؤال اخلامس حول أتهيل النقل
السككي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق

النائب السيد كرمي شاوي:
شكرا السيد الوزير ،يف احلقيقة ما ميكن لينا إال نثمنو هاذ

اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،فليتفضل أحد السادة النواب
مشكورا.

اجملهودات املبذولة من طرف وزارتكم ،ويف نفس السياق ويف إطار
التذكري والتفاعل السيد الوزير ميكن يل أان أنكد ليكم أبن حقيقة
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النائب السيد احلسني بوزحاي:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

تعقيب للسيد النائب احملرتم.

السيد الوزير ،يعاين النقل السككي من مشاكل حتول دون القيام
ابلدور املنوط به على الوجه املطلوب .فما هي التدابري املتخذة
لتأهيليه؟

النائب السيد احلسني بوزحاي:
السيد الوزير ،املشكل املطروح هو أن العديد من املناطق احلدودية
والنائية وأخص ابلذكر إقليم طاطا ال زالت ساكنته غري مستفيدة
وحنن يف القرن  29من خدمات النقل السككي ،بل األخطر من

السيد رئيس اجللسة:

ذلك حىت الربط ابحلافالت التابعة لقطاعكم غري متوفرة ابلرغم
من اإلقبال املتزايد عليها من طرف الساكنة ،من املفروض أن
حتظى هي األخرى ابحلق يف النقل السككي وغريه ،السيد الوزير،

شكرا السيد النائب ،جوابكم السيد الوزير.
السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:

لقد آن األوان لتفعيل الوعود اليت مت تقدميها يف هذا الشأن مع
السلطات واملنتخبني جبهة سوس_ماسة الرامية إىل حل مشكل
النقل هبذه اجلهة اليت ال زالت ساكنتها حمرومة وتعاين من صمت
وزارتكم ،امللف املطليب دام سنوات وتعاقب عليه العديد من الوزراء

شكرا السيد الرئيس،
عطفا على ما قلته ابلنسبة للموضوع اللي الفريق اإلشرتاكي طرح
فيه كاين البنية التحتية اللي فيها ماليري دايل اإلستثمارات خالل

دون أن جيد له حال متكامل وهنائي حلد اآلن ،إذن السيد الوزير
نطالب على وجه اإلستعجال اإللتفاتة لساكنة املناطق النائية
ومتكينها من وسائل نقل حمرتمة ومقبولة ،وشكرا السيد الوزير.

العقد األخري ،وخاصة يف الفرتة األخرية دايل عقد الربانمج اليوم
حنن عندان تصور شامل على املستقبل دايل التعاطي مع البنيات
التحتية ومع جتويد اخلدمات يف القطاع السككي من خالل عقد

السيد رئيس اجللسة:

الربانمج الذي نع ّده اآلن اللي غيكون عاد برانمج مستقبلي دايل
مخس سنوات مع املكتب الوطين ،واللي من خاللو ابلفعل أبرزان
واحد اجملموعة دايل القواعد مركزية دايل التعاطي والتعامل مع
انتشار السكك احلديدية يف املغرب ،وأيضا يف إطار تطوير

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ السيد النائب
من فريق العدالة والتنمية.
النائب السيد أمحد أدراق:

اخلدمات على أساس أنه السكك احلديدية ابلفعل ينتقل من
موضوع دايل نقل املسافرين ونقل البضائع إىل موضوع دايل
التنمية اجلهوية ،ويكون قطب األقطاب يف إطار التعامل مع

شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيد الوزير،

وسائل النقل األخرى سواء كان النقل البحري و ال النقل اجلوي
وال حىت نقل البضائع عرب الطرق ،ابش نوضعو منظومة يكون
eco_systéme un eco_ systémeمتكامل للنقل
السككي للبضائع يف املغرب ،شكرا.

نثمن جمهوداتكم يف هذا القطاع ونؤكد أنه فعال ابلنسبة للمناطق
اجلنوبية بدءا جبزء من جهة مراكش اتنسيفت وانتهاءا جبهة
الداخلة ،يعين مخسة دايل اجلهات ال زالت تنتظر الربط ابلنقل
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السككي ،إيال كانو اإلخوان كيتكلمو على ضعف اخلدمات

أان أتفهم ابلفعل الطلبات دايل اإلخوان سواء كانوا بوعرفة وال يف

والتأهيل دايل اخلدمات ،فإننا احنا يف هذه اجلهات نتكلم عن
انعدام هاذ اخلدمة العمومية اللي هي النقل السككي من مراكش
إىل اجلنوب ،وشكرا.

طاطا وهذا أمر مشروع ،اليوم املكتب الوطين عندو إسرتاتيجية
اللي هي مرتبطة أساسا ابلنقل السككي ولكن كاين أيضا
إسرتاتيجية مندجمة مع وسائل النقل األخرى ،يف إطار العمل
احلكومي احلكومة تعمل ابلفعل على توفري ما يلزم من الوسائل

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تفضل السيد
النائب الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية .

دايل النقل سواء كانت حبري وال سككي وال طرقي وال أيضا
اجلوي ملختلف اجلهات دايل الوطن ،اليوم املخطط املديري اللي
تنتحدثوعليه اللي هو مرتبط بعقد الربانمج املستقبلي مع

السيد الرئيس،

ONCFمع املكتب من املفروض وأقول من املفروض على أنه
يكون فيه اجياابت على بعض الطلبات اللي جاتنا من األقاليم،
ومنها األقاليم اجلنوبية اللي هي ابتداء من مراكش إىل أكادير
األمور راه غادية ويف إطار الدراسة ،على أساس أنه يتم اإلجناز

النائب السيد حممد بلحسان:
السيد الوزير ،إيال كنا كنهضرو على كيما قال األخ أبنه املناطق
من الضعف دايل السكك احلديدية احنا يف املناطق اجلنوبية
الشرقية عندان السكك احلديدية واصلة حىت لبوعرفة ومن بوعرفة
آش بقات للراشيدية ؟ ما بقى هلا والو األرض مبسطة ،هلذا

دايهلا بطريقة اللي تكون إجيابية على أساس أنه ابلفعل نوسعو،
وتتعرفو على أنه جزء اليوم حىت من القطار الفائق السرعة اللي
غيتوسع على أساس أنه يوفر لألقاليم اللي هي أيضا جاية فهاذ

الدراسة ملي كان السيد الوزير السابق وزارة التجهيز كان واعدان
أبنه الدراسات راه كتدار كنشوفو كنطالبو منكم ابش هاذ
الدراسات والنقل من بوعرفة لوجدة خصنا على األقل يستافدو

الكس دايل اجلنوب ،ما ميكن أن نقوم به اليوم يف إطار النقل
السككي هو أننا نوفرو هاذ ما يعرف ابالستكمال دايل النقل
السككي من خالل احلافالت دايل سوبراتور.

منو املواطنني ما شي غري التجارة ،و هلذا كنطلبوأبنه التوسيع دايل
السكك احلديدية يف اجلنوب الشرقي ،وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،ومنر إىل السؤال السادس حول دعم الدولة
لتغيري أسطول الشاحنات وسيارات األجرة للسيدات والسادة
النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل أحد السادة
النواب مشكورا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل
السيد الوزير.
السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

النائب السيد أمحد صدقي:

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الرئيس،
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تعليم السياقة ،هاذو  3دايل الفئات اللي غيجيو يف التعديل اللي
جايكم إن شاء هللا من جملس املستشارين غدا.

تقوم الدولة مبجهود كبري يف جمال جتديد وحتديث أسطول النقل
العمومي ونقل البضائع من شاحنات وسيارات أجرة وغريها ،عن
احلصيلة احملققة واآلفاق املرتقبة نسائلكم السيد الوزير احملرتم؟

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،السيد النائب تفضلوا تعقيب.

شكرا السيد النائب ،السيد الوزير جوابكم.

النائب السيد ادريس الثمري:

السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

شكرا السيد الرئيس،

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:

أوال السيد الوزير احنا كنثمنو هاذ الربانمج ألنه برانمج عندو
أهداف مهمة كتهم جتويد اخلدمة دايل النقل ،كيهم جتويد يعين
كذلك شروط السالمة كيهم كذلك توفري خدمة جيدة

شكرا السيد الرئيس،
يف إطار دعم اإلسرتاتيجية الوطنية دايل النقل اللي كانت مرتبطة
ابلعديد من اجملاالت ومنها ملا جاء التحرير دايل قطاع دايل نقل
البضائع ،كان ضروري على أنه احلكومات السابقة تواكب هاذ
العملية دايل التحرير من خالل دعم املستثمرين وخاصة

للمواطنني ،وأكيد أن هاذ السؤال دايلنا احنا هم ماشي فقط
السؤال املتعلق ابلنقل دايل البضائع حىت النقل كذلك دايل
املواطنني ،واللي مبا فيه السيارات دايل األجرة .وبطبيعة احلال
هاذيك املنحة اللي ّدارت ألنه يف البداايت األوىل بطبيعة احلال

ملتطلبات التنمية االقتصادية ،ولكن أيضا نستجبو لكل ما هو
مرتبط ابملناخ وابلطاقات املتجددة وغريها .اليوم الربانمج اللي
عندان خالل هاذ السنوات وفران فيه واحد دعمنا بني قوسني

خيلص طريطات دايول هذاك الشاحنة رغم أنه غادي يتوفر من
عدد من السلبيات املتعلقة ابلوقود املتعلقة ابلصيانة واإلصالح،
وفيما يتعلق ابملوضوع دايل الطاكسيات كاين هناك مشكل
حقيقي السيد الوزير ،هو أنه وقع فعال إصالح يف القطاع دايل

املستثمرين اللي عندهم واحد الشاحنة وال  2واللي ابلفعل جاء
الربانمج دايل  2119واللي بدا التطبيق دايلو يف  2118واللي
زدان كملناه يف  2193من خالل ليس فقط املنحة دايل التجديد
ولكن منحة أيضا دايل التكسري ،على أساس أننا نستجبو

كان هناك خالف يف القيمة ،ألنه النوع دايل هاذ الدعم هو نوع
من كأن احلكومة كتشرتي هاذيك اآللية القدمية من املهين ،ولكن
يف نفس الوقت راه تتكلفو أعباء إضافية ألنه من بعد غيبقي

ماشي وفران  421مليون درهم اللي مشات للتجديد ،ومن خالل
التجديد وال التكسري دايل واحد  2511عربة .واليوم قانون املالية
دايل  2198اإلخوان دايلكم يف املستشارين غيجيبو لكم غدا
إن شاء هللا واحد التعديل جديد اللي ما ّدارش يف جملس النواب

النقل يف قطاع التجهيز ،ولكن أتخر وما عرفناش عالش مازال
متأخر اإلصالح دايل قطاع كرميات ،قطاع الكرميات قطاع حيوي
كيخص احلكومة اليوم خصها تبادر إىل إصالح هاذ القطاع
وحتاول اليوم توفر كيفما هي كتحاول اليوم تعطي كرميات خاص
اجلانب اإلجتماعي يبقى ألن كاينني مهنيني ما كيستافدوش،
كاين اليوم فيما يتعلق ابلشرط دايل الدعم ابلنسبة للطاكسيات
كاين شرط دايل العقد النموذجي ،مع األسف واحد العدد اليوم

واللي من املفروض إستجابة ملطلب السيد النائب واآلخرين
واملهنيني واللي غنعملو فيه منحة استمرارية خالل ثالث سنوات
دايل التجديد ودايل التكسري دايل نقل املسافرين ،ودايل النقل
البضائع وزدان عليها النقل دايل اجلر واإلغاثة وزدان عليه دايل
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النائبة السيدة خدجية رضواين:

ما عندوش العقد النموذجي كاين كذلك مشكل الكرميات اللي
األصحاب دايهلا متوفيني.

شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير ،نسائلكم عن مآل عقد الربانمج املوقع مع املهنيني
من طرف الوزارة دايلكم مع املهنيني ومآل كذلك احلوار

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ ليس هناك
تعقيب ،السيد الوزير تفضل.

اإلجتماعي مع هؤالء املهنيني فيما خيص أرابب مدارس تعليم
السياقة؟ شكرا.

السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:

السيد رئيس اجللسة:

السيد النائب ،بشكل اإلجتاه دايل اقرتاح بعض التعديالت على
احملتوايت اللي هي مرتبطة هباذ اإلصالح دايل املنظومة ،احنا ما
عندانش إشكال املبالغ احنا تنجيبوها لكم للربملان ،وتنقولكم هاذ
الشي اللي عندان نقدروا نعطيوه نعطيوا  951مليون درهم من

شكرا السيدة النائبة ،السيد الوزير ،جوابكم.
السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:
شكرا السيد الرئيس،

خالل السيكما اللي عندان دايل النقل ،شفتوا انتما على أنه هاذ
املبلغ راه هذا أنتما التشريع ،راه احنا دااب غري ابش نكونوا
واضحني ،راه انتما اللي كتشرعوا ،احنا كنلتزموا بذاك الشي اللي

السيدة النائبة ،قطاع تعليم السياقة مل ينقطع معه أبدا احلوار،
واحلوار كان مستمر منذ اجمليء دايلنا هلاذ الوزارة يف املرحلة
السابقة ،دران معهم عقد برانمج يف  2193يوليوز ،توقع فيه 93
اإلجراء  3دايل احملاور ،أتخران يف البداية دايل التطبيق دايل جزء

كتخرجوا لنا ،املسألة الثانية دايل الطاكسيات أنتما عارفني
القطاع اتبع لقطاع الداخلية ما غندخلش يف التفاصيل دايله،
اجملال اآلخر دايل الكرميات راه احنا وقفنا الكرميات يف 2194
وما كاين حىت شي كرمية يف القطاع دايل النقل العمومي أبدا،

من هاذ احملاور و  2من هاذ اإلجراءات إلعتبارات اللي هي
موضوعية مرتبطة بطلبات العروض دايل عدد من les
marchésاللي مرتبطني ابلبيداغوجية دايل التعليم دايل
السياقة إىل آخره ،اليوم مت اإلعالن خالل هاذ الشهر على أننا

حنا اليوم من خاللكم من خالل جملس النواب عاود تنعطيوا النداء
للمهنيني ألن كنا غنوقعوا معهم عقد الربانمج ابش نفكوا هاذ
اإلشكال دايل الكرميات بصفة هنائية..

كاين منظومة دايل التطبيق تقريبا دايل  % 11دايل عقد برانمج
اللي دران معهم واللي فيه واحد اجملموعة دايل اإلجراءات واحلوار
هو مستمر يف يوليوز جلسنا مع اهليئات تقريبا كلها اللي تنعرف

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،ومنر إىل السؤال السابع سؤال آين حول مآل
اتفاقية الشراكة املوقعة بني كتابة الدولة املكلفة ابلنقل ومهنيي
قطاع السياقة للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق

أان واللي تتعرف الوزارة داييل استدعيناهم ودران معهم حوار ،واليوم
كاين إشكاالت تتبعوها السادة النواب احملرتمني والسيدات
النائبات احملرتمات ألننا اختذان بعض اإلجراءات اللي هي بني
قوسني غتكون داعمة ابش الرخصة دايل السياقة يف املغرب تويل

اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،فلتتفضل السيدة النائبة مشكورة،
تفضلي السيدة النائبة.
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رخصة ابلفعل يف املستوى دايل التطلعات دايلنا يف اجملال دايل

السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

السالمة الطرقية وأهنا ما تكونش واحد البطاقة فقط اللي تيجيبها
اإلنسان ويديها يف  95يوم ويديرها يف جيبه وميشي يف احلوادث
ونلقاوا  4511و  4911قتيل ،وشكرا.

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:
شكرا السيد الرئيس،
غري نبغي أنكد للسيدة النائبة أن الكالم اللي تيقولوا املهنيني انت

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،تعقيب.

جبتيه دااب للمهنيني ،املهنيني راهم مهنيني وعندهم مطالب أان
جاوبتك على داك الشي اللي تنديروا وملي بدينا تنطبقوا السيدة..

النائبة السيدة خدجية رضواين:

السيد رئيس اجللسة:

صحيح السيد الوزير ،انتما تتقولوا أبن احلوار ما زال مستمر يف

شكرا السيد الوزير ،السؤال الثامن وهو سؤال آين عن النقل السري
للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية للتقدم
واإلشرتاكية.

حني أن املهنيني ،السيد الوزير ،كيتأسفوا أن احلوار معهم يعين
خصوصا انقاطع من  2199لألسف كيف ما كيطالبوا ضروري
أن القرارات اإلنفرادية دايلكم على لسان هؤالء املهنيني كيطالبوا

النائب السيد سعيد ادبعلي:

ضروري ابملقاربة التشاركية ،السيد الوزير ،وضروري الوزارة دايلكم
أهنا تنبه هلاد االحتجاجات اللي يف الشارع ،هاد اإلحتقاانت اللي
يف وسط املهنيني ضروري اتخذوها بعني اإلعتبار وكذلك هاذ
العقد دالربانمج اللي وقعتوا معكم السيد الوزير  8هيئات بقات

السالم عليكم السيد الرئيس
السيد الوزير
السؤال دايلنا اليوم كيتعلق ابلنقل السري اللي أان ما كنسميهش
ابلنقل السري نقدر نسميه ابلنقل الشعيب أو ال العتاقة كيما
كيقولو ليهم يف بالدان ،واحلل دااب اللي كاين هو أنه فوقت ما
حيصلوا هاذ الناس هادو كيدخلوا للفوراين  95يوم ويعاود

يف واحد اهليئة فقط هي اللي منضابطة مع الوزارة دايلكم ،هذا
خصكم إعادة النظر فهاذ النقطة ،السيد الوزير تتقولوا أبن أتهيل
القطاع صحيح كتهتم هبا الوزارة لكن لألسف كنتم وقعتوا العقد
من  2193على أساس أنه غايتم التنزيل دايله تدرجييا سنة
 2199واحنا يف النهاية دايل  2192ولن تنزل إال بندين2 ،
دالبنود فقط لألسف ما كاينش أتهيل ،توفري حىت عقد تكوين ما
وفرتوش النموذج دايل عقد التكوين..

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد النائب ،جوابكم السيد الوزير.

شكرا السيدة النائبة ،منر إىل التعقيبات اإلضافية ،هل هناك
تعقيب إضايف؟ السيد الوزير.

السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

يطلقوهم ،بغيتكم السيد الوزير نعرف شنو مها احللول اللي ممكن
تقدموها هلاذ الناس هادو؟ وشكرا.

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:
شكرا السيد الرئيس،
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ال احللول السيد النائب احملرتم حنا ابلنسبة لنا واضحة ،خيرجوا من

واش غادي يديرها يف الطاكسي ،اللي كنتمنا السيد الوزير أنه

السرية للوضوح ،دفرت حتمالت فيه إلتزامات من طرفهم ،وإلتزامات
من طرفنا ،يوفروان إلتزامات ،يقدمو امللف اإلقليمي ،جييبوهنا وطين
وحنا مستاعدين نعطيو للمغرب كلو الرخص دايل اإلستثناء ،ما
كاين حىت شي حاجة ،هذا بكل وضوح ،ولألسف الواحد منني

تكون شي حلول اللي هي انجعة ،واللي أان يف احلقيقة عييت ما
نفكر وعييت ما نسول وابقي ما ،وكنتمىن أنكم تعاونوا معنا
فهاذوا ،وشكرا.
السيد رئيس اجللسة:

تتخرجو من السرية وتديه للشفافية ،تيبدا داك الشي يويل شفاف
فيه بعض املصاريف اإلضافية ،كان واحد النوع دايل التلكك،
فحنا مستعدين اللي طبق الدفرت دايل التحمالت نعطيو الرخص

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ السيد الوزير
تعقيب إضايف ،تفضل السيدة النائبة الفريق اإلشرتاكي.
النائبة السيدة السعدية بنسهلي:

يف مجيع األقاليم قلنا عندان الدراسات دااب دايل القرب كلها
جاهزة ،واإلخوان يف األقاليم السلطات دايولنا وعلى صعيد
العمال ،راه حنا مستعدين ابش نوفيو بكل ما هو طلبات دايل
اإلخوان يف املدن واألقاليم ،شكرا.

السيد الوزير ،أان بغيت غري نعرف واش الوزارة مسؤولة على هاذ
النقل السري ،وال ما مسؤوالش ،هاذ النقل السري وال تضاعف
بواحد الشكل فظيع ،وال ضرورة ابلنسبة للمواطن ألنه النقل
العمومي ختالت عليه الدولة ،يف الرابط ما كاينش نقل عمومي،
الطوبيسات يندى اجلبني الطوبيسات اللي كيدورو يف العاصمة
أهنم يسيئون لصورة الرابط كعاصمة ،املواطنني كيلجؤوا ألن عندهم
ضرورة وما عندمهش خيار آخر ،إذن كاين واقع دايل العشوائية،

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،تعقيب.
النائب السيد سعيد ادبعلي:

واقع دايل التسيب خارج الضوابط القانونية ،السالمة اجلسدية
دايل املواطن مهددة ،شنو واش اعتربتوه بديل قولوها..

