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احمر الجلسة اقم 56 

التمايخ: الثالثاء 21 شعبان 1439هـ )8 مايو 2018م(.

الرئمسة: املستشار السيد حميد كوسكوس، الخليفة الثالث لرئيس 
املجلس.

الت1قيت: ساعتان وعشر دقائق، إبتداء من الساعة الثانية والدقيقة 
الخمسين بعد الزوال.

جدول األعممل: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشما السيد حميد ك1سك1س، ائيس الجلسة:

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلي .

السيد ن ال1زيرين املحتراي ،

السيدات املستشماات املحترامت،

السمدة املستشماو  املحترا1 ،

عمال بأحكام الفصل 100 من الدستور، ووفقا ملقتضيات النظام 
الداخلي ملجلس املستشارين، يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة 

السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال، 
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت 

وإعالنات، تفضل السيد األمين.

املستشما السيد احمد لخريف، أاي  املجلس:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد ن ال1زيرين،

السيدات والسمدة املستشماين املحتراي ،

توصل مكتب مجلس املستشارين من مجلس النواب بـ:

- مشروع قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط؛

- مشروع قانون رقم 70.17 املتعلق بإعادة تنظيم املركز السينمائي 
الصناعة  بتنظيم  املتعلق   20.99 رقم  القانون  وبتغيير  املغربي 

السينماتوغرافية.

كما توصلت الرئاسة بمراسلة من الفريق الدستوري الديمقراطي 
لقطاع  املوجه  الفريق  سؤال  تأجيل  خاللها  من  يطلب  االجتماعي، 

الشباب والرياضة إلى جلسة الحقة.

وبالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم الثالثاء 8 
ماي 2018، فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 65 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 37 سؤاال.

شكرا السيد الرئيس.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد األاي .

نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال املوجه لقطاع األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، وموضوعه تعزيز البنية التحتية ألماكن العبادة، الكلمة 

ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال.

املستشما السيد عبد الرحيم الكميلي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيد الرئيس.

السيد ال1زير،

السمدة السيدات املستشماين املحتراي ،

السيد ال1زير،

كتعرف الوزارة ديالكم يعني.. ما نكروش.. بعدا أوال وقبل كل �شيء 
مبروك علينا إن شاء هللا هذا الشهر رمضان اللي غيدخل إن شاء هللا 
بالخير والبركة والتيسير علينا وعلى األمة املغربية كلها وعلى صاحب 
الجاللة محمد السادس، نصره هللا، وعلى جميع اإلخوان كلهم من 
خالل االستقرار واألوضاع العامة املتعلقة بالدين ومنه العناية، يعني 
راكم تتبذلوا واحد املجهود كبير، ال من وعظ واإلرشاد وال من هاذ ال�شي 
ديال يعني تتبذلوا واحد املجهود كبير على املساجد واألنشطة املتنوعة، 
واملساجد تسهر عليها وزارتكم من تأطير األئمة ومحاربة األمية والدروس 

والوعظ واإلرشاد.

السيد  يجب  املبارك،  في رمضان  نشاطا  تزداد  التي  األعمال  هاذ 
الوزير أن بعض املناطق اللي هيايا تيخصها واحد العدد ديال املساجد 
اللي هي مناطق في القرى اللي تيخص واحد العدد الناس اللي تيمشيوا 
اللي  املسجد  تيوجدوا  باش  تقريبا  كيلومتر  الكيلومتر وال جوج  واحد 
تيصليو فيه الصلوات الخمس، ومع رمضان إن شاء هللا على األبواب 
كاين مشاكل ألن تتبغي تصلي التراويح، ولكن كيكون واحد البعد عليهم 
يعني واش فكرتو لهاذ الناس هذوا فين غادين يصليوا إن شاء هللا، واش 
كاين �شي مجهودات في هاذ الباب هذا، ألن الناس تتشتكي من هاذ البعد 
اللي كاين بينهم وبين املدن، في حين من األئمة يصلون بهم ما يشجع على 
اإلحسان والعمومي وكاين وذاك العشوائي لسد النفقات والحاجيات 
إما الشهرية إما السنوية لعدد من الناس اللي تياخذوا بواحد الطريقة 

غير مشروعة وغير معقولة.

إضافة إلى السيد الوزير فيما يتعلق بمدينة برشيد، وهي عمالة فتية، 
أصبحت تحتل مركزا مهما اقتصاديا وعمرانيا، والتي أصبحت مساحتها 
شاسعة على مستوى اإلقليم والتي لم تحظ إال بثالثة مساجد، واحد 
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كاين في أحساسنة، واحد كاين في الدروة، وواحد كاين في بوفروج، إذن 
هاذ 540 نسمة يااله مدينة برشيد كتحظى بإقليم برشيد تيحظى ب 
3 ديال املساجد، إذن ال�شيء اآلخر 99% كلها من عند املحسنين من 

مسجد كلها باإلحسان واملحسنين، مما يثير أن ..

السيد ائيس الجلسة:

السيد املستشار، انتهى الوقت، انتهى الوقت السيد املستشار.

املستشما السيد عبد الرحيم الكميلي:

السيد الرئيس،

.. ألن كاين ما يتقال، هللا يخليك، تحت تفضلت مشكورا بتوسيع 
املسجد األعظم بمدينة برشيد، وهاذ املسجد اللي كان دشنو املغفور له 

محمد الخامس، نصره هللا، وكان..

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما، انتهى ال1قت، أستسمح، انتهى ال1قت.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال، تفضلوا.

السيد أحمد الت1فيق، وزير األوقمف والشؤو  اإلسالاية:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والسمدة املستشماو  املحترا1 ،

أشكر السيد املستشار املحترم على سؤاله، وأشكر فريقه كذلك على 
العناية بهذا املوضوع، فيما يتعلق قضية باش يعني األمور يعني الخاص 
اللي ذكرتوها قضية برشيد بالنسبة لنا ما تنفرقوش ما بين املساجد 
اللي بناوها املحسنين واللي تبنيها الوزارة، تنتعاونو مع املحسنين، كنبنيو 
60% من املساحة تيبنيو60% من العدد والحمد هلل على ذلك، لذلك 
إلى خصو املساجد تنتعاونو عليها ألن هذا تقليد على املغاربة خصهم 
يحافظوا عليه ولكن تسيير ديال املساجد وأداء املساجد ما تيدخل فيه 
حتى �شي جهة من الجهات إال حسب واحد التعاقد اللي كيكون بينا وبين 

الجمعيات اللي ما فيه التدخل في املضمون ديال الوظيفة املسجد.

فيما يتعلق بقضية ديال املساجد الحمد هلل اآلن تنصرفو في 2017 
صرفنا مليار و269 مليون على املساجد، وكاين هناك احتياج ألن املغاربة 
يعني  املساجد  تبعو  خصو  كان  يعني  العمراني  ديالهم  التوسع  يعني 
بحسب اإلمكانيات اللي عندنا كنرشدوها ألن قضية املساجد فيها البناء 
وفيها التأهيل وفي املحافظة على املساجد األثرية، فيها الصيانة، فيها 
تحسين جودة الخدمات، فيها التفريش، فيها املستلزمات، فيها الكهرباء، 
إلخ.. عدد ديال املسائل اللي كلها كنتبعوها وكلها منظمة وتنسيرو هاذ 
األمور بكيفية عقالنية، وإلى كانت �شي أمور خاصة في بلد من البلدان 

راه تندخلو تنلقاو لها...

نتبعوه  يمكن�شي  ما  السكني،  التشتت  ديال  القضية  اآلن  أما 
باملساجد، وثم املساجد إلى اإلنسان دار الخطوات باش يم�شي للمسجد 
راه تتعرفوا تيتحسب ليه بها األجر، ألن الناس كانوا تيقولوا سكن حدا 

الفران وبعيد على الجامع باش يمكن ليك تم�شي…

نعالجوها،  مسائل  كانت  إلى  ذلك  ومع  ديال..  القضية  فلذلك 
نعالجوها، إلى كانت مسائل خاصة اللي فيها نقص بالنسبة لآلخرين 

نعالجوها.

شكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، وأشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة 
الدستورية.

الوطني،  التراب  إعداد  لقطاع  املوجه  األول  للسؤال  وننتقل 
وموضوعه التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون 

رقم 66.12 املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء.

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 
السيد املستشار.

املستشما السيد عبد الكريم له1ايشري:

شكرا السيد الرئيس.

السمدة ال1زااء املحترا1 ،

السمدة والسيدات املستشماات املحترامت،

السيد الوزير، بعد مرور ما يزيد عن سنة ونصف تقريبا على صدور 
القانون املتعلق بالتعمير 66.12 الزلنا ننتظر النصوص التطبيقية لهذا 

القانون، وما يطرح ذلك من إشكاالت وعالقاتنا باملواطنين.

شكرا السيد الوزير.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد عبد األحد الفم�سي الفهري، وزير إعداد التراب ال1طني 
والتعمير واإلسكم  وسيمسة املد نة:

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والسمدة املستشماو  املحترا1 ،

السيد املستشما املحترم،

أنا يمكن لي نتقاسم معك هاذ االنشغال فيما يخص ضرورة رفع 
الضبابية اللي موجودة اآلن فيما يخص تنزيل هاذ نص القانون 66.12، 
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اللي هو نص أسا�شي جوهري يتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في مجال 
الطابع مهيكل، بحيث يحدد مسؤوليات  واللي عندو واحد  التعمير، 
مختلف املتدخلين من إدارة، من مهنيين، من جماعات ترابية، وتيأدي 
إلى إمكانية التتبع )la traçabilité( خصوصا عبر هذاك الدفتر ديال 

الورش.

كان واحد النشرة مشتركة ما بين وزارة الداخلية والوزارة اللي جات 
بواحد العدد املقتضيات، تفعيل بعض املقتضيات ولكن غير كافية.

اللي يمكن لي نقول بأن هناك 3 النصوص موجودة:

- أوال، مشروع مرسوم يتعلق بتحديد إجراءات وكيفية منح رخص 
في هاذ  كلها رخص جات جديدة  والتسوية، وهاذي  والهدم  اإلصالح 

القانون 66.12 هذا موجود؛

- مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفية مراقبة وزجر املخالفات، 
واألمر يتعلق أساسا بتخويل الصفة ديال ضابط الشرطة القضائية؛

- واملشروع الثالث يتعلق بتحديد املقصود باإلدارة املخول لها إعادة 
نموذج دفتر الورش.

وهاذ النصوص كلها موجودة بعد واحد السلسلة ديال املشاورات، 
ويمكن لي نقول بأنها في األسابيع القليلة املقبلة ستتم، إن شاء هللا، 

املصادقة عليها في مجلس الحكومة.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب، تفضل.

املستشما السيد عبد الكريم له1ايشري:

السيد الرئيس،

السيد ال1زير املحترم،

فعال اليوم تتبشرونا بأنها موجودة وبأنها جاهزة وفي األسابيع القليلة 
تنطرحوه  أن  السؤال  تنطرحو  ملا  الوزير  السيد  أحنا  لكن  غتصدر، 
املجالس  رؤساء  احنا  خصوصا  عالقتنا،  في  ديالنا  معاناة  على  بناء 
الجماعية والجماعات الترابية اللي هما قراب من الشأن املحلي، قراب 
من املواطنين، عندنا طلبات ديال املواطنين فيما يتعلق بالرخص اللي 
ذكرتوا، رخص اإلصالح، التسوية، وغيرها من الرخص، الناس واقفين 

عليها.

احنا بين أمرين إما منحوها، غنمنحوها خارج القانون ألن النصوص 
التنظيمية ما خارجاش، وإما ما نعطيوهاش للمواطنين وغنعرقلو واحد 
العملية اللي الناس تيطلبوها وواحد الخدمة ارتفاقية للمواطنين اللي 

خاصنا نوفيو بها.

األمر الثاني، أحيانا كنتوصلو بمراسالت من السادة العمال كيقول 

أحيانا  التنظيمية،  للنصوص  مخالفة  في  ولو  الرخص،  امنحوا  لك 
أخرى كنتوصلو بمراسالت من عمال آخرين تيقول لك ممنوع تمنحوا 
أشنو  مازال جديدة وماعارفينهاش  فيها مقتضيات  الرخص ألن  هاذ 
هي، وكنتوصلو أحيانا من الوكالة الحضرية كتقول لك ممنوع تمنحوا 
املتعلقة  الرخصة  في  بعضها، خصوصا  في  ديالنا  الرأي  الرخص ألن 
بالتسوية، رأي ملزم، إيوا كنوليو بين أمرين وكنبقاو مع الحكومة تقريبا 
ما يزيد–كما قلت–على سنة ونصف تقريبا كنتظرو وكنتسناو ما يأتي 

أو ال يأتي.

اليوم بشرتونا وقلتو لنا في األسابيع القريبة إن شاء هللا، وكنتمنى 
هاذ األسابيع تكون فعال أسابيع قليلة وما تجاوزش شهر ديال األيام، 
ياك السيد الوزير؟ تحاولوا، واخا تقولوا لنا تحاولوا وتبقا تما ذاك 

ال�شي معلق بينكم وبين الداخلية وبين األمانة العامة للحكومة.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

لكم الرد إلى كان الرد على التعقيب، السيد الوزير، في إطار الوقت 
املتبقى، تفضل.

السيد وزير إعداد التراب ال1طني والتعمير واإلسكم  وسيمسة 
املد نة:

ما  التسوية  جديدة،  رخص  كاين  مثال  هذه  الحال  بطبيعة  إذن 
كانتش من قبل، الهدم خاصو واحد العدد ديال الضوابط والضمانات 
القانونية ألن مسالة معقدة، خاصها ضوابط قانونية، ثم كاين مسألة 
سالمة الساكنة وديال املارة إلى غير ذلك، هذا كله كان كيتطلب التشاور 
اللي ربما يفسر هاذ التأخير، ولكن أعتقد بأن اآلن جميع األمور والظروف 
مهيأة باش تمر هاذ النصوص بسرعة، وكذلك واحد املرسوم مهم اللي 
تيوافق على الضابط العام للبناء، اللي تيحدد شروط تسليم مختلف 
الرخص بما فيها هاذ األخيرة، وهكذا غادي يكون عندنا واحد الترسانة 

قانونية اللي أتمنى أن نتجاوزو عدد املشاكل اللي ذكرتوا في سؤالكم.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

السؤال الثاني موضوعه مشروع املدينة القديمة ببني مالل، الكلمة 
ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال، تفضل 

ال�شي شد.

املستشما السيد احمد شد:

شكرا السيد الرئيس.

السمدة ال1زااء،

أخ1اتي،
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إخواني املستشارين واملستشارات،

يعتبر تأهيل املدينة القديمة بمدينة بني مالل إحدى املشاريع الهامة 
في برنامج التنمية املحلية واإلقليمية، حيث حظي هذا املشروع الهام 
بتقديمه أمام أنظار صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 
خالل الزيارة امليمونة إلى اإلقليم سنة 2012، ومنذ ذلك التاريخ الزال 

املشروع يراوح مكانه.

إذن ما هي التدابير التي ستتخذونها إلخراج هذا املشروع الحيوي إلى 
حيز الوجود؟

شكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

الكلمة لكم، السيد الوزير، لإلجابة على السؤال.

السيد وزير إعداد التراب ال1طني والتعمير واإلسكم  وسيمسة 
املد نة:

شكرا السيد املستشما املحترم على همذ السؤال.

ربما باش نعطيو ليه واحد الصبغة أوسع، ال بد التأكيد بأن هاذ 
القضية ديال املدن القديمة واألنسجة العتيقة حقيقة مسألة أساسية، 
ربما من إيجابيات التعمير في بالدنا أن هاذ املدن مزالة موجودة، مهددة 
في بعض األحيان في وضعية هشة، ولكن مازال موجودة، وبالتالي من 
املفروض علينا نعتنيو بها، أوال حفاظا على واحد املوروث ثقافي أسا�شي، 
ثانيا العتبارات اجتماعية، نظرا للساكنة اللي ساكنة فيها، ثم العتبارات 
اقتصادية ألن تثمين هاذ النسيج يمكن لو يكون رافعة حقيقة لواحد 

املسلسل تنموي.

فيما يخص بني مالل، كان أوال جوج ديال البرامج، برنامج ديال 
إعادة إيواء قاطني الدور املهددة باالنهيار، 300 بناية مهددة باالنهيار 

اآلن كاين عملية ديال إعادة إيواء القاطنين بها.

ترحيل ومواكبة عملية إعادة بناء 300 بناية وترميم وصيانة 200 
بناية مهددة باالنهيار، إذن هذا ماشيين فيه.

االعتبار  رد  ببرنامج  تتعلق  اللي  االتفاقية  هاذ  بالفعل  كاين  ثم 
تهيئة  أجل  من  االتفاقية  هاد  كاينة  مالل،  لبني  العتيقة  للمدينة 
الطرقات واملسالك الداخلية للمدينة، وقد تم لحد اآلن إنجاز أشغال 
بأشغال  والقيام  مالل،  بني  في  املنتشرة  للكهوف  والتدعيم  التثبيت 
تبليط مختلف املحاور الطرقية املهيكلة، ثم كاين تعديالت، اتفاقيات 
تعديالت فيما يخص واحد بعض التهيئات بعض املساحات العمومية، 
وتجاوزنا ذاك ال�شي اللي كان مقرر أصال، كان بعض الشركاء اللي ما 
يتم  البرنامج  الوزارة معبأة، واآلن  ديالهم، ولكن  بااللتزامات  وفاوش 
بشكل طبيعي، ونهاية ديال هاذ البرنامج في 2018، هذه هي املعطيات 

اللي عندي اليوم، ولكن الرد على النقطة اللي جبتوا في السؤال ديالكم 
كتجعلنا نؤكدوا بأن هاذ االتفاقيات خاص نوع من الصرامة واآلليات 

ديال حقيقة نتبعوها بشكل أدق، حتى الجميع يوفي بااللتزامات ديالو.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

لكم الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب.

املستشما السيد أحمد شد:

السيد الرئيس،

السيد ال1زير،

تدار ال�شيء الكثير فيما يخص إعادة إيواء ساكني املدينة القديمة، 
ومن طبيعة الحال ألن مدينة كمدينة بني مالل، سكان مدينة بني مالل، 
املدينة القديمة، عندها واحد امليزة خاصة، سواء على املستوى الوطني 
أو حتى على املستوى الدولي، كاينة مجموعة ديال الكهوف اللي كتكون 
تحت املنازل، وهذا ربما كيشكل خطر على أرواح الساكنة، فعال هاذ 

الباب تدار فيه الكثير، ولكن بشراكة.

ولكن اسمح لي، السيد الوزير، كاين استياء كبير،ألن تقريبا تصوروا 
على  استياء  كاين  تشوفوا  درهم، خاصكم  مليون   50 ديال  مشروع 
املستوى التجاري، ومن طبيعة الحال استياء اللي حاصل عند الساكنة 
ومن طبيعة الحال عند الحرفيين، ألن تقريبا 34 هكتار رهناها باملشاريع 
تقريبا مدة 6 سنوات ما تدارش فيه ولو جزء ولو تقريبا 50%، مع العلم 
أن السيد الوالي، ومن طبيعة الحال السلطة املحلية واملجالس البلدية 
قدمت مجموعة ديال الشكايات، مجموعة ديال املالحظات، مجموعة 
باش  املشروع  هاذ  نعتقو  كيفاش  أننا  أساس  االقتراحات على  ديال 
يمكن يحصل، يخرج حيز الوجود، باش يمكن أننا ننطلقو في مشاريع 
أخرى، إال أن الوزارة والشركة من طبيعة الحال شركة العمران، كاين 
واحد االستياء كبير، ألن ما حاولتش ما أمكن أنها تنفذ املشروع ديالها 
في واحد املدة اللي تقريبا محددة من طبيعة الحال من خالل الصفقات.

ال�شيء اآلخر هو أن تقريبا، السيد الوزير، هو أن كنعرفو بأن احنا 
خاصنا نطلقو واحد االنطالقة أخرى باش يمكن أننا نمرروا ألشياء 
أخرى، مثال املحالت التجارية ألن ربما إلى حصل واحد اإلفالس عند 
مجموعة ديال التجار، وإلى ربما حاولتم ما أمكن تلتقطوا، ودرتو بحث 
غادي تلقاو بأن التجار حصل عندهم مجموعة من الشوارع، مجموعة 
في املدة  اللي ما تمتش وما كملتش  باملشاريع  اللي ترهنت  من األزقة 

القانونية ديالها اللي خا صها تنجز فيها.

إذن احنا مقبلين على مجموعة ديال املشاريع، بحيث أن املدينة 
القديمة ديال مدينة بني مالل هي القلب النابض ديال الرواج التجاري 
واالقتصادي، ومن طبيعة الحال السياحي داخل املدينة، وأنا كنشوف 
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أنها توصل تخرج هاذ  تبذل مجهود كيفاش  الوزارة خاصها هي  بأن 
العرقلة  هي  والشركة  الوزارة  كانت  أن  إال  الوجود،  لحيز  املشاريع 

األساسية في التنمية املحلية.

تبذلوا  تحاولوا  أنكم  ديالنا  والرجاء  طلبنا  الوزير،  السيد  إذن، 
للمدينة  الكافية، سواء  العناية  مجهود كبير، على أساس أن تعطى 
القديمة أو املحالت التجارية أو الحرفيين اللي كيقطنوا داخل هاذ املربع 
ديال املدينة القديمة، خصوصا أن عندها امتياز خاص، ألنها كنقول 

لك بأنها عندها واحد الصفة عاملية ما�شي وطنية، عاملية.

وشكرا.

السيد ائيس الجلسة:

انتهى ال1قت السيد املستشما، شكرا.

لكم الكلمة في إطار الرد على التعقيب في بعض الثواني كنعتقد، 
تفضلوا السيد الوزير.

السيد وزير إعداد التراب ال1طني والتعمير واإلسكم  وسيمسة 
املد نة:

ربما الوضعية ديال بني مالل تستحق زعما نجلسو ربما في عين 
املكان، باش نشوفو أشنو هي..

أنا املعطيات اللي عندي هي أن الوزارة بطبيعة الحال كاين بعض 
الصفقات بدون جدوى إلى غير ذلك، ولكن سبب التأخر هو أساسا 
واحد العدد الشركاء–نقولها بصراحة–ما وفاوش بواحد العدد من 
أن  هو  اليوم  عندي  اللي  املعطيات  حال  كل  على  ولكن  االلتزامات، 

األعمال اآلن جارية وإن شاء هللا

البرنامج غادي ينتهي في نهاية 2018، وهذا ربما خاصو �شي جلسة 
باش نتعمقوا فيه.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

السؤاالن الثالث والرابع تجمعهما وحدة املوضوع، لذا سنعرضهما 
لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  سؤال  مع  والبداية  واحدة،  دفعة 

وموضوعه وضعية التعمير بالعالم القروي، تفضل السيد الرئيس.

املستشما السيد احمد البك1اي:

السيد الرئيس،

السمدة ال1زااء،

السمدة والسيدات املستشماين واملستشماات،

تعاني ساكنة العالم القروي من صعوبات كبيرة في مجال التعمير 
حيث إن عملية البناء متوقفة ومعاقب عليها مما يشجع على تنامي 

متى  إلى  الوطنية،  االقتصادية  الدورة  ويوقف  السري  البناء  ظاهرة 
سيبقى قطاع التعمير على هذه الوضعية؟

شكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

السؤال الثاني موضوعه تبسيط شروط البناء في العالم القروي، 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة املعاصرة، تفضل 

السيد الرئيس.

املستشما السيد عبد السالم بلقش1ا:

شكرا السيد الرئيس.

السمدة ال1زااء،

في نفس السياق كزميلي ساكنة العالم القروي معاقبة اليوم وتعاني 
العالم  في  البناء  أجل  ترسيخ قوانين واضحة وشفافة من  من عدم 
القروي، وكذلك كنعرب على التضامن ديالي مع زميلي في فريق العدالة 
والتنمية ال�شي لهوايشري املعاناة ديالو كمسير من خالل الضبابية اللي 
جا بها القانون الجديد ديال التعمير وكذلك غياب املراسيم التطبيقية.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على السؤالين املتعلقين بالتعمير 
بالعالم القروي، تفضل.

السيد وزير إعداد التراب ال1طني والتعمير واإلسكم  وسيمسة 
املد نة:

شكرا السيد الرئيس.

بطبيعة الحال كل أسبوع عندنا أسئلة على القضية ديال البناء في 
العالم القروي، األسبوع اللي فات في مجلس النواب، هذا األسبوع وإن 
دل هذا على �شيء إنما يدل بأن املشكل مطروح بإلحاح، واحنا واعون 

تماما بأن املشكل خاصو يتعالج بجدية وبشكل عميق.

اللي ابغيت نقول أشنو هي املحاور ديال العمل؟ كان أوال املسائل 
القانونية، كاين القانون، اإلكراهات ديالو، ولكن بالنظر لخصوصية 
ديال  اإلمكانية  أجازت  بها  املعمول  التشريعات  القروي  العالم 
االستثناءات والنزول على إطار واحد، والسماح بالرفع من عدد األمتار 
املبنية، وكذا علو البنايات، إذا كان هناك ما يبرر ذلك، شريطة تفادي 
العمليات التي من شأنها تهدد مميزات هاته املناطق، مثال ضواحي املدن، 

األرا�شي السقوية، املناطق الغابوية، الساحلية إلى غير ذلك.

ثم وهذه مسألة أساسية ربما البعض ما تيعرفهاش عندما يتعلق 
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أخرى  بيوت  أو  آخر  بإضافة طابق  وذلك  قائمة  مباني  بتوسيع  األمر 
ملحقة فال يجب اشتراط مساحة الهكتار الواحد لألرا�شي املعنية.

مكنت هذه التوجيهات نحو الليونة من بلوغ نتائج جد مهمة، إذ في 
2017 كانت معالجة ودراسة ما يناهز 21 ألف ملفا باملجاالت القروية 
حظي منها ما يناهز 73% باملوافقة، مع وجوب اإلشارة إلى أن 71% من 
تلك املوافق عليها تقل مساحتها على هكتار، هذا أقول هناك ليونة 

هناك موانع، على كل حال هذا هو التوجه.

وبخصوص جهة بني مالل خنيفرة، يتعين اإلشارة إلى كون عدد 
امللفات املوافق عليها والواقعة في املجاالت القروية بلغ 1250 ملفا من 

أصل ما يناهز 1400، أي تقريبا 90% ديال املوافقة، هذه نقطة.

الهندسية  املساعدة  ديال  القضية  العمل،  ديال  الثاني  املحور 
واملعمارية هذا �شيء أسا�شي هذه موجودة منذ زمن ولكن ما خدماتش 
مزيان لحد اآلن، اآلن صياغة جديدة اللي وسعت املستفيدين من هاذ 

املساعدة املجانية وكذلك املجاالت ديال التدخل.

واآلن احنا عازمين بأن هاذ البرنامج نعطيو واحد الدفعة، عندنا 
شراكات مع واحد العدد املجالس في مجالس الجهة 5 ديال الجهات، 
وكان التفويض االعتمادات للوكاالت الحضرية باش نشرعوا في العمل 
األخيرة  املدة  في  الحضرية  الوكاالت  ديال  اإلدارية  املجالس  في  وحتى 
رفعنا واحد العدد ديال العوائق واإلكراهات القانونية أمام تنفيذ هاذ 

املسألة، إذن خاصنا نعطيو دفعة في هاذ املجال.

جميع  في  التعمير  وثائق  تغطية  هو  العمل  ديال  الثالث  املحور 
املناطق اللي فيها واحد الضغط ديمغرافي قوي، وصلنا واحد النسب 
ديال التغطية ال بأس بها ولكن ينبغي االجتهاد حتى نعطي واحد اإلطار 
أساسية  أعتقد مسألة  هي  ثم–وهذي  البناء،  ديال  للمسألة  قانوني 
املراكز  يخص  فيما  اآلن  به  نقوم  ما  إإلستراتيجية–كل  الناحية  من 
فيما  املجالية،  الفوارق  محاربة  ديال  البرنامج  يخص  فيما  القروية، 
يخص البرنامج ديال املراكز الصاعدة، هذا كلو خصو يؤدي يواكبو 
واحد العرض سكني ونوصلو لواحد النموذج تعميري متجدد، مبني على 
واحد النوع من التجميع، وتفادي واحد املبالغة في التشتيت والتفرقة 
ما بين املساكن، ال�شي اللي تيأدي إلى واحد التكلفة باهظة ماليا وبدون 
أنا  ولكن  التوجهات  هي  هاذي  إذن  واجتماعية،  اقتصادية  مردودية 
متفق معكم بأن في هاذ القضية العالم القروي خاصنا نعطيوها عناية 

خاصة وخاصة جدا.

شكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

الوزير والكلمة لفريق  التعقيبات على جواب السيد  إلى  نمر اآلن 
التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد الرئيس.

املستشما السيد احمد البك1اي:

شكرا السيد الوزير على جوابكم. واخا ما متفقش مع بزاف ديال 
األرقام اللي قلتو واملساعدة املعمارية املجانية ما كاين من هاذ ال�شي 

والو.

السيد ال1زير،

األمر ليس بهذا القدر، بل يتعداه، سكان الجماعات القروية يعانون 
من وضعية مزرية فيما يتعلق بالحصول على رخص البناء والصعوبات 
التي تكتنفها على جميع األصعدة االقتصادية واالجتماعية، البلوكاج 
الواضح في هذا امليدان والذي أدى إلى مستوى من االحتقان لم نعرفه 
من قبل السيد الوزير، املواطن ال يعرف الوكالة الحضرية ويستهدف 
الناخبين الذين أعطوه ثقتهم وصوتوا عليه ليدافع عنهم، فال بد أن 
تعمل السلطات العمومية بتوجيه الرأي للمديرين املحليين من خالل 
دوريات تحثها على تبسيط مساطر التعمير وفق خصوصيات املنطقة، 
وأن ال يقتصر دورها في الشرطي الذي يحرر مخالفات وتركيع املخالفين 
على أداء الذعائر، فهذا يتنافى مع دور املؤسسات التي من الالزم ومن 

واجبها أن تعمل على إيجاد حلول لضمان كرامة املواطنين.

القوانين تناست أن تشترط تنظيم املجال بتوفير اإلمكانيات املادية 
واملوضوعية وتلزم الدولة بضرورة العمل على توفيرها، أين سيذهب 
املواطن إن منع من بناء مسكن ألسرته وأوالده، والجماعة اآلن مثقلة 

بامللفات من هذا النوع.

السيد ال1زير،

ال توجد لحد اآلن على مستوى التدبير املحلي إستراتيجية واضحة وال 
برنامج عمل مفصل وال تنسيق مع مختلف املصالح من أجل تدبير هذا 
امللف الشائك الذي ال يحتمل التأخير، فمن أجل تحقيق قفزات مهمة 
في هذا امللف نحتاج إلى وهج فكري، منتخبون يكونون مع الساكنة التي 
انتخبتهم وليس مع القوانين الجافة واملجحفة أحيانا، والتي تغافلت أن 
هناك ساكنة بسيطة تنقصها كل مستلزمات الحياة الكريمة وهي تعاني 

من املساطر املعقدة للتعمير.

فوق  سيوف  أصبحت  الرئيس،  السيد  الجماعات،  رؤساء  إن 
رقابهم، فاقدين لإلرادة وعبئا ثقيال على الساكنة.

هذه القوانين أدت إلى خسائر معنوية ومادية باهظة وأساءت إلى 
هذا املواطن البسيط.

حان الوقت وبسرعة إجراء تعديل على هذا القانون 66.12، السيد 
الوزير.

وشكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس.
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الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

املستشما السيد عبد السالم بلقش1ا:

في الحقيقة، على نفس اإليقاع ديال الزميل بطبيعة الحال واليوم 
رفع اإليقاع ما عودناش على هاذ ال�شي، ولكن هذا إن دل على �شيء فهو 
يدل على املعاناة ديال العالم القروي، بالفعل، في املسألة ديال البناء، 
من  الدراهم  ديال  املاليير  تصرف  عام  بشكل  الدولة  اللي  الوقت  في 
أجل تثبيت الساكنة في العالم القروي ال من برنامج ديال املاء الصالح 
للشرب وال ماليين الكيلومترات، آالف الكيلومترات ديال فك العزلة في 
العالم القروي وال التمدرس وال التطبيب داخل العالم القروي، تنلقاو 
أن وزارة السكنى خارج هاذ السياق والزالت تبحث عن مشروع مرسوم، 
والزالت تبحث عن برنامج اللي ذكرتو السيد الوزير بكل احترام، هو 
مثالي سوريالي، سنعمل على إستراتيجية، ذاك ال�شي اللي تتقولوا زوين، 
ولكن راه صعيب أننا نفذوه على أرض الواقع، ألن هناك وضع يختلف 
تماما على ما تسطرونه في األوراق وفي املكاتب وال حتى عند املهندسين 

املعماريين.

الوضع ديال العالم القروي في بالدنا هو وضع استثنائي بامتياز، 
ولكن اشكون اللي مستغلو اآلن؟

مستغاله جهات، مستغاله سلطات محلية وإقليمية، بل الناس راه 
تتبني ما�شي ما تتبنيش، ولكن تتبني بوسائل أخرى تتعرفوها وتنعرفوها، 
حتى حاجة ما واقفة لألسف، في الوقت اللي تنبحثو على الشفافية 
وتنبحثو على الوضوح في القوانين وعلى الكرامة ديال املواطن من أجل 
البناء بشكل يضمن له كرامته في وطنه، فهو تيبني بطرق ملتوية باش 

يمكن لو أنه يبقى في بالدو، بالد األجداد ديالو في العالم القروي.

عندنا مصلحة، السيد الوزير، باش املواطن يبقى في العالم القروي، 
كاينة هجرة، اليوم راه احنا 40% في العالم القروي و60% في املدن، 
وتنعرفو الكلفة ديال العيش ديال املواطن في العالم القروي، إلى جاء 
إلى املدينة راه خاصو النقل الحضري وخاص الصرف الصحي وخاصو 
كذا وخاصو كذا، تتولي عندو كلفة، هاذ املواطن البسيط اللي تيبحث 
غير على كيفاش يبني املحل ديالو بتأطير ومساعدة من جميع الجهات ال 
من سلطات وال من كذا وال من كذا، خاصو يم�شي للوكالة الحضرية، 
هاذ السمية بعدا خاصنا نبدلوها، أشنو عالقتها بالعالم القروي؟ هي 
وكالة حضرية وهو جاي باغي يبني في العالم القروي، هاذ السمية بعدا 
هي األولى خاصها معالجة وخاصها مالءمة مع الدستور اللي ما بقيناش 

نتكلمو على جماعة قروية وجماعة حضرية.

تكلمتو على )la commission( ديال لجنة االستثناء، شروط منح 
الرخصة غير واضحة في القانون، كاينة )la commission( ولكن ما 

كاينش شروط منح الرخصة.

اليوم ملي تيجي الواحد تيقول لك ابغيت الرخصة ديال الترميم أو 

اإلصالح ما عندكش الحق تعطيها ليه ألن القانون غير واضح، وما يمكنش 
نوقفو مواطن نقول له حتى ترشق لهاذ الوزارة، وإال هاذ البرملانيين 
كلهم تيتحملوا املسؤولية ملي تيدوزوا القوانين بدون مراسيم تطبيقية 
حداها جاهزة، القوانين راه أخذت سنوات عندكم باش خرجت، هاذ 
القانون ديال التعمير كان نقاش لندوات ولقاءات، إلخ.. واليوم تنقولو 
مازالين تنبحثو نخرجو املشروع ديال مرسوم أو قانون مرسوم تطبيقي، 
ولكن راه العيب فينا احنا اللي تندوزو القوانين بدون ما تكون مجاورة 

لها النصوص التطبيقية واملراسيم التطبيقية املرافقة لها.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

الوقت  إطار  في  التعقيبات  على  للرد  الوزير  السيد  الكلمة  لكم 
املتبقى، تفضل.

السيد وزير إعداد التراب ال1طني والتعمير واإلسكم  وسيمسة 
املد نة:

فقط ألؤكد بأن في اعتقادي ما يمكنش القانون يكون ذريعة أو ال 
مبرر باش ما نحلو�شي املشاكل ديال السكان، والقانون الحالي تيمنح 

اإلمكانية ديال االستثناءات.

في الواقع ربما كاين حاالت، ولكن التوجه العام هو التعامل مع هاذ 
القضية بكثير من الليونة، واملعطيات اللي عندنا، وأنا تنحضر اآلن في 
املجالس اإلدارية ديال الوكاالت الحضرية، التوجه العام إلى الليونة، 
الليونة، الليونة، مع العلم أن ما�شي عاود ثاني بهاذ املنطلق ديال الدفاع 
عن الحق في السكن للناس في القرى يفتحوا الباب نحو نوع من التسيب 

اللي حتى واحد ما من املصلحة ديالو.

ديال  العدد  واحد  احترام  التوازن،  من  النوع  واحد  خاص  إذن 
ومن جهة  البناء  ديال  الحركة  العمرانية،  بالحركة  تتعلق  الضوابط 

بطبيعة الحال ضمان الحق لجميع املغاربة في السكن الالئق.

شكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، ونشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة 
الدستورية.

باملصحات  إلى األسئلة املوجهة لقطاع الصحة واملتعلقة  وننتقل 
الخاصة، ونظرا لوحدة املوضوع بخصوص 3 أسئلة تجمعها بطبيعة 
الحال وحدة املوضوع، وبعد موافقة الفرق واملجموعة املعنية باملوضوع 

سيتم عرض أسئلتها دفعة واحدة.

فالبداية مع سؤال مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 
التي  الخدمات  وجودة  الخاصة  املصحات  مراقبة  السؤال  وموضوع 
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تقدمها، السيدة املستشارة تفضلي.

املستشماة السيدة اجمء الكسمب:

شكرا السيد الرئيس.

السمدة ال1زااء،

السيدات والسمدة املستشماو ،

نسائلكم السيد الوزير حول مراقبة املصحات الخاصة.

وشكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيدة املستشماة.

السؤال الثاني موضوعه مراقبة مصحات القطاع الخاص، الكلمة 
ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال، السيد 

الرئيس تفضل.

املستشما السيد ابماك السبمعي:

شكرا السيد الرئيس.

السمدة ال1زااء،

السيدات والسمدة املستشماين املحتراي ،

ال ننكر الدور الهام الذي تلعبه مصحات القطاع الخاص كفاعل 
أسا�شي في مجال الصحة ببالدنا، لكن هذا ال يعفينا من التأكيد على 
كون الرفع من وثيرة مراقبتها أضحى ضرورة ملحة وآنية، سواء على 
مستوى الخدمات املقدمة أو األسعار التي تفرضها والتي تبقى خيالية، 

وال تراعي الوضعية املادية للمواطن املغربي.

بناء عليه نسائلكم، السيد الوزير، ما هي اآلليات للمراقبة ملصحات 
القطاع الخاص؟ ما هي اإلجراءات والتدابير املزمع اتخاذها ملراقبة هذه 

املصحات وضمان حماية مصالح املواطنين؟

شكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

السؤال الثالث موضوعه تفاقم ظاهرة الشيك كضمانة للولوج إلى 
العالج داخل املصحات الخاصة، الكلمة ألحد السادة املستشارين من 
فريق االتحاد املغربي للشغل لبسط السؤال، تفضل السيد املستشار.

