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 695محضر الجلسة رقم 

 (2010 أبريل 20) 1431 كذلصبادل األ 05الثالثاء : التاريخ
 .رئيس اجمللسؿ ؿبمد فضيلي اػبليفة الثايناؼبستشار السيد : الرئاسة

كعشركف دقيقة، ابتداء من الساعة  ت كسبعاثالث ساع: : التوقيت
 .بعد الزكاؿ الثانية كاألربعُتكالدقيقة  الثانية

 .مناقشة األسئلة الشفوية: جدول األعمال

-------------- 

 :فضيلي رئيس الجلسة محمد المستشار السيد
 .كالسالـ على أشرؼ اؼبرسلُت بسم اهلل الرضبن الرحيم

 .بسم اهلل أعلن عن افتتاح اعبلسة
،  السيد الوزير احملًـت

 حضرات السيدات كالسادة اؼبستشارين احملًتمُت،
من الدستور، ككفقا ؼبقتضيات القانوف  56عمال بأحكاـ الفصل 

الداخلي للمجلس، زبصص ىذه اعبلسة لألسئلة الشفوية كأجوبة 
 .اغبكومة عنها

كقبل الشركع يف تناكؿ ىذه األسئلة اؼبدرجة يف جدكؿ األعماؿ، 
أستسمحكم ألعطي الكلمة للسيد األمُت ليطلع اجمللس اؼبوقر على ما 

 .جد من مراسالت كإعالنات، فليتفضل السيد األمُت مشكورا
 :لسكوسكوس أمين المج حميد المستشار السيد

  .شكرا السيد الرئيس
توصلت رئاسة اجمللس بقرار من اجمللس الدستور وبمل رقم 

بشأف الطعن الذم قدمو  2010 أبريل 13الصادر بتاريخ  794/10
السيد قبيب أيت عبد اؼبالك ملتمسا فيو إلغاء نتيجة االقًتاع الذم 

يف نطاؽ اؽبيأة الناخبة اؼبكونة من فبثلي  2009أكتوبر  2أجرم يف 
غرؼ الصناعة التقليدية عبهة مراكش تانسيفت اغبوز، كأعلن على إثره 

ارين، كقد قضى انتخاب السيد حجوب الصخي عضوا دبجلس اؼبستش
 .اجمللس الدستورم بإلغاء نتيجة االقًتاع

كما توصلت رئاسة اجمللس برسالة من السيد الوزير األكؿ يعلن من 
خالؽبا أنو قد مت استدعاء السيد عبد اهلل اؼبضفار من حزب اغبركة 
الشعبية ؼبلء اؼبقعد الشاغر الذم كاف يشغلو اؼبرحـو أضبد النماكم 

رسم اؽبيئة الناخبة ؼبمثلي اعبماعات احمللية جبهة دبجلس اؼبستشارين ب

أزيالؿ، كذلك تطبيقا ؼبسطرة التعويض اؼبنصوص عليها يف اؼبادة -تادلة
 .اؼبتعلق دبجلس اؼبستشارين 32.97من القانوف التنظيمي رقم  53

كما توصلت الرئاسة دبراسلة من السيد الوزير اؼبكلف بالعالقات مع 
ا اجمللس أف السيد كاتب الدكلة اؼبكلف بالتنمية الربؼباف، ىبرب من خاللو

اجملالية سيتوذل اإلجابة بالنيابة عن األسئلة الشفهية اؼبوجهة إذل السيد 
كزير اإلسكاف كالسيدة كزيرة الطاقة كاؼبعادف كاؼباء كالبيئة، كيلتمس من 
أجل ذلك تقدًن السؤاؿ اؼبوجو للسيدة كزيرة الطاقة مباشرة بعد السؤاؿ 

 .جو للسيد كزير اإلسكافاؼبو
كما توصلت الرئاسة دبراسلة من السيد رئيس الفريق اغبركي يطلب 
من خالؽبا تأجيل السؤاؿ الشفهي اؼبوجو للسيدة كزيرة الطاقة كاؼبعادف 

حوؿ األضرار اؼبادية كالبيئية اليت ىبلفها اؼبكتب الشريف للفوسفاط إذل 
 .جلسة الحقة

تابية اليت توصل هبا ؾبلس اؼبستشارين بالنسبة لألسئلة الشفهية كالك
 :منو 20إذل  2010أبريل  13ابتداء من 

 سؤاال؛ 29: عدد األسئلة الشفهية
 أسئلة؛ 3: عدد األسئلة الكتابية
 .أجوبة 4: عدد األجوبة الكتابية
 .كشكرا السيد الرئيس

 :الجلسة رئيس السيد
يس فريق شكرا للسيد األمُت، الكلمة يف إطار نقطة نظاـ للسيد رئ

 .التجمع الدستورم اؼبوحد، تفضل السيد الرئيس
 :الراضي إدريس السيد المستشار

 السيد الرئيس،
بالنسبة لنا احنا كنا طرحنا إحاطة خبصوص الفيضانات اللي عرفتها 

بٍت حسن األسبوع الفارط، طرحنا -الشراردة-اؼبنطقة دياؿ الغرب
االستجابة من حيث أف  اإلحاطة ألنو كنا درنا سؤاؿ آين كلكن ما سبتش

الوزراء كانوا غايبُت، فذاؾ األسبوع قلنا ما كاين مشكل أنو الوزراء كانوا 
 .غايبُت ألنو الوزراء تيتغيبوا

 :السيد رئيس الجلسة
إذا ظبحتم، السيد الرئيس، نقطة نظاـ تتعلق بسَت اعبلسة، ال تتعلق 

ال تتعلق  باؼبواضيع، كاإلحاطات، إذل اظبحيت اهلل ىبليك، اإلحاطة
 .باغبكومة
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 :الراضي إدريس السيد المستشار
اإلحاطة الرئاسة ىي اؼبعنية على أساس أف ربث الوزراء باش هبيو، 
احنا أشنو بغينا؟ بغيناىم هبيوا ألف مؤخرا باش عاكد راسلنا مثال الوزراء 
اؼبعنيُت على أساس ينوركا الرأم العاـ خبصوص داؾ الشي اللي ترصد 

بٍت حسن، أش كقع؟ قاؿ لك الوزير اللي -رب الشراردةمثال عبهة الغ
يبكن لو هباكب ىو كزير التجهيز، فما غيمكنش كزير التجهيز كحدك 

 .اللي غيجاكب على ىاذ اؼبسائل اللي مطركحة
نو ىاذ اؼبسألة ىاذم أنكم تاخذكىا فتنطلبو منكم، السيد الرئيس، أ

 .بعُت االعتبار
 .شكرا 

 :الجلسة رئيس السيد
ظبحتم، السيد الرئيس، أنتم كتعرفوا أف اإلحاطات موجهة جمللس إذا 

تقوؿ أنو يبكن توجيو إحاطة اجمللس علما، كبيط  28اؼبستشارين، اؼبادة 
اجمللس، ال كبيط اغبكومة، فاغبكومة ؽبا ما يكفي من األجهزة لتلتقط 

 .إشارتكم كتتجاكب معكم إف أرادت كمىت أرادت
أحطت اجمللس علما، يبقى األمر  ال ربملونا ما ال نطيق، أنت

داخل فضاء اجمللس، اغبكومة مكتجاكبش على اإلحاطات، كؽبذا غادم 
 . تسمحوا لنا لننتقل إذل إحاطات اجمللس ؽبذا األسبوع

 .الكلمة يف إطار نقطة نظاـ لألستاذ التويزم
 :التويزي أحمد السيد المستشار

 . شكرا السيد الرئيس
لسيد رئيس الفريق على أف فريق األصالة يف نفس اإلطار اللي قاؿ ا

كاؼبعاصرة تقدـ بسؤاؿ آين خبصوص كاحد الكارثة طبيعية ضربت 
مكناس، اعبماعات دياؿ مكناس، كما غنتسناكشام من اغبكومة باش 
ذباكب يف اؼبشاكل كاحد العدد دياؿ اعبماعات ضرهبم التربكرم، حىت 

ك شهر باش يبكن يـو أ 15أياـ أك  7حاجة مبقات، كمغنتسناكشام 
ذباكبنا اغبكومة على ىذه اآلفة، كؽبذا نندد دبوقف اغبكومة فيما ىبص 

 . عدـ االستجابة ؽبذه الكارثة اليت ضربت منطقة مكناس
 .كشكرا السيد الرئيس

 :الجلسة رئيس السيد
 .ىذه أيضا ليست بنقطة نظاـ سيدم أضبد

من  128ة إذا ظبحتم ننتقل إذل إحاطات اجمللس علما، طبقا للماد
 .النظاـ الداخلي، توصلت الرئاسة بسبع إحاطات للمجلس علما

اإلحاطة األكذل، أعطي الكلمة يف إطارىا لفريق التحالف 
 .االشًتاكي، فليتفضل مشكورا

 :خربوش العربي السيد المستشار
 .بسم اهلل الرضبن الرحيم كالصالة كالسالـ على أشرؼ اؼبرسلُت

 السيد الرئيس،
 الوزير،السيد 

 السادة اؼبستشارين، 
 السيدة اؼبستشارة،

يف إطار ما يسمح بو النظاـ الداخلي جمللسنا، يشرفٍت أف أحيط 
اجمللس علما بقضية ربظى باىتماـ كبَت، خاصة يف الرباط كنواحيها، 

فكما تعلموف صبيعا، تعرؼ مدينة الرباط طيلة ىذا األسبوع باليـو 
ير فقد مت اختيار الرباط، جبانب طبسة العاؼبي لألرض كالبيئة، كللتذؾ

عواصم أخرل، لالحتفاؿ العاؼبي، كىو شرؼ عظيم لبلدنا، مكن من 
 . إثارة قضايا البيئة بقوة، ليس فقط بالرباط بل بكل مناطق بالدنا

غَت أف موضوع إحاطتنا ليس االحتفاؿ يف حد ذاتو، بل ىو كشف 
ة عاؼبية للبيئة كبُت إقداـ ىذه اؼبفارقة الفظيعة بُت اختيار الرباط عاصم

شركة النقل اغبضرم الوحيدة، كاليت تشمل الرباط كنواحيها على إمداد 
أسطوؽبا حبافالت مستقدمة من مقابر اغبافالت بأكربا، نؤكد على ىذا 

سنة، كمنها من كصل عمرىا  20ألف ىذه اغبافالت يزيد عمرىا عن 
ارة خارج اػبدمة، سنة، بل األكثر من ذلك أف بعضها وبمل عب 30إذل

دبعٌت أف مكاهنا ىو الفرام، كليس اعبوالف يف مدف أكربا اليت وبًـت 
مسؤكلوىا صحة مواطنيهم كسالمة بيئتهم، إضافة إذل االستمرار يف 

 .استعماؿ حافالت متقادمة دل تعد صاغبة لالستعماؿ
ما أقدمت عليو الشركة، اليت حظيت بالتدبَت اؼبفوض للنقل اغبضرم 

سال سبارة كالنواحي، جاء ضدا على دفًت التحمالت اليت يفرض للرباط 
أسطوال من حافالت جديدة، غَت أف الشركة فرضت على اعبميع، 

مواطنُت كسلطات إدارية كمنتخبُت، ىذا الواقع، كاقع حافالت قديبة، 
 .مزينة بشعارات كبَتة حوؿ احًتاـ البيئة

وبتفلوف باليـو  ىل ىذا ما تستحقو عاصمة اؼبملكة كسكاهنا، كىم
العاؼبي لألرض كالبيئة؟ من ظبح ؽبذه الشركة األجنبية بفرض األمر 

الواقع، كهتديد صحة اؼبواطنُت كسالمة البيئة كلو ليـو كاحد؟ ىذا إذا 
صدقنا كعود الشركة بأف الوضع مؤقت، كأهنا ستزكد أسطوؽبا حبافالت 

 جديدة، لسنا ندرم مىت؟
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ات اإلدارية كاؼبنتخبة كاغبكومة يف إننا ندعو اعبميع، خاصة السلط
شخص القطاعات الوزارية اؼبعنية، إذل االنتباه إذل ىذه اؼبفارقة كىذا 
التناقض بُت اختيار الرباط عاصمة عاؼبية للبيئة، كقياـ شركة النقل 

 . اغبضرم باستعماؿ حافالت متقادمة كملوثة للبيئة
ذا الوضع كندعو يف نفس الوقت إذل التدخل العاجل إليقاؼ ق

كحل ىذا التناقض، كقبدىا مناسبة إلثارة مرة أخرل مشكل التدبَت 
اؼبفوض كمراجعة الطريقة اليت تتعامل هبا السلطات اؼبعنية مع ىذا اؼبلف، 

فليست الرباط كحدىا من تعاين ذباكز كخركقات الشركات اؼبفوت ؽبا 
الواقع اػبدمة العمومية، كعدـ االلتزاـ بدفًت التحمالت كفرض األمر 

كمدف أخرل تعاين من نفس اإلشكاؿ، كنؤكد مرة أخرل أف اػبدمة 
 .العمومية ليست ؾباال للربح على حساب مئات اآلالؼ من اؼبواطنُت

على السلطات اؼبعنية أف تتدخل ؼبعاعبة اؼبشكل يف الرباط كالنواحي 
باستعجاؿ، كعليها مراجعة الطريقة اليت يتم هبا تفويت اػبدمات 

 . العمومية لشركات ال وبركها سول ىاجس الربح
 .كشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
 . شكرا، الرسالة كصلت
األصالة كاؼبعاصرة، فليتفضل  لفريق 128الكلمة يف إطار اؼبادة 

 .السيد الرئيس إلحاطة اجمللس علما
 :بن شماش حكيم السيد المستشار

 .شكرا السيد الرئيس
خالؿ األسبوع اؼبنصـر قدـ فريق األصالة كاؼبعاصرة يف إطار إحاطة 
قضية هتم اؼباليُت من اؼبغاربة، كتتعلق دبا أظبيناه باستقالة كتلكؤ كعجز 

اغبكومة يف معاعبة أزمة غالء اؼبعيشة كأزمة ارتفاع األسعار، كىو 
ف اؼبوضوع أك اإلحاطة اليت انربل بعض كزراء اغبكومة، من دكف أف يكو

مؤىال لذلك، على القوؿ بأهنا إحاطة ال تتوفر فيها الشركط كاؼبقتضيات 
 . القانونية

، كدكف االكًتاث دبا سيقولو السيد الوزير الناطق الرظبي باسم  كاليـو
اغبكومة، نود أف نثَت اجمللس اؼبوقر كمن خاللو الرأم العاـ الوطٍت علما 

 : عليكم فقرتُت بقضية أخرل، كاظبحوا رل أيها السادة أف أقرأ
إننا عازموف على إقرار اؼبقتضيات القانونية اػباصة بضمانات "

الشفافية كالنزاىة كالتنافسية يف إبراـ كتفويت صفقات الدكلة كالتدبَت 
 ؛"اؼبفوض للخدمات العمومية

ستحرص اغبكومة على إقامة كتفعيل آليات عملية دائمة كصارمة "
افق العمومية، كاعتماد االفتحاص للمراقبة الداخلية كاػبارجية للمر

كالتدقيق كممارسة لتطوير كترشيد أساليب التدبَت، ككذا تقييم 
السياسات العمومية كتطوير اؼبفتشيات العامة للوزارات، هبدؼ تتبع 

 "الفعالية كالنجاعة داخل اإلدارة
ىذا الكالـ الذم قرأتو عليكم، السيد الوزير، ما ىواش الكالـ ديارل 

ألصالة كاؼبعاصرة، ىذا كالـ مأخوذ من تصريح السيد الوزير أك كالـ ا
األكؿ، كىو يعكس كاحدة من أىم االلتزامات الصروبة اليت كعد السيد 

 . الوزير األكؿ كاغبكومة أماـ الشعب اؼبغريب للوفاء هبا
كاليـو نود أف نطرح بعض األسئلة اؼبرتبطة هبذا االلتزاـ، كمناسبة طرح 

ساحات هنب اؼباؿ العاـ، كاستفحاؿ ظواىر السؤاؿ ىي اتساع ـ
اإلفالت من العقاب، من معاقبة أكلئك الذين يتالعبوف بقوت كدباؿ 

 .الشعب اؼبغريب
كنود أف نطرح بعض األسئلة ألف التقرير األخَت للمجلس األعلى 

أنو إذل جانب االختالالت :"للحسابات أشار، كىنا أقرأ عليكم
كالستُت اؼبتضمنة يف التقرير، سجل اجمللس اؼبرصودة يف اغباالت الواحدة 

األعلى للحسابات ال تعاكف اؼبرافق العمومية كعدـ تقدًن حساباهتا 
السنوية يف اآلجاؿ القانونية، فبا فوت كيفوت عمليا إمكانية مراقبتها 

 ". كجدكل تلك اؼبراقبة
األسئلة اؼبرتبطة باؼبفتشيات، كىي كثَتة كموجودة يف جل القطاعات 