...النفس دايلكم ملعاجلة امللفات دايل هاذ الناس هاذوا اللي مها
كثار يف احلقيقة ،واللي هو راه شر البد منه ،خاصنا نعرفوا هاذ
الناس هاذوا راه كاينني وغادي يبقاو ،ألن كاين شي مناطق اللي

السيد رئيس اجللسة:

انئية ونعطيكم مثال إقليم الصويرة كاينني شي مجاعات اللي كتبعد
مثال على املستشفى ب  11-81حىت ل 911كلم ،دري صغري
كيعضو غري عقرب ابش يتسىن  l'ambilanceخاصو 5-3
الساعات ،كيضطر أنه ميشي لعند جارو عندو طوموبيل عادية

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ جوابكم
السيد الوزير ،تفضل.
السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:

كيوصلو ،كيوصلو لكوضرون ،يف حالة أنه جيي بطاكسي راه ما
ميكنش كاينة مسالك واعرة ،كاين جبال وما كاينينش لقناطر وما
كاينة حىت شي حاجة ،وكاين واحد اللي عندو مثال يف السوق

شكرا السيد الرئيس،
ال غري دااب ابش نكونوا واضحني ،هو ضرورة ضرورة ،انتما قلتو
ضرورة ،حنا اليوم قلنا غادي نظمو على أساس أننا نوجدو آليات
ابش أنه ابلفعل ذاك الضرورة تويل ضرورة يف إطار ما هو مقنن،

تيجي عندو هاذ الشي راه تنعيشوه أ السيد الوزير ،تيجي للسوق
عندو  2ابالت وال ثالثة دايل التنب ،عندو خنشة دايل النخالة،
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ويف إطار التدابري اللي هي متخذة ،وحنا اليوم مستعدين يف إطار

واملعادن والتنمية املستدامة يف  2أسئلة ،ومنر إىل السؤال التاسع

التعاون ،تنقولك تنعطيو وصوالت اللي هي مؤقتة ،غري أجيوا
تفضلوا وديروا الطلبات دايلكم ،ما غنوقفوكمش ،جيوا امللفات
تنعطيكم واحد الوصل مؤقت تقولو لكم سريو ختدموا ابش
تعطيوها للجادرمية وتعطيو للطريق وتكونو  couvertعلى

حول تشجيع استعماالت الطاقة املتجددة يف القطاع الفالحي
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة،
فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا.
النائب السيد عبد السالم الباكوري:

أساسش تكملوا امللفات دايلكم واجيو نديرو معاكم الضبط ،أما
ابش نقولوا النقل العمومي ختلت عليه الدولة وال احلكومة امسحي
يل هذا قطاع اللي فيه التوجه اسرتاتيجي دايل البالد ،سواء كان

شكرا السيد الرئيس،
سؤايل السيد الوزير ،سؤايل يروم حول تشجيع إستعمال الطاقات
املتجددة يف القطاع الفالحي ،لذا نسائلكم السيد الوزير عن
التدابري اللي خذاهتا حكومتكم خبصوص تشجيع الفالح على
إستعمال الطاقات املتجددة؟

النقل على صعيد املسافرين وال النقل دايل التحرير دايل البضائع
اللي كان قرار سيادي ووطين اللي اختذانه يف  2114مشينا فيه
وأعطى نتائج إجيابية ألنه انتقلنا من عدد دايل  41.111كميو،
وصلنا اليوم ألكثر من  81.111مبعىن  81.111مستثمر كل

السيد رئيس اجللسة:

واحد عندو  9,5دايل الكاميوات مبعىن راه عندان شو شحال
دايل العمال خدامني ،هذا توجه إسرتاتيجي مشينا فيه ،الدولة
تقوم مب ا هو يلزم ،من الدعم يف ما يتعلق بتجديد احلظرية وهذا

شكرا السيد النائب ،جواب السيد الوزير.
السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

احنا تنقومو ولكن اليوم النقل العمومي راه اجلزء منو الكبري
وخاصة يف إطار هاذ لكرميات راه احنا بغينا نديرو فلسفة جديدة
دايل الكرميات على أساس أنه يوليو، les appels d'offres
طلب إعالانت للشفافية والوضوح يف املسالك ويف الطرق واللي

بسم هللا الرمحن الرحيم.
نشكر النائب احملرتم على طرح هذا السؤال ،هي يف احلقيقة حمتاجة
شوية دايل الوقت ،ولكن الفالحة هي جزء من  5دايل
القطاعات املعنية ابلنجاعة الطاقية وبتشجيع الطاقات البديلة

بغينا نديرو على أساس أنه ابلفعل نيسرو هاذ العمل ابش املغاربة
كلهم حيصلو على هاذ اخلدمة اللي ميكن نقولو راه الزالت يف
بعض األماكن العمومية ،ولكن خدمة النقل اليوم راه والت عندها

لسببني رئيسيني ،كيعرفوهم السادة النواب والنائبات ،األوىل أن
بالدان كتستورد  %14ابلدوفيز وهاذ الشي ماشي معقول،
نستعملو مشسنا ورحينا ،املسألة الثانية هو أنه جزء كبري من الدعم
اللي كيمشيو لبوطا غاز كيمشي للفالحة وتقريبا راه كان نتكلمو

خدمة اللي هي تنموية واللي هي اقتصادية واللي هي
سوسيواقتصادية وهبا ابش غنميو املناطق وأيضا بعض اجملاالت
اللي هي جماالت بعيدة كاجلبال وغريها.

السنة املاضية على  2املليار ،اليوم راه غنمشيو حىت ل 91دايل
املليار اللي كيفما قلت  2دايل املوانئ 2 ،املطارات ،الطرق إىل
غري ذلك ،ولذلك اآلن مت إعداد الربانمج العام مع وزارة الفالحة،
اآلن ندقق مع وزارة املالية لينطلق إليه يف .2198

السيد رئيس اجللسة:
وبذلك نكون قد أهنينا جمموع األسئلة اخلاصة بقطاع النقل،
نشكركم السيد الوزير على مسامهتكم ،ومنر إىل قطاع الطاقة
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السيد رئيس اجللسة:

فيه مواكبة تقنية مع وزارة الفالحة ،القاضية ماشي بسيطة راكم
أنتما عارفني فيها معادالت ولكن إن شاء هللا  2198سنبدأ
اإلجناز مهما كانت اإلكراهات.

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.
النائب السيد عبد السالم الباكوري:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير على اجلواب دايلكم ،يف احلقيقة ولكن أان
كنتكلم شوية شيئا على الفالح املتوسط الصغري بغيت واحد
املساعدة كبرية من طرف وزارتكم ،ألنه تقريبا ذيك 25.111

شكرا السيد الوزير ،منر إىل السؤال  91عن معاانة ساكنة العامل
القروي من بعد نقطة استخالص فواتري املاء والكهرابء للسيدات
والسادة النواب احملرتمني يف العدالة والتنمية ،فليتفضل السيد
النائب مشكورا.

درهم واللي هي متخصصة لكل  5اهلكتارات يف إطار املسامهة
دايلكم ،نتمناو إن شاء هللا ابش ترفعو منها على أساس ابش
كتعرفو الوضع دايل الفالحة ابألخص ما كنهضروش على

السيد رئيس اجللسة:

الفالحة الكبار ،ولكن الفالحة الصغار املتوسطني كيعيشو يف
واحد الوضعية مزرية ،نتمناو السيد الوزير ابش االهتمامات
دايلكم تصب يف هذا اإلجتاه ،وشكرا لكم.

شكرا السيد الوزير ،منر إىل السؤال العاشر عن معاانة ساكنة العامل
القروي من بعد نقطة استخالص قواتري املاء والكهرابء للسيدات
والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل السيد
النائب مشكورا.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد ملود مهرية:

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف؟ السيد الوزير
تفضلوا.

السيد الوزير احملرتم ،يقوم املكتب الوطين للماء والكهرابء بتزويد
العامل القروي ابملاء والكهرابء ،إال أن ساكنة العامل القروي تشتكي
من بعد نقطة استخالص فواتري املاء والكهرابء .لذا نسائلكم
السيد الوزير احملرتم على اإلجراءات املتخذة من أجل وضع نقطة

السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:
طبعا هاذ ،احنا بغينا ندخلو هاذ الشي دايل الطاقة الشمشية
حىت يف الدعم اللي كيتعطى للفالح بصفة عامة ،ألنه جيوز من
منظومة اإلنتاج ،أنتما عارفني أبن الدولة كتشجع الفالح آبليات

إستخالص فواتري املاء والكهرابء قريبة من ساكنة العامل القروي؟
وشكرا.

وما جاورها ويف التصدير ،بغينا ندخلو هاذ الطاقات البديلة يف
املنظومة دايل الدعم بدعم أيضا من الصندوق دايل الطاقة ،احنا
ابغيني منشيو يف هاذ اإلجتاه ،لكن بغينا أيضا نشتغلو بواحد
الطريقة ،كتعرفو أبن الفالحة اللي كيتجمعو كيتعاونو كتطيح

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،السيد الوزير.
السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

الكلفة أقل ،فبغينا تويل هاذ الثقافة ،عند ما يسمى التجمعات
الفالحية ابش ميكن ما يكونش استثمار على قنطار ،على نصف
قنطار ،يويل اإلستثمار على جمموعة ،وهذا بطبيعة احلال غتكون

السيد النائب احملرتم ،القرار دايل احلكومة السابقة وهاد احلكومة
احلالية ،اخلدمات غتمشي عند املواطن ماشي املواطن غادي ميشي
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عندها ،وأان كنتمىن مرة أخرى وزير الوظيفة العمومية جيرد ليكم

مثال ،سدو  2دايل الوكاالت وكالة كرامة دايل الكهرابء ،وكالة

مجيع اإلجراءات اللي خذاهتا احلكومة السابقة واحلالية ابش اإلدارة
متشي عند املواطن ،يف اجملال هذا ابلضبط هناك برانمج جنح خذينا
منو واحد العدد دايل الربامج منها أنه الدفع املسبق اللي كيسهل،
فيما يتعلق مبا يسمى ابلنقط املتحركة ،MOBILE ،فيما

إبيتزر فكنتمناو أن هاذ األمور هاذي ما تبقاش .وطبعا ابلشيء
الشيء يذكر ،اآلن إيال هضران على الناس اللي كيمشيو يراقبوا
العدادات دايل مسيتو ،راه مشاكل ،كاين انس اللي ما تيمشيوش
للعدادات مباشرة ،وكيديرو تقديرات ،وهاد التقديرات كتزيد من

يتعلق أننا فوضنا للقطاع اخلاص ،انتما عارفني فوضنا للقطاع
اخلاص ،انس مواطنني يستخلصو .اآلن ابتداءا من  2198غيدار
نظام معلومايت ابش نكونو قراب من املواطن ،ابش يويل

معاانة الناس ألن هاد التقديرات ما كتكونش حقيقية ،وابلتايل
ملي كتم املراقبة دايل العدادات كيطيحو يف les tranches
يعين املتقدمة  4و . 3أان نعطيك مثال السيد الوزير ،غري على

االستخالص قريب ،ابش ما جتمعش عليه ،بعض األحيان كيوقع
واحد الغلط يف النظام املعلومايت وكتويل كتحسب عليه La
trancheالثانية والثالثة ،ابش ما نبقاوش نطيحو يف هاذ
القضية ،وهاذ الشي إن شاء بدينا نعاجلوه وغادي نعاجلوه اكثر
يف .2198

زايدة متالحت ،وكنشكر ابملناسبة مجيع اإلخوان يف السلطة
احمللية...
السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ السيدة النائبة
من فريق األصالة املعاصرة.

السيد رئيس اجللسة:

النائبة السيدة فاطمة الطوسي:

شكرا السيد الوزير ،التعقيب للسيد النائب.

شكرا السيد الرئيس،

النائب السيد عمر امحني:

السيد الوزير ،أنكم توصلو الكهرابء للعامل القروي هذا واجب

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،طبعا حنا راه ،..هاذ اإلجراءات كلها كنتمناو أن
يتم اإلسراع فيها ،ألن أغلب أغلب اجلماعات القروية كتعاين من
هاذ املشكل دايل اإلستخالص .إيال جينا مثال لطنجة احلسيمة

عليكم  ،ولكن أنكم ختليو املواطنني يعانيو هذا اللي ماشي من
حقكم ،الفواتري الكهرابئية اللي كتوصل ل troisième et
quatrième trancheابلنسبة للمواطن البسيط اللي كان
حيلم أنه يوصل ليه الكهرابء ويضوي غري ب  2د البوالت ،راه

مثال تطوان ،كاين ساكنة دايل بعض املراكز اللي كدوز للمراكز
اللي فيها نقط االستخالص وما كتقدرش تستخلص حىت تدوز
ملراكز أخرى ،وكاين مثال الرابط -سال  -القنيطرة ،عني الدفايل

والت كتجيه  251درهم ،خري دليل على ذلك السيد الوزير،
إقليم سيدي بنور اللي  4112كلم مربع ايهلل فيها مخسة وكاالت
لالستخالص ،وهذا كيخلي املواطن كيتنقل ،فحالة إيال ما

اللي اتبعة لسيدي قاسم خصها متشي جلرف امللحة ابش تتخلص،
وهاذ الشي كيزيد من معاانة املواطنني .وإيال جينا على مستوى
جهةدرعة-اتفياللت-خنيفرة-أزيالل ،يعين معاانة أغلب أغلب
اجلماعات القروية ما فيهاش هاد نقط االستخالص ،إقليم ميدلت

تنقلش ،كتزاد عليه الفاتورة ،وابلتايل كيتعرض لذعائر .هاذ الشي
راه كاين ومسجل السيد الوزير ،زائد أن املواطن ملي كينزل ل
 ،troisième et quatrième trancheراه كيويل يقول
أما هللا الشمعة وال هاد الضوء اللي وىل حىت هو كيثقل الكاهل،
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السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

يعين ضروري ،إيال كنتو السيد الوزير أنكم عممتو الكهرابء على
العامل القروي فيجب املتابعة واملواكبة.

جاءت احلكومة ابش حتيد املعاانة السياسية ،وجات ابش تواجه
رؤساء اجلماعات اللي ما كيبغيوش يعطيو الضوء للعامل القروي

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،هناك تعقيب إضايف آخر ،السيد النائب من
فريق العدالة والتنمية.

اللي ما معهم شي ،وجاءت ابش تدير شراكة مع اجلماعات
القروية اللي الرؤساء كيحنو على املواطنني ابش تدير معهم نقط
دايل ابش الناس خيلصو االشرتاكات دايهلم ،وجاءت ابش تكمل

السيد الوزير ،تعاين الساكنة دايل العامل القروي حقيقة هاذ القضية
دايل نقط استخالص ،كانت القضية دايل  les cartesأنه

تعميم الكهربة ابلعامل القروي ،كيف ما غنعممو هاذ الشي اللي
تكلم عليه السيد الوزير السابق ،ايك كل واحد كيتكلم كيقول
اللي بغا؟ قالت لنا ما عندكومش احلق تديرو املعاانة للمواطنني
احنا عندان احلق جناوبو ،جايّني ابش حنيدو املعاانة ،وهاذ الشي

النائب السيد حممد يوسف:

ميشي للدفع املسبق كاينة وكانت بدات ،لكن لألسف الشديد
ملي كنمشيو كنلقاو يقولك هاذ  les conteursما بقاوش
كيجيو وهذا مشكل أان كنتكلم على إقليم موالي يعقوب99 ،

اللي كنقولو صحيح ،ألنه ملا كانت عندان هاذي  21سنة %98
دايل كهربة العامل القروي وصل احلمد هلل اآلن كنتكلمو
 ،%11.31وابلتايل اخلدمات البد تبع ،أنتما عارفني أبن

مجاعة فيها نقطة واحدة دايل األداء ومجاعة حضرية الشي اآلخر
كلو كيأدي للمركز دايل موالي يعقوب ،هذا أمر خطري وخطري
جدا .املشكل اآلخر هو أن دعم اجلماعات القروية لإلانرة
العمومية ،السيد الوزير نقرتحو تعميم األلواح الشمسية.

خلدمات ما كتبعش ،ألن خصك توظف ،لذلك التوجه اللي
مشينا فيه ماشي هي املكتب الوطين غيبقى يستخلص ،ماشي
املكتب الوطين ،ماشي فقط ،بغينا مشينا دران شراكات مع األبناك
ابش املواطن ميشي عند األبناك ،اآلن كنتفاوضومع بريد املغرب

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير
جوابكم تفضل السيد الوزير.

اللي عندو  9511نقطة ،دران العدادات دايل الدفع املسبق ،دران
ما يسمى ابلقوافل املتحركة ،اآلن كنشتغلو على نظام معلومايت
وزعنا مليون عداد دايل الدفع املسبق اآلن تطرحو إشكاالت

أان أشكر السادة النواب ،أوال بغيت نرد على األستاذ هاذ احلكومة
جات ابش حتيّد املعاانة مبا فيها السياسية مبا فيها السياسي،

حقيقية ،لكن تقال بصيغة حقيقية هو أنه هاذي مسؤوليتنا ابش
منشيو عند املواطن ولذلك أان كنشكر اجلماعات احمللية كيفما دران
معهم شراكات دايل إدخال الكهرابء ميكنا نديرو شراكات يديروان
قادين يعطيوان
واحد اإلدارة يف اجلماعة ،ما كاين أبس إيال كانو ّ

السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

املعاانة احلقيقية ألن هي مبدأ كل شيء هي املعاانة السياسية
والدميقراطية وبعد ذلك معاانة تنموية واجتماعية..

واحد املكتب نتعاونو معهم يشوفو شي واحد شي مجعية راه
كريحبو هبا شوية دايل الفلوس نديرو معهم حىت مها نوقعو معهم،
وكاين دفرت دايل التحمالت ابش ي ّدار العملية دايل االستخالص،

السيد رئيس اجللسة:
السادة النواب هللا خيليكم ،تفضل السيد الوزير.
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تقوم به الرقابة واملنتخبني ابش ميكن لنا ،إن شاء هللا ،نشتغل يف

بطبيعة احلال مرة أخرى احلكومة تريد أن توصل اخلدمات إىل
املواطنني ،وشكرا.

اإلجتاه ،وأان كنشكر بعض رؤساء اجلماعات ألن ملا شافو
الربانمج ،ألن ما ميكنش تغري مجيع األعمدة ،انتما كتعرفو الشبكة
خصها نوع من اإلستقرار مث يف نفس الوقت خاصها واحد النوع
من الربجمة حسب اإلمكانيات املالية ،كاين رؤساء اجلماعات

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،منر إىل السؤال املوايل متعلق حبماية األعمدة
الكهرابئية من السقوط ،للسيدات والسادة النواب احملرتمني من
فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل السيدة النائبة.

كنشكروهم ابملناسبة من فرق متعددة وأحزاب متعددة وهذا هو
التعاون بني اجلميع ،للي بدينا كنديرو برجمة ابش ميكن لنا نقلصو
من املدة وبداو كيسامهو حىت ماداي ،فأشكرهم من هذا املوقع.

النائبة السيدة أمساء الناصفي:
شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير احملرتم ،تكاد ال ختلو أي منطقة ببالدان من أعمدة

شكرا للسيد الوزير ،التعقيب السيد النائب.

كهرابئية هتاوت أو تكاد نتيجة التقادم أو عيوب يف اجلودة أو
تثبيت والتوطني ،مما يهدد الساكنة يف أرواحها ويعرض ممتلكاهتا
للخطر .فما هي اإلجراءات العملية العاجلة اليت تودون القيام هبا
حلماية األعمدة الكهرابئية من السقوط؟ شكرا السيد الرئيس.

النائب السيد حممد بوشنيف:
شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير احملرتم،

جوابكم السيد الوزير.

بداية نشكركم على اجملهودات املبذولة ،لكن السيد الوزير حنن يف
حاجة إىل مراقبة دورية هلذه التجهيزات وخاصة عقب الفرتات

بسم هللا الرمحن الرحيم.

السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

املمطرة ،للقيام ابلصيانة الوقائية مبنطق نتصدى هلا قبل أن تقع،
لتفادي انقطاع الكهرابء على الدواوير والقرى واملناطق اجلبلية
وتعرض املواطنني ملخاطر الصعق الكهرابئي .السيد الوزير احملرتم،

أشكر السيدة النائبة احملرتمة ،نذكر فقط غري هاذ السنة  25مليون
دايل الدرهم استثمارات تغيري األعمدة اآليلة للسقوط ،من
 2191إىل  2192تغري  81ألف عمود ،راه ملي كنتكلمو

احلكومة مشكورة تستثمر الكثري لتزويد العامل القروي واملناطق
اجلبلية ابلكهرابء ،لكن عدم املراقبة والتتبع من طرف بعض املصاحل
والالمباالة أحياان ،حتول دون القيام القيم ابلصيانة الوقائية املطلوبة
يف الوقت املناسب ،حلماية األعمدة الكهرابئية من االهنيار بسبب

على راه كنتكلموا على شبكة تعم الرتاب الوطين ،وابلتايل كتكلمو
على مئات اآلالف دايل األعمدة ،طبعا أعمدة عندها اتريخ
خاصة األعمدة اللي هي خشبية ،وابلتايل هذا التوجه ،فقط
 93211 ،2192عمود ،مرة أخرى أتوجه إىل السادة النواب
احملرتمني ،صحيح اإلدارة كتدير اللي عليها ولكن كاين اجلانب
الرقايب ،حنا كتجينا السادة املنتخبون رؤساء اجلماعات يعاونوان
يف اإلحصاءات ابش ميكن لنا نقارنو ما نقوم به حنن كإدارة وما

السيول واجنراف الرتبة وما يرتتب على ذلك من تكاليف اإلصالح
والتعويض واإلستبدال .السيد الوزير احملرتم ،إن ما حيدث لألعمدة
الكهرابئية ابلقرى واملناطق اجلبلية ينطبق كذلك على املسالك
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كتجي يف طرقات اللي فيها مشاريع مهمة اللي خاص املكتب
الوطين حيوهلا وكيعثر مشاريع ،وشكرا.

على الطرق واملسالك الطرقية وغريها من املرافق ،مما يتطلب من
احلكومة من خالل خمتلف مصاحل وزارهتا ابألقاليم التنسيق والقيام
بكيفية استباقية ابلصيانة املطلوبة حلماية التجهيزات واملنشآت من
اإلتالف وضمان استدامة اخلدمات املقدمة للمواطنني .ختاما
السيد الوزير ،أختم حبكمة الوقاية أفضل من العالج.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ السيد
الوزير ،تفضلوا ابجلواب.