املستشما السيد احمد حيت1م:

شكرا السيد الرئيس،

السيد ال1زير،

ما زالت ظاهرة إرغام املواطنين على تقديم الشيكات كضمانة لولوج 
 )le noir( العالج باملصحات الخاصة تتفاقم باستمرار، إضافة إلى طلب
وكذلك عدم احترام التعرفة املرجعية، ماذا قامت به وزارتكم لوضع حد 

لهذه الظاهرة الخطيرة والشاذة في معالجة القضايا الصحية باملغرب؟

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على األسئلة، تفضل للمنصة، 
الخاصة  باملصحات  املتعلقة  الثالث  األسئلة  على  لألجوبة  تفضل، 

تفضل.

السيد أنمس الدكملي، وزير الصحة:

شكرا السيد الرئيس.

السيدات والسمدة املستشماو  املحترا1 ،

املصحات  ديال  املراقبة  حول  املهم  السؤال  هذا  طارحي  أشكر 
الخاصة والجودة ديال الخدمات على مستوى تلك املصحات وتفاقم 
بعض الظواهر اللي كل املواطنين اليوم كيقدروا يتكلموا عليها واللي 

بدورنا كذلك أنه نتبعوها ونفذو القوانين التي تؤطرها.

فاعلة  مؤسسات  هي  الخاصة  املصحات  أنه  أؤكد  أن  أريد  أوال 
للمنظومة  تصورنا  وفي  ببالدنا،  الصحة  ديال  املنظومة  في  أساسية 
الصحية والتنظيم ديالها وتعزيز عرض العالجات ال يمكن أن ننسخ 
الدور الذي تلعبه تلك املصحات، أكانت التي لها طابع نفعي ربحي أو 
تلك التي لها طابع غير نفعي، وهو نظام كذلك نتتبعه من خالل اآلليات 
ديال التدبير ديالو والنجاعة ديال العمل ديالو وكيف يمكن أن نذهب في 
اتجاه منظومة صحية يتعاون فيها الجميع، والرابح األول واألخير يكون 

هو املواطن.

بطبيعة الحال، املصحات كانت في وقت ما�شي تخضع إلى القانون 
10.94 الذي كانت تشوبه عدة ثغرات وكان يتم استغاللها من أجل 

ممارسات ال تمت بأي صلة ملهنة الطب النبيلة.

اليوم بعدما صدر القانون 131.13 املتعلق بمزاولة مهنة الطب، 
واملرسوم ديال التنفيذ ديالو ديال 2016، هناك مادة صريحة )املادة 
75( تنص بضرورة اإلعالن بشكل واضح ومقروء في أماكن االستقبال 
وفي واجهات مكاتب الفوترة عن كل املعلومات املتعلقة بأسعار الخدمات 
التي تعرضها املصحات، كما تفرض هذه املادة إعالن انخراط املصحة، 

أو عدم انخراطها في التأمين اإلجباري األسا�شي.

تتمنع هاذ املادة على املصحة أن تطلب من األشخاص املؤمنين أو 
ذوي حقوقهم ضمانة نقدية بواسطة الشيك أو بأي وسيلة من الوسائل 

لألداء ما عدا املبالغ املتبقية على عاتقهم.

يجب كذلك على املصحة تسليم وصل أداء عن كل مبلغ مالي تم 
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استخالصه مقابل عالجات، مزيان نوضحو من هاذ املنصة ما يقوله 
القانون.

املادة 73 تنص على عدم إمكانية فوترة األدوية للمر�شى باملصحات 
بسعر يفوق السعر الخاص باملستشفى املحدد بموجب النصوص، غير 
أنه نظرا لخصوصية بعض العمليات الجراحية أو التدخالت الطبية 
فيمكن أن تكون هناك عمليات إضافية لم تكن في التشخيص األول، 

مما ينتج عنه مصاريف إضافية.

من جهة أخرى الوزارة تعزز من مهام التفتيش، وذلك لضمان احترام 
معايير السالمة الصحية وااللتزام بنص القانون الجاري به العمل، هاذ 
املقت�شى اللي تكلمتوا عليه ديال أو هاذ املمارسة اللي تكلمتوا عليها ديال 
الشيك، بغيت نتكلم بأنه راه كاين كذلك بند في القانون الجنائي اللي 
تينص على أن الشيك وسيلة ديال األداء وال يمكن أن تستعمل كضمان.

ولقد حدد املرسوم اللي تكلمت عليه املسطرة املتبعة والشروط 
والوثائق والبيانات الضرورية للحصول على رخصة إنشاء واستغالل 
املصحة  إنشاء  مسألة  على  كذلك  سأتكلم  سمحتم  إذا  املصحات، 
واملؤسسات  املصحات  الضرورية إلنشاء واستغالل  التقنية  واملعايير 
املماثلة، محددة بموجب قرارات لوزير الصحة، وهي معايير مرتبطة 
بالبناء، بالوحدات الطبية، ومعايير التجهيزات الطبية، وكذلك تتعلق 

باملوارد البشرية من أطر طبية وشبه طبية.

هناك لجنة خاصة تحدثت بموجب قرار 2017، مشكلة من أطر 
وزارة الصحة في جميع التخصصات مهندسين معماريين وبيوطبيين 
أطباء قانونيين تقنيين في املنشآت الفنية من سباكة وتهوية وكهرباء كلها 

تشتغل في دراسة مشاريع إنشاء املصحات.

بعد دراسات هاذ اللجنة تقوم بإعداد تقرير تدرج فيه املالحظات التي 
وجدت، وبعد ذلك يتم الترخيص، بعد الحصول على هذا اإلذن بطبيعة 
الحال تستمر املراقبة بعد اإلنشاء ضمانا الحترام النصوص القانونية 
اللي تتعمل الوزارة، استنادا للمادة املادة 89 من القانون 131.13 على 
التفتيش حسب  الوزارة تقوم بعملية  التفتيش، إذن  القيام بعملية 
برنامج سنوي، كل سنة تتم املصادقة عليه من طرف الوزير، تسهر 
عليها فرق مكونة من أطر محلفة من الوزارة وكذلك ممثل عن الهيئة 

الوطنية لألطباء.

املصحات  احترام  مدى  تتشوف  تتم  هاته  التفتيش  عمليات 
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تق�شي يعني كذلك 

تقيد مصحات باحترام متطلبات الجودة والسالمة.

ولضمان احترام هاذ املقتضيات، فالوزارة ملا تتقوم بعملية تفتيش 
في حالة ثبوت مخالفة تتوجه الوزارة إلى الطبيب أو األطباء املعنيين 
بإنهاء  التفتيش  بتقرير  إعذارا مصحوبا  املصحة  أو  العيادة  أصحاب 
اإلصالحات  أهمية  حسب  تحدده  أجل  داخل  املالحظة  املخالفات 

املطلوبة، وتخبر بذلك املجلس الجهوي لهيئة الطبيبات واألطباء.

إذا تبين من خالل زيارة تفتيش جديدة أنه يعني لم يتم االستجابة 
لألعذار يمكن القيام بأحد اإلجراءين التاليين حسب جسامة املخالفات:

دعوة املجلس الجهوي للهيئة إلى تقديم املدير الطبي أمام املجلس 
التأديبي أو تحريك املتابعات التي تتطلبها األفعال املرتكبة واستصدار 
أمر من رئيس املحكمة املختصة بإغالق املصحة املعنية، في انتظار 
صدور الحكم عندما يكون من شأن املخالفة املثبتة أن تمس بمصلحة 

السكان أو سالمة املر�شى.

وشكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

نمر اآلن إلى التعقيبات على جواب السيد الوزير، والكلمة ملجموعة 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السيد املستشار تفضل.

املستشما السيد ابماك الصمدي:

شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد ال1زير.

كنا كنتمناو تعطينا أجوبة اللي يستافدوا منها املواطنات واملواطنين 
املغاربة، كاينة ظواهر واختالالت عدة، معاناة ديال املغاربة من بعد ما 
الصحة العمومية نحن نعتقد في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن 
هناك سياسة ممنهجة للقضاء على الصحة العمومية، وبالتالي الدفع 
باملواطنين والزج بهم إلى املصحات الخاصة، هنا نتكلمو معكم السيد 
الوزير بغينا اليوم الخدمات الصحية تولي كتباع، ما يبقاش املواطن 

اللي ما عندوش الفلوس الولوج إلى العالج.

بعد  من  الكبرى  االختالالت  هاذ  هو  كان  ديالنا  السؤال  وبالتالي 
في  كاينة  اللي  الكبرى  االختالالت  هذه  العام،  املرفق  على  ما قضيتو 
القطاع الخاص وبغينا واش الوزارة ديالكم فعال النصوص كاين، واش 
 )noir( كتراقبوا؟ شحال راقبتوا ديال املصحات؟ واش الظاهرة ديال
كاينة؟ واش )les chèques( اللي كيتعطاو )de garantie( كاينة وال ما 
كاينش؟ كل�شي كيعرف هاد ال�شي، واش املغربي اليوم ملي يسمع الهضرة 
ديالكم، السيد الوزير، غدا ملي يم�شي للمصحة وهو ولدو مريض وال 
األب ديالو مريض واش غادي يبقى يفكر في املرض ديال القريب ديالو 
وال غادي يبقى يتعارك مع املصحات؟ هذا دوركم، السيد الوزير، ودور 

ديال الحكومة.

اليوم، املغاربة ملي كيعطيو الضرائب للحكومة باش يلقاو حقهم 
في العالجات، باش يلقاو حقهم في التعليم العمومي، اليوم كيمشيو 
للمصحات، كل�شي كيعرف، كتدخل للمصحة أول حاجة هو املبلغ املالي 

غير معروف، وبالتالي كاينة ابتزاز ديال املواطنات واملواطنين.

اليوم، ابغينا نقولو لكم، السيد الوزير، واش عندكم دراسة حول 
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واملوارد  الطبية  لألطر  لنا  بالنسبة  القانون؟  تحترم  مصحة  من  كم 
تكوين  تتلقى  املصحات واش فعال  داخل هذه  تشتغل  اللي  البشرية 
وكتطور املهارات ديالها أمام إغالق ديال مؤسسة ديال التكوين ديال 

هذه املدارس الخاصة؟

اليوم املعاناة ديال الساكنة في أهم �شيء اللي هو الصحة ديالها هو 
معروف وأنتم يمكن تطلعون على هاذ ال�شي بشكل دوري، خاصنا تقولوا 
 )clinique( لنا أشنو هي اإلجراءات اليوم امللموسة املواطن غدا يم�شي لـ
ها أشنو خاصو يلقى، خاصو يلقى تعرفة معلقة قدامو، خاصو يلقى 
إذا لقى �شي حد طلب منو �شي )chèque( وال طلب منو �شي )noir( تحت 
الطبلة أشنو خاصو يدير؟ من بعد ما يعالج القريب ديالو ألنه املواطن 
ما يمكنش ذيك الساعات يفكر في ذاك ال�شي، ذيك الساعات كيفكر في 

ولدو وال فيه خوه وال في مرتو وال.. من بعد أشنو خاصنا نديرو؟

ألنه هاد ال�شي يعني اسمحوا لي نقول لكم املغاربة يمكن يتخالو على 
أي حاجة ولكن صحتهم ما يمكنش يتخالو عليها، وهذا دوركم ودور 
الحكومة، ألنه كنالحظو أنه هذه الظاهرة كتزيد تكبر في املجتمع، وبالتالي 
خاص �شي شوية ديال الضرب من حديد على أيادي بعض املتالعبين 

واللي كيستغلوا الضعف ديال املغاربة في هذا املجال.

وشكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

الكلمة للفريق الحركي في إطار التعقيب. تفضل السيد الرئيس.

املستشما السيد ابماك السبمعي:

شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد ال1زير على ج1ابكم القيم والتفمعل اعه.

القطاع  مصحات  كون  على  الحركي  الفريق  في  التأكيد  نعيد 
الخدمات  تقديم  في  العمومي  للقطاع  استراتيجي  هي شريك  الخاص 
الصحية للمواطنين، لكننا نسجل أيضا كونها تعرف بعض التجاوزات 
واالختالالت، تستوجب تدخلكم السيد الوزير إلرجاع األمور إلى نصابها.

أذكر السيد الوزير كيف ما قالوا اإلخوان )chèque( الضمان على 
سبيل الضمان، واألخطر من هذا هو شيك على بياض، هذا هو الخطير 
في األمر، راه كيفما قال األخ راه ملي تتجيب واحد السيد ديالك االبن 
ديالك وال األب ديالك وكيكون في واحد الحالة حرجة، راه اللي طلبوا 
لك تديرو معهم، والسيد الزميل ديالك السيد الوزير السابق راه فك 
لنا واحد املشكل، ألن السيد جلس شهر تقريبا في املصحة وديناه جثة 
هامدة، ورغم ذلك تابعوه ب 350 ألف درهم في الشيك اللي عطاهم 

على بياض، شكون اللي يتحمل هاذ املسؤولية السيد..؟

أشنو هي هاذ العالجات اللي قدموا لهاذ السيد؟ يعطيونا هـــــــــاذ 

)la facture( اللي قدموا لهاذ السيد، هاذ السيد هاهو م�شى عند 
هللا ما عندنا ما نقولو، ولكن حتى العائلة ديالتو مشت غادي تم�شي 

للسيزي.

إذن هنا، السيد الوزير، خاصكم تديروا مراقبة وتفعلوا القانون 
131.13 اللي في الحقيقة املرسوم ديالو اللي خرج ب 16 مارس 2016، 

هاذ ال�شي ابغيناكم تفعلوه السيد الوزير.

كذلك، السيد الوزير، املصحات كلها هي 70% مادام هاذ القانون 
خرج ابغيناكم تفعلوا هاذ القانون، ألن واحد العدد ديال املصحات 
اللي كتتراوح ما بين املحور ديال القنيطرة والدار البيضاء، هاذ ال�شي 
اللي كاين 70% ديال املصحات اللي هي كانت مابين القنيطرة والدار 
البيضاء، وهاذ املدن اآلخرين ما�شي في املغرب؟ أكادير، تزنيت، أسفي، 
واحد العدد ديال املدن اللي كتفوت العدد ديالها مليون نسمة وكتلقى 
فيها جوج ديال املصحات، هذا كلو السيد الوزير نرغبوكم تأخذوه بعين 
االعتبار وتخرجوا هاذيك املرسوم اللي في الحقيقة عطيتوا لواحد العدد 
ديال اإلخوان اللي عندهم إمكانيات باش يدروا مصحات، باش يعاونوا..

وشكرا السيد الرئيس.

السيد ائيس الجلسة:

انتهى الوقت، معذرة.

دائما،  التعقيب  إطار  في  للشغل،  املغربي  االتحاد  لفريق  الكلمة 
تفضل السيد املستشار.

املستشما السيد احمد حيت1م:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ال1زير،

ببعض  يذكر  ولكن  مقنع،  غير  فقط  ما�شي  الجواب  الحقيقة  في 
القوانين التي نعرفها وال تطبق، يذكر بلجنة التفتيش، ونحن نعلم جيدا 
وأنتم تعلمون السيد الوزير بأن اختصاصاتها محدودة، ألن ليس من 
اختصاص هيأة تفتيشكم أن تفتش عملية التدبير، فهي تبحث فقط 
وفقط في املعايير، ومطابقتها كاينة الكوزينة، كاين )les soins( كاين 
كذا إلى آخره، املضمون ليس من حقها، وكان عليكم أن تعترفوا بالفراغ 
املدنية  املسؤولية  أن  الوزير  السيد  لكم  لنؤكد  ونتعاون،  القانوني، 
للمصحة، شأنها شأن املسؤولية املدنية لألطباء، هي صورة من صور 
املسؤولية املدنية، إال أنها تكت�شي أهمية قصوى عندما يتعلق األمر 

بصحة املواطنين، وتعلمون أنه ال يقبل االتجار بصحة الناس.

لألسف هناك استهتار واستخفاف لبعض املصحات الخاصة بصحة 
 )noir( دفع  على  الصحية إلرغامهم  أوضاعهم  واستغالل  املواطنين، 
وكذلك إرغامهم على دفع الشيكات كضمانة للولوج إلى العالج، حتى وإن 
توفر املريض على ورقة التحمل )la prise en charge( ورغم أن املشرع 
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حرص حرصا شديدا على تجريم فعل إصدار أو قبول شيك على سبيل 
الضمان، فإن االستمرار باستعمال ذالك يدل على أن هناك فراغا ما، 
بل يمكن تصنيف هذا الجرم ضمن أعمال وجرائم النصب واالحتيال، 
ألنه ال يمكن املساواة بين وضعية املريض في وضع صعب واحتياجي مع 
إدارة املصحة في وضعية السيطرة والهيمنة، وبالتالي القانون الجنائي 
الذي نص على معاقبة إصدار وقبول شيك بدون رصيد نص كذلك 
بعقوبات حبسية على من يستعمل االحتيال إلرغام اآلخر على ارتكاب 

جرم ما.

القوانين ونتعاون  وبالتالي هنا مربط الفرس، يجب أن نستصدر 
جميعا من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة، بل أكثر من ذلك 
السيد الوزير، حتى لجنة األخالقيات ب )l’ ANAM( التي نتشارك فيها 
جماعيا، فعدد من قراراتها أوقفت من طرف اللوبي املسيطر في هذا 
املجال، ولهذا نحملكم مسؤولية تدبير هذا امللف وكذلك تطبيق قرارات 

لجنة األخالقيات على األقل في انتظار استصدار القانون.

شكرا السيد الرئيس.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيبات، في حدود الوقت 
املتبقى، دقيقتين أعتقد، تفضل.

السيد وزير الصحة:

كان من الواجب في األول أنني نذكر بالقوانين، ألنه تنتكلمو كذلك مع 
املواطنين باش نعرفوهم مدى الحقوق ديالهم والتصرف اللي خصهم 
يعملوه ملي يمشيوا للمصحات، ألن كذلك هذا دور ديال املواطن ملا 
تيساهم في واحد النوع ديال املمارسة، أكيد أنه تيكون تحت ضغط، 
ولكن يمكن لو يبلغ فيما بعد في مستويات أخرى وعلى مستوى قوانين 

أخرى اللي ما�شي هو القانون 131.13 بالضرورة.

هناك  تنعملوه،  احنا  مباغت  لتفتيش  املصحات  خضوع  هناك 
 )l’Audit( كذلك خضوع املصحات لنوع آخر من املراقبة االفتحاص
باش يمكن نواكبو املصحة من أجل تصحيح االختالالت، ألن السيد 
املستشار تكلم بأن املنظومة ديال الصحة الخاصة كذلك يمكن تكون 
شريك إلى عرفنا كيفاش نواكبوها، املصحات كذلك تخضع ملراقبة 
مراقبين تابعين للهيئات املدبرة للتأمين الصحي عن املرض للتأكد من 

مدى مطابقة الخدمات املقدمة وصدقيتها وتطبيق األسعار املرجعية.

منذ 2013 إلى 2017 قمنا بـ 435 مهمة تفتيش في املصحات الخاصة، 
والزال البرنامج ديال التفتيش ساريا. العدد اإلجمالي 170 مصحة اللي 
اتخذت بخصوصها إجراءات، مجموع املصحات التي تم في حقها قرار 
اإلغالق الكلي 13 مصحة، صدر في حق املصحات األخرى 157 إعذار 

)mise en demeure( ملطالبتها بتصحيح االختالالت املسجلة، فيها 59 

بسبب تشغيلها ألطباء القطاع العام أو أطباء أجانب بدون ترخيص 

قانوني.

ويمكن لي نقول لكم كذلك بأنه املعايير التي نستعملها للقيام بهذا 

التشخيص يمكن تكون شكاية منكم، ما كاينش الش تقولها في هاذ 

االعتبار،  بعين  ناخذوه  به  نتوصل  أن  يمكن  ما  كل  ولكن  الجلسة، 

الشكايات اللي تنتوصلوا بها، املصحات التي سبق تفتيشها وسجلت فيها 

اختالالت تستوجب التتبع وكذلك املصحات التي لم يسبق تفتيشها أو 

تلك التي تم تفتيشها منذ مدة طويلة.

متفقين باش نناقشو املسألة ديال الفراغ القانوني، إلى كان هناك 

فراغ فعال لكي يقوم كل متدخل باملسؤولية ديالو تجاه حماية املواطن.

على  للقضاء  ممنهجة  سياسة  هناك  أن  يقال  أن  أقبل  ال 

نتبعوها هي  ابغينا  اللي  السياسة  بالعكس، احنا  أبدا  املستشفيات، 

السياسة اللي غادي تخلي القطاع الخاص يقدم �شي خدمة ذات جودة 

مرتفعة وقيمة مضافة باش يمكن يوضع النفس ديالو ويكون عندو 

مكانة داخل املنظومة الصحية.

تتحل،  ومستشفيات  تستمر  العمومي  املستشفى  ديال  املنظومة 

غادي  البشرية  املوارد  ديال  املشكل  الحكامة،  ديال  مشكل  عندنا 

نشتغلو عليه باش كذلك املستشفيات ديالنا قادرة على أنها تكون في 

مستوى أرفع من املصحات التي تتكلمون عليها.

شكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

الكلمة  "الراميد"،  الرابع موضوعه معاناة حاملي بطاقة  السؤال 

ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم السؤال، تفضل 

السيد املستشار.

املستشما السيد عبد الحميد فمتحي:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ال1زير،

هاذ السؤال سبق وأن طرح عدة مرات، ولكن نطرحه من جديد، ألن 

هذه البطاقة لم تعد تؤدي إلى املستشفى، بل أصبحت زينة في محافظ 

الناس، لذلك نريد من الوزارة أن تعطينا ما هي اإلجراءات لتعود هذه 

البطاقة تؤدي إلى املستشفى؟

شكرا.
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السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

الكلمة لكم لإلجابة على السؤال السيد الوزير تفضل.

السيد وزير الصحة:

شكرا السيد املستشما.

فعال موضوع "الراميد" تنتكلمو عليه كثير، اليوم تطرحوا مجموعة 

ديال التساؤالت.

أوال أؤكد أنه مشروع مجتمعي أسا�شي، أؤكد كذلك بأنه الحصول 

على الراميد ال يعني ما كاينش عالجات، هناك عالجات ربما ال تكفي 

للجميع، نقر بأن هناك لوائح انتظار، نقر بأن هناك مواعيد ديال شهر، 

شهرين، 3 أشهر أو حتى أكثر، عام.. خاصني نحسبهم، دابا نجيب لكم 

اإلحصائيات، ألن ككل املستشفيات تنلقى املوعد على 7 أيام بالنسبة 

للراديو، ولكن مستشفى آخر تنلقى شهر، هاذ �شي غادي يكون عندكم، 

إن شاء هللا، اإلحصائيات باش تعرفوا هاذ الحاالت ديال عام راه ما�شي 

هي..، ما يمكنش نعممو، ولكن ربما بعض املرات تيكون هذاك العام 

مرتبط بالوضعية الصحية أو عدم القدرة ديال الطفل مثال إلى كان 

طفل على أنه يتدار لو تخدير.

فاحنا على أية حال أرسلنا واحد الدورية للمستشفيات باش يمكن 

ينظموا هذه العملية ديال املواعيد، ولكن االستمرار في دعم املنظومة 

الصحية العمومية من خالل الدعم امليزانياتي، من خالل تنظيم عرض 

العالجات، من خالل االستمرار في بناء وتأهيل املستشفيات العمومية 

هذا غادية فيه الحكومة وغادي تستمر فيه ألنه من شأنه أنه يواكب 

الرميد.

ولكن الراميد هذا ورش اللي ما كملناش الهيكلة ديالو، الراميد ما 

غينجحشاي إذا ما عملنشاي هيئة خاصة بتدبيره، الرميد ما غيمشيش 

يمكنش  ما  مستدام،  بشكل  ديالو  التمويل  ضبطناش  ما  إذا  بعيد 

نبقاو عوالين على امليزانية ديال الوزارة ونخلطو وامليزانية كذلك ديال 

)l’ANAM( ألن جزء ديال اإلمكانيات كاينة على مستوى الوكالة ما�شي 

كثيرة ولكن كاينة، نحيدو هذا التداخل اللي كاين بين )l’ANAM( وبين 

الوزارة وبين املؤسسات التي تؤدي الخدمات األمور توضح.

ثم كذلك مسألة أساسية هو النظام املعلوماتي عندنا مجموعة 
ديال املعطيات ما كنضبطهاش اليوم، مجموعة ديال األدوية اللي تشرى 

في إطار هذا الدعم من صندوق التماسك االجتماعي اللي ما كنعرفوش 

بالضبط واش يعني كيف يتم استعمالها وترشيد استعمالها، إذا النظام 

املعلوماتي صحي مندمج ورش أسا�شي وكذلك نشتغل عليه.

شكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

الكلمة للسيد املستشار في إطار التعقيب، تفضل.

املستشما السيد عبد الحميد فمتحي:

السيد ال1زير،

يمكن أن أتقاسم معكم بعض النقائص التي أشرتم إليها ولكن يجب 
القول أن هذا النظام هو ال يعني وزارة الصحة فقط، وال يعني فقط 
ومتدخلين  برمتها  الحكومة  يعني  مجتمعي  مشروع  ولكنه  املتدخلين 
آخرين، لذلك فهو مشروع استصالحي مجتمعي مهيكل، ولكن لألسف 
الشديد أنه ليس له لحد الساعة منذ 13 سنة أثر واضح على حياة 
الناس، ال البنيات االستشفائية، ال املوارد البشرية، ال التجهيزات تسند 

هذا الخطاب الرسمي حول هذه البطاقة.

كذلك املعاناة اليومية ديال الناس، معاناة سيزيفية تدحض هذا 
الخطاب اللي كيروجوا لو، احنا ال ننكر املنجز، ولكن نريد املنجز في 
حدود املعقول، في حدود املنطق، وليس أرقاما لتجميل الصورة أو بحثا 

عن الشرعية املفتقدة لخطاب اإلصالح.

الراميد فعال هذا مشروع لكنه ال يمتلك كل مقومات اإلصالح ليكون 
ناجعا بشريا وماديا وسياسيا، وذلك ال ينطبق فقط على الراميد وال 
ينطبق على ما يسمى باإلصالحات في بالدنا لألسف الشديد، إذا شفنا 
املقاصة اقتصت من جيوب الناس وما استكملناهاش، إذا شفنا التقاعد 
وقفنا عند املعاشات املدنية ما استكملناهاش، خيلنا الصناديق اللي 
تنتج الفقر، التشغيل كنحلمو الناس بـ 400000 منصب في السنة، 
يعني إنها اإلصالحات املعطوبة، لكن العطب الكبير، السيد الوزير، هو 
حالة االرتباك السيا�شي اللي كنعيشو فيها واللي تعكسه الوضعية الهشة 
ديال املؤسسات ذات التمثيلية، تراجع األدوار األساسية ديال األحزاب 

والنقابات، واتساع الهوة بينها وبين املواطن.

لم نعد قادرين اليوم، السيد الوزير، على الحديث عن حلم االنتقال 
الديمقراطي الذي راود أجياال متعاقبة، املجتمع املغربي اليوم يقدم 
نماذج إشارات كل يوم أصابه العياء من تكرار خلق األمل، والتعبيرات 
متعددة وآخرها حملة املقاطعة بغض النظر على الخلفيات السياسية، 
ألنه يريد أن يوصل رسالة، عيينا من الفقر، عيينا من غالء األسعار، 
عيينا من التهميش، عيينا من الالعدالة، تنشوفو الفقر يزداد، نشوفو 
الغنى يزداد، ولكن في نفس الوقت كنشوفو من راكم الثروة ولو بطرق 

مشروعة يريد أن يعزز الهيمنة املالية بالهيمنة السياسية.

كل ما نخشاه، السيد الوزير، هو أن الحكومة، الحكومات املتعاقبة 
الفقر  الناس في هذه القضايا كلها،  عجزت عن اإلجابة على معاناة 
والتهميش والبطالة ومجتمع قدم ترميز سيا�شي واضح أنه سيلجأ إلى 
آليات، لذلك ما نخشاه ليس هو مقاطعة بعض املواد االستهالكية، 
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ولكن كل ما نخشاه غدا مقاطعة السياسة في بالدنا وهذا خطير.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيب، تفضل.

السيد وزير الصحة:

بالفعل، السيد املستشار، أعتقد أن الراميد كان منطلقا بالنسبة 

إليكم لخطاب سيا�شي، ال أعتقد أنه اليوم مجال للنقاش فيه.

ولكن اللي يمكن نقول لك فعال بأنه نحن بطبيعة الحال ال يمكن إال 

أن ننخرط في مشروع مجتمعي، تنموي جديد، يأخذ فيه املواطن دور 

املركز وتتقلص فيه الفوارق اللي كاينة.

وأعتقد نظام الراميد باش نرجعو للراميد كنظام ديال املساعدة 

الطبية، استكمال الهياكل ديالو، تمويله، هو جانب من جوانب ديال 

توزيع الثروة في بلدنا العزيز وجانب من مجال التضامن بين الفئات وبين 

األجيال في بلدنا، وهذا في صلب املشروع املجتمعي الذي نريده ملستقبل 

هاذ البالد.

شكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

السؤال الخامس موضوعه إضرابات أطباء القطاع العام، الكلمة 

ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد 

املستشار.

املستشما السيد ا1الي عبد الرحيم الكمال:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ال1زير،

إخ1اني، أخ1اتي املستشماين،

األخيرة  الفترة  خالل  العام  القطاع  أطباء  خاض  الوزير،  السيد 

مجموعة من اإلضرابات الوطنية بكل املؤسسات الصحية باستثناء 

الحكومة  مطالبة  أجل  من  وذلك  واملستعجالت،  اإلنعاش  أقسام 

بتحقيق مجموعة من املطالب.

من أجل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير املحترم، حول أسباب عدم 

تجاوب الحكومة مع املطالب التي تنادي بها هذه الفئة.

شكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

لكم الكلمة لإلجابة على السؤال، السيد الوزير تفضل.

السيد وزير الصحة:

شكرا السيد املستشما املحترم.

أوال، احنا واعيين بأنه يعني الذهاب باملنظومة الصحية إلى األمام، 
ال يمكن أن نقوم به في غياب تعبئة ومساهمة قوية للموارد البشرية، 
بالعدد اللي هو عندنا، ألنه ما غنحلموشاي في ظرف وجيز أننا غنوصلو 
الدول األخرى، ولكن إمكانيتنا  اللي كنتكلمو عليها في بعض  للمعايير 

يمكن لنا نحققوا أشياء أساسية.

حوار،  كاينش  ما  بأنه  يتقال  أنه  يعني  كنفهمش  ما  يعني  اليوم 
كاين حوار على املستوى القطاعي، وإن شاء هللا في القريب سأستقبل 
املركزيات النقابية املمثلة على املستوى القطاع وسنتذاكر، هناك أمور 
ترجع ل2011 ما بغيتش نتكلم عليها ألن يقول لي عاود ثاني 2011 دازت، 
احنا يااله في 2018، يعني راه كانت أمور مهمة اللي فيها الرفع من القيمة 
ديال مجموعة ديال التعويضات، ال في املسؤولية وال في الحراسة وال 

كذلك املتعلقة بالتعويض عن التخصص.

ما غنقولش مدة وجيزة هاذي ولكن اليوم كنقررو بأن بعض الفئات، 
منها فئة األطباء خاص نقاش حول يعني تحسين الوضع ديالهم األجري 
وربطه أقولها دائما، ربطه باملردودية وباألداء وبالتفاني والتواجد يعني 
والتفاني والعمل واملساهمة في إيجاد الحلول، ألنه ال يكفي أن أقول أنه 
ال أشتغل إذا لم يكن لدي إمكانيات، فاإلمكانيات ملا كتكون بعض املرة 
كيخص يعني مواكبة، مساهمة، ملا كنكون كنتمي لواحد املستشفى فأنا 

أنتمي إلى منظومة تدبيرية خاصني نساهم فيها كذلك بالحلول.

التكوين املستمر كذلك من املحفزات ديال السياسة االجتماعية، 
شمل يعني منذ 2012 حوالي 15 ألف مستفيد من التكوين املستمر، 
العمومي  القطاع  في  يعني  املزاولين،  العامين  األطباء  منح  كذلك  ثم 
الوطنية  املدرسة  في  اليوم عندنا  الجمعاتية،  الصحة  في  التخصص 
للصحة العمومية أكثر من 80 طالب، وغادي نستمرو مازال إضافة إلى 
الكليات فالتخصص كذلك وسيلة لالستجابة ملجموعة ديال املطالب 

الصحية، ولكن كذلك للرفع من التعويضات.

املمرضين  ديال  الوضعية  ديال  التسوية  املمرضين،  ديال  الهيئة 
اللي  250 مليون درهم سنويا  العالي، هاذي  التعليم  الحاملين إجازة 
غادي تضاف لهاته الفئة، وكتستحق، جزء غادي يكون في 2017 وجزء 
ثاني 50% في 2018، ثم كذلك اإلقرار بنظام )LMD( اإلجازة، املاستر 

والدكتوراه.

شكرا.
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السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

لكم الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب.

املستشما السيد ا1الي عبد الرحيم الكمال:

شكرا السيد ال1زير.

غير بالنسبة إلى كنا كنأمنوا بالدور الكبير واإلستراتجية اللي كيقوم 
بها هاذ الهيئة، ال األطباء وال املمرضين، راه خاص الحكومة تفتح معهم 
واحد الحوار جاد ومسؤول، باش تستجيب للمتطلبات ديالهم، وإال راه 
إلى ما درناش تحسين ديال هاذ الفئة راه احنا ما غاديش يمكن نحسنو 

الوضعية ديال الخدمات الطبية اللي كيأديوها.

السيد ال1زير املحترم،

هاذ املطالب اللي كيطلبوا هاذ الناس راه ما كيطلبوش �شي حاجة 
خاصة بهم هما، كيطلبو �شي حاجة اللي هي خاصة مع املغاربة اللي هما 
كيطلبوا الخدمات الطبية، نعطيك على سبيل املثال: الرفع من مناصب 
اإلقامة والداخلية، هذه ديال العموم، ديال املغاربة كلهم اللي كيطلبوا 

الخدمات الطبية، اعالش ما استجبوش لها؟ أنا ما افهمتش اعالش؟

ديال  املعادلة  بمعنى  التعويضات،  بكل   509 االستداللي  الرقم 
الدكتوراه ديالهم مع الدكتوراه ديال باقي القطاعات األخرى، هاذي 
املطالب  الوزير، هذا مطلب من  السيد  لها  ما كنستجبوش  اعالش 

املشروعة ديالهم.

عندنا التعويضات، والتعويضات لألخطار املهنية ما استجبوش لها، 
هذا ما�شي من العيب.. هما كيخاطروا بأنفسهم، كيخاطروا بحياتهم 
ما كنتسجبوش  املغاربة، اعالش  املواطنين  ديال  أرواح  ينقذوا  باش 
قطاع  وفي  القطاعات،  جميع  في  ضرورية  املهنية  التعويضات  لهم؟ 

الصحة أولى.

عندنا الحراسة، واش الحراسة ما نعطوهومش تعويضات ديال 
الحراسة؟ هاذي حتى هي عاود ثاني ما�شي معقولة، املردودية كما قلت، 
خاصنا نعطيوهم، واحد ولى كيخدم وكيستحق إال ونشجعوه ونزيدو 
معه أسمو، التخصص ما عملتي معهم والو، ودائما سنقوم بالحوار 

والحوار وما عمر الحكومة قامت ب�شي حاجة.

داروا  راه  الناس االحتجاجات،  داروا  أول مرة  يااله  ما�شي  واحنا 
النوبة األولى والثانية اللي فات والعام اللي فات، إذن الحكومة السابقة 
وال هاذي وال ممكن حتى اللي جاية، غادي يبقاو في هاذ الشكل، إذن 
غادي نبقاو احنا ديما فاتحين ذاك الحوار، غادي نديرو الحوار، ما 

كاين حتى �شي حوار، إذن املسألة...

اللي   ،2013 1 يوليو  في  اللي كتنادي،  امللكية  الرسالة  عاد كاينة 
كيطلب جاللة امللك، ببلورة ميثاق وطني واقعي وقابل للتفعيل، هاذ 

ال�شي ما درتوش منو والو، حتى �شي إرهاصات اللي جديدة باش يكون 
واحد امليثاق وطني اللي صحي اللي كيجمع جميع املنظومة الصحية 
اللي غادي يفعلوا فيه هاذ اإلخوان األطباء وال املمرضين باش يتشجعوا 

ويزيدوا لألمام ما كاينشاي.

شكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا، انتهى ال1قت.

الكلمة لكم في حدود الوقت املتبقى، بضع ثواني، السيد الوزير 
تفضل.

السيد وزير الصحة:

ما متفقش معك السيد املستشار، كاين حوار وكاين عمل وكاين 
استجابة، كنقول لك 250 مليون درهم بالنسبة للممرضين واملمرضات.

الحوار االجتماعي اللي كيقودو السيد رئيس الحكومة، لن يستثني 
فئات األطباء، تحسين ظروف العمل، هذا عملنا تنقوموا به سنويا 
وغنستمرو فيه، تحسين الحكامة كذلك من شأنه أنه يوفر ظروف ديال 

العمل الجيد وديال التوزيع..

السيد ائيس الجلسة:

شكرا.

درعة-  بجهة  املزري  الصحي  الوضع  موضوعه  املوالي،  السؤال 
تافياللت، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضل.

املستشما السيد لحسن أدعي:

شكرا السيد الرئيس.

السيد الوزير املحترم، إلى متى سيبقى الوضع الصحي مترديا ومزريا 
بجهة درعة – تافياللت؟

وشكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على السؤال، تفضل.

السيد وزير الصحة:

شكرا السيد املستشما.

على  تركيز  هناك  تافياللت،   – درعة  يهم جهة  الذي  في سؤالكم 
إقليمين معينين إقليم تنغير وإقليم زاكورة.
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أوال، أقول بأنه أنا زرت هاذ الجهة وهناك إمكانيات اللي يمكن 

املجالس  فيهم  بما  الشركاء  مع  وال  الوزارة  مستوى  على  ال  نعبؤوها 

املنتخبة على مستوى تلك الجهة.

إلى اخذينا إقليم تنغير، ففي السنوات األخيرة راه بالنسبة لنا وال 

يمكن لك تتكلم على الخصاص، ولكن هناك قفزة نوعية، حيث فعال 

على مستوى البنية التحتية االنطالقة ديال املستشفى اإلقليمي ديال 

تنغير 120 سرير، تشغيل مستشفى القرب بقلعة مكونة، بناء مستشفى 

القرب ببومرداس بــ 40 سرير، املوارد البشرية من 15 إلى 32 طبيب من 

االختصاصيين بين 2016 و2017، 15 إلى 32.

من   %95 أنه  بحكم  مشتغلة،  املراكز  جميع  الطبية  الخدمات 

التلقيح تدار على مستوى هذا اإلقليم، تتبع النساء الحوامل كذلك 

هو جيد، ارتفاع ديال العمليات القيصرية في سنتين من 26 ل432 ما 

يمكنش نقولوا يعني ما كاين والو، ارتفاع عدد العمليات الجراحية من 

200 إلى 617 في ظرف سنتين في هاذ اإلقليم، ارتفاع كذلك الفحوصات 

من 6000 إلى 10500 في ظرف سنتين، تزويد اإلقليم بجهاز سكانير.

إذن إذا اخذينا هاذ اإلقليم اللي جا في سؤالكم تنبين لكم باألرقام 

بأن هناك تطور.

إقليم زاكورة اآلن األطباء االختصاصيون تعيين 6 األطباء جدد في 

إقليم زاكورة في األشهر القليلة املاضية، مازال عندنا إشكال في األطباء 

العامون، وأنتما عارفين عالش هاذ املسألة هذه، ألنه تيبقى املسألة 

ديال االلتحاق هي مسألة إرادية ديال الذين يفوزون في املباريات، كاين 

حلول في هذا الجانب خاصنا نمشيو فيها.