ىذه اؼبفتشيات كاش قامت : ارية، نطرح كاحد ثالث أك أربع أسئلةالوز
بالواجب دياؽبا، كاضطلعت دبسؤكلياهتا فيما يتعلق باالفتحاص كالتدقيق 
يف أكجو صرؼ اؼباؿ العاـ؟ إذا كاف األمر كذلك، كاف من الواجب أف 
تقدـ اغبكومة على تنوير الرأم العاـ، كأف تكشف حقيقة ما يقاؿ عن 

ظاىر تبذير اؼباؿ العاـ كعن استفحاؿ ظواىر هنب اؼباؿ العاـ يف اتساع ـ
 .كقت تشكو فيو البالد من ضائقة كبَتة

ىل قامت ىذه اؼبفتشيات بواجبها كخلصت يف تقاريرىا إذل نتائج  
متعارضة أك معاكسة ؼبضموف التقرير الذم أصدره اجمللس األعلى 

اغبكومة ىذه التقارير للحسابات؟ كيف ىذه اغبالة كاف يفًتض أف تعمم 
حىت يضطلع الرأم العاـ الوطٍت على حقيقة ما هبرم يف سياسة تدبَت 

 . اؼباؿ العاـ
كىناؾ فرضية ثالثة، كأنا أظبع اآلف احتجاجات الذين يتضايقوف من 
إثارة األسئلة اغبقيقية اؼبرتبطة هبمـو الشعب اؼبغريب، ىناؾ فرضية كىي 
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فتشيات كعلى تفعيل دكرىا، كىذه عدـ إقداـ اغبكومة على تفعيل ادل
ىي الطامة الكربل، ألنو ما عندناش اؼباؿ العاـ سايب، كنتوقع أف 

سبتلك اغبكومة جرأة الكشف عن اؼبتالعبُت باؼباؿ العاـ، عن أكلئك 
الذين يرتكبوف اختالالت كذباكزات، نتوقع منها أف ربرؾ مسطرة اؼبتابعة 

قهم تورط التالعب باؼباؿ القضائية يف حق أكلئك الذين ثبت يف ح
 . العاـ

ككبن ننتظر السيد الوزير األكؿ ليكشف عن كل ما يرتبط هبذه 
 .اعبرائم االقتصادية اليت ترتكب يف عهد جاللة اؼبلك ؿبمد السادس

 :الجلسة رئيس السيد
شكرا، ألتمس من اإلخواف اؼبستشارين كالسادة أعضاء اغبكومة أهنم 

حملدد، احنا عندنا ثالث دقائق، إذا كنا يكيفوا تدخالهتم مع الوقت ا
استمرينا يف ىذا األداء غادم يكوف على حساب اؼبستشارين اآلخرين 
الذين سيكونوف يف آخر الالئحة، إذف أرجوكم التكيف بالوقت، كاحنا 

 . يف اؼبكتب مستعدين للتعاكف، كلكن ما يكونش الوقت طويل
ؽ اغبركي، فليتفضل السيد إذف ننتقل إذل اإلحاطة اؼبوالية، كىي للفرم
 .رئيس الفريق إلحاطة اجمللس علما بقضية طارئة

 :المستشار السيد لحسن بوعود
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السادة اؼبستشارين احملًتمُت،
تعرضت ؾبموعة من اؼبناطق ببالدنا هناية األسبوع اؼباضي لعواصف 

رعدية قوية، تسببت يف عدة خسائر مادية، نبت على اػبصوص القطاع 
احملاصيل الزراعية كاألشجار " التربكرم"الفالحي، حيث أتلف الربَد أم 

اؼبثمرة ؼبساحات تعد بآالؼ اؽبكتارات بكل من صفرك كبوؼباف كنواحي 
 . اغباجب كغَتىا من اؼبناطقمكناس ك

كتأيت ىذه الكارثة الطبيعية يف كقت الزالت فيو بالدنا تعيش اآلثار 
السلبية الناصبة عن الفيضانات اؼبهولة، خصوصا دبنطقة الغرب كإقليم 

 . خنيفرة كالدار البيضاء
كبلغة األرقاـ فإف القطاع الفالحي إلقليم صفرك، على سبيل اؼبثاؿ، 

ألف ىكتار، أم ما  20حة، أتلفت ؿباصيل ما يناىز تكبد خسائر فاد
 8000يقارب ربع اؼبساحة اإلصبالية اؼبزركعة باإلقليم، منها أكثر من 

ىكتار بالنسبة  5000ىكتار من اؼبساحة اؼبزركعة باغببوب، كحوارل 

من أشجار الزيتوف، باإلضافة إذل مئات  4000للقطاين، كحوارل 
 . رلاؽبكتارات من اؼبزركعات األخ

كيزداد حجم ىذه األضرار، إذا أدركنا ما ؽبا من تبعات اقتصادية 
كاجتماعية على ساكنة اؼبناطق اؼبتضررة، حيث ضاع عليها أكثر من 

 .مليوف يـو عمل حسب بعض اإلحصائيات األكلية
 السيد الرئيس، 

إننا إذ نستعرض ىذه اؼبعطيات كاألرقاـ، فإننا ننتظر من اغبكومة 
لُت كاؼبعنيُت ازباذ التدابَت كاإلجراءات الكفيلة دبعاعبة كـبتلف اؼبتدخ

ىذه األكضاع من خالؿ كضع برنامج عمل استعجارل مبٍت على معاينة 
ميدانية كتشخيص دقيق، برنامج يقدـ حلوال ناجعة، تتجاكب مع 

انتظارات الساكنة، كذلك يف إطار قيم التضامن كالتكافل الراسخة يف 
 .ؼبكفولة دستورياتقاليدنا كأصالتنا، كا

كلتعميق النقاش يف ىذا اؼبوضوع كتدارس ىذه األكضاع، ندعو يف 
فريق اغبركة إذل عقد اجتماع عاجل للجنة الفالحة كالشؤكف االقتصادية 

 .دبجلسنا اؼبوقر
كارتباطا بسياؽ التفاعالت كاالنعكاسات الناصبة عن ـبتلف  

الكوارث الطبيعية، ال يفوتنا يف الفريق اغبركي، ككبن نتابع اػبسائر 
الناصبة يف ؾباؿ الطَتاف جراء كارثة السحاب الربكاين بأكركبا، أف نلفت 

 االنتباه إذل معاناة اؼبسافرين على منت اػبطوط اؼبلكية اؼبغربية دبختلف
اؼبطارات، داعُت يف ىذا اإلطار إذل ازباذ التدابَت العاجلة لالعتناء هبؤالء 

 . اؼبسافرين إسوة دبا ىو معموؿ بو من طرؼ الشركات اعبوية األخرل
 .كشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
، الكلمة اآلف للفريق االستقالرل للوحدة  شكرا للمستشار احملًـت

 .كالتعادلية، فليفضل
 :محمد األنصاري السيد لمستشارا

 . شكرا السيد الرئيس
 .بسم اهلل الرضبن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 الزميالت كالزمالء اؼبستشارين،
اظبحوا رل، باسم الفريق االستقالرل كالوحدة كالتعادلية، أف أتشرؼ 

من  128اليـو يف ىذه اعبلسة اؼبوقرة، كيف اإلطار اغبقيقي ؼبدلوؿ اؼبادة 
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النظاـ الداخلي، اليت تتعلق بإحاطة اجمللس علما بقضية طارئة، خالفا ؼبا 
يتم توظيفو لنفس اؼبادة، كما وبدث مرارا يف ىذا اجمللس اؼبوقر، كيف 

إطار خطاب يف بعض األحياف ال ىبلو من السياسوية كالشعبوية، هبرنا 
طريق ربريف دكما، كهبر اجمللس كالرأم العاـ الوطٍت إذل الوراء عن 

مدلوؿ اؼبادة اؼبذكورة، كاإلدالء ببيانات للطعن يف اؼبؤسسات كتبخيس 
عملها بدكف حق، كلو بدكف أف يكفل ؽبا حق الرد، الشيء الذم ال 

 .يقبلو ال اؼبنطق كال العقل
ككذلك ينبغي األخذ بعُت االعتبار اؼبقولة اؼبشهورة كاؼبتداكلة، كاليت 

من كاف بيتو من زجاج فال يرمي الناس "كاف بودم أف ال أذكرىا، كىي 
 ".باغبجارة

مث كذلك، أعتقد أف ىذا اػبطاب الذم أصبح تكريسا يف ىذا 
اجمللس، ال ىبدـ يف شيء ال اؼبصلحة العليا للوطن، كال يؤدم إذل 

الًتغيب يف العمل السياسي كالرفع من مستول النقاش، بل على العكس 
دـ اعتبار اؼبتعاطُت معو، من ذلك يشجع على العزكؼ السياسي كع

كىذا ال يرغب فيو أحد من صبيع الفرؽ السياسية اؼبتواجدين ربت ىذه 
 .القبة

كعليو فإنٍت أحيط اجمللس اؼبوقر علما، يف اإلطار اغبقيقي للمادة 
الذم شرعها اجمللس لغاية ؿبددة كمدققة، زغنا عنها مع األسف،  128

ما، كمن خاللو اغبكومة اؼبوقرة كيف ىذا اإلطار أريد أف أحيط اجمللس عل
كالرأم العاـ الوطٍت، دبا عرفتو جهة من جهات اؼبملكة عزيزة علينا 

، كبالتحديد -صبيعا، كىي جهة مكناس تافياللت يف األسبوع اؼبنصـر
إقليمي مكناس كاغباجب كمناطق ؾباكرة ؽبما من عواصف رعدية قوية، 

يف الوقت الذم كانت  أتت يف اؼبيداف الفالحي على األخضر كاليابس،
فيو تلك اؼبنطقة تتهيأ بشغف كبَت للمسانبة يف اؼبعرض الدكرل اػبامس 

للفالحة دبدينة مكناس يف جو احتفارل منقطع النظَت ربت الرعاية 
السامية عباللة اؼبلك ؿبمد السادس أيده اهلل كنصره، ليتحوؿ مع 

جل األسف ذلك يف رمشة عُت من عرس إذل مأمت مع ضياع آماؿ 
 .الفالحُت باؼبنطقة، كإتالؼ ؿباصيلهم الزراعية كأشجارىم اؼبثمرة

كعليو، فإننا نطالب، يف الفريق االستقالرل للوحدة كالتعادلية، من 
اغبكومة اؼبوقرة باإلسراع، كعادهتا، من أجل التدخل بكيفية مستعجلة 
إلسعاؼ الفالحُت اؼبتضررين، كمد يد اؼبساعدة ؽبم، شأهنم يف ذلك 

باقي اؼبتضررين من الفيضانات األخَتة اليت عرفتها بعض اؼبناطق  شأف
 . ببالدنا

 .شكرا
: الجلسة رئيس السيد

شكرا، أرجو من اإلخوة اؽبدكء ألنو ما يبكنش تسَتكنا من سباؾ، 
السيد ضاعت لو دقيقة كنصف، خصنا نعوضوىا لو، ىذه سلطة 

زميلكم من تقديرية للرئاسة، الضجيج كاف يف اجمللس، دل يتمكن 
إحاطتكم علما فتم تعويضو، إذف ننتقل لإلحاطة اؼبوالية لفريق التجمع 

 .الدستورم اؼبوحد، فليتفضل الفريق الدستورم اؼبوحد
 :المستشار السيد عبد اهلل الغوتي

 .شكرا السيد الرئيس
 .بسم اهلل الرضبن الرحيم كالصالة كالسالـ على أشرؼ اؼبرسلُت

 السيد الرئيس،
 الوزير،السيد 

 السيدات كالسادة اؼبستشارين،
يشرفٍت باسم فريق التجمع الدستورم اؼبوحد أف أحيط ؾبلسنا اؼبوقر 
بقضية طارئة، هتم اآلثار السلبية اليت خلفتها عاصفة الربد القوم، اليت 

أبريل، كاؼبزركعات  14أتت على كل احملاصيل، كىذا يـو األربعاء 
إقليم اػبميسات، إقليم مكناس، : تاليةاؼبوظبية للفالحُت باألقاليم اؿ

إقليم اغباجب، كإقليم صفرك، خلفت استياء كبَتا لدل الفالحُت هبذه 
اؼبناطق، حيث تقدر اػبسائر حسب اؼبعطيات اؼبتوفرة لدينا باألرقاـ 

 : كالتارل
 ىكتار؛  6000ما يفوؽ : إقليم اػبميسات

 ىكتار؛  10.000: إقليم اغباجب
 ىكتار؛  11000: إقليم مكناس
ىكتار، مع بٍت ساداف كاؼبناطق  17000أكثر من : كإقليم صفرك

 . اجملاكرة
 السيد الرئيس، 

، فإف اغبكومة مطالبة اليـو  إذا كانت عاصفة الربد قدر إؽبي ؿبتـو
بازباذ إجراءات استعجالية لتعويض اؼبتضررين، خصوصا كأف صبيعهم 

ـ ىذه السنة، الشيء الذم ينتظرىم أداء األقساط اؼبًتتبة عن ديوهنم برس
 . سيكوف مستحيل أماـ ىوؿ الكارثة اليت أتلفت صبيع ىذه احملاصيل

كأنتم تعرفوف، السيد الرئيس، دل يبق إال أسابيع قليلة كينتهي اؼبوسم 
الفالحي، كالفالح كاف ينتظر لكي هبٍت ؿبصولو، فبا ستتفاقم معو 
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نوف من مشاكل مشكل اؼبديونية، كيثقل كاىل الفالحُت الذين يعا
 . متعددة

 السيد الرئيس، 
، كبشكل استعجارل، ضباية اؼبنتوج الفالحي  إف اغبكومة مطالبة اليـو
الوطٍت، ككضع خارطة طريق للحماية من ىذه الكوارث غَت اؼبتوقعة عرب 
تعميم استعماؿ الشباؾ الواقية من الربد، كتشجيع الفالحُت على اقتنائها 

ار بإعفاء الفالحُت اؼبتضررين من أداء عرب سبويلهم، مع إصدار قر
 . األقساط اؼبًتتبة عن ديوهنم برسم ىذه السنة

 . شكرا السيد الرئيس
 : السيد رئيس الجلسة

، الكلمة اآلف للفريق االشًتاكي يف  شكرا السيد اؼبستشار احملًـت
 . إطار إحاطة اجمللس علما، فليتفضل

: حفيظ وشاك السيد المستشار
 . شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير

 أخوايت، إخواين اؼبستشارين، 
يشرفٍت أف أتدخل باسم الفريق االشًتاكي دبجلس اؼبستشارين يف 

من النظاـ الداخلي قصد إحاطة ؾبلسنا اؼبوقر علما  128إطار اؼبادة 
 باػبسائر الفادحة كاألضرار البالغة اليت تكبدىا الفالحوف كاؼبواطنوف من

جراء العواصف الرعدية اليت ضربت عدة مناطق بأقاليم مكناس، 
 . اغباجب كصفرك

مكناس، : فمنذ األربعاء اؼباضي، عرفت أغلب اؼبناطق التابعة ألقاليم
اغباجب، صفرك، ىبوب عدة عواصف مصحوبة بالربد، خلفت أضرارا 

 مليوف درىم، كما 600ثقيلة، قدرهتا اؼبديريات الفالحية دبا يقرب من 
ألف ىكتار بإقليم بصفرك،  22أف اؼبساحات اؼبتضررة قدرت حبوارل 

آالؼ ىكتار بًتاب إقليم  10ألف ىكتار بًتاب عمالة مكناس، ك 15
 . اغباجب

كىكذا، فقد تضرر من ىذه العواصف سكاف اعبماعات القركية 
آليت كالؿ كعُت عرمة كؾباط كاؼبهاية ككاد اعبديدة دبكناس، كما مست 

ضا معظم اعبماعات القركية بدائرة تاكجطاط  كأكورام، اػبسائر أم
صباعة أيت كالؿ، البيطيط، سبع عيوف، راس جَتم، سبت جحجوح، 

، أما إقليم صفرك فقد تضررت صباعات عُت تِْنَكنَّاْم، كأكالد : كآيت يعـز
امكودك، كأغباؿ أكورار، كعزابة، كإيبوزار،  كأيت السبع، كبرب طمطم، 

 . كراس اتبودة

كقد قامت عبنة إقليمية بإقليم صفرك بزيارة ميدانية من أجل معاينة 
 le)مليار سنتيم، ك 17كإحصاء ىذه األضرار، اليت قدرت ب

manque à gagner )ألف يـو عمل،  156: بالنسبة ألياـ العمل
بالنسبة إلقليم صفرك  -كما قلت-كىذه اؼبساحة بالتدقيق ىي 

 5.635ار، كالقطاين ىكت 10.600ىكتار، اغببوب  21.582
ىكتار، الورديات  600ىكتار، الكأل  3.320ىكتار، الزيتوف 