السيد رئيس اجللسة:

السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ السيد النائب
سي حجرية من فريق األصالة املعاصرة.

حنا ما زال ما كنذكر آش جناوبتك السيد النائب احملرتم ،غري ملي
قلت يل  5111يف واحد البالصة قلت لك عجيبهم يل 5111

النائب السيد حممد احلجرية:

بزاف ،ال ،ابقي عاقل قلت لك جيبهم يل واحصيهم ،ال ،كاينني
ماجبتيهمش ،صيفطهم يل ،ايك قلت غتصيفطهم يل أان ،ايوا
صيفطهم للمكتب الوطين.

شكرا السيد الرئيس،
يف احلقيقة السيد الوزير أجبتم خالف جواب سابق يف نفس
املوضوع ،خبصوص األرقام املتعلقة ابألعمدة املتساقطة واليت قام
هبا املنتخبون جبهد كبري من أجل إحصائها والتعاون مع املكتب

السيد رئيس اجللسة:
تفضل السيد الوزير.

الوطين للكهرابء وهنا أوجه حتية شكر ملن يعمل يف هذا املكتب
على تقدمي جودة اخلدمة اللي فيها اإلشكال الكبري ،أيضا يف هاذ
الشق املتعلق ابألعمدة املتساقطة الرقم اللي قلتو اللي فيه 25

السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:
ولذلك غري القضية تكون واضحة ،كالم احلكومة النهار االول
كتحافظ عليه حىت للنهار اآلخر ،وهاد الشي عالش كاين
مصداقية دايل هاد احلكومة ،املسألة الثانية ،القضية الثانية احنا
قرران غادي يكون خط مباشر مع املواطنني مع  ONEاآلن

مليون الدرهم كيبني أبن هناك فعال خصاص ،اجملهود اللي ّدار
خالل  21سنة املاضية بني أبنه بالدان قفزت قفزة نوعية يف هاذ
الباب ،ولكن اإلشكال على مستوى جودة اخلدمات نتيجة
األعمدة املتساقطة اللي كتمثل خطر على اإلنسان والدواب وعلى

كنشتغلوا عليه ابش املواطن يتواصل مع  ONEمباشرة ورؤساء
اجلماعات يبداوا خيربوان حول األمور ما يبقاش فقط حىت انتاظروا
جنيوا للربملان ،صحيح هذا الدور دايلكم تقومون به على أحسن

حىت املشاريع اللي ،واحد الوقيتة كان الضو بغينا غي يشعلو به
 2بوالت ،دااب البادية راه خاصها حياة اللي يكون فيها تنمية
شاملة وفيها ما هو اقتصادي واجتماعي ،أيضا مشكل احملوالت

ما يرام ،الدور دايلنا جناوبوا ولكن بغينا نداركوا ،كيفما دران التجربة
السابقة مسحوا يل ال ذكرهتا من خالل وزارة التجهيز والنقل كنا
دران ما يسمى استعملنا مجيع الوسائل ،الوسائط اإللكرتونية ابش
يرسلنا الناس على الطرق ،على القناطر ،اآلن كنشتغلوا ابش يبداوا

اللي كيتحول يف بعض األحيان للضو ونعطي إقليم اتوانت
منوذجا ،كالز ،هاد اجملهود خاص يستمرو فيه ابلقوة الالزمة ،أيضا
نقطة أخرى متعلقة ابألعمدة دايل الضغط املتوسط واملرتفع اللي

يرسلوا للمكتب ويرسلوا للوزير أو الوزارة مجيع النقط اللي فيها
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هاد اإلختالالت .طبعا أنتما عارفني احنا كنتكلموا على مئات

قبل أن أوجه السؤال أريد أن أتوجه إىل السيد رئيس فريق العدالة

آالف دايل األعمدة يصعب نغريوها بسرعة أنتم تعلمون حىت
اجلهد املتوسط واملرتفع مير حىت داخل املدن ولذلك هناك برانمج
مبئات املاليني دايل الدراهم دايل املكتب الوطين ابش أنه يديرها
حتت األرض ،اآلن كنشتغلوا يف مجيع املدن الرابط اإلخوان اللي

والتنمية الصديق إدريس األزمي أن أهنأه إبحتالله للمراتب األوىل
يف ترشيحات األمانة العامة ،وأؤكد على مصداقيتكم وجديتكم
وخاصة أنكم عانيتم مرارة الدفاع عن إستقاللية القرار احلزيب،
شكرا.

زاروها اآلن راه اشتغلوا عليها ،املدن كلها كنشتغلوا اآلن إذا اتضح
أبنه كاين واحد اجملموعة دايل هاذ اجلهد املتوسط اخليوط دايل
اجلهود املتوسطة متر ابستثمارات ،خيربان هبا ،لكن عاود اثين إبال

السيد الرئيس ،السؤال اللي عندي ما هو مآل برانمج العقد الذي
مت ،عنداك التوقيت السيد الرئيس ،اان غري بغيت هنين صديقي
السي ادريس األزمي عن دفاعه عن استقاللية القرار السياسي
للحزب ،املرارة السياسية الستقاللية احلزب.

مشى واحد اإلنسان لواحد األرض وبغى يدير واحد االستثمار
ما ميكنش يطلب  % ONE 911أنه يقوم هباذ الشي ،البد
يدير واحد املسامهة يف إطار االستثمار ،حبال املسامهات اللي
كتدار يف االستثمارات مع الطرق ،حبال اللي كيدار مع

السيد رئيس اجللسة:
طرح السؤال دايلك السيد النائب.

assainissementكتكون شراكة بني القطاع العام والقطاع
اخلاص ،القضية اللي ذكريت السيد النائب احملرتم حول الوقاية خري
من العالج ،هو هاد الشي اللي بغينا نشتغلوا ابلتعاون معكم،

النائب السيد عبد اللطيف وهيب:
السيد الرئيس كيشعروا ابألسى ألن استقرارية القرار احلزيب مشى
هلم ،التوقيت داييل.

لكن اللي بغيت نذكر أبنه راه واحد اجلهد كبري دار املكتب
الوطين ،واش كتذكروا السرقة دايل اخلطوط ،كان املغرب كامل
أحياان املناطق كتوقف ،عالش؟ ألن كانت اخليوط كلها من
النحاس ،ابش حتول اخليوط كلها لألملنيوم ،ألنه واخا يتسرق ،أنه
ما عنده قيمة ،هذا راه واحد اجلهد جبار..

السيد رئيس اجللسة:
الرائسة غتصرف يف التوقيت ،غنقتطعوا له احلصة اللي ،..تفضل
السيد النائب طرح السؤال دايلك السيد النائب.
النائب السيد عبد اللطيف وهيب:

السيد رئيس اجللسة:

على كل حىت شي حزب ما غيعطينا دروس ،حىت شي وزير ما

شكرا السيد الوزير ،ومنر إىل السؤال املوايل عن حصيلة عقد

غيعطينا دروس فكل شي يبقى عنده دااب أان ما عرفتش مال
االحتاد االشرتاكي ،ماهلا كتنقز ،ايهلل عطيهم راه ما عندهم فريق،
السيد الرئيس،

الربانمج بني الدولة واملكتب الوطين للكهرابء واملاء للسيدات
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة ،فليتفضل
السيد النائب مشكورا.
النائب السيد عبد اللطيف وهيب:
شكرا السيد الرئيس،
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السيد رئيس اجللسة:

عندان حىت شي مشكل ،هاد الدرس دايل ،..هداك الدرس دايل
البارح وكنا دايرينو للعموم واللي بغا ايخد منو العرب ايخذ ،شكرا.

تفضل السيد الرئيس ،ماعطيتكش الكلمة ،أان غنعطيك نقطة
نظام ،طلب نقطة نظام نعطيها لك ،..طلب نقطة نظام غنعطيوه
نقطة نظام .تفضل السيد الرئيس.

السيد رئيس اجللسة:
كنهيو هاد العملية هدي ،كنهي هاد العملية دايل نقط نظام هللا

النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي (نقطة

خيليكم وغنستأنفو األشغال دايل اجمللس .تفضل السيد النائب
لطرح السوال.

شكرا السيد الرئيس،

النائب السيد عبد اللطيف وهيب:

أان أعتقد على أنه وحنن يف جلسة دستورية ،كاينة قوانني حتكمنا
وهناك كذلك أعراف جيب أن ننضبط هلا مجيعنا .من املفروض أن
يتم طرح السؤال ،ألن يف كل حلظة وحني ميكن أن خنرج عن
األسئلة ونتحدث فيما نشاء .لكن هناك قوانني حتكمنا جيب أن
ننضبط هلا مجيعنا وهذا أمر غري مقبول.

على كل السيد الرئيس ،حنا غري مسعنا عدم استقاللية األحزاب،

نظام):

كانت العدالة والتنمية كتقوهلا لالحتاد اإلشرتاكي ما عرفت أشنو
تغري؟ سؤالنا هو مآل عقد الربانمج الذي بني املكتب الوطين
للكهرابء واحلكومة؟ شكرا السيد الوزير.
السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،تفضل السيد النائب لطرح السؤال ،ابسطو
السؤال دايلكم هللا خيليك...

تفضل السيد الوزير ... ،شوية االنضباط ...السيد رئيس الفريق
االشرتاكي هللا خيليك ...السادة النواب كنطلب منكم أنكم
جتلسو يف املقعد ...ونوع من اهلدوء ،تفضل السيد الوزير.

النائب السيد عبد اللطيف وهيب:

السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

السؤال ،...كاين نقطة نظام؟ زيد أسي بووانو حىت انت ايهلل..

السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

احلكومة من خالل وزارة الطاقة جتيب على السؤال حول املكتب
الوطين للكهرابء ،ولكي تبقى يف السياق وليس خارج السياق.

تفضل السيد الرئيس.

بطبيعة احلال وابملناسبة املغاربة ،..السيد الرئيس ،واخا أان عندي
الوقت جناوب على الكهرابء ،املغاربة يعرفون احلياة السياسية
واحلكومة بتفاصيلها .ولذلك احلكومة ملي كتشتغل مع املكتب
الوطين للكهرابء ،احلكومة السابقة ،كانت عندها الشجاعة على

النائب السيد عبد هللا بووانو (نقطة نظام(:
طبعا حنا يف مؤسسة دستورية واللي الكل يعلم النظام الداخلي
دايهلا ،والرسائل إذا بغينا ندوزها لبعضنا ،حنا يف فريق العدالة
والتنمية ما عندان حىت شي مانع نديرو جلسة خاصة ،ونشوفو
شكون هي األحزاب املستقلة واألحزاب الغري املستقلة ،وحنا ما

أهنا جتيب واحد امللف صعب وحارق وكان ينظر إليه أنه ال شعيب
واختذ القرار بكامل احلرية و بكامل الوطنية ،وحتملنا املسؤولية أن
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السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

ننقذ مؤسسة كادت أن تنهار وأن يطفأ الكهرابء والنور يف املغرب،
فإذا به يشتعل ويستمر ،وشكرا.

طبعا قانون املالية الذي جاء ثوراي ومتقدما يدل على أن هذه
حكومة استمرار إجنازات احلكومة السابقة ولدرجة أهنم ملا عجزوا

السيد رئيس اجللسة:

أن يواجهوا قانون املالية سحبوا كل التعديالت يف الغرف ،دليل
على قوة قانون املالية وعلى ثورية هذه احلكومة وعلى استمرار يف
إجنازاهتا ،القضية الثانية هذه احلكومة تتلقى انتقادات دايل الفرق
املعتربة وتتجاوب معها.

شكرا السيد الوزير ،التعقيب للسيد النائب تفضل.
النائب السيد عبد اللطيف وهيب:
السيد الوزير ،احلكومة السابقة واحلكومة الالحقة ابنت يف
التنازالت اللي كتمس ابستقاللية القرار على كل ،حنا بغينا
املغرب يتقدم بشكل دميقراطي ،ماشي يتقدم بشكل الدفاع على

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،ومنر إىل ،..الوقت انتهى ،ال ،الوقت انتهى،

املناصب .عقد الربانمج اللي كان بينكم وبني احلكومة ما عطى
حىت شي نتيجة ،ما غاديش نقول لك األرقام اللي قال يف ماي
الفارط السيد رئيس احلكومة أن  92/93اآلن وصلنا ل 2192

عنده ما زال امللف دايهلم ما زال جياوب على هاذ السؤال هذا،
ال هللا خيليك السيد النائب ما توجهناش انتقادات احنا كنحرتموا
احرتموا التوقيت جلميع النواب واحلكومة كذلك ،هللا خيليك وخلينا
نستمروا يف اجللسة بطريقة عادية ،ال نستمروا بطريقة عادية هللا

وغندخلو ل  ،2198خصكم تديرو التقييم هلاد الربانمج هذا،
ولكن نعطيكم غري منوذج .كانت واحد القرية صغرية يف اجلنوب
مسيتها اتليوين ،خرجت ميزانية من  fecوقدمتها ابش املكتب
الوطين للكهرابء ،ومن بعد دارو الدراسة قالو هلم خصهم  5د

خيليك ،السؤال الثالث عشر سؤال حول تعميم األلواح الشمسية
لإلقتصاد يف الطاقة الكهرابئية للسيدات والسادة النواب احملرتمني
من فريق التجمع الدستوري ،فليتفضل السيد النائب مشكورا.

املاليري ومشاو لوزارة الداخلية وعطاهتم وزارة الداخلية ،من
 2191لآلن ما عمر هاد املشروع تدار ومجيع الفلوس كاينة عند
املكتب الوطين للكهرابء ،أشنو راقبتو عطيتو الفلوس هلاد املؤسسة

النائب السيد عبد الرمحان حريف:
السيد الرئيس،

وما راقبتوهاش ،عطيتوها الفلوس وما درتو هلا تقييم ،حيلوها على
اجمللس األعلى للحساابت ،ديروا جمهود ،ديروا أ العدالة والتنمية
أان أمد يدي ابش نديوا هلا جلنة التقصي واحلقائق ابش نفضيوا مع
هاد املؤسسة ونشوفوا هاد الربانمج ونشوفوا الفلوس اللي عطات،

السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،
يف إطار تشجيع الطاقات البديلة والصديقة للبيئة .نسائلكم السيد

أما قضية شعل الضوء وطفا الضوء ،الضوء ما داروهش اليوم 93
قرن والضوء يف املغرب كاين ،ماشي انتما اللي درتوه..

الوزير ،عن التحفيزات املمنوحة ألجل تعميم األلواح الشمسية
لإلقتصاد يف الطاقة الكهرابئية؟ وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ ليس هناك،
اجلواب السيد الوزير.

شكرا السيد النائب ،السيد الوزير.
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السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

للطاقة وتشرتي منها فائض اإلنتاج عن اإلستهالك بتحويله إىل
الشبكة الوطنية ،وشكرا.

طبعا السيد النائب احملرتم ،كما تعلمون يف إطار استكمال كهربة
العامل القروي الذي بدأ منذ عشرين سنة ويف سياقها خلقت أجزام

السيد رئيس اجللسة:

ال تليق ابلتوجه التقدمي دايل املغرب ،فسنستمر ولذلك كانت
األلواح الشمسية حل ابلنسبة للمناطق اللي ما قادش يوصل هلا
الكابل ،اخليط ،وكتعرفوا أبنه أقل من  8مليون كان فيه برانمج،
من بعد ولينا كندوزوا ل 91مليون  92مليون نبغيوا توصلنا.

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف؟ السيد الوزير.
السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:
..أان بغيت نوضح هاد القضية هذه ابملناسية ،اليوم القوانني دايلنا
كتسمح للقطاع املستهلك سواء كان صناعي أو كان خدمايت أو
كان مواطن عادي ابش أنه ينتج من خالل الطاقات املتجددة،

اآلن كنشتغلوا ابأللواح الشمسية ،اآلن بطبيعة احلال ابتداءا من
 2198مع الفرق ومع وزارة املالية غنذاكروا على التحفيزات،
صحيح كاينة حتفيزات من انحية دايل التقليص دايل اجلمارك،
إىل غري ذلك ،وبغينا منشيوا لتحفيزات كبرية ابش نشجعوا
املواطنني ،القانون كيقول من حق املواطن يدير األلواح الشمسية

ابقي واحد اإلشكال طبعا هاد التحفيزات اجلمارك ،الضرائب،
الفالح نعاونوه كما أشرت إىل ذلك ،الصنايعي كذلك نعاونوه،
هاذ الشي حتفيزات اللي كنشتغلوا عليها ،بعضها ينجز وبعضها
إن شاء هللا يف مفاوضات مع وزارة املالية ،كيبقى واحد اإلشكال
خاصهم يعرفوه السادة النواب والسيدات النائبات هو أنه ملي
كيبقي هذاك الشي اللي شايط مادام مازال التكنولوجيا
ماعطاتناش ما يسمى ب  le stockageيعين التخزين دايل
الكهرابء ،هذاك اللي بقى..

يف العامل القروي وحىت يف العامل احلضري ،بقى واحد اإلشكال
هذاك الشي اللي كيشيط له من الكهرابء واش ميكن أنه يبيعه ل
ONEأو  LES REGIESهذا اآلن القانون راه احنا
كنحاولوا نعاجلوه ابش يبقى دائما التوازن بني املستهلك املواطن
والوكاالت اللي هي وكاالت يعين توزع.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،السؤال املوايل حول إسهام الفوسفاط يف تنمية

تعقيب السيد النائب تفضلوا

املناطق واملدن اليت حتتضن منامجه للسيدات والسادة النواب
احملرتمني من الفريق احلركي ،فليتفضل أحد السادة النواب
مشكورا ،الفريق احلركي ،السيد الرئيس ،تفضل.

النائب السيد عبد الرمحان حريف:
شكرا السيد الوزير ،أقصد ابلتعميم هو متكني املنتخبني اخلواص
من أجل إنتاج الطاقة النظيفة لإلستعمال الفالحي أو الصناعي

النائب السيد حممد مبديع:

واخلدمي أو املنزيل ،وكذلك متكني املستهلكني من الفالحني
وغريهم من هذه الطاقة ،وذلك لدعم هؤالء املنتجني ابإلعفاء من
الرسوم والضرائب على املعدات واأللواح واخلدمة اخلاصة برتكيب

السيد الوزير احملرتم ،املعادن والفوسفاط ثروة وطنية نستفيد منها
كمغاربة ونقتسم خرياهتا ،املكتب الشريف للفوسفاط مؤسسة
وطنية نعتز بدورها الرايدي على املستوى الوطين والدويل ،أتساءل

واستغالل األلواح الشمسية إلنتاج الطاقة النظيفة ،ولعلمكم السيد
الوزير فإن بلداان أوروبية تقدم حوافز تشجيعية لألسر املنتجة
23

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر 7102
-

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير عن دور املكتب الشريف للفوسفاط يف تنمية املناطق
اليت توجد هبا معامله ومنامجه؟ شكرا.

شكرا ،تعقيب للسيد الرئيس ،تفضل.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد حممد مبديع:

شكرا السيد الرئيس ،الكلمة للسيد الوزير.

السيد الوزير ،هاذ السؤال جا يف واحد السياق هلاذ املناطق اللي
كيتواجد فيها املعامل واملناجم دايل الفوسفاط كتعاين من التلوث،
من الضجيج ،من األضرار اللي كتسببها املفرقعات دايل les

السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:
طبعا أشكر السيد النائب احملرتم ،أوال كاين واحد املسامهة مهمة،
فقط ابغي نعطي واحد الرقم من هنا  2141حجم استثمارات
دايل املكتب الوطين للفوسفاط يف ما ،يعين ،اللي هو مهم صناعة

minesإىل آخره ،واألراضي الساللية ودايل اجلموع اللي
كيستغلها املكتب الشريف للفوسفاط ،حنا معاه وتعاوننا معاه يف
هاذ اإلطار هذا ،ولكن السكان والشبان تيعانيو من البطالة،

الفوسفاط يصل إىل  911مليار دايل الدرهم ،هذا كله خيلق
عشرات اآلالف دايل فرص دايل الشغل ،قيمة مضافة ،عائدات
للبلد ،شراكات مع دول منها ثالث دول إفريقية اللي أنتما عارفني

بغيت سياسة تعطى األولوية ألوالد هاذ املناطق وتعاون واملكتب
الشريف للفوسفاط يعاون اجلماعات ابش يديرو مناطق صناعية
ويعاونوهم يف البنية التحتية ويسهل هلم الولوج للخدمات
اإلجتماعية للصحة والتعليم والرتفيه ،ألن عندو خدمات صحية،

اللي هي دول إسرتاتيجية كنيجرياي واثيوبيا ،فقط نعطي هذا العائد
األول؛

عندو مؤسسات ،ولكن كيستفدو منها املوظفني واملهندسني
واألطر ،بغينا تلقاو شي صيغة اللي نفتحو فيها هاذ اإلمكانيات
هلاد السكان اللي تيعانيو وتيستحملوا حنن وطنيون وبغينا هاذ
املكتب ينجح ولكن بغينا ينجحنا معاه ،ويشوف فوليداتنا

العائد الثاين ،إسرتاتيجية سابقا كانت عند الفوسفاط واآلن
كنأكدوها ،اليوم كنأكدو على ما يسمى ابلتنمية املستدامة
واحمللية للمعادن ،مبعىن منوذج واحد النظام اللي كيدير عملية
التقييم ،آشنا هي الفائدة على مستوى احمللي ،عندي األرقام

ويعطيهم األسبقية خيدمهم ،وينمي لنا اجلماعات دايلنا ويدير لنا
الطرقان والضو والصحة والتعليم واملغرب ينعم إن شاء هللا وهللا
يعاونو ،ولكن يشوفو فينا حىت حنا.