التجهيزات الطبية كاين عقود شراكة مع العمالة ومجلس إقليمي، 

ومختبر  األطفال  طب  ملصلحة  التجهيزات  لتسلم  درهم  ألف   540

فيه  اإلقليمي  املجلس  مع  كذلك  شراكة  عقد  الطبية،  التحليالت 

500000 درهم، فيه كذلك تجهيزات ديال مصلحة اإلنعاش والتخدير 

واملصلحة ديال الجراحة ومصلحة الوالدة.

وفي األخير، هناك عقد شراكة اليوم اللي غادي نوقعوه واللي فيه 

وبناء  العمليات  ديال  القاعة  بناء  والتخدير،  اإلنعاش  مصلحة  بناء 

مع  وهذا كذلك  الخدج،  واألطفال  األطفال  وتخدير  إنعاش  مصلحة 

املجلس اإلقليمي، وكذلك مع الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة 

األركان وكذلك وزارة الصحة.

شكرا السيد املستشار.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

لكم الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب.

املستشما السيد لحسن أدعي:

شكرا السيد الرئيس.

أشكركم السيد ال1زير املحترم على ج1ابكم.

اعالش طرحنا عليكم هذا السؤال وعاود طرحناه وعاود طرحناه، 
ألن املواطنين بجهة درعة تافياللت وصلت لهم عظم، راه ولينا نحشمو 

نخرجو قدام الناس، السيد الوزير.

كيف يعقل أنا شخصيا 3 سنوات وأنا كنطرح سؤال حول نفس 
املوضوع، 3 سنوات وما تبدل والو فيها، وما يمكنش السيد الوزير، راه 

ما يمكنش راه احنا اللي في العافية، تتخليونا في فم الفران.

كيف يعقل أن هاذ سكانير اللي تكلمت عليها، السيد الوزير، دابا 
هاذي 6 شهور وهو مازال في الكارطونة ديالو، ما خدامش في تنغير، 
تأنسطاال  حتى  ميدلت،  بإقليم  للمستشفى  بالنسبة  الشأن  وكذلك 
السكانير، أنا مشيت شفتو، ولكن ما كاينش اللي غادي يخدموا، ولكن 

ما خدامش، السيد الوزير.

مستشفى ميدلت بحال باقي املستشفيات ديال جهة درعة تافياللت 
تيعاني النقص الحاد في األطر التمريضية وشبه الطبية.

وهنا ضروري باش نذكركم، السيد الوزير، باملركز الصحي ديال 
تافتشنا بإقليم زاكورة وعدتهم يعني بالطبيب يعني باش تصيفطو لهم 

التجهيزات، لكن السيد الوزير حتى �شي حاجة ما زال ما وصلتهمش.

السيد ال1زير،

هللا يجازيكم بخير راه جلودنا طابوا بالليشمانيا، راه تنتمناو �شي نهار 
نجيبو العدوى لهنا باش نتقرصو كاع باش تعانيو معنا اللي تنعيشوه يعني 
في جهة درعة تافياللت، راه طبنا في زاكورة، طبنا في تنغير، الجماعة اللي 
تنترأسها، السيد الوزير، طابوا الناس 300 حالة ديال الليشمانيا، راه ما 
يمكنش، يعني هاذ الوضع، يعني التقارير اللي تتجيكم، السيد الوزير، 

أنا تنتمنى يعني تجيو معانا وتشوفوا معنا يعني هاذ املشاكل كاملة.

راه يعني كيفاش، السيد الوزير، يعني نشريو التجهيزات وما نلقاوش 
اللي يخدمها، راه ما يمكنش تبقى جهة مهمشة بدعوة ما كاينش األطر، 
يعني راه كاينين املصحات واملراكز في الدار البيضاء اللي فيهم 80 يعني 
من )les chirurgiens( على 3 ديال )les blocs opératoires( يعني في 
الجهة ديالنا ما كاينيش، وهاذ ال�شي راه باألرقام، يعني هاذ ال�شي، السيد 

الوزير، راه ما�شي معقول.

مسؤوليتنا  نتحملوا  خاصنا  راه  عليه،  نتكلم  نبغي  آخر  موضوع 
جميعا ونتكلمو بوضوح وبكل صراحة مع املواطنين، راه عندنا مشكل 

حقيقي مع األطباء وخاصة االختصاصيين.

السيد الوزير، دابا قلت لي باللي راه عندنا األطباء تنتمنى تم�شي 
معايا ونحسبو ذوك األطباء اللي كاينين واش كاينين بصح، وأنا يدا بيد، 
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واحنا الحمد هلل باش نشوفو واش كاينين يعني في أرض الواقع وال ما 
كاينينش أو ال تيتناوبو.

ديال  وقدة  قدة  يعني  عندكم  يمكنش  ما  راه  الوزير،  السيد 
االختصاصيين.

بال ما نتكلمو معكم، السيد الوزير، على ذاك ال�شي ديال البني، 
راك عارف فين واصل الشطر الثاني ديال بناء املستشفى اإلقليمي ديال 
 )le terrassement( تنغير، والو، وما كاين والو، ومازال في بالصتو، داروا
ودارو )les panneaux( ديال )la publicité( ومن ذاك العهد إلى دبا، دابا 
ديروا التلفون السيد العامل غيجاوبنا بأن حتى �شي خدام ما كانش تما.

لزا دين  "إو قال  أمازيغي  املثل  تيقول واحد  الوزير،  السيد  إذن، 
انغروم" "تسنى الجوع يطيب الخبز"، يعني دابا نتسناو 3 سنين أو ال 
4 سنين يتبنى السبيطار، راه خاصكم تجهزوا لنا هاذ ال�شي راه الجهة 
يعني الناس راهم بوبريا، راهم مساكين ذوك الناس، خصكم تقوموا 

بالواجب، راه...

السيد ائيس الجلسة:

انتهى ال1قت السيد املستشما، أاج1ك.

تفضل السيد الوزير إلى عندكم رد على التعقيب، تفضل.

السيد وزير الصحة:

السيد املستشار، أتفهمكم، كنت في الجهة وغنرجع لها، إن شاء 
هللا، هناك جهات تستحق أكثر وجهة درعة تافياللت من جملتهم.

تدارت أمور وباقي كثير، وخاصنا نشتغلو جميع على هاذ الحلول، 
ألن كاين إكراهات كذلك اللي كتواجهنا، وبعض املرات الحلول عندكم 
إلى كنتو في التدبير املحلي والجهوي، وكاين كذلك املجتمع املدني اللي 
عندو كذلك أجوبة، خاصنا نجتمعو فيما بيننا ونشتغلو ونعطيو حلول 

في أسرع وقت.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

السؤال املوالي موضوعه أقسام املستعجالت، الكلمة ألحد السادة 
املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل أسيدي 

حسن.

املستشما السيد الحسن سليغ1ة:

شكرا السيد الرئيس.

السمدة ال1زااء،

زاالئي األعزاء،

السيد ال1زير املحترم،

سبق للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بمجلس املستشارين أن 

وجه العديد من األسئلة يستفسر فيها عن غياب التجهيزات األساسية 

واملوارد البشرية بأقسام املستعجالت، وإنه على الرغم من هذا السيل 

اإلسعافات  تقديم  مجال  في  تحسن  أي  يطرأ  لم  األسئلة  من  الكبير 

الضرورية املستعجلة، بل أصبحت أقسام املستعجالت نقط سوداء 

في املنظومة الصحية.

لذا، نسائلكم، السيد الوزير، ما هي حصيلة عمل الوزارة في هذا 

املضمار؟

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال، تفضل.

السيد وزير الصحة:

شكرا السيد املستشما.

الضغط على املستعجالت هاذي مسألة تنالحظوها بالعين املجردة، 

أكثر من 10% سنويا، اللي تيمروا من املستعجالت ما�شي كلهم حاالت 

مستعجلة، والنص اللي تيجيو للمستشفيات تيجيو عبر املستعجالت، 

و80% ديال الحاالت اللي في املستعجالت ما�شي بالضرورة مستعجلة.

انتما تتعرفوا هاذ القطاع مزيان، السيد املستشار، أنه كنتو فيه، 

تخصيص غالف يعني كانت برامج اللي تتهم املستعجالت، كتخصص 

وحدة   88 املستعجالت،  لهاذ  مليون   500 قدره  سنوي  مالي  غالف 

مستعجلة القرب اللي تم إنشاؤها، 15 مصلحة داملستعجالت املتنقلة 

واإلنعاش )Smur( اللي تدارت، إحداث 51 موقع خاص بالنسبة لنظام 

املساعدة الطبية املستعجلة للوالدة بالوسط القروي، وهذا هو اللي 

يمكن لنا باش نخففو من العدد ديال الوفيات ديال األمهات وديال 

أو  الصحة  وزارة  اقتنتهم  اللي  إسعاف  ديال سيارات  األطفال، عدد 

ال في إطار )INDH( أو ال في إطار البرنامج اليوم ديال تقليص الفوارق 

بالعشرات، 467 غير في وزارة الصحة، 4 داملروحيات خدمات ديال 

مجاالت،  عدة  في  األرواح  ديال  العدد  واحد  عتقات  اللي  املروحية 

ثم  بعيدة،  هي  اللي  للمناطق  بالنسبة  مهم  وكذلك  مدني  مستشفى 

الشراكة اللي بدأنا فيها في مجال املستعجالت.

شكرا السيد املستشار.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

لكم الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب.
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املستشما السيد الحسن سليغ1ة:

أشكركم السيد ال1زير.

ولكن مع األسف ما فهمت والو من الجواب ديالكم، ألنك تتقولو 

بعدا على األقل، احنا تنهضرو على املستعجالت، تتكلمو لنا أنتم على 

سيارات اإلسعاف، وأنتم تتعرفو هاذوك السيارات ديال اإلسعاف أشنو 

هو املآل ديالهم وفين هما، كاينين اللي مازالين ما عمرهم ما بانو.

ملي تنمشيو، نعطيك غير مثل ديال جهة فاس مكناس، املستشفى 

الجامعي، وأنتما اآلن دابا قلتو بأن كاين أكثر من 80% ديال الحاالت اللي 

كتم�شي وهي ما�شي في الحالة ديال االستعجالية اللي يمكن ليها تبقى، ما 

هو السبب؟ أين هو تأهيل املستشفيات اإلقليمية؟ منين كنلقاو بعض 

 )les scanners( املستشفيات ما عندهاش املوارد البشرية، ما عندهاش

واللي عندو )les scanners( كتلقاه عندو سكانير ديال 16 و15 عام 

فالوقت اللي ما يمكنلوش يفوت السكانير 5 سنين.

أنا أظن وهاذي زعما بكل صراحة، ملي تنهضرو على الصحة هاذي 

لغة الجميع ما فيها ال أغلبية وال معارضة، وها أنتما شفتو األسئلة اللي 

جات من فرق األغلبية، ألنك باش يمكن لك تشعر باملواطنين وتشعر 

باملآ�شي اللي كيدوزوا في املستشفيات واملستعجالت، أنا أظن، السيد 

الوزير، خاصك تم�شي �شي نهار تلبس �شي جينز وتزول ذاك الكرافطا 

و�شي كبوط وتدير �شي الدوا األحمر هنا وتقول راني مقيوس وشوف 

فوقاش غادي توصل وشوف فوقاش غتداوى، ذاك الساعة أظن غادي 

تحس باش تيحس هذاك املواطنين، وذاك الساعات غتشعر أنا ال أظن 

مسؤوليتكم،  هاذي  ألن  به،  كتشعروا  وال  باملواطن  كتحسوا  بأنكم 

السيد الوزير.

كتخص؟  اشنو  اإلقليمية  املستشفيات  تجهيز  لكم  كنقول  منين 

الوقت اللي كنلقاو السكانيرات محطوطين ما مخدمينش، في الوقت اللي 

مستشفيات آخرين خاصهم السكانير يخدموا بهم، هذا سوء تدبير، 

سوء تسيير ديال الحكومة السيد الوزير.

أنا كنتمنى باش ما نطرحش هاذ السؤال هذا، عدة أسئلة طرحناها 

في مجلس املستشارين، كنتمنى تاخذو جهة فاس مكناس كمثل، وباش 

املستشفيات  جميع  وتأهلوا  الجامعي  املستشفى  ذاك  على  تخففوا 

عندكم  بأن  متأكد  وأنا  نوصلو،  غادي  ويمكن  جهة،  من  اإلقليمية 

اإلمكانيات باش تنفذوا هاذ البرنامج.

شكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

لكم الكلمة السيد الوزير للرد على التعقيب، تفضل.

السيد وزير الصحة:

أنا، السيد املستشار، ما نقبلش أنه نصدرو هاذ األحكام القيمية 
ديال كتحسوا وال ما كتحسوش، ما عندناش �شي )détecteur( اللي 

غيشوف اشكون اللي كيحس أكثر من اآلخر.

فاحنا تنقومو بالواجب ديالنا، والوزارة هي إدارة وهي مستشفيات 
وهي أطباء وهي ممرضين، الكل غيقوم بالدور ديالو وغتكون الحمد هلل 
بالدنا مزيان وكل القطاعات مزيانة، بما فيها هاذ القبة السعيدة اللي 
كذلك كتقوم بالدور ديالها كذلك لوضع األصبع على املشاكل الحقيقية.

بعيد  ما�شي  في  وما�شي  القطاع كذلك  هاذ  بأنه سيرتيو  قلت  أنا 
خدامينش  ما  بأنه  نقولو  اصعيب  اليوم  وبالتالي  مزيان،  وكنعرفوه 
املستعجالت، أنا املستشفى الجامعي اللي تكلمت عليه كنت فيه جوج 
مرات وزرتو وشفت عدد ديال األمور، منين تنقول لك 80% راه ملي 
تيجي اإلنسان والبد ما يدير االستشارة عاد تيظهر بأنه راه ما�شي حالة 

مستعجلة.

اليوم املسارات ديال العالجات كتطرح مشكل، اليوم كذلك هاذ 
املسألة اللي تكلمت عليها ديال املستشفيات اإلقليمية، أنا متفق بأنه 
على  العمل  ديال  النوع  واحد  ويكون  بها  العمل  يكون  كذلك  خصنا 
مستوى املراكز املحلية، ألن طب القرب هو اللي من شأنه أنه يخفف 

االكتظاظ في بعض املستعجالت.

أنا كنت في املستعجالت في مستشفى، تكلمتو على فاس، بفاس، 
ولقيتو ما خدامش كثير، ألن كل�شي كيم�شي لـ )CHU( ديال الحسن 

الثاني بفاس.

املستوى  على  وكنديروه  يتدار  خصوا  اللي  العمل  واحد  كاين  ال 
هاذ  نبخسو  خصناش  ما  ولكن  األمور،  نضبطو  كنحاولو  الداخلي، 

العمل ونبداو نحكمو على...

وعندي  األحمر،  الدوا  غنديرش  وما  للمستشفيات  كنم�شي  أنا 
الناس اللي كيمشيو وكيدخلوا للمستعجالت وكيعيطوا لي في التليفون 

وكنتذاكر معهم.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

السؤال دائما مع قطاع الصحة، السؤال الثامن واألخير وموضوعه 
دعم وتمويل مراكز تصفية الدم ببالدنا، الكلمة ألحد السادة املستشارين 

من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية لبسط السؤال.

تفضل السيد املستشار.

املستشما السيد عثمم  عيلة:

شكرا السيد الرئيس.
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السمدة ال1زااء،

السيدات والسمدة املستشماين،

تعرف مراكز تصفية الدم مشاكل ال حصر لها، وذلك راجع باألساس 
للعجز الكبير في التجهيزات االستشفائية األساسية واهتراء العديد من 
أغلب املراكز، إضافة إلى عجزها في أغلب املناطق عن استيعاب جميع 
تكاليف  أغلب األسر  إمكانيات تحمل  الكلوي وعدم  القصور  مر�شى 
العالج التي تبقى دون مستوى اإلمكانيات املادية، وخاصة األسر الفقيرة 

واملتوسطة الدخل.

لذا، نسألكم، السيد الوزير، ما هي التدابير التي تتخذها وزارتكم؟

شكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد وزير الصحة:

شكرا السيد املستشما.

املزمن حقيقة مشكلة صحية  الكلوي  القصور  ديال  املرض  هاذ 
أساسية في بالدنا تتفاقم، ونسبة اإلصابة ترتفع سنة بعد سنة، يعني هو 
كذلك ناتج عن أعراض ديال أمراض أخرى يمكن تكون عند اإلنسان، 
هو كذلك ناتج عن ملا تتفاقم املشكل ناتج عن التشخيص املبكر، ناتج 

عن قلة ديال التوعية الصحية اللي خاصنا نهتمو بها.

اآلن ملا تيوقع اللي يوقع ما يمكن إال نمشيو يعني في العالج، وفي فتح 
مراكز ديال تصفية الكلي، اليوم كاين تحسين مردودية املراكز عبر الرفع 
من عدد األطباء واملمرضين، إذن اهتمينا على مستوى الكليات باش 
يكون فتح ديال املناصب ديال األطباء املقيمين في )néphrologie( يعني 

األمراض ديال الكلي.

شراء الخدمات من القطاع الخاص، وصلنا حتى 250 مليون سنويا، 
وخاصنا نراقبوه ونشوفو يعني التدبير كذلك ديال هاذ املشتريات باش 
تكون النجاعة أكثر وتكون مستفيدين أكثر ربما بإمكانيات أقل، بناء 
وتجهيز مراكز في إطار مقاربة تشاركية، ما كاينش �شي جهة اليوم اللي 
تتشتغل في هاذ القطاع ما كاينش �شي منتخبين كذلك ما كاينش اللي ما 
تيجيوش عندنا وتيقول لك باغي نفتح مراكز ديال تصفية الكلي وباغي 
نشتغل في هاذ املجال، وهما مشكورين الحمد هلل، بناء وتجهيز قلت 

املراكز.

الوزارة في السنوات األخيرة دشنت 33 مركز جديد ورخصت ألكثر 
من 20 مشروع، باش نعطيو األرقام اليوم هاذ شراء الخدمات تيستفد 
منه 3000 مريض، عندنا لوائح نعترفو بها ديال االنتظار كاينة ولو أنه 
وصلنا 3000، تعزيز املوارد البشرية مؤخرا عيننا 13 طبيب أخصائي، 

وأنا يوميا تنظن نحل هاذ املشاكل ديال يعني دعم املراكز بموارد بشرية، 
وتأهيل كذلك املوارد الشبه الطبية اللي تتشتغل، كذلك عالجنا مسألة 
مرتبطة بالخيوط، هاذ اإلشكال اللي كان وقع وباإلمداد ديال املراكز 
باملستلزمات الطبية الخاصة بهاته التصفية، ما نشتريه من األدوية 
واملستلزمات الطبية اليوم وصل 240 مليون درهم يعني بزيادة %126 

باملقارنة مع 2015.

كذلك برمجنا شراء أكثر من 500 آلة ديال تصفية الدم لدعم القدرة 
االستيعابية ملراكز تصفية الدم في إطار الدعم ديال برنامج الراميد.

شكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

لكم الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب، تفضل.

املستشما السيد عثمم  عيلة:

شكرا السيد ال1زير.

ولكن أنتما تعرفون، السيد الوزير، اليوم عن هذا املرض ما�شي 
وكيتزايد من عدد من املغاربة اليوم مصابين باملرض الكلوي.

وكتعرف، السيد الوزير، من أغلب مراكز تصفية الدم فيهم اآلالت 
خاصهم يواكبوا العصر اللي احنا فيه، خاص تكون آالت متطورة اللي 

تتضمن العالج اإليجابي ألصحاب مرض الكلي.

ثانيا، السيد الوزير، تتعرف بأنه كاين ناس اللي كيجي ملراكز تصفية 
الدم وتيتعطى لهم آجال وهو على األقل عندو حصة وال حصتين في 
إلى  ينتقل من مدينة  باش  املفروض عليه  يم�شي  وبالتالي  السيمانة، 
مدينة وهذا تيكلف أتعاب مادية وخالقة لألسر اللي تيكلفها على األقل 

1500 درهم وال 2000 درهم، وهو ما تيدخل على حد حتى 100 درهم.

السيد  ثالثا،  أنه  املنبر،  هذا  من  نناشدكم  الوزير،  السيد  لذا، 
الوزير، بقينا على األقل ما كتفكرش الوزارة لكل مستشفيات اإلقليمية 
التابع لهذوك مراكز الدعم بأن يكونوا فيها سيارات لنقل املر�شى ملي ما 
يلقاوش يعني املناصب ديالهم داخل هذاك مركز تصفية الدم إلى أماكن 

أخرى من أجل تخفيف العبء عليهم.

املشكل الثاني السيد الوزير، هو بناء اآلالت اليوم كاينة اآلالت في 
بعض مراكز تصفية الدم اللي هي أصبحت متجاوزة، اللي خاص آالت 

متطورة اللي تخلي املريض يعالج في ظرفية صحية جدا.

وشكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.
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لكم الكلمة السيد الوزير للرد على التعقيب، تفضل.

السيد وزير الصحة:

السيد املستشما املحترم، 

أنتم تؤكدون على أن هذه اآلفة ما كاينش اللي ما واعيش بها وما 
كاينش �شي جهة اللي ما كتحاولش تتدخل من أجل القيام ب�شيء من 

أجل هاذ املر�شى.

واليوم أنا خذيت بعين االعتبار كل هذه املالحظات، وغادي ندخلوها 
في البرنامج املقبل ديالنا، بما فيها املسألة ديال النقل ديال املر�شى.

شكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، ونشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة 
الدستورية.

والتضامن،  األسرة  لقطاع  املوجه  الفريد  السؤال  مع  ونواصل 
وموضوعه برنامج دعم األرامل، الكلمة ألحد السادة املستشارين من 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة املستشارة.

املستشماة السيدة خد جة الزواي:

السيد الرئيس،

السيدة ال1زيرة،

السمدة ال1زااء،

األرامل  للنساء  مباشر  دعم  تقديم  على  الحكومة  عملت  قد 
الحاضنات لليتامى، يتحدد في 350 درهم شهريا لفئة النساء.

لذا، نسائلكم السيدة الوزيرة، أال ترون أنه يجب إعادة النظر في 
هذا الدعم املقدم لهذه الفئة؟

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيدة املستشماة.

لكم الكلمة السيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال، تفضلي.

واملسمواة  والتممان  األسرة  وزيرة  الحقموي،  بسيمة  السيدة 
والتنمية االجتممعية:

شكرا السيد الرئيس.

السيدة املستشماة املحتراة،

أوال أشكرك على طرح هذا السؤال لكي تكون لنا الفرصة للتنويه بهذا 
البرنامج، برنامج دعم الذي تنسق فيه وزارة األسرة والتضامن والتنمية 
االجتماعية ووزارة الداخلية، وباملناسبة فهو برنامج ناجح، مكن ما يزيد 

عن 82000 امرأة أرملة أن تستفيد من هذا البرنامج برنامج دعم لصالح 
أبنائهن األيتام، مما مكن 147000 يتيم أن يستفيد من هاذ الدعم هذا 
�شيء مهم، مما يشجع على كذلك استهداف فئات أخرى تحتاج إلى هذا 

الدعم املباشر.

اآلن، هل هناك مشاكل؟ في الواقع عند التطبيق ما كانوش مشاكل، 
برزت هناك حاجة إلى إعادة النظر في املرسوم بإدخال بعض التعديالت 
حتى نوسع وعاء املستفيدين منه، وعندكم الحق أنكم تطرحوا السؤال 

في هذا الباب.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيدة ال1زيرة.

الكلمة لكي السيدة املستشارة في إطار التعقيب تفضلي.

املستشماة السيدة خد جة الزواي:

شكرا السيدة ال1زيرة،

في الحقيقة أنا ال أريد سؤاال وال جوابا، ولكن أثير نقاشا عاما حول 
موضوع معين، نريد أن نتبادل اآلراء وأن نناقش بصدق هل هذا الدعم 
يستجيب لحاجيات فئات األرامل، هناك أول مالحظة، املالحظة األولى 
هو أن املجلس األعلى للحسابات قد جاء باملالحظات التالية، حيث قال: 
"هناك عدة قضايا هامة تتعلق بالكيفية املرتجلة التي وضع بها والتي 
شملت كل الجوانب، بدءا من التمويل ثم البرمجة ثم التدخل والتنسيق 
بين القطاعات"، ثم يقول "بأن هذا البرنامج انطلق في 2012 ولم ينطلق 
فعليا إال بعد سنتين"، يعني هناك ارتجالية في هذا املوضوع، ثم كذلك 
يأتي ويقول، "يفتقد إلى استراتيجية واضحة ومتماسكة في تدبير هذا 
املفترض أن يحظى بكل االهتمام والجدية  الذي كان من  الصندوق 
قصد ضمان تمويله وتطوير آليات تدخله لتحقيق أهدافه املتمثلة في 

التخفيف من الخصاص والعوز لصالح فئات هشة".

إذن أنا لن أقول بأنه برنامج كان لالدعائية أو إلثارة هل هناك اهتمام 
للحسابات  األعلى  املجلس  أن  بما  أقول  ولكن  بفئات معينة،  خاص 
قال هذه املالحظات وهو طبعا له ما يعتمد عليه، أقول هاد..، بعدا 
 la carte( هناك شروط تقريبا الشهادة ديال الراميد، فوطوكوبي ديال
nationale( أنا تكون أرملة، وأن يكون لها يتامى، إذا كانت أرملة وليس 
لديها يتامى ليس لها دعم، إذا كان عندها 3 ديال اليتامى غادي توصل 
ل 1020 أنا أقول واش 350، إذا كانت غتاخذ 350 درهم ال تستفيد من 
التيسير اللي هي 500 درهم، إذا كنقول هنا كنديرو التنافي على 7000 
ريال، و10000 ريال التنافي في جهات أخرى ما كاينش التنافي إذا هذا 

ما�شي معقول.

ثانيا، واش هاذ املرأة يمكن أنها تفتح البيت أو تضمنو استمرارية 
ب1050، نحسب كل�شي عندو 300، نفرضو �شي أرملة هي كبيرة مات 
لها الرجل ولكن ال تلد، فالطبيعة ضربتها وهذا البرنامج كذلك يضربها 
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أو على األقل يزيحها، ليس منطقيا باش نقول أرملة أو كذا إلى غير 
ذلك، هذه األرملة اللي هي هشة على األقل أستاذة، عالش منفكروش 
نعطيوها أقل ما يتعطى للتقاعد 1500؟ عالش منشوفش بأن نقولوا 
بأن هاذ األرملة إلى كنا نحاربوا الهشاشة، يجب على األقل باش نعطيوها 
واحد الدعم اللي هو منطقي؟ ثم عالش مكاينش برامج تحسيسية حتى 
يستفيد الجميع؟ هاذ ال�شي مجمعين عليه غير إلى كانت �شي جمعية 
ديال �شي حزب معين، كيقضيوا الغرض ديالهم وال�شي اآلخر ال، إذن 

يجب نوع من الدعاية السيدة الوزيرة.

وشكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيدة املستشماة، انتهى ال1قت.

للرد على  الوزيرة  السيدة  الكلمة  لكم  السيدة املستشارة،  شكرا 
التعقيب.

السيدة وزيرة األسرة والتممان واملسمواة والتنمية االجتممعية:

شكرا السيد الرئيس،

أوال، بغيت غير نصحح واحد القضية، هاذ ال�شي اللي قال املجلس 
األعلى للحسابات، ما�شي على برنامج دعم لألرامل ولكن على صندوق 
التماسك االجتماعي ككل، اللي فيه "الراميد" وفيه برنامج "تيسير" وفيه 
في وضعية  "األشخاص  استهداف  "األرامل" وفيه كذلك  كذلك دعم 

إعاقة على أربعة محاور، إذن هو متكلمش على برنامج.

أما برنامج الدعم فهو برنامج ناجح يستوفي جميع الشروط ويصل 
إلى أصحابه، وكل األرامل املغربيات لهم الحق أن يستفدن، وراه أنا 
عطيتك األرقام، ما يزيد على 82 ألف امرأة، ما يزيد على 147 ألف 
البرنامج واصل  يحزنون،  تم ال محسوبية وال هم  كاينش  وما  طفل، 

للجميع، والجميع كيجي كيستفد، هذه األولى.

القضية الثانية، بغيت نقول لك أنه احنا اليوم عندنا برنامج لتعديل 
املرسوم باش هاذ اإلمكانيات ديال توسيع الوعاء تكون ممكنة، منها 
أوال تبسيط املساطر بإدماج األنظمة املعلوماتية بين جميع املؤسسات 

املعنية بهذا البرنامج.

ثانيا، عندنا احتساب الدعم ابتداء من تاريخ وضع الطلب، ما�شي 
من التاريخ ديال البت النهائي في امللف، هذا �شيء مهم، عندنا كذلك 
اليتامى  األطفال  عن  نيابة  هشة  وضعية  في  األرامل  النساء  إضافة 

املوكول لهن الكفالة وال الرعاية وال الحضانة، هذا حتى هو.

وضعية  في  املطلقات  النساء  ديال  األخرى  الوضعية  واحد  كاين 
الهشاشة اللي هي ممكن تستفد لصالح أبنائهن عندما يتوفى األب اللي 
�شيء  بالنفقة، هذا حتى هو  ملزوم  اللي  الطليق  السابق،  الزوج  هو 
مهم، ثم دراسة إمكانية توسيع الدعم املباشر لفئة أخرى ومنهم النساء 

األرامل اللي معندهومش أطفال وال النساء املسنات املعوزات، وهاذ 
ال�شئ دائما في تكامل مع صندوق التكافل العائلي اللي توسع الوعاء ديالو 
هاذ السنة، وبدا كيشمل كذلك النساء الكافالت لألطفال، وكيشمل 

األطفال اللي معندهومش النائب الشرعي وهكذا.

املواطن  لصالح  متكاملة  ومقاربة  الحكومة  ديال  رؤية  هي  إذن 
واملواطنات املغاربة.

السيد ائيس الجلسة:

نشكر السيدة الوزيرة على مساهمتها في هذه الجلسة.

والسؤال املوالي موجه لقطاع الشؤون العامة والحكامة، وموضوعه 
السادة  ألحد  الكلمة  االستهالكية،  املواد  في  الغش  محاربة  سبل 
تفضل  السؤال،  لتقديم  واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املستشارين 

السيد املستشار.

املستشما السيد احمد الحمماي:

شكرا السيد الرئيس.

السمدة ال1زااء،

السيدة ال1زيرة،

السمدة املستشماين واملستشماات املحترامت،

املواد  بعض  جودة  ضعف  من  املواطنين  من  العديد  يشكو 
االستهالكية بسبب الغش والتدليس أمام ضعف املراقبة...

ما كتسمعنيش.

السيد ائيس الجلسة:

السيد املستشار، تفضل.. السيد الوزير، السيد املستشار.

أشكرك السيد املستشار على سحب هذيك الكلمة، تفضل.

املستشما السيد احمد الحمماي:

كنسحبها واسمح لي.

السيد ائيس الجلسة:

تفضل السيد املستشار، طرح السؤال هللا يخليك.

املستشما السيد احمد الحمماي:

يشكو بعض املواطنين من ضعف الجودة في بعض املواد االستهالكية 
بسبب الغش والتدليس، أمام ضعف املراقبة وانتظامها داخل األسواق.

لذا، نسائلكم السيد الوزير: ما هي التدابير التي اتخذتها وزارتكم 
للزيادة في نجاعة وتقوية املراقبة لحماية املستهلك؟
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وشكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال، تفضل.

السيد لحسن الداودي، ال1زير املنتدب لدى ائيس الحك1اة 
املكلف بملشؤو  العماة والحكماة:

شكرا السيد الرئيس.

غير لإلخبار، شهر مارس بوحديتو في هاذ الشهر اللي فات أكثر من 95 
طن ديال املواد الفاسدة اللي تحجزت، املوازين أكثر من 34000 ديال 

املوازين اللي ترفضت، إذن الحكومة قائمة بالواجب ديالها.

اآلن في هاذ شهر رمضان املبارك، إن شاء هللا، كاين واحد الرقم 
غنقول لكم غادي يخدم في شهر رمضان هو 57.57، وسجلوه، هذا 
الرقم تيعيط أي واحد شاف مواد فاسدة أو ال �شي واحد تيدير التخزين 
العمالة وال  إما لجنة  العمالة  للعمالة مباشرة من  حتى يغال تيم�شي 
الباشوية وال القيادة، إذن احنا جاهزين أكثر من السنوات اللي فاتت، 

ولكن باغيين التعاون ديال املواطنين.

تكلفت،  في  كاين  أو  أزيالل  في  كاين  واحد  يمكنشاي  ما  فعال  هو 
الحكومة غتكون عارفاه، ضروري املواطن إلى تعاونوا معنا املواطنين ما 

كاين مشكل إن شاء هللا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

ال�شي  تفضل  التعقيب،  إطار  في  املستشار  السيد  الكلمة  لكم 
الحمامي.

املستشما السيد احمد الحمماي:

شكرا السيد ال1زير على الت1ضيح.

تعلمون أن األسواق املغربية في ظل غياب تام للمراقبة، أصبحت 
مرتعا الستنزاف الزبون ماديا ومعنويا، بل وفي حاالت عديدة يتم التزويد 
بمواد استهالكية منتهية الصالحية أو مجهولة املصدر، من شأنها أن 

تهدد صحة املواطن.

كما نالحظ، السيد الوزير، أنه كلما اقترب شهر رمضان األبرك إال 
بات السوق يعج بالعديد من املنتوجات التي يزداد عليها اإلقبال، ال أحد 

يعلم أصلها وال مصدرها وال تاريخ الصالحية.

هذا ما يجعلنا نسائلكم، السيد الوزير: أين هي مسؤولية الحكومة 
في مراقبة بعض املنتوجات التي تعرض على املواطن؟

أما بخصوص.. أنتم عارفين، السيد الوزير، واحد الحملة ديال 

املقاطعة اللي تيعيشها املغرب واللي والو املواطنين تيحميو أنفسهم، هنا 

الدور ديال الحكومة، احنا ملي خلقنا وتربينا احنا مزالين الصغارين، 

ولكن اللي تنعرفو واللي كنا تنعرفو كانت في الوالية كان مكتب خاص 

ديال املراقبة، هاذ ال�شي هذا راه ما ابقاش، هاذ الثقافة ديال بالدنا 

الثقافة ديال بالدنا،  ما خاصناش نخرجو عليها، احنايا خرجنا على 

ابدينا تنشوفو ثقافات أخرى، احنايا كل مدينة عندها ثقافتها، املراقبة 

ما كايناش، الجودة ما كيناش، البارح تنشوفو في الفايسبوك، السيد 

الوزير، الدالح خانز، ولى املواطن بالفايسبوك تيحمي راسو، هذا الدور 

ديال الحكومة خاصها تقوم به.

وانتما  للمواطنين،  اليومية  املعيشية  املواد  في  للغالء  بالنسبة 

تتالحظوا البارح شفت الجواب ديالكم السيد الوزير تتقول على أساس 

الحمص وصل 30 درهم، العدس وصل 25 درهم، البصلة 5 دراهم، 

على أساس قلت–إلى سمحت لي دقيقة–على أساس السلع املستوردة 

من الخارج، يعني خاص يكون التنسيق، خاص تكون مرحلة استباقية 

مع وزارة املالية لإلعفاء من الرسوم الجمركية، هاذو مسائل اللي هي 

أساسية اللي خاصنا نوفروها للمواطن في شهر رمضان.

احنايا املواطن راه ولى مقهور، السيد الوزير، احنايا كاملين خاصنا 

اإلمكانيات  اليوم  غالية،  بمصاريف  تنعيشو  احنا  راه  بها،  نعترفو 

محدودة.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

احتسبت لو الوقت، تم احتساب الوقت السيد املستشار.

شكرا.

شكرا السيد املستشار، لقد تم احتساب التوقيت اللي ضاع في 

السابق في األول احتسبته السيد املستشار.

السيد الوزير، لكم الكلمة للرد على التعقيب، تفضل.

السيد ال1زير املنتدب لدى ائيس الحك1اة املكلف بملشؤو  
العماة والحكماة:

ال، غير باغي نقول للسيد املستشار راه الدالحة حتى تهرسها عاد 

تعرفها خامجة، زعما غادي يعرفها �شي واحد من برا خامجة؟ إيوا خلينا 

نتكلمو ثاني عفاك.

السيد ائيس الجلسة:

حقكم  من  ما�شي  املستشار،  السيد  املستشار،  السيد  أرجوك 

تتكلموا، أرجوك، تفضل السيد الوزير.
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السيد ال1زير املنتدب لدى ائيس الحك1اة املكلف بملشؤو  
العماة والحكماة:

شوف هاذ الكالم، هذه سبة للناس اللي كيراقبوا 24/24 ساعة، 
95 طن انت اللي شديتها؟ راه اللجان، البالد ديالنا فيها املراقبة، تقول 
لي ما كافياش، نقول أييه، ولكن تقول ما كاين والو، راه حرام هاذ 
ال�شي نقولوها في بالدنا، وإلى سمعوك األجانب دروك هاذ البالد زعما 
فيها السيبة؟ وا غير اإلنسان ملي يبدا يتكلم يقول املعقول، أما ما كاين 
والو، ما كاين والو، 34 ألف–قلنا لك داملوازين، ولكن جيت أنت موجد 
الورقة ديالك قبل نجاوبك، إيوا كيف غادي ندير؟ أنت عارف أش 
غادي نقول؟ واملشكل غير اإلنسان ملي يجي يتصنت حتى يتكلم الوزير 
ويستوعب ويجاوبو، أما واحد جايب السؤال مصاوب، جايب الجواب 
مصاوب إيوا الش نتكلمو هنا؟ ما عندنا الش نتكلمو إذا كنتو غادي 
تجيبوا األسئلة مصاوبة في األوراق، كاتبها �شي واحد ويجي يقراها علي 
�شي واحد، هنا ما غاديش نخدمو، ما غاديش نفيدو املواطن، تنقول 
باش نفيدو املواطن خاص نتجاوبو بيني وبينك منين نقول �شي كالم إما 

مصحيحش، غادي تقول لي هذا ما صحيحش، أما...

السيد ائيس الجلسة:

أرجوك السيد املستشار، السيد املستشار، أرجوك السيد املستشار 
تفضل السيد الوزير.

السيد ال1زير املنتدب لدى ائيس الحك1اة املكلف بملشؤو  
العماة والحكماة:

وأنا كنت ساكت ملي كان يتكلم، ملي تيقول ما تديروا والو، عاجبك 
البالد  البالد سبوها، تتسب  الحال، ملي قال ما كنتكلمو والو، هاذ 
وتتاكل فيها وتتشرب فيها وباقي تتسبها، ما�شي معقول هاذ ال�شي، ما�شي 

دور املعارضة هذا، ما�شي دور املعارضة هذا، نقولو املعقول.

السيد ائيس الجلسة:

كان  يخليك  هللا  املستشار،  السيد  املستشار،  السيد  أرجوك، 
عندكم الحق، طبقا للقانون لطرح السؤال، وللتعقيب، طبقا للقانون.

يجاوب  الحق  عندو  الداخلي  للنظام  طبقا  الوزير  السيد  اآلن 
احترموا  يخليكم  قانون، هللا  التعقيب، هذا  والرد على  السؤال  على 
املقتضيات ديال النظام الداخلي، السيد الوزير في بعض ثواني هللا 

يخليك. تفضل.

السيد ال1زير املنتدب لدى ائيس الحك1اة املكلف بملشؤو  
العماة والحكماة:

تنقول للمواطنين عندهم إن شاء هللا في شهر رمضان رقم الهاتف 
سهل 5757، ذاك الوقت إلى الحكومة ما قامت بالواجب ديالها راه 

املواطن اللي تيصوت علينا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير، انتهى ال1قت.