 103ىكتار، أشجار ـبتلفة، حب اؼبلوؾ إذل غَت ذلك  1.334
 .مليار سنتيم 17ىكتار، التقديرات كما قلت 

 السيد الرئيس، 
إف ما خلفتو ىذه العواصف الرعدية من آثار كارثية على ؿباصيل 

، شكل صدمة كبَتة للفالحُت البسطاء كالقركيُت الفالحة الزراعية
الفقراء، الذين كانوا يعولوف على ىذه احملاصيل من أجل مواجهة 

 . متطلبات حياهتم الضركرية، ككجدكا أنفسهم اليـو يف كضعية منكوبة
كإننا يف الفريق االشًتاكي جمللس اؼبستشارين، إذ نعرب عن تضامننا 

تضررة يف ؿبنتهم كأكضاعهم اؼبزرية، فإننا مع كل فالحي ىذه اؼبناطق ادل
نطالب اغبكومة بالتدخل العاجل ؼبؤازرة ىؤالء الفالحُت كأسرىم 
كمواشيهم للتخفيف من ىوؿ الفاجعة كالصدمة، كما نطلب من 

اغبكومة إدراج كل اعبماعات اؼبتضررة ضمن اؼبخطط الذم سبق إعداده 
 .لدعم اؼبناطق اؼبتضررة من الفيضانات

ؿ اغبكومة من خالؿ إيفاد عبنة كزارية، تضم الوزارات إف تدخ
اؼبعنية، كخاصة كزارة الفالحة، بات اليـو ضركريا إلنقاذ ىذه اؼبناطق 

كتوفَت اغبد األدىن من إمكانيات استمرار حياهتم الطبيعية، اليت تعرضت 
منذ مدة لسنوات متتالية من اعبفاؼ، فيما تتعرض اليـو لكوارث 

 .اؼبدمرة العواصف الرعدية
 . كشكرا السيد الرئيس

كيخص ... كما اجتمعت أميت على ضالؿ، صبيع الفرؽ طرحت
 .اغبكومة اآلف تتحمل اؼبسؤكلية انتاعها

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا، الكلمة للفريق الفيدرارل، فليتفضل السيد رئيس الفريق 
 .الفيدرارل إلحاطة اجمللس علما

: فاتحي  الحميد عبد السيد المستشار
 السيد الرئيس،
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 السيد الوزير،
 السيدات كالسادة اؼبستشارين،

من النظاـ  128باسم الفريق الفيدرارل أتدخل يف إطار اؼبادة 
 .الداخلي

السيد الرئيس، تستعد الشغيلة اؼبغربية لالحتفاؿ بفاتح مام 
، على غرار عماؿ العادل، يف جو اجتماعي ال يساعد على 2010

 . االجتماعية كاؼبادية كاؼبعنوية الرقي بأكضاعها
لقد أدت االرتفاعات اؼبتتالية يف األسعار، كخاصة أسعار اؼبواد 
الغذائية كيف مقدمتها أسعار الطماطم، اليت كصلت إذل مستويات 
قياسية، إذل التآكل التدرهبي للقدرة الشرائية للمأجورين، فبا جعل 

إذل ضماف األساسيات  الفئات الدنيا منهم تعاين األمرين يف التوصل
اليومية للعيش، ناىيك عما تتطلبو اغبياة اليومية من مصاريف، تفرضها 

فاغبد األدىن لألجر الذم يصل ... الصحة كالسكن كالتعليم إذل آخر
درىم دل يعد قادرا على تلبية حىت اؼبقومات  2000بالكاد إذل قرابة 

 . األكذل لضماف استمرارية اغبياة
االجتماعي، الذم يعد البوابة األساسية لتحسُت لذا فإف اغبوار 

أكضاع الشغيلة، دل يعط النتائج اؼبرجوة منو، ككنا ننتظر أف تكوف دكرة 
أبريل، كفقا لالتفاقات اؼببدئية بُت اغبكومة كاؼبركزيات النقابية ؼبأسسة 
اغبوار االجتماعي، الدكرة اليت ستعطى زطبا لألجراء يف عيدىم األفبي 

ستجابة للمطالب اؼبسطرة يف جدكؿ األعماؿ، كيف من خالؿ اال
 . مقدمتها ربسُت الدخل

إال أنو لألسف، عقدنا جلسة تشاكرية منهجية كاحدة، ككبن على 
بعد أياـ من فاتح مام الزلنا دل ندخل بعد جولة اغبوار االجتماعي، فبا 

 . يبس دبصداقية خطاب اؼبأسسة
لإلرادة اعبماعية للمغاربة كيف نفس اآلف، تسَت بعض البؤر اؼبضادة 

يف اؼبس باغبقوؽ كاغبريات النقابية على غرار اػبازف العاـ للمملكة، 
الذم اقتص من رزؽ اؼبوظفُت، ككزير الشباب كالرياضة الذم حوؿ 
غضبو من حزب سياسي إذل االنتقاـ من أطر الوزارة بتجريدىم من 

كاؼبنظمات  على اعبمعيات" دكنكيشوتية"مهامهم كتنقيلهم كشن حرب 
 .الًتبوية يف مقاربة ىالمية لوزارتو

نعتقد، السيد الرئيس، أف اؼبسألة االجتماعية تتطلب من اغبكومة 
ككافة مكوناهتا أف توضع يف مقدمة اىتماماهتا، كالعمل على معاعبة 

 .مظاىرىا اؼبقلقة من خصاص كىشاشة

، اليت أصبح جزء كبَت منها ينحدر إ ذل ما ربت كالشغيلة اؼبغربية اليـو
عتبة الفقر بفعل األسعار اؼبلتهبة كاغباجة االجتماعية اغبادة، ربتم على 
اغبكومة الدخوؿ الفورم يف جولة من اغبوار االجتماعي طبقا لإلرادات 
اؼبعرب عنها يف خطاب اؼبأسسة باالستجابة للمطالب األساسية للشغيلة، 

اؼبسارات اؼبهنية كيف مقدمتها ربسُت الدخل بالرفع من األجور كتطوير 
كربسُت اػبدمات االجتماعية حىت قبعل من فاتح مام يوما لالحتفاؿ 

 . كاالحتجاج ،كليس يوما فقط للغضب كاالحتجاج
 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 شكرا السيد اؼبستشار، نقطة نظاـ السيد الرئيس؟
 :الراضي إدريس السيد المستشار

السيد الرئيس، بصفتكم نائب الرئيس دياؿ اؼبؤسسة، تنطلبو منكم 
كاحد الطلب اهلل يكثر خَتكم دبا أنكم تتنوبوا على الرئيس، أنو ماداـ 

يبكن رل نقوؿ لك األغلبية كاؼبعارضة كلهم تيهضركا على ىاذ اآلفة ىذه 
اللي كاينة، أنت شفيت اإلخواف ديالك دياؿ اغبركة،  شفيت اإلخواف 

ؿ اإلرباد االشًتاكي، شفيت اإلخواف دياؿ ىذا، كلهم تيهضركا على ديا
ىاذ القضية دياؿ الفيضانات كعلى قضية التربكرم، أنو تنطلبو منكم 

يكوف سؤاؿ ؿبورم األسبوع اؼبقبل، أنو وبضركا الوزراء باش ينوركا الرأم 
 . العاـ

 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

كومة، كاغبكومة حاضرة معنا مشكورة ستبت سَتفع طلبكم إذل احل
 .يف األمر

نشرع اآلف يف معاعبة األسئلة الشفهية اؼبدرجة يف جدكؿ أعماؿ 
سؤاال منها آنية موجهة إذل  13سؤاال،  20ىذه اعبلسة، كعددىا 

قطاعات الشؤكف االقتصادية كالعامة كالصحة كالشباب كالرياضة 
قطاعات الشباب كالرياضة أسئلة عادية موزعة على  7كالتشغيل، ك

 .كالتشغيل كاإلسكاف، السياحة، الطاقة كاؼبعادف
نستهل جدكؿ أعماؿ ىذه اعبلسة باألسئلة اؼبوجهة إذل السيد الوزير 

اؼبنتدب لدل الوزير األكؿ، اؼبكلف بالشؤكف االقتصادية كالعامة، 
كعددىا سبعة، تتناكؿ يف ؾبموعها موضوع ارتفاع األسعار، كنظرا لوحدة 

اؼبوضوع أستأذف اجمللس اؼبوقر بعرضها دفعة كاحدة، كبعد ذلك نعطي 
 .الكلمة للسيد الوزير لإلجابة عنها
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إذا كافقتم على ىذا الطرح، السؤاؿ األكؿ اؼبوجو إذل السيد الوزير يف 
: موضوع غالء اؼبعيشة كارتفاع األسعار، للمستشارين احملًتمُت السادة

ير عبد اؼبوذل، سفياف القرطاكم، حكيم بن مشاش، سعاد الغمارم، سم
عبد الرحيم الكوبايب، أضبد شفيق، ؿبمد اطريبش، اغبفيظ أحتيت، عبد 
السالـ بلقشور، البوجادم عبد اغبميد، عابد شكايل، ؿبمد اؼبنصورم، 

 . أضبد التويزم
 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين لشرح السؤاؿ، فليتفضل مشكورا

 :جدانيالو مصطفى السيد المستشار
 .بسم اهلل الرضبن الرحيم

 السيد الرئيس،
 أخوايت، إخواين اؼبستشارين احملًتمُت،

لقد عرفت بالدنا خالؿ األسابيع األخَتة موجة جديدة من الغالء، 
مست اؼبواد األساسية كبصفة خاصة اػبضر كالفواكو جبميع أنواعها 

رة الشرائية كأصنافها، كىو األمر الذم يهدد دبزيد من التدىور يف القد
 . للمواطنُت عموما كللفئات الفقَتة خصوصا

كلذلك فإننا نعتقد أف ىذه الزيادة يف األسعار تؤثر بشكل سليب 
على القدرة الشرائية للمواطنُت، كتشكل خرقا غبقوقهم االقتصادية 

كاالجتماعية، اليت يكفلها العهد الدكرل اػباص باغبقوؽ االقتصادية 
 .1979التزمت هبا بالدنا منذ كاالجتماعية اليت 

كإذا علمنا أف ىذه الزيادة قد جاءت يف ظل أكضاع اجتماعية مزرية 
أصال، تتمثل يف ضعف اؼبؤشرات االجتماعية، كما أشار إذل ذلك 

التقرير األخَت للبنك الدكرل، فإهنا يبكن أف تشكل مسا سافرا للحق يف 
تأجيج مشاعر الغضب  العيش الكرًن للمواطنُت كاؼبواطنات، كتؤدم إذل

اليت يبكن تصريفها بأشكاؿ غَت احتجاجية، كاالستنكار الذم عربت 
 .عنو العديد من الفعاليات اعبمعوية الناشطة يف اؼبيداف

لذا، نسائلكم، السيد الوزير، ما ىو برنامج كزارتكم غبل ىذا 
اؼبشكل كالتخفيف من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنُت كلو 

  أك تدرهبي؟بشكل نسيب
 :السيد رئيس الجلسة

 . شكرا
السؤاؿ الثاين يف نفس اؼبوضوع حوؿ ارتفاع أشباف اؼبواد االستهالكية، 

ؿبمد عذاب الزغادم، عبد اللطيف : للمستشارين احملًتمُت السادة
أعمو، العريب خربوش، أضبد الرضبوين، أضبد حاجي، عبد الرحيم 

اغبسن أكوجكاؿ، جناح عبد  الزمزامي، حساف الغزكم، ؿبمد الزعيم،
 .العزيز، عبد اؼبوذل ضبرم

 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين لشرح السؤاؿ، فليتفضل
 :الزغاري عذاب محمد السيد المستشار

 .بسم اهلل الرضبن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السادة اؼبستشارين احملًتمُت،
 أخويت اؼبستشارات،

 السيد الوزير،
االستهالكية، خاصة منها اؼبنتوجات  لقد عرؼ عدد من اؼبواد

الفالحية يف األسواؽ اؼبغربية أكاخر فصل الشتاء كبداية فصل الربيع، 
ارتفاعا مهوال دل يسبق ؽبا مثيل، كإذا كانت لألمطار الغزيرة كالفيضانات 

اليت عرفها فصل الشتاء، ككذا بعض األمراض اليت أصابت الطماطم، 
ف عوامل أخرل ساعدت على اؼبزيد من دكر كبَت يف ىذا االرتفاع، فإ

االرتفاع، كمنها الكيفية اليت يتم هبا التسويق، كتعدد الوسطاء، ككجود 
ؿبتكرين كمضاربُت يستغلوف قلة اإلنتاج لفرض أشباف جد مرتفعة على 

 .اؼبستهلك، إضافة إذل االختالالت اليت تعرفها أسواؽ اعبملة
جعة دكرة التسويق ككانت اغبكومة يف تصروبها قد كعدت دبرا

كالتقليص من عدد الوسطاء كإصالح أسواؽ اعبملة، كىذه مناسبة 
لنسائلكم، السيد الوزير، عن مصَت ىذا اؼبشركع؟ ككيف تتعامل 

اغبكومة مع كضعية السوؽ اليت تضر بشكل كاضح بالقدرة الشرائية 
 للمواطنُت؟ كأين كصل مشركع إصالح نظاـ التسويق؟ 

 .كشكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 . شكرا للمستشار احملًـت
السؤاؿ الثالث يف نفس اؼبوضوع حوؿ ارتفاع أسعار االستهالؾ، 

عبد اغبميد السعداكم، ؿبمد فضيلي، : للمستشارين احملًتمُت السادة
عمر أدخيل، إبراىيم فضلي، عبد اهلل أبو زيد، ضبيد كوسكوس، عياد 

الطييب، بناصر أزككاغ، سعيد التدالكم، غبسن بوعود، عبد القادر 
ف، ؿبمد بورماف، وبفظو بنمبارؾ، عبد اجمليد قوضاض، إدريس مرك

اغبنكارم، سعيد أرزيقي، عمر مكدر، اغبسن قيشوحي، اؼبهدم 
 . لد برقيةاخعثموف، 

 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين
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 :العالفي الرحيم عبد السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس

 السيد الوزير،
 السادة اؼبستشارين كاؼبستشارات احملًتمُت،

عرفت كلفة اؼبعيشة ارتفاعا كبَتا يف الشهور األخَتة نظرا للزيادات 
اؼبتكررة يف أسعار اؼبنتوجات االستهالكية، كعلى سبيل اؼبثاؿ، فقد 

فاقت أسعار الطماطم كل التوقعات، فضال على االرتفاع الصاركخي 
لباقي اػبضر، فبا أثر بشكل متزايد كملحوظ على القدرة الشرائية 

جتماعية، خاصة الفقَتة كاؼبتوسطة جبميع مستوياهتا، فبا للطبقات اال
: جعل البعض يلجأ إذل القركض االستهالكية، كبالتارل يكوف بُت نارين

األكذل غالء األسعار، كالثانية استنزاؼ جيوهبم، إذ تضعف األجور بفعل 
تآكلها بواسطة القركض االستهالكية، فتنزؿ القدرة الشرائية، كيتقلص 

 . هتالؾ، كتصعب مواجهة شركط العيش الكرًنحجم االس
ما ىي التدابَت : من ىذا اؼبنطق نود، السيد الوزير، مساءلتكم

اؼبستعجلة اؼبتخذة من طرؼ اغبكومة من أجل اغبفاظ على القدرة 
 الشرائية للمواطنُت كتوفَت الطلب بالسوؽ احمللية؟ 

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 . شكرا للسيد اؼبستشار احملًـت
السؤاؿ اؼبوارل يتعلق بارتفاع األسعار كتراجع القدرة الشرائية 

ؿبمد األنصارم، ؿبمد : للمواطنُت، للمستشارين احملًتمُت السادة
السوسي اؼبوساكم، فوزم بنعالؿ، ؿبمد بلحساف، ؿبمد بن الشايب، 

لناصر اغبسيسن، العريب سديد، فؤاد القادرم، مصطفى القاظبي، عبد ا
بنجيد األمُت، العريب بوراس، الطيب اؼبوساكم، ضبا أىل بابا، إبراىيم 

اؼبامي، عبد العزيز العزايب، خدهبة الزكمي، كايف الشراط، ؿبمد بلحسن 
 .خيَت، النعم ميارة، عبد السالـ اللبار، ؿبمد زاز

 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين 
 :زاز محمد السيد المستشار

 .اهلل الرضبن الرحيم كالصالة كالسالـ على سيد اؼبرسلُتبسم 
 السيد الرئيس،

 السادة اؼبستشاركف،
 السيدات اؼبستشارات،

 السيد الوزير،

تعرؼ السوؽ اؼبغربية ارتفاعا ملحوظا كمهوال يف أسعار بعض اؼبواد 
الغذائية، كخاصة اػبضر كالفواكو، الشيء الذم خلف آثارا سلبية 

