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محضرا لجلولا لث نيلاعشرة

 لت ريخ: الثالثاء 5 شعبان 1438 ه )02 مايو 2017 م(.

 لرئ سل: السيد عبد العزيز العماري، النائب األول لرئيس مجلس 
النواب.

الثانية بعد  ابتداء من الساعة   لتوقيت: ساعة وأربعون دقيقة 
الزوال والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  جدنلا ةعم ل: 
الحكومية التالية:

الشغل واإلدماج املنهي؛ .•

العالقات مع البرملان. .•

 لويداعشدا لعزيزا لعم ر5،ارئيسا لجلول:

أبرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرحيم،ا بوما
 ملرسلي8.

افتتحت الجلسة.

 لويدا لوزيرا ملحترم،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو8،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نلتقى في أولى الجلسات لألسئلة الشفهية برسم هذه 
الوالية التشريعية. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة ثالثة عشر 
سؤاال في شكل محورين يهمان على التوالي قطاع الشغل واإلدماج املنهي 

مرحبا السيد الوزير، وقطاع العالقات مع البرملان واملجتمع املدني.

واآلن أطلب من السيد أمين املجلس تالوة املراسالت الواردة على 
الرئاسة فليتفضل مشكورا.

 لويدابولو8ا لو لكاأمي8ا ملجلس:

بكر ا لويدا لرئيس.

توصلت رئاسة املجلس من 14 أكتوبر إلى 2 ماي 2017: 647 سؤاال 
شفويا؛ 355 سؤال كتابي، وجواب عن سؤالين كتابيين، وتم سحب 

أربعة أسئلة شفوية، شكرا السيد الرئيس.

 لويدارئيسا لجلول:

بكر ا لويدا ةمي8،

بداية أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين، على أنه ستعقد 
قانون  مشروع  على  والتصويت  للدراسة  تخصص  تشريعية  جلسة 

رقم19.17 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم اإلستيراد املفروض على 
القمح اللين ومشتقاته، وذلك مباشرة بعد هذه الجلسة.

حضر تا لويد تان لو دة،

نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمال هذه 
الجلسة، ونستهلها بقطاع الشغل واإلدماج املنهي. هذا املحور فيه سبعة 
سيتم  اإلجتماعي،  الحوار  موضوع  حول  تتمحور  آنية  األسئلة  ديال 
تقديمها دفعة واحدة على أن تنال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. 
السؤال األول السيدات السادة النواب من فريق العدالة والتنمية.. 

نقطة نظام ؟ السيد رئيس الفريق.

 لأ ئبا لويداصالحا لديناأبوا لغ سي:

ما�شي بالضرورة رئيس الفريق..

 لويدارئيسا لجلول:

تفضل.

 لأ ئبا لويداصالحا لديناأبوا لغ سيا)نقطلانظ م(:

بكر ا لويدا لرئيسا ملحترم،

فقط أريد إحاطتكم علما أنه علينا أن نستحضر في هاذ املؤسسة 
القانون  منها  وخاصة  والقوانين  املساطر  جميع  احترام  التشريعية 
الداخلي ملجلس النواب. وفي هذا اإلطار السيد الرئيس املحترم، أريد 
التذكير فقط أنه في آخر اجتماع للجنة املالية طلب منا وأنتم ساهرين 
على احترام املساطر التشريعية، طلب منا باملصادقة والتصويت على 

مشروع قانون ياله ذكرتوه الرئيس..

 لويدارئيسا لجلول:

إيال اسمحتو السيد النائب املحترم، هذا املوضوع غادي يجي في 
الجلسة التشريعية، اآلن نقطة نظام تهم تسيير هذه الجلسة،.. اآلن 
ياهلل غتنطلق الجلسة باقي ما بديناش في العمل ديالها، هل يهم هذه 

الجلسة؟ تفضل.

 لأ ئبا لويداصالحا لديناأبوا لغ سي:

املساطر اللي تنتكلم عليها تم خرقها من طرف رئاسة لجنة املالية، 
ألنه قالو لينا أنه هاذ القانون اللي تكلمتو عليه تدرس في مكتب مجلس 

النواب وتدرس في مكتب اللجنة.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، اآلن نحن في جدول أعمال جلسة األسئلة 
السيد  جبت  أنا  التشريعية،..  للجلسة  بعدها  وسننتقل  الشفهية، 
الشفهية  ديال األسئلة  املساءلة  يهم جلسة  املوضوع  املحترم  النائب 
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وليست جلسة تشريعية إذن على بركة هللا نبدأ الجلسة بالسؤال األول 
لفريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 لأ ئبا لويدامصطفىا إلبر هيمي:

بكر ا لويدا لرئيس،

 لويدا لوزير،

 لويد تا لأ ئش ت،

 لو دةا لأو ب،

احتفلت باألمس الشغيلة املغربية بالعيد العالمي للعمال، وبهذه 
الحكومة  الوزير،  السيد  بالتهاني لألجراء واملوظفين.  نتقدم  املناسبة 
فتحت الحوار اإلجتماعي مع الفرقاء اإلجتماعيين، فكنطالبوكم السيد 
واملآل  الفرقاء  مع  اللقاء  هاذ  ديال  الحصيلة  تعطيونا  أنكم  الوزير، 
ديالو واملأسسة ديال الحوار اإلجتماعي وكذلك حتى يكون واحد الحوار 

مسترسل ومنتظم.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، السؤال الثاني للسيدات السادة النواب املحترمين من فريق 
األصالة واملعاصرة، تفضل أحد واضعي السؤال.

 لأ ئبا لويدامحمدا لحجيرة:

 لويدا لوزير،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو8،

بعد تهنئتنا للشغيلة املغربية في عيدها األممي، إال أنه املالحظ هو أن 
الحكومة املحترمة صرحت أنها ستذهب على منهجية الحكومة السابقة، 
ونعرف جيدا أن الحكومة السابقة وأدت وقتلت الحوار اإلجتماعي. لذلك 
إذا كانت آليات الحوار اإلجتماعي هي تلك اآللة التي عطلتها الحكومة 
سابقا من أجل فض النزاعات، التوفيق وحل ونهج مسلك التشاور إال 
أنه نالحظ اآلن أن نبدأ بهذا املوضوع، نريد أن نسائل السيد الوزير، 
في الكيفية واملنهجية واملطالب واملفاوضات، كيف ستدار؟ ال نريد أن 
نجتمع من أجل شرب الشاي، نريد أن تكون هناك منهجية واضحة 
ومطالب متفق على إدارتها بين الثالثي بمعنى الباطرونا وممثلي النقابات 
وكذلك نريد أنا نزف للمغاربة بشرى الزيادة في األجور وبشرى معالجة 
القطاعات، ألن  في مجموعة من  التقاعد، ألن هناك احتباس  ملف 
هناك احتباس عند مجموعة من الفئات املهنية كاملمرضين واملتصرفين 
وأيضا ملف التشغيل الذي سقط، نالحظ حتى أن في الهيكلة الحكومية 
التشغيل هذا االسم  الشغل والتشغيل، الحظنا ملف  كانت مديرية 
ديال التشغيل هل الحكومة ستتخلى عن هذا الدور في معالجة قضايا 
التشغيل على املستوى الوطني، نريد للسيد الوزير، مشكورا أن ينور 
املجلس املوقر في مضامين كل هذه املحاور الكبرى اللي يمكن غتكون 

فيها الخير  إن نجحت الحكومة وكانت واضحة مع الشغيلة املغربية في 
ما هي مقبلة عليه، شكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب من فريق التجمع 
الدستوري، فليتقدم أحد واضعي السؤال.

 لأ ئبا لويداحونا لفيالسي:

بكر ا لويدا لرئيس،

 لويدا لوزير،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

كما تعلمون السيد الوزير، فقد تضمنت الرسالة امللكية املوجهة 
للمشاركين في أشغال املنتدى البرملاني الدولي الثاني للعدالة اإلجتماعية، 
املنعقد في فبراير املا�شي بمجلس املستشارين تقييما بل مساءلة صريحة 
متبصرا  تحليال  تضمنت  كما  اإلجتماعي،  للحوار  الحالية  للمنظومة 
ملتطلبات بناء منظومة جديدة للتشاور والحوار اإلجتماعي من شأنها 
الكريم،  العيش  ومقومات  اإلجتماعية  العدالة  تحقيق  في  املساهمة 
بوصفها مرتكز أسا�شي إلرساء دعائم مجتمع متضامن على النحو الذي 
أقره تصدير دستور اململكة. كما أن الفصل الثامن من الدستور نص 
بوضوح على أن املنظمات النقابية لألجراء تساهم في الدفاع عن الحقوق 
واملصالح اإلجتماعية واإلقتصادية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بها 
كما أناط نفس الفصل الدستوري بالسلطات العمومية بأن تعمل على 
تشجيع املفاوضات الجماعية وعلى إبرام اتفاقيات الشغل. لذلك فإن 
تفعيل مضامين الرسالة امللكية السامية، وتجديد مقتضيات الدستور 
وإلتزامات املغرب الدولية في هذا املجال، وكذا إلتزامات الحكومة في 
برنامجها الحكومي وفي خطابها األخير بمناسبة عيد الطبقة العاملة في 
املوضوع يستوجب بالضرورة التفعيل السريع آلليات الحوار اإلجتماعي 
املركزي والقطاعي بصفة جدية، جديدة، سريعة وفعالة مع املركزيات 
النقابية وفروعها، سعيا إلى تجاوز التعثرات الحوارية التي طالت لفترة 
طويلة في عهد الحكومة السابقة، ونتج عنها تجميد عدد كبير من امللفات 
امللحة، بل نتج عنها أزمة ثقة بين الحكومة واملنظومة النقابية ومعظم 
املركزيات النقابية، مما ولّد صدمات إجتماعية مهددة للسلم اإلجتماعي 
ومن شأنها في حالة استمرارها التأثير على سير نموذج التنمية الواعد. 
إلطالق  تصوركموأجندتكم  هو  ما  الوزير،  السيد  نسائلكم  لذلك 
دينامية جديدة للحوار اإلجتماعي بمنهجية جديدة ومقاربة مبدعة إزاء 

املركزيات النقابية؟ وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

الفريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  الرابع  السؤال  شكرا، 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل أحد واضعي السؤال.
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 لأ ئشلا لويدةاسعيدةاآيتابوعلي:

أوال أهنئ بإسم فريق الوحدة والتعادلية الطبقة الشغيلة وأتمنى 
أن تحمل إليها حكومتكم أحسن مما كان مع سابقتكم. السؤال السيد 
الشغيلة  للطبقة  الحوار اإلجتماعي مكسب أسا�شي  الحكومة،  رئيس 
ابتدأ مع حكومة عباس الفا�شي، إال أنه تعطل في الفترة السابقة وهو مهم 
في إعطاء الديمقراطية التشاركية مدلولها الحقيقي، لتمكين النقابات 
من تأطيرالعمل النقابي. فما هي السيد وزير التشغيل، التدابير اإلجرائية 
التي وضعتها حكومتكم ملأسسة الحوار اإلجتماعي؟ وما هو موقفكم من 
اإللتزامات السابقة فيما يخص اتفاق 26 أبريل 2011، املتعلق بالزيادة 

في األجور ومحضر 20 يوليوز؟

تطلعات  مستوى  في  يكون  أن  الحوار  لهذا  نريد  الوزير،  السيد 
النقابي  العمل  مع  للمصالحة  مدخال  يكون  أن  الشغيلة  وانتظارات 
كل  في  الفعال  والتشاوري  البناء  للحوار  وفرصة  والنبيل،  الهادف 
القضايا املرتبطة بالطبقة الشغيلة، وأن يكون منتجا يعالج القضايا 
العالقة خاصة فيما يخص حرية العمل النقابي، ونريد إخراج مضامين 
قانون الحق في اإلضراب؛ ثانيا: تحسين الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي 
للشغيلة في وقت أصبح فيه تزايد تسريح العمال وكذلك في وقت توقفت 

فيه األجوردون مراعاة الزيادات في املعيشة؟ شكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

الحركي،  الفريق  عن  النواب  والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال 
فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 لأ ئشلا لويدةالشنىاط هر5:

 لويدا لرئيس،

 لويدا لوزير،

 لويد تا لو دةا لأو با ملحترمو8،

يعتبر الحوار اإلجتماعي آلية ضمن آليات تحقيق التنمية املستدامة 
وهو أيضا آلية تشاركية تجعل جميع أطراف اإلنتاج مساهمة في بناء 
السياسة اإلجتماعية، وكما أن الحوار اإلجتماعي آلية أيضا لتحقيق 
اإلستقرار والسلم اإلجتماعي الذي يعتبر الحجر األسا�شي لبناء مجتمع 
هي  ما  الوزير، عن  السيد  نسائلكم  ولذا  ومتماسك.  قوي  متضامن 
املنهجية التي ستعتمدها الحكومة بخصوص الحوار اإلجتماعي؟ وما 
هي النتائج املتوقعة للحوار بين كل أطراف الحوار اإلجتماعي الشغيلة 

واملشغلين ثم الحكومة؟ وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

الفريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  السادس  السؤال  شكرا 
اإلشتراكي، تفضل أحد واضعي السؤال، تفضلوا السيدة النائبة.

 لأ ئشلا لويدةا لوعديلابنوهلي:

شكرا، ال يخفى علينا جميعا أن الحوار االجتماعي آلية أساسية 
للبناء الديمقراطي ولتكريس سياسة إجتماعية فعالة وناجعة لصالح 
املأجورين وكل الفئات العاملة في بلدنا، هذا الحوار كان أساسه حكومة 
التناوب هي التي دشنت مأسسة حوار إجتماعي ناجع وفعال، ولكن 
الحكومة السابقة أجهزت على هذه املكتسبات وجمدت هذا الحوار 
اإلجتماعي. سؤالنا اليوم، أين مآل هذه امللفات املطلبية لهذه الطبقة 
العاملة الفاعلة واملنتجة اقتصاديا، إذن وسياسيا واجتماعيا؟ نحن 
نطالب بمأسسة هذا الحواروبوضع اآلليات الكفيلة بإخراجه إلى حيز 
الوجود. فما هو تصور السيد وزير الشغل لهذه املأسسة وكيفية تفعيل 
هذه اآلليات لإلرتقاء بهذه الطبقة العاملة وتلبية مطالبها ومهماتها التي 

عرفت تراكما..؟

 لويدارئيسا لجلول:

انتهى الوقت شكرا، آخر سؤال في هذا املحورللسيدات والسادة 
السيد  تفضل  واإلشتراكية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  عن  النواب 

النائب.

 لأ ئبا لويداسعيداإدبعلي:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

السيد الوزير، استبشرنا خيرا سواء كمكون فاعل ضمن األغلبية 
األهمية  بإعطائكم  الجادة  النقابية  للحركة  كحليف  أو  الحكومية 
الالزمة للحوار اإلجتماعي ضمن البرنامج الحكومي. لذا نسائلكم عن 
اإلجراءات املتخذة إلرساء حوار ممأسس ومنتج يبعث على إرساء الثقة 
وعن التدابير التي ستتخذونها لتلبية بعض املطالب اإلجتماعية اآلنية 
ال سيما وأن الشغيلة احتفلت يوم أمس بعيدها األممي الذي يكون 

مناسبة لإلستجابة إلى بعض من هذه املطالب، وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على هذه األسئلة تفضلوا.

 لويدامحمدايتيمانزيرا لشغلان إلدم جا ملنهي:

بكر ا لويدا لرئيس،

 لويد تا لأ ئش تا ملحترم ت،

 لو دةا لأو با ملحترمي8،

أشكركم على طرحكم لهذا السؤال الذي يأتي بعد يومين من احتفال 
الطبقة الشغيلة بعيدها األممي، هو اإلحتفال الذي مر كما تعلمون في 
جو من الحماس ومن املسؤولية، ونتمنى أن تتطور اإلحتفاالت بفاتح 
ماي كما وكيفا ألننا نؤمن بأنه كلما استطاعت املركزيات النقابية أن 
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تؤطر الشغيلة وأن تخرجها بطريقة مسؤولة للتعبير عن مطالبها كما يتم 
في فاتح ماي، أو كما يتم من خالل جميع األساليب الدستورية القانونية 
فإن ذلك سيكون كسبا لبالدنا ووطننا. هي مناسبة كي أجدد التحية 
الكلمة  في  ذلك  فعلت  أن  سبق  وقد  النقابية  وللمركزيات  للشغيلة 

املوجهة بمناسبة فاتح.

جوابا على سؤالكم وعلى األسئلة املهمة والتي جاءت في مناسبتها، 
أود أن أؤكد لكم حرص الحكومة على بناء عالقات بناءة مع املركزيات 
النقابية الجادة، عالقة الحوار، عالقة التشاور، عالقة التعاون، عالقة 
األسئلة  مداخلة  في  جلها  وربما  بعضها  أسباب جاء  لعدة  الشراكة، 

القيمة التي استمعت لها قبل قليل وأعيد التأكيد عليها نظرا ألهميتها؛

القطاع  األجراء،  النقابية  للمنظمات  مكانة  يولي  الدستور  أوال، 
الحالي للغرف املهنية، للمنظمات املهنية للشغيلين ويؤكد على إسهامها 
في الدفاع عن الحقوق واملصالح اإلجتماعية واإلقتصادية للفئات التي 

تمثلها وفي النهوض بها.

الدستور كما تعلمون، السيدات النائبات السادة النواب، يوجب، 
الجماعية  املفاوضة  تشجيع  العمومية  السلطات  على  يوجب  أقول 
وعلى إبرام اتفاقية الشغل، ومن تمة ال غنى عن التواصل، عن الحوار، 
عن التشاور مع النقابات واملركزيات النقابية املمثلة والجادة، وهناك 
أيضا كما ورد في مداخلة عدد من اإلخوة السيدات النائبات والسادة 
اإلجتماعي  الحوار  أن  على  اعتبرت  التي  امللكية  التوجيهات  النواب، 
يشكل اختيارا إستراتيجيا للمغرب الذي أقر منذ سنة 1962 بالطابع 
االجتماعي لنظام امللكية الدستورية كما جاء ذلك في الرسالة امللكية 
السامية التي وجهها إلى املجتمعين واملشاركين في املنتدى البرملاني الدولي 
الثاني للعدالة اإلجتماعية، وهذه وثيقة أساسية وهامة ومؤسسة، أنا 
أعتقد أنها ينبغي أن تتحول إلى مرجع في التفكير في الحوار اإلجتماعي 
وفي العالقة بين الفاعلين اإلجتماعيين وفي تدبير املسألة االجتماعية، 
هذه وثيقة مؤسسة وأعتقد أنها جاءت بطرح متقدم، متقدم، متقدم 
دعا جاللته  االجتماعي، حيث  الحوار  بمسألة  يتعلق  فيما  على  جدا 
إلى اإلهتمام بالتشاور بين األطراف اإلجتماعية وتبني مقاربات مالئمة 
لتأسيس وتنظيم العالقات املهنية، والسهر على تعزيز وتطوير آليات 
وأنساق، انتبهوا إلى هذه الكلمة، وأنساق الحوار اإلجتماعي، مما يجعل 

منه حوارا ممأسسا.

فيما يتعلق باملأسسة ودائما أستعير ما ورد في الرسالة امللكية، ينبغي 
أن تكون مبسطة في مسطرتها، ينبغي أن تكون واضحة في منهجيتها، ينبغي 
أن تكون شاملة ألطرافها، ينبغي أن تكون منتظمة في انعقادها، ينبغي أن 
تتوسع موضوعات الحوار اإلجتماعي لتشمل قضايا جديدة من صلب 
االلتزامات الدستورية واإلتفاقية للمملكة املغربية، صحيح أن الحوار 
اللي كيتبنى على أساس امللفات املطلبية ديال املركزيات النقابية مهم 
وأسا�شي وضروري، ولكن هذا أفق جديد كيتطرح بالنسبة املركزيات 
النقابية أساسا ولكن كيتطرح بالنسبة لجميع الفاعلين اإلجتماعيين، 

بمعنى أن الحوار اللي غادي يولي نسق كيهم سائر املكونات ديال املجتمع 
بما في ذلك يعني املجتمع املدني، بما في ذلك الجهات، بما في ذلك بطبيعة 
بالحوارالثالثي  يسمى  ما  إطار  في  املعروفة  التقليدية  األطراف  الحال 
التركيب، إذن توسيع يعني موضوعات الحوار، ينبغي أن تستحضر 
هذه املقاربة متطلبات املساواة بين الجنسين ومقاربة حقوق اإلنسان 
وإلتزامات املغرب بمقت�شى اتفاقيات منظمة العمل الدولي ومتطلبات 
التنمية املستدامة بأبعادها الثالثية اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية، 
ألن منين كنكونوا كنديروا الحوار خاصنا نفكروا كذلك في املصالح 
ديال األجيال القادمة، في الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية أيضا ديال 
األجيال التي ستأتي، وهذا بعد جديد ومنظورجديد وأفق جديد ترفعنا 

إليه املقاربة امللكية.

تقوم أيضا هذه املقاربة على تنظيم حوارات ومنتديات واستشارات 
القطاعي،  الحوار  املعنيين،  الفاعلين  كل  مع  وموضوعاتية  قطاعية 
الحوار املوضوعاتي كذلك، أن تكون لها في األخير بطبيعة الحال، أن 
تكون لها آثار ملموسة على مستوى املمارسة وعلى مستوى تحقيق السلم 
اإلجتماعي، والنمو اإلقتصادي والتنمية املستدامة الدامجة ملختلف 

فئات املجتمع، وبلوغ الغاية املثلى أال وهي تحقيق العدالة اإلجتماعية.

 لويد تا لأ ئش ت،ا لو دةا لأو با ملحترمو8،

إيمانا من الحكومة بهذا التصور املتقدم والشامل للحوار اإلجتماعي، 
إيمانا أيضا من الحكومة بالدور الذي تقوم به املنظمات النقابية الجادة 
وحرص الحكومة على أن تكون وأكرر هذه القضية وحرصا من الحكومة 
على أن تكون املركزيات النقابية قوية، وأن تكون ذات تمثيلية حقيقية 
وأن تكون ذات قوة تعاقدية وقدرة تفاوضية، إيمانا من الحكومة بأن 
استتباب  في  أسا�شي  فاعل  املواصفات  بهذه  النقابية  املركزيات  هذه 
للمرافق  واملنتج  العادي  والسير  املقاولة  واستقرار  اإلجتماعي  السلم 
العامة للدولة، إيمانا من الحكومة بأن املركزيات النقابية الجادة هي 
الوسيط املؤس�شي الذي ينبغي أن يتوسط بين مطالب الشارع واملجتمع 
وبين الدولة، وفي غياب هذا ينبغي أن نعرف أين يمكن أن نسير، إذن 
النقابية  املركزيات  أن تستبشر بحضور  إال  يمكن لحكومة عاقلة  ال 
اإلمكانيات  كل  لها  وتقدم  تساعدها  أن  وينبغي  وبامتدادها  وبقوتها 
لكي تؤدي وظيفتها، وبطبيعة الحال ينبغي كذلك املركزيات النقابية 
أن تتحمل مسؤوليتها، ألن الحوار اإلجتماعي هو حوار في اتجاهين، هو 
حوار بين الطرفين، فيه مسؤولية، كل واحد عندو مسؤولية وينبغي 
لألطراف جميعها أقصد املركزيات النقابية، أقصد بطبيعة الحال يعني 
املنظمات املهنية ألرباب العمل، أقصد الحكومة، كل طرف ينبغي أن 

يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد.

الحوار  أولويتها دعم  إذن طبيعي طبيعي أن تجعل الحكومة من 
اإلجتماعي، والنهوض باملفاوضة الجماعية، ولذلك إيال رجعتو للبرنامج 
الحكومي غتلقاو قضايا مهمة جدا، الحكومة في البرنامج الحكومي تؤكد 
على بلورة ميثاق إجتماعي، وهذا واحد النقطة متقدمة، ميثاق اجتماعي 



عدد.32–18.شعبان.1438  )15.ماي.2017( الجريدة الرسمية للبرملانش165  

بطريقة تشاركية سيشكل في حالة إقراره إطارا تعاقديا لتحديد مجاالت 
الناتجة عنه  الحوار ومستوياته، ومنهجية أجرأته وتنفيذ اإللتزامات 
وعن اإلتفاقيات الجماعية واإلجتماعية وتسوية الخالفات املترتب عن 
ذلك، ميثاق سيشكل إطارا كما قلت، إطارا مرجعيا لبناء التوافقات 
تهم  التي  واإلجتماعية  اإلقتصادية  القضايا  مختلف  بشأن  الكبرى 
الشغيلة وعموم املواطنين، الحوار اإلجتماعي فيه امللف املطلبي، ولكن 
فيه كذلك السياسات اإلجتماعية ديال الدولة، -والتي تعتزم الحكومة- 
السياسات العمومية في املجال اإلجتماعي، النقابات لها دور فيه، ينبغي 
أن تكون حاضرة فيه، بطبيعة الحال النقابات عندها واحد الحضور في 
عدد من املستويات ديال واآلليات ديال الحوار اإلجتماعي، بغض النظر 
عن الحوار اإلجتماعي املباشر وهذا أسا�شي وضروري، ولكن النقابات 
اإلقتصادي  املجلس  في  حاضرة  املستشارين،  مجلس  في  حاضرة 
واإلجتماعي، حاضرة في املجلس األعلى ديال الشغل، في املجلس األعلى 
للوظيفة العمومية إلى غير ذلك من الفضاءات واملؤسسات، وينبغي 
كذلك سأرجع إليه ينبغي للنقابات أن تكون حاضرة على مستوى الحوار 
الجهوي، هذا واحد املدخل جديد ينبغي االهتمام به ما دام النقابات 
خاص تكون حاضرة كذلك في املقاربة ديال الجهة وفي املقاربات ديال 

التشغيل التي ربما سيأتي الوقت للحديث عنها.

من  اإلجتماعيين  مع شركائها  الحكومة  لذلك، ستعمل  تبعا  إذن 
أجل إنجاح الحوار الثالثي األطراف وعلى مأسسته وعلى استدامته على 
املستوى الوطني واملجالي والقطاعي وعلى مستوى املقاولة وعلى مستوى 
املؤسسة. إذن هذا التزام نحن سنم�شي إليه، السيد رئيس الحكومة، 
الناس  ديال  بزاف  لقاءات  له عقد سلسلة  كانت  يعني  تعلمون  كما 
اللقاءات اللي دار السيد رئيس  كيسولونا كيقولو أشنو اخرجتو من 
الحكومة؟ هذا اللي كان لقاء تواصلي، احنا ما قلناش بأنه لقاء ديال 
الحوار االجتماعي، ما زال املركزيات النقابية على األقل ما استمعناش 
للملفات املطلبية ديالها، غادي يجي الوقت وبطبيعة الحال أول ورش 
غادي نشتغلوعليه هو نشوفو كيفاش نقيمو التجربة السابقة ديال 
الحوار اإلجتماعي بإيجابياتها وسلبياتها، بإنجازاتها وبإخفاقاتها، مغادي 
ندخلوش ما�شي من الالئق غنبداو نحملو هاذ الطرف يحمل إلى الطرف 
اآلخر املسؤولية اللي مهم هو نكونو بنائين أو نكونو إيجابيين أو نخطيو 

واحد الخطوة جديدة في مجال مأسسة الحوار اإلجتماعي.

إذن قام إذن السيد الرئيس بسلسلة لقاءات مع النقابات األكثر 
تمثيال، وستقوم وسيقوم السيد رئيس الحكومة باستقبال املركزيات 
بأنه  ليكم  غنقول  التشاركية  الديمقراطية  إطار  وفي  كذلك،  األخرى 
كيمكن لينا نمشيو نستقبلو يعني جمعيات، نستقبلو يعني فعاليات 
مهنية إلى آخره... بطبيعة الحال اليوم اللي مطلوب منا في إطار مؤسساتي 
ودستوري هو النقابات األكثر تمثيل ألنه القانون كيلزمنا بهاذ ال�شي، 
ولكن الحوار عمرو ما كان مكينبغي ال ينبغي أن تكون له حدود، الحوار 

فضيلة، الحوار مسؤولية ولهذا الحكومة ستسير في هذا النهج.

والسادة  النائبات  السيدات  واألخوات،  اإلخوة  أيها  كذلك  قمت 
العامين  األمناء  واألخوات  اإلخوة  زرت  تواصلية  بلقاءات  النواب، 
االتحاد،  زرت  وكذلك  النقابية،  املركزيات  في  النقابيين  واملسؤولين 
اإلخوة في اتحاد مقاوالت املغرب، الحوار هو اللقاء، واللقاءات كانت 
العمل،  برنامج ديال  بناءة يعني ما كنعطيوش وعود، احنا غانديرو 
غنديرو برنامج عملي، غادي نديرو غنمأسسو هاذ الحوار، األمور اللي 
هي يعني غتساهم في التحسين ديال األوضاع املادية واإلجتماعية في 
حدود يعني ما هو ممكن اإلمكانيات ديال الدولة، لن نتردد في ذلك، 
وبطبيعة الحال األصل في هذا هو اإلستماع، اإلستماع من الطرفين، 
إيال استمعنا مجموعين واستمعنا للمعطيات املوجودة فهاذ الجانب 
واملعطيات املوجودة في الجانب اآلخر، أعتقد أنه بهاذ الفضيلة ديال 
بنائين  نكون  أن  يعني  ديال  اإليجابية  ديال  االستماع،  ديال  الحوار، 
دون شك اآلليات األخرى ديال اإلحتجاج وديال التعبير على املطالب 
دائما مؤطرة دستوريا ومن حق كل الفرقاء أن يمارسوا دورهم، اللهم 
بطريقة  يتمارس  وال  واملسؤولة  الجادة  النقابية  املركزيات  يمارسوه 
فوضوية في الشارع، الخروج ديال املركزيات النقابية دائما، والخروج 
ديالها في فاتح ماي كيبين بأنها هي املخاطب الذي ينبغي أن ينهض بدوره 
وأن يقوم باملسؤولية ومن واجب الحكومة أن تستمع وأن تتفاعل مع 
النقابية  للمركزيات  واملمكنة  واملشروعة  واملعقولة  العادلة  املطالب 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

 لويدارئيسا لجلول:

بكر ا لويدا لوزير،

التي  الفرق  النواب من  والسادة  السيدات  تعقيبات  إلى  نمر  اآلن 
طرحت األسئلة، إذن فريق العدالة والتنمية، تعقيب في ما تبقى من 

الوقت، تفضلي السيدة النائبة.

 لأ ئشلا لويدةاآمألام ءا لعيأي8:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

 لويدا لرئيس،

السيد الوزير، أوال نشكرك على تفاعلك مع األسئلة املتعلقة بالحوار 
اإلجتماعي، ونحن كما ذكرتم السيد الوزير، عاد البارح كنا مع الشغيلة 
املغربية التي احتفت بفاتح ماي وهي مناسبة في فريق العدالة والتنمية 
لنوجه تحية خالصة للشغيلة املغربية سواء منها املوظفين أوالعاملين 
في القطاع الخاص مختلف فئات األجراء الذين ينتجون الثروة في هذا 
البلد الذين يضمنون استقراره حقيقة باملجهود الذي يبذلونه والذين 

ينتظرون الكثير من مؤسسات الدولة من برملان ومن حكومة.

السيد الوزير، هضرنا كثيرا عن الحوار اإلجتماعي؛ الحوار اإلجتماعي 
املأسسة، امليثاق الذي ينتظر توقيعه مع املنظمات النقابية، املطالب 
ديال الناس ديال الطبقات الكادحة ديال أبناء الشعب الذين يشتغلون 
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في ظروف أنتم تعلمون أنها ال تحترم دائما حتى الحد األدنى من مقتضيات 
مدونة الشغل أو ال في أحيان كثيرة النظام األسا�شي للوظيفة العمومية 
كبيرة،  انتظارات  عندهم  الناس  هاذ  ذلك  مع  املوظفين،  بالنسبة 
الحكومة السابقة حكومة األستاذ عبد اإلله بنكيران وفرت غالفا ماليا 
بلغ 17 مليار ديال الدرهم حرصا على أجرأة مقتضيات كبيرة ومهمة في 
إتفاق 26 أبريل اللي توقع في لحظة صعبة من لحظات ديال املغرب التي 
يعرفها الجميع واللي كانت بمثابة اتفاق بضمان السلم اإلجتماعي 26 
أبريل 2011، الحكومة التي كانت قبل حكومة ال�شي عبد اإلله بنكيران 
مشات وجات الحكومة ديال ال�شي عبد اإلله بنكيران وحرصت وتعهدت 
على أن تقدم الغالف املالي هو أصعب ما يمكن أن يسجل في الحوارات 
واالتفاقية ألن الحكومات السابقة ما كانتش صعب هو توقيع إتفاق 
السيد الوزير، الصعب هو توفير الغالف املالي وهو تتبع األجرأة والتنفيذ 
وتوفير الترسانة القانونية وكذلك اإلعتمادات املالية. إذن احنا كل هذا 
املجهود الذي بذل في الحكومة السابقة واللي على أية حال أضفي فيها 
على الحوار اإلجتماعي الطابع السياسوي احنا كنتمناو على األقل في 
حكومتكم وننوه في هذا اإلطار بالعمل اللي دارو الدكتور سعد الدين 
العثماني رئيس الحكومة الذي ابتدأ واليته باستقبال املنظمات النقابية 
واللي تشارك معاها في مجموعة من النقط وأعلن نيته على مأسسة هاذ 

الحوار اإلجتماعي الذي يعتبر مدخال.

