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 الثماننيو  ةالسابعحمضر اجللسة 
 

 (.م1192 ماي 19ه )9341 رمضان 5 االثنني :التاريخ

 واب.رئيس جملس النل اخلامسالنائب  أوزينحممد  السيد: لرائسةا

 عشر ةاديابتداء من الساعة احل دقيقة ان ومخسونتساع :التوقيت
 .ةاخلامسوالدقيقة  صباحا

ت املتعلقة ابلقطاعا األسئلة الشفوية مناقشة :األعمالجدول 
 احلكومية التالية:

 الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي؛ 
 كتابة الدولة املكلفة ابلنقل؛ 
 الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ 
 كتابة املكلفة ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي؛ 
  السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد

 جتماعي؛اال
 كتابة الدولة املكلفة ابإلسكان؛ 
 كتابة الدولة املكلفة ابلتنمية القروية واملياه والغاابت؛ 
 كتابة الدولة املكلفة ابلتنمية املستدامة؛ 
 كتابة الدولة املكلفة ابلسياحة؛ 
  الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف ابلعالقات

 مع الربملان واجملتمع املدين؛
 :رئيس اجللسة ،أوزينحممد السيد 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 افتتحت اجللسة،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

امسحوا يل بداية مبناسبة الشهر الفضيل، أن أتقدم إليكم       
 ءومن خاللكم، إىل كافة الشعب املغريب واألمة اإلسالمية مجعا

مبوفور الصحة والعافية والرفاهية واألمن واإلستقرار، حتت الرعاية 
السامية ملوالان املنصور ابهلل صاحب اجلاللة امللك حممد السادس 

 .نصره هللا وأيده

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

نلتقي جمددا يف حصة لألسئلة الشفهية برسم هذه الدورة       
ا بة العمل احلكومي، ويتضمن جدول أعماهلالربيعية، يف إطار مراق

تجارة وال واالستثمارالصناعة  قطاعات:سؤاال شفهيا، هتم  41
واإلقتصاد الرقمي، القطاع املكلف ابلنقل، الطاقة واملعادن والتنمية 
املستدامة، السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واإلقتصاد 

مية لقطاع املكلف ابلتناإلجتماعي، القطاع املكلف ابإلسكان، ا
القروية واملياه والغاابت، وأخريا وليس آخرا القطاع املكلف 

 .ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

واآلن، امسحوا يل أن أطلب من السيد أمني اجمللس تالوة       
 .املراسالت الواردة على الرائسة، فليتفضل مشكورا

 :السيد السالك بولون أمني اجمللس

توصلت رائسة اجمللس من السيد رئيس احلكومة ابملشاريع       
 :القوانني التالية

 بتغيري وتتميم القانون  91.92 مشروع قانون تنظيمي رقم
املتعلق ابلتعيني يف املناصب العليا،  11.91التنظيمي رقم 

من الدستور، الصادر بتنفيذ  11و 31تطبيقا ألحكام الفصلني 
 9344شعبان  11بتاريخ  9.91.11الظهري الشريف رقم 

 ؛1191يونيو  91موافق 
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  يوافق مبوجبه على اإلتفاقية املوقعة  11.92مشروع قانون رقم
، بني اململكة املغربية ومجهورية 1192فرباير  12ابلرابط يف 

هرب الضرييب، ومنع الت االزدواجبنغالديش الشعبية لتجنب 
 الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل؛

  يوافق مبوجبه على االتفاقية بشأن  14.92قانون رقم مشروع
، بني 1192فرباير  11اخلدمات اجلوية املوقعة ابلرابط يوم 

 .حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة البحرين

ومن الفريق اإلشرتاكي توصلت الرائسة مبقرتح قانون يقضي       
در ، الصا9.95.999من الظهري الشريف  914بتعديل املادة 

(، بتنفيذ القانون 1195أغسطس  3) 9341من شوال  92يف 
املتعلق بتنظيم مهنة حماسب معتمد وإبحداث  911.91رقم 

 .املنظمة املهنية للمحاسبني املعتمدين

سؤال شفوي  51 ب:كذلك توصلت رائسة جملس النواب       
 .جوااب عن أسئلة كتابية 14سؤال كتايب و 993و

 :ائبني للمرة الثانيةقرار يتعلق ابلغ      

تطبيقا ألحكام الدستور املنصوص عليها يف الفقرة اخلامسة من 
من النظام  931و 931، وعمال بتطبيق املادتني 11الفصل 

وحيث أن السيدات والسادة النواب  ،الداخلي جمللس النواب
الل هذه للمرة الثانية خالتالية أمساؤهم، تغيبوا عن اجللسة العامة 

 قرر تطبيق مقتضيات النظام الداخلي احملدد يف الفقرتنيتالدورة، 
 النواب:، ويتعلق األمر ابلسادة 931الثانية والرابعة من املادة 

 إيدار أجنار -حممد صدقي -مسري عبد املوىل 

 .شكرا السيد الرئيس 

 :السيد رئيس اجللسة
 شكرا السيد أمني اجمللس،

نسبة األفاضل، فبال لإلخبار فقط السيدات والسادة النواب      
لطلبات التحدث يف موضوع عام وطارئ، فقد متت إحالة عشرة 

 .طلبات إىل احلكومة ومل يربمج أي طلب منها

 حضرات السيدات والسادة،

نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا،       
. يونستهلها بقطاع الصناعة واالستثمار والتجارة واإلقتصاد الرقم

عدد األسئلة مثانية نرحب ابلسيد الوزير، ومباشرة منر للسؤال 
األول عن معضلة القطاع الغري املهيكل وإعادة إدماجه للسيدات 

د والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل السي
 .النائب احملرتم مشكورا

 :النائب السيد بلعيد أعلوالل
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، إىل أي مدى يعترب القطاع الغري املهيكل       
 ملجأ ضد القطاع املهيكل خصوصا الشركات املتوسطة؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير      

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

 السيد الرئيس،
رمضان مبارك سعيد، إيال امسحتو القطاع الغري املهيكل  أوال      

 أوال املقاول الذايت املقاوالت:فيه ثالثة دايل األنواع دايل 
l'auto-entrepreneur ؛ اثنيا املقاولة الصغرى؛ واثلثا

اللولني دايل املقاول الذايت  1الكبرية أو الكربى. األنواع ب املقاولة
دايل األنواع  1كب أو نواكب هاذ واملقاولة الصغرى جيب أن يوا 

ابش ميكن ليهم يدخلو للقطاع املنظم أو الربامج اللي توجدو ليهم 
 .يف املغرب مهمة جدا، أعطت نتائج اللي ميكن لينا نتكلمو عليها
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لكن النوع األخري، ومها الشركات الكربى اللي كنلقاوهم يف       
نا نقدرو نقولو أننواكبوهم، و  القطاع الغري املهيكل، الزم أننا

حنارهبم ابش يدخلو للقطاع املهيكل، ألن هاد الشركات اللي  
كيكونو كبار وما كيخلصوش الضرائب أو ما كيسجلوش الناس 

أو ما كيخلصوش اجلمارك، هادو مشكل  "la CNSS" يف
مهم للشركات األخرى. فهاد ثالث أنواع دايل املقاوالت الزم أننا 

شركة  ماشي حبال املقاول الذايت، حبال نشوفوهم بواحد النظرة يعين
 .شكرا ،صغرى والشركات الكربى

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب إذا كان هناك       
 .تعقيب تفضل

 حممد احلارثي: النائب السيد

اد هذا القطاع على اإلقتص السيد الوزير، كما تعلمون يؤثر      
ية اقض، من انحية قطاعية خيل مببادئ التنافساملغريب بشكل متن

اإلقتصادية، ال حيرتم جودة املنتوجات واخلدمات، يفتقر لشروط 
 التطوير، ال حيرتم قوانني التشغيل، حيرم شرحية كبرية من الشغيلة
 من التغطية الصحية، يضرب يف العمق العدالة اجلبائية ويضيع على

م، ابلنسبة للقطاع املنظ الدولة مداخيل مهمة، يشكل سوق سوداء
ويستقطب قطاعات مهنية مؤطرة كالصحة. ويف نفس الوقت، 

 %91يساهم هذا القطاع يف اإلقتصاد الوطين بشكل معترب نسبة 
مليار درهم،  311يف الناتج اخلام مع رقم معامالت يقدر ب

ألف سنواي،  91مليون وحدة بزايدة  9,1يتكون تقريبا من 
 .من اليد العاملة % 43بنسبة مليون عامل  1,3ويشغل 

السيد الوزير، لقد بذلت جمهودات مهمة من طرف احلكومة       
السابقة واحلالية من أجل تتبع هذا القطاع وضمان هيكلته بداية 
إبقرار إلتزامات حماسبية مبسطة، مث إبحداث قانون املقاول الذايت 

كنها تبقى غري  لومراجعة السالمل الضريبية، تنظيم الباعة املتجولني. 

كافية وحمدودة التأثري، مما يستدعي اختاذ تدابري إضافية للحد من 
 .هذه الظاهرة

 رتاتيجيةالسالسيد الوزير، إن احلكومة مطالبة اليوم أن تؤسس       
واضحة املعامل أبهداف مرقمة وحمددة يف الوقت مع وضع آلية 

يكلة وإال سوف هالتتبع واملراجعة لتهجري هذا القطاع إىل الضفة امل
نشهد هجرة معاكسة. فإذن، ابإلضافة إىل التدابري املتخذة واليت 
جيب الوقوف عليها وتقييمها جيب فتح قنوات التواصل من أجل 
التحسيس والتكوين هلذه الفئة من أجل رفع قدراهتا وكذلك جيب 
التفكري يف إحداث مناطق أنشطة اقتصادية بديلة الستيطان هاته 

ب القطاعات، وهيكلة األسواق األسبوعية القروية  األنشطة حس
كذلك كما جيب قرن تنظيم الباعة املتجولني ابلتسجيل يف نظام 
املقاول الذايت. اليوم احلكومة مدعوة لرتسيخ اإلحساس لدى 

ه املواطن مبسامهته الفعالة يف تنمية بلده والسهر على استقرار حميط
 .املهين وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

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

 فؤاد العماري: النائب السيد

السيد الوزير، ال خيفى عليكم أبنه هاد القطاع مهم، وكّتابعو        
كاملني شنو كيوقع يف املدن املغربية وخصوصا املدن الكربى، ألنه  

 كومة ماكاين مشاكل حقيقية وكيحسو املواطنني أبنه احل
عندهاش إسرتاتيجية واضحة اللي كيحسوا هبا أبنه غاديني هبا 

يف  سواء االسرتاتيجيةللقدام، وخصوصا ابلنسبة لألسواق 
عالقتكم مع غرف دايل التجارة والصناعة واخلدمات، وال مع 
اجلماعات الرتابية، ألنه اجلماعات الرتابية حىت هي كتنظم القطاع 

كاينش شي حاجة اللي  ا  الغرف، م يف املدن الكربى إىل جانب
كتحسس املواطن وخصوصا املقاوالت الصغرية والصغرية جدا 
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اللي كيعيشو أزمات حقيقية، السلطات احمللية كتجري عليهم على 
الباعة املتجولني، وأحياان كتقوم إبعادة هيكلة األسواق، بدون 

غرف لإسرتاتيجية واضحة سواء ابلنسبة للوزارة وال يف عالقتها مع ا
 .دايل التجارة وال مع اجلماعات الرتابية

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد الوزير      

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

شكرا يعين هاد املالحظات مهمة جدا، كنعرفو مجيع أن       
آنذاك كنت  "la CGEM" املغرب عاش واحد الفرتة كانت

، كانت حماولة أننا حناربو هاد النوع من "la CGEM" يف
 اإلقتصاد املغريب، وهو اإلقتصاد الغري املنظم. داك

"l'assainissement"  إيال عقلتو عليه، أعطى نتائج سلبية
مهمة جدا، إذن اليوم احملاربة دايل الباعة املتجولني ماشي حل، 

ل. نتجاوزو هاد املشاك ميكن لنا يعين خاصها نلقاو حلول أخرى
طبعا هاد املشاكل كيكونو يف مجيع املناطق اليوم يف املغرب، 

اللي عندان  les commerçantsوكيضرو يعين املستثمرين و
يف املغرب، التجار عندهم مشاكل مع هاد الفئة اللي يف القطاع 
الغري املنظم. ولكن حذار نعاود منشيو هلاد التجرابت اللي ما 

طاوش الثمار دايهلا، املهم أننا اآلن نواكبو هاد القطاع ابش ع
ميشي من القطاع الغري املنظم للقطاع املنظم. إيال خذيتو "املقاول 

شخص اللي اخنرط يف  11.111الذايت" حلد اآلن، وصلنا ل
"املقاول الذايت" اليوم. فهاد النتائج إجيابية، خصها تكون أكثر 

لكن خصنا نواكبو هاد الناس ماشي  إن شاء هللا يف املستقبل،
حناربوهم، اللي ميكن حناربوهم ومها الشركات الكربى اللي كتكون 

 .يف القطاع الغري املهيكل، شكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال الثاين واملتعلق مبخطط       
الفريق  نالتسريع الصناعي للسيدات والسادة النواب احملرتمني م

 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية. السيد النائب احملرتم تفضل

 :النائب السيد حلسن حداد
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ما هو التقدم احلاصل يف املخطط أو يف تنفيذ       
 ."خمطط التسريع الصناعي" وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .اجلواب السيد الوزير      

ي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة السيد موال
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

شكرا، اللي صعيب وهو ميكن جناوب يف دقيقة على       
احلصيلة، نعطيكم نقطة مهمة. اهلدف األول اللي كان وهو 

منصب شغل، إيال عقلتو كان البعض كيتهكمو  511.111
 . األرقام اليوموكيقولو واش ميكن نوصلو هلاد النتائج أو ال

 la" منصب شغل، اللي اليوم كاين وحمسوب يف 192.111
CNSS":1191يف  11.111، 1195يف  52.000ن 

. يعين الوترية غادية يف اإلجتاه الصحيح، 1191يف  11.111و
منصب شغل اللي كاين فهاد  321.111واللي تسجل اليوم هو 

 .املشاريع اللي وقعنا حلد اآلن، شكرا

 :اجللسة السيد رئيس

 .شكرا يف الوزير، تعقيب السيد النائب      
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 :النائب السيد حلسن حداد

السيد الوزير، ابلنسبة للمخطط دايل التسريع الصناعي،       
نعم عندو أمهية ابلنسبة للقيمة التصديرية ابلنسبة للمغرب. ولكن 
فيما خيص التشغيل، راه هناك نقاش ألنه هناك صناعات اآلن 

اصب شغل، هناك كذلك معامل تقفل، هناك صناعات تفقد من
متر أبزمات مثل الصناعة دايل النسيج، كذلك الصناعة دايل 
اجللد. إذن جيب إعادة النظر فهاد املسألة دايل القدرة التشغيلية، 
وخصوصا ابلنسبة للصناعات اللي هي صناعات كالسيكية اللي 

 .موجودة ابلنسبة للمغرب

لقيام بيعين أنه يكون عندان واحد املخطط كذلك ال ميكن ا      
دايل اإلقالع الصناعي، بدون أنه تكون عندان شي منظومة شاملة 

ودايل التكنولوجيا ودايل العلوم. دول كثرية عندها  االخرتاعدايل 
. وهادي واالخرتاعابلنسبة للعلوم التكنولوجيا  اسرتاتيجيات

اد د ابلنسبة هلكبرية جدا، جيب كذلك اعتما  انطالقةاعطاهتا 
  . املسألة دايل الرباءات مثال، عندان ألف براءة اللياالسرتاتيجيات

 211فقط منها اللي هي دايل املغاربة و 111كتنتج يف املغرب، 
دايل األجانب. مثال ابلنسبة للبحث العلمي، ابلنسبة للبحث 

، يعين الناتج الداخلي اخلام %9والتنمية، الزال املغرب دون 
 ...للميزانية دايل البحث العلميابلنسبة 

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :النائب السيد عبد اخلاليد البصري
 .السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 السيد الرئيس،
ين، يف صنيع على الصعيد الوطيف إطار هاد التسريع دايل الت      

إطار تشجيع املنظومة السياسية دايل صاحب اجلاللة، ابش يكون 

عندان واحد التصنيع داخل الدولة دايلنا. من هذا املنظور غادي 
هنضر مع السيد الرئيس، والسيد الوزير، على مدينة بن جرير، 

يعين صناعة  "l'Agropole" عندان واحد املشروع كبري إمسو
اد الغذائية، اللي هو كيعرف واحد التعثر، بغيناه يتسرع، املو 

 3111عالش؟ ألنه غادي يسد واحد الفراغ، غادي خيلق 
 .منصب شغل

فلهذا من هذا املنرب، أطالب السيد الوزير بتسريع هاد       
ذا  يف غياب يعين تصنيع داخل هاذ املدينة. فله املخطط الصناعي

تعاونوان فهاذ املشروع هذا، كنطلب منكم السيد الوزير، ابش 
 ...ابش خنلقو مناصب شغل أو نشجعو

 :السيد رئيس اجللسة

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

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

خطط فيه مسائل مهمة جدا، يعين إيال امسحتو هاذ امل      
صعب أننا نذاكرو فيه يف دقيقة أو جوج، أان كنقرتح أننا نديرو 
جلنة تتكون من مجيع اللي بغى يشارك فيها، نعطيوكم املعطيات 
الدقيقة حلد اآلن يعين النتائج. النتائج دايل املخطط حلد اآلن 

ري غ نتائج إجيابية مهمة جدا، يف مجيع املستوايت، قلنا واش
مليار  11القطاعات حبال السيارات، طبعا السيارات وصلنا ل

دايل القيمة املضافة  %51دايل الدرهم دايل التصدير وأكثر من 
اللي مغربية فهذا مهم جدا، لكن كاين قطاعات أخرى اللي 
عرفات حيوية جديدة كالنسيج واأللبسة، اللي كان هاذي سنتني 

نة  صعبة، واحلمد هلل السأو ثالث سنوات فواحد الوترية يعين
الفارطة حلد اآلن مها غاديني يف واحد اإلجتاه مهم جدا. فاجلهود 
اللي كتدير ال الوزارة وال مجيع الطاقم اللي متكلف ابإلقتصاد 
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املغريب أعطى نتائج إجيابية، وكنظن أنه هاذ املشروع مستحيل أننا 
  ما خيصنتذاكرو فيه يف دقيقة، ميكن نذاكرو فأكثر من هذا. يف

"l'Agropole"  حنا مستعدين لكل مشروع إيال كان كيدخل
فهاذ التسريع الصناعي، أننا ندرسوه مجيع وإيال كان عندو يعين 

 ...األفق مهمة غادي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. ومنر للسؤال املوايل حول       
ادة لسيدات والسدعم وتشجيع املقاوالت الصناعية الصغرى ل

النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل السيد 
 .النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد هللا مسعودي
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير احملرتم، نسائلكم عن السياسة احلكومية املعتمدة       
ى ر يف ما خيص اإلرتقاء ابلصناعة الصغرية ودعم املقاوالت الصغ

واملقاولني الذاتيني ابخلصوص، بناء أحياء صناعية صغرى خاصة 
 .هبذه الفئة من املقاوالت شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير لكم الكلمة      

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

الصغرى مهمة جدا، وأن  كي كنعرفو مجيع أنه املقاوالت      
من هاذ  %21النسيج اإلقتصادي املغريب متكون أبكثر من 

املقاوالت الصغرى. فعندان وكالة خاصة مكلفة هباذ املقاوالت 
، اللي دران اآلن وهو غريان "MAROC PME" وهي

االسرتاتيجية دايهلا فهاذ السنة، وأعطيناها دعم جديد كيوصل 

سنواي خاص ابملقاوالت الصغرى مليون درهم  111الغالف دايل 
 .والصغرية وجد صغرية، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيب تفضل      

 :النائب السيد عبد هللا مسعودي

 يف البداية، ابملقابل البد من التنويه واإلشادة ابجملهودات اليت      
جيع  دعم وحتفيز وتش ما فتئت مصاحل الوزارة تقوم هبا من أجل

كل الشركات واملقاوالت الصناعية الصغرى واملتوسطة مبختلف 
جهات اململكة. البد كذلك من اجلزم بكون هذه املقاوالت هلا 
 دور كبري يف تشغيل اليد العاملة، وتساهم بشكل كبري يف ختفيض

نسبة البطالة، دون أن ننسى اإلجراءات الضريبية والتخفيضات 
جمموعة من الرسوم اجلبائية برسم القانون املايل اليت شهدهتا 

لفائدة املقاوالت الصغرى، ما هي إال حتفيز ودعم  1192
للشركات واملقاوالت للتشجيع على اإلستثمار والرفع من مردودية 
إنتاجها مما يساهم بشكل مباشر يف حتصني اإلقتصاد الوطين 

 .وحتسني تنافسيته

ي واألهداف املسطرة ضمن إن سياسة التسريع الصناع      
احلكومية، كلها عوامل ومؤشرات دالة على مكانة  االسرتاتيجية

القطاع الصناعي كقطاع واعد، ضمن املنظومة اإلقتصادية 
 الوطنية. وابلتايل فالتطلعات واآلفاق جيب أن تتجه حنو اإلنفتاح

على أسواق أجنبية وقوية من شأهنا نقل التجربة واخلربة واملمارسة 
 بالدان مع وضع رزانمة وخارطة طريق تراعي اإلمكاانت البشرية إىل

واملادية والطبيعية اليت تزخر هبا كل جهة من جهات اململكة، لكي 
تنعم مبناطق ووحدات بل أقطاب صناعية كربى، وشكرا السيد 

 .الرئيس
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 :السيد رئيس اجللسة 

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

 :النائب السيد حممد مالل
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، دعم وتشجيع املقاوالت الصناعية الصغرى       
يكون، السيد الوزير، عرب؛ تبسيط مساطر الولوج للقروض وبفوائد 
خمفضة ومساعدهتا كذلك يف تسويق املنتوجات املصنعة، تيسري  

صص للصناعة، مواكبتها عرب كذلك الولوج إىل العقار املخ
التكوين املستمر وكذلك إدراج املنتوجات املصنعة يف الصفقات 
العمومية، خاصة صفقات املؤسسات دايل الدولة وكذلك 
اجلماعات الرتابية. كذلك السيد الوزير، دون تشجيع هاد املنتوج 

 .الوطين.. شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .نائب، السيد الوزيرشكرا السيد ال      

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

ايال امسحتو، أان متفق متاما أنه املقاوالت الصغرى خصها       
هاد الدعم وابخلصوص الصفقات العمومية، كان عندان يف 

ف لاألسبوع املاضي اجتماع خاص مع رئيس احلكومة فهاد امل
هذا دايل الصفقات العمومية. حنا كنطالبو أننا نعطيو واحد اجلزء 
منها للمقاوالت الصغرى ألن هو اللي غادي يعطيها هاد احليوية 
املهمة فهاد السنوات املقبلة، إن شاء هللا. وكنتمناو أنه يف هاد 
الشهور املقبلة غادي يكون عندان نتائج مهمة اللي غادي نعلنو 

صفقات أان رجعت هلاد النقطة هادي ألن كتبان عليها، فهاد ال

يل أهنا من أهم النقط للمقاوالت الصغرى، حنا كنشتغلو على 
 .هاد امللف خاصة

 :السيد رئيس اجللسة

أسئلة هلا وحدة املوضوع  3شكرا السيد الوزير، فيما يلي       
ويتعلق األمر ابملناطق الصناعية، لذا سيتم وطرحها، إذا مسحتم، 

