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 نيالستاخلامسة و  حمضر اجللسة
 
 م(.2809 يناير 91) ه9341 الثاينربيع  82اإلثنني : التاريخ
  نواب.رئيس جملس الل اخلامس النائب ،حممد أوزين السيد: الرائسة

 ةلثالثاابتداء من الساعة  قدقائ بعست و اساعثالث  :التوقيت
 .الثالثنيالسادسة و والدقيقة  زواال

مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات  جدول األعمال:
 احلكومية التالية:

 التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛ 
 املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية؛ ةاملنتدب ةر الوزا 
 الدولة املكلف ابلنقل؛ ةباتك 
 اد واالقتصاملكلفة ابلصناعة التقليدية بة الدولة اتك

 االجتماعي؛
 عة التقليدية واالقتصاد السياحة والنقل اجلوي والصنا

 االجتماعي؛
 ؛املنتدبة املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة ةر الوزا 
 بة الدولة املكلفة ابلتنمية املستدامة؛اتك 
 كتابة الدولة املكلفة ابلتجارة اخلارجية؛ 
 الصحة؛ 
 جرة.املكلفة ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهل ةاملنتدب ةر الوزا 
  

 :السيد حممد أوزين، رئيس اجللسة

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 افتتحت اجللسة،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

السنة األمازيغية اجلديدة، امسحوا يل أن بداية وحنن يف مستهل 
أغتنمها فرصة ألتقدم لكم ومن خاللكم لكافة الشعب املغريب، 
وعلى رأسه موالان املنصور ابهلل صاحب اجلاللة نصره هللا، أبحر 
التهاين وأصدق األماين مع املزيد من احلضور والعطاء والتميز إن 

 .شاء هللا

 .اسكاس أماينو، اسكاس امباركي

ذن نلتقي جمددا يف جلسة هذا اليوم لألسئلة الشفهية واليت إ
سؤاال ترتبط بقطاعات التجهيز والنقل  49يتضمن جدول أعماهلا 

واللوجيستيك واملاء، وكذا القطاع املكلف إبصالح اإلدارة 
وابلوظيفة العمومية، ومنه ثالث أسئلة موجهة له هلا وحدة 

ف طنني، والقطاع املكلاملوضوع، حول التعامل مع شكاايت املوا
ابلنقل، ومنه سؤاالن هلما وحدة املوضوع، فيما خيص النقل املزدوج 
السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، 
القطاع املكلف ابلشؤون العامة واحلكامة، والقطاع املكلف 

اع طابلتنمية املستدامة، والقطاع املكلف ابلتجارة اخلارجية، مث ق
 عن داء الليشمانيا، الصحة وضمنه سؤاالن هلما وحدة املوضوع،

وأخريا القطاع املكلف ابملاء وليس أخريا، ابملغاربة املقيمني ابخلارج 
 .وشؤون اهلجرة

واآلن إذا مسحتم أطلب من السيدة أمينة اجللسة تالوة املراسالت 
 .الواردة على الرائسة، فلتتفضل مشكورة

 :لو أمينة اجمللسالسيدة أمساء اغال

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس، 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

2 

توصلت رائسة اجمللس من جملس املستشارين يف إطار قراءة اثنية 
يتعلق ابحلق يف احلصول على  94.49ملشروع قانون رقم 

 89و 91و 93و 90و 7املعلومات، وذلك بعد تعديل املواد 
 .منه 81و 84و 88و

احلكومة توصل اجمللس بنتائج اإلنتخاابت ومن السيد رئيس 
واليت أسفرت عن إعالن  8092يناير  3التشريعية اجلزئية ليوم 

 :إنتخاب املرتشحني اآلتية أمساءهم

  عن دائرة اخلنيفرة: السيد حلسن آيت ايشو من حزب
 .احلركة الشعبية

  عن دائرة الناضور: السيد حممد أبركان من حزب اإلحتاد
 .ت الشعبيةاإلشرتاكي للقوا

  عن دائرة جرسيف: السيد سعيد ابعزيز من حزب اإلحتاد
 .اإلشرتاكي، أيضا للقوات الشعبية

 والسيد حممد الربنيشي من حزب األصالة واملعاصرة. 

عدد األسئلة الشفهية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل هبا 
سؤاال كتابيا، شكرا  84سؤاال شفواي و 999جملس النواب، هي 

 .السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، لإلخبار فقط، توصلت الرائسة برسالة من السيد الوزير 
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين، خيرب فيها طلب 
السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء تقدمي األسئلة 

سئلة األالشفهية املوجهة إىل قطاع الصحة قصد اإلجابة على 
 .املوجهة للقطاعني معا

واآلن حضرات السيدات والسادة نشرع يف بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة جبدول أعمالنا، ونستهلها بقطاع التجهيز والنقل 

 .واللوجيستيك واملاء، نقطة نظام تفضل

 :)النائب السيد عمر بالفريج )نقطة نظام

 شكرا السيد الرئيس،

أشهر وأان والرفيق الشناوي كنطلبوا لقاء كتابيا  6هاذي أكثر من 
اثنية اللي عندان يف األسبوع ابش  1للرائسة ابش انقشوا هاد 

نطلبوا من الرائسة جتمعنا، كتبناه كتابيا ومازال إىل اليوم مازال  
كننتظروا جواب للقاء مع الرائسة، هادي من جهة من جهة اثنية  

كاين قطاعات اللي طرحنا فيها سؤال بسيط كنتفاجأ اليوم أبن  
ما  و  وأان طارحواجدا هو قطاع النقل هادي أكثر تقريبا من عام 

كيداولش، سؤال بسيط موجه للسيد الوزير فوقاش غيوصل تران 
 .للرشيدية، لزاكورة، لتارودانت، للحسيمة؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

إلخبار، لم وغيتم اشكرا، كنظن ابلنسبة للسؤال دايل اللقاء هو ع
وابلنسبة لألسئلة راكم كتعرفوها، راه هناك نظام داخلي واضح 
وأعتقد أنه ال غبار عليه، وال يقبل اجلدل والنقطة واضحة حىت 
يف األسئلة اللي كتطرح راك عرفيت فاش كيكون جتاوب دايل 
احلكومة كتقبل جواب راه كيتم يعين التعامل معه، وفاش كيتعذر 

ذر وهذا يسري على اجلميع، إذن قلت سنمر إىل راه كيكون تع
والسؤال  2قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء عدد األسئلة 

األول هو حول جرف الرمال ابملوانئ للسيدات والسادة النواب 
 احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية فليتفضل أحد

 .واضعي السؤال، مشكورا

 :السالك بولونالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

، تعرف موانئ املنطقة اجلنوبية زحف كبري من الرمال السيد الوزير،
نسائل السيد الوزير عن اإلجراءات املتخذة للحد من هذه الرمال 

 .الزاحفة، وشكرا
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 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، السيد الوزير لكم اجلواب

ك التجهيز والنقل واللوجستيالسيد عبد القادر اعمارة، وزير 
 :واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السادة النواب،

بطبيعة احلال ال ختفى أمهية حماربة ظاهرة الرتمل لتأمني سالمة 
البواخر التجارية ملراكب الصيد البحري، عندان سنواي تقريبا ما 

مليون داألمتار املكعبة من الرمال تستخرج من خمتلف  8يفوق 
ألف مرت مكعب من األوحال،  300، ابإلضافة لواحد املوانئ

مت إطالق كافة عملية جرف الرمال  8097فيما خيص سنة 
 88املربجمة، وذلك طبق الربانمج السنوي املعتمد، اللي كانت فيه 

امليناء، وبلغت التكلفة دايلوا حوايل  96عملية جرف الرمال يف 
 ..مليون 931

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .امسحيت السيد الوزير تقربوا شوية امليكرو، شكراإيال 

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

مليون دايل الدرهم، شكرا السيد  931بلغت تكلفته حوايل 
 .الرئيس

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب

 :ولونالنائب السيد السالك ب

 شكرا السيد الرئيس،

ختسر يف اجلرف دايل الرمال،  100مليار و 93فعال هاد األرقام 
ولكن بعض املواينء السيد الوزير كتعرفها أبهنا صبحت كتهجم 
عليها الرمال بواحد الشكل كبري حبال ميناء طانطان اللي كانت 
فيه واحد السنوات الفايتة، كان واحد الكارثة دايل سيلفر، وهو 

مليار دايل السنتيم، الساكنة   98امليناء اللي ختسر عليه شي 
، وحىت 16كيطالبوا ابلتوسيع دايل هاد امليناء ملدة سنوات من 

اتلباطوات،  4هاد احلوض دايل هاد امليناء غارقني فيه واحد 
، اللي  8097وواحد يف  8091وواحد يف  8094واحد يف 

هنا تدخل سيني، كنطالبوا أبكانوا الوزارة خملياهم يف احلوض ابقي را
لدى القطاع املعين ابش حييدو هادوك الباطوات اللي غارقني، 
أصبح دااب امليناء ماشي غري الرمال، حىت الباطوات غارقني وسط 

 .احلوض دايلو، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ السيد 
 .الوزير

عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد 
 :واملاء

ال هو يف احلقيقة هاد املوانئ جنوب اململكة بشكل عام تتعرف 
هاد الظاهرة دايل الرتمل، هذا دايل طانطان ابلضبط نتدخل فيه 

ألف مرت  368سنواي، إيال جينا نشوفوا تقريبا املعدل تقريبا 
ل هاد ابألمهية داي حنا واعينيمكعب اللي تنستخرجو فيه، فا

امليناء والظاهرة دايل الرتمل دايلو، وحنن نشتغل على قدم وساق 
ابش ما يوقعش فيه مشكل، بطبيعة احلال تتوقع بعض 
اإلستثناءات اللي شار ليها السيد النائب، ولكن هذه بطبيعة 

 .احلال تبقى مقبولة ابلنسبة هلاد امليناء هذا، شكرا السيد الرئيس
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، قلت هل هناك من..، دااب تدخل السيد 
الوزير ما ميكنش غادي نرجعو اللور، غادي منشيو..، أعتذر أان 
قلت هل هناك من أسئلة إضافية، إيال مانتبهتش غادي تنبهين، 
غنمرو للسؤال الثاين، سؤال عن وضعية الشبكة الطرقية الوطنية 

ادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، للسيدات والس
 .فليتفضل أحد واضعي السؤال، مشكورا

 :النائب السيد حممد كارمي

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات السادة النواب احملرتمني،

نسائلكم السيد الوزير عن الوضعية املزرية للطرق ابملغرب 
 .اجملال؟ وشكراوإسرتاتيجية الوزارة يف هذا 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، لكم اجلواب يف الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

بداية السيد النائب، هي ليست وضعية مزرية، أكيد أنتما كتعرفو 
طرق كلم دايل ال  17.000أبن عندان تقريبا غري ابش نذكركم 

كلم من الطرق السريعة   900معبدة، فيها ألف و 34.000منها 
كيلومرت من الطرق السيارة. وهذه الشبكة بطبيعة احلال   9200و

من نقل البضائع.  %70و  من نقل املسافرين %10تؤمن حوايل 
انهيك على أنه سنواي تيتزاد املستوى دايل الرواج الطرقي حبوايل 

مليون دايل الدرهم  600ر ووخنصص حوايل تقريبا مليا 6%
سنواي، لعملية تقوية وتكسية الطرق والتوسيع دايهلا، تقريبا 

  600كيلومرت سنواي دايل التقوية والتكسية، وحوايل   8000
كيلومرت دايل الرتميم واإلعادة وإعادة البناء، وكذلك بناء حوايل 

 .منشأة فنية سنواي، شكرا السيد الرئيس 60

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، لكم التعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حممد كارمي

شكرا السيد الوزير على اإلجابة، هضران على الوضعية املزرية ولو  
كانت ماشي مزرية فعدد كبري اتع املناطق ولكن كاين واحد 
املناطق اللي تعترب مزرية، نظرا لإلحصائيات اللي عطييت كنظن 

تمشي لبعض املناطق، ألن هنا كنبينو أبن كيلومرت ك  8000
الوزارة ما عندهاش واحد اإلسرتاتيجية واضحة، ألن اللي كنا  
كنعرفو قبل، هو أن كل إقليم عندو مشروع تنموي دايل الوزارة 
واللي كتحاول تعرضو على السادة املنتخبني، ابش كنعرفوا 

نة يالوضعية دايل كل إقليم، احنا نعطيك مثال دايل إقليم مد
سنوات ما استافدتش  90سفي، إقليم مدينة آسفي تقريبا هادي 

  8000كلم، هضران على   8000من حىت شي حاجة من هاد 
سنني، يعين إيال جينا  1كيلومرت يف   90.000كيلومرت سنواي راه 

وال  100نقسموها على األقاليم خصها جتينا على األقل واحد 
نني ما عمر شي س 90سنني. هادي  1كيلومرت يف هاد   300

استفادة وال الوزارة تعترب غائبة يف اإلقليم، عالش؟ ألن نعطيك 
 يعين التثنية دايل الطريق ما بني مثال بسيط، تقريبا

l'autoroute  1ومدينة آسفي اللي هضران عليها هادي 
 .سنني، ابقية اآلن ما فيها والو، فني ما هنضرو راها مربجمة مربجمة

اللي  مدينة آسفي، -هنضرو على واحد الطريق دايل سبت كزولة
عام الناس كيتسناو  10عام والناس كيتسناو فيها،  10تقريبا 

ابش تصلح ويتحيدو منها واحد النقط قاتلة مميتة، تنتسناو اليوم 
كلم دايل اإلصالح دايهلا وخالو النقط   3دااب كيجيو كيعطيوان 
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ق، جية تقدر تكون يف بعض املناطالسوداء، يعين هاد االسرتاتي
أيه، ولكن يف مناطق أخرى يعين راه غائبة الوزارة متاما، هلذا  
كنطلبو منكم السيد الوزير أن حتاولو كل إقليم تعطيوان أشنو 

سنوات ابش نعرفو  1الربامج املربجمة على حساب هاد املدة دايل 
يغوتش كأشنو كيتدار، ما ميكنش اللي كيغوث كيستافد، واللي ما  

 .راه كتخليوه فحال هكذا، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف؟ ال يبدو، 
هللا خيليكم ابش مانعاودوش نكررو احلالة اللي وقعت، إيال هناك 
تعقيب إضايف وما انتبهتش هللا خيليكم نبهوين إما رفعو الصوت 

 .وش على..، تفضل السيد الوزيرهاد الشي ابش ما نتجاوز 

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

طيب السؤال، انت طرحيت سؤال وطين، عقبيت على القضية دايل 
آسفي، ولكن غري ابش نرجعو للمستوى الوطين، وزارة التجهيز 

ع م والنقل عندها اتفاقيات مع مجيع اجلهات، وعندها اتفاقيات
أغلب اجملالس اإلقليمية وعندها اتفاقية مع جمموعة من 

 .اجلماعات

إذن فالعدالة اجملالية مطروحة وال ميكن إال أن تكون العدالة اجملالية 
مطروحة، هاد القضية اللي قليت أن هناك بعض اجلهات كتغوت 
وكتاخد حقها، هذا غري صحيح، حنا عندان واحد اإللتزام مع 

اجلهات وجمموعة دايل األقاليم ونستجيب بطبيعة  جمموعة دايل
احلال كاين واحد العدد داملعايري، لكن مجيع مناطق املغرب وزارة 
التجهيز والنقل تتدخل فيها خاصة يف الشق اللي تكلميت دايل 

مليار دايل الدرهم  810الصيانة، ألن احنا عندان تقريبا اآلن 
هيز داهة أن وزارة التجدايل الطرق الشبكة الطرقية يعين من الب

والنقل تتدخل فيها حفظا هلا، هل عندان بعض النواقص؟ أكيد، 

لكن يف عموم املناطق داملغرب نتدخل، لو كان سولتيين على 
آسفي وقليت يل سؤال على آسفي جناوبك على آسفي ابلتدقيق، 

 .شكرا السيد الرئيس

 :اجللسة رئيسالسيد 

شكرا السيد الوزير، ومنر مباشرة إىل السؤال الثالث حول استفادة 
من الطريق السيار للسيدات والسادة النواب  اتفياللت-درعةجهة 

م احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب احملرت 
 .مشكورا

 :النائب السيد أمحد صدقي

 شكرا السيد الرئيس،

اجلديدة املناطة ابجلهات وإقرارا للعدالة اجملالية متاشيا مع األدوار 
يف توزيع وإرساء البنية التحتية بني خمتلف اجلهات، ولكون جهة 

اتفياللت ال تستفيد من شبكة الطريق السيار. نسائلكم -درعة
السيد الوزير احملرتم عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا لتدارك هذا 

 .اخلصاص؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا لكم جواب السيد الوزير،

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

بيعة اتفياللت بط -هاد املوضوع اللي طرحاته اجلهة دايل درعة
احلال الرتكيز يف السؤال كان على الطريق السيار، احنا كانت 
عندان مناسبة فاش كنا يف الزايرة اللي ترأسها السيد رئيس 
احلكومة، وتكلمنا يف هاد املوضوع وإيال كنا تنتكلموا على الطريق 

يدية اللي هو يف طور الدراسة، ألن السيار ما بني مكناس للراش



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

6 

احنا عندان واحد البنك دايل الدراسة تنديروها على املستوى 
 91الوطين، حنن نتكلم على واحد الكلفة تقديرية أولية دايل 

مليار دايل الدرهم، واحلال أن هذا الطريق هذه اللي هي الطريق 
يف عربة  8100يف املعدل دايهلا ما تتجاوزش  96الوطين رقم 

اليوم، أان الرأي داييل كنت قلته يف ديك الوقت يف اجلهة قلت 
الذي جيب الرتكيز عليه رمبا وحيتاج منا إىل دراسة وشراكة ما بني 
الوزارة واجلهات املعنية ووزارة الداخلية وبعض الشركاء اآلخرين هو 

 4.1الطريق السريع، الطريق السريع الكلفة دايله غتكون بني 
داملليار دايل الدرهم هذا قابل ألن ندرسه  3الدرهم و داملليار دايل

وأن نناقشه وأان أشعر بطبيعة احلال ابألمهية دايله ابلنسبة هلاد 
اجلهة هذه، فإذن إيال هذا واحد اإلجتاه اللي ميكن منشيوا فيه 
ولكن الطريق السيار حسب املعطيات املتوفرة اآلن يصعب برجمته 

 .د الرئيسيف الوقت احلايل، شكرا السي

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد هللا هناوي

شكرا السيد الوزير احملرتم، نشكر احلكومة على اجملهودات املبذولة 
يف تقوية شبكة الطرق السيارة وأيضا يف فك العزلة يف عدد من 

ر سيار السيد الوزياملناطق ولكن فهاد املسألة دايل الطريق ال
 ابلنسبة جلهة درعة اتفياللت امسح يل نقول ليكم أبنه يعين مطلب

مشروع جيب مراعاة اجلانب احلقوقي فيه، اجلانب دايل اإلنصاف، 
اجلانب دايل يعين رفع الغنب إلستمرار هتميش اجلهة فيما خيص 
يعين هاد البنيات التحتية لعقود وعقود، حيث صار اإلحساس 

الب إلحساس ابلتهميش يعين يزيد تعمقا يف النفوس، فنطابلغنب وا
بواحد اجلدولة الزمنية واضحة، احنا كنحييو السيد الوزير على 
هاد املقرتح دايل الطريق السريع، ولكن نطالبوا جبدولة زمنية تكون 
واضحة، نعرفوا كنواب نعرفوا كمواطنني دايل الساكنة دايل اجلهة 

لعزلة، املشروع الواعد ودايل يعين فك ا يعين األفق دايل حتقيق هاد
تعرفون، ال ختفى عليكم، السيد الوزير، األمهية دايل املشروع 
بطبيعة احلال أنتم أهل اخلربة يف اجملال يعين عدد من األمور اللي 
ميكن جلب استثمارات، جلب يعين مشاريع ذات نفع اقتصادي، 

لة األساسية ملعضمشاريع ختلق الثروة، ختلق فرص العمل اللي هي ا
يف جهة درعة اتفياللت ويف اجلهات اجلنوبية اليت أيضا تعاين، 
فنلح، السيد الوزير، على هاد املسألة ويعين عندما نتحدث على 
فك العزلة على الطريق السيار ال ننسى العزلة أيضا ملا ال حىت 

على شبكة السكك احلديدية هذا مطلب، ومت السي، يعين  العزلة
وية. وفهاد اإلطار حنيي مبادرة اجمللس اجلهوي الذي العزلة اجل

صوت مؤخرا ابإلمجاع على اتفاقية تكثيف خطوط اجلوية 
 ...والرحالت ونطلب من احلكومة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من 
 .تتعقيب إضايف؟ ال يبدو، السيد الوزير فيما تبقى من الوق

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

غري من ابب الذكرى يف احلقيقة، ابش نذكر أن راه عندان، راه أان  
كنت قلتها فرمبا يف جملس النواب وجملس املستشارين راه غي 

 9.2اللي غادية من مراكش لورزازات راه  1الطريق الوطنية رقم 
 8091 -8092مليار دايل الدرهم، وعندان مشاريع مربجمة يف 

رهم، انهيك على أن عندان فهداك داملليار دايل الد 9.3تقريبا 
داملليار  4.1الربانمج دايل تقليص الفوارق اجملالية فيه تقريبا واحد 

دايل الدرهم اللي غتكون للجهة، فيما يتعلق ابلطرق، هادي كلها 
ال بطبيعة احلال تتبني أنه اجلهة، اجلهة حتظى ابالهتمام يف هاد اجمل

علق ء نعاود فيما يتدايل الطرق، ولكن بغيت غري عود على بد
ابلطريق السيار غري ابش ينتاهبو السادة النواب، راه اإلقرتاح دايل 
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الطريق السريع سيكون دو مردودية أحسن، ألن الطريق السيار 
مبعىن واحد العدد املناطق  SITE PROPRE غادي يكون

 ...ما يدوزش منها

 :السيد رئيس اجللسة

ة اجملالية الرابع املتعلق ابلعدالشكرا السيد الوزير، ومنر إىل السؤال 
بني اجلهات يف توزيع املشاريع الكربى بشكل عادل للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي، فلتتفضل السيدة 

 .النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة ليلى أحكيم

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة من طرف وزارتكم 
توى لعدالة اجملالية بني اجلهات يف توزيع املشاريع على مسلتحقيق ا

 الطرق، الطرق السيارة والسكك احلديدية واملوانئ واملطارات؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد وزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

عجالة فيما ين، بهذا السؤال بطبيعة احلال، سؤال طويل عريض، يع
يتعلق بقطاع الطرق وراه تكلمتش تقريبا يف واحد اجلواب فاش 
جاوبت على السادة النواب الربملانيني قبل قليل، غري اللي خاصنا 
نعرفو أن الشبكة الوطنية ابألساس دايل الطرق السيارة ترتبط 

اجلهات من أكرب اجلهات يف املغرب وتتشمل واحد  1تقريبا 
ة الوطنية، بطبيعة احلال، اآلن عندان مشروع من الساكن 14%

دايل إجناز الطريق السريع اللي غريبط ما بني تزنيت والعيون 
وتوسيع الطريق اللي غيمشي من العيون للداخلة، وهذه كلها 
برامج، بطبيعة احلال خصصت هلا أغلفة مالية كبرية جدا. على 

عة احلال، يمستوى السكك احلديدية التوجه اللي كاين اآلن، بطب

هو إمتام القطار الفائق السرعة لكن توسيع شبكة السكك 
احلديدية يف اجتاه بين مالل وتطوان، ولكن كذلك عصرنة الشبكة 
احلالية خاصة على مستوى التثنية ما بني الدار البيضاء ومراكش، 
لكن كذلك التثليت ما بني القنيطرة والدار البيضاء. على مستوى 

أقطاب مينائية  6مون أن نشتغل ابلفكرة دايل املوانئ، أنتم تعل
وهذا نسري فيه، هناك، بطبيعة احلال، استثمارات ضخمة مربجمة 
يف هاد اإلجتاه، وعلى مستوى التنافسية اللوجيستيكية أساسا 
بنيناها على قضية املخططات اجلهوية اللوجيستيكية، شكرا السيد 

 .الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .ير احملرتم، لكم التعقيب السيدة النائبةشكرا السيد الوز 

 :النائبة السيدة ليلى أحكيم

شكرا السيد الوزير على التوضيحات دايلكم، أكيد أن احلكومة 
بذلت جمهودات كبرية يف تقوية وتطوير البنيات التحتية، إال أننا 
 نالحظ أن املعايري املعتمدة يف توزيع املشاريع غري موضوعية، السيد

نتطلع إىل بناء مغرب دميقراطي، مغرب قوي، قوي جبهاته، الوزير، 
قوي أبقاليمه ومجاعاته، وهذا ال ميكنه أن يتحقق السيد الوزير إال 
بتكريس مبدأ العدالة اجملالية، السيد الوزير، ال نريد أن جنعل من 
مبدأ العدالة اإلجتماعية جمرد شعار نرفعه، ولكن نطالب أبن يطبق 