لقدرة الشرائية للمواطنُت، كخاصة األسر اؼبغربية ذات كسبب يف تراجع ا
الدخل احملدكد كالفقَتة، اليت ال تتوفر على دخل، كىي القاعدة العريضة 
اليت تبقى عاجزة على التكيف اإلهبايب مع ىذا الغالء، كالذم يؤدم إذل 

 . البفاض مستول اؼبعيشة
 :لذا نسائلكم السيد الوزير احملًـت

 ت كأسباب الزيادات اؼبتوالية يف ىذه األسعار؟ما ىي تداعيا -1
ما ىي التدابَت اليت تنوم اغبكومة ازباذىا للحفاظ على استقرار  -2

األشبنة يف اؼبواد الغذائية، كخاصة اػبضر كالفواكو لدعم القدرة الشرائية 
 للمواطنُت؟

 .كتقبلوا السيد الوزير فائق احًتامنا كالسالـ
 :السيد رئيس الجلسة

 . للمستشار احملًـتشكرا 
السؤاؿ اآلين اػبامس يف نفس اؼبوضوع يتعلق بارتفاع األسعار، 
للمستشارين السادة أعضاء فريق التجمع الدستورم اؼبوحد، الكلمة 

 .ألحد السادة اؼبستشارين
 :المهاشي المجيد عبد السيد المستشار

 .شكرا للسيد الرئيس
 السيد الوزير،

 السادة اؼبستشارين،
يف نفس السياؽ، السيد الرئيس، عرفت أسعار اػبضر كالفواكو 

كبعض اؼبواد الغذائية ارتفاعا مهوال، أثر على القدرة الشرائية للمواطن 
 . اؼبغريب، كأغبق أضرارا كبَتة، خاصة بالفئات الفقَتة كاؼبعوزة

، إننا إذ نسائلكم عن اإلجراءات اليت ستقـو هبا  السيد الوزير احملًـت
ة للتخفيف على ىذه الفئات من آثار ارتفاع األسعار، نتمٌت أف اغبكـو

نسمع منكم اليـو تدابَت عملية حىت وبس اؼبواطن أف اغبكومة هتتم بو 
 .كبوضع قدرتو الشرائية

 .شكرا السيد الرئيس 
 :السيد رئيس الجلسة
 . شكرا للسيد اؼبستشار

االستهالكية، ارتفاع أسعار اؼبواد : السؤاؿ اؼبوارل يف نفس اؼبوضوع
زبيدة بوعياد، لطيفة الزيواين، عمر مورك، : للمستشارين احملًتمُت السادة
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ؿبمد علمي، ؿبمد الصمدم، حفيظ كشاؾ، اعبيالرل الصبحي، عبد 
 . الرضبن أشن، دضباف الدرىم، ضباين أؿبزكف، موالم اغبسن طالب

 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين
 :علمي محمد السيد المستشار

 .بسم اهلل الرضبن الرحيم
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات كالسادة اؼبستشارين،
باسم الفريق االشًتاكي دبجلس اؼبستشارين نتقدـ بدكرنا يف إطار 

 :ىذا السؤاؿ احملورم بالسؤاؿ التارل
السيد الوزير، لقد أكد السيد الوزير األكؿ خالؿ التصريح اغبكومي 

الذم تقدـ بو أماـ الربؼباف على أف االنشغاؿ حبماية القدرة الشرائية 
لعمـو اؼبواطنُت، كخاصة الفئات اؽبشة، يعترب أكلوية يف برنامج اغبكومة 

ين جراء اغبالية، لكن كاقع اغباؿ اليـو يثبت أف اؼبواطنُت يعانوف األمر
ارتفاع ـبتلف أسعار اؼبواد االستهالكية، بل حىت األساسية منها، كرغم 

بعض التصروبات أك التطمينات اغبكومية، كعلى قلتها، فإف ىذا 
االرتفاع ال يزيد إال استفحاال، فبا جعل فئات كاسعة من اؼبواطنُت غَت 

 .قادرة على ربمل ىذا الوضع
اليت قمتم هبا ؼبواجهة ىذا الوضع فما ىي اإلجراءات، السيد الوزير، 

 اؼبقلق؟ 
كؼباذا دل تتحرؾ مصاغبكم إليقاؼ زحف الغالء، الذم أهنك الطاقة 

 الشرائية لفئات عريضة من اؼبواطنُت؟
كؼباذا دل نلمس أم أثر للتدابَت اليت يبكن أف ربد من ىاتو اؼبوجات 

 اؼبتتالية للغالء؟ 
 .شكرا السيد الوزير كالسيد الرئيس

 :د رئيس الجلسةالسي
 . شكرا للمستشار احملًـت

االرتفاع اؼبهوؿ ألسعار اؼبواد : السؤاؿ اآلين السابع يف نفس اؼبوضوع
امبارؾ السباعي، : االستهالكية األساسية، للمستشارين احملًتمُت السادة

 . عبد الصمد عرشاف، سيدم ؿبمد أخطور
 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين لشرح السؤاؿ

 :عرشان الصمد عبد السيد ارالمستش
 . شكرا السيد الرئيس

،  السيد الوزير احملًـت
 السيدات كالسادة اؼبستشارين احملًتمُت، 

تعرؼ األسواؽ يف بالدنا ارتفاعا مهوال ألسعار اؼبواد الغذائية 
األساسية، خاصة اػبضر كالفواكو، أثر بشكل سليب على القدرة الشرائية 

 .للمواطنُت
اب ىذا االرتفاع، كاؼبتجلية أساسا يف ما عرفتو بالدنا كلنا يعلم أسب

خالؿ فصل الشتاء ؽبذه السنة من تساقطات مطرية عاصفية، نتجت 
عنها فيضانات، شكلت كارثة طبيعية كإنسانية عظمى، أتت على 

األخضر كاليابس، حبيث مت تدمَت ؿباصيل ىائلة من اػبضر كالفواكو 
دكرىا إذل خصاص مهوؿ يف كغَتىا من اؼبنتوجات، اليت أدت ب

األسواؽ، نتجت عنها ىذه الزيادات الغَت اؼبسبوقة اليت فاقت القدرة 
الشرائية للمواطن، استغلها اؼبضاربُت، سواء منهم الباعة باعبملة أك 

بالتقسيط، األمر الذم عرض اؼبستهلك للمزيد من اؼبعاناة، ناىيك عن 
كية األساسية دبجموع أرجاء الزيادات اليت تعرفها ـبتلف اؼبواد االستهال

 .اؼبملكة
فبناء على كل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير، عن اإلجراءات اليت 

ستتخذكهنا أك ازبذهتا اغبكومة ؼبواجهة ىذه االرتفاعات، كبالتارل 
 اغبفاظ على القدرة الشرائية للمواطنُت؟

 .شكرا السيد الرئيس
 : السيد رئيس الجلسة

 21السيد الوزير لكم الكلمة يف حدكد شكرا السيد اؼبستشار، 
 .دقيقة للجواب على أسئلة السادة اؼبستشارين، تفضلوا

األول، المكلف  الوزير لدى المنتدب الوزير بركة نزار السيد
 :بالشؤون االقتصادية والعامة

 .بسم اهلل الرضبن الرحيم
،  السيد الرئيس احملًـت

 السيدات كالسادة اؼبستشاركف احملًتموف،
يشرفٍت أف أمثل أماـ ؾبلسكم اؼبوقر لتناكؿ موضوع من أىم مواضيع 
الساعة، كىي مناسبة ألجدد التأكيد من خالؽبا على ما توليو اغبكومة 
من أنبية خاصة ؽبذا اؼبوضوع اؼبرتبط حبماية القدرة الشرائية للمواطنُت 

 .كمعاعبة إشكالية ارتفاع األسعار



 

11 
 

ذل السيدات كالسادة اؼبستشارين كقبل ذلك، أكد أف أتوجو بالشكر إ
احملًتمُت على انشغاالهتم اؼبشركعة هبذا اؼبوضوع الذم أضحى يؤرقنا 

 . صبيعا، حكومة كبرؼبانا كـبتلف الفعاليات االقتصادية كاالجتماعية
كيف ىذا اإلطار، أؤكد لكم بأف بالفعل، ككما ذكرمت، مت تسجيل 

كبصفة خاصة الطماطم، ارتفاعات مهولة يف أسعار بعض أنواع اػبضر 
درىم للكيلوغراـ، كارتفع  12حيث بلغ معدؿ السعر الوطٍت ؽبذه اؼبادة 

درىم للكيلوغراـ،  18يف بعض اؼبناطق خالؿ شهر مارس اؼباضي إذل 
كيرجع ىذا االرتفاع إذل عامل أساسي، يبكن إصبالو يف قلة العرض 

كما -ات عامل الفيضاف: الناتج عن عاملُت موضوعيُت كاستثنائيُت
اليت شهدهتا بالدنا ما بُت شهر يناير كشهر مارس اؼباضي، كاليت  -ذكرمت

أدت إذل إتالؼ أجزاء مهمة من اؼبساحات اؼبخصصة إلنتاج الطماطم، 
ىكتار بالنسبة للبيوت  1000حيث تقدر اؼبساحات اؼبتضررة حبوارل 

ألف طن  160البالستيكية اؼبغطاة، كقد نتج عن ذلك ضياع حوارل 
الطماطم، فبا أدل إذل نقص ىاـ يف العرض الوطٍت من ىذه اؼبادة،  من

كما أنو كانت صعوبة كذلك للولوج إذل بعض اغبقوؿ، كالذم أدل إذل 
إتالؼ كميات ىامة من الطماطم اليت دل ذبن يف كقتها، خاصة يف 

 .مناطق سوس ماسة درعة كالغرب
ية، كيتمثل يف ثانيا، كينضاؼ إذل ىذا العامل عامل آخر ال يقل أىم

انتشار نوع من الفطريات الناذبة عن نسبة الرطوبة اؼبرتفعة داخل البيوت 
البالستيكية يف أغلب مناطق اإلنتاج، كاليت أدت إذل إتالؼ كميات 

 . ىامة من اؼبنتجات
ىاتو األسباب أدت إذل تقليص العرض، كبالتارل إذل ارتفاع السعر، 

ليت كعبت سوؽ اعبملة بالدار فعلى سبيل اؼبثاؿ، كميات الطماطم ا
طن فقط، مقابل  300البيضاء يف األسبوع األخَت لشهر مارس بلغت 

 .%85طن يف نفس الفًتة من السنة اؼباضية، أم بالبفاض  2065
 حضرات السيدات كالسادة اؼبستشاركف احملًتموف،

أخذا بعُت االعتبار ىذه الوضعية االستثنائية، كبغية تفادم استغالؽبا 
من طرؼ اؼبضاربُت، قامت اغبكومة بتكثيف عمليات اؼبراقبة، حيث 

منها هتم عدـ  46ـبالفة،  411مكن ىذا العمل من ضبط أزيد من 
اؼبركر بسوؽ اعبملة، كقد مت ربرير ؿباضر خبصوصها كالشركع يف تطبيق 

 . لواجب ازباذىا يف ىذا اجملاؿاعبزاءات ا
كمن أىم ما مت استخالصو من خالؿ اؼبخالفات اؼبسجلة، كىو أف 

اإلجراء الذم ازبذتو اغبكومة مؤخرا، اؼبتمثل يف إلزامية اؼبركر بأسعار 

اعبملة، قد بدأ يعطي مفعولو، حبيث أف عدد اؼبخالفات السالفة الذكر، 
تشكل أزيد من نصف ما مت ، كاؼبسجلة يف شهرين من ىذه السنة فقط

 .بكاملها 2009تسجيلو يف سنة 
كقد ركزنا على اإلشكالية دياؿ أسواؽ اعبملة، ؼباذا؟ ألهنا تشكل 

من ارتفاعات األسعار اؼبسجلة بالنسبة  %80أك تفسر  80%
للطماطم، كأعطيكم مثاؿ، بُت شهر فرباير كمارس كاف سعر الطماطم 

للكيلو، يف أسواؽ اعبملة  درىم 12دراىم للكيلو إذل  7مر من 
دراىم، أم  4دراىم، االرتفاع دياؿ  9دراىم إذل  5االرتفاع كاين دياؿ 

دراىم منها ماجية من  4دراىم اللي تزادت بالنسبة للمواطن  5من ىاذ 
 .أسواؽ اعبملة

كلذلك، بالنسبة للعمل الذم ستقـو بو اغبكومة يف ىذا اجملاؿ، 
ؼبواد الغذائية، كمن مت ضباية القدرة كاليت هتدؼ إذل اغبد من غالء ا

 :الشرائية لعمـو اؼبواطنُت كاؼبواطنات، فهي اػبطة ترتكز على أربعة ركائز
أكال، اغبرص على ضماف تزكيد السوؽ باؼبواد الغذائية، كىنا هبب 

التذكَت بالعديد من التدابَت اؽبيكلية اليت ازبذهتا اغبكومة يف إطار اؼبغرب 
قطاع الفالحي ببالدنا، كالذم يرـك ربسُت مسالك األخضر للنهوض باؿ

اإلنتاج كتقليص التبعية لألسواؽ اػبارجية كربسُت اؼبردكدية، كبالتارل 
، كالذم  ضماف سبوين قار كدائم من اؼبواد األساسية، إذ أف اؼبشكل اليـو

يهدد جل الدكؿ اؼبنتجة كمن بينها بالدنا، ىو تراجع العرض نتيجة 
بب التقلبات اؼبناخية كظهور أمراض جديدة تضرر احملاصيل بس

اليت أتلفت " توتا أبسولوتا"مستعصية من قبيل االنتشار اؼبضطرد لذبابة 
السنة اؼباضية كميات ىامة من ؿبصوؿ بعض أنواع  -كما تعلموف-

 .اػبضر
كبغية التصدم ؽبذه اإلشكاليات دبا يلـز من جدية، فإف كزارة 

اقية، على إهباد اغبلوؿ اؼبالئمة حىت ال الفالحة تنكب، كبنوع من االستب
يطرح اؼبشكل ؾبددا يف الصيف اؼبقبل، خصوصا كونو يتزامن ىذه السنة 

 .مع شهر رمضاف اؼببارؾ
ثانيا، ربسُت تدبَت السوؽ، كيف ىذا الصدد ال أخفيكم، حضرات 
السيدات كالسادة، أف تنظيم أسواؽ اعبملة كاغبرص على إلزامية مركر 

ات من اػبضر كالفواكو عربىا سيكوف لو األثر اإلهبايب على صبيع اؼبنتوج
 .األسعار كبالتارل على القدرة الشرائية  للمواطنُت

كما -ككعيا من اغبكومة بأنبية ىذا اإلصالح، تنكب حاليا 
كل من كزارة الصناعة كالتجارة كالتكنولوجيات اغبديثة ككزارة  -تعلموف
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يد ألسواؽ اعبملة من أجل جعل الداخلية على إعداد إطار تنظيمي جد
النظاـ اؼبرتبط بتلك األسواؽ أكثر فعالية، حيث ترتكز الدراسة، اليت 
ىي اليـو يف طور اإلقباز، على ضبط العدد الفعلي ألسواؽ اعبملة 

كانتشارىا اعبغرايف كالسعي إذل إحداث مراكز للتجميع قريبة من مناطق 
ج قبل توزيعو على أسواؽ اإلنتاج، سبكن الفالحُت من ذبميع اؼبنتو

اعبملة، فبا سيمكن إف شاء اهلل من تقليص الوسطاء كؿباربة األسواؽ 
من اػبضر كالفواكو، فبا يؤدم  %40العشوائية اليت تستقطب أكثر من 

 .حتما إذل ارتفاع األسعار بالنسبة للمستهلك
كمن ىذا اؼبنطلق، هبب أف نستحضر صبيعا االنعكاسات اإلهبابية 

كد على القدرة الشرائية للمستهلكُت كاؼبنتجُت إذا مت احًتاـ اليت ستع
 .اعبميع للقانوف

ثالثا، إصالح كتعزيز اؼبراقبة، حيث ذبدر اإلشارة يف ىذا الصدد أف 
القانوف اؼبغَت للقانوف اؼبتعلق حبرية األسعار كاؼبنافسة، كاليت بعد 

كقر التعديالت اليت أدخلت عليو، كاليت صادؽ عليو ؾبلسكم ادل
باإلصباع، أصبح يتضمن العديد من التدابَت اليت ترمي إذل ضماف اؼبزيد 

من الشفافية يف العالقة بُت البائعُت كاؼبستهلكُت عن طريق الرفع من 
اعبزاءات كإمكانية تطبيق عقوبات إدارية من طرؼ السلطات احمللية، 
ضمن إذف اليـو العقوبات يبكن تتخذ ؿبليا، ما ترجعش للمركز، كذلك م

 .السرعة كالفعالية يف زجر اؼبخالفُت كاؼبضاربُت
كمن أجل توضيح ىذه اؼبقتضيات مت إصدار دكرية كزاراتية مشًتكة 