واحدة لتنال جوااب موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال دفعة 
األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع 

 .الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

 شكرا السيد الرئيس،

عدد   ىالسيد الوزير، تفتقر العديد من املناطق اليت تتوفر عل      
كبري من الساكنة إىل مناطق صناعية قادرة على حل جمموعة من 
املشاكل منها توفري مناصب شغل. لذا نسائلكم السيد الوزير 

 .احملرتم، ما مدى قدرة هذه املناطق على توفري مناصب شغل؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، السؤال الثاين للسيدات والسادة       
 .رتمني من الفريق احلركي، فليتفضل السيد النائب احملرتماحمل

 :النائب السيد حممد الفاضلي
 شكرا السيد الرئيس،

 ...هل للحكومة خمطط من أجل خلق منطقة صناعية      

 :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب، إيال كان ممكن ارفع شوية الصوت ابش       
 .يتمكن السيد الوزير من اإلنصات
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 :النائب السيد حممد الفاضلي

هل للحكومة خمطط من أجل خلق مناطق صناعية على       
مستوى كل مجاعة حضرية أو قروية من أجل تشجيع اإلستثمار 

 .وخلق مناصب للشغل؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، السؤال الثالث للسيدات والسادة       
نائب ق األصالة واملعاصرة، ليتفضل السيد الالنواب احملرتمني فري
 .احملرتم لوضع السؤال

 :النائب السيد حممد الربنيشي
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن املعايري اليت مت اعتمادها إلحداث       
هذه األحياء الصناعية مبا يضمن العدالة اجملالية على صعيد 

 .اململكة؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، السؤال الرابع واألخري للسيدات والسادة       
النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضل 

 .السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد نور الدين رفيق

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، ال زالت العديد من اجلماعات ذات الطابع       
حلضري القروي أو القروي يف أمس حاجة ملناطق صناعية كفيلة ا

لتنميتها االقتصادية واالجتماعية، كما هو الشأن ابلنسبة 
للجماعات اجملاورة ملدينة الدار البيضاء الكربى. فهل لدى 
احلكومة برانمج حمدد لتوسيع قاعدة املناطق الصناعية لتشمل 

ا كبريا، يت عرفت توسعا عمرانيالبيضاء، وال اجلماعات اجملاورة للدار
 .وجعلها يف متناول املستثمرين وأبمثان تفضيلية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، جواب السيد الوزير على كل       
 .األسئلة املطروحة

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

السادة النواب على هذه األسئلة املهمة ألن قطاع الصناعة  شكرا
ما ميكن لو يكون حيوي إال إذا كانوا املناطق الصناعية يف املستوى 
الرفيع، السؤال األول وهو واش هاد املناطق كيخلقوا مناصب 
شغل، خاصنا نردوا البال كيمكن هلم خيلقوا مناصب شغل إذا  

كانت الدراسة فيها أغالط ما  كانت الدراسة يف املستوى، إذا  
كيتخلقوش مناصب شغل وكنصرفو أموال الدولة يف املناطق اللي  
كتبقى خاوية، ميكن نعطيكم عدة يعين أمثلة اللي يف املغرب 

سنني أو  3وضعنا مناطق صناعية مهمة جدا واللي بقات خاوية 
سنني وانخدوا على سبيل املثال حىت املنطقة الصناعية دايل  5

اللي ما كانتش ميكن الدراسة يف األول شاملة، واش  قنيطرة
دايل الدولة أهنا غادي خنلقوا مناطق صناعية يف كل  االسرتاتيجي

مجاعات حضرية؟ كنتمىن أنه شي وقت نوصلوا لو، ولكن كنتمىن 
ار هلا ، كيف يعين أشاالسرتاتيجيةأننا اآلن ما يكونش عندان هاد 

لطلب الكايف ابش ميكن هاد األستاذ ألن اآلن ما عندانش هاد ا
اجلماعات احلضرية كلهم يكون عندهم مناطق صناعية، عاواتين 
يف هاد النقطة هادي حذاري منشيو نوجدو مناطق صناعية أكثر 
من الطلب اللي هو موجود اآلن، والطلب معروف ابين، يعين 
أشنا مها املعايري اللي كيجعلو أهنا منطقة صناعية غادي ميكن هلا 

ش حنضروها أو منطقة صناعية غادي نرفضوا ابش فهاد تقبل اب
الفرتة هادي، كاين دفرت حتمالت اللي هو واضح فيه معايري ابينني 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

9 

 il sontميكنا نعطيوكم هاد الدفاتر ألن هادو عموميني، 
publics   معروفني، كنعرضوهم ابش ميكن لكم تعرفوا أشنامها

طي الثمار عية تعيعين املعايري اللي تيخص ابش املنطقة الصنا
دايهلا، السؤال األخري وهو األمثنة خاصها تكون مناسبة هذا 
مشكل مهم جدا وحاربناه ملي بدينا يف هاد الوزارة، وهو يعين 
الناس كيستعملوا املضاربة يف هاد القطاع أكثر من قطاعات 
أخرى، وبدون شك بعض املرات أكثر من العقار، كيشريوا مناطق 

لربح يعاودو يبيعوها يعين بثمن أكثر ويكون ا صناعية وكيمكن هلم
مهم، فهاد املسائل وقفناها، ممنوع اآلن أن شي واحد يشري 

سنني،  91منطقة يعين أرض يف منطقة صناعية وخيليها حىت يبغي 
العام، وعندان اآلن يف املغرب مناطق صناعية خاوية متاما  95

تثمرين، إذن سيعين الناس كيبيعوا فيها ويشريو ما كيخليوش امل
املضاربة. النقطة الثانية، وهو وجدان ألف  هادي النقطة األوىل

هكتار على صعيد اململكة، اللي كتجواب واحد الطلب اللي 
درانه يعين دران إحصاء دقيق، يف كل قطاع ابش نعرفوا ابلضبط 
أشنو مها احملتجيات دايل كل قطاع، وحنا اآلن كنوجدوا هاد 

د القسط غادي يكون يعين للكراء، ابش األلف هكتار منها واح
ميكن الناس يكريو األراضي دايهلم وميكن هلم يكريو حىت معامل 
بال ما يستثمروا فيهم، يعين اإلجتاه الدويل اليوم يعين املقاوالت  
كيحاولوا ما يستثمروش يف األرض، وما يستثمروش يف املعمل، 

بضع ابش و اليستثمروا أكثر يف املاكن وداك الشيء اللي كيشري
ميكن هلم خيدموا فيهم، يعين هاد اإلجتاه هو فاش غاديني حنا اآلن 

 .وإيال عندكم شي اقرتاحات احنا مستاعدين يعين نتصنتوا هلم

 :اجللسةالسيد رئيس 

شكرا السيد الوزير، واآلن منر لتعقيبات السيدات والسادة النواب 
يتفضل لاألفاضل ونستهله بتعقيب فريق التجمع الدستوري، ف

 .السيد النائب

 :النائب السيد هاشم أمني الشفيق

شكرا السيد الوزير على اإلجابة واجملهودات اليت تقومون هبا، 
حيث أن هناك بعض ولكن مازال هناك العديد من املشاكل 

ارغة ناطق صناعية أو يتواجد هبا مناطق صناعية فملاألقاليم تفتقر 
التحتية،   و لغياب البىنومل تستغل نتيجة لغياب املستثمرين أ

كاملنطقة الصناعية كيفما قلتو القنيطرة أو املنطقة الصناعية والد 
حادة، إقليم مديونة. إقليم مديونة هو بوابة مدينة الدار البيضاء، 

ليم، لكن امن دور الصفيح إىل هاد األق %11وقد مت ترحيل 
يبقى عدد كبري من السكان عاطلني عن العمل، واستبشرت 

كنة خريا ابملنطقة الصناعية والد حادة اليت تبلغ مساحتها السا 
هكتار تقريبا، إال أهنا غري جمهزة، وابلتايل فوتت على  231

سكان إقليم مديونة واألقاليم اجملاورة فرص عمل كثرية، كانت ال 
حمالة ستمتص أعداد كبرية من البطالة. إجناز مشروع املنطقة 

ه نه التنمية الشاملة لإلقليم إىل أنالصناعية والد حادة كان يراد م
ال حيمل إىل اإلسم والتصاميم، وابلتايل نطلب منكم السيد الوزير 
تشييد مناطق صناعية وفق دراسات دقيقة، ابإلضافة إىل وضع 

 .إطار ضرييب مناسب للتشجيع على جلب املستثمرين، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .يد النائبركي، تفضل السشكرا السيد النائب، تعقيب الفريق احل

 :النائب السيد حممد الفاضلي

السيد الوزير، إيال مسحتو، حنا اهلدف من طرح هاد السؤال، أننا 
نعمموا املناطق الصناعية واخلدماتية، أقول اخلدماتية على صعيد  
كل اجلماعات، لسبب واحد، وهو أننا املدن والت عندان شبه 

تها دايلنا، حفاظا على نظاف مناطق صناعية، بغينا خنويو املدن
وأانقتها ومجاليتها، نديرو مناطق صناعية لكل مجاعة وخدماتية. 
هنا غادي يبدا التنافس يف البحث عن املستثمرين على مستوى  
كل منطقة، جيبو لنا كناش حتمالت نذاكرو فيه، اخنفضو األرض 
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ابش نشجعو اإلستثمار، راه هاد الشي عندو أبعاد متعددة، عندان 
الصناعة التقليدية، عندان صناعة السمك، عندان الصناعات 
الفالحية واملرتبطة هبا، صناعة املعادن وما يرتبط هبا، وهلذا شاركو 
الربملان فهاد اإلسرتاتيجية ابش نتعاونو إن شاء هللا ألن املشكل 
الكبري اللي عندان يف املغرب وهو البطالة، البطالة مث البطالة، ما  

 .من أجل التغلب على هذه البطالة، شكراكنديرو والو 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، تعقيب فريق األصالة املعاصرة، تفضل 
 .السيد النائب

 :النائب السيد حممد الربنيشي
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، كما تعلمون أن املناطق الصناعية تلعب دورا هاما 
دية واإلجتماعية، وتساهم يف خلق مناصب يف التنمية االقتصا

شغل إضافية وهامة بتلك املناطق اليت توجد هبا، إال أننا نسجل 
بكامل األسف، أن السياسة احلكومية احلالية، ال حترتم العدالة 
اجملالية يف هاد الباب، وعلى سبيل املثال ال للحصر، إن إقليم 

قد إىل حي يفت، واالقتصاديةجرسيف الغين بثرواته الفالحية 
صناعي ومقصي من هذا الورش اهلام، رغم أن هناك جمهودات 
جبارة تقوم هبا عدة أطراف غري حكومية كمجلس اجلهة، واجمللس 
اإلقليمي، والذي هلم رغبة يف املسامهة إبحداث هاد احلي إبقليم 
جرسيف. إال أن وزارتكم اليت من املفروض أن تكون هي السباقة 

اج هذا املشروع، جندها ال تبايل مبنطقة جرسيف إلخر  االخنراطإىل 
وال تضعها ضمن برانجمها. من هنا نطالبكم السيد الوزير، 
إبنصاف إقليم جرسيف ألنه يتوفر على ثروة اقتصادية متنوعة 
وهامة وعلى صناعة قيمة لكوهنا متارس نشاطها بشكل عشوائي، 

يني لويف حاجة ويف حاجة للتنظيم، وهناك رغبة من كل الفاع
ر ومجيع احملليني واملنتخبني واجلالية املغربية يف املهج االقتصاديني

الفعاليات واملواطنني مبنطقة جرسيف، لتطوير وخلق العديد من 
املشاريع، إلحداث املزيد من مناصب الشغل واملسامهة يف النهوض 
ابملنطقة اجتماعيا واقتصاداي، وابلتايل تطوير وحداهتم وتعزيز 

يل املنافسة والتنافسية واإلنفتاح على العامل، وابلتا قدرهتم على
 .املسامهة يف جلب العملة الصعبة ابلبالد، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، منر إىل التعقيب للفريق االستقاليل 
 .الوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد نور الدين رفيق 

ير، إن، كما كتعرفوا، املناطق الصناعية من عوامل السيد الوز 
التنمية، فهي تساعد على جذب رؤوس األموال األجنبية واحمللية 
واستقطاب التكنولوجيا املتطورة وخلق خلق فرص شغل، غري هو 
السيد الوزير كاين الوزارة مطالبة إبحداث مناطق صناعية جديدة، 

ن راه ار البيضاء ألن الثموكنركز على اجلماعات اللي دايرين ابلد
 وألف درهم M² درهم4111مرتفع بزاف راه كيوصل حىت 

M²  يف أرض عراينة غري جمهزة داخلة للمجال الصناعي، وابلتايل
املستثمرين كاع النهار ومها كيقلبو على عقارات من أجل إجناز 
مؤسساهتم الصناعية، ولكن كيصطدمو هباد األمثنة املرتفعة، مسألة 

خاص ابش نشجعو هاد القطاع خاص تعبئة العقار  أخرى هي
 ..العمومي وخلقه وختصيصه للصناعة بدل السكن

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات 
 ..إضافية؟ تفضل السيد النائب، تفضل

 :النائب السيد حممد حلموش

أبن املناطق الصناعية  شكرا، السيد الوزير، جاء على لسانكم
ميكن أن، يعين، تساهم يف التشغيل أو عكس ذلك، فهناك جمال 
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صناعي يف عني جوهرة يعين تيفلت إقليم اخلميسات اللي كيعاين 
سنوات، وملا   91من واحد املشكل كبري وختلق هادي فوق 

كتجي، يعين، املوقع دايلو اجلغرايف وال ابلنسبة للمواصفات دايلو 
 ة حىت اليد العاملة متوفرة، ولكن أنه خداتو، يعين، هادوال ابلنسب

اجملال الصناعي كانت قامت إبشراف دايلو اللي شرف علي هو 
جهة الرابط سال زمور زعري، رمبا، السيد الوزير، هناك نقص 
التجربة، هنااي تنقول لكم السيد الوزير أبن ال بد الوزارة دايلكم 

سات للوجود، ألنه إقليم اخلميتدخل فهاد اجملال هذا ابش خترجو 
 ..يفتقد إىل، يعين، جمال صناعي

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر بالفريج

اثنية غري ميكن لك السيد الوزير تعطينا أرقام حول  5شكرا يف 
ياء د الشي دايل األحالتنسيق مع قطاع التكوين املهين يف ها

الصناعية، واش كاين تنسيق؟ واش خصو يكون تنسيق؟ ميكن 
 .لك تكلم لنا فهاد املوضوع عافاك السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

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

دالة عالنائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق ال
 :والتنمية

 السيد الوزير، نعتز وحنن سعداء مبا حققته بالدان يف خمطط التنمية
الصناعية والتسريع الصناعي، ولكن هذا اإلعتزاز هباد السعادة ال 
يوازيها إال حرصنا على العدالة اجملالية، هناك مناطق مل تستفيد ال 
من األحياء الصناعية وال من اجللب دايل املعامل ودايل 

 .اإلستثمارات، فاس مثاال، شكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الرئيس، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ ال يبدو، 
 .السيد الوزير، تفضل، لكم الكلمة

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

ملناطق الصناعية الكربى، كان السؤال األول على اوالد حادة وا
عندان مشكل مهم وهو فهاد السنوات اللي دازو، كانت عندان 

، كانت عند الدولة إسرتاتيجية أننا نديرو االسرتاتيجيةواحد 
هكتار وداك الشي هذا  111هكتار  311مناطق صناعية ب 

تعطيش ما ك االسرتاتيجيةهو املهم، كنظن أننا عاودان النظر فهاد 
 111دايهلا، ألن ملي كتدير منطقة صناعية ابش تلقى الثمار 

 les هكتار الزم خنرج من البالد، كتبعد، ايال بعدتو دوك
infrastructures  البنية التحتية اللي خصك تدير كتقام

بواحد الثمن مهم جدا، ويال جبيت هداك الثمن دايل األرض زائد 
للي كنهضروا االبنيات التحتية للمرت مربع كتوصل هلاد األمثنة 

درهم وكذا، هلاد الشي الناس ما   4111درهم،  9111عليها، 
كيبغيوهش، رجعنا مناطق صناعية واحد احلجم يعين اللي غادي 

يستعملوه املستثمرين املغاربة واألجانب بثمن مناسب،  ميكن لو
وعندان اآلن مشاريع مهمة، أوالد حادة راه احنا خدامني فهاذ 

ابش نعطيو يعين نتائج  MCC مريكية والاملشروع مع الشركة األ
إن شاء هللا يف الشهور املقبلة. كان هاذ النقطة دايل وأان متفق 
متاما أنه املناطق الصناعية ما خصهاش تبقى وسط البلدان وخترج 

ابش  يف هاذ اجملال كاينة لكن االسرتاتيجيةيعين خارج املدينة، 
 كل ناطق املغربية يفميكن نقول أننا اآلن غادي منشيو جلميع امل

جملس حضري نلقاو عندو اإلمكانيات والطلب وكذا ما كنظنش 
أننا وصلنا يف املغرب اآلن هلاذ املستوى احنا غاديني ليه، هذا هو 

كربى غادية فهاذ اإلجتاه هذا، قلت املناطق ال االسرتاتيجية، االجتاه
للي اغادي نصغروها، تكون يف هاذ اجلماعات اللي قريبة للبلدان 
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ميكن عندها شي امتياز ولو تكون بعيدة من البلدان، اللي خاصنا 
 اجلديدة اللي أشرف عليها صاحب االسرتاتيجيةنعرفو وهو هاذ 

 les (CRI) les centres régionauxاجلاللة دايل
d'investissement  وهاذ النموذج اجلديد راه اتفقنا مع

ماعات الصناعية مع اجلوزارة الداخلية أهنم غادي يتكلفو ابملناطق 
ابش يكون هاذ الشي عن قرب احنا غادي نواكبوهم، ولكن ابش 

مها اللي كنظنو  les (CRI) يكون هاذ الشي يف اجلماعات
 .غادي ميكن هلم يشتغلو يف هاذ النطاق

هضران على جرسيف احنا مستعدين إيال كاين شي ملف أو شي 
 ين دفرتدراسة أجي نشتاغلو عليه ونتذاكرو نعطيوكم يع

التحمالت، نشوفو معكم أشنو مها الوسائل اللي خاصها تتدرس 
 .ونبداو نشتغلوا من اآلن فصاعدا

عني جوهرة احنا متبعينو إيال كتظنو أننا خاصنا منشيو نشتغلو 
أكثر غادي منشيو نشوفوه أكثر ونطلعو على هاذ امللف إيال 

 en عندكم شي رؤية غري أعطوان املعلومات يعين
transparence   نشوفوها منشية ليها خندمو إيال كاين شي

 l'officeحاجة ما نديرو احنا موجودين، التنسيق
d’information professionnelle  ابش نكون واضح

وصريح ما كاينش التنسيق فهاذ النقطة هاذي، ما كانش عندي 
 يف الذهن داييل أنين غادي منشي يف املنطقة الصناعية نشتغل مع

l'OFPPT  نوجدو هاذ الشي إال يف اخلدمات، احنا  ابش
يف اخلدمات إيال عندكم شي  l'OFPPT عندان التنسيق مع

 فكرة واضحة آش ميكن لينا نديرو يف هاذ اجملال مع
l'OFPPT ابش يكون شي نتائج إجيابية احنا مستعدين. 

 :السيد رئيس اجللسة

سيد لشكرا السيد الوزير، ومنر إىل السؤال األخري قبل أن نودع ا
الوزير حول محاية حقوق التجار الصغار واملتوسطني للسيدات 

والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلشرتاكي، فليتفضل أحد 
 .النائب احملرتم مشكورا

 :النائب السيد حممد احويط

السيد الرئيس، السيد الوزير احملرتم، نسائلكم عن اإلجراءات اليت 
فسة ر الصغار واملتوسطني من املناستتخذها احلكومة حلماية التجا

 غري املتكافئة لألسواق التجارية الكربى وفروعها؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكر السيد النائب، جواب السيد الوزير

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

ين  ارة يعكيف كيعرف اجلميع هاذ القطاع مهم جدا دايل التج
ألف شخص عرب املغرب و تقريبا مليون  311كيشغل مليون و

ألف يف املدن، هاذ القطاع مهم أو حيوي جدا أو فيه  111و 
مناصب شغل مهمة، عندو صعوابت هاذ املساحات الكربى دزان 

 541ل 93من  1191ل 1111فهاذ السنوات األخرية من
نشدو هاد اللي كنشوف ماشي  هذا هو اجتاه الدويل العاملي

املساحات الكربى ولكن نعاونو التنافسية دايل التجار الصغار 
ألن هاد املساحات الكربى كتعطي واحد اخلدمة للمواطن ولكن 
التاجر الصغري كيعاين من هاد التنافسية ميكن كتكون يف بعض 
األحيان صعبة، هذا هو املشروع اللي عندان اآلن، خدامني فيه 

 . Maroc pme مع

 :ئيس اجللسةالسيد ر 

 .شكر السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضل
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 :النائب السيد حممد املالحي

شكرا السيد الوزير احملرتم، فعال هادي هي الرسالة اللي بغينا 
نوصلوها واللي يف احلقيقة عندها واحد اإلطار دايل التجاوب مع 

دايل  9.111.111املغاربة، السيد الوزير كنعرفوا على أنه تقريبا 
التجار الصغار واملتوسطني، وكنعرفوا على أنه املغاربة كيعيشو 
واحد الظرفية اقتصادية صعبة. وهاد التجار كيتعاملو يعين بواحد 
الظرفية زمنية حمددة مع هاد الناس ابلكارنيات، ألن املواطن البد 
أن يلتجأ لداك البقال يف احلي ابش ميكن يكون هو الدعامة 

. وكيسامهو يف واحد النسيج إقتصادي وتنموي  األساسية دايلو
كبري. هلذا السيد الوزير من اإلنصاف على احلكومة على أهنا ابش 
تعطي واحد األولوية كبرية هلاد الشرحية من اجملتمع ألن عندها 
واحد الدور إسرتاتيجي يف التنمية اإلقتصادية والتنموية دايل بالدان 

كيجمع   ل التنمية واالنسجام الليوعلى أنه ميكن كرتفع الوترية داي
 .ما بني املواطن والبقال دايل احلي، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلي السيدة النائبة

النائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية للتقدم 
 :واالشرتاكية

توسطني، ر املالسيد الوزير، ملا نتحدث عن التجار الصغار والتجا
فنحن نتحدث عن شرحية مهمة، ليست فقط يف اإلقتصاد 
الوطين، ولكن أيضا يف النسيج اإلجتماعي، وابلتايل محاية حقوق 

السلم  هذه الشرحية املهمة والواسعة، هو مبثابة أيضا، حتصني
اإلجتماعي ببالدان، إال أن املالحظ السيد الوزير، أن هذه الفئة 

رحية الواسعة أضحت تعاين من ثقل ضرييب  أي الواسعة وهذه الش
كبري، خاصة وأهنا تساهم يف الضرائب احمللية، أتكلم عن 
اجلماعات الرتابية، وهناك إثقال خاصة يف املدن الكربى ومدينة 
الدار البيضاء منوذجا، وأيضا جزء مهم من هذه الشرحية هي 

تشتغل من داخل فضاءات ومتارس نشاطها من فضاء األسواق 
 ..ماعية. وابلتايل نريداجل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ 
 .ال يبدو، ردكم السيد الوزير فيما تبقى من الوقت

السيد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة 
 :واالستثمار واالقتصاد الرقمي