إذن احنا كنتاظرو من هاذ الحكومة تواصل ما سبقته الحكومة ما 
باشرته الحكومة السابقة، ثم تضفي اللمسة ديالها ربما من خالل إتفاق 
جديد ما نعاودوش نذاكرو ضرورة على أجرأة بقية مقتضيات اتفاق 26 
أبريل وإنما يكون �شي إتفاق جديد يخص هذه الحكومة بكل ما يمكن أن 
تأتي به والكثير من اإلجراءات وردت في الحوار اإلجتماعي. اليوم السيد 
الوزير، كاينة احتجاجات في املغرب واالحتجاجات مشروعة والناس 
عندهم  الناس  حال  أية  على  ديالهم  املطالب  على  كيعبرو  كيخرجو 
مطالب متعددة، املقاربة األمنية احنا كنا دائما واضحين في أنها ال يمكن 
أن تكون ناجعة في التعامل مع هاذ اإلحتجاجات، االحتجاجات اللي 
عندها طابع اجتماعي يجب أن تجد لها أجرأة في اإلجراءات اللي غاديرها 
الحكومة واللي احنا نطالب بأن تمر عبر آليات الحوار اإلجتماعي، الحوار 
اإلجتماعي ما فيهش فقط املنظمات النقابية مع السيد رئيس الحكومة 
وأنتم تعلمون ذلك السيد الوزير، كاين حوار قطاعي الذي تعثر، كاينين 
وزراء الذين تكبروا حتى على على مفهوم الحوارات القطاعية ورفضوا 
اإلعتراف باملنظمات النقابية يباشرو معاها الحوار، وكاين رؤساء ديال 
مؤسسات عمومية وال زالو -يمكن غايجي واحد الوقت اللي غنذاكرو 
فهاذ ال�شي بتفصيل- الذين يعتبرون أنفسهم فوق الوزراء اللي كيمارسو 
عليهم الوصاية بقوة القانون والدستور، ورفضوا أن يعترفوا باملنظمات 
في  التي ترفض  الوصية  السلطة  اللي كتنشأ عندهم وكاينة  النقابية 
أحيان كثيرة تسليم الوصوالت لفروع ديال منظمات نقابية تنشأ خاصة 

في املؤسسات العمومية أو في مؤسسات القطاع الخاص.

وداخل  القطاعي  والحوار  اإلجتماعي  الحوار  ديال  املأسسة  إذن 
املؤسسات العمومية وعلى مستوى القطاع الخاص يمكن يكون عندو 
بعد جهوي كما ذكرتم، املسألة الثانية السيد الوزير الحريات النقابية 
اليوم انتما كتعرفوا بأنه كاين منظمات نقابية، كاينين ناس اللي كيجريو 
عليهم في القطاع الخاص، بمجرد ما يتأسس فرع نقابي، حنا في فريق 
مشروع  دستوري  حق  النقابي  اإلنتماء  أن  نؤكد  التنمية  العدالة 
الفصل 29، ال يمكن املس به، القانون التنظيمي لإلضراب حنا فريق 
نيابي سنناقشه، سنجوده في السياق الذي لن يمس بهذا الحق ألنه 
حق ممأسس ودستوري، ولكن أيضا اللي غيوفر الظروف والشروط 
الطبيعية ملمارسته بالطريقة التي تسمح بأن يسمع العامل البسيط 
الصوت ديالو، العامل اللي كيم�شي للقضاء يصطدم بسيرورة الجميع 
يعرفها لألسف الشديد وكيبقى لو املنفذ هي أن ينتمي نقابيا ليستطيع 

أن يسمع صوته.

التمثيلية،  عن  تحدثتم  اليوم  املنظمة،  بالقوانين  غنختم  أنا 
التمثيلية تحكمها ترسانة قانونية، إيال كانت االنتخابات العامة ديال 
األحزاب السياسية تعرف فسادا، وفيها بزاف ديال اإلشكاالت، كنهضروا 
عليها حنا كنعرفوها كأحزاب سياسية، أنا سأقول بأن الفساد يعشش 
املنظمات  ديال  التمثيلية  االنتخابات  تحكم  التي  املنظومة  في  أكثر 

النقابية، شكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

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

 لأ ئبا لويداعد5ابوعرفل:

 لويدا لرئيس،

السيد الوزير، ال نريد من حكومتكم أن تكون استمرارا للحكومة 
وغيبت  املغربية،  النقابية  الحركة  تهميش  على  عملت  التي  السابقة 
الحوار االجتماعي وعطلت الدستور خمس سنوات عجاف، نذكركم 
كذلك بأن الحكومة السابقة زورت االنتخابات املهنية لفائدة نقابات 
بعينها املفترى عليها، واملنظمة الديمقراطية للشغل رفعت دعوة ضد 
الحكومة السابقة ال زالت قائمة إلى حدود اليوم، وبما أننا نحن اليوم في 
جلسة ديال الحوار االجتماعي، البد من استحضار روح الشهيد عمر بن 
جلون املناضل الكبير، املناضل النقابي، ونتساءل كذلك من قتل عمر 
بن جلون، من حرض على قتل عمر بن جلون، ومن قام بمسيرة ليلية 
بالحي املحمدي فرحا وطلبا الغتيال هاذ املناضل النقابي الكبير، البد 

من إجالء الحقيقة كل الحقيقة.

السيد الوزير، ملاذا تقتطعون من أجور املضربين في غياب قانون 
ديال النقابات وقانون اإلضراب؟ السيد الوزير، ماذا أنتم فاعلون في 
ملف التقاعد؟ وخالصات لجنة تق�شي الحقائق؟ ماذا أنتم فاعلون في 
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ملف األساتذة ضحايا النظامين؟ ماذا أنتم فاعلون بالنسبة ألساتذة 
سد الخصاص؟ ماذا أنتم فاعلون في ملف األساتذة املتدربين؟ ماذا 
اإلضراب  أن  وخاصة  واملمرضات؟  املمرضين  ملف  في  فاعلون  أنتم 
اللي دعت له املركزيات النقابية كاينة يوم تنصيب الحكومة الحالية، 
أنتم  ماذا  لشواهدهم،  واإلدارية  العلمية  باملعادلة  يطالبون  وبالتالي 
فاعلون بالنسبة مللف األطر العليا املعطلة واملجازين؟ وخاصة الحاملين 
للمرسوم املباشر ديال 2011 املاستر والديزا والدكتوراه، ومحضر 20 
يوليوز، كما نقول لكم ماذا أنتم فاعلون في ملف ديال عمال وعامالت 
اإلنعاش الوطني؟ 44 ألف حالة ما عندهومش التقاعد، ما عندهومش 
تغطية صحية، وما عندهومش الحد األدنى لألجر، وأخبركم كذلك 
بأن اإلدارة املغربية اليوم أصبحت ملحقة حزبية بل أكثر من ذلك، 
الغليان داخل الجماعات الترابية وخاصة الدار البيضاء وسال، حيث 
إزالة مجموعة ديال املسؤولين وتعيين مجموعة ديال مسؤولين ينتمون 
ألحزاب سياسية معينة، بل أكثر من ذلك أصبحت هذه امللحقات وهاذ 
اإلدارات الترابية جزء ال يتجزأ من األحزاب السياسية، وأخيرا عليكم 
دعم الدبلوماسية املوازية للحركة النقابية املغربية للدفاع عن القضايا 

الوطنية في املحافل الدولية، وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، التعقيب املوالي لفريق التجمع الدستوري، تفضل السيد 
النائب.

 لأ ئبا لويداحونا لفيالسي:

بكر ا لويدا لوزير،

أظن بأن هناك رهانين كبيرين للحكومة الرهان األول وهي مأسسة 
والرهان  معينة  مرحلة  كل  في  دياله  والتقييم  اإلجتماعي  الحوار  هاذ 
الكبير وهو إعادة الثقة بين الحكومة واملكونات ديال النقابات، الثقة 
اللي هي تعتبر رأسمال، أظن لك السيد الوزير الثقة الكاملة في الحكومة 
ولك السيد الوزير الدراية الكافية في مثل هذه املواقف في إطار تفعيل 

وتقييم الحوار اإلجتماعي.

 لويدارئيسا لجلول:

تفضل،  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  تعقيب  شكرا، 
ماكاينش الوقت بعض الثواني، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويداص لحاأنغش ل:

السيد الوزير، كنت كنتمنى نجي لتما باش نشوف فيك وتشوف 
فيا باش نتفاهموا مزيان، إذا كنتم السيد الوزير أنكم تبحثون عن 
كاينين  فين  نوريك  فغادي   2011 منذ  والعفاريت  الديناصورات 

الديناصورات والعفاريت.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، التعقيب املوالي للفريق الحركي، 
ها هو شاف فيك السيد الوزير، تعقيب الفريق الحركي تفضلي السيدة 

النائبة فيما تبقى من الوقت.

 لأ ئشلا لويدةالشنىاط هر5:

السيد الوزير، أشكركم على تفضلكم بالجواب على السؤال، وأود 
أن أؤكد أن توجهنا من طرح هذا السؤال هو أن الرأي العام الوطني 
لفائدة  إيجابية  نتائج  منها  ويتوقع  الحكومة،  هذه  من  الكثير  ينتظر 
الشغيلة، سواء من رفع األجور أو تحسين مستوى العيش والحفاظ على 

التوازن في الحقوق بين الشغيلة واملقاولة، وكفريق حركي.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة انتهى الوقت، الفريق اإلشتراكي انتهى الوقت، 
السيد  تفضل  واالشتراكية،  للتقدم  النيابية  للمجموعة  التعقيب 

النائب.

 لأ ئبا لويداجم لابنشقرن8اكريمي:

السيد الوزير املحترم، نحن في املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية 
أخاطب فيكم كنقابي سابق، امللف املطلبي للنقابات معروف، وما تبقى 
من إتفاق 26 أبريل معروف، وبالتالي اليوم األجراء واملوظفين والشغيلة 
عموما في املغرب محتاجة لكي ترفع الحكومة زيادة عامة في األجور 
تناسبا مع القدرة الشرائية للمواطن اليوم اللي هي صراحة اليوم قدرة 
الحريات  لحماية  بالنسبة  كذلك  اإلقتصادية،  والسوق  مناسبة  غير 
له  يتعرض  ما  يعلم  الكل  بات  للعمال  القانونية  والحماية  النقابية 
العمال والعامالت اليوم، كذلك بالنسبة اليوم ملخرج ترفع التعويضات 
العائلية وإقرار تعويضات عائلية جديدة، هذه أمور سترفع نسبة عامة 

في ..

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب انتهى الوقت، الكلمة لكم السيد الوزير للرد 
على التعقيبات، تفضلوا.

 لويدامحمدايتيم،انزيرا لشغلان إلدم جا ملنهي:

بكر ا لويدا لرئيس،

اسمحوا ليا األخوات النائبات واإلخوة النواب نديروا شوية دالبهجة، 
هذه الجلسة األولى يعني يحكى أن أستاذا سأل التالميذ من قتل عمر بن 
الخطاب هو ينوض واحد التلميذ قال له وهللا ما أنا أأستاذ، فبالتالي 
يعني على غرار هذا التلميذ يعني هللا أعلم بمن قتل عمر بن الخطاب، 
أيضا بالنسبة لألخ تساءل عن الدناصير والعفاريت، هللا ينجينا من 
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الدناصير والعفاريت، فنتمنى أنه يعني نشتغلوا يعني في أجواء ديال 
التعاون وديال التوافق وديال البناء وديال النظر إلى املستقبل.

هناك كثير يعني من املداخالت أوال هناك بعض املطالب التفصيلية 
النقابية،  واملركزيات  للنقابات  املطلبية  امللفات  وهو  موضوعها  التي 
فلست أنا مخوال وال لي الوقت لكي أجيب عن التفاصيل ديال امللفات 
املطلبية فإن شاء هللا نهار يبدا الحوار وتجي امللفات املطلبية سنتفاعل 

معها بطريقة إيجابية.

ما يتعلق بااللتزامات ديال الحكومة هي دايما تبقى التزامات، خاصها 
اإلجتماعي،  الحوار  مواضيع  من  موضوعا  وستكون  التزامات  تبقى 
باش  ما�شي مخول  أنا  واخا  السابقة  الحكومة  في  بأنه  أظن  وأعتقد 
نتحدث باسم الحكومة السابقة، كيبان لي بأنه كان وقع واحد التقدم، 
كنتمناو نبنيو على هداك التقدم اللي وقع ونشوفوا كل ما هو إيجابي، 
وكل ما يمكن يعني وإن كان هذا املوضوع اسمحوا ليا راه هذا املوضوع 
أنا فقط غير  الحكومة،  ينبغي أن يكون من كالم رئيس  الكالم فيه 
كنقول التوجهات، التوجهات العامة وكنعرف السيد رئيس الحكومة 
الطريقة باش كيشتغل، كيشتغل بطريقة إيجابية وبطريقة بناءة و كل 
حاجة اللي هي ممكنة ومعقولة وقابلة للتحقيق تأكدوا بأنه ليس من 
مصلحة هذه الحكومة، وال أي حكومة أن تقف هكذا هلل في وجه هللا 
 des habiletés syndicales في وجه الطبقة الشغيلة، راه كلكم عندكم
يعني عندكم حساسيات نقابية، وال عندكم اإلخوان ديالكم وال البنات 
ديالكم فطبيعي أنه جميعا كل من موقعه سيعمل من أجل تحسين 
كنقولش  ما  املغرب،  ديال  الساكنة  ديال  واملعنوية  املادية  األوضاع 

الشغيلة والساكنة ديال املغرب كاملة وهادي مسألة مهمة جدا.

فيما يتعلق بكل املكتسبات تكلمتو على العالقة بالحكومة السابقة، 
كل املكتسبات واإليجابيات التي تحققت في الحكومة السابقة سيتم 
تأتي  تثمينها، وال يمكن لشخص أن يدعي بأن الحكومة السابقة لم 
العمومية  بالوظيفة  يتعلق  فيما  الرقم  واحد  غير  نعطي  بمكتسبات 
اللي ألول مرة في والية 114 ألف منصب مالي تم استحداثه، وهاذي 
سابقة وينبغي أن نقول األشياء كما هي وأنا لست هنا في باب الدفاع 
عن الحكومة السابقة، ولكن الحكومة السابقة و�شي ابن كيران منين 
كان رئيس ديال الحكومة، يعني اشتغل بطريقتو، يمكن تكون عندنا 
املسائل  السابقة  الحكومة  ولكن  مالحظات،  عندكم  أو  مالحظات 
اإليجابية اللي درتها غندعموها، وغنثمنوها، وغنشوفوها، وسنحاول 
إن شاء هللا في حدود اإلمكان وفي حدود الطاقة والفهم ديالنا باش أننا 

نمشيو بطريقة إيجابية لتحقيق مكتسبات اجتماعية.

البرنامج الحكومي راه شفتوه فيه يعني أمور واعدة على مستوى 
فيه  االجتماعية،  الحماية  مستوى  على  واعدة  أمور  فيه  التشغيل، 
أمور واعدة على مستوى إصالح شمولي ملنظومة التقاعد، فيه التوجه 
إلى املحافظة على الحقوق املكتسبة والحقوق كذلك ديال األجيال في 
الحماية االجتماعية، يبان لي بأنه اليوم يعني إيال اشتغلنا مجموعين 

كيمكن لنا نوصلوا.

بعض األسئلة ما يتعلق بالقوانين املنظمة للتمثيلية بطبيعة الحال 
واليات  منذ  األعمال  جدول  على  مطروحة  دائما  كانت  مسألة  هذا 
لي أنه آن األوان لكي نطرح هذا املوضوع كذلك على  متعددة، يبدو 
طاولة املفاوضات أو الحوار االجتماعي ما زال دابا عندنا شوية الوقت، 
كيمكن لنا نشتغلوا فيه على بعد ونشوفوا أشنو هي الصيغة األمثل اللي 
كتحقق لنا واحد تمثيلية حقيقية، واحد التمثيلية حتى �شي واحد ما 
كيشكك فيها، هذا هو اللي كاين، ولكن على العموم حسب املعطيات 
اللي عندي ملا وصلت لوزارة التشغيل، املعطيات اللي عندي في العموم 
كايناش  ما  إيجابية،  في أجواء  التمثيلية مرت  االنتخابات ديال  يعني 
كانت  املالحظات كما  تكون بعض  ديالها، كيمكن  الجوهر  في  طعون 
بعض املالحظات عامة ولكن حنا غانشوفو املستقبل وغنشوفو كيفاش 
وكتعلق  بالتمثيلية  كتعلق  العملية  هاذ  ألن  العملية،  هاذ  نحصنو 
بشركاء، والشركاء بالنسبة لنا خص تكون عندهم تمثيلية حقيقية، 
ألنه كلما كانت هناك طعن في التمثيلية فهذا كيمس حتى بالجوهر ديال 

الحوار اإلجتماعي.

الجواب  أنا هو  الحال،  النقابية بطبيعة  بالدبلوماسية  يتعلق  ما 
الوحيد اللي غادي نجاوب على هاذ االخ، ألنه كيبان لي هو السؤال.. يعني 
سؤال وجيه والحكومة والوزارة ستعمل على دعم الدبلوماسية النقابية 
وستقوم بكل ما في يدها، بطبيعة الحال، كتعرفو بأنه هاذ العمل ديال 
الدبلوماسية النقابية هو ديال النقابيين، هما اللي غيديرو املبادرات، 
وبالقوة  وباالحتجاجية،  ديالهم  بالطريقة  يناضلو  غيمشيو  اللي  هما 
ديالهم املعروفة، وأنا كنعرف كيفاش خاضوا معارك في أدغال إفريقيا 
الوطنية  بالوحدة  كيتعلق  األمر  كان  ملا  املحطات،  ديال  ومجموعة 
وبالسيادة املغربية على األقاليم الجنوبية، كنعرف أنه هؤالء اإلخوان 
كيفما  الجبهة،  وعندهم  القدرة  وعندهم  الكفاءة  عندهم  النقابيين 
كيقولو، باش يمشيو ويحمرو الوجه ديال املغرب. ولهذا احنا غادي 

نشتغلو معاهم وغادي نعاونوهم.

إذن هذا تقريبا.. فيما يتعلق بالحريات النقابية هذا موضوع مهم 
جدا، هذا موضوع.. يعني أنا تكلمت وأحلت على املقتضيات الدستورية، 
أحلت على الخطاب امللكي، ما�شي مقبول تستمر الشكوى على الحريات 
النقابية واحنا في إطار دولة الحق والقانون. هذا املوضوع غادي نحاولو 
ندرسوه في إطارالحكومة، غنقترح على وزارة حقوق اإلنسان باش يكون 
الدورية  اآلليات  في  املوضوع كنتسائلو عليه  املواضيع ألن هذا  أحد 
ديال املجلس، مجلس حقوق اإلنسان. إذن واحنا كنتبعو هاذ املوضوع 
وعندنا واحد املديرية اللي كتهتم بهاذ املوضوع هذا، وغادي نشتغلو 
ولكن بغيت نقول لكم واحد القضية، لألسف الشديد نقولها لكم، 
احنا عندنا واحد اآلليات في إطار املدونة ديال حل نزاعات الشغل ديال 
البحث واملصالحة التي هي آليات لألسف الشديد، ينبغي إعادة النظر 
فيها. ولهذا، من األمور اللي كيمكن نمشيو لها، وأنا درت واحد التحية 
لواحد التجربة على مستوى الحوار اإلجتماعي الجهوي، االتفاقي، واحد 
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النوع جديد من اإلتفاقيات الجهوية، كاين واحد التجربة من مدينة 
الدار البيضاء، كنتمناو أن هاذ التجربة تنجح ألنه ملي غادي يوليو 
ويجلس  املمثلين  ويجلس  النقابات  يجلسو  وغادي  املقاولين  يجلسو 
الوالي وال العامل ويديرو إطار ديال العمل كيظهر لي أنه واحد املجموعة 
ديال النزاعات غادي نديرو واحد املقاربة وقائية قبل ما ندوزو للمقاربة 

العالجية، وشكرا على اهتمامكم والسالم ورحمة هللا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا لكم السيد الوزيرعلى حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
وننتقل إلى قطاع العالقات مع البرملان واملجتمع املدني.. في هذه الجلسة 
في الجلسات  تبرمج وفق ما هو.. ال هاديك خاص  نظرا لطبيعتها لم 
املقبلة ستكون التعقيبات اإلضافية، أما فيما يخص هذه الجلسة فلم 
يتم برمجة وال إجراءات ديال التعقيبات اإلضافية.. ال صافي.. ما كاينش 
تعقيب إضافي اإلخوان في هذه الجلسة، طبيعتها هي جلسة كانت فيه 
أسئلة في محورين، التعقيبات اإلضافية عندها آليات ديالها وكيكون 
الوقت ديالها مخصص ومحدد سلفا ومعروف التعقيبات اإلضافية 
عند الفرق وكتكون الحصة ديالها عند الحكومة، هذا لم يتم. طيب نمر 

إلى القطاع املوالي.. السيد رئيس الفريق تفضل.

 لأ ئبا لويداعشداهللاابون نو:

ايال اسمحتي السيد الرئيس ما تفضلتم به على راسنا وعيننا واحنا 
نطبقوه، لكن احنا عندنا 16 دقيقة، دابا اللي مبرمج 6 زائد 7,20 هي 
13.20 ثانية هي اللي عندنا في السؤال وفي التعقيب يعني 3 دقائق و20 
ثانية غادي نضيعو فهاذ الجلسة، هو اللي كاين في التعقيب اإلضافي 

السيد الرئيس شكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

التعقيبات  املجلس،  أعضاء  والسادة  السيدات  اسمحتو  ايال 
اإلضافية تهم جميع الفرق ومحددة وفق قواعد النظام الداخلي هي 
اللي عندكم في الصفحة األولى للجدول، لكن هذا فيما يخص الجلسات 
العادية اللي كتبرمج فيها األسئلة الشفوية العادية. لتدبير هذه الجلسة 
واحنا في مرحلة اللي فيها أول جلسة كان اإلعتماد على محورين بتعاون 
وتوافق مع الحكومة ولم تطبق التعقيبات اإلضافية بالنسبة لجميع 
الفرق فهو ليس هناك فريق دون آخر فجميع الفرق لم تستفد من 
التعقيبات اإلضافية وكذلك الحكومة، شكرا لكم على تفهمكم.. نعم 

تفضل السيد الرئيس، عطيوا الصوت للسيد رئيس الفريق.

 لأ ئبا لويدانورا لدينامضي 8ارئيسا لفريقا الستقالسيا
للوحدةان لتع دليل:

ال عفوا السيد الرئيس، أوال النظام الداخلي ال يستثني بين هذا 
النوع من األسئلة أو تلك، فاحنا كفريق برمجنا كذلك جزء من التوقيت 

املخصص لنا للتعقيب اإلضافي. إذن فكان من األجدر أن يتم إخبار 
في  الداخلي  للنظام  مخالفة  هي  اللي  املنهجية  هذه  على  التوافق  أو 
اجتماعات رؤساء الفروق أو املكتب، ولكن اآلن احنا كنضيعو السيد 

الرئيس، شنو غادي نديرو؟.. نسالوها..شكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

ما غاديش تضيعو السيد.. هذا هو اللي كاين.. هو املوضوع فعال 
األسئلة املحورية ما فيهاش التعقيبات اإلضافية، كاين األسئلة الشفهية 
واألسئلة اآلنية فعال عندها التعقيبات اإلضافية. كنظن هذا األمر كان 
ينبغي أن يكون إخبار السادة رؤساء الفرق باش يكونوا على بينة من 

برمجة التوقيت ديالهم.

قطاع  إلى  ننتقل  للمكتب،  سنقولها  التي  املالحظات  هذه  بعد 
وعندنا  الوزير،  السيد  مرحبا  املدني  واملجتمع  البرملان  مع  العالقات 
بأولويات  األمر  ويتعلق  املوضوع،  وحدة  ولها  آنية  كلها  أسئلة  ست 
البرنامج الحكومي سيتم تقديمها دفعة واحدة وتنال الجواب من السيد 
الوزير إذن السؤال األول السيدات والسادة النواب من فريق العدالة 

والتنمية، تفضل أحد واضعي السؤال.

 لأ ئبا لويدامحمداخيي:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

بكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، بعد التنصيب البرملاني للحكومة واملصادقة إيجابا 
والتزامات  نوايا  اللي تضمن  الحال  الحكومي، وبطبيعة  البرنامج  على 
والقطاعات  التدابير  من  جملة  كتمس  مرقمة  حكومية  وتعهدات 
اإلستراتيجية. أتصور أنه كاين تمييز ما بين اإلجراءات اللي عندها طابع 
إستراتيجي طويل األمد وما بين اإلجراءات اللي يمكن تكون عندها أولوية 
األيام وال  في  الحكومة  ننتظر من  يمكن  واللي  وذات طابع استعجالي 
األسابيع القليلة املقبلة أنها تخرج للواقع، وبالتالي كنظن واخا مكاينش 
يعني العرف ديال تقديم حصيلة ملائة يوم من عمل الحكومة إال أنه 
عموما الرأي العام سيتابع ما هي التدابير ذات الطابع اإلستعجالي وال 
التدابير اللي عندها أولوية واللي تنتظرو السيد الوزير أنكم تبشرو بها 

املغاربة اليوم في الجواب ديالكم شكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة 
واملعاصرة، تفضل أحد واضعي السؤال.

 لأ ئشلا لويدةام لكلاخليل:

 لويدا لرئيس،

السيد الوزير، نستحضر اليوم تبعات تشكيل الحكومة الحالية 
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السلبية  املخلفات  وكذلك  املغربي،  املواطن  على  القاسية  وكلفتها 
للحكومة السابقة. وبما أننا سبقنا وأن استمعنا لخطاب السيد رئيس 
الحكومة حول البرنامج الحكومي وكذا خطاب السيد وزير اإلقتصاد 
واملالية حول قانون املالية، في هذا اإلطار نسائل الحكومة عن أولويات 
في  األولويات  لتطبيق  زمنية  جدولة  لديكم  وهل  الحكومي،  البرنامج 

حدود ثالثة أشهر األولى القادمة؟ وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب من فريق التجمع 
الدستوري، تفضل أحد واضعي السؤال.

 لأ ئبا لويدا ملصطفىا لرد د:

بكر ا لويدا لرئيس،

التي جاء  إطار جملة اإلستراتيجيات واإلجراءات ذات األولوية  في 
يحملها البرنامج الحكومي، نسائلكم السيد الوزير أوال عن أهم هذه 
اإلجراءات الحكومية ذات األولوية وكيفية تنزيلها؛ ثانيا عن التطلعات 
املنتظرة من وراء هاته اإلجراءات في أفق بلوغ األهداف املسطرة؟ شكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

الفريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال  شكرا، 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويداعاللا لعمرن5:

 لويدا لرئيس،

بوما لرحمنا لرحيم.

مجل�شي  أمام  الحكومة  رئيس  السيد  تقدم  لقد  الوزير،  السيد 
البرملان بالخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، هاذ البرنامج الذي لم 
يتم فيه حسب منظورنا تحديد أولويات واضحة للعمل الحكومي خالل 

السنوات الخمس املقبلة. فبغينا توضيح فهاذ املجال وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

الفريق  من  النواب  والسادة  للسيدات  الخامس  السؤال  شكرا، 
الحركي، تفضل أحد واضعي السؤال.

 لأ ئبا لويداعشدا لحكيما ةحمد5:

بكر ا لويدا لرئيس،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

 لويدا لوزير،

بعد انتظار طويل دام لعدة أشهر من أجل تشكيل هذه الحكومة، 

التنصيب  بعد  يوم  ملائة  املستعجلة  اإلجراءات  عن  اليوم  نسائلكم 
البرملاني للحكومة لتجاوز الزمن املهدور في هذه الفترة.

 لويدارئيسا لجلول:

السؤال األخير في هذا املحور للسيدات السادة النواب من الفريق 
اإلشتراكي، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويدا لشرق ن5ا لزن يد5:

بكر ا لويدا لرئيس،

 لويد 8ا لوزير 8،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو8،

نسائلكم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي تتخذونها خالل مدة 
مائة يوم من عمر هذه الحكومة؟ وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، إذن الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة عن األسئلة تفضل.

 لويدامصطفىا لخلفي،ا لوزيرا ملأتدبالدىارئيسا لحكوملا
 ملكلفاب لعالق تامعا لبرمل 8ان ملجتمعا ملدني:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

 لويدا لرئيس،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمي8ان ملحترم ت،

أوال أتوجه بالشكر على تقديم هذا السؤال، النه يأتي بعد حوالي 
أسبوع من املصادقة على التصويت على البرنامج الحكومي، الحكومة 
اليوم بصدد وضع اللمسات األخيرة هاذ األسبوع على مجموع اإلجراءات 
اإلستعجالية. وأنا أعتبر هذه الجلسة هي جزء من املساهمة البرملانية 
في تدقيق هذه اإلجراءات، ولهذا سأركز على أهم عشرين إجراء سيقع 
ركزت  لكن  أخرى  إجراءات  هنالك  تنفيذه.  سيتم  بإذن هللا  إطالقه 
باألساس على نماذج وأمثلة وال أقدم الئحة حصرية. ما يساعدنا وهلل 
الحمد في اإلنطالق في هذه اإلجراءات والتي تتوزع على ثالث مجاالت 
كبرى: ما هو اقتصادي، ما هو اجتماعي وماهو سيا�شي، هو الوضعية 
املريحة التي خلفتها الحكومة السابقة. وضعية إيجابية على مستوى 
املالية العمومية، ال نعاني من تبعات قاسية، بل علينا أن نحمد هللا 
وننوه باإلنجازات التاريخية للحكومة السابقة، برئاسة األستاذ عبد اإلله 
بن كيران، والذي قام بإنجازات استثنائية في ظرفية صعبة، وتقت�شي 
املرحلة التنويه بها وتأكيد التنويه بها، ألن هنالك من يريد إن ينسينا 
هذه املرحلة.. مرحلة مكنت بالدنا اليوم من أن تتوفر على احتياط من 
العملة الصعبة يفوق 250 مليار درهم، بعد أن كنا أقل من املستوى 
املطلوب، بضعة أشهر اليوم نحن نسير نحو الشهر التاسع، وضعية 
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أصبح فيها العجز في حدود %3,9 في نهاية 2016 وإن شاء هللا هاذ السنة 
3,5، ألنه في 2012 كان 7,2، وكنا ملزمين نقتصدو، نزيرو السمطة باش 
نجيبو 36 مليار اللي هي 4 د النقط ديال العجز فاش كنضربوها في 9، 
الحمد للله ما غاديش ننطلقو واحنا مظطرين باش نديرو �شي إجراءات 
قاسية إلما تأمين األجور أو لتوفير التمويل ديال الحوار اإلجتماعي أو 
لتحفيز اإلستثمار، راه في 2013 اضطرينا نخفضو اإلستثمار ب25 % 
باش ما نضطروش نلقاو انفسنا ما قادينش نخلصواملوظفين في آخر 
الشهر. ولهذا نكونو واعيين بالرصيد اللي كنطلقو منو اآلن، وهو رصيد 
مهم غيمكنا من واحد العدد من اإلجراءات: أول إجراء واللي هو عندو 
استعجالية واللي جا في بعض التدخالت، هو تحويل البرنامج الحكومي 
إلى مخطط تنفيذي مؤجرء، كيحدد املسؤولين عن التنفيذ واآلجال 
ديال  واملؤشرات  التتبع  ديال  واآلليات  املطلوب  والتمويل  الزمنية 
النجاعة ديال األداء. ألن البرنامج الحكومي فيه حوالي 430 إجراء: 155 
إجراء في املجال اإلجتماعي؛ 144 إجراء في املجال اإلقتصادي، باإلضافة 
لإلجراءات اللي عندنا على املستوى السيا�شي وعلى املستوى املرتبط 
هذه  بالحكامة.مجموع  املرتبط  املستوى  وعلى  الخارجية،  بالسياسة 
اإلجراءات نحن بصدد تحويلها إلى مخطط تنفيذي من أجل إرساء مبدأ 
هويتها  عنوان سيا�شي،  لها  الحكومة  باملحاسبة.هذه  املسؤولية  ربط 
السياسية هي الوفاء باإللتزامات التي قدمت للناخبين، وهذا الوفاء 
يمكن  تنفيذي،  مخطط  إلى  الحكومي  البرنامج  ذلك  تحويل  يقت�شي 

البرملان من مراقبة الحكومة، هذا الخطوة األولى التي سننخرط فيها.