السؤال الثاني نفس القطاع دائما، موضوعه ضرورة توفير السلع 
لهذه  الفضيل  رمضان  شهر  في  الوطنية  األسواق  بكافة  التموينية 
السنة، الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية، تفضلوا السيد الرئيس.

املستشما السيد عبد السالم اللبما:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ن ال1زيرين،

سؤال الفريق االستقاللي اليوم حول ضرورة توفير السلع الضرورية 
اللي اعتدنا نسمعو هذا السؤال، واآلن تنأكدوه واش الحكومة مستعدة 

لتوفير السلع خاصة السلع اللي موالفين املغاربة كيستهلكوها بوفرة؟

شكرا السيد الوزير.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال. تفضل.

السيد ال1زير املنتدب لدى ائيس الحك1اة املكلف بملشؤو  
العماة والحكماة:

شكرا السيد الرئيس.

تتكلموا، السيد املستشار، على الوفرة، الوفرة كاينة، حتى الحمص 
مستورد اشحال هذا، مستوردة 400 طن، ما تقوليش الثمن، الثمن إذا 
كان غالي برا غادي يكون غالي الداخل، املواد املنتوجات الخضار غادي 
تكون موجودة، آش اللي خايف أنا؟ وخاصني نقولها للمغاربة مباشرة، 
خايف على الحليب اآلن، اعالش؟ ما�شي حيث كاين مقاطعة، حيث 
الناس املستثمر تيخاف، أنا غدا هاذ الشركة إلى سدت، ال قدر هللا، 
تنتج لي 50% ديال املنتوج الوطني، ومخدمة لي 6000 واحد و120000 
ألف فالح، شحال من عائلة هاذيك؟ واحد نصف مليون ديال العائالت 
ال، قدر هللا، احنا تنضاربو اآلن غير الشركة تبقى، ألن هاذو أجانب ما�شي 
مغاربة، أجانب غدا يدير الساروت تحت الباب ويزيد فحاالتو ويخليك 

تما، هذا هو املشكل ديالنا احنا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

السيد  تفضل  التعقيب،  إطار  في  املستشار  السيد  الكلمة  لكم 
الرئيس.
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املستشما السيد عبد السالم اللبما:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ال1زير،

كنظن اليوم جيتي كتجيب لينا واحد املوضوع ما ضامنش األسعار، 
أال وهو  في شهر رمضان،  بكثرة  تستهلك  مادة حيوية  واهضرتي على 
عندنا  الحليب  الحليب،  إال  وقلتيو  الحليب  جبدتيو  أنتما  الحليب، 

مشكل فيه سيما والظاهرة اللي كاينة ديال املقاطعة.

ثانيا كتقول ال الحمص والعدس واللوبيا ما ضامنش لهم الثمن، 
إلى كانت الحكومة دافعة هاذ الشعب للمجهول فهذا غير معقول، وما 
يمكنش لنا احنا من اآلن نقولو الثمن ما ضامنوش، حتى اللي ما باغيش 

يزيد غادي يزيد، السيد الوزير.

غير خاصنا نفكرو اشوية، ومنين نجيو نهضرو مع املواطنين، اسمح 
لي ما غنقريكومش، نهضرو بواحد األمل ونقولو أن ممنوع األسعار تزيد 
وراه احنا غنكونوا مكثفين الحراسة واملراقبة، باش على األقل هذاك 
املواطن اليوم اللي مضروب بالضرائب ومضروب بالبطالة ومضروب 

بالغالء ديال األسعار حتى في رمضان يكون عندو واحد األمل.

الحمص  إيوا  لي  تيقول  الوزير  للسيد  واستغربت  ظنيتش  ما  أنا 
موجود والعدس موجود ولكن ما ضامنش الثمن، إذن اشكون اللي 
سالينا؟  صافي  الشعب  بهاذ  رميتيو  واش  األستاذ؟  الثمن  غيضمن 
هذا كالم مردود عليكم، السيد الوزير، وما نقبلوش الحكومة تسمح 
فالشعب أمام البطون اللي ما ابغاتش تشبع ديال املضاربات، السيد 

الوزير املحترم.

احنايا اآلن خايفين على الحليب، الحليب اليوم ها املقاطعة كاينة 
واش هذاك الفالح غتضمن ليه األجرة نتاعو واملردودية نتاعو؟ وعارفين 
أن واحد الشركة هي اللي كانت كتمول، ها الشركة ها هي غتقلل من 
اإلنتاج، واش هذاك الفالح اللي كان تياكل معها طرف ديال الخبز غادي 

يلقى هاذ ال�شي موجود؟

شكرا السيد الوزير.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار.

الوقت  حدود  في  التعقيب  على  للرد  الوزير  السيد  الكلمة  لكم 
املتبقى، تفضل.

السيد ال1زير املنتدب لدى ائيس الحك1اة املكلف بملشؤو  
العماة والحكماة:

أنا ما افهمتش الكالم، الناس اللي كانوا فالحكومة عمركم درتوا 
الثمن ديال الحمص معروف، ياله، ها التاريخ، ال، خليني نتكلم، خليني 

نتكلم.

السيد ائيس الجلسة:

السيد املستشار، أرجوك، السيد املستشار، أرجوك، ما�شي من 
حقكم تقاطعوا السيد الوزير. ال، اسمحوا لي، ال، هللا يخليكم، ال، هللا 
اللبار، كل واحد كيتحمل  ال�شي  املتبادل ضروري،  يخليك، االحترام 
املسؤولية ديالو السياسية، ال اسمح لي، اسمح لي، إلى سمحتي ال�شي 
يوقف  أن  مستشار  أي  حق  من  ما�شي  اإلخوان  أرجوكم  ال،  اللبار، 
السيد.. ال اسمحوا ليا هللا يخليكم، هللا يكثر خيركم، أي واحد إلى صدرو 
�شي عبارات عن السيد الوزير كيتحمل املسؤولية السياسية ديالو فيها 
باش نكونو واضحين، لكن ليس من حق أي مستشار أن يوقف السيد 

الوزير أثناء الرد على التعقيب.

أرجوكم ألن نحترمو أنفسنا، االحترام املتبادل ضروري، ولكن نخليو 
السيد الوزير يكمل الرد ديالو على التعقيب، تفضل السيد الوزير، 
أرجوكم، أرجوك السيد الرئيس، ومن بعد نتذاكرو، اسمح لي، التجريح 

ما خصوش يكون واالحترام املتبادل خاصو يكون.

اتفضل.

السيد ال1زير املنتدب لدى ائيس الحك1اة املكلف بملشؤو  
العماة والحكماة:

باش تقولو لي الحمص كان ف�شي تاريخ محدد السعر ديالو عمرو ما 
كان محدد، السوق قلنا لكم إلى كان غالي برا غادي يكون غالي، إلى كان 
رخيص غيكون رخيص، هاذ ال�شي اللي قلت، غير بالتي أسيدي، بالتي 

أسيدي خليني نتكلم...

السيد ائيس الجلسة:

ما توقفوش أسيدي، أرجوكم، أرجوكم اإلخوان.

السيد ال1زير املنتدب لدى ائيس الحك1اة املكلف بملشؤو  
العماة والحكماة:

واه، إلى عندك الجواب جاوب املواطنين.

السيد ائيس الجلسة:

ال�شي اللبار، اللي اللبار.

السيد ال1زير املنتدب لدى ائيس الحك1اة املكلف بملشؤو  
العماة والحكماة:

للحكومة،  للشعب  الحكومة،  رميتو  للحكومة  تقول  ملي  ولكن 
الشعب هو اللي صوت علي، ما تقوليش رميت الشعب هكذا، هذه 

سبة، هذا صوت عليا الشعب..
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السيد ائيس الجلسة:

ال�شي اللبار، ال�شي اللبار، راه ما�شي مناقشة هاذي، اسمح لي راه 
ما احناش كناقشو، هللا يخليك، ال، ال، ما�شي من حقك، ال، ال، ال، 
الداخلي هللا  النظام  لتطبيق  أكون مضطرا  اإلخوان سوف  أرجوكم 
الوزير، عضو  السيد  نوقفوا  لناش  يمكن  ما  راه  أرجوكم،  يخليكم 
من أعضاء الحكومة أثناء الرد أو اإلجابة على السؤال، هللا يخليكم 
أرجوكم، أرجوك، ال، ال، ال�شي اللبار، ال�شي اللبار، هذا ما عندو عالقة 
هللا يخليك، باملوضوع اللي كناقشوه االحترام املتبادل خاصو يكون، 
التجريح ما خاصوش يكون هاذ ال�شي مسألة متفاهمين عليها، ولكن 
أن نوقف عضو الحكومة أثناء اإلجابة أو الرد على التعقيب هذا ما�شي 
تفضل  أرجوكم  الداخلي،  النظام  حتى  كيمنعو  ال�شي  وهاذ  معقول، 

السيد الوزير.

راني كنحتسب التوقيت السيد الوزير عندي هنا.

السيد ال1زير املنتدب لدى ائيس الحك1اة املكلف بملشؤو  
العماة والحكماة:

شكرا، احنا حدا الشعب والهموم ديال الشعب، حاملين الهموم 
ديال الشعب، الشعب لقيناه ما عندو طرقات، ما كاين مستشفيات، ما 
كاين مدارس، اآلن.. ما كاين دعم لألرامل، ما كاين دعم للمطلقات، ما 
كاين.. احنا خدامين مع الشعب والهم ديال الشعب هازينو، هازين هذا 
الهم، إذن تنقولو الصراحة للمواطن ما�شي الغوات، تنقولو الصراحة 

ألن غدا..

السيد ائيس الجلسة:

أرجوك السيد الرئيس، ال�شي بنعزوز، ال�شي بنعزوز، ال�شي بنعزوز، 
ال يمكن السيد الرئيس، ال ما يمكنش السيد رئيس الفريق إيوا ال، ما 
يمكن لناش نوقفوه، ال، اسمح هللا يخليك أنا هنا، هللا يخليك، أرجوك، 
هللا يخليك، هل ثبت أن.. أنا ما غاديش ندافع على الوزير أو عضو ديال 
الحكومة، ولكن ما ثبت أن عضو ديال الحكومة أن قاطع أحد السادة 
املستشارين أثناء اإللقاء ديال السؤال ديالو، هللا يخليكم خاص يكون 
احترام متبادل، نخليوه يتكلم السيد الوزير وراه قلت لكم كيتحمل 

املسؤولية السياسية في كل ما يقول.

الوزير، ال ال عندي.  السيد  ثانية   40 املتبقى  الوقت  في  تفضل، 
السيد الوزير تفضل.

السيد ال1زير املنتدب لدى ائيس الحك1اة املكلف بملشؤو  
العماة والحكماة:

مال هاذو؟ ياك لباس، ما نتكلمش؟ وكن تتصنت مزيان باش تفهم 
أش تنقول، تصنت مزيان باش تفهمني..

السيد ائيس الجلسة:

أرجوك  يخليك،  هللا  الثانية  للمرة  أرجوك،  إيوا  بنعزوز،  ال�شي 
ال�شي بنعزوز، ال�شي بنعزوز أرجوك، أرجوك هللا يخليك، استمر السيد 

الوزير، استمر.

تفضل، تفضل، تفضل. السيد الوزير تفضل كمل األجوبة ديالك 
السيد الوزير، تفضل، عندي التوقيت أسجله السيد الوزير كون هاني. 

يا اله تفضل،

السيد ال1زير املنتدب لدى ائيس الحك1اة املكلف بملشؤو  
العماة والحكماة:

تنقول اآلن احنا الهموم ديالنا هو نضمنو الشغل للشباب املغربي، 
وخاص االستثمارات يزيدوا، ولكن إذا خوفنا االستثمارات راه حتى واحد 
ما يجي يستثمر في هذه البالد، إذن هذه بعدا رسالة مهمة أن خاصة 
الرأسمال الخارجي تيجي ويخرج، هاذو مؤسسات عندهم استثمارات 
في كل بالد، أش يدير باالستثمار ديالو في املغرب؟ يسد غدا ويخليك، 
يدير لي البطالة ويخلي ليا الفالحة بال �شي حاجة، واش نسكتو؟ واش ما 

نقولوش هاذ ال�شي؟

إذن هذا همنا هو فعال كيفاش نطورو الطاقة الشرائية للمواطن 
باش ما يبقالوش العدس غالي، راه ما�شي مشكل غالي، والطاقة الشرائية 

ديال املواطن اللي طايحة.

شكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، ونشكر السيد الوزير املحترم 
على مساهمته في هذه الجلسة الدستورية.

وموضوعه  البرملان  مع  العالقات  لقطاع  املوجه  للسؤال  وننتقل 
تأهيل السجون، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة 
عبادي،  ال�شي  املستشار،  السيد  تفضلوا  السؤال،  لتقديم  والتنمية 

تفضل.

املستشما السيد الحسي  العبمدي:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ن ال1زيرين،

السيدات والسمدة املستشماين املحتراي ،

السجون  تأهيل  بهدف  مهمة  مجهودات  املغربية  الدولة  بذلت 
بمختلف جهات اململكة، واعتمدت عدة برامج وإجراءات لدعم أمن 
وسالمة السجين وأنسنة اعتقاله، غير أن بعض املؤسسات السجنية 
تعرف استمرار العديد من االختالالت ومن الظروف الحاطة بكرامة 

املعتقل.
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املندوبية،  إستراتيجية  حول  الوزير،  السيد  نسائلكم،  لذلك، 
مندوبية إدارة السجون وإعادة اإلدماج، ومن خاللها الحكومة، عن 
اإلستراتيجيات واإلجراءات التي ستتخذها من أجل العناية واالهتمام 

بسجون اململكة.

وشكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال، تفضل.

السيد اصطفى الخلفي، ال1زير املنتدب لدى ائيس الحك1اة 
املكلف بملعالقمت اع البرملم  واملجتمع املدني والنمطق الرسمي 

بمسم الحك1اة:

السيد الرئيس،

السيد املستشما املحترم،

أوال أشكر على طرح هذا السؤال املتعلق باملجهود الوطني من أجل 
النهوض باملؤسسة السجنية في بلدنا.

االكتظاظ  إشكالية  مواجهة  على  تقوم  إستراتيجية  هنالك 
بالسجون، تحسين ظروف اإليواء وخلق فضاءات تضمن تنفيذ البرامج 

التأهيلية وبرامج إعادة اإلدماج.

في ضمن هذه األهداف الثالث، تم العمل أوال على التسريع منذ 
2014 على افتتاح 16 مؤسسة سجنية جديدة، آزرو، طاطا، زاكورة، 
تاوريرت، كرسيف، ميدلت، بويزكارن، راس املاء فاس، العرجات 1، 
تيفليت 2، املرشوش 2، الرماني، فضال عن أنه 6 مؤسسات سجنية 
في طور البناء، الناضور، وجدة، بركان، أصيال، العرائش، طانطان، 
باإلضافة إلى تأهيل 4 مؤسسات سجنية مركز اإلصالح والتهذيب عين 
السبع، السجن املحلي بن سليمان، مركز اإلصالح والتهذيب بن سليمان 

والسجن املحلي بتاونات.

وهنالك حاليا 20 مؤسسة سجنية في طور التأهيل، عين السبع 1، 
املحلي الجديدة، مركز اإلصالح والتهذيب علي مومن، املحلي وطيطة 
2، املركزي القنيطرة، املحلي الفقيه بن صالح، وهنالك برمجة لـ 17 
مؤسسة سجنية أخرى، باإلضافة إلى إغالق 14 مؤسسة سجنية، نظرا 
لتهالكها وعدم مالءمة بنياتها للبرامج املسطرة من أجل تهيئة السجناء 
إلعادة اإلدماج، إذن هنالك برنامج على مستوى البنايات، وأحد األثر 
أن نسبة االكتظاظ انخفضت من 45% سنة 2012 إلى أقل من %38 

سنة 2017.

التحديات اللي مطروحة، وهذا ضمن مخطط إستراتيجي للمندوبية 
العامة التي خلدت مؤخرا 10 سنوات، هذه مناسبة لتوجيه التحية 
لعموم أطرها، وهنا البد من اإلشارة إلى أن نسبة الشكايات ما بين 2016 

و2017 انخفضت بنسبة معتبرة، تقريبا من حوالي 300 في 2017 بعد 
أن كانت في 2016 أزيد من 460 شكاية.

مؤسسة   36 لبناء  توقعي  برنامج  يتضمن  اإلستراتيجي  املخطط 
سجنية جديدة بديلة لتعويض السجون املتهالكة والسجون املوجودة 
باملناطق اآلهلة بالسكان خالل الخمس سنوات القادمة، فضال عن 
9 مؤسسات سجنية لتعزيز الطاقة االستيعابية وتغطية بعض  بناء 
األقاليم التي ال تتوفر على سجون مراعاة ملعايير القرب، وأيضا التنظيم 

القضائي للمملكة.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

لكم الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب.

املستشما السيد الحسي  العبمدي:

شكرا السيد ال1زير.

ال ننكر أن هناك مجهودات بذلت في هذا الجانب من طرف الحكومة 
والسجون يعني السجن بفاس، سجن أيت ملول بأكادير خير دليل على 

ذلك.

عدد السجون، السيد الوزير، باملغرب هو 78، فيها واحد العدد 
اللي األغلبية ديالها هي سجون محلية 58 من ضمنها 38 هي غير صالحة، 

هي قديمة ومتهالكة، االعتقال فيها محط بالكرامة اإلنسانية.

باململكة  باملغرب،  عندنا  السجون  ديال  االستيعابية  الطاقة 
املغربية هو 40 ألف، مع األسف الساكنة السجنية 80 ألف، بمعنى أن 

االكتظاظ %200.

حيث  من  املغربية  للمملكة  املتقدمة  املراتب  أسف  بكل  نسجل 
السجناء، عندنا واحد النسبة مرتفعة جدا 225 سجين لكل 100 ألف 
مواطن، كنا نتمنى أن يكون هذا في الطب وليس في السجن، لكنه واقع 

معاش داخل اململكة املغربية.

سببين  هناك  ديالو  والسبب  االكتظاظ،  إلى  يؤدي  العدد  هذا 
يجب  تدبيره،  يجب  الذي  االحتياطي  االعتقال  هناك  أوال  رئيسيين: 

ترشيده، يجب اعتماد فيه املبادئ الجديدة واملساطر الجديدة.

كذلك هناك واحد الحالة اللي هي حالة العود، حوالي 36% من 
السجناء، يعني 30 ألف سجين هم سبقوا وكانوا بالسجن متواجدين 

وعادوا إليه، وهذا يطرح سؤال كبير حول إعادة اإلدماج.

نطالبكم، السيد الوزير، في هذا الجانب بتأهيل السجون حسب 
املعايير الدولية، بمنح السجناء الحقوق ديالهم، وأنا ما غنهضرش على 
التطبيب ونهضر على الصحة، ولكن غنهضر على حقوق بسيطة جدا، 
لدي حالة، لدي شكاية من دفاع متهم من عائلة متهم حتى الحق في 
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املراسلة ال تصل، املندوبية تحجب مراسالت للصحافي توفيق بوعشرين، 

للوصول إلى عائلته، يؤكدون لنا بأن أكثر من سبع مراسالت، رساالت 

وجهت إلى عائلته لم تصل إال مراسلتين، هذا ما كيتطلبش اعتمادات 

مالية، إن كانت املندوبية تطالب باعتمادات مالية، بتوفير اعتمادات 

مالية وبشرية إضافية من أجل القيام بمهامها، فهناك حقوق بسيطة 

يجب على الحكومة، يجب على املندوبية أن توفرها، وهي حق أدنى في 

إطار املعايير الدولية املخولة للسجناء.

وشكرا السيد الرئيس.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

ونمر اآلن للسؤال األخير لم يتبقى وقت السيد الوزير، ما تبقاش 

الوقت السيد الوزير لكم باش تردوا على التعقيب.

نمر للسؤال األخير، موجه لقطاع إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، 

وموضوع مراجعة منظومة الترقي بالوظيفة العمومية، وسوف يتولى 

السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان اإلجابة على السؤال، نيابة 

عن زميله السيد الوزير املكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، 

والكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية، تفضل.

املستشما السيد عبد الصمد اريمي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيد الرئيس.

السيد ال1زير،

السيدات والسمدة املستشماين املحتراي ،

السيد ال1زير،

من  مجموعة  العمومية  الوظيفة  في  الترقي  منظومة  تسجل 

االختالالت واالختالفات والتفاوتات بين فئات املوظفين وبين املوظفين 

في بعض القطاعات.

هذه  لتصحيح  بها  القيام  الحكومة  تعتزم  التي  اإلجراءات  هي  ما 

االختالالت وتعديل هذه املنظومة؟

شكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد املستشما.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد ال1زير املنتدب لدى ائيس الحك1اة املكلف بملعالقمت 
اع البرملم  واملجتمع املدني والنمطق الرسمي بمسم الحك1اة:

أوال األسئلة التي طرحها السيد املستشار وتهم السجون، سيتلقى 
الرد على كل  تتوانى على  التي ال  املندوبية  أجوبة مكتوبة من طرف 
يمكن  كما  ببالغات رسمية واضحة،  عنها  وتجيب  تثار  التي  القضايا 
لكم أن تتقدموا بطلب زيارات ميدانية، وسبق للسيد املندوب العام 
للسجون أن أعلن عن ذلك هنا في البرملان، أن من حق أي فريق برملاني 
رغب في زيارة أي سجن يمكن أن يختاره ويقوم باملعاينة لنقف عن 

املجهود الكبير الذي بذل في هذا املجال.

ديال  االعتذار  أجدد  هنا  وأنا  طرح،  الذي  بالسؤال  يتعلق  فيما 
شروط  تنظم  التي  املرسوم  مقتضيات  طارئ،  لظرف  الوزير  السيد 
الترقي واملرسوم صادر في 4 دجنبر 2005، تكرس مبادئ االستحقاق، 
الشفافية واملساواة، ويقوم على آليتين: اآللية األولى امتحان الكفاءة 
املهنية في حدود 13% سنويا من عدد املوظفين املتوفرين على أقدمية 

ست سنوات في الدرجة على األقل.

ثم ثانيا اإلختيار حسب االستحقاق بعد التقييد في جدول الترقي في 
حالة التوفر على الشروط النظامية املطلوبة.

ثم من أجل تعزيز وتكريس االستحقاق واملهنية في الترقي في الدرجة 
تم من جهة:

املتعلقة  القواعد  في جل األنظمة األساسية على  التنصيص  أوال 
بالترقية الجاري بها العمل على مختلف موظفي الدولة، وذلك طبقا 

ألحكام الفصل 31 من النظام األسا�شي للوظيفة العمومية؛

ثانيا، اعتماد نظام للتنقيط والتقييم يأخذ بعين االعتبار معدل 
تقييم  ونتائج  للترقي  املطلوبة  السنوات  عليها خالل  املحصل  النقط 

األداء.

حاليا الوزارة منكبة على مشروع إصالح نظام التقييم في اإلدارة 
العمومية، سيتم أوال إنجاز دراسة علمية للوقوف على أهم مكونات 

هذه املنظومة ومعايير التقييم بحسب مختلف اإلدارات

تصور  ووضع  املجال  هذا  في  الجيدة  باملمارسات  االستئناس 
ملنظومة جديدة للتقييم ترتكز على اإلنصاف وتقييم أداء املوظف بكل 
موضوعية، واألخذ بعين االعتبار األهداف املحددة بناء على املعايير 

املوضوعة بالنسبة لعمل اإلدارة املعنية.

وشكرا.

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد ال1زير.

لكم الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب.
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املستشما السيد عبد الصمد اريمي:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ال1زير،

هذه املنظومة تتكون من أزيد من 5 مراسيم: مرسوم الترقية في 
الدرجة واإلطار، مرسوم الترقية في التقييم والتنقيط، مرسوم الترقية في 
الرتبة والدرجة، مراسيم خاصة باالمتحانات، باإلضافة إلى مقتضيات 
خاصة بالترقية موجودة في بعض أنظمة الفئات، األنظمة األساسية 
الفئوية وبعض القطاعات، فضال عن املناشير التي تصدر من وزارة 
الوظيفة العمومية بشراكة مع وزارة املالية ومناشير تصدر عن وزارة 
الداخلية لفائدة الجماعة الترابية، هذا الكم الهائل الذي يشكل هذه 
املنظومة التي أصبحت منظومة شاسعة عرفت مجموعة من التغييرات 

والتتميمات أدى بها إلى أنها سجلت مجموعة من اإلختالالت.

أوال على مستوى التدبير في تدبير الترقية سواء باالختيار أو باالمتحان، 
نسجل مجموعة من االختالالت في إعداد لوائح الترقي، في كيفية إشراك 
اللجن اإلدارية املتساوية األعضاء، مشكل الترقية بالشهادات املوجود 
في قطاعات دون قطاعات أخرى، مشكل املوظفين الذين يتوفرون على 
شروط الترقي، وأصبحوا في وضعيات مجمدة وال يسمح لهم بالترقي 
إلى  باإلضافة  الترقي،  آفاق  لهم  تفتح  جديدة  درجة  وجود  النعدام 
الوضعية املوجودة اآلن بالنسبة ملوظفي الجماعات الترابية الذين تتلقى 
مواردهم أو إدارة مواردهم البشرية مناشير من وزارة الوظيفة العمومية 
ومن وزارة الداخلية، وهم يمتثلون إلى مقتضيات مناشير وزارة الداخلية 
وهذا يخلق نوعا من التناقض واالصطدام بين املقتضيات املوجودة في 

املنشورين معا.

لهذه  تصحيح  الحكومة  تضع  أن  إلى  تحتاج  إختالالت  هذه  كلها 
املنظومة حتى تنعكس بشكل إيجابي وحتى تظهر الكفاءة والشفافية 
لذلك  باالمتحان،  الترقية  أو  باالختيار  الترقية  في  املطلوبين كشرطين 

نقول لكم، السيد الوزير:

أوال، البد من إقرار درجة جديدة في إطار الترقي لفتح اآلفاق أمام 
الذين يتوفرون على الشروط، سواء بالنسبة للفئات الدنيا أو املتوسطة 

أو الفئات العليا، وهذا التزام موجود في اتفاقية 26 أبريل.

ثانيا، أن توجد آلية للترقي عن طريق الشواهد، حتى ال يكون هناك 
تفضيل وال مساواة بين املوظفين في قطاعات دون قطاعات أخرى، 
وأنتم تعلمون بأن الترقية، السيد الوزير، تشكل آلية لتحسين الدخل 
بالنسبة للموظفين، وهنا البد أن أذكر باالختالالت الناتجة عن تنفيذ 
الترقية واالنعكاس املالي الناتج عن الترقية الذي يتفاوت من فئة إلى 

أخرى، نقدر نقول لك الرتبة اليوم تبدأ باالنعكاس املالي من 30 درهم 
في  الترقية  ديال  والناتج  والدرجات،  الفئات  حسب  درهم   150 إلى 
الدرجة يبدأ 150 درهم ولألسف بالنسبة للفئات الدنيا اللي عندها 
نفس الشروط مع الترقية انعكاس املالي فيها 4000 درهم من درجة إلى 

درجة، البد من االلتفات إلى الفئات الدنيا في هذا اإلطار.

شكرا السيد الرئيس.

السيد ائيس الجلسة:

السيد املستشما، انتهى ال1قت.

التعقيب  للرد على  أو  السؤال  الوزير لإلجابة على  السيد  تفضل 
تفضل.

السيد ال1زير املنتدب لدى ائيس الحك1اة املكلف بملعالقمت 
اع البرملم  واملجتمع املدني والنمطق الرسمي بمسم الحك1اة:

أوال، هاذ السنوات الخمس عرفت واحد املجهود مالي كبير، على 
مستوى االستجابة الستحقاقات اتفاق 26 أبريل 2011، على مستــــوى

الترقيات والترقيات اإلستثنائية وخاصة بعد اإللغاء ديال النظام 
ديال التسقيف، ألنه باإلضافة للمرجعيات التي تفضلت بذكرها هنالك 
ما جاء في اتفاق 26 أبريل واللي كانت الكلفة السنوية باإلضافة لـ 8 
املليار ديال الدرهم اللي كانت ناتجة على زيادة 600 درهم، حوالي 5 ديال 

املليار ديال الدرهم سنويا، فكاين مجهود مالي معتبر.

ينضاف عليه املجهود ديال الزيادة في الحد األدنى لألجر، وحاليا في 
الحوار االجتماعي الذي يدنا ممدودة ونأمل أن نصل التفاق، طرحنا فيه 
إحداث درجة جديدة بالنسبة لهاذوك السالليم الدنيا ألن كاين ناس 
اللي من بعد الزيادة في الحد األدنى لألجر لـ 3000 درهم تثارت إشكاليات 

مع السابقين ديالهم.

أيضا بالنسبة للسلم 10 اللي كاينين في الرتبة من 1 حتى ل 5 مع اللي 
فوق هذه الرتبة اللي فعال كما قلتي كتزاد لو 1500 درهم وهذا اللي ما 
بين الرتبة 1 و5 كتزاد لو �شي حاجة قليلة جدا، لهذا طرحنا يستافدوا 

من...

السيد ائيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، وأشكركم على املساهمة في هذه 
الجلسة، وأشكر الجميع على مساهمتهم.

وافعت الجلسة.
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التمايخ: الثالثاء 28 شعبان 1439هـ )15 مايو 2018م(.

الرئمسة: املستشار السيد عبد الحكيم بن شماش، رئيس املجلس.

الثانية  الساعة  من  إبتداء  دقيقة،  وخمسون  ساعتان  الت1قيت: 
والدقيقة الرابعة والخمسين بعد الزوال.

جدول األعممل: جلسة مخصصة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة 
بالسياسة العامة، من قبل السيد رئيس الحكومة، حول موضوعين إثنين:

املوضوع األول: "النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية"؛

املوضوع الثاني: "السياسة العامة املرتبطة بحماية املستهلك".

املستشما السيد عبد الحكيم بن شممش، ائيس املجلس:

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلي .

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

السمدة ال1زااء املحترا1 ،

زايالتي زاالئي املستشماو  املحترا1 ،

عمال بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، واملادتين 
241 و242 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين، يخصص املجلس 
هذه الجلسة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة، 

من قبل السيد رئيس الحكومة املحترم، حول موضوعين اثنين:

األول، يتعلق بالنموذج التنموي لألقاليم الجنوبية.

والثاني، يتعلق بالسياسة العامة املرتبطة بحماية املستهلك.

حمرات السيدات والسمدة املحتراي ،

انعقاد هذه الجلسة مع توالي عمليات  يتزامن  شاءت األقدار أن 
سفك الدماء فوق أرض فلسطين املحتلة، على يد مكينة القتل والترويع 
التي يباشرها جيش االحتالل الصهيوني، والتي تذكرنا بتاريخ الفاشية 
األرعن  لقرارها  األمريكية  اإلدارة  تنفيذ  بمناسبة  األسود،  والنازية 
والطائش، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، في تحد سافر ليس 

فقط للشرعية الدولية ولكن للضمير اإلنساني العالمي برمته.

الشجب  بيانات  قراءة  إلى  ندعوكم  لن  األليمة،  املناسبة  وبهذه 
والتنديد واالستنكار، فقد ألفناها وصارت شعوبنا من كثرة ما رددناها 
تعافها وتزدري بها، أكتفي فقط بدعوتكم لقراءة الفاتحة ترحما على 

ٍأرواح الشهداء الفلسطينيين.

الجميع وق1فم:

ِحيِم،  ْحَمِن الرَّ اْلَعاَلِميَن، الرَّ اْلَحْمُد لَِّ َربِّ  ِحيِم،  ْحَمِن الرَّ ِبْسِم اَلّ الرَّ

اْلُمْسَتقِيَم،  َراَط  اْهِدَنا الصِّ َنْسَتِعيُن،  َوإِيَّاَك  َنْعُبُد  إِيَّاَك  يِن،  الدِّ َيْوِم  َماِلِك 
الِّيَن. آمين. ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَل الضَّ

َواْلَحْمُد  اْلُمْرَسلِيَن،  َوَسَلٌم َعَلى  َيِصُفوَن،  ا  ِة َعمَّ اْلِعزَّ َرّبَك َرّب  سبَحاَن 
ِ َرّب اْلَعاَلِميَن. لَّ

السيد الرئيس:

هذه  أعمال  جدول  في  املدرجة  األسئلة  تناول  في  الشروع  قبل 
الجلسة، أستأذنكم إلعطاء الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما 

جد من مراسالت وإعالنات.

املستشما السيد أحمد ت1يزي، أاي  املجلس:

شكرا السيد الرئيس.

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على النبي األاي .

في البداية، أريد أن أحيط املجلس املوقر علما بأن جلسات األسئلة 
الشفهية األسبوعية خالل شهر رمضان املبارك، ستنطلق على الساعة 

الحادية عشرة صباحا من كل يوم ثالثاء.

أما بالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم الثالثاء 
15 ماي 2018، فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 61 سؤاال.

- عدد األسئلة الكتابية: 20 سؤاال.

شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا السيد األاي  املحترم.

بالنموذج  املتعلق  األول،  املحور  أسئلة  معالجة  في  نشرع  واآلن 
هاذ  في  املجلس  مكتب  توصل  فقد  الجنوبية،  أقاليمنا  في  التنموي 

املوضوع بسبعة أسئلة.

األصالة  فريق  عن  متدخل  بأول  وأبدأ  املداخالت  باب  أفتح 
واملعاصرة، تفضل السيد املستشار.

املستشما السيد عبد السالم بلقش1ا:

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلي .

شكرا السيد الرئيس.

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

السمدة ال1زااء املحتراي ،

زايالتي زاالئي املستشماين املحتراي ،

هذا املوضوع، السيد رئيس الحكومة، اليوم هو باألهمية بمكان، 
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سياسيين  كفرقاء  جميعا  توحدنا  التي  املواضيع  من  هلل  والحمد 
 )polémique( وكمؤسسات دستورية وال أعتقد أنه اليوم هناك مكان ل
سيا�شي، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الحكومة أن تقدم لنا 
في  الجنوب، خصوصا نحن  ملناطق  التنموي  للبرنامج  تقييما مرحليا 
نصف املدة املعهودة له باإلنجاز وهذه املدة ديالو اللي 2016-2021 في 
غياب هذا املعطى ارتأى البرملان أن يسائلكم اليوم من موقعه، كذلك 
من املسؤولية املوكولة إليه كمراقب للحكومة وكذلك كمسؤول عن 
تقييم السياسات العمومية ومن خالل يقظته أن يطرح هذا املوضوع 

من خالل األسئلة الشهرية لكم السيد رئيس الحكومة.

السيد ائيس الحك1اة،

في هذا النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية انسجاما مع التحوالت 
الذاتي،  الحكم  مع  التحوالت  مع  املغرب جاء  يعرفها  التي  األساسية 
في انطالق حكم ذاتي في سنة 2007، كذلك مع مقتضيات الدستور 
واستلهم خطوطها العريضة من سنة 2011، كذلك مع أول انتخابات 
الحال  بطبيعة  عرفت  واللي   2015 سنة  املغرب  عرفها  اللي  جهوية 
مشاركة قوية ديال املواطنين في األقاليم الجنوبية واللي تجاوزت %85 
وهذا اللي اعتبرناه احنا كأنه استفتاء ألقاليمنا الجنوبية ومدى تشبثهم 

بوحدتنا الترابية.

التواصل  جسرا  بجعلها  املغربية  اململكة  رغبة  ظل  في  وكذلك 
والتبادل النمو املشترك مع دول الجوار والفضاء اإلفريقي واألطل�شي هو 
ما يـؤهل املغرب بذلك بطبيعة الحال هو موقعه االستراتيجي كبوابة أو 

كواجهة على إفريقيا، بين أروبا وإفريقيا.

فريق  في  موقعنا  من  الحكومة،  رئيس  السيد  اليوم،  أسئلتنا 
األصالة واملعاصرة هي عبارة عن توجسات وتخوفات بحيث أن مجموع 
هي  الجنوب  ألقاليم  التنموي  البرنامج  لهذا  املخصصة  االعتمادات 
77 مليار ديال الدرهم، منها 45 ديال الدولة ومنها الباقي ديال القطاع 

الخاص.

في هاذ  الحكومة، خصصت  السيد رئيس  الصحة،  كنلقاو وزارة 
واش  ديالنا  التساؤل  درهم،  مليارين  تقريبا  سنوات   6 ديال  املدة 
بملياري درهم غادي نعالجو الخصاص الحاصل على مستوى الصحة 
في األقاليم الجهوية، في الجهات الثالث ديال األقاليم الجنوبية ديالنا 

واللي يقدر بــ 33%؟

كذلك في التعليم 286 مليون درهم والسيد الوزير حاضر معنا هنا، 
هي اللي مخصصة للجهات الثالث، واش بـ 286 مليون درهم سنعالج 
الخصاص كذلك اللي حاصل على مستوى التربية والتعليم في أقاليمنا 

الجنوبية، اللي ما بين الجهات الثالث يتواجد ما بين 37 و%48.

بالنسبة للصناعة التقليدية لم يتضمن البرنامج سوى 84 مليون 
درهم، كذلك التكوين املنهي 120 مليون درهم، وفي الثقافة 100 مليون 
درهم بالنسبة للجهات الثالث، ونعتبر أن املوروث الثقافي الصحراوي أو 

الجنوبي بشكل عام هو يجمع بين األصالة واملعاصرة بطبيعة الحال له 
مكون أسا�شي، له..) ال�شي الرميد ما عرفتش عالش تيتبسم حيث اسمع 
األصالة واملعاصرة ما بقاش عندنا الحق كاع ندمجو بيناتهم، منذ أن 

أعلن هذا الحزب(.

ولكن أعتقد أن هاذ املبلغ املرصود للثقافة في أقاليمنا الجنوبية 
يبقى ضعيف وضعيف جدا.

وهنا  دائما  التخوفات  إطار  وفي  الحكومة،  رئيس  السيد  كذلك، 
غادي نبغيو نشوفو واحد سياسة )Benchmarking( اشوية ما بين ما 
خصص ألقاليمنا الشرقية وقد ال يكون نموذجا بقدر ما هو برنامج ألنه 
كاين واحد شوية ديال الخلط هنا، الجهة الشرقية استفدت من مبالغ 
مالية مهمة جدا قد أقول وصلت ل10 مليار ديال الدوالر وغادي يبان 
رقم ضخم وضخم جدا ولكن غادي نسرد مجموعة من املشاريع اللي 
مشات إلى الجهة الشرقية، منها )l’autoroute( ديال فاس وجدة، منها 
املحطة السياحية السعيدية باملارينا ديالها بالتهيئة الخارجية والطرق 
إلى الفنادق إلى آخره، منها كذلك توسيع مطار وجدة أنكاد،  املؤدية 
الطريق السريع وجدة أنجاد، )Technopole Oujda(، بحيرة مارتشيكا، 
الشرقية، ورغم  للجهة  التابعة  املدن  ديال جميع  الحضري  التأهيل 
ذلك، وأقولها، املؤشرات السوسيو اقتصادية مقلقة جدا، بحيث أن 
مستوى البطالة وصل إلى 19.1% اللي تيتجاوز املعدل الوطني هذا في 
الوسط الحضري اللي هو 13% وإلى جمعنا ما بين الحضري والقروي 

غنلقاو 13% واملعدل الوطني اللي هو %9.