أوال النسيج اإلقتصادي  هاد النقطة مهمة جدا، ألن كيف قلتو
 املغريب فيه هاد الفئة، وفيما خيص الشرحية يعين اللي عندها بعض

املسائل، كاينة فهاد القطاع هذا، وهلذا عندان إسرتاتيجية خاصة 
هلاد التجار الصغار، كنواكبوهم، واكبنا حلد اآلن أكثر من 

هاد الشي ماشي   . MAROC PME من 15.111
اها يعين اجملموع ضعيف. حنا كنوضعو إيال جبت 15.111كايف، 

اآلن إسرتاتيجية ألن نشأان مديرية عامة خاصة للتجارة، يل عندها 
، ابش les chambres de commerces عالقة مع

اد مجيعا، ابش نواكبو ه االسرتاتيجيةميكن لينا نوضعو هاد 
ألن هاد القطاع عندو الباعة املتجولني من التحت  ،القطاع

ساحات الكبار من الفوق، يعين خداوه يف واحد احلالة والناس.. امل
اللي هي صعيبة جدا. حنا واعيني هباد احلالة، وكنشتغلو يف الوزارة، 

 ..وإيال عاوتين مرة أخرى إيال عندكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا لكم السيد الوزير، انتهى الوقت، شكرا على حسن 
القطاع  املوايل هو مسامهتكم يف هذه اجللسة. ننتقل إىل القطاع

ونرحب ابلسيد الوزير. والسؤال  3املكلف ابلنقل عدد األسئلة 
األول هو سؤال عن معاجلة النقط السوداء ابلطرق الوطنية 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، 

 .فلتتفضل النائبة احملرتمة مشكورة لوضع السؤال
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 :مليالنائبة السيدة مرمي عا

 شكرا السيد الرئيس،

نسائلكم السيد الوزير عن مدى التقدم احلاصل يف معاجلة النقط 
 .السوداء على الطرق الوطنية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضل السيد الوزير

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

أمتىن رمضان مبارك كرمي للسيدات والسادة النواب أان بدوري 
احملرتمني، ابلفعل اليوم احلكومة تشتغل على برانمج خاص 

دايل  1واللي مرتبط ب  1111-1193للسالمة الطرقية 
 :املكوانت

مليون درهم اللي  111داملليار و 1مكون أساسي اللي هو فيه 
وذج اليوم تة، منمرتبط ابلطرق واملقاطع اللي فيها احلوادث املمي

د واح ورززاتبني آيت اورير حىت  1تنشتغلو على الطريق الوطنية 
مثال من مكناس  394كيلومرت، أوالّ النموذج دايل اجلهوية   921

حىت سوق األربعاء، هادو داخلني فهاد املكون األول واللي تقريبا 
اليوم اجنزان واحد ثلث يف إطار هاد املخطط وعندان واحد الربع 

 ؛1111ي هو يف طور اإلجناز والباقي مربمج يف الل

والشق الثاين مرتبط ابلنقط السوداء كما هي معرفة يف القانون 
برانمج اللي  41دايل السالمة الطرقية واللي عندان فيها حوايل 

وعندان  االستكمالاليوم يف طور  51عملية اللي متت،  41مت، 
يار دايل يف حدود مل 1111مربجمني إىل آخر  911واحد 

 .الدرهم، شكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد، السيدة النائبة تفضلي

 :النائبة السيدة مرمي عاملي

 شكرا السيد الرئيس،

إن النقط السوداء مبختلف الطرق الوطنية والثانوية  السيد الوزير،
لكارثية ث اتشغل الرأي العام الوطين، نظرا ملا ختلفه من احلواد

واملميتة، وابلرغم مما تبذله الدولة من اإلهتمام بشبكة الطرق 
من  دالسيارة فإن ذلك، السيد الوزير، مل يواكبه اإلهتمام ابلعدي

 السيد يت تربط بني عدد من املدن، فمثالالطرق الوطنية والثانوية ال
 الوزير الطرق ابألقاليم اجلنوبية اليت تعيش أوضاعا كارثية كطريق

أخفنري طرفاية والطريق السمارة العيون اليت أصبحت تسمى، 
السيد الوزير، بطريق املوت لكثرة الضحااي الذين سقطوا فيها، 
وهذا السيد الوزير، راجع إىل احلالة املزرية هلذه الطريق اليت ال 
تستجيب ملعايري اجلودة، وتتصف ابلرداءة وكثرة املنعرجات 

صفة ملواكبة وعالمات التشوير، وبواملطبات وتفتقد للصيانة وا
عامة، السيد الوزير، فالطرق ابملغرب ال زالت على رأس قائمة 
الطرق األكثر سببا يف احلوادث املميتة على الصعيد الدويل، واحلالة 
املزرية وانعدام الطرقات الثنائية تتسبب يف سقوط آالف الضحااي 

ساءل ،السيد نا نتبني قتيل وجريح، انهيك عن اخلسائر املادية، وه
الوزير، عن سبب تراجع حالة الطرق يف بلدان رغم أمهيتها، فالكثري 
من هذه الطريقة الرديئة تربط بني مناطق تذر على اإلقتصاد أمواال 
طائلة كاملعادن واألمساك والسياحة، كما نتساءل، السيد الوزير، 
عن مآل مدونة السري اليت روجعت مرتني ومل تؤت أكلها، ومن 
املالحظات السيد الوزير الغريبة أن بعض الطرق اليت شيدت يف 
عهد االستعمار ال زالت تعمل حىت اآلن، يف حني أن بعض 
الطرقات عمرها سنة وسنتني أصبحت حفر وتشققات رغم ما 
صرف عليها من أموال، طبعا، السيد الوزير هذا سببه واضح، 
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 دفاتروهو أن من تسند إليهم هذه الصفقات ال حيرتمون 
 ..التحمالت وال املواصفات

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :عبد الرمحان حريف النائب السيد

فايت حطيت عليك سؤال على الطريق  السيد الوزير احملرتم،
الثانوية الرابطة بني اخلنيشات وجرف امللحة فسيدي قاسم إقليم 

ي هي طريق يرثى هلا، واللي قلت ليك مرة أخرى سيدي قاسم، الل
الرابطة ما بني وزان وفاس اللي قلت راه  94على الطريق الرئيسية 

الناس واّلو كيمشيوا من فاس يدوزو على مكناس ويهبطوا على 
سيدي قاسم وخرجوا للعرائش وخيرجوا لتطوان بدال ما يدوزوا من 

 .ان تطوان، وشكرامثال وزان جرف امللحة، فاس جرف امللحة وز 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد الغين خمداد
 السيد الرئيس،

كل خطرا اليت تش حينما نتساءل عن النقط السوداء السيد الوزير،
فيما خيص املواطنني، سبق لنا أن طرحنا عدة أسئلة فيما خيص 

لساعة، على يدية، ولكن حلد البني الغربية وبني الو  الطريق الرابطة
ما يبدو أن هاد الطريق الزالت معتقلة، جيب اإلفراج عنها. إضافة 
إىل هذا الطريق، كاين طريق رابطة بني سيدي بنور والزمامرة، اليت 
أصبحت تشكل خطرا حمدقا على الساكنة، حبيث ينتشر فيها 

يعا ر هاد النقط السوداء، انتشار النار يف اهلشيم. جيب التدخل س
 .للحد من األخطار اليت حتدق ابملارة، وشكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

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

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

مبا بعض يز، وابلتايل ر غري فقط أان مكلف ابلنقل وماشي ابلتجه
اإلخوان تفضلو ومشاو لنماذج دايل الطرق اللي هي اتبعة لسي 
عمارة. ما ميكن أن يقال، هو أنه اليوم الربانمج دايل السالمة 
الطرقية يف إطار املكونني الرئيسني اللي تكلمت عليهم، غادي 

من النقط السوداء على الصعيد  %21يوصل أنه يعاجل حوايل 
ليوم، املنطقة اللي تكلمت عليه السيدة النائبة دايل الوطين. ا

اجلنوب، تتعرفو على أنه ابلفعل، ولألسف خالل السنتني 
األخريتني اجلهات الثالثة دايل اجلنوب أصبحت فيها عدد القتلى 

يف  3، 4مبعىن كان تيكون عندان  %411تيزيد أبكثر من 
ال زال . هو 91، 99، 91الشهر، والو اليوم تيكونو عندان 

العدد قليال ولكن يؤشر على أنه ابلفعل كاين إشكاالت. اليوم 
على أنه الطريق الوطنية احلمد هلل، يف إطار املشاريع  تتعرفو

 -الكربى، راه حنا غادي نشتغلو عليها من اإلطار من أكادير
كيلومرت   111تزنيت، متشي حىت للجنوب، يف إطار حوايل 

رتاجع، نقولو اليوم أنه الطرق املغربية ت األوىل. اجملال الثاين هو أننا
 lp12 غري صحيح، غري صحيح، املؤشرات الرقمية اللي تيديرها

يف  1195-1115وتديرها الوزارة تفيد على أنه رحبنا خالل 
دايل النقط يف حتسن املستوى دايل  91إطار الربانمج، حوايل 

نه مازال هذا تيعين على أ %11الطرقات املغربية. هذا راه حنا يف 
أخرى رمبا هي اللي تتكلموا عليها السيدة النائبة، واللي  31%

داخلة يف هاد اإلطار دايل الطرق اليت حتتاج. بعض املقاطع اللي 
يدية لاء دايل جرف امللحة وال دايل الو تكلمو عليها اإلخوان، سو 
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، طلبات العروض راها يف إطار l'appel d'offres وغريها راه
يل غادي يتم اإلستجابة يف أقرب وقت هلاد املقاطع اإلجناز، والتا

دايل الطرقات اللي األمور أخرى اللي مرتبطة بطرق معينة نوافيكم  
كتابة ألنه طرحات اآلن، مل تكن يف األسئلة، نوافيوكم كتابة 

 .ابلتفاصيل حوهلا، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

املسجل  وايل واملتعلق ابلعجزشكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال امل
يف وسائل النقل لبعض املناطق السيدات والسادة احملرتمني من 

 .فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد ابراهيمي
 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن سياستكم ملعاجلة إشكاليات العجز 
 .ية سيما فيما املناطق القروية والنائاملسجل يف وسائل النقل وال

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير

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

 شكرا السيد الرئيس،

 قابلفعل ال ميكن إال أن نعرتف أن هناك خصاصا يف بعض املناط
وبعض اجلهات يف جمال النقل، وهاد اخلصاص راجع لعدة 
إشكاالت. إشكاالت مرتبطة أوال ابملعايري دايل اإلستثمار اللي 
ميكن يكون، وابلتايل واحد العديد من املستثمرين رغم أننا يف 
النموذج دايل النقل املزدوج، اللي دفاتر التحمالت اليوم، تفيد 

ثمرو، لكن  املغاربة إبمكاهنم أهنم يستأن مجيع املستثمرين واملواطنني
ولألسف ما كاينش جتاوب مع اإلستثمار يف اجملال دايل النقل يف 
العامل القروي. اليوم حنن يف إطار إعداد خمطط مديري عام وشامل 

على الصعيد الوطين، الذي سيحدد اخلصاص ومن خالل حتديد 
ال اليوم  قاخلصاص على الصعيد الوطين برمته، سنتمكن من اإلنت

كما رأيتم، املسألة دايل الكرميات وغريو، أن ننتقل إىل دفاتر 
حتمالت وإىل طلبات العروض الشفافة لكي يتم اإلستثمار يف 
اجملال دايل النقل على الصعيد الوطين، مبعىن ما بقاش اليوم خاص 
ترخيص وإمنا عندك دفرت التحمالت وتستجيب مع دفاتر 

 .التحمالت

خلصاص النظرة الشمولية دايل احلكومة يف إطار ويف إطار هاد ا
القانون التنظيمي دايل اجلهات كما تعلمون، أعطى خصوصيات 

 .ذاتية أو اختصاصات ذاتية للجهات يف اجملال دايل النقل

اليوم احلكومة بصدد النقاش واحلوار مع رؤساء اجلهات، على 
دايل النقل اللي غتمشي  االختصاصاتأساس نشوفو شنو هي 

للجهات ابش نستاجبو مباشرة هلاد اإلشكال اللي هو مرتبط 
 ،ابلتنمية الرتابية، أو التنمية على صعيد اجلهات واألقاليم كلها

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تعقيب السيد النائب

 :النائب السيد حممد ابراهيمي

ي، وال ابلعامل القرو  السيد الوزير، الواقع يقول أن أغلب املناطق
سيما املناطق النائية ال زالت تعاين من العزلة، ومن أزمة مزمنة يف 
النقل ابلرغم من كل اإلجراءات، السيد الوزير، غياب إسرتاتيجية 
واضحة يف هذا القطاع، تسجيل عجز واضح يف وسائل النقل 
ابلعامل القروي أدى إىل انتشار ظاهرة النقل السري بشكل خميف 

مجيع املدن املغربية وقراها، وجود أسطول مهرتئ لقطاع النقل  يف
املزدوج ابلعامل القروي، املخطط املديري املتعلق ابلنقل مل يعط 
حلول وبدائل، تبقى احلاجيات لقطاع وارتفاع أسعار احملروقات 
بشكل مهول مما سيؤدي إىل إفالس القطاعات املهنية اخلاصة 
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رية  الفرقاء سيارات األجرة الكبابلنقل، عدم تكافؤ الفرص بني
وسيارات األجرة الصغرية والنقل املزدوج، السيد الوزير، هذه بعض 
املشاكل اليت يتخبط فيها قطاع النقل، هل، السيد الوزير، هي 

الدفع  الرؤية خاصة واستثنائية هلذا القطاع ابلعامل القروي؟ ال ميكن
وضاع تراعى األ هبذا القطاع من خالل التحفيزات اإلستثنائية

اإلقتصادية واإلجتماعية لساكنة العامل القروي؟ السيد الوزير، ما 
سنني من  1مصري الدراسة املنجزة من طرف الشركة اللي هي 

؟ السيد الوزير اللي بديتو يف هاد مع هاد مكتب 1194
الدراسات اللي يف احلقيقة، أان ابلنسبة يل كيباين يل على هدر 

الوزير، حلد اآلن ما زال ما خرجش حليز الوجود  املال العام، السيد
وكاين واحد اجملموعة ما كانش واحد التنسيق ما بني اجلماعات 
اجلماعات القروية واجلماعات احلضرية، هل مكتب الدراسات 
اللي جاب واحد واحد الدراسة واللي حطها على واحد اجملموعة 

 ...داألقاليم

 :السيد رئيس اجللسة

نائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ شكرا السيد ال
 .تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة نزهة اليزيدي

 ..السيد الوزير، كيف ميكن احلديث عن

 :السيد رئيس اجللسة

السيدة النائبة أظن غري ابش نذكرك، مسحي يل هللا خيليك السيد 
ضايف  النائب غري ابش نذكرك فاش كيتطرح السؤال، التعقيب اإل

كيتعطى ايال كان للمعارضة كاميشي لألغلبية ويال كان لألغلبية 
 .العكس، غري ابش ماشي، تفضلي السيدة النائبة

 

 

 :النائبة السيدة نزهة اليزيدي

السيد الوزير، كيف احلديث عن أي مستوى من املستوايت 
اجلهوية يف حني أنه إقليم زاكورة ال تربطه بعاصمة اجلهة اللي هي 

دية أي خط نقل عمومي، وابلتايل معاانة الساكنة ومعاانة الرشي
 .الطلبة يف تنقل للدراسة؟ وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عمر خفيف
 شكرا السيد الرئيس،
زدوج ل املاحنا دائما تنتساءلو عن النق السيد الوزير احملرتم،

وخصوصا جبهة مراكش آسفي، السيد الوزير، احنا اللي كنسمعو 
أن واحد العدد دايل الطلبات اللي موفرة فيها الشروط وكتجي 
حىت لعندك وكرتجعها انت للعمال، بغينا نعرفو عالش؟ واش هاد 
الشي بصح واّل؟ الناس راه دافعني الطلبات، راه حفظناهم، راه 

بائل الوزير، راه ماشي العامل القروي، راه القبغيت نقول ليك السيد 
اللي جالسة، دااب النقل املزدوج تنلقاه أان يف وانت وهذا وهذاك  
  كيلقاوه يف البالكة الطوبيس ويف املدن، يف الدواور ويف القبايل ما

كاين والو، املرا كتولد كرتكب يف الكاميو دايل الرملة، اللهم إن 
 .هذا منكر، شكرا

 :س اجللسةالسيد رئي

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

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

 شكرا السيد الرئيس،
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لنائب السيد ا ال غري بغيت اإلخوان دايل األصالة واملعاصرة واحد
قال، هدر املال العام واألخ تيقول لك تنجي وتنبلوكي داك الشي، 
ال غري ابش نكونو واضحني، تطبيق القانون على اجلميع، هناك 

ة جلن إقليمية السيد النائب احملرتم، اللي فيها املمثلني تدايل النقال
، تيف اإلقليم مها اللي تيعرفو املصلحة دايهلم، وتيعطيوين امللفا

على الصعيد الوطين كاين جلنة النقل الوطنية، إذا مل تكن امللفات 
مكتملة أو ما شاهبا شائب، فاملفروض على السيد الوزير أنه يردها 
للمصاحل اإلقليمية، يقول هلم زيدو شوفو، وانت ملي تتهضر يل 
على النقل املزدوج، تيخرجو اإلخوان دايل الطاكسيات واّل 

النقل احلضري وتيحتجوا أمام ابب دايل  تيخرجو اإلخوان دايل
وأمام املصاحل داييل دايل النقل، أان من مسؤولييت قبل ما  العمالة

نعطيهم خصين نشوف احلالة الوضعية عالش كاين االحتجاج، 
واش هاد الطرق اللي خصن نعطي يف العامل القروي تستحق ذلك 

شي  كاينوال ال، والتايل خصنا نكونو عارفني املسطرة. وإيال  
حاجة اللي انتما جات يف الذهن دايلكم كاينة مادا بنا جتيبوها 
لنا ابش نشوفوها الدراسة دايل القرب هي دراسات اللي بدات 
واللي كانت فيها كامل الشفافية، امسحلي نقول لك راه كاين 
جلان اللي هي ترتأس على الصعيد اإلقليمي اللي تيتابعو وكاين 

ذا وقع وىل، واحملطة الثانية، واحملطة الثالثة. إفيها حمطات؛ احملطة األ
خلل وما وقعش تنسيق راه غادي يكون على الصعيد اإلقليمي 
واحمللي، اليوم السادة العمال يتابعون هاد الدراسات دايل القرب، 

لبعض  % 11بصفة هنائية وابقى واحد  % 21أجنزان حوايل 
وا يف جهة جلهة وكان األقاليم وخاصة األقاليم اللي حتولوا لنا من

يف جهة وحتولوا اليوم يف إطار التقسيم اجلديد جلهة  1193
 ...أخرى، هاد الشي دايل زاكورة والرشيدية أان قلت

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت منر إىل السؤال املوايل       
 واملتعلق مبعاانة اجلالية مع خطوط النقل البحري للمسافرين

للسيدات والسادة النواب األفاضل من فريق العدالة والتنمية. 
 .فليتفضل السيد النائب احملرتم لطرح السؤال

 :النائب السيد عبد العزيز لعايض

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، عن اإلجراءات اليت ستتخذوهنا لتخفيف       
معاانة اجلالية مع خطوط النقل البحري للمسافرين، على 

 ."سات طنجة" و"سات الناظور" وشكرا  اخلصوص

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيد وزير      

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

 السيد الرئيس،

هلل العملية  ه احلمدأود فقط يف إطار التقدمي السريع نقول أبن      
كانت عمليات اللي ميكن نقولو   1191-1191دايل مرحبا 

شبه انجحة بصفة اتمة، إال بعض اإلشكاالت اللي طرحات. يف 
اليوم كاين تغطية شاملة وعرض الذي يفوق الطلب  1192

، كما تفضل السيد 1192املتوقع خالل هذا الصيف دايل 
ك واحد داير االحتكار النائب عندان إشكال، عندما تيكون عند

"سات طنجة"   هو هاد اخلط دايل "le monopole" داير
و"سات الناظور"، وابلفعل وقعت لنا إشكاالت، تنتابعو 
اإلشكاالت مع ممثلي مجعيات دايل املهاجرين عندما يطرح، 
وكانت عندان معهم لقاءات وأيضا مع الشركة املستغلة ولإلفادة 

دران طلبات العروض ابش  1191هادي سنتني والسنة ما قبل 
نشوفو شكون جيي ايخذ هاد اخلط هذا وال مستجيب ابش 
يستثمر فهاد اخلط، وابلتايل عندان إشكال حقيقي، انقشنا مع 
هذه الشركة ابش حتسن اجلودة دايل اخلدمات ابش جتيب الناس 
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اللي تيهضرو ابلعربية ابش تشوف الفضاءات اللي هي إجتماعية 
هاد الشي كله متت فيه اإلستجابة. مبا أنه قطاع داخل البواخر، و 

حمرر عندان إشكال اليوم يف فرض واحد التسعرية اللي هي 
منخفضة، لكن يف املراحل وال يف الفرتات مثال حبال الفرتة دايل 

على  % 41يناير األخرية كانت هناك ختفيضات اللي وصالت ل
 .هاد اخلط، شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم تفضلوا      

 :النائب السيد أمحد صدقي
 شكرا السيد الرئيس،

يف احلقيقة حنيي جهودكم السيد الوزير، ونسجل بكل إجيابية       
هذه اإلجراءات واإللتزامات. ويف نفس الوقت، حنيي حبرارة جاليتنا 

ورغم اإلكراهات ورغم الصعاب  ابخلارج اللي هي جالية مناضلة
دائما يف املوعد ومؤشرات اإلرتباط ابلوطن دائما يف تزايد، ولكن 

 .البد أن نزيل كل ما يعيق هذا اإلرتباط ابلوطن

خبصوص النقل البحري، هناك ما أشرمت إليه مشكل دايل       
التنافسية، ونسجل هنا ضرورة جتويد اخلدمات، ضرورة تيسري دايل 

ضرورة خفض األسعار دايل التذاكر. وعندي هنا،  اخلدمات،
يف إطار اإلتصال ابإلخوة  "devis" السيد الوزير احملرتم، واحد

مستخرج ألسرة  "devis"واجلمعيات دايل املهاجرين يف فرنسا، 
 4131دايل األفراد وابلسيارة يف شهر غشت تيعطينا  5من 

ألجور أورو، نتصور هذا الشخص من ذوي احلد األدىن من ا
واحلصاد دايل هاد السنة كامل غادي ميشي مع هاد الباطو هذا،  

ريق واش غادي يدير يف البالد هباد الط كيفاش غادي يوصل للبالد
هذ؟ هذا شيء مؤسف. كل هذا ينطبق أيضا على النقل اجلوي، 
ماشي غري.. رغم أنه يدخل يف اختصاصات أخرى، ونؤكد هنا 

كومة وأمامكم وأمامنا مجيعا واحد السيد الوزير، على أن أمام احل

التمرين صعيب، ضمن متارين عديدة جملاهبة اجلشع البشع، اجلشع 
البشع الذي أخذ يضرب بقوة على مستوى بالدان يف املدة 
األخرية. يف اتصال مع جمموعة من اإلخوة املهاجرين يف تنغري يف 

طن هو و الفرتة األخرية، أكدوا يل أبن اإلرتباط دايهلم العميق ابل
الذي مينع من تغيري الوجهة إىل بلدان أخرى، البد أن نغري املقاربة 
يف التعامل مع اجلالية من مقاربة مادية إىل مقاربة إنسانية حمضة، 