اقع ابعتبار العدالة اجملالية حق دستوري ويكرس على أرض الو 
طبيعي ومشروع جلميع املواطنني على حد سواء. السيد الوزير، 

ملستوايت ا نريد عدالة جمالية تتحقق ابلتوزيع العادل على مجيع
عدالة مجاعية تتحقق ابإلنفتاح على األقطاب اإلقتصادية الكربى 
ونذكر على سبيل املثال وليس احلصر القطب اإلقتصادي الضخم 
الذي دشنه صاحب اجلاللة نصره هللا وأيده ميناء غرب املتوسط 
إبقليم الناظور، هذا اإلقليم السيد الوزير الذي هرمت ساكنته من 

كيلومرت متبقية واليت   22ز طريق سيار على مسافة اإلنتظار. إجنا
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سرتبط هذا امليناء بباقي األقاليم األخرى، هذا املشروع أ السيد 
الوزير، املشروع امللكي الذي سيجعل من اإلقليم واجلهة ككل 
قاطرة اقتصادية للتنمية على املستوى الوطين، السيد الوزير ما مآل 

اململكة، الناظور بباقي األقاليم و  الطريق السيار الذي سريبط إقليم
 .شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك من تعقيب إضايف؟ تفضل

 :النائب السيد عمر بالفريج

 .السيد الوزير فوقاش غيوصل تران للراشيدية عفاك

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد كمال لعفو

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير أان ما عنديش سؤال عندي ملتمس لسيادتكم كنتمىن 
أنكم تتجاوبوا معنا فيه، السيد الرئيس كاين واحد اإلشكالية يف 

سنة دايل نزع امللكية دايل واحد  99سنة،  99العمر دايهلا 
دارتو  قبلتش الثمن اللياألراضي الساللية اللي الوزارة دايلكم ما 

سنة، دااب كاين  99اللجنة النيابية، ودخلوا يف احملكمة هادي 
حكم هنائي قضائي تنتمىن من هللا أنكم تنفذوه ألن هاد الناس، 

السنة ومها تيساينوا هاد احلكم و تيعانيو، تبدلوا ثالثة  99
توصلوا ا اتحلكومات، تبدل الدستور وهاد الناس مازال م

 ت دايهلم، إقليم موالي يعقوب مجاعة عني الشقف، هللاابلتعويضا
جيازيك خبري السيد الوزير، ال، خذ بعني اإلعتبار الفقر واهلشاشة 
اللي تيعيشوها هاد الناس، راه من بعد الناس ما كانوا تيعيشو 
واحد العيشة الأبس هبا وأهنم تيستغلوا األراضي دايهلم منني جات 

اض هلم قالوا غنستافدوا وغنعوضو األر الطريق ودازت يف األرض داي

دايلنا، دااب تيعيشو الفقر، الراجل كان كيخدم يف األرض دايلوا 
هو ولوليدات دايلوا، دااب ما بقى عندوا ال ما يؤخر وال ما يقدم، 
نلتمس منكم ونطلب وجندد طلبنا بتسريع بتنفيذ هاد احلكم 

 .القضائي، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

النائب احملرتم، تفضل السيد النائب دائما تعقيب شكرا السيد 
 .إضايف

 :النائب السيد صاحل امللوكي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير نشكركم ونشكر من خاللكم احلكومة على اجلهود 
املبذولة، يف إطار العدالة اجملالية أذكر هاد الكالم قلنه سابقا ونقوله 

 من هذه العدالة اجملالية،اليوم أن جهة سوس ماسة تنتظر حظها 
أقاليم جهة سوس ماسة، إقليم أكادير إداوتنان، أكادير املدينة 
املعروفة بتارخيها، بوضعها كذلك كعاصمة دايل اجلهة، إذن ننتظر 

 .جهودكم يف هذا اجملال، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، أعتقد ليس هناك من تعقيبات إضافية 
 .، السيد الوزيرأخرى

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

نبدى مبوالي يعقوب، السيد النائب احملرتم أان فاش كنت يف فاس 
جاوبت على هاد السؤال ألن هاد السؤال يف واحد النوع من 

مليون دايل الدرهم األوىل  40عدم التدقيق، وزارة التجهيز والنقل 
 81اللي حدداهتا اللجنة موجودة، مشاو الناس للقضاء حكم ب
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النقل عندها، اإلشكال ما كاينش مليون زايدة ووزارة التجهيز و 
عند وزارة التجهيز والنقل، ألن ما عندهاش الوصاية دايل 
السالليات، ملا غادي امللفات تتقاعد وتوضح حنا مستاعدين، 
اللي علينا حنا هو أن الفلوس موجودين، فإذن السؤال مطروح يف 

 العنوان اخلطأ السيد النائب، وأان هاد الشي قلتوا يف فاس.

سألة الثانية السي بالفريج الرتان غيوصل للراشيدية وغيوصل امل 
هاد  ، أنت رجل تعرف أنه يفويرة إن شاء هللا يف الوقت دايلولك

اجملال هادا، هاد اجملال ما تيحتملش السيد النائب أننا نقولوا كالم 
ما قابطش يف مجيع دول العامل املردودية اإلقتصادية مطروحة، ملا 

عربة يف اليوم، إيال جينا وقلنا  9100تدير  تتكون عندك طريق
للسادة للرأي العام، ألن خاصنا نديروا فيها طريق سيار، تنكونوا 

ات عة من املعطيهادوك الناس تنبيعوا ليهم األوهام، هناك جممو 
 .اإلقتصادية حاضرة

ق السيار فقط يف الطري السيدة النائبة اختصرت العدالة اجملالية 
اللي غادي من الناظور ملّسون، خصنا نقولو بعدا أوال أبننا احنا 
راه احنا تنهيو الطريق السريع اللي هاذي سنوات الطريق السريع 

كلم تقريبا واللي غادي ينتهي إن شاء هللا أان التزمت   910فيه 
ذا هابش ينتهي يف بداية السنة املقبلة إبذن هللا، وهاذ الطريق 

السريع هو يدرس ضمن الطرق السريعة معذرة ضمن الطرق 
السيارة اللي مطروحة، ما كاينش غري هذا كاين هذا الناس دايل 
فاس طارحني الطريق السيار دايهلم، الناس دايل الرشيدية طارحني 

ق ماسة طارحني الطري-الطريق السيار دايهلم، الناس دايل سوس
 ناك جمموعة من الطرق السيارةاللي غيكون طريق سيار دائري، ه

شنا هو اخليط الناظم دايهلا؟ أهنا ستكون طرق مهمة لكن 
املردودية اآلن دايهلا على مستوى اجلوالن ضعيفة جدا وهذا بطبيعة 

 ..احلال تيحتاج واحد شوية دايل الوقت

 

 :اجللسةالسيد رئيس 

ع م شكرا السيد الوزير، ومنر إىل السؤال اخلامس املتعلق ابلتعاطي
الظروف القاسية لسكان األطلس والريف واهلضاب الشرقية 
واجلنوبية للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن اجملموعة النيابية 

 .للتقدم واإلشرتاكية، فليتفضل السيد النائب احملرتم يطرح سؤالو

 :النائب السيد سعيد امنيلي

ضاب واهلالسيد الوزير، تعيش ساكنة الريف واألطلس واألطلس 
الشرقية واجلنوبية ظروف مناخية قاسية جدا بغيناكم أنتما  
كحكومة توريوان أشنا هي االحتياطات واإلجراءات املتخذة من 

 .طرفكم من أجل التخفيف من هذه الظروف القاسية؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير لكم اجلواب

 وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عبد القادر اعمارة،
 :واملاء

طيب التدخل دايل احلكومة تيكون يف مستوايت، كاين املستوى 
اللي هو بنيوي وميكن نرجعو لو ابلتفصيل تيعلق هباذ املشروع 
 الكبري دايل تقليص الفوارق اجملالية والفوارق اإلجتماعية

PRTDS  88اللي كان أعلن عليه جاللة امللك فيه بسرعة 
 82منشأة فنية التكلفة دايل  860ألف كلم من الطرق القروية 

مليون نسمة الساكنة  4.1مليار دايل الدرهم غيستافد منو 
دوار،هذه   7769مجاعة  211إقليم هتم  74القروية موزعة على 

كلها مناطق ابألساس مناطق اللي هي بعيدة، احنا التزمنا يف وزارة 
ق الشبكة هاذي نربطوها ابلطر  التجهيز والنقل أننا نربطو هاذ

دايل املليار دايل الدرهم،  2املصنفة وغادي يكلفنا حوايل 
منشأة، لكن سنواي بطبيعة احلال ألننا درت 180  وغتكون فيها

زايرة تفقدية هلاذ اجملال سنواي عندان واحد اجملموعة دايل األمور 
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لسيد انتخذها لفك العزلة عن املناطق احملاصرة ابلثلوج، شكرا 
 .الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب فلتتفضلوا

 :النائب السيد كمال بنشقروق كرميي

السيد الوزير احملرتم نشكركم على اجملهودات، لكن اليوم املناطق 
اجلبلية راها منكوبة واملناطق النائية راها تعاين، يف وقت الثلوج 

هاد الوقت هذا، أشنا هي اجملهودات اللي كتقومو هبا شنو تديرو ف
استثنائيا لفك العزلة كنعرفو أبن الطرق املقطوعة يعين ضيعت 
الكثري من مصاحل الساكنة ومن مصاحل عدد من الشباب اللي  
كانو ابغيني منشيوش جيتازو مبارايت دايل التوظيف ولقاوراسهم 

فرصة  صول علىحماصرين ابلثلوج وضاعت ليهم فرص دايل احل
شغل، قس على ذلك أبننا اليوم البد السيد الوزير من خالل 
احلكومة نعطيو برامج قوية وفاعلة هلاذ املناطق وخنصصو هلا 
إمكانيات استثنائية للتأهيل دايهلا ابش تويل حباهلا حبال املناطق 
األخرى، العدالة اإلجتماعية راه هي هاذي ألننا خصنا نسعاو 

املناطق نقرّبوها على األقل شي شوية للمناطق جاهدين أن هاذ 
اللي قريبة ليها ابش ما نبقاوش كل مرة كنديرو حلول اللي هي 
استثنائية وماشي حلول اللي هي كافية وكتبقى دائما دون املستوى 
الذي ينشده السكان، وابلتايل اليوم راه املناطق اجلبلية واملناطق 

واحلرمان  هميش وتعيش املعاانةالنائية واملناطق البعيدة تعيش الت
قس على ذلك املعاانة من الربد القارس وغياب وسائل التدفئة، 
املدارس أغلقت، يعين أوالد الشعب اآلن ما كيقراوش هبذه 
الظروف، قس على ذلك أيضا الطرقات السيد الوزير اللي خصها 
تتعزز واملسالك الطرقية اللي خصها تتعزز يف الفضاء القروي 

ي بشكل مكثف وتعطى الفرصة أن الساكنة تعيش يف كرامة واجلبل
 .وعدالة إجتماعية يف املستوى الذي يليق، شكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف؟ ال يبدو
 .إذن السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

السي بنشقرون جاوبتك على املستوى اهليكلي، راه  أوال
كيلومرت هذه طرق قروية، وكلها غتمشي هلاذ األقاليم   88.000

مليار دايل الدرهم، املسائل  82هذه، وغتكلف تقريبا يعين حوايل 
األخرى ال أان بغيت نقول واحد القضية كاين جهد كبري تبذهلا 

حنا حرصنا على أننا نفكو هاذيك وزارة التجهيز والنقل أو ا
الطرق، وعلى كل حال أان ما بغيتش ندير مقارانت مبا جيري يف 
دول العامل، لكن مجيع الدول اللي فيها الثلوج كاين فيها هاذ 
اإلشكال هذا، وأان كانوا املوظفني داييل تيبقاو كاين الليل كاين 

ش يفكو اللي كينعس ساعتني، تينعس ثالثة السوايع يف الليل اب
هاذ الطرق، وأان هاذ الشي شفتو بعيين، فبالتايل كاين واحد اجلهد 
وراه احنا دران يعين عبأان واحد العدد داآلليات، عبأان واحد العدد 
دايل السائقني، ودران تعاقد مع سائقني وحرصنا على أن هاذ 
الشي يكون، وهاذ الشي كاين على مستوى التجهيز، وكاين  

 .طاع الصحةكذلك على مستوى ق

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، ومنر إىل السؤال السادس املتعلق بصيانة 
الشبكة الطرقية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، فليتفضل السيد النائب لبسط 

 .السؤال

 :النائب السيد هشام سعنان

 شكرا السيد الرئيس،
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يد الوزير نسائلكم عن برانمج وزارتكم يف ما خيص صيانة الس
 .الطرق اجلهوية واإلقليمية ببالدان؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا لكم، جواب السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

لنائب االسيد الرئيس، غنمشي مباشرة لنص السؤال دايل السيد 
ألن هذا فعال طرح السؤال على آسفي. آسفي فيها برجمة إجناز 

  392أشغال وتوسيع وتقوية جمموعة من احملاور الطرقية على طول 
مليون درهم يف إطار برانمج حول  813كيلومرت بتكلفة تقدر ب 

-8097ما بني  PRTDS الفوارق اجملالية واإلجتماعية
يها ل وزارة التجهيز والنقل ف، كاين الربامج االعتيادية داي8080

مليون دايل  66املنشآت فنية  4كيلومرت من الطرق و  81
 680الدرهم، عندان اتفاقية شراكة صحيح أعرتف بذلك تناهز 

مليون دايل الدرهم، مازال تنذكرو فيها ألن الغالف املايل نسبيا 
غالف مرتفع ابلنسبة لسميتو، لكن أان أعتقد أنه ميكن نوصلو 

واحد التوافق إذا كان هناك شركاء آخرين، شكرا السيد فيها ل
 .الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب، تفضل

 :النائب السيد هشام سعنان

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، احنا متفقني معاكم يف الكالم ولكن التفعيل راه ما  
 الطرق اجلهوية واإلقليمية يف كاين فيه والو، غري جمموعة من

املغرب اللي كتعيش وضعية كارثية، ونعطيك جبدتو كمدينة 
آسفي، ما استفذاتش من الربانمج دايل وزارتكم كيما سبق للسيد 

سنوات، يف الربانمج فاش يف الوالية  90سنني،  90النائب وقال 
ما استفذش من الوزارة وحىت مرتو ما  8096-8099السابقة 
اللي كرتبط  808ينة آسفي أو كمثال الطريق اجلهوية جاش ملد

ما بني الطريق السيار وآسفي اللي تعطات الصفقة دايهلا شهر 
، ومشات للمصادقة حلد اآلن ما كاين والو، بغينا 8096أبريل 

نسولوكم السيد الوزير هاذ الصفقة فني مشات عاوتين، وهناك  
اللي   84.07 كيما جبد األخ السيد النائب قبل مين الطريق

كرتبط ما بني آسفي وسبت كزولة، واملنفذ الرئيسي جلنوب 
املغرب، واللي عدة مراسالت راسلناكم ولو جواب، وابلتايل درتو 
 ليها حل ترقيعي، كنتمناو السيد الوزير تعطو االعتبار ملدينة آسفي

 .راه حبال إيال ما عندكومش كاع يف اخلريطة املغربية، شكرا

 :لسةالسيد رئيس اجل

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

 :النائب السيد ادريس أوقمين

 شكرا السيد الرئيس،

هاذ النداء أن موجهو للحكومة كاملة، ألن رمبا يف  ،السيد الوزير
اجلواب دايلكم ملي غنوضع السؤال غتقول يل أبن الطرق الغري 
املصنفة ما كتكلفش هبا وزارة التجهيز، ولكن اآلن النداء داييل 
موجه جلميع املتدخلني حول الطرق الغري املعبدة والغري مصنفة، 

يتواجد ابجلبال، ونعطيكم عدد دايل الطرق من هاذ الطرق هاذو 
على سبيل املثال واحد الطريق اللي تكلفت هبا وزارة التجهيز هي 
اللي كانت صوبتها عبدهتا ولكن مع األسف اآلن راه يف آتكل 
هنار على هنار، واجلماعات احمللية مجاعة اتنسيت ومجاعة بومرمي 
مجاعات فقرية ما ميكن ليهاش ما كتديرش فائض دايل ابش ميكن 

ابش ترمم هاديك الطريق، هلذا السيد الوزير كنطلب من  يهال
السيد السيد الوزير من احلكومة كلها أهنا تشوف شي طريقة ابش 
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غادي ترمم هاد النوع دايل الطرق الغري املصنفة واللي هي ضاعت 
 .فيها الفلوس، وما غنخليوهاش كتضيع هنار بعد هنار، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .النائب احملرتم، يبدوا أن تفضل السيد النائبشكرا السيد 

 :النائب السيد نوفل شباط

السيد الوزير، مجيع الطرق ابملغرب راه تعاين من صيانة الشبكة، 
على سبيل املثال إقليم اتزة، السكان رامها السيد الوزير يف عزلة 
اتمة، نعطيك غري ما بني مجاعة برارحة، مسيلة وكاف الغار واتزة، 

اكم السيد الوزير وكتقولنا راه الدراسة يف طور اإلجناز، واش راسلن
هاد الدراسة غتبقى انعسة وال ما فهمناش شنو هو املشكل السيد 

 .الوزير

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، إذن لكم الكلمة السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

السيد النائب دايل آسفي أان مبقدار ما تنحيي أنه السؤال دايلوا 
على كل حال اللي جاين كان كيتكلم على آسفي، وأان قلت داك 
الشي دايل آسفي وقلت كاينة اتفاقية، وحنا تناقشوها، أان ما 
بغيتش ندخل يف التفاصيل دايهلا، كان عندان إشكال اتلشركاء، 

نا ا تيكونو عندان شركاء، تناخدوا حمجيع اإلتفاقية اللي تنديرو 
على حساب مسيتو. املسألة الثانية  11، % 10وزارة التجهيز 

قضية قاهلا السيد النائب غري صحيحة، تيقول راسلناكم وما 
جاوبتش، أان بغيتك تعطيين هذا املراسالت اللي راسلتينا وما 
 جاوبتكش، أان تنقيل نستقبل السادة النواب والسادة املنتخبني
اتلناقش معاهم وتنكون صريح، اللي قادر عليه تنقول غنديروا، 
نتا قليت كالم ماشي واضح، تتقول راسلناكم وما جوبتيناش، وهذا 

غري صحيح، القضية دايل اتزة، هادي اثين مرة تطرح يل هاد 
مليون، التزمت هبا  120السؤال وتنقولك اتزة، كاين اتفاقية 

وأان أمضيتها رغم  % 70أكثر من  الوزارة ابش تدير فيها تقريبا
أهنا يف احلقيقة على مستوى الشركاء كانت غري عادلة، ابش تبقى 
اإلدارة منضبطة، كل مرة تتقويل هاد مسيتو، راه كاين واحد اجلزء  
كبري اللي غيدار يف الفوارق اجملالية، وكاين جزء كبري اللي غيدار 

 .يف هاد اإلتفاقية

ولكن  السيد النائب أان متافق معاه، فيما يتعلق ابلتعليق دايل
لألسف الشديد أن وزارة التجهيز والنقل ال ميكن أن تتدخل إال 

حنا  PRTDS يف اجملال دايل الطرق املصنفة، وحىت هاداك
حرصنا أننا ندخلوا الطرق املصنفة عالش؟ ألن واخا نديروا الطرق 

ربطها  مليار دايل الدرهم، 82القروية اللي غتكلف تقريبا واحد 
ابلشبكة إيال هاديك الطرق املصنفة ما صلحناهاش، ما غيكون 

داملليار  2عندها حىت شي معىن، فبالتايل احنا حرصنا أن هاديك 
اللي غتلتزم هبا وزارة التجهيز والنقل تدخل يف هاد اجملال، لكن 
أان متافق مع السيد النائب خاص اآلن واحد التفكري حقيقة أننا 

د الطرق ونصلحوها من سيتكلف هبا؟ ألن كاين منني تنبنيوا ها
واحد العدد دايل الطرق اآلن بدون عناوين تبىن، ولكن ال يتكلف 

 ..هبا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، ومنر إىل السؤال قبل األخري وهو سؤال متعلق 
مبآل النفق الرابط بني إقليمي احلوز وورزازات للسيدات والسادة 

لوا احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضالنواب 
 .السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد أدموسى

 شكرا السيد الرئيس،
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م إبسم فريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية أسائلك السيد الوزير،
السيد الوزير عن النفق الرابط ما بني إقليم احلوز وورزازات أية 

 .إسرتاتيجية، أية تدابري، أية مقارابت؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا لكم، الكلمة السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

يف احلقيقة السيد الرئيس درعة اتفياللت قدرها أن املدخالن 
 91الراشيدية ملكناس دايهلا، املدخل دايل الطريق السيار من 

-90مليار دايل الدرهم، والنفق إيال كنا غنديروه راحنا كنتكلموا 
مليار دايل الدرهم، طيب أان غري  91ميكن توصل حىت ل  98

ابش نعاود ندقق شنو قلت، ألن هاد السؤال جاوبت عليه، دراسة 
النفق موجودة، يعين الدراسة األولية، اآلن حنا سنعلن عن 

تفصيلية دايل هاد النفق، وأان مؤخرا استقبلت أحد الدراسات ال
الوزراء الياابنيني وعاود تكلمنا على هاد النفق هذا، لكن شنو 
اللي كاين دااب شنو اللي كاين، يف انتظار ألن النفق مشروع ميكن 

سنوات، ما بني الدراسة دايلوا والبناء دايلوا  90ايخذ على 
دايل  9.2، راه تتكلفنا 1يق رقم والتعبئة املالية، احنا هاديك الطر 

ابش نصلحوها وما ميكنش ما نصلحوهاش  املليار دايل الدرهم
خصنا نصلحوها ألن أي مشروع مشروع حبال النفق غياخذ وقت 
وابملناسبة أان ما بغيتش عاود اثين ندير املقارانت لكن يف واحد 
العدد دايل الدول عموما مشروع األنفاق تياخذ الوقت، احنا 
ا عندان فيه الشق اللي هوشق تقين بطبيعة احلال احنا ميكنا نتكلفو 

به، لكن التعبئة دايل األموال دايله خصها بطبيعة احلال تفكري 
وأان ما بغيتش ندير نقول نعطي وعود ما كايناش نقول أبنه هاد 
القضية راه غادي يديرها أو كذا، ال، اللي كاين هو الدراسات 

 ...والتعبئة دايل

 :يد رئيس اجللسةالس

 .شكرا السيد الوزير، لكم تعقيب السيد النائب احملرتم تفضلوا

 :النائب السيد حممد ادموسى

التوضيحات فليكن يف علمكم، السيد الوزير، أبن هاد املشروع 
هذا راه مشروع إجيايب وذو مردودية ألن أوال البواابة دايل جهة 

مجيع  ماسة وكذلك -اتفياللت وكذلك جهة سوس -درعة
األقاليم اجلنوبية فدوره دور إجيايب وذو مردودية، وابلتايل غاديني 

كيلومرت   900مسافة فيها مشكل دايل املسافة مسافة أقل تقريبا 
وابملناسبة تنشكر احلكومة على  1على الطريق الوطنية رقم 

اجملهودات املبذولة فهاد الطريق هذه، ولكن السيد الوزير كان 
ناك تشكا، أبنه ه حلادثة اللي كانت تتعرفجاوبنا على إثر ا

دراسة وابلتايل هذا مشروع إجيايب وغادي تكون عنده مردودية 
وابلتايل سيكون عنده ومؤدى، ففي إطار يعين على املستوى 
اإلقتصادي وعلى اإلستثمار وكذا على مستوى مشروع دايل 
اجلهات هذا مشروع جد فعال وإجيايب فكنلتامسوا طبعا هلاد 

عطيات و هلاد االعتبارات ابش احلكومة يعين توضعوا يف عني امل
اإلعتبار، وابلتايل فالتعجيل به إجيايب جدا على مستوى على 
الناحية االقتصادية وكذلك على الناحية االستثمارية. وشكرا 

 .السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .اشكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف؟ تفضلو 

 :النائب السيد السيعد الصادق

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ابملناسبة تنحييكم يف هاد احلكومة وال احلكومة 
 1السابقة عن اجملهودات اجلبارة اللي عرفتها الطريق الوطنية رقم 

اللي ما زالت فيها األوراش مفتوحة، وتنتساءلوكم على املصري دايل 
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لحت مزكان وأيضا املصري دايل مقطع تفمقطع مرتفع تيشكا التال 
حىت آليت ورير، وأؤكد أن مطلب النفق دايل تيشكا ما يسمى 
بنفق تيشكا وهو ما بني احلوز وورزازات مطلب حيوي 
وإسرتاتيجي ابلنسبة لساكنة املنطقة برمتها نتمىن تضاعف فيه 

 .اجلهود وما نتوقفوش عليه، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

نائب احملرتم، دائما يف إطار التعقيب اإلضايف، شكرا السيد ال
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد امساعيل ملاوي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير، ابلنسبة للتكلفة املالية اللي جات يف املداخلة دايلكم
اجملانبة للصواب واملبالغ فيها فاش تنتحدثوا على نفق تيشكا 