ديالنا،  التخوف  هذا،  النوع  هاذ  من  األسئلة  هاذ  تنطرحو  احنا 
السيد رئيس الحكومة، على اعتبار أن السؤال املطروح هو هاذ البرامج 
أو النماذج أو سميوها حتى املناهج، إلى ما غاديش توصل للمواطن وما 
غتعطيناش حراك، وغتعطينا حراك، إذن ما الجدوى منها، أو كاين �شي 
خلل في التنزيل، صحيح أن هاذ البرامج احنا ما تنتقدوهاش، املغرب 
محتاج إلى بنية تحتية، بنى تحتية شاملة من طرق إلخ وما تنتقدوش 
الكيفية، وإنما السؤال املطروح وهو عالش ما وصلش للمواطن؟ اعالش 

عندنا حراك في الشرق واحنا استثمرنا هاذ األموال الباهظة كلها.

إذن أشنو هو املؤشر ديالكم، السيد رئيس الحكومة، في التقييم 
ديال هاذ النموذج التنموي في أقاليم الجنوب، باش نبقى في املوضوع، 
واش هو مؤشر النمو؟ واش هو مؤشر التشغيل؟ واش هو الخصاص 

املتعلق بالبنى التحتية؟

ملي تنأكد على العنصر البشري، كنبغي كذلك نستشهد بخطاب 
صاحب الجاللة ديال 13 أكتوبر 2017، وكالم ديال صاحب الجاللة 
يقول: "النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم غير قادر على االستجابة 
للمطالب امللحة والحاجيات املتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد 
العدالة  تحقيق  وعلى  املجالية  والتفاوتات  الفئات  بين  الفوارق  من 

االجتماعية"
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متوازنة  لتنمية  يحتاجون  اليوم  "املغاربة  أخرى  فقرة  في  وكذلك 
ومنصفة التي تضمن الكرامة للجميع، وتوفر الدخل وفرص الشغل، 
وتساهم في االطمئنان واالستقرار واالندماج في الحياة العائلية واملهنية" 

إنتهى كالم صاحب الجاللة.

إذن، اعتقد أن الرسالة وصلت.

السيد ال1زير،

في ختام املداخلة، السيد رئيس الحكومة، وانسجاما مع النفس 
األصالة  فريق  طرف  من  املوضوع  هذا  إثارة  يحكم  الذي  اإليجابي 
النموذج من خالل تحقيق  نجاح هذا  أن  أؤكد  أن  واملعاصرة، البد 
التنموية،  أهدافه  مختلف  على  جواب  بمثابة  هو  التنموية  أهدافه 
كذلك  بل  الجنوبية  ملناطقنا  فقط  ليست  التي  التحديات  وكذلك 
في موقع  الجنوبية  أقاليمنا  تعتبر  التي  والدولية  اإلقليمية  للتحديات 
التماس معها وخاصة التحديات األمنية التي ما فتئ املغرب يقدم حولها 
االقتصادية  لألبعاد  املتعددة  املقاربة  في  واملتمثلة  الناجعة  وصفاته 

واالجتماعية والدينية.

وشكرا لكم.

السيد الرئيس:

شكرا السيد املستشما املحترم.

أعطي الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيد الرئيس 
املحترم.

املستشما السيد نبيل شيخي:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

سؤالنا يتعلق بالتقدم الحاصل فيما يتعلق بتنزيل النموذج التنموي 
ألقاليمنا الجنوبية؟

شكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

أعطي الكلمة اآلن للفريق الحركي.

املستشما السيد عبد الرحمم  الداي�سي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس،

السيد ائيس الحك1اة،

السيدات والسمدة ال1زااء املحترا1 ،

السيدات والسمدة املستشماو  املحترا1 ،

السيد ائيس الحك1اة،

ما هي الخطوات العريضة للنموذج التنموي لألقاليم الجنوبية؟ 
وثانيا، وما هي الجدولة الزمنية لتنفيذه؟

شكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد املستشما املحترم.

الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار.

املستشما السيد احمد الرزاة:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيد الرئيس املحترم،

السيدات والسمدة املستشماين املحتراي ،

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية الذي أعطى  النموذج  يشكل 
انطالقته صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، مشروعا 
بهذه  املنشودين  واالزدهار  التنمية  تحقيق  يروم  متكامال  مجتمعيا 

األقاليم، وعلى هذا األساس إلى أين وصل هذا النموذج؟

وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد املستشما املحترم.

الكلمة اآلن لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

املستشما السيد عبد اإلله حفظي:

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلي .

السيد الرئيس املحترم،

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

السيدات والسمدة ال1زااء وكتمب الدولة املحترا1 ،

السيدات والسمدة املستشماو  املحترا1 ،

بداية، اسمحوا لي أن أعرب عن تثميننا في االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب لالختيار املوفق من طرف مجلس املستشارين "للنموذج التنموي 
لراهنيته،  أوال،  اعتبارا  الجلسة،  لهذه  موضوعا  الجنوبية"  لألقاليم 
وألنه يندرج، من جهة، في سياق تنفيذ التوصيات الصادرة عن امللتقى 
البرملاني للجهات، املنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2017، وألنه يأتي من جهة 
ثانية في إطار التفاعل مع مضامين الرسالة امللكية السامية، املوجهة 

للمشاركات واملشاركين في امللتقى املذكور.
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البد من التذكير بأن بالدنا قد قطعت أشواطا هامة على مسار بناء 
الجهوية املتقدمة، في ظل اإلطار القانوني الذي أوجده دستور 2011 في 
فصله األول، حين عرَّف التنظيم الترابي للمملكة، بأنه ال مركزي ويقوم 
على الجهوية املتقدمة. الجهوية التي أكد صاحب الجاللة حفظه هللا 
في خطاب 06 نونبر 2012 على التزام اململكة بتفعيلها، وجْعِل أقاليمنا 
الجنوبية في صدارتها، تقوم على حركية مجتمعية واعدة، تفرز نخبا 

جديدة، السيما من النساء والشباب.

إلى  الخطاب  نفس  في  دعا جاللته  االلتزام،  هذا  لتحقيق  وسعيا 
بلورة نموذج تنموي جهوي مندمج ومضبوط. وهو ما تم بالفعل، وفق 
مقاربة تشاركية٬ ساهم فيها السكان املعنيون٬ والكفاءات الوطنية، 
والفعاليات الجادة، وجميع القوى الحية لألمة. حيث تمت بلورة نموذج 
تنموي جديد لألقاليم الجنوبية، حظي بموافقة جاللة امللك ومباركته، 
فأعطى جاللته انطالقة تفعيله يوم 6 نونبر 2016، بمناسبة الذكرى 
األربعين للمسيرة الخضراء املظفرة، لفتح آفاقا تنموية مبتكرة وجديدة 
وإحداث  الجنوبية،  لألقاليم  واالجتماعي  االقتصادي  النسيج  داخل 
شبكات  على   

ً
اعتمادا األقاليم،  بهذه  عدالة  أكثر  اجتماعية  توازنات 

تضامٍن اجتماعي يستهدف الساكنة األكثر هشاشة.

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

العقود  بالدنا على مدى  بذلتها  التي  الكبيرة  الجهود  ينكر  أحد  ال 
األقاليم  تعرفه  كانت  الذي  الخصاص  لتدارك  املاضية،  األربعة 
العامة  املشاركة  الجديد يضع مسألة  التنموي  فالنموذج  الجنوبية؛ 
في صلب مساره التنفيذي ويقوم على القطع مع ثقافة الريع وفسح 
املجال أمام املبادرات املبتكرة وإشراك الساكنة وممثليها في الخيارات 
املهيكلة الكبرى املرسومة للمنطقة وتفعيلها امللموس، يعد بمثابة آلية 
مثلى لتسريع ورش الجهوية املتقدمة بجهات الصحراء، وهو ما سيمكن 
مختلف الفاعلين العموميين والخواص على حد سواء، من استثمار 

اآلفاق الواعدة التي تزخر بها أقاليمنا الجنوبية.

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

واملنتخبين  الشركاء  لجميع  والفعال  القوي  االنخراط  إن ضرورة 
في ورش الجهوية املتقدمة بأقاليمنا الجنوبية، يقت�شي احترام كافة 
تفعيل  إستراتيجية  ضمن  املسطرة  لاللتزامات  والفاعلين  املتدخلين 
النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية، ال سيما وأن الدولة تبذل 
مجهودا استثماريا ضخما وهو ما يزكي أطروحة املغرب حول صحرائه 

ويفند مزاعم خصوم الوحدة الترابية.

ونغتم هذه املناسبة التي تتزامن وتخليد الذكرى 62 لتأسيس القوات 
املسلحة امللكية لتوجيه تحية إشادة وتقدير للقوات املسلحة امللكية 
تجندها  على  الجنوبية  باملناطق  خاصة  والتخوم  الثغور  في  املرابطة 
ويقظتها الدائمة واملستمرة في السهر على تأمين الحدود البرية والبحرية 
والجوية للمملكة لصيانة وحدتنا الترابية، وتحصين مناعتها ضد كل 

التهديدات واملخاطر الخارجية التي تحاول يائسة املس بالنموذج املغربي 
الذي يشهد العالم بتميزه، كما نشيد بالعمل االحترازي واالستباقي الذي 
تقوم به مختلف مكونات األجهزة األمنية والوطنية لحماية وطننا العزيز.

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

التنموي  النموذج  بعد مرور سنتين من دخول  الوقت  لقد حان 
الجديد لألقاليم الجنوبية حيز التنفيذ لتقييم النتائج املنجزة، سواء 
وفاء  إطار  في  املرصودة  املالية  االعتمادات  كفاية  بمدى  األمر  تعلق 
واملشاريع  برامج  عقود  بموجب  والتقنية  املالية  بالتزاماتها  الحكومة 
املبرمجة ضمن إستراتيجية النموذج التنموي املذكور أو ما يتعلق بنسب 
اإلنجاز الفعلي للمشاريع املبرمجة بما يؤمن تنزيل هذا البرنامج التنموي 
االستراتيجي، بشكل يضمن التكامل وااللتقائية بين الجهود املبذولة من 
قبل كل من الدولة والجهات والفاعلين االقتصاديين عموميين كانوا أم 

خواص.

ونتساءل بهذا الخصوص، السيد رئيس الحكومة، ما الذي يعيق 
تسريع تطبيق الجهوية املتقدمة؟ التسريع الذي ما فتئ جاللة امللك 

يدعو إليه إلرساء حكامة ترابية بمقاربة عملية.

أعطاها  الذي  املضبوط  الزمني  الجدول  الحكومة  وضعت  وهل 
جاللته توجيهاته السامية لوضعه في خطابه السامي ليوم 13 أكتوبر 

2017؟

وما مآل ميثاق الالتمركز اإلداري الذي طاملا دعا جاللته إلى اعتماده 
وإلى تحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه؟

املادية  واإلمكانات  البشرية  املوارد  توفير  في  إنجازه  تم  الذي  وما 
الالزمة بموازاة مع نقل االختصاصات لتفعيل الجهوية على املستوى 

الترابي؟

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

فيما يخص مشاريع وإنجازات القطاع الخاص، نؤكد أن االتحاد 
بادر بتنظيم  العام ملقاوالت املغرب قد أوفى بواجبه والتزاماته، فقد 
منتدى حول موضوع االستثمار باألقاليم الجنوبية في 2015 بشراكة 
مع وزارة الداخلية من أجل تحسيس وتعبئة الفاعلين االقتصاديين من 
مختلف جهات اململكة بما فيها األقاليم الجنوبية، وهو ما أثمر االلتزام 
بتنفيذ وإنجاز مشاريع استثمارات مهمة تخص األنشطة االقتصادية 
والصناعة،  والطاقة،  الغذائية،  الصناعات  بقطاعات  الصلة  ذات 

والعقار، والسياحة، والخدمات، والنقل، والتجارة والتوزيع.

وعالقة بما سبق، عمل االتحاد العام ملقاوالت املغرب على مواكبة 
الضرورية إلنجاز  اإلدارية  املساطر  استيفاء  فيما يخص  املستثمرين 
تغليب منطق  الجنوبية، مع  باألقاليم  الخاصة  املشاريع االستثمارية 
املحلية  والسلطات  الخواص  املستثمرين  بين  املثمر  والتعاون  الحوار 
استثمارية  دينامية  تطوير  في  وساهم  ذلك،  إلى  الحاجة  دعت  كلما 
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واقعية مكنت من جذب مشاريع جديدة على مستوى األقاليم الجنوبية 
للمملكة، وخلقت لدى املستثمرين ثقة كبيرة في مؤهالت هذه األقاليم 

وفي إمكانية االستثمار فيها بنجاح.

الطوعي  وإقبالهم  الخواص  طلبات  تزايد  في  ذلك  تجلى  وقد 
واإلرادي على االستثمار بهذه األقاليم، خاصة بعد تعميم الدراسة 
ملقاوالت  العام  االتحاد  أنجزها  التي   )la monographie( الوافية 

املغرب حول املؤهالت االستثمارية الواعدة باألقاليم الجنوبية.

وكان من نتائج إطالق هذه املبادرة من طرف االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب، املساهمة في تفعيل دينامية استثمارية قوية مكنت من جلب 
هذا  وفي  للمملكة،  الجنوبية  األقاليم  مستوى  على  جديدة  مشاريع 
السياق سجلنا أن عمليات إنجاز املشاريع املبرمجة ال تتوقف على إرادة 
مشتركا  عمال  تستدعي  بل  فقط،  الخواص  املستثمرين  أو  املقاولين 
السيما  الجنوبية،  باألقاليم  املحلية  السلطات  أيضا  فيه  تنخرط 
املراكز الجهوية لالستثمار والجماعات الترابية املعنية، لتثمين مؤهالت 
وتحسين مستوى عيش الساكنة وفقا لإلرادة امللكية السامية لصاحب 

الجاللة محمد السادس حفظه هللا.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس، عندكم دقيقتين إضافيتين مخصومتين من رصيد 
فريق األصالة واملعاصرة، مازال لك دقيقة وبضع ثوان.

املستشما السيد عبد اإلله حفظي:

شكرا لفريق األصملة واملعمصرة.

إذن، السيد رئيس الحكومة املحترم، أسترسل.

إن االنخراط القوي للقطاع الخاص الوطني ممثال في االتحاد العام 
ملقاوالت املغرب في تنمية أقاليمنا الجنوبية بشراكة وبتعاون مع القطاع 
بناء  تتطلب  املنتخبة  والهيئات  املختصة  اإلدارية  والسلطات  العام 
ودعم سياسات قطاعية قوية ترنو إلى تثمين مؤهالت وتوجهات املجال 
الترابي عبر إقرار تدابير مهيكلة كبرى لقطاع الصيد البحري والصناعة 
التقليدية والسياحة والنقل وهيكلة قطاع التجارة والخدمات التجارية 
عبر عدة تدابير، من أهمها التقليص من الضبابية التي تلف الشفافية 
الجبائية، مالءمة قانون االستثمار مع املجال الترابي مع تصفية وضعية 
العقار وخصوصا في جهة العيون-الساقية الحمراء، وإحداث محطات 
مهن  في  املنهي  للتكوين  مسلك  وخلق  حديثة  لوجيستيكية  ومنصات 
اللوجيستيك لدعم اإلستراتيجية اإلفريقية للمغرب وصوال إلى إحداث 

أقطاب تنافسية جهوية بأقاليمنا الجنوبية.

كما أن خلق فرص الشغل والتشغيل يفترض ضرورة دعم القطاع 
الخاص وتحسين...

شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

الوثائقي  للرصيد  لضمها  ديالكم  املداخلة  تسلموا  لكم  يمكن 
للجلسة.

وأعطي الكلمة اآلن للفريق االشتراكي املحترم.

املستشما السيد عبد ال1همب بلفقيه:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

السيدات والسمدة أعممء الحك1اة،

السيدات والسمدة أعممء اجلس املستشماين،

في نفس االتجاه، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، حول مدى تقدم 
البرنامج التنموي ألقاليمنا الجنوبية ونسبة تقدمه، ومدى وقعه على 
االقتصاد في املنطقة وحركة التشغيل وإن كان هناك عوائق تعترض 

تنزيله.

شكرا السيد رئيس الحكومة املحترم.

السيد الرئيس:

شكرا السيد املستشما املحترم.

آخر متدخل في هذا املحور هو فريق االتحاد املغربي للشغل.

املستشما السيد عز الد ن زكري:

السيد الرئيس،

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

إن فريق االتحاد املغربي للشغل، يسائلكم أين وصل تفعيل النموذج 
التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية؟ وهل تمكنت ساكنة املنطقة من 

االستفادة من اآلثار اإليجابية لهذا النموذج؟

وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد املستشما املحترم.

أعطي الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة لإلجابة على أسئلة هذا 
املحور.

ولكن قبل ذلك، أريد أن أستأذن السيد رئيس الحكومة املحترم 
وأن أستأذن الحضور الكريم، أشعر أنني من الواجب أن أدلي بتوضيح 
بخصوص هذا املحور اللي احنا بصدد مناقشته اليوم املتعلق بالنموذج 

التنموي لألقاليم الجنوبية.
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أو شهر  قبل حوالي شهر  املستشارين،  ملكتب مجلس  فقد سبق 
الداخلة  مدينة  إلى  التنقل  قرار  أعضائه  بإجماع  اتخذ  أن  ونصف، 
لتنظيم لقاء وطني بشراكة وتنسيق مع رؤساء الجهات الثالث لألقاليم 
ملالحظاتهم  وللمواطنين  للمنتخبين  االستماع  أجل  من  الجنوبية، 
وتقييماتهم وتساؤالتهم حول هذا الورش املهيكل الهام الذي أشرف على 

إعطاء انطالقته جاللة امللك حفظه هللا.

وحين اتخذ مكتب مجلس املستشارين هذا القرار فقد اتخذناه أوال 
في إطار التحضير للنسخة الثالثة من امللتقى البرملاني الثالث للجهات، 
اللي غادي نظموه في شهر يوليوز إلى ابقينا في الحياة، واتخذناه كذلك في 
إطار اإلبقاء على مستوى التعبئة الوطنية في أعلى درجاتها، وكان يفترض 

أن ينعقد هذا اللقاء بمدينة الداخلة يوم 10 من هذا الشهر.

هذه  في  عندكم  نأتي  أن  الحكومة،  رئيس  السيد  نخطط،  وكنا 
الجلسة بخالصات ذلك النقاش، باملالحظات والتقييمات والتساؤالت 
والتوصيات، وكنا متأكدين بأن هذه الجلسة كانت ستأخذ شكال آخر 

أو طابعا آخر.

ولكن لألسف، مكتب مجلس املستشارين، بإجماع أعضائه، قرر 
تأجيل هذا اللقاء في مدينة الداخلة ألسباب لوجيستيكية، ألنه طلب 
36 مستشار يمثلون  85 مليون سنتيم، لتنقل  منا أن نؤدي فاتورة 
الجهات، زائد أعضاء املكتب، زائد رؤساء الفرق واملجموعات واللجن، 

وهو ما قدر املكتب أنه مبلغ مبالغ فيه.

مباشرة  هللا  شاء  إن  وسنعمل  اللقاء،  هذا  أجلنا  السبب  فلهذا 
بعد الشهر الفضيل على تنظيمه بمدينة الداخلة، تأكيدا من مجلس 
املستشارين بكل مكوناته على مواكبة الحكومة ومراقبتها ومواكبتها من 
أجل أن نرى هذا النموذج التنموي العمالق وقد تجسد ميدانيا على 

أرض واقع حياة مواطنينا في هذه األقاليم العزيزة علينا جميعا.

إذن، الكلمة لكم السيد رئيس الحكومة لإلجابة على األسئلة التي 
استمعنا إليها.

تتعلق بالجلسة السيد الرئيس؟ بالتسيير؟ تفضل.

املستشما السيد نبيل شيخي:

السيد الرئيس املحترم،

هذه الجلسة تحدد جدول األعمال ديالها فيها جوج ديال املحاور 
للمناقشة في إطار الجلسة الشهرية، تحدد الجدول ديالها من طرف 

املكتب، اجتمعنا في ندوة الرؤساء صباحا.

إلى كان �شي  بالندوة ديال الداخلة  الخلل الذي وقع فيما يتعلق 
مشكل كان خاصنا ناقشوه أوال داخل هياكل املجلس، أوال داخل املكتب 
ثم داخل ندوة الرؤساء، اإلثارة ديالو هنايا كنظن بأنها لم تكن في محلها، 
ولم تكن موفقة، السيد الرئيس، ألنها تعطي انطباع بأنه هنالك مزايدة 

في موضوع ينبغي أن يبقى فوق املزايدات.

شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس.

املوضوع نوقش على مستوى املكتب صاحب االختصاص، وثانيا 
السيد الرئيس أنا هنا رئيس الجلسة ما�شي )robot(، رئيس الجلسة 
أقدر بأنني الدور ديالي ما�شي هو نوزع الكلمات وقتاش ما شعرت بأن 
املسؤولية تتحتم علي ندير توضيح، ودرت توضيح بأن التأجيل وقع 
ألسباب لوجيستيكية، املزايدة هي اللي على بالك، فمعذرة أعطي الكلمة 

للسيد الرئيس.

السيد سعد الد ن العثممني، ائيس الحك1اة:

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على اس1ل هللا 
وعلى آله وصحبه.

السيد الرئيس،

السيدات والسمدة املستشماين واملستشماات املحتراي  جميعم،

أريد في البداية أن أشكر جميع الفرق التي ساهمت في طرحها أو 
ستساهم في التعليق وفي التعقيب على هذا السؤال اللي هو مهم جدا، 
محوري، أوال كيهم األقاليم الجنوبية كيهم واحد القضية وطنية كبيرة 
يلتفوا عليها وحولها جميع املغاربة من مختلف إتجاهاتهم وراء جاللة 

امللك نصره هللا.

فهي القضية الوطنية األولى التي جميعا لنا الشرف في أن ننخرط في 
الدفاع عنها وفي العمل ملزيد من النجاحة فيها.

لكن اسمحوا لي في البداية أيضا، أن أقول بأن األمس عشنا يوما 
إخواننا  الجرحى من  كبير من  حزينا مع سقوط ستين شهيدا وعدد 
الفلسطينيين ونحن نعرف أن املغاربة جميعا بجميع طوائفهم ومنذ 
عن  مدافعين  الفلسطيني،  الشعب  مع  متالحمين  دائما  كانوا  قرون 
القدس الشريف، وقد رأينا املواقف املشرفة لجاللة امللك باستمرار 
بوصفه رئيس لجنة القدس، وخصوصا املوقف األخير من نقل السفارة 
إستباقي،  موقف  عندو  كان  وكيف  الشريف،  القدس  إلى  األمريكية 
جاللة امللك كان عندو موقف إستباقي برفض هذه الخطوة، وأيضا 
الدبلوماسية املغربية بتعليمات من جاللة امللك، التي استنكرت هاذ 
القرار ديال اإلدارة األمريكية، لكن نرى أنه بعد هاذ القرار ديال اإلدارة 
ما هياش  اللي  املجزرة  اليوم هذه  رأينا  الفعل  األمريكية، رغم ردود 
الوحيدة، هي الثانية في هاذ األسابيع القليلة املاضية، مجزرة مروعة 

ضد إخواننا الفلسطينيين، فرحمة هللا عليهم.

وأشكر السيد الرئيس على موقفه النبيل، وأتاح لنا الفرصة لنرفع 
أكف الضراعة إلى هللا ليرحم هؤالء الشهداء.
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وأيضا نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يخفف عن الشعب الفلسطيني 
وأن–كما قال جاللة امللك الحسن الثاني رحمة هللا عليه–أن نصلي في 
القدس ونحن كلنا نطمح، كلنا كمغاربة نطمح إلى ذلك، أن نصلي في 
القدس وأن ندخل من باب املغاربة وأن نذهب إلى حارة املغاربة وأن 

نحيي أمجاد دفاع املغاربة عن القدس الشريف.

اعشر األخ1ات واإلخ1ا ،

األقاليم الجنوبية للمملكة كانت دائما في صلب اهتمامات جاللة 
امللك نصره، والذي أبى إال أن يعطي لهذا االهتمام ليس فقط بعدا 
اجتماعيا،  بعدا  إنسانيا،  بعدا  بشريا،  بعدا  أيضا  ولكن  سياسيا، 
بعدا تنمويا، ولذلك كلف جاللة امللك سنة 2012 في خطابه بمناسبة 
الذكرى 37 للمسيرة الخضراء، كلف املجلس االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي بمهمة بلورة نموذج تنموي خاص جديد لألقاليم الجنوبية، وهو 
النموذج الذي أعطى جاللة امللك انطالقته في خطابه التاريخي بمدينة 
العيون بمناسبة الذكرى 40 النطالق املسيرة الخضراء سنة 2015، 
وهناك دعا إلى تفعيل هذا النموذج التنموي إلى تعبئة كل الوسائل 
املتاحة إلنجاز أوراشه الكبرى وإنجاز مشاريعه املجتمعية واالجتماعية 
والصحية والتعليمية وغيرها بالجهات الثالث، بجهة العيون الساقية 

الحمراء، جهة الداخلة واد الذهب، وجهة كلميم واد نون.

التنمية  لتسريع  مثلى  آلية  التنموي شكل ويشكل  النموذج  وهاذ 
بهذه الجهات العزيزة علينا جميعا، ولكن أيضا بتسريع ورش الجهوية 
املناطق  بتلك  املنشودة  التنمية  وتحقيق  الصحراء  بجهة  املتقدمة 
العزيزة من تراب اململكة، وسيمكن هذا النموذج التنموي الجديد من 
وضع القواعد املؤسسة لسياسة مندمجة فيها التقائية تعزز إشعاع 
األقاليم الجنوبية، سواء في املجال االقتصادي أو في املجال االجتماعي 
أو في غيرها من املجاالت، وهي تتضمن مشاريع طموحة قوية مهمة جدا، 
وأيضا ستشكل رافعة حتى للحفاظ على الثروات الطبيعية وعلى البيئة، 
وهي الثروات التي تزخر بها تلك األقاليم الجنوبية كموقع استراتيجي 

متميز.

أطروحة  على  املحترم،  املستشار  السيد  قال  كما  رد،  أكبر  وهي 
االنفصاليين التي تذهب إلى أن املغرب يستفيد من هذه األقاليم وال 
يفيدها، ونحن كلنا فدى هذه األقاليم، لنشتغل ونعمل لها، كما نعمل 

لجميع جهات اململكة، كل على قدر املساواة.

هاذ النموذج التنموي يستلهم توجهاته الكبرى من مشروع الجهوية 
املتقدمة، باعتبارها خيارا إستراتيجيا بدأته بالدنا، يتناغم مع الحل 
ديال الحكم الذاتي الذي اقترحه املغرب لحل وطي هاذ النزاع املفتعل 
الذي دام طويال منذ 40 سنة في تلك املناطق، السيما بالخصوص من 

خالل آليات التعاقد بين الدولة والجهات.

التنموي باش نذكر ببعض املحتويات ديالو، أوال،  هاذ النموذج 
يتضمن مستويات معينة اقتصادية واجتماعية وتنموية:

التواصل  فيها شبكات  بما  التحتية  البنيات  تعزيز  املستوى األول 
وغيرها لرفع جاذبية األقاليم الجنوبية؛

كيهم تحفيز االستثمار الخاص وإشراك املقاولة الوطنية واملقاوالت 
األجنبية أيضا واالهتمام باالقتصاد االجتماعي ودعم فرص التشغيل، 

وخاصة لفئة الشباب؛

يهم هاذ النموذج، ثالثا، دعم مشاريع التنمية البشرية واالجتماعية 
وتحسين الولوج إلى خدمات الصحة وإلى التعليم.

الثروات الطبيعية للمنطقة  يتضمن هاذ النموذج، رابعا، تثمين 
واستثمار عائداتها لفائدة الساكنة وضمان ديمومتها واستمرارها؛

ويتضمن هاذ النموذج، خامسا، تعزيز آليات الحفاظ على التراث 
الصحراوي والحساني والتعريف به واستثماره أيضا ملصلحة اإلنسان 

في تلك الربوع، وأيضا بوصفه آلية، رافعة للتنمية.

وتأكيدا من الحكومة على االنخراط في هاذ البرنامج التنموي، فقد 
التزمت بموجب البرنامج الحكومي على تجندها إلنجاحه، من البرنامج 
لألقاليم  التنموي  البرنامج  هاذ  في  منخرطين  أننا  حددنا  الحكومي 
الجنوبية وغادي نوفرو ليه إمكانيات مادية وبشرية الضرورية، وغادي 
والكفيلة  إلنجاحه  أيضا  الضرورية  الحكامة  آليات  أيضا  نتابعوه 
بإنجاحه، والهدف ديالنا هو أن تكون األقاليم الجنوبية قطبا اقتصاديا 
وتنمويا شاهدا على براعة اإلنسان املغربي عموما والصحراوي على وجه 

الخصوص.

مكونات هاذ البرنامج يمكن نقول بأنه هاذ البرنامج أوال، تم التوقيع 
على البرامج ديالو أمام أنظار جاللة امللك في مناسبتين: في شهري نونبر 
2015 وفي فبراير 2016، معنى ذلك تقريبا دبا دازت سنتين وثالثة أشهر 
من عمره، وتمت إذن التوقيع على عقود برنامج ديال الجهات الثالث 

أمام جاللة امللك، في إطار هاذ البرنامج كيمتد من 2016 إلى 2021.

ومن أجل تفعيل عقود البرامج هاته، تم التوقيع على مجموعة من 
اتفاقيات الشراكة واتفاقيات إطار بين مجالس الجهات الثالث من جهة 
وبين القطاعات املعنية واملؤسسات العمومية املعنية من جهة ثانية، 
وبلغت هذه االتفاقيات 38 اتفاقيات شراكة، ويمكن نقول بأن هاذ 
االتفاقيات أوال، هاذ البرنامج كيشمل أيضا 685 مشروع بغالف مالي 
اآلن يقدر بحوالي 80 مليار درهم، على مدى هذه السنوات كلها، خمس 

سنوات أو ست سنوات.

وكيشمل مختلف القطاعات: قطاع الفوسفاط، قطاع الطاقات 
املتجددة، قطاع البنيات التحتية الكهربائية، قطاع البنيات التحتية 
للشرب،  الصالح  املاء  قطاع  املاء،  قطاع  املوانئ،  قطاع  والطرقية، 
قطاع التطهير، قطاع املعادن والهيدروكربونات، قطاع الصيد البحري 
وقرى الصيد، قطاع الفالحة، قطاع التأهيل الحضري، قطاع التنمية، 
القطاعات االجتماعية مثل التعليم والصحة والخدمات االجتماعية 
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والثقافة ودعم الشغل، والصناعة التقليدية، قطاع املياه والغابات 
واملطارات واملجال الرقمي، وقطاع السياحة. هاذ ال�شي القطاعات كلها 
كيشملها وكل قطاع يمكن نعطيو التفاصيل ديال اإلمكانات املالية التي 

رصدت له.

باألساس  يعزى  درهم،  مليار   80 ديال  املبلغ  هاذ  ديال  واالرتفاع 
إلى البنيات التحتية الكبرى، املشاريع الكبرى التي ستنجز في إطار هاذ 
ليست  الكبرى  املشاريع  بأن  كنعرفو  احنا  الحال  وبطبيعة  البرنامج، 
في  لها  االستعداد  في  بين عشية وضحاها، هي خاصها  تنجز  مشاريع 
الدراسات الضرورية لها، في اإلنجاز ديالها، إلى بضع سنوات، ولكن غادي 
يتنجز في إطار املدة الزمنية ديال هذا البرنامج، هذه املشاريع الكبرى منها 
مثال امليناء األطل�شي ديال الداخلة، وسد فاصك بإقليم كلميم، والربط 
الكهربائي مع الشبكة الكهربائية الوطنية الداخلة، تحلية مياه البحر، 

وغيره من املشاريع الكبرى.

املعطيات  إلى  استنادا  وأيضا  املعطيات،  هذه  إلى  استنادا  إذن، 
املتوفرة، النسبة العامة لتقدم املشاريع اليوم بلغت إلى حدود شهر 
مارس 2018 حوالي، أي بعد سنتين من انطالقه ما يناهز 48%، يعني 
تقريبا سنتين و3 أشهر وصلنا تقريبا إلى إنجاز 48% أي تقريبا النصف 

ويتوقع في هذه السنة 2018 في النهاية ديالو نوصلو ل %70.

في مجمل املشاريع، كاين املشاريع اللي قريبة تنجز وغادي تعلن في 
هذه السنة، كاين املشاريع اللي ياله بدات وفيها 20% إلى 60%، كل 

مشروع على حسب...

فعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية انتوما تتعرفوا بأن هناك 
الداخلة،  العيون  العيون،  تزنيت  ديال  الطريق  لهذاك  كبير  جهد 
األشغال فيه جارية وهذا الطريق غادي يمكن من إعطاء واحد الدفعة 
للتنمية في املنطقة، ألن دائما في التنمية كنبداو بالبنيات األساسية 
التحتية الكبرى ثم من بعد كنجيو لالستفادة منها عن طريق االستثمار، 
عن طريق املقاوالت، خلق املناطق الصناعية، وتلقى كيفاش تصدر إذا 

بغات امليناء، أيضا املوانئ وهكذا.

إذن دائما نبدأ من الكبير ثم كنجيو للمضمون اللي غادي يستثمر 
هذيك البنيات الكبرى، البنية التحتية املائية كما قلت، السد الكبير 
ديال فاصك على واد الصياد بغالف مالي يقدر بــ 1500 مليون درهم، 
يعني مليار ونصف، كما تم أيضا الشروع في إنجاز 11 سدا صغيرا على 
أن يتم إعطاء االنطالقة قبل متم السنة الجارية ملشاريع بناء السدود 

للحماية من الفيضانات أيضا في بعض املناطق.

بالنسبة للطاقات املتجددة، وهذا مشروع مهم جدا جاللة امللك 
يعطيه اهتمام كبير، وبالدنا تتقدم فيه بخطى سريعة، هناك مشاريع 
اآلن أنجزت ابحال املشروع ديال أخفنير ديال توسيع املشروع ديال 
واحنا  بوجدور  ديال  الريحي  الحقل  ديال  املشروع  الهوائية،  الطاقة 
كنعرفو األهمية ديال بوجدور فيما يخص الطاقة الريحية، لكن هناك 

أيضا عدد من املشاريع في طور اإلنجاز، هي مشاريع ريحية من جهة، 
ولكن أيضا مشاريع في الطاقة الشمسية مثل مشروع "نور" للطاقة 
 1250 بـ  تقدر  إجمالية  بتكلفة  وبوجدور  العيون  بمدينتي  الشمسية 
مليون درهم، هذه املشاريع اآلن بدأ إنجازها، وإن شاء هللا غادي تم في 

القريب.

برنامج املاء الصالح للشرب حتى هو تعطى له أهمية كبيرة، ولكن 
باش هاذ املاء الصالح للشرب باش نعطيوه قيمة وباش جميع املواطنين 
يوصلهم هاذ املاء الصالح للشرب وتكون الديمومة ديالو هنالك برنامج 
ديال مشروع تحلية ماء البحر اللي هو مشروع طموح في إطار الشراكة 
بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل إنشاء محيط للري بجهة 
الداخلة واد الذهب بغالف مالي يقدر بـ 1700 مليون درهم، يتضمن 
وحدة لتحلية مياه البحر، في الداخلة وشبكة لتوزيع هذه املياه ومحطة 

إلنتاج الطاقة الريحية لتغطية االحتياجات الطاقية ملحطة التحلية.

دابا هذا واحد البرنامج مندمج، أهم �شيء في تحلية مياه البحر هو 
الطاقة، ألن هذيك الطاقة الكهربائية اللي كتستعمل في التحلية مهمة 
جدا، إذا جينا نديرو طاقة عالية الكلفة كتطلع املياه اللي كنحليوها 
بكلفة عالية، كنديرو معها الطاقات املتجددة اللي هي الكلفة ديالها 
بسيطة جدا، وخصوصا فالداخلة اللي هي الطاقة الريحية، وكنستطعو 
ديالو  الكلفة  كتكون  البحر،  مياه  بتحلية  كنخرجو  اللي  املاء  هذاك 
بالنسبة  وخصوصا  يستعملو  غادي  اللي  للمواطن  بالنسبة  بسيطة 
للفالحة، وأنتم تعرفون بأن الداخلة والت عندها واحد املستوى فيما 
يخص املشاريع الفالحية، وهاذ املشروع ديال تحلية مياه البحر سيعرف 
انطالقته قبل متم هاذ السنة إن شاء هللا، وسيؤثر على التنمية الفالحية 
وعلى التنمية السوسيو اقتصادية في الجهة، وسيمكن هاذ املشروع 

كامال بتوفير 10000 منصب شغل قار هناك.

هناك أيضا فيما يخص قطاع الصحة اللي أشار ليه أحد املستشارين 
املحترمين، فيه مشاريع طموحة جدا، فيه بعض املشاريع اللي أنجزت 
اآلن ابحال إحداث مركز جهوي لتحاقن الدم بإقليم وادي الذهب، 
وأيضا هناك خدمات املروحيات الطبية وهناك عدد من الخدمات، 
ولكن هناك مشاريع بدأت في طور اإلنجاز، مثل بناء املركز االستشفائي 
إلقليم سيدي إفني، مثل بناء املستشفى االستشفائي ديال العيون، 
الجهوي  االستشفائي  املركز  بناء  طانطان،  ديال  اإلقليمي  املستشفى 
بدأ  مشاريع  كلها  هاذي  بطرفاية،  استشفائي  مركز  إحداث  بكلميم، 

االنجاز ديالها وإن شاء هللا نتمناو تكمل في القريب العاجل.

هناك إذن عدد من املشاريع اللي تمت وعدد من املشاريع اللي هي 
في طور اإلنجاز، واللي ابغيت نقول بأن األهم بطبيعة الحال كاين في 
قطاع السياحة، كاين في عدد من املستويات ديال املشاريع اللي فيها 

أمور أنجزت، وكاين أمور اللي هي في طور اإلنجاز.

قيادة  لجنة  أنشئت  أنه  هو  هنا؟  املهمة  النقطة  هي  أشنو  ولكن 
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مركزية، هاذ لجنة القيادة عندها اجتماعات دورية، وتتابع باستمرار 
إنجاز هاذ املشروع التنموي، وكتقوم باستمرار بزيارات للجهات الثالثة، 
وفعال تمت هاذ الجهات، واحنا كنحثو الوزراء املعنيين كل في قطاعه 
أيضا بأن يقوم بمتابعة البرامج اللي عندو هو واملشاريع اللي عندو، 
يتبعها على األرض عن طريق الزيارات وعن طريق املتابعة، إما امليدانية 
وال متابعة املسؤولين عليها، وهاذ لجنة القيادة املكلفة بالتتبع املستمر 
اإلقليمية  السلطات  مع  أيضا  اتصال  وفي  كنتبعو  راه  الورش  لهاد 
كنتبعوه  واحنا  الزمنية،  الجدولة  باش تشوف  املكان  بعين  واملحلية 
مركزيا، واحنا عازمون في الحكومة على العمل على إنجاز هذه املشاريع 

اللي كاينة فهاذ النموذج التنموي في الوقت املحدد بإذن هللا.

اآلن التقدم ديال املشاريع عموما تبين بأن إن شاء هللا بأننا غادي 
نجزوه في الوقت املناسب، واحنا هذا من مسؤوليتنا، وأنا شخصيا 
كنتلقى تقرير منتظم، ولكن هناك هاذ اللجنة اللي كتجتمع واللي كتزور 
باستمرار ملتابعة تنفيذ هذه املشاريع، وهذا هو املهم، هاذي النقطة 

األولى.