 .شكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف؟.       
 .، إذن السيد الوزيرال يبدو أن هناك تعقيب إضايف

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

 شكرا السيد الرئيس،
أان بدوري ال ميكن إال أن أحىي املغاربة القاطنني يف اخلارج       

على روح الوطنية دايهلم، كانت عندي لقاءات معهم يف إطار 
وليس يف إطار ما هو قطاع آخر، يف إطار النقل ابش النقل 

ندارسو واحد اجملموعة دايل اإلشكاالت يف بعض األقاليم، 
وخاصة يف اجلنوب دايل فرنسا ابش نشوفو شنو احللول دايل 

 .اإلشكاالت

ل ، واللي من هاد املنرب تنقو االحتكاراليوم ابش نكسرو هاد       
ف ي بعض الشركات ولألسابلفعل على أن هناك جشع يف تعاط

الشديد، ألنه هاد الشي دايل العرض والطلب مّلي تيكون الطلب 
يفوق بكثري عرض األسعار دايل سوق حمرر تنحو منحى اإلرتفاع، 
وهذا ولألسف الشديد ما يطبقه هؤالء. قلت اليوم كاين عندان 

 ...عرض من طرف شركة
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 :السيد رئيس اجللسة

تهى الوقت. منر للسؤال األخري قبل شكرا السيد الوزير، ان      
أن نودع السيد الوزير وهو سؤال عن أتهيل النقل الطرقي للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .السيد النائب احملرتم لكم الكلمة تفضل

 :النائب السيد أمحد التومي
 شكرا السيد الرئيس،

زير احملرتم، ماهي التدابري املتخذة لتأهيل النقل السيد الو       
الطرقي، وجتاوز املشاكل والصعوابت اليت يعاين منها هذا القطاع؟ 

 .وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

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

 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل
 لسيد الرئيس، شكرا
هو سؤال عريض، ما ميكن أن أقول هو أنه اليوم النقل فيه       

ابألساس نقل األشخاص، ونقل البضائع. إطار نقل البضائع 
الذي حرر، اليوم تنشتغلو به بتصور دايل عقود الربانمج اللي 
تتكون مع املهنيني واللي تتحدد جمموعة من األوليات وجمموعة 

ت اليت ستتخذ خالل العقد. اليوم عندان أتخر يف من اإلجراءا
عقد برانمج يف إطار نقل األشخاص، ابألساس نقل املسافرين، 
اللي نتمىن أنه يف القريب العاجل نوقعو هاد عقد الربانمج. وكاين 
اإلسرتاتيجية الوطنية للسالمة الطرقية اللي تستجيب لواحد 

يل للي هي سنوية من قباجملموعة دايل املؤشرات، وكاين إجراءات ا
مثال الدعم دايل جتديد احلظرية والتكسري واللي اليوم فهاد السنة 

، كما تعلمون انفتحنا على قطاعات أخرى، فحال 1192
القطاع دايل النقل املزدوج اللي غيكون فيه جتديد دايل احلظرية 

ىل آخره، جتديد احلظرية إ هوأيضا تعليم السيارة اللي غيكون في
 .شكرا

 :لسيد رئيس اجللسةا
 .شكرا السيد الوزير احملرتم، تعقيب للسيد النائب      

 :النائب السيد أمحد التومي
السيد الوزير، هاد السؤال جا بعد واحد اليوم دراسي نظمه       

الفريق اإلستقاليل مع املهنيني، واللي وقف على واحد العدد دايل 
واحد املذكرة إىل اإلشكاالت وسوء الفهم وكنا رفعنا بشأنه 

 3احلكومة. غري السيد الوزير، بغي هاد اإلشكاالت نديرها يف 
 :دايل اإلشكاالت

أوال، مشكل دايل جتديد األسطول، يعين املهنيني كيقولو -      
أنه عالش ما تفعلش هاد جتديد األسطول، وهو جا يف قانون 
 امليزانية، وكذلك ربطه أبشياء أخرى مثال التوقيع على عقد

  الربانمج، تيقول لك هذا.. يعين أشياء خمتلفة؛

للي  يف وقت ا  كذلك توقيف التشاور واملشورة واحلوار،-      
كاين واحد العدد دايل اإلشكاالت منها التنافسية، منها تداخل 

ك الضغط كذل   كذلك التنافسية،   املهنيني، أنواع النقل الطرقي،
  الضرييب؛

الوزير، دايل جتديد الرخص،  كذلك كاين مشكل السيد      
الناس كيقول ليك هاد جتديد الرخص مل يتم، وهذا عندو كلفة 

املصداقية يعين الثقة دايل املهنيني كتنقص وكذلك  ألنه
اإلستثمارات دايهلم. كاين مشكل أخري السيد الوزير هو دايل 
البطاقة املهنية، الناس تيقولك هاد البطاقة املهنية راها مكلفة 

سنة وكيأدي  11بة للسائق، كاين واحد السائق اللي عندو ابلنس
 ...درهم 1111إىل  3111من 
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 :السيد رئيس اجللسة

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

 :النائب السيد عبد العزيز لشهب
 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،
غري كما ذكر الزميل داييل فعال حنا الفريق اإلستقاليل عقد       

واحد اليوم دراسي، وتصنتنا هلاد املهنيني دايل هاد القطاع وفعال 
مسعنا هلم عن قرب واحد اجملموعة داملشاكل، وصغنا واحد املذكرة 
السيد الوزير، وارسلناها لرئيس احلكومة. لألسف الشديد هادي 

ما توصلناش حىت بشي جواب، كان من  أكثر من ثالث أشهر
املفروض يف إطار التعاون دايل الربملان مع احلكومة على األقل 
يكون واحد الطمأنة من السيد رئيس احلكومة هلاد املشاكل يعين 

 .نقول الكارثية دايل هاد القطاع

اليوم، فعال كيما قال الزميل داييل هناك مشاكل متعددة       
نطلب من السيد الوزير، أنكم خاصكم  ومتنوعة، أول حاجة

تفتحو واحد القنوات دايل احلوار يكون منتظم، بصفة دورية ابش 
تعاجلوا هاد املشاكل دايل هاد القطاع. هاد القطاع مهم يف بالدان، 
راه كيدخل للميزانية دايل الدولة أموال ابهظة، كيشغل واحد 

تش إيال مكاناآلالف عشرات اآلالف دايل املواطنني، وابلتايل 
هاد السياسة دايل احلوار املباشر مع املهنيني ونتصنتو هلم ملشاكلهم 
شنو هو الدور دايل هاد احلكومة؟. إضافة إىل هذا السيد الوزير، 
جيب إعادة النظر يف السياسة العمومية املرتبطة هبذا القطاع، كاين 

د امشاكل، وانتما ذكرتو أن حلد الساعة كاين أتخر دايل تنفيذ ه
عقد الربانمج، كنظن السياسة برمتها خاص إعادة النظر ألن هذا 

 .القطاع مهم ومهم جدا ابلنسبة لبالدان وشكرا

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير      

كاتب الدولة لدى وزير التجهيز  السيد حممد جنيب بوليف،
 :لنقلوالنقل واللوجستيك واملاء املكلف اب

 شكرا السيد الرئيس،
ال إليا كنت سأهتم بشي حاجة، من غري فتح ابب احلوار،       

زعما شي حاجة أخرى رمبا. ولكن احلوار، إخوان الفريق 
اإلستقاليل ومن خالل السيد رئيس الفريق، مصيفط يل مراسلة 

ت تيقول يل استقبل الناس، كنت استقبلتهم واستقبلتهم، استقبل
ن ي بني قوسني مرتبطة بني قوسني حبزب اإلستقالل مالنقابة الل

طرف األخ ارسل يل ممثلني وحضرت السيدة مستشارة من الغرفة 
الثانية مع الفريق دايلكم حاضرة. اإلخوان دايلكم دايل تعليم 
السياقة، أستقبلهم ابستمرار، ال إيال غتقولو شي حاجة أخرى أان 

د، أان عندي الالئحة مرحبا، ولكن تقولو أن ابب احلوار مسدو 
 شي ومستاعد نديرها دايل احلضور، ودايل النقاش وكل

"public" نديرها عمومية. األخ رئيس احلكومة ملا راسلتموه ،
ابملذكرة الناجتة عن خالصة الدراسات اللي توصلت أان بنسخة 
منها، راسلين، قال يل ها املطالب دايل اإلخوان، وراسلته برسالة 

أنه أكيد غادي يوافيكم هبا إذن فهاد الباب، مفصلة على أساس 
 .أظن ما ميكنش تكون مؤاخذات

هناك إشكاالت حقيقة يف القطاع دايل النقل ألنه متشعب،       
وألنه فيه إشكاالت اللي هي على سنوات، واللي فيها جزء من 
املهنيني ال يساعدون من بينها تتقولو يل عقد الربانمج ما درتوش، 

ألنه منني وصلت، وصلنا للمعقول، ابش هاد ماشي خباطري 
الشي دايل الكرميات ما يبقاش يتعطى يف املستقبل ماشي اللي 
عندو، مشاو طلقو إشاعة أبن السي بوليف غادي حييد لكرميات  
كلهم لعباد هللا، وىل غادي يقطع األرزاق، غري صحيح، حنا 
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عديد لتنديرو اإلصالح للمستقبل، منني وصلنا للصح واملعقول، ا
 ...من املهنيني ديك الساعة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا السيد الوزير ونشكركم على حسن       
مسامهتكم يف هذه اجللسة. ومنر إىل القطاع املوايل املتعلق ابلطاقة 
واملعادن والتنمية املستدامة، نرحب ابلسيد الوزير ومنر مباشرة إىل 

يف يف فوترة املاء والكهرابء يف الص رتباكابالالسؤال املتعلق 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، السيد 

 .النائب احملرتم لكم الكلمة

 :النائب السيد حممد مرزوق
 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير احملرتم،

ء، ابتعرف فرتة الصيف ارتباكا يف عملية فوترة املاء والكهر       
يثري احتياجات من طرف املواطنني يف خمتلف مناطق اململكة. لذا 
نسائلكم السيد الوزير، عن التدابري اليت أعددمتوها لوضع حد هلذا 

 .؟ وشكرااالرتباك

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، اجلواب السيد الوزير      

 :لتنمية املستدامةوزير الطاقة واملعادن وا السيد عزيز رابح،
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

أشكر السيد الرئيس، أشكر الفريق احملرتم على هذا السؤال.       
من   % 11,15نبغي نوضح أبنه اليوم احلمد هلل راه وصلنا ل

كهربة املغرب بصفة عامة، وابلتايل أكيد تقع بعض اإلرتباكات 
إلستهالك اوخاصة يف الصيف اللي كتصعاب معه يعين كريتفع 

معناه كرياتفع االستهالك، مث أيضا  % 95حىت ل 91من حوايل 
تيكون اإلشكال دايل األسفار دايل العائالت يف فصل الصيف، 

وابلتايل ما كيكونش إمكانية التواصل معهم. اللي كان معمول به 
هو أن الفوترة تتكون على شهرين، الشهر األول تقديرية والشهر 

ية  ما كيدخلوش اللي هو يف األشطر اإلجتماع الثاين حقيقية ولكنه
كيبقى يف األشطر اإلجتماعية. فإذن دارت اآلن واحد العدد 
دايل اإلجراءات من طرف املكتب الوطين ابش ميكن فعال ما 

شي اللي كيستهلك حىت لو تراكمت ال خيلص املواطن إال داك
عليه شهور ما كيدخلش يف األشطر الغري إجتماعية، وما  

ش عليه إضافات بل تقسم على األشهر وكيبقى دائما يف كتكون
 .من العائالت يف املغرب % 15األشطر االجتماعية ابلنسبة ل

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب ألحد السادة النواب تفضل      

 :النائب السيد نور الدين قشبيل
 شكرا السيد الرئيس،

نقلل من جمهودات وزارتكم وابلدور  السيد الوزير، حنن ال      
اليت تقوم به على مستوى دراسة إمكانيات إجياد حلول مناسبة 
فيما خيص غالء فاتورة الكهرابء، اليت أصبحت تشكل مصدر 
قلق الساكنة سواء تعلق األمر ابملدن أو ابلقرى. السيد الوزير، 
 فبعد أن استبشران خريا بتزويد سكان العامل القروي بعدادات
الكهرابء، واليت تشتغل عن طريق تعبئتها بواسطة بطائق ذات 

مت التخلي عن هذا النظام القدمي  "prépayée" الدفع املسبق
ومد الساكنة الراغبة يف الربط بشبكة الكهرابء ابلعدادات اجلاري 
هبا العمل يف الوسط احلضري، بعدما كانت األوىل أكثر اقتصادا 

ا أتخذ بعني اإلعتبار الدخل من حيث االستهالك، هذا ألهن
احملدود للساكنة القروية هذا األمر الذي مت استنكاره من طرف 
الساكنة وأاثر موجة غضب، وأخص هنا ابلذكر إقليم اتوانت 

 .دائرة قرية غفساي بكل مجاعاهتا الرتابية
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السيد الوزير، إن املواطنني يعانون الويالت كل صيف مع       
الية، للماء والكهرابء بسبب فواتريه اخلي مفاجآت املكتب الوطين

علما أن غالبية الساكنة تعيش يف بيوت صغرية وجد متواضعة لن 
تتحمل هاته الفواتري الباهظة الثمن، أضف إىل ذلك أهنا ال تقبل 
منهم أي شكاية إال شريطة أداء الواجبات أو يقرتح عليهم يف 

سيط وهذا فيه قبعض احلاالت تقسيم هاته الفواتري ودفعها ابلت
إهانة لكرامة املواطنني وفيه سوء تدبري من طرف املكتب الوطين 
للماء والكهرابء، حيث ستصبح الساكنة ملزمة على دفع ما ال 
تستهلكه. هلذا السيد الوزير، نطالب بسن إجراءات قانونية 
ملراجعة هاد الفواتري حفاظا على كرامة وحق املواطنني من 

 والتعسف املمنهج ضدهم من قبل املكتب اإلستهتار الذي يطاله
 .الوطين للماء والكهرابء، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

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

 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

مرة أخرى كنعاود نقول ما كاينش ارتفاع، ما كاينش ارتفاع       
شي اللي كيستهلك. تقع أخطاء ال مبعىن كيأدي املواطن هداك

قلتها كم من مرة هذا شيء عادي، ولكن تراجع هذه األخطاء، 
ولكن ليست عامة فقط يف فصل الصيف نظرا ألننا كتستعمل 

ع بطبيعة لتايل كرتتفآليات جديدة اللي كيحتاجها املواطن، فبا
 .% 95حىت ل 91ما بني  االستهالكاحلال 

األمر األول وهو أنه اآلن أصبح الشكاية مفتوحة، ال مع       
الوزير واملكتب الوطين، احلكومة أقرت نظام دايل الشكاايت ابش 

 ميكن لنا نتوصلو جبميع املشاكل دايل املواطنني؛

من العائالت يف  % 15اه املسألة الثانية، كنعاود نذكر ر       
، ال تؤدي إال الشطر االجتماعي % 15املغرب ال تؤدي إال 

معىن هذا راه واحد اإلجناز كبري  %15األول والثاين، اياله 
ابلنسبة للمغرب، زعما راه خصنا انخذو بعني اإلعتبار 
االستثمارات كبرية اللي قامت هبا البالد دايلنا. العدادات ما 

ا ابلعكس اآلن نشتغل على تعميمها وبدينا وقعش تراجع عليه
العملية دايل التعميم، أكثر من ذلك بدينا كنفوضو للقطاع 
اخلاص هو ايخذ من عند بدال ما املواطن ميشي لإلقليم اآلن راه  
كاين طلبات عروض ابش ميكن للمواطن هو يكون جاهز ابش 

 ...ميكن

 :السيد رئيس اجللسة

قة ر إىل السؤال املوايل واملتعلق ابلطاشكرا السيد الوزير، من      
النظيفة واملتجددة يف احلياة اليومية للمواطنني، للسيدات والسادة 
النواب احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية. السيد 

 .النائب احملرتم تفضل

 :النائب السيد عالل العمراوي
 شكرا السيد الرئيس،

 الطاقات النظيفة واملتجددة يف استعمالالسيد الوزير، عن        
 .احلياة اليومية للمواطنني نسائلكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير      

 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

طبعا ال ميكن إال لبالدان أن تعتز ابملسار املرتبط اآلن       
املتجددة، والذي انطلق ابملناسبة منذ سنوات، وهو ابلطاقات 

. املواطن اآلن أصبح السلوك 1141مسار فيه برانمج إىل حدود 
يتغري، ألنه سابقا إيال كنتو تتذكرو، إيال ما مشى املكتب الوطين 
لواحد العدد دايل األماكن ابش يقرتح عليهم األلواح الشمسية  

موضة، اجلميع اآلن كانت تعترب إهانة، ولكن اآلن أصبحت 
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يتحول فاآلن القانون يسمح للمواطن ابالستهالك، كلفة 
أحياان،  %11التكنولوجيا تراجعت بشكل كبري إىل حوايل 

النجاعة الطاقية بواحد الشكل كبري لدرجة أنه كثري من املواطنني، 
سنتيم  11حىت ل 51وحنا عندان األرقام والو كياخذو ما بني 

كيستهلك على.. ولذلك هذا توجه دايل للكيلوات، يعين اللي  
اإلنتاج من خالل الطاقات البديلة، وتوجه أيضا من خالل 
تشجيع الطاقات البديلة ابلنسبة للمستهلك سواء كان يف املنازل 
أو كان يف القطاعات اإلقتصادية وهي متعددة، وهذا التوجه ال 

 .ميكن إال أن ندعمه ونشجعه

 :السيد رئيس اجللسة

 .ا السيد الوزير، تفضل السيد النائبشكر       

 :النائب السيد عالل العمراوي

السيد الوزير، سياسات الطاقات املتجددة سياسة مدعومة       
من طرف صاحب اجلاللة، واللي تتعكس االلتزام القوي للمملكة 
يف جمال احلفاظ على البيئة، وأصبحت بالدان بفضل هاد الرؤية 

مة. توى الدويل يف ما خيص املشاريع الضخامللكية، رائدة على املس
سؤايل كان السيد الوزير، حول تشجيع وتعميم ودعم استعمال 
هاد الطاقة النظيفة واملتجددة يف االستهالك اليومي كاستغالل 
أسطح املنازل مثال إلجناز هاد املبادرة واليت ستمكن األسر من 

ن إمتام مختفيف عبء الفواتري الضخمة للكهرابء، ستمكن أيضا 
حقيقي لربانمج الكهربة يف العامل القروي وستكمل أيضا ضمان 
منو متوازن جملموع جهات اململكة. هاذ اإلنتقال الطاقي ال ميكنه 
السيد الوزير، إال أنه حيسن مستوى العيش دايل السكان، وهنا 
البد أنين أنكد أبننا مازالني حمتاجني إلجياد آليات إدارية مناسبة 

رة مح ابستغالل هاد املوارد الطبيعية احلمد هلل اللي متوفوفعالة تس
 بشكل كبري يف املغرب، وأنتم مطالبني بوضع إطار قانوين وتشريعي

ملشاريع الطاقة املتجددة الصغرية. وما تنفهموش كيفاش هذاك 

اللي مازال  31.11و 94.11التفعيل هذاك القانون دايل 
 la moyenneالنصوص التنظيمية دايلو كيتعثرو و

tension et faible tension  هو اإلطار املناسب لتعزيز
اإلجتماعي هلذا املشروع الكبري،  االندماجاإلستثمار وضمان 

وأيضا خاص البد إخراج سلطة أو هيئة تنظيمية للطاقة لتفادي 
 .االنزالقات اللي ميكن ليها حتصل

 :السيد رئيس اجللسة

 ل هناك من تعقيب إضايفشكرا السيد النائب احملرتم، ه      
 .آخر؟. ال يبدو السيد الوزير

 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

نشكر السيد النائب احملرتم، على املتابعة ال ميكن إال أن       
أتفق معك، اآلن كتعرفو اآلن كاين عدة مستوايت؛ القطاع دايل 

ع ع اخلاص أنه ينتج وأن يبيالصناعي اآلن أصبح إبمكان القطا 
 La haute للقطاع الصناعي من خالل فيما يتعلق ب

tensionاآلن بقى النقاش يف ، la moyenne 
tension  كانت واحد الندوة استدعينا اجلميع ابش ميكن لينا

 ...يف نفس الوقت نشجعو اإلستثمار ابش ميكن

 :السيد رئيس اجللسة

علق لوقت، منر للسؤال املوايل واملتشكرا السيد الوزير انتهى ا      
بتشجيع ودعم الطاقة النظيفة للسيدات والسادة احملرتمني من فريق 

 .األصالة واملعاصرة، السيدة النائبة

 :النائبة السيدة ابتسام عزاوي

السيد الوزير، ابسم فريق حزب األصالة واملعاصرة، نسائلكم         
طاقات ت النظيفة أو اللدعم وتشجيع الطاقا اسرتاتيجيتكمعن 

 .املتجددة
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير      

 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

هو كان ممكن أن جنمع السؤالني ابش ميكن يكون متسع       
من الوقت للشرح، ولكن ال أبس. أنتم كما تعلمون منذ أن 
انطلقت السياسة دايل البالد دايلنا يعين يف ما يتعلق ابلطاقة راه 

من اإلستثمارات يف اجملال دايل الطاقة ماشي للطاقات  15%
املتجددة وأنتم تعلمون ذلك، التقدير اإلمجايل 

مليار دايل  311حىت  411غتكون حوايل  لإلستثمارات
ايل الدرهم مليار د 991الدرهم. اآلن، اآلن االستثمارات قائمة 

يف جمال دايل الطاقات وخاصة الطاقات املتجددة اللي هي 
 .يعين موجهة للشمسي وللرحيي 15%

العناوين، ألن الوقت ال يسمح؛ أوال إنتاج الكهرابء من       
، االستثمار يف الغاز الطبيعي %51-%31الطاقات البديلة 

ن لتعويض الفيول كما تعلمون ابش ميكن لينا نتخالو عليه أل
عندان إشكال يف ما يتعلق ابلبيئة، الصناعة الطاقية ما بقيناش 
فقط غي غنشريو وغنجيبو صنايعية وبدينا ابأللواح بدينا كل ما 
هو رحيي ومازال كاين استثمارات إن شاء هللا يف املستقبل، تطوير 
البحث فهاذ اجملال وعندان مركب متميز اآلن وأصبح دويل يف 

ت املتجددة، تكوين موارد بشرية بواحد جمال البحث يف الطاقا
العدد دايل املعاهد، الشراكة مع القطاع اخلاص وهاذ الشي ما 
غيكون إال مع القطاع اخلاص وراه كتالحظو اليوم املاليري 
وعشرات املاليري دايل الدراهم استثمارات يف الطاقة جاي من 

لقوانني لالقطاع اخلاص نظرا للثقة يف البالد دايلنا، وأيضا نظرا 
املشجعة، مث ترشيد استهالك الطاقة وإستعمال الطاقات 
املتجددة. هذه هي العناوين الكربى، الوقت ال يسمح ندخلو يف 

 .التفاصيل

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيدة النائبة      

 :النائبة السيدة ابتسام غزاوي

الطاقات املتجددة وال الطاقات  بالدان منني كنتكلمو على      
النظيفة، فكنتكلمو عليها ألن هادي ضرورة ماشي موضة عابرة، 
هادي فرصة كبرية لبالدان، فرصة من أجل تقليص الفاتورة الطاقية، 