على املستوى اإلقتصادي، هنالك إجراءات مستعجلة يمكن نقول 
لكم أول إجراء بدا وهو عدم سحب قانون املالية، ألن السحب ديالو كان 
غيوضعنا فسنة مالية بيضاء. قدمناه وكنشكرو البرملان على التعاون 
ديالو في هذا املجال ومعاه قدمنا قانون اإلذن ألن الفالحين، هاذ نهاية 
األسبوع راه عدد منكم، خاصة البرملانيين ديال العالم القروي كيجيو 
عندهم الفالحة كيدقو، راه ولينا كنبيعو ب2 دراهم وب3 دراهم، وقع لي 
أنا هاذ ال�شي أنا شخصيا، أو وقع للنواب من املعارضة ومن األغلبية، أو 
قالوه في اللجنة نهار الخميس، وهذا إجراء مهم من الناحية االقتصادية 
يوقع  باش  الوطني  لإلنتاج  ضمان  الوطني،  اإلنتاج  حماية  فيه  ألن 

التسويق ديالو، حماية للفالحين املغاربة.

أيضا من اإلجراءات اإلقتصادية، العمل على اعتماد ميثاق جديد 
لإلستثمار، وهذا مشروع مطروح منذ سنوات، وتدارت فيه إجراءات 
من  اإلستفادة  في  الحق  ديال  العتبة  ديال  التخفيض  بحال  جزئية 
اإلمتيازات اللي كيتيحها ميثاق اإلستثمار، شحال هاذي باش تستافذ 
مليون   200 ديال  اإلستثمار  تجيب  درهم،  مليون   200 كان خاصك 
درهم، اليوم االستثمار في إطار قانون املالية ألن التعديل السابق 100 
مليون درهم، تجيب االستثمار 100 مليون درهم غتستافذ من واحد 
العدد ديال اإلمتيازات. اآلن نحن ملزمون بامل�شي قدما خاصة كاين 
واحد الرهان اقتصادي، الرؤية اإلقتصادية للبرنامج الحكومي تقوم 

على فلسفة أساسية وهي دعم التحول الهيكلي للنسيج اإلقتصادي 
نحو التصنيع والتصدير. إذن هاذ ال�شي خاصو يلقى الصدى ديالو في 
ميثاق اإلستثمار، إيال بغينا معدالت نمو مرتفعة خاص دعم التصنيع 
أو ما يبقاش عندنا  والتصدير، ما يبقاش عندنا عجز تجاري كبير، 
يدير مصنع،  أنه يفضل يم�شي  للبورصة على  اإلنسان يمكن يم�شي 

خاص العكس يوقع، خاص القطاع الصناعي يولي قطاع جاذب.

امليثاق الجديد لإلستثمار واللي في يوليوز املا�شي تم تقديم العناصر 
على  يقوم  السادس نصره هللا،  امللك محمد  أمام جاللة  له  الكبرى 
غادي  اللي  تدابير  كاين  تدابير،  ديال  تجميع  كاين  جديدة؛  فلسفة 
توجه لقطاعات بعينها، أو كاين البعد ديال الجهوية، ألن الجهوية ما 
يمكنش نقولو راه نجحنا فيها، واحنا فقط درناها في بعض اإلدارات، 
خاص الجهوية تنعكس في أبعادها اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية 
والسياسية، في بعدها اإلقتصادي خاص تكون عندنا منطقة صناعية 
حرة في كل منطقة، وهاذ ال�شي خاصو يكون عندو إطارو القانوني. ولهذا 
امليثاق الجديد ديال اإلستثمار أحد العناصر الجوهرية في هاذ املرحلة، 

وعندنا قريبا عرض حول ذلك على مستوى الحكومة.

هاذيك  كتطبق  اللي  لإلستثمارات،  الوطنية  اللجنة  جمع  أيضا 
العتبة ديال 100 مليون درهم فهاذ املرحلة، حاليا كاينة 63 مليار ديال 
واحد  واللي جات،  اإلستثمارية  املشاريع  ديال  تجمعات  اللي  الدرهم 
القضية كثار واللي مزيان نوضحوها، هاذ السنة الكلفة اإلقتصادية.. 
قانون املالية وخا مكانش تصادق عليه، تدارت املراسيم باش ينزل على 
أرض الواقع، شنو كانت النتيجة؟ إيال قارنا من 2014 إلى 2017 األشهر 
األولى، الثالثة أشهر األولى: النفقات ديال اإلستثمار في 2017 وصالت 
17؛ في  2015 كانت  16؛ في  2014 كانت  21 مليار ديال الدرهم؛ في 
2016 كانت 19. نفقات اإلستثمار: نفقات اإلستثمار املرتبطة باملالية 
العمومية فاش تنقول هاذ الرقم ألن كاين اللي قال في إحدى األسئلة أنه 
كاين إشكال مرتبط من الناحية اإلقتصادية، ال هذيك األرقام املغرب 
وهلل الحمد بشهادة املنظمات الدولية كيتوفر على منظومة متنوعة 
مكتب  ديال  النشرة  وعندك  العامة  الخزينة  نشرة  عندك  املصادر، 
الصرف، وعندك بنك املغرب، أو عندك املندوبية السامية للتخطيط أو 
عندك مديرية التوقعات في وزارة املالية تم�شي ألي مؤسسة غادي تلقى 
الجواب باش تشوف شنو هي الوضعية املالية العمومية، إال ايال كان 
�شي واحد ما كيتيقش في املؤسسات د بالدو، ورغم ذلك غانقولو ليه 
سير عند صندوق النقد الدولي راه عندنا معاه خط الوقاية والسيولة 

راه كيجي كيتبع معانا الوضعية املالية العمومية.

أيضا اإلجراء الهام ديال اإلعفاء من الضريبة على الشركات ملدة 
اإلجراء  وهاذ  حديثا،  املحدثة  الصناعية  للمقاوالت  سنوات  خمس 
من  سنين  املالية خمس  قانون  على  املصادقة  بعد  مباشرة  غيطبق 
وعندها  اإلقتصادي  باملجال  املرتبطة  اإلجراءات  من  أيضا  اإلعفاء، 
عالقة بقانون املالية هو التسريع ديال البرمجة د املباريات، ألنه فاش 
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ما كيتصادقش على قانون املالية مباريات ما تدارش ديال التوظيف، 
عندنا 23.768 منصب في إطار الوظيفة العمومية تسريع البرمجة ديالو.

في املجال اإلجتماعي، كاين أوال التفعيل السريع للنظام القانوني 
املرتبط بالتغطية الصحية د الوالدين بعد املصادقة عليه في البرملان، 
التأمين  النظام ديال  التغطية  63.16 قانون هام جدا، ألن  القانون 
اإلجباري األسا�شي على املرض بدا في 2005، ومن بعد تطور جا نظام 
ديال  الفئة  شمل  االول  ثانية،  فئة  شمل  باش  الطبية  املساعدة 
الناس اللي عندهم مأمن عليهم، الفئة الثانية »الراميد« من بعد جاو 
املهاجرين حوالي 20.000، من بعد جاو الطلبة حوالي 288.000، اليوم 
عندنا واحد الفئة األم أو األب ديال املؤمن عليه يستافد وجاء مشروع 
القانون 63.16، وهذا إجراء اجتماعي على األقل على مستوى الوظيفة 

العمومية راه عندنا واحد 100.000 غادي نبداو بها، عندو أثر مباشر؛

- أيضا من اإلجراءات اإلجتماعية املطلب التاريخي واللي تطرح وتزكى 
ديال واحد اإلصالح شمولي لنظام املعاشات، احنا غادي نجمعو اللجنة 
اللجنة  ديال  اللقاء  يعقد  الحكومة  رئيس  السيد  للتقاعد،  الوطنية 
بالنقاش  يتطرح  السؤال  هاذ  ويبدا  التقاعد  أنظمة  الوطنية إلصاح 

ديالو؛

- أيضا في املجال املرتبط بالعالم القروي، البرنامج ديال تقليص 
الفوارق اإلجتماعية واملجالية بالعالم القروي ديال 7 سنوات وضع 
مخطط تنفيذي إجرائي وتحيينو، 22.000 دوار واللي كانت توضعات، 
في  الصالح للشرب،  املاء  في  الكهرباء، كاين مشاريع  في  كاين مشاريع 
الطرق، دابا اآلن الصندوق ديال الطرق اللي كاين في وزارة التجهيز 
تراكمت فيه على األقل واحد 7 د املليار ديال الدرهم، راه كيلومتر ديال 
الطريق في العالم القروي كيكلف فقط مليون ديال الدرهم وكيعتق 
أسر وعائالت باش يصولو اوالدهم للمدرسة، باش يمشيو للطبيب، 
باش يقضيو الحاجات ديالهم وهذا مشروع كبير وغادي نجتهدو باش 

يتنجز؛

- أيضا خطة العمل لتسريع الحد من وفيات األمهات واملواليد اللي 
برنامج مهم، وكاينة فيه  الصحة وهاذ  موضوعة على مستوى وزارة 

مستجدات كثيرة ألن جهود تبدالت؛

- أيضا تفعيل حصة 7 % من مناصب الشغل لفائدة األشخاص 
في وضعية إعاقة، وهادي أول سنة ألن املرسوم صدر وخص التطبيق 
ديالو، وهاذ مناصب الشغل ديال هاذ قانون املالية غتكون معنية به 

بشكل أسا�شي لإلهتمام بهاذ الفئة؛

- أيضا تبسيط مساطر صندوق التكافل العائلي؛

- أيضا البدء في نظام منح متدربي التكوين املنهي وفق شروط املنح 
الجامعية؛

- أيضا اإلجراء املرتبط ببرنامج املساعدة املعمارية والتقنية املجانية 

ناس  ديالنا  الواقع  في  عندنا  زالت  ما  لألسف  ألنه  القروي،  بالعالم 
كيمكن ينتقم من واحد حيث ما صوتش عليه وبنى غير سور ويريب ليه 
يقول ليه ما عندكش الرخصة، راه ما زال ما صدرش املرسوم، احنا إن 
شاء هللا غادي نمشيو في برنامج املساعدة املعمارية والتقنية املجانية 
بالعالم القروي، وهذا برنامج فيه واحد العدد ديال اإلجراءات اللي 

غادي يوقع االشتغال عليها؛

- أيضا على املستوى السيا�شي، هنالك أوال أجرأة السياسة اإلفريقية 
بإحداث لجنة بين وزارية في هذا الصدد؛

- أيضا إصدار املرسوم املتعلق باللجنة الوطنية ملحاربة الفساد، وهي 
لجنة تم التنصيص عليها في إطار اإلستراتيجية الوطنية التي خصص لها 

حوالي أو عبئت لها حوالي 1,8 مليار درهم؛

- أيضا تطوير بوابة وطنية موحدة للشكايات، مرسوم كيحدد آجال 
الجواب على شكاية واملسطرة ديال الوضع ديالها، وهذا واحد اإلشكال، 
واحد  وعطات  القطاعات،  بعض  في  بدات  كانت  السابقة  الحكومة 

األثر، اليوم غادي نمشيو نحو بوابة وطنية لذلك؛

- أيضا من اإلجراءات السياسية الهامة وهو القرار ديال عدم سحب 
القوانين التي أحيلت على البرملان، 38 نص ضمنها مشروع قانون املالية، 
عدم السحب ديالها باش نعطيو واحد الدفعة تشريعية وازنة لعملنا 

الحكومي؛

- هنالك أيضا مخطط الدخول املدر�شي وراه صدرات مذكرة في 
ذلك، ما يتعلق بالدعم اإلجتماعي، ما يتعلق بالبنية التحتية للتعليم؛

- ثم من اإلجراءات اإلستعجالية تطوير وضع اللغة األمازيغية خاصة 
على مستوى التعليم.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لويدارئيسا لجلول:

بكر ا لويدا لوزير،

النواب  والسادة  السيدات  وأشكر  التعقيبات  إلى  نمر  اآلن  إذن 
على التفهم بأن ليست هناك تعقيبات إضافية في هذا املحور كذلك، 

التعقيب لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويدا دريسا ةزميا إلدري�سيارئيسافريقا لعد للا
ن لتأميل:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم،ا لحمداهللان لصالةان لوالماعللا
رسولاهللاانآلهانصحشه.

هاذ  والتنمية  العدالة  فريق  في  ي وضعنا 
ّ
مل احنا  الوزير،  السيد 

البرنامج  على  صادقنا  احنا  األولوية،  ذات  اإلجراءات  حول  السؤال 
الوالية  ديال  مدة  عندو  الحكومي  البرنامج  أن  وتنعرفو  الحكومي، 
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التشريعية، ولكن بغينا نسمعو منكم شنو هي اإلجراءات ذات األولوية 
باش ناخذوها كتعاقد مع املواطنين، سنتابع ونتبع الحكومة حولها؟ أوال 
تنسجلو بارتياح كون هاذ الالئحة اللي عطيتيوها هاذي سجلت ودخلت 
إلى باب االلتزام، وبغيت كذلك نقول ليك السيد الوزير املحترم، بأن 
الحكومة راه بدات مزيان منين جات هاذ القضية ديال القانون ديال 
الرفع ديال الرسم ديال االستيراد على القمح كأول إجراء، هذا إجراء 
ديال الخير وديال البركة ألن فيه حماية ديال الفالح املغربي وديال املنتوج 

الوطني، وهاذي بداية، فأل خير على هاذ الحكومة وعلى هاذ البلد؛

ثانيا، بغيت نذكر بمجموعة من األمور التي نعتقدها نحن في حزب 
العدالة التنمية، في فريق العدالة والتنمية أنها خاصها تكون من بين 
في  جبتيوها  اللي  املحاور  وعلى حسب  أوال  األولوية،  ذات  اإلجراءات 
البرنامج الحكومي، املحور ديال إصالح اإلدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، 
بغيناكم تسجلو التفعيل ديال اإلستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد، 
تنقصدو بها املنافسة الحقيقية في اإلقتصاد، املنافسة الحقيقية في كل 
مجاالت اإلقتصاد بما يدعم املبادرة الحرة ويحفظ امللكية، التفعيل 
ديال مجلس املنافسة، هذه مؤسسة دستورية مهمة لها دور كبير، 
املغرب خطى خطوات كبيرة في امليدان اإلقتصادي، في ميدان ديال 
يتبعو،  اللي  يحضيه  اللي  خاصو  السوق  القطاعية..  اإلستراتيجيات 
مجلس املنافسة هذا الدور ديالو ينبغي تفعيله في أقرب وقت باش يقوم 
بالدور ديالو، باش يحمي اإلقتصاد الوطني يدعم املقاولة الوطنية وفي 

نفس الوقت يحمي املستهلكين من أي خلل في السوق.

نضيف ليكم السيد الوزير املحترم، كذلك كل ما يتعلق باالستثمارات 
العمومية، تكلمتيو أن املشروع ديال القانون املالية 2017، وعلى حق في 
الثالث أشهر األولى اللي هي %25 من السنة، ثالثة أشهر األولى، تنفذات 
%37,89 من ميزانية اإلستثمار، معنى أنه تنفذ أكثر من الالزم، معنى أنه 
البالد راها دايرة، أكثر من %37 من ميزانية اإلستثمار التي تم تنفيذها، 
ولكن بغيت نقول ليكم في هاذ الباب هذا، أنه البد من أن اإلستثمارات 
العمومية تخضع للتقييم الالزم، والتنفيذ ديالها يخضع للتقييم الالزم.

نجي للجانب ديال النموذج اإلقتصادي، تكلمتيو على امليثاق الجديد 
لإلستثمار، هذا ينبغي أن يدخل البرملان في هاذ ثالثة أشهر األولى، احنا 
بغينا املقاولة، بغينا املناخ ديال اإلستثمار، بغينا الجاذبية ديال بالدنا 
لإلستثمارات تكون في أعلى املستويات، وميثاق اإلستثمار هذا وثيقة 
مهمة تنسجلو في مجلس النواب أننا نريدها في ثالثة أشهر األولى، ألنها 
املستحقة  املبالغ  تسرعو  بغيناكم  كذلك  للمقاوالت،  الباب  ستفتح 
الترابية،  والجماعات  العمومية  اإلدارات واملؤسسات  للمقاوالت على 
بغيناكم تسرعوا التسوية ديال املبالغ املستحقة برسم التعويض عن 
نزع امللكية، كاين ناس اللي لوطوروت الطوموبيالت ماشيين جايين فيها 
والناس تيشوفوا في األرض ديالهم، الطريق دايزة ومازال ما تخلصوش، 
هذا خاصو برمجة في أقرب وقت من أجل إيصال الحقوق إلى أهلها، 
وراه غيدور الحركة هذا راه استهالك الناس غيمشيو يستهلكو هذا راه 

غيدور اإلقتصاد الوطني، وبالتالي في نفس الوقت نعطيو الحقوق ملاليها 
وراه تندعمو اإلقتصاد.

بغيناكم كذلك تقومو بواحد اإلجراء مهم السيد الوزير، وهو راه 
كاين بنك من املشاريع اإلستثمارية املتأخرة على مستوى املراكز الجهوية 
لالستثمار، بغينا السيد رئيس الحكومة غير يقول لهاذوك املراكز أطلعو 
لي ذاك ال�شي اللي تمة، ويشوف عالش هذيك املشاريع راكدة، خاصها 
تحرك، هذا إجراء تنقولوه احنا من هنا من هذا املنبر تنقولو بأنه إجراء 
حقيقي في الدعم ديال املقاولة وفي الدعم ديال اإلستثمار أو في الدعم 
ديال النمو، السيد رئيس الحكومة يقول للمراكز الجهوية لإلستثمار 
إجراء  هذا  ويسرعه،  فيه  ويبت  تما،  كاين  اللي  ال�شي  ذاك  لي  طلعو 

حقيقي كذلك.

بالنظام  يتعلق  الوزير كل ما  السيد  الجانب اإلجتماعي  في  بغيت 
ديال الدعم ديال تيسيير جاء في البرنامج الحكومي، توسيع ديال الدوائر 
الجغرافية، توسيع ديال األسالك الدراسية، اإلصالح ديال النظام ديال 
املنح الدراسية، كذلك هذا مهم، التحسين ديال الشروط ديال املبادرة 
ديال دعم األرامل وديال صندوق التكافل العائلي، اليوم التجربة أثبتت 
كنا خايفين النهار األول فاش درناه، قلنا ربما سيتطلب ميزانية ضخمة 
دابا بامللموس العدد املستفيدين مهم، وامليزانية اللي هي مقابلة هاذ 
يمكن  بأنه  يثبت  املقاصة،  اقتصاده من صندوق  تم  اإلستفادة وما 
إصالح وتوسيع اإلستفادة لألرامل وصندوق التكافل العائلي في إطار 

املعقول، لذلك هذا كذلك ينبغي التسريع به.

الجانب  في  ودائما  املتقدمة،  الجهوية  وهو  ورش  بأكبر  نكمل 
اإلقتصادي واإلجتماعي، الجهوية املتقدمة من بين األهداف الكبرى 
باإلضافة للهدف السيا�شي عندها أهداف اقتصادية، التشجيع ديال 
الجانب ديال األقطاب الصناعية، وهو أوال اعتماد ميثاق الالتمركز 
في أقرب وقت، وتفعيل الالتمركز اإلداري، راه ما كاينش جهوية، ما 
كاينش جماعات ترابية بدون إدارات ومصالح خارجية حقيقية تتوفر 
ديال  املرسوم  إخراج  القرار،  اتخاذ  على  وتتوفر  االختصاصات  على 
املنظم لتوزيع حصة الجماعات الترابية في أقرب، ثم إخراج ما تبقى من 

املراسيم املتعلقة بالجماعات الترابية، شكرا السيد الرئيس.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، التعقيب السيدات السادة النواب فريق األصالة املعاصرة، 
تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويدا دريساأقمني:

بكر ا لويدا لرئيس،

أنا بغيت نذكر بواحد الحاجة هي أنه ملا سمعنا التصريح الحكومي 
من طرف السيد رئيس الحكومة والسيد وزير اإلقتصاد واملالية، ما 
كانت حتى �شي حاجة كتشير اللي هي املسائل أو النقط االستعجالية، 
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ولذلك اضطررنا اليوم باش ناخذو من الوقت اللي كان خاصنا نخصصو 
لحوايج آخرين، كون سمعنا هاذ املسائل هاذي في هذاك األسبوع ما 

كناش غادي نضيعو فيها الوقت اليوم؛

ثانيا: حاجة أخرى اللي أثارت االهتمام ديالي وهو واحد النقطة اليوم 
جاءت في التقرير ديال املندوبية السامية للتخطيط ، كتقول على أنه 
فيما يخص الواردات من الفيول والكازوال تزاد ت ب%70 بالنسبة 
للسنة املاضية، وهنا كنسائل الحكومة ال قدر هللا إيال جات اإلنعكاسات 
ديالها سلبية على املغرب، شكون اللي غادي يتحمل التداعيات ديالها؟

حاجة أخرى السيد الرئيس والسيد الوزير، هي ملا سمعنا حول 
النمو حول نسبة النمو، دائما نسبة النمو عندنا احنا ما زال مرتهنة 
بالتقلبات املناخية، والدليل على ذلك هو أنه ملا سمعنا وزير اإلقتصاد 
واملالية قال بأن نسبة النمو قد تكون %5، ولكن إال ال قدر هللا جا املناخ 
بما ال يحمد عقباه غادي نوليو 3 %، وهنا كنذكر بنسبة النمو ديال 

2014 اللي ما تجوزاتش 1.5.

تكلم السيد الوزير على واحد النقطة مهمة بزاف وهي أنه العملة 
 عندنا كذا، أنا كنقول للسيد 

ّ
الصعبة اليوم عندنا منها الرصيد وال

كثير  فإن  ال�شي  هاذ  كانت خالت  إيال  السابقة  الحكومة  بأنه  الوزير 
قلبات، قلبات في جيوب ديال املواطن ال أقل وال أكثر، ناخذو كمثال 
التقاعد، إصالح التقاعد ّدار عالياش؟ املثلث ديال بيربودا هذاك املثلث 
الخبيث وأستسمح على هاذ الكلمة هاذي، ديال الزيادة في االقتطاعات، 
الزيادة في السن القانوني للتقاعد والنقص الكبير في التعويضات فين 
قلبنا هنا على الفلوس؟ قلبنا في جيب ديال املستفيد، ال أقل وال أكثر، 
ما كانش خصنا نضيعو 5 سنين كلها ونجيو في آخر أيامات ديال الحكومة 
ونقولو بأن درنا إصالح التقاعد، ونزيد نأكد حاجة أخرى السيد الرئيس 
السيد الوزير، وهي أنه إلى يومنا هذا في املغرب راه ما زال نساء أرمالت 
كيتقضاو 150 درهم في الشهر، ال زال اآلن أرمالت عن جنود رحمهم 
هللا تتقا�شى 150 درهم، فاين هو الضمير ديال الحكومة في هاذ املسألة 

هاذي من أجل النهوض بهاذ الفئة هاذي؟

أنه  املباريات، مزيان  بأن  الوظيف وقال  الوزير على  السيد  تكلم 
نسرعو باملباريات وعطيتونا واحد الرقم ديال 23.068 مزيان أنه نوظفو 
ثالثة عشرين ولكن ما قلتناش شحال مشاو ديال التقاعد؟ ما قلتناش 
شحال ديال احتياجات ديال الوظيفة العمومية؟ ما قلتوناش بأن هاذ 
الرقم يعادل ماذا بالنسبة لخريجي املعاهد واملدارس العليا والجامعات 
املغربية؟ هاذ ال�شي كلو 23000! غادي يكون عندنا ناقص إيال قارناها 
بهاذ ال�شي اللي كنقول، ما غاديش تكون عندنا �شي زيادة ديال ثالثة 

وعشرين ألف وإنما هي راه نقص.

فيما يخص التغطية الصحية، التغطية الصحية السيد الوزير، 
نحن نعلم أن نصف املغاربة اآلن راه ما عندهمش التغطية الصحية، 
ذكرتو السيد الوزير الراميد، الراميد في في حد ذاته هو معضلة، ألن 

تيقولو  العيون  في  إيال مرض  للعيون  اللي سافر من بوعرفة  املغربي 
خاصك ترجع حتى لبوعرفة باش يمكن لك تداوا ما هذا ؟ هذا راه تثقلو 

به الكاهل.

اإلستثمارات السيد الوزير قلتو بأنه كاين 21 مليارمن االستثمارات 
العمومية، إيال كان هذا هو الحقيقة كيف تفسرون إغالق عدد من 
املقاوالت في املغرب وتسريح العمال ؟ واآلن العالم القروي راه كيتشكى 

من واحد العدد ديال البطالة.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، شكرا لك. تعقيب أحد السيدات والسادة 
النواب من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويدا ملصطفىا لرد د:

بكر ا لويدا لرئيس،

هدفنا في فريق التجمع الدستوري والوقوف على أهم التحديات 
الكبرى واإلجراءات املسطرة في البرنامج الحكومي ومدى انسجامها مع 
املحاور الخمس التي شكلت ركيزته األساسية، طموحنا أيضا هو إقالع 
اقتصادي حقيقي وتنموي في مستوى الرهانات والتحديات التي تنتظر 
املغرب، عدالة اجتماعية قائمة على التضامن والتماسك، ال�شيء الذي 
لن يتأتى إال عبر تعبئة كل الفاعلين، وخصوصا مكونات املجتمع املدني، 
فيها  البرنامج واألهداف، وتحدد  وضع خريطة طريق واضحة تشمل 

اإلجراءات والتدابير أيضا.

لذلك فأملنا السيد الرئيس، كبير في تحقيق نموذج تنموي قائم 
على توزيع عادل للثروة بين كل جهات اململكة مع الحد من الفوارق 
االجتماعية واملجالية، ومحاربة الفقر، والتقليص من نسبة البطالة، 
بطبيعة الحال دائما االهتمام بالعالم القروي والجبلي، ومحو األمية 
عناية  وإيالء  الصحية،  باملنظومة  واالرتقاء  التعليم  وإصالح  أيضا، 
مجال  وتوسيع  اإلنسان،  حقوق  ثقافة  وترسيخ  للشباب،  خاصة 
الحريات، واالنفتاح على مختلف الثقافات والقيم اإلنسانية في احترام 

تام ملضامين الدستور، واملواثيق الدولية التي صادق عليها املغرب.

نحن نطالب أيضا في الفريق التجمع الدستوري، العمل وفق مقاربة 
تشاركية مقاربة تشاركية، وإقامة عالقة تعاون بناء وتواصل مستمر مع 
البرملان في إطار احترام أيضا وبطبيعة الحال فصل السلط، وتعاونها 
العام،  للصالح  املعارضة خدمة  أو  الوثيق واملثمر سواء مع األغلبية 

وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

الفريق  من  النواب  السادة  للسيدات  املوالي  التعقيب  شكرا، 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.
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 لأ ئبا لويداعاللا لعمرن5:

نؤكد على أولوية البرنامج الحكومي يجب أن تنطلق من انتظارات 
في  واهتماماتهم  انشغاالتهم  بحق  وتعكس  املغربي  الشعب  وتطلعات 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، واش يمكن لنا اليوم نتكلموا على 
مناخ األعمال واالستثمار بخير، ال، وشنو غادي تعامل الحكومة في 100 
يوم املقبلة إلرجاع الثقة حتى نضمن رفع من مستوى النمو وفرص 
الشغل، في الوقت اللي ال بد نسجلو على أن هناك إفالس أكثر من 7000 
مقاولة وأخرى ال زالت مهددة مما يترتب عن ذلك تسريح لليد العاملة، 
وتشريد العائالت، العناية بالعالم القروي واللي تيعاني من عزلة مركبة 
كتعاني منها الساكنة في املناطق النائية، معالجة الوضعية املتردية التي 
وسكن،  وتعليم  من صحة  األساسية  االجتماعية  القطاعات  تعرفها 
تنزيل على أرض الواقع االستراتيجية القطاعية، وخاصة أن البرنامج 
في هذا املجال، منين كنتكلموا  لم يقدم أي رؤية واضحة  الحكومي 
الخطاب ديال السيد الوزير راه املغاربة تيتخلعو شوية وكيتخوفوا ألن 
منين كنتكلموا على استمرار واش بغات تكون هناك استمرارية في رفع 
مستوى املديونية؟ كما كانت في السنوات املاضية، واش االستمرارية في 
ضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط املغربي؟ وتيبقى إذن السؤال 
الحقيقي الذي يجب أن نطرح اليوم ونناقشه مع الحكومة، هو كيفية 
تفعيل هاذ األولويات وتنفيذ مضامينها؟ ألنه حتى ال تظل هاذ األولويات 
بالنسبة  الشأن  املغاربة، كما هو  منها  مجرد شعارات االستهالك مل 
للعناية بالعالم القروي والصحة للجميع، وتعميم التمدرس والسكن 
للجميع، وما ذلك من الشعارات التي فقدت مصداقيتها وثقة كل من 
يعرفها، أولويات البرنامج الحكومي يجب أن يراها املغاربة في الواقع 
امللموس، يجب أن يستفيدوا منها يجب أن تعود عليهم بالخير العميم في 

حياتهم اليومية. شكرا السيد الوزير.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، التعقيب املوالي ألحد السيدات والسادة النواب من الفريق 
الحركي، تفضلوا السيد النائب.

 لأ ئبا لويداعشدا لحكيما ةحمد5:

بكر ا لويدا لرئيس،

كإجراءات  بها  أدليتم  التي  اإلجراءات  نثمن  إذ  الوزير،  السيد 
العالم  تنمية  في  وخاصة  األولى  اليوم  مائة  في  للحكومة  استعجالية 
حكومية  سياسة  تأسيس  بضرورة  مطلبنا  على  نؤكد  فإننا  القروي، 
خاصة باملناطق الجبلية نظرا لخصوصية هذه املناطق التي تجعلها أكثر 
عزلة عن باقي املجاالت األخرى. وهنا نلفت عناية الحكومة املوقرة، ملا 
تعرض له املحصول الفالحي بأقاليم األطلس املتوسط من أضرار بليغة 
وجسيمة تستدعي التدخل الحكومي الفوري من أجل تعويض هؤالء في 
ظل غياب التأمين الفالحي، كما نؤكد حول برنامج تقليص الفوارق على 

ضرورة إشراك الجماعات الترابية كفاعل محلي أولي وعدم تنزيل هاذ 
البرنامج على املستوى املركزي في غياب تام لإلستشارة ديال الفاعلين 
املحليين. باإلضافة إلى تمتيع املقاوالت وجعلها شريكا أساسيا في ميثاق 
تشجيع اإلستثمار بدل كمتلقي لتنزيل السياسات الحكومية بعيدين كل 

البعد عن صياغتها، وشكرا لكم.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، آخر تعقيب من الفريق اإلشتراكي تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويدا لشرق ن5ا لزن يد5:

بكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، طرحنا هذا السؤال خالل اإلجراءات التي ستتخذها 
الحكومة في خالل مائة يوم هي استبعاد املقاربة أو املعالجة األمنية 
على حساب فيما يخص الحراك اإلجتماعي، كذلك يجب اتخاذ إجراء 
استعجالي إلنقاذ مجموعة من املقاوالت من اإلفالس وفقدان فرص 
الفوري والسريع إلنقاذ مجموعة من  التدخل  الشغل، كذلك يجب 
من  مجموعة  أصابت  التي  األخيرة  الكوارث  خالل  أصيبوا  الفالحين 
يجب  كذلك  مالل-خنيفرة،  بني  وجهة  الغرب  يخص  فيما  الفالحين 
خلق فرص الشغل ملواجهة الخصاص الحاصل خالل الدخول املدر�شي 

ودخول املوسم الدرا�شي املقبل وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا لكم، الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيبات في ما تبقى 
من الوقت.