بُت كزارة الداخلية ككزارة التجارة ككزارة الشؤكف االقتصادية كالعامة، 
توضح طرؽ إشهار أسعار اؼبواد كاػبدمات، كسنقـو ابتداء من شهر 

سيسية لفائدة التجار كاغبرفيُت لشرح كتبسيط مام اؼبقبل حبمالت تح
اؼبقتضيات القانونية كاغبث على إلزامية االلتزاـ هبا كاعبزاءات اؼبًتتبة عن 

 .اإلخالؿ بعدـ تطبيق ىذه اؼبقتضيات
باؼبوازاة مع ذلك، سنقـو كذلك بتنظيم دكرات تكوينية لفائدة 

 .ية اعبديدةاؼبراقبُت قصد سبكينهم من استيعاب اؼبقتضيات القانوف
 -كما تعلموف-رابعا، مشركع قانوف غبماية اؼبستهلك، حيث مت 

كضع من طرؼ اغبكومة مشركع القانوف القاضي بتحديد تدابَت غبماية 
اؼبستهلك يف صبيع معامالتو التجارية، كالذم ىو اليـو قيد الدرس 
ؿ كاؼبناقشة بالربؼباف اؼبوقر، اللجنة صادقت عليو، كالذم يعترب شبرة عم

كل اؼبتدخلُت من قطاعات كزارية معنية كصبعيات ضباية اؼبستهلكُت 
كاعبمعيات اؼبهنية كغرؼ التجارة كالصناعة كاػبدمات كفعاليات 

جامعية، كيراىن ىذا اؼبشركع على ضباية اؼبستهلك من التجاكزات 
كالسلوكات التجارية غَت اؼبشركعة، كاليت سبارس عليو بصورة مباشرة أك 

، متسببة يف حدكث أخطار كتداعيات قد تؤثر على حياتو غَت مباشرة
كصحتو كسالمتو كحقو يف االستهالؾ، كما وبدد مشركع القانوف مفهـو 

 .قركض االستهالؾ كاغبقوؽ اليت يبنحها القانوف للمقًتض
كيف اػبتاـ، أكد، حضرات السيدات كالسادة اؼبستشاركف، أف أسجل 

تعرفو أسعار جل أنواع اػبضر على بإهباب اؼبنحى التنازرل الذم بدأت 
كذلك بفعل  -كما تعلموف-مستول السوؽ ابتداء من األسبوع اؼباضي 

ربسن األحواؿ اعبوية كدخوؿ اؼبنتجات اؼبوظبية، كىذا ما يربز أف 
االرتفاع اؼبسجل كاف ظرفيا كما سبق أف أكدنا على ذلك يف العديد من 

حية عرفت أسعارىا تراجعا اؼبناسبات، بل إف عددا من اؼبواد غَت الفال
مهما مقارنة مع الفًتة اؼباضية بالنسبة للسنة اؼباضية، مثل البطاطس اللي 

 10درىم، اعبزر البفض من  3,50درىم إذل  12البفضت من 
درىم إذل  18درىم  16دراىم، كالطماطم البفضت من  4دراىم إذل 

يف منحى إهبايب دراىم للكيلوغراـ، كىذا يبُت أننا اغبمد هلل دخلنا  10
 .بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطنُت

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد الوزير، سأعطي الكلمة للفرؽ بالتتابع، التعقيب 
 .األكؿ لفريق األصالة كاؼبعاصرة

 :التويزي أحمد السيد المستشار
 السيد الرئيس،

الوزير أقر بأف ىناؾ يف الواقع ماذا عسام أف أقوؿ، يف الواقع السيد 
إشكالية فيما ىبص األسعار، ككذلك شاؼ بأف صبيع الفرؽ، سواء 
كانت أغبية أك معارضة، كاعية باػبطورة دياؿ ىاذ اؼبشكل، كلكن، 

السيد الوزير، ما كنا ننتظر باش ذبي اغبكومة كتعاكد لنا راه كاينة الشتا، 
ىذا السؤاؿ كنا راه اؼبشكل عندنا يف السوؽ ككذا، كبن عندما كضعنا 

ننتظر أف تقوؿ اغبكومة اإلجراءات الفعلية الواقعية اليت عملتها لكي 
ربافظ على استقرار األسعار، ما بغيناشام نقولو راه كاين ىذا كاين 
ىذا، احنا جينا نتشكاك للحكومة كاغبكومة تتشكى علينا، نريد أف 

ر، السيد تكوف ىناؾ إرادة سياسية كاضحة، عالش؟ ألف ارتفاع األسعا
الوزير، ىو خطورة بالنسبة للسلم االجتماعي، خطورة بالنسبة للفقراء 

دياؿ ىاذ البالد، نبا اكثار، ىاد الفقراء اكثار، اؼبواطن ما باغيش 
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الكركفيت، كبغا اغبوت، راه باغيُت البصلة كمطيشة، راه ىذا من صلب 
 .االىتمامات دياؿ اغبكومة

طورة ىذا اؼبشكل، كراه ملي نريد من اغبكومة أف تكوف كاعية بخ
السادة الربؼبانيُت اعطاك اؼبشكل دياؿ مطيشة كالبصلة راه كاينة فوضى 
فيما ىبص األسعار، فوضى فيما ىبص صبيع اؼبواد االستهالكية، كاين 

اللي ىو  99.06قانوف، كما قلتوشام للمواطنُت أف ذاؾ القانوف دياؿ 
ؿ اللي كيخلي األسعار يف متعلق حبرية األسعار كاؼبنافسة، ىذا مشك

السوؽ بُت العرض كالطلب، ما تكلمناش عليو، احنا درنا قانوف اللي 
ىو باش نكونو على مستول االرباد األكريب كلكن ما تبعناش اؼبشاكل 

اػبطَتة اللي ثارت بعد القانوف، كدرنا كذلك ىذاؾ ؾبلس اؼبنافسة، 
ا يف ىذا اؼبوضوع، ؾبلس اؼبنافسة اللي خصو يلعب كاحد الدكر كبَت جد

 12دراىم كصل ؿ  6راه ماشي غَت يف مطيشة، اغبديد كاف ب 
 . ، كزد على ذلك75كصلت ؿ  60درىم، السيمة كانت ب 

نريد أف ىاذ ؾبلس اؼبنافسة اللي اغبكومة ملي جبتو ىاذ القانوف كنا 
طالبنا كطالبت الفرؽ الربؼبانية باش يكوف عندك تقرير، باش الصوت 

تقريرم، كلكن اغبكومة كانت رافضة كربايلت كخالت ىاذ ديالو يكوف 
ؾبلس اؼبنافسة فارغ، احنا اخذينا ؾبلس اؼبنافسة حباؿ االرباد األكريب 
كلكن كما اعطيناش االختصاص ؽبذا اجمللس لكي يقـو بواجبو حىت 
يصبح حبالو حباؿ اجملالس اؼبماثلة يف االرباد األكريب، ىذا ىو اللي 

 . طنُتخصو يسمعوا اؼبوا
كىاذ الشي كنطلبو منكم على أنو تتخذكا إجراءات كاقعية يسمعها 

اؼبواطن، ماشي قبيو نقولو للمواطن راه كانت الشتاء راه كاف الغيس 
كاؼبضاربة، اؼبضاربة راه سوقكم ىاذ الشي، حىت ذاؾ اؼبراقبة دياؿ 

العماالت كاألقاليم راه ما عندنبش شي حق، آش عند اؼبراقبُت؟ كاش 
دريت البالكة، كاش عرضت األشباف؟ كلكن ليس ؽبا الدكر يف الزجر  انت

كيف تثبيت السوؽ الداخلية، كىذا من صلب اىتمامات اغبكومة، كىذا 
... أؤكد كأقوؿ ىذا خطر على السلم االجتماعي كخطر على الشغيلة

 .ىاذ الشي اللي ابغيناكم نسمعكم السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

لفريق التحالف االشًتاكي، أرجو مرة أخرل من  شكرا، الكلمة
 .اإلخواف التقيد بالوقت، التعقيب لكم دقيقتُت فقط

 :الزغاري عذاب محمد السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس

شكرا السيد الوزير على التوضيحات، كبن ال ننكر على أنو اغبكومة 
موضوع  كتبذؿ ؾبهودات باش تعاجل جل اؼبواضيع اغبساسة كالسيما

الغالء، لكن، السيد الوزير، احنا طرحنا سؤاؿ على مدل تفعيل دكرة 
التسويق، كنا ننتظر منك، السيد الوزير، على أنو تعطينا إجابات 

جاء الوزير األكؿ على ... كاضحة ألنو يف التصريح اغبكومي جيتو هباذ
أساس تنظيم ىذا السوؽ، اآلف حنا كنعرفو ىاذ اؼبضاربات، كانتما 

رفوىا السيد الوزير، اغبكومة كيعرفها، اؼبواطن كيعرفها، ىناؾ منتوج كتع
كيقطع سبع مراحل ما بُت اؼبنتج كاؼبستهلك، ىاذ السبعة اؼبراحل كلها 

كتنشف اعبيوب انتاع اؼبواطنُت، من ىذاؾ السمسار اللي على قرب 
ين الضيعة، ؽبذاؾ اؼبخزف اللي يف الدار البيضاء، كاؼبنتوج تيعاكد يرجع لع

اؼبكاف كيتعاكد يتباع، تيدكز يف سبعة مراحل، ىاذ السبعة مراحل كلها 
كيتم فيها الزيادات، ككيتم فيها كاحد الربح اللي ىو غَت مشركع، حبذا 

لو كاف اؼبنتج كيتنفع من ىاذ الشي، كلكن ماشي اؼبنتج اآلف، ىناؾ 
كتغلى،  كاحد العدد دياؿ  الوسطاء كاؼبتدخلُت اللي نبا كيجعلوا األشبنة

كىذا ىو عالش احنا يف التصريح اغبكومي اقتنعنا على أنو دكرة التسويق 
البد غادم نكونو مسانبُت فيها كلنا، برؼباف كحكومة كؾبتمع مدين 

 .كمواطنُت كمستهلكُت
ىناؾ، السيد الوزير، قلتم أنو كاين األمراض، األمراض ىناؾ 

راض الفالحية مؤسسات، ىناؾ كزارة اللي كًتاقب ىاذ الشي، األـ
ماشي عاد جديدة علينا أك تفاجأنا هبا، ىاذ األمراض ىاذم راىا عادة 

دائما كتجي، كتجي للطماطم، كتجي للنخيل، كتجي لواحد العدد 
دياؿ اؼبنتوجات، إذف األمراض ىناؾ جهات اللي خصها تتحمل 

 .اؼبسؤكلية دياؽبا 
، السيد الوزير، اؼبراقبة، اؼبراقبة البعدية معطاتش نتيجة، كخَت دليل

أنو يف ىاذ الربؼباف، يف ىاذ القبة األسبوع اؼباضي قلنا نتنكر على أنو 
كاين اختالالت، كاين كاحد العدد دياؿ اإلجراـ يف حق اؼباؿ دياؿ 

الدكلة، كىناؾ متابعات اللي كيخصها تدير، باألسف ىاذ الشي 
نبقاك نتسناك تيتعطل، خرجنا من اؼبراقبة القبلية للمراقبة البعدية باش 

سنُت أخرل، خص اؼبراقبة إذل كانت بعدية أك قبلية خصها تكوف 
النتيجة دياؽبا، ىاذ اؼبراقبة أشنو ىي النتيجة دياؽبا؟ كاحنا ذكرناكم، 

السيد الوزير، ىاذم سنوات على أنو كضعنا قانوف دياؿ اؼبراقبة كاعبودة 
راه ىذا تقريبا  كضباية اؼبستهلك للي جيتو هبا دابا يف اعبواب ديالكم،

كاضعُت ىاذ اؼبشركع، راه ماشي ضركرم غَت إذل ما كاف  98من 
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مشركع قانوف دياؿ اغبكومة عاد يبكن لنا قبتهدك فيو، ىناؾ مشاريع 
قوانُت اللي حاطينها كاحد اجملموعة دياؿ اؼبستشارين، كاللي غادم 

ياؿ ىذا، كىذا تصب يف إطار اؼبراقبة، ال اؼبراقبة دياؿ اعبودة كال اؼبراقبة د
 . كلو ؾبهودات اللي خص يساىم فيها اعبميع

اآلف، أنا بكل أسف، السيد الوزير، أنا كنحمل اؼبسؤكلية للجميع، 
كعلى رأسها اغبكومة، ألنو ىاذ اؼبشكل دياؿ الزيادة راه ماشي يف صاحل 

اجملتمع ديالنا، ألنو ىناؾ فئات اللي عندىا دخل ؿبدكد، أقل دبا ىو 
 500درىم،  1000راه كاين الناس اللي مكيدخلوش يصرح بو، 

درىم، كيفاش غادم يكوف اؼبصَت دياؽبم؟ كىذا الدكر  400درىم، 
 .ديالنا، كمن الواجب ديالنا على أنو نطرحو ىاذ اإلشكاليات ىنايا

 .كشكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد اؼبستشار، الكلمة للفريق اغبركي
 :العالفي الرحيم عبد لسيدا المستشار

 .شكرا السيد الرئيس
نشكركم السيد الوزير على التوضيحات اللي قدمتوىا لنا، كعلى 

اػبطوات اليت تقـو هبا اغبكومة من الرفع الصاركخي ألسعار مواد 
االستهالؾ، إال أننا نؤكد من ىذا اؼبنرب أف اؼبواطنُت يعانوف يوميا من 

السنة كل األرقاـ القياسية، فبا بات ىذه الزيادات اليت حطمت ىذه 
يهدد األسر الضعيفة كاؼبتوسطة يف غياب مراقبة مستمرة للسماسرة، اليت 

 .ال يهمها إال االغتناء على حساب اؼبواطنُت
كؽبذا، نطالب اغبكومة ببذؿ اؼبزيد من اعبهد كتكثيف عباف اؼبراقبة  

ا اؼبعقولة اليت دبختلف األسواؽ الوطنية حىت تستقر األسعار يف حدكده
 . تتناسب كالدخل الفردم للمواطنُت

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

، الكلمة اآلف للفريق االستقالرل، فليتفضل  .شكرا للمستشار احملًـت
 :المستشار السيد محمد األنصاري

 .شكرا السيد الرئيس
 السيد الوزير،

 الزميالت كالزمالء،
اظبحوا رل يف البداية باش نتقدـ جبزيل التشكرات للسيد الوزير على 
كافة اؼبعطيات كالبيانات اليت قدمت للمجلس اؼبوقر كمن خاللو للرأم 

العاـ الوطٍت حوؿ ىذا اؼبوضوع اؽباـ، الذم يتعلق بالقدرة الشرائية 
ر للمواطنُت، كبطبيعة اغباؿ الذم يتبُت من خالؿ ما جاء بو السيد الوزم

كمن الواقع أف اغبكومة تقـو بعمل جد مضن من أجل ضباية القدرة 
 . الشرائية للمواطن كالتوازف يف السوؽ رغم الصعوبات اؼبتواجدة

كإننا نود، السيد الوزير، رغم ىذا العمل اؼبضٍت أف تكوف ىناؾ 
ؾبهودات إضافية كإجراءات أكثر جرأة من أجل ضباية القفة للمواطنُت، 

ضباية اؼبستهلك، كباؼبناسبة نثمن ما قامت بو اغبكومة  ككذلك من أجل
من اإلتياف دبشركع القانوف اؼبتعلق حبماية اؼبستهلك، الذم يعد مطلبا 

 . أساسيا بالنسبة لشروبة عريضة أك بالنسبة لكافة اؼبواطنُت
مث كذلك نعتقد أف اغبكومة كضعت أصبع اعبرح بالنسبة للمواد 

اعبملة، كالتعقيدات اليت تعرفها تلك األساسية فيما ىبص أسواؽ 
األسواؽ، كالضريبة على القيمة اؼبضافة اليت تعد مرتفعة بالنسبة 

للخدمات اؼبقدمة، كاليت ؽبا انعكاس سليب على أسعار اؼبواد الغذائية 
األساسية، كنتمٌت السيد الوزير أف تتخذ بعض اإلجراءات غبل ىذه 

 .لقوة الشرائية للمواطنُتاإلشكاليات اليت ستنعكس إهبابا على ا
مث كذلك يف آخر نقطة ألف الوقت يدانبنا ىو نود من اغبكومة أكال 
أف تعتٍت هبذا اؼبوضوع نظرا للتقلبات اليت تعرفها السوؽ خبصوص اؼبواد 
االستهالكية األساسية كخاصة اػبضر منها، كبطبيعة اغباؿ ىذا يتطلب 

أجل ضماف القوت أك كذلك ربريك األجور كالعمل على ربسينها من 
 . العيش الكرًن عبميع اؼبواطنُت، سواء كانوا أجراء أك موظفُت