النقطة الثانية باغي نختم بها، هاذ املشاريع غادي يكون عندها واحد 
التأثير بعيد املدى على التنمية البشرية واالجتماعية أيضا، ولكن ما 
يمكنش نوصلو للتأثير ديالها فالتنمية البشرية االجتماعية إال إلى كملنا 
املشاريع على مستوى البنيات التحتية وعلى أساس توفير الحاجيات 

األساسية، ومن بعد غتجي النتائج ديالها إن شاء هللا.

وعلى مستوى املنطقة الشرقية ألن أحد اإلخوان أشار للمنطقة 
الشرقية، نحن بصدد–بطبيعة الحال أنا أعلنت هاذ ال�شي في الزيارة 
للمنطقة الشرقية في وجدة،–نحن بصدد متابعة البرنامج ديال امليناء 
ديال املتوسط الغربي، ميناء الناظور بالنسبة للمتوسط الغربي، اآلخر 
ديال طنجة املتوسط، املتوسط الغربي، هذا املتوسط الشرقي، هاذ 
امليناء ديال الناظور يمكن يعطي واحد الدفعة للتنمية فهاذ الجهة غير 
مسبوقة، وكثير من املستثمرين اآلن أنا اتصلو بيا، وكثير من املستثمرين 
يستعدون لالستثمار في الجهة بمجرد ما يتم االنجاز ديال هاذ املشروع 
ديال ميناء الناظور املتوسط، وغادي يكون من أكبر املوانئ في حوض 

البحر األبيض املتوسط إلى م�شى حتى للنهاية ديالو.

دابا غادي يدار الشطر األول ديالو والشطر األول هو مهم جدا، 
وبطبيعة الحال هاذ امليناء غادي يتربط بالطريق السيار، إلى الطريق 
املنتجين  من  ويمكن  املواطنين  يمكن  باش  حاليا،  املوجود  السيار 
واملقاوالت باش يمكن يستثمروه في االستيراد وفي التصدير وهو غادي 
يعطي واحد الدفعة لالستثمار في الجهة ألن عندنا مناطق صناعية، 
ولكن لحد الساعة هاذ املناطق الصناعية ال تغري املستثمرين بأن يأتوا 
مادام ما عندهمش البنيات الكافية، فهاذ البنيات بمجرد ما غادي 
تكمل هاذ املستثمر إن شاء هللا غادي يجيوا غادي يتشجعوا وهذا 
غادي يؤثر تأثير كبير على التنمية االقتصادية واالجتماعية والتنموية 

في الجهة الشرقية.

إذن هناك رؤية هناك توجه، هناك حرص على إنجاز هذه املشاريع 
في وقتها، نسأل هللا سبحانه وتعالى أنه يوفقنا ملا فيه الخير.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا، شكرا السيد ائيس الحك1اة املحترم.

ننتقل اآلن إلى التعقيبات على الجواب ديال السيد رئيس الحكومة، 
وأول متدخل هو فريق األصالة واملعاصرة في حدود ما تبقى، ما كاينش 

الوقت.

الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية املحترم، تفضل السيد الرئيس.

املستشما السيد نبيل شيخي:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

السيدة ال1زيرة املحتراة،

السمدة ال1زااء املحترا1 ،

السيدات والسمدة املستشماو  املحترا1 ،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس 
ألقاليمنا  الجديد  التنموي  بالنموذج  املتعلق  املحور  في  املستشارين 
الجنوبية، وهي مناسبة نؤكد من خاللها على أن هذا النموذج التنموي 
الترابية  وحدتنا  ادعاءات خصوم  على  وعمليا  ملموسا  يشكل جوابا 
ومقدمة لتنزيل أمثل ملشروع الحكم الذاتي، الذي قدمته بالدنا كحل 
واقعي وذي مصداقية يحظى بإجماع املنتظم األممي ملشكل الصحراء 

املفتعل.

كما نجدد التأكيد بذات املناسبة على أهمية هذا الورش املهيكل 
الذي أعطى انطالقته جاللة امللك حفظه هللا، كما ذكرتم السيد رئيس 
الحكومة، من مدينة العيون في نونبر 2015 بغالف مالي ناهز 77 مليار 
درهم لتمويل حوالي 600 مشروع، ستساهم ال شك في إنعاش التنمية 
املحلية وامتصاص نسبة مهمة من البطالة من خالل إحداث حوالي 

120 ألف منصب شغل.

وال يخفى عليكم أنها ليست املرة األولى التي تخصص فيها الدولة 
ميزانية مهمة ألقاليمنا الجنوبية ولكن التحدي الرئي�شي واملزمن يكمن 
في نجاعة املشاريع ومدى انعكاسها على الواقع اليومي للمواطن، ولهذا 
ينبغي أن يشكل هذا الورش في تقديرنا أولوية قصوى لدى الحكومة 
املتقدمة،  الجهوية  لتنزيل ورش  واقعيا  تمرينا  يشكل  وأنه  خصوصا 
الذي انخرطت فيه بالدنا كخيار استراتيجي للنهوض بمختلف الجهات 

واألقاليم.
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السيد ائيس الحك1اة املحترم،

التنفيذ  بمواصلة  الحكومي  برنامجها  في  الحكومة  تعهدت  لقد 
األمثل لعقود البرامج الخاصة بالتنمية املندمجة لألقاليم الجنوبية، 
وفي هذا اإلطار نثمن آلية تتبع املشاريع املبرمجة عبر اللجنة البين وزارية 
ونحثها على مواصلة عملها وإشراك املنتخبين املحليين في تقييم مسار 
تنزيل املشاريع وإصدار توصيات التصحيح والتعديل عند االقتضاء، 
مشددين على ضرورة احترام آجال اإلنجاز كما ذكرتم ووفاء الشركاء 

بالتزاماتهم املالية، ملا لذلك من آثار مباشرة على ساكنة هذه األقاليم.

ولتجاوز بعض جوانب القصور واستدراك بعض التأخر الحاصل، 
سواء ما تعلق بإطالق الدراسات أو بتعبئة املوارد املالية أو بضعف 
مواكبة اإلدارة الترابية أو بسبب الصعوبات واإلكراهات التي تصادف 
تنفيذ بعض املشاريع، نظرا لبعض الحسابات السياسوية الضيقة في 
بعض الجهات، فإننا في فريق العدالة والتنمية بمجلس املستشارين 

ندعو إلى:

ولباقي  الجنوبية  لألقاليم  التنمية  لبرامج  األمثل  بالتنزيل  اإلسراع 
الجهات، حفاظا على مصداقية الدولة واملؤسسات املنتخبة وتكريسا 
ملنطق التعاون بين السلطات الترابية والجهات وباقي الجماعات الترابية؛

ضروريا  مدخال  باعتباره  اإلداري،  الالتمركز  ورش  تنزيل  تسريع 
إلنجاح ورش الجهوية املتقدمة ببالدنا؛

العمل على تحقيق التقائية السياسات العمومية الوطنية واملحلية، 
على املستوى الترابي في هذه الربوع؛

التصدي لظاهرة التهريب والقطع مع سياسة الريع، من خالل بناء 
اقتصاد محلي منتج وربط االستفادة من التحفيزات الضريبية بتوطين 

املقاولة باألقاليم الجنوبية.

وفي الختام، ال يفوتني أن أنوه باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس 
املستشارين باملوقف الصارم للمغرب تجاه التطورات األخيرة لقضيتنا 
الوطنية، خصوصا في تعامله مع االختراقات األخيرة للمنطقة العازلة، 

باإلضافة إلى عدد من القضايا األخرى.

كما ال يفوتني التأكيد على أهمية تحميل املسؤولية لحكام جارتنا 
الشرقية، بالنظر ملساندتهم واحتضانهم ودعمهم الدبلوما�شي للكيان 
أن  يمكن  ال  مفاوضات  أو  أي حوار  أن  على  التأكيد  مع  االنفصالي، 
يتم دون أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها كاملة في هذا اإلطار وتكفر عن 

مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع املفتعل.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا.

أعطي الكلمة اآلن للفريق الحركي، تفضل السيد املستشار املحترم.

املستشما السيد عبد الرحمم  الداي�سي:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ائيس الحك1اة،

السمدة ال1زااء،

إخ1اني املستشماين أخ1اتي املستشماات،

تفاعال مع جوابكم القيم، وإذ ننوه باملجهودات الجبارة التي بذلت 
وتبذل لتنمية األقاليم الجنوبية للمملكة منذ استرجاعها إلى وطنها األم، 
حيث انطلقت دينامية تنموية، شملت مختلف املجاالت، اقتصاديا 
والبنيات  الكبرى  األوراش  مستوى  وعلى  وبيئيا،  وثقافيا  واجتماعيا 
والتجهيزات األساسية، مما جعل روح املسيرة الخضراء تترجم إلى مسيرة 
الراسخة  الوطنية  الوحدة  على ضوء  وتنموية  ديمقراطية وحقوقية 
األقاليم  أبناء  وتضحيات  والتاريخ  وبالطبيعة  املقدسة  البيئة  بربط 
امللك  لجاللة  الحكيمة  القيادة  تحت  الوطن،  أبناء  وكافة  الجنوبية 
الحسن الثاني رحمه هللا، وجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، الذي 
أسس للنموذج التنموي الجهوي لألقاليم الجنوبية املبني على الجهوية 
املتقدمة واملوسعة، في إطار وحدة الوطن والتراب، مستحضرين املوقع 
االستراتيجي لهذا الجزء من اململكة كمعبر أسا�شي نحو العمق اإلفريقي.

وفي هذا السياق وإذ نستحضر أهمية هذا النموذج التنموي بمعامله 
وأوراشه الكبرى التي خصص لها 77 مليار درهم واملوجهة لقطاعات 
حيوية تهم الصناعة والفالحة والصيد البحري والبنايات والقطاعات 
االجتماعية والتنمية البشرية، مما سيعزز تثمين املؤهالت الطبيعية 
قاعدة  وتوسيع  اململكة  من  الجهات  هذه  بها  تزخر  التي  والبشرية 

التشغيل.

اإلنجاز  نسبة  معرفة  إلى  الحكومة  رئيس  السيد  نتطلع  وعليه، 
التنموي من  النموذج  انطالق هذا  بعد ثالث سنوات من  الحقيقية 
طرف صاحب الجاللة نصره هللا في الذكرى 40 للمسيرة الخضراء، 
وهل تم وضع مقاربة مندمجة قطاعية لتفادي التفاوت والتشتت في 
مجهودات القطاعات واملؤسسات املتداخلة؟ وهل هناك تنسيق فعلي 
مع املؤسسات املنتخبة جهويا ومحليا لضمان التكامل في البرامج ووثيرة 

اإلنجاز؟

كما ننتظر منكم السيد رئيس الحكومة، إطالعنا عن مدى التزام 
املسطرة  األوراش  لتنفيذ  املبرمجة  االعتمادات  بتوفير  املتدخلين  كل 

واملعتمدة؟

السيد ائيس الحك1اة،

هذا  أن  الحركي،  الفريق  في  جازمين  نعتقد  السياق،  نفس  وفي 
النموذج التنموي املتميز ينبغي أن يكون مدخال النخراط أكبر للحكومة 
ومختلف املؤسسات العمومية في توفير شروط إنجاز ورش الجهوية 
املتقدمة، عبر نقل اختصاصات من املركز نحو الجهات مرفوقة بنقل 
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القرارات إلى مستعمليه الحقيقيين جهويا ومحليا.

وختاما، السيد الرئيس، وبهذه املناسبة املتزامنة مع ذكرى تأسيس 
للقوات املسلحة امللكية واألمن والوطني، ال يسعنا في الفريق الحركي إال 
أن نتقدم بتحية إجالل وإكبار للقوات املسلحة امللكية وللدرك امللكي 
املسؤولين  وكل  املدنية  والقوات  املساعدة  والقوات  الوطني  واألمن 
والعاملين في اإلدارة الترابية على تضحياتهم الجسيمة لحماية وحدة 
وأمن الوطن وحقوق ومصالح املواطنين، تحت القيادة العليا للقائد 
السادس  امللك محمد  الجاللة  العامة صاحب  الحرب  األعلى وأركان 

نصره هللا.

شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا السيد املستشما املحترم.

أعطي الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار.

املستشما السيد احمد ابمحنيني:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيد الرئيس.

السيد ائيس الحك1اة،

أطلقه  الذي  الجنوبية  لألقاليم  الجديد  التنموي  النموذج  إن 
صاحب الجاللة نصره هللا بمدينة العيون يوم 7 نونبر 2015، يعكس 
رغبة اململكة في إشعاع الصحراء املغربية، عبر تجاوز الصعوبات التي 
عرفتها املخططات التنموية السابقة، والتي توالت منذ سنة 1975، 
دون أن تتمكن من تحقيق مسار التنمية املنشودة بهذه املناطق، على 
ما  إذا  ينكرها،  أن  يمكن لجاحد  املحققة، ال  املكتسبات  الرغم من 
قرناها بمخيمات تندوف، التي الزالت تعاني من غياب أبسط شروط 

العيش الكريم.

ولعل أهم ما يميز هذا املشروع الطموح قطعه مع ثقافة الريع ودفعه 
بإشراك الساكنة الصحراوية في بناء مستقبلها وجعلها في صلب املبادرة 
االقتصادي  اإلقالع  سكة  على  وضعها  بغرض  للمنطقة،  املرسومة 
واالجتماعي، وذلك في إطار املقاربة التعاقدية بين الجهة والدولة، مما 
يشكل اللبنة األولى في مجال إرساء مبادئ الجهوية املتقدمة ببالدنا، 
ويكرس الخيار الديمقراطي لبناء مجتمع حداثي، وإنه ملن دواعي الفخر 
واالعتزاز أن تكون انطالقة التصور وتفعيل النموذج التنموي الجديد 
من هذه البقاع، التي هي بالفعل في أمس الحاجة لدينامية تنموية قوية 
ومجددة بالنظر ألهميتها ومكانتها لدى عموم املغاربة، كما أنها تعتبر 

تجسيدا حقيقيا المتدادنا اإلفريقي.

السيد الرئيس،

إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار ال يمكن إال أن ننوه بحجم 

االستثمارات التي ضختها الدولة لتحسين مؤشرات التنمية بالجهات 
لألجرأة  بذلها  يتم  التي  بالجهود  نشيد  أننا  كما  الثالث،  الجنوبية 
النموذجية بهذه األقاليم، والذي عرف تقدما ملموسا في تنفيذ أوراشه 
األجل  وفي  املتبقي  البرنامج  استكمال  في  نتوفق  أن  آملين  املبرمجة، 
املحدد، وهنا ندعو إلى ضرورة مواصلة التعبئة إلنجاز باقي املشاريع، مما 
يسمح لهذه األقاليم باالنخراط في الدينامية الديمقراطية والتنموية 

التي تشهدها سائر أنحاء اململكة.

وفي األخير، السيد رئيس الحكومة، نحن اليوم ال نقبل وال نقبل 
باملزايدات السياسية ممن يدعون الدفاع عن أبناء الصحراء املغربية 

وممن يسعون إلفساد نماء املنطقة وإشعاعها.

كما أننا بقدر ما نبدي رغبتنا في التعاون مع مختلف شركائنا سواء 
األوروبيين أو األفارقة أو غيرهم، بقدر ما نرفض الدروس أو الفتاوي من 
أي كان، فتنمية األقاليم الصحراوية هي قناعة راسخة وخيار مشترك 
لدى جميع املغاربة الذين لن يثنيهم �شيء عن مواصلة املسار التنموي 
االقتصادية  بأوضاعه  وينهض  املواطن  كرامة  يحفظ  مما  ببالدنا، 

واالجتماعية في إطار ترسيخ املزيد من العدالة االجتماعية.

والسالم.

السيد الرئيس:

شكرا السيد املستشما املحترم.

أعطي الكلمة اآلن لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب، استنفذ 
الحصيلة ديالو، الكلمة اآلن للفريق االشتراكي، تفضل السيد الرئيس.

املستشما السيد عبد ال1همب بلفقيه:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

السيدات والسمدة أعممء الحك1اة املحتراي ،

السيدات والسمدة أعممء املستشماين املحتراي ،

وازدهار  ونماء  وتحفيز  استقرار  عامل  امللكية  املبادرات  شكلت 
للمناطق الجنوبية على مدار الزمان، فمنذ السلطان موالي الحسن 
األول والتي يتوفر أهالي املنطقة على ظهائر موقعة بالعطف مع السادة 
أعيان املنطقة من قياد وشيوخ املنطقة لبناء مرافق كبيرة، ومنها ميناء 

بتراب جهة كلميم واد نون.

املسيرة  الثاني رحمه هللا،  الحسن  بها  التي قام  املبادرات  وكذلك 
بالشؤون  وزارة  لتخصيص  آنذاك  الحكومة  هندسة  وكذا  الخضراء 
الصحراوية، وكذا مبادرات أخرى منها أشبال الحسن الثاني إلى غير 
ذلك، وما تاله من مبادرات من طرف صاحب الجاللة محمد السادس 
نصره هللا، من خالل وكالة تنمية األقاليم الجنوبية التي أعطت الكثير 
وتتوج  كبيرة،  تنموية  قوة  أعني  الجنوبية  للمناطق  وأعطت  وقدمت 
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هذه املبادرات بهذا البرنامج، برنامج التنموي الكبير ثورة تنموية كبيرة 
جدا، لطاملا حلمنا وناضلنا تحت هذه القبة بهذه البرامج التي رأت النور 
وأخذت طريقها إلى الوجود، خاصة السدود، الطرق، املطارات، الطاقة 
الحياة  مناحي  كل  في  مهيكلة  أخرى  تنموية  مشاريع  وعدة  الريحية، 
التنموية التي شملها هذا البرنامج، ولكن ال يستقيم الحديث عن هذا 
النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية دون أن أستحضر أوال ما جاء في 

الخطاب امللكي للذكرى 39 للمسيرة الخضراء:

"إن الجهوية التي نصبو إليها ليست مجرد نصوص قانونية، وتحويل 
اختصاصات وموارد من املركز إلى الجهات، وإنما نريدها أن تقوم على 
وإنما  أكرر،  لبالدنا،  الترابية  الوحدة  على  الصادقة  الوطنية  الغيرة 
الترابية  الوحدة  الصادقة على  الوطنية  الغيرة  تقوم على  أن  نريدها 

لبالدنا" انتهى كالم صاحب الجاللة.

يعني من وضع االتفاقية وضع الخطاب امللكي مرجعا في ديباجيته، 
في ديباجة هذه االتفاقية، ألنه ملي كنسمعو السيد رئيس الحكومة 
وكنسمعو رئيس لجنة القيادة كيعطيوا نسب التقدم ديال األشغال 
وكيعطيوا التفاؤل للمواطنين في نفس املنحى فهاذ الحكومة اللي احنا 
في  األسف  مع  الحكومة  أعضاء  نسمع  أغلبيتها  في  اشتراكي  كفريق 
تجمعات حزبية وليس واحدا، بل هم مجموعة من أعضاء الحكومة 
كيديروا السوداوية للناس فهاذ البرنامج، ال يمكن تبخيس املبادرات 
امللكية. انتبهوا، التبخيس راه الخطر، راه الخطر هاذ ال�شي، ملي كنصفيو 
الحسابات السياسية ببرامج هذا راه خطر، رئيس الحكومة يقر بأن 
النموذج غادي مزيان، ولكن كنسمعو أعضاء الحكومة وآخرها كان 
فهاذ األسبوع املا�شي فالجهة بأن هناك عرقلة، احنا في السؤال ديالنا 
طلبنا شكون اللي عرقل؟ باش توضح للرأي العام، تبخيس املبادرات 

امللكية وتبخيس عمل الدولة خطر وخطر جدا على قضيتنا.

اسمحوا لي، أنا كنتمي لواحد الجهة اللي أسالت املداد كثيرا رغم 
أن مجلس الجهة باإلجماع صادق على كل االتفاقيات باإلجماع كل 
االتفاقيات صادق عليها باإلجماع املنبثقة عن العقد البرنامج، الذي إلى 
حد هذه الساعة لم يحل على املجلس، أحيلت االتفاقيات الخصوصية 
لهاذ البرنامج ولم تحل االتفاقية املوقعة بين يدي جاللة امللك من طرف 

مسؤولي الجهة.

إذن أريد أن أنبه أن تبخيس العمل، ال العمل الحكومي وال املبادرات 
على  مأساة  واستغاللها سياسيا سيشكل  الدولة  مشاريع  وال  امللكية 
مستوى التنمية، ألن راه هاذ ال�شي راه ما�شي ساهل، أرقام كبيرة وكبيرة 

جدا ثورة تنموية حقيقية تبخس من أجل عمل سيا�شي بخس.

بالتالي أتمنى ال يسمح لي الوقت باش نتكلم على واحد العدد ديال 
األمور، ولكن أريد أن أقول أن البرنامج غادي فالطريق ديالو، ولكن 
مازال فيه واحد العدد ديال النقط خصوصا القطاع الخاص، فاملادة 
17 من هذا العقد البرنامج كتطلب من كل الشركاء باش يعبؤوا القطاع 

الخاص من أجل التنمية ومن أجل باش يعرف الواقع ديالو.

شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا، اعذاة، انتهى ال1قت السيد املستشما.

آخر متدخل في هذا املحور، التعقيب لفريق االتحاد املغربي للشغل، 
تفضل السيد الرئيس املحترم.

املستشما السيد عز الد ن زكري:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

السيدات والسمدة ال1زااء املحترا1 ،

السيدات والسمدة املستشماو  املحترا1 ،

من املبادئ الكبرى لدستور 2011 بلورة املشروع الوطني الكبير 
للجهوية املتقدمة، وفي هذا اإلطار وبمناسبة الذكرى األربعين للمسيرة 
الجديد  التنموي  النموذج  انطالق  امللك  جاللة  أعطى  الخضراء، 
لألقاليم الجنوبية، والذي من شأنه أن يشكل أرضية سانحة ملبادرة 
الحكم الذاتي املقترحة في سنة 2007 من قبل اململكة املغربية والخاصة 

باألقاليم املعنية باملسلسل األممي.

إن هذا البرنامج التنموي ونظرا ملا يتضمنه من مشاريع في مختلف 
املجاالت ليشكل رافعة لدعم املؤهالت الطبيعية والبشرية التي تزخر بها 
املنطقة، وقد بلغ الغالف املالي املقترح إلنجاز البرنامج التنموي النموذجي 

لألقاليم الجنوبية 77 مليار درهم، مع خلق 120 ألف فرصة شغل.

فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل، نتساءل أين نحن اآلن وبعد 
ثالث سنوات عن اإلعالن عن انطالق هاذ املشروع من إنجازه؟ وماذا 
التنظيمية  والسلطات  االختصاصات  نقل  من  الحكومة  به  قامت 
تنفيذ  في  الشروع  من  لتمكينهم  والجهويين  املحليين  للمنتخبين 
برامجهم؟ فمن بين 600 مشروع املبرمجة في هاذ النموذج التنموي، 
كم من مشروع تم إنجازه؟ أو أعطيت له اإلمكانيات النطالق أشغاله؟ 
فإن لم يتم الشروع في تطبيق برنامج هاذ املشروع على أرض الواقع 
بعد إعطاء انطالقته منذ ثالثة سنوات، فإننا نتساءل في فريق االتحاد 
املغربي للشغل، عن ماذا جدوى التنزيل البرامج التنموية لباقي الجهات 

باملغرب؟

هل مصير هاذ املشروع التنموي النموذجي الذي تعقد عليه كافة 
مكونات املجتمع املغربي كل آمالها للحد من الفقر والهشاشة وتوسيع 
تنمية  مخطط  مصير  هو  املتوسطة،  للطبقة  االجتماعية  القاعدة 

األقاليم الشمالية وبرنامج منارة املتوسط واملخطط أالستعجالي.

إن نجاح كل برنامج تنموي رهين أوال وقبل كل �شيء، بإقرار حكامة 
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جديدة، قائمة على مبادئ واضحة ترتكز على احترام الحقوق اإلنسانية 
األساسية في معناها االقتصادي واالجتماعي والثقافي والبيئي لساكنة 
املنطقة، وليس على حكامة تهيمن عليها سياسة املنطق األمني الذي 

يعوق فعاليتها.

ولذلك وجب محو آثار مخلفات السياسيات املتبعة سابقا، والتي 
أدت إلى فقدان الثقة بين املجتمع والدولة، وكذلك القطع مع سياسة 
الريع التي تعطي الدعم واالمتيازات والتخفيضات الضريبية للفئات 
امليسورة، وتعتمد على املساعدات واإلعانات الغير املنتجة للفئة الهشة 

واألكثر فقرا.

املنطقة  لدى ساكنة  إلى خلق  أدت  السابقة  املمارسات  إن هذه 
مشاعر اإلحساس بالحرمان والحيف، نظرا لعدم استفادتهم الفعلية 
لعدم  نظرا  وكذلك  وعادلة،  منصفة  واستفادة  املتوفرة  املوارد  من 
تطبيق مبدأ الشفافية في آليات منح الرخص وحقوق استغالل املوارد 
الطبيعية للمنطقة وعدم تطبيق مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص فيما 
يخص فرص التشغيل، وخصوصا أن مستوى البطالة الذي تعرفه 

األقاليم الجنوبية هو جد مرتفع مقارنة مع باقي جهات اململكة.

فمن أجل ممارسة فعلية للديمقراطية التشاركية واجتنابا ملظاهر 
النقص والقصور الذي تم الوقوف عليه في مجال الحوار االجتماعي 
والحوار املدني وفتح آفاق وفرص لتقريب املواطنين من املشاركة في 
في ضمان  يرى  للشغل،  املغربي  االتحاد  فإن  العمومية،  السياسات 
على  أثر  لها  التي  الكبرى  الخيارات  في  وممثليها  الساكنة  مشاركة 
النموذج  في  لالنخراط  املنطقة، شرطا حاسما  مستقبلهم ومستقبل 

التنموي الجديد ونجاحه املستقبلي.

السالم عليكم.

السيد الرئيس:

شكرا السيد املستشما املحترم.

نستمعو اآلن إلى رد السيد رئيس الحكومة املحترم على التعقيبات، 
تفضل السيد الرئيس.

السيد ائيس الحك1اة:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيدات والسمدة املستشماين.

أوال كنثمن العديد من املالحظات اللي وردت في التدخالت، وبغيت 
نؤكد مرة أخرى أن هناك لجنة قيادة تتابع بانتظام وباستمرار تتبع 

تنفيذ هاذ البرنامج أوال.

ثانيا، هاذ اللجنة كتقوم بزيارات ميدانية، وأنتما راه حسيتو بها 
هاذ  الحال  بطبيعة  وزارية،  للجان  امليدانية  الزيارات  بعض  وتعلنت 

الزيارات امليدانية، أش كتزور؟ كتنسق أوال مع املنتخبين ومع السلطات 
اإلقليمية ملناقشة تتبع البرامج معهم، إذن هناك تنسيق مع املنتخبين 
اإلقليمية  السلطات  مع  تنسيق  وهناك  املنتخبة  الهيئات  مع  يعني 
واملحلية، وضروري هذا التنسيق ألن إذا ما كانش هاذ التنسيق ما غادي 

نجحوش التقدم في تنفيذ هاذ البرامج.

النقطة الثالثة، وهي أنه كما قلت، إلى حدود شهر مارس 2018 أي 
بعد حوالي سنتين وشهرين من بدء تنفيذ البرنامج، راه حققنا نسبة 
إنجاز تقترب من 48%، وكما قلت، فإننا إن شاء هللا عازمين باش في آخر 

هاذ 2018 نوصلو ما يقرب من %70.

إذن التقدم ديال األشغال غادة وأنتم راه يمكن تشوفوا الطريق 
ديال العيون الداخلة كيفاش التقدم داألشغال فيها، واملشاريع ما�شي 
كلها تنطلقوها مرة واحدة، بطبيعة الحال ألن هاذ امليزانية املرصدة هي 
مرصدة على مدى 6 سنوات، راه كل سنة كتخرج طرف ديال امليزانية 
ديالها، طبيعي، وإن شاء هللا، وهاذ ال�شي مسجل في القوانين ديال املالية 
وفي كل قانون مالية تتسجل اإلمكانات واملوارد املالية املرصدة للمشاريع 
اللي غادي تطبق فهاذيك السنة، واحنا غادين الحمد هلل على هدى من 

هللا.

وغادي  والسليم  الصحيح  االتجاه  في  غادة  املسائل  بأنه  أظن 
نتحكموا فيها، وإذا أراد، كما قال السيد الرئيس، السادة املستشارين 
يمشيو للزيارة غادي نكون احنا سعداء، ألن غادي تعطيونا واحد النظرة 
أخرى، واحد التقرير على التقدم ديال هاذ املشاريع من جهتكم أنتم 
وتعطيونا التقرير، احنا سنكون سعداء بطبيعة الحال، بالعكس إلى 
كانت هاذ املبادرة غادي نحييوها وغادي تكون إيجابية وغادي تعطينا في 
نصف املدة نظرة على التقدم ديال هاذ املشاريع عمليا من قبل السادة 

املستشارين البرملانيين.

إلى جاب هللا قمتو بهاذي غادي نجيو إن شاء هللا ونأخذ ذاك التقرير 
ونشوفو إلى الحظتو �شي نقص، �شي تأخر، �شي اختالل، �شي مشاكل 
علمونا واحنا موجودين، ال يمكن، ال يمكن مثل هاذ املشاريع الكبرى 
اللي هي ضخمة وكبرى أن تنجز من قبل طرف واحد، وخا الحكومة هي 
الجهة التنفيذية ولكن جميع املتدخلين اآلخرين كلهم عندهم دور إما 
عن طريق التنبيه أو عن طريق التقييم أو عن طريق إبداء الرأي التطوير 
ديال األفكار حتى املجتمع املدني تما في عين املكان راه مرحبا بطبيعة 

الحال باملالحظات ديالو.

على هاذ الفكرة غادي نختم الكلمة ديالي، ألن أعطيتوني في البداية، 
السيد الرئيس، تفاؤل، إلى أن السادة املستشارين يريدون أن يتابعوا 
األمور في امليدان ما�شي فقط من بعيد، وهذا إن شاء هللا ما يكون عندو 

إال تأثير إيجابي، فلذلك تحية لكم، وإن شاء هللا نكون على املوعد.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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السيد الرئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة املحترم على الجواب أوال وعلى التفاعل 
مع املبادرة ثانيا، وإن شاء هللا، مباشرة بعد رمضان الكريم.

نعالجو فيه  اللي غادي  الثاني،  للمحور  إلى سمحتم  ننتقلوا اآلن 
بحماية  املرتبطة  العمومية  السياسات  بموضوع  املتعلقة  األسئلة 
بأول متدخل عن  التدخالت، نبدؤها  8 ديال  املستهلك، وعندنا فيها 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

تفضل السيد الرئيس املحترم.

املستشما السيد عبد السالم اللبما:

شكرا السد الرئيس.

السيد ائيس الحك1اة،

السمدة ال1زااء،

األخ1ات واإلخ1ة املستشماين املحتراي ،

السيد الرئيس، بالنسبة للسؤال األول والخاص بالنموذج التنموي 
ومن خالله حزب  االستقاللي  الفريق  اختار  فقد  الجنوبية،  لألقاليم 
ملكي، مشروع  تنموي  نموذج  النموذج هو  نعتبر هذا  أن  االستقالل 
انطلق منذ زمان، والكل، كل املنتخبين مجندون لخدمته وإنجاحه، 
فنجاحه هو نجاح ملشروعنا وللنهج الذي ينهجه جاللة امللك نصره هللا 

وأيده، خاصة في هذه األقاليم وغيرها.

وسؤال الفريق االستقاللي للسيد رئيس الحكومة املحترم سينحصر 
أعدت  فماذا  الجميع،  بال  تشغل  التي  املستهلك  حماية  راهنية  على 

حكومتكم في هذا املجال؟

وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا.

أعطي الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة.

املستشما السيد ااحمد احميدي:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ائيس الحك1اة،

السيدات والسمدة أعممء الحك1اة،

السيدة والسمدة املستشماين املحتراي ،

 31.08 رقم  القانون  إقرار  بعد  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد 
القا�شي بتحديد تدابير لحماية املستهلك وبالنظر ملا يعرفه واقع السوق 

الوطنية من اختالالت تؤثر بشكل مباشر على املستهلك املغربي.

فإننا نسائلكم السيد رئيس الحكومة املحترم، عن مدى فاعلية 
السياسة العمومية التي تنتهجونها في مجال حماية املستهلك؟

شكرا.

السيد الرئيس:

شكرا.

أعطي الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية.

املستشما السيد عبد اإلاله الحل1طي:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ائيس الحك1اة،

السمدة املستشماين املحتراي ،

تتميز عادة العالقة بين املنتج واملورد واملستهلك بضعف حلقة هذا 
األخير، وهو ما يستدعي تدخل الدولة عبر آليات تشريعية ومؤسساتية 

من أجل ضبط توازن هذه العالقة.

نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، ما هي إستراتيجيتكم من أجل 
بناء عالقة سليمة ومتوازنة وعادلة بين املنتج واملستهلك؟

شكرا.

السيد الرئيس:

شكرا.

الكلمة اآلن للفريق الحركي.

املستشما السيد الطيب البقملي:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

السيدات والسمدة ال1زااء املحترا1 ،

السيدات والسمدة املستشماو  املحترا1 ،

رغم مصادقة البرملان على قانون حماية املستهلك منذ سنوات، إال 
أن بصمات هذا القانون لم تظهر على أرض الواقع.

لذا، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة املحترم، عن ما هي التدابير 
التي تتخذونها لحماية املستهلك؟

شكرا.

السيد الرئيس:

شكرا.

الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار.
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املستشما السيد احمد البك1اي:

شكرا السيد الرئيس.

العامة  السياسة  طبيعة  عن  نسائلكم  الحكومة،  رئيس  السيد 
املرتبطة بحماية املستهلك؟

السيد الرئيس:

شكرا.

الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

املستشما السيد احمد عدال:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

السيدات والسمدة ال1زااء،

السيدات والسمدة املستشماين،

السيد ائيس الحك1اة،

املعاصر،  العالم  اهتمامات  خاصة ضمن  مكانة  املستهلك  شكل 
كباقي دول  واملغرب  الدولية،  التجارة  تأسيس منظمة  بعد  خصوصا 
العالم وبانفتاحه على املستجدات الدولية والسيما حرصه على احترام 
حقوق األفراد والجماعات، سارع إلى وضع قانون يق�شي بتحديد تدابير 
لحماية املستهلك وضمان حقه في اإلعالم وصيانة حقوقه من الشروط 
العيوب  أو ضمان  التعاقدي  بالضمان  األمر  تعلق  التعسفية، سواء 

بالسلع والبيوعات.

وال زلنا نتذكر، السيد رئيس الحكومة، الجداالت الكبيرة التي واكبت 
مناقشة هذا القانون على الرغم من أنه الزال في بدايته، وال زالت تجربة 
املغرب فتية في هذا املجال، وعلى الرغم من أن القانون جاء بمكتسبات 
للمستهلك بحقه في اإلعالم بكل مواصفات املنتوج وآجال التسليم وحق 
التقا�شي وحرص على حمايته من اإلشهارات الكاذبة أو الخادعة، أو 
ما يتعلق بإبرام العقود وتقرير الضمان والخدمة بعد البيع وقواعد 

قروض االستهالك والدفاع عنه بواسطة الجمعيات.

لكن تنزيل هذا القانون واجهته صعوبات كبيرة، إذ الزال املواطن 
املغربي يعاني من الشطط ويعاني من املمارسات الخاطئة دون حيلة أو 
قدرة للجوء إلى القضاء، ألن القانون قيد اللجوء إلى القضاء بأن تكون 

الجمعية تحمل صفة املنفعة العامة.

كما أنه لم يتم إحداث الصندوق الوطني لحماية املستهلك الذي 
156، ولم يتم تأسيس املجلس االستشاري األعلى  تنص عليه املادة 
لالستهالك الذي نصت عليه املادة 104، والذي يمكن أن يكون هيئة 
ملعالجتها  اآلليات  ووضع  فيها  والنظر  املواطنين،  شكايات  الستقبال 
واقتراح الحلول لكل اإلشكاليات املطروحة على مستوى السوق، والتي 

تضر بمصلحة املستهلك.

بهذا الواقع يكون املستهلك املغربي واملواطنين عموما بأشخاصهم 
كل  العاديون،  واألفراد  واملستثمرون  املقاوالت  واملعنويين،  الذاتيين 
السلع  وفي  األسعار  في  بالزيادات  إما  تعسفات  يواجهون  املواطنين 
والخدمات والشطط في تدبير بعض املساطر وتدبير القدرات والخيرات 
الوطنية، فكثيرة هي املجاالت التي تعرف توترات، وثيرة االحتجاجات 
السقي  مياه  فواتير  والكهرباء،  املاء  أسعار  االجتماعية،  والحراكات 
الفالحي، ارتفاع أسعار بعض املواد الغذائية غير مبررة، خصوصا املواد 
الحليب، والالئحة طويلة،  الدقيق،  الزيت،  الغذائية األساسية مثل 
املستهلك املغربي أصبح عرضة لإلشاعات بزيادة مرتقبة، بما ال أساس 
لها من الصحة، وما يقت�شي تواصل الحكومة مع املواطنين ألجل توضيح 
األمور والحد من ظاهرة الركوب على هذه املسائل، لتحقيق أغراض ال 

تخدم املستهلك بل تخدم السياسة.

نحن واعون، السيد رئيس الحكومة املحترم، بأن حماية املستهلك 
تطرح إكراهات كبيرة تتعلق بالتوازنات داخل السوق الوطنية، وتدافع 
لكن نحن  الضغط،  املصلحة ومجموعات  بين جماعة  املصالح  على 
مؤمنون بأن تغليب املصلحة الوطنية ومراعاة الحقوق االجتماعية لكل 
فئات الشعب املغربي تقت�شي االجتهاد وتدبير هذا امللف وفق منظور 

يراعي مصلحة كل املواطنين املغاربة.

السؤال، السيد رئيس الحكومة، تثير مسألة حماية املستهلك مشاكل 
املواطنون  املغربي،  املجتمع  داخل  ونقاشات عميقة  كبيرة وجداالت 
ينتظرون ويتطلعون إلى تدخل حكومي فاعل في هذا املجال، الحكومة 

بذلت مجهودات كبيرة والسيما خالل السنوات األخيرة.

السيد رئيس الحكومة، رمضان على األبواب، أي مقاربة حكومية، 
وما هي اإلجراءات الحكومة لحماية املستهلك؟

وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد املستشما املحترم.

عدم  في  منها  رغبة  للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  مجموعة 
التكرار، تكتفي باألسئلة التي طرحت، وأعطي الكلمة ملجموعة العمل 

التقدمي.

املستشما السيد عبد اللطيف أعم1:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ائيس الحك1اة،

السيدات والسمدة ال1زااء املحتراي ،

بدوري يسعدني باسم فريق العمل التقدمي، أن نتساءل معكم 
حول مضامين سياسة حماية املستهلك من خالل الوثائق الحكومية 
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ومن خالل القوانين القائمة ومن خالل كذلك السياسات العمومية.

السيد ائيس الحك1اة،

حسب الدراسات، منذ سنة 85 أبريل 85 ودجنبر 2015 اعتبرت 
الجمعية العامة لألمم املتحدة وأقرت املستهلكين ما يعانون من تفاوتات 
جراء األوضاع االقتصادية واملستويات التعليمية والقدرة على املساواة 
على  الحصول  بحق  املستهلكين  تمتع  لضرورة  ومراعاة  والتفاوض، 
منتوجات سليمة وتشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية العادلة 
واملنصفة واملستدامة، مع ضمان حياتهم من التعسف وعدم استغالل 

ضعفهم، واعتمدت األمم املتحدة مبادئ الحماية للمستهلك.