، %14فرصة من أجل تقليص التبعية الطاقية للخارج، كنستوردو 
ري غ فرصة للمسامهة للحفاظ على البيئة، االحتباس احلراري إىل

ذلك، وفرصة أيضا للشبات والشباب من أجل أننا خنلقو فرص 
 .الشغل وانتشاهلم من العطالة أو من البطالة اللي مها فيها

املغربيات أو املغاربة، املواطنات واملواطنني اللي اليوم كيعانيو       
من ارتفاع األسعار، من غالء مثن احملروقات، من غالء املعيشة 

. قطاع الطاقات املتجددة فيه حلول وفيه وغالء بعض السلع
إجاابت، وهنا كندعيوكم السيد الوزير على أنكم تشتغلو على 
توسيع جماالت استعمال الطاقات املتجددة مثال يف النقل، 

 ،les أو حتفيزات من أجل شراء السيارات الكهرابئية
voitures hybrides  وكاين عدد منهم اليوم يف السوق

ال نقط كاينش مثا  كاينش جتهيزات، ما  املغربية ولكن كنشوفو م
تزود ابلطاقة. يف الفالحة كتشتغلو على تعويض البواتن ابلطاقة 
الشمسية، فني وصل هاذ املشروع هذا. كتكلمو كحكومة على 

، هاد النقطة يعين غادي 1191إمكانية إلغاء دعم "البوطا" يف 
كانوش حلول بديلة قبل هاذ املسألة هادي، ا  كون خطرية إيال مت

يف اإلانرة العمومية، يف البناايت يف املستشفيات، يف اإلدارات 
العمومية هادو خاصهم يكونو منوذج فهاذ اجملال هذا، كذلك 
جيب إعادة النظر يف الضرائب يعين وتشجيع إنتاج حلول الطاقات 

ب املنزيل، جي واالستهالكاطنني البديلة من أجل استهالك املو 
التفكري أيضا يف عرض قروض تشجيعية للمواطنات واملواطنني أو 
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لكافة الشرائح من أجل أهنم يتشجعو ميشيو هلاذ الطاقات البديلة 
وهلاذ الطاقات النظيفة. الطاقة املتجددة، فرصة لبالدان خاصنا 

 .ستوىمنستغلوها ابش منشيو ببالدان إىل أبعد مدى وإىل أبعد 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائبة احملرتمة، هل هناك من تعقيب إضايف يف       
 .املوضوع؟. السيد الوزير تفضل

 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

طبعا ما ميكن إال نتفق معاك وهذا دليل على اإلمجاع الوطين       
ي، ما متفقش على حاجة وحدة، حىت على هاذ التوجه الطاق

كاين حىت شي برانمج إلغاء الدعم، والسيما، ا  واحد يف احلكومة م
ال حيث ابش ما يدوز هاذ الكالم وأن يبىن عليه، ال ابش يكون 
األمر واضح. عندما تقرر احلكومة إلغاء دعم مادة معينة ألن 

، وبعد %91أحياان  %11يمشيش للفقراء، اياله كا  م 21%
ك كتاخذ احلكومة ال السابقة وال احلالية إجراءات لصاحل ذل

الفقراء، واألرقام موجودة مع األسف الوقت ما كيسمحش ميكن 
نذاكرو عليها. وابلتايل ابش يكون األمر واضح، ال ميكن أن يقع 
أي إصالح على حساب الفقراء والضعفاء، اإلصالح اللي وقع 

قريب  نا لقينا مكتب وطينيف الكهرابء راه خري مثال، أنه ملا جي
مليار دايل  3111مليار دايل الدرهم،  31من اإلهنيار تقريبا 

 ...أو مكاينش استثمارات Crédit السنتيم دايل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. ومنر إىل السؤال املوايل       
اب و عن ارتفاع سعر الطاقة الكهرابئية للسيدات والسادة الن

احملرتمني من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، السيد النائب 
 .تفضل مشكورا

 

 :م سعناناالنائب السيد هش
 السيد الرئيس،

ارتفاع فاتورة الكهرابء اللي كتزيد الضغط على  السيد الوزير،
املواطن وكتمس يف القدرة الشرائية دايلو، بغينا نعرفو اإلجراءات 

 .ومة، شكرااللي اختذهتا احلك

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، جوابكم السيد الوزير      

 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

أان كنقول ابلنسبة للفئات اإلجتماعية، الشطر األول والثاين       
كاين ارتفاع الكهرابء، فإذن ما غنجاوبش واش كاين ارتفاع ا  م
من  %15كهرابء، هاد الشي اشنو كنديرو ما كايناش. هذا ال

العائالت ابملغرب، األرقام توضح وإيال بغاو اإلخوان نعطيو 
 911درهم، أقل من  911كيخلصو أقل من    %15التفاصيل، 

، بل حىت يف العامل القروي، ملا كنمشيو للعامل القروي %15درهم، 
اله  ، اي"branchement" مكنخليوش املواطن خيلص

سنني،  2سنني،  1درهم وكيخلصها على  1511كيخلص 
الباقي كتخلصو الدولة مع اجلماعات احمللية، فبالتايل هاد القضية 
ابش يكون األمر واضح. ميكن كتوقع أحياان كما قلتم، ميكن  

 la" كتوقع أحياان هاد الشي كيمكن إما عندو عالقة ب
consommation" شطر كتطلع دايل البعض، وخاصة األ

أو أنه كرياتبط بشي أخطاء تقنية وراه حنا   3-4الكبرية دايل 
كنعاجلوها. غري ابغي نطمأن، فيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية  

 .كنتمىن تكون فرصة وندخلو يف التفاصيل دايهلا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير احملرتم، تفضل السيد النائب      
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 :نانالنائب السيد هشام سع

شكرا السيد الوزير، راه اجلواب دايلكم ما عندو حىت عالقة       
ابلواقع، هاد اإلرتفاع ميكن يزيد خيلق احتقان اجتماعي، هاد 
احلكومة راه غري ابلزايدات والغالء فقط هاد الشي اللي وىل كيبان، 

بوالت،  1وكمثال كأسر يف آسفي اللي كتخلص ما بني عندهم 
درهم، وهادو رامها فقراء السيد الوزير،  411وتلفزة وكيخلصو 

وحىت اللي تيبغي يدخل الضوء أول مرة كيطلبو منو واحد املبالغ 
ألف درهم، وهادو راه  91درهم و 2111اللي هي كبرية ما بني 

حىت مها فقراء السيد الوزير، وراه املواطن كيعاين السيد الوزير، 
 .شكرا ،وخاصكم تلقاو ليه حل

 :لسةالسيد رئيس اجل

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

 :النائب السيد فاطمة الطوسي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، شيء جيد أن نسعى إىل تعميم الربط بشبكة       
بته كاملاء والكهرابء وهذا نسجلوه إبجيابية، ولكن البد من موا 

لتقدمي خدمات لتكون اخلدمات قريبة من املواطن. دائرة "الزمامرة" 
مجاعات قروية،  5على سبيل املثال السيد الرئيس، اللي كتضم 

  41حىت ل 11املواطن البسيط يضطر إىل التنقل على مسافة 
كيلومرت ألداء تلك الفاتورة يف نقطة أداء، املطلوب وبشكل جدي 

فعال كنعممو الشبكة دايل املاء والكهرابء أنه التعميم، إيال كنا 
نواكبوها أيضا بتعميم نقط األداء لتقريبها من املواطنني وخاصة يف 

 .العامل القروي

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائبة احملرتمة، تفضلي السيدة النائبة.. الصوت       
 .هللا خيليك السيدة النائبة

 :سهليالنائبة السيدة السعدية بن 

األرقام اللي عطيتو السيد الوزير، ال تعكس الواقع كاين       
مفارقة غريبة، أحياء شعبية يف الرابط كتأدي واحد الفاتورة غالية 

قييم كايناش مراقبة وتا  وما كتعكسش اإلستهالك احلقيقي، ألن م
للعدادات. السيد الوزير، كاين اصطدام يومي دايل املواطنني مع 

 ...التدبري املفوض أو يف املناطق األخرى الشركات دايل

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة، شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت.       
 .السيد الوزير

 :وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة السيد عزيز رابح،

دايل البوالت  1أان كنتمىن شي واحد يصدق األخ اللي قال       
درهم، حىت حد ما غيصدق، غري امسحوا يل، شي  411 وتلفزة

حاجة حاصلة.. اي أستاذ أوال املنطق، كاين شي حاجة مسيتها 
بوالت وتلفزة إال إيال خملي التلفزة  1املنطق، دااب شي واحد عندو 

دائما شاعلة وهللا أعلم، أو أنه شي واحد كيسرق لو،  13/13
ستحيل  ، يستحيل، يأو أنه وقع عطب تقين يف العداد، يستحيل

كنقوهلا أمام املغاربة ابش نقولو كالم، إذا وقعت بعض األشياء 
عندكم اهلاتف، عندكم اخلط املباشر اتصلوا بنا نعاجلوها، لكن ما 
تقولوش شي حاجة هنا ابش، حيت عاود اثين بالدان خاصنا 
نقولو احلقائق، يعين ألنه كاين الناس اآلن عندهم تبارك هللا البيت 

 311و 411م اياله كتجيهم عامرة ابلتلفزات كتجيهم دايهل
 .درهم غري القضية ابش نكون واضح 151درهم، 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 أبريل   

 -  

 

28 

اخلدمات دايل القرب أان متافق معاك أستاذة هذا من أهم       
التحدايت، عالش ألن الشبكة توسعات، األحياء توسعات، 

عاك ماملدن اآلن دايلنا وقع فيها واحد التمدن كبري جدا، أان متافق 
هادي من األمور نشتغلو عليها ابش نكونو قراب من املواطنني. 
األمر اآلخر، أان بغيت نقول ليهم هاد احلكومة دايل الغالء  
كنذاكرو منذ زمان، هاد احلكومة ما هي قررت يف األمثنة دايل 
احلالية اللي كيحتجو عليها الناس، وال اللي عليها مالحظات،  

روقات راه تكلمت األستاذة الكرمية، كاين دايل احملروقات، احمل
عندان إشكال يف البالد دايلنا خاص يعرفوه املغاربة، كنخلصو 

مليار سنتيم ابش جنيبو الطاقة من اخلارج، ما كنتجوهاش،  5111
 ...ما كنتحكموش

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، وشكرا على.. انتهى الوقت وشكرا على       
يف هذه اجللسة. لنمر إىل القطاع املوايل املعين حسن مسامهتكم 

ابلصناعة التقليدية.. هللا خيليكم.. واإلقتصاد اإلجتماعي، عدد 
األسئلة.. مرينا للقطاع املوايل السيد النائب، راه قلت واش كاين 
شي تعقيب إضايف وما كانتش فرصة، ترفع يديك ابش نشوفها 

عتيها لداك يك، إيال رفتقدر تنبهين، إيال ما شفتهاش غرتفع يد
تهاش غيكون واقيال خلل فيا. غنمرو للقطاع فاملستوى وما ش

، السؤال األول متعلق عن تفعيل 4املوايل، إذن عدد األسئلة قلنا 
الوطنية لتنمية اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين  االسرتاتيجية

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي، فليتفضل 
 .أو السيد النائب احملرتم مشكورا لوضع السؤال أحد

 :النائب السيد حسن العنصر

 شكرا السيد الرئيس،

آاثرها و  االسرتاتيجيةنسائلكم السيدة الوزيرة، عن حصيلة       
 .شكرا ،لتأهيل وتنمية اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين

 :السيد رئيس اجللسة

 .تفضلي مشكورةشكرا السيد النائب، السيد الوزيرة       

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

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

بداية رمضان كرمي، وابلنسبة هلاد املوضوع اليوم نشتغل على       
قطاع اإلقتصاد اإلجتماعي إجناز رؤية إسرتاتيجية جديدة ل

 ...والتضامين لتنمية اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين يف بالدان

 :السيد رئيس اجللسة

 .حاويل السيدة الوزيرة تبقاي قريبة للميكرو عفاك، تفضلي      

كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل  لسيدة مجيلة املصلي،ا
فة الجتماعي املكلاجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد ا
 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

قلت السيد النائب احملرتم، نشتغل اليوم على إعداد دراسة       
ه يف اإلجتماعي والتضامين، ألن لالقتصادحول رؤية إسرتاتيجية 

بالدان اليوم نعم هناك برامج تنموية ولكن إسرتاتيجية متكاملة 
من أجل إجنازها، ألنه هاد القطاع ينبغي  االشتغالمندجمة بدأان 

أن نقتنع مجيعا أبنه قطاع مشغل ابمتياز، اليوم جمموعة من دول 
العامل استطاعت أن حتول اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين وأن 

. حنا صحيح %91يساهم يف الناتج الداخلي اخلام مبا يقارب 
لكن منلك ، و أن األرقام ال زالت ضعيفة وال ترقى إىل هاد املستوى

من اإلمكاانت على املستوى الوطين، سواء من اإلمكاانت البشرية 
اإلمكاانت الطبيعية، فنحن بلد غين من حيث املنتجات  أو

احمللية، غين من حيث الديناميكية يعين البشرية وهذه كلها عوامل 
أساسية ورئيسية إلجناح اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين، طبعا 

 ...ا يف طريق اإلشتغال عليها وابملوازاةالرؤية اليوم حن
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 :السيد رئيس اجللسة

هللا خيليكم أكرموا السيدة الوزيرة ابإلنصات هللا خيليكم،       
 .تفضلي السيدة الوزيرة

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

 :صناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعيابل
 .بعد التعقيب دايل السيد النائب نكمل      

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد حسن العنصر

 رتاتيجيةاالسعلى  شكرا السيدة الوزيرة، أان كنت ابغي هنضر      
هضرتو على ، ولكن دااب منني 1111-1191دايل 

ين  اجلديدة، كنعرفو أبن اإلقتصاد اإلجتماعي والتضام االسرتاتيجية
كيتعتابر حمور أساسي يف التنمية املستدامة، وهو كذلك حمرك خللق 
فرص الشغل، وإقرار عدالة اجتماعية على مستوى اجملال. وهاد 
الشي جاري به يف العديد من الدول، وكنظن الدولة األوىل اللي 

اد التجربة هي البنغالديش، وفهاد اجملال كاين بعض بدات يف ه
 .الدول اللي مشات بعيدة وخلقت غرف اإلقتصاد التضامين

على املستوى الوطين، نثمن العديد من املبادرات التنموية       
اليت تقوم هبا البالد ومع ذلك نالحظ نقص يف عدد املناطق 

ة يف ملصاحبوا خصوصا النائية منها، وكذلك نقص يف التأطري
 الولوج إىل التمويل، صعوابت يف تسويق املنتوج، توفري التغطية

 .الصحية جلميع احملرتفني والالئحة طويلة

يف هذا الصدد، فإننا يف احلركة الشعبية مقتنعون بضرورة       
إشراك كل الفاعلني احملليني، وخصوصا اجلهة اليت منحها املشرع 

ارد وهنا أقصد تفعيل نقل املو  اختصاصات واسعة يف هذا اجملال،
 ...البشرية واملالية

 :السيد رئيس اجللسة

 .هل هناك من تعقيب إضايف يف املوضوع؟، تفضلي ،شكرا      

 جمدة بنعربية: النائبة السيدة

السيدة الوزيرة، إحداث تعاونية أو مقاومة إجتماعية أو       
صة ر غريها هو فرصة للعديد وابألخص للنساء والشباب، ف

لإلدماج اإلقتصادي وفرصة للتشغيل الذايت. هننئكم السيدة 
اجلديدة  االسرتاتيجيةالوزيرة، على اجملهودات اللي كتقومو هبا، 
دايل املقرتحات يف  1اليت تعتزمون إطالقها نبغيو اتخذو منها 

جمايل التسويق والتمويل؛ يف جمال التمويل، نقرتح دعم ومواكبة 
يق جهوية للتمويل، يف جمال التسويق اجلهات يف إحداث صناد

إحداث منصة رقمية للتسويق اإللكرتوين لتمكني الفاعلني فهاد 
اجملال هذا من جتارة منصفة وعادلة وتقريب املنتوج من املستهلك 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك من تعقيب إضايف       
 .الوزيرةآخر؟ ال يبدو السيدة 

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

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
شكرا السيدات والسادة النواب على تفاعلكم، هو فعال       

نه املبادرة و كيتعرف أباليوم اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين اللي ه
بة احمللية ومبادرة مجاعية يعترب فرصة خاصة ابلنسبة للشباب وابلنس

للنساء، والشباب خرجيي اجلامعات ابخلصوص. فاليوم املقاولة 
التعاونية أو املقاولة ميكن ليها تشكل فرصة إلنقاذ أسر، وإلنقاذ 
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سني يعين خاصة يف العامل القروي إلنقاذ هذه األسر من أجل حت
مستوى العيش. اليوم املبادرات املوجودة، يعين مبادرات مهمة 
جدا، وطبعا حنن نستحضر إشكالية التمويل وإشكالية التسويق، 
اليوم نناقش مبادرة ومستعدين أننا غنفاحتو فيها على جمموعة من 
اجلهات، إطالق مبادرة التمويل ما يسمى بصناديق التمويل 

سلف ابلشرف اللي  "crédit d'honneur" ابلشرف، يعين
جترب يف جمموعة دايل البلدان وأعطى النتائج دايلو، ألن الشروط 
املوضوعة للتمويل اللي هي شروط عادية ال ميكن للمتعاون أو 

 .للصانع التقليدي أنه يستاجب وتكون عندو هاد الشروط

مسألة أخرى السيد النائب، طرحتو قضية الشراكة مع       
ناك جمموعة من اإلتفاقيات اليت تربطنا مع اجلهات، فعال ه

اجلهات، ألن تنزيل اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامين هو من بني 
اإلختصاصات الذاتية، وابملناسبة هناك جمموعة من املبادرات اللي 
تقامت منها معارض جهوية، ومنها مبادرات كثرية والسادة اللي  

مسألة  ملمني به.كيشتغلو يف اجلهات راهم كيعرفو هاد األمر و 
أخرى اللي نبغي أنكد عليها، أن التصويت اإللكرتوين كذلك 
اليوم من املبادرات اليت ال ميكن لبالدان أهنا تبقى يعين دون 
الطموحات فيها ودون املنتظر، هناك مبادرات يف جمال التسويق 

 ...اإللكرتوين اللي هي فردية

 :السيد رئيس اجللسة

رة، عفوا انتهى الوقت. منر إىل السؤال شكرا السيدة الوزي      
املوايل وهو سؤال متعلق ابلتكوين احلريف للمنقطعني عن الدراسة 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، 

 .السيد النائب لكم الكلمة

 :النائب السيد بوسلهام الديش
 شكرا السيد الرئيس،

 ة الرامية إىل اإلهتمام ابلشباب،يف إطار السياسة احلكومي      
وأتهيله لسوق الشغل. نسائلكم السيدة الوزيرة احملرتمة، عن 
التدابري واإلجراءات املتخذة لفائدة الشباب الذي انقطع مبكرا 

 .عن الدراسة ومل تسعفه الظروف لولوج مراكز التكوين املهين

 :السيد رئيس اجللسة

 .وزيرةشكرا السيد النائب، السيدة ال      

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

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
شكرا السيد النائب، وأشكركم على هذا السؤال ألنه سؤال       

ان واللي هو ظى به بالدمهم، فاليوم الرأمسال البشري الذي يعين حت
رأمسال شاب، حيتاج فعال إىل دعم القدرات، هاد الشباب البد 
من اإلهتمام بدعم قدراته يف خمتلف اجملاالت. قطاع الصناعة 

بة التقليدية، يعترب من القطاعات الواعدة اليت توفر تكوينا، وابملناس
 اتكوين يعين ميكن نقولو الشروط فيه شروط الولوج مرنة، حنا م

عندانش تكوين اللي هو يفرتض مثال مستوى البكالوراي، ولكن 
هناك تكوين يبدأ من التدرج املهين اللي كتكون شروط تقريبا 
أولية، وكاين تكوين خاص ابلسادس ابتدائي، وتكوين يف الثانوي 
التأهيلي يعين وحنا التدرج، التخصص، أتهيلي، تقين وتقين 

د من  متخصص للمزيمتخصص واليوم نشتغل كذلك على تقين
 .تثمني هاد القطاع

ت جمموعة من املبادرات آخرها أننا نظمنا يوم ملواليوم تع      
دراسي مع خمتلف الشركاء قبل أسابيع قليلة، وانقشنا فيه هندسة 

 52التكوين، وحكامة التكوين، ألن هاد املنظومة اليوم عندان 
حرفة. هذه  11مركز على املستوى الوطين، تدرس أو تكون فيه 

احلرف، اإلهتمام ابلتكوين فضال على أنه كيعطي فرصة للشباب 
ابش يتزودو آبلية لإلندماج يف سوق الشغل، التكوين كذلك هو 
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آلية لنقل احلرف جيال بعد جيل، فباش حنافظو على احلرف دايلنا 
حرف الصناعة التقليدية، منني كنطورو املنظومة دايل التكوين 

ليدية، فحنا كنضمنو نقلها عرب األجيال داخل الصناعة التق
 .واستمرارية هاد املنتوج يف بالدان

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب      

 :النائب السيد بوسلهام الديش

شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة على جوابكم الواضح والنري،       
نا أبن للي حىت هو انبع من قناعتوهو انبع واتبع للسؤال دايلنا ا

تكوين احلرف لفائدة األطفال املنقطعني عن الدراسة بقطاع 
ملهمة ا االسرتاتيجيةالصناعة التقليدية، يشكل إحدى األوراش 

 .جدا ضمن املقاربة احلكومية

إننا يف فريق التجمع الدستوري، نؤكد على أمهية تقوية       
العمرية  اليت تستهدف الفئات وتوسيع برامج التكوين املعتمدة،

سنة خاصة التكوين النظامي، والتكوين املستمر،  13إىل  91من 
والتكوين عرب التدرج املهين يف خمتلف التخصصات، وعلى رأسها 
بطبيعة احلال، احلرف اليدوية وبعض املهن احلرة، إن كل املعطيات 

ه ذواإلحصائيات واألرقام تؤكد تزايد إقبال املستفيدين من ه
 .التكوينات على مستوى املدن

هذا، وإمياان منا بضرورة الرتكيز على تطلعات وآفاق أجيال       
املستقبل، الذين مل تسعفهم الظروف الستكمال مسارهم 
الدراسي، فإننا ندعو من هذا املنرب املوقر إىل استهداف كل 
الفئات العمرية املنقطعة عن الدراسة، سواء ابحلواضر أو هوامش 

ملدن أو ابلعامل القروي واجلبلي يف إستفادهتم من برامج التكوين ا
احلريف التقين كل حسب ختصصاته، مع مسايرة كل ما يشهده 

 ...التطور العلمي والتكنولوجي اخلاص هبذا اجملال احليوي

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب       
وضوع؟، هل هناك من تعقيب إضايف آخر؟ إضايف آخر يف امل

تفضلي السيدة الوزيرة.. ما كنظنش فيما تبقى من الوقت أعتقد، 
 .بقات شي بضع ثواين

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

 :جتماعيابلصناعة التقليدية واالقتصاد اال

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا، هو فعال كما أكدت وأعيد التأكيد أن التكوين يف       
جمال الصناعة التقليدية يعترب مهم جدا ابلنسبة الشباب، وأن 
الشروط فيها مرونة كبرية. وابملناسبة، حنن ننظم أبواب مفتوحة 
 ملزيد من تعريف الشباب املغريب واألسر املغربية بفائدة هذا
التكوين، وندعو من خالل هاد اجمللس، والسادة النواب 
والسيدات النائبات إىل اإلخنراط يف مزيد من التعريف، ألن اليوم 