 لويدامصطفىا لخلفي،ا لوزيرا ملأتدبالدىارئيسا لحكوملا
 ملكلفاب لعالق تامعا لبرمل 8ان ملجتمعا ملدني:

النائبات  واألخوات  الرئيس  السيد  على..  املتدخلين  أشكر  أوال 
جاءت  التي  التدخالت  على  أشكر  واملحترمين،  املحترمات  والنواب 
باقتراحات من األغلبية ومن املعارضة والتي سنأخذها بعين اإلعتبار ألن 
فيها أفكار مهمة وفيها القضايا التي أيضا تثير انشغالنا وخاصة ما اختاره 
السيد النائب املحترم حول ارتفاع أسعار الغاز والفيول. فهاذ 3 أشهرراه 
تقريبا تجاوزنا 60 % من النفقات اللي كانت مخصصة وهذه من بين 
اإلشكاليات املطروحة عندنا واإلثارة ديالك لها معقولة �شيء معقول 
وموضوع التفكير، وفي املناقشات على مستوى مشروع قانون املالية 

مفروض أن يقع تعميق ذلك.

لكن في املقابل إصالح أنظمة التقاعد، نعم كان فيه واحد الشق 
هذاك  وثانيا  تحمالت؛  الدولة  ولكن  ساهموا،  املوظفين  أن  مؤلم 
اإلصالح كان ال مفر منه وإال واحد 400 ألف متقاعد في 2021 ما غاديش 
يلقاوا التقاعد ديالهم وديك الساعة نوليو في املآالت اللي وصالت لها 
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دول أخرى الحكومة السابقة تحملت املسؤولية ديالها وبشجاعة، وفي 
سنة انتخابية. وكاين اللي قال ليها أجلي هاذ ال�شي ملور االنتخابات، قلنا 
لهم ال ما�شي هذا هو املنطق اللي كنخدمو به املصلحة ديال املواطن، ما 
نهددوش مستقبل األسر املغربية لحسابات إنتخابوية ضيقة. والحمد 
هلل املغاربة تفهموا واختاروا اختيار مواصلة اإلصالح، وكانت االنتخابات 
محطة فرز سيا�شي والنتيجة ديالو هو دعم خيار مواصلة اإلصالحات، 
وهي اللي غادي نمشيو فيها إن شاء هللا. باش ما نخطأوش الرسالة ديال 
ديالها.فقضية  والدالالت  ديالها  باألبعاد  واعيين  ونكونو  االنتخابات، 
إصالح التقاعد اللي مطروح علينا الشق الثاني، باش نبنيو نظام مبني 

على قطبين، وهاذ ال�شي غادي نشتغلوا فيه.

القضية ديال دعم األرامل، ما خصناش نخلطو بين األمور، ألنه 
أحيانا كيمكن نجيبو مشكل حقيقي ولكن كنوضعوه فواحد السياق 
اللي كيرجعنا ف�شي مزايدات اللي ال الحكومة وال املعارضة غادي يتفاهمو 
عليه، في حين راه املشكل كيولي ضحية هديك.. القضية ديال األرامل اللي 
كياخدو 150 درهم أو 100 درهم كفئة موجودة، ولكن الوضعية ديالهم 
شكون هما؟ اللي كيكون األرملة ديال املتقاعد، أما املتقاعد الحد األدنى 
للتقاعد 1000 درهم، ومع إصالح أنظمة التقاعد غيوصل 1500 درهم 

على ثالث سنوات وبدات في نهاية 2016، هاد ال�شي تحل هاذ املشكل. 

طرف منو حالتو الحكومة اللي قبل الحكومة السابقة، هذاك تحل، 

الحكومة السابقة جات حالت الطرف الثاني ديال النظام الجماعي ملنح 

رواتب التقاعد، اللي كيخدمو بالنهار أو.. والحكومة الحالية غادي تكمل 

على باقي الفئات. القضية ديال االحتياطي د العملة بالجيوب بالتقاعد، 

التقاعد دار حتى اآلخر 2016 ما كانش ممكن نوصلو ل 250.

بآخرها  سجلتها  راني  اإلخوان  طرحوها  اللي  األمور  فباختصار 

الشراكة مع الجماعات والجهات في املسألة ديال التنمية القروية؛

مجموعة ديال اإلصالحات في الجهوية؛ املراسيم اللي خصها تصدر؛ 

امليثاق؛ برنامج تيسير؛ املنح؛ األرامل وغيرها... هاذ ال�شي غادي ننخرطو 

فيه والسالم عليكم.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا لكم السيد الوزير على حسن مساهمتكم بهذه الجلسة. بهذا 

نكون قد استوفينا األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا. شكرا على حسن 

تعاونكم.
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محضرا لجلولا لث لثلاعشرة

 لت ريخ: الثالثاء 05 شعبان 1438 )02 مايو 2017 ه(.

 لرئ سل: عبد العزيز العماري، النائب األول لرئيس مجلس النواب.

 لتوقيت: إثنى عشرة دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال 
والدقيقة السادسة واألربعين.

جدنلا ةعم ل: الدراسة والتصويت على مشروع قانون 19.17 
يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم االستيراد املفروض على القمح اللين 

ومشتقاته.

 لويداعشدا لعزيزا لعم ر5،ارئيسا لجلول:

أبرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرحيم،ا بوما
 ملرسلي8انعللاآلهانصحشهاأجمعي8.

 لو دةا لوزر ء،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو8،

يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على 
مشروع قانون رقم19.17 يوذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم االستيراد 
املفروض على القمح اللين ومشتقاته، الكلمة لكم السيد الوزير لتقديم 

مشروع القانون، تفضلوا مشكورين.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

بكر ا لويدا لرئيسا ملحترم،

 لويدارئيسا لجلول:

تفضل املنصة السيد الوزير، مشروع مهم.

 لويدامحمدابوسعيد،انزيرا القتص دان مل ليل:

اللي قالها الرئيس نديرها،

 لوالماعليكمانرحملاهللا،

 إلخو 8ان ةخو ت،

 لو دةا لأو بان لأ ئش تا ملحترم ت،

في الحقيقة هذا القانون من األثار الجانبية لعدم التصويت على 
قانون املالية في حينه، ألن في كل مشروع قانون املالية منين كيتصوت 
على قانون املالية، تيكون واحد املقت�شى اللي كيعطي الحكومة واحد 
التأهيل تشريعي l’habilitation باش يمكن لها داخل السنة على حسب 
التواريخ تبدل الرسوم الجمركية في بعض املواد على حسب ما يقع في 
العالم، وكل سنة كنا كنجيوا في بداية ماي على حسب أوال املحصول 

الزراعي كيف كان، على حسب األسعار في العالم، كنزيدو وال كنقصو 
من الرسوم الجمركية، مع كامل األسف هاذ السنة حصل ما حصل 
ومشروع القانون املالية ياله كندوزوه، وهنا مشكورين اإلخوان ديال 
اللجنة ديال املالية والبرملان بمجلسيه يمكن لي أن أتفهم االستعجال 
ديال هاذ القانون اللي جينا به باش نعطيوا التأهيل أو اإلذن للحكومة 
لتغيير الرسوم الجمركية ديال القمح اللين باستعجال، ألنه القانون 
املالية ها هو هذا عاد كيدوز كما كنت كنقول كنشكر تفهموا هاذ 
القضية ديال االستعجال للحفاظ على مصالح الفالحين، الحالة ما 
هي؟ اآلن هاذ السنة إن شاء هللا من املرتقب أن يكون هناك محصول 
د القمح اللين يعادل 49 مليون قنطار، عوض ألن الناس كاين اللي 
كيهضرو على طبعا عالقة االقتصاد باألمطار منين تيكون السنة املاضية 
درتي 30 مليون قنطار د الحبوب وهاد السنة من املنتظر دير 102 مليون، 
الفرق ما�شي قليل، كبير، لدرجة أنه ما�شي يتأثر على االقتصاد الوطني، 
أقولها وهاذي ما�شي فقط يعني هذه أمر يعني حاصل، ولهذا هاذ السنة 
بما أن املحصول كبير، وبما أنه أيضا األسعار في السوق الدولية نازلة، 
إيال خلينا ذاك الرسم الجمركي ديال %30 اللي هو دابا جاري به العمل 
هاذ اإلخوان الفالحا غيخرجو السوق والثمن باش غادي يبيعو غادي 
يكون على األقل في املستوى ديال داك ال�شي باش يمكن لنا نجيبوه 
من الخارج، إذن أقل من 250 درهم، إذن غادي يضيعوا، ولهذا هاذ 
القانون فقط باش نعطيوا الحكومة التأهيل باش ترفع هذاك الرسم 
د االستيراد على القمح اللين %30 إلى %135 للمحافظة على أثمان 

الحبوب اللين ديال املحصول الوطني، شكرا السيد الرئيس.

 لويدارئيسا لجلول:

السيدة  املالية،  لجنة  ملقرر  الكلمة  الوزير،  السيد  لكم  شكرا 
املقررة، وزع التقرير، شكرا لك السيدة املقررة، إذا وزع التقرير، إذن 

نمر إلى عملية التصويت، املقررة، تفضل السيد الرئيس.

فريقا ةص للا رئيسا محمدا برنرن،ا  لأ ئبا لويدا
ن ملع صرة:

بكر ا لويدا لرئيس،

املداخلة  واحد  ننديروا  باش  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  بغينا 
قصيرة، إذا سمحتم السيد الرئيس.

 لويدارئيسا لجلول:

الفريدة  املادة  على  التصويت  عملية  إلى  نمر  أن  قبل  إذن  طيب 
املكونة ملشروع القانون اللي تم التصويت عليه باإلجماع في اللجنة، 
شكون اللي عند رغبة في املداخالت؟ السادة رؤساء الفرق؟ ال مناقشة 
التصويت، إذن كاين فريق واحد  اآلن، عاد غنصوتو، ما�شي تفسير 
اللي طلب باملداخلة باختصار، إيال ما كان �شي واحد طالب باملداخلة 
غادي نديرو داك �شي باختصار، إيال ما كانش آي فريق واحد اللي طالب 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد.32–18.شعبان.1438  )15.ماي.2017(  161

الفريق الثاني طيب، ولكن الوقت غادي نديروا واحد في الوقت شحال 
السيد الرئيس، إذن غنديروا واحد وقت مختصر، ما نتجاوزش سقف 
ديال 10 دقايق في املناقشة كلها، تفضل السيد الرئيس. فريق العدالة 

والتنمية في املناقشة أوال األغلبية.

 لأ ئبا لويدا دريسا ةزميا إلدري�سي،ارئيسافريقا لعد للا
ن لتأميلاب سمافرقا ةغلشيل:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

ديال  الوتيرة  ديال  التسريع  في  ساهم  من  لكل  الشكر  أوال  فقط 
املصادقة على هاذ املشروع ديال القانون، باعتبار األهمية ديالو اللي 
الرقم  الوزير املحترم، وبطبيعة الحال هو قال واحد  بها السيد  ر 

ّ
ذك

 donc ،ديال49 مليون قنطار، واملغاربة تيعرفو غير 100 مليون قنطار
غير باش يتصحح راه املنتوج املحصول الزراعي لهاذ السنة راه أكثر من 
100 مليون قنطار، هو تكلم على القمح اللين فقط، احنا مسجلين على 
الحكومة 100 مليون هي 100 مليون ما تقولوناش 49 مليون قنطار، 

شكرا السيد الرئيس.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، فريق األصالة املعاصرة، تفضلوا السيد الرئيس.

فريقا ةص للا رئيسا محمدا برنرن،ا  لأ ئبا لويدا
ن ملع صرة:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

بكر ا لويدا لرئيس،

 لويدينا لوزيرين،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو8،

بطبيعة الحال نحن مع الفالح، نحن مع اللذين واللواتي يدافعون 
عن الفالح، لكن السيد الرئيس، ال بد من إثارة واحد املوضوع اللي 
أنه مستعجل،  أكيد  اللي هو  قانون  املشروع  تمرير هاذ  تيهم طريقة 
ولكن التمرير ديالو بالطريقة باش جا يثير عدة تساؤالت، واش احنا في 
صندوق الرسائل نجيبوه اليوم وندوزوه العشية؟ واش هذا استصغار 
الداخلي  النظام  أن  خصوصا  التشريعية؟  للمؤسسة  استغفال  أو 
للمجلس الدستوري قال بأنه ال يتنافى مع املقتضيات الدستورية اللي 
فيه على األقل أسبوع، إذن إيال كنا احنا كنشرعو وكنجيبو قوانين، 
خاصنا احنا األولين نحترموهم، ولكن استحضارا للمصلحة العليا ديال 
البالد واملصلحة ديال العالم القروي، ارتأينا في فريق األصالة واملعاصرة 
باش نتجاوبو إيجابا مع هاذ املشروع قانون، ولكن السيد الوزير كنا 
نتمناو باش السيدات والسادة النواب يعرفو ويكون عندهم معلومات 
حول اإلنتاج الفالحي في بالدنا، ولكن بغينا أيضا يعرفو بأنه التبروري 

وخاصة  املغرب  ديال  املناطق  بعض  مؤخرا  ضربات  اللي  والرعدة 
املناطق ديال الغرب واألطلس املتوسط ومناطق أخرى، هناك محاصيل 
زراعية ومحاصيل ديال األشجار املثمرة اللي تضرات من هاذ التبروري 
هذا وهاذ الرعدة هاذي، ما كرهناش كون كان معنا السيد وزير الفالحة 
باش يشرح لينا أشنو هي التقدير ديال القيمة ديال الخسائر اللي وصلو 
ليها الفالحة؟ ولكن أيضا بغينا يقول لنا السيد الوزير كيفاش غادي 
يتعوضو هاذ الناس هاذو؟ اللي واحد الفالح كيتسنا العام كامل باش 
يكون عندو منتوج وما جابش هللا، إذن هاذ ال�شي كلو كنا نتمناو، ألن 
احنا ما�شي ضد املصلحة ديال البالد، ولكن أيضا احنا مع املصلحة 
ديال املؤسسة التشريعية، اللي خاصها تكون عندها القيمة ديالها، 
وأيضا في إطار مبدأ فصل السلط، احنا تسنينا الحكومة 6 شهور وبغينا 
نهارو وهذا غير معقول،  في  �شي  فيها كل  ندوزو  التشريعية  املؤسسة 
وكنتمنى السيد الرئيس مستقبال باش تراعى مقتضيات النظام الداخلي 
ومقتضيات الدستور في العمل ديال املؤسسة التشريعية كمؤسسة 

مستقلة وعندها الدور ديالها في هاذ البالد هذه، وشكرا لكم.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا للسيدات والسادة النواب اللي تدخلو في إطار املناقشة، آخر 
تدخل في املناقشة، تفضل السيد الرئيس، تفضل السيد الرئيس.

 لأ ئبا لويداعشدا لو حدا ةنص ر5:

 لويدا لرئيس،

 لويدا لوزير،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو8،

للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  طرف  من  املوضوع  هذا  في  تفاعال 
والتعادلية البد أن نشير إلى أننا دائما كنا وسنظل مع املصلحة ديال 
املواطنين بصفة عامة والفالحة والفالحين على وجه الخصوص، وهو 
تبني املسطرة ووتيرة املسطرة  إلى  الفريق اإلستقاللي  الذي دعا  األمر 
السريعة للتعاطي مع هذا القانون، إذن وهذا ما دأبنا عليه في قوانين 
أخرى، ال شك أن هاته القبة تذكرها منها القانون املتعلق باألكياس 
البالستيكية، ومنها بعض القوانين األخرى، هذا من جهة، من جهة 
أخرى البد أن نشير إلى أن هذا القانون له انعكاسات ال شك مالية على 
مستوى اإلقتصاد بصفة عامة، ألن األمر يتعلق ب 49 مليون قنطار 
اللي هو واحد املحصول اللي خاصو يتصان ويتحاط بالصيانة القانونية 
الالزمة، البد أيضا أن نشير إلى أن 49 مليون قنطار هي جزء من تصريح 
الحكومة املتعلق ب 102 مليون قنطار في هاته السنة املرتقبة إن شاء 

هللا كمحصول زراعي.

أيضا البد أن نشير إلى أنه عنده طبيعة إجتماعية يتعين أن تكون 
حاضرة بقوة وهي حاضرة لدى الفريق اإلستقاللي الذي كان دائما كما 
قلت مع الفالح باعتبار أن نهاية السنة الفالحية هي التي تعتمد عند 
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الفالح الصغير للتعاطي مع حاجياته وحاجيات أبنائه خالل السنة إلى 

غاية السنة املوالية، لذلك من اآلن نصرح بأننا نتبنى املشروع ديال 

هاذ القانون، وأيضا ال أريد أن أختم السيد الرئيس مداخلتي أو تدخل 

فريقي دون أن أشير إلى ما الكوارث الطبيعية التي ضربت الفالحة، ونحن 

نتحدث عن الفالحين في عدد من املناطق أذكر منها على وجه الخصوص 

املنطقة ديال األطلس وكذلك منطقة الغرب، منطقة األطلس ومنطقة 

التفاح وباقي املواد الفالحية األخرى في الغرب، لذلك  الغرب، وأذكر 

نسائل هي مناسبة أن نثير انتباه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية 

لحماية هؤالء الفالحة في قوتهم وضمان ما نحن بصدده بشأن القمح، 

شكرا، وسنصوت على هذا املشروع.

 لويدارئيسا لجلول:

إذن بعد هاذ الحصة من املناقشة نمر إلى عملية التصويت على 

املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون:

املوافقون: اإلجماع.

إذن صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 19.17 يؤذن 

اللين  القمح  على  املفروض  اإلستيراد  رسم  بتغيير  الحكومة  بموجب 
ومشتقاته باإلجماع. ورفعتا لجلول.
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محضرا لجلولا لر بعلاعشر

 لت ريخ: الثالثاء 12 شعبان 1438 ه )9 ماي 2017 م(.

مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  العبدي،  رشيد  السيد   لرئ سل: 
النواب.

 لتوقيت: ساعتان وعشر دقائق ابتداء من الساعة الثانية زواال 
والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  جدنلا ةعم ل: 
التالية:

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛ .•

واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  .•
االجتماعي؛

واالقتصاد  التقليدية  بالصناعة  املكلفة  الدولة  كتابة  .•
االجتماعي؛

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ .•

الوزارة املنتدبة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني. .•

 لويداربيدا لعشد5،ارئيسا لجلول:

أبرفا عللا ن لوالما ن لصالةا هللاا لرحمنا لرحيم،ا بوما
 ملرسلي8انعللاآلهانصحشهاأجمعي8.

افتتحت الجلسة.

 لو دةا لوزر ءا ملحترمو8،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو8،

نلتقي مجددا في جلسة لألسئلة الشفوية وذلك طبقا للفصل 100 
من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، والتي 
يتضمن جدول أعمالها 23 سؤاال شفهيا، موزعة على ستة قطاعات 

وزارية مختلفة.

واآلن وفق املادة 101 من النظام الداخلي ملجلس النواب، أطلب من 
السيدة أمينة املجلس تالوة املراسالت الواردة على الرسالة فلتتفضل 

مشكورة، تفضلي السيدة النائبة.

 لويدةاعزنه ا لعر ك،اأميألا ملجلس:

بكر ا لويدا لرئيس،

توصلت رئاسة مجلس النواب من املحكمة الدستورية بالقرار رقم 
17/4 الذي صرحت املحكمة بمقتضاه بشغور املقعد الذي كان يشغله 

املرحوم إدريس قشال عن الدائرة اإلنتخابية املحلية مكناس، مع دعوة 
الترشيح املعنية بعد آخر  املرشح الذي يرد إسمه مباشرة في الئحة 

منتخب في الالئحة لشغل املقعد الشاغر.

كما توصلت رئاسة املجلس بمراسلة من السيد رئيس الحكومة، 
يحيط فيها املجلس علما بأن نتائج اإلنتخابات الجزئية املتعلقة بالدائرة 
اإلنتخابية املحلية الجديدة، قد أسفرت عن إعالن انتخاب املترشح 

السيد عبد الحق املهدب من حزب اإلتحاد الدستوري.

فيما يتعلق بعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي 
توصل بها مجلس النواب من تاريخ 2 إلى 9 مايو 2017، توصلت رئاسة 
مجلس النواب ب 292 سؤاال شفويا؛ 51 سؤاال كتابيا؛ 14 جوابا عن 

أسئلة كتابية، شكرا لكم السيد الرئيس.

 لويدارئيسا لجلول:

بكر ا لويدةا ةميأل،

حضر تا لويد تان لو دة،

أعمالنا،  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  بقطاع  ونستهلها 

والغابات مرحبا بكم السيد الوزير.

ونمر اآلن إلى السؤال األول سؤال آني عن اإلجتياح الخطير للرحل 
النواب  والسادة  للسيدات  سوس  بمناطق  الفالحية  للممتلكات 
املحترمين من فريق األصالة املعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

 لأ ئبا لويداسعيداضور:

بكر ا لويدا لرئيس،

 لويدا لرئيسا ملحترم،

 لويدا لوزيرا ملحترم،

تعرف عدد من املناطق بسوس املتاخمة لألقاليم الجنوبية اكتساحا 
مكثفا للرعاة والرحل وقطعانهم املكونة أساسا من اإلبل واملعز، وهو ما 
يؤدي إلى اجتتاث واقتالع األشجار املثمرة وإفساد املحصول السنوي 

الذي يعد املصدر الوحيد للعيش في تلك املناطق.

وبالرغم من الشكاوى والنداءات لوقف هذا الزحف وإبعاد الرعاة 
عن تلك املناطق وحماية ممتلكات السكان املتضررين من الرعي الغير 
الرعاة  يمتثل  لم  بحيث  حالها،  على  زالت  ما  األمور  فإن  القانوني، 
املخالفين ألوامرالسلطات لبحترام القوانين واألعراف املحلية املنظمة 
للمجال الحيوي، األمر الذي يهدد بتأزيم الوضع خصوصا في فترات 
اإلثمار وجني املحصول السنوي لألشجار املثمرة، كما حصل سابقا 
حين دخل السكان في نزاعات وفي مواجهة عنيفة في بعض األحيان 
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مع هؤالء الرعاة. ألجله نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات التي 
تنوون اتخاذها لحماية امللك الغابوي واملجال الحيوي لشجرة األركان 
والواحات من هذه الظاهرة التي أخذت أبعادا ال تطاق وتهدد ساكنة 

املناطق املتضررة في مصادرعيشهم.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

 لويداعزيزاأخأوش،انزيرا لفالحلان لصيدا لشحر5ان لتأميلا
 لقرنيلان ملي هان لغ ب ت:

بكر ا لويدا لرئيسا ملحترم،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو8،

بغيت غير نذكر السيد النائب املحترم، بأنه كاين ضوابط قانونية 
وتنظيمية وداز من أمام هاذ مجلس النواب املوقر واحد القانون متعلق 
بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير املجاالت الرعوية، وكتعرفو بأنه خذا 
سنين يعني سنتين أو ثالث سنوات من النقاش بين الوزارات املعنية 
ووزارة الداخلية والجماعات املحلية، الحمد هللا توفقنا باش نخرجو 
واحد القانون. هاذ القانون خاصو اآلن نصوص تنظيمية اللي كانت 
ديال  و14  املراسيم  ديال  و2  موجودة  الحكومة  تكون  باش  كتنتظر 
القرارات اللي هما موجودين وغادي نحاولو ندخلوهم في أقرب وقت إن 
شاء هللا يعني بخصوص املراسيم في إحدى املجالس الحكومية القادمة.

كما أن الوزارة أعدت واحد البرنامج ديال 2 مليار ديال الدرهم كيهم 
6 ديال الجهات الستصالح ديال املراعي وتوفير املاء، تنظيم الكسابة، 
يعني مقاربة الوزارة فهاذ املجال هي تنموية ومستدامة وخصنا نحافظو 
كذلك على الحقوق واملكتسبات ديال الساكنة املحلية ومعالجة هاذ 
املشاكل ديال الترحال خصها يعني انخراط الجميع بما فيه التنظيمات 
املهنية للكسابين اللي القانون جاب واحد التنظيم كذلك اللي غادي 
نفعلوه إن شاء هللا من بعد ما يخرجو يعني جميع الضوابط القانونية 

والتنظيمية.

 لويدارئيسا لجلول:

تعقيب السيد النائب املحترم، ال�شي ضور.

 لأ ئبا لويداسعيداضور:

بكر ا لويدا لوزير،

أكيد أنه اآلن عندنا تأطير قانوني ولو أنه جا مأخر، ألنه تنعرفو 
بأنه كان تطرح في 2013 وما تنشر في الجريدة الرسمية إال هادي سنة، 
بطبيعة الحال هذا وعد كنتو قطعتوه على نفوسكم وجيتو به. قبل كل 
�شيء بغيت باش نقول كلمة حق فيما يتعلق بالسلطات املحلية ورجال 
الدرك والقوات املساعدة اللي تتحاول في تهدئة األوضاع مع كل ما هو 

تيتعرضو ليه من مشاكل، لكن السيد الوزير، من الصدف األليمة هو 
أنه هاذ الجمعة املصالح ديالكم والسلطات املحلية اكتشفت بأن هناك 
مرض اللي هو ذو عدوى يعني وصل لهاذ القطيع واللي تيتسمى اللسان 
األزرق، هو فتاك إذن زيد على املشاكل اللي هي كاينة في ما يخص يعني 
شحن وال املشاكل اللي كاينة مع الساكنة فهناك خطر ديال نقل أمراض 
معدية اللي يمكن تهدد القطيع، واآلن راه كاين بطبيعة الحال تلقيح 

ديال القطيع نتمنى باش يعطي الثمار ديالو.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب استنفذتم الوقت، هل هناك تعقيب إضافي؟ 

الجواب السيد الوزير.

 لويداعزيزاأخأوشانزيرا لفالحلان لصيدا لشحر5ان لتأميلا
 لقرنيلان ملي هان لغ ب ت:

بكر ا لويدا لرئيسا ملحترم،

فعال دابا في الناحية ديال تيزنيت واشتوكة وفوق أسميتو كاين واحد 

العدد ديال املشاكل اللي هي صعيبة اللي كتهم هاذ ال�شي ديال الرعي 

الجائر، واآلن بدينا كنتنظمو راه كاين تقريبا خلق 300 ألف هكتار من 

املحميات الرعوية وغرسنا 17 ألف هكتار من الشجيرات العلفية، 390 

كلمتر من املسالك ديال فك العزلة وخلق 91 نقطة ماء. هاذ املشاريع هي 

باش إعادة الهيكلة، والش جا هاذ القانون؟ باش هاذ الرعاة وخصهم 

يعرفوها في املستقبل بأن كاين قانون وغادي يخرجو تنظيمات بأنه 
راه ما يمكن يمشيو من منطقة ملنطقة إال باحترام القانون خصهم 

يديكالريو منين مشاو ويديكالريوا منين دخلو وخاص هديك املناطق 

اللي كتم�شي محمية يكون فيها كذلك véterinaire le باش يتبع القطيع 

وكتبع الصحة ديالو، ونهار اللي يساليو هذيك املنطقة خاصها ترتاح 

وعاود يخرج ملنطقة أخرى، خصو يخرج كذلك ب autorisation فيعني 

الغابة ومن بعد اللي بغى يدخل ل�شي منطقة يدخل هاذ ال�شي راه ما 

غاديش يبقى في املستقبل وأنا كنواعدك ال�شي ضور وكنعرف األهمية 

اللي كتعطينا لهاذ القطاع أنه غادي نواكبو هاذ ال�شي ابتداء من هاذ 

السنة وفي 2018 غادي نكونو فّضينا من هاذ التنظيمات إن شاء هللا.

 لويدارئيسا لجلول:

بكر ا لويدا لوزير،

وفيما يلي ثالث أسئلة آنية لها وحدة املوضوع، ويتعلق األمر باملوسم 

الفالحي الحالي وعليه سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من 

لدن السيد الوزير. السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد النواب.
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 لأ ئبا لويدامحمدابوهدند:

بكر ا لويدا لرئيسا ملحترم،

 لويدا لوزيرا ملحترم،

نظرا ألهمية القطاع الفالحي باملغرب الذي يشكل الركيزة األساسية 
لإلقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل وضمان األمن الغذائي، نسائلكم 
الحالي؟  الفالحي  املوسم  حصيلة  تقييم  عن  املحترم،  الوزير  السيد 

وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب املحترمين عن املجموعة 
النيابية للتقدم الديمقراطي.

 لأ ئبا لويداسعيدا نميلي:

عن املوسم الفالحي الجاري والتحديات التي تواجهه؟ وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، والسؤال الثالث للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد النواب واضعي السؤال 

مشكورا.

 لأ ئبا لويدامحمدالحموش:

بكر ا لويدا لرئيس،

 لويدا لوزير،

 لو دةان لويد تا لأو ب،

السيد الوزير، نسائلكم عن الفريق الحركي بحصيلة هذا املوسم 
الفالحي، وما هي اإلجراءات املصاحبة التي ستتخذها الوزارة بخصوص 
املتخذة  التدابير  الفالحي؟ وما هي  التسويق وتخزين ونقل املحصول 
بخصوص املناطق الفالحية التي تضررت مؤخرا بفعل العوامل املناخية 
بالنسبة  الوزارة  التي حددتها  املرجعية  األثمنة  هي  وما  اإلستثنائية؟ 
للحبوب؟ مع العلم السيد الوزير، أن هذا السؤال جاء متأخر والفالح 

حصد وخصو باش يخلص املاكينة وكاين إشكالية، وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، الجواب السيد الرئيس عن كل هاذ األسئلة.

 لويداعزيزاأخأوشانزيرا لفالحلان لصيدا لشحر5ان لتأميلا
 لقرنيلان ملي هان لغ ب ت:

بكر ا لويدا لرئيس،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو8،

هاذ املعدل ديال التساقطات املطرية هي تقريبا هاذ السنة يعني 
متكافئة مع املعدل ديال 30 سنة ناقص واحد 10 %، ولكن الحمد 
استعمال  بفضل  نوعي  التحسن  واحد  كاين  اإلستعمال  بفضل  هلل 
املدخالت بخصوص يعني semences les اللي هما يعني البذور املعتمدة 
ديال الخريف، اللي كانت موجودة ب 2 مليون للقنطار هاذ السنة، 
املعتمدة  البذور  كذلك  تستعمل  باش  الدفعة  واحد  عطينا  كذلك 
يعني للشعير حتى هو ما نبقاوش كذلك غير يعني في الحبوب األخرى. 
املساحات املحروثة هي 6 ديال املليون و280 ألف، النتائج كتعروفها 
وأعلنا عليها يعني في املعرض في اللقاء ديال مكناس اللي وصالت 102 
مليون ديال القنطار، فيها تقريبا 49 مليون ونص من القمح الطري؛ 23 
مليون ونص من القمح الصلب و29 مليون ديال القنطار ديالل الشعير. 
هاذ السنة عرفت كذلك إنتاج الحوامض حوالي 2 مليون و400 ألف 
طن بزيادة 20 % مع املوسم الفارط، وارتفاع كذلك اإلنتاج ديال الثمور 
اللي وصل 117 ألف طن، اللي هوو يعني واحد le record بالنسبة إلنتاج 
ديال املغرب في السنة، فالصادرات ديال الحوامض هاذ السنة ارتفعت 
كذلك 552 ألف طن زائد 15 %، وصادرات البواكر 734 ألف طن هي 
ناقص واحد تقريبا في املائة ولكن هي متكافئة بالنسبة يعني للبرد اللي 

كان واحد الوقت فاش كانت la production نقصات.

فيما يتعلق بالزراعات السكرية الشمندر السكري 3 مليون ونص 
طن، قصب السكر 520 ألف طن، وكذلك اإلنتاج اإلجمالي املتوقع من 
السكر هاذ السنة هو 575 ألف طن أي تقريبا %47 من الحاجيات ديال 
بالدنا مقابل 607 ألف طن خالل املوسم الفارط اللي كان موسم يعني 
متألق فيما يخص يعني صناعة السكر. كنعرفو بأن اإلنتاج الحيواني 
الحمد هلل، الحيوان بصحة جيدة املوفورات الكلئية مع الربيع اللي 
كاين الحمد هلل بخير، انخفاض ديال األسعار ديال املواد العلفية، أو 
كذلك كاين واحد االنتعاش مادام أنه الحمد هلل كاين الخير كاين واحد 
اللي  املحلي  األصل  ذات  األبقار  خاصة  املوا�شي  أسعار  في  االنتعاش 

طلعات ب 18 % والنعاج تقريبا 29%.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، التعقيب ألحد السادة والسيدات النواب من 
فريق التجمع الدستوري.