أسألكم أين توجد هذه التوجيهات األممية التي قبلها املغرب ضمن 
الوثائق التي لديكم في هذا املجال؟

حسب الدراسات القائمة 30% من تكلفة القفة املغربية تذهب 
املستهلك  وحماية  االستهالك  مفهوم  هل  الغذائية،  املواد  لتغطية 

ينحصر في املواد الغذائية؟

ما أظن، هناك مفهوم االستهالك يعني املفهوم الشامل لكل مناحي 
 31.08 رقم  فقانون  القوانين،  أو  الوثائق  تأخذه  لم  ما  الحياة، وهو 
املتعلق بحماية املستهلك ال يترجم بتاتا هذا املفهوم الواسع، مع األسف 
حيث أن عددا كبيرا من مواد هذا القانون يتعلق بالقروض، مما يضمر 
غرابة الستغاللية رأسمالية لحقوق املستهلك كما لو أن القروض هي 

وحدها الهاجس األسا�شي للمستهلك املغربي.

وما هو الدافع إلى الحيلولة دون بلورة الوسائل الكفيلة للدفاع عن 
حقوق املستهلك؟

حتى مجلس املنافسة تمت محاصرته وشل عمله، وهو ما قد يفسر 
جزئيا بلورة ظاهرة سلوك املقاطعة لبعض املواد االستهالكية في املدة 

األخيرة.

هذا املجلس الذي كان من املنتظر أن يكون له دور تقريري بمقت�شى 
من  فكان  اآلن،  حتى  صالحيته  يمارس  ال  أنه  إال  القائمة،  القوانين 
الطبيعي أن يظهر نوع من العصيان لالستهالك املدني والذي قد تترتب 
عنه نتائج وخيمة إذا لم تبادر الحكومة إلى إصالح واضح، وقد تؤدي إلى 
إفساد كل تعاقد قانوني واقتصادي واجتماعي وسيا�شي فعال وفاعل، 
يمكن من جهة الشركات واملقاوالت من النفع االقتصادي ويحقق في 

ذات الوقت الرفاه االجتماعي للمواطنين.

السيد ائيس الحك1اة،

هناك عددا من الحقوق ال أراها في التشريع القائم حاليا في باب 
االستهالك، الحق في السالمة الصحية، الحق في التمتع املالئم بالخيرات 
والخدمات األساسية، الحق في املعرفة والحصول على املعلومة، الحق 
في االختيار، الحق في التمثيل، الحق في التقا�شي والتحكيم في قضايا 

االستهالك، كل هذه األمور غير موجودة.

الترسانة  دعم  اعتقادنا  في  يتطلب  السياسات  هذه  وضع  إن 
القانونية القائمة على األقل بإخراج مدونة استهالك شاملة ومسايرة 
للشق .. واالجتماعي واالقتصادي والبيئي تطبيقا ملقتضيات الخطاب 

امللكي ليوم 20 غشت 2008.

وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد املستشما املحترم.

الكلمة لكم اآلن السيد رئيس الحكومة.

السيد ائيس الحك1اة:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل والصالة والسالم على اس1ل هللا.

السيد الرئيس،

السيدات والسمدة املستشماين،

شكرا جزيال على التفضل بطرح هذا السؤال في هذا املوضوع املهم، 
السياسة العامة املرتبطة بحماية املستهلك، واللي هي مهمة جدا، مهمة 
جدا ألن أوال مع قرب شهر رمضان، هي مهمة طول السنة ولكن في شهر 
رمضان تيهتمو بها املواطنون أكثر، مهمة جدا ألن عشنا في هذه املرحلة 
األخيرة واحد التفاعل ديال العديد من املواطنين واملواطنات مع ما 
يصطلح عليه باملقاطعة، وبغيت نؤكد بأني شخصيا، واحنا في الحكومة 

تابعنا باهتمام كبير جميع ردود الفعل التي تمت في هذا املوضوع.

واملوقع ديال املسؤولية ديالي كيحتم عليا اإلنصات للجميع، وتفهم 
مختلف الرسائل التي ترد من الجميع، وأقول مرة أخرى، من الجميع.

ابغيت نقول بأن الحكومة ال يمكن أن تكون ضد مصالح املواطنين 
ولن تكون أبدا ضد مصلحة املواطنين، كما يمكن أن يظن البعض، 
الحكومة نابعة من اإلرادة الشعبية وتتحس باملسؤولية ديالها، ومن هنا 
فحنا استمعنا بإمعان ملختلف اآلراء، األفكار التي راجت في هذه املرحلة 

وفي هذا املوضوع.

وابغيت نقول بأنه احنا عندنا مسؤولية ديال الحرص على حفظ 
مصلحة املواطنين، عندنا مسؤولية باش نحافظوا على الكرامة ديال 
املواطن، سواء كان هذا املواطن مستهلكا أو كان منتجا، حتى التاجر 

والعامل والفالح حتى هما منتجين وفي نفس الوقت مستهلكين.

وعندنا املسؤولية باش ندعمو القدرة الشرائية ديال األسر املغربية، 
كما أن من مسؤوليتنا ضمان حرية االستثمار وضمان حرية العمل، 
وضمان تحسين الظروف ديال اإلنتاج أيضا، ألن غادي يقوي اإلنتاج 
وتابعت  فكرت  باستمرار  فالحكومة  املنتجين،  أيضا  ويشجع  الوطني 
ونحن نعكف على إيجاد واتخاذ عدد من الخطوات اللي كتسير لتلبية 
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عدد من االحتياجات املعبر عنها وللدفاع عن مصالح هؤالء جميعا.

خاللكم  ومن  املستشارين،  والسادة  السيدات  أطمئن  أن  وأريد 
الحكومة تسهر بشكل  أن  واملواطنين على  املواطنات  نطمئن مجموع 
يومي على حماية املستهلك وغادي نجي وغادي نبين عدد من الخطوات 
املقتضيات  على  مرتكزة  سواء  كنتخذوها  اللي  هي  اللي  واإلجراءات 

القانونية أو على غيرها.

ولكن بغيت نقول أيضا بأن احنا مع االقتراب ديال شهر رمضان 
املبارك اللي هو شهر الغفران اللي هو شهر التراحم، أريد أن أقول بأن 
خاصنا نتوجهو نحو املستقبل، وأدعو الجميع إلى التسامح، وأنا شخصيا 
كنتأسف على بعض التجاوزات وبعض التعابير اللفظية وأريد أن أقول 
نريد، بغينا هاذ ال�شي نطويوا الصفحة ديالو ونشوفوا املصلحة ديالنا 
جميعا ديال املواطن ديال املواطنة، ديال املستهلك وديال أيضا املنتج، 
واألهم في كل هذا هو املصلحة الوطنية العليا التي نشتغل عليها جميعا.

حمرات السيدات والسمدة،

فعال هاد القضية ديال حماية املستهلك عندو أهمية كبيرة، ولكن 
بغيت نقول بأن حماية املستهلك فيه عدد من املستويات، إذا دخلنا 
بالنسبة  عليها  كتحرص  داألمور   3 عندنا  للدولة  بالنسبة  السوق 
للمواد األساسية ديال املواطنين، أول حاجة تحرص عليها هو أوال وفرة 
هذه املواد، ألن إذا دخلت للسوق ما لقتيش الخبز، إلى بغيتي تشري 
�شي حاجة وما لقتيهاش راه ما كاين ما نذاكرو ال على ثمن ال على حتى 
�شي حاجة، خاصنا بعدا نوفروه، وتوفير املواد األساسية عمل ديال 
االشتغال املستمر ديال اإلدارات املعنية طول السنة، ألن هذه املادة 
خاصنا نحرصو، إذا كنتجوها خاصنا نشوفو واش كنتجوها بالكمية 
الكافية، إلى ما كنتجوهاش خاصنا ندفعو الناس اللي غادي يستوردوها 
أيضا بالكمية الكافية باش يكون على األقل املواطنات واملواطنين إلى 

بغاوها يلقاوها.

إذا أوال وفرة املادة، ثانيا جودة املادة، ألن إلى كانت املادة مضرة 
مواد  هناك  توفرها،  من  أحسن  عدمها  بالسالمة،  مضرة  بالصحة، 
أحيانا نتيجة عدم وجود الوسائل ديال الحفظ أو تجاوز الصالحيات، 
تكون  يمكن  التصنيع،  أثناء  املراقبة  عدم  أو  الصالحية،  ديال  املدة 

مضرة ضرر كبير باملواطنين.

إذن املحور الثاني هو الحرص على مراقبة تكون سالمة هذه املادة 
وموافقة للمعايير الصحية واملعايير البيئية ومعايير السالمة.

ثالثا، الثمن أن يكون مناسب لعموم املواطنات واملواطنين.

والدولة كتحرص على هاد ثالثة ديال األمور كلها، وكاين آليات، 
وكاين قوانين، وكاين آليات، وكاين إدارات، وكاين متابعة، وكاين أيضا 

تفاعل مع املواطنات واملواطنين في هاذ املجال.

البد أن أشيد بما قاله السيدات والسادة املستشارين، فاش قالوا 

بأن هناك إطار قانوني لحماية املستهلك، وهي مجموعة من القوانين، 
املنتوجات والخدمات وغيرها،  املتعلق بسالمة  القانون  ولكن آخرها 
ثم قبل منو القانون القا�شي بتدابير حماية املستهلك، وهناك القانون 

املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وهاذ القوانين فعال كانت عدد من النصوص التطبيقية صدرت 
وبعض النصوص بقيت تنظيمية، وقد حرصنا على استصدار باقي هذه 
النصوص التطبيقية، هي إما مراسيم وإما قرارات، حقيقة اللي بقى 
كثير منها هي قرارات، وفعال أصدرنا منذ شهر تقريبا أو شهرين تقريبا، 
الصناعة  ووزير  العدل  لوزير  مشترك  قرار  أصدرنا   ،2018 مارس  في 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، يتعلق بتحديد كيفية إيداع 
جمعيات حماية املستهلك غير املعترف لها بصفة املنفعة العامة لطلبات 
الحصول على اإلذن الخاص بالتقا�شي ودراستها والشكليات والكيفية 
ديال منح اإلذن وكيفية سحبه، وهو ما سيمكن هذه الجمعيات من 
ممارسة حقها في الترافع والتواصل كممارسة مؤسساتية معمول بها في 
الدول املتقدمة تفسح املجال للحوار وإيجاد الحلول، وإن كان تعديل 

املقت�شى القانوني في هذا املجال غير يعني مستبعد أيضا.

كما تم إعداد مجموعة من مشاريع قرارات ديال الوزراء أو مشتركة 
بين الوزارات املتعددة مرتبطة بهذا املجال، وهناك أيضا العمل على 
تحيين القانون رقم 31.08 القا�شي بتحديد تدابير حماية املستهلك من 
أجل مالءمته مع املعايير الدولية من جهة، ولكن أيضا مع مراعاة نوع 
املستجدات في هاذ السوق، ألن كاين أمور كثيرة دخلت فهاذ القضية 
جديدة  مقتضيات  كتستلزم  اللي  وغيرها  اإللكترونية  التجارة  ديال 
لحماية املستهلك من النصب، من االحتيال أو من غيره من املمارسات، 
وبالتالي نشتغل حاليا على تحيين هاذ القانون، وربما قد نأتي بمشروع 

قانون فهاذ املجال في القريب العاجل إن شاء هللا.

هذا فيما يخص الجانب القانوني، واللي هو الحمد هلل عموما في 
بالدنا جوانب القانون جيدة، وعموما إطار مهم يحتاج إلى التطوير، 
يحتاج إلى التجويد، ولكن هو يستجيب ملا هو عليه كثير من الدول 

املتقدمة.

لكن هناك أيضا التدابير العملية اللي كتتخذها الحكومة باستمرار 
لحماية املستهلك، وأول هذه التدابير هي تتبع ومراقبة األسواق، أنتما 
التتبع  ديال  العملية  بهذه  كتقوم  إدارات خاصة  هناك  بأن  تتعرفوا 
املنتظم واملستمر لحالة تزويد األسواق باملواد األساسية والتي يطلبها 
استباق  وأيضا  الواسع  االستهالك  املواد ذات  املواطنون، وخصوصا 
الحاالت ديال النقص وديال الخصاص في التموين اللي يمكن تكون 
في األسواق ديالنا، راه وجود مواد في مواسم معينة راه ما كتتمش غير 
عشوائيا، كتتم فيها الدراسة، كتتم لها املتابعة، هي واحد العمل مستمر 
ال يتوقف، وإال �شي نهار غادي نفيقو ونلقاو �شي مادة ما كايناش، إلى ما 

كاينش اللي كيحاول ما أمكن يتبع هذه املسألة.
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كافة  تعبئة  تم  بالضبط  املرحلة  في هذه  وبمناسبة شهر رمضان 
مصالح املراقبة وحثها على اتخاذ جميع اإلجراءات لضمان تتبع مستمر 
ومنتظم ملستوى األسعار، لتمويل األسواق للتصدي لكافة املمارسات 
غير املشروعة فيما يخص األسعار أو جودة املنتجات الغذائية وشروط 
الصحة ومعايير السالمة في هذه املنتجات الغذائية مع اتخاذ ما يلزم من 

عقوبات في حالة ثبوت اإلخالل بالقوانين الجاري بها العمل.

وتم إطالق عملية تواصل واسعة للتجار وفي األسواق وألرباب املحالت 
ديال الخدمة، وأيضا أصحاب األنشطة التجارية، قبل كل موسم من 

املواسم اللي كتكون فيها خصوصيات معينة فيما يخص االستهالك.

وأيضا في مجال إيالء واحد االهتمام بشكايات ديال املواطنين وأيضا 
لدفع األجهزة اإلدارية املعنية باش تتدخل في الوقت املناسب تم إطالق 
الرقم 5757 اللي هو رقم وطني رهن إشارة املواطنين لتلقي شكاياتهم 
املحتملة ومعالجتها من قبل املصالح املختصة، وخا تكون في أي مكان 
الشكاية تتم�شي مباشرة للعمالة واإلقليم املعني باش يتم التدخل في الحي 
أو في املدينة أو في القرية أو في الدشر املعني، عندما يوجد مثال االحتكار، 
عندما توجد مواد مغشوشة، عندما توجد مواد انتهت صالحيتها، وهاذ 
ال�شي راه مع األسف تيكون، عندما توجد مواد مفقودة، هاذ ال�شي كل 
�شي يمكن هذا الرقم يتلقى الشكايات ديال املواطنين وتحاول الجهات 

املعنية التدخل الفوري باش يعالجوا هذه املسألة.

فلذلك أنا كندعي املواطنات واملواطنين الستعمال هذا الرقم 5757 
وهو تحت تصرفهم، هذا املستوى األول.

املستوى الثاني هو تتبع األسعار ديال السلع وديال املواد والخدمات، 
وتجدر اإلشارة إلى أن هناك بعض املواد اللي هي 18 مادة وخدمة محددة 
األسعار فقط، 18 مادة أو خدمة محددة األسعار، طبقا ملقتضيات 
القانون رقم 104.12 املتعلق بحرية األسعار واملنافسة، لكن باقي السلع 
طبقا لهذا القانون واملنتوجات والخدمات تحدد عن طريق املنافسة 

الحرة، ومنطق العرض والطلب.

القانون  وإنما  القانون،  في  تحدد  لم  املواد  هذه  الحال  بطبيعة 
أسندها إلى مرسوم وإلى قرار ديال اإلدارة املعنية، ونشر هذا القانون 
في الجريدة الرسمية وفيه محددة هاذ 18 داملواد والخدمات اللي هي 
األثمنة ديالها محددة، بحال دابا األدوية هي محددة، تحدد من قبل 
اإلدارة في لجنة مختصة بعد طلب من قبل املصنع كتحدد، الدواء ما 
فيهش تنافسية وما فيهش تغير ديال األثمنة، بينما هناك من غير هاذ 18 
ديال املواد والخدمات الباقي كلو خاضع لطريق املنافسة الحرة ومنطق 

العرض والطلب.

ولكن رغم ذلك من واجب السلطات املختصة باش تحرص على 
أمور اللي عادة كتأدي إلى الزيادة في األثمنة، أول األمر هو ماذا؟

هو فقدان املادة، إلى كانت املادة قليلة فعال وتفقدات كتغلى ألن 
منطق العرض والطلب، ولذلك توفير املادة هو واحد املسؤولية وواحد 

اإلجراء أسا�شي باش تكون هاذ املواد تحت تصرف املواطن.

االحتكار،  املواد  كتغلي  اللي  األمور  بين  من  االحتكار،  ثانيا  لكن 
املادة تترخص تيجرها السيد  ال�شي، أحيانا ألن واحد  ومعروف هاذ 
اللي عندو خصوصا إذا كان واحد أو ال جوج من السوق، حتى تغلى عاد 
تيبدا يخرجها شوية بشوية باش يستافد من هاذيك الزيادة في الثمن 
نتيجة ندرة املادة في األسواق، إذن محاربة االحتكار هو أيضا جزء من 
تتبعو  أمكن  ما  كتحاول  واللي  العمومية  السلطات  ديال  املسؤولية 

باستمرار باش تعالج هاذ املسألة ديال االحتكار.

وثالثا، بطبيعة الحال هاذ القضية ديال معالجة اإلختالالت املجتمع 
املدني وخصوصا جمعيات حماية املستهلك تتلعب دور أسا�شي، واحنا 
حريصين باش نقويوا الدور ديالها أكثر، ما نكرهوش احنا تتقوى أكثر 
الدور ديالها ألنها تتشكل واحد جرس اإلنذار عندما يقع مشكل أو يقع 

�شي ندرة أو تقع تجاوزات أو تقع مشاكل تضر باملستهلك، إلى آخره.

فلذلك احنا تنحييو هاذ املجتمع املدني وخصوصا جمعية حماية 
املستهلك اللي كتقوم بهذا الدور، واحنا مستعدين باش نتعاونوا معها 
وتكون املحاور ديالنا في هذا املجال، هي أو غيرها من جمعيات املجتمع 

املدني.

ثالثا، هاذ العمليات ديال املراقبة والبحث عن املخالفات وإثباتها، 
وهذا واحد العمل مستمر، وقت ما جانا �شي حاجة كتخرج لجنة اللي 
الوقت  في  الضرورية  الجزاءات  وتدير  املخالفة  كتم�شي كتوقف على 
املناسب، وهاذ ال�شي فيه واحد العمل طويل تدربت عليه بالدنا، وكان 
اإلدارات اللي مكلفة به وتنقوموا به، وباملناسبة هاذ العمليات ديال 
املراقبة خاص تكون متواصلة عندها برنامج متواصل ديال املراقبة إما 
ديال األسواق أو املحالت التجارية وغيرها، وأيضا تحاول أن تنسق مع 

مختلف املتدخلين.

وبطبيعة الحال هاذ ال�شي فيه برامج، كان تعمل عليه برنامج، واحنا 
حاليا فواحد البرنامج متعدد السنوات ديال املراقبة ديال 2019-2017 
الذي كان قد أعد من قبل وفيه مجموعة ديال الخطط ديال املراقبة 
ديال املنتوجات أثناء إنتاجها وأثناء نقلها وأثناء تسويقها، مثال اإلنتاج 
تستعمل  اللي  الكهربائية  الكهرومنزلية  املنتوجات  مثال  ديال صناعة 
في املنزل، هاذي خاصها ما �شي يجيبها للواحد الدار ويوقع ليه مشكل 
وتسبب له �شي حريق مثال، خاص املراقبة ديال الجودة ديالها، بحال 
هاذ القضية ديال )chauffe-eau( ديال الغاز اللي عندما تكون الرداءة 
تيمكن يتسبب في مشاكل خطيرة على املستهلك، فلذلك فهاذ ال�شي 
كامل هناك مراقبة عليه، بطبيعة الحال نحن معولين على اإلخبار ديال 

املواطنين من جهة وللمجتمع املدني من جهة ثانية.

عن   2017-2016 سنتي  خالل  أجريت  التي  العمليات  وأسفرت 
عملية   28000 من  بأزيد  والقيام  بيع  نقطة   2200 من  أزيد  مراقبة 
مراقبة وأثبتت فيها أكثر من 8000 مخالفة اللي تسجالت وحررت فيها 
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عشرات املحاضر ضد املخالفين، وهاذ النشاط ديال هاذ اللجان ديال 
املراقبة مستمر.

لكن داخل هاذ املراقبة هناك واحد شكل خاص ديال املراقبة مهم 
جدا هي املراقبة ديال جودة وسالمة املواد الغذائية، ألن حتى هي واحد 

املراقبة اللي مهمة ألن تتعلق بصحة املواطنين.

فلذلك هاذي تعطات لها واحد األهمية كبيرة وخصوصا أن هناك 
قانون خاص حول السالمة الصحية للمنتوجات الغذائية كما تعرفون، 
وهناك لجان محلية مختلطة تخرج وكتراقب باستمرار، ومشاركة فيها 
عدد من الجهات وعدد من املكاتب ومن املؤسسات العمومية املختصة 
على طول سلسلة اإلنتاج، فيه مراقبة يومية مرة أخرى وكاين املراقبة 
املبرمجة، وهاذي مرة أخرى فيها آالف الزيارات امليدانية خالل سنة 
2017 بوحدها، وسجلت فيها عدد من املخالفات وصودرت فيها مواد، 
بال ما نهضر على األرقام، إلى آخره، املهم هو الفكرة هو أن هذا �شيء 

كتهتم به اإلدارة وغادي نستمرو فيه.

وبطبيعة الحال هناك أيضا املراقبة عند االستيراد في املواد اللي 
كتدخل بالدنا في الجمارك، هناك مراقبة مستمرة باش تكون الجودة 
والتي  تدخل  التي  املواد  هاذ  ديال  الصالحية  انتهاء  تكونش  ما  وباش 

تستورد في بالدنا.

اعشر السمدة املستشماين واملستشماات املحتراي ،

هذه إذن عموم ما تقوم به بالدنا في هذا املجال، ولكن أريد أن أشير 
إلى أن دعم املستهلك كيتم بتوفير املواد وبجودة وبأسعار جيدة، صحيح، 

ولكن أيضا يتم عن طريق دعم القدرة الشرائية للمواطن.

وفي هذا املجال كان هناك اهتمام بهاذ املجال واحد املجموعة ديال 
اإلجراءات اللي قمنا بها واللي احنا عازمون على القيام بها كتدخل في 
هذا املجال، وعندما نقول بأن سوينا الوضعية ديال 12000 ممرض، 
فهذا دعم للقدرة الشرائية، عندما نقول بأننا غادي نعمموا التغطية 
الصحية على املهن الحرة وعلى األجراء املستقلين فهذا دعم للقدرة 
الشرائية، ألن اآلن التطبيب كيطيح بواحد الكلفة كبيرة على املستهلك، 
إلى مشينا حتى دخلنا ورفعنا نسبة التغطية الصحية لـــ 90% مثال إن 
شاء هللا وهذا الهدف ديالنا في آخر تطبيق هذا البرنامج غادي نخففوا 
كلفة التطبيب على املواطن اللي غادي يدخلوه في هذه السلة، وبالتالي 
كندعمو القدرة الشرائية ديالو، عندما نتحدث عن املنحة ديال التكوين 
املنهي ديال متدربي التكوين املنهي، فهذا تخفيف عن أسرهم وبالتالي دعم 
للقدرة الشرائية لهؤالء املواطنين، عندما نتحدث عن التغطية الصحية 
لألبوين واللي كننتظرو القانون باش يخرج فهو تخفيف عن جزء مهم 
من املواطنين اللي اآلن كيتحملو الكلفة ديال التطبيب ديال األبوين 
ديالهم نتيجة التراحم والتعاطف األسري اللي عندنا، بغينا هاذ األسر..

هاذي كلها إجراءات وغيرها من اإلجراءات الكثيرة كلها دعم للقدرة 
الشرائية بطريقة غير مباشرة.

وبأثمنة  املتوفرة  املواد  هناك  املستويات،  ديال  هناك جوج  إذن 
معقولة عن طريق اآلليات ديال املراقبة وكما قلنا، ولكن هناك أيضا 
دعم القدرة الشرائية عن طريق دعم القدرة الشرائية ديال املواطن 

اللي هو أيضا هو حماية للمستهلك.

وشكرا جزيال.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

ننتقلوا اآلن إلى التعقيبات على الجواب ديال السيد رئيس الحكومة، 
وأول معقب عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

املستشما السيد عبد السالم اللبما:

النبي املصطفى  الرحيم، والصالة والسالم على  الرحمن  بسم هللا 
الكريم وعلى آله وصحمبته أجمعي .

السيد الرئيس،

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

السيدتي  ال1زيرتي  املحتراتي ،

السمدة ال1زااء،

أخ1اتي املستشماات، إخ1اني املستشماين،

أريد بادئ ذي بادئ أن أؤكد باسم الفريق االستقاللي أن الحكومات 
التي تحترم نفسها، وتحترم الشعب هي التي تتفاعل وتتجاوب بطريقة 
االقتصادية  االجتماعية  املجاالت  كل  في  العام  الرأي  مع  تلقائية 
والسياسية، وتبحث عن البدائل، أقول البدائل املناسبة عند كل حدث 

وكل ظاهرة شغلت الرأي العام.

كباقي  ليست  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  حكومتكم،  لكن 
الحكومات وكأنها غير معنية بمشاكل املواطنين وال ندري ماذا تفعل 

وفيما هي منشغلة إذا غابت عن مطالب الشعب، فما هو دورها إذن؟

فبالرغم من أن حماية املستهلك موضوع سؤالنا اليوم هي حاجة 
مجتمعية مستعجلة، وبالرغم من أن حماية حقوق املستهلك تعتبر 
جزءا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان إال أن حكومتكم تغط في سبات 
معنية  غير  وكأنها  املستهلكين،  مطالب  معاكسة  في  وتستمر  عميق، 
باالحتجاجات التي أصبحت ظاهرة مجتمعية مألوفة تعددت أساليبها 
وأشكالها الحضارية واإلبداعية املؤثرة في امليزان االقتصادي، خاصة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي التي أضحت بحق فضاء عموميا جديدا 

تتفاعل معه الحكومات وتضرب له ألف حساب.

فماذا نريد من حكومتكم السيد رئيس الحكومة؟

ومراقبة  وتتبع  وبضبط  الشعب،  مطالب  مع  بالتجاوب  نطالبها 
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األسعار وتحسين القدرة الشرائية وتقويتها، غير أنها مصرة كل اإلصرار 
على ترك السوق على حاله بدون ضوابط والغلبة تكون فيه لتحقيق 
الربح والربح ليس إال، غير أن هذا الربح، السيد رئيس الحكومة، خاص 

بفئة محظوظة ومرضية لديكم.

وأن حكومتكم، السيد رئيس الحكومة، نطالبها بالعدالة واملساواة 
وهي مصرة على أال تترك مناسبة إال لتثبت للجميع أنها عاشقة للتمييز، 
نطالبها أيضا باإلنصات إلى الحركات االحتجاجية وهي مصرة على صم 
آذانها مستغشية ثيابها اتجاه أصوات الشعب واقتراحاته، واقتراحات 
الطبقة  فئات  ملختلف  املشروعة  واملطالب  السياسيين  الفاعلين 
الشغيلة، أال تتجولون في األسواق، السيد رئيس الحكومة؟ أين أنتم 
من مراقبة وضبط املضاربات في األسعار؟ ملاذا ال تهتمون باملستهلك، 
أين اجتهاداتكم؟ أين اإلرادة السياسية؟ ولكم ذلك، وفي إمكانكم ذلك 
القانون  الحكومة، فين هو اإلبداع؟ فين هو االجتهاد؟  السيد رئيس 
األسعار،  ارتفاع  ومن  األسعار  تفاقم  من  للحد  تدخلو  أنكم  عطاكم 

عالش ما نطبقوهش؟

السيد ائيس الحك1اة،

لقد وصلت اليوم أسعار املواد اإلستهالكية إلى مستويات قياسية ما 
عمر املغرب وصل لها، اآلن وال الضو واملاء أغلى من الكراء، ما نهضرش 
على النفط غادي نرجع له، الخضر والفواكه هذاك سوق الجملة مازال 
ما ضبطناهش، حتى العرض اللي كيكون ما تيكونش هو هذاك، الفالح 
كيقدم السلع نتاعو وما كدخلش كلها للسوق، الجماعة كتخسر في 
ذيك 7% ديال )taxe( واملواطن كنشوفوه أغلى السعر ديال العرض، 
ألن الطلب قوي والعرض قليل، كياكل العصا شكون الفالح اللي باع 
بثمن بسيط، واملستهلك ألنه شراه بثمن غالي، إذن ذيك السلسلة ديال 
هاذو الوسطاء خاصنا نحدو منهم، وهذا الدور ديالكم السيد رئيس 
الحكومة، هاذ الدور ديال الحكومة ديالكم باش تجتهد في هاذ املجال 

وتقلل من هذاك النوع ديال املضاربات.

اهضرنا على الفواكه والخضر، كنهضرو على القطاني، وكلنا عارفين 
أن رمضان كناكلو فيه الحمص والعدس وهذا، فين هو ذيك اإلستباقية 
ديال الحكومة؟ أو حتى يجي رمضان عاد نقولوا راه الحمص وصل ل30 

درهم.

هذا غير معقول، السيد رئيس الحكومة املحترم، احنا كنقولو أن 
خاصنا يكون عندنا واحد اإلستباقية، اليوم النفط راه كاين ب35 وراه 
80 وراه اآلن ب100، أما إلى وصلنا لواحد 140 أو �شي حاجة شنوا 
درتيوا؟ هذا هو االجتهاد، ما نجيوش ونبقاو نقولو راه احنا كنراقبو 
االستهالك وكنراقبو..، هذا راه تافه أمام الحاجة الكبيرة اللي كتهلك 

الطاقة الشرائية وكتألم املستهلك.

إنه أسلوب حكومتكم، أسلوب من يفتعل الغموض واللبس، ألنكم 
ال تمتلكون أجوبة حقيقية، ال تمتلكون إرادة سياسية حقيقية لحماية 

املستهلك والحد من معاناته وتحسين القدرة الشرائية للمغاربة، هذا ما 
يستحقه هذا الشعب؟

وماذا  املحترم؟  الحكومة  رئيس  السيد  االنتخابي،  برنامجكم  أين 
حققتهم منه؟

السيد الرئيس،

بعض  وعن  الحكومة  هذه  عن  التوت  أوراق  آخر  سقطت  لقد 
أعضائها الذين يستخفون بذاكرة املغاربة ويستهينون بذكائهم، وهم حتى 
األمس القريب كانوا يملؤون قبة البرملان صياحا، ويا سبحان هللا من 
رأيناهم ينصهروا وراء وسط املهرجانات فاتح ماي، وينتقدو وينتفضو 
ضد العمل الحكومي في مسرحية غريبة ومضحكة، إوا أسيدي شكون 
اللي بزز عليكم؟ ياك الباب مفتوح، وما ترضاو�شي تكونوا خصم وحكم، 

حتى لهاذ الدرجة ما يمكناش نستخفوا بذكاء املغاربة.

السيد الرئيس،

إن واقع الحال يؤكد التدهور الكبير للقدرة الشرائية، والوضعية 
االجتماعية لفئة واسعة من الشعب املغربي، رجال التعليم، املوظفين، 
الفالحين، العمال، املعطلين وباقي الطبقات املستضعفة والهشة، إن 
حكومتكم ال تدرج حماية املستهلك ضمن أولوياتها بسبب إصرارها على 
عدم تعيين أعضاء مجلس املنافسة، طبقا للمادة العاشرة من القانون، 
وهذا األمر ليس له غير تفسير واحد ال غير، وهو عدم توفركم على 
إرادة سياسية حقيقة لتحرير مجلس املنافسة وتدعيم تدخالته، كما 
أقر بذلك رئيس املجلس نفسه، وتفعيل سلطة تدخل اإلدارة التخاذ 

التدابير املؤقتة ضد االرتفاع الفاحش لألسعار.

املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  املشترك،  القرار  لي  غتقول  أما 
العامة  املنفعة  عندهاش  ما  اللي  املستهلك  حماية  لجمعية  كتعطيو 
كتعطيوها حق التقا�شي وهي ممنوع عليها، خاصها حتى التشاور مع 
الوزارة الوصية عاد تسمح لها، معنى أنها تناقض، معنى أنها ما عمرها 
ما غتأدي الواجب ديالها، ما يمكنش نقول هاذ القرار املشترك األخير أننا 

نفتخرو به السيد رئيس الحكومة املحترم.

أنا راه زحمني الوقت وغنقول عاد البارح واحنا كنشوفو حكومة 
والبنزين،  الكازوال  ديال  السعر  كان  الفا�شي،  عباس  األستاذ  ديال 
املازوط وليصانص كان بــ 6 دراهم أو 5.80 دراهم، وكان السعر املحدد 
هو 145، أنتما راه عندكم اليوم ياله 80 ووصلتيوه لواحد الدرجة ديال 
10 دراهم ومازال زايد ال قدر هللا، أما إلى وصلنا ل 145 راه املغربي غادي 
يبدا يشريه بـ 300 وال 400 دريال، غتقول لي وا زولنا صندوق املقاصة، 

راه زولتيوه أنتما وما دبرتيوش البديل.

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

غادي نؤكد لك وغنقول مرة أخرى أن اليوم الفريق االستقاللي ينبه 
ويؤكد أن ما جئتم به اليوم أو أن تصرفكم اليوم أضحى واضحا بأنكم 
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ال تهتمون بالشعب املغربي وبطاقاته وبالنفقات التي يجب أن يصرفها 
املغاربة، اليوم تتأكدوا لنا أنكم اسمحتيو فهاذ الشعب، وأنا عاد البارح 
غنردد لكم كالببغاء كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي، سأردد كالببغاء 
عقلي بين أذني، أردد كالما قيل في برملان املغرب، في هذه القاعة بالذات 
من طرف أحد البرملانيين الذي حظي بوزير اليوم، وزير الحكامة املحترم، 
شنو قال؟ هاذ الكالم ديال األخ رئيس الحكومة، وهذا ظلم للمجتمع 
وفشل ذريع لهذه الحكومة، وخاص الحكومة تقدم استقالتها على هاذ 
الزيادات اللي ما عمرها ما كانت في تاريخ املغرب. انتهى كالم السيد وزير 
الحكامة الحالي الذي كان برملانيا آنذاك، هو الذي ردد هذا الشعار، 
"هذا ظلم، هذا ظلم"، أنا ما غنقولش هذا ظلم، الفريق االستقاللي 
وحزب االستقالل ينبه، تيخصنا نشجعوا االستثمار، صحيح، تيخصنا 
تيبيع  راه  الفالح  املواطن،  وديال  الفالح  ديال  القيمة  على  نحافظوا 
بواحد الثمن هزيل، القمح، فارينة كيبيعها ب 4000 ريال وتيشريها من 
بعد 3 أشهر ب 9000 ريال، الحليب راه 3 دراهم وال 4 دراهم وكيتباع ب 

7 دراهم، شنو ربح الفالح؟ وشنو ربح املستهلك؟ الوساطة.

أش تيخصكم، السيد الرئيس، واحنا تنبهوا هذا دورنا كمغاربة، 
الشركات  على  نحافظوا  بغينا  التنمية،  بغينا  كاملين  نرددو  خاصنا 
كمغاربة  احنا  نكونوا  ولكن  للمغرب  تجي  الشركات  أن  بغينا  املهمة، 
ضابطين األمور ديالنا، كنتسابقو ما�شي حتى يجي، ما تكونش حكومة 
إطفائية حتى تنوض العافية، ال قدر هللا، عاد نوضو نتحركو، خاصنا 
من اليوم نقولو )voila( راه رمضان جاي خاصنا نوجدو الحمص، راه 
الصيف جاي خاصنا ننظفوا كذا، راه خاصنا نحافظوا على السلع اللي 
كتدخل للمغرب، راه شحال من أسرة ماتت غير بذيك البطاريات ديال 

الهواتف، شحال من أسرة ضاعت، ألن ما كانش الجودة.

هذا كلو خاصو يبقى رهين بالتدخالت ديالكم واالجتهادات ديالكم، 
ألن اآلن تتعبروا على أنكم ال تولون حماية املستهلك وال تهتمون بها أصال.

شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس.

الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة.

املستشما السيد ااحمد احميدي:

شكرا السيد الرئيس.

السيد ائيس الحك1اة،

السيدات والسمدة أعممء الحك1اة املحتراي ،

السيدات والسمدة املستشماين املحتراي ،

فعال، السيد رئيس الحكومة، نحن في فريق األصالة واملعاصرة كنا 
نتمنى أن تتعاملوا إيجابا مع األوضاع األخيرة اللي عرفتها بالدنا فيما 

يخص هاذ ال�شي ديال املواد االستهالكية.

ولكن لألسف، الحظنا وأنتم أقررتم بذلك في جوابكم، بأن هناك 
بعض الخرجات من طرف بعض أعضاء الحكومة التي ال تليق بمستوى 
املواطن املغربي اللي بكل صراحة اللي وضع الثقة في الحكومة هاذي، 
واللي اآلن أبان بأن هناك واحد النوع ديال فقدان الثقة بين املواطن 
وبين الحكومة، خصوصا لوال أصوات هاد املواطنين ما كنا أن نكون 
هنا جميعا، سواء الحكومة أو برملانيين، ولكن لألسف عندما يجب أن 
نتعامل إيجابا في املواضيع بحال هكذا فيكون هناك تعنت من بعض 
األعضاء في الحكومة التي وصلت إلى التهديد، ما بقات�شي بأن األوصاف 
قدحية وكذا، هناك الناطق الرسمي اللي هدد هاذ مجموعة داملواطنين 

باملتابعة القضائية، إلى غير ذلك.

فعال، بأن مرت سنة ونصف على تشكيل الحكومة لم تحرك ساكنا، 
فسكتت دهرا ونطقت كفرا، إلى حين بأن بكل صراحة األوصاف حتى 
اللي تعطات للمواطنين "املداويخ" أنا تنظن بأن إلى كاين في هاذ البالد 
اللي ما عرفات�شي كيفاش بأن  �شي "مداويخ" هي الحكومة، الحكومة 
غتجيري األمور ديال املواطنين، الحكومة اللي مازلنا نتذكر، إلى كنتم 
تتذكرون مع رئيس الحكومة السابق في 2014 فريق األصالة واملعاصرة 
الذي نبه إلى الزيادة فيما يخص املحروقات، وآنذاك بماذا أجاب رئيس 

الحكومة وفي هذا املنبر؟

أجاب بأننا نحن مشوشون وهناك بلبلة، مع العلم بأن الثمن ديال 
املحروقات كان آنذاك 8 دراهم و�شي حاجة، واآلن 2018 وصل إلى 10 
دراهم ومازال في ارتفاع، معناه بأن املواطن املغربي له ذاكرة ويتذكر 

مزيان هاذ ال�شي اللي تنقولو.

فعال، السيد رئيس الحكومة، نتذكر بأن وزيركم في الحكامة، ولكن 
أنا بدوري أتساءل أين هي الحكامة؟ حينما أتى األسبوع املا�شي في هذه 
القاعة ليقول بأن املواد االستهالكية موجودة في شهر رمضان املبارك، 
ونحن حكومة لشعب على دور العام ما�شي غير في الشهر املبارك، هناك 

املواد األولية هناك هناك..