 ...الحظنا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، عفوا انتهى الوقت. إذن منر إىل السؤال       
سيدات لاملوايل وهو سؤال حول تثمني قطاع الصناعة التقليدية ل

والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري دائما، 
 .فليتفضل أحد النواب احملرتمني، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد موالي عباس الومغاري

قطاع الصناعة التقليدية والذي يعترب اثين قطاع مشغل       
من الناتج  %1مليون صانع، حيث يساهم مبا قدره  1,4ب

 اخلام، فضال عن أنه دعامة أساسية يف احلفاظ على الوطين
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املوروث واهلوية املغربية األصيلة. فما هي مقاربتكم السيدة الوزيرة، 
 .لتطوير ومحاية هذا القطاع؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب السيدة الوزيرة      

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

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
 شكرا السيد الرئيس،

 شكرا السيد النائب،

أوال اجلواب عن املقاربة هلاد القطاع املهم اللي تكلمتو على       
 دايل املليون داملغاربة كيشتغلو فيه، صعيب جناوب عليه يف 1,4

نصف، ولكن رمبا جتي مناسبات أخرى للتفصيل. فقط دقيقة و 
كاين سنوات اللي كنسجلو   1أشري، إىل أن هاد القطاع ذكرتو 

من نسبة إسهام يف الناتج الداخلي اخلام، هذا القطاع  %2حىت 
عندو قدرة على التشغيل، اليوم كيشغل أصحاب اإلحتياجات 

حاجة إىل  ناخلاصة، النساء يف وضعية صعبة، املسنون، يعين بدو 
مقاولة كبرية، كيمكن صانع أو صانعة يشغل تكون يعين ينجح 
يف عملية دايل التشغيل الذايت والعمليات دايل حتسني أوضاعه 

 .اإلجتماعية واالقتصادية

-1111اليوم يعين هناك كانت رؤية إسرتاتيجية قدمية       
، اليوم كاين اشتغال على رؤية جديدة، وهناك خمطط 1195

واضح لتطوير هذا القطاع. أهم نقطة فيه ابلنسبة لنا اليوم، يعين 
واليت نشتغل عليها ونعتربها أولوية هي إخراج القانون، هذا القطاع 
يعين من أجل التنظيم واحلكامة وضمان التطوير حيتاج إىل قانون 
مؤطر، القانون لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية اليوم راه حنا يف 

ة مع األمانة العامة للحكومة، وأعترب أن إخراج املسطرة التشريعي

هاد القانون غادي يكون وكنتظرو الدور اللي غادي يقوموا به 
الربملانيني فهاد املسطرة هادي، ألنه غادي يكون مهم جدا ألن 
هذا القطاع حيتاج إىل التقنني وحيتاج إىل ابش نطورو البد من 

نأكد مرة هاد القطاع، غ التقنني. طبعا ذكرتو السيد النائب، أمهية
أخرى أنه فيه البعد اإلقتصادي وفيه كذلك البعد اهلواييت واللي 

 .مرتبط ابحلضارة دايلنا وبيعين اإلبداع املغريب فهاد اجملال

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب لكم السيد النائب احملرتم      

 :النائب السيد موالي عباس الومغاري

ة السيدة الوزيرة احملرتمة، بذلتو جمهودات كبرية لتوفري البني      
التحتية، وقدمتو واحد الدعم كبري للتعاونيات. ولكن هاد الشي  
 كله سيضيع يف بضع سنني ألنكم تركتم الصناع واحلرفيني بدون

محاية رغم اجملهودات اجلبارة اليت يبذلوهنا لتوفري منتوج تقليدي 
 اجلودة للحفاظ على صحة املواطنني. ولكنيتميز بكل مواصفات 

مل تقوموا أبي إجراءات احرتازية حلماية هذه املنتوجات، خصوصا 
 .من املنافسة األسيوية مبنتوجاهتا اليت ال ختضع ملراقبة وزارة الصحة

ولتثمني املنتوج التقليدي الوطين، جيب إعادة النظر أوال يف       
ى مع ليدية، التجهيزات ال تتماشمعاهد ومراكز فنون الصناعة التق

سوق الشغل، التأطري جيب التأطري بتقنيني ذوي اإلختصاص، كما 
جيب اإلنفتاح على الصناع املهرة يف جمال التكوين عن طريق 

وذلك ابلرفع من املبالغ املستحقة،  "la vacation" اإلستضافة
 درهم اي أستاذة غادي جتلب لنا صناع مهرة ابش 13واش 

assurer  التكوين متاع هاد الصناع؟ يستحيل، كذلك مراجعة
برامج التكوين ملسايرة التطور التكنولوجي. ويف األخري السيدة 
 الوزيرة احملرتمة، كنبلغوكم من هاد املنرب هذا، استياء الصناع احلرفيني
اتع مدينة مكناس من أجل رد اإلعتبار للفنادق القدمية على غرار 

 ...مدن أخرى
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 :اجللسة السيد رئيس

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

 :النائب السيد محاد آيت هبا

 شكرا السيد الرئيس،

البد يف احلقيقة ابش نوهو ابلعمل اجلبار اللي تتقوم به       
ابلنسبة  سيدة الوزيرة،السيدة الوزيرة، وتتقوم هبا الوزارة. ولكن ال

للمرأة القروية راه مازال ما شافت والو من الصناعة التقليدية، مث 
السيدة الوزيرة، بغينا نساءلوك ما مآل املشاريع دايل اإلقليم دايل 
زاكورة فيما خيص املركب دايل الفخار دايل "متكروت"، مث مركب 

تيهم زر الصناعة التقليدية، مث دار الصناعة ب"تزارين" اللي 
والبناايت كمالت وإىل حدود اليوم ابقي ما اشتغلو، راه بغيناك 

 .السيدة الوزيرة تديري شي جمهود وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، دائما هل هناك؟ ال يبدو السيدة       
 .الوزيرة

كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل  لسيدة مجيلة املصلي،ا
ي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة اجلو 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
 شكرا السيد الرئيس،

وشكرا لكم السادة النواب على تفاعلكم، أان أوال غانبدا       
ابلنقطة دايل املرأة القروية ألن كنعتربها مهمة جدا. املرأة القروية 

ل يف العامل تعرفو أننا من الوزارات اليت تشتغيف الصناعة التقليدية، ك
القروي، وعندان يعين عدد مهم من دور الصانعة اللي هي 
مؤسسات الحتضان النساء القروايت من أجل تعليمهم احلرف. 
املنطقة عندكم يف زاكورة كاينة دار الصانعة دايل "تزارين" واللي 

ا نقرتب من بسبق يل زرهتا، ويف املغرب يعين عموما عندان تقري
دار الصانعة والالئحة مرشحة للمزيد من التوسعة يف  22فوق 

هاد اإلطار. هذه بنيات حتتية مهمة لتجميع النساء وتعليمهم 
احلرفة وكذلك من أجل أهنم اإلسهام أهنم يكون عندهم دخل 

 ...قار، املسألة الثانية السيد النائب اللي تكلم

 :السيد رئيس اجللسة

يد الوزيرة، شكرا انتهى الوقت، وشكرا مرة أخرى شكرا الس      
على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة. منر إىل القطاع املوايل، 
نرحب ابلسيدة الوزيرة القطاع املكلف ابلسياحة والنقل اجلوي 

 3والصناعة التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، عدد األسئلة هي 
الل احملطات أسئلة. إذن السؤال األول سؤال عن استغ 5أو 

السياحية ببالدان للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق 
 .اإلشرتاكي، فلتتفضل السيدة النائبة احملرتمة لطرح السؤال

 :النائبة السيدة ابتسام مراس

شكرا السيد الوزير، نسائلكم السيدة الوزيرة عن اإلجراءات 
السياحية عامة  توالتدابري اليت ستتخذوهنا لتطوير وأتهيل احملطا

 .واحملطة السياحية اخلاصة ابلسعيدية خاصة؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، جواب السيدة الوزيرة

السيدة ملياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلسياحة 
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
شكرا السيدة النائبة احملرتمة لطرحك هذا السؤال، يف سياق 
املخطط األزرق أطلق حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة نصره 
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حمطات ولكن كل  5ىت اآلن مت فتح حمطات شاطئية، ح 1هللا 
حمطة رأت سوى وحدة فندقية واحدة ابستثناء السعيدية اليت رأت 
ثالثة وحدات، فيما كان حوايل عشر فنادق اليت كان من املرتقب 
فتحها يف كل حمطة، هذا التعثر يرجع إىل عدة أسباب إال أن عدم 

 la taille critiqueوصول هذه احملطات إىل حجم أدىن
بب يف عدم إهتمام التجار واملطاعم وأرابب الشركات التنشيط تس

ابإلستثمار يف هذه احملطات، وأدى ملشاكل مردودية استغالل 
هذه احملطات طوال السنة، من هذا املنطلق تعمل كتابة الدولة 
على عدة إجراءات لتسريع تنفيذ املخطط األزرق، منه إطالق 

ة مشجعة لإلستثمار ومواكبدينامية اإلستثمار عرب مدونة جديدة 
هذه احملطات بفتح خطوط جوية جديدة والرتويج. فيما خيص 
حمطة السعيدية فإن كتابة الدولة تواصل احلوار مع الفنادق، مها 
مستعدين ابش حيلو طوال السنة، كما نعمل مع شركة تنمية 
السعيدية على ترويج احملالت حول املارينا، لتفتح هذا الصيف إن 

 . ، وشكراشاء هللا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تفضلي

 :النائبة السيدة ابتسام مراس

ال ميكن أتهيل احملطة السياحية ابلسعيدية دون اختاذ العديد من 
 :اإلجراءات اآلنية واملستعجلة

حقيقي لوزارة السياحة بكافة أقسامها يف رسم  إشراك-أوال
 ة؛ي هباد احملطة السياحيإسرتاتيجية واضحة للنهوض الفعل

إبجناز املشاريع املتبقية خاصة املشاريع اخلاصة  اإلسراع-اثنيا
 ببعض الشركات األجنبية؛

خلق املزيد من الرحالت اجلوية من وإىل أورواب وإىل اجلزائر -
الشقيقة، وهباد املناسبة السيدة الوزيرة تنأكدو على ضرورة فتح 

 راهنيته وضروريته؛اخلط الرابط ما بني وجدة وهران ل

إدراج حمطة السعيدية يف قائمة وجهات السياحة الداخلية يف -
إطار شراكات بني القطاعات احلكومية واملؤسسات العمومية من 

 جهة ومؤسسات االستقبال من جهة أخرى؛

تطوير امليناء الرتفيهي وتوفري اخلدمات الضرورية ألصحاب -
أجزاء  ة وحمالت لبيعاملراكب من صيانة وخدمات صحية وترفيهي

 الغيار؛

إعداد خطة عمل مع إشراك اجلماعة الرتابية واجلمعيات -
والتعاونيات للمسامهة يف إجناح هذه احملطة وكذلك املشاريع 

 املدرجة؛

تشجيع مراكز إلستقبال السياح من فنادق وقرى سياحية -
ووحدات سكنية لتقدمي خدمات ذات جودة عالية على مدار 

 .السنة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائبة احملرتمة، هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ ال 
يوجد أي تعقيب إضايف، السيدة الوزيرة، تفضلي. ما كنظنش بقى 
لكم شي وقت السيدة الوزيرة، إذن غادي منرو للسؤال املوايل، 
عفوا، معذرة، انتهى الوقت، ما بقى لكمش، غادي منرو للسؤال 

ايل هو سؤال عن دعم السياحة ابلعامل القروي للسيدات املو 
والسادة النواب احملرتمني من فريق التجمع الدستوري، السيد 

 .النائب لكم الكلمة

 :النائب السيد عدي خزو
 شكرا السيد الرئيس،
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السيد الوزيرة احملرتمة نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول برانجمكم 
لعامل املتضررة من آاثر الفيضاانت ابلزايرة ودعم املواقع السياحية 

 .القروي؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيدة الوزيرة

السيدة ملياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلسياحة 
ابلرغم من مجالية املناظر تبقى اإلمكانيات السياحية للمناطق 
القروية يف بالدان غري مستغلة ابلشكل األمثل، حبيث تعترب 

 السياحة هبذه املناطق سوى

 :السيد رئيس اجللسة

ابش تعطي  لغيكون أفض السيدة الوزيرة ايال قدريت تقريب للميكرو
 .فرصة

السيدة ملياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلسياحة 
ق كتابة الدولة للسياحة بتنسي  سوى سياحة عبور، لذلك تعمل

مع السلطات احمللية على ترسيخ موقع املناطق القروية كوجهة 
للسياحة املستدامة عرب برامج عمل تشمل إنشاء مباشرة أو بدعم 
القطاع اخلاص مراكز إيواء إيكولوجية، مسارات التجول، مراكز 

ت اياإلستقبال والتوجيه، بنيات ترفيهية، الرايضة، الثقافة، هوا
 وأماكن لبيع املنتوجات احمللية، لكن يبقى حتقيق هذه النتائج رهني

بتفعيل هذه الربامج اليت حتتاج رهن من التمويالت الالزمة من 
طرف اجلماعات احمللية والسلطات العمومية مبا خيص املناطق 
املتضررة من آاثر الفيضاانت فقد تعرض على سبيل املثال يف 

إىل خسائر وأضرار   les gorges dadesواد دادس،  1191
نتيجة فيضاانت الثلوج وقد مت ابلفعل فك العزلة عن هذه املنطقة 
 اليت تعترب وجهة سياحية مشهورة إبصالح الطريق املؤدية إليه ويتم

حاليا إعداد دراسة على املستوى احمللي لتحسني املرافق السياحية 
 .مليون درهم، وشكرا 91به، تقدر كلفتها 

 :اجللسةئيس السيد ر 

 .شكرا السيدة الوزيرة، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عدي خزو

شكرا السيدة الوزيرة، عرفت بعض املؤسسات الفندقية واملطاعم 
مبضايق دادس ومضايق تودغة إبقليم تنغري أضرارا بسبب 
الفيضاانت األخرية، وهلذا نطالبكم السيدة الوزيرة إبعادة أتهيل 

ع السياحية ابإلقليم، إحداث معهد للتكوين يف املهن املواق
 السياحية إبقليم تنغري، تشجيع السياحة اجلبلية بتعميم شبكات
األنرتنت خاصة ابملضايق دادس وابملناطق املوجودة خارج التغطية، 
دعم اخلدمات واملنتوجات السياحية احمللية دعم وتعزيز دور 

ل إقليم سياح إىل اإلقليم، جعال الستقطاباملهرجاانت وامللتقيات 
تنغري قطبا سياحيا يتطلب خلق خطوط جوية مباشرة بني مطارات 
جهة درعة اتفياللت وبناء مطار تنغري، الذي سيلعب دورا مهما 
يف تشجيع املستثمرين يف مجيع القطاعات ابإلقليم، مما سيعزز 
التنمية وخلق فرص الشغل لشباب املنطقة، حتفيز وتشجيع املهن 

لسياحية كالفنادق والصناعات التقليدية واملطاعم واإلرشاد ا
السياحي، وضع برانمج لتسويق املنتوج السياحي ومزيد من 
التعريف ابملآثر التارخيية، وضع برانمج للحفاظ على األسواق 
السياحية التقليدية من جهة اإلنفتاح على أسواق جديدة من 

 .جهات أخرى، وشكرا
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 :اجللسةالسيد رئيس 

كرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف يف ش
 .املوضوع؟ تفضل السيد النائب

 :النائب السيد ادريس الصقلي عدوي

السيدة الوزيرة السياحة القروية فرصة ابلنسبة للفالح والقروي ابش 
يقوي املداخيل دايلوا ما يبقاش فقط معتامد على احلليب وعلى 

ة، النتائج يف هاد اجملال راه غري مطمئن اللحم وعلى الزرع، واليوم
 % 51غلي عليه د الرقم وعقلي عليه مزايّن، واشتنعطيك واح

اليوم من السياح اللي تيزوروا بالدان، تيمشيو ملناطق لقروية وما 
تيصرفوا فيها ولو درهم واحد عالش هو داك الشي اللي قليت 

 ياحي ما وفرانقبايلة، ألن مدة اإلقامة حمدودة، وألن املسار الس
هلمش أماكن مناسبة ابش يعاونو العامل القروي، وهنا غنجيوا يف 

 .إطار املقاربة املندجمة دايل التنمية القروية، شكرا

 :اجللسةالسيد رئيس 

السيد شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إضايف 
 آخر يف املوضوع، إذن منر للسؤال اآلخر هو سؤال متعلق بتصنيف
مطار حممد اخلامس للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق 

 .لكم الكلمة العدالة والتنمية السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد معايط

السيدة كاتبة الدولة صنف أخريا مطار حممد اخلامس من أسوأ 
املطارات عامليا. لذا نسائلكم السيدة كاتبة الدولة عن اإلجراءات 

 .ذة لتجاوز التصنيف؟ وشكرااملتخ

 :اجللسةالسيد رئيس 

 .شكرا، تفضلوا السيدة الوزيرة

السيدة ملياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلسياحة 
شكرا السيد النائب، مطار حممد اخلامس هو أهم مطار وأول 
مطار يف بالدان، استقبل أكثر من مليون ونصف سائح يف 

، إنه الوجه األول واألخري للمغرب عند السائح، ابإلضافة 1191
، 1191ماليني مسافر مغريب يف  1إىل تسهيل سفر أكثر من 

املرور على هذا املطار بكونه حمور اخلطوط امللكية أجربو على 
املغربية، أاي كان التصنيف العاملي، فقد صنف اجمللس الدويل 
للمطارات الشهري، املطار حممد اخلامس كأفضل مطار يف القارة، 
بناء على معايري حمددة ومنهجية علمية أو وكاالت 

ئ ألسو اليت صنفت املطار حممد اخلامس كا edreams األسفار
يف العامل، وفقا ملنهجية ليست هلا أية مصداقية استنادا على 
التعليقات املكتوبة على موقعها اإللكرتوين، ولكن مع هذا البد 
لنا من اإلعرتاف أبن مطار حممد اخلامس ال زال بعيدا على أن 
يعكس كما جيب مسعة املغرب مبا خيص الضيافة وجودة 

ة جهود كثرية لتحسني جود اإلستقبال، وابلرغم من هذا بذلت
اخلدمات يف املطار مبا يف ذلك العمل على استكمال احملطة اجلوية 

وضع تطبيق  terminal1 اجلديدة اللي غتحل يف يونيو
معلومايت للهواتف الذكية الويفي فابور، خمططات عمل لتسيري 
فرتة رجوع جاليتنا من أرض املهجر، فضاءات جديدة لتحسني 

أكثر  ين إىل آخره، يف املستقبل سوف تركز اجلهوداستقبال املسافر 
على حتسني جتربة العمالء يف املطار، وتعترب وحاليا أمناطا جديدة 
الستغالل املطار، وأخريا وهادي أولوية دايلنا واحنا تنخدموا بكل 
جد مع اجلهات املعنية لتقليص فرتات اإلنتظار، ويف أقرب 

 .األحيان إن شاء هللا، وشكرا
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 :د رئيس اجللسةالسي

 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب احملرتم تفضل

 :النائب السيد عبد اللطيف رشيد

حنن متأكدون أبن اجلهات اليت روجت هلذا التصنيف اجملحف 
للمطار الدويل حممد اخلامس، هي جهات مغرضة، ولعلها ختدم 

لسيدة ا أجندة دولية منافسة لرتشيح املغرب لكأس العامل، ولكن
الوزيرة كما يقول املثل، رب ضارة انفعة، هذا يدفعنا للوقوف على 

 جمموعة من النقط السوداء اليت يعاين منها املطار،

ضرورة اإلهتمام بواجهة املطار، ونشكر ابملناسبة جمهودات  :أوال
السيد عامل إقليم النواصر الذي أشرف على توسيع وجتويد وإانرة 

 ر؛الطريق املؤدية للمطا

 البد من العمل على تسريع اخلدمات األمنية البطيئة ابملطار؛ :اثنيا

 جيب العمل كذلك على تسريع تسليم األمتعة للمواطنني؛ :اثلثا

البد من خلق املزيد من الفضاءات املرتبطة براحة املسافرين،  :رابعا
ونسجل ابملناسبة إنعدام مسجد بداخل املطار على عكس بعض 

 ة كأريل ومطار إسطنبول؛املطارات الدولي

 نطالب ابإلسراع بتشغيل احملطة رقم واحد؛ :خامسا

ضرورة العمل على ربط املطار ابلعاصمة اإلقتصادية اليت  :سادسا
أصبحت تظم قطبا ماليا دوليا ابملزيد من وسائل النقل الطرقي 

 والسككي وتوفري قطار على رأس نصف كل ساعة؛

الذي سريبط  ror ل مشروعأخريا يتساءل الرأي العام عن مآ
 .املطار مبحيطه، وشكرا السيدة الوزيرة

 

 

 :اجللسةالسيد رئيس 

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

 :النائب السيد حممد أبدرار
 شكرا السيد الرئيس،

 تالسيدة الوزيرة، املواطنني تيتساءلو عالش طولتو املنع، العائال
اللي كيمشيو مع املسافرين للمطار كتمنعوهم من دخول املطار، 
انتقبلة إيال كانت حاالت خاصة، ولكن ابش ميتد هاذ املنع سنني 
هاذ الشي غري مقبول، هذه مؤسسة عمومية ماشي من حقكم 

 .متنعو املواطنني، من حقكم تنظمو ولكن املنع ال، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

، هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ ما كاينش، شكرا السيد النائب
 .تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة ملياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلسياحة 

كنشكر السيد النائب احملرتم على االقرتاحات اللي غتكون النهار 
غتخاذ بعني اإلعتبار، بغيت غري نواجب على السؤال املنع الولوج 
إىل املطار هو حقيقة هو هاذ الشي أمين، هاذ السؤال أمين وماشي 
املطار اللي كيقرر واش يدخل أو ال ما يدخلوش املشكلة أمنية 

نني كان واحد احلادثة يف بروكسيل من متاك تقرر أبن راه املطار م
 .املسافرين، وشكرا ما يدخلو غري

 :السيد رئيس اجللسة

 11شكرا السيدة الوزيرة، منر إىل السؤال اآلخر هو السؤال رقم 
ولكن نزوال عند طلب السيدة الوزيرة حنن سندرجه مباشرة ألنه له 

طوير لق بتطوير، السؤال متعلق بتعالقة ابلقطاع هو السؤال متع
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البنية التحتية للموارد السياحية ببالدان للسيدات والسادة النواب 
م احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل السيد النائب احملرت 

 .لوضع السؤال

 :النائب السيد حسن بوركالن

 شكرا السيد الرئيس،

ض حتقيق  ال زالت تعرت السيدة كاتبة الدولة، من بني األسباب اليت
هو ما  1111مليون سائح حبلول سنة  11هدف الوصول إىل 

تعرفه البنية التحتية املؤدية للموارد السياحية من أوضاع كارثية 
وخاصة الطرق واملسالك ابملناطق اجلبلية والقروي، لذلك السيدة  
كاتبة الدولة نسائلكم عن التدابري واإلجراءات اليت سوف 

ة ن أجل توفري الشروط املالئمة لتصميم املواقع السياحيتتخذوهنا م
 ببالدان؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيدة الوزيرة اجلواب لكم

السيدة ملياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلسياحة

كرا السيد النائب احملرتم، ابلفعل إن املغرب يتوفر على مواقع ش
سياحية إسرتاتيجية ذات مؤهالت طبيعية مهمة، إال أن بعض 
هذه املواقع يظل صعب الولوج من طرف السياح، يف هذا الصدد 
جيدر الذكر أنه خالل املناظرة األخرية للسياحة مت التوقيع على 

حة ووزارة التجهيز والنقل اتفاقية شراكة بني وزارة السيا
هتدف إىل وضع برانمج من أجل تسهيل ولوج  واللوجستيك

 .السياح إىل املناطق اجلبلية، والنهوض ابملنتوج السياحي الداخلي

يهدف برانمج هذه اإلتفاقية إىل إعادة هتيئة العديد من املسالك 
والطرق مبا يف ذلك تدعيم وتوسيع أو بناء طرق جديدة من أجل 

 .لعزلة واستثمار طاقات سياحية هبذه املناطقفك ا

لتفعيل هذه الربامج مت توقيع مذكرة دورية من أجل إشراك املصاحل 
احمللية لوزاريت السياحة والتجهيز من أجل بلورة مقرتحات املسالك 
والطرق الواجبة إعادة هتيئها على مستوى مجيع جهات اململكة. 