نعطيها لكم ألن الوقت ال يسمح حول حجم االستثمارات يف
اجملال اإلجتماعي ،يف جمال البنيات التحتية ،يف جمال اخلدمايت،
يف اجملال دايل التشغيل ،يف اجملال الفالحي اللي كيقومو الفوسفاط

السيد رئيس اجللسة:

يف املناطق اللي كتنتج الفوسفاط عندي واحد العدد منها ميكن
نسلمها للسيد النائب احملرتم فيها تفاصيل ،ولكن مع ذلك غنديرو
نظام اللي فيه املتابعة دايل األثر دايل املعادن على التنمية احمللية
ابش يستافدو السكان احملليني واملدن واألقاليم من العائد دايل
الفوسفاط واملعادن.

شكرا السيد الرئيس ،هناك من تعقيب إضايف؟ من نفس الفريق،
تفضل أسي ،ال،ال تعقيب إضايف للسيد النائب من الفريق
احلركي ،تفضل السيد النائب.

24

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر 7102
-

النائب السيد حممد حلموش:

التوظيفات 95 ،ألف دايل التكوينات ،استثمارات يف الطرق،
آخر ما توصلنا إليه  911هكتار كانت تستغل ما بقاتش
غتستغل غنديرو فيها قطب فالحي يف النواحي دايل خريبكة،
املدينة اخلضراء اللي هي عاصمة اآلن دايل التكنولوجيا ابلنسبة
للمغرب وابلنسبة إلفريقية ،طبعا نقولو نزيدو متفق معك ،وأنتم

السيد الوزير ،غري اللي بغيت نقول زايدة على ما جاء به السيد
الرئيس هو أن  a partيعين املعادن وهذا أن كاين معامل اللي
ماشي كتساهم يف التنمية بل أهنا يعين كتقصي مجاعات من،..
فهناك على سبيل املثال املعمل دايل تعليب املاء اللي هو" واملاس"
اللي اجلماعات القروية اجملاورة السيد الوزير تعاين من املاء الشروب

السيد النائب احملرتم تعرفون التفاصيل دايل املنطقة وحجم دايل
استثمارات ،نزيدو نعاودو القوانني دايلنا تستافد اجلماعات ألن
العائد دايل املعادن كيمشي واحد des redevances

وليس هلا احلق يف أن حتفر بئر وهاد املا هذا كتديرو يف القرعة
كيتقام عليها ب  91د رايل وكتبيعو 921رايل ،أغلى ماء كاين
رمبا يف العامل ،وزايدة على هذا فكنوجدو أبن هاذ يعين اجلماعات
ليس هلا احلق يف أن يعين جتلب مستثمر وتقوم مبعمل داخل هذه
اجلماعات ،شكرا.

كيمشيو فقط للجهات ما كاميشيوش للجماعات احمللية ،اآلن يف
إطار التعديالت اللي ابغيني جنيبو بغينا جزء ميشي للجهة وجزء
ميشي للجماعات احمللية مع املراقبة البيئية اللي تكلمتو عليها،
ابملناسبة ليس هناك أي معمل جديد فيه تلويث للبيئة بل العكس

السيد رئيس اجللسة:

هناك مسامهة يف البيئة ميكن يذكرو الناس دايل خريبكة أن دايل
l'assainissementكيساهم فيه اآلن املكتب الوطين
الشريف للفوسفاط وغيدير  l'extentionدايهلا بسط السؤال
دايهلا ابش ميكن لو يعاجلها.

شكرا السيد النائب ،تفضل السيد الوزير.
السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:
الّ ،أان ابش مجاعات جتيب مستثمر داخل اجلماعات وليس هلا
احلق را احنا فشي دولة أخرى ،الّ هللا جيازيك خبري ،غري ابش

السيد رئيس اجللسة:

نعرفو ،جيبوان هاذ املعامل اللي بغات تدير اإلستثمار وقالو ليها
الّ ،وهذا اللي قال ليه الّ غيدوز يتحاسب ،إال أنكم ضبطو إيال
قالو شي وحدين الّ ،ملاذا؟ ماشي معقول را ،احنا مسؤولني جيبوان
هاذ امللفات ورغم أن موضوع املاء ماشي موضوع داييل أان ولكن

شكرا ،ومنر إىل السؤال املتعلق بتمكني ساكنة العامل القروي من
الطاقة الكهرابئية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،فليتفضل السيد النائب تفضلوا.
النائب السيد ادريس جدي:

حنن يف إطار التضامن احلكومي ،بل إذن يف إطار التضامن الوطين
ال ميكن أن نقبل أن شي واحد ابغي يستثمر وجيي واحد هكا
على كانتو ويقول لو الّ ،وهذا سيكون جمرما يف حق البلد ويف
حق املنطقة ،هاذي هي النقطة األوىل؛

السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم،
ال زالت بعض األقاليم حمرومة من شبكة الطاقة الكهرابئية كما
هو الشأن أبسباب عدد كبري من الدواوير يف األقاليم ،فما هي
التدبري املتخذ لتعميم اإلستفادة من الكهرابء؟

النقطة الثانية أان سأوزع على فرق إن شاء هللا تقرير حول ما قام
به املكتب الوطين للفوسفاط ،املكتب الشريف للفوسفاط حول
ماذا إستثمر  3.5مليون دايل األشجار 9 ،آالف دايل
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السيد رئيس اجللسة:

جلنة خترج وتدير القرارات دايهلا وتشوف إينامها وفني واصلني
الدواوير اللي كتقولو واصالهم ابلتغطية الشاملة ،راه ابقي الناس
واش ما وصالش التغطية؟ واش ابقني ما خرجوش؟ كاين مارشي
خارج هذه مدته أزيد من سنتني ،عامني وانضو الناس دارو
الوقفات ووقفوا وجراو وجاب املقاول لبوطوايت حطهم ،هاذي

شكرا السيد النائب ،جواب السيد الوزير.
السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:
كاين ما قاله السيد النائب احملرتم ال ميكن أن ننفيه لسببني،
السبب األول مبا أن املناطق اللي استفادت والت كتحس أبن ما
استافد به ما بقاش كايف ،قلتها لكم سابقا والّو كيطلبو أهنم يزيدو

مدة أكثر من سنة ودير السيد الوزير اللجنة دايلك وهي خترج
تراقب ابلنسبة إلقليم اتوريرت هي اللي مهم والدواوير دايهلا
اجملاورة ،ما غاديش نسمي لك الدواوير واخا نقول لك الدواوير

وكاين اللي ابغي يفتح حانوت ،كاين اللي بغى يطور الفالحة،
كاين اللي بغي يدي النجارة ،كان اللي بغا يدير ،مبعىن خصنا
اآلن نديرو ما يسمى ب  la mise à nivauالتأهيل دايل

ما غاديش تعرفهم ،دير اللجنة السيد الوزير وخرج واملقاول أزيد
من ثالث سنوات...

الشبكة وهاذيك استثمارات كبرية ،اخليوط ،احملوالت ،إىل غري
ذلك ،السبب الثاين أنه قلنا ليكم ابقة تقريبا  %1.5تقريبا املعدل
دايل الصعيد الوطين اللي مازال ما وصلش ليها اللي فيها
صعوابت دايل التضاريس ودايل البعد ،وهاذي راه تدار

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ تفضل السيد
النائب فريق التجمع الدستوري.
النائب السيد محاد آيت ابها:

برانمج 2191 -2192فيه  2.5مليار دايل الدرهم251 ،
مليار دايل السنتيم ابش ميكن نوصلو لواحد العدد دايل الدواوير
ما تبقى وضع يف الربانمج اجلديد ،أنتما عارفينو وبدأ اإلجناز دايلو
اللي هو دايل الفوارق اجملالية واإلجتماعية اللي داخال فيه الكهربة

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،أوال تنشكركم السيد الوزير ،ويف احلقيقة من بني
الربامج اللي هي انجحة هذا الربانمج دايل  PERGراه انجح
مزاين ،ولكن السيد الوزير يف احلقيقة ابلنسبة للعامل القروي ابقي
مشكل ،حتدتتو أبنه ابلنسبة للدواوير فعال ابقي وسنة  11فاصلة
شوية ،ولكن خاص هاذ اجملهود يتضاعف ألنه الطموح دايلنا أبنه

وداخل فيه املاء والطرق ابش ميكن نوصلو إىل آخر إنسان يف
العامل القروي ،كنتمىن إن شاء هللا سبع سنوات حنققو هاذ الشي.
السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،التعقيب السيد النائب.

الساكنة دايل املغرب دايلنا والساكنة دايل العامل القروي ابش كل
واحد يستفد ،إذن خاص جمهود إضايف؛

النائب السيد ادريس جدي:

اثنيا -فيما خيص الدواوير اللي هي استافدت ما قبل وهضرتو
عليها أبن واحد العدد يف أطار التوسع العمراين راه واحد العدد
دايل الديور اللي تنلقاوهم يف املساكن يف الدواوير املستفيدة ولكن

اللي كاين هو التوسيع ،ماشي املشكل التوسيع يف الدواوير ،الناس
ابقي ما وصلهومش الكهربة ابقي الناس كيضويو عاد حيفظو
أوالدهم ابلشمع ،السيد الوزير هللا يعطيك اخلري خصك تشوف
شي جلنة ماغاديش نقولك غادي جتي أنت وغادي تشوف شي

ما وصله شي الضو ،إذن هذا ابقي بغى واحد اجملهود إضايف ،مث
فيما خيص قضية دايل احملوالت والعدادات ،وشكرا السيد وزير.
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السيد رئيس اجللسة:

الدواوير ومساكن ما زال ما وصلهاش الكهرابء ،وقلت لكم
اشناهي الصعوبة ،لكن ما كاينش فقط غري الصعوبة ،انتما السادة
املنتخبني عاونوان ،كاينة إلتزامات دايل اجلماعات ،غنعطيكم
اإلحصائيات من بعد دايل مئات املاليني اجلماعات اليت وقعت
تلتزم ،غتقولو اجلماعات ما عندهاش ماشي مسؤولية املكتب

شكرا السيد النائب ،هناك تعقيب إضايف آخر لفريق العدالة
والتنمية ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد ادريس مسكني:
شكرا السيد الرئيس،

الوطين للكهرابء ،ميكن لنا نعاجلوها يف إطار مع وزارة الداخلية
DGCLمع اجلماعات ،ولكن هاذ واحد اإللتزام اللي وقعنا
عليه مجيعا ،كاين اإلشكال الثاين دايل مسامهة املواطن ،وكاين

السيد الوزير ،هناك اآلن ال ننكر كاين جمهودات يف هاذ اجملال
هذا ،اآلن يف املناطق الباردة واملناطق اجلبلية هناك معاانة شديدة

اإلشكال الثالث ملي كنتجاوزو  8دايل املليون ،اللي ما كيدخل
يف الشراكات ،بغينا نلقاو احلل دايل هاذ الكهربة يعين مشسية
وهاذ الشي كما قلت لكم ،هذا قلت ليكم عمل اللي ،إن شاء
هللا ،راه خدامني فيه أان قلت لكم راه  2.5داملليار ما بني 2192

من الربودة ،مشكل دايل حطب التدفئة اندر وكاين جشع دايل
احملتكرين ويباع يف السوق السوداء ،احلل هو يف التدفئة الكهرابئية،
نطالبكم السيد الوزير ابختاد إجراءات من أجل ختفيض سعر
الكهرابء ،وذلك من أجل إيقاف جشع احملتكرين حلطب التدفئة،

و 2191ولكن عطيين دايل اتوريرت ابش ما انخذش دايل
خنيفرة اللي سولتيين عليها ،هللا يكمل خبري.

احلفاظ الثروة الغابوية واحلفاظ على البيئة ،حماربة االحتطاب
اجلائر ،ضمان استقرار السكان هباذ املناطق الباردة واجلبلية،
املسامهة يف حتقيق العدالة اإلجتماعية واجملالية ،وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،وبذلك نكون قد أهنينا جمموع األسئلة اخلاصة
بقطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة ،نشكركم السيد الوزير
على مسامهتكم ومنر إىل القطاع املكلف العالقات مع الربملان
واجملتمع املدين ،إذن فيما يلي سؤاالن هلما وحدة املوضوع ويتعلق

شكرا السيد النائب ،الكلمة لكم السيد الوزير.
السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:
ما ذكرته السيد النائب احملرتم ،مت إضافة هاذ املوضوع دايل التدفئة
بطرق جديدة ،ماشي فقط يف العامل القروي حىت يف العامل ،حىت
يف املدن ،ألهنا ستكون مفيدة ويف نفس الوقت أهنا ستنقص من
الكلفة ابلنسبة للمواطن وابلنسبة حىت للبالد دايلنا ،فيما يتعلق

األمر ابلوضعية املرتدية للنزالء ابملؤسسات السجنية .لذا سيتم
طرحهما دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا من لدن السيد الوزير،
السؤال األول السيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة
واملعاصرة فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا ،السيد النائب
تفضل.

ب ،..أان السؤال اللي كان عند السيد النائب احملرتم ومعذرة كان
ووجدت على خنيفرة ،دااب دريت
على خنيفرة ،أان عندي السؤال ّ
يل الدورة لتاوريرت اعطين اتوريرت ،ابش نعرف اشنو غتدير ابش
جناوب مزاين ،وإن كان أان عندي اإلحصائيات مع ذلك أان أقر

النائب السيد توفيق امليموين:
شكرا السيد الرئيس،

وإال غنكونو حكومة فشي بالد أخرى ،أقر أنه ما زال عدد من
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ألهنا قدمية وما بقاتش يف ظروف اللي كتساعد على الدور

السيد الوزير احملرتم ،نسائلكم عن اإلجراءات والتدابري املتخذة من
أجل أنسنة ظروف إيواء وحتسني خدمات املؤسسة السجنية؟

اإلدماجي اللي خاص يكون عند السجون ،العملية دايل بناء
مؤسسات سجنية جديدة اللي أدت كما قلت يف  2192الفتتاح
 ،4اآلن كاين برانمج دايل  2مؤسسات جديدة اللي مت االقرتاب
من انتهاء من بنائها ،وهذا األمر يؤدي إىل حتسن يف مواجهة

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،السيد النائب احملرتم من فريق التجمع الدستوري فليتفضل
بطرح السؤال.

اإلشكالية دايل االكتظاظ عرب حتسني ظروف اإليواء ،اجملهود اثين
اللي مهم وهو يتعلق بتحسني مستوى التغذية برانمج غذائي متنوع
ومتوازن ،اآلن كاين حتمل كامل دايل القفة بكل ما يعنيه ذلك

النائب السيد كمال العمري:
شكرا السيد الرئيس،

من التزامات مالية حبيث أن القفة مابقاتش كتدخل وال تكفل
كامل هبا ،زائد مت التعاقد مع مكتب دايل املراقبة مستقل ابش
يراقب مدى التزام الشركات املفوض هلا تدبري التغذية ،أيضا حتسني
مستوى الرعاية الصحية متم شهر أكتوبر  941 2192محلة

السيد الوزير ،نسائلكم عن تشهده بالدان جمموعة من املؤسسات
السجنية ببالدان اكتظاظا كبريا على مستوى السجناء واملعتقلني،
من هذا املنطلق نسائلكم ،السيد الوزير ،عن اسرتاتيجية احلكومة
فيما خيص احلد من ظاهرة االكتظاظ الكبري الذي تشهده بعض
املؤسسات السجنية ببالدان ،شكرا.

استفد منها أزيد من  913ألف سجني كاين فيهم اللي غادروا
كاين اللي بقاو ،ولكن يف ظرف زمين ،أيضا اإلطالق دايل ورش
حتيني القانون  24.18املنظم للسجون من أجل االنسجام مع
املقتضيات الدستورية واملعايري الدولية يف هاذ اجملال ،وشكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،السيد الوزير ،فلتتفضل.

السيد رئيس اجللسة:

السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب ألحد السادة فريق األصالة املعاصرة،
تفضل السيد النائب.

شكرا على طرح هاذ السؤال ،إشكالية االكتظاظ والوضعية العامة
يف املؤسسات السجنية ينبغي أوال أن نقف عند كون اإلشكالية
دايل االكتظاظ ترتبط أبمرين :أوال االرتفاع دايل عدد الساكنة

النائب السيد توفيق امليموين:
شكرا السيد الرئيس،

السجنية :إىل ما مت شتنرب  82ألف سجني حاليا ،واإلشكال
الثاين وهو عدم تفعيل التوجه املرتبط ابعتماد عقوابت بديلة
خاصة ابلنسبة لالعتقال االحتياطي رغم ذلك رغم هاذ املشكلني،

السيد الوزير ،املالحظة األوىل هو أن هاذ السؤال كان موجه
للسيد وزير الدولة يف حقوق اإلنسان ،وال أدري ملاذا السيد وزير
الدولة يف حقوق اإلنسان ال حيضر هذه اجللسة الدستورية ،السيد
الوزير هاذ الوضعية اللي ذكرتو دايل حتسني اخلدمات وحتسني
التغذية وكذلك بناء واحد العدد دايل السجون ،نراها خالف
ذلك يف الواقع ،تصورو أبن  9,94سنتيمرت هو املساحة

نسبة االكتظاظ تراجعت من  %35إىل  %48ما بني 2192
و ،2199من  2192ل  2192افتتاح  99مؤسسة سجنية
جديدة ،منها  4يف  2192ملعاجلة اإلشكالية د االكتظاظ ،مع
اإلشارة إىل أنه كاينة  99مؤسسة سجنية اللي تغلقات عالش؟
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املخصصة لكل سجني يف املؤسسات السجنية ،وهاذ الرقم راه

املغرب منخرط يف جمموعة من املنابر احلقوقية العاملية ،ولقد حان

فيه ، la dateألن نشوفو األجنحة املخصصة لللمعتقلني
االحتياطيني كنلقاو أبن  51سنتيمرت وال  91سنتيمري هي
املساحة املخصصة لكل معتقل احتياطي ،راه كينعسو مستفني
إيال بغاو ينوضو إيال بغاو يدورو خاصهم يديرو نوضة كاملة ابش

اآلوان جلعل سلب احلرية آخر ما يلجأ إليه يف منظومتنا اجلزائية،
هلذا وجب على جعل اإلعتقال االحتياطي استثناء واملتابعة يف
سراح هي القاعدة مع اإلسراع يف مقاضاة املواطنني ،وأخريا أريد
أن أؤكد لكم السيد الوزير أن هذه النقط الثالث ستخفض ال
حسب يف عدد النزالء يف السجون.

يدورو اجلهة األخرى ،هذا عار على الوضعية دايل السجون يف
هاذ الوقت ابلنسبة للمغرب.

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير ،رمبا أن احلكومة هي مغيبة عنها املشكل دايل هاذ
الفئة دايل املعتقلني والفئة دايل السجناء املغاربة فحقوقهم
مهضومة ،وكذلك حىت من امليزانية اللي مت املناقشة دايهلا مؤخرا

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ تفضل السيد
الوزير.
السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

فهي ميزانية ضعيفة وهزيلة جدا ال تساير الوضعية دايهلم داخل
املؤسسة السجنية ،هناك مشاكل أخرى كذلك للحرمان دايهلم.

املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين:
أوال هاذ القطاع حتت إشراف السيد رئيس احلكومة مباشرة ،كلفين
بتتبع أسئلته وقضاايه ،اثنيا نسبة املساحة  9,94 ،9,84كانت
يف هاذي سنوات ،أما اآلن حتل هاذ اإلشكال ،وما زال غادي

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،تعقيب السيد النائب من الفريق الدستوري،
التجمع الدستوري.

نواصلو ،امليزانية ارتفعت حبوايل أكثر من %93هاذ السنة ،رابع
استثناء اللي كاين يف قانون املالية أهنا إدارة السجون هي اللي
كيمكن ليها تعوض املتقاعدين مناصب شغل.

النائب السيد حممد الوالف:
السيد الوزير ،حقا إن بناء السجون حترتم املعايري التقنية واإلنسانية
العاملية هي اخلطوة األوىل اليت جيب اختاذها ملكافحة مشكل
االكتظاظ يف السجون ،وهذا قد فعلتموه ،لكن استعصاء
واستفحال هذه الظاهرة يلزمنا إىل البحث عن حلول انطالقا من

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير شكرا ،يف ما يلي أيضا سؤاالن آنيان هلما
وحدة املوضوع ،يتعلق األمر مبعايري الدعم املوجه جلمعيات اجملتمع
املدين ،لذا سيتم طرحهما دفعة واحدة ليناال جوااب موحدا من لدن

مستوايت أخرى تستوجب تعديالت يف القانون اجلبائي مثال
عوض الذهاب ابلسجني إىل السجن ،ملاذا ال أنيت ابلسجن إىل
السجني ،وذلك عرب احلراسة اإللكرتونية ،لعل املغرب اليوم وصل
إىل النضج الثقايف واإلجتماعي والتقين الذي خيول له هذه املقاربة،

السيد الوزير ،السؤال األول للسيد أو السيدة النائبة احملرتمني من
فريق األصالة املعاصرة فليتفضل أحد السادة النواب ،السيد النائب
تفضل.

ومن جهة أخرى ملاذا ال نتخلص من فكرة الكل سجنle ،
tout prisonونلجأ يف جمموعة من القضااي إىل عقوابت
إجتماعية ذات النفع العام واخلالية من كل جزاء حبسي ،مث اليوم

النائب السيد هشام صابري:
شكرا السيد الرئيس،
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السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير ،نسائلكم عن معايري استفادة اجلمعيات من الدعم
العمومي والدعم األجنيب وآليات املراقبة وصرفها؟

شكرا السيد النائب ،السيد الوزير جوابكم.