د املليار دالدرهم أي ال عالقة 4ية تقارب تنتحدثوا على تكلفة مال
درهم يف القارات اخلمس نفس النفق، نفس  98حىت  90ب 

ماليري  4احلجم بنفس التقنية التقنية تتكلف على العموم 
مليار درهم هذا من جهة هذا  98دالدرهم، يعين ال عالقة ب 

 بدون األخذ بعني اإلعتبار تكلفة املواد األولية املوجودة واليد
العاملة املتوفرة، احلاجة األساسية يل خصنا نشريوا ليها، السيد 
الوزير، أن هاد األوان أوان الصدق أن ساكنة سئموا من املناشدة 
واملناداة إبجناز النفق، سئموا من العزلة، العزلة اللي تتعيشها 
الساكنة سئموا من الشعارات الراننة حبال العدالة والعدالة اجملالية 

نون هبا واليت ال يتجاوز صداها هاد الصالوانت وال يصل اليت تتغ
مليار  98وال  90منها تلك املناطق سوى الفتات، لذلك حىت 

دايل الدرهم ال تساوي شيء مقابل معاانة ومقابل هاد الناس 
اللي أعطوا الكثري هلاد الوطن ومل حيصلوا مبباركة حكومية سوى 

 .على القليل

 

 :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ ال  شكرا
 .يبدوا لكم اجلواب السيد الوزير

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

السيد النائب آش غنقول لك احنا تنآمنوا ابلعلم تنآمنوا 
ال أنت التقدير، إي ابملهندسني دايلنا، املهندسني هم اللي داروا

د املليار أان مستعدمن غّدا نفتح  4عندك شي علم آخر دايل 
لك الوزارة، نفتح لك غّدا الوزارة ونديروه بثالثة د املليار دايل 
الدرهم، السيد النائب شوية دايل راه الرأي العام تيتبع، واش كون  
 كان ثالثة د املليار دايل الدرهم كون راه الدولة دراتها شحال

هاذي، وهاذو اللي تيديروهاد الشي راه ماشي عبد القادر اعمارة 
هاذو راهم املهندسني دايل البالد، وابملناسبة خليك من املهندسني 
دايل بالدان راه كاين الياابنيني اللي دارو هاذ الدراسة، املسألة 

هذاك الشطر دايل  1الثانية هاذ القضية دايل الطريق الوطنية رقم 
شكا وقع فيه مشكل، وأان كنت قلتو حنن اضطرران تي-إمرزكان

اضطرارا أننا نفسخو العقدة مع ذيك الشركة، وأان آملين ذلك ألن 
هاذيك شركة وطنية وفسخنا العقدة ألن ما التزماتش وضّيعات 
لينا الوقت وابقا تتضيع لينا الوقت ألن كاين آليات دايهلا وحنن 

ي ة التجهيز وال هذا الليف دولة احلق والقانون ما تيمكنش وزار 
غادي نعطيوه الصفقة ميس اآلليات إيال ما هزاهتومش، ولكن حنن 
حناول أن حنل هذا اإلشكال وأان قلت آخر الدواء كان يف احلقيقة 

 -الكي فاش اضطرينا نفسخو، ابلنسبة للمقطع دايل تيشكا
توفليت ما طارحش إشكال، فيه عندان بعض اإلشكاالت التقنية 

إلجنرافات دايل الرتبة، مرة أخرى املهندسني دايلنا وهم مرتبطة اب
يف مستوى جيد يدرسون هاذ التوازن ما بني اإلجنرافات واحللول 
دايهلا وما بني التكلفة ألن هاذ القضية دايل التكلفة دائما 
مطروحة، عود على بدء أان تنقول القضية دايل النفق ال أحد ال 
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ن احلالية دارها يف يعين جانبا، حنأحد ال من احلكومة السابقة وال 
ندرسها ألن فيها دراسات تفصيلية وأان قلت أبنه سنعلن على 

 ..الدراسات التفصيلية وملا يتم تعبئة

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، ومنر إىل السؤال األخري وهو 
حملاصرة اسؤال آين عن التدابري املتخذة لفك العزلة عن املناطق 

ابلثلوج للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 
 .واملعاصرة، فلتتفضل السيدة النائبة احملرتمة، شكرا

 :النائبة السيدة مرمي وحساة

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم وعربكم احلكومة التدابري املتخذة لفك 
 .وشكراالعزلة عن املناطق احملاصرة ابلثلوج؟ 

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، السيد وزير لكم اجلواب

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :واملاء

هذا تقريبا نفس السؤال اللي كان تطرح هذا يعطيين فرصة غريابش 
نعطي شوية دايل التوضيحات على هاذ املرحلة اللي كانت هي 

لي استثنائية حبجم الثلوج اللي تساقطت والمرحلة يف احلقيقة 
سدو احلمد هلل مبشرات اخلري ابلنسبة لبالدان بطبيعة احلال، تقريبا ت

كلم من الطرق الوطنية واجلهوية اإلقليمية عندان   1000لينا حوايل 
اللي  un Pc مجيع التفاصيل دايهلا كان عندان واحد واحد املركز

من طبيعة  ذ الشي وحتركت الفرقبطبيعة احلال تيخلينا نتابعو ها
احلال من وزارة التجهيز والنقل، كذلك مستوى وزارة الداخلية 
السلطات احمللية وجيب أن نقول أن احلمد هلل حىت املنتخبني 
ساعدو بطبيعة احلال ابلعالقات دايهلم مع املواطنني، كان عندان 

شوية دايل اإلشكاالت ألن املواطن ما تيفهمش شي مرة عالش 
تنديرو احلاجز، وكاين شي وحدين تيبغيو يتجاوزوه، ولكن يف 
العموم كان واحد التفّهم، ودران بالغات قبل تنحثو املواطنني ابش 
يديرو واحد العدد دايل االلتزامات، ودران كذلك واحد اجملموعة 

ك، لكن إىل غري ذل ماغوت دايل التطبيقات خاصة التطبيق دايل
آلية خاصة إبزاحة  997ة، منها آلي 116عموما كانت عندان 

الثلوج املوزعة على مجيع املصاحل اخلارجية، وكانت عندان تقريبا 
وحدة وخصصنا واحد العدد دايل املبالغ املالية وكنا  84واحد 

صارمني يف هذا السيد الرئيس، أان كانو كيتصلو بيا واحد العدد 
ذاك  يدوان،دايل األقاليم ابش يقولك اّل راه احنا عندان إشكال ز 

الشي اللي التزمنا به حددانه بدون حماابة إقليم دون إقليم، شكرا 
 .السيد الرئيس

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد الوزير، لكم التعقيب السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مرمي وحساة

السيد الوزير، احنا اتبعنا شأان شأن مجيع املواطنني املغاربة 
لصاحب اجلاللة نصره هللا هباذ اخلصوص،  التعليمات السامية
ية عقد اجتماع استدعى له مجيع املصاحل املعن السيد وزير الداخلية

واللي بثته وسائل اإلعالم عرب التلفزيون الرمسي فعال مجيع جلن 
اليقظة كانوا يف حالة أتهب، وهنا السيد الوزير إيال امسحيت ليا 
غنعطيك املثال إبقليم شيشاوة وال إقليم بين مالل ابخلصوص، 

كوزارة   جبار، ولكن أنتم فعال السيد الوايل ورجال السلطة مبجهود
التجهيز ما عاونتومهش، مل توفروا اآلليات الالزمة لفك العزلة عن 
املناطق احملاصرة ابلثلوج، السيد الوزير وأنتم اآلن كتبتامسوا لنا 

الرابطة بني القصيبة  497غنقوليكم أبن الطريق اجلهوية رقم 
ات، تحأايم حىت اليوم الرابع عاد تف 4وإملشيل كانت مسدودة 

وملي فتحتوا فتحتوا مسلك يعين مسلك صغري حىت إمكانية أن 
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سيارااتن يتالقاوا أصبح مهمة مستحيلة، السيد الوزير، هادوك  
خصهم ميشي  chasses neige كاسحات الثلوج النوع من

يفتحوا حىت دوك الطرق الغري املصنفة مادمتم أنكم تكلمتوا أبهنا 
ر وعة من الدواوير، ونذكتساقطات استثنائية على مستوى جمم

أتروزو، أغبالو، كركور، تنيار واللي عرفات  على سبيل املثال
احتجاجات نتاع الساكنة ألهنم بقاوا حماصرين ابلثلوج حلد 
البارحة، السيد الوزير قطاعكم يفتقر لرؤية استباقية قطاعكم يدبر 
أزمة يف ظل غياب تنمية مندجمة وشاملة ابملناطق اجلبلية، السيد 
الوزير، دائما ترفعون شعار ضمان حقوق اإلنسان، فني حق هاد 
الناس من هاد كاسحات الثلوج اللي تتقولوا، فني حق هاد الناس 
من الطريق خصهم توفر هلم الطريق حيث إيال مرض هلم شي 
واحد يلقاوا من يدوزوه، الثلج ضرب يف ساعة، الناس اللي 

 .مرضات ما لقاتش ملي تدوز، وشكرا

 :رئيس اجللسةالسيد 

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك من تعقيب إضايف؟ تفضل 
 .السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد مصطفى الكردي

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير، أوال السيد الوزير، نشكر املصاحل اإلقليمية 
 التابعة لكم ونشكر كذلك السلطات اليت تقوم مبجهودات جبارة

لفك العزلة على جمموعة من اجلماعات، لكن هناك جمموعة من 
الدواوير، السيد الوزير مبجموعة من اجلماعات إبقليم اترودانت  
كأكادير ملول، أسكاون، اتوايلت، أسايس، زكموزن، أزرار، 
سيدي عبد هللا أوسعيد، تيزي نتاست، املواطنون يعانون األمرين 

دمات اإلجتماعية خاصة إىل يف هذه الدواوير للولوج إىل اخل
التعليم وكذا إىل جلب التغذية وإىل التطبيب كذلك، لذا نناشد 

احلكومة ونطالب احلكومة من خاللكم التدخل يف هذه املناطق، 
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ ال يبدو، السيد الوزير

ك التجهيز والنقل واللوجستيالسيد عبد القادر اعمارة، وزير 
 :واملاء

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة النائبة، أوال القطاع ماشي قطاع داييل، هذه وزارة التجهيز 
والنقل واللوجيستيك هذا قطاع دايل البالد، ونقول لك ابملناسبة 
 واعطيتيين فرصة ابش حنيي األطر واملستخدمني والشيافر وكاع اللي

التجهيز والنقل، بينما كان البعض ينام ملء جفونه خدام يف وزارة 
يف بيوهتم، هادوا كانوا كيشتاغلوا حىت للنصاصة من الليل، وكانوا 
تيخدموا إبمكانيات، وهاد القضية هذه ابملناسبة مجيع القطاعات 
الوزارية مبا فيها وزارة الداخلية ورؤساء اجلهات كانوا تينوهوا ابلعمل 

لتجهيز والنقل، وابملناسبة ماشي هاد الوزارة اللي قامت به وزارة ا
قامت به حىت جى عبد القادر عمارة، الوزارة كانت تقوم به وال 

آلية فيها  117زالت تقوم به والعدد داآلليات اللي سخران حوايل 
واحد العدد دايل كاسحات الثلوج، وإن شاء هللا يف السنوات 

كان فيها نت استثنائية و املقبلة غايراتفع هاد العدد، هاد السنة كا
تظافر اجلهود، ومن حقنا أن نتساءل اآلن شكون اللي كان  
كمتدخل وأشنوا داروا، ألن كاينني جهات وكاين أقاليم وكل 
واحد وأان ما تنبغيش ندخل يف هاد املزايدات لكن أان تنقول 
احملصلة ماذا؟ هو أن الناس اشتغلوا بتظافر اجلهود، بنكران الذات، 

أبن هاديك الثلوج كانت قياسة وكانت استثنائية وكل وعارفني 
 .شي اشتغل فيها
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد الوزير، ونشكركم على حسن مسامهتكم يف هذا 
القطاع. لنمر إىل قطاع آخر قطاع الصحة واليت ستتولون اإلجابة 
عنه أيضا وفيما يلي سؤاالن آنيان هلما وحدة املوضوع، ويتعلق 

م بعض املناطق، وعليه سيت ألمر ابنتشار داء اللشيمانيا يفا
طرحهما دفعة واحدة لينال جوااب موحدا من لدن السيد الوزير، 
إذن السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي 

 .السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة فاحتة الشوابين

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، عاد داء اللشمانيا ليضرب بقوة إقليم زاكورة 
وخصوصا مجاعة تنزولني، وطبعا هذا الداء هو كذلك يتواجد يف 
مناطق أخرى إبقليم تنغري مجاعات النيف وليضيف أعباء جديدة 

ستوى كيبدل جمهود كبري على ملقطاع الصحة اللي هو ابملناسبة  
جهة درعة اتفياللت، ولكنه يواجه صعوابت كبرية على مستوى 
املوارد البشرية وجناعة اخلدمات الصحية، حول هذا املوضوع 

 .نسائلكم السيد الوزير؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السؤال الثاين للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 
 .عاصرة، فليتفضل السيد النائباألصالة وامل

 :النائب السيد عمرو ودي

 شكرا السيد الرئيس،

أزول فالون أسكاس أماينو إمغرابني كلو  يف البداية
السؤال السيد الوزير، عن ما هي اإلجراءات اآلنية هي  إمازيغن،

اليت إختذهتا الوزارة حملاربة داء الليشمانيا، مبناطق خمتلفة من جهة 
 اتفياللت وإقليم الراشيدية ابخلصوص؟درعة 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير، اجلواب عن السؤالني

السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك 
 :املكلف ابلقيام مقام وزير الصحة واملاء،

لسؤاالن ا شكرا للفريقني احملرتمني اللي طرحوا، بطبيعة احلال، هاد
حول داء الليشمانيا، أان بغيت نقول يف البداية أنه عكس رمبا ما 
يقال هو هاد داء الليشمانيا هو داء ال زال داء مستوطنا يف بالدان، 

دايلو،   CYCLICITé هو تيعرف، يعين، بسميتو يعين ب
كاين بعض السنوات تيكون تيكون قوي، بعض السنوات تيكون 
أقل، فالبتايل هو سنواي تتكون عندان حاالت..، طيب هو 
معروف، بطبيعة احلال، على مستوى األمور العلمية دايلو، بغيت 
غي نقول اشنو دارت، اشنو دارت وزارة الصحة اللي تدخالت 

 :داحملاور 3عرب، تقريبا، 

األول هو الكشف الشامل والتكفل ابحلاالت املرضية  احملور    
على مستوى كل املناطق املوبوءة، خاصة يف الوسط املدرسي 

 982740فواحد العدد دايل الدواوير تقريبا فحصنا واحد 
تلميذ، وكانت هناك، بطبيعة احلال جمموعة داحلاالت اآلن منني 

الليشمانيا  لتنقول احلاالت، يعين، اليت ثبتت وابئيا أهنا داي
حالة والعالج اللي تنستعملو هو العالج اللي تتقررو  4132

 املنظمة العاملية للصحة اللي تيتبىن أساسا
L'AGLICANTINE؛ 

احملور الثاين هو مراقبة وحماربة الفأر األصغر اللي تيتعترب هو     
حمطة ملراقبة هاد الفأر  11زايرة حلوايل  380اخلزان داملرض، ب

 هذا؛
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مث كاين احملور الثالث هو حماربة انقل العدوى أو ذاببة الرمل،     
حمطة ملراقبة انقل العدوى، والقيام ب  40زايرة ل  78القيام ب

محلة نظافة ابلنقط السوداء والتخلص من النفاايت إىل غري  631
ذلك، علما بغيت غري نقول واحد القضية بالدان عندها واحد 

يها ج حماربة األمراض اليت تسبب فالربانمج اللي تيتسمى برانم
 نواقل العدوى؛

واحملور الرابع هو التوعية الصحية والتواصل وهاد الشي قامت     
به األطر الصحية ومبعية مجعيات من اجملتمع املدين اللي مشكورة 

 .اخنرطت معنا فهاد العملية، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

احملرتم، إذن تعقيب ألحد السيدات والسادة شكرا السيد الوزير 
 .من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة نزهة اليزيدي

راكم اليت تبذهلا وزارة الصحة إال أن ت السيد الوزير، رغم اجملهودات
العجز لعقود طوال على مستوى اخلدمات الصحية املقدمة جبهة 

ا وإقليم زاكورة على وجه اخلصوص خلف درعة اتفياللت، عموم
بنية صحية متخلفة وبئيسة السيد الوزير، سواء تعلق ابخلدمات 

واء تعلق يسمى جتنيا إقليمي، س الصحية املقدمة ابملستشفى الذي
األمر ابملستوصفات، مضاف إليه اخلصاص احلاد يف األطر الطبية 

شمانيا لليوالتمريضية وكذلك املعدات والتجهيزات، ومع عودة ا
السيد الوزير لإلنتشار يف جمموعة من الدواوير واجلماعات  
كجماعة تينزولني وبوزروال إال وجه من وجوه هاد البؤس الصحي 
الذي يعيشه اإلقليم، يف غياب مياه كافية وانعدام الصرف الصحي 
واهلشاشة اللوجيستيكية، مما حيتم معه السيد الوزير تكاثف 

طاعات لتطويق هذه الظاهرة وتوفري جمهودات جمموعة من الق
اإلمكاانت البشرية واللوجيستيكية الالزمة والكافية ابإلقليم، 
وابملناسبة السيد الوزير، نسائلكم عن اتفاقية الشراكة بني جهة 

درعة اتفياللت والوزارة؟ اليت نعتربها مدخال من مداخيل جرب 
صحي لالضرر الصحي يف هاد املنطقة ومدخال حللحلة الوضع ا

 .ابجلهة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، تعقيب ألحد النواب، تفضل السيد النائب 
 .من فريق األصالة واملعاصرة

 :النائب السيد عمرو ودي

السيد الوزير، نعم تقومون مبجهودات لكن تبقى حمدودة ويف 
نة سمناطق معينة، ومرض الليشمانيا مل يعد وإمنا مستمر طوال ال

حسب اإلحصائيات دايل الوزارة دايلكم، أبن األرقام دايل 
الليشمانيا إبقليم الراشيدية وزاكورة وورزازات وتنغري، يعين موجودة 
طيلة يعين طيلة أايم السنة، ولألسف يعين هاد اإلحصائيات فهي 
إحصائيات فقط للحاالت اليت مت الوقوف عليها يف املراكز القريبة 

ثر أما املناطق األكثر يعين اليت تعرف انتشار أكمن املستوصفات، 
للمرض يعين كاينة يف مناطق بعيدة يعين وما وصلهاش اإلحصاء، 
وغري مواكبة من طرف وزارة الصحة. لذا كنطالبكم أن يعين تنسقوا 
مع خمتلف القطاعات األخرى ألن وزارة الصحة حقيقة لوحدها 

ب من انيا، إذن نطلغري كافية على التصدي النتشار داء الليشم
وزارتكم التنسيق مع السلطات احمللية مع اجملالس املنتخبة، ودعم 
اجملتمع املدين من أجل التصدي هلذا املرض، يعين عن طريق تقدمي 

عائل حلول واقعية يف امليدان يعين حماربة الفئات اليت تعترب الكائن ال
بري جدا، كهلذا املرض، فمثال مجاعة ملعب مركز تولوك مركز يعين  

ألف نسمة وال يتوفر على طبيب للوقوف على  98فيه أكثر من 
احلاالت املرضية، إذن كنطالبوا بتعيني يعين األطر الطبية الكافية 
يف هاد اجلماعات هادي، نفس الشيء ابلنسبة جلماعة سيدي 
علي، نفس الشيء ابلنسبة جلماعة الريصاين، إذن هادي كلها 

 اشيدية كتعرف االنتشار دايل هاد املرضمجاعات قروية إبقليم الر 
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 4هذا، وحنا كنعرفوا أبن العالج دايلوا كيتطلب واحد املدة دايل 
دايل األسابيع، أما هاد العالجات اللي كتقدم تبقى  3حىت ل

عالجات موقتة يعين وال تشفي يعين الساكنة يف حماربة داء 
 .الليشمانيا

 :اجللسةالسيد رئيس 

ب انتهى الوقت، هل هناك من تعقي ،احملرتمشكرا السيد النائب 
 .إضايف؟ تفضلي السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة مسية وعالل

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، فاش اي هللا رجع داء الليشمانيا وكان عدد احلاالت 
حالة تقدمنا مبلتمس لرئيس احلكومة وتقدمنا  480ال يفوق 

د لوزاراتكم حول التدابري املتخذة للحد من انتشار هابسؤال كتايب 
الداء، ولألسف مل نتلقى أي رد إىل حد اآلن، السيد الوزير 
ابإلضافة للوضع احملزن اللي كيعرفو قطاع الصحة إبقليم زاكورة 
حيث انعدام املوارد البشرية واملوارد املادية يف أغلب مستوصفات 

 األدوية، كاين هناك تلوث مجاعات األقاليم، والنقص احلاد يف
السيد الوزير اللي كتعرفو أنه من أهم أسباب تفشي هذا املرض، 
السيد الوزير نتحدث عن إقليم حدودي فقري ومهمش، واآلن زاد 
هذا الوابء من أوضاعه الصعبة، لذا السيد الوزير نطالب من 
خاللكم مجيع األطراف املعنية التدخل العاجل للقضاء على هذا 

ض ومسبباته، السيد الوزير األوضاع يعين صعب مما كتصوروا، املر 
حالة حسب  9380إىل  480حيث ارتفع عدد احلاالت من 

معطيات املندوب اإلقليمي لوزارة الصحة بزاكورة، يف ظرف وجيز، 
 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة، السيد الوزير، هل هناك من رد؟

القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عبد 
 :املكلف ابلقيام مقام وزير الصحة واملاء،

أوال السادة النواب أان كنعرتف بواحد القضية، حقيقة ملا كتقولوها 
بكل صدق ماعنديش جواب اللي ميكن يكون جواب قاطع، حنا 
 عندان مشكل يف األطر الطبية على املستوى الوطين ابملناسبة،

لكن هذه املنطقة وبعض املناطق عندان فيهم اإلشكاالت، هاد 
منصب مايل،  3000، احلكومة عطاتنا 8092الشي عالش ف 

ا للسادة اتفياللت تنقوهل-وأان بغيت نقول غري ابلنسبة لدرعة
 8097النواب ابش من بعد يراقبو معاان معنا هاد املسألة، يف 

ام، طبيب إطار طيب ما بني طبيب ع 891يفرتض أننا 
إن شاء هللا غتكون  8092اختصاصي وممرض، أان كنواعدكم يف 

 .ممرض 841طبيب خمتص و 30طبيب و 38

اإلشكال اللي كيوقع لنا وأان أقوهلا بصراحة، راه املشكل شي مرة 
ماشي يف املوارد املالية، راه مصاب نلقاو شكون غيمشي لينا 

مع مع اجملت لبعض املناطق، داك الشي عالش أان كنقول مزاين
املدين تكون هناك واحد التعاون وثيق ألنه فعال قد تكون بعض 

هة، قام على مستوى اجلاملناطق، ألن حنا األرقام اللي عندان هي أر 
دير دايل األوبئة ودايل حماربة األمراض، وغنعاود املأان رسلت 

نصيفطو يف األسبوع املقبل ابش عاود جيلس مع مجعيات اجملتمع 
 لكن اإلشكال اللي عندان ماشي إشكال دايلاملدين، 

traitement ألن هداك العالج هو منصوص عليه، هو ،
، 6األسابيع، ميكن ايخد حىت  3، 4تياخذ شوية الوقت ماشي 

 c'est une glécantine ،c'est un , األسابيع، وهو 7
traitement local اللي خصها تدار فسميتو. 