كآخر نقطة أريد أف أشَت إليها ىو أف تعمل اغبكومة على 
التحسيس كالًتشيد بالنسبة للعادات االستهالكية للمواطنُت، ألف ىذه 

الثقافة غَت موجودة يف بالدنا مع األسف الشديد، ألف إذا الطماطم 
اف شبنها قد ارتفع فالبد أف ىناؾ بديل، كلكن البد من اغبكومة من ؾ

كاجبها أف ترشد اؼبواطن كتوجهو إذل اؼبواد االستهالكية اليت تكوف بديال 
على بعض اؼبواد، كىكذا ستخلق التوازف عن طريق اإلعالـ كعن طريق 

التحسيس كعن طريق الندكات كعن طريق التدخل باغبسٌت مابُت 
 .جتماعية كالفاعلُت ككذلك صبيع اؼبتدخلُت يف القطاعالفئات اال
 .كشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد اؼبستشار، الكلمة اآلف لفريق التجمع الدستورم 

 .اؼبوحد
 :المهاشي المجيد عبد السيد المستشار
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 .شكرا السيد الرئيس
 السيد الوزير،

 السادة اؼبستشارين،
السيد الوزير، الذم استمعنا لو  يف البداية نشكركم على جوابكم،

لقد ركزمت فقط على الطماطم، : بإمعاف، كنريد أف نسجل ما يلي
كسؤالنا كاف يشمل ارتفاع األسعار يف العديد دياؿ اؼبواد، حيث أنو كذل 

 .موضوعنا ىو موضوع دياؿ غالء مادة كاحدة ىي الطماطم
م سؤالنا كذلك كاف كاضحا، قلنا لكم، السيد الوزير، ما ق

اإلجراءات اليت يبكن أف تقدمها اغبكومة للفئات اؼبعوزة كالفقَتة من 
جراء ىذا الغالء؟ فقد قلتم أف ىذه السنة كانت حالة استثنائية، كنا 

ننتظر منكم، السيد الوزير، كمن اغبكومة باش تعطيونا إجراءات 
استثنائية، ماداـ أنو كضع استثنائي، تضررت منو فئات معينة، كاف على 

كومة أف تقـو بإجراءات استثنائية أيضا، كىذا ما دل نسمعو منكم، احل
أما أف نقوؿ أف اغبكومة ىيأت اؼبخطط األخضر راه غادم يضمن 

كإصالح كتشديد اؼبراقبة كربسُت تدبَت ... التمويل من بعد، إذل آخره
السوؽ كمشركع قانوف ضباية اؼبستهلك كيتناقش يف الربؼباف، ىذه مسائل 

يد الوزير، كانت مضامينها أثَتت يف التصريح اغبكومي، دبعٌت كلها، الس
أف الشعب اؼبغريب كلو ينتظرىا، كبالتارل ما شي ىي اإلجراءات اللي كنا 

 .أنكم من خالؿ السؤاؿ ديالنا

 
فهذه اؼبشاريع كلها الزلنا ننتظرىا منذ سنتُت كنصف، فماشي اليـو 

اؼبراقبة أك اليـو غادم ننظم عاد غادم نقولو بأنو اليـو غادم نشدد 
أسواؽ اعبملة أك اليـو عاد غادم قبيبو قانوف ضباية اؼبستهلك يف حُت 

أف ىذا القانوف بالذات اللي استمعنا يف ىذه القاعة، السيد الوزير، 
عشرات اؼبرات، كاف موضوع إحاطات، موضوع أسئلة آنية، موضوعات 

 .بدأنا كنسمعوهداخل اللجن، اآلف عاد كصل الوقت ديالو باش 
 . شكرا السيد الرئيس
  :السيد رئيس الجلسة

، الكلمة اآلف للفريق االشًتاكي  .شكرا اؼبستشار احملًـت
 :علمي محمد السيد المستشار

 .شكرا السيد الرئيس
 السيد الوزير،

استمعت بإمعاف للجواب الذم تقدمتم بو عن ىذا السؤاؿ احملورم، 
كلكن باسم الفريق االشًتاكي أجدين مضطرا ألسجل مالحظة، مفادىا 
ىو أف ما كرد يف جوابكم يعد كثبا على الواقع أك ذباكزا لو، ؼباذا السيد 
الوزير؟ ألنكم، كما أشار إذل ذلك بعض الزمالء الذم تناكؿ التعقيب، 

نكم كقفتم عند ربليل أسباب ظاىرة ارتفاع األسعار، أنتم كحكومة ىو أ
متضامنة تدبركف الشأف اليومي العاـ للمواطنُت، ال يبكن لكم أف تقفوا 

كقفة اؼبتفرج كربددكا األسباب مع معاينة اؼبوجات اؼبتتالية الرتفاع 
 20األسعار، كال أخص بالذكر فقط الطماطم اليت بلغ الكيلوغراـ 

درىم كما تفضلتم يف عرضكم، كلكن أيضا عليكم أف  18كدرىم أ
تنتبهوا إذل الوسط القركم، يف إقليم كزاف قاركرة الغاز يف اؼبناطق النائية 

درىم، كيف إبانو اتصلنا بالسلطات احمللية كال أحد من  200كصلت 
 . وبرؾ ساكنا ذباه ىؤالء اؼبواطنُت

ضعفُت نفذ صربىم، ال بكل صريح العبارة، اؼبواطنوف الفقراء اؼبست
يبكن أف يتحمل ىذا الوضع سيما كأننا عندنا يف تبويب اؼبوازنة العامة 

للدكلة كاين باب اؼبصاريف الطارئة أك دياؿ اؼبداخيل الطارئة، فهذه 
حالة استعجالية ال ربتاج إذل تأخَت، كاف على اغبكومة أف تتدخل يف 

 .اب ىذه الظاىرةالوقت اؼبناسب دكف أف تأيت للربؼباف لشرح أسب
أيضا، السيد الوزير، قلتم تنامي األسواؽ العشوائية، فهي ناذبة عن 
انعداـ الرقابة، لو أف األجهزة اؼبختصة تقـو بدكرىا يف اؼبراقبة القبلية ؼبا 

كنا أماـ تنامي ىذه األسواؽ العشوائية، كخاصة أننا غيبنا أك دل يعد 
ؿ يف سوؽ اعبملة، احنا كفريق العمل قائما بنظاـ اغبسبة اللي كاف يتدخ

اشًتاكي نطالب بتسريع اؼبصادقة على القانوف الذم ينظم سوؽ اعبملة، 
ماشي نساينو كما كقع اآلف يف الدار البيضاء حىت تصل احملاكمة عاد 

نديرك قانوف، كليكن يف علمكم أف الوسطاء دياؿ ىاذ السوؽ ىم الذين 
ضعفة الفقَتة تضيع، كأكتفي يغتنوف كالفالح يضيع ككذلك الفئات اؼبست

 . هبذا القدر
 .كشكرا

  :السيد رئيس الجلسة
، الكلمة اآلف جملموعة اغبركة الديبقراطية  شكرا للمستشار احملًـت

 االجتماعية،
ال يوجد أحد، إذف استأذف اجمللس إلعطاء الكلمة للسيد الوزير للرد 

 .دقيقة السيد الوزير 14على التعقيبات يف حدكد 
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األول، المكلف بالشؤون  الوزير لدى المنتدب الوزير السيد
  :االقتصادية والعامة
 .شكرا السيد الرئيس

 .بسم اهلل الرضبن الرحيم
 السيدات كالسادة اؼبستشارين،

أريد يف البداية أف أكضح بأف اغبكومة ؽبا إرادة سياسية قوية من 
كاطنُت، أريد أجل مواجهة غالء اؼبعيشة كاغبفاظ على القدرة الشرائية للم

كذلك أف أبُت مرة أخرل بأف اغبكومة عازمة كل العـز بفضل الثقة اليت 
ربظى من طرؼ جاللة اؼبلك، كالثقة دياؿ اؼبستشارين كدياؿ الربؼبانيُت 
دياؿ األغلبية من أجل اؼبضي قدما من أجل اإلصالح كمواجهة كل ما 

 . ربُتمن شأنو أف يضرب القدرة الشرائية للمواطنُت ككل اؼبضا
كيف ىاذ اإلطار، اظبحوا رل أف أكضح كأف أعطى بعض التوضيحات 

 .حوؿ بعض اؼبغالطات اليت مت األخذ هبا كاليت تركج اليـو
اؼبغالطة األكذل، اغبكومة زادت يف أسعار ىاذ اؼبواد األساسية، أكال 
الذم يتحكم يف أسعار اؼبواد األكلية ىو السوؽ، إذف العرض كالطلب، 

يست اغبكومة اليت تزيد يف ىذه األسعار أك تنقص، ملي كاف كبالتارل ؿ
سعر الطماطم بثالثة دراىم اغبكومة ما كانتش مسؤكلة عليو، كلكن 

درىم اغبكومة ليست مسؤكلة  16كذلك ملي الطماطم طلعت ؿ
 .عليو، نكونو كاضحُت

النقطة الثانية، كذلك تيخصنا نوضحو، باش متكونش بيناتنا أم 
الثانية اللي كيخصنا تأكيدىا ىو أننا يف ىاذ اإلطار  مغالطة، النقطة

تقاؿ كذلك بأنو كقع تراجع يف بعض اؼبؤشرات االجتماعية، يف بعض 
األسئلة اللي طرحت، بغيت نذكر بأف اؼبندكبية السامية للتخطيط يف 

آخر تقرير اللي قدمت األسبوع اؼباضي، بينت بأنو كقع ربسن يف 
 :طط األلفيةاؼبؤشرات األساسية دياؿ مخ

 2إذل  2007أكال بالنسبة لعدد الفقراء، عدد الفقراء كصل سنة 
مليوف اللي كاف ىاذ الشي يف  10ألف فقَت، ماشي  700مليوف ك

التسعينات، كقع ربسن كبَت بفضل اؼببادرة الوطنية للتنمية البشرية، اللي 
أعطى االنطالقة دياؽبا جاللة اؼبلك، كبفضل السياسة االجتماعية 

 .غبكومةؿ
النقطة الثانية بالنسبة للتمدرس، اؽبدؼ دياؿ تعميم التمدرس سنة 

 %90,5غنوصلو لو إف شاء اهلل ألنو كصلنا ىاذ السنة إذل  2015
 .دياؿ التمدرس

بالنسبة لإلشكالية اغبقيقية دياؿ تقليص كفيات األطفاؿ، البفض 
إف يف ألف كالدة، كىذا تيبُت بأف  38ألف إذل اليـو فقط  76من 

 .غنحققو أىداؼ األلفية 2015شاء اهلل يف 
النقطة الثالثة، اؼبغالطة الثالثة، كىو يقاؿ، كظبعتها ىنا كذلك، كمت 

اغبكومة تقـو بدكرىا ... تأكيدىا، استقالة اغبكومة، اغبكومة تتفرج إخل
بكل مسؤكلية يف ىذا اإلطار، كىنا بغيت نذكر بأف إذل اخذينا األرقاـ، 

الشرائية؟ ىو الدخل الفردم، الدخل الفردم السنوم أشنو ىي القدرة 
 2009ك 2008، أكثر من ذلك ؼباذا مت التمكُت يف %4ارتفع ب 

رغم األزمة الدكلية أف الدخل الفردم بقي مرتفع؟ ألننا استطعنا بالنسبة 
للمواد اؼبدعمة، اللي ىي أساسية بالنسبة للمواطنُت، كتكلم األخ على 

نينة الغاز إذل طبقنا حقيقة األسعار تيخص قنينة قنينات الغاز، اليـو ؽ
درىم، تنتكلمو يف اؼبدف، مكنتكلموش على  100الغاز نبيعها ب

درىم،  40البوادم اللي كتوصل أكرب، اليـو كيخلصوىا اؼبواطنُت ب 
دراىم  9اليـو اؼبازكط أم الغازكاؿ، الغازكاؿ اليـو كيخصو يباع ب

حرصا على القدرة الشرائية  دراىم كعشرين، كلكن 7كعشرين عوض 
دياؿ اؼبواطنُت مطبقناش حقيقة األسعار، مطبقناش االرتفاعات اللي 

كاينة يف األسواؽ الدكلية، ألننا رأفة على القدرة الشرائية دياؿ اؼبواطنُت 
 .اعتربنا بأف صندكؽ اؼبقاصة ينبغي أف يقـو بدكره يف ىاذ اجملاؿ

أف القدرة الشرائية تبقى  كذلك كيخصنا ندققو بأف كيفاش استطعنا
تتحسن، ألننا رفعنا يف األجور، اليـو صبيع اؼبوظفُت يف ىاذ السنة إف 

درىم يف  500درىم يف الشهر،  500شاء اهلل غيوصل ؽبم أكثر من 
الشهر دياؿ الزيادة يف ىاذ السنتُت ىاذم ربققت، اليـو يبكن رل نقوؿ 

ضريبة على الدخل، دياؿ اؼبوظفُت مت إعفاؤىم من اؿ %58لكم بأف 
 . ىاذم ربققت

دياؿ الناس اللي كيتقضاك  %95اليـو يبكن رل نقوؿ لكم بأف 
مبقاكش كيخلصوا الضريبة على الدخل،  -أم اؼبتقاعدين –اؼبعاشات 

ىذا ربقق، بفضل األغلبية كالدعم دياؿ األغلبية، ىذا شيء حقيقي 
يف األسابيع كاللي غادم يتحقق ككاقعي، كبالتارل اللي ربققت كذلك، 

اؼبقبلة كىذا أساسي، اليـو ألكؿ مرة اغبد األدىن لألجور بالنسبة للوظيفة 
درىم، أم أكثر  2450درىم إذل  1600العمومية غادم يدكز من 

من اغبد األدىن لألجور يف القطاع اػباص بفضل اغبذؼ دياؿ السالليم 
ات ألف عائلة يف القطاع العمومي أك يف اعبماع 135، 4إذل  1من 

احمللية غادم يستافدكا ىذه السنة من ىذه الزيادات، الزيادة دياؿ أكثر 
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، كاش ىذا ماشي دفاع على القدرة الشرائية دياؿ اؼبواطنُت؟ %40من 
 .ىذا ىو الدفاع اغبقيقي على القدرة الشرائية للمواطنُت

كأخَتا باش نكمل كنكوف كاضح، اليـو احنا ىاذ اغبكومة، يف إطار 
كجيهات دياؿ جاللة اؼبلك، نتمسك باػبيار االجتماعي التوجو كالت

كبالدفاع عن القدرة الشرائية، كسنواصل السَت على ىذا النهج يف إطار 
اغبوار االجتماعي، كاللي يبكن رل نقوؿ لكم يف ىذا اإلطار بأف اللي 
ىو مطلوب اليـو ىو الدعم كالتعبئة الكاملة كليس التشويش من أجل 

ألف كاين لوبيات حقيقية يف ىذا اجملاؿ، من أجل مواجهة اللوبيات، 
مواجهة اللوبيات كجيوش اؼبقاكمة، ألف ىناؾ جيوش اؼبقاكمة يف صبيع 
األماكن، بفضل العزيبة كبفضل القدرة كبفضل الدعم ديالكم غادم 

نستاطعو نقومو بإصالحات أساسية، إصالح التقاعد، إصالح اؼبقاصة، 
اهلل بفضل ذلك سنحسن مرة أخرل إصالح أسواؽ اعبملة، كإف شاء 

بكيفية ىيكلية القدرة الشرائية للمواطنُت كسنحمي اؼبواطن من 
 . اؼبضاربُت

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد الوزير، كأشكره على مسانبتو يف ىذه اعبلسة، كننتقل 
قطاع الصحة العمومية، األسئلة اؼبوجهة إذل كزارة : إذل القطاع اؼبوارل

 .الصحة، إف دل ربضر فسأستأذنكم، األستاذ بن مشاش تفضل
 :بن شماش حكيم السيد المستشار

احنا عندنا يف الًتتيب دياؿ برنامج جلسة األسئلة الشفوية، بعد ما 
دكزنا القطاع دياؿ الوزارة اؼبنتدبة لدل الوزير األكؿ، اؼبكلفة بالشؤكف 

االقتصادية، عندنا قطاع دياؿ كزارة الصحة، كنسجل بأف السيدة كزيرة 
الصحة غائبة، كىذا دليل آخر ؼبن وبتاج إذل دليل على استخفاؼ 

كومة هبذه اؼبؤسسة، كعلى استهتار اغبكومة هبذه اؼبؤسسة، كعلى احل
 . حوار الطرشاف الذم يراد هبذه اؼبؤسسة أف ننخرط فيو

احنا باسم األصالة كاؼبعاصرة نسجل، سجل السيد الرئيس، بأننا 
كبتج على ىذا االستهتار، كلسنا مستعدين باش ننخرطو يف شي سرؾ 

كومة كتحًـت اؼبؤسسة خصها الوزيرة أك مسرحية سخيفة، إذل كانت احل
ذبي يف الوقت، كلن نقبل يف حالة ما إذا جاءت السيدة الوزيرة بأقل من 
اعتذار صريح من ىذه اؼبؤسسة كمن السادة اؼبستشارين، ما بغيتش نعلق 