السيد رئيس اجللسة:

السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

شكرا ،السؤال الثاين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق
التجمع الدستوري.

املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين:

شكرا ،أوال هاذ اجملال عرف واحد التحول يف  2114وبدا واحد
اإلصالح اللي تعزز يف  2193يقوم على ما يلي:

النائب السيد صابر الكياف:
السيد الرئيس،

أوال :اعتماد نظام طلبات العروض من أجل إقرار تكافؤالفرص ،كاينة اآلن بوابة وطنية رقمية شراكة
ASSOCIATIONكتمكن من معرفة طلبات العروض
دايل الدعم.

السيد الوزير ،رغم التطور اإلجيايب الذي عرفه حجم الدعم
العمومي املوجه للجمعيات ،إال أنه يظل ضعيفا ابملقارنة مع عدد
اجلمعيات ودورها املتنامي وحاجياهتا املتزايدة ،غري أن أسوأ ما يف
األمر هو توزيع تلك املوارد واإلعتماد على معايري موضوعية،
فاألزمة اليت يعاين منها العمل اجلمعوي تعترب جزءا من األزمة
البنيوية والشاملة للمجتمع ،واليت من بني جتلياهتا اإلستغالل

اثنيا :أن الدعم خصه يكون مؤطر بشراكات واتفاقيات ،وإيالما كانش اجمللس األعلى للحساابت كرياقب ،اإلصالح احلايل
كيلزم القطاعات احلكومية ابش حتيل االتفاقية دالشراكة على
اجمللس األعلى للحساابت ابش يفتحصها ،لكن املنشور دايل
 2114ما مشلش كافة الفاعلني يف هاذ اجملال ،وهلذا حنن اآلن
بصدد اإلصالح دايله ابش اجلماعات الرتابية والقطاعات

اإلنتخايب للعمل اجلمعوي من طرف بعض األحزاب السياسية،
وعدم االنتقال من دائرة املمارسة الكمية إىل املمارسة النوعية،
السيد الوزير يف ما يتعلق ابلتمويل العمومي للجمعيات وحسب
عرض السيد وزير املالية أمام جلنة مراقبة املالية العامة فإن هناك
غياب الشفافية يف الدعم ،وكذا ضعف آليات املراقبة والتتبع،
فهناك  %21من اجلمعيات تستفيد من %81من متويل العمومي
اجلمعوي ،غياب مؤشرات متكن من ربط النفقات بتحقيق النتائج

احلكومية واملؤسسات العمومية للجميع يبدا حييل على جهة
واحدة خمتصة ابملراقبة اللي هي اجمللس األعلى للحساابت واللي
كيصدر التقارير دايلو واآلن راه بدا كيساءل حىت القطاعات
احلكومية على هاذ اجملال.

املسطرة بتحقيق األثر احملدد ،هيمنة مؤسسة النهوض ابألعمال
االجتماعية على حصة األسد يف جمال الدعم % 12 ،من
اجلمعيات مل تقدم تقارير أوجه صرف الدعم الذي تستفيد منه،

اثلثا :القيمة دايل الدعم  9.3مليار درهم وهي قيمة غريكافية ،ومسؤوليتنا كقطاع حكومي وهو العمل على حتفيز
القطاعات ونعطي مثال ،مثال حاليا القطاعات احلكومية اللي
كتجه للقطاع دالصحة الدعم دايلو حمدود ما كيتجاوزش تقريبا

لذا نسائلكم السيد الوزير ،عن معايري الدعم املوجه جلمعيات
اجملتمع املدين؟ وشكرا.

واحد  21مليون دايل درهم وكيقوموا أبعمال مهمة ،وهلذا
الطموح دايلنا هو نرفعوا من القيمة دايل هاد الدعم ولكن على
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مت تتبع مسار أو املسار الذي تتم به من تلقي هذا الدعم اجلمعيات
املستفيدة ،وأيضا هل وضعت..

أساس التعاقدي وفق مؤشرات يستثمر يف اجملتمع املدين ،أيضا
اإلصالح الشمويل الذي حنن بصدده واللي األسبوع املاضي مت
فتح األظرفة دايل تقييم  95سنة من املنشور دايل  2114من
أجل مراجعة شاملة ،وهذا كان مطلب دايل احلوار الوطين حول
اجملتمع املدين ،كان املطلب دايل دينامية الرابط ،ملاذا كاين واحد

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،تعقيب للسيد النائب صابر الكياف من
التجمع الدستوري يف بعض الثواين.

ضعف التمويل لواحد العدد من اجلمعيات؟ ألن العدد يتكاثر،
ال يتوازى مع الدعم العمومي ،يف  2118كنا حوايل 51ألف
مجعية ،اليوم  941ألف مجعية ،املعدل السنوي يف  2195وهاذ

النائب السيد صابر الكياف:
شكرا السيد الرئيس،

السنة  2192التقديرات تتحدث على أكثر من  951ألف
مجعية ،وشكرا.

من أجل احلرص على خدمات اإلستعمال اجليد للدعم املمنوح
للجمعيات ،ينبغي العمل على حتسني اإلطار القانوين هلاد

السيد رئيس اجللسة:

اجلمعيات وكذلك وضع تقرير إمجايل ومايل منظم ،وكذا حتسني
حكامة..

شكرا السيد الوزير ،التعقيب للسيد النائب هشام صابري من فريق
األصالة واملعاصرة.

السيد رئيس اجللسة:

السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب ،استنفذمت وقتكم ،هل هناك من تعقيب
إضايف؟ السيد الوزير تفضلوا للجواب.

النائب السيد هشام صابري:
السيد الوزير ،كما تعلمون أن الغاية من إستفادة اجلمعيات من

السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

املال العام هو من أجل تفعيل دور اجملتمع املدين كشريك أساسي
يف العملية الدميقراطية والتنموية يف البالد ،ملا نتكلم هنا عن املال
العام نتكلم عن املساءلة وعن ما مصري املال العام الذي استفادت
منه اجلمعيات ،أن القانون املنظم للجمعيات يف املادة  42واملادة

أوال -اجلمعيات تضطلع أبدوار مهمة ،والبد من اإلعرتاف هبذه
األدوار؛

املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين:

اثنيا -فعال عندان إشكالية دايل التصريح يف التمويل األجنيب،
وهاذ الشي غادي نعاجلوه يف اإلطار القانوين ،ألن هذه السيادة
الوطنية دالبالد ،وما ميكنش نسمحوا ابش يكون متويل أجنيب أداة

 42مكرر نسائلكم مدى تفعيل هاته املواد يف خصوص مراقبة
اجلمعيات اليت ال تضع التقارير احملاسباتية؟ ونسائلكم أيضا حول
املرسوم الذي تعهد الوزير السابق من قبلكم إبعداده يف إطار

للتأثري عليها ،ولكن يف نفس الوقت هاذ الدعم مؤطر ابإلتفاقيات
دايل التعاون الدويل ،الذي نطلبه هو الشفافية كاينة هيئة اللي
هي األمانة العامة للحكومة ،وكتقدم يف التقرير السنوي النتاج

إصالح منظومة الدعم للجمعيات؟ من جهة أخرى وهذا جعل
الدعم الذي حتصل عليها اجلمعيات من اخلارج ،وهنا نتساءل
ونسائلكم حول ما طرحه السيد وزير الداخلية السابق عن مصري
املدونة العامة ملراقبة اجلمعيات اليت تتقدم من اخلارج؟ إىل أي حد

دايل هاد التصرحيات ،سنة  2192كانت حوايل  92مليار دايل

31

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر 7102
-

نشر اللوائح واحتجوا البعض قالوا وماذا بعد نشر اللوائح ،قلنا هلم

السنتيم ،السنة املاضية راه كانت حوايل  911مليار دايل
السنتيم..

غادي نديروا قانون غادي يفتح اجملال داملنافسة ،فعال صدر
القانون واليوم صدر املرسوم التطبيقي اللي غادي يشكل واحد
اخلطوة كبرية يف مكافحة واحد اجملال كان كتوجه له اهتامات دايل
الريع ،يف واحد اجملال اللي كان كيتعتابر ابلنسبة للمغاربة أن
اإلصالح دايله غيشكل نقطة حتول واحلمد هلل حتقق.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،نشكركم على مسامهتكم ،ابقي سؤال سؤال
آين عن أتخر املراسيم التطبيقية لبعض القوانني للسيدات والسادة
النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري ،فليتفضل أحد
السادة النواب مشكورا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،وبذلك ننهي هاذ امللف اخلاص بقطاع

النائب السيد بوسلهام الديش:

العالقات مع الربملان واجملتمع املدين ،ومنر إىل قطاع آه تعقيب
امسح يل أعتذر ،تعقيب.

شكرا السيد الرئيس،
نسائلكم السيد الوزير احملرتم ،عن اإلجراءات اليت ستعتمدها
احلكومة لإلسراع إبخراج املراسيم التطبيقية املتعلقة ابلقوانني اليت
استكملت مسطرهتا التشريعية واليت تكتسي أمهية ابلغة؟

النائب السيد بوسلهام الديش:
شكرا السيد الوزير على اإلجابة ،فعال احلكومة بذالت جمهودات
كبرية يف هاذ السنة وصدرات واحد العدد دايل املراسيم ،ولكن
السيد الوزير ما زلنا نتساءل عن بعض املراسيم اللي هي مهمة
كذلك وتتعلق مبجالس اجلهة واجلماعات عموما والتعمري

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،السيد الوزير.

والقطاعات اإلدارية والقطاعات اإلجتماعية ،كما هو الشأن
ابلنسبة للمرسوم املتعلق ابإلستفادة من صندوق التأهيل
اإلجتماعي واملرسوم كذلك اللي تيتعلق بتوزيع مداخيل صندوق

السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين:

أوال كنشكر السيد النائب على السؤال ،حبسب السؤال الكتايب
املوضوع يتعلق ابلقانون رقم  22.94املتعلق ابملقالع وفعال هاذ
القانون كان هذه سنوات صدر ،احلكومة يف  22نونرب 2192

التضامن ما بني اجلهات ،كذلك املرسوم املتعلق ابلضمان
اإلجتماعي وكذلك املرسوم اللي تيتعلق مبنع التدخني ابألماكن
العمومية ،شكرا السيد الوزير.

قامت بنشر النص التطبيقي املتعلق به ،ألن هاذ األمر سيمكن
من ضمان تطبيق هاذ القانون ،عالش؟ يف  9193أي قبل أزيد
من  911سنة صدر القانون دايل املقالع يف عهد اإلستعمار ،يف
 2112كانت حماولة دايل اإلصالح وصدر قانون وتوضع فيه

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف؟ ،جواب السيد
الوزير ،تفضل السيد ،انتهى ،وبذلك سنكون قد أهنينها ملف
األسئلة اخلاصة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ،وننتقل إىل

واحد الشرط أنه إيال ما صدرش املرسوم بعد سنة القانون ملغى،
ما صدرش القانون بعد سنة ألغي القانون ،جات احلكومة السابقة
والتزمات قالت غادي ندير إصالح لنظام املقالع ،اخلطوة األوىل

قطاع الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل يف  3أسئلة سؤال حول
مستجدات قضية الصحراء املغربية للسيدات والسادة النواب
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النقطة األوىل :وهي قرار جملس األمن  24.59والذي مت التأكيد

احملرتمني من فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل أحد السادة النواب،
مشكورا.

فيه على أفضلية مبادرة احلكم الذايت ،ومت الرتحيب كذلك ابجلهود
املبذولة من طرف املغرب من أجل التسوية السياسية والنهائية هلذا
النزاع ،وأيضا أكد هذا اجمللس على املعايري احملددة هلذا املسلسل
السياسي وتثبيتها منذ إطالق مبادرة احلكم الذايت؛

النائب السيد مصطفى زييت:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير احملرتم ،نسألكم عن مستجدات قضية وحدتنا الرتابية
وعن التدابري املتخذة لتقوية موقع املغرب؟ وشكرا.

والنقطة الثالثة :وهي مطالبة اجلزائر جمددا إبحصاء ساكنة خميمات
تيندوف مع التشديد وهذا أمر مستجد على ضرورة اختاذ
إجراءات ملموسة لتنفيذ هاذ العملية؛

شكرا السيد النائب ،جواب السيدة كاتبة الدولة ،تفضلي.

النقطة الثانية وهي الدعم الواضح جملموع الدول فيما خيص موقف
البالد ،وهذا ما مت التعبري عنه أيضا يف الدورة  22للجمعية العامة
اليت انعقدت شهري شتنرب وأكتوبر .2192

السيد رئيس اجللسة:
السيدة مونية بوستة ،كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية

والتعاون الدويل:

فيما خيص كذلك سحب االعرتافات وكما تعلمون يف هذه السنة
مت تسجيل يعين سحب االعرتاف من طرف مجهورية املالوي يف
 5مايو  2192مع استعادة العالقة مع جمموعة دايل الدول اللي

شكرا السيد النائب احملرتم،
السيد الرئيس،

كانت عندها مواقف معادية لقضيتنا الوطنية ،إضافة إىل اللقاء
الذي أشرت إليه يف البداية ،يعين لقاء صاحب اجلاللة نصره هللا
مع كل من رئيس دولة أنغوال وجنوب افريقيا ،شكرا.

السيدات والسادة احملرتمني،
فيما خيص املستجدات ميكن اختزاهلا يف  5نقط أساسية فعندان
النقطة األولية عودة املغرب إىل االحتاد االفريقي واستعادة املقعد،
النقطة الثانية وهي املتعلقة بتسلم األمني العام اجلديد أنطونويو
كوترييس ملهامه ،النقطة الثالثة وهي تعيني السيد كوليغ مبعواث

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،تعقيب السيد النائب ،تفضل.

شخصيا لألمني العام والذي قام جبولة إقليمية واليت تبدو هناك
أجواء إجيابية فيما خيص هاذ اجلولة وتعيني السيد كولن كرئيسا
لبعثة املينورسو ،نقطة أخرى جيب اإلشارة إليها أظن حىت هي من

النائب السيد نور الدين قرابل:
شكرا السيد الرئيس،

املستجدات األساسية ،وهي اللقاء التارخيي لصاحب اجلاللة
امللك حممد السادس نصره هللا بكل من رئيس جنوب افريقيا
وأنغوال على هامش االحتاد األوريب الذي انعقد يف آخر نونرب دايل
هاذ السنة.

الدبلوماسية الدينامية واملتحركة ،إال أننا نسجل بعض املالحظات،
أوال الدبلوماسية دايلنا خاصها تنهج املنهج دايل االستباقية ما
تبقاش مومسية ،عندان تقرير تيخرج يف أبريل حول القضية الوطنية

فيما خيص املكتسبات ،فيمكن الرتكيز على  4نقط أساسية:

خاصنا نكونوا نوجدوا ليه ،اثنيا التشاركية ،عندان اآلن سلطات

شكرا السيدة الوزيرة على هاذ اجلواب ،وشكرا على هاذ
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النائب السيد عايل الرزمة:

عمومية ،عندان مؤسسات منتخبة يف مناطقنا اجلنوبية ،عندان
جمتمع مدين ،عندان قطاع خاص ،عندان وفود تتجي املناطق
اجلنوبية ،هاذ التقارير اللي تديرها هاذ الوفود ،خاصها تدرس
وخاصنا نستفادو منها ،اجلانب اإلجيايب واجلانب السليب ابش
نفعلوا ما يسمى ابلدبلوماسية اآلن اجلهوية ،وما يسمى

السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة ،يعاين اإلقتصاد الوطين من إختالالت للميزان
التجاري يستدعي معه اإلنفتاح على األسواق اجلديدة الواعدة
خارج منطقة أورواب وأمريكا الشمالية ،وتعترب الديبلوماسية
اإلقتصادية اآللية األكثر أمهية على هذا املستوى حبيث يفرتض أن
تقوم البعثات الدبلوماسية املغربية بعدد من الدول اليت متثل أسواقا
واعدة بتكثيف إجراءات تسويق القدرات اإلقتصادية املغربية ،وكذا

ابلدبلوماسية املوازية بصفة عامة ،النقطة الثانية وخاصة وأن النظام
الدستوري للمملكة املغربية ينص على أن الدميقراطية املواطنة
والدميقراطية التشاركية هي ركيزة من ركائز االختيار الدميقراطي،
املسألة األخرى وهي اإللتقائية ال بد من اإللتقائية بني الدبلوماسية
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية ،البحث عن انظم،
مث اليوم املغرب يتوفر على حوايل 1300اتفاقية مع إفريقيا ،ما
هو العائد دايل هاذ اإلتفاقيات على مستوى اإلنتصار لقضاايان

البحث عن سبل تطوير العالقات التجارية هلذه البلدان مع
املغرب ،وابلنظر إىل ضعف املستوى اإلقتصادي للمغرب يف فسح
اجملال أمام تطوير الصادرات املغربية إليها .فإننا نسائلكم ما هي
اإلجراءات اليت تعتزمون اختاذها لتوجيه البعثات الدبلوماسية
املغربية لتسويق اإلقتصاد املغريب للخارج؟ وما هي اإلجراءات
اإلسرتاتيجية اليت تعتزمون اتباعها على هذا املستوى عن
الصادرات للحضور اإلقتصادي هبذه الدول؟ وشكرا.

العادلة وعلى رأسها القضية الوطنية ،ال بد من تنويع الدبلوماسية،
اآلن فتحنا آفاق مع إفريقيا جيب أن نفتح آفاق أخرى كذلك مع
أمريكا اجلنوبية ،مع أورواب الشرقية ،مع جمموعة من الدول ،بطبيعة
احلال ،ونستثمروا هاذ اجلانب اإلقتصادي ونستثمروا هاذ اجلوانب
اآلن دايل االتفاقيات اللي كنعقدوا مع مجيع أحناء العامل ،املسألة
األخرى اجلهوية املتقدمة اليوم ابقي ما لقيناش اجلهوية املتقدمة
خاصة يف املناطق اجلنوبية كما أرادها الدستور ،الدستور ينص

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،السيدة كاتبة الدولة.
السيدة مونية بوستة ،كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية

على أن النظام الرتايب للمغرب هو نظام المركزي يقوم على اجلهوية
املتقدمة ،ولكن ما فعلناش هاذ اجلهوية املتقدمة يف هاذ اإلجتاه
هذا ،املسألة األخرية الباب الكبري وهو الدميقراطية ابعتبار أن..

والتعاون الدويل:

شكرا السيد النائب احملرتم ،فطبقا للتوجيهات السامية تعترب يعين
جمال االقتصاد من بني احملركات األساسية للعمل الدبلوماسي،

السيد رئيس اجللسة:

فيعين مت هلاد الغاية اعتماد منهجية اللي ترتكز على بعض احملاور،
احملور األول وهو يعين طبيعة الشراكات واإلتفاقيات اللي تيتم
تعقدها مع جمموعة دايل الدول ،ضروري يكون فيها واحد اجلانب
اللي كيهتم ابلقطاع اخلاص ،كذلك نالحظ يف مجيع الزايرات

شكرا ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ استنفدمت وقتكم أظن السيدة
كاتبة الدولة ،استنفذمت وقتكم يف البداية أظن ،منر إىل السؤال
املوايل عن تفعيل الدبلوماسية االقتصادية وفتح األسواق اجلديدة
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية،
فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

امللكية يف مجيع الزايرة الرمسية حضور مكثف للمقاوالت املغربية،
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وكذلك للقطاع اخلاص ،ابإلضافة إىل تنظيم جمموعة دايل

اإلضافات يف هذه املسألة ،أول مرة أخرى جيب أن نفعل بكيفية

املنتدايت اإلقتصادية اللي تتكون على هامش هاذ الزايرات ابش
نعطيوا هذاك البعد اإلقتصادي ونعطيوا األضواء هلاذ اجلانب يف
اجملال الدبلوماسي ،نقطة أخرى اللي كنظن حىت هي مهمة يف
إطار االتفاقيات والتعاون وهي السعي حنو اإلنظمام حنو تكتالت

سريعة املشروع إفريقيا  51للتنمية وإفريقيا  51للتمويل ،اثنيا أننا
حنافظوا على املصاحل والتوازانت دايل تلك الدول اليت نستثمر فيها
ابخلصوص الدول اإلفريقية ألن هناك مصاحل ال جيب أن منس هبا
ويبانو املغاربة كأهنم مفرتسني أو أبهنم  conquéranceيعين

إقليمية اقتصادية كما هو ابلنسبة ل ، CEDEAOيف اجلانب
اآلخر وهو كيف ميكن أن نساهم يف حتسني مناخ األعمال ابلنسبة
هلاذ املقاوالت؟ فلذلك كنشوفوا أبن جمموعة دايل االتفاقيات

أن يكون عندان واحد النوع من املشاركة
 codeveloppementمع هادوك الناس ،احلرص على
اإلشراك الرأمسال األورويب ألنه هو شريك وعندو جتربة تكنولوجية

ودايل جماالت التعاون كتهدف إىل محاية املستثمرين ،فكنلقاوا
جمموعة داإلتفاقيات كتهدف هلاذ الغاية ،ابإلضافة إىل تبسيط
املساطر اجلمركية مع الدول الشريكة وإىل فتح جماالت أو شراكات
يف جمال التنقل مع هذه الدول ،النقطة الثالثة واللي حىت هي أظن

مثال مع الشراكات األوروبية وكذلك الصني اآلن اللي هي واحد
الفاعل إقتصادي كبري على مستوى إفريقيا ،الصني اآلن خصصت
واحد  51مليار دايل الدوالر اآلن يف إطار..
السيد رئيس اجللسة:

مهمة جدا وهو العمل على مستوى املديرايت والسفارات حبيث
أنه هناك جمموعة دايل يعين املتدخلني على مستوى السفارة وما
نسميه املستشارين اإلقتصاديني اللي كيتابعوا عن وكب جمموعة

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ جواب السيدة
كاتبة الدولة.
السيدة مونية بوستة ،كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية

داالستثمارات ،كذلك منهم اللي كيشتاغل يف استقطاب
املستثمرين وأخريا يعين كانت لنا على مستوى سفارة الياابن
استقطاب مستثمر مهم يف قطاع صناعة السيارات إضافة إىل
عملية التتبع ،فيعين يف جمموعة دالسفارات على مستوى القارة
اإلفريقية هناك تتبع متواصل ملواكبة املشاريع وإجنازها على أرض
الواقع ،وشكرا.