لورة وزارتني من أجل بلقد جتندت جتندت املصاحل اجلهوية لل
طرق، وتقدير الكلفة املادية اليت ستتطلبها هتيئة هذه ال االقرتاحات

وقد متت مراسلة اإلدارات الرتابية إلدراج هذه الربامج اجلهوية 
ضمن أولوايت اجلهة يف إطار برانمج التنمية القروية، إذن هاذ 

م هوالسياحة راه الربامج تدارو داب خاص اللوجستيكالشي بني 
 .يتفعلو وراه تدارو املراسالت وهاذ الشي يف طريق التفعيل، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حسن بوركالن

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيدة كاتبة الدولة على جوابكم، ال خيفى عليكم أن بالدان 
ما هو طبيعية وثقافية وحضارية ك تزخر مبؤهالت سياحية متنوعة

املثال ملضايق تودغة ومضايق دادس ومنطقة أوزيغني اجلبلية واملآثر 
التارخيية جلبل بوكافر وكذلك سد الوحدة ومدينة صدينا إبقليم 
اتوانت والالئحة طويلة، إذ تعتمد املعيشة اليومية للساكنة هباته 

شطة نب بعض األناملناطق على العائدات السياحية أساسا إىل جا
الفالحية البسيطة إال أن هاته املناطق، السيدة الكاتبة الدولة، 
تعاين من هشاشة البنية التحتية ووعرة التضاريس، مما جيعلها منطقة 
معزولة ما ينعكس سلبيا على طموحات وتطلعات الساكنة. ومن 
هذا املنطلق ندعوكم السيدة كاتبة الدولة إىل دعم هاته املناطق 

العزلة عليها وكذلك تشجيع اإلستثمار احمللي فيها ابلدعم  لفك
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املادي واملعنوي وكذلك تسهيل املسطرة القانونية إلنشاء الوحدات 
السياحية مراعاة خلصوصيات املنطقة دون أن ننسى التقليص من 
العبء الضرييب على املؤسسات الفندقية الصغرية واملتوسطة خاصة 

 .، وشكراوالسياحية عامة

 :سيد رئيس اجللسةال

شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ 
السيدة الوزيرة ليس هناك تعقيب لكم، إذن نشكركم السيدة الوزيرة 
على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة، ومنر إىل القطاع املوايل 
املكلف ابإلسكان ونرحب ابلسيدة الوزيرة السؤال األول مباشرة 

عن الربانمج الوطين مدن بدون صفيح للسيدات والسادة سؤال 
النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة السيد النائب احملرتم 

 .لكم الكلمة

 :النائب السيد أمحد برجية

 شكرا السيد الرئيس،

ديدة يف ع اسرتاتيجياتالسيدة كاتبة الدولة، تبنت احلكومة 
جمموعة من الربامج أمهها  ميدان السكن اإلجتماعي معتمدة على

الربانمج الوطين مدن بدون صفيح لكن رغم اجملهودات املبذولة مل 
يتم البلوغ لألهداف املسطرة واملتمثلة أساسا يف القضاء على 
األحياء الصفيحية والسكن الغري الالئق. وهو ما يؤشر على 
إخفاق وعجز السياسات املنتهجة يف هاد القطاع، فما هي 

اليت تنوون انتهاجها يف هذا الشأن خاصة امللفات السياسات 
 العالقة منها؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، اجلواب السيد الوزيرة

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم على طرحكم هذا السؤال، إال أنه يف  شكرا
البداية ال أشاطركم الرأي أبنه برانمج عرف إخفاق أو فشل، إمنا 
هو برانمج رمبا مل يصل إىل األهداف املسطرة وسأتقاسم معكم 
املسببات والصعوابت اليت الزال هذا الربانمج مل يصل إىل 

 :األهداف املسطرة

 111وكان خمصص لواحد  1113مج انطلق يف الربان هاد-أوال
ألف أسرة إال أنه بعد حتيني اإلحصاء اتضح أن عدد األسر وصل 

ألف إذن هاد العدد داألسر اللي ارتفع شكل بعض  311إىل 
 .الصعوابت

مدينة اليوم اعلنا  25الربانمج كان اتفق من أجله يف إطار  -اثنيا
هللا  شريوا غدا إن شاءمدينة بدون صفيح واحلمد هلل وأب 52على 

سنعلن مدينة الربوج بدون صفيح إن شاء هللا يف هاد العدد 
داملعاجلة  % 29اإلمجايل دايل هاد األسر اليوم وصلنا لواحد 

 524ألف و 111دايل هاد األسر حبيث متت استفادة دايل 
أسرة خاصها ترحل، ابقى لنا  212ألف  19أسرة استفادت و 

احملور اللي غادي من الدار البيضاء  هي موزعة يف % 91واحد 
ألف أسرة معنية بوحدات يف طور  15حىت العرايش فيه واحد 

 .أسرة تنتظر الربجمة، شكرا 51الدراسة وابقى لنا بصدق واحد 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، تعقيبكم السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد أمحد برجية

 س،شكرا السيد الرئي

اهلدف من طرح السؤال السيدة كاتبة الدولة هو التنبيه والتذكري 
ابلرتاجع اخلطري الذي يعرفه هاد امللف، أعطي مثال مدينة الدار 
البيضاء ابخلصوص منطقة دايل سيدي مومن، سيدي الربنوصي، 
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 سيدي عثمان، موالي عني السبع، احلي احلسين، عني الشق،
ايل يف ومتعددة، مثال االتفاقية د رشيد، بن مسيك وامللفات كثرية

كاراين الرحامنة ابقي اآلن ما حتيدت منو حىت بركة،   1111
سيدي مومن القدمي دوار اوالد الغالية، ملف دايل غزة دايل شالة 
وليلي زرهون، كذلك واح النقطة سلبية جدا وهو عدم حتيني 

 1199و  1191وج يف تز اإلستفادة دايل املواطن اللي م
ما يستفدش من هاد الربانمج هذا مشكل  1194و 1191و

خطري جدا، عدم وجود مقاربة تشاركية يتم ترحيل الناس على بعد 
كلم من قلب الدار البيضاء خارج املدار احلضري، عدم   41 15

وجود التجهيزات األساسية، النقل، الطرق، مؤسسات 
مستوصفات، دور الشباب، فضاءات دايل الثقافة، ما كاين حىت 

حاجة هنائيا، عدم مواكبة املصاحل املتدخلة فهاد الربانمج،  شي
سنني عاد ابش كياخد الرتخيص  4الرخصة كتطّلب واحد عامني 

دايل واحد املشروع اإلجتماعي ماشي مشروع جتاري وال هذا، 
، كذلك توسيع صالحيات اللجان احمللية اجتماعيمشروع 

نا املركز عاد ة، تيقول لقول لنا الوزار تحنا ت واإلقليمية، تيقول هلم
ابش كنفكو املشاكل دايل املواطنني احمللية، إدارة اإلستقبال اليت 
يستقبل، العماالت اللي كتستقبل هاد الناس هادو جيدون 
صعوابت كثرية ابش كينسجمو هادوك الناس وال كيتكيفو مع 
ديك املنطقة املناطق اللي اللي كاينة، إعادة النظر يف تصاميم 

 ال بد من إعادة النظر تصاميم التهيئة وواثئق دايل التعمري التهيئة
ابش هادوك الناس يكونوا متة يف إطار إعادة اهليكلة، يف إطار 

 ..ختصيص

 :السيد رئيس اجللسة

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

 

 :لعزيز لعايضالنائب السيد عبد ا

شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم، وصراحة هناك جمهودات كثرية  
ألف اللي ذكريت  311كتدار، ولكن لألسف راه ابقي هاديك 

راه مازال غتزاد ايال قمناش ابلالزم اآلن، ولكن السؤال دايلنا احنا 
اآلن السيدة الوزيرة أننا راسلناكم يف املوضوع كتابة وتكلمنا معكم 

ذه القبة، ولكن حلد اآلن ما جاان حىت جواب خبصوص يف ه
عمالة الصخريات متارة، عمالة الصخريات متارة تعترب اآلن اثين 
جتمع سكين بدور الصفيح، فلهذا نريد منكم جوااب واضحا يف 

 .املوضوع، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك..؟ سؤال آخر السيدة الوزيرة
ميكن لك، السيد الوزير ميكن لك تراتحي، غندوز ل..غري هللا 
يرضي عليكم التزموا غري نرجعو، التزموا األماكن دايلكم، احنا 
غادي خنريو السيدة الوزيرة، غادي ننتقلو ل..، إذن غادي منرو 
لقطاع التنمية القروية واملياه والغاابت، نرحب ابلسيد الوزير على 

 ال األول، عن واقع التنمية القروية للسيداتاألسئلة اثنني والسؤ 
والسادة احملرتمني من فريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد واضعي 

 .السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد سيدي حسن البحراوي

 شكرا السيد الرئيس،

السيد كاتب الدولة احملرتم، من املعلوم أنه مت ختصيص أزيد من 
مليار درهم من أجل برانمج التنمية القروية وحماربة الفوارق  55

اإلجتماعية واجملالية، وابلرغم من أن هذا الربانمج يقوم على 
ال إ مشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومجاعات ترابية

أن املالحظ أن جمالس اجلهات هي اليت تساهم لوحدها يف متويل 
ن ائلكم السيد كاتب الدولة احملرتم عهذا الربانمج. ولذا فإننا نس

 .اإلجراءات املتخذة لتفعيل هذا الربانمج الطموح؟ وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير

السيد محو اوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد 
ة يالبحري والتنمية القروية واملياه والغاابت املكلفة ابلتنم

 :القروية واملياه والغاابت

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أوال إيال امسحيت السيد النائب نصلح ليكم بعدا هاد املعلومة 
، ألن مت % 31حبيث أن ماشي فقط اجلهات هي اللي عطات 

تعبئة مجيع املوارد مبا فيها بطبيعة احلال اجلهات، ولكن كذلك 
ق التنمية القروية ووزارة التجهيز واملبادرة الوطنية للتنمية صندو 

 البشرية واملكتب الوطين للمياه والكهرابء ومجيع املتدخلني حبيث
مليار درهم اللي من طبيعة احلال  2.49أن جتمعات ما جمموعه 

منذ غشت املنفرط بدات يعين التجهيزات وبدا العمل هباد 
هناك كذلك يعين  1192خيص الربانمج. وابلطبع كذلك فيما 

مجيع املراحل مت كذلك التجاوب معها حبيث اآلن كاينة واحد 
 les مليار درهم اللي بدات املبالغ عند اآلن يف حوزة 1.41

ordonnateurs les sous-ordonnateurs  يف مجيع
املناطق وهاد التجهيزات سارية املفعول، فبالتايل هاد الربانمج هذا 

عزلة عرفوها كاملني، ميكن التذكري دايهلا كاين فك الاهلدف دايلوا تت
وكاين الولوج للخدمات األساسية اإلجتماعية لصاحل الساكنة 

 .القروية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم

 

 :النائب السيد مراد لكورش

 شكرا السيد الرئيس،

وي كان وال يزال موضوع جمموعة دايل السيد الوزير، العامل القر 
ا هو منها م االسرتاتيجياتالربامج والتدخالت وجمموعة دايل 

وطين، هاد الربامج رصدت هلا مبالغ مالية مهمة إال أنه ولألسف 
تظل نتائجها دون املستوى املطلوب والسبب يرجع إىل أمرين 
حسب تصريح للسيد رئيس احلكومة وهو جناعة وحكامة هذه 

امج، وهنا نعيد طرح السؤال السيد الوزير، ماذا تقرر يف هذا الرب 
املوضوع ملعاجلة هاد اإلشكال؟ أضف إىل ذلك السيد الوزير 
إشكاالت أخرى تظل مطروحة حبدة وختلق مآسي ابلنسبة 
لإلنسان القروي عموما واليت تستوجب أخذها بعني اإلعتبار 

 دية وآداءومعاجلتها يف أقرب وقت، ونذكر منها ضعف مردو 
اإلدارة واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية املتواجدة ابلعامل 
القروي، حيث أن وترية اشتغاهلا تظل عموما بطيئة وغري مواكبة 
وتفتقر إىل املوارد البشرية الالزمة وإشكاالت أخرى مرتبطة مبنظومة 
التعمري ابلوسط القروي واليت تقتضي ملعاجلة آنية أتخذ بعني 

عتبار خصوصية اجملال القروي أضف إىل ذلك، السيد الوزير، اإل
ضرورة احرتام آجال إجناز املشاريع املربجمة ابلعامل القروي حيث يف 

 ..الغالب هذه املشاريع

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت، هل هناك تعقيب إضايف 
 .يد الوزيريوجد، الس يف املوضوع؟ تعقيب إضايف يف املوضوع ال

السيد محو اوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد 
لتنمية اب القروية واملياه والغاابت املكلفالبحري والتنمية 

 :القروية واملياه والغاابت
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نذكركم كذلك السيد النائب احملرتم أن احلكامة تغريت، حبيث اآلن 
هات ل احمللي من طرف اجلهناك اقرتاح دايل الربامج من طرف اجملا

ىت حد املشاريع يف اجلهات وما كاين وكذلك التنفيذي دايل ها
 .شي تعثر دايل هاد الربانمج اآلن هو ساري بصفة عادية جدا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، ونشكركم على حسن مسامهتكم 
ؤال؟ ، سيف هذه اجللسة لنمر إىل القطاع وراه قلت واش كاين

صحيح عفوا السي احلجرية إذن سؤال عن  .عفوا آه عفوا
االستثمار يف اجملال الغابوي راه خوفنا على السيدة الوزيرة تشطران 
معها خالان كيف ما جتاوزان السؤال دايهلا بقى ابلنا معها. إذن 
السؤال اآلخر عن اإلستثمار يف اجملال الغابوي للسيدات والسادة 

ة،  من فريق األصالة واملعاصرة تفضل السي احلجري النواب احملرتمني
 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد حممد احلجرية

سلمات للسيدة الوزيرة عواشر مربوكة، نسائلكم السيد الوزير 
خبصوص اإلستثمارات يف اجملال الغابوي وطرق توزيعها على 

 .كراشاملستوى اجلهوي ما بني األقاليم ما بني اجلهات اململكة؟ 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير

السيد محو اوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد 
لتنمية اب القروية واملياه والغاابت املكلفالبحري والتنمية 

 :القروية واملياه والغاابت

شكرا السيد النائب احملرتم على هذا السؤال املهم جدا، يف احلقيقة 
ت اللي كاين هي استثمارات عمومية، هناك يعين اإلستثمارا

حمدودية فيما خيص اإلستثمارات اخلصوصية، فهاد االستثمارات 
هادو أساسا هي للتشجري مث كذلك حلماية املوارد املائية يف املناطق 

اللي تيكون فيها يعين بعض البارجات، فاآلن اللي احنااي بصدده 
ة هاد القطاع هذا جللب هاد هو القيام بواحد الدراسة شاملة لكاف

اإلستثمارات ونرفعوا القيود واملعيقات فيما خيص أوال النصوص 
التشريعية اللي متكن املستثمر اخلاص ابش ميكن يدخل فهاد 
امليدان هذا، ألن الغابة اآلن حنن بصدد فقط محاية هاد املوارد 

ة لهادي الطبيعية والتعددية البيولوجية ولكن البد أن منروا ملرح
أخرى وهي مرحلة اإلستثمار يف هذا القطاع هذا، هناك اآلن 
بعض اإلستثمارات فيما خيص السكان اجملاورين اللي تيستافدوا 
من هاد املوارد هذه والتثمني دايهلا، ولكن املسألة يعين حمدودة 

 .جدا واحنا بصدد يعين القيام مبجهودات إضافية، شكرا

 :ئيس اجللسةر السيد 

 .لوزير، السيد النائب احملرتم تفضلشكرا السيد ا

 :النائب السيد حممد احلجرية

شكرا السيد الوزير على الوضوح ألنه إقراركم أبن االستثمارات 
نتظارات املغاربة اللي كاينة هي حمدودة خجولة ال ترقى ال

داملليون داملغاربة هم يعيشون مبحيطات هذه  1خصوصا أن 
حول تثمارات اللي كتدار تتالغاابت ولكن اللي خطري حىت اإلس

إىل صراع يومي ما بني مصاحل املياه والغاابت وما بني الساكنة 
ألن ما كاينش التشاور والتشارك وإشراك املواطنني وذوي احلقوق 

 11يف مثل هذه اإلستثمارات، كاين مناطق اللي فيها الزيتون 
عام وأكثر وكاين مناطق اللي السكان كيستغلوا  41عام و
ر املثمرة فإذا به أتيت مصاحل املياه والغاابت وترتامى األشجا

وتتحول إىل صراعات يف بعض األحيان تكون هناك حوادث 
مؤملة، أكثر من ذلك كاين إشكال آخر دايل التحديد اإلداري 
وكاين واثئق اللي عند الساكنة اللي تعود إىل مراسيم خريفية يعين 

خنليوا  تاز ولكن كيفاشتعود لسنوات لكن الغابة حافظوا عليها مم
ة الساكنة اجملاورة للغابة تستافد إجتماعيا واقتصاداي مبشاريع تنموي
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خصوصا أن العدد هو جد مهم، عندما يتعلق األمر بضرر يهم 
الغابة هاد الساكنة هي اليت تتواجد يف الصف األمامي حريق 
السكان اجملاورين للغابة هم يكونون يف الواجهة هم من يتصدون 

حرائق، وابلتايل كنت كنتمىن لو أنه حىت الدعم الذي أيتينا من لل
ال نعرف كيف وزع ما بني  1194االحتاد األوريب مثال يف 

اجلهات وهناك حميطات ابجملال احلضري دايل الغابة فيها 
استثمارات بشكل ال نعرف كيف ينزل ونستثمر يف احمليطات 

انون من الغابوية يعجبانب املدن ولكن السكان اللي يف اجملاالت 
الفقر واهلشاشة والعزلة وابلتايل خاص التسريع بشكل سريع أكثر 
الربامج اللي عندها عالقة بضمان كرامة اإلنسان اجلبلي والقروي 

 .واإلنسان اجملاور للغابة ابش ميكن ينخارط يف املنظومة

 :السيد رئيس اجللسة

 يف ايفشكرا السيد النائب احملرتم، هل هناك من تعقيب إض
 .السيد الوزير املوضوع؟

السيد محو اوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد 
ابلتنمية  =البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت املكلفة

 :القروية واملياه والغاابت

وم احملرتم، ما كاين أي ترامي، كل ما تق أوال امسح يل السيد النائب
ا هو خيضع للقانون، للقوانني اجلاري هببه إدارة املياه والغاابت 

العمل. هذا من جهة، من جهة أخرى، املخاطب دايلنا األساسي 
مجعية دايل هاد  921هو السكان اجملاورين للغاابت، وكاينة 

السكان هادو، اللي مها شركاء فيما خيص استغالل املوارد الغابوية 
كان ا هاد الساآلن. واحنا بغينا نزيدو إىل األمام ابش ميكن لين

هادو، بطبيعة احلال، تيعيشو أساسا إن مل أقل بصفة واحدة أنه 
 ...تيستغلو هاد املكان هذا

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، معذرة انتهى الوقت. واآلن منر إىل القطاع 
املكلف ابلتنمية املستدامة، السيدة الوزيرة اشنو كتفضلي نرجعو 

و وك فرصة تراتحي ونرجعو ليك. إذن منشيللسؤال دايلك وال نعطي
للقطاع املكلف ابلتنمية املستدامة. فيه سؤالني، السؤال األول عن 
تلوث اهلواء مبجموعة من املدن للسيدات والسادة... السيد الوزيرة 
اللي بغييت أشنو؟ نرجعو .. إذن كنيت غتجاويب السيدة الوزيرة، 

وف  كنتمناو اخلعقليت على السؤال؟ تفضلي خري إن شاء هللا
 .دايلنا عليك يكون أكثر من الضرر، تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

 شكرا السيد الرئيس،

لربملان، اأوال معذرة، ما خديتش ابيل من الدرج اللي كاين هنا يف 
واحلمد هلل سليمة. بغيت نرجع للتعقيب دايل الدار البيضاء اللي 
احنا واعيني بصعوبة دايل مدن الصفيح يف الدار البيضاء. أوال 
لندرة العقار، اثنيا غالء العقار يف الدار البيضاء، وكيفما قلتو 
السيد النائب احملرتم، الناس اللريحلنا، كنا مضطرين ابش حنطوهم 

املدار احلضري، ولكن كان خص القطاعات األخرى من خارج 
 .النقل والصحة والتعليم لتوفري التجهيزات األساسية

ل متارة، صحيح كاين واحد تكتل كبري داي-فيما خيص الصخريات
مدن الصفيح، واليوم حنن منكبني كنشتغلو مع اجلماعة الرتابية 

أساس  رة، علىدايل متارة والسيد العامل واملصاحل اخلارجية للوزا
ابش خنرجو إن شاء هللا بواحد النتيجة، اللي كيفاش ميكن لنا 
نسرعو الوترية دايل هاد الربانمج، اللي كان دائما من األولوايت 
دايل احلكومة وال زال. ولألسف نظرا لإلكراهات دايل عدم 
اخنراط بعض األسر فهاد الربانمج، والصعوابت إىل الولوج إىل 

وكذلك ندرة العقار كيفما قلت، وارتفاع  القروض البنكية،
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اإلحصاء دايل العدد األسر املعنية هباد الربانمج، ما متكناش ابش 
نوصلو ليه، ولكن كونوا على يقني أبن احلكومة بصفة عامة، 
والوزارة بصفة خاصة، بتنسيق مع وزارة الداخلية، عاطني اإلهتمام 

مدينة إن شاء  25 اخلاص هلاد الربانمج، حىت ميكن لنا أن نعلن
 .حبول هللا، وشكرا لكم 1111هللا يف حدود 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، إذن منر للسؤال املوايل هو سؤال عن نزوح 
السكن اإلجتماعي عن بعض األهداف اليت وضع من أجلها 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية . 