 ملناسبة هو جماين، لكن حقيقةوحنن حنرص على ذلك والدواء اب
ميكن بعض اجليوب هترب لينا ألنه لألسف الشديد، ما عندانش 
دائما األطر الطبية، فاحنا هاد املسألة غادي نتابعوها وأان كيفما 
قلت غيمشي املدير، والراجح الراجح يف األايم املقبلة نقدر نقوم 
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سألة، راه املأان بزايرة هلاد املناطق، لكن غري بغيت نرجع لواحد 
الليشمانيا دايل هاد السنة راه عرفناها يف  هاد احلدة دايل هاد

 سنوات أخرى حيت أان هاد الشي عالش تكلمت على
cyclicité  دايهلا. ولكن عموما حسب املعطيات الوابئية اللي

عندان واملعطيات العلمية، يعين ما كاينش شي حاجة خيشى منها، 
ا شي ملناطق أخرى، ألن األسباب دايهلأدانها ميكن هلا تتسع أو مت

 .معروفة

القضية اللي طرحتو دايل أننا نشتغلوا مع القطاعات األخرى 
املعنية، وأساسا وزارة الداخلية وزارة الفالحة، حنا طالبنا أبن 
اللجان املعنية، اللجان اإلقليمية واجلهوية حول هذا املوضوع، أنه 

ا إن شاء هللا، ماألمور ابش هاد  تشتغل بواحد الوترية أكرب،
تزعجش بطبيعة احلال املواطنني وختليهم خملوعني من هاد املسألة، 

 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وشكرا لكم مرة أخرى على حسن مسامهتكم 
يف هذه اجللسة. وننتقل إىل القطاع املوايل هو القطاع املكلف 

، نرحب 1والوظيفة العمومية. عدد األسئلة إبصالح اإلدارة 
ابلسيد الوزير، السؤال األول، سؤال عن عدم إدراج شهادة 
اإلجازة املهنية يف بعض املبارايت لولوج الوظيفة العمومية، 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :رميدفاطمي النائب السيد ال

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، فئة عريضة من حاملي شهادة اإلجازة املهنية يعانون 
احلرمان واإلقصاء من اجتياز املبارايت املعلنة من طرف القطاعات 
احلكومية، وكذا املؤسسات واإلدارات العمومية. لذلك نسائلكم 
اليوم السيد الوزير، ما هي األسباب احلقيقية املربرة هلذا احلرمان؟ 

راءات والتدابري اليت ستتخذوهنا إلنصاف هؤالء وما هي اإلج
 .اجملازين ومتكينهم من حقهم القانوين والدستوري؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، لكم اجلواب السيد الوزير

املنتدب لدى رئيس السيد حممد بن عبد القادر، الوزير 
 :إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية احلكومة املكلف

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد النائب احملرتم على طرح هاد السؤال اللي كيتعلق 
ل بتدبري املوارد البشرية يف إطار الوظيفة العمومية، والعناية ابلرأمسا

ال كاين بطبيعة احل البشري تندرج ضمن األولوايت دايل احلكومة
عروفة دايل استقطاب الكفاءات لإلدارة هناك واحد اآللية م

العمومية وهي اآللية دايل املبارايت دايل التوظيف، ويعلم السيد 
من الدستور ضمن احلق داملواطنات  49النائب أن الفصل 

واملواطنني للولوج للوظيفة العمومية وفق مبدأ دايل املساواة ودايل 
دايل التوظيف  رايتاإلستحقاق، وكاين املرسوم املتعلق بتنظيم املبا

اللي فيها العديد من اإلجراءات دايل تنظيم هاد العملية من حيث 
تكافؤ الفرص، ولكن كذلك من الناحية دايل املالءمة ما بني 

 .احلاجيات الفعلية وما بني النوعية دايل املرتشحني

وميكن يل أنكد للسيد النائب احملرتم أبن شهادة اإلجازة هي تعد 
من ضمن الشهادات الوطنية املنصوص عليها من مبدئيا وعمليا 

أجل التوظيف يف العديد من األنظمة األساسية دايل بعض 
اهليئات حبال املتصرفني املشرتكني بني الوزارات وهيئات موظفي 
وزارة الرتبية الوطنية إذن ال يف املرجعية القانونية وال يف املمارسة ما 

ادات دايل اإلجازة ميكنش نتكلموا على اإلقصاء دايل الشه
 .املهنية، وشكرا السيد النائب
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 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، لكم تعقيب السيد النائب احملرتم، هل هناك 
 .من تعقيب؟ تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة فاطمة اهل تكرور

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، حنن نثمن ونشيد ابجملهودات الكبرية اليت تبذهلا 
احلكومة يف حماربة البطالة وإدماج محلة الشواهد يف سوق العمل 
وذلك من خالل العدد املهم للمناصب املالية اليت مت إدراجها يف 
قانون املالية احلايل السيد الوزير، من املعلوم أن اإلجازة املهنية هي 

ن الشباب من اكتساب خربات تقنية لولوج سوق شهادة متك
الشغل إال أن الواقع غري ذلك، حيث أننا جند أن املبارايت املنظمة 
من طرف القطاعات احلكومية واملؤسسات واملقاوالت العمومية 
يستثىن منها احلاصلني على اإلجازة املهنية، مع العلم أن هذه الفئة 

من  الطلبة اآلخرين خترجوا من محلة الشواهد هم طلبة كغريهم من
نفس اجلامعات اليت خترج منها الطلبة اآلخرون بل أن ولوجهم 
للجامعة تطلب عدد من الشروط واجتياز املباراة إضافة إىل العدد 
احملدود للطلبة املستفيدين من اإلجازة املهنية إضافة إىل التكوين 

الوزير،  دالصارم الذي يستفيد منه هؤالء الطلبة. فال يعقل، السي
فتح عدد من اإلجازات املهنية وحرمان أصحاهبا من آفاق 
التوظيف علما السيد الوزير أننا نطالب بفتح اجملال أمامهم 
وإعطائهم فرصة اجتياز اإلدارات وهذا يف نفس الوقت يتناقض 
مع إسرتاتيجيات الدولة املتجهة حنو املهننة عرب اإلختيارات 

 ..الباكلوراي املهنيةاجلديدة على مستوى التعليم، 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
 .إضايف؟ السيد الوزير يف ما تبقى من الوقت

املنتدب لدى رئيس السيد حممد بن عبد القادر، الوزير 
 :إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية احلكومة املكلف

النائبة احملرتمة أن اإلجازة املهنية كغريها من أؤكد للسيدة 
الشهادات الوطنية متنح حلاملها ألصحاهبا حق التقدم للمبارايت 
وفق الشروط املعلنة يف قرارات فتح املناصب، ألن على حسب  
كل قطاع كيكون واحد القرار دايل فتح املنصب وكيطلب نوع 

صة كون حريالشهادات لكن بدون إقصاء أو متييز واحلكومة غت
على احرتام املعايري القانونية والتنظيمية يف هذا الشأن، وشكرا 

 .السيدة النائبة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم، السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل وهو سؤال متعلق 
ابلتدابري املتخذة لتحسني بنيات اإلستقبال للسيدات والسادة 

د النائب الدستوري تفضل السي النواب احملرتمني من فريق التجمع
 .احملرتم

 :النائب السيد عبد الرمحان حريف

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

 ،السيدات والسادة النواب احملرتمون

رفق وحتسني عالقة املرتفقني ابمل يف إطار إصالح اإلدارة العمومية
جلديدة االعام وتسهيل الولوج إىل خمتلف املصاحل. ما هي التدابري 

 اليت تعتزم احلكومة اعتمادها يف هذا اجملال؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد وزير لكم الكلمة ،شكرا
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املنتدب لدى رئيس السيد حممد بن عبد القادر، الوزير 
 :إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية احلكومة املكلف

حملرتم اشكرا السيد النائب على سؤالكم، تتعرفوا السيد النائب 
املعاينة اللي عند الوزارة هو أنه يف املغرب ما كنتوفروش على واحد 
النموذج مرجعي دايل فضاءات اإلستقبال دايل املواطنني، 
متنعرفوش واش الوحدات دايل اإلستقبال هي عبارة عن شقق 
سكنية يف الطوابق العليا، وال يف الطوابق األرضية، وال هي مكاتب 

نازل حمولة، وشنو هي املواصفات والتجهيزات خاصة ابإلدارة أو م
واملعدات التقنية دايهلا، لذلك فاحلكومة اآلن عندها رؤية مندجمة 
بشراكة مع خمتلف القطاعات ومع الربانمج اإلمنائي دايل األمم 
املتحدة، وعندها برانمج لتحسني شروط استقبال املرتفقني اللي  

ثاق التدبري فيها ميكيتضمن واحد العدد دايل العمليات دايل 
حسن اإلستقبال، فيها اإلطار املرجعي، فيها الدليل املنهجي 
الختاذ التدابري الالزمة لكي يكون اإلستقبال يف شروط الئقة، أوال 
حتفظ كرامة املواطنني، واثنيا متكنهم من الولوج إىل اخلدمات 
اإلدارية أبحسن الطرق ويف أسرع وقت ممكن، وشكرا السيد 

 .النائب

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب

 :النائب السيد عبد الرمحان حريف

السيد الوزير، نسجل بكل ارتياح ما جاء يف جوابكم، طبعا أي 
إصالح لإلدارة العمومية، ينبغي أن جتد ترمجته يف كيفية 

 ..اإلستقبال، يف حسن اإلستقبال

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .السيد النائب إيال امسحيت قرب اك امليكرو عافك

 

 :النائب السيد عبد الرمحان حريف

على اإلدارة أوال أن ترشد املرتفقني مبجرد دخوهلم اإلدارة العمومية، 
وأن يكون مكتب اإلرشادات يف املستوى املطلوب، من حيث 
التعامل اإلجيايب مع املواطنني، مع احرتام اخلصوصية اللغوية من 
أمازيغية وعربية ولغات أجنبية،على اإلدارة أن تقليص من احليز 
الزمين النتظار املرتفقني، أي البد من إعطاء اإلعتبار لعامل 
الوقت، على اإلدارة أن تستجيب حلاجيات املرتفقني يف ما يسمح 
به القانون وأن يكون الرتخيص األصل واملنع هو اإلستثناء، وأن 

اإلدارة أن تتحمل كامل مسؤولياهتا  يكون أي رفض معلال، على
من كتابة الضبط إىل أن يتسلم املواطن حاجياته اإلدارية، إذن 

 .البد من احلد لتشتيت املسؤوليات، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

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

املنتدب لدى رئيس السيد حممد بن عبد القادر، الوزير 
 :إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية احلكومة املكلف

 ما تفظلتم به السيد النائب احملرتم هو ابلضبط ما تسهر عليه هذه
الوزارة، ولكن وفق واحد املقاربة تدرجية، حبيث اآلن حنا  
كنشتاغلوا على ربعة دايل الوحدات جتريبية منوذجية لتحسني 

ز وتكوين بتنسيق مع وزارة الداخلية قمنا بتجهياستقبال املرتفقني، 
 ..األطر دايل واحد املقاطعة ابلرابط

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، فيما يلي ثالثة أسئلة آنية هلا 
وحدة املوضوع ويتعلق األمر ابلتعامل مع شكاايت املواطنني، 
وعليه سيتم طرحهما دفعة واحدة لتنال جوااب موحدا من لدن 
السيد الوزير، والسؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
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السيد  تفضل أحد واضعي السؤال، تفضلمن الفريق اإلشرتاكي فلي
 .النائب احملرتم، تفضلوا

 :النائب السيد حممد احويط

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، ما هي اإلسرتاتيجية اإلعالمية ملواكبة تعريف 
 .اشكر  اتباعها؟املواطنني هبذه البوابة واملسطرة الواجب 

 :السيد رئيس اجللسة

النائب احملرتم، السؤال الثاين للسيدات والسادة شكرا السيد 
 .النواب احملرتمني عن الفريق احلركي، فليتفضل السيد النائب

 :كمال لعفو النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، أطلقت احلكومة كما هو معلوم بوابة وطنية 
ا نود فإننللشكاايت، ونظرا ملا يكتسيه هذا اإلجراء من أمهية. 

منكم إطالع الرأي العام عن كيفية إستعمال هذه اآللية من طرف 
املواطنني من أجل إيصال شكاايهتم إىل خمتلف اإلدارات واملرافق 
واملؤسسات؟ وكيف سيتم التعامل مع هذه الشكاايت من قبل 

 .املؤسسات املستقلة املستقبلة هلا؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

احملرتم، السؤال الثالث للسيدات والسادة  شكرا السيد النائب
 .ةالنواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري تفضلوا السيدة النائب

 :النائبة السيدة مسية وعالل

 شكرا السيد الرئيس،

عن إسرتاتيجية احلكومة على مستوى  ،نسائلكم السيد الوزير
ونية رت اإلعالم العمومي واخلاص من أجل التعريف ابلبوابة اإللك

 .لتلقي الشكاايت؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب السيد الوزير على كل األسئلة تفضلوا

املنتدب لدى رئيس السيد حممد بن عبد القادر، الوزير 
 :إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية احلكومة املكلف

 احملرتم،شكرا السيد الرئيس 

لى البداية نتوجه ابلشكر عالسيدات والسادة النواب نبغي يف 
التفضل بطرح هاد السؤال املهم جدا خصوصا أسبوع بعد إعطاء 
االنطالق الرمسية من طرف السيد رئيس احلكومة هلاد البوابة 
الوطنية اإللكرتونية لتلقي ومعاجلة وتدبري الشكاايت واملالحظات 

 .واالقرتاحات دايل املواطنني واملرتفقني

العملية هذه تندرج ضمن حمور أساسي لربانمج هاد اإلجراء أو هاد 
إصالح اإلدارة ويتعلق بتحسني عالقة اإلدارة ابملواطنني جتاواب مع 

الذي  8096أكتوبر  93مضامني اخلطاب امللكي السامي دايل 
حيث فيه على اإلرتقاء ابلعالقة اليت جتمع اإلدارة ابملواطن من 

 .خالل اإلهتمام بشكاايهتم واإلجابة عنها

من دستور اململكة  916وبطبيعة احلال هو تفعيل أيضا الفصل 
اللي كينص على أن تتلقى املرافق العمومية مالحظات مرتفقيها 
واقرتاحاهتم وتظلماهتم وتؤمن تتبعها، لذلك انطالقا من روح 
الدستور ومن اخلطاابت امللكية، املرسوم اللي صادقت عليه 

اصل مع سوم مل خيتزل التو احلكومة فيما يتعلق ابلشكاايت هو مر 
املواطنني يف الشكاايت، بل وسع اجملال دايل التواصل العمومي 

 .مع املواطنني إىل الشكاايت واملالحظات واملرتفقني
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وألول مرة ستكون لدينا منظومة متكاملة موحدة مبرجعية تنظيمية 
لتلقي ومعاجلة الشكاايت، وبطبيعة احلال فاملرتفقني يف إمكاهنم 

موا هذه الشكاايت، ولكن دون أن حيول ذلك إمكانية أن يقد
جلوئهم إىل تقدمي شكايتهم إىل مؤسسة الوسيط، إذن هذا تدبري 
إداري داخلي يشمل خمتلف إدارات الدولة واملؤسسات العمومية 
وكل شخص اعتباري كيمارس الصالحية دايل املرافق العام، البوابة 

اح ة والشكاية أو اقرت يعين تتيح اإلمكانية دايل طرح املالحظ
بكيفية مباشرة، ألن املرسوم يوجب املعاجلة اإللكرتونية، إذن هاد 
البوابة كيتم اللجوء هلا من طرف املواطنني ويذهبون مباشرة إىل 
القطاع املستهدف أو املعين هبذه الشكاية لطرح الشكاية دايهلم 

 .ايةكويتوصلون مباشرة إبيداع وبرقم رمزي لتتبع معاجلة هذه الش

 عالقة يف إذن ابختصار ميكن اعتبار هاد البوابة هي حتول نوعي
اإلدارة املغربية ابملواطنني، وهاد البوابة تتيح واحد القناة مهمة جدا 
 للتواصل مع املواطنني وتدبري معاجلتهم وتعزيز قيم املواطنة، لكنها

أيضا ستتيح لإلدارة يعين مراجعة نفسها، والوقوف من خالل تركز 
لشكاايت واملالحظات على واحد القطاع غتويل اإلدارة كتعرف ا

مكامن اخللل وغتستمر أو غتمكن من مساءلة ومراجعة نفسها 
ابستمرار، وبطبيعة احلال فالوزارة املعنية وزارة إصالح اإلدارة 
ستسهر على تتبع سري هاد البوابة، وستهيأ للسيد رئيس احلكومة 

واكبة كاينة إسرتاتيجية إعالمية ملتقريرا سنواي يف هذا املوضوع و 
تعاطي املواطنني مع هذه البوابة، وشكرا السيدات والسادة النواب 

 .على طرح هاد السؤال

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، إذن التعقيبات اتباعا مع الفريق اإلشرتاكي، 
 ..تفضلوا السيد النائب احملرتم

 

 

 :النائب السيد حممد احويط

الوزير، احنا كنثمنوا هاد اجملهودات اللي كتقوم هبا على  السيد
رأس هاد الوزارة، وهاد اإلسرتاتيجية اللي قمتوا هبا خاصة هاد 
اإلسرتاتيجية دايل البوابة اإللكرتونية لتلقي الشكاايت، حنا  
كنحبذوا ابش ندفعوا ابش اجلماعات الرتابية حىت هي تنخرط يف 

عات الرتابية حبكم القرب دايهلا هاد اإلسرتاتيجية، ألن اجلما
للمواطنني وحبكم التعاطي دايهلا مع املواطنني يف قضاء املآرب 
اليومية دايل الساكنة، هادي من جهة، ومن جهة أخرى السيد 
الوزير احنا كنحبدوا ابش يكون واحد التقييم للواقع هاد 
اإلسرتاتيجية على جودة اخلدمة العمومية من جهة، وعلى قضاء 

آرب دايل الساكنة وخاصة يف العامل القروي ابلنسبة للقطاعات امل
احلساسة، كالتعليم والصحة إىل آخره احنا السيد الوزير كنبغيوا 
املواطن يلمس هاد التغيري وهاد اإلصالح يف أرض الواقع، 
ابحتكاكه مع اإلدارة العمومية ومع املوظفني خالل قضاء مآربه 

مية يف خمتلف القطاعات وخالل وخالل قضاء حوائجه اليو 
 .العمومية، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، إذن التعقيب املوايل للفريق احلركي، 
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد كمال لعفو

 شكرا السيد الرئيس،

وتبعا جلوابكم يتبني أن اإلدارات واملؤسسات العمومية ملزمة 
مبعاجلة الشكاايت الواردة عليها من طرف املواطنات واملواطنني، 
لكن السؤال يطرح ابلنسبة لإلدارات واملؤسسات العمومية اليت ال 
يويل اهتماما واعتبارا هلذه الشكاايت، هل هناك السيد الوزير 

إىل مؤسسات أخرى؟ كالوسيط أو  وسائل للزجر أو اللجوء
اللجوء مباشرة إىل القضاء من جعل محل مؤسسات على احرتام 
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إلتزاماهتا املفروضة مبقتضى هذا املرسوم، اثنيا إن تطوير منظوم 
موحد ومتكاملة لتدبري الشكاايت ال جيب أن يقتصر على 
توجيهها بطريقة إلكرتونية، وأنتم تعلمون أبن متلك اجلانب 

ايت واإللكرتوين، ال حيقق مستوى وطنيا جيدا، وابلتايل املعلوم
نقرتح التعامل بنفس املستوى مع الشكاايت الورقية العادية، اثلثا 
السيد الوزير يتعني يف منظوران حتديد نوعية الشكاايت والتظلمات 
 املسموحة بتوجيهها حىت ال تصبح البوابة فضاء لتوجيه الشكاايت

اإلدارة واملؤسسات املعنية جيب أن تكون الكيدية، كما أن أجوبة 
معللة على غرار القرارات اإلدارية، رابعا السيد الوزير وأخريا إن 
فتح ابب الشكاايت أمام املواطنني أمر مهم ولكن العناية 
بتظلمات وشكاايت السيدات والسادة النواب عن طريق األسئلة 

وفق  مةوامللتمسات أمر مهم كذلك جيب أن تتفاعل معه احلكو 
 .الدستور والقانون

 :اجللسةالسيد رئيس 

 شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، والتعقيب املوايل للفريق
 .عن التجمع الدستوري، تفضل السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مسية وعالل

شكرا السيد الوزير على جوابكم، أوال البد أن هننئ احلكومة 
شكاايت  انطالق البوابة الوطنية لتلقي وتتبعوالشعب املغريب على 

املواطنني، كما نثمن املخطط الذي وضعتموه من أجل إصالح 
منظومة اإلدارة املغربية متاشيا مع توجيهات جاللة امللك حممد 

 ...ألهنا احلكومة وفق الدستور والقانون السادس نصره هللا

 :السيد رئيس اجللسة

للفريق  انتهى الوقت والتعقيب املوايلشكرا السيد النائب احملرتم، 
 .عن التجمع الدستوري، تفضل السيدة النائبة

 

 :النائبة السيدة نعيمة زيدان

شكرا السيد الوزير على جوابكم، أوال البد أن هننئ احلكومة 
 والشعب املغريب على انطالق البوابة الوطنية لتلقي وتتبع شكاايت

وضعتموه من أجل إصالح املواطنني، كما نثمن املخطط الذي 
منظومة اإلدارة املغربية متاشيا مع توجيهات جاللة امللك حممد 
السادس نصره هللا، بشأن إلزامية معاجلة شكاايت املواطنني 
وتدبريها الستعادة ثقة املواطن ابإلدارة، هلذا البد السيد الوزير من 

م توعية وحتسيس مجيع شرائح اجملتمع املغريب عرب وسائل اإلعال
اخلاصة والعمومية السمعية والبصرية الورقية واإللكرتونية، مع 
األخذ بعني اإلعتبار اللغات واللهجات املغربية وخاصة األمازيغية،  
كما ندعوكم لتوسيع صالحيات مركز اإلتصال والتوجيه اإلداري 
وتعزيزه ابملوارد البشرية الالزمة إلرشاد املواطنني ومساعدهتم على 

ل هم وتتبعها والتفاعل معها يف أقرب اآلجال وبشكتقدمي شكايت
مشخصن، وحىت نعطي املصداقية هلذه البوابة على وزارتكم ترتيب 
اجلزاءات لكل املخالفات واإلختالالت اليت أتيت يف مالحظة 

 ...وشكاايت

 :السيد رئيس اجللسة

 هللا خيليكم اعطيوا فرصة للسيدة النائبة تبسط السؤال دايهلا، هللا
 .يكمخيل

 :النائبة السيدة نعيمة زيدان

السيد الوزير، كنتمناو هاد البوابة حتل مجيع مشاكل املواطنني وما 
تكونش كباقي البواابت اليت مل تعط النتيجة اليت ترجى منها إىل 

 .اآلن وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

لسيد اشكراالسيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضايف؟ ال يبدو، 
 الوزير هل هناك من رد؟



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

26 

املنتدب لدى رئيس السيد حممد بن عبد القادر، الوزير 
 :إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية احلكومة املكلف

شكرا السيدة السادة النواب على هاد التعقيب وهاد اإلضافات، 
أوال فيما يتعلق ابجلماعات احمللية، فعال اجلماعات الرتابية كتقوم 

مهمة يف التنمية احمللية وعندها خدمات عندها واحد أبدوار 
اخلصوصية خدمات أساسية ابلنسبة للمواطنني، بطبيعة احلال، 
فتدبري ومعاجلة شكاايت املرتفقني دايل اجلماعات هو تدبري 
أساسي، وفهاد الشأن راه كاين الوزارة الوصية كتقوم جبهود يف 

ارة إصالح اإلدارة هاد اإلجتاه وكاين هناك تعاون مثمر بني وز 
ووزارة الداخلية، ابلنسبة ملسألة الطعن أو غري ذلك، أان أوضحت 
قبل قليل أبن هذا هو جزء من العمل اليومي لإلدارة، لكن إذا 
تبني للمرتفق أبن اجلواب الذي توصلت به من طرف اإلدارة املعنية 

 ....ال يكفي، فهو إما ميكن أن يرجع إىل مسؤول

 :ةالسيد رئيس اجللس

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت ونشكركم على حسن مسامهتكم 
يف هذه اجللسة، لننتقل إىل قطاع آخر وهو القطاع املكلف ابلنقل 
على األسئلة الثالثة وفيما يلي، أيضا مرة أخرى، سؤاالن هلما 
وحدة املوضوع ويتعلق األمر ابلنقل املزدوج وعليه سيتم طرحهما 

ناال جوااب موحدا من لدن السيد الوزير، إذن دفعة واحدة، دائما لي
السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة 

 .واملعاصرة، السيد النائب احملرتم لكم الكلمة

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي

 شكرا السيد الرئيس،

لنقل ابنسائلكم عن رؤيتكم لتنظيم ما يسمى  السيد الوزير احملرتم،
 .املزدوج؟ شكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، السؤال الثاين للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد 

 .واضعي السؤال مشكورا، تفضل

 :النائب السيد جواد غريب

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل، تفضل

 :)النائب السيد عبد اللطيف وهيب )نقطة نظام

بني الرائسة ورؤساء الفرق، شفتكم هادي املرة الثانية وانتما  
كتديروا هاد القرار بدون ما اتفقوا مع رؤساء الفرق، راه ماشي 
من حقكم السيد الرئيس، ال يدخل يف جمال اختصاصكم هذا 

ؤال، إيال ويعاود يتطرح الساملوضوع، يتطرح السؤال وجياوب عليه 
بغيتو نديرو موضوع موحد هذا خصو يكون اتفاق فيه، ايال وليتو 

 .غتقرروا يف مكان رؤساء الفرق امسح يل، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، أحياان اعتقد أن الوحدة كيفرضها املوضوع، 
..، نماشي دائما اتفاق، ايال كانت موضوع اتفاق، كتكون كتكو 