شكرا السيد النائب احملرتم ،ابلفعل كما أشرمت أبن املنظومة املالية
أو كل ما يهم يعين توفري التمويالت هي أساسي ليعين خلق هذه

السيد رئيس اجللسة:

الشراكات ،وخلق مشاريع اقتصادية خصوصا مع الدول اإلفريقية،
كذلك هناك ما يهم الشراكة الثالثية ألنه حنا كنعرفوا أبنه يف
جمموعة..

شكرا السيدة كاتبة الدولة ،التعقيب ألحد السادة النواب ،السيد
النائب تفضل.

السيد رئيس اجللسة:

والتعاون الدويل:

شكرا السيدة كاتبة الدولة ،آخر سؤال يف هذا امللف حول انضمام
املغرب للمجموعة اإلقتصادية  CEDEAOللسيدات
والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

النائب السيد حممد عبد احلق:
شكرا السيدة الوزيرة على ما تقومون به ،واآلن ثبت أبن املقاربة
اإلقتصادية تعقل املسألة السياسية ،على كل حال عندان بعض

فليتفضل أحد واضعي السؤال ،السؤال ،أعتذر ،عن السياسة
العمومية يف جمال تعزيز الشراكة املغربية اإلفريقية على إثر عودة
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املغرب لإلحتاد اإلفريقي للسيدات والسادة النواب احملرتمني من

فيها دور رايضي ،كناخذ كمثال يعين الدور الرايدي لصاحب

فريق األصالة املعاصرة ،فليتفضل أحد السادة النواب السي
العمري تفضل.

اجلاللة يف العمل على اعتماد أو إعداد تصور إفريقي حول اهلجرة،
وذلك يعين إنسجاما مع حتدايت القارة وإجياد احللول اليت هتدف
إىل التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية ،ونقطة أخرى أيضا جيب
اإلشارة إليها هو العمل على تثبيت وتقوية التواجد املغريب داخل

النائب السيد فؤاد العماري:
شكرا السيد الرئيس،

املؤسسات اإلفريقية ،ألن هي اللي غتخدم مصاحلنا وغتخدم يعين
اإلسرتاتيجية اليت نطمح إليها يف إطار التنمية املستدامة للقارة،
وشكرا.

السيدة الوزيرة ،بغينا نسولكم على السياسة احلكومية يف جمال
تعزيز العالقات املغربية اإلفريقية سواء على املستوى اإلقتصادي
أو السياسي؟

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا ،تعقيب السيد النائب فؤاد العماري من األصالة واملعاصرة.

السيدة كاتبة الدولة.

النائب السيد فؤاد العماري:

السيدة مونية بوستة ،كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية

شكرا السيدة الوزيرة ،على كل حال البد يف البداية ننوه ونعتز مبا
يقوم به جاللة امللك على مستوى تعزيز احلضور املغريب يف إفريقيا
برؤية إسرتاتيجية متكاملة ،هاد الرؤية اإلسرتاتيجية املتكاملة هي
اللي خاص تواكبها احلكومة تواكبها أيضا برؤية ،بسياسات

والتعاون الدويل:
هي الشراكة اإلفريقية هي سياسة متعدد األبعاد ومنفتحة على
جمموعة دايل اجملاالت مبا فيها اإلقتصاد ،التنمية ،األمن ،مع
إشراك الفعاليات سواء يف القطاع اخلاص أو يف العام ،أيضا هاذ
العالقة مع الدول اإلفريقية هي تتميز أبهنا فيها ما هو قاري ،فيها

عمومية واضحة سياسات عمومية اللي خاصنا نبقاو نقيموها على
املستوى الربملاين ،سياسات عمومية على مستوى القطاعات
الوزارية ،على مستوى القطاعات االقتصادية ابش نعرفوا فني

ما هو ثنائي ،وفيها أيضا ما هو إقليمي ،ابإلضافة إىل ذلك فالغاية
من هذا الشراكات هي التوفيق بني املشاريع الكربى ،وآخذ
كسبيل املثال مشروع أنبوب الغاز الذي سريبط بني املغرب

تقدمنا مع افريقيا سواء يف مستوى االستثمار العمومي ،ابلنسبة
الفعاليات االقتصادية اللي كتقوم هبا الدولة وال مع القطاع
اخلاص ،هاذ التقييم حيتاج إىل تقييم سنوي ،وحيتاج إىل رؤية
استباقية ،ما غاديش نستناو دائما جاللة امللك ميشي الدول

ونيجرياي ،ابإلضافة إىل اإلهتمام أيضا ابملشاريع ذات الوقع
اإلجيايب على الساكنة مبا فيها تقوية البنية التحتية ،تشييد املرافق
الصحية والرتبوية ،ولبلوغ هذه األهداف هناك يعين توجيهات
سامية يف هذا اجملال اللي كتهدف إىل إشراك القطاع اخلاص،

االفريقية ،عاد نسمعوا الوزراء وال القطاعات االقتصادية األخرى
كتحرك ،ال خاص مادام رؤية متكاملة مندجمة خاص أيضا
احلكومة تكون عندها هاد الرؤية ،صحيح أن هناك تقدم يف

فنحن نشتغل يف إطار جلان مشرتكة فيها ممثلني على القطاع العام
والقطاع اخلاص ،هناك أيضا آلية للتنسيق وتتبع تنفيذ هاذ
املشاريع ،ابإلضافة إىل يعين بعض القضااي املهمة اللي املغرب خدا

العديد من اجملاالت ،ولكن هاذ اجملاالت خاصنا نتقامسوها معكم
كربملانيني ،بل أيضا خاص يتقامسها معكم الرأي العام ،ألن الرأي
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العام اآلن يتابع ابهتمام كبري ما يقع يف افريقيا على مستوى العديد

وارأتت بالدان على أن تكون عملية االنضمام وفق مسار

من القطاعات ،كذلك اجملال السياسي مسألة مهمة وأساسية،
جيب ،شكرا.

ومسلسل تسلسلي وتدرجيي ،فيه مرحلة أوىل وهي ما نعتربه املرحلة
السياسية ،حيث يعين كانت لنا خالل القمة اليت عقدت بليبرياي
بتاريخ  3يونيو  2192ابلعاصمة الليربالية موروفيا بتاريخ  3يونيو
 2192كان يعين موافقة مبدئية لالنضمام ،هاذي تعترب يعين

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،استنفذمت الوقت ،السيدة كاتبة الدولة أظن
استنفذمت الوقت كذلك ابلنسبة هلاذ السؤال ،و بذلك أنيت على
هناية األسئلة اخلاصة ،السؤال  23خاص ابنضمام املغرب
للمجموعة االقتصادية  CEDEAOالفريق االستقاليل
للوحدة والتعادلية ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

احملطة األوىل للمرحلة السياسية ،املرحلة القانونية وهي اليت تتعلق
إبمتام مجيع اإلجراءات القانونية النضمام الفعلي للمجموعة،
واثلثها هي املرحلة التقنية وهي املرحلة اليت سيتم خالهلا إطالق
مفاوضات قطاعية بني املغرب واملنظمة وفق هنج تدرجيي وواقعي.
السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري:

شكرا السيدة كاتبة الدولة ،السيد النائب من الفريق االستقاليل
للوحدة والتعادلية ،تفضل.

السيدة الوزيرة ،بعد مبادرة جاللة امللك مت املوافقة املبدئية النضمام
املغرب للمجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا ،غري بغينا نعرفوا
أشنو احلكومة اختذات من تدابري وإجراءات لتفعيل هاذ
االنضمام؟

النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري:
غري السيدة الوزيرة ،راه ما خصناش نعتقد أن األمور غادي تكون
سهلة واألبواب مفتوحة ،راه كاينة منافسة شرسة يف داك املنطقة

السيد رئيس اجللسة:
السيدة مونية بوستة ،كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية

بني دوك الشركاء التقليديني والكالسيكيني والشركاء اجلدد ،ألن
كاين واحد العدد دالبلدان اللي اخنرطوا بدينامية اقتصادية منذ
سنني واللي غادي يشوفوا يف االحتاد د املغرب نوع من التهديد.

شكرا السيد النائب احملرتم ،فبالفعل رغبة املغرب يف االنضمام إىل
هذا التجمع اإلقليمي هو قرار اسرتاتيجي حبمولة سياسية
واقتصادية ابلغة األمهية ،وأييت هذا املسعى لكي تتوج يعين الروابط

إذن خاص الدبلوماسية االقتصادية دير مواكبة دايل املقاوالت
املغربية الصغرى واملتوسطة هاذي مسألة أساسية ،حىت الشركات
الكربى اللي متواجدة وهاذي اسرتاتيجية ذكية ألهنا عبدات طريق
خاصها حىت هي حتفيز ابش تساعد املقاوالت الصغرى واملتوسطة

شكرا السيد النائب ،السيدة كاتبة الدولة.
والتعاون الدويل:

أنه تنخرط يف املشروع االفريقي ،حىت املؤسسات البنكية والبد
حيت هي خاصها تساهم ،وتساعد املقاوالت الصغرى واملتوسطة
خاصنا نعرفوا أيضا أبن عندان خربة يف اإلنتاج الغذائي يف الطاقة

القوية والعميقة اليت تربطنا مع جمموعة من الدول أعضاء يف هذه
اجملموعة ،وتندرج رغبة يف االنضمام إىل هذا التكتل اإلقليمي يف
إطار رؤية ملكية الندماج إقليمي ابعتباره مفتاحا لإلقالع
االقتصادي ابفريقيا.

الكهرابئية ويف البنية التحتية اللي هي ابلضبط اخلصاص اللي
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كيديرو هاد الشي ،أان اخللفي هذي أقل من شهر ابلليل كيعيط

عندهم فديك املنطقة ،إذن هي فرص عمل واعدة وعظيمة
للمغرب ،شكرا.

علي ،قال يل راه سيدي بنور جاها الدقيق فازك ،ارسلنا جلنة،
وفعال داك الشي اللي قال معقول ،حنا مستعدين ،حرام هي إيال
قلتو لينا شي حاجة وما ارسلناش جلنة ابش نوقفو على هاد
املفسدين ،راه قلتها لكم املرة اللي فاتت ،كاين الفساد ،ولكن

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ ليس هناك
تعقيب إضايف ،استنفذمت الوقت السيدة كاتبة الدولة ،نشكركم
على مسامهتكم وننتقل إىل قطاع املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة
يف ثالث أسئلة ،والسؤال األول السؤال  25حول مراجعة حصص
بعض األقاليم من الدقيق املدعم للسيدات والسادة النواب احملرتمني

إيال ما تعاوانش ،واش الوزير غادي حيضي املطحنة؟ إذن هذا
فعال خصنا نتعاونو ابش هاد النوع د الناس ما يبقاوش ،خصنا
نسدو ليهم املطاحن ،عطيوهم لنا .هذا هو املشكل.
السيد رئيس اجللسة:

من فريق األصالة املعاصرة ،فليتقدم أحد النواب مشكورا ،السيد
النائب تفضل.

شكرا السيد الوزير ،التعقيب للسيد النائب هشام املهاجري ،فريق
األصالة املعاصرة.

النائب السيد هشام املهاجري:

النائب السيد هشام املهاجري:

السيد الوزير ،نسائلكم عن حصص األقاليم الفقرية من الدقيق
املدعم وكذلك عن طريقة تدبري هاذ امللف اللي ما زال كيعرف
الريع واإلحتكار؟ كيف يعقل السيد الوزير ،نعطيو واحد احلصة
لواحد اإلقليم ،ونفرضو عليه املطحنة مع من غادي يشتغل؟ إيال

السيد الوزير ،كنشكروك على االعرتاف دايلك ،ولكن إيال مازال
ما قدرانش نوصلو الدعم للمواطن ،كاينة حلول أخرى ،ماشي
التاجر غادي نعطيو ملكتب احلبوب يعني التاجر ونفرضو على

السعر حمدد السيد الوزير ،حنا حىت واحد ما كيصدق علينا ،راه
الفارق كيستخلصوه املطاحن من جيوب املغاربة عن طريق
صندوق املقاصة ،وهلذا اجلودة خصها تكون آخر مرة يف إقليم

اإلقليم املطحنة ،هذاك الدعم كتخلصو صندوق املقاصة خصو
يوصل للفقري ،املطحنة ما كتصدقش علي ،التاجر نعطيه le
bonدايلو وميشي يتسارى مع راسو ،أشنو هي املنافسة؟ هي

شيشاوة راه جاان الدقيق اخضر وفيه الدود يف مجاعة أسيفلمال
ومجاعة أداسيل وبغينا منكم جواب ،شكرا السيد الوزير.

السعر واجلودة ،إيال كان السعر حمدد ،حنا راه ماشي صدقة،
نعطيو للتاجر هداك  le bonدايلو وميشي يقلب على املطحنة
اللي غتعطيه اجلودة ،أنتما مكتب احلبوب كتعطيوه حيدد املطحنة،
مكتب احلبوب كيحدد التاجر حبال هاد الناس حبال ،..كاين الريع

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،السيد الوزير تفضلوا للجواب.
السيد حلسن الداودي ،الوزير املكلف ابلشؤون العامة

السيد الوزير ،إيال هاد  le quotaخارجة للمطاحن قولو لنا
راه كنعطيو الفلوس للمطاحن؟ إيال غنوصلو الدعم للفقري خصنا
نعطيوه للفقري ،والطريقة ابش خدامني راه ما كنعطيوش للفقري.

شكرا السيد النائب ،ما عرفتش واش الوزير مسؤول حىت على

ونعطيك مثال ،عالش مطحنة عندها  311طن يف مراكش،
ومطحنة عندها  99طن يف اجلديدة؟ فسروها يل ،أان عندي

واحلكامة:
الدقيق اللي جاكم خضر ،حنا مسؤولني ابش نعاقبو الناس اللي
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احلصة دايل شيشاوة أول حاجة قليلة والطريقة دايل التوزيع دايهلا

املنافسة ولكن النقد كتحملو الدولة ،إيال عطيتوا بون ومشا وهو

السيد الوزير فيها شي حاجة ،خصنا نعرفو منني جا املشكل،
واش هاد الدعم دايل الفقري إيال ما قدرانش نوصلوه للفقري نعطيوه
للتاجر..

ساكن يف صاغرو ،وجاب يل أان الدقيق من الدار البيضاء ،واش
أان نتحمل املصاريف دايل النقل حىت لصاغرو ،إذن تنقولو كل
منطقة خاص املنطقة اللي قريبا هلا ،ولكن خاص الناس املنتخبني
يساعدوان يقولو هذا الطحني دايلو فاسد ،حنا اللجن مستاعدة

السيد رئيس اجللسة:

متشي ،ولكن ابهلل عليكم واش من املكتب اتلوزير غتحضي شنو
جاري ابملغرب ،راه املنتخب حىت هو عندو مسؤولية ،ماشي كل
واحد جير من املسؤولية دايلوا أان ما مسؤول غري حنط السؤال ،ال

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب؟ تفضل السيد النائب،
فريق األصالة واملعاصرة ،فريق العدالة والتنمية.
النائب السيد عبد هللا بووانو:

قلت لك اخللفي عيط عليه يف الليل كاين الدقيق ،إذن تنقولوا
حنا مستعدين السيد النائب احملرتم ،السيد النائب قلتها اليوم
اعطيين الوقت فاش جاك هاد الدقيق ،وغدا نرسل ليك جلنة ،راه
كاين أان ماغاديش نقولك ما كاينش ،ولكن أان معاك عطيوان
املعطيات نعطيوكم جلنة.

شكرا السيد الرئيس،
حنا عاد كنهضروا على استقاللية القرار ،هاد الدعم وهاد
الصندوق املقاصة لقاتوهاد احلكومة ،احلكومات السابقة دارت
إصالح يف احملروقات ،هاذ الدقيق هاذ  2د املليار ،يف علمنا أبنه
يف احلكومة السابقة بقيتو كتقلبو واش كيوصل هلداك الضعيف؟

السيد رئيس اجللسة:

ما لقيتوش  la listeدايل لناس اللي كيستافدوا ،كاين الناس دااب
كاع هاد الوسطاء عندكم اللوائح دايهلم وما عندكومش الليوائح،..
أ سيدي حدفو لينا هاد الشي وعطيو ذاك الشي مباشرة للفقراء،
شكرا.

األقاليم احملدثة يف النسيج اإلقتصادي واإلجتماعي للسيدات
والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة ،فليتفضل
السيد النائب.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عبد الغين خمداد:

هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير ،تفضل.

شكرا السيد الرئيس

السيد حلسن الداودي ،الوزير املكلف ابلشؤون العامة

السيد الوزير ،يعد إقليم سيدي بنور من األقاليم احملدثة مؤخرا،
وابلنظر إىل ما تكتسي من طابع إقتصادي .نسائلكم السيد الوزير
عن إدماج هاذ اإلقليم يف النسيج اإلقتصادي واإلجتماعي؟

هاد الشي ،خصنا نعرفو الناس ونعطيوهم داك الربكة دايهلم
مباشرة ،ما يبقاش وسيط ،أان ما ابغي وسيط ،وماشي كل مطحنة
عندها ،املطاحن اللي عندها  2511ومعروفة ،وكاين مع
األسف ،املطاحن اللي كتطحن غري داك الشي ،وما كاينش فيها

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،منر إىل السؤال املوايل حول إدماج بعض

واحلكامة:

وهللا أسيدي إيال هاذ الصباح ،ايك ما ذاكرتش معاك ،ألن اقرتحنا

شكرا ،السيد الوزير.
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السيد حلسن الداودي ،الوزير املكلف ابلشؤون العامة

السيد حلسن الداودي ،الوزير املكلف ابلشؤون العامة

واحلكامة:

واحلكامة:

ايهللا تكلمت على اخللفي ،هاد اإلقليم عندو حمامني كبار احلمد
هلل كتار ،ماشي غي واحد ،حنا هاذ اإلقليم فعال فيه أقاليم كثرية
كانت غري مؤهلة ال يف البنية التحتية ،ال يف املاء وال املاء الصاحل
للشرب وال يف جماالت كثرية ،اآلن كاين الربانمج دايل

رمبا خاصنا نعرفوا أن السيد العامل هو املمثل دايل احلكومة متا،
وممثل جاللة امللك ،راه تيمثلنا متا ،هي حنا غايبني إيال خدم
العامل بوحديتو ،راه خدام مع احلكومة وخدام مع الوزارات ،إذن
اللي دارو العامل راه دارتو احلكومة ،هاد الفلوس منني تيجيو،

مليار و 291مليون درهم هلاذ اإلقليم ،وآخر إجناز اللي كنتو يف
التعليم العايل راكم عارفينو دران فيه  E.S.Tقل يل شحال من
إقليم يف املغرب فيه ، E.S.Tشكرا.

هاد اإلقليم خاصو يتقدم حبال األقاليم األخرى ،ما غاديش نتهربو
من املسؤولية ،ما قلناش أن عندكم كل شي ،هذا غادي يكون
كذوب ،قلت لك الطرقات ،الفالحة إيال ما كانتش طرقات ،أان

السيد رئيس اجللسة:

ولد الفالحة إيال ما كانتش طرقات هنار تصب الشتاء ،كي
غتخرج الشمندر ،أان معاك ،إذن كاين التأهيل دايل اإلقليم ،قلت
لك مليار و 211مليون ،وما كافياش ،وخاص كل عام تزيد ،إذن
املنطق دايل أتهيل املغرب ،هادوك مغاربة كلهم ،ما ميكنش إقليم

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.
النائب السيد عبد الغين خمداد:

يكون لباس وإقليم ماشي لباس ،هذا مسؤولية اتحلكومة وكان
برانمج دايل التأهيل ،هاذ األقاليم ودايل حماربة اهلشاشة ،وحماربة
الفوارق.

السيد الوزير ،حنا قلنا املسامهة دايل هاد اإلقليم يف اإلقتصاد
الوطين هي مسامهة فعالة ،مجيع القطاعات كونه إقليم فالحي
ابمتياز ،مسامهتو يف اإلقتصاد الوطين ال ابلنسبة للحوم احلمراء
وال ابلنسبة للسكر وال ابلنسبة للحبوب ،ولكن كيبقي التدخل

السيد رئيس اجللسة:

دايلكم السيد الوزير يف اإلقليم حمدود جدا إن مل نقل منعدما ،لوال
التدخالت دايل السيد العامل كانت العاصمة دايل اإلقليم غتبقى
على شكل دوار ،حىت املصاحل اخلارجية حمرومة من التمثيلية دايهلا،

شكرا السيد الوزير ،منر إىل السؤال املوايل عن تزايد ارتفاع
أسعاراحملروقات للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،تفضلي السيدة النائبة.

بقية متمركزة يف مدينة اجلديدة اللي كانت هي اإلقليم األم ،لذا
السيد الوزير املسامهة دايل اإلقليم يف اإلقتصاد الوطين مسامهة
فعالة ،جيب إعطاء األولوية هلاذ اإلقليم حىت يساير الركد يف التنمية
اجملالية ،وتقليص الفوارق اإلجتماعية ،وشكرا.