على الكالـ الذم قيل قبل قليل، كاللي وباكؿ عبثا أف يعطينا االنطباع 
ـ، شكوف ىاذ جيوب اؼبقاكمة كنعرفوىا؟ بأنو ىناؾ من يشوش كمن يقاك

سنتضامن مع اغبكومة كسنساندىا إذا كانت عندىا جرأة تكشف على 
ىاد جيوب اؼبقاكمة اللي تكلم عليها السيد الوزير، اكشف عليها السيد 
الوزير كسنكوف أكؿ من سيدعمك، كلكن قلها للمغاربة اشكوف نبا ىاد 

 جيوب اؼبقاكمة؟
 :السيد رئيس الجلسة

كرا، ىذا االحتجاج كصل، سيسجل، كنتمٌت مستقبال من ش
اغبكومة أف تلتـز باغبضور ألنو نعي جيدا أف يف بعض األحياف يكوف 
ىناؾ نشاط ملكي، فلهم اغبق يف ذلك، ككبن نقدر ىذه اؼبسؤكلية، 

كلكن بعد النشاط اؼبلكي أك االلتزامات الدكلية نتمٌت من اغبكومة أف 
تى تقـو بدكرىا كتًتؾ للربؼباف أف يقـو بدره تلتـز مع ىذه اؼبؤسسة ح

أيضا، كبن نقدر ىذه اؼبسؤكليات اؼبختلفة داخل اؼبؤسسة كخارج 
اؼبؤسسة، كلكن مع ذلك نوصي باغبضور ألنو يرتبك اجمللس عندما ال 

 .ربضر اغبكومة
ننتقل إذل السيد الوزير اؼبكلف بالعالقات مع الربؼباف ردبا لو توضيح 

 .يف األمر
 :البرلمان مع بالعالقات المكلف الوزير لشكر إدريس السيد

شكرا، ىو ماشي توضيح ىو اعتذار، اعتذار للسيدات كالسادة 
اؼبستشارين احملًتمُت، جاء ظرؼ طارئ، ككبن نؤكد للمجلس اؼبوقر أف 
اغبكومة ربًـت ىذا اجمللس، ظرؼ طارئ استدعى تأخر السيدة الوزيرة 

، ىي يف الطرم ؽ، اليت تلتـز باغبضور، كلذلك نلتمس من اليت تلتـز
اجمللس اؼبوقر ندكزك لقطاع الشبيبة كالرياضة، كفبا الشك فيو أنو غادم 

 . نتمكنو يف اللحظة من كصوؿ السيدة الوزيرة
 .شكرا السيد الرئيس

 
 

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد الوزير على ىذا التوضيح باسم اغبكومة، كننتقل إذل 

اؼبوالياف اؼبوجهاف إذل السيد كزير الشباب كالرياضة، يتناكالف السؤاالف 
موضوع اإلسًتاتيجية اعبديدة للنهوض بقطاع الشباب، كنظرا لوحدة 

اؼبوضوع أستأذف اجمللس اؼبوقر بعرضهما دفعة كاحدة، كبعد ذلك 
سنعطي الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤاؿ األكؿ يف اؼبوضوع 

اعبديدة للنهوض بقطاع الشباب، كالسؤاؿ التارل  حوؿ اإلسًتاتيجية
 .أيضا، ؽبم نفس اؼبوضوع
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إذف السؤاؿ األكؿ مث الثاين سيعرض، كبعد ذلك السيد الوزير سيقـو 
باعبواب على السؤالُت معا إف ظبحتم، إذف السؤاؿ األكؿ حوؿ 

اإلسًتاتيجية اعبديدة للنهوض بقطاع الشباب، للمستشارين احملًتمُت 
عبد اغبميد السعداكم، عمر أدخيل، إبراىيم فضلي، عبد اهلل  :السادة

أبو زيد، ضبيد كوسكوس، عياد الطييب، بناصر أزككاغ، سعيد التدالكم، 
غبسن بوعود، عبد القادر قوضاض، إدريس مركف، ؿبمد بورماف، وبفظو 

بنمبارؾ، عبد اجمليد اغبنكارم، سعيد أرزيقي، عمر مكدر، اغبسن 
 .شبوف، خالد برقية، اؽبامشي السموينقيشوحي، اؼبهدم ع

 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين 
 :مرون إدريس السيد المستشار

أنا شخصيا أحبذ أف يكوف اعبواب على كل سؤاؿ، ألنو ماشي من 
الضركرم أف األسئلة تكوف تتشابو، كبالتارل إذل كاف فبكن أنو هباكبنا 

 .الثاين، ىذه رغبةالسيد الوزير كمن بعد يتلقى السؤاؿ 
فيما يتعلق بالسؤاؿ، السيد الوزير، اجملاؿ دياؿ الشبيبة كالرياضة 

كيعرؼ مشاكل كبَتة، بال ما ندخلو يف التفاصيل دياؽبا، كإذا كاف كقع 
عليكم االختيار لتقوموا باؼبهمة دياؿ ىذا اجملاؿ فبال شك يرتكز ذلك 

ككبن ال نشك على على ذبربتكم كاغبيوية ديالكم كالتكوين ديالكم، 
أنكم غتديركا اجتهاد خالؽ من أجل إهباد الصيغ للتغلب على 

 . مشكالت النقص يف التجهيزات دياؿ الشباب كالرياضة على العمـو
عملتم إسًتاتيجية، اجتمعتم مع ؾبموعة دياؿ الشباب، احنا ما 

عارفينش ىاذ اإلسًتاتيجية حوؿ ماذا ترـك كتدكر، ككذلك عندنا العادل 
ركم كالعادل اغبضرم، فإذا كاف يف العادل اغبضرم كاين فقط مشاكل الق

خصنا نبحث عن اغبلوؿ دياؽبا، فالعادل القركم ال يعرؼ بعد ما معٌت 
 . التجهيز الرياضي أك التجهيز الشبايب، نسائلكم حوؿ ىاتُت النقطتُت

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة
 . شكرا للسيد اؼبستشار

تشار ألف اؼبوضوع يتشابو، كردبا السيد أستسمحكم السيد اؼبس
الوزير ىيأ جواب للسؤالُت معا، إف ظبحتم سأعطي الكلمة يف نفس 
اؼبوضوع حوؿ اػبطوط العريضة لإلسًتاتيجية اعبديدة للوزارة من أجل 

خَتم بلخَت، : النهوض بقطاع الشباب، للمستشارين احملًتمُت السادة
لوف، ؿبمد عبو، إبراىيم غبب، غببيب لعلج، العلمي التازم، يوسف بنج

عبد اهلل الغوثي، ؿبمد القلويب، عبد الواحد الشاعر، مصطفى الشهواين، 

عبد العزيز بوىدكد، ؿبمد مفيد، اغبسُت أشنكلي، عبد القادر سالمة، 
اغبو اؼبربوح، غبسن بيجديكن، غبسن العواين، عبد العزيز البنُت، غبسن 

 .عباد، حسن سليغوة، حسن عكاشة
 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين 

: بلخير خيري السيد المستشار
 .بسم اهلل الرضبن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 أخيت، إخواين اؼبستشارين،
لقد كضعت كزارة الشباب كالرياضة إسًتاتيجية شاملة للنهوض 

بقطاع الشباب يف بالدنا من خالؿ كضع تصور كاضح لعمل الوزارة 
السنوات اؼبقبلة، كذلك بإشراؾ الفاعلُت السياسيُت أك الرياضيُت خالؿ 

 . كصبعيات اجملتمع اؼبدين يف ىذا التصور كيف آليات تنفيذه
كقد دأبت الوزارة يف عقد ؾبموعة من اللقاءات مع شرائح ـبتلفة من 

الشباب اؼبغريب يف العديد من اؼبدف لفتح حوار كطٍت مع الشباب، 
ابة، كاستخالص رؤاىم كتصوراهتم من أجل شاب كش 4000حوارل 

 . إعداد إسًتاتيجية كطنية جديدة للنهوض بقطاع الشباب يف بالدنا
لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن اػبطوط العريضة ؽبذه اإلسًتاتيجية 

على ضوء تلك اؼبنتديات اعبهوية كاإلقليمية اليت نظمت ؽبذا الغرض، 
برنامج أىداؼ مع اعبمعيات  طالبُت منكم اإلسراع يف توقيع عقد

اؼبهتمة يف ؾباؿ الًتبية كالتخييم على غرار ما كقعتموه مع اعبمعيات 
الرياضية يف إطار التدبَت األمثل كاغبكامة اعبيدة، مطالبُت منكم، السيد 

الوزير، االىتماـ باعبمعيات اعبادة اليت تريد النهوض بالقطاع يف إطار 
 . قطاعاغبكامة اعبيدة اؼبنشودة يف اؿ

 .كشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

، لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على  شكرا للمستشار احملًـت
 .دقائق 6السؤالُت معا يف حدكد 

: والرياضة الشباب وزير بلخياط منصف السيد
 .شكرا السيد الرئيس

 السادة كالسيدات الوزراء،
 السيدة كالسادة اؼبستشارين احملًتمُت،
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أكال أكد أف أشكركم على ىذا السؤاؿ ألف  يف اغبقيقة الوضع دياؿ 
كزارة الشباب كخاصة الشباب يف اؼبغرب، كضع اللي اليـو عندك كاحد 
األنبية قصول، كاغبكومة كاعية على ىذا اؼبوضوع، ككاينة كاحد اإلرادة 

 . حكومية قوية باش قبيو بواحد اغبل ككاحد األجوبة بالنسبة للشباب
حصل ىو أنو ؼبا كصلنا للوزارة عملنا كاحد التشخيص، كالقينا  اللي

بأنو يف قطاع الشباب بكل صراحة كبكل حقيقة الوزارة ما تتكلفش 
بالشباب، كلكن تتكلف باألطفاؿ فقط، ؼباذا األطفاؿ فقط؟ ألنو 

اعبمعيات اللي اليـو عندنا شراكة معها تتكلف باألطفاؿ اللي عندىم 
 . سنة، خاصة بالنسبة للتخييم 15-14سنوات إذل  3من 

أما الشباب اللي نبا اليافعُت، أك الشباب اللي نبا أكرب من ذلك، 
، دكر الشباب ىي مهجور، كدكر  فالوزارة ما تتعرفش فينا نبا اليـو

سنة، اللي  30ك 15الشباب ما تيجيو ؽباش الشباب اللي نبا ما بُت 
ىاذ الشباب حصل لو  سنوات األخَتة ىو أنو 10حصل يف اؼبملكة يف 

كاحد التغَتات اجتماعية مهمة، حيث أنو يف العشر سنوات األخَتة 
دخل اؽباتف النقاؿ، دخل األنًتنيت، دخل الفضائيات كالتلفزة 

اػبارجية، كىاذ الشي كامل غَت الرؤية دياؿ الشباب، ال يف اؼبيداف 
قات اغبضرم كال يف اؼبيداف القركم بالنسبة للحياة كبالنسبة للعال

 . االجتماعية دياؿ ىاذ الشباب
يف نفس الوقت، كقع كاحد اإلجراء أك كاحد التغَت يف اجملتمع، ىو 

سنة  28سنة كمعدؿ إذل  22أنو كقت الزكاج تأخر أيضا من تقريبا 
سنة بالنسبة للرجاؿ، ىذا تيعطينا كاحد الشروبة  32بالنسبة للبنات ك

 30ك 20، اللي نبا ما بُت جديدة للشباب، اللي نبا الشباب العازبُت
سنة، كاللي الوزارة اليـو ما عندىا حىت شي عرض بالنسبة ؽبم، إذف 

كتكلمنا مع اعبمعيات، كأعطيناىم ىاذ النظر  جلسنا مع اعبمعيات،
ديالنا بالنسبة ؽباذ اؼبوضوع، كؼبا تكلمنا معهم جلسنا مع كزراء من 

للشباب، اللي ىي عندىا اغبكومة، كابدينا كاحد اإلسًتاتيجية كطنية 
 :أىداؼ ؿبددة

أكال، االلبراط يف منهجية مشولية ؼبعاعبة قضايا الشباب، حيث أنو 
خصنا نتكلمو على بعض اؼبسائل اللي ىي يف اجملتمع، كاللي ىي 

، حباؿ العالقات مع األستاذ، العالقات مع العائلة،  حقيقة اليـو
تيشوؼ بأنو اليـو اللي ىو اؼبخدرات أك اؼبشاكل اليومية للشباب، كاللي 

 مهم بالنسبة لو ىو اؼبستقبل ديالو كالعمل ديالو؛

ثانيا، استثمار الشباب يف رسم مسار التنمية االجتماعية، ال على 
اعبهة كال على صعيد الوطن، ال على صعيد القرل كال على صعيد 

 اؼبدف؛
 ثالثا، إشراؾ الشباب كأداة مؤثرة يف الوسط السياسي، االجتماعي
كاالقتصادم ببالدنا، ألف اؼبعطيات اللي عندنا ىو أنو الشباب، حىت 
على اؼبدل السياسي، تيشوفوا بأنو السياسة ىي سياسة اللي ىي غَت 
صاغبة ؽبم، كنبا ما تيهتموش بالسياسة، إذف كاين كاحد العمل اللي 

 .خصو أيضا يكوف يف طريق اؼبواطنة كاالجتهاد يف العمل السياسي
ؽبا مشاكل اللي اليـو درنا التشخيص دياؽبا، كبناء إذف ىاذم ؾ

على التشخيص دياؽبا عملنا بعض اؼبراحل ككاحد اإلجراءات اللي ىي 
 :كاقعية

شاب  4000منتدل للشباب جهوم، اللي فيو  16أكال، نظمنا 
مع من تكلمنا كعملنا تواصالت، كذلك يف ـبتلف جهات اؼبملكة، 

نة طنجة كالرباط كشفشاكف كتازة حيث انعقدت ىذه االجتماعات دبدم
كسيدم قاسم كالراشيدية، بٍت مالؿ، فاس، كجدة، اعبديدة، خريبكة، 

مراكش، الدار البيضاء، الداخلة، أكادير كالعيوف، كهبدؼ فتح حوار مع 
 . ىاذ الشباب

كمن بعد ما عملنا ىاذ الشي، اخذينا االنشغاالت كالقضايا دياؿ 
حد الدراسة دقيقة مع مؤسسة للدراسات ىاذ الشباب، كاليـو تنعملو كا

باش نعرفو كاش ذاؾ الشي اللي تقاؿ لنا شفهيا، كاش كاين بواحد 
الدراسة اللي ىي دراسة دقيقة كمعمقة، كذلك هبدؼ تنظيم اؼبناظرة 

غادم تكوف يف شهر غشت  –إف شاء اهلل  –الوطنية للشباب اللي 
ر كالتداكؿ حوؿ ، كاللي غادم تكوف بالنسبة لنا فرصة للحوا2010

الشأف الشبايب دبشاركة قطاعات كىيئات مهتمة دبجاؿ الشباب، خاصة 
من الوزارات اللي ... كزارة التشغيل، كزارة الصحة، كزارة الثقافة، إخل

 .عندىم أنبية كبَتة بالنسبة للشباب
يف آخر اؼبطاؼ، أريد أف أقوؿ بأنو بالنسبة لنا، اعبمعيات اللي 

كاللي اشتغلوا معنا بعقود كعقود، نبا صبعيات اللي تيشتغلوا معنا، 
بالنسبة لنا عندىم أنبية إسًتاتيجية، ىاذ األنبية اإلسًتاتيجية خالتنا 

نبنيو كاحد العقد مع ىاذ اعبمعيات، اللي تيخلي يكونوا عند كل كاحد 
فينا التزامات كحقوؽ، كىاذ االلتزامات كاغبقوؽ كتكوف التزامات 

كف، خاصة كاحد الدكرية دياؿ السيد الوزير األكؿ كحقوؽ داخل القاف
، اللي كتقوؿ بأنو أم صبعية اللي كتاخذ من عند الدكلة 2003دياؿ 
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درىم، خصها يكوف عندىا  50.000دعم اللي ىو أكثر من 
درىم،  500.000احملاسبة، ككل صبعية اللي عندىا دعم أكثر من 
 le commissaire)خص يكوف عندىا مكتب افتحاص، اللي ىو 

aux comptes). 
إذف صبيع اعبمعيات اللي التزموا يف ىاذ الشفافية، درنا معهم 

 32صبعية، منهم  210شراكة، كهلل اغبمد، اليـو كصلنا إذل توقيع مع 
صبعية اللي داخلة يف  16صبعية كطنية كاين  32صبعية كطنية، كمن 

م مازاؿ ما صبعيات الل 9اؽبيئة الوطنية دياؿ التخييم، إذف بقى فقط 
بغاكش يوقعوا، احنا متفائلُت بأنو إف شاء اهلل غادم يدخلوا يف ىذ 
اؼبسار دياؿ التصحيح كدياؿ العمل اعبيد لبناء كاحد اإلسًتاتيجية 