ايوا على كل، هاد الشي راه حنا اعلناه يف البداية وطبعا، فاش،  
كتكون موضوع إتفاق يف الوحدة ماشي كتكون يف وحدة 
املوضوع أيضا كنظن حىت النجاعة كتكون أسرع وأفيد، إذن 

 .تفضل السيد النائب احملرتم
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 :النائب السيد جواد غريب

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم عن اإلجراءات احلكومية املتخذة السيد الوزير نسائل 
 .لتأهيل قطاع النقل املزدوج؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف، الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك املكلف ابلنقل واللوجستيك

 شكرا السيد الرئيس،

اسة ابلفعل النقل املزدوج يف إطار السي السيدة النائبة احملرتمة،
النقلية للحكومة مت إعداد رؤية وتصور شامل للمستقبل من 
خالل؛ أوال إعداد إصالح يرتبط بدفاتر للتحمالت، وهاد دفاتر 

مث بناء على عديد  8094التحمالت كانت فيهم نسخة أوىل يف 
ه نمن املقرتحات دايل املهنيني مت التعديل دايهلم على أساس أ

 .نوضعوهم يف اإلطار الذي يفيد يف اجملال القروي ابألساس

إقليم  17اليوم هناك دراسة ميدانية تنسميوها دراسة دايل القرب، 
اليوم منها وصلت املرحلة دايهلا األخرية،  %10واللي تقريبا حوايل

ار على أساس أهنا تعطينا املعطيات اجملالية والعلمية املرتبطة ابالنتش
يكون على صعيد األقاليم وليس على صعيد اجلهات  اللي غادي

أو الصعيد الوطين، على أساس أنه نفعلوها مع القطاعات اجملالية 
وأساسا اجلماعات وأيضا األجهزة اإلدارية والرتابية اللي تّتابع هذا 

 .امللف

اليوم ما عندانش إشكال أساسا مرتبط بتغطية دايل اجملال بقدر 
ط بعدم اشتغال العديد من هاد الرخص، ما عندان اإلشكال مرتب

فقط من الرخص اللي هي مسلمة على  %30اليوم حوايل 
 %60الصعيد اإلقليمي هي اليت تتستغل، مبعىن أننا عندان تقريبا 

غري مستغلة، وهذا هو اللي تيطرح اإلشكال اليوم املرتبط أبن 
هناك قطاع آخر غري مهيكل تيدخل على اخلط وتيحاول أنه هو 

 م هباد التغطية النقلية على صعيد األقاليم خاصة اجملال القروي،يقو 
 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، إذن تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب 
 .عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي

السيد الوزير احملرتم، بال مزايدات كنهنيوك على اجملهودات شكرا 
اجلبارة اللي دريت يف القطاع، هذا واقع هذا حيسب لك، ابلنسبة 

 ...للنقل املزدوج

 :السيد رئيس اجللسة

 .السيد النائب ايال قدرت قّرب امليكرو عافاك

 :النائب السيد عبد الرزاق الورزازي

وب السي أمسكان السيد أمسكان النقل املزدوج يف حكومة التنا
امل الوزير السابق، هللا جيازيه خبري، ولد منطقة انئية وكيعيش يف الع

القروي عرف آش املساكني أش خاصهم، دار النقل املزدوج والنقل 
املزدوج ابملواصفات دايلو، النص فيه الركاب والنص دايل مسيتو 

غار لصيال اقتضى احلال دوك احليواانت اإو  BAGAGES فيه
مع املاعز، الغنم إىل آخره، اليوم السيد الوزير احملرتم، النقل املزدوج 
طورتوه انتما ابلطريقة دايلكم اللي بغيتو حبالو حبال الطاكسي، 
وداك النقل املزدوج اللي جاي للمدينة خصو يبقى خصو يوقف 

كلم والركاب هازين الصيكان حبال امسيتو جايني، عليك   7على 
اللي هازّين  93واحد واّل  94الوزير هادوك هادو  ابهلل السيد

 كلم وواحد منزاله الطيارة راكب يف  7الصيكان جايني كيجريو 
PREMIERE CLASSE  ملقيني ليه يف املطار، هاد
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املقارنة ديروها يف مسيتو، خاص التحيني دايل هاد دفرت 
ية  مالتحمالت، قلتو غادي حتّينوا اللجان اإلقليمية، اللجان اإلقلي

كتاخد ملفات، فعال، كتاخد ملفات، ولكن دوك امللفات 
كاين خاص واحد احلل   DONCمسيسني فيهم السياسة،

ألن كل، راه املغرب كلو كيخبط فهاد املشاكل دايل النقل 
املزدوج، هللا جيازيك خبري، يف األول قلت لكم هاد الشي حمسوب 

اللوجيستيك نقل و لكم وراه يف جلنة املالية، أشنو قلت؟ قلت أبن ال
احلكومة كانت تديروا وزارة بوحدها خارجة عليه ألن قطاع مهم، 

 .قطاع مهم ومهم بزاف

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، إذن التعقيب الثاين لفريق التجمع 
 .الدستوري، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد جواد غريب

 :جوابكم، ابملقابل نسجل ما يليشكرا السيد الوزير على 

الوزير إعدام واحد اللجنة إقليمية ديك اللجنة إقليمية  السيد-أوال
السيد الوزير كان كيرتأسها السيد العامل، وكان الدور دايهلا هي 
اللي تتعرف اخلطوط وتعرف الدواوير، وتعرف املداشر، وتعرف 

قاتش ما باخلصاص فني كاينة، اليوم هاديك اللجنة اإلقليمية 
سنوات ما بقاتش ختدم،  90تتخدم هادي مدة سنني ما يفوت 

وابلتايل والو واحد الرخص اللي مها مؤقتة تيتعطاو مؤقتة، هادوك 
الرخص مؤقتة ما فيهم ال ذهاب، ال الوصول، ال اتريخ انتهاء من 

سنني ومها ابقيني مؤقتة إىل يومنا هذا، راه ابقيني تيديروا  2فوق 
 .رخص مؤقتة

لنقطة الثانية السيد الوزير، هاد النقل املزدوج اللي هو ما تيديرش ا
فك العزلة للعامل القروي ما تيمشيش، تريجع الطرق املصنفة كل 
شي تيدار يف هاديك الطرقان اللي فيهم الطاكسيات، فيهم 
الكريان، فيهم هذا، إذن ما تيديرش املفعول دايلو لفك العزلة عن 

البكم إبعادة وإرجاع دور اللجنة اإلقليمية العامل القروي، لذا نط
فيما خيص حتديد اخلطوط يف إطار اسرتاتيجية احلكومة لتأهيل 
النقل املزدوج، عدد كبري من الدواوير ال يصلها النقل املزدوج 

 ..نلتمس من كتابة الدولة

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :النائب السيد سعيد ابعزيز

السيد الوزير، اليوم النقل املزدوج اإلجراءات مازالة طويلة ومعقدة 
وبتكاليف إضافية ابملقارنة مع الوسط املعيشي اللي كيعيشوه 
السكان دالقرية، فهاد املساطر ما زال طويلة، والنقل الغري املرخص 

و نقل النقل الغري املرخص ه مت اإليقاف دايلو، وحنا تنعرفوا أبن
البضائع املسافرين، هو النقل املدرسي، هو سيارات اإلسعاف، 
هو احلياة يف الوسط القروي، فالسيد الوزير اليوم الوسط القروي 
يف إقليم جرسيف يعاين األمرين ال إجراءات تنفدوا من أجل 
احلصول على رخص النقل املزدوج وال النقل الغري املرخص مت 

اح به، وهذا إشكال خصكم تلقاو فيه حلول آنية يف الوقيتة السم
اللي كنلقاوا اإلشكال أن الوزارة دايلكم مرخصة ما بني األقاليم، 
اليوم كاين النقل املزدوج ما بني ميسور وكرسيف، وحنا تنتحددوا 
غري داخل اإلقليم، فالسيد الوزير خاص رخص استثنائية 

 .ومستعجلة حلل اإلشكال، وشكرا

 :لسيد رئيس اجللسةا

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا

 :النائب السيد الكبري قادة

 شكرا السيد الرئيس،
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السيد الوزير، اللي بغيتكم تعرفوا السيد الوزير هو أنه كاين بعض 
ألف دايل الساكنة وما فيهاش  81اجلماعات اللي فيها تقريبا 

وال انطالقة واحدة دايل النقل ال مزدوج وال غري مزدوج، أعطي 
مثال هنا ابحلالة دايل تندرارة اللي وقعات فيها مأساة يف األسبوع 

دايل  90إثرها توىف واحد الطفل يف  املاضي، واللي على
السنوات، واللي قاموا الناس ابحتجاجات على أساس أهنم 
مهمشني، ألنه ملا كيتهمش يف النقل، يعين كيثري مشاكل أخرى 
اللي كيعيشها فمثال واحد مريض كيبغي يسافر من املدينة دايل 
تندرارة راه خاصو ينتظر حىت جتي شي انقلة من وجدة وهللا من 

كيك، وال من بوعرفة، وابلتايل هاد النوع دايل االحتجاجات ف
هو ماشي غري على النقل على مجيع املشاكل اللي كتعيشها 
الساكنة دايل املنطقة وابلتايل جيب إجياد حل هلاد املشاكل واللي 

 .من ضمنها النقل، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ية، تفضل ضافشكرا السيد احملرتم، دائما يف إطار التعقيبات اإل
 .السيد النائب

 :النائب السيد حممد الربنيشي

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيد الوزير، السيد الوزير حقيقة جاوبيت ما فيه الكفاية 
على هذا القطاع، قليت عدم تشغيل هاد الرخص اللي كانو  
كيشتغلو، هاد العدم منني جا السيد الوزير؟، السيد الوزير انتما 

و هداك دفرت التحمالت، دفرت التحمالت منعتو جيتوا حينت
قليم إ هادوك ابش يتمشي يف الطرق الرئيسية على سبيل املثال

وال  91دايل الطرق الرئيسية الطريق رقم  8جرسيف كتمرو 
إذن بقات عندان واحد النقل املزدوج اللي كيتمشى  9الطريق رقم 

يتو تو خل، حّينتو دفرت التحمالت ومنع8094منعتوه أنتما يف 
سكن قروي وأماكن  %10جرسيف اللي هو يعين عندو واحد 

انئية خّليتوها بال نقل مزدوج، هلذا القطاع اللي ذكرتوه غري مهيكل 
حىت لدااب هو اللي يهزان  8094راه هو اللي انفع البالد من 

الركاب داب من الغابة جييبهم لنا يقضيو املآرب دايهلم، هلذا السيد 
سراع اإلسراع بدفرت التحمالت ابش تشمل مجيع الوزير أنه اإل

املناطق النائية هاذوك الناس اللي يف اجلبل ما يهزهوم غري النقل 
املزدوج املنظم وماذا بيك إيال كان ممكن على أساس يكون نقل 

 .يهّز البضائع

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ 
 .الوزيرالسيد 

السيد حممد جنيب بوليف الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك املكلف ابلنقل واللوجستيك

 شكرا السيد الرئيس،

كاين شي أمور اللي خصنا نتواضحو فيها نكونو واضحني، أن 
نقول أبن الوزارة متنع هذا كالم زعما ماشي يف احملل دايلو، اليوم 
النقل املزدوج راه بيد اجلماعات واألقاليم ابعتبار أن اللجنة 
اإلقليمية السيد النائب أان تنتمناك تقول يل آش من أقاليم اللي 

دايل  4، اللجنة تشتغل هاذ األسبوع راه ما خدماش فيها اللجنة
اللجان اللي اشتغلت وتيصيفطوان امللفات وعلى الصعيد الوطين 
احنا تنديرو يف كل شهر اللجنة دايل النقل الوطنية للبت يف مثل 
ا هذه امللفات، وامللفات أتتينا اتباعا من األقاليم اليت جتتمع فيه

 8094املعدل دايل  اللجان اإلقليمية، اليوم دفرت التحمالت
مفروض أنه خصص جلميع األقاليم دون استثناء رخص دايل النقل 
املزدوج، اليوم اللي من خاللكم نبغيو نوصلوه للمستثمرين اللي 
بغاو يشتغلو يف هاذ القطاع، قطاع النقل املزدوج قطاع مفتوح 
على اإلستثمار فيه، جتينا الطلبات عرب اللجان اإلقليمية، اللجنة 

نية تكاد ال ترفض إال ما هو مرتبط بال قانونية بعض الوط
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املسارات، ما درانش احنا النقل املزدوج ابش ندخلو نديو الكليان 
لواحد يف الطريق الوطنية، الطريق الوطنية عندها احلافالت دايهلا 
وعندها الطاكسيات دايهلا اللي تيخرج أكثر مخسني، ولكن درانه 

رات قل يف اجملال القروي، إذن املساابش حنيدو ابلفعل نديرو الن
اللي ما فيهاش اجملال القروي اللي متشي للطرق الوطنية هاذي 
اللي تيكون فيه بعض اإلشكال، احلديث عن التسييس وهذا أان 
ما عرفتش أشنو بغيتو تقصد منو السيد النائب، ألنه أنتما عارفني 

ى لشكون اللي كيرتأس اللجنة اإلقليمية؟ ماشي األحزاب ع
حساب من املفروض السيد العامل وعلى حسب الفهم داييل 
املتواضع السادة العمال ما حمزبينش وما سيسينش، إذن إيال كاين 
شي عندك شي مالحظات احنا يهمنا ألن هذا عمل اللي فيه 
التدبري اجملايل والعدالة اإلجتماعية اللي تطالبو هبا واجملالية إذا 

 لعملية مدى بكم توصلوان مثل هذهالحظتوا أن هناك من يسّيس ا
 .امللفات

اليوم ابلفعل كاين إشكال و هباذ الصدد هننيو السيد النائب على 
الرجوع دايلو على الربملان ويف املنطقة دايل جرسيف وكان عندان 
حوارات سابقا يف هاذ اجملال ومنها تندرارة أيضا السيد النائب 

كم م وقلنا لكم إيال عند تندرارة راه ذكران عليها ملي جينا عندك
 مستثمرين أان شخصيا مستعد نستقبلهم، وجيبوان املستثمرين هذه
خطوط اللي ما تيبغيوش الناس جييو شنو تطلبو منا أكثر؟ جيبوان 
املستثمرين أان مستعد شخصيا نستقبلهم ونعطيهم اخلطوط اللي 
متوفرين عليهم ما عندي حىت شي إشكال، اليوم ما ميكن حىت 

حد يقول أن النقل املزدوج فيه وصاية اللي هي سلبية على لشي وا
  القطاع، اليوم النقل املزدوج اللي بغا يستثمر فيه على الراس والعني

كاين دفرت التحمالت يطلب منا يف بعض األحيان أن نرتك وهاذ 
شي قالو السيد النائب وعندو احلق أنه النقل املزدوج مادام هو 

  . اجملال احلضرينقل قروي ما خصوش يدخل يف

احنا اليوم راسلنا الرؤساء دايل اجلماعات، قلنا هلم عطيوان املكان 
اللي خاصكم يوصل فيه النقل املزدوج عندك مدخل مشايل غريب 
شرقي جنويب قولوا لنا بني بغيتوا، على أساس أن تراعوا أبنه داك 
النقل املزدوج ما خاصوش يبقى يدخل يف اجملال احلضري ألنه 

وضوا الطوبيسات من بعد وتينوضوا لنا الطاكسيات وأنتما تين
عارفني هاد الشي، عطيوان اجملال اآلمن اللي ممكن النقل املزدوج 
جييب الناس من البادية حيطهم بني قوسني على اهلامش دايل 
املدينة ابش عاود ايخذهم واحد آخر ابلنقل اآلخر اللي هو من 

ن خالل  اليوم رؤساء اجملالس محقه وقانوين أنه يقوم به، وابلتايل
املراسلة اللي مشات هلم مطلوب منهم أهنم حيددوا لنا األماكن 
احنا ما عندان أي اعرتاض على أننا نسمحوا للنقل املزدوج ميشي 

 .فهاد اإلجتاه

آخر نقطة، نظرا اآلن للصالحيات اللي تعطات يف املقررات 
ات من الصالحي التنظيمية دايل اجملالس اجلهوية، اليوم والت

دايهلا أهنا تنظم النقل املزدوج، اليوم احنا مستعدين كوزارة نتنازلوا 
على النقل املزدوج على أساس أنه ميشي للصالحيات عند اجلهات 
وداجملالس اإلقليمية وهللا يعاون كل واحد ألهنم أدرى حباهلم، 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

ق املوايل وهو سؤال آين متعلشكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال 
مبشروع القطار فائق السرعة للسيدات والسادة النواب احملرتمني 

 .من فريق التجمع الدستوري السيد النائب احملرتم لكم الكلمة

 :النائب السيد بوسلهام الديش

نسائلكم السيد الوزير عن التدابري واإلجراءات املتخذة إلصالح 
رت ليمية بنواحي القنيطرة اليت تدهو عدد من الطرق القروية واإلق

حالتها نتيجة إستعماهلا بكثافة ضمن مشروع خط السكة للقطار 
 الفائق السرعة؟
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا ، السيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك املكلف ابلنقل واللوجستيك

املزدوج للقطار الفائق السرعة، غري ابش نكون معاك نعم من النقل 
غنشوفوا معاك مباشر، هاد الشي اللي تتكلم عليه اليوم دار لقاء 

هنار اجلمعة وغتخرج جلنة  98يوم  DIRECTE ابش جنيك
إقليمية اللي فيها املكتب الوطين للسكك احلديدية مع السلطات 

ات العاملة  مع الشرك احمللية واإلقليمية دايل القنيطرة ابش تعاين
اللي متاك تعايني فني كاين األضرار  les transon كلها يف داك

وفني كاين اخلسائر على أساس أهنا تبدا يف املعاجلة دايهلا، فإذن 
الطريق  38/93إيال كان عندك شي مقرتحات واضحة دايل 

من بعد يومني  97الوطنية وال غريها هاد اللجنة غادي خترج يوم 
ك الشي كله واملكتب حريص على أنه الشركات ما متشي عطينا دا

 .حىت تدير اإلصالحات دايل الطرق ابش ما نزيدش نطول عليك

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد بوسلهام الديش

شكرا السيد الوزير على اجلواب الواضح، ويبدوا أن السيد الوزير 
ام ابملوضوع وعارف التذمر دايل الساكنة ودايل املنتخبني على إمل

يف املنطقة ألهنم عانوا لسنني عديدة من تدهور هذه الطرق وكانت 
عدة إلتزامات من خالل اجتماعات، مراسالت، حماضر ولكن 
الشركات ما التزموش ابإلصالح دايل هاد الطرق جبماعة املناصرة، 

نصور، حبال والد عياد، مجاعة سيدي حممد بن منصور، بن م
موالي بوسلهام، كذلك السيد الوزير أود أن أثري انتباهكم إىل  
كون كذلك عدد من املنشآت الفنية وشبكة صرف مياه األمطار 

ما زالت ما انتهاتش األشغال دايهلا وهذه تتسبب واحد املعاانت 
للساكنة يف فصل الشتاء كذلك مازال الساكنة يف مجاعة املناصرة 

دايل املعابر فوق خط السكة  8اخلصوص كتنتظر إجناز على 
 .بدوار العفايفة وبدوار اخلوادرة، وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :النائب السيد عمر بالفريج

 TGV مشى السيد الوزير عمارة ولكن يف هاد املشروع دايل
اللي خصنا نتكلموا فيه على املردودية، فبالتايل أكرر سؤايل  هو

للراشيدية، ورزازات،  TRAIN بوضوح فوقاش غيوصل
اترودانت، احلسيمة، زاكورة، أكادير، أزرو، ميدلت، خنيفرة، 

 .شفشاون ونزيد نزيد السيد الوزير، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

خر؟ عقيب إضايف آاحملرتم، هل هناك من ت شكرا السيد النائب،
ليس هناك من تعقيب، إذن السيد الوزير عندكم شي رد يف ما 

 .تبقى من الوقت

السيد حممد جنيب بوليف الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك املكلف ابلنقل واللوجستيك

 شكرا السيد الرئيس،

رتم حمليف ما هو مرتبط ابألماكن اللي تفضل عليها السيد النائب ا
إبقليم القنيطرة احنا مستعدين انخذوها واحدة واحدة ومتبعني 
امللفات سواء دايل القنطرتني اللي تكلميت عليهم وال دايل 
اإلشكاالت اللي هي مرتبطة ببعض املقاطع، اليوم هاذ الزايرة 

غادي متكنا من املعاينة ومن  97امليدانية اللي غادي مت يوم 
 ب أن يتفق معه ومع هاذ الشركات ابشاملتابعة الضرورية ملا جي

تقوم ابلالزم يف هاذ اجملال، املردودية هي ليست مقطعية وما 
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مرتبطاش بنوع خاص من النقل، الدراسات اللي هي متوفرة ممكن 
تكون حمط نقاش داخل اللجنة على أساس أنه نعطيوكم اإلجاابت 

ولكن ، TGV املوضوعية والعلمية على اإلجيابيات الكثرية دايل
أيضا على بعض السلبيات اللي ميكن تكون تراكم اإلجناز أبي 
مشروع كيفما كان، لكن عندما تغلب اإلجيابيات والسلبيات 

 .يصبح املشروع ذا مردودية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد الوزير، وشكرا على حسن مسامهتكم يف هذه 
لصناعة طاع املكلف اباجللسة، لننتقل إىل القطاع املوايل هو الق

التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، نرحب ابلسيدة الوزيرة، ومنر 
مباشرة إىل السؤال األول املتعلق ابلقطاع هو سؤال حول تقييم 
املعارض اجلهوية وأثرها على تطوير وضعية الصانع التقليدي 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 

 .ل أحد واضعي السؤال مشكورافليتفض

 :النائب السيد حممد الصديق

 شكرا السيد الرئيس،

 مسزوارو أسكاس أماينو إغودان،

ة السيدة الوزيرة احملرتمة، تعرتض املعارض اجلهوية للصناعة التقليدي
مشاكل عدة حتول دون بلوغ طموحات الصانع التقليدي، لذا 

ضعية وآاثرها على تطوير و نسائلكم عن تقييمكم هلاته املعارض 
 .الصانع التقليدي؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، لكم الكلمة السيدة الوزيرة

 

 

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

 :واالقتصاد االجتماعيابلصناعة التقليدية 

شكرا السيد النائب، أوال هاذ املعارض اجلهوية اليت تنظم يف قطاع 
الصناعة التقليدية وخاصة اجلهوية منها تنظم مع الغرف مبقتضى 
اتفاقية تربط الوزارة مع هذه الغرف، وكتنظم تقريبا منذ سنة 

، وفيها جمموعة دايل االشرتاطات من بينها يعين إلزامية 8007
من الصناعية اللي يف القرى اجملاورة، وكذلك  %80ضور ح

دايل التعاونيات. طبعا هذه  %80دايل النساء، و 40%
املعارض هي اهلدف من تنظيمها هو ابلدرجة األوىل توفري فضاء 

توج لتبادل اخلربات، الرتويج للمنتوج التقليدي ألننا كنعرفو أبن املن
لرتويج، فضاءات من أجل االتقليدي املغريب كيحتاج ملثل هذه ال

وهناك يعين إقبال على املشاركة يف هاذ املعارض الدليل هو أنه يف 
مشارك، عارض وهناك يعين طلبات كثرية  9400تقريبا  8096

 .من أجل املشاركة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب لكم السيد النائب أو السيدة النائبة 
 .تفضلي

 :دة عائشة ايدبوشالنائبة السي

 شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة احملرتمة، حنن نثمن اجملهودات اليت تبذلوهنا يف 
وزارتكم من أجل تطوير قطاع الصناعة التقليدية، نسجل بعض 
املطالب للنهوض أكثر هبذا القطاع املشغل لفئة عريضة من اجملتمع 

 :وهي كالتايل

والغرف  اجلهوية بني الوزارة ضرورة التنسيق فيما خيص املعارض-
 وتوحيد اجلهود من أجل مردودية أفضل؛
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 ضرورة توسيع قاعدة الدعم ليشمل كذلك املعارض اإلقليمية؛-

ضرورة التفكري يف صيغ التمويل املالئمة إلحداث شركات -
صغرى وتعاونيات حلرفيي الصناعة التقليدية كإحداث صندوق 

حفيز هذه تفضيلية لتدعم خاص أو ختصيص قروض بنسب فائدة 
 .الشرحية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك من تعقيب إضايف؟ ليس 
 .هناك من تعقيب السيدة الوزيرة يف ما تبقى من الوقت تفضلي

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
ة تصاد االجتماعي املكلفاجلوي والصناعة التقليدية واالق

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

املعرض جهوي   98املعارض كتنظم إبتفاق مع الغرف خاصة 
كتنضم كنعاود كنأكد إبتفاق وتنسيق اتم مع الغرف، ما أشارت 
إليه السيدة النائبة مشكورة املوضوع دايل التمويل فعال حنتاج إىل 

ة هي املقارابت املعتمد ه حلد الساعةتطوير منظومة التمويل ألن
مقارابت البد أن اللي تعتمدات، وما خداتش بعني اإلعتبار إىل 
حد بعيد اخلصوصية دايل الصانع ألن الصانع ابلنسبة للضمانة  
كتكون عنده فيها صعوبة ابلنسبة للفوائد املرتفعة عنده فيها 

ناه قصعوبة، فاليوم كاين تفكري جدي هناك تفكري جدي بل أطل
من أجل الوصول إىل متويالت جديدة اللي كتناسب اخلصوصيات 
دايل هاد القطاع. وهناك مبادرات ابملناسبة اللي هي مبادرة 
مطلوقة يف بعض اجلهات، وهاد املبادرة هي مبادرة معمول هبا يف 
جمموعة دايل الدول يعين يف جتارب دولية انجحة واللي عطات 

ناديق كتكون تضامنية ما  أنه على شكل صناديق، هاد الص
كتكونش فيها الشروط ابلنسبة للضمانة ولكن كتعطي فرصة 
للصانع ألهنا كتكون قروض ولكن كرتاعي إىل حد بعيد الظروف 
دايل هاد الصناع، فاحنا كنشتغلوا عليها من أجل التفعيل دايهلا. 