النائبة السيدة رفيعة املنصوري:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،مرة أخرى وأخرى نسائلكم عن األسباب املوضوعية

السيد رئيس اجللسة:

الرتفاع أسعار احملروقات ،وهاذ األسباب اللي هي غري مفهومة
وغري عقالنية ،اللي كتهد بشكل كبري القدرة الشرائية داملواطنني.

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف ،تفضل السيد
الوزير.
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السيد رئيس اجللسة:

قار ومتفقني بيناهتم على االرتفاع ،هنا بغينا نشوفوا آليات املراقبة
دايل احلكومة على هاذ التحرير دايل..

شكرا ،السيد الوزير جوابكم.

السيد رئيس اجللسة:

السيد حلسن الداودي ،الوزير املكلف ابلشؤون العامة

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ ليس هناك

واحلكامة:

تعقيب إضايف ،تفضل السيد الوزير .تفضلوا السادة النواب
كنطلب منكم هللا خيليكم التزموا ابلصمت ،تفضل السيد الوزير.

غري نردو عليه بشوية د الرطوبة ،وأنتما درتو اآلن جلنة استطالعية
وممثلني فيها وغري تسناو بعدا حىت جييبوا لكم معطيات وحتكموا،

السيد حلسن الداودي ،الوزير املكلف ابلشؤون العامة

اآلن جلنة ياله استقبلناها ،وراه اعطيناهم كل املعطيات وأان مستعد
جني عندكم اللجنة وانقشوا هاذ الشي هبدوء ،شكرا.

واحلكامة:

السيد رئيس اجللسة:

السيدة النائبة احملرتمة ،راه قادة دافع على راسها.

تعقيبكم السيدة النائبة رافعة املنصوري.

السيد رئيس اجللسة:

النائبة السيدة رفيعة املنصوري:

السيد النائب ،تفضل السيد الوزير.

نعم السيد الوزير ،إىل مىت غنبقاوا نتظروا اللجان ،الشارع كل

السيد حلسن الداودي ،الوزير املكلف ابلشؤون العامة

كيهضر على ارتفاع احملروقات ،السيد الوزير ،حنا ما ميكناش
نبقاو نتسناو جلنة استطالعية ونستناو ،حنا بغينا أجوبة موضوعية
اليوم ،كيما كنعرفوا أبن أسعار النفط هي متعلقة بتقلبات أسعار
احملروقات ،متقلبة أبمثنة أسعار السوق الدولية ،كيف يعقل أبن

واحلكامة:
السيدة النائبة احملرتمة ،كانت الدولة ،الفقري تيأدي الثمن دايل
ليصانص لواحد عندو عندو كاط كاط كيستهلك l% 21ساكن
يف تيت نبالل يف جبل تيأدي من الضرائب دايلو كندعمو واحد
عند الكاط كاط ،اليوم هاد الشي ما بقاش ،ما ميكنش الفقري

إيال وصل الربميل  981دوالر أو  951دوالر كشريي املواطن
املازوط أو ليسانس ب  91دراهم وإيال هبط ل  51دوالر كيشد
عاواتين يف  91دراهم راه حاجة ما كيقبلها ال عقل وال منطق،

يدعم اللي عندو طوموبيالت ،ما ميكنش ،حقيقة الفقري دروك
تيعاين من  transportدايل بعض املواد وغريو و كاين األثر
املباشر وكاين األثر الغري املباشر ،أان متفق معاك ،ولكن ابش نربروا
أن الزايدة فقط يف التحرير ،التحرير ابش ما الفقري ما خيلصش

أكثر من هذا غتجاوبوين السيد الوزير وتقولو يل أبنكم قمتم
بتحرير السوق ،نعم حنا ابملفهوم االقتصادي الكوين التحرير هو
اللي كيعطينا واحد املنافسة ،وهاذ املنافسة خاصها تعطينا واحد
اجلودة عالية وأمثنة مناسبة ،فإذا بنا اليوم كنوجدو نفسنا أبننا

والدولة كانت ما قاداش تستطع تدعم املازوط ألنه وصلنا ل 52
مليار ،إذن هذا مطلب دايل جمتمع ،مطلب الربملان.

اعطينا الصالحيات لفتح واحد الشركات ابش يتحالفوا ويديروا
واحد املكون دايهلم ابش يفكسيو ويديروا واحد الثمن اللي هو

41

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر 7102
-

السيد رئيس اجللسة:

كتساهم يف التوازانت دايل صندوق ،التوازانت املالية ،كتلعب
كذلك دور كبري...

شكرا السيد الوزير ،وبذلك أنيت على هناية هاذ امللف ومنر إىل
قطاع السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد

السيد رئيس اجللسة:

االجتماعي يف ثالث أسئلة ،والسؤال األول هو السؤال  28عن
مواكبة احتياجات املغاربة املقيمني ابخلارج للسيدات والسادة
النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل أحد واضعي
السؤال مشكورا ،تفضل السيد النائب.

تفضل السيد الوزير.
السيد حممد ساجد ،وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة

التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

كتلعب كذلك دور كبري يف التنمية دايل بالدان ،هاذ اجلالية

النائب السيد مراد لكورش:

املغربية اللي كذلك كتلعب دور كبري يف بالد اإلستقبال حيث أن
عندان عدد دايل األطر اللي كنفتخرو هبا واللي كتوىل مسؤوليات
كبرية يف مؤسسات متعددة يف بالد اإلستقبال .من الناحية دايل
اإلعتناء هباذ اجلالية املغربية احلكومات املتوالية واحلكومة احلالية

شكرا السيد الرئيس،
السيد كاتب الدولة ،يشكل ارتفاع مغاربة العامل وتنوع بلدان
إقامتهم حتداي وحافزا يف نفس الوقت من أجل استثمارهم يف جمال

كتلعب واحد الدور كبري يف تسهيل العمليات اإلدارية دايل هاذ
اجلالية املغربية ،أما فيما يتعلق ابلسياحة فحنا كنعطيو إهتمام كبري
هلاذ اجلالية املغربية ابخلصوص فيما يتعلق بوسائل النقل وتوفري

السياحة الوطنية .لذا نسائلكم السيد كاتب الدولة احملرتم عن
اإلجراءات املزمع اختاذها لإلستفادة من هذه الفئة؟ وشكرا.
السيد رئيس اجللسة:

اخلطوط اجلوية من البلدان دايل اإلستقبال إىل املغرب ،ابخلصوص
يف فرتات اإلجازة وهنا مت فتح واحد العدد دايل اخلطوط اجلوية
مع شركات متعددة من بلدان اإلستقبال يف اجتاه املدن املغربية،
ويف الصيف كتكاتر هاذ الرحالت اجلوية ،كتكاتر كذلك

شكرا السيد النائب ،تفضل السيد الوزير.
السيد حممد ساجد ،وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

ابجملهودات اللي كيقوم هبا املكتب الوطين دايل السياحة من أجل
توفري هاذ اخلطوط اجلوية ،من أجل..

شكرا السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

السيد رئيس اجللسة:

السيد النائب احملرتم ،فعال شكرا على هذا السؤال املتعلق أبفراد

شكرا السيد الوزير ،استنفدمت الوقت ،تعقيب السيد النائب،
تفضل.

اجلالية املغربية اللي حنا كنفتخرو هبا وكنعتزو هبا وكنشكرو الربملان
على اإلهتمام اللي كيعطي هلاذ الفئة دايل املواطنني املغاربة ،اجلالية
املغربية كتلعب دور أساسي يف التوازانت اإلقتصادية واإلجتماعية
دايل بالدان ،ابإلضافة إىل التحويالت اللي كتقوم هبا واللي

النائب السيد حممد احلرفاوي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
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شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيد كاتب الدولة،

شكرا ،هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير استنفذمت
الوقت ابلنسبة للجواب ،منر إىل السؤال املوايل سؤال عن أتخر

الكل متفق على أن ،السيد الوزير مرحبا،

الرحالت الداخلية عرب الطائرة عن مواعيدها للسيدات والسادة
النواب احملرتمني من فريق العدالة التنمية ،فليتفضل أحد السادة
النواب مشكورا ،تفضلو السيد النائب .الصوت تفضل.

السيد رئيس اجللسة:
تفضل السيد النائب.
النائب السيد حممد احلرفاوي:

النائب السيد حممد أوريش:

الكل متفق أبن املسامهة دايل اجلالية دايلنا ابخلارج مسامهة كبرية

شكرا السيد الرئيس،

ومهمة يف اقتصاد البالد ،اقتصاد اململكة واألرقام تشهد على
ذلك ،نظرا لروابط ابلوطن األم ،فلتقوية هذا الروابط يف هاذ اجملال
السياحي هو مدخل كذلك مهم ،فاملالحظ أن اجليل الثاين
والثالث ابألخص أصبحت له وجهات سياحية أخرى ،فاملطلوب

السيد الوزير احملرتم ،بدأت الرحالت اجلوية الداخلية تعرف انتعاشة
ملموسة ،وابلتايل ستنعكس على التنمية االقتصادية عموما
واإلجتماعية ،لكن بدات كتعرف واحد ظواهر خطرية جدا
كتمس ابلكرامة دايل املسافرين من التأخر دايل الطائرات
واخلدمات اللي كيكونو يف املطارات ،بغيناكم جتاوبوان على الطرق
دايل معاجلة هاد اإلشكاالت اجلانبية اللي بدات تظهر مع حتسن
هذا الرحالت ،شكرا.

من الوزارة إعداد واحد الربامج سياحية تكون جديدة ومتنوعة
ومغرية وجذابة ،حبيث يقولو اجلالية يف فرنسا joindre
 ،l'utile à l'agréableكذلك ال بد من واحد ،تنظيم واحد
لقاءات مع متثيلية دايل اجلالية يف اخلارج للتواصل وتقدمي هاذ
الربامج اجلديدة ،وملا ال خلق واحد التمثيليات دايل الغرف ،غرف
الصناعة التقليدية والتجارة والصناعة ابخلارج ،كذلك كما قلتم
هناك أطر ومقاولون راكمو واحد اخلربات يف اخلارج ويريدو أن

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،السيد الوزير.
السيد حممد ساجد ،وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة

يسامهوا يف اقتصاد اململكة ،فاملطلوب كذلك توجيههم حنو
اإلستثمار يف اجملال السياحي بتحفيزات ضريبية وتسهيالت
إدارية ،ويطلبون كذلك احتساب املشاريع الذين قدموها ابخلارج

التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
شكرا السيد الرئيس،

لتحتسب هلم ،كذلك تفعيل الشباك الوحيد ليقوم بوجهه على
األكمل بتزويده مبوظفني أكفاء وأطر ليواكبوا اجلالية يف
مشاريعهم ،عندي واحد الطلبات اجلالية يف األخري لتشجيع
السياحة وختفيض التذاكر دايل الرحالت اجلوية ،كذلك متديد

السيدات والسادة النواب احملرتمني،
فعال اخلطوط امللكية املغربية كتعرف واحد التنمية دايل اخلطوط
الداخلية دايهلا عرب التوقيع على عدد دايل اإلتفاقيات مع عدد
من اجلهات لتعزيز هاذ الشبكة الداخلية ،طبعا التحدايت الكربى
حنسنو اخلدمات دايل هاذ اخلطوط امللكية املغربية،
هي كيفاش ّ

داك التسويق دايل السيارات ليصل إىل سنة عوض  9أشهر ،مع
ختفيض كلفة..
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ومن أهم األولوايت هي احرتام املواعد دايل الطائرات ألن هاذي

املواطن بسبب هذا التأخر دايل الرحالت دايل الطائرات ،أوال

من األدبيات دايل أي خدمة كتقدمها اخلطوط امللكية املغربية.
بغيت نضيف كذلك أن كاين واحد اجملهود كبري اللي كي ّدار على
مستوى تغطية اجلهات دايلنا خبطوط متعددة ابخلصوص اجلهات
البعيدة اللي ما عندهاش وسائل دايل النقل األخرى ما عدا

كاين أضرار اقتصادية كم من مواطن تفوتت عليه صفقة جتارية
كربى ومستثمر كبري بسبب أتخري موعد دايل الطائرة؟ كم من
يدوز مباراة دايل التوظيف تيمشي ليه املستقبل دايلو
مواطن بغا ّ
كلو بسبب املوعد دايل الطائرة؟ كم من مريض شد الرونديفو

اخلطوط ،ما عدا النقل اجلوي ،فالتحدي هو كيفاش نقويو اليوم
هاذ النقل اجلوي ،كيفاش نديرو كذلك مالءمة مع اجملهودات اللي
كتدار على مستوى هتييء املطارات دايلنا وحتسني اخلدمات

لشهور بغى ميشي عند الطبيب دايلو اتيتفوت عليه هاد املوعد
دايل الطبيب دايلو بسبب الطائرة ،هاد األمور السيد الوزير غري
مقبولة على اإلطالق ،أوال ،ألن هاذ األضرار اإلقتصادية ،هاذ

داخل املطارات .واإلشكالية الكربى كذلك اللي موجودة يف هاذ
القطاع دايل النقل اجلوي ،ابخلصوص النقل اجلوي الداخلي هو
توفري الطاقم التقين الكايف ابلنسبة لألسطول دايل الطائرات اللي
عندو حتدايت كربى وحنا كنشتغلو اليوم مع اخلطوط امللكية

األضرار اإلقتصادية واإلجتماعية والنفسية أيضا واملعنوية ،املواطن
تينتظر الساعات الطوال يف املطار .يف األسبوع املاضي تغيري
املوعد دايل الطائرة ملدة أربع ساعات من  91ونص دايل الليل
حىت ل 2ونص دايل الليل يف املطار دايل أكادير املسرية واإلنتظار

املغربية لوضع واحد إسرتاتيجية تنموية لتعزيز األسطول دايل
الشركة امللكية املغربية خلدمة املواطن وخدمة التنمية دايل اجلهات
دايلنا.

ملدة ساعة كتعرفو ،السيد الوزير ،تيخلق تذمر نفسي تيخلق
احلرج ،يعين املواطن يف هناية املطاف ،ابلتعبري دايل املغاربة ،تيكعى
ملي تيكعى املواطن يعين هباد التعبري هذا ،فهاد الشي غري مقبول،

السيد رئيس اجللسة:

وهذ تيتكرر وىل ظاهرة ،كون غري تتقول مرة مرة مقبولة وتيكونو
شيوخ ،نساء ،أطفال صغار ،ما كاينش ما كيتخربش املواطن يف
ظروف حاطة ابلكرامة.

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.
النائب السيد ابراهيم بوغضن:

السيد رئيس اجللسة:

السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ تفضل السيد
النائب.

السيد الوزير ،أوال ،أشكركم على كل ما تفضلتم به ،إال أنين أود
يف هذا اإلطار أن أذكر ببعض احلقائق حول هذا املوضوع املتعلق
بتأخري الرحالت الداخلية:

النائب السيد عبد الودود خربوش:
السيد الوزير ،يف  91دايل الثواين بغيت نذكركم ابخلط دايل الدار
البيضاء -كلميم ،الساكنة دايل جهة كلميم واد النون كتحاين
هذاك اخلط دايل هنار احلد ،ابش ميكن هلا توصل للرابط والدار
البيضاء هنار االثنني ،شكرا السيد الوزير.

أوال -السيد الوزير  2داألمور عالش تريكب املواطن خيتار الطائرة،
أوال الراحة مقارنة بوسائل النقل األخرى؛
اثنيا -السرعة ،أي ربح الوقت ،واآلن كنحسو أن ال املواطن تريبح
ال الراحة ،ال ربح الوقت ،واحد العدد أضرار كبرية كيتصابو هبا
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السيد رئيس اجللسة:

وذوي اإلحتياجات اخلاصة ،إىل جانب أهنا تؤثر سلبا على صورة
ومسعة املغرب ابلنظر إىل اإلنطباع السيء الذي ترتكه لدى السائح
الذي يلج الرتاب الوطين ألول مرة ،لذا فإننا نسائلكم السيد الوزير
احملرتم عن اإلجراءات العملية اليت تعتزمون اعتمادها من أجل احلد
من هذه اإلختالالت واليت تعرفها املطارات املغربية وخصوصا
مطار الدار البيضاء حممد اخلامس؟

هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ ليس هناك ،تفضل السيد
الوزير.
السيدحممد ساجد وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
هي يف احلقيقة السيد النائب كتوقع هاد التأخريات مرة مرة ،غري

السيد رئيس اجللسة:

ما خصناش نعممو هاذ احلالة دايل اخلدمات من هذا النوع ،يف
أغلب األحيان اخلطوط امللكية املغربية كتحاول حترتم املواعيد
دايهلا واألوقات دايهلا ،كتوقع بعض املرات بعض احلاالت الطارئة

شكرا السيد النائب ،السيد الوزير ،جوابكم.
السيد حممد ساجد ،وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

اللي انجتة على مسائل اللي هي خارج على الوطن بعض املرات
كتكون بعض املرات إضراابت خارج اململكة اللي..

شكرا السيد النائب احملرتم ،هي يف احلقيقة اإلشكالية دايل

السيد رئيس اجللسة:

اإلستقبال يف املطار من اإلشكاليات األساسية خبصوص بعض
الوجهات األساسية وذكرتو منها مطار حممد اخلامس اللي كيعرف
واحد التعثر يف اإلجناز دايل اإلصالح دايلو ،دايل اإلصالح دايل

شكرا السيد الوزير ،آخر سؤال يف هاذ امللف عن وضعية املطارات
وظروف االستقبال هبا للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق
األصالة املعاصرة ،فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا ،السي
الضور ،تفضل.

احملطة الرئيسية دايلو ،حنا على وشك انتهاء األشغال يف هاذ
املطار دايل حممد اخلامس كنظن من بعد  4شهور غادي يكون
جاهز لالنشغال من جديد مبحطة جديدة ،بتكنولوجية جديدة،
بتجهيزات جديدة ،ابستثمارات كبرية كذلك اللي كنحاولو من

النائب السيد سعيد الضور:
شكرا السيد الرئيس،

خالهلا أننا حنسنو اخلدمات داخل هاذ املطار دايل حممد اخلامس.
ال بد كذلك ما نشريو أن ابإلضافة إىل اجملهودات اللي كتقوم هبا،
اللي كيقوم هبا املكتب الوطين للمطارات كاين شركاء آخرين اللي
حىت مها كيشاركو فهاذ العملية دايل حتسني اإلستقبال ،وكيديرو

السيد الوزير ،يشكو املسافرون جوا من عدة معيقات تواجههم
يف بعض املطارات املغربية وهي مرتبطة أساسا بتدين جودة
اخلدمات املقدمة ،واليت تطبعها مجلة من السلبيات من بينها طول
انتظار أمام نقط مراقبة الشرطة أو اجلمارك والتأخري يف استالم
األمتعة ،ويف التسجيل وغياب قنوات التواصل مع املسؤولني،
انهيك عن تعرض أمتعة املسافرين للضياع ويف بعض األحيان

جمهودات كبرية وحنا بتنسيق اتم مع مجيع املؤسسات األمنية اللي
كتشتغل يف استقبال الزوار يف املطارات دايلنا ،وكنشتغلو كذلك
لتوفري التجهيزات األساسية لتسهيل عمليات دايل مراقبة
اجلوازات ،و كذلك لتسليم األمتعة يف أحسن الظروف ،وشكرا.

للسرقة ،وقد تسببت هذه الوضعية يف العديد من املتاعب
للمسافرين وخصوصا كبار السن واألسر املرفوقة ابألطفال الصغار
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السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،التعقيب السيد النائب الضور يف بعض
الثواين.

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ السيد النائب من فريق
العدالة التنمية.

النائب السيد سعيد الضور:

النائب السيد حسن احلارس:

يف انتظار هناية هاد األشغال السيد الوزير ،ال بد من أخذ بعض
اإلجراءات ألنه ما تتطلبش ميزانية ،هناك سلوكات ،هناك نقص

السيد الرئيس،
هذي فرصة السيد الوزير ،بغيت غري أنكد أن وضعية احملطة األوىل
مبطار حممد اخلامس ،أضرت ابخلدمات املطارية للمغرب ،ومست

تواصل ،هناك قلة الكفاءة دايل املوظفني اللي مها جايني غالبا
من شركات املناولة  la sous-traitance.فأظن أبنه من
الالزم اختاذ إجراءات...

جمموعة من القطاعات خاصة القطاع السياحي ،شكرا السيد
الرئيس.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

السيد النائب ،تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب من فريق
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية.

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ السيد
الوزير تفضلوا.

النائب السيد لكبري قادة:

السيد حممد ساجد ،وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة

شكرا السيد الرئيس،

التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

السيد الوزير ،يف اإلعتقاد دايلنا أنه أن النقل اجلوي خصو يلعب
واحد الدور أساسي فالتنمية دايل بعض املناطق ،وابلتايل فك
العزلة على هاذ املناطق من أجل تشجيع اإلستثمار هبا .لكن

السيد الرئيس،
فعال اإلشكالية دايل مطار حممد اخلامس ،حنا واعيني ابألمهية
دايهلا ،ألن أول بوابة دايل اململكة هي مطار حممد اخلامس ،وحنا
كنجتهدو مع مجيع الشركاء دايلنا ابش نفتحوا يف أقرب وقت هاذ
احملطة وحنسنوا كذلك اخلدمات داخل املطار حممد اخلامس.