 لأ ئبا لويدامحمدابوهدند:

أوال كنشكرو السيد الوزير على هاذ األرقام اللي حصل عليها القطاع 
الفالحي في املواد األساسية: الحوامض، والطماطم، الثمور، والشمندر، 
والحبوب بصفة عامة وبصفة خاصة كذلك هذا يبشر بالخير إن شاء 
هللا. اللي بقى لينا نسولو عليه السيد الوزير، وهو فيما يخص التسويق 
ديال الحبوب، سمعنا اآلن أنه كاين السعر املرجعي اللي هو 2,80 درهم 
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للكيلو أو هذا ثمن مشجع جدا للمنتوج الفالحي، واسمعنا كذلك على 
أنه كاينة 5 أشهر ديال stockage اللي غادي تخلص عليها الدعم ديال 
stockage، وأنها بداية ديال التخزين غادي تبدا من 15 ماي. كل هذه 
إجراءات إيجابية ومهمة جدا، لكن املشكل اللي بقى هو في قطاع الحبوب 
فيما يخص التسويق، فعال أن الثمن اآلن مهم ولكن خص املواكبة 
ديالو والتتبع ديالو من طرف السلطات املحلية وجميع السلطات ديال 

الدولة من أجل احترام هذه األثمنة.

أنه  كذلك  بغينا  الحبوب،  ديال  التعاونيات  يخص  ما  في  كذلك 
األبناك يمشيو في نفس السيرة اللي م�شى القرض الفالحي، من ناحية 
ديال الدعم املالي لهاديك التعاونيات ألنهم هاذوك التعاونيات هما اللي 
كيكونو اللي كيحافظو على السعر ديال الحبوب في األسواق وخاصة 
بغينا  أو  التمويل،  بغينا  إذن  الصغير.  الفالح  ديال  لإلنتاج  بالنسبة 

كذلك املتابعة واملراعاة.

فيما يخص الدعم، كاينة هناك 10 دراهم للقنطار، أو كاينة 2 
دراهم ديال stockage، ألنه الدعم خاصو يبقى مستمر إلى نهاية شهر 
بالنسبة لالستيراد، مع  أكتوبر، كذلك خاصنا املر�شى اآلن مسدودة 
العلم أنه كاين استيراد اللي دخل قبل ما تسد املر�شى، أو غادي يأثر على 
اإلنتاج الوطني، بغينا كذلك ما يمكن ليها تفتح إال بعد االنتهاء ديال 

التسويق ديال اإلنتاج الوطني، شكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

عن  النواب  السادة  ألحد  اآلن  التعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
املجموعة النيابية للتقدم الديمقراطية، تفضل.

 لأ ئبا لويداأحمدا لغزن5:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

أوال كنشكرو السيد الوزير على املجهودات اللي تيقوم بها في إطار 
طموحه لتنمية القطاع الفالحي في املغرب، ولكن املشكلة ديال القطاع 
الفالحي، اإلنتاج ها هو طورناه، الحمد هلل الحوامض ها اإلنتاج ديالو 
زراعة  الزراعات،  في  الفالحية سنة جيدة  السنة  العام  تيرتفع، هاذ 
هاذ  التسويق،  هو  الكبير  ديالو  الهاجس  الفالح  راه  ولكن  الحبوب 
 la prime de stockage اإلجراءات اللي كتكلمو عليها ديال الدعم وديال
راه في أي سنة كنتخذو هاذ اإلجراءات، ولكن الواقع راه األثمنة اللي 
كاينين في السوق راه ما عندهمش حتى �شي عالقة باألثمنة املرجعية الي 

الدولة كتحاول توصل لها، وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، الكلمة ألحد من السيدات والسادة النواب من 
الفريق الحركي.

 لأ ئبا لويدامحمدالحموش:

السيد الوزير، ما يمكن لينا إال أن التجربة اللي راكمتوها أن تبارك 
هللا عندكم وافرة، وما عندناش الشك فهاذ ال�شي، إال أن السيد الوزير 
بطبيعة الحال هناك بعض املشاكل اللي كيعانيها الفالح، هو أن اآلن 
كاين عندنا مشكلين أساسيين، املعتمدين يعني هاذ الناس اللي كيمكن 
لهم أنهم يشريو هاذ املحصول الفالحي كنلقاو بأن عدد منهم عندهم 
مشاكل، مشاكل ديال التمويل، كاين إفالس، كاين واحد العدد ديال 

األمور، بحال اللي قلت لكم أن الفالح اليوم...

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، تعقيب إضافي، تفضل.

 لأ ئبا لويداص لحاأنغش ل:

بكر ا لويدا لوزير،

األرقام اللي اعطيتيوها ديال املحصول الزراعي ديال السنة الفالحية 
الحالية، فعال هي جيدة ولكن بعيدة كل البعد على ما هو حقيقي، ألن 
كاين الفالحة اللي كيحققو ديك 103 د القنطار في الهكتار كاينين عند 
الفالحة الكبار، الفالحة الصغار ما يمكنش يجني ولو 10 ديال القناطر 
في الهكتار. وليكن في علمكم السيد الوزير، أن مجموعة من املناطق 
منها خنيفرة والغرب راه تعرضت لواحد املوجة كبيرة ديال التبروري اللي 
املحصول ديالهم مبقاش موجود كاع بتاتا، وبالشلحة يمكن ليا نقولك 
األمازيغية »داكزن ميدن ورقيما غين صافي جمعن » وراه الفالحة بداو 
من دابا كيشريو العلف للماشية ديالهم وبغيناكم السيد الوزير، أنكم 
الفالحة، وشكرا السيد  الكسابة ومن  الفئة هاذي من  تفكروا فهاذ 

الوزير.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، تعقيب لفريق العدالة والتنمية.

 لأ ئبا لويدامحمدا لعثم ني:

بكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، في نفس االتجاه كاين بعض الجهات اللي هاذ العام 
الفالحة  الدولة كدير دعم  دابا  الشرقية،  الجهة  كان عندها جفاف 
منين كيكون جفاف عام، ولكن كاين الجهات اآلن املتضررة بالجفاف 
خاصكم تلتفت لهم تعطيوهم الدعم هذا من جهة، من جهة ثانية 
الكليمونتين في وجدة في الجهة الشرقية بركان كاين الناس اللي بداو 
كيقلعو الشجر، ألن كاين املنتوج ما لقاو فين يسوقوه، اآلن كاين اللي 
تلتفت لهم، وتعطيوهم الدعم  كيكلعو الشجر تاعهم وهاذو خصهم 

الكافي باش يشجعهم، شكرا.
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 لويدارئيسا لجلول:

عفوا  لي  اسمحوا  الوزير..،  السيد  جواب  النائب،  السيد  شكرا 
تعقيب للفريق الحركي تعقيب تفضل..، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويدامحمدا لويمو:

بكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، فعال كنا في املا�شي كنتكلمو على عدم الوجود ديال 
املواد في البالد، اليوم الحمد هلل توفر كل�شي، فعال خاصنا نبحثو على 
التسويق كاملين حكومة، برملان، املجتمع املدني، اللي عندو عالقة ب�شي 
جهة خاصو يجيب املستثمرين اللي يسوقو هاذ ال�شي، ولكن الحمد هلل 
وفرتم كل �شيء كانت البطاطا ب15 درهم، مطيشة بألف فرنك، كانت 
البطاطا ب 15 درهم، اليوم الحمد هلل املواطن كيجبر ما يستهلك، احنا 
املهم ديالنا فهاذ الشغل هو املواطن يصيب ما ياكل، ويصيب الرخا، 
ومن بعد تشوفو التسويق، والتسويق أصبح فعال خاصنا نبحثو عليه 
والو،  كاين  ما  دائما  نقولو  نبقاو  ليناش  يمكن  ما  كاملين كما قلت، 
مخطط املغرب األخضربالشمولية ديالو جاب كل �شيء، خاصنا غير 
حتى احنا نكونو فينا الشبعة والقناعة ونقولو هللا يجيب التيسير، قطاع 

الفالحة ما يحتاج �شي بلغت الرسالة للسيد الوزير...

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، إن لم يكن هناك تعقيب إضافي آخر فليتفضل 
السيد الوزير لإلجابة.

 لويداعزيزاأخأوشانزيرا لفالحلان لصيدا لشحر5ان لتأميلا
 لقرنيلان ملي هان لغ ب ت:

بكر ا لويدا لرئيسا ملحترم،

التدخل ديالي غادي يكون في ثالثة ديال النقط:

أوال: يعني آش غادي يكون هاذ السنة شنو هما les mesures اللي 
اتخذاو؟ منها رفع االستيراد بنسبة %135 هاذ ال�شي اللي كيخلي بأنه 
القمح إيال دخل ما غادي�شي يكون أقل من330 درهم، إذن كاين واحد 
يعني الحماية ديال املنتوج الداخلي، السعر املرجعي 280 درهم فيه 100 
ديال الدراهم كتحملها يعني الدولة وكاين منحة ديال الخزن قدرها 2 
دراهم ما بين 15 ماي و31 ديسمبر، غادة وكتهبط وla collecte كتبدا 
15 ماي وكتسالي في 15 أكتوبر. كل هاذ ال�شي وكذلك كان واحد اإلتفاق 
اليوم اللي توقع بين القرض الفالحي وبين الناس اللي كيديرو التخزين 
وكايديرو la collecte باش يولي باش يقدرو يعني يكون التمويل.. يعني 

مواكب بالنسبة لألهمية ديال هاذ القطاع.

النقطة الثانية، هو فعال مخطط املغرب األخضر جاب واحد الوفرة 
ديال اإلنتاج، وعطى اإلمكانية للمستهلك وللمواطن املغربي باش.. يعني 

تصورو أنه يعني ما كيناش هديك.. حتى الفالحة ديال الدعامة األولى 
اللي كاينة، كيفاش غتكون ثمن مطيشة يعني في وقت البرد وفي وقت 
سميتو... يمكن توصل ل10 دراهم، يمكن توصل ل15 يمكن توصل 2. 
اليوم كتسوى 3,20 درهم يعني في سوق الجملة، والحمد للله هذا من 

فضل أوال ربي وفضل العمل ديال العاملين واملستثمرين فهاذ القطاع.

فعال وقعات بعض يعني غادي نقول الكوارث، ما نكبروهاش بزاف 
بعض املناطق اللي مسات بحال يمكن فاس، مكناس وبحال ناحية 
سيدي قاسم، همت 3600 هكتار هنا، 2000 هكتار هنا، يعني ما�شي هي 
�شي حاجة اللي هي كبيرة بزاف، ولكن هادوك الناس راه غادي ناخذوهم 
بعين االعتبار وغادي ندرسو لهم إن شاء هللا أشنو هما اإلمكانيات، أنا 
تكلمت مع السيد la MAMDA نشوفو كيفاش الدولة يمكن تساند 
LA MAMDA باش هاذ الناس حتى هما ما يتنساوش. األغلبية راهم 
تقريبا 80 % ديالهم في céréales يعني املدخول ديالهم غادي ينقص 
 le rendement غادي يطلع، وكاين اللي غيم�شي ليه le rendement ألن
ولكن واحد %20 د يال االشجار املثمرة اللي م�شى لهم بين 20، 50 حتى 

ل%80 من la production ديالهم.

أنا كنقول لهم بأن إن شاء هللا غادي نواجهو هاذ ال�شي وغادي 
نشوفو مع la MAMDA كيفاش يمكن لينا نديرو �شي برنامج مع العلم 
أنهم خصهم يكونو يعني في املستقبل يديرو les assurances ديالهم، 
اللي غادي يبغي باش نعاونوه هاذ املرة خصو ياخذ العقد ديالو بأنه 
 l›assurance ألنه كاين ،l›assurance الثالث سنين اللي غادي يجي يدير
الدولة كتعطي فيها 30 و90 % يعني ديال les subventions، حرام ما 
ياخذوهاش الوقت اللي كيكونو املشاكل. فلهذا خصنا نواكبو الفالح 

باش حتى هو يتعلم ياخذ املسؤولية ديالو.

 لويدارئيسا لجلول:

بكر ا لويدا لوزير،

تربية  في  الحيوية  للمضادات  املفرط  االستعمال  آثار  عن  سؤال 
الدواجن على املستهلكين للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لأ ئشلا لويدةاتوريلافر ج:

 لويدا لرئيس،

 لويد تان لو دةا لوزر ء،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو8،

اليوم الكل كيعرف بأن اللحوم البيضاء كتغزو األسواق املغربية، 
وألنه كتعرف واحد اإلقبال من طرف املواطنين ألن الثمن ديالها قليل. 
السيد الوزير، نسائلكم أشنو هي اإلجراءات والتدابير اللي غتاخدها 
ألنها  اللحوم  هاذ  كتنتجها  اللي  األضرار  من  للحد  ديالكم  الوزارة 
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كتستعمل.. اللحوم كيستعملو لها املضادات الحيوية اللي هي مضرة 
بصحة اإلنسان، وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

 لويداعزيزاأخأوشانزيرا لفالحلان لصيدا لشحر5ان لتأميلا
 لقرنيلان ملي هان لغ ب ت:

هو فعال %55 ديال االستهالك ديال اللحوم هي اللحوم البيضاء، 
كيتقال  الكالم  هاذ  الحقيقة  في  هو  مهمة.  جد  هي  البيضاء  اللحوم 
بأنه فعال كاين كثرة  الواقع  ولكن ما عندوش واحد األرضية وواحد 
هوماش  ما  اللي   les médicaments كاين  ال  أو   les antibiotiques
 les ديال   9000 عندنا  واحنا  عالية،  في صحة  هو  الدجاج  مزيانين. 
unités de production ديال االستغالليات الفالحية اللي هما كلهم 
 l’agrément ي كتكون عندك 

ّ
عندهمl›agrément de l›ONSSA، ومل

 l’accord avec le يعني خصك أوال يكون عندك واحد de l›ONSSA
vétérinaire privé، وle vétérinaire privé إيال لقا �شي حاجة عندو في 
املهام ديالو بأنه خصو يعلم الدولة في أي maladie وال في أي استعمال 
مفرط ديال �شي حاجة سميتو.. والحمد هلل أنه خذينا واحد الطريق 
اللي اآلن حتى في اللحوم البيضاء راه احنا مع les servives ديال االتحاد 
نزيدو  وغادي  االوروبي  لالتحاد  الدجاج  نصدرو  لنا  يمكن  االوروبي 
غير واحد le traitement termique اللي خصو يكون، بحيث أنه حتى 
اإلتحاد األوروبي يعترف يعني باملراقبة اللي كنقومو بها كل يوم في هاذ 

امليدان.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، تعقيب أحد النواب من فريق األصالة املعاصرة.

 لأ ئبا لويدامحمدا لتويميابأجلو8:

بكر ا لويدا لرئيس،

 لويدا لوزير،

 لو دةا لوزر ء،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو8،

املواطن  لحماية  باش  كيدفعنا  الوزير،  السيد  املوضوع  هاذ  هو 
جميع  كنشوفو  احنا  وبالتالي  واملستهلك،  املواطن  صحة  حماية 
الجوانب. حقيقة كاين قانون 49.99 اللي هو ديال مراقبة هذا املنتوج، 
ولكن هناك بعض L’élevage بعض اإلنتاج اللي تيكون بواحد الطريقة 
عشوائية، ما�شي دائما تيكون مقنن ودائما مح�شي ودائما هذا.. وبالتالي 
داك اإلستعمال املفرط ديال املضادات الحيوية كيقدر ينتج عليه بعض 
العواقب اللي هي مسيئة للصحة ديال املواطن. هاذ املضادات الحيوية 

عندها بعض الحاجات اللي خصنا منتعداوهاش، املضادات الحيوية 
إيال كانت كتّدار بواحد الطريقة كبيرة وال عشوائية كتقدر ّدير لنا واحد 
املناعة على داك املضادات  لنا واحد  الجراثيم كّدير  املناعة هاديك 
الحيوية، وبالتالي هادوك الجراثيم كيمكن لهم يؤاديو املواطن، ألن ما 
كيبقاش كيق�شي فيهم هادوك املضادات الحيوية ال في الدجاج وال في 

املواطن.

وحاجة أخرى إيال كانت هادوك املضادات الحيوية غير قانونية واللي 
كتستعمل بواحد الطريقة هذا.. كيمكن ليها تؤدي لواحد الحساسية، 
 les résidus حساسية إيال مكانش هداك الدجاج فيه املعايير، وهادوك
ديالو حتى هما معروفين يقدر يدير حساسية والعواقب ديال الحساسية 
كتعرفوها كاين نفخ اللي تقدر تم�شي حتى للموت ديال هداك، ألن دابا 
هاد les antibiotiques هاد املضادات الحيوية كتستعمل في الوقاية 
وحتى في العالج، دائما كاين واحد اإلستعمال متواصل ديال املضادات 
الحيوية بزيادة على ذلك ألن كنعرفو بأن الضيعات اللي معندهاش 
واحد املعايير ديال النظافة وديال التتبع وديال املراقبين راه تيكون فيها 
مشاكل، وهادوك األطباء البيطريين والبد خاصهم يكونو دائما، احنا 
األمراض،  ديال  العدد  واحد  شفنا  احنا   ،la grippe aviaire شفنا 
والبد خاص واحد املتابعة ديالهم بطريقة هذا.. هادوك اللي كيديرو 
واحد اإلنتاج بواحد الطريقة صناعية كتكون عندهم املراقبة وكتكون 
عندهم l’agrément ولكن اللي تيديروها بواحد الطريقة عشوائية راه 
تيقدرو يمشيو لواحد املشاكل اللي هي ما مراقباش، واحنا كنحرصو 

على هاذ املراقبة وشكرا السيد الوزير.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

 لويداعزيزاأخأوشانزيرا لفالحلان لصيدا لشحر5ان لتأميلا
 لقرنيلان ملي هان لغ ب ت:

هو من حقك السيد النائب أن يعني أنه تعلمنا ويكون l’alerte باش 
املتابعة ونحافظو على الصحة السالمية ديال الحيوان وديال  تكون 
املنتوج ديالو ألن كيم�شي لإلنسان هاذ ال�شي، هاذ ال�شيء ما فيه نقاش. 
 le ولكن دابا منين كنبداو نتكلمو هاذ ال�شيء كلو واحد السيد في واحد
site نهار كلو وهو كيهضر في الحليب، الحليب ما مزيانش، الحليب ما 
مزيانش. واحد الجريدة وال ناس آخرين، الدالح ديال شيشاوة راه فيه 
واحد الرائحة مع أنه هداك السيد مسكين هداك اللي مشينا عندو 
ما عندو كاع الدالح، راه الدالح ما مزيانش ديال شيشاوة، ها شيشاوة 
مشات ها الحليب مشا، اليوم الدجاج نبداو نقولو بأنه يمكن ونشكو 
%99 ديال  بأنه  le vétérinaire ونشكو فهاذ.. احنا كنقولك  فهداك 
بيهم  اللي كيّدارو على العينات كلهم صحيين، كتقوم   les analyses
 l’ONSSA به  كيقوموا  اللي  بالعمل  متيقنين  يعني  إذن   ،l’ONSSA
وكنتيقو فيهم وكاينة 9000 وحدة وأي وحدة عندها اإلعتماد ديالها، 
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l’obligation باش تكون يعني باش يكون عندها الطبيب  راه عندها 
ليها  كيدير  اللي  البيطري  الطبيب  عندهاش  ما  إيال  ديالها،  البيطري 
القرار يعني التقريرات ما يمكنش تكون، فلهذا يجب أن احنا كنعملو 
مجهودات كبار، ها الفالحة التضامنية، ها الفالحة ولكن مع األسف 
كتجي واحد املوجة، شتي البيض وشتي الدجاج في واحد الوقت وقف 
الثمن ديالو اليوم نيت الثمن ديال الدجاج هابط بزاف بالنسبة لذاك 
الفالحة شوية ونساهمو  نعاونو  فيه، فخصنا  يكون  اللي خصو  �شي 
ونحافظو على القيمة ديال هاذ ال�شي اللي كيخدمو فيه اوالد املغاربة 

بيديهم وكيصنعوه باش الحمد هلل يوصل للمواطنين، وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، وفيما يلي أيضا سؤالين لهما وحدة املوضوع يتعلق األمر 
بمخطط »أليوتيس«، وعليه سيتم طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا 
موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال األول للسيدات والسادة النواب 
السيدات  أحد  فليتفضل  واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين 

والسادة النواب مشكورا.

 لأ ئشلا لويدةام لكلاخليل:

بكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، منذ سنة 2009 تم تقديم مخطط »أليوتيس« على 
أنه حل ملشاكل قطاع الصيد البحري. تساؤلنا السيد الوزير، أشنو 
اللي تحقق من هاذ املخطط؟ واش نجح؟ واش فشلنا فيه؟ واش كاين 
نجاح جزئي؟ ونخص بالذكر ماذا تحقق على مستوى الصيد التقليدي 
خصوصا وأنه كنعرفو أن واحد الشريحة مهمة على مستوى مختلف 
ربوع اململكة مصدر عيشها هو املعول في مستواها املعي�شي هو الصيد 

التقليدي؟ وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، السؤال الثاني آني للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا.

 لأ ئبا لويدا ملصطفىا لقور5:

 لويدا لرئيس،

 لويدا لوزيرا ملحترم،

بأن مجموعة  ويتعلق  ذكرتموه  الذي  في موضوع  اليوم  نسائلكم 
دراسات كشفت أن إستراتيجية »أليوتيس« التي انطلقت أو أطلقت قبل 
سبع سنوات حققت جزءا كبيرا من أهدافها من حيث تجويد قطاع 
الصيد البحري وتنميته واستدامته. لكن ال تزال هناك إختالالت كبيرة 
تشوب هاذ اإلستراتيجية اللي هي استراتيجية تنموية أو مخطط تنموي، 
املهنيين كذلك دعموا، السيد الوزير، دعموا هاذ املخطط هذا ولكن 

اآلن هم غير مرتاحين لذلك. نسائلكم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات 

املزمع اتخاذها لتجاوز هذه اإلختالالت؟ وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

 لويداعزيزاأخأوشانزيرا لفالحلان لصيدا لشحر5ان لتأميلا
 لقرنيلان ملي هان لغ ب ت:

بكر ا لويدا لرئيسا ملحترم،

 لويدةان لو دةا لوزر ء،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو8،

مخطط »أليوتيس« اللي قطع أشواط هامة بين 2010 و2016، 

ارتفاع الكميات املصطادة بنسبة سنوية ديال 4,6 % من حيث الحجم 

و10 % من حيث القيمة؛ انتعاش الصادرات من السمك بزيادة سنوية 

قدرها 5 % من الحجم و800 % في la valeur ودزنا لواحد حققنا رقم 

معامالت تاريخي وصل إلى 21 مليار ديال الدرهم سنة 2016 مقابل 13 

مليار ديال الدرهم سنة 2010. تطورات الكميات املنتجة من طرف 

صناعة الصيد البحري، تقريبا طلعات ب 5 % كل عام 760 ألف طن 

اللي  التحويلية  اللي هي الصناعة   2010 560 ألف طن سنة  عوض 

تحوالت.

السيدة  عليه  تكلمت  اللي  التقليدي  الصيد  يخص  فيما  كذلك 

النائبة املحترمة، كاين أوال تحسن بنسبة سنوية ديال الصيد ديالهم 

املعامالت،  في   % و6  املصطادة  الكميات  ارتفاع  من   %  11,7 ديال 

بحيث تقريبا رقم املعامالت chiffre.d›affaire ديال السفينة الصغيرة 

ديال األسطول ديال الصيد التقليدي دازت من 68 ألف درهم املعدل 

سنويا إلى 132 ألف درهم سنة 2016 وطلعات من 3 ونصف طن ديال 

الصيادة ل 5 طن.

كل هذه املؤشرات اللي خالت أوال بفضل اإلخضاع دابا عندنا 94 % 

من املصايد اللي هي مقننة وعندها le plan d’aménagement دالها أنه 

حققنا املكاسب اللي هي جد كبيرة حتى في العدد ديال مناصب الشغل 

واللي طلعات لتقريبا تحويل غير في تحويل املنتجات البحرية وصالت ل 

89 ألف، إذن كاين مؤشرات إيجابية ولكن كاين باقي العمل في املستقبل 

إن شاء هللا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السادة النواب من فريق األصالة 

واملعاصرة.
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 لأ ئبا لويدافؤ دا لعم ر5:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

بكر ا لويدا لرئيس،

بكر ا لويدا لوزير،

الحوت باقي غالي السيد الوزير، أو املغاربة باقي ما شبعو الحوت، رغم 
هاذ املساحة الجغرافية الواسعة ديال السواحل. األرقام واملؤشرات 
اللي قدمتي، أرقام معقولة أو كتبين بأنه كاين تطور في بالدنا، ولكن 
خاصنا أرقام قاعدية مفصلة حسب املوانئ؛ حسب الجهات؛ أو حسب 
املناطق. ما�شي املناطق الجنوبية هي املناطق الشمالية، أو كتعرفو مزيان 
للحسيمة،  الناظور  من  الشمالية  املناطق  كيعيشوها  اللي  املشاكل 
لطنجة لعرايش حتى لقنيطرة، أو كنعرفو بأنه هاذ األرقام إيال قدمتيها 

حسب هاذ املناطق، راه كاين أزمة أو كاين مشاكل.

»أليوتيس«،  ديال  املشروع  خصوصا  الكبرى  املشاريع  كاين  إيال 
املخططات اإلستراتيجية ديال الدولة اللي كيتبعها جاللة امللك واللي 
انطلقت باملناسبة في الحكومة ديال عباس الفا�شي، إيال ما وصالتش 
للمواطن أو ما حسش بها أو ما استافذش منها، وخصوصا املهنيين أو 
الستينات  من  السواحل  كل  صعيد  على  املهنيين  مجموعة  كنعرفو 
للسبعينات كيخرج في البحر بوضعية إجتماعية مزرية وباقي على وضعو. 
إيال كانت هاذ املخططات اإلستراتيجية املهمة اللي بالدنا قطعات فيها 
أشواط واملواطن ما كيحسش بها ما كتوصلش عندو شنو هي الحدوى 
منو؟ واش كاين إشكال في األولويات؟ كاين إشكال في التنفيذ والتنزيل 

ديال املخططات؟ كاين إشكال على مستوى مع املهنيين في الرخص؟ إلى 

غير ذلك من الحوايج اللي خاصها تشرح...

 لويدارئيسا لجلول:

لفريق  التعقيب  شكرا.  الوقت،  استنذتم  النائب  السيد  شكرا 

العدالة والتنمية.

 لأ ئبا لويداإبر هيما لضعيفا:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

بكر ا لويدا لرئيس،

بدوري أنا ننهئ أنفسنا على أن على األقل عندنا في الصيد البحري 

برنامج اللي اسمه »أليوتيس« متعدد السنوات، فيما قبل كنا ندبر هاذ 

األمر بسنة، بين سنة أو سنتين. ولكن ككل برنامج عندو نواقص، وأنا 

نم�شي مباشرة ملشكل الوفرة اللي.. كاين عندنا مشكل الوفرة ولكن كيف 

تكلم األخ، الوفرة املادية كاينة ولكن الوفرة اإلستهالكية وصول املنتوج 

للمواطن الزلنا ال نحس بهاذ األمر هذا، كاين إشكاالت على مستوى...

 لويدارئيسا لجلول:

تعقيب  السيد..  جواب  الوقت،  استنفذتم  النائب  السيد  شكرا 
إضافي تفضل السيد النائب، حزب اإلستقالل.

 لأ ئبا لويداعشدا لعزيزاأب :

شكرا، بالنسبة للبرنامج ديال »أليوتيس« اللي استفاذ منو الصيد 
لديها موفور بحري، موفور  الجنوبية هي  بالنسبة لألقاليم  البحري، 
سمكي مهم، ولكن التوازن بين املوانئ غير موجود. هنا امليناء اللي يمكن 
لو يعطي منتوج كثير ولكن ال يستفاذ السكان وال اآلليات املوجودة في 

امليناء استفاذو منه موانئ أخرى وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير تفضل.. تعقيب إضافي 
فريق التجمع الدستور.

 لأ ئبا لويدامصطفىاب يت س:

بكر ا لويدا لوزير،

ما يمكن إال أننا نحيي يعني بشجاعة البرنامج الطموح »أليوتيس« 

املغربية تصور واضح  اململكة  أول مرة كتكون عند  بكل صدق  ألنه 

السيد  أيضا  نحييوك  نبغيو  املهمة.  السمكية  الثروة  هاذ  بخصوص 

الوزير، ألنك أول ربطتي بين الرخص والخلق ديال فرص الشغل على 

يمكن  إستراتيجية  �شي  كاينش  ما  الرئيس،  السيد  الواقعي.  املستوى 

ليها تر�شي الجميع، ولكن احنا تنحييو اإلصالحات الكبيرة اللي جبتيها 

التنمية،  في  يساهم  القطاع  هاذ  يكون  باش  بأنه  وتنعرفو  للقطاع، 

ويساهم في خلق فرص الشغل، خاصو يم�شي في اإلتجاه اللي كيم�شي 

فيه اآلن. كنعرف بأنه األسعار تقدر ما تكونش في املتناول ديال بعض 

أيضا  الوسطاء وهذا  تعدد  بأن  نعرفو  املغربية، ولكن خاصنا  األسر 

كيدخل في الصالحيات أو في املهام ديال املجالس املنتخبة ألنه الوزارة 

إيال قننات العملية أو قننات الولوج إلى الثروة السمكية، أو قدرات 

أنها تجعلها رافعة من الروافع ديال التنمية، كنظن بأن هاذ التجزيئ 
لهاذ املوضوع بهاذ الشكل هذا كيضيع املجهود اللي تبذل على مستوى 

اإلستراتيجية ديال »أليوتيس«.

السيد الوزير، فريق التجمع الدستوري يحيي هاذ اإلستراتيجية 

الواعدة، أو كنظن بأنه املسار اللي مشات فيه على مستوى الربط ديال 
الرخص ألنه ما يمكنش نرضيو جميع األطراف ونرضيو املهنيين، ولكن 
هاذ الثروة ديال املغاربة كاملين خصها توصلهم كاملين، خاص فرص 
ديال الشغل كيما كتعطى رخصة كيما عملتيو اآلن في املناطق الجنوبية 

يكون خلق ديال فرص شغل على املستوى املحلي، شكرا لكم.
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 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي فريق العدالة والتنمية.

 لأ ئبا لويدا بر هيما لضعيف:

ديال  الثروة  هذه  توزيع  ولكن  مزيان  الثروة  إلنتاج  بالنسبة 
»أليوتيس« راه كاين واحد املجموعة ديال الشغيلة مرتبطة مباشرة 
بالبحر أو بشكل غير مباشر بالنسبة les repos biologiques ما كاينش 
واحد الشغل ديالهم في قطاعات أخرى صناعية، بحرية أو شبه بحرية 
 repos ملدة 3 أشهر أو 4 أشهر واحنا مقبلين على ملا ال قد تكون هاذ
biologique قد تستمر ربما سنة أو سنتين كيف الدول األسكندنافية 
اللي اآلن واصل عندها 20 سنة احنا ما نتمناوش نوصلو لهاذ املرحلة 

ولكن خصنا نديرو جميع االحتياطات.

كذلك في ما يخص املناطق الجنوبية كاين عندنا نقص في الصناعة، 
في األنشطة االقتصادية الكبرى اللي يمكن تشغل هاذ الناس في هذا 
الوقت اللي كيكون ديالrepos biologique كذلك بالنسبة للمراقبة ال 
الشباك وال مجموعة ديال االختالالت اللي كاينة، االلتقائية كذلك عند 
ال في البحر وال في امليناء وال في التسويق ضروري الوزارات تكون عندهم 

واحد النوع من االلتقائية وفي تدبير هاذ امللف، وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، جوابكم السيد الوزير.