املوضوع دايل التسويق كذلك اليوم املعارض هي ماشي فقط 
دير لينا التسويق املعارض هي فرصة للرتويج لوحدها اللي غت

للمنتوج على املستوى الوطين والدويل وإال فإن هناك كذلك 
إجراءات اللي كنعملوا عليها من أجل مزيد من تسويق املنتوج 

 .وتروجيه، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 لشكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، منر مباشرة إىل السؤال قب
م األخري وهو سؤال متعلق بوضعية الصناع التقليديني ببعض األقالي

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية السيد النائب احملرتم لكم الكلمة

 :النائب السيد عبد الغاين جناح

 شكرا السيد الرئيس،

حول وضعية الصناع التقليديني ابملغرب عامة وبشيشاوة إقليم 
 شيشاوة خاصة نسائلكم السيدة الوزيرة ؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيدة الوزيرة اجلواب

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

 :ناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعيابلص

شكرا السيد النائب احملرتم أوال هو السؤال كاين فيه الشق العام 
وكاين الشق اخلاص إبقليم شيشاوة وغادي منشي معاك لإلقليم 
حتديدا. ابلنسبة هلاد اإلقليم كتعرفوا أنه كاين اليوم كاين إتفاق 
على إجناز حمطة ملعاجلة الطني وكنعترب أبن هاد اإلجناز دايل احملطة 

الطني غتكون عنده فوائد مهمة جدا، حبيث ألن دايل معاجلة 
هاد املعاجلة ستؤدي إىل جودة املنتوج وابلتايل إاتحة فرص أكرب 
 ملزيد من التسويق والرتويج هلاد املنتوج، طبعا هاد اإلقليم كغريه من
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األقاليم حيظى إبهتمام كبري من طرف السياسة ومن طرف الربامج 
ها كل الربامج اللي كنشتغلوا علي  دايلنا املعتمدة يف الوزارة ألن

برامج دايل التأهيل والتكوين، برامج اجلودة، برامج دايل الرتويج  
كلها هتم الصانع التقليدي يف مجيع مدن اململكة، يعين ما كاينش 
هناك إستثناءات وحىت ابلنسبة يعين اإلستثمار املوجود اليوم يف 

الية فيعين الة جمالبىن التحتية هناك استثمار اللي كيستهدف عد
 البىن التحتية للصناعة التقليدية اليوم تصل إىل خمتلف األقاليم

وخمتلف املناطق والتغطية تغطية مهمة جدا وهاد اإلقليم اللي 
حتدثوا عليه السيد النائب حيظى كذلك هبذه يعين هباد احملطة، 
وابملناسبة اليوم هناك اجتماع تقين يعين ماشي احملطة جمرد وعود 

كن الدراسة أجنزت، وهاد الدراسة اللي فيها اجلدوى والرتكيبة ول
دايل املشروع، واليوم هناك اجتماع تقين ما بني الفريق املعين من 
الوزارة وما بني اجلامعة اللي غادي تقوم بضمان اللي غتبع 

 ..العملية

 :السيد رئيس اجللسة

م لكم شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، السيد النائب احملرت 
 .تعقيب

 :النائب السيد عبد الغاين جناح

شكرا السيدة الوزيرة على هاد التوضيحات، الشك أن صناعة 
الفخار مبزوضة إبقليم شيشاوة تشغل فئة مهمة من شباب املنطقة 
مما حد من اهلجرة الداخلية، لكنهم السيدة الوزيرة أخريا تعرضوا 

لوزارة حل مندوبية امؤخرا للتضليل من خالل إقناعهم من طرف مصا
ابجلهة بضرورة العمل أبفران عصرية عالية اجلودة مستوردة من دولة 
معينة، وخضعوا للتكوين يف ذلك ليتفاجؤوا أثناء تسليمهم 
واستخدام لتلك األفران بنوعية رديئة عكس املتفق عليها يف 
الصفقة، واليت مت استريادها من طرف شركات بدولة أخرى أوروبية 

مليون سنتيم للفرن الواحد، وأمام عدم  19صل إىل بتكلفة ت

فعالية تلك األفران اليت ال تستجيب ملعايري دفرت التحمالت 
وغياب اإلنتاج وبداية اإلقتطاعات البنكية هلؤالء الشباب وضعية 
سامهت يف أتزمي أحواهلم املالية وبداية إفالسهم وتشرد عائالهتم 

ق يف إنه يطالبون بفتح حتقيوعائالت العمال، وأمام هذا الوضع ف
 ..املوضوع صفقة األفران وتعويضهم للخسارة اليت تعرضوا

 :السيد رئيس اجللسة

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

 فاروق الطاهري: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

يوي وهي القطاع احلنثمن جمهوداتكم يف هذا  السيدة كاتبة الدولة،
مناسبة للفت اإلنتباه لوضعية قطاع الصناعة التقليدية على 

ألف  83مستوى كل من إقليمي الناظور والدريوش، أزيد من 
يف طور التأسيس، يف  30مرخص هلا،  34تعاونية،  24صانع، 

حني أننا جند مركب واحد مندمج للصناعة التقليدية، قلة املوارد 
م املديرية اإلقليمية، انعدام الروافد، غياب اتالبشرية على مستوى 

لقرى الصناعة التقليدية، دارالصانع، فضاء البيع واألحياء احلرفية، 
وندعوكم إىل ضرورة مضاعفة اجلهود على مستوى التكوين املهين 

 .والتقين للتعاونيات، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 آخر؟ إضايفشكرا للسيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب 
 .السيدة الوزيرة
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السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

ابلنسبة للموضوع اللي طرحتوه السيد النائب، طبعا ال ميكن 
تكون أي عملية دايل عدم حتقيق األهداف للوزارة أن تقبل أنه 

املرجوة من أي مشروع، وحنا كيفما طلبتو غادي نقوموا بتحقيق 
يف هاد املسألة وغادي نتأكدوا، ألنه ال ميكن أن الصناع 
والصانعات الوزارة دائما مواكبة ألعماهلم ومواكبة لألنشطة دايهلم، 

نأكد أبنه لكن كوما ميكن هلاش تقبل أهنم يوقعو يف أي مغالطة، و 
ابلعكس هاد املنطقة حظيت أبنه اليوم كاين إتفاق ما بني خمتلف 
الشركاء أهنا تكون فيها معاجلة دايل الطني، وغتكون عندها آاثر 

صانع وصانعة، هذا  9400مهمة جدا ألن عندان على األقل متا 
 .من جهة

 :السيد رئيس اجللسة

هو ري يف هاد القطاع و شكرا السيدة الوزيرة، منر إىل السؤال األخ
سؤال عن تعاونية الصناع التقليديني للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة مباركة صفا

 شكرا السيد الرئيس،

نسائل السيدة كاتبة الدولة احملرتمة عن التدابري واإلجراءات اليت 
حلكومة من أجل دعم تعاونيات الصناع التقليديني تقوم هبا ا

 .لتمكينها من مواجهة الصعوابت اليت تواجهها؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، السيدة الوزيرة

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
كلفة املاجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

موضوع التعاونيات موضوع مهم ابلنسبة لقطاع الصناعة التقليدية 
ألن كتعلموا أنه النهوض هباد القطاع وتطوير هذا القطاع رهني 

 .إىل حد بعيد بتقوية التعاونيات املوجودة فيه

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا

 :النائبة السيدة مباركة صفا

طبعا كما هو معروف، كنعرفوا مجيع أن املعاانة اللي كتعرفها 
التعاونيات ال تعد وال حتصى، فأول شي هنا يف غالء املواد األولية، 

ها التعاونيات كتبيع ابلغالء وتبيع ابلرخص، آش غرتبح؟ وزيد علي
الزابئن، و  ضعف القدرة الشرائية اللي كتعتامد فقط على السياح

ضعف التسويق، كيعتمد فقط على السائح أو الزبون أو املعارض، 
واملعارض طبعا كما تعريف هي مومسية ال غري، هنا فاش خاص 
يكون التدخل دايلكم بتوجيه دايل التعاونيات وتشجيع التجارة 
الوطنية، لو كنا نستعملو مثال املنتوجات الطبيعية دايلنا مثال  

لكسكس اخلماسي وصناعة اإلكسسوارات كالصبار والعسل وا
إىل غري ذلك، لو أننا لكان أحسن فينا يعين على األقل نعطيو 

 ..قيمة للموروث الثقايف

 :السيد رئيس اجللسة

 .هللا خيليكم أكرمو السيدة النائبة احملرتمة ابإلنصات، السي وهيب

 :النائبة السيدة مباركة صفا

سنة أو  40عاونيات كتخدم املشكل القرصنة اللي كتعاين منو الت
 .سنة وما كتستافدش من حق ملكية املنتوج 80
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 :السيد رئيس اجللسة

تفضل تفضل ما كاينش اللي حيبسها تفضلي، شوف امليكرو اللي 
 .حداه، راه التوقيت قدامي

 :النائبة السيدة مباركة صفا

كاين مشكل دايل القرصنة اللي قلت أن التعاونيات   نعاود..،
عام وما كتستافدش من حق  91سنني  90عام  80تتخدم 

سنني  4ملكية املنتوج يف حني آخر كتجي تعاونية خدامة غري 
سنني و كتستافد من العالمة التجاريتة دايهلا، النقطة  3وال 

مج اناألخرى اللي خصكم تعرفوا ما تتنساوش الفضيحة دايل بر 
األمم املتحدة اإلمنائي اللي هو جا يدعم التعاونيات والتشغيل 
الذايت املغرب بطبيعة احلال حضى ابلصف األخري ما قبل األخري 

 .يعين ما نبغيوش هاد األخطاء تكرر من طرف احلكومة املوقرة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك من تعقيب إضايف؟ ال 
اثنية اللي تزادت أو أكثر  80اذ التوقيت وانتبهوا ردوا البال راه اخت

 .هللا خيليكم وكونوا، تفضلي السيدة الوزيرة

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

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،

هو فعال احلركة التعاونية اليوم يف املغرب هناك برامج من أجل 
الدعم ومن أجل املواكبة، وطبعا هاد الربامج حتتاج إىل أتهيل 
مستمر وتكوين مستمر، ألننا هنا بصدد أتهيل املوارد البشرية 
وكنعرفوا أن أصعب شيء هو املوارد البشرية ميكن لينا البنيات 

مل تية نوفروها ولكن أتهيل وتكوين املوارد البشرية حيتاج إىل عالتح
مستمر، هلذا اليوم كاينة برامج دايل مرافقة، برامج أتهيل التكوين 

خاصة ابلتعاونيات، بل أكثر من ذلك اليوم كاينة محلة من أجل 
التعريف ابلعمل التعاوين واألمهية دايله. السيدة النائبة ما ميكناش 

اونيات كلهم يف وضعية واحدة من ابب اإلنصاف، نقولوا التع
عندان تعاونيات على املستوى الوطين اللي خداوا شارات اجلودة 
اللي كيصدروا املنتوجات دايهلم على املستوى الدويل واللي 
معروفني وعندان تعاونيات أخرى اللي عندها صعوابت، فالدور 

هلا من واملساعدة دايدايلنا اليوم هو حماولة مواكبة هاد التعاونيات 
أجل أهنا أتدي الدور املنوط هبذا وتساهم وحتول إىل مقاوالت يف 
اإلنتاج ابش تكون يعين مقاوالت قادرة على املنافسة، مقاوالت 
فارضة نفسها يف النسيج اإلقتصادي الوطين، واليوم القانون اجلديد 

كيعطي هاد الفرصة ألن فيه إجراءات مرتبطة   998.98
فيه تيسري التأسيس التعاونيات وهذا اللي بني العدد  ابحلكامة،

ألف تعاونية، مبجرد اليوم  80ألف اليوم إىل  91اللي انتقلنا من 
اللي عطينا حىت ل  998.98هاد التمديد اللي وقع يف القانون 

ألف تعاونية وطبعا كتعرفوا تقريبا  80اليوم وصلنا ل  8091
، حتتاج حتتاج إىل تثمني ألف متعاون وهناك جمهودات كبرية 100

 ..إىل تشجيع من أجل أهنا تطور أكثر

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة أان شتك حبسيت إيال حبسيت يعين أنك 
اكتفييت ابلرد، شكرا السيدة الوزيرة وشكرا لكم على حسن 
مسامهتكم يف هذه اجللسة. ومنر إىل قطاع آخر وهو قطاع السياحة 

والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي وعدد والنقل اجلوي 
األسئلة ثالثة نرحب ابلسيد الوزير ومنر مباشرة إىل السؤال األول 
هو سؤال عن السياحة اجلبلية للسيدات والسادة النواب احملرتمني 
من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية السيد النائب احملرتم لكم 

 .الكلمة
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 :البكاوي النائب السيد حممد

السيد الوزير، تعترب السياحة اجلبلية دعامة أساسية لتنمية السياحة 
الوطنية، فهل لدى احلكومة برانمج حمدد لتنمية السياحة اجلبلية 
واستغالل مؤهالهتا الطبيعية؟ وما هي التدابري املتخذة لتثمني 
املنتوج السياحي اجلبلي وحتقيق التنمية احمللية وحتسني دخل 

 .الساكنة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

ور دفعال السياحة من القطاعات اإلقتصادية األساسية، كتلعب 
أساسي يف التنمية اإلقتصادية ولكن كتلعب كذلك دور أساسي 
يف التنمية اجملالية، حيث أن السياحة اإلسرتاتيجيات األخرية دايهلا 
اعتمدت سياحة مشولية جبميع أنواعها منها السياحة الطبيعية 

اجلبلية ابخلصوص، وبعض املناطق ما كتعتمد إال على  والسياحة
صادي دايهلا، فهاذ السياسة دايل التنمية السياحة للنشاط اإلقت

دايل السياحة اجلبلية ارتكزت على برامج متعددة اللي دارت مع 
عدة مشاركني وعدة بواحد املنهجية تشاركية، وهاذ املنهجية 
التشاركية كتطلب من القطاعات الوزارية ابش تساهم يف هاذ 
الربامج، وكتطلب كذلك التدخل دايل اجلماعات احمللية 
واجلماعات اجلهوية للتدخل يف إنتاج هاذ املشاريع املربجمة يف 

 .السياحة الطبيعية والسياحة اجلبلية

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، انتهى الوقت السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب احملرتم، 
 .تفضل

 :النائب السيد حممد بودس

ليت تتوفر االسيد الوزير، علينا أن نعرتف أبن املؤهالت السياحية 
عليها املناطق اجلبلية غري مستغلة ومستثمرة لتثمني املنتوج 
السياحي خلدمة التنمية احمللية وحتسني عيش ساكنة هذه املناطق،  
كما هو الشأن ابلنسبة للمغارات واجلبال والوداين والسدود 
والغاابت والعيون واملآثر التارخيية، وعلى سبيل املثال هناك سد 

م اتوانت، منتزهات تفوغالت إبقليم بركان، غاابت الوحدة إبقلي
ومنتجعات سياحية أبقاليم خنيفرة وشفشاون، مغارة فريواطو 
وكفوغار إقليم اتزة، حنتاج السيد الوزير إىل خمطط وطين سياحي 
خاص ابملناطق اجلبلية، وارتباطا ابملوضوع أذكر السيد الوزير 

جل على هو حمطة التز مبشروع سياحي ذات البعد الوطين والدويل و 
 .اجلليد جببل بويدالن، هاذ املشروع اللي بدا يف الثمانينات

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، ومعذرة السيد النائب 
انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضايف؟ ال يبدو، إذن سنمر 

عض قدمة ببإىل السؤال املوايل وهو سؤال متعلق ابخلدمات امل
املطارات الوطنية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .التجمع الدستوري، السيد النائب احملرتم تفضل

 :النائب السيد مصطفى مشارك

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن التدابري املتخذة للنهوض واإلرتقاء 
 كة؟مطارات اململبنوعية وجودة اخلدمات اليت توفرها خمتلف 
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 :السيد رئيس اجللسة

 ، السيد الوزير.شكرا

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد النائب احملرتم،

 السادة النواب، السيدات النائبات،

لسنوات افعال منظومة املطارات يف املغرب كتعرف واحد التطور يف 
األخرية بفضل جمهودات واستثمارات اللي دارت يف عدة مناطق، 
طبعا كتبقى اإلشكالية األساسية هي جودة اخلدمات املقدمة يف 
هاذ املطارات، وهنا كاين تدابري اللي اختاذت بعدا، وكاين تدابري 
اللي هي يف طور اإلجناز من حيث من أجل حتسني اخلدمات يف 

 .املطارات املغربية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب تفضلوا

 :النائب السيد مصطفى مشارك

شكرا، كنشكركم على اجلواب دايلكم السيد الوزير، واللي  
كيتضمن واحد اجملموعة من املعطيات واملؤشرات اللي كتعكس 

ل واحد اإلسرتاتيجية واضحة، واللي كتعزز واحد املنظومة داي
النقل اجلوي الداخلي، حنن ابسم فريق التجمع الدستوري نثمن 
عاليا اإلتفاقيات املربمة ما بني وزارتكم واخلطوط امللكية واملكتب 
الوطين للمطارات واجلهات لتأمني رحالت جوية منتظمة وأبمثان 
تفضيلية، وكنلتمسو منكم السيد الوزير إضافة واحد وال برجمة 

ابط ما بني كلميم والدار البيضاء ألايم رحالت جوية للخط الر 
هناية األسبوع وخاصة يوم األحد، ختاما نطالبكم السيد الوزير 
إىل ضرورة املزيد من التدابري ملعاجلة مشكل أتخر الرحالت اجلوية 

 .الطائرات، وشكرا وكذا احرتام مواعيد إقالع

 :اجللسةالسيد رئيس 

 تعقيب إضايف؟ شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من

 :النائب السيد موالي مصطفى العمري

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

يف احلقيقة السيد الوزير ابسم جهة درعة اتفياللت البد من جتديد 
الشكر السيد الوزير على اإلتفاقيات اليت يف احلقيقة تسجل يف 

فية اليت اإلضااتريخ مسؤوليتكم على رأس هذه الوزارة، والرحاالت 
متت بني األقاليم الثالث حمطات ورزازات وزاكورة والراشيدية، 
السيد الوزير يف احلقيقة هاد الشي يسجل يف اتريخ مسؤولياتكم 
على رأس هذه الوزارة، ونطالب تكميل املسرية التنموية لفك 
العزلة، وابلرتكيز على رحالت من مونبليي إىل الراشيدية ومن 

واجد راشيدية، نظرا لساكنة اجلهة اليت يف احلقيقة تتبرشلونة إىل ال
يف هاته املدن بكثافة، وهناك البد من الرتكيز على الدعم 
والتجاوب مع اجلهة، فنحن معكم يف اتفاقيات ويف التصور 

 .املستقبلي إلجناح هذه اإلتفاقيات، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .ن الوقتيما تبقى مشكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير ف

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

شكرا السيد النائب، فعال كاين جمهود اللي كيدار على مستوى 
الربط الداخلي ابلنسبة للمناطق دايل اململكة بكاملها، 
وابخلصوص هاد املناطق البعيدة واملناطق املعزولة حبال املنطق دايل 
 درعة اتفياللت ورزازات اللي مت أخريا التوقيع على اتفاقية مع مجيع

ج هلاد املناطق و إلعداد واحد العدد دايل الشركاء لتسهيل الولو 
الرحالت وكذلك أبسعار مناسبة ابلنسبة للقدرة الشرائية املوجودة 
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يف هاد املناطق، وهاذي جمهودات متواصلة للتكثيف من هاد 
اخلطوط الداخلية، ووضع شبكة دايل النقل الداخلي اللي تكون 

ساكنة، ل اليف املستوى دايل املتطلبات ودايل اإلنتظارات داي
 .وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، إذن منر إىل السؤال األخري يف القطاع هو 
سؤال عن مرتكزات السياحة املسؤولة واملستدامة للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري السيد النائب 

 .تفضل

 :النائب السيد كرمي الشاوي

 يس،شكرا السيد الرئ

كانت وال زالت السيد الوزير السياحة حتتل مكانة مهمة يف 
ا هي ممنا يف أتمني تطويرها نسائلكم، اإلقتصاد املغريب. ورغبة 

 .مرتكزات السياحة املستدامة واملسؤولة؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلو السيد الوزير

السياحة والنقل اجلوي والصناعة السيد حممد ساجد، وزير 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

شكرا السيد النائب احملرتم، فعال كما ذكرت قبايلة قطاع السياحة 
ادية ويف كبري يف التنمية اإلقتص  وكيلعب دورقطاع أساسي وحيوي 

التنمية اجملالية، إذن كيخصنا نقويو اإلستثمارات يف هاد القطاع، 
ننتاهبو للمحافظة على الطبيعة وعلى املؤهالت وكيخصنا كذلك 

الطبيعية اللي كاينة يف بعض املناطق، وعندان بعض املناطق اللي 
هي فيها مواقع حساسة وهشة، خاصنا انخذوا مجيع التدابري 

 .البيئية للمحافظة على هاد املكوانت وهاد املؤهالت السياحية

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .التعقيب لكم السيد النائب احملرتمشكرا السيد الوزير، 

 :الشاويالنائب السيد كرمي 

ابلفعل السيد الوزير كما أشرمت وأان كنتافق معاكم يف هاد اجملال 
ألن املغرب اليوم هو أصبح يف حاجة إىل نوع آخر من السياحة 
وهي السياحة املستدامة واملسؤولة، وحنن لنا اليقني على أنكم 

جعل املغرب منوذج ومرجع هلذا النوع من قادرين بواسطتها على 
هذه السياحة لكي تصبح بالدان من بني الوجهات العشرين األوىل 

  األفضل يف العامل، ملا تتميز به بالدان من تنوع جغرايف وبيئي
واجتماعي كمثال على ذلك السيد الوزير كما ذكرمت مجاعة موالي 

اعة كتعرف ذكرتوا مجبوسلهام اليت تنطبق عليها هاد املبادئ اللي 
 منو اقتصادي ودميوغرايف متزايد طبيعة خالبة تلتقي فيها الغاابت
مع البحر ومع املرجة الزرقاء اليت توفر مناخ بيولوجي متنوع، هذه  
كلها عوامل كتجعل من مصطاف موالي بوسلهام كتجعل منه 
واحد املكان متميز عن ما هو خيتلف متاما عن ما هو موجود يف 

اء املغرب إال أن قطاع السياحة املستدامة يف مجاعة موالي ابقي أحن
بوسلهام رغم اجلهود املبذولة وامللموسة ال يرقى إىل املستوى 
املطلوب لذلك نلتمس منكم السيد الوزير احملرتم املزيد من 

 .اإلهتمام يف هذا اجملال، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 تعقيب إضايف يف شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من
 .ال يبدوا لكم الكلمة السيد الوزير املوضوع؟

السيد حممد ساجد، وزير السياحة والنقل اجلوي والصناعة 
 :التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد النائب احملرتم،
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 السيدة الوزيرة احملرتمة املكلفة ابلبيئة،

ت كلها وابخلصوص هذا كنظن سؤال مشرتك كيهم القطاعا
القطاع دايل البيئة وكما كتعرفوا أن بالدان اخنرطت يف هاد الربانمج 
الديل دايل احملافظة على على البيئة وأحسن دليل على هاد اإلرادة 

 la COP 22 القوية اللي كاينة عند بالدان هو تنظيم هاديك
حملافظة ايف املغرب واإلشعاع اللي عطى لبالدان فهاد اجملال دايل 

على البيئة، فعال كاين حمالت و مناطق هشة حبال املنطقة دايل 
سيدي بوسلهام اللي فيها مؤهالت طبيعية كبرية والواجب احلفاظ 
عليه، كاين كذلك مناطق أخرى اللي كتعرف واحد االزدايد يف 
الولوج دايل السواح هلاد املناطق وال بد ما نديروا التنظيمات 