 .النائب احملرتمتفضل السيد 

 :النائب السيد ابراهيم بوغضن

السيدة الوزيرة، واحد العدد من املدن املغربية الساحلية والسياحية، 
يتم اقتناء الشقق اإلجتماعية هبا لسببني: أوال ختصيصها للسكن 
اإلجتماعي، اثنيا لإلستثمار يف الكراء. وعليه نسائلكم ونطالبكم 

توج ليت ستتخذوهنا لتحصني هذا املنالسيدة الوزيرة ابإلجراءات ا
 .من هذه اإلختالالت؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 . شكرا السيد النائب احملرتم، السيدة الوزيرة لكم اجلواب

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

 الرئيس،شكرا السيد 

شكرا السيد النائب احملرتم على طرحكم هلذا السؤال املهم، اللي 
أنكد لكم هو أن ابش حنلو هاد املشاكل وهاد املمارسات  ميكن يل

اللي ذكرتوها السيد النائب احملرتم، والوزارة واعية هبا. دران واحد 
أبريل، هادي ما   13الدراسة اللي تعرضت النتائج دايهلا هنار 

واحد الشهر. هاد الدراسة مشلت مجيع جهات اململكة كامالش 

املغربية يف اجملال القروي واحلضري، وكان حبث شامل مع املنعشني 
يعين واحد  111اللي كدير معهم الوزارة اتفاقيات، والعدد دايهلم 

مشروع. ومت كذلك البحث لدى واحد العينة من الناس  9141
ضح؟ توضح أبن واحد اللي اقتنو هاد السكن. وأشنو اللي تو 

 3دايل هاد الناس اللي شراو الديور يف أجل أقل من  91%
سنني، كما هو اتفق عليه ابش يكون سكن رئيسي، كيكريو 
ومنهم مجلة من اجلالية املقيمة ابخلارج. إذن حنا عرفنا أبن هاد 
املشكل كاين، واليوم كنشتغلو على كيفاش ميكن نراجعو دفرت 

دايل هاد السكن اإلجتماعي، خاصة التحمالت واملواصفات 
 .اللي جا يف املناطق السياحية وال على طول الساحل، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة احملرتمة، تعقيب السيد النائب تفضل      

 :النائب السيد مصطفى احليا

 شكرا السيد الرئيس،

هذا  كاين؟ هو أنهو السيدة الوزيرة احملرتمة، اإلشكال فني        
مسيتو السكن االجتماعي، ما معىن السكن االجتماعي؟ أن عندو 

 31.111واحد الفلسفة، كيستافد من الدعم دايل الدولة بواحد 
درهم، وكيستافد من اإلعفاءات؛ إعفاءات دايل الضريبة على 

، إعفاءات عندها عالقة  L'I.S القيمة املضافة، إعفاءات على
أخرى، إعفاءات جمموعة دايل اإلعفاءات. ابلتسجيل وإعفاءات 

ما معىن أنه يدار هاد الشي؟ معناه أنه دار لواحد الناس اللي 
استفادو منو، ذوي الدخل احملدود. ولكن كنالحظو مثال أن هاد 

مليون دايل السنتيم اللي املفروض  15الشقق اللي كدير مثال 
صهم يستافدو خيستفادو منها املغاربة اللي الوضعية دايهلم يعين، 

منها كتمشي جلهات أخرى، كتمشي كياخدوها الناس سكن 
اثنوي، ماشي سكن رئيسي كما هو مطلوب يف القانون ويف دفرت 
التحمالت. كيستافدو منها الناس ابش كيكريها، كيكريها يف 
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او الشتاء للطلبة وكيمشي يسكن فيها هو وفاميلتو يف الصيف، يبق
ل هاد  هادي كلها عدم احنراف داييتناوبو عليها يف الصيف. يعين

املشروع كلو من املشروع، ألن املشكل عندان يف املغرب السيدة 
الوزيرة احملرتمة، أنه عندان واحد املسائل كنقومو هبا نبيلة، كنخلصو 
واحد الدعم وال واحد املبلغ فحال صندوق املقاصة نفسو وال  

 9قات، ويف احملرو  91على  1كذا، وال كيمشي كيستافدو من 
من الدراوش هو اللي كيستافد منو. نفس املشكل اللي  91على 

غادين ليه فهاد احلالة هادي، يعين فني مها الدراوش اللي خداو 
هاد الربطمات، حنا بغينا واحد جلنة تقصي احلقائق، ما كافياش 
فيها هدي جلنة استطالع وال كذا، خصنا جلنة تقصي حقائق، 

صرفت على هاد الشي دايل السكن راه أموال خيالية اللي ت
اإلجتماعي، ماشي أموال، ماليري. غري اإلعفاء املتعلق ابلنشاط 

مليار سنتيم، النشاط املتعلق  111مليار درهم،  1العقاري 
 ...مليار 4ابلسكن االجتماعي 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت. هل هناك من       
 . يف املوضوع؟ السيدة الوزيرةتعقيب إضايف

السيدة فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد الرتاب 
 :الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة املكلفة ابإلسكان

 شكرا السيد الرئيس،

السيد النائب احملرتم، أان كنتقاسم معاكم هاد الشي اللي       
كم، مر. اليوم كيفما قلت لأدليتو به، ولكن ال داعي لتهويل األ

دران دراسة، والدراسة هاهي موجودة، ميكن نسلمها لكم السيد 
الرئيس، وميكن يل نطلب من اللجنة املختصة ابش نديرو واحد 
اللقاء وندرسو هاد الدراسة، ونشوفو مدى حجم اإلختالالت. 
صحيح أن كاين إختالالت، ولكن احلجم دايهلا ال يتجاوز 

قلت لكم حنن منكبون على مراجعة واليوم كيف  91%

املواصفات دايل هاد السكن اإلجتماعي، وكتعرفو أبن ابش الناس 
يستافدو من السكن االجتماعي، خصو يديل بشهادة من الضريبة 
أبن ما عندوش الضريبة على شي دار أو ال على العقار أوال  
كيأدي الضريبة دايل اخلدمات اجلماعية. كاين بعض احلاالت 

لنا نعاجلوهم، ولكن اليوم ما ميكناش نقولو أبن هاد السكن ميكن 
اإلجتماعي احنرف على اهلدف دايلو، هو لىب الطلب دايل أكثر 

دايل الطلب. وهاد السكن متواجد فواحد ثالثة دايل  %31من 
 -مكناس، والرابط  -سطات، فاس  -اجلهات: الدار البيضاء 

 ...القنيطرة -سال 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، معذرة انتهى الوقت وشكرا لكم السيدة       
الوزيرة على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة. وسليمة، إن شاء 
هللا، سليمة. إذن منر إىل القطاع املوايل وهو القطاع املكلف 
ابلتنمية املستدامة، نرحب ابلسيدة الوزيرة، السؤال هو سؤال وحيد 

. السؤال األول عن تلوث اهلواء مبجموعة واحد أو سؤالني، عفوا
من املدن للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة 

 .والتنمية، السيد النائب لكم الكلمة تفضل

 :النائب السيد احلسني حريش

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

حدات و  تعرف جمموعة من املدن املغربية خاصة اللي فيها      
صناعية تلواث كبريا يف اهلواء، وتعرفون أن هذا عندو أتثري على 
صحة وحياة املواطنني، مدينة آيت ملول مثال فيها منطقة صناعية  
كاين الضجيج، التلوت دايل الضجيج، كاين الروائح الكريهة 
وكذلك التلوث الظاهر دايل اهلواء. لذلك نسائلكم السيدة 

 واإلجراءات اليت ستتخذوهنا حفاظا على الوزيرة، ما هي التدابري
 .صحة وحياة املواطنني؟ وشكرا
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيدة الوزيرة      

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

 شكرا السيد النائب احملرتم،

معكم هاد.. ما أقررمت يف اإلشكال املتعلق جبودة  أتقاسم      
اهلواء ابملدن املغربية، بل أكثر من هذا أن الدراسة اللي اعلن عليها 
وتكونوا قد اطلعتو عليها، تقول أن املغرب عندو كلفة سنوية تصل 

سنواي من الناتج الوطين اخلام، ولألسف الشديد أن  9,15إىل 
ها يتعلق بشقها الطيب، يف شقهاد الكلفة هادي كرتجم فيما 

داألمراض وتصل إىل الوفيات على أن التقرير دايل هاد الدراسة 
وفاة. ابلتايل ألول  1111إىل  1111تصل إىل.. يف تقديرات 

مرة، حنا أشنو دران؟ ألول احلكومة اليوم كتوفر على برانمج جديد 
الوطنية  ةاللي هو الربانمج الوطين جلودة اهلواء، اللي اعتمدتو اللجن

يف  1192وبدينا يف  1191لرصد وجودة اهلواء يف يوليوز 
مليون دايل الدرهم،  5تفعيله، حبيث أن مراكش غادي حنولو ليها 

مليون دايل الدرهم يف مراكش  1مليون دايل الدرهم،  5أكادير 
، ويف إجراءات متعددة على املستوى 1141ل 1191من 

قييس تويل عندان آلية التالوطين وعلى مستوى الرتايب من أجل 
على املستوى الوطين وعلى املستوى الرتايب ويويل عندان تقرير 
سنوي، مث تويل عندان إجراءات عملية على املستوى الرتايب من 
أجل احلد من هاد اإلشكاالت دايل تلوث اهلواء على مستوى 

 .الوحدات الثابتة وكذلك املتنقلة اللي هي وسائل النقل

 

 :جللسةالسيد رئيس ا

 .شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب لكم السيدة النائبة     

 :النائبة السيدة أمساء الناصفي

 شكرا السيد الرئيس،

من املعلوم أن املغرب يتوفر على ترسانة مهمة من القوانني       
 والنصوص التشريعية الرامية إىل احلد من التلوث وتوفري محاية أفضل

والذي يعد مبثابة ميثاق وطين  11.91إطار للهواء، أمهها القانون 
للبيئة. وعلى الرغم من هذا الزخم التشريعي وكذا اجملهودات 
املبذولة من طرف وزارتكم، ومن خمتلف الفاعلني يف هذا القطاع، 
يسجل املواطنون عدد كبري من املخالفات ملقتضيات هذه 
 النصوص واليت يرتتب عنها ضرر كبري لساكنة املدن الكربى

واملتوسطة وحىت التجمعات السكنية. فعلى سبيل املثال، السيدة 
يت تنبعث آيت ملول ال-الوزيرة احملرتمة، املنطقة الصناعية إبنزكان

منها روائح كريهة بسبب عدم معاجلة نفاايت مصانع السمك، 
وأيضا الغازات امللوثة املنبعثة من املفاحم العشوائية إبقليم 

العني" و"إدا وكماض" و"اتلوين" والذي اترودانت، مجاعة "مشرع 
جعل حياة األطفال والشيوخ واملصابني أبمراض تنفسية مزمنة 

 .تتحول إىل جحيم

يف هذا اإلطار، نطالبكم السيدة الوزيرة احملرتمة، ابحلصيلة       
شر السنوية ألنشطة الشرطة البيئية، تفعيل اجمللس الوطين للبيئة، ن

 لوحدات الصناعية، إخراج املخطط الوطيننتائج عمليات املراقبة ل
للمراقبة وأيضا تعزيز الشبكة الوطنية ملراقبة جودة اهلواء، إبضافة 

 .حمطات جديدة، وشكرا السيدة الوزيرة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك من تعقيب إضايف       
 .يف املوضوع؟. ال يوجد، السيدة الوزيرة
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كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن  دة نزهة الوايف،السي
 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة

وهاد اإلشكاالت اللي تطرحات هو خصنا نتافقو على       
املدخل، املدخل هو كيف ما عندان برانمج وطين يف النفاايت 

اعية، اللي اليوم ناملنزلية، عندان برانمج وطين ابلنسبة للنفاايت الص
ألول مرة احلكومة عندها برانمج وطين جلودة اهلواء، وعندان فيه 

 :ثالثة مراحل

املرحلة االوىل، خاص تكون عندان التغطية الوطنية، غنتقلو       
حمطة اللي بفضل املبادرة دايل مؤسسة حممد السادس  11من 

جلهات، اللبيئة، كان عندها مبادرة متميزة رائدة يف جمموعة من 
راه  1192اليوم غنغطيو على املستوى الوطين التغطية وحنا يف 

حنا يف إطار التحويل ابش تكون عندان اجلزء األول اللي كايهم 
 ؛1192

املسألة الثانية، كايويل عندان التقييس، هاد اإلشكاالت اللي       
هضريت، ذكريت أكادير، كاينة يف الدار البيضاء، كيويل التقييس 

 ...مث

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا انتهى الوقت. عفوا، منر إىل       
السؤال املوايل هو سؤال آين عن مشكل الغبار األسود الناتج عن 
تكرير الشمندر السكري للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن 

تفضل  رتم، السيد النائب احملواالشرتاكيةاجملموعة النيابية للتقدم 
 .مشكورا

 :النائب السيد أمحد الغزوي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

سؤالنا إليكم السيدة كاتبة الدولة،  ،السيدة كاتبة الدولة      
، هاد املشكل يل كتعاين منو املناطق "bagasse" يتعلق مبشكل

هو عبارة  "bagasse"اجملاورة ملعامل التكرير القصب السكري، و
غبار أسود كثيف، تقذفه هاد املعامل. فما هي اإلجراءات عن 

 .اليت تنوون األخذ هبا من أجل معاجلة هذا املشكل؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، السيدة الوزيرة اجلواب      

كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن  السيدة نزهة الوايف،
 :ة ابلتنمية املستدامةوالتنمية املستدامة املكلف

أوال، عمليا كيف ما كتعرفو على أن كتابة الدولة للتنمية       
املستدامة أول مرة كذلك كتدير برانمج سنوي فيما يتعلق ابملراقبة 
لكل احملطات الصناعية الثابتة، املصنع املذكور اللي هو دايل 

 وتكرير الشمندر السكري يف القريب، إن شاء هللا، غتكون عند
عمليات املراقبة، وكنشوفو إىل أي حد الوحدة الصناعية حترتم دفرت 
التحمالت، هذا املستوى. ولكن املستوى األساسي، هو أن 
بالدان تكون عندها إجراءات على املستوى الرتايب، السيد العامل، 
السيد الوايل كيكون عندو إجراءات كيعرف املدينة جودة اهلواء 

ن هاد الربانمج الوطين جلودة اهلواء ألول حلد اآلن ما عندانش، إذ
مرة اللي كانت عندو اإلعتمادات املالية وبدينا يف التحويل دايهلا 

مليون دايل الدرهم، وقلت أن  91:  1192اللي تعتمدت يف 
بدينا يف التحويل ألكادير ومراكش وكذلك الرابط اللي هي فيها 

، le pic فني عندانهاد املصنع هذا، اآللية الثانية كيكون عندان 
ابلتايل السيد العامل أو الوايل كذلك عن طريق التفعيل دايل 
اللجنة اللي كاينة للجنة جودة اهلواء اللي كاينة جهواي ترابيا كتخاذ 
جمموعة اإلجراءات، بعد ذلك كيكونو عندان كل املعطيات من 
أجل اختاذ إجراءات يف كل حمل، وابلتايل امليكانيزم أصال خصو 

ار اللي ما كانش هادي، وهاد الربانمج، إن شاء هللا، غيديروه يدّ 
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ألول مرة يف اتريخ املغرب، ابملناسبة حنا اخذينا عليه كذلك يف 
التقرير األخري للبيئة، اخذينا عليه ألن خصوصا وأنه برمج يف 
املالية العمومية، اخذينا عليه كذلك طلع من املؤشرات دايل 

 .ة التدهور البيئي عمومااملغرب فيما يتعلق مبكافح

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة الوزيرة، السيد النائب هل هناك من تعقيب؟      

 :النائب السيد أمحد الغزوي

السيدة كاتبة الدولة هاد املشكل هذا خطري، خاصة أنه       
الساكنة دايل هاد املنطقة وخاصة ساكنة مدينة مشرع بلقصريي  

الربو، من أمراض احلساسية التنفسية، اجللدية. كتعاين من أمراض 
لذا تدخل املصاحل دايل الوزارة دايلكم يف أقرب وقت كيبقى أمر 

 .ملح جدا، وشكرا
 :السيد رئيس اجللسة

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

 :النائب السيد بوسلهام الديش
 لرئيس،شكرا السيد ا

فقط أريد أن أذكر السيدة الوزيرة حبالة مدينة القنيطرة اللي       
تتعاين حىت هي من الغبار األسود، واللي تيشكل االمتعاض دايل 

 .الساكنة، شكرا
 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، ما كاينش كنظن شي.. تفضلي السيدة الوزيرة      
ر الطاقة واملعادن كاتبة الدولة لدى وزي السيدة نزهة الوايف،

 :والتنمية املستدامة املكلفة ابلتنمية املستدامة
خصنا جنيو للجنة ابش نتكلمو فعال على هاد املستويني،       

ألن هذا مستوى آخر خاصة يف ما يتعلق ابحملطات احلرارية. 
وابملناسبة كذلك، احلمد هلل، كان تعاون مع املكتب الوطين للماء 

راسة غنطلقوها فيما قريب نشوفو من هنا والكهرابء، غنديرو د
اإلجراءات العملية اللي غتكون، وابلتايل غتكون عملية  1141

فحص ميدانية ألن ما كاينش مشكل يف قنيطرة، كاين مشكل يف 
احملمدية والقنيطرة وابلتايل هادي مناسبة ابش نعلن للرأي العام 

 يددان جتدهاد الدراسة اللي غادي تقول لنا، إما غادي يكون عن
les filtres وال كل اإلجراءات املتعني اختاذها ابش.. حىت هذا ،

 ...مستوى، املستوى الثاين

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة الوزيرة، عفوا السيدة الوزيرة انتهى الوقت       
ونشكركم على حسن مسامهتكم يف هذه اجللسة. لننتقل إىل 

تمع ابلعالقات مع الربملان واجملالقطاع األخر وهو القطاع املتعلق 
املدين، ونرحب ابلسيد الوزير الذي رافقنا منذ البداية. لك سؤال 

 عتقالاالواحد، متعلق ابلوضعية القانونية للسجناء يف إطار 
للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة  االحتياطي

 .والتنمية، السيدة النائبة احملرتمة لكم الكلمة

 :ائبة السيدة فاطمة أهل تكرورالن
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الوزير احملرتم،
تعرف السجون املغربية نسبة عالية جدا من السجناء يف       

إطار اإلعتقال االحتياطي، وهو اعتقال تنظمه املسطرة اجلنائية 
آبجال حمددة ومنطق خاص ابلسياسة اجلنائية. هذا التفاقم املهول 

اليت  لني اإلحتياطيني يفرض التساؤل عن وضعيتهم القانونيةللمعتق
تفرض على مدراء السجون ضبطها ومراقبتها يف تنسيق مع اجلهاز 
القضائي. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن مدى اإللتزام ابلضوابط 

 .القانونية يف هذا اإلطار؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة
 .ة، السيد وزير لكم الكلمةشكرا السيدة النائبة احملرتم      
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السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

 السيد الرئيس،
 السيدة النائبة احملرتمة،

أوال، كما تفضلت ابإلشارة هنالك أن الساكنة السجنية        
، تياطياالح عتقالاالكبري على مستوى   االرتفاعكتعرف واحد 

ألف سجني. هنالك املسطرة  21على حوايل  %42أزيد من 
اجلنائية، وهنالك أيضا القانون املنظم للسجون مع األخذ بعني 

ه قرينة راه هو ل االحتياطي االعتقالاإلعتبار أن الذي يوجد يف 
الرباءة، مبعىن ما زال ما صدرش يف حقه حكم هنائي يثبت اإلدانة 

 :اإلجراءات حبكم هنائي،

أوال على مستوى االستقبال واإليداع ابلسجن، ال ميكن -      
ي إال االحتياط االعتقالملدير السجن أن يقبل شخصا يف إطار 

 عن السلطة القضائية املختصة؛ مبقتضى سند قانوين صادر

، هنالك االعتقالاثنيا، على مستوى األجل دايل -      
هاء ؤسسات السجنية قبل انتمقتضيات قانونية تلزم مديري امل

األجل القانوين ابملراسلة دايل السلطات القضائية املختصة 
لتذكريها ابلتواريخ دايل االنتهاء، ويطلب موافاته ابإلجراءات اليت 

 ينبغي اختاذها؛

أيضا هنالك مسطرة لتلقي التصرحيات والطعون اليت تقدم -      
 ؛سجل خاصوتقيد يف  االحتياطينيمن قبل املعتقلني 

أيضا على مستوى اإليواء والتصنيف، ال ميكن إيواؤهم مع -      
ابقي السجناء املدانني، بل هلم أحياء منفصلة وخاصة حبسب 

 القانون واملقتضيات املؤطرة لذلك؛

خاصة  مزارات رالعالقة مع احملامني تتم يف.. وينبغي يف إطا      -
قضااي كله يف شأن المتكنهم بكل حرية وسرية من التخابر مع مو 

اليت  طينياالحتيااليت هم يتابعون فيها والرسائل دايل السجناء 

توجه إىل احملامني، ينبغي أن تكون يف ظرف مغلق وأال ختضع 
 للمراقبة املفروضة على رسائل ابقي السجناء؛

م أيضا القانون املنظ االحتياطينياإلفراج عن السجناء -      
 ابإلفراج الفوري؛للمؤسسات السجنية يلزم 

ختضع  االحتياطينيأيضا عموم مراسالت السجناء -      
 ... 19للمقتضيات اليت تنظمها املادة 

 :السيد رئيس اجللسة
شكرا السيد الوزير احملرتم، تعقيب، هل هناك من تعقيب؟       

 .تفضلي السيدة النائبة
 :النائبة السيدة سعاد زخنيين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
سلطة  إجراء استثنائي تتخذه االحتياطي االعتقال سيد الوزير،ال

التحقيق، واألرقام اليت كشفت عنها مندوبية السجون وإعادة 
اإلدماج وأكدها التقرير دايل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان 
األخري، تشري إىل أن هاد األمر أصبح قاعدة وليس استثناء، فنسبة 

من جمموع  %34املغرب كلو بلغ املعتقلني السيد الوزير، يف 
السجناء، ويف بعض األحيان، يعين، تفوق هاد النسبة هادي حبال 

، %21,19مثال يف السجن املدين يف وجدة بلغت النسبة 
 .%25,11وسجن عكاشة يف الدار البيضاء بلغت النسبة 

هذه النسب السيد الوزير، جتعلنا نتساءل عن أسباب تنامي هذه 
واليت متس بشكل مباشر حقوق وحرايت الظاهرة املخيفة 

املتهمني، وتساهم يف تنامي كذلك من جهة أخرى ظاهرة اكتظاظ 
السجون، ولعل أهم هذه األسباب هي السلطة املوسعة للنيابة 
العامة يف تقرير االعتقال االحتياطي، وسوء تقدير سلطة املالءمة 

مام أ املخولة هلذه السلطة، والبطء كذلك يف البت يف القضااي
 .القضاء
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ويف األخري السيد الوزير، جيب اإلشارة إىل أن هناك 
ضرورة إىل إعادة ترشيد السياسة اجلنائية، عرب حصر احلاالت اليت 
ميكن اللجوء فيها إىل االعتقال االحتياطي، ومن خالل ضبط 
املداخل القانونية وحتديد اآلجال للبت يف القضااي، فضال عن 

الطعون املقدمة من طرف النيابة العامة يف حق املعتقلني عقلنة 
 .االحتياطيني، وشكرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل هناك تعقيب يف املوضوع؟       
ما كايبانش أن هناك تعقيب. إذن السيد الوزير، إذا ما تبقى من 

ن ، هبذا نكو الوقت، انتهى الوقت. إذن مرة أخرى، رمضان كرمي
قد استوفينا طرح مجيع األسئلة املدرجة جبدول أعمالنا، شكرا 

 .ورفعت اجللسة للجميع،

 