 لويداعزيزاأخأوشانزيرا لفالحلان لصيدا لشحر5ان لتأميلا
 لقرنيلان ملي هان لغ ب ت:

السيد  عليه  تكلم  اللي  املتوسط  األبيض  البحر  فيما يخص  أوال 
النائب املحترم، اإلشكالية ما�شي هي العمل ديال الدولة وال االشتغال 
 les villages de ديال الدولة، نذكر بأنه أكثر العدد ديال القرى ديال
 port راه استعملو في البحر األبيض املتوسط، ما كاينش �شي pêche
تماك ما عندوش la halle de poisson ديالو، ما كاينش �شي منطقة 
أعطى  هلل  الحمد  الجاللة  صاحب  ديالها،   port عندهاش  ما  اللي 
االنطالقة اآلن راه تقريبا كمل ديال projet ديال املر�شى ديال طنجة اللي 
غادي يكون من أكبر املرسات ديال الصيد البحري. إذن االستثمارات 
ديال  هادوك   les contenants normalisés ديال  العمل  كاينة،  هي 
البالستيك وديال la traçabilité هي كاينة، انتما منطقة كتصدر للخارج، 
الطون كاين في املنطقة، ولكن اإلشكاليةة اللي مطروحة واللي خصنا 
ال�شي جاي من سنوات  هاذ  ما�شي مسؤوليتنا  راه  عليها هذا  نتكلمو 
وسنوات وهذا وla ressource اللي مكايناش في البحر األبيض املتوسط، 
راه ما يمكنش أناا نقول لكم بأنه غادي الداخلة فيها الحوت وداك�شي 
ونجيبو الحوت نديوه، راه كل منطقة راه عندها la ressource ديالها، 
اللي حافظ على �شي حاجة راه حافظ عليها، واللي محافظش عليها راه 

خصنا نخدمو سنين وسنين باش نرجعوها. واآلن درنا برامج مع الصيادة 
وخذينا الوقت من الناحية ديال الشمال ألن كيقول لك ما هنا بالتي 
 lesما نديروش هذا، ولكن اخذينا واحد الوقت كبير باش نديرو يعني
plans d’aménagement اللي هما اآلن موجودين باش نحافظو على 
هديك الثروة باش سنوات إن شاء هللا من بعد غادي يرجع الحوت 

لبالصتو. إذن ما تحملوناش املسؤولية ديال أسميتو..

اللي  السردين  السردين،  دابا  الثمن  فعال  الثمن،  ديال  القضية 
كيخرج من الداخلة وال من.. كيخرج ب 2 دراهم و2,30 دراهم و2,40، 
وشوف بشحال كيوصل، ما تحسبوش نهار رمضان النهار األول ديال 
رمضان اللي كيوصل ل30 درهم، شوف البقية األخرى كيوصل ل10 
دراهم وكيوصل ل8 دراهم، اييه متافق معكم غالي، ولكن احنا راه في 
ي جا املخطط هذا 

ّ
إطار التنزيل ديال واحد االستراتيجية جديدة راه مل

 les villages ألوتيس« راه تنجزات 40 نقطة ديال التفريغ يعني دوك«
 la باش يكون البيع تكون les halles de poisson فيهم de poisson
transparence، عملنا 15 سوق marché de gros اللي تعملو واللي 
تبناو، 3 ها هما باقيين وحدين آخرين في طور اإلنجاز، هاذ ال�شي عالش 
باش نبينو واحد la transparence في السوق في السلسلة ديال القيم 
باش الحوت يبدا يخرج بثمن ويدوز la halle de poisson بثمن، ويم�شي 
كذلك للسوق ديال le gros ويدخل لبني مالل ويدخل للمناطق بواحد 
الثمن، متفقين ياك أ سيدي، يدخل بواحد الثمن، وكذلك كنطلبو 
من البلديات ومن les communes باش يعملو كذلك اإلمكانيات باش 
هاذ الحوت يتباع فواحد les conditions اللي مزيانين، ما�شي نديرو 
 le dernier ونوصلو la glace السالسل كلها مزيانة وجايبين الحوت ب
يعني آخر محطة ديال البيع، وما يكونش فيها يعني واحد املنتوج اللي هو 

قوي اللي يلقى فيها لقاء.

فالثروة يمكن لنا on peut la mesurer نعبروها يعني نقيسوها، 
عالش؟ ألنه منين كنقولو في الداخلة دابا غادي نعملواعطينا للناس 
 en contre اللي غادي يصيدو des licences اللي غادي يديرو اعطيناهم
partie قلنا لهم غادي ديرو برامج اقتصادية، وغادي ديرو منشآت ديال 
لوزينات de transformation، ذاك �شي اللي صيدتي خدمو في البحر 

خدمو في األرض، emploi 4000، شكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، سؤال متعلق بتقييم نتائج املخطط األخضر 
املعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لأ ئشلا لويدةاآم لاعربوش:

بكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، ونحن نشرف على استكمال عقد من الزمن من 
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تنزيل مخطط املغرب األخضر، ال يعقل أن القطاع الفالحي في املغرب 
يبقى رهين بسخاء الطبيعة، ال يعقل أن الفالح في وجود موسم جاف 
يشتكي، وفي وجود موسم فالحي جيد كما هو األمر بالنسبة لهاذ السنة 
نجده يتضرر كذلك كما وقع بالنسبة لقطاع الحوامض، والسبب هو 
تفعيل مخطط املغرب األخضر، نتيجة رفع اإلنتاج وعدم ربط ذلك 
بتوفير أسواق جديدة وعدم التوجه نحو الصناعات الغذائية بشكل 

جدي في هذه املناطق.

املخطط  لنتائج  تقييمكم  حول  الوزير،  السيد  نسائلكم  لذلك 
الصغار من هاذ  الفالحين  باستفادة  يتعلق  األخضر، خصوصا فيما 

املخطط وفي ما يتعلق بتفعيل أضرار األقطاب الفالحية، وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، جواب السيد الوزير.

 لويداعزيزاأخأوش،انزيرا لفالحلان لصيدا لشحر5ان لتأميلا
 لقرنيلان ملي هان لغ ب ت:

هاذ  ديال  التقييم  نديرو  باش  مناسبات عدة  كانت  يعني  شكرا، 
املخطط املغرب األخضر، ونعطيو بعض النتائج ديالو اللي هي يعني 
إجماليا نتائج إيجابية، الكمال هلل، العمل اللي كما قال األخ أحد النواب 
مشكورين أنه املهم هو يكون عندك واحد la vision واحد النظرة، 
وواحد األهداف اللي غادي تم�شي مع الوقت باش توصل. املهم هو تخدم 
يعني ما�شي تبقى ما خدامش وما كاينش الحساب ومع األسف، هذا اللي 
بغيت نقول أنه النتائج إيجابية PIB Agricole طلع في 10 سنين اللي 
ي بدا مخطط املغرب باملعدل ديال %7,5، واخا واحد عامين وال 

ّ
فات مل

3 سنين اللي كان طايح منين كدير املعدل وصل ل %7,5 من النمو، 34 
% ديال الصادرات الغذائية اللي تزادت، احنا اليوم ثالث أكبر مصدر 
للمنتجات الغذائية بمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، وارتفع 
الدخل ب %44 بالنسبة للفرد بهاديك الفالحة التضامنية، فهاذ ال�شي 
كلو جا من الجهود ديال الفالحة من واحد البرنامج اللي كنهتمو بالفالح 
الصغير ألنه كاين هناك استثمارات اللي كتهم السقي، كتهم الغرس، 

كتهم l’hydraulique يعني اسميتو اللي هو كنواكبوه.

أما اإلشكالية ديال التسويق، فهي إشكالية كتبقى دائما مطروحة، 
اللي وقعنا يعني فاش كنا في مكناس وقعنا اتفاقية مع يعني الفيدرالية 
اتفقنا معاهم غادي نعطيو  باش  التغذية  ديال  للصناعة  البيمهنية 
دعم باش نزيدو نحولو ونديرو la valorisation ونديرو التثمين ديال 
املنتوجات الفالحية وكذلك نعطيو كذلك واحد le prime l’export باش 
املنتوجات ديالنا يمكن ليها تم�شي وحنا كنشوفو، يعني 550.000 طن 
ديال الليمون اللي مشات للخارج، راه ما عمرها ما مشات في التاريخ، 
نوصلو  يمكن خاصنا  كنتسناو،  اللي  ال�شي  ذاك  ما�شي  بداية  هادي 
ملليون، ولكن على األقل أنه كاين واحد العمل واحد الدينامية، وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، التعقيب ألحد السادة النواب من فريق األصالة املعاصرة.

 لأ ئبا لويدامحمداحموتي:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

 لويدا لرئيس،

 لويدا لوزير،

 لو دةان لويد تا لبرمل نيي8،

السيد الوزير، حنا عارفين املجهودات اللي كتدير، مجهودات كبيرة 
في هاد القطاع، ولكن كاين بعض النقط اللي نتمناو نتقاسموها معاك 

ومع السادة النواب، بعض الخصائص ديال هاذ القطاع:

الدراسة  واحد  دارت  الوزارة  أنه  ديالنا  املعلومات  حسب  أوال 
تقييمية، نتمنى لهذا القطاع، لهذا املخطط اللي هو في العمر ديالو 12 
عام، نتمنى نتوصلو بهاذ التقرير من أجل االستفادة واإلفادة، كذلك 
بالنسبة للمخطط األخضر، تقسم ل2 دعامات، الدعامة األولى اللي 
يمكن نسميوها دعامة ديال الفالحة ذات قيمة مضافة عالية، الدعامة 
الثانية ديال الفالحين الصغار، هناك بعض املالحظات مثال في التأطير 
التقني بالنسبة للفالحين الصغار كنالحظوا بأنه تأطير ضعيف، بالنسبة 
الستعمال األسمدة كذلك كنالحظوا بأنه أربع مرات أقل من فرنسا، 
بالنسبة إلستعمال املكننة كنالحظوا بأنه 11 مرة أقل من إسبانيا، 

كذلك هاذ استعمال املكننة على العموم، يعني متوسطة.

فيما يخص التمويل، هناك نقطتين: صندوق التنمية الفالحية، 
في  بطء  كاين  الكبيرة  اإلستغالليات  وال  الكبار  الفالحين  يخص  فيما 
ديال  املوضوع  في  الصغار  الفالحين  يخص  وفيما  الدعم،  استرداد 
عمليات التشجير رغم التحسن مقارنة بالبرامج السابقة، إال أنه أظن 
الكثير من البرامج فشلت، نحن نقترح أن تتم املواكبة من الوزارة إلى 

خمس سنوات.

بالنسبة لألبناك اللي كذلك داخلين في هاذ املستوى ديال التمويل، 
نالحظ أنه فقط القرض الفالحي هو اللي كيمول هاذ املشاريع الفالحية، 
ديال   % 18 فقط  العموم  على  باملرة،  منخرطة  غير  األخرى  األبناك 

الفالحين اللي كيستفدوا من عمليات التمويل.

فيما يخص املسائل ديال اللوجيستيكية كوسائل التبريد والنقل، 
كاين ضعف كبير ال بد ما نثيرو ليه االنتباه في النقل الجوي، وكنطلبو 
الوزارة أشنو تدارفي هاذ املستوى، و كذلك يجب تفعيل برامج  من 

التنمية القروية، كاين املواكبة اإلدارية..

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، استنفدتم الوقت السيد النائب، ليس هناك تعقيب إضافي، 
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الجواب، تعقيب إضافي؟ فريق العدالة والتنمية.

 لأ ئشلا لويدةاسع دابولعيشا لحجر ن5:

السيد الوزير، عشر سنوات على انطالق مخطط التنمية القروية، 
التدبير  بعد منهجية  املستويات  للتقييم على جميع  اليوم  محتاجين 

بالظرفية.

السيد الوزير، الدعامة الثانية تعرف إشكاالت ميدانية عملية في 
التنزيل.

السيد الوزير، بعد الزراعة واإلنتاج، الفالح الصغير اليوم محتاج 
للحماية، محتاج للتسويق.

السيد الوزير املغاربة خاصهم أغراس، أغراس واملعقول في تنزيل 
التلفزة،  قنوات  على  ديالها  والبرامج  فيها  كيسمعو  اللي  املخططات 

وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

للمجموعة  إضافي  تعقيب  إضافي؟  تعقيب  هناك  ليس  شكرا، 
النيابية التقدم واالشتراكية، تفضل السيد النائب.

 لأ ئبا لويداأحمدا لغزن5:

التقدم  حزب  في  حنا  األخضر،  املغرب  مخطط  الوزير،  السيد 
واإلشتراكية كنعتبروه...

 لويدارئيسا لجلول:

.le chrono من فضلكم السادة النواب، تفضل السيد النائب، عاود

 لأ ئبا لويداأحمدا لغزن5:

كيف قلنا مخطط املغرب األخضر هو مخطط نموذج اقتصادي 
اللي طور امليدان الفالحي بقوة، ولكن اللي ناقص باش نواكبو مخطط 
اللي  الفالحة  كانوا  كون  يمكن  الفالحي.  األخضر، هواإلرشاد  املغرب 
وقعت ليهم املشاكل في الغلة ديالهم في النواحي د فاس وال النواحي د 
سيدي قاسم، كون كانوا دوك الفالحة واعيين بالتأمينات اللي كتوفرها..

 لويدارئيسا لجلولا:

شكرا السيد النائب، استنفدتم الوقت، ليس هناك تعقيب إضافي، 
السيد الوزير جوابكم.

 لويداعزيزاأخأوش،انزيرا لفالحلان لصيدا لشحر5ان لتأميلا
 لقرنيلان ملي هان لغ ب ت:

 لويدا لرئيس،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو8

املخطط جاب واحد العداد ديال املسائل اللي هي إيجابية، املخطط 
عنده تسعة سنين دابا في التطبيق من نهار اللي بدا، أوال الرفع من نسبة 
استعمال البذور املختارة بنسبة 100 %، وصالت ل مليون و660 ألف، 
في أي سنة يعني في التاريخ ديال املغرب من بعد سنة ديال الجفاف، أكبر 
سنة ديال قلة املياه اللي كانت السنة املاضية، خرجنا بمليون و660 
ألف يعني قنطار ديال البذور املختارة باش نخدموا هاد السنة، وهاد 

السنة غنخرجوا ب2؛

لكل  من خمسة  دزنا  الجرارات،  عدد  ارتفاع  كذلك  نزيدك  هذا 
ألف هكتار ل 6.8، انطالق 616 مشروع للدعامة الثانية، حيث تم 
ديال  مليار   14 قدرها  إجمالية  بكلفة  املبرمجة  املشاريع  عدد  تجاوز 
الدرهم، هادي زيد عليها l’hydrolique يعني السقي اللي هو 22 مليار 
ديال الدرهم من نهار اللي بدا مخطط املغرب، هادي كلها مشات يعني 
للفالح الصغير، والحمد هلل أنه بالدنا وصالت بالنسبة للخضر والفواكه 
واللحوم البيضاء وبيض اإلستهالك والحليب واملشتقات ديالوا واللحوم 
الحمراء لواحد التلبية ديال مجموعة تالحاجيات ديالها  تقريبا 100 %، 
يعني هذا راه �شيء جد كبير وعمل كبير والناس كيشتاغلوا، أنا كيظهر لي 
يعني ما خاصناش نققلوا من الفالح الصغير، ألن الفالح الصغير تبارك 

هللا راه ذكي وعارف اإلمكانيات اللي هي موجودة عنده.

 لويدارئيسا لجلول:

العالم  تنمية  وتيرة  تسريع  عن  آني  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 

القروي ودعم التوازن املجالي للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق الحركي، فليتقدم أحد السادة النواب بطرح السؤال.

 لأ ئشلا لويدةاحكيملابلقو ن5:

غير  القروية،  التنمية  مشروع  بإيجابية  نسجل  الوزير،  السيد 

أنه ليست لنا رؤية واضحة ملخطط العمل في هذا املجال من التراب 

الوطني، أشير إلى أن هناك نقص أو غياب تام في التجهيزات األساسية 

والتي هي مصدر الحياة لدى املواطن، فالتمدرس والقطاع الصحي في 

حالة جد مزرية، أضف إلى ذلك حالة الطرقات واملسالك التي ال تشجع 

ال من قريب وال من بعيد اإلستثمار بالعالم القروي، وبالتالي العطالة 

ثم الهجرة نحو املدن والكل يعلم النتائج السلبية التي تترتب عن هذه 

الهجرة.

من جهة أخرى، نناشدكم السيد الوزير بإيجاد صيغة لكي يستفيد 

السكان القريبون من الغابة في إطار تعاونيات، بطبيعة الحال مع احترام 

l’eco systeme شكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائبة، جواب السيد الوزير.
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 لويداعزيزاأخأوش،انزيرا لفالحلان لصيدا لشحر5ان لتأميلا
 لقرنيلان ملي هان لغ ب ت:

شكرا، هو يعني ابتداءا من هاذ السنة كاين واحد البرنامج اللي هو 
غادي يكون مع الجهات اللي اللي كيهم التعليم، كيهم الصحة، كيهم 
فك العزلة، كيهم كذلك املاء والكهرباء باش نحاولوا نجمعوا كلنا في 
مشاريعهم وكذلك بمشاريع ديال الدولة باش نصبوا في الصندوق ديال 
التنمية القروية، باش يتعطاو األموال الكافية على حسب برامج اللي هي 
مبرمجة وممنهجة باش تم�شي تستعمل داخل املناطق وداخل الجهات 

ديال البالد.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب.

 لأ ئشلا لويدةاحكيملابلقو ن5:

بالنسبة  عندي سؤال  أنا  غير  اإلجابة،  على  الوزير  السيد  شكرا 
فهل  الجهات،  في  املمثلة  الغير  والسكان  القرى  أوال  واألقاليم  للقرى 
لديكم دراسة كتعرفوا بها شنوا الخصاص ديال القرى اللي كاينين على 

صعيد التراب الوطني؟ وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ جواب السيد 
الوزير.

 لويداعزيزاأخأوش،انزيرا لفالحلان لصيدا لشحر5ان لتأميلا
 لقرنيلان ملي هان لغ ب ت:

الفوارق اإلجتماعية  اللي هي ديال محاربة  كتعرفو بلي الخدمات 
يعني مشات لدوار بدوار وعرفت الحاجيات ديال كل منطقة، حنا اللي 
خاصنا في هذا البرنامج ديال التنمية القروية هواإللتقائية ديال جميع 
الفاعلين ونكونوا متيقنين بأنه البرنامج عندو واحد la logiquee اللي 

يمكن تجيب يعني التنمية املستدامة لهاذيك املنطقة.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، سؤال آني عن اإلجراءات الالزمة، تعقيب؟

 لأ ئبا لويدامحمدالحموش:

السيد الوزير، حنا اللي بغينا نقولو هو أن هاذ البرنامج ديال التنمية 
القروية أن هناك ما كاينش يعني واحد املسألة ديال بما يسمى ب...

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا استنفدتم الوقت، خمسة، الكرونو واقف، 45 ثانية وصلتو 

57، الوقت محسوب، سؤال آني عن اإلجراءات الالزمة لتوزيع موارد 
صندوق التنمية القروية، استنفذتم الوقت، استنفدتم الوقت السيد 
النائب، سؤال آني عن اإلجراءات الالزمة لتوزيع موارد صندوق التنمية 
اإلشتراكي،  الفريق  املحترمين من  النواب  والسيدات  للسادة  القروية 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لأ ئبا لويدامحمدا حويط:

 لويدا لرئيس،

 لو دةا لوزر ء،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو8،

ال يخفى على علينا املجهودات اللي قام بها السيد الوزير على رأس 
هاذ القطاع ولعل تعيينه على نفس القطاع في الحكومة الجديدة لخير 
بالنسبة  نالحظ  لكن  عليها،  اللي حصل  امللموسة  النتائج  على  دليل 
لصندوق التنمية القروية على الرغم من تعزيز موارده، نالحظ أنه غياب 
إستراتيجية محددة بدقة لتوزيع هاذ املشاريع، لذا نسائلكم السيد 
الوزير، ما هي اإلجراءات التي ستتخذ من أجل توزيع موارد صندوق 

التنمية القروية وفق مقاربة واقعية وموضوعية؟

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، جواب السيد الوزير.

 لويداعزيزاأخأوش،انزيرا لفالحلان لصيدا لشحر5ان لتأميلا
 لقرنيلان ملي هان لغ ب ت:

 لويدا لرئيس،

املقاربة الجديدة يتم توزيع موارد الصندوق على أساس املخططات 

اإلشكالية  وكتشوف  ديالها  املخطط  كتعمل  كل جهة  دابا  الجهوية، 

ديال التنمية، وكتشوف األولويات مع السيد الوالي مع السيد العامل، 
رئيس الجهة، املنتخبون، كلهم كيجلسو كيتفقو كيديرو البرامج ديالهم، 

وفي إطار هاد البرنامج كيجيوا يعني كتكون واحد الجلسة مع أعضاء 

ديال الحكومة اللي هما مكلفين بهاد الرنامج وكيتفقوا وكيديرو واحد 

االلتقائية، وغادي يديرو واحد البرنامج على 7 سنين يوقعوه، من بعد 

غادي يكون برنامج سنوي اللي يعني باش يضخو األموال ديال يعني 

على  يعنى   au niveau local املشاريع  هاذ  في  الدولة،  ديال   budget
املستوى املحلي باش يمكن لهم يتعملو في أحسن الظروف، ولكن تكون 

واحد االلتقائية، وتكون واحد املردودية كذلك بالنسبة لهذا املشاريع.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب.
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 لأ ئبا لويدامحمدا حويط:

نحن في فريق االتحاد االشتراكي، نود أن يتضمن أن يكون توزيع 
هذه املشاريع التي تدخل في هذا الصندوق أن تراعي..

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، نمر إلى السؤال املوالي، سؤال آني حول تشجيع 
املالك بالعالم القروي على تحفيظ عقاراتهم للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فلتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

 لأ ئبا لويدايونسابنوليم 8:

 لويدا لرئيس،

 لويدا لوزيرا ملحترم،

 لو دةا لأو ب،

هي  ما  وتثمينه،  العقار  لحماية  ضمانة  هو  العقاري  التحفيظ 
اإلجراءات التي من شأنها الحث وتشجيع املالك بالعالم القروي على 

تحفيظ عقاراتهم؟ وشكرا.

 لويدا لرئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

 لويداعزيزاأخأوش،انزيرا لفالحلان لصيدا لشحر5ان لتأميلا
 لقرنيلان ملي هان لغ ب ت:

تحسنت  األمور  يعني   ،2011 في  خرج  اللي  القانون  بفضل  هو 
وتطورت، إيال كان املعدل السنوي ديال تأسيس الرسوم العقارية كان 
48 ألف يعني رسم عقاريا بين 2011-2015، فهاذ العدد داز ل 88 ألف 
رسم عقاري في 2016، وكذلك انتقل املعدل السنوي ديال املحافظة 
يعني للمساحة املحفظة يعني بla conservation من 537 ألف في هاذ 
املدة ديال 2011-2015، إلى تقريبا مليون و518 ألف في 2016، وغادي 
توصل إن شاء هللا ل2 ديال املليون في 2017، إذن كاين واحد الدينامية 

اللي هي جد إيجابية.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لويداجم لا ملوعود5:

بكر ا لويدا لرئيس،

مهم،  ورش  العقار  التحفيظ  ديال  القضية  هاذ  الوزير،  السيد 
الوضع الحالي اللي بين أيدينا بطبيعة الحال نسبة ما بين 25 و30 % 

واللي هي في الحقيقة نسبة متواضعة، القانون اللي تكلمتو عليها السيد 
الوزير فعال كان مهم، ولكن وما كانش سهل، ألن شرفتو عليه شخصيا 
ولكن ما زالت عندو واحد الثغرات واحد العيوب التي تشوبه واللي 
خص يجب تجاوزها، كذلك السيد الوزير، في هاذ قضية العقارات 
والتخفيظ ديالها، التفكير مع الوزارات املعنية كذلك في إحداث محاكم 

خاصة بهاذ املنازعات العقارية وبالعقار بصفة عامة.

لهاذ  بالنسبة  املساطر  كذلك  تبسيط  من  بد  ال  الوزير،  السيد 
العملية هاذي خصوصا القيام بكذلك حمالت إشهارية وكذلك حمالت 
تحسيسية في العملية، هناك عقارات ثمانية ملفات اللي ما زالت عالقة 
إلى اآلن فيما يخص هاذ العملية السيد الوزير، البد كذلك أن يشمل 
في  املستغلة بشكل متواصل  األرا�شي  بقية  التحفيظ  النوع من  هذا 

العالم القروي واللي هي من أصل جماعي.

البد السيد الوزير، كذلك األخذ بعين اإلعتبار خصوصيات العالم 
القروي في هاذ القضية ديال التحفيظ فيما يخص العرف.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب شكرا، السيد الوزير.

 لويداعزيزاأخأوش،انزيرا لفالحلان لصيدا لشحر5ان لتأميلا
 لقرنيلان ملي هان لغ ب ت:

 l›immatriculation الجماعي  التحفيظ  يخص  فيما  فقط 
d›ensemble راه بين 2017 و2020، اللي هو مبرمج هو التغطية ديال 
حوالي مليون و400 ألف هكتار، وغادي تتربت على هذا تأسيس ما يزيد 
عن 800 ألف رسم عقاري، على أي الوكالة هي في دينامية جد إيجابية 
يعني الوتيرة ديال العمل ارتفعت، القانون سهل األمور واملسائل اللي 
مازال خاصها تتحسن خاصها تتحسن، ألنه احنا متفقين بأنه يعني 
ملي تيكون titre وتتكون l›assurté راه هو أهم حاجة بالنسبة للمستثمر 

وهاذ ال�شي غادي نشتغلو فيه إن شاء هللا جميعا في املستقبل.

 لويدارئيسا لجلول:

حسن  على  الوزير  السيد  تنشكر  وبذلك  الوزير،  السيد  شكرا 
مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل اآلن إلى قطاع الطاقة واملعادن 
والتنمية املستدامة، سؤال عن وضعية مؤسسة ال سامير للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لأ ئبا لويدامحمدا لح فظ:

 لويدا لرئيس،

 لويدا لوزير،

 لو دةا لأو با ملحترمو8،
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ما هي التدابير التي إتخذتها الحكومة بشأن وضعية ومآل مؤسسة 
ال سامير؟

 لويدارئيسا لجلول:

جواب السيد الوزير.

 لويداعزيزارب ح،انزيرا لط قلان ملع د8ان لتأميلا ملوتد مل:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

 لويدا لرئيس،

 لو دةا لوزر ء،

أشكر الفريق املحترم على طرح هاذ السؤال، ببساطة ال سامير وصلت 
لواحد الوضعية اللي أدت بها إلى التصفية القضائية، اآلن املوضوع بيد 

القضاء والسانديك الذي وضعها للبيع، وننتظر النتائج.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لويدامحمدا لح فظ:

السيد الوزير، علينا أن نعترف جميعا بأن الحكومة تتحمل كامل 

مسؤوليتها في ما آلت إليه وضعية هذه املؤسسة إستراتيجيا، من حيث 

التخلي عنها كقطاع إستراتيجي عندما تمت خوصصتها دون أي ضمانات 

من شأنها حماية هذا الرصيد الوطني، من حيث غياب التتبع واملواكبة 

واملراقبة حتى وصلت إلى حافة اإلفالس، لتقف الحكومة موقف املتفرج 

من حيث األموال الطائلة التي ضاعت على خزينة الدولة دون حسيب 

األمن  من حيث ضمان  باملحاسبة،  املسؤولية  ربط  ودون  رقيب  وال 

النفطي وما وصلت إليه أسعار النفط من ارتفاع رغم انخفاض أسعارها 

في السوق الدولية، لتصبح فوق طاقة األغلبية الساحقة للمواطنين، 

الحيوية،  اإلقتصادية  القطاعات  مختلف  على  سلبا  ذلك  وانعكاس 

تنعرفو الفالحة والنقل والصناعة والسياحة وغيرها، من حيث تشريد 

العمال وعائالتهم، وضرب اقتصادي مدينتي سيدي قاسم واملحمدية 

اللتين تعتمدان في اقتصادهما أساسا على هذه املؤسسة، وما قد يترتب 

على ذلك من مخاطر على السلم اإلجتماعي.

السيد الوزير، إن الحكومة مطالبة بالتعجيل باتخاذ التدابير الالزمة 
إلنقاذ العمال املتضررين أوال، والحفاظ على هذه املعلمة االقتصادية 

بعيدا عن اقتصاد الريع ولوبيات اإلحتكار.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

 لويداعزيزا لرب حانزير لط قلان ملع د8ان لتأميلا ملوتد مل:

ليس من طبيعتي نبدا نتكلم على شكون كان السبب ألن هذاك 
ال�شي راه..

 لويدارئيسا لجلول:

فريق  إضافي  تعقيب  الوزير،  السيد  أستسمح  إضافي،  تعقيب 
العدالة والتنمية.

 لأ ئبا لويدانجيبا لشق سي:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

 لويدا لرئيسا ملحترم،

 لويدا لوزيرا ملحترم،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمي8،

مدينة  من  الرسائل  ديال  مجموعة  واحد  عندنا  الوزير،  السيد 
هي  الوزير  السيد  سامير  املحمدية،  مدينة  ساكنة  ومن  املحمدية، 
املحمدية، املحمدية هي سامير، منذ إنشاء هذه املؤسسة االقتصادية 
الذي يفتخر بها كافة املغاربة، نعم السيد الوزير، قلت بأنه احنا كنتظرو 
املزاد  البيع،  املزاد  للمحكمة فيما يخص رسو مسطرة  النهائي  القرار 
العلني، ولكن السيد الوزير بعد نهاية هاذهه املسطرة وتعيين الشركة 
اللي أنا تبعت هاذ املسطرة من الناحية القضائية وبعد تعيين الشركة 
اللي غتخذ السامير، كنتمناو، كنتمناو أنه بالنظر لألهمية والحيوية 
ديال هاذ الشركة، التشغيل العاجل لهذه املؤسسة بالنظر لألهمية 
االقتصادية ديالها، مدينة املحمدية واقفة، واقفة أكثر من مليار ديال 

السنتيم اللي كيدخوها األجراء والشركات، أكثر من 200 شركة.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ السيد الوزير.

 لويداعزيزا لرب حانزيرا لط قلان ملع د8ان لتأميلا ملوتد مل:

هو ما غنختلفوش الحكومة وال البرملان على األهمية ديال الشركة 
واألدوار ديالها اللي قامت بها، واالستفادة ديال املنطقة بل اإلستفادة 
من  البالد  تزويد  من   50% كثمثل  كانت  الوطني،  اإلقتصاد  ديال 
الحاجات على مستوى البترول، ما غنختلفوش أيضا على أن الوصول 
إلى التصفية القضائية يعني هذا قدر ال يرضاه أحد يعني غيتحال ما 
كوناش بغينو، لكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، ولذلك كما قلت 
لإلخوة األخ املعقب األول أنه ليس من طبيعتنا نخسرو وقتنا في املا�شي، 
هذا الذي حصل، اليوم 2 ديال التوجهات، التوجه األول أننا نتمناو �شي 
شركة محترمة أنها تفوز بها وتعاود تشغلها وتحتاج إلى تأهيل املاليير ديال 
الدرهم حسب املعطيات، ثم في نفس الوقت أن نضمن تزويد البالد 
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بالحاجيات ديالها الطاقية، 2 ديال التحديات الكبرى وضمنها التشغيل 
والعمال والحركية اإلقتصادية إلى غير ذلك، في كل الحاالت يعني نتمنى 
أن يكون الحل إيجابيا بالنسبة السامير، ولكن اللي يمكن لي نقول ليكم 
السياسة الطاقية ديال البالد ديالنا ماشية في اإلتجاه أن اإلقتصاد 
الطاقي بصفة عامة، بما فيه العملية ديال التكرير اللي هو جزء من 
اإلقتصاد الطاقي، سيكون له نفع كبير جدا على اإلقتصاد الوطني وعلى 
القيمة املضافة وخلق الفرص ديال الشغل، واستقاللية البالد ديالنا في 

املجال الطاقي إن شاء هللا.