 .لسياحةاألساسية لتنمية ا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت ونشكركم على حسن مسامهتكم 
يف هذه اجللسة. لننتقل إىل القطاع املكلف ابلشؤون العامة 
واحلكامة عدد األسئلة اثنني ونرحب ابلسيد الوزير والسؤال األول 
حول مراجعة بنية أسعار غاز البوطان للسيدات والسادة النواب 

م احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب احملرت 
 .مشكورا لطرح السؤال

 :النائب السيد عبد الرحيم لقراع

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، حول التدابري املتخذة ملراجعة اإلختالالت اليت 
 .تعرفها بنية أمثنة غاز البوطان نسائلكم؟ وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائب احملرتم، لكم اجلواب السيد الوزير

 

املنتدب لدى رئيس احلكومة السيد حلسن الداودي، الوزير 
 :ابلشؤون العامة واحلكامة املكلف

 شكرا السيد الرئيس،

ورمبا ما بقاتش إختالالت ألن اآلن االسترياد دايل الغاز حمرر، 
ل اللي والنقل هادوا مها املشاكفاملشكل هو التكلفة والثمن البيع 

ابقيني اآلن يف البنية دايل ومازال ما ابانش شي اختالل، خاصنا 
نقضيوا كاع على هاد امللف ابش ما تبقاوش تقولوا لنا اختالالت 
وال ما اختالالت هاد الشي دالبوطة خصنا نساليوا معه، ولكن 

 .هللا إن شاء 8080مع األسف ما ميكن يكون إال تقريبا ما بعد 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، لكم التعقيب السيد الرئيس، تفضل

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 شكرا السيد الرئيس،

أوال كنشكروا السيد الوزير على التفاعل دايله ال غي خصه يكون 
عندان منطق دااب هاد الشي درتوا يف احملروقات مهم جدا للبالد 

مهمة استطالعية غتوقف على ما بعد التحرير، فيما طبعا كاينة 
كاينة بنية األسعار   9111يتعلق بغاز البوطان كاين منكر كبري 

هاد بنية األسعار عالش كانت مبنية؟ مبنية على أن الدولة هي 
اللي كتشري على برا وواحد الشركة كتدير االسترياد وشركة كتدير 

م الدعم هم كتوزع بيناهتالنقل وشركات كتدير التخزين وهادو كل
رياد وقع؟ نفس الشركة اللي كتدير االست دايل الدولة، يف حني شنو

هي اللي كتنقل هي اللي كتخزن وهي اللي كتبيع فكتدي أرابع 
دايل املراحل دايل األرابح وأكثر من ذلك اليوم ما بقاش شركة  4

 كتستورد، نفس الشركة هي اللي كتستورد، هي اللي كتنقل، اللي
اللي   la facture هي اللي كتخزن، هي اللي كتبيع، مبعىن كدير

كتعطي لصندوق املقاصة، كتعطي هلا هي نفس الشركة اللي  
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كتعطي لراسها على االسترياد، كتعطي لراسها على البيع، كتعطي 
لراسها على النقل، كتعطي لراسها على التخزين، هذا منكر، من 

قل إيال كنتو انتوما سنة، خاصها على األ 88لليوم،  9111
ستتأخرون يف التحرير، كيخص اليوم حترير هاد البنية دايل األسعار 
خصها تتحرر اآلن، وخصها تتوقف، ألنه اليوم صندوق املقاصة 

مليار دايل درهم كتاخذها غاز البوطان، هذا  98مليار،  94فيه 
حرام. اليوم كيخصكم اتخذو إجراءات السيد الوزير، احنا 

أبنكم عندكم اإلرادة، جيب أن تؤخذ يف بنية األسعار متأكدين 
عاد البنية  8089يف القريب العاجل وما نتسناوش هنائيا أننا حىت 

دايل األسعار نغريوها، خصنا نغريوها اليوم يف انتظار التحرير التام 
 .إن شاء هللا اللي خصو يكون يف القريب العاجل، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

النائب احملرتم، هل هناك من تعقيبات إضافية يف شكرا السيد 
 .تفضل السيد الوزير املوضوع؟

املنتدب لدى رئيس احلكومة السيد حلسن الداودي، الوزير 
 :ابلشؤون العامة واحلكامة املكلف

ال احنا ما كرهناش السيد النائب، أان حنررها اليوم، ولكن بقات 
فينا ديك املرا اللي كتطيب يف الزنقة عندها غري البوطة هي 

بوطة يف النهار  900رامساهلا، وأما هادوك اللي كيجبدو املا، 
بوطة يف النهار، راه مها اللي واكلني البالد، راه ماشي  20و

، ولكن ما قديناش نقيصو 8بوطة وال  الفقراء، الفقراء كيستعملو
البوطة ابش حنافظو على الطاقة الشرائية للفقراء والشرحية 
املتوسطة، إيال كاين شي قرار د املغاربة حنيدوها من غدا، هاد 

مليار، أما نوزعها على هاد الناس، ولكن مازال ما عارفش  94
ملن نعطي وملن ما نعطي. أان معاك ولكن ما واجدينش على 
أساس يكون واحد اإلحصاء اللي ما يتضررش الفقراء، املشكل 

دايل الفقراء والشرحية املتوسطة، هي املشكل دايلنا، ومن غدا 
 .نسدو الروبيين ما عندان مشكل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، ومنر إىل السؤال األخري يف القطاع وهو سؤال 
والسادة النواب عن رفع الدعم عن مادة السكر للسيدات 

 .احملرتمني، دائما من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة إميان اليعقويب

السيد الوزير احملرتم، تعترب مادة السكر من املواد املشمولة بنظام 
املقاصة، وتتحدث تقارير إعالمية عن رفع الدعم عن هذه املادة. 

ن ن أن يرافق هذا الرفع من ترويج للعديد مونظرا ألمهيتها وما ميك
املغالطات، نسائلكم عن تصور احلكومة واملنهجية اليت ستعتمدها 

 .يف هذا األمر؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائبة، السيد الوزير لكم الرد

املنتدب لدى رئيس احلكومة السيد حلسن الداودي، الوزير 
 :ابلشؤون العامة واحلكامة املكلف

شكرا، املنكر اللي كاين يف السكر، ما كاين فحىت شي بالصة، 
اسكسوات اسكسوات أ ميدن، وأتسنم ما اتودغ،  وشوفو معااي

هانتما هذا سكر، هاد الشي راه مدعم،  عارفني شنو هاد الشي،
هاد السكر واش طلعو للجبل واش غتلقاوه، سريو للقرى فني 

لسكر هذا، مدعم، راه الدعم ما كيستفدوش منو غتلقاو هاد ا
جنوم. حنا اآلن املشكل الشعب   1الفقراء، هذا تلقاه غري 

كيستهلك القالب د السكر وكيستهلك املورسو الكبري، هادوك 
ما خصهومش يتقاصو ولكن حرام هاد الشي يتدعم، املعامل اللي  

ستافدو يكيستافدو، املخابز اللي كيستافدو ماشي الفقراء اللي ك
دايل الدعم ما كيمشيش للفقراء،  %70منو، حنا معاكم قلتو 
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إذن خصكم تشجعوان منشيو بعيد يف هاد الشي، ماشي غدا ملي 
نزيد يف السنيدة وال شي حاجة تغوتوا، ما تغوتوش خصكم 

 .تصفقوا علينا

 :السيد رئيس اجللسة

لسيد اشكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد النائب احملرتم، تفضل 
 .النائب

 :حوو النائب السيد عبد اللطيف بر 

 شكرا السيد الرئيس،

هو ابلفعل هو نفس اإلشكال اللي وقع يف البوطان  السيد الوزير،
مليار  94راه كاين يف السكر وكاينة يف الدقيق، الدولة كتخسر 

دايل املواد اللي كتدعم ولكن ابلفعل كيبقى التساؤل  4درهم على
املستفيدة حقا، وهذا هو اإلشكال الكبري، واش كتمشي للفئات 

وهذا هو العائق الكبري دااب اللي خاصنا تشتغل عليه احلكومة دااب 
  % 30أو  % 40اآلن، وحنا معاها، إيال كان ابلفعل السكر 

 كتمشي للشركات واألغنياء ما هنضروش على املستهلكني دايل
domestique  ولكن الشركات دايل التغذية، الشركات

مبعىن مليار درهم   % 40.30الصناعات الغذائية اللي كالدي 
كتمشي واش احلكومة ابلفعل قادرة أوال تسرتجع هاد الدعم هذا 
قبل منفكرو منشيو نسحبو الدعم، واش قادرة احلكومة تسرتجع 

 الثاين هاد الدعم هذا احنا معاكم، هذا اإلجراء األول، مث اإلجراء
ولكن هناك واحد  8091حتدثت عليه احلكومة السابقة سنة 

الرتدد بغينا نعرفوا شنو هو هاد الربانمج دايل احلكومة إيال كان 
ابلفعل غنوقفوا اإلستفادة دايل األغنياء واإلستفادة دايل الشركات 
من الدعم دايل السكر مزاين، مزاين توكل على هللا احلكومة احنا 

ء هللا تكون إجراءات قوية يف هاد اجملال هذا ولكن معاها وإن شا
سنوات، لو كانت  4هلنا راه  8091ما تبقاش تردد، ألن من 

داملليار دايل درهم ممكن متشي  4هاد املليار درهم كنت خدات 

إبجراءات أخرى، فبالتايل ما نبقاوش نرتددوا احلكومة توكل على 
ألن  مع املواطنني،هللا ولكن تكون عندها صورة واضحة وتواصل 

أيضا هناك أكاديب وهناك ترويج ملغالطات من طرف عدد من 
األطراف ألن احلكومة غتزيد عليكم، احلكومة غتقطع الدعم على 
املواطن الفقري فالتايل مزاين يكون واحد اجملهود تواصلي دايل 
احلكومة ابش تشرح للمواطنني ها شنو كاين، كيف ما وقع بعد 

اللي هي كانت إجراء مهم جدا وكان فيه يعين  حترير احملروقات
نتائج كربى على امليزانية وعلى اإلقتصاد الوطين دااب اآلن خاصها 

 .تكون أيضا الصورة واضحة، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .هل هناك من تعقيب إضايف؟ تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة رفيعة املنصوري

كر، هذا املوضوع دايل رفع الدعم للس غري السيد الوزير تفاعال مع
غري بغينا نعرفوا إسرتاتيجية حقيقية ما جيناش هنا للربملان ابش 
الديرو لنا هاد السينما تقطرو علينا سانيدا، اليوم املواطن بغا يعرف 
إسرتاتيجية حقيقية واشنو غنديروا مع هاد الناس، النهار اللي كنا  

لى مة أهنا تزيد يف الضريبة عكناقش قانون املالية انشدان احلكو 
 .الشركات اللي كتنسج املشروابت اللي كتستعمل فيها السكر

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ تفضل 
 .السيد النائب، باليت السيد الوزير، هناك تعقيب إضايف آخر

 :النائب السيد حممد احلجرية
القرار وحنا غنصفقوا عليه، خودوا القرار دايل  السيد الوزير خودوا

 .التحرير وحنا غنصفقوا عليه
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 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ ال يبدو، السيد الوزير 
لكم الكلمة، عفوا عفوا السيد الوزير إيال امسحيت السيد الوزير 

  .امسحيتو إيال امسحيت هناك واحد التعقيب آخر إيال تفضليت 
 :النائب السيد سعيد التدالوي

 ،السيد الرئيس شكرا
.... 

 :اجللسةالسيد رئيس 
 .السيد الوزير لكم الكلمة مابقاش لكم الوقت، انتهى الوقت،

املنتدب لدى رئيس احلكومة السيد حلسن الداودي، الوزير 
 :ابلشؤون العامة واحلكامة املكلف

هاد الشي، أما املواطن وا أان كنشكر الناس اللي كيشجعنا على 
عطيناه الرأي دايلنا راه صوت راه صوت وعرف ملن عطا الصوت 
دايلوا، إذن ماشي بنادم تيطلب اإلسرتاتيجية، احنا غنعطيو 
احلساب للمواطن، وإيال جيت تنقول أن فعال خاصين ندافع على 
الشرحية الفقرية، خاصين ندافع على الشرحية املتوسطة، ألن هادوك 

 .س عطاوان األصوات دايهلم وما غاديش خنيبهم إن شاء هللاالنا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا لكم السيد الوزير، وشكرا ملسامهتكم يف اجللسة. وننتقل إىل 
القطاع املوايل وهو القطاع املكلف ابلتنمية املستدامة وعدد 

ن الربانمج ع األسئلة سؤالني نرحب ابلسيدة الوزيرة السؤال األول،
الوطين للنفاايت املنزلية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من 
فريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد ابسطي السؤال مشكورا 

 .تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة أمساء الناصفي

 السيد الرئيس،

السيدة كاتبة الدولة احملرتمة، يف إطار تنفيذ السياسات العمومية 
البيئة وضعت احلكومة برانمج وطين للنفاايت املنزلية يف جمال 

ملساعدة اجلماعات الرتابية يف جمال خدمات التطهري املنزيل ومجع 
النفاايت وإجناز مطارح مراقبة للنفاايت املنزلية. لذا نسائلكم 

؟ السيدة كاتبة الدولة احملرتمة عن نتائج وحصيلة تنفيذ هذا الربانمج
 .لذي يتطلبه إجناز هذا الربانمج؟ وشكراوعن التقييم املايل ا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة، لكم الكلمة السيدة الوزيرة

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

كرا على طرحك هذا شكرا السيدة النائبة احملرتمة، وكذلك ش
السؤال اللي هو حقيقة أوال أييت عند إمتام العشرية األوىل من هاد 
الربانمج اللي املفرتض اليوم أن فعال أننا نقوم بتقييم منهجي يف 
احلكامة وكذلك تقييم يف ما نصل، القراءة يف هاد الربانمج اليوم  

 بيف اجلمع والتنظيم وهذا مكس % 78كتقول لينا أننا عندان 
لبالدان، عندان نظام حكامايت ألن هو بني وزاري هذا مكسب 

فقط يف الفرز والتثمني وهذا هو  90لبالدان، ولكن عندان 
التحدي اللي دران فيه الربجمة والتخطيط اللي إن شاء هللا غنوصلوا 

 .مركز لتدوير وتثمني النفاايت 10إىل 

 :السيد رئيس اجللسة

 .ائبمن تعقيب؟ تفضل السيد النشكرا السيدة النائبة، هل هناك 

 :النائب السيد الشرقي الغلمي

شكرا، إذن رغم اجملهودات أو املبذولة يف اجملال البيئي والسعي 
احلثيث حنو عدالة مناخية وبيئة سليمة، إال أن هناك حتدي خطري 
متمثل يف جل مطارح النفاايت اليت تنفث مسومها وابءها يف اهلواء 

ت هذه املطارح أشهر من انر على علم، موائد واملاء والرتبة أصبح
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جاهزة لفئة من اجملتمع مع ماشيتها، أصبحت هذه املطارح تثري 
قلقا متزايدا وأسئلة خارقة ال جواب عليها إال أن ترفعوا هذا 
التحدي وأنتم يف مستواه، وحتولوا هذه املطارح من عبء بيئي 

لك بتقوية ذثقيل وقاتل إىل معني اقتصادي منعش ال ينضفي، و 
احلكامة يف هذا القطاع وحتسني استدامة خدماته ومهنيته وتعزيز 
جاذبيته، وذلك ابلتقليص أؤكد ابلتقليص من مستوى الطمر يف 
مقابل الرفع من مستوى تثمني النفاايت وتدويرها يف قطاع 
مهيكل، وأتساءل السيدة كاتبة الدولة، ملاذا ال يتم تفعيل القانون 

ال يتم اإلسراع بسن قانون يضع حدا ملشاكل كل  للنفاايت؟ ملاذا
مطارح النفاايت يف عدد من املدن؟ ملاذا ال يتم تفعيل مفتشيات 
 الشرطة البيئية؟ مث جيب مصاحبة اجلماعات الرتابية على تنزيل هذا

 ..الربانمج الطموح وإقليم خريبكة ال زال ينتظر زايرتكم

 :السيد رئيس اجللسة

انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضايف؟ شكرا السيد النائب، 
 .السيدة الوزيرة تفضلي

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

 بالدان كيفما أهنا متيزت يكون عندها برانمج وطين لتدبري النفاايت
وم القراءة  عندان اجلرأة أننا نقولوا أن الياملنزلية واملماثلة، كيفما فعال

التقييمية تتقول أن بالدان ال يناسبها ابلنظر للتحدي املناخي، 
من الفرز والتدوير،  % 90ابلنظر إىل ندرة املياه أننا نبقاوا يف 

وابلتايل دران خمطط، اليوم عندان خمطط أننا غنمشيوا أفق يكون 
شنا هي هاد املراكز ؟ هو أننا مركز للطمر والتثمني، أ 10عندان 

غري مراقب إىل مراقب،  مركز غنحيدوه من 89اليوم عندان 
 ابإلضافة إىل حتويله مراقب غنديرو فيه مراكز للطمر والتثمني دايل

الكارطون، دايل البالستيك، دايل كذلك إمكانيات دايل 
البيوغاز، كنقول اإلمكانيات البيوغاز ألن فعال تكون اليوم عندان 

جرأة نقولو أن بالدان كان عندان شحال هذا ما يكون عندانش 
غري فاس بوحدها اللي كتدير البيوغاز كان ممكن منشيو أكثر، 

 من 86سنزيدو عليها  89ابلتايل اليوم غادي ابإلضافة هلاذ 
FNE إيال 86من الصندوق املخصص للنفاايت نوصلو ل ،

 من هنا اللي كاينني إن شاء هللا 4على  86على  89زدان 
مركز هذا حتدي، وإن شاء هللا ابش  10نكونو يف  8089ل

 ..جنحو

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا انتهى الوقت، السؤال املوايل هو سؤال 
حول تعميم أنظمة الصرف الصحي ومعاجلة املياه العادمة 
 ابجلماعات القروية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق

األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال أو تتفضل 
 .السيدة النائبة مشكورة

 :النائبة السيدة مجيلة عفيف

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم السيدة الوزيرة عن اإلجراءات املتخذة لتعميم الصرف 
 .الصحي ابلعامل القروي؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلوشكرا لكم السيدة النائبة، 

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

أن بالدان احلمد هلل جنحت يف أن يكون هلا برانمج وطين لتطهري ..
من  71السائل، يف العامل احلضري احلمد هلل وصلنا إىل مستوى 

الربط بشبكات مياه الصرف الصحي، اليوم التحدي فعال هو أن 
نشمل العامل القروي وابلتايل كان التفكري قبل ذلك، ابش منشيو 

نقدروش نوصلو إىل الغالف املايل  يف مشاريع منوذجية ألننا ما
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مليار،  34اللي كيستلزمو ابش منشيو للعامل القروي واللي هو 
ابلتايل فاش جات هاذ احلكومة دران التفكري بني مع الزمالء دايلنا 
يف الوزارات: وزارة الداخلية ووزارة املاء، ودجمنا الربامج الثالث، 

ياه كذلك دايل امل  الربانمج الوطين لتطهري السائل، الربانمج
 9800العادمة، وهاذ الربامج الثالث اللي دجمناهم عطاوان واحد 

 .8092مركز قروي اللي إن شاء هللا تتربمج ابتداء من 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، هل هناك من تعقيب السيدة النائبة؟ تفضلو

 :النائبة السيدة مجيلة عفيف

هودات كنقللوش من هاذ اجملشكرا السيدة الوزيرة، بطبيعة احلال ما  
اللي كتبذلو، إال أن الوضع البيئي املتدهور جبل اجلماعات القروية 
جراء غياب الصرف الصحي، وارتفاع النمو الدميوغرايف، وما 
واكب ذلك من ازدهار عمراين وجتاري وصناعي ابإلضافة للتلويث 

ني باملباشر للفرشات املائية حيتم علينا كربملان، كحكومة، كمنتخ
اإلسراع بتعميم الصرف الصحي ابلعامل القروي ومعاجلة املياه 
العادمة وإعادة استعماهلا خصوصا يف القطاع الفالحي كإحدى 
املصادر اجلديدة ملياه السقي، خصوصا أن بالدان كيفما قال 
السيد الوزير السياحة اليت احتضنت املنتدى الدويل أو املؤمتر 

ملؤمتر، فيد املقرارات املنبثقة عن هاذ االدويل للمناخ، والتزمت بتن
 .واحملافظة على البيئة

من الساكنة يف العامل القروي ما عندهومش  %17السيدة الوزيرة 
واش ابقي ما حانش الوقت أنكم جتعلوا الصرف  الصرف الصحي

الصحي ومعاجلة املياه العادمة وإعادة إستعماهلا من بني األولوايت 
 .وشكرايف احلكومة دايلكم؟ 

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :النائب السيد حممد الزوينت

تفاعال مع هذا السؤال السيدة الوزيرة، يشغل ابل الساكنة اللي  
كتستعمل املياه الصاحلة للشرب املستقاة من سيدي حممد بن 

ة، ع على هنر أيب رقراق، جهة الرابط سال القنيطر عبد هللا اللي واق
وكاين حىت احملمدية وكذلك الدار البيضاء، هاد األايم تنتقل 

وسيدي  8وسجن العرجات 9وسائل اإلعالم أن سجن العرجات 
عالل البحراوي، هادو املياه العادمة دايهلم كتصب وال كتاخذ 

يستعملوه، اء اللي كالطريق دايهلا للبحرية اللي منها كياخد السد امل
L'ONE  كيستعملها املكتب الوطين للماء الصاحل للشرب

ابش يزود الساكنة، وابلتايل فبغينا هاد التشويش اآلن، وهاد القلق 
واحد القارة اللي كيشغل الساكنة، بغينا احلكومة تعجل بنقطتني: 
أوال، تبدل جمهود كبري يف هاد العملية دايل التواصل، ابش تشوف 
اجلهود، مث املسألة الثانية أهنا تعجل مبحطات معاجلة املياه من 

 .أجل حماربة هذا التلوث، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ ال 
 .يبدو، تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة نزهة الوايف، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن 
 :لتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامةوا

هو كيما قلت  احملرتمة والسيد النائب احملرتم، شكرا السيدة النائبة
أن كان التوجه أنه منشيو للربانمج ككل، اللي هو الغالف دايلو 

مليار دايل الدرهم، فتم كذلك اختاذ قرار آخر، هو أننا منشيو  34
، اليوم حنا ما 8096-8091لربامج منوذجية، توقفات يف 
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 درانش غري الربامج النموذجية، قلنا برجمنا، دران واحد العمل دايل
la mutualisation  بينا حنا واملاء والداخلية، ودران برجمنا

إن شاء هللا مبا فيهم إدماج دايل هاد املراكز اللي كانت  9800
 .ومل ترى النور 8096-8091مربجمة يف 

، املكتسبات، املولود اجلديد، لبالدان احلمد هلل اليوم ابإلضافة هلاد
هاد الشي راه بالدان يف إطار املسايرة، وما كانش ميكن يكون إال 
ألن كانت اجلهود السابقة، غادي تكون عندان رفع من مستوى 

حمطة معاجلة، وغنتقلو   800إىل  992حمطة املياه املعاجلة من 
إن شاء هللا  %60كنتقلو إىل   %89كذلك اليوم عندان غري 

ألن حنا كنعتمدو ابملناسبة تقييم شهري داخل الوزارة مع الشركاء 
وابش   la mise au point دايلنا وداخليا ابش كنديرو

كنتقدمو مبا يف ذلك كنمشيو يف عني املكان مع السادة الشركاء 
 .دايلنا، خاصة العمال واإلخوان واألخوات والرؤساء

 ق ابإلشكال اليوم اللي مطروح يفما يتعلق ابلسؤال فيما يتعل
مجاعة السهول، أوال املستويني وإن شاء هللا نذاكرو بعد ذلك يف 
مناسبة أخرى وخاصة يف اللجنة، للرأي العام، هذه دولة ما 
ميكنش نبداو هنضرو أن املياه اللي كيشربوها الناس هي ملوثة 

لصباح ا ابملياه العادمة. اليوم مشات الشرطة البيئية، سيفطتها يف
ومشات كذلك للمخترب اللي هو رصد جودة مكافحة التلوث، 
مشى يف عني املكان وغيخرج لنا التقرر ابش نكلمو الناس 
مبعطيات عندها مصداقية، هادي املسألة االوىل. املسألة الثانية 
هو أن األصل أن احلوض املائي دايل سبو هو اللي املفرتض عندو 

 ..حمطة معاجلة املياه اللي

 :لسيد رئيس اجللسةا

شكرا لكم السيدة الوزيرة على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة. 
. 8وننتقل إىل القطاع املكلف ابلتجارة اخلارجية عدد األسئلة 

نرحب ابلسيدة الوزيرة. والسؤال األول هو سؤال عن محاية 

الصناعات الوطنية للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .فليتفضل السيد النائب احملرتم مشكورااإلشرتاكي، 

 :النائب السيد حممد أبركان

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة، إغراق األسواق الوطنية ابملنتوجات املستوردة من 
بعض الدول كآسيا وتركيا وأورواب، والقرار األخري اللي خذيتو ابش 