كنالحظو أبنه يف بعض احلاالت ،احلالة دايل املطار دايل بوعرفة
اللي هو تبىن من طرف واحد الدولة شقيقة مشكورة ،ومطار يف
املستوى العايل ،قام الوزير السابق ابلزايرة دايلو ووعدان أنه يفتح
األبواب دايلو يف وجه الساكنة ،كاين طلبات دايل العمال دايل

ابلنسبة ملطار دايل بوعرفة ،أان عارف أنه مت اإلجناز دايلو من
طرف واحد املسامهة خارجية ،واملطار دايل بوعرفة جمهز ومستعد
الستقبال الرحالت اجلوية ،كيخص غري الشركات دايل النقل

اخلارج ،كاين طلبات دايل أبناء املنطقة ،ولكن لألسف ابقي
الوضع على ما هو عليه ،فنطلبو أن هاذ املطار يتفتح يف أقرب
وقت ممكن ،وشكرا السيد الوزير.

اجلوي هتتم اليوم وتعرف أنه كاين إمكانيات دايل الولوج إىل مطار
بوعرفة .كنعرفو أن كاين جالية مهمة يف اخلارج اللي كتنتظر أهنا
توصل هلاذ املطار ،وحنا على كامل استعداد لتسهيل املأمورية
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السيد رئيس اجللسة:

للشركات األجنبية أو الوطنية اللي تبغي تفتح هاد اخلطوط،
شكرا.

شكرا السيدة النائبة ،ومنر إىل قطاع آخر وهو القطاع املكلف
ابلصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي ،مرحبا بكم السيدة

السيد رئيس اجللسة:

الوزيرة ،سؤال عن السياسات دعم الصناع التقليديني للسيدات
والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري فليتقدم سي
نور الدين األزرق.

شكرا السيد الوزير ،ونكون قد أهنيناها مجيع األسئلة اخلاصة
بقطاع السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد
اإلجتماعي .نشكركم السيد الوزير على حسن مسامهتكم .ومنر
إىل قطاع املكلف ابإلستثمار .وقد توصلت رائسة اجمللس بطلب
من السيد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة واالستثمار والتجارة

النائب السيد نور الدين األزرق:
شكرا السيد الرئيس،

واإلقتصاد الرقمي املكلف ابإلستثمار ،بتأجيل السؤالني الشفهيني
املوجهني إليه إىل اتريخ الحق ،وذلك كما تقتضيه املادة 299
من النظام الداخلي ،ميكن للسادة النواب طرح السؤال بدون
جواب أو التأجيل السؤالني إىل جلسة الحقة ،ابلنسبة للفريق

السيدة كاتبة الدولة،
نسائلكم عن اإلجراءات احلكومية املتخذة لتشجيع ودعم الصناع
التقليديني وكذلك محايتهم من املنافسة الشرسة من املنتوجات
اخلارجية وخاصة األسيوية؟ وشكرا.

االشرتاكي ،سؤال للفريق اإلشرتاكي عن تشجيع املستثمرين على
اإلستثمار ابملدن املتوسطة والصغرى ،السيد النائب تفضلوا،
غتطرحو السيد النائب السؤال.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،السيدة الوزيرة تفضلي.

النائب السيد حممد اليمالحي:

السيدة مجيلة املصلي ،كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل

غري يف نفس السياق السيد الرئيس ،مبا أنه السيد الوزير تعذر عليه
احلضور ،فحنا كنؤجلو السؤال دايلنا إىل وقت الحق.

اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة

ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا للفريق على هاذ السؤال ،أان السؤال اللي توصلت به سؤال

شكرا السيد النائب ،ابلنسبة للسؤال اخلاص ابلفريق احلركي عن
اإلجراءات احلكومية لتعزيز تنافسية اإلقتصاد الوطين وإنعاش
اإلستثمار اخلاص ،السادة النواب الفريق احلركي.

عند موضوع آخر ،ولكن مع ذلك ماكاينش مشكل نتواصلو
معكم السيد النائب ،ابلنسبة للموضوع املرتبط إبشكاليات اللي
كيعرفها الصانع التقليدي وخاصة يف اجملاالت دايل التمويل،
ذكرتو السيد النائب احملرتم اجملاالت دايل التمويل دايل كذلك

النائبة السيدة حكيمة بل قساوي:

دايل التقليدي .اليوم فهذا اجملال دايل التمويل ألنه كيتعترب جانب
حمدد ابلنسبة للصانع ،وكيتعترب أثناء التشخيصات اللي قمنا هبا
وكذلك التشخيصات اللي موجودة حىت يف الرؤية اإلسرتاتيجية

شكرا السيد الرئيس،
حنن بدوران نؤجل السؤال إىل حضور السيد الوزير.
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بفتح أسواق أخرى كأسواق أوروبية ،أسيوية ،وكذلك جنوب
أمريكية ،وشكرا.

السابقة ،كتعترب هذه احللقة مهمة جدا فتوفري التمويالت وال شك
والتفكري فيها من األشياء اللي اللي كتساهم أبن السلسلة دايل
القيمة من اإلنتاج للرتويج كنسامهو يف الرفع منها .اليوم ابلنسبة
لنا املبادرة اللي كاينة كاين على  2املستوايت :املستوى األول هو
البحث عن منتوج متويلي مناسب واملستوى الثاين هو التكوين

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ السيد النائب
احملرتم تفضل.

والتحسيس فهاذ املوضوع ،ابلنسبة للمبادرات اللي اختاذت على
مستوى املنتوج التمويلي املناسب على مر العقود السابقة كانوا 2
املبادرات ،مبادرة مرتبطة بتوقيع اتفاقيات مع جمموعة أبناك من

النائب السيد كمال بنشقرون كرميي:
السيدة الوزيرة ،يف نفس اإلجتاه حاجة حرف والصناعة التقليدية
للدعم واسرتاتيجية الدولة حاجة ماسة ،اليوم هذا واحد اجملال

أجل توفري التمويالت واملبادرة الثانية مرتبطة بتوقيع اتفاقية كذلك
مع بعض املؤسسات اجلمعوية لضمان التأمني ،لضمان ،يعين،
القروض والتمويل ولكن من الناحية العملية تبني أن األهداف مل
تتحقق كلها ،وابلتايل اليوم كاين تفكري يف إجياد صيغ جديدة
لتوفري هاذ اإلطار دايل التمويل مرتبطة إبشراك القطاع اخلاص
والقطاع العام ،وكذلك حتريك اجلماعات...

حيوي إسرتاتيجي تنموي ،وابلتايل تفادي االنقراض عدد من
احلرف علينا دعمها ،علينا توجيه سياسة إسرتاتيجية انجحة هبذا
القطاع ،قطاع حيوي االسرتاجتية أيضا التسويق دايل املنتوجات،

السيد رئيس اجللسة:

اليوم خاصنا نبحثو على أسواق ،خاصنا نبحثو على آليات لتنمية
هذه احلرف الصناعية التقليدية ملا هلا من دور إسرتاتيجي يف اجملتمع
املغريب.

شكرا السيدة كاتبة الدولة ،تعقيب السيد النائب ،تفضلوا.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد نور الدين األزرق:

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ السيدة النائبة
من فريق العدالة والتنمية.

شكرا السيدة الوزيرة ،تنوهو ابجملهودات اللي كتقومو هبا ،ولكن

النائبة السيدة منينة مودن:

هناك إشكاالت املنافسة ،عندان غياب املواد األولية ،الندرة دايهلا
ارتفاع األمثنة دايهلا هناك عدم اإلحصاء الدقيق هلاذ الصناع
التقليديني ،ونعطيك مثل سال فيها  ،22.111لكن هاد الصناع
األغلبية دايهلم كيمشيو للقطاع الغري املهيكل ابش يواجهو هاذ

السيد الرئيس،
السيدة كاتبة الدولة ،الصناع التقليدين يف األقاليم اجلنوبية
واجلهات اجلنوبية الثالث احلقيقة هناك جمموعة من الصناعات
واحلرف التقليدية اجلنوبية اليت هي يف طريقها إىل االنداثر بسبب
ضعف الدعم وأيضا ضعف التسويق اللي حتتاجو حقا بشكل

املنافسة ،عالش؟ ألن هناك ضرائب ،هناك  CNSSإىل آخره
كتدفعهم ابش ميكن هلم ينافسو هاذ املنتوجات اخلارجية وخاصة
األسيوية وابلتايل ،السيدة الوزيرة ،هاذ املنتوجات تدفع هاد الناس

كبري ،خاصة أهنا جمموعة أيضا منها ،من هاذ احلرف مرتبطة حبياة
البدو قدميا ،وهي حمتاجة أننا نعيد هلا احلياة من جديد وندعموه،
أيضا الصناع التقليديون يعانون من جمموعة من اإلشكاالت من

إيال ما كاينش تغطية صحية ،ما كاينش محاية إجتماعية وخاصة
التقاعد وابلتايل كنطلبو منكم تساعدوهم ابإلشهار ،ابلدعاية
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ضمنها عدم توفري التغطية الصحية ،وجمموعة من امللفات اللي

أبنه كاين جمهود كبري ،ولكن ننتظر أكثر خاصة يف املناطق البعيدة

حياولون دائما أهنم يرتافعو عليها وحيتاج إىل دعمكم السيدة كاتبة
الدولة ،وشكرا.

واملناطق املعزولة واملناطق القروية ،اللي خاصنا نشجعو الصناع
التقليديني ابش يبقاو متمركزين يف املناطق القروية واملناطق اجلبلية،
خدمة كما قلت هلذا القطاع الذي يشغل واحد النسبة كبرية من
املواطنات واملواطنني ،كنتمناو ابش إن شاء هللا تسجلو هاذ
املالحظات يف املستقبل ،شكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ السيد النائب
تفضل التجمع الدستوري.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عبد هللا غازي:

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ السيدة
كاتبة الدولة تفضلي.

املناطق اجلبلية اليوم  99ديسمرب هو اليوم العاملي للجبل ،اشنو
هو املصري دايل املناطق اجلبلية يف السياسات دايل اإلقتصاد
اإلجتماعي ويف الصناعة التقليدية ،هاذ املناطق وهاذ اجملاالت
اجلغرافية حباجة اللتفااتت جدية ،خاصة وأن اهلشاشة دايل هاذ
اجملاالت ال ميكن أن..

اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة

السيد رئيس اجللسة:

شكرا للسادة النواب والنائبات الذين تدخلو على هاذ اإلهتمام
هباذ القطاع اللي هو فعال هو قطاع حيوي واسرتاتيجي يف بالدان،

السيدة مجيلة املصلي ،كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل
ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف؟ السيد رئيس فريق
األصالة املعاصرة تفضل.

فنسبة التشغيل اليوم تقريبا  2,4مليون تشتغل فهاذ القطاع بشكل
مباشر دون احتساب يعين مناصب اللي هي غري قارة واللي
كتستفد من هاذ القطاع بطريقة يعين غري مباشرة ،كاين عندان
مدن السيد النائب ذكر مدينة سال ،كاين عندان مدن اللي %21

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة:
شكرا السيد الرئيس،

من الساكنة تعيش هباذ القطاع ،ويعين كيف ما قلت كنشكر
السادة النواب على هاذ اإلهتمام ،وعلى هاذ املشرتكة هباذ
القطاع ،ونبغي أنكد على جمموعة األمور ،أوال ابلنسبة سواء

السيدة الوزيرة ،بغيناك تسجلي عندك واحد املشروع دايل بناء
جممع الصناعة التقليدية ابخلميسات ،مشروع متوقف منذ أكثر
من  5سنوات ،بغينا تبحثو أو يدارحتقيق يف هاذ الباب هذا ،اثنيا
هناك جممع للصناعة التقليدية يف طور البناء من طرف اجلماعة
بواملاس هو يشرف على هناية األشغال دايلو بغينا توجدو يف ما
خيص اجملال دايل التأطري ،اجملال دايل اللوجيستيكي ،دايل التأطري

ابلنسبة للسيدة النائبة اللي تكلمت على املناطق اجلنوبية ،املناطق
اجلنوبية هناك برامج لإلهتمام ابحلرف املهددة ابإلنقراض على
املستوى الوطين ،وطبعا هذا فيه  2دايل املستوايت ،املستوى
األول هو التوصيف دايل هاذ احلرف ،تدوين احلرف مث التكوين

دايل الصناع التقليديني ،إذن السيدة الوزيرة بغينا أيضا العناية
مستقبال ابألوضاع دايل الصناع التقليديني خاصة يف ما خيص
يعين اجملال دايل التغطية الصحية واجملال اإلجتماعي ،تنعرفو أنه

يف هذه احلرف ،وهنا تقريبا كاين برانمج متقدم جدا مع اليونيسكو
للحفاظ على يعين احلرف املهددة ابإلنقراض ،من مستوى آخر
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احملرتمني من فريق العدالة والتنمية ،فليتفضل أحد واضعي السؤال
مشكورا.

وهو املستوى دايل بعض السادة النواب تكلمو على جمموعة
املناطق اجلبلية أو القروية كتعرفو السيدات والسادة النواب أن
قطاع الصناعة التقليدية هو من القطاعات اللي عندو متثيليات،
يعين عندو امتداد ترايب عميق ،وهنا نذكر التجربة دايل دور
الصناعة ،ونذكر اجملمعات ،طبعا احنا اليوم كنشتغلو على اخلريطة

النائب السيد خالد تيكوكني:
شكرا السيد الرئيس،
السيدة كاتبة الدولة احملرتمة،

اجلديدة وكنطلبو من مجيع الشركاء دايلنا هو التعجيل ابإلجناز،
وابلتايل مشروع دايل اخلميسات وغريو من املشاريع كاين وعي
بتأخر بعض املشاريع نشتغل اليوم على ضرورة إخراجها للوجود،

يعاين الصناع التقليديون من العديد املشاكل مرتبطة ابلتمويالت
البنكية مما يفرض السؤال حول اإلجراءات اجلديدة اليت إختذهتا
احلكومة لتيسري الولوج إىل هذه التمويالت؟ وشكرا.

وبطبيعة احلال مع برجمة تنشيطها ألنه ال يكفي فقط توفري بنية
حتتية ولكن ال بد من وضع برامج من أجل تنشيط هاذ املؤسسات
وحتقيق الغاايت من وجودها.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،السيدة كاتبة الدولة.

املسألة األخرى مرتبطة كذلك ابلوضع الصحي والسالمة دايل
جمموعة الصناع والصانعات ،كتعرفو ،السيد السيدات السادة
النواب ،أنكم صوتو على القانون اليوم القطاع كذلك دالصناعة

السيدة مجيلة املصلي كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة

التقليدية حنا كنشتغلو على أتهيل املنظومة القانونية من أجل،
كيعرف الصانع
ألن حلد الساعة ما زال ما عندانش قانون اللي هو ّ
التقليدي فاليوم القانون املرتبط بتأهيل احلرف وأتهيل يعين مزاولة

ابلصناعة التقليدية واالقتصاجد االجتماعي:
أوال هذا املوضوع رجوعا هلاذ املوضوع دايل التمويالت ودايل

أنشطة الصناعة التقليدية هو يف املسار التشريعي دايلو ،وكنتمناو
أبنه خيرج يف أقرب األوقات ،ألن اعتقادان اجلازم أبنه غادي يساهم
يف تقنني القطاع وتنظيم القطاع ،إذن إمجاال ما ميكن لنا إال نؤكد
على قطاع الصناعة التقليدية ألنه قطاع إسرتاتيجي كيجمع ما بني

اإلهتمام ابلصناع الفرادى ألنه كيشكل التمويل كيشكل ،هاد
التمويل كيشكل جزء من إهتمامنا ابلصانع الفردي ،كتعرفو أن
الصناعة التقليدية كاين املقاوالت ولكن العماد الرئيسي هو
الصناع والصانعات اللي كيشكلو احللقة األضعف فهاد املنظومة،

اهلوية املغربية والتنمية وتوفري مناصب الشغل ،طبعا األسئلة اللي
ذكرتو أسئلة كثرية ولكن نتمىن تكون فرص داخل اللجنة من أجل
مزيد من اإليضاحات ،من أجل يعين..

األخرية حققت بعض األهداف ولكن ال زال مل حتقيق كل

السيد رئيس اجللسة:

أهدافها .وابلتايل اليوم كاين تفكري يف تطوير منظومة جديدة من

شكرا السيدة كاتبة الدولة ،منر إىل السؤال املوايل عن تطوير آليات
متويلية مالئمة لقطاع الصناعة التقليدية للسيدات والسادة النواب

أجل استفادة الصناع ألن أهم مشكل كيواجههم املشكل دايل

ابلنسبة للتمويل التجارب اليت مت اعتمادها ،يعين ،يف العقود

الضمانة ،ومشكل دايل أداء املستحقات ،فبتقييمنا للتجارب
السابقة كيبان أن قبل هاد  2إشكاالت ،مشكل دايل الضمانة
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ما كيقدروش يعطيو ضماانت ،مث ما كيقدروش يسددوا

الوضعية دايل الواقع دايل الصانع التقليدي وابألساس الفردي

املستحقات اللي عليهم يف هاذ اجلانب ،فبالتايل اليوم ال بد من

اللي كيعيش يف ظروف غري طبيعية ،كيعيش ظروف اجتماعية

التفكري وهنا حنا أدعو يعين اجلماعات الرتابية من جهات

قاسية اللي كيخص الوزارة هتتم أو تعطي األولوية هلاذ الصانع

ومجاعات أننا نشتغلو على صناديق بشكل جديد وبتدبري جديد

التقليدي ابخلصوص فهاذ الصعوابت اللي هي متعلقة ابلتمويل،

اللي من خاللو يتوفر ،يعين ،متويالت بدون هاذ الشروط اللي

متعلقة ابملواد األساسية األولية ،واللي هي متعلقة أيضا ابلسلع

جمحفة يف حق الصناع التقليديني.

وابملنتوجات اللي هي دخيلة ،واللي هي اآلسيوية وغريها ،اللي

السيد رئيس اجللسة:

عطات للصانع واحد الرتاجع سواء تعلق ذلك ابإلنتاج أو تعلق
ذلك ابملردودية ،وشكرا.

شكرا ،التعقيب السيد النائب ،تفضل.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد حممد معايط:

شكرا السيد النائب ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ ليس هناك

شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة،

تعقيب إضايف ،جواب السيدة كاتبة الدولة عن التعقيب.

بداية أان كنحييوك على اجملهودات اللي كتقومي هبا ودريت جولة

السيدة مجيلة املصلي ،كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل

عرب املغرب ،زريت معارض ،مركبات ،ولكن السيدة الوزيرة ال خيفى

اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة

عليك أن هاد الصانع التقليدي اليوم كيعيش واحد الصعوابت

ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي:

متعددة ومعروفة وأساسية ،انطالقا من الولوج إىل التمويالت

شكرا ،أوال نبغي أنكد أن كل اجملهودات وسياسة الوزارة هي

البنكية وخصوصا الصانع التقليدي الفردي ال خيفى عليك

متجهة إىل الصانع التقليدي ،ألن مجيع اليوم األنشطة اللي

الصعوبة دايل الواثئق اللي كتطلبها األبناك ،أهنا كتطلب شروط

كنقومو هبا سواء يف املعارض أو يف غريها أو يف وحدات دايل

تعجيزية اليت حتول بني الصانع وبني الوصول إىل هاذ األمر دايل

التأهيل أو دايل التكوين ،املستهدف األساسي هو الصانع ،السيد

التمويالت ،اثنيا املواد األولية السيدة الوزيرة ،تتعريف هاذ املواد

النائب أان كنتفق معكم أن الصانع اليوم هو احللقة األضعف ميكن

األولية حيتكرها الكبار مما حيول بني التاجر الصغري وبني الصانع

تقولو هو الصانع هو احللقة األضعف ،ولكن هذا ال مينع أن هناك

الصغري من أجل إجياد هاذ املواد اللي هي مسامهة يف اإلنتاج أو

جمهودات من أجل حتسني هاذ الوضعية ،الوضعية اإلجتماعية،

يف املردودية ،أيضا كيعيش واحد الصعوبة دايل اإلستنساخ دايل

الوضعية يعين كذلك توفري يعين التمويل ،اإلسهام يف توفري

واحد اجملموعة من السلع ومن املنتجات اللي هي تعيق هاذ القطاع

التمويل ،ولكن يف نفس الوقت كنحتاجو إىل أننا نتعاونو مجيع

ابش ما يتحولش وما حتسنش الظروف دايلو ،وال خيفى عليك أن

لبناء ثقافة التعاون ،ألن أحياان كتدار مراكز تقنية ،وحدات تقنية
51

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر 7102
-

ابش يستفدو منها الصناع ولكن ألننا ما كنتعاونوش على ثقافة

السيد رئيس اجللسة:

التعاون كيمكن هذيك األنشطة وهذيك الربامج ما يستافدوش

شكرا السيدة كاتبة الدولة ،نشكركم على حسن مسامهتكم يف
هاذ اجللسة ،وهبذا نكون قد استوفينا األسئلة املدرجة جبدول

كتنجز من أجل استفادة الصانع وتوفري فضاء ابش ينتج ويروج

أعمالنا ،شكرا على حسن تعاونكم ،وأذكر السادة النواب على
أنه مباشرة بعد هاذ اجللسة سوف تعقد جلسة عمومية مشرتكة
تضامنا مع الشعب الفلسطيين على إثر التطورات األخرية املتعلقة

منها الصناع اللي توضعات من أجلهم ،اجملمعات اللي كتنجز هي
املنتوج دايلو ،إذن كاينة جمهودات كبرية ،طبعا حمتاجني إىل تطوير
هذه اجملهودات ،ألننا كنستهدفو واحد الفئة عريضة وعريضة جدا

بوضعية

من اجملتمع ،واحد الفئة اللي كتسثمر رأمسال ال مادي للمغرب.

القدس

تتبعكم ،رفعت اجللسة.
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الشريف،

شكرا

على

حسن