 لويدارئيسا لجلول:

والكهرباء  املاء  فواتير  بغالء  متعلق  سؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، فيتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لأ ئبا لويدازينا لع بديناحو ص:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

 لويدا لرئيس،

 لو دةان لويد تا لأو ب،

نسائلكم السيد الوزير، ما هي التدابير املتخذة من طرف الوزارة 
للحد من غالء فواتير املاء والكهرباء التي أثقلت كاهل املواطن املغربي؟ 

وشكرا السيد الوزير.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

 لويداعزيزارب ح،انزيرا لط قلان ملع د8ان لتأميلا ملوتد مل:

طيب أشكر الفريق املحترم على طرح السؤال، على أية حال حسب 
اإلصالح الذي قامت به الحكومة مشكورة السابقة يعني إصالح املنظومة 
ديال الكهرباء واملاء وخاصة املكتب الوطني للكهرباء، أنتم تعلمون أن 
هاذ املكتب عنده 2 أدوار أساسية، كاين دور اللي هو اقتصادي كبير 
جدا من حيث حجم االستثمار واللي كنا نتكلموا عليها ملي تجي املناسبة، 
االستثمارات الكبيرة وتزويد البلد بالطاقة بالكهرباء وباملاء، ولكن عنده 
دور أيضا اجتماعي هو أن الفئات خاصهم يحصلوا على املاء ويحصلوا 
على الكهرباء في ظروف حسنة، لذلك اإلصالح م�شى في االتجاه أن الفئة 
الضعيفة اللي 5.3 مليون أسرة ما تزاد عليها حتى والو حتى حاجة، على 
أية حال هذه املعطيات اللي عندي، إيال عندك �شي معطيات أخرى هللا 
أعلم، لكن شنو اللي وقع، هو أنه اليوم تطورت حاجيات الناس ما بقاش 
الواحد كيستهلك فقط األشياء البسيطة يعني بعض ديال املصابيح ال 
والت اآلن حاجيات جديدة ظهرت نوع جديد من اإلستهالك، هاذ ال�شي 
عالش تلقات 2 داملبادرات، املبادرة األولى ديال وزارة الطاقة ديال ما 

الكهرباء  تشغل  التي  اآلليات  إلستعمال  الوطنية  باملواصفات  يسمى 
وكاين فيها واحد الحملة باش يبداوا راه والت كتدار عليها عالمات وإشهار 
باش يشريها املواطن باش ينقص من الكلفة دالكهرباء، والحملة الثانية 
اللي طلقها املكتب الوطني ديال إستعمال املصابيح الغير مكلفة، ثم كما 
تعلمون هناك ما يسمى بالسياسة ديال النجاعة الطاقية اللي غتقلل 

على املواطن وعلى املستهلك بصفة عامة يعني استهالك الكهرباء.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لويداعشدا لعزيزالشهب:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

السيد الوزير، كنشكروك على هاذ الجواب، وفي الحقيقة هاد ال�شي 
اللي خاصه يكون، احنا متفقين معاك أن ذيك الشريحة املستضعفة 
ما يتقصاش الجيب ديالها، ولكن لألسف الشديد، الواقع �شيء آخر 
السيد الوزير، إيال بغيتوا الوثائق نعطيوها ليكم، راه كاين الناس اللي 
جاتهم 10 آالف درهم في الشهر، و 2 داملليون، الناس مخلوعين راه 
عندي السيد الوزير، عندي بال ما تضحك، عندي الوثيقة ونجيبها لك، 
الناس والو مخلوعين اليوم من هاد الفاتورة دالكهرباء، ولكن كنظن ما 
عايشينش هاد املعاناة، اسمح لي السيد الوزير، عندي أدلة بأن الناس 
اليوم في اآلخر دالشهر كيعيشوا على األعصاب ديالهم، كينتاظروا هذيك 
الفاتورة وقتاش كتجي، ولعل االحتجاجات اللي كانت في مناطق الشمال 
كانت خير دليل، ولكن األسباب ربما واش ما عرفينهاش خاصكم تبحثوا 
دالعدادات  املراقبة  على  املسؤولين  الناس  راه  الوزير،  السيد  عليها 
اللي  احنا  تيمشيوش كل شهر واش  ما  ديالهم  بالدور  ما كيقوموش 
غانراقبوا هاد ال�شي هذا، وكاين أن األشطر تيطلعوا وتيطلعوا في األشطر 
الثالث والرابع، وبدل املواطن يخلص واحد الثمن معقول كتجيه مبالغ 
خيالية، ولهذا السيد الوزير احنا األمن واإلستقرار والسلم اإلجتماعي 
هي القوة دبالدنا، خاصنا نحافظوا عليها، كل واحد عنده املسؤولية 
دياله، و لهذا ردوا البال هللا يجازيكم بالخير أن هاذ املسألة داملتابعة 

خاصها تكون، شكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، هناك تعقيب إضافي؟ السيد الوزير، تعقيب 
إضافي السيد الوزير عفوا تفضلوا السيد النائب األصالة واملعاصرة.

 لأ ئبا لويدامحمدا لبرني�سي:

بكر ا لويدا لرئيس،

فعال السيد الوزير، كان الجواب ديالكم فعال هو أنه ما عندنا ما 
نقولوا فيه، ولكن أنا غناقش معك الشق اإلجتماعي، قلتوا على أنه 
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طريقة االستهالك تغيرت بالنسبة للمواطن املعوز، أنا كنهضر، أما ذاك 
املواطن اللي قاد بشغله راه كيعرف فوقاش يخلص وفوقاش كيدير 
كيشوف العداد دياله، فيما يخص الطبقة املعوزة، املشكل اللي كاين 
هو تدبير ملي كنمشيوا نهزو relevet ديال العداد ما كنهزوهش في وقته، 
وداك املواطن كيدخل في الشطر الثاني والشطر الثالث، وكترتب عليه 
االستضعاف متاع الثمن، هذا هو اإلشكال فين كاين، واش كتعرف 
السيد الوزير راه غادي نستقبلو دابا العمال ديالنا في الخارج، راه غادي 
يلقى شحال من واحد غادي يلقى contour ديالو العداد ديالو مكلوع، 
ألن ما خلصش في الوقت، وهو غايب وكلعتو ليه contour، تكلع ليه 
contour، لهذا وهذاك العامل في الخارج غادي يلقى راسو هذاك اللي 
كيم�شي يهز relevé راه ما كيم�شي من أربعة شهور أو خمسة شهور 
حتى كيدخلو في cinquième tranche، حتى الخامس عاد كيهز العدد 
ديال الكيلوات من العداد، و لهذا السيد الوزير، هذه واحد الطبقة 
معوزة اللي خاص تعامل معها، وراه كتعرفو ديما كاين االحتجاجات، 
أما اإلستخالص منين يم�شي يتخلص، منين يم�شي يخلص ذاك املواطن 
املعوز راه خاصو يصلي الفجر ويم�شي يدير واحد الهيضورة حتى الكر�شي 
ما كاينش، يدير الهيضورة ويجلس في الباب، باش يشد الدور ديالو 

ويخلص يمكن حتى للعصر عاد يم�شي يتخلص، وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، جواب السيد الوزير.

 لويداعزيزارب ح،انزيرا لط قلان ملع د8ان لتأميلا ملوتد مل:

مؤسسة  في  أحنا  باستثناءات،  العامة  السياسة  على  يحكم  ال 
محترمة، قد تقع استثناءات، أما واحد يقول لي فاتورة ديال 2 املليون 
يحكم  ما، ال  كاين خلل  إذن  استثناء ال يصدق  �شيء خيالي،  بمعنى 
على السياسة العامة تالحكومة بإشكاالت تقنية، مرتبطة واش خرج 
في الوقت ديال العداد أو ال ماخرجش، احنا السؤال حول التسعيرة 
الدولة  القرار  اتخذت  املعوزة،  الفئات  الحكومة،  ديال  كسياسة 
والحكومة أال يمسها أية زيادة، الفئات اللي مسك عليها هللا ما كاين 
باش تعاون الفئات املعوزة أو تعاون بالدها، هذا املنطق ديال العدل 
في الكون، لكن الفئات املعوزة هاذي فئات اتخذ القرار وتحملت الدولة 
املسؤولية ديالها، أو كيبيع أقل من الكلفة ديال اإلنتاج، املكتب الوطني 
للكهرباء ال في املاء وال في الضوء، وخاصة في الضوء باش هاذ الفئة 

املعوزة يوصلها املنتوج في ظروف حسنة.

اآلن وقعت إشكاالت اللي كانت مرتبطة بالعداد املشترك، وأنا عشته 
في مدينة القنيطرة كرئيس بلدية، تحل هذا املشكل أن العداد املشترك 
غيبدا يتحسب في إطار la tranche اإلجتماعية، وخا أن تيستغلوه واحد 
العدد ديال الناس، اتخذ واحد اإلشكال ديال الناس اللي ما كيخلصو 
إال بعد واحد املدة، لقاو الحل ديال أن الواحد يمكن تكون عندو ميسور 
les cartes prépayées، دابا اآلن هاذ ال�شي راه إنجازات تقنية باش نحلو 

هاذ مجموعة ديال اإلشكاالت، مرة أخرى سياسة التسعيرة اللي هي 
عمومية وديال الحكومة ال تمس الفئات اإلجتماعية، إشكاالت تقنية 
نحلها مع املكتب الوطني يحلها ومع الشركات ديال التوزيع ونتمنى إيال 

كانت حاالت أيضا نجتمعو عليها ونعالجوها جميعا إن شاء هللا.

 لويدارئيسا لجلول:

في مجال  آني عن حصيلة الحكومة  الوزير، سؤال  شكرا السيد 
تعميم الكهرباء للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكور.

 لأ ئبا لويدا لوعيدا لص دق:

بكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، بناء على اإللتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، 
نسائلكم السيد الوزير املحترم عن اإلجراءات والتدابير التي اتخذتموها 

لتحقيق هدف تعميم الربط بالكهرباء خصوصا بالعالم القروي؟

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير.

 لويداعزيزارب ح،انزيرا لط قلان ملع د8ان لتأميلا ملوتد مل:

بعجالة السيد النائب املحترم، السيدات والسادة النواب، البالد 
ديالنا قامت بواحد الجهد كبير جدا، الحمد هلل اللي وصلنا اآلن كنتكلمو 
على كهربة %99,63 في الكهربة، طبعا واش وصلت لعند بعض املناطق 
املعزولة هذا موضوع آخر، لذلك يعني 40 ألف دوار تقريبا، اآلن كاين 
برمجة ديال 1200 دوار اللي خدامة فيها الصفقات، ثم في إطار البرنامج 
باش  متكامل  برنامج  هناك  أن  الفالحة  وزير  السيد  عليها  تكلم  اللي 
نستكملو ما باقي، وغندخلو فيها الطاقات املتجددة اللي ما غيوصلش 
ليها cable، ألنه غيوصل ليها وغتدعمهم الدولة، فهذا واحد العمل اللي 
قائم باش الجميع يوصل ليهم إن شاء هللا الكهرباء، باإلضافة على أننا 
نشجعو الناس يستعملو كما قلنا النجاعة الطاقية باش الكلفة تكون 

أقل إن شاء هللا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لويداأحمداصدقي:

بكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير املحترم، بالفعل بالدنا قطعات أشواط كبيرة فيما 
يخص الكهربة ديال العالم القروي، ولكن ما تبقى وإن كان ضئيال، فإنه 
يعتبر األصعب واألكثر تكلفة، وهنا البد من إيجاد صيغ جديدة تكون 
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فعالة وتكون تضامنية تمكن من ربح رهان ما تبقى من نقط التعمير، 
وهنا البد من تخفيف األعباء امللقاة على عاتق الجماعات الترابية بهذا 
السكان  دقيقة إلستفادة  معايير  من وضع  أيضا  بد  وال  الخصوص، 
خصوصا في العالم القروي بعيدا عن أي خلفيات وحسابات، والنظر في 
إشكال رهن الربط الكهربائي بالتعقيدات الكبيرة للقطاع ديال التعمير، 
الوطني  للمكتب  املقدمة  األتعاب  ومبالغ  نظام  في  النظر  إعادة  تم 
للكهربة، حيث العديد من املشاريع يكتمل إنجازها ويبقى املواطنون 
محرومون من الربط ألن حامل املشروع ال يستطيع أداء تلك األتعاب، 
إعادة النظر في أقساط مساهمة املواطن ومدتها خصوصا في املناطق 
ذات الهشاشة اإلجتماعية، أخيرا ننتظر السيد الوزير فتح آفاق أمام 
املواطنين إلنتاج الطاقة في إطار مقتضيات التعديالت األخيرة في قانون 

الطاقات املتجددة وإمكانيات بيع الفائض..

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي، السيد الوزير.

 لويداعزيزارب ح،انزيرا لط قلان ملع د8ان لتأميلا ملوتد مل:

أشكر النائب املحترم على ال هي مقترحات ممكن إن شاء هللا في إطار 
ملا يتطلق البرنامج ديال العالم القروي اللي هو ما أنجز في عشرين سنة 
سينجز في سبع سنوات حسب البرنامج إن شاء هللا تم إعداده، أكيد 
غتكون واحد العدد ديال املالحظات، من أهم هاذ املالحظات أشمن 
نوع ديال التكنولوجية اللي غنستعملوا بها الطاقة، كما قلت لكم واش 
غنديروا األسالك وهذا مكلف جدا، واش غنطلقوا الطاقة الشمسية 
وهاذي كيحتاج إلى نوع من الدعم ثم واحد النوع من املواكبة يعني ديال 
بعض الشركات الصغرى اللي يمكن ليها تواكب املواطنين والفالحين 
اللي غيستعملها، ثم باإلضافة لهاذ ال�شي هاذ ال�شي اللي تكلمتوا عليه، 
كاين مناطق معزولة جدا، كيفاش يمكن لينا نوصلوا ليها، هذه املقاربة 
إن شاء هللا هي التقنية اللي غنشتغلوا عليها باش جميع املغاربة تكون 
عندكم، ولكن اللي يمكن لي نقول لكم في العالم القروي مع السيدات 
والسادة النواب، وراه في اللجنة عبرت أنه كان املواطن كيطلب الطاقة 

باش يشعل الضو، كيطلب الكهرباء اليوم وال ..

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، شكرا سؤال آني عن مساهمة اإلنتاج املعدني في 
تنمية األقاليم الجنوبية الشرقية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لأ ئبا لويدامحمدالشكر:

عن مساهمة اإلنتاج املعدني في التنمية لألقاليم خصوصا الجنوبية 
الشرقية نسائلكم السيد الوزير؟ وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير.

 لويداعزيزارب ح،انزيرا لط قلان ملع د8ان لتأميلا ملوتد مل:

نربطه  ما  غالبا  كبير،  قطاع  املعدني  القطاع  حال  أية  على 
الدولة  ديال  السياسة  اليوم  لكن   ،% 92 اللي كيشكل  بالفوسفاط 
ماشية في تطوير القطاع املعدني اللي غير الفوسفاط، ومناطق عندها 
مؤهالت كبيرة جدا، مثل املنطقة اللي شرتوا ليها السيد النائب املحترم، 
لذلك كان القانون املعدني اللي الحمد هلل هذا قانون غادي يخلق ثورة 
على مستوى اإلستثمار في املجال املعدني والتأهيل ديالو، وكان القانون 
اللي مرتبط باملنطقة الشرقية ديال la CADETAF اللي غادي ننتقالوا، 
ألن هاذ املنطقة فيها 60000 كلم ربع، كلها فيها مؤهالت معدنية وعندها 
هاذ  فاملقاربة  التقليديين،  املنجميين  كيستغلوها  الليي   6000 واحد 
العيش  باش يضمنوا  تأهيل ومواكبة  التقليديين خاصهم  املنجميين 
ديالهم، و60000 ألف كلم خاصها تفتح أمام اإلستثمار وهذا هوالتوجه 

ديال الدولةة وديال الحكومة.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لويداعشدا لعزيزالع يض:

بكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، أوال تنشكروكم على الجواب ديالكم اللي حولتوا 
هاذ  هو  باألساس  تيهمنا  اللي  وحنا  اللي طرحنا،  املشكل  به  تالمسوا 
املنطقة هاذي اآلن بدات تتعرف واحد النوع ديال الهشاشة، بدات 
تتعرف ما يسمى بالقرى يعني الشبح، حيث واحد العدد ديال الناس اللي 
والو تيهاجروا ديك املناطق، السبب فقط ألن ما كيناش واحد التنمية 
مواكبة لهاذ املناطق هاذي، فلهذا السيد الوزير طرحنا حنا السؤال 
باش نلفتوا اإلنتباه لهاد الجانب، وخاصة النقص الحاصل فيما يخص 
الخرائط األساسية، اللي تتمكنا من معرفة املخزون الحقيقي، الخرائط 
ديال 1 على 50 ألف، تلفتوا كذلك اإلنتباه لإلشكال اللي مطروح اآلن 
فين  اللي  الجيولوجيا  ديال  املديرية  يعني  للوزارة  يعني  يخص  فيما 

وصالت؟ اللي بغيناها اآلن يعني تتفعل باش يمكن تحل هاذ اإلشكال.

بعض  املناطق  تتعرف  اليوم  بأنه  نذكركم  فقط  الوزير،  السيد 
االحتجاجات ديال املعدنيين، فلهذا تنعولو على يعني العمل ديالكم 

الجاد باش يمكن تحلو هاذ اإلشكال، وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي؟ جواب السيد الوزير.
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 لويداعزيزارب ح،انزيرا لط قلان ملع د8ان لتأميلا ملوتد مل:

تجي  لكن  كيسمحش،  ما  الوقت  بعجالة،  يمكن  الحال  بطبيعة 
املنطقة  في  ضخمة  استثمارات  املوضوع،  هاذ  على  نتحدثو  فرصة 
ل  كيوصلو  ب2  كبرى  مشاريع  اآلن  االستثمارات  ديال   2 نعطيكم 
700 مليون ديال الدرهم، 2 ديال املشاريع كبرى في املجال املعدني في 
بالقطاع،  مرتبط  اللي  املستدامة  بالتنمية  غنربطوها  لكن  املنطقة، 
بمعنى أنه أي استثمار يعني البد أن يكون نفعه على املنطقة، هاذ ال�شي 
كيقوم به املكتب الوطني للفوسفاط املكتب الشريف، وغادي تقوم به 
أي شركة، وهذا هو التوجه العام، وهذا غيدخل حتى في إطار شراكات 
مع الجهات، في إطار برامج الجهات جلسو معها بالثروات ديالها كيفاش 
نميوها ويكون العائد على القرى وعلى إلى غير ذلك، اإلحتجاجات أنا إن 
شاء هللا غيكون عندي لقاء مع النقابات بصفة عامة، كيفاش نديرو 
واحد النظام ديال التشاور باش يمكن لينا نطوروهاذ القطاع ونضمنو 

العيش الكريم لهاذوك املنجميين وباملناسبة راه...

 لويدارئيسا لجلول:

الفالحة  الشراكة مع وزارة  اتفاقية  آني عن مصير  شكرا، سؤال 
والصيد البحري لتطوير إستعمال الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد السادة النواب مشكورا لطرح السؤال.

 لأ ئبا لويداف رنقا لط هر5:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

بكر ا لويدا لرئيس،

 لويدا لوزيرا ملحترم،

استبشر املواطنون خيرا خصوصا املهتمون منهم بالقطاع الفالحي 
الطاقة  إستعمال  لتطوير  الشراكة  باتفاقية  املستدامة  والتنمية 
الشمسية لضخ مياه السقي، خصوصا بأقاليم فالحية كإقليم تاونات، 
لذا نسائلكم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي اتخذتموها لتسريع 
التفعيل؟  التي تعيق هذا  تفعيل هذه اإلتفاقية؟ وما هي اإلكراهات 

وشكرا السيد الوزير.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، جوابكم السيد الوزير.

 لويداعزيزارب ح،انزيرا لط قلان ملع د8ان لتأميلا ملوتد مل:

أشكر السيد النائب املحترم، أنا ملزم باش ندير عناوين ديال اإلجابة 
كما قلنا الوقت ال يسمح، أنتم تعلمون أن هناك إستراتيجية ديال 
النجاعة الطاقية اللي خاصنا نقصو من الكلفة ديال الطاقة وحسن 

التدبير ديالها، تعلمون تهم جميع القطاعات املستهلكة، قطاع النقل 
والصناعة وغير وغيرو املنازل إلى غير ذلك، يعني القطاع ديال الفالحة 
يعني هو جزء من املستهلكين للغاز البوطان اللي كتوصل الدعم ديال 
الدولة تقريبا 7 ديال مليار ديال الدرهم، وهاذ السنة غنوصلو يتحدث 
واحد  املشروع  واحد  كان  فإذن  الدرهم،  ديال  مليار  ديال   10 على 
اإلتفاقية، احنا تكلمنا مع السيد وزير الفالحة باش نعاود نجلسو، 
الدولة تعاون باش يمكن لينا نمشيو إلى طاقات أخرى، غتكون إن شاء 
هللا يعني محافظة للبيئة ومهمة وفي نفس الوقت غير مكلفة بالنسبة 
ناخذوه  غننعاودو  هللا  شاء  إن  العمل  هو  وهذا  الوطني،  لإلقتصاد 

ونشتغلوعليه جميعا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لويداعمراف �سيافهر5:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

بكر ا لويدا لرئيس،

عندنا عشرات  ألنه  القطاع  بهاذ  تهتمو  أن  نرجو  الوزير،  السيد 
اآلالف من الضيعات والعاملين فيها اللي بغيناهم يقتصدو على الطاقة 
من جهة، ومن جهة أخرى تكون واحد الرافعة باش نطورو هاذ الجهود 
ديال البالد ديالنا، الرؤية ديال صاحب الجاللة في الطاقات املتجددة، 
املجال،  هاذ  في  متطور  كبلد  املغرب  ديال  الصورة  ديال  التنزيل 
واالستفادة ديال البحث العلمي ديالنا في الشركات ديالنا في الجامعات 
ديالنا من هاذ القطاع الحيوي الجديد اللي فيه التطورات التكنولوجية 
متعددة، الذي نرجوه هو أن البالد ديالنا تستمر في التميز، ثم تكون 
العائدات على التشغيل ديال الشباب ديالنا وديال املقاولة ديالنا باش 
نزيدو إلى األمام جميعا بالشباب ديالنا وبالفالحا ديالنا إن شاء هللا، 

وشكرا السيد الرئيس.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي؟ جواب السيد الوزير.

 لويداعزيزارب ح،انزيرا لط قلان ملع د8ان لتأميلا ملوتد مل:

أنا كنشكر السيد النائب املحترم، راه البالد ديالنا وهاذ القضية 
نقول لكم ما عندها عالقة حتى بالحكومة، البالد ديالنا مضطرة تم�شي 
للنجاعة الطاقية، راه الكلفة السنوية ديال الطاقة 52 مليار سنويا 
الفاكتورة اللي كيخلص البالد ديالنا باش نخلصوا الطاقة، اللي 93% 
كنستوردوها، بمعنى ما عندناش حل إال نمشيوا للنجاعة الطاقية، إيال 
بغينا نحافظوا على بالدنا واملؤهالت طبيعا جميع القطاعات، اليوم 
العملية ديال التحفيز، ولكن سنمر إلى عملية اإلنزال ألن ما عندو معنى 
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فقير غنعاونوه طبعا ما يشريش بوطة غالية ولكن الصنايعي خاص 

يم�شي للنجاعة الطاقية، الفالح يم�شي للنجاعة الطاقية، اللي كيدير 

السياحة يم�شي للنجاعة الطاقية، اإلدارات العمومية تم�شي للنجاعة 

الطاقية، النقل اللي كندعموه خاص يم�شي للنجاعة الطاقية، هاذ 

ال�شي خاصنا نمشيو فيه، ما�شي قرار ديال الحكومة، يعني بطلة وال 

ما�شي بطلة وال باغية وال قرارديالنا وال، هادي البالد..

 لويدارئيسا لجلول:

نأتي على آخر سؤال خاص بقطاع  الوزير، وبذلك  السيد  شكرا 

الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة، نشكركم السيد الوزير على حسن 
مساهمتكم في هذه الجلسة، ونمر إلى قطاع السياحة والنقل الجوي 

والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي، يتضمن هذا امللف ثالثة 

أسئلة بطلب من السيد وزير السياحة طلب إدراج السؤالين املوجهين 

إليه إلى السيد وزير السياحة دفعة واحدة نظرا لوحدة املوضوع، ويتعلق 

األمر بالسؤال 17 و19 الذي يخص تشجيع السياحة وكذلك النهوض 

بالسياحة الداخلية إن لم ترتئوا مانعا فلنعمل على االستجابة لطلب 
السيد الوزير، إذن نعم السؤال األول آني متعلق بتشجيع السياحة 
الداخلية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، 

فليتفضل أحد السادة النواب املحترمين بطرح السؤال.

 لأ ئشلا لويدةاميألا لط لبي:

 لويدا لرئيسا ملحترم،

السيد الوزير،  العطلة الصفية على األبواب نسائل كفريق اشتراكي 
أو  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  هي  ما  حول  السياحة،  وزير  السيد 

املزمع اتخاذها من قبل هذا القطاع؟ أوال لتشجيع السياحة الداخلية، 

ولتمكين املواطن من االستفادة من الوحدات الفندقية بأثمنة تفضيلية 

مالئمة لكل الشرائح املجتمعية، وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

بالسياحة  النهوض  حول  اآلني  السؤال  النائبة،  السيدة  شكرا 

العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الداخلية 

والتنمية.

 لأ ئبا لويدامحمدا لح رتي:

 لويدا لرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم حول اإلجراءات التي ستتخذونها لتقوية 

آليات االستقبال الستيعاب الطلب املتزايد على السياحة الداخلية، 

خصوصا ونحن على أبواب العطلة الصيفية؟ وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، جوابكم السيد الوزير على السؤالين، السيدة 
الوزيرة على السؤالين.

نزيرا لوي حلا لدىا ك تشلا لدنللا بوط لب،ا ملي ءا  لويدةا
ن القتص دا الجتم عيا ن لصأ علا لتقليديلا ن لأقلا لجو5ا

 ملكلفلاب لوي حل:

شكرا على هاته األسئلة،

 لويدا لرئيسا ملحترم،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو8،

شكرا على هاذ السؤال املهم، والسياحة الداخلية مهمة إذا تشكل 
%33 للسياحة في املغرب، إذا عندها أهمية كثيرة وطلعوا ليالي املبيت 
من 2.5 مليون في 2001 ل 6 مليون ونص في 2016 إذا طلعات السياحة 
الداخلية، وفي االستراتيجية ديالنا، السياحة الداخلية في الرؤية ديال 
2020 عندنا إذن باغيين نضاعفوها باش توصل إن شاء هللا ل 40% 
السياحة في البالد، إذن عندنا الحمد هلل في الوزارة خدامة على باش 
تشجع هاد السياحة على 3 داملحاور أوال تدير اإلشهار وتنشيط السياحة 
خلق  وثالثا  اململكة،  جهات  على  أفضل  توزيع  ثانيا  الترويج،  وإذن 
محطات سياحية تالئم خصوصية السائح املغربي وهي محطة بالدي، 
150 درهم و550 درهم، إذن باش  بين  محطة أوال السعر تحدد ما 
نشجعو املغاربة باش يمشيو لهاد لهاذ املحطات، وثانيا هاذ املحطات 
خذينا هاذ باعتبار العادات ديال العائلة املغربية والتقاليد، إذن حلينا 
3 ديال املحطات في أكادير وفي إفران وفي املهدية، الوزارة تتلتزم باش 

تشجع املغاربة باش يسافرو، إذن...

 لويدارئيسا لجلول:

أحد  فليتقدم  اإلشتراكي،  للفريق  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
النواب مشكور، السيدة النائبة.

 لأ ئشلا لويدةاميألا لط لبي:

ملا طرحنا هاذ السؤال السيدة الوزيرة طرحناه ألن كنلقاوا كاين 
واحد التفاوت ما بين املنتوج املعروض على السياح املغاربة و كذلك 
املهاجرين املغاربة والثمن املعروض على السياح األجانب، وهنا كنلقاو 
في هاذ الفرق بين األثمنة كيحرم املواطنين من الولوج لهاذ املؤسسات 
املواطن  أنه كيجعل من  الوزيرة  السيدة  أن جوابكم  ثم  الفندقية، 
مفروض عليه يم�شي لهاد الوحدات فقط اللي أنتما كتحددوا، مع العلم 
أن املواطن هو أولى من اإلستفادة بشكل متساوي مع جميع من جميع 
الوحدات الفندقية و بأثمنة تفضيلية وهذا حقو ألنه يؤدي الضريبة 

عن ذلك، كذلك هناك فرق ما بين األثمنة املعروضة عبر....
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 لويدارئيسا لجلول:

شكرا التعقيب الثاني ألحد النواب أو النائبات من فريق العدالة 
والتنمية، تفضل.

 لأ ئبا لويداخ لداتكوكي8:

بكر ا لويدا لرئيس،

شكرا السيدة الوزيرة، حقيقة بغيت نقول أن املغاربة كيسافرو 
ديالو، ومؤخرا  والجمال  ديالهم  الوطن  و كيكتشفو  الوزيرة  السيدة 
يعني ولى واحد الطلب خاصة على املناطق الجبلية وهذا كيفترض أن 
تكون واحد اإلستراتيجية عند الوزارة ديالنا باش نوجدو يعني ونقدمو 
هاد املنتوج للسائح املغربي في أحسن حلة، وهذا كيفترض بالضرورة 
تكون عندنا يعني نهيئو املدارات السياحية وبشكل اللي يخلق الرواج 
في مناطق اللي هي كتعيش واحد يعني واحد الركوض اإلقتصادي، وملا 
ال التفكير مثال في أننا ننوعو العرض السياحي ديالنا نمشيو في اتجاه 
محطات ديال التزلج على الثلج في أقاليم ما كتجيش منها إال الصور ديال 
العوز والصور ديال يعني شضف العيش في واحد يعني الفصل اللي 
كيكون يعني تضيق فيه الصدور، السيدة الوزيرة بغيت نطرح سؤال 
على واحد املركز ديال التكوين يعني املرشدين السياحيين الجبليين اللي 
هو الوحيد وطنيا وفي شمال إفريقيا، وهو اآلن مغلق ملدة 4 سنوات، 
وكنفترضو يعني في هاذ القطاع أنه يكون آلية من اآلليات ديال التوزيع 
العادل للثروة وأننا نخلقو أنشطة يعني باالستفادة من هاذ العرض ديال 
السياحي الداخلي في مناطق اللي ما يمكنش تدار فيها أنشطة أخرى على 

املستوى الصناعي واألنشطة األخرى والسالم، شكرا.

 لويداريئسا لجلول:

شكرا السيد النائب، السيدة النائبة استنفدت، السيدة الوزيرة 
استنفذت وقت اإلجابة نمر إلى السؤال املوالي سؤال آني عن القطاع 
التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  السياحي 
الدستوري، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، وتفضل السيد 

النائب.

 لأ ئبا لويدامولودابرك يو:

بكر ا لويدا لويدا لوزير،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو8،

 لويدا لرئيس،

 لويد تان لو دةا لوزر ء،

السياق،  نفس  في  كيم�شي  ديالنا  السؤال  الحقيقة  في  نفس،  في 
كنعرفو أن السياحة عندها دور مهم PIB ديالنا يعني منتوج الدخل 
العام لبالدنا واللي تتساهم فيه السياحة ب %6، السؤال ديالنا أشنو 

هي األفق واإلستراتيجيات اللي غتستعملها وزارة السياحة مستقبال مع 
هاذ القطاع اللي مهم وإستراتيجي في بالدنا؟

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

ن لأقلا لجو5ا نزيرا لوي حلا س جد،ا محمدا  لويدا
ن لصأ علا لتقليديلان القتص دا الجتم عي:

 لويدا لرئيس،

 لويد تان لو دةا لأو ب،

سعيد جدا بالحضور معكم في أول خروج في البرملان للجواب على 
األسئلة ديال السادة النواب، فيما يتعلق بهذا القطاع ديال السياحة كما 
كتعرفوا كيعرف تطورات وتقلبات على املستوى العالمي وبالخصوص 
في هاذ املنطقة ديالنا، املنطقة ديال البحر األبيض املتوسط، لوجهات 
سياحية كبيرة عرفت واحد التحول وواحد االنهيار اللي أثر على هاد 
اإلقتصادات اديال هاد الوجهات وديال هاد بالنسبة للشغل وبالنسبة 
لالستثمارات وبالنسبة لعدد الزوار اللي كتم�شي لهاد املناطق اللي عرفت 

هاذ التقلبات املهمة.

فرغم هاذ التأثيرات اللي هي في املنطقة ديالنا الجيو إستراتيجية، 
رغم هاذ األزمة اللي كيعيشها هاذ القطاع في هذا املنطقة ديالنا، استطع 
املغرب أنه يحافظ ويواجه هاد األزمة وبقات مؤشرات اللي كتبان اليوم 
لنا بالنسبة ل 2016 وال بالنسبة لبداية 2017 املؤشرات مشجعة، حيث 
أن عدد الزوار ارتفع لواحد املعدل ديال 5 %، عدد الليالي ديال املبيت 
حتى هي إرتفعت بواحد النسبة ال بأس بها، وفي 2016 حققنا واحد 
الرقم ديال املداخيل بالنسبة للعملة الصعبة اللي وصل تقريبا 65 مليار 
ديال الدرهم، األرقام اللي كانت تعطات قبل تحينت من طرف مكتب 
الصرف واليوم الرقم اللي وصلنا له بالنسبة لسنة 2016 65 مليار ديال 
الدرهم، هذا رقم مهم بالنسبة لالقتصاد ديالنا، رغم هاذ التحسنات 
اللي كاينة وهاذ اإلنتعاش اللي كاين بالنسبة للقطاع، ما نقولوش أننا 
بداية  إستراتيجيات هيكلية كبيرة  قطعنا أشواط كبيرة، كنا وضعنا 
2000 إستراتيجية ديال 2010 ومن بعد الرؤية ديال 2020، وما زال 
اللي هي منصوص عليها  باش نحققوا األهداف  عندنا مسافة كبيرة 
في هاذ الرؤية ديال 2020 وكيخصنا البد ما ناخذوا إجراءات عملية، 
أوال إلرجاع الثقة لهذا القطاع الحيوي املهم، ثانيا حل اإلشكالية ديال 
اإلستثمار بصفة عامة في هاذ القطاع، ألن قطاع كيطلب رأسمال كبير 
ومحطات كبيرة اللي شرعنا فيها في هاد السنوات األخيرة كلها عرفت 

واحد النوع ديال التوتر بسبب اإلشكالية خصوصا ديال اإلستثمار..