 .وصلتو؟ وشكراحتميو الشركات الوطنية فاين 

 :السيد رئيس اجللسة 

شكرا السيد النائب احملرتم، تفضل السيدة الوزيرة، واحد اللحظة 
 .السيدة الوزيرة نعطيو نقطة نظام. تفضل

 :)النائب السيد عبد هللا بووانو )نقطة نظام

 شكرا السيد الرئيس،

أوال اإلخوان اللي جنحو يف اإلنتخاابت اجلزئية مرحبا هبم، كاين 
من  900نظام داخلي، هاد النظام الداخلي هومنبثق الفصل 

الدستور كيتكلم على السؤال واجلواب دايلو، حنا دران واحد 
العرف ألن واخا السيد ما يكونش طارح السؤال، كيكون الفريق 
دايلو كيتوجه إبسم رئيس الفريق، ولكن ما ميكنش واحد تعلن 

زيز  قبيلة مع السي ابعاآلن يف هاد اجللسة ويطرح السؤال، احنا 
كنا غنطرحو هاد اإلشكال، لكن كان جا يف إطار تعقيب 
إضايف، كاين احلق، أما أن يطرح السؤال وهو ليس بواضعه فهنا  
كاين إشكال دايل النظام الداخلي، أرجو أن تنتبهو لكي حنرتم 

 .مجيعا، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الرئيس
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النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي )نقطة 
 :)نظام

حنن يف الفريق اإلشرتاكي، حني يتقدم أحد النواب أو إحدى 
النائبات بطرح السؤال فهو يتحدث إبسم الفريق اإلشرتاكي، 
وليس هناك يف النظام الداخلي ما يفيد ما صرح به النائب احملرتم، 

 رح السؤال الذي هو سؤال للفريقوابلتايل من حق النائب أن يط
 .اإلشرتاكي، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد الرئيس

نقطة اليل )االستقالنائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق 
 :)نظام

حنا بدوران هننئ وهنأان اإلخوة العائدين إىل القبة، ولكن القانون 
ال انئب السؤال سؤ فوق اجلميع، احملكمة الدستورية اعتربت أبن 

 .ماشي سؤال الفريق، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الرئيس، تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

 :اخلارجية

ة الربملان، رجوع إىل قبشكرا السيد النائب احملرتم، وهنيئا لك ابل
إذا اجملهودات اللي كتقوم هبا كتابة الدولة من أجل محاية 
املنتوجات املغربية من املمارسات التجارية غري املشروعة هي مهمة 
جدا، هناك إجراءات قامت هبا وتدابري مرتبطة حبماية اجلالية 

ردة و قامت هبا الوزارة ملواجهة حدة آاثر املنافسة بني املواد املست
واملصنعة حمليا، فعال ذكرمت أبن هناك بعض اإلجراءات اللي قامت 
هبا احلكومة يعين قريبا وهو إجراء تدبريي اللي ابلنسبة للمواد 

املستوردة من تركيا، هذا كان إجراء تدبريي، اهلدف منو هو محاية 
سة املنتوج املغريب ومحايته من التنافسية الشرسة هلاد املنتوجات األلب

قمشة الرتكية، هذا تدبري وقائي ملدة مؤقتة اللي كيهم ابألساس واأل
املواد املستوردة من تركيا ولكن فقط يف قطاع األنسجة، هو إجراء 
صراحة كنظن أبنه غادي يقدر أيهل هذه املنتوجات الوطنية أهنا 
يكون عندها تنافسية ابلنسبة للمواد األخرى وأيضا حيمي املنتوج 

 .الوطين، شكرا

 :يد رئيس اجللسةالس

 .شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائب حمرتم

 :النائب السيد حممد أبركان

هاد الشي اللي كيتصدر من الصني وتركيا، بزاف كيدوز على 
مليلية احملتلة وسبتة احملتلة، ولكن خاص واحد املراقبة تكون من 

لسلعة دايل االدولة دايلنا، مليلية الدرك دايهلم كيشدو الطوانت 
غري صاحلة ومها ما عندهومش الغرض حىت على الشعب دايل 
املغرب، كيشدو هاديك السلعة وكيحجزوها وما كيخليوهاش 
تدوز عندان، ولكن بغينا السلعة اللي كتجي للموانئ دايل املغرب 
خاص املراقبة تكون مشددة ألن هاديك السلعة كانت سلعة 

 للماكلة، ال للباس، ال فاسدة ما صلحاش لينا ال للشعب، ال
 .والو

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد احملرتم، هناك من تعقيب إضايف يف املوضوع؟ تفضل

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

 شكرا السيد الرئيس،

غري هاد احلماية دايل املنتوجات الوطنية بطبيعة احلال حنن معها، 
املغرب من الدول اللي معروفة ابحرتام اإللتزامات دايلو يف إطار 
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لذلك فحنا نلح على هاد األمر، اثنيا تنقولو ما  .القانون الدويل
ل خاصش تكون انتقائية يف التطبيق دايل القانون، ويف التطبيق داي

 ألنه اإلنتقائية تتعطي واحد اإلشارة أبنه كاين هناك اإلتفاقيات،
شركاء مستهدفني، لذلك كاين منتوجات أخرى اليت تنافس 
حقيقة املنتوج الوطين، واللي ميكن نديروا فيها املسطرة دايل 
اإلغراق، واللي هي مسطرة معرتف هبا يف املنظمة التجارة العاملية، 

سة وجات واللي هي منافلذلك ينبغي اإلهتمام مبثل هذه املنت
 .حقيقية للمنتوج الوطين وليس املنتوجات املستهدفة

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد الرئيس، تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

 :اخلارجية

 نقول أبن هاد القضية دايل اإلنتقائية ما كيناش ألن أان غري بغيت
هذا قانون داخل يف إطار املواثيق الدولية بني املغرب والدول اللي 
عندها معاها اتفاقية التبادل احلر، وهاد اتفاقية التبادل احلر اللي  
كانت مع تركيا كاينة هناك مادة اللي كتخول املغرب أنه ما  

ن كيشوف، عندما يكون احلاجة إىل كنقولوش أبنه كرياجع ولك
يعين مراجعة بعض أو ال محاية املنتوج الوطين فهذا مؤهل لو 
حسب القوانني الدولية، وحسب اتفاقيات التبادل احلر اللي 
درانها مع تركيا، ابلنسبة لإلنتقائية كتجي، الطلب كيجي من 
القطاعات، وهذا القطاع دايل األنسجة هم الذين طالبوا أبن 

يعين تنافسية شرسة ابلنسبة للمنتجات دايهلم هو اللي خول  هناك
لينا، هو اللي خالان أننا انخذوا هذا التدبري وهذا التدبري رمبا يكون 

 .غدا أو بعد غد مع قطاعات أخرى ماشي غري األنسجة، وشكرا

 

 

 :اجللسةالسيد رئيس 

ؤال سشكرا السيدة الوزيرة، منر إىل السؤال األخري يف القطاع هو 
عن تقييم حصيلة اتفاقية التبادل احلر للسيدات والسادة النواب 
احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة السيد النائب احملرتم لكم 

 .الكلمة

 :النائب السيد حممد ابدرار

 شكرا السيد الرئيس،

ل، بغينا التقييم دايلكم والتقييم دايل احلكومة كك السيدة الوزيرة،
 اتفاقية التبادل احلر اللي برمها املغرب منذ سنواتحول العديد من 

 .مع العديد من الدول؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

 :اخلارجية

 السيد الرئيس،شكرا 

هاد احلصيلة دايل اتفاقية التبادل احلر احنا كنعرفوا أبن املغرب 
اختار أنه يكون إنفتاح اإلقتصاد دايلوا على شركاء جتاريني أجانب 
أو شركاء آخرين، فكانت هذه احلصيلة كنظن جيدة جدا 
خبصوص أهنا كانت هلا مردودية على يعين النمو دايل الصادرات 

ب، نعطيك على سبيل املثال الرفع من وترية ابلنسبة للمغر 
مع الوالايت  96.3الصادرات اللي بلغات معدل ما يناهز 

يف إطار اتفاقية التبادل احلر مع جامعة  % 94املتحدة األمريكية، 
مع دول  % 98يف إطار تطبيقية أكادير،  % 96الدول العربية، 

اجملموعة  مع 99.4مع تركا،  % 40اإلمارات العربية املتحدة، 
 .األوربية للتبادل احلر، وشكرا
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 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حممد ابدرار

 شكرا السيد الرئيس،

 وصفتو هاد التقييم هذا أبنه تقييم جد إجيايب السيدة الوزيرة،
صراحة وأان تنقول منني جا املشكل، فاملشكل األساسي ألن 

ابية احلكومة غالط، أان تنستغرب كيفاش تتعطيوا اإلجيالتقييم دايل 
دايل هاد اإلتفاقيات الطرف اخلاسر  % 11هلذا التقييم وحنا 

 فيها هو املغرب، إيال ما عرفتوش كيفاش تديرو التقييم إلتفاقيات
التبادل احلر، استعنوا خبرباء اللي غادي يوريوكم، فأان كنستغرب 

مليار دايل العجز، هاد  800صلنا لالسيدة الوزيرة، احنا حاليا و 
العجز منني تيجي، تيجي ما كاينش التوازن بني التصدير 
واإلسترياد، هنا غادي نرجعوا للمشكل األساسي، املشكل 
األساسي هو املنظومة اإلقتصادية يف املغرب خاصها إعادة النظر، 
واحد اهليكلة كاملة خاصها تدار، وهنا غادي نتاجهوا هلاد الشيء 

 اب اللي راه اململكة غاداي فيه دايل تعومي الدرهم، كيفاش غاديدا
جنحوا هاد الورش الكبري واللي هو ما خصوش يكون يعين 
املزايدات، كيفاش غادي جنحوه واحنا أساسا تنفاقموا العجز، 
وتنزيدوا من الفرص أنه نفشلو هاد املشروع دايل تعومي الدرهم، 

ظر اشي يف حمله، خاص إعادة النالسيدة الوزيرة التقييم دايلكم م
 .يف املنظومة اإلقتصادية للمغرب ككل، وشكر

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف؟ تفضلي 
 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة سعاد الزايدي

 شكرا السيد الرئيس،

تفاقية األساسي من االيوم كنالحظوا أن املستفيد  السيدة الوزيرة،
التبادل احلر اللي وقعتها بالدان كلها كيستافد منها يعين الطرف 
اآلخر، كنالحظوا كيفما كيالحظو املغاربة كاملني أن املنتجات 
مثال على سبيل املثال الرتكية والصينية اكتاسحات األسواق 
املغربية، بواحد الطريقة يعين رهيبة جدا وبواحد الطريق خطرية 

 .عة، والت كتشكل خطر كبري على الصانع املغريب البسيطوسري

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد النائبة، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضايف 
آخر؟ تفضل السيد النائب احملرتم، ميكن ليك تغيري ذاك امليكرو 

 .إيال كان ما خدامش

 :النائب السيد حسن عكاشا

.. 

 :اجللسةالسيد رئيس 

انتهى الوقت، شكرا، إذن ندوزوا للرد السيدة الوزيرة تفضلي إذن 
 .السيدة الوزيرة مشكورة

السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة 

 :اخلارجية

 شكرا السيد الرئيس،

إذن أان ابلنسبة يل اإلجيابية هي يف تنويع يف الشركاء ابلنسبة 
ة يل للمغرب ويف اقتصاد يعين أتثريو على اإلقتصاد املغريب، ابلنسب

أيضا ابش كنتكلموا على العجز يف امليزان التجارية، أان فعال  
منو  كنقول أبنه هناك إجيابية يف التنويع وإجيابية يف الرفع من يعين

ولكن أيضا هناك عجز، هناك بعض اتفاقية التبادل الصادرات، 
احلر اللي كنقولوا أبهنم فيهم عجز، لكن ماشي تيمنع أبنه هذا  
كيأثر سلبا على اإلقتصاد الوطين، هناك عوامل أخرى اللي كتؤثر 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

50 

يف عجز امليزان التجاري، على سبيل املثال ال احلصر، هناك أيضا 
 يف ورش من اإلصالحات املغرب احلمد هلل اآلن داخل يف يعين

ومن البناء، هناك بعض املواد اليت يعين كنستعملوها يف مواد البناء 
أو بعض املداخالت اللي كتستعمل مثال يف السيارات ويف كذا، 
يعين كنضطروا يعين نستوردها مبواد خمفضة ولكن أيضا كتساهم 
يف بناء يعين أوراش كربى. هناك أيضا مواد الطاقة ومواد القمح 
اللي كتساهم أيضا يف عجز امليزان التجاري، نقدر نقولك على 
سبيل املثال ال احلصر، أن كاينني هناك تبادل جتاري مع بعض 
الدول اللي ما عندانش معاهم اتفاقيات التبادل احلر ومع ذلك  

من العجز  % 97كاين هناك عجز، على سبيل املثال الصني 
ك ما عندانش معاهم يف امليزان التجاري اللي معاهم، مع ذل

اتفاقيات التبادل احلر، إذن اإلجيابية كاينة ولكن هاد اإلجيابية  
كتمثل يف الرفع من مستوى الصادرات وكينعاكس إجيااب على 

 .اإلقتصاد الوطين، وشكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيدة الوزيرة ونشكركم على حسن مسامهتكم يف هذه 
آخر قطاع وهو القطاع املكلف اجللسة، لنمر إىل القطاع إىل 

ابملغاربة واملقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة نرحب ابلسيد الوزير عدد 
األسئلة هو سؤال واحد عن إدماج أبناء اجلالية يف املدارس املغربية 
وعدم إدراج شهادة اإلجازة املهنية يف بعض املبارايت لولوج 

فريق  مني منالوظيفة العمومية للسيدات والسادة النواب احملرت 
 .العدالة والتنمية، فليتفضل السيد النائب احملرتم لبسط السؤال

 :النائب السيد عبد العزيز العماري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

مغاربة العامل كيعتزوا ابإلنتماء دايهلم لبالدهم،   السيد الوزير،
كيقوموا ابلواجبات دايهلم يف الدفاع عن القضااي الوطنية، الدستور 
 عطاهم احلقوق ابش يتمتعوا حبقوق املواطنة الكاملة، يتطلعون

للمسامهة يف هاد احلقوق على املستوى السياسي واملؤسسايت،  
كاين واحد الشق منهم كيبغي يرجع للبالد السيد الوزير، ملا  
كريجع للبالد دايلوا كيتطرح ليه التحدي دايل التمدرس دايل 

 أشنو هي العمل اللي كتقوموا به مناألبناء دايلوا، السؤال دايلنا 
 .أجل تيسري العمل إدماج أبناء دايل املغاربة العامل؟ وشكرا لكم

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد النائب، لكم الكلمة السيد الوزير للرد

خلارجية ملنتدب لدى وزير االسيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير ا
 :ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة فاملكل

تنشكر فريق العدالة والتنمية على طرح هاد السؤال، ابلفعل كيطرح 
إشكال كبري ال سيما يف العودة اإلضطرارية إلدماج أبناء اجلالية 

تبدل واحد اجملهود   8094دايلنا يف النظام التعليمي املغريب، من 
 :كبري، كاين

احلصول على كل الواثئق اللي كتخلي هاد األبناء  تسهيل-أوال
 أهنم يلتحقوا بكل املدارس املغربية التابعة لكل األكادمييات؛

عملية أخرى مهمة هو حتديد املستوى الدراسي، يف  كاينة-اثنيا
حالة ما كان غايبة واثئق تؤكد هداك املستوى الدراسي وهذا 

 يم؛ل ونساء التعلجمهود بيداغوجي كيقوموا ابألكادمييات رجا

 هلم اختيار يتسجلوا يف كل مؤسسة األقرب ليهم؛ أن-اثلثا

حالة ما أهنم بغاوا يدخلوا للتكوين املهين عندهم حق  يف-رابعا
 .الولوج إىل مراكز التكوين املهين

فيما خيص التعليم العايل مباشرة ملا كيكون الرجوع اضطراري، 
ندو بية، وكذلك عويتبث ما يثبت ذلك كيدخل للجامعة املغر 

احلق واألسبقية يف املنحة الدراسية وعندو احلق يف ولوج كذلك 
األحياء اجلامعية، عندو أسبقية فيها، اآلن احنا هيئنا واحد 
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املشروع دايل املرسوم اللي اآلن كاين يف القطاعات املعنية قيد 
 .الدراسة اللي غيؤطر هاد العملية هادي، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب لكم الكلمة للتعقيب

 :النائب السيد موسى عبد هللا

 شكرا السيد الرئيس،

على جوابكم، غادي منشي مباشرة للجملة  شكرا السيد الوزير
دايل الصعوابت اللي سجلناها ابلنسبة هلاد الفئة دايل أبناء اجلالية 

د على رأس هاد الصعوابت السيدايلنا اللي كرتجع ألرض الوطن، 
الوزير كاين مشكل دايل اللغة، أغلب هؤالء التالميذ مغلوقني  
كيما تنقولوا إما اللغة اإليطالية، إما اإلسبانية، إما الفرنسية، 
فكيف هلم أن يتابعوا تعليمهم يف أقسام عادية وابللغة العربية، 

 واانخذينا كذلك من مصدر مشينا عند مدراء دايل مؤسسات عط
من الصعوابت أن اإلدارة دايل املؤسسات املستقبلة ال تتوصل 
ابمللفات املدرسية، مما يصعب معه حتديد املستوى الدراسي دايل  
كل واحد من هاد التالميذ، بعض هؤالء السيد الوزير بعض هؤالء 
التالميذ كيجيوا يف وسط السنة الدراسية، ويصعب كذلك معهم 

يد مسار املعتمد يف املنظومة، لذلك السيعين التعبئة دايل نظام 
الوزير احنا كنقرتحوا أنه تكون واحد الشراكة ما بني دار اهلجرة 
أو دار املهاجر مع األكادميية مث اجمللس اجلهوي يديرو واحد واحد 
الشراكة بيناهتم يكون الغاية منها هو اإلنكباب على حل مثل هاد 

 ..املشاكل، عالقة مع هاد املشكل

 :اجللسةرئيس  السيد

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب إضايف؟ 
 .ما كاينش السيد الوزير تفضل

خلارجية ملنتدب لدى وزير االسيد عبد الكرمي بنعتيق، الوزير ا
 :ابملغاربة املقيمني ابخلارج وشؤون اهلجرة املكلف

لنائب أنه اهادي من بني املواضيع املهمة، غري بغيت خنرب السيد 
ماشي ابلضرورة اإلختبارات كتم ابلعربية والفرنسية، راه كاين واحد 
اجملهود ابش تيدار على األقل ابللغة اللي كاينة، دايل لغة بلدان 

 اإلستقبال؛

مطروحة يف العامل كلو يف حالة العودة اإلضطرارية، احنا  -3
ن، لكن مطالبني ابش نبذلوا واحد اجملهود بيداغوجي كبري كاين اآل

 راه ابقي فيه صعوابت، ابقي فيه صعوابت كثرية، احنا منفاحتني
على كل الشراكات اللي غتسهل هاد اإلندماج داخل النظام 

نظرا للتصدعات  8091-8093-8094املدرسي، ولكن 
اللي كانت جمموعة من الدول جنحنا يف هاد املرحلة اإلنتقالية، 

 .ائبعة، شكرا السيد الناآلن خاصنا نطوروها ابش متشي أكثر جنا

 :لسيد رئيس اجللسةا

شكرا السيد الوزير احملرتم، وشكرا لكم على حسن مسامهتكم يف 
هذه اجللسة. وهبذا نكون قد استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة 

من  918جبدول أعمالنا. لنمر اآلن لتناول الكالم وفق املادة 
النظام الداخلي، والكلمة للمتحدث السيد النائب عبد اللطيف 

امي التنمية حول توايل عمليات الرت بن يعقوب عن فريق العدالة و 
واإلستيالء على عقارات الغري بعدد من املدن للمملكة. فليتفضل 

 ،السيد النائب مشكورا..، باليت السيد النائب واحد الثانية
 .تفضل
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النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي )نقطة 
 :)نظام

 شكرا السيد الرئيس،

احد ملكتب دايل اجمللس، حنا تقدمنا بو غري بعجالة، وهذا تنبيه 
اجملموعة دايل اإلحاطات يف هذا اإلطار واللي كنالحظوهو أنه 
يعين احلكومة كل ما احرتمنا النظام الداخلي، كلما ال تتعاطى مع 
طبيعة اإلحاطات اللي كنعطيو، اللي كتكون عندها أمهيتها ومنها 

، دران إحاطة يف وقته ما يتعلق ابلداء دايل ليشمانيا اللي أشران له
علما وابلتايل ما كانش معاها واحد جتاوب، حنا كنشوفو على 

 .أن خص يكون واحد التجاوب من احلكومة يف هاد اجلانب

 la نقطة اثنية حىت ال متر األمور ألنه ما بغيناش ندخلو يف واحد
polémique  ولكن للتوضيح، يعين السؤال حني يطرح من

 ..قبل الفريق أي نعم، ميكن للنائب أن يطرح سؤاله

 :السيد رئيس اجللسة

 ..حنا جتاوزانه دااب

النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي )نقطة 
 :) نظام

 .ال ال مسح يل السيد الرئيس، توضح

 :السيد رئيس اجللسة

الرئيس، هدي نقطة جتاوزات ما غناخدوش ال جتاوزانها السيد 
نقطة نظام ابش نرجعو ليها، تفضل السيد النائب احملرتم، ال ما 
غاديش نرجعو لنقطة انقشناها ونضيعو للناس وقتهم، السيد 

 .النائب هللا خيليكم أكرموا النائب ابإلنصات

 :النائب السيد عبد اللطيف ابن يعقوب

 شكرا السيد الرئيس،

امللكية املنصفة لضحااي السطو على العقار، وبعد  بعد الرسالة
التفاعل اإلجيايب لوزارة العدل مع الضحااي وهيكلة عملها يف إطار 
جلنة، ووفق جمموعة من اإلجراءات اليت مهت العديد من 
القطاعات احلكومية حملاصرة الظاهرة دايل السطو على العقارات، 

ة وأبشكال ال أقول  املؤسف أن نرى أن الظاهرة ال زالت مستمر 
 .كبرية، ولكن أبشكال تثري خماوف املواطنني

ويف هذا السياق وحنن نتكلم اليوم، شهدت مدينة الدار البيضاء 
عملييت تنفيذ اليوم، األوىل بشارع بوردو، واألخرى كانت على 
مستوى حي بوركون جملموعة من الفيالت اليت أصبح أهاليها الذين 

ود مهددون ابإلفراغ، وتنقل الصحافة عق  1يسكنوهنا ألكثر من 
الوطنية بشكل مستمر عمليات أخرى يف خمتلف املناطق، حنن ال 
نريد أن نسود الصورة وال نريد أن نثري مسألة األمن العقاري ببالدان 
 املستقر وهلل احلمد، ولكن نريد أن تقف جلنة املتابعة، والسيد الوزير

ات وقوف على احليثييعمل بشكل كبري داخل هذه اللجنة، وال
 .اليت متكن هذه العصاابت من اإلستمرار يف عمليتها

أمور أساسية أقرتحها على السيد الوزير، أوهلا هو  4وأشري هنا ل
التنبيه إىل ضرورة احرتام القانون، وابخلصوص فيما يتعلق 
ابملتابعات املدنية اليت جيب أن تقف على هذا املستوى، إذا أثريت 
قضااي الزور علما أن الزور هو األساس يف السطو على هذه 

ياطيا على الدولة يدها احتالعقارات. املسألة الثانية نتمىن أن تضع 
العقارات املهجورة أو العقارات دايل األجانب اليت ال حيضر 
مالكها، بشكل احتياطي. املسألة الثالثة واألخرية اذا مسحتم 

 ....السيد الرئيس
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 :السيد رئيس اجللسة

تهى الوقت، الكلمة للسيد الوزير نرحب به معنا، فليتفضل ان 
 .مشكورا

 :أوجار، وزير العدلالسيد حممد 

 شكرا السيد الرئيس،

أود أن أتقدم ابلشكر للسيد النائب احملرتم على طرح هاد املشكل، 
األمن العقاري قضية إسرتاتيجية، جاللة امللك تفضل ونبه 

 ..احلكومة إىل خطورة

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .السيد الوزير إيال تكرميت ورفعيت شوية الصوت هللا خيليك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

إىل ظاهرة اإلستالء على الغري، ومنذ سلف األستاذ الرميد تكونت 
 جلنة تتابع بعناية هاد املوضوع واختذت تدابري تشريعية وتدابري

يئة تنظيمية وتدابري إبالتفاق مع اهليئة الوطنية للموثقني ومجعيات ه
زان أطمئنكم أننا أجن احملامني، املساطر القضائية جارية، أريد أن

حصيلة هذه اللجنة وهي إجيابية، واللجنة ستنعقد يف األايم املقبلة 
إلطالع الرأي العام على خمتلف التدابري اليت مت اختاذها، السيد 
النائب السي ابن بعقوب نقول حنن رهن إشارتك للتواصل املباشر 
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