ولكن عندما نقول بأن ما كاينش الثقة بين الحكومة وبين الشعب، 
كيف يمكن للمواطن البسيط أن يثق حينما يقول وزير في الحكامة، 
الحمص موجود ولكن ما تسولنيش على األثمنة، من الذي يسهر على 

األثمنة، السيد رئيس الحكومة؟

ولكن  هاذي،  املواد  هاذ  كيستوردوا  اللي  املستوردين  بأن  فعال 
الحكومة هي اللي كيخصها بأنها غادي تراقب ذيك الهامش ديال الربح 
اللي كيخص هذه الشركة بأنها غادي تربحها، واألنواع ديال املواد اللي 
كتدخل إلى غير ذلك من املشاكل اللي كنعرفوها، مع العلم بأن هذا 
الوزير هذا كنتمنى بأن كان غادي يكون هنا، حينما كان في املعارضة 
وكان السيد الوزير ديال التقدم واالشتراكية ال�شي الناصري قال له بأن 
الحكومات على صعيد العالم بأن تفكر في التخفيض ديال األثمنة كذا 
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ديال املواد األولية، واملغرب بأن زايد فيه، بدأ الوزير يضحك وماذا قال 
له، قال بأن الوزير يضحك واملواطن يبكي.

واآلن أشنو غادي نقول لكم، السيد رئيس الحكومة، في ظل هذه 
الزيادة والقدرة الشرائية ديال املواطن اللي ما كاينش واحد النوع ديال 
األجور  ديال  الكتلة   )les salaires( فيما يخص حتى  الفرص،  تكافؤ 
بالنسبة لليد العاملة، البطالة اللي كاينة عندنا فيما يخص هاذ ال�شي 
اللي  الشرائية  القدرة  الحكومة،  رئيس  السيد  عليه،  تتذاكرو  اللي 
كاين  توازن،  تكون �شي  بأن خاصنا  كيخصنا غنكافحو عليها، معناه 
هناك زيادة، كاين فرص ديال الشغل، كاين بأن رفع ديال األثمنة ديال 
اليد العاملة، هناك بعض دول الجوار، غير الجيران ديالنا، كاين بعض 
املواد األولية بحال اللي عندنا زايدة على الدول املجاورة، في إسبانيا، في 
فرنسا، بعض املواد في هولندا، في بلجيكا، احنا لسنا بعيدين عن هذه 

املناطق اللي تنعرفو بأنه الكتلة ديال األجور فين واصلة عندهم.

ثم إلى غير ذلك حتى السيد رئيس الحكومة اللي كتقول بأن هناك 
املراقبة من طرف الجمارك، نشكر بأن فعال بأن رجال األمن، وكذلك 
رئيس  السيد  ولكن  الجبارة،  باملجهودات  كتقوم  اللي  الجمارك  بأن 
الحكومة األسبوع املا�شي، هناك بعض األطنان ديال املورتديال اللي 
كانت في الدار البيضاء منين دخلت؟ أين الحكومة من هاذ ال�شي ديال 
الحماية ديال املستهلك فيما يخص هذه املواد املسمومة، وكاين بعض 
املواد اللي تصنع سريا هنا في املغرب، بدون تراخيص، بدون متابعة 

ديال الحكومة، ما فهمناش.

أال تعلمون، السيد رئيس الحكومة، واحد الحاجة، الفالح الذي 
بواحد  كيقوم  اللي  املتوسط  سواء  البسيط  الفالح  عنه،  تتكلمون 
املجهود جبار فيما يخص املواد ديال الفالحة، ولكن ما تنساوش راه ما 
عند الفالح حتى أسواق الجملة وشحال من وساطة اللي كتمر عليهم، 
السلعة فوق الكاميون كتباع وتشرى 3، 4، 5 دالخطرات، شكون اللي 
كيأدي الثمن ديالها؟ ملي غادي تجي غادي توصل ألسواق الجملة باش 

غادي يؤدي املواطن البسيط الثمن ديالها كتكون ارتفعت.

الحكومة،  رئيس  السيد  عليها،  اللي كتذاكرو  املراقبة  إذن هناك 
فعال بأن ما كايناش، بأن كنالحظو حتى ذيك اللجان اللي كانت كتخرج 
في املكاتب االقتصادية من العماالت والواليات ما بقاوش كيخرجو، ما 

بقاش بأن املراقبة فيما يخص ديال هاد ال�شي ديال..

ومع ذلك بأن ابغينا نساعدوكم، السيد رئيس الحكومة، فيما يخص 
هذا املجلس ديال املنافسة اللي تكلم عنها زميلنا في حزب االستقالل.

شكرا السيد الرئيس.

إذن الوقت غير كافي، سأمدكم باملداخلة كتابة.

السيد الرئيس:

شكرا السيد املستشما املحترم.

السيدات والسادة األفاضل ابقاو في األماكن ديالكم هللا يخليكم، 
غادي نعطيو للسيد رئيس الحكومة بضعة ثواني ليجيب على هاتف 

ضروري ومستعجل.

شكرا.

لقد عاد السيد رئيس الحكومة، ونستأنف العمل ونعطي الكلمة 
لفريق العدالة والتنمية، تفضل ال�شي الحلوطي.

املستشما السيد عبد اإلاله الحل1طي:

بسم هللا الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس،

السيد ائيس الحك1اة،

السمدة والسيدة ال1زيرة،

السيدات والسمدة املستشماين املحتراي ،

أننا نقدر عاليا  بداية نؤكد لكم السيد رئيس الحكومة  حقيقة، 
املجهودات التي تبذلونها من أجل حماية املستهلك، ونقدر كذلك هذه 
املجهودات التي تؤدي في نهاية املطاف إلى إعداد الوضع االقتصادي 
وحماية  الوطني  االقتصاد  وحماية  الوطن  حماية  أجل  من  العام 

املستهلك.

إال أنه، السيد رئيس الحكومة، اسمح لنا ببعض املالحظات، ومن 
ضمنها:

أوال أن جوابكم هنا اعتبرناه ونعتبره بأنه جواب كان جوابا عاديا على 
سؤال طرح لنا غير عادي في ظرفية غير عادية.

نحن اليوم، السيد رئيس الحكومة، أمام تحرك مجتمعي عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، نحن اليوم أمام فعل اجتماعي البد أن نرى كيف 
يمكن للحكومة أن تدبر هذه العالقة بين املستهلك وبين املنتج واللي هي 

كانت عنوان السؤال ديالنا، السيد رئيس الحكومة.

اليوم املواطنون وهم يعانون لهم آلياتهم، لهم طرقهم في التعبير عن 
ذلك، فال يمكن أن نبخس هذه الحركية االحتجاجية الحضارية من 

طرف املواطنين املغاربة.

القضية الثانية، السيد رئيس الحكومة، احنا استبشرنا خيرا ملا 
تكلمنا على صندوق املقاصة وأنه كان كيستنزف املالية ديال الدولة 
وامشينا للتحرير ديال األسعار، اليوم املواطن املغربي ماذا يطلب؟ يطلب 
أن تكون فعال هناك حرية األسعار حقيقية، ولكن هذه الحرية أال يكون 
فيها )monopole(، اليوم املواطن املغربي ملا كيفرق ما بين الشركات 
ديال التوزيع ديال املحروقات، كيوجد فوارق بسيطة وبسيطة جدا، 
وكأن الفوارق متفق عليها وهذا هو الخطير، ملا نجد الفرق بين 2 ديال 
السنتيم أو 3 ديال السنتيم أو 4 ديال السنتيم، فهنا كنلقاو أنفسنا أمام 
إشكال اللي هو وكأنه عندنا ثمن موحد واألصل أن تحرير األسعار هو 



   5 الجريدة الرسمية للبرملانعدد522 - 25رمضان14392 )221مايو20182( 

يؤدي إلى نوع من الفرق ما بين الشركات.

نريد هنا، السيد رئيس الحكومة، أن نؤكد على حق املجتمع وحق 
املواطنين في أن يحددوا بدورهم كذلك منطق العرض والطلب، إذا 
كان منطق العرض والطلب هو الذي يحدد األسعار، فلماذا لم نسمح 
األطراف  يحدده  كما  الطلب  في  منطقه  كذلك  يحدد  بأن  للمواطن 

اآلخرون منطقهم في العرض، وهذا هو السؤال املطروح اليوم.

اليوم، احنا مضطرين، السيد رئيس الحكومة، إلى أن نفعل املراقبة 
واملراقبة الحقيقية من أجل حماية املواطن املغربي، وليس من أجل 
املزيد من إنهاكه، حماية املواطن املغربي اليوم تتطلب أن الحكومة 

تتصدى لكل هذه األنواع من االختالالت.

احنا، السيد رئيس الحكومة، أنتما ما مفروضش منكم أنكم تكونوا 
لسان ناطق باسم بعض الشركات، وإال اسمحوا لي بعض الشركات 

غادي تطلبكم كذلك حتى هي بحقها في أن تردوا باسمها.

الفالح  ديال  الدور  على  نتكلمو  غادي  اليوم  عاد  ما�شي  اليوم، 
واألهمية ديال الفالح، الفالح كان كيخصنا نفكرو فيه كذلك من قبل، 
ملا كان الفالح يستنزف كذلك من طرف بعض الشركات ديال الحليب 
واللي كيعاني منها، وباملناسبة ما�شي فقط الفالح اللي كيبيع الحليب، 
وإنما حتى الفالح اللي كيبيع الشمندر، وحتى الفالح اللي كيبيع الرز، 
سيروا لهم، السيد رئيس الحكومة، وتشوفوا هاذ الفالحة املعاناة اللي 
عندهم مع الشركات، ألن الشركات هي اللي تحدد األثمنة وهي اللي 
كتحدد األسعار وهي اللي كتحدد الجودة ديال.. وبالتالي هذا الفالح هذا 

هو كان محروم.

اللي  باملجهودات  ننوه  ما  بقدر  الحكومة،  رئيس  السيد  اليوم، 
اإلنصات  على  قدرة  عندكم  تكون  أن  كنطالبكم  البد  كتبذلوها، 
فيه  وبشكل  وبشكل حضاري  عالي  املواطن بصوت  اليوم  للمواطن، 
الحفاظ على بلدنا وعلى استقراره، اليوم خاصنا نستمعو لهذا املواطن 
وتكون عندنا إجابات تحرك املجتمع املغربي في مجموعة من املحطات 
وكانت إجابات، خطاب 9 مارس ديال جاللة امللك كان إجابة واضحة 

لوضعية واضحة.

اليوم مطلوب منكم، السيد رئيس الحكومة، كذلك أن تكون عندكم 
القدرة على اإلنصات والقدرة على اإلجابة ديال املواطن والقدرة ديال 
التعامل مع مختلف األطراف اللي معنية بالتوازن ما بين قانون العرض 

والطلب، وما بين حماية املستهلك وحماية كذلك االقتصاد الوطني.

وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد املستشما املحترم.

الكلمة اآلن للفريق الحركي.

املستشما السيد الطيب البقملي:

السيد الرئيس املحترم،

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

في البداية نشكركم على جوابكم القيم، وتفاعال معه نؤكد في الفريق 
الحركي تنويهنا باملجهودات التي بذلتها مختلف الحكومات املتعاقبة على 

تدبير الشأن العام في مجال حماية األسعار.

لكن، السيد رئيس الحكومة، رغم ما بذل من مجهودات، ورغم 
املواد  أسعار  كون  الشديد  لألسف  نسجل  إجراءات  من  اتخذ  ما 
االستهالكية والخدمات األساسية تعرف ارتفاعات مهولة أمام تراجع 

القدرة الشرائية للمواطن املغربي املكتوي بنار الزيادات املتتالية.

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

إننا في الفريق الحركي نعتبر أن املداخل الرئيسية لضمان حماية 
أمثل لحقوق املستهلك تتجلى في مجموعة من االقتراحات، نبرزها فيما 

يلي:

املؤسسة  هذه  أهمية  رغم  املنافسة،  مجلس  دور  تفعيل  أوال، 
الدستورية في ضمان ومراقبة املنافسة وزجر االحتكار، فإنه إلى حد 
اآلن نسجل لألسف عدم تفعيل القانون املؤطر لهذه املؤسسة، وعليه 

نتطلع إلى إخراجها في صيغتها الجديدة في أقرب وقت.

واملنافسة  األسعار  بحرية  املتعلقة  القوانين  وتفعيل  أجرأة  ثانيا، 
وبضمان حماية املستهلك.

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

رغم مصادقة البرملان على قانونين مهمين، األول يق�شي بتحديد 
تدابير حماية املستهلك، والثاني يتعلق بحرية األسعار واملنافسة، ورغم 
أهمية املقتضيات الواردة فيهما، إال أننا نسجل عدم تفعيلها، خاصة 
وهي تمنح للحكومة حق التدخل بتشاور مع مجلس املنافسة لوضع 
حد لالرتفاع الفاحش في األسعار، إلى جانب التنصيص على إحداث 
مؤسستين هامتين، هما الصندوق الوطني لحماية املستهلك واملجلس 
إلى أرض  لهما بعد الخروج  االستشاري األعلى لالستهالك، لم يكتب 

الواقع.

ونظرا ألهميتهما القصوى في ضبط املجال االستهالكي والقضاء على 
لوبيات الفساد، فإننا في الفريق الحركي ندعو الحكومة إلى استعجال 

إنشاء هاتين املؤسستين.

ثالثا، تحريك لجان مراقبة األسعار وجودة املواد الغذائية.

السيد ائيس الحك1اة املحترم،

نسجل لألسف كون هذه اللجان ال تتحرك إلى نادرا وبشكل موسمي 
بتفعيلها  نطالبكم  لذا  الكبرى،  املدن  وفي  مثال  رمضان  شهر  خالل 
وتكثيف حمالت مراقبة األسعار بشكل مستمر ودائم وفي كل املدن 
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للطلب  العرض  وتغطية  األسعار  الستقرار  ضمانا  املغربية،  والقرى 
بالنسبة لجميع املواد الغذائية.

رابعا، اإلصالح الجبائي.

السيد ائيس الحك1اة،

إن من أهم عوامل ارتفاع األسعار في املغرب هو ارتفاع الضريبة على 
القيمة املضافة على املواد الغذائية والخدمات األساسية، لذا أضحى 

تخفيض قيمة هذه الضريبة مطلبا آنيا للفريق الحركي.

ختاما، نطالب الحكومة آنيا بالزيادة في األجور وتخفيض الضريبة 
الوسطى،  وبالطبقة  الفقيرة واملهمشة  بالفئات  والعناية  الدخل  على 
إلى جانب إطالق مبادرات عملية تروم التوزيع املنصف لالستثمارات 
العمومية وجلب االستثمارات الخاصة، بغية توسيع قاعدة التشغيل 

ومحاربة الفقر والهشاشة ترسيخا لالستقرار االجتماعي.

شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:

شكرا السيد املستشما املحترم.

أعطي الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد 
الرئيس املحترم.

املستشما السيد احمد البك1اي:

شكرا السيد الرئيس.

مقتنعون  نحن  على جوابكم،  الحكومة،  رئيس  السيد  أشكركم، 
بحسن نيتكم ونحن معكم في إطار األغلبية نساندكم بدون شروط، 
ألن التجمع الوطني لألحرار يمارس السياسة باألخالق والقيم املغربية 
األصيلة، لنا وجه واحد وال نحسن الركوب على األمواج وال على مآ�شي 
الشعب من أجل مكاسب سياسية، ونرفض بالتالي التخندقات واملواقع 

ونرفض تبادل األدوار.

السيد ائيس الحك1اة،

إن حماية املستهلك هو أحد االنشغاالت الكبرى التي تشتغلون عليها 
ونعرفها، وفي نظرنا حماية املستهلك مرتبطة بشقين:

الشق األول، جودة املنتوج الذي يقت�شي حماية املقاولة الوطنية 
وتشجيعها وحمايتها في ظل املنافسة الدولية الشرسة، فمسؤوليتكم 

الدفاع كذلك على املقاولة املغربية، السيد رئيس الحكومة.

أمر  ارتفاع األسعار، وهو  املستهلك من  الثاني، هو حماية  الشق 
نناضل من أجله داخل فريقنا من مقاربة واضحة وشمولية، فأكيد 
أن املواطن يعاني من ارتفاع األسعار وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية 
للطبقة الوسطى وباألحرى الساكنة املعوزة، لذا أخذنا على عاتقنا منذ 
املؤتمر الوطني السادس بالجديدة رفع شعار محاربة الفقر والهشاشة 

باعتباره عدو املغاربة املشترك.

إننا نعي تمام الوعي أن األسعار مرتفعة خصوصا في املواد األساسية، 
ويجب علينا كأغلبية وكحكومة أن نشتغل على تكثيف جهودنا لرفع 
القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل آليات املراقبة للضرب على أيدي 
شهر  أبواب  على  ونحن  خصوصا  باألسواق،  واملتالعبين  السماسرة 

رمضان األبرك.

املنظومة القانونية، السيد رئيس الحكومة، لحماية املستهلك تبقى 
منظومة ال باس بها وتحتاج منا ومنكم السيد رئيس الحكومة مجهود 

مضاعف، ونحن على يقين أنكم مؤمنون بها.

االجتهاد  من  للمزيد  قابلة  تبقى  القانونية  الترسانة  فإن  لذلك، 
والتجويد والتجميع في مدونة واحدة، فعال لدينا ترسانة قانونية قوية 
في حماية املستهلك، ومعها نعي جيدا أن فكرة حماية املستهلك تصطدم 
داخل املجتمع املغربي بعدة عراقيل، تتعلق بقلة البرامج التوعوية عبر 
شاشات التلفزيون واإلذاعات ووسائل االتصال األخرى، باإلضافة إلى 
شتى القوانين املنظمة لهذا املجال وحتى تناقضها عالوة على وجود كثير 

من القوانين في غياب نصوصها التنظيمية.

املستهلك  لحماية  إستراتيجية وطنية شاملة  بتطوير  نطالب  لذا، 
هذه  قلب  في  املواطن  وجعل  العمومية  السياسات  ضمن  ودمجها 
السياسات، نطالب كذلك بإحداث تفعيل الصندوق الوطني لحماية 
هذه  تبقى  لالستهالك حتى  أعلى  استشاري  وإنشاء مجلس  املستهلك 

املنظومة ترفض االستغالل وتحمي العدالة.

شكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

وأعطي الكلمة اآلن، أظن الفريق الدستوري استنفذ الوقت ديالو، 
تفضلي  للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  ملجموعة  اآلن  الكلمة 

السيدة الرئيسة املحترمة.

املستشماة السيدة ثريم لحرش:

السيد ائيس الحك1اة،

مزيان الكالم اللي قلتيه اليوم، واش حيث امليكرو شاعل؟ ومنين 
كيكون امليكرو طافي كيكون كالم آخر.

النقابات مشات وجات وما حققت حتى حاجة، راك هاذيك معاداة 
للشعب املغربي، السيد رئيس الحكومة.

املنظومة  بعد  تختر  لم  أنها  هي  الحالية  الحكومة  ديال  واملشكل 
بالنسبة  العام  والشأن  الحكم  تدبر  سوف  وكيف  ديالها  السياسية 
للمغرب، الحكومة الحالية هي حكومة )schizophrénie( مازال الشعب 
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املغربي ما برا من الخونة، مازال ما برا من االتهام اللي كنتو قدمتو لو، 
أن  رفضتم  ألنكم  املجهولين،  الكذابين،  املداويخ،  شيوعيين،  وزدتو 
تتفاوضوا مع مؤسسات دستورية، وألنكم تخلطون األوراق وتريدون أن 
تكونوا مرة نقابات ومرة حكومة ومرة معارضة، ومرة تريدون أن تكونوا 
األغلبية الحاكمة، اختاروا، السيد رئيس الحكومة، وأحزابكم املساندة 
لكم وبرملانات حزبكم، عوض أن تتعاقب على هذه املنصة لتلومكم 

اآلن، يجب أن تلومكم في مجالسكم الوطنية، ما�شي هنا.

خطاب  ما�شي  والوضوح  الحقيقة  منكم  باغي  املغربي  الشعب 
مزدوج، مرة كتلوموه وكتقطعوا لو من التقاعد ديالو وكتزولوا املقاصة 
املضافة  القيمة  في  وكتزيدوا  األسعار  وكتحرروا  السوق  وكتحرروا 
جودة،  بدون  تعليم  وكتديروا  فالتعليم  وكتزيدوا  الشعب  وكتفقروا 
املغاربة مراض وما لقاوش السبيطارات، ما لقاوش فين يقريو والدهم، 
الثلثين ديال األجر ديال املغاربة كيم�شي في التعليم وابغيتو تزيدوا لنا 
عاود باش تزيدوا االقتطاعات، التعاضد ديال الوالدين بدون أساس 
وبدون أي توضيح بالنسبة للجنة ورفضناه، وغادي نبقاو نرفضوه، ولو 
أنكم نعتو الذين يرفضون هذا "باملساخيط"، احنا مرضيين والدينا 
ومرضيين الشعب املغربي، ألن سبق أن حذرناكم من السياسات، منذ 
املتوحشة وتخاطبون  الليبرالية  ديال  تمارسون سياسة  وأنتم   2014

الشعب بخطاب اجتماعي.

السيد ائيس الحك1اة،

سمعونا  وسمعناكم،  جميل  بأنه  لنا  وتقولوا  تجيو  هنا  ما�شي 
شنو  الحقيقية،  األجور  في  بالزيادة  حقيقية،  اجتماعية  بسياسات 
هي 100 درهم للواحد باش تزيدوا للطفل ديالو؟ اشحال كيسوى لو 
في املدرسة؟ اآلن الشعب املغربي كلو كيم�شي باش يحاول يقلب على 
تعليم جيد، اهتموا باملدرسة، اهتموا بالتطبيب، اهتموا بالحياة ديال 
املواطن العادية، شوفوا كيفاش داير النقل؟ الخدمات، الطوبيسات 
اللي كتعاقدوا معهم في إطار العماالت متهرئة وكتكرفس على الشعب 

املغربي، هذاك اللي كيشتغلوا فيها عندهم ظروف جد سيئة.

السيد ائيس الحك1اة،

ما أجمل أن نأتي ونتكلم بخطاب املسامحة، بعد أن ننفذ سياسات 
ونستمر في تنفيذها، ال اجتماعية وال شعبية ونستجدي الرأي العام لكي، 
الش؟ باش يقول لكم حتى انتما زوينين، أسيدي كل�شي زوين، كل�شي 
عندنا معارضة، كل�شي، احنا بغينا نفهمو الشعب املغربي داخ ودوختوه، 
ألنكم مرة كتكونوا معارضة، مرة كتكونوا أغلبية، مرة كتكونوا هذا، 

تبثوا على رأي.

ابغيتو تحكموا وتديروا ذيك السياسات تحملوا فيها مسؤوليتكم، 
القيمة  في  في املضاربات وزدنا  وقولوا حررنا السوق وخلينا املواطن 
املضافة، وغلينا كل�شي، وغدا رمضان السلع موجودة، موجودة، إوا 
باش غادي نشريوها؟ باش؟ احنا كنشوفوها ونقولو ال حول وال قوة إال 

باهلل العلي العظيم، هذا هو اللي كيقول الشعب املغربي.

ونقول لك، السيد رئيس الحكومة، على أنه ضروري من احترام، 
اعالش ما تكلمتوش، السيد الرئيس، على املجلس األعلى للمنافسة اللي 
معطل؟ وكتعلنوا بأنه راه تزادت 20 سنتيم، و )normalement( هذا 
تقرير كان خاص يقدموا لنا املجلس األعلى للمحاسبة، ما�شي وزيركم في 

العدل يقولها في التلفزيونات.

وشكرا.

السيد الرئيس:

شكرا السيدة الرئيسة.

أعطي الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة باش نستمعو للرد ديالو، 
تفضل السيد الرئيس.

السيد ائيس الحك1اة:

بسم هللا.

شكرا جزيال.

شكرا السيد الرئيس.

آش غادي نقول؟

اإلخوان  بعض  قال  ما  عكس  على  األسف،  مع  األسف،  مع 
املستشارين، الحكومة لم تغب قط عن مطالب الشعب، الشعب راه 
كيعرفنا مزيان، ما غابتش الحكومة، احنا متابعين وما تعتبروش أن 
الخطاب ديالي عندما يكون خطاب يعني معقلن وخصوصا مع دخول 
نتغافرو  باش  واإلخوان  األخوات  ندفعو  احنا  وبغينا  رمضان،  شهر 
ونتراحمو، وأشنو فيها، ملاذا يعيب البعض هاذ اإليجابية عندما نطرحها 
في خطابنا؟ سواء كان امليكرفون طافي وال شعل نفس الخطاب، ليس 
هناك تغيير في خطابنا، وباش عرفت بعدا فاش كان طافي باش عرفت 
طافي  والو  ال  التقارير،  باألسرار؟  كيفاش؟  عرفتش  ما  قلت؟  أشنو 

وشاعل، ذاك ال�شي اللي قلناه كلو وامليكرفون شاعل.

فلذلك أنا غادي نقول املواطنات واملواطنين اللي كينتقدوا رئيس 
الحكومة وكينتقدوا الحكومة مرحبا بهم، احنا هذه االنتقادات كنتصنتو 
لها، بطبيعة الحال أنا ما عاجبنيش الحال وغاضب ألن القناة الثانية 
اللي هي قناة عمومية اللي جات تنتقد رئيس الحكومة بطريقة سلبية 
سيئة غير مهنية فيها �شيء من الكذب ودخلت على هذا الخط، املواطنين 
أنا نتصنت لهم، املواطنين ذاك ال�شي اللي كيقولوا، وخا يكون قا�شي 
نحن ألفنا أن نسمعهم وعندنا وتعودنا باش املطالب ديالهم نحاولو 
نلبيوها على حسب القدرة بطبيعة الحال، راه املواطنين كيطالبوا غير 
الحكومة تدير جهدها، وتدير جميع ذاك ال�شي اللي في جهدها وغادي 

نديرو اللي في جهدنا إن شاء هللا ملصلحة املواطنين واملواطنات.

غادي نجي لهاذ القضية ديال الغالء، صحيح أن القدرة الشرائية 
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للمواطنين كتحتاج للدعم، ولكن ثاني نسبة التضخم على حسب جميع 
التقارير راه واضحة راه 1% هذه السنة التوقعات 1.5، 1.6% راه الدول 
ديال الجوار كلهم عندهم 4% ديال نسبة التضخم، فهاذ ال�شي راه 
حقائق، راه أرقام ديال هيئات التي ال دخل للحكومة، اللي مستقلة عن 
الحكومة، ما خاصناش نضخمو، احنا ابغينا ندعمو القدرة الشرائية 
للمواطنات واملواطنين، ولكن سمحوا ليا، ياك جبنا العرض للنقابات، 
300 درهم لذوي السالليم الدنيا، وزدنا 1% من.. من 3 سنوات صحيح، 
ولكن اللهم هو وال والو، دابا 0، أش غادي نديرو، غادي نضطرو احنا...

السيد الرئيس:

هللا يخليك أرجوك السيدة الرئيسة.

السيد ائيس الحك1اة:

وأيضا اقترحنا 1% من الزيادة في األسعار ديال الجميع، من أدنى 
ديال  درهم   100 اقترحنا  وأيضا  السلم،  وخارج  أعلى سلم  إلى  سلم 
الزيادة في التعويضات العائلية لجميع األبناء اللي عندهم الشروط حتى 
ل 6 األبناء، راه يمكن �شي واحد تجيه 600 درهم في الشهر، 300 زائد 

600، اللي عند 5، 500 اللي عندو 4، 400 درهم.

واقترحنا التعويضات على.. إيوا اسمح لي الواحد اللي ابغا يهاجم 
خاصو يتقبل الهجوم، اللي ابغا ينتقد يتقبل االنتقاد، ونحن عرضنا ال 

يزال على الطاولة.

بطبيعة الحال، الزيادة في التعويضات العائلية، هاذ ال�شي قررناه 
احنا وغادي نبداوه في الوقت املناسب، وغادي ندخلوه في قانون املالية 
املقبل، هذاك انتهى سواء جاء حوار اجتماعي أو ال ما جا، غادي يجي 
حوار اجتماعي، على كل حال احنا دائما مفتوحين، والعرض باقي على 

الطاولة.

الشرائية  القدرة  اللي غادي يدعم  ال�شي  فلذلك كان خاص هاد 
بعدا  ناخدوه  لألسفل   10 شهر  من  الدنيا  الساللم  ديال  وخصوصا 
ونحاولو نطبقوه، فيه بعض اإلجراءات قلنا غادي يتطبق ابتداء من 
يونيو 2018، وكاين الزيادة ديال منحة الوالدة، اآلن 150 درهم لـ 1000 
درهم، واش 150 درهم معقولة، غير منطقية، هاذ ال�شي دابا احتقار 

للمرأة املغربية، احنا قلنا.

فلذلك كاين عرض، وفي هذا العرض فيه عدد من األمور األخرى، 
بطبيعة الحال األستاذة كتضحك.

ولكن هذاك املواطن اللي هو بالنسبة له الزيادة ديال 300 وال 400 
درهم مهمة في الشهر تشكل 10% وال 5% وال 4% ديال املرتب ديالو 
الشهري ما�شي بحال اللي عندو 3 ديال املليون ديال الشهر في املدخول 

ديالو.

إذن، العرض ديال الحكومة عند النقابات هو الفكرة املحورية ديالو 

هو القدرة الشرائية للمواطنين ندعموها عن طريق الزيادة في املداخيل 
ديالو، وأشنو فيها إذا زدناه؟ وأيضا هناك عرض في القطاع الخاص، 
كان هذاك العرض، أتمنى على هللا يبقى ألن إذا داز �شي عرض في املوسم 

ديالو من بعد خاصو ثاني مفاوضات أخرى باش يرجع.

ديالي  الكالم  نوجه  نعاود  باش  أمور،  أقول  أن  البد  بالنسبة 
للمواطنات واملواطنين وباش نقول مرة أخرى هذاك الكالم اللي قلت 
في األول، احنا مصنطين لألمور اللي كيطالبوا بها، واحنا كنشتغلو باش 
نستاجبو ألق�شى ما يمكن من ذلك عن طريق تقوية املراقبة، عند 
طريق توفير املواد باش تكون املواد متوفرة وبالتالي األثمنة ديالها تكون 
مناسبة، وأيضا العمل على مستوى الحماية االجتماعية ألن العمل ديال 
دعم القدرة الشرائية ما�شي فقط، راه جميع البرامج كتساهم فيه، ملا 
تم تخفيض أثمنة األدوية، وهاذ السنة بوحدها اللي قدرت الحكومة 
الشرائية  للقدرة  دعم  هذا  أليس  دواء،   200 ديال  ثمن  لنا  تخفض 
 2000 ثمن  بتخفيض  السابقة  الحكومة  قامت  وعندما  للمواطنين، 
دواء على األقل، راه يمكن 2800 دواء تقريبا، أليس هذا دعم للقدرة 
الشرائية؟ ألن األدوية من بين املواد اللي هي محددة األسعار ديالها، 

وبالتالي هاذي يمكن للحكومة تتدخل فيها مباشرة.

لكن أريد أن أقول رغم ذلك، وزيادة على ذلك، بغيت نقول بأن احنا 
غادي نكونو واحد فريق عمل لدراسة األسعار وجميع األسعار والتركيبة 
ديال األسعار ديال مختلف املنتوجات األكثر استهالكا لدى املواطنين، 
واحد  لنا  يوجد  الدراسة،  واحد  لنا  يوجد  غادي  العمل  فريق  وهاذ 
التصور كيفاش نخفضو الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين في 

هاد األسعار األكثر استهالكا، هذا اإلجراء األول.

اإلجراء الثاني، تيتعلق باألسعار ديال املحروقات، احنا واعيين بأن 
التحرير ديال أسعار املحروقات منذ 3 سنوات بأن تولدت عليه بعض 
أطلقنا  ونحن  فترة  منذ  وراه  ال�شي،  بهاذ  واعيين  واحنا  اإلشكاالت، 
عملية التفكير، عملية التفكير فيها أوال دراسة النماذج الدولية، فيها 
ثانيا دراسة كيفاش احنا غادي نديرو باش بهاذ القدرة الشرائية ديال 

املواطن ناخذوها بعين االعتبار.

ومن هنا، إن شاء هللا، غادي نحاولو ما أمكن نلقاو �شي صيغة، 
الشرائية  القدرة  يدعم  بما  األسعار  هاذ  بها  باش نضبطو  وسنعلنها، 
للمستهلك، هاذ النموذج باقي ما درناش ليه التدقيق النهائي، ولكن نحن 
بصدد تدقيقه باش نضبطو األسعار دون اإلخالل بتحرير السعر، وهذا 
فيه نماذج دولية، فيه بعض الدول اللي دارتو ودارت هاذ القضية ديال 

التسقيف ديال السعر وال التأثير فيه بآليات معينة.

وأيضا أريد أن أقول بأنه بمناسبة هاذ الشهر الكريم، شهر رمضان 
املعظم، أحث مختلف املقاوالت املنتجة وأحث املهنيين وأحث التجار 
األثمنة  وتخفيض  الكلفة  تخفيض  أجل  من  مبادرات  إحداث  على 
وتخفيض قفة العيش على األسر وعلى املواطنين ودعم االستهالك ديال 
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هاذ األسر في هذا الشهر الكريم.

إذن نحن واعيين بهاذ اإلشكاالت، دبا هاذ القرارات اللي اتخذناها 
وسنعمل، إن شاء هللا، على تطبيقها.

نقطة أخيرة، وهو أنه هاذ الفئات ديال املجتمع هي متنوعة، كاين 
الطبقة الفقيرة، كاين الطبقة الهشة، كاين الطبقة املتوسطة، وكاين 
الحماية  ديال  نظام  واحد  وجد  املغرب  بأن  تعرفون  وأنتم  غيرهم، 
االجتماعية، عدد من البرامج ديال الحماية االجتماعية برنامج "تيسير"، 
برنامج "الراميد"، برنامج "دعم األرامل"، برنامج "صندوق التماسك 

االجتماعي" وهكذا، هاذ "التماسك العائلي" وغيره من البرامج.

واحنا جينا وقلنا غادي نحاولوا ما أمكن، تطلقات واحد الدراسة 
باش يمكن هاذ البرامج نرفعو الفعالية ديالها ونديرو االلتقائية فيما 
االستهداف  تدقيق  األمور عن طريق  من  تضيع عدد  اآلن  بينها، ألن 
يمكن يكونوا الناس اللي ما تيستحقوش يستافدوا من بعض البرامج 

االجتماعية وفي نفس الوقت تيستافدوا.

فهاذ الدراسة بدأت إلصالح منظومة الدعم االجتماعي، وهاذ إصالح 

منظومة الدعم االجتماعي هي مهمة جدا، ألنها أيضا من دعم القدرة 
الشرائية لألسر الفقيرة والهشة.

وسنعلن في الوقت املناسب بعد انتهاء هذه الدراسة عن نتائجها 
وبموازاة معها كان هناك إطالق ديال السجل املوحد والرقم املوحد 
اللي هو غادي يمكننا باش عملية االستهداف تكون إن شاء هللا أفضل 
مما كانت عليه من قبل، وغادي يستافدوا من جميع برامج الدعم 

االجتماعي الناس اللي فعــــــال

كيستحقوا يستفدوا منها، وبطبيعة الحال عندنا عدد من املبادرات 
األخرى التي سنقدم عليها بإذن هللا.

شكرا جزيال والسالم عليكم ورحمة هللا بركاته.

السيد الرئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة املحترم، شكرا لكم إخواني األخوات 
املستشارات واملستشارين، السيدات والسادة الوزراء.

افعت الجلسة.
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استدااك على احمر الجلسة التشريعية الخمسي  بعد املمئة 
املنش1ا بملعدد 51 ان الجريدة الرسمية للبرملم  - نشرة اداوالت 
بإضمفة  م 21،  أبريل    6 بتمايخ  الصمدا  املستشماين  اجلس 
اداخلة فريق العدالة والتنمية بخص1ص اشروع قمن1  اقم 
69.17 بتغيير وتتميم القمن1  اقم 33.06 املتعلق بتسنيد األص1ل  

ابمشرة بعد اداخلة الفريق االستقاللي لل1حدة والتعمدلية:

قمن1   اشروع  بخص1ص  والتنمية  العدالة  فريق  اداخلة 
اقم 69.17 بتغيير وتتميم القمن1  اقم 33.06 املتعلق بتسنيد 

األص1ل:

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنم احمد وعلى 
آله وصحبه أجمعي ،

السيد الرئيس املحترم،

السيد ال1زير املحترم،

السيدات والسمدة املستشماو  املحترا1 ،

والتنمية وضمنه  العدالة  باسم فريق  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
 69.17 باملغرب ملناقشة مشروع قانون رقم  الوطني للشغل  االتحاد 
بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 املتعلق بتسنيد األصول وهي مناسبة 
الحكومة بخصوص  املبذولة من طرف  باملجهودات  ننوه من خاللها 
تبني  بالدنا لهذا االختيار في قانونها البنكي الذي ينظم عمليات البنوك 
التشاركية السيما  شهادات الصكوك التي تعتبر أداة محورية لتنمية 
السوق املالي التشاركي مما سيضمن انصهار إيجابي وواعد لالقتصاد 

الوطني في االقتصاد اإلسالمي والعربي والدولي.

إننا نعتبر أن تنزيل هذه املقتضيات الجديدة هو خطوة منسجمة مع 
االهتمام املتزايد من طرف األفراد واملؤسسات لهذا النوع من املعامالت 

املالية والتي تتوخى في مراميها وغاياتها تحقيق األهداف التالية  :

- إحداث أثر إيجابي على مؤشرات االقتصاد واالستثمار واالدخار 
وعلى السوق املالي ؛

عروض  توفير  خالل  من  املواطن  لفائدة  اجتماعية  تداعيات   -

في  مما سيساهم  واملنقوالت  السكن  امتالك  بهدف  متنوعة  تمويلية 

تحسين مستوى معيشته؛ 

-  تمكين فئات عريضة من املواطنين من استثمار أموالهم في إطار 

املعامالت التشاركية بدل البنوك التقليدية؛

سيعمل  التي  الصكوك  شهادات  ألصناف  داخلي  سوق  تنمية   -

صندوق التسنيد على إصدارها بشكل مواز على غرار سندات الخزينة 

التي تصدرها وزارة االقتصاد واملالية.

تمويل  إلى  الرامية  الجهود  تعزيز  أن  نعتبر  إننا  املنطلق،  من هذا 

 
ً
املشاريع وتشجيع االستثمار من خالل اللجوء إلى البنوك التشاركية نظرا

لطبيعة معامالتها الخاصة ومطابقة عملياتها وأنشطتها لآلراء الصادرة 

عن املجلس العلمي األعلى بمطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية واملتميزة 

بصبغتها االستثمارية واالجتماعية حتى تتمكن من االستجابة ملتطلبات 

التنمية املحلية وتجاوز الوضعية الراهنة املتسمة بقلة املوارد.

عّبر عن دعمنا ملشروع القانون رقم 69.17 
ُ
 أن ن

ّ
كما ال يسعنا إال

باعتباره  بتسنيد األصول  املتعلق   33.06 القانون رقم  بتغيير وتتميم 

آلية داعمة ومكملة في محاربة الهشاشة وخلق املزيد من فرص الشغل 

وتقليص الفوارق االجتماعية واملجالية. وفي

نفس السياق أيضا، يبرز في نظرنا تحدي ذو نوعية ضريبية يمنع 

االزدواج الضريبي أو ثقله بما يرفع تكلفة منتجات هذه البنوك التشاركية 

والذي له راهنية قصوى تتمثل  في األهمية التي يجب إيالؤها لنجاح هذا 

اإلجراء التشريعي وتمكينه من تحقيق أهدافه.  

نا في فريق العدالة والتنمية سنصوت باإليجاب على 
ّ
في الختام، فإن

مشروع القانون رقم 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 املتعلق 

بتسنيد األصول.  

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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