كطنية، ال لألطفاؿ كال للشباب بالنسبة عبميع اؼبواطنُت، ال يف اؼبدف كال 
 . يف القرل

 .كشكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد الوزير، الكلمة للفريق اغبركي يف إطار التعقيب، 
 .فليتفضل األستاذ مركف

 :المستشار السيد إدريس مرون
 .شكرا السيد الرئيس

كلكن من ىنا السيد الوزير، ىاذ الشي اللي قلتو مزياف، كيفرح، 
حىت نبداك يف ىاذ الشي كاين كقت، كاين شباب ضائع، فبغيناكم 

ادرة، كتنطلقوا يف العمل دياؿ ذبهيز على األقل بعض اؼبقرات تاخذكا اؼبب
كلو يكوف مؤقت ذاؾ الشي، ألف أنتم اىضرتو على مسائل حقيقية 

دياؿ الشباب اآلف، أنتم اللي جبدتوىا، الوسائل العصرية دياؿ التواصل 
غادم زبرج على الشباب ديالنا، اؼبسائل اللي ىضرتو عليها أيضا، 

دياؿ الشباب، ىذا خصو الوقت ديالو كالظرؼ الزمٍت  القضايا اغبقيقية
 . الالـز باش يبكن تشتاغلوا فيو بطريقة جيدة

لكن من ىنا لتماؾ بغينا يكوف كاحد االلتزاـ ديالكم حوؿ على 
األقل أف اؼبناطق النائية كاؼبناطق اؼبعزكلة تنطلق ىي أيضا يف التوجو 

عٌت، ككالمكم اللي ظبعوه الصحيح كاعبيد، كتورل تتعترب كالمنا عندك ـ
بال شك كاحد العداد دياؿ الشباب يف اؼبغرب كاؼبواطنُت أنو فعال غادم 
يكوف مبٍت على عدـ اإلقصاء اعبهوم، على عدـ اإلقصاء الًتايب، على 

عدـ اإلقصاء فيما يتعلق دبختلف أصناؼ الشباب، تكلمتم على 

رارم الصغار، عاـ، تكلمتم على الد 32اليافعُت، تكلمتم على دياؿ 
 . ىذا مهم جدا

إذف أكد فقط أف أؤكد على أنو منذ اآلف ىاذكؾ اؼبناطق اللي بعيدة 
 . اللي ما عندىا كالوا، نبداك هبا

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

، يف إطار التعقيب أيضا الكلمة لفريق  شكرا للسيد اؼبستشار احملًـت
 .التجمع الدستورم اؼبوحد

: بلخير خيري السيد المستشار
شكرا، تنشكر السيد الوزير على األجوبة ديالو، كاحنا كندعمو 
السيد الوزير هبذا التصحيح الذم يقـو بو كاحملاسبة كالشفافية، ألف 

احملاسبة كالشفافية ىي اللي غادم تعطينا اعبمعيات اللي غادم زبدـ يف 
 . نطاؽ الشفافية

كالبد أف نعمل  كنطلب من السيد الوزير باش يزيد يف العمل ديالو،
صبيعا ألف ىذا الشباب ىو اؼبستقبل دياؿ اؼبغرب، نعرؼ أف اغبالة اليت 

يعيش فيها الشباب على الصعيد الوطٍت، كىو االكبراؼ كاؼبخدرات، 
كؽبذا البد من إشراؾ اعبميع حملاربة ىذه اآلفات ألف ىاذك نبا أبناء 

 . اؼبستقبل
 .كشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

لكم الكلمة السيد الوزير للرد على التعقيبُت معا، تفضلوا يف إطار 
 .دقائق 4

 :والرياضة الشباب وزير السيد
 .شكرا السيد الرئيس

 السادة اؼبستشارين احملًتمُت،
أكال بغيت نقوؿ بأنو أنا متفق مع التعقيب بأنو الوقت يبر، كأنو 

خاصة يف  كاين شباب اللي تيحتاج كاحد العرض من طرؼ الدكلة،
اؼبناطق النائية، اللي ىو مهم ىو خصنا نعرفو بأنو ىذه اؼبالعب 

السوسيو رياضية دياؿ القرب، اللي الوزارة بداهتا يف ظرؼ كجيز، حيث 
أنو يف شباف أشهر، اغبمد هلل، قدرنا باش ناخذك األراضي، قدرنا باش 

ندم لبلقو اؼبشركع، كناخذك اؼبهندسُت، كنبدأ يف اؼبشركع، كاليـو ع
مشركعا اللي ىي تقربت  20شرؼ باش نقوؿ لكم بأنو كاين تقريبا 
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باش توجد، كاللي غادم تبدأ يف صبيع مدف اؼبملكة، ال ىي حضارية أك 
 . نائية

النقطة الثانية، ىو أف ىاذ اؼبشركع دياؿ ىاذ اؼبراكز السوسيو رياضية 
للقرب، اللي فيها رياضة، كلكن فيها كاحد دار الشباب اللي فيها الًتفيو 

ملعب أك نادم للقرب  78بالنسبة للشباب، اغبمد هلل اليـو كقعنا على 
إذل  زائد على ىادكؾ العشرين، اللي غادم ىبلينا نوصلو إف شاء اهلل

 . ملعب يف آخر ىذه السنة 100
أنا أطلب بأنو صبيع اؼبناطق اللي نبا عندىم خصاص باش يكاتبوا 

الوزارة، كيساعدكا الوزارة باش تقتٍت ىاذكؾ األراضي كتبدأ يف ىاذ 
 .اؼبشاريع

النقطة الثانية اللي بغيت نعقب عليها، السيد الرئيس، السادة 
عندنا شباب اللي نبا شباب فبتازين،  اؼبستشارين احملًتمُت، ىو أنو أيضا

 le)كأنا حصل رل الشرؼ باش حضرت يف اؼبهرجاف الوطٍت دياؿ 

theâtre ) ، اللي اغبمد هلل يف صبيع أكباء اؼبملكة كاف عندنا شباب
اللي تيديركا كاحد العمل اللي ىو عمل بكل صراحة إهبايب، اليـو عندنا 

التخييم، إذف كاين برامج كبَتة حنا تنوجدك اؼبهرجاف الوطٍت للطفولة، ا
اللي ىي موجودة، كاللي يبكن رل نقوؿ لكم بأنو اغبمد هلل الشباب 
 . اؼبغريب عندك موىبات، كاللي يبكن لنا نشوفو بأنو كاين كاحد التفاؤؿ

اللي ىو مهم بالنسبة لنا اليـو كوزارة، ىو أنو الشركاء ديالنا، اللي 
ا الشباب، خصهم يكونوا أيضا خصهم يشاركونا باش يصلحوا معنا ىذ

يف اؼبستول، كلكن الشركاء معنا اليـو ؼبا تنشوفو اجملالس دياؽبم تنلقاك 
، ؼبا تنشوفو العمر (les assemblées générales)بأنو ما تيديركش

دياؿ الرؤساء دياؽبم، تنلقاك بأهنم شيوخ كليس شباب، ؼبا تنشوفو كاش 
شي امرأة، ؼبا تنشوفو كاش  معهم النساء، تنلقاك بأف ما معهم حىت

 . معهم الشباب يف اؼبكاتب، ما تنلقاك حىت شي شاب
إذف احنا اليـو تنطالبو من ىذه القبة بأف اعبمعيات كالشركاء 
خصهم حىت نبا يديركا التأىيل دياؽبم باش يواكبوا ىذا اإلصالح 
 . إليواعبديد، اللي انتما تتطالبوا بو، كاللي اغبكومة كتأيدكم يف اؼبطالبة 

 .كالسالـ عليكم كرضبة اهلل تعاذل كبركاتو
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد الوزير، السؤاؿ األخَت عندكم كيتعلق بإصالح 
قطاع الرياضة كإرساء أسس االحًتاؼ بالنسبة للرياضة ذات اؼبستول 

عبد اغبمد بلفيل، ؿبمد كريبن، : العاؼبي، للمستشارين احملًتمُت السادة

لكبَت برقية، خليد اإلبراىيمي، عزيز الفيالرل، ؿبمد زاز، عمر عبد ا
حداد بابا، ناجي الفخارم، عبد العارل اغبسيسن، التيجاين حباشيش، 

السعد بنزركاؿ، رضى بوطيب، فوزم بنعالؿ، ؿبمد بنزيدية، رفيق 
 . بناصر، صباؿ بنربيعة

 . راالكلمة ألحد السادة اؼبستشارين لبسط السؤاؿ، فليتفضل مشكو
: بلفيل الحميد عبد السيد المستشار

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء، 

 السادة اؼبستشاركف،
تعترب الرياضة كسيلة لتأطَت الشباب، كتساىم إذل حد كبَت يف تفتحو 

كاندماجو يف اجملتمع، كما تلعب دكرا ىاما يف التماسك االجتماعي، 
كقد أصبح اليـو موضوع انتظارات كربل نظرا لإلقبازات احملققة من 

طرؼ رياضيي النخبة، كىذا يؤثر بشكل أك بآخر على الوعي اعبماعي 
ات اجملتمعات كالشعوب، كما تساىم يف تدعيم أسس اؽبوية كعلى معنوم

الثقافية لكل بلد، كبذلك تعترب اإلقبازات الرياضية كالتاريخ الرياضي 
للبلداف جزء ال يتجزأ من رصيدىا الذم تعتز بو، لذا فإصالح قطاع 
الرياضة رىُت بتحسُت شركط كإطار اؼبمارسة الرياضية ذات التنافس 

 . العارل
ئلكم، السيد الوزير، ىل ىناؾ نية لتحديث اؽبياكل اؼبنظمة لذا نسا

 للمجاؿ الرياضي؟ 
ىل مت التفكَت يف مالءمة اإلطار اؼبؤسسايت كالقانوين كالتنظيمي 

 للقطاع؟ 
 ىل ىناؾ منهجية لتنمية كتأىيل البنيات التحتية؟ 

كىل ىناؾ سياسة مستدامة يف ؾباؿ التكوين كتنمية رياضة اؽبواة 
 اؼبدرسية؟ كالرياضة

 .كشكرا السيد الوزير
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا السيد اؼبستشار، كلكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على 
 .السؤاؿ، تفضل

: والرياضة الشباب وزير السيد
 .شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد اؼبستشار احملًـت
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 أكال أظن بأنو لبناء رياضة لببوية كنتائج مهمة، من الواجب أف
نعمل على بناء الثوابت، كالثوابت يف الرياضة ىي مبنية على أربع قواعد 

 :مهمة
 اغبكامة اعبيدة؛: أكال
 البنية التحتية؛: ثانيا
 التكوين؛: ثالثا
 .الشراكة، مع إدخاؿ اؼباؿ يف ىذا اجملاؿ: رابعا

كبناء على ىذه الثوابت، عملت الوزارة للعمل بالنسبة للحكامة 
اعبيدة بإدخاؿ كاقًتاح قانوف للنواب اؼبستشارين كالغرفة األكذل احملًتمُت، 

، ىو قانوف مهم جدا، حيث 30.09ىاذ القانوف اللي ىو القانوف 
سوؼ يعطينا الفرصة لإلدخاؿ أكؿ مرة يف اؼبملكة االحًتاؼ كالشركات 

 . ية لبناء رياضة اللي ىي ؿبًتفة كعندىا تنافسية عاؼبيةالرياض
النقطة الثانية، كىو بالنسبة للحكامة، حيث أنو كقعنا ألكؿ مرة يف 

جامعة رياضية اتفاقيات أىداؼ، اليت تعطينا  44تاريخ اؼبملكة مع 
األىداؼ دياؿ اعبامعات كأيضا التزامات الوزارة، مع ربديد الوقت لكل 

ؿ األىداؼ دياؽبا كالدعم اؼبارل الذم ربتاجو للتوصل جامعة باش توص
 . ؽبذا

كيف نفس الوقت، يف نطاؽ اغبكامة اعبيدة عملنا كأخذنا ثالث 
شركات عاؼبية لالفتحاص باش تساعد ىاذ اعبامعات لتصل إذل 

اؼبستول، ال على اؼبستول التقٍت كالنتائج، كلكن أيضا على اؼبستول 
 . دياؿ التدبَت

نية التحتية، اغبمد هلل، اليـو حركنا بطريقة قوية اؼبالعب بالنسبة للب
الكربل، كأيضا ىاذ اؼبالعب دياؿ القرب اللي ىي داخل األحياء، كاللي 

ملعب  1000غادم نوصلو ؿ 2016غادم نقولوىا، إنشاء اهلل، يف 
دياؿ األحياء، اللي غادم يعاكد يعطي هبيب الرياضة للناس، كماشي 

رل يبشيو للرياضة، ألف اللي حصل يف السنوات لبليو الناس نبا اؿ
األخَتة ىو أنو اؼبالعب رجعت عمارات، كالرياضة ىربت من اؼبدينة 

كالناس خصهم ىبرجوا من اؼبدينة باش يبشيو يديركا الرياضة، إذف احنا 
 . غادم نرجعو االعتبار للرياضة كغادم نرجعوىا لألحياء

كوين، ؼبا جيت إذل الوزارة النقطة الثالثة، اللي ىي مهمة، ىي الت
 180لقيت بأف اؼبعهد اؼبلكي لتكوين األطر مقفوؿ، فتحناه كدخلنا 

شاب باش  300شاب، كيف السنة اؼباجية إف شاء اهلل غادم ندخلو 
يكوف يف الرياضة التكوين كاألطر اؼبناسبة، كعملنا مع اعبامعة اؼبغربية 

( brevet des entraineurs)لكرة القدـ كاحد الدبلـو اللي ىو 
 . بالنسبة للمكونُت كاؼبدربُت

كبالنسبة للشراكة، بغيت نشكر اعبامعات احمللية جزيل الشكر، ألف 
ىاذ مالعب القرب اللي تنديركىا، تنديركىا بشراكة مع اعبماعات احمللية 

جزيل الشكر، ألف ىاذ مالعب القرب اللي تنديركىا بشراكة مع 
اعبماعات احمللية، تيعطيونا األرض، كتيشاركوا معنا ماليا، كاليد الواحدة 

تصفق، اليـو تنشوفو بأف الرياضة هباذ الشراكة تتخلينا نرجعو للثوابت  ال
 . اللي تكلمنا عليها

أنا متيقن بأنو ىاذ األربع نقط اللي ىي مهمة، اللي نبا ثابتة، 
غادم تعطينا النتائج دياؿ الرياضة النخبوية، كأنا متفائل إف شاء اهلل بأنو 

ة غادم تبلور كغادم تنفذ يف النتائج غادم ذبي من بعد ما ىاذ السياس
 . األرضية

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

... باظبكم صبيعا أشكر السيد الوزير على مسانبتو يف ىذه اعبلسة
، الكلمة للفريق االستقالرل للتعقيب على  الكلمة للمستشار احملًـت

 .جواب السيد الوزير، تفضلوا، أعتذر
 :المستشار السيد عبد الكبير برقية

 .السيد الرئيس شكرا
 السيدة اؼبستشارة، 
 السادة اؼبستشارين،

 السادة الوزراء احملًتمُت،
 معارل الوزير،

نتابع حيويتكم كنشاطكم يف ـبتلف اعبهات، كبكل صراحة نؤمن 
بأنو سوؼ تكوف نتائج حسنة، إف شاء اهلل، إال أف كزارتكم ىي فقَتة 
كفقَتة جدا يف ميزانيتها، كيف يبكن مواجهة اؼبشاكل اؼبطركحة بالنسبة 

للشباب حينما نفتقر إذل إمكانيات مادية؟ كلكن ما ىو أخطر، كىو أف 
ار يف العناصر البشرية، ىذا خطر إذا دل تكن إمكانيات يبكن ىناؾ افتق
حالة العنصر البشرم لنؤطر اعبمعيات، قمتم باجتماعات مع أف كبسن 

صبعيات بطبيعة اغباؿ، أم صبعيات؟ اعبمعيات اليت تفتقر إذل مادة؟ 
اعبمعيات اليت تفتقر إذل تأطَت؟ اعبمعيات اليت تفتقر إذل ـبتصُت 

علما بأنو حينما نتحدث عن الشباب، نتحدث عن  بالنسبة للشباب؟



 

23 
 

األجياؿ الصاعدة، نتحدث عن مستقبل األمة، أم تأطَت يوجد بالنسبة 
 ؽبؤالء الشباب؟ 

إف الوقت الثالث ىو أىم كقت بالنسبة للشاب، كلكن نفتقر هنائيا 
ال بالنسبة للمشاريع اليت قمتم هبا، حينما نرل أف ىناؾ يف أم مكاف 

سبرنوف يف أراضي فارغة، كلو دل تكن ىناؾ أم بنايات