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.
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 لأ ئبا لويدامولودابرك يو:

بها  قمتوا  اللي  امليدانية  الزيارات  على  تنشكروك  الوزير،  السيد 
أخيرا، نهار السبت ونهار األحد لألقاليم الجنوبية حيث زرتوا محطات 
األبيض  والشاطئ  مازاكون  ديال  املحطة  وشفتوا  وطانطان،  بأكادير 
وتنعرفوا السيد الوزير أنكم رجل امليدان، ما�شي رجل املكتب اللي غيبقى 
في املكتب دياله وهاذ ال�شي نتمناو أن الحكومة كذلك تقوم بزيارات 
ميدانية في كل القطاعات، كل وزير على حدة ولكن في نفس الوقت أن 
القطاع يعاني مشاكل رغم املشاكل تتجلى باألخص هناك بعض املناطق 
وال بعض املدن اللي السياحة فيها يعني ما فيهاش الربح نهائيا، تنطلبوا 
منكم السيد الوزير أن هادوك املستثمرين اللي مضرورين، تدخلوا باش 
تديرو لهم جدولة ديال الديون، ويشوفو مشاكلهم، ألن السياحة ملي 
كيشوف واحد مضرور وما تيلقا اآلخر في جنبوا حتى واحد، حتى واحد 
ما غيزيد ليها، ولكن إيال راقبتوا وشفتوا أن هادوك الناس مضرورين 
خاصكم تساعدوهم باش يخرجوا من هاديك املحنة، هناك كذلك ما 
كاينش غير تشوفوا أن اعتنيتوا بالبحر أكثر، بغيناكم تعتانيو بالسياحة 
في املغرب ألن املغرب فيه الشاطئ، فيه الجبل، فيه الصحراء، فيه 
الرمال فيه الواحات، خاص السياحية في بالدنا تعمم وباألخص املناطق 
تساهم  ليها  يمكن  ديالها  الدور  عندها  كذلك  تتساهم  ألن  الجبلية 
في خلق مناصب وخلق الثروات، وتنعرفوا أن تقريبا 2 داملليون ديال 
منصب شغل اللي في السياحة، وبطريقة مباشر أو غير مباشرة، هذا �شي 
مهم جدا، خاصنا هاذ 2 داملليون نردوها إشاء هللا من هنا 2020 وال 25 
تولي 4 داملليون عالش ال، إيال كانت اإلستراتيجية يمكن أن هذا القطاع، 
كاين واحد البرنامج كذلك ديال قريتي، بغينا نسولوكم السيد الوزير 

اللي فيه الشراكة مع الفاعلين اإلقتصاديين..

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، ليس هناك تعقيب إضافي، استنفدتم السيد 
الوزير الوقت املخصص لكم، نشكركم على مساهمتكم وأنتم السيدة 
الوزيرة في هذه الجلسة، ونمر إلى القطاع القطاع املكلف بالصناعة 
التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، سؤال عن وضعية الصناع التقليديين 
للوحدة  اإلستقاللي  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، فليتفضل أحد السادة النواب بطرح السؤال.

 لأ ئبا لويدا لكشيراق دة:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

 لويدا لرئيس،

السيدة الوزيرة، ال يخفى عليكم السيدة الوزيرة الدور األسا�شي 
والهام الذي يلعبه الصانع التقليدي في إنعاش اإلقتصاد الوطني، وعليه 
نسائلكم السيدة الوزيرة ما هي اإلجراءات والتدابير التي ستتخذونها من 
أجل تحسين الوضعية اإلقتصادية واإلجتماعية للصناع التقليديين؟ 

وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

جوابكم السيدة الوزيرة.

نزيرا لوي حلا لدىا ك تشلا لدنللا جميللا ملصلي،ا  لويدةا
ن القتص دا الجتم عيا ن لصأ علا لتقليديلا ن لأقلا لجو5ا

 ملكلفلاب لصأ علا لتقليديلان القتص دا الجتم عي:

بقطاع  اهتمامكم  وعلى  املهم،  السؤال  هذا  على  الفريق  شكرا 
اليوم أن موضوع  التقليدية واإلقتصاد اإلجتماعي، فأكيد  الصناعة 
الصناعة التقليدية هو ليس يعني منتجات تقليدية فقط، ولكنها تحمل 
أبعاد ثقافية وحضارية للمغرب بتاريخه وعراقة تاريخه، فاليوم أكيد 
أن الصناع التقليديين هم جزء أسا�شي داخل املنظومة، وإذا الحظتم 
كان  للبرملان  املقدم  الحكومي  البرنامج  في  الحكومة  رئيس  السيد  أن 
هناك جزء كبير مخصص للصناعة التقليدية ولإلقتصاد اإلجتماعي، 
املحاور، من  العديد من  الذي يتضمن  الحكومي  البرنامج  طبعا هاذ 
املحاور األساسية في الجانب املرتبط بالصناعة التقليدية واإلقتصاد 

اإلجتماعي، البعد والجانب اإلجتماعي للصناع التقليديين.

اليوم قطاع الصناعة التقليدية السيدات والسادة النواب يشغل 
2.3 يعني ثاني قطاع مشغل في املغرب بعد الفالحة، قطاع اللي يمكنا 
نقولوا أنه كيشغل %20 من الساكنة النشيطة، إذن فاليوم قطاع 
ينبغي  قطاع  ما�شي  هذا  اإلجتماعي  واإلقتصاد  التقليدية  الصناعة 
التعامل معه بمقاربة إجتماعية صرفة، ولكن هذا قطاع يساهم في 
خلق الثروة في املغرب، يساهم في خلق فرص الشغل، و بالتالي يحتاج إلى 
أن نتخذ تدابير من أجل حماية هاذ املنظومة في صورتها الكلية، اليوم 
أول إجراء تشتغل عليه الوزارة املعنية هو إخراج إستراتيجية جديدة 
للقطاع، اإلستراتيجية الجديدة كانت ما بين 2007-2015 انتهت اليوم، 
نحن بصدد يعني الوقوف عند مخرجات هذه اإلستراتيجية واملنجزات، 
وكذلك حول اليوم احنا ندرس إستراتيجية إطالق إستراتيجية جديدة 
للعقد القادم، وأكيد أن هاذ اإلستراتيجية من أهم املحاور اللي غتضمنها 

املحور االجتماعي املتعلق بالصناع.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

 لأ ئبا لويدا لكشيراق دة:

يتضح أنه الحكومة تفكر، ولكن لألسف يعني في البرنامج الحكومي 
التقليديين  الصناع  في شأن  إستراتيجية  لها  الحكومة  أن  يتضح  لم 
مستقبال، يعني كان الهدف من طرح هاذ السؤال أوال هو املعاناة ديال 
الصانع التقليدي، كتعرفو السيدة الوزيرة بأن الصانع التقليدي هو 
األساس، فهو املبدع هو الصانع، ولكن ملا كنوصلو للمدخول كنلقاو 
الحال  فبطبيعة  آخر مستفيد،  فهو  تستفيد،  التي  هي  أخرى  جهات 
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ولكن  يستفيدون،  الذين  املصدرين هن  تستفيد،  التي  هي  البازارات 
الصانع التقليدي ال يستفيد حتى من التكوينات باش يحسن الجودة 
ديال الصناعات ديالو ما كيستافدش من هاذ التكوينات، كاين إشكال 
آخر مطروح وهو تثمين املواد األولية للصانع التقليدي، منطقة ديال 
الظهرة راكم كتعرفو السيدة الوزيرة، اآلن الكسابة في وقت الصيف 
كيرميو هاذيك الصوفة ديالهم ديال األغنام ديالهم وكيرميو الجلود ألنه 

ما كاينش اللي كيقتني.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ نمر للسؤال املوالي، 
والسادة  للسيدات  املغربي  الصانع  وضعية  تحسين  عن  آني  سؤال 

النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل.

 لأ ئبا لويدابوعشيدالشيدةا:

بكر ا لويدا لرئيس،

 لو دةا لوزر ء،

 لو دةاإخو نيا لأو با ملحترمو8،

عرف قطاع الصناعة التقليدية نموا مهما عكسه التطور الكمي 
لعدد التعاونيات التي باتت تؤطر اآلالف من الصناع التقليديين، األمر 
الذي يتطلب تفعيل اإلستراتيجية الوطنية لتطوير مبادرة اإلقتصاد 
كاتبة  السيدة  نسائلكم  لذا   .2020 أفق  في  والتضامني  اإلجتماعي 
الدولة املحترمة، ما هي اإلجراءات التي ستتخذونها لتسريع تفعيل هذه 

اإلستراتيجية للنهوض بوضعية الصانع التقليدي؟ وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

السيدة كاتبة الدولة، جواب.

نزيرا لوي حلا لدىا ك تشلا لدنللا جميللا ملصلي،ا  لويدةا
ن القتص دا الجتم عيا ن لصأ علا لتقليديلا ن لأقلا لجو5ا

 ملكلفلاب لصأ علا لتقليديلان القتص دا الجتم عي:

شكرا السيد النائب املحترم، وشكرا للفريق مجددا على هاذ السؤال، 
 2015-2007 إستراتيجية  من  استفاد  القطاع  أن  أخرى  مرة  كنأكد 
والتي تم توقيع عقد برنامجها في 2007 أمام جاللة امللك، اليوم هاذ 
اإلستراتيجية تم استنفاذ األهداف والبرامج املسطرة فيها، ونحن بصدد 
يعني اشتغال على إطالق إستراتيجية جديدة للقطاع بتصور جديد 
معتمدة على التشخيص من جهة، تشخيص الواقع من جهة ومعتمدة 
كذلك على وضع توجهات إستراتيجية جديدة تنسجم مع الديناميكية 
من  العديد  في  بالدنا  تشهدها  التي  الكبرى  واألوراش  االقتصادية 
املجاالت، كذلك هاذ اإلستراتيجية تستحضر البعد اإلجتماعي وكنكرر 
والصانعات،  للصناع  بالنسبة  اإلجتماعي  البعد  تستحضر  وكنقول 

وأكيد أن الصانعات هما عندهم دور كبير في مجال الصناعة التقليدية، 
بالنسبة ملوضوع التعاونيات، التعاونيات اليوم املغرب يعرف تطورا 
كبيرا، الرقم إلى حدود 2016، عندنا 16 ألف تعاونية، 16 ألف تعاونية 
طبعا مجال الصناعة التقليدية هو مجال مهم في التركيبة العمومية 
للتعاونيات، هذه التعاونيات تشتغل في إطار أن الوزارة كيف ما تتعرفو 
كاين تعاونيات في مكتب تنمية التعاون، وهناك كذلك مجال اإلقتصاد 
اإلجتماعي، ففي إطار البرامج املخصصة لالقتصاد اإلجتماعي والبرامج 
املخصصة للتعاونيات تجتهد، غنقول الوزارة كتعمل مجهودات بأن 
هاذ التعاونيات أوال تكون برامج في مجال ديال التكوين، في مجال ديال 

التحفيز،في مجال ديال التشجيع طبعا.

 لويدارئيولا لجلول:

شكرا السيدة كاتبة الدولة، تعقيب السيد النائب املحترم.

 لأ ئبا لويداعشدا للطيفا لعيد5:

 لويدا لرئيس،

نحن نثمن ما جاء في كالم السيدة كاتبة الدولة، اللي بغيت نقول 
هو فعال كانت هناك إستراتيجية 2015، اآلن يعني كاين فراغ في 2017، 
فنتمناو هاذ اإلستراتيجية اللي قالت عليها السيدة كاتبة الدولة يكون 

فيها إشراك ديال الخبراء وديال املهتمين باملجال وذوي الخبرة.

بالنسبة لهاذ القطاع األخت كاتبة الدولة يعني هذا قطاع اجتماعي 
واقتصادي يشغل نسبة مهمة من املواطنين كما سبق يعني في الحديث 
ديالكم، اليوم السيد الوزير واألخت كاتبة الدولة هاذ الفئة كتنتظر منا 
الكثير وهاذ الفئة يعني عندها حاجيات وعندها تعيش يعني كاين تهميش 
في حق هاذ الفئة، ما سمعناه يعني من التغطية اإلجتماعية لهاذ الفئة 
ما زال ما كاينش في في أرض الواقع، تنتمنى أن يعني الوزارة والحكومة 
تاخذ هاذ امللف هذا انتاع التغطية اإلجتماعية بعين اإلعتبار و بالسرعة 

الالزمة، ألن هاذ الفئة عانت كثير من التهميش في الفترات السابقة.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ نشكركم السيدة 
كاتبة الدولة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل إلى القطاع 
املكلف بالشؤون العامة والحكامة، سؤال آني عن اإلجراءات املتخذة 
الستقبال شهر رمضان األبرك للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد السادة النواب لطرح السؤال.

 لأ ئشلا لويدةالشنىاكحلي:

بكر ا لويدا لرئيس،

السيد الوزير، يعني البالد ديالنا مقبلة على استقبال شهر رمضان، 
واحنا كنعرفو خالل هاذ الشهر تيكون واحد الرواج اقتصادي مهم 



1685 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.32–18.شعبان.1438  )15.ماي.2017( 

وكيكون إقبال على واحد املجموعة من املواد اإلستهالكية، اللي يعني 
كيستعملها املواطن البسيط في املائدة ديال اإلفطار ديالو، لكن باملقابل 
كنلقاو واحد املجموعة من التجار والباعة كيقومو بالرفع من األثمنة 
ديال هاذ املواد اإلستهالكية خالل هاذ الفترة ديال شهر رمضان، لذا 
التي  واإلجراءات  ديالكم  اإلستراتيجية  شنو  الوزير  السيد  نسائلكم 
ستقومون بها من أجل يعني تلبية الحاجيات ديال املواطنين في هاذ 
املواد اإلستهالكية ؟ ثم ما هي اإلجراءات الوقائية والرقابية اللي غتقومو 
بها للحد من هاذ التالعب اللي كيعرفوه هاذ التجار خالل هاذ الشهر 

الكريم؟ وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة، جواب السيد الوزير.

 لويدالحونا لد ند5،ا لوزيرا ملأتدبالدىارئيسا لحكوملا
 ملكلفلاب لشؤن8ا لع ملان لحك مل:

بكر ا لويدا لرئيس،

شكرا على هذا السؤال، أوال طمأنة املواطن السوق غتكون املواد 
كلها إن شاء هللا موجودة، ولكن هذا ال يعني أن غتكون الشفافية مائة 
في املائة، غنقولها ليكم من هنا 2016، 5000 مخالفة ّدارت، 5000 
مخالفة، إذن شحال من مراقبة باش تخرج 5000؟ الحكومة قايمة 
بواجبها ولكن راه الغشاش اللي كيحضيك ما�شي أنت اللي تتحضيه، 
إذن كيفاش فعال مع املواطنين في اللجنة راني عطيت للسادة البرملانيين 
والبرملانيات 2 ديال األرقام ديال الهاتف، ممكن يتصلو بكم الناس، إما 
اتصلو بالسلطات املحلية إما بالوزارة وال املواطن يتصل بنا، ألن هاذ 
اللعب،  مافيهش  ال�شي  وهاذ  املواطن  ديال  بالصحة  كيتالعب  ال�شي 
تنقول هاذ ال�شي ما فيهش اللعب، راه العقوبة غتنزل على كل واحد، إما 
تيحتكر إما تبيع الحاجة الفاسدة إما تيزيد في األسعار، إذن الحكومة 
غتقوم بواجبها، ولكن تنقول العمل ديال الحكومة غير كاف، خاص 
املواطن ينخرط معنا وأنا مستعد نعطيكم 2 ديال األرقام ديال الهاتف 

باش يكون االتصال مع املواطنين، شكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيب للسيد النائب املحترم، تفضل.

 لأ ئبا لويدانوفلا لأ صر5:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

السيد الوزير، ما كاينش غير املراقبة وما كاينش غير تزويد األسواق 
وما كاينش غير مراقبة األسعار، كاين كذلك الجودة السيد الوزير، وكاين 
نقطة مهمة هو la traçabilité السيد الوزير، ما يمكن السيد الوزير 
كل مرة املغاربة نجيو ونلقاو في رمضان أن األسواق املغربية كتعمر مثال 

بالثمور ديال إسرائيل على حساب أرا�شي وعلى حساب فلسطينيين، 
السيد الوزير خاص الناس اللي كيراقبو نعطيوهم ونمولوهم ونزيدهم، 
التقنيين الصحيين، خاصنا نديرو تقنيين متخصصين، وخاصنا نديرو 
كثيرا على  نركز  الوزير  السيد  بعيدة،  ملناطق  يمشيو  باش  السيارات 

الشق في املجال القطاع املهيكل وكنساو القطاع الغير املهيكل.

السيد الوزير، خاصنا والبد هاد جميع املتدخلين في هاد العمل 
ديال الرقابة تكون التنسيق بيناتهم، وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير في بعض الثواني، انتهى الوقت 
السيد الرئيس، ال مازال بعض الثواني، بعض الثواني، تفضل السيد 
الوزير، تعقيب إضافي؟ تفضل، تعقيب إضافي من الفريق اإلشتراكي. 
كاين تعقيب إضافي؟ تعقيب إضافي لفريق األصالة واملعاصرة، املعارضة 

حسب القانون الداخلي، فليتفضل أحد السادة النواب.

 لأ ئبا لويدامحمدا لحجيرة:

بكر ا لويدا لرئيس،

وأكرمنا  بعافية  رمضان  بلغنا  اللهم  الحقيقة  في  الوزير،  السيد 
عالقة  عندها  يعني  أمور،  به  الشهر  هذا  لكن  أيامه،  في  بالطاعة 
باملحيط، باملحيطات القريبة بالعبادة، بحيث هناك ظاهرة ديال أوال 
الظاهرة ديال املتسولين اللي يجب أن نجيب عليها ونوفر لها ما يكفي 
من أجل..، على األقل في هذا الشهر أنه يكون عندها حل، أيضا بالنسبة 
لصحة املواطن خاص ديك الوحدات الطبية في حالة كتوقع حاالت في 
الشارع كتلقى عدم اإلستجابة ديال الوحدات الطبية املستعجلة باش 
أيضا  للمستعجالت.  الحالة  فهاذ  واملواطنين  املواطنات  نقلوا  يمكن 
املستعجالت دورها خاصها تقوم بادور ديالها كما يجب باش ما يبقاوش 
املواطنات واملواطنين في هاد الظروف وكنعرفو كتكون عندهم حاالت 

ديال املرض اللي خاص التجاوب معهم فيها.

في الشق املتعلق باإلعالم، يجب أن تكون هناك برامج إعالمية..

 لويدارئيسا لجلول:

للفريق  إضافي  تعقيب  الوقت،  استنفدتم  النائب،  السيد  شكرا 
اإلشتراكي.

 لأ ئبا لويداحأ 8ارح ب:

السيد الوزير، في كل مرة كتعلنو على نفس اإلجراءات، وفي كل مرة 
كتحملوا املواطن املغربي جزء من اإلجراءات اللي خاصكم تقومو بها اللي 
هي محاربة الغش، املغاربة مائدة رمضان غالية عليهم، واش قادرين على 
أننا نخففو من هاذ الغالء ديالها؟ واش قادرين نحميو القدرة الشرائية 
ديال املغاربة؟ واش قادرين أيضا نحميو األسواق ديالنا من املواد املهربة 
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ومن املنتوجات املهربة وعلى رأسها املنتوجات ديال التمور اللي جاية من 
الكيان اإلسرائيلي؟ هادي هي اإلجراءات اللي بغينا وهادو هما اإلجابات 
وسالم،  رمضانبسلم  يؤديو  منا  كيسناو  املغاربة  ألن  بغيناهم،  اللي 

ويأديوها بال ما يحسو بلي القفاف د رمضان ثقيلة عليهم، وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة، الجواب السيد الوزير، ما زال عندكم بعض 
الثواني.

 لويدالحونا لد ند5،ا لوزيرا ملأتدبالدىارئيسا لحكوملا
 ملكلفلاب لشؤن8ا لع ملان لحك مل:

شكرا، أوال غادي نعطي واحد 2 د األرقام د الهاتف 0537687300، 
ما�شي ليكم للمواطنين، أو ال 08. أرانا الجواب ديالكم.

ما  الصحي  الجانب  ديالها،  بالواجب  غتقوم  الحكومة  لكم  قلت 
ولكن  الجودة  الجودة،  اآلن  الصحة،  وزير  مع  عليه شوفو  نتكلمش 
راه  الشرائية،  الطاقة  اللي عندهم  الناس  ما�شي عاوتني غير  الجودة 
الجودة املهم تكون صحية، ها املهم هو اللي كيتالعبو بالصحة ديال 
املواطنين، الوفرة خاصها تكون في السوق، محاربة االحتكار، محاربة 
الزيادة في األسعار، محاربة الفساد. هادو عناصر هما األساس. إيال قدينا 
نزيدو فما فوق ياهلل خاصنا نتقادو مع هاد العناصر، ولكن ا أستاذة، 
كيهتم  منخرط،  الوعي،  د  املستوى  لواحد  الحمد هلل وصل  املواطن 
بالسياسة، كيحارب الغش، إذن خاصنا نديرو الثقة في املواطن ديالنا، 
أن املواطن فعال إيال حملناه معانا املسؤولية، ما�شي نحملوه املسؤولية، 
نتحملو جميع، البرملانيين حتى هما عندهم مسؤولية ألن املواطن غادي 
تصل بكم اشنو غتديرو؟ غتاصلو لينا بالسلطات املحلية إما بالحكومة 
باش نتعاونو كلنا ألن محاربة الغش راه ما يمكنش تعرفي الغشاشة 
مسبقا، راه كون عارفينهم كون راه مشاو للحبس، وليني ما عارفينهمش 
ولكن دروك الحبس، إذن كنقول غير املواطنين يطمأنوا، الحاجة اللي 

غتستورد غتستورد.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير،

شكرا السيد الوزير على مساهمتكم في هذه الجلسة. وننتقل إلى آخر 
قطاع املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني، وآخر سؤال هو آني 
عن إجراءات التفاعل مع املبادرة التشريعية للبرملان للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة التنمية، فليتفضل أحد السادة 

النواب لطرح السؤال.

 لأ ئشلا لويدةاف طملاأهلاتكرنر:

بكر ا لويدا لرئيس،

 لويدا لوزيرا ملحترم،

ينص الدستور والنظام الداخلي ملجلس النواب على آليات تشريعية 
للحكومة،  تشريعي  مخطط  غياب  ظل  في  القوانين  مقترحات  أهمها 
التي ستتخذها حكومتكم  الوزير، ما هي اإلجراءات  نسائلكم السيد 
السلطة  باعتباره  للبرملان،  التشريعية  املبادرة  مع  اإليجابي  للتفاعل 

التشريعية الحصرية؟ وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيدة النائبة، تفضل السيد الوزير لإلجابة.

 لويدامصطفىا لخلفيا لوزيرا ملأتدبالدىارئيسا لحكوملا
 ملكلفاب لعالق تامعا لبرمل 8ان ملجتمعا ملدني:

بوماهللاا لرحمنا لرحيم.

النواب  والسادة  السيدات  الرئيس  السيد  السؤال  بهاذ  أنوه  أوال 
بسيط  عندنا  اللي  السؤال  اآلن  املحترمين،  املحترمات  والنائبات 
بشكل  ديالها  الهدف  للجنة  قانوني  اإلطار  واحد  وهوالحكومة غتدير 
أسا�شي هو متابعة املبادرة التشريعية للحكومة. هذا هو الطموح ديالنا 
باش في كل شهر يتقدم مقترح قانون وخصو يتبرمج، لألسف الشديد 
راه كتوضع مقترحات القوانين وما كتبرمجش في اللجان، 288 مقترح 
في الوالية السابقة، حوالي النصف ديالها ما تبرمجش، ما كنعفيش أنا 
الحكومة من املسؤولية، ولكن خصنا نتعاونو باش هذاك األجل، السيد 
رئيس الحكومة سيصدر قريبا منشور غادي يوقع فيه إرساء لجنة بين 
وزارية غتبقى تجتمع بشكل دوري ملناقشة مقترحات القوانين وتحديد 
املوقف منها والتفاعل إيجابا بالتالي مع املبادرة التشريعية للبرملان. واحنا 
عندنا إرادة نأمل أن ننجح فيها كحكومة، وهي أنه ما تبقاش السقف 
ديال 20، راه السقف ديال 20 مقترح قانون اللي تصادق عليه في الوالية 
السابقة وكان في املرة السابقة ما عمرنا تجاوزنا 20، في املقابل الحكومة 

من املبادرة التشريعية املرتبطة بالحكومة حوالي 400.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الوزير، تعقيبكم السيد النائب املحترم، تفضل.

 لأ ئبا لويدارض ابوكم ز5:

بكر ا لويدا لوزير،

التشريعية  املبادرة  مع  اإليجابي  بالتفاعل  التزامكم  نثمن  بداية 
للبرملان من خالل ما ستقوم به الحكومة، ولكن نؤكد السيد الوزير أنه 
اليوم اإلطار الدستوري والقانوني يتيح ويضمن التعاون بين السلطة 
الحكومية والسلطة التشريعية ثم اليوم ما يمكن لناش نجعلو من املبدأ 
ديال العقلنة البرملانية مدخل للحد من اختصاص البرملان في ممارسته 
الختصاصه التشريعي؛ ثانيا السيد الوزير، نحن مقبلين على إصدار 
التنظيمي  القانون  نشر  تم   133 بالفصل  املتعلق  التنظيمي  القانون 
املتعلق بحق امللتمسات في التشريع وهذا غيدخلنا في واحد الدوامة 
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ديال تحيين مجموعة من النصوص التشريعية اللي من املفترض أن 
السيد  نتمنى  لذا  كامال.  التشريعية  بوظيفته  يقوم  أن  البرملان يجب 
الوزير أنكم تعملو على ضمان القيم ديال البرملان باالختصاص ديالو 
خاصة في الشق اللي هو مرتبط بعمل الحكومة، ثم نتمناو السيد الوزير 

أنه الحكومة تفاعل...

 لويدارئيسا لجلول:

بكر ا لويدا لأ ئب،

هل هناك من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير استنفدتم كامل الوقت، 
شكرا لكم السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. وبهذا 
قد نكون قد استوفينا األسئلة املدرجة بجدول أعمالنا، شكرا على 

حسن تعاونكم.

ونمر اآلن لتناول الكالم وفق املادة 104 اإلخوان وفق املادة 104 
املحترمة  النائبة  السيدة  للمتحدثة  الكلمة  الداخلي،  النظام  من 
مريم وحسات عن فريق األصالة املعاصرة حول تداعيات التأخيرات 
القطارات على مصالح  املبررة في مواعيد  واإلضرابات املستمرة وغير 
السيدة  تفضلي  النائبة  السيدة  دقيقتين  في  واملرتفقين  املواطنين 

النائبة، السيد رئيس الفريق.

 لأ ئبا لويدامحمداأبرنرنارئيسافريقا ةص للان ملع صرة:

بكر ا لويدا لرئيس،

 لويدينا لوزيرين،

 لويد تان لو دةا لأو با ملحترمو8،

أود إحاطة املجلس املوقر علما بتأخرات متعددة للقطار في املواعيد 
ديالو، وناخذو كمثال السيد الوزير األسبوع املا�شي توقف القطار ما 
بين طنجة والرباط أكثر من 3 د السوايع، و بالتالي ونحن مقبلون على 
فصل الصيف، ونحن مقبلون أيضا على شهر رمضان املبارك، كنتمنى 
السيد الوزير أنه يحث املكتب الوطني للسكك الحديدية على احترام 
املواعيد ديال القطار خصوصا إيال عرفنا بأنه مجموعة من املواطنات 
واملواطنين كينتقلو من مدينة إلى مدينة من أجل الشغل ديالهم، أو من 
أجل قضاء مآربهم، أو من أجل أيضا أداء مهامهم في املهام اللي عندهم.

إذن السيد الوزير، فهاذ الوقت هذا اللي املكتب يعني كيقوم بإشهار 
بأنه غادي يدير TGV إلى آخره... وإيال ما كناش كنحترمو التوقيت السيد 
املواطنين،  ديال  املصالح  أوال  نكونو كنضرو  احنا غادي  راه  الوزير، 
وأيضا كنضرو بالسمعة ديال بالدنا. كنظن بأنه القطار الفائق السرعة 
اللي غادي يولي في بالدنا مستقبال، على األقل خاص يكون عندنا واحد 
االلتزام باملواعيد ألن هناك ناس اللي غادي يقدرو يمشيو من طنجة 
إلى الدار البيضاء باش يعني يقومو باملهام ديالهم في أحسن الظروف، 
وبالتالي الزم أننا نوجدو روسنا للمستقبل والزم أيضا أن مكتب السكك 

الحديدية يحترم املواعيد ديال القطار، وشكرا.

 لويدارئيسا لجلول:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للحكومة في دقيقتين.

 لويدامحمدانجيبابوليفاك تبا لدنللالدىانزيرا لتجهيزا
ن لأقلان للوجوتيكان مل ءا ملكلفاب لأقل:

بكر ا لويدا لرئيس،

 لويدا لرئيسا ملحترم،

بالفعل بالنظر إلى املوضوع املطروح باملادة 104 ال يمكن إال أن نعبر 
بالفعل بكل أسف عن ما يقع من تأخرات بالنسبة للقطارات، لكن 
الظاهرة وإن كانت ظاهرة متواجدة بنسبة معينة وهاذ النسبة في حدود 
%25، بمعنى أنه االنتظام ديال القطارات املغربية اليوم هو في حدود 
%75، 3 د القطارات منتظمين وقطار واحد غير منتظم. هذا �شيء ال 
يمكن أن نقبله صحيح، لكن اليوم السكك الحديدية املكتب يشتغل في 
إطار تحسين هاذ النسبة على أساس أنه عندنا ثالثة د اإلشكاالت اللي 

هي مركزية:

أوال ما هو مرتبط بالبنية ديال الصيانة السككية الحالية اللي تطلب 
على أنه يكون توقف في بعض املسارات وفي بعض القطع من السكك 

وهذا اللي تيجعل بعض القطارات تتأخر؛

نحن  التي  الهيكلية  بالبنية  مرتبط  التأخرات  هاذ  الثاني  والجزء 
بصدد االشتغال عليها، وخاصة املجاالت اللي فيها التثنية بحال الدار 
البيضاء، القنيطرة، وال التثليث مراكش سطات، وهذا اللي تيجعل أن 
العمل تيكون في أوراش مفتوحة ودائمة وفي بعض األحيان تضطر إلى أن 

توقف القطار أو أن يتأخر باش يكون هناك أشغال؛

واللي  النسبة  واحد  عندو  أيضا  هو  واللي  الثالث  السبب  وكاين 
السكك  ديال  املرورية  السالمة  إطار  في  نحسنو  أننا  على  تنحرصو 
بها  يقوم  التي  املسؤولة  الغير  األعمال  ببعض  الحديدية وهو مرتبط 
البعض، وخاصة سرقة بعض.. حتى كيوصلو la tram ويسرقوها وال 

يسرقو األسالك إلى آخره... وانتما كتعرفو.

الحكومة  وأيضا  مسؤوليته  يتحمل  ال  املكتب  أنه  يعني  ال  وهذا 
في هذا املجال، نعمل إن شاء هللا رب العاملين، من خالل أوال الخطة 
اإلستراتيجية ديال تفادي هذا األمر من خالل: أوال اإلستثمارفي البنية 
ديال القطارات اللي عندنا، وهاذ ال�شي في املخطط املستقبلي غادي 
باش  80 قطار مكوكي  120 عربة جديدة وحوالي  تقريبا  يكون هناك 
نسرعو ألنه كاين واحد الطلب اللي هو كبير، وأيضا من خالل إتمام هاذ 

املشاريع املهيكلة باإلضافة إلى...

 لويدارئيسا لجلول:

ورفعتا التتبع  حسن  على  للجميع  شكرا  الوزير،  السيد  شكرا 
 لجلول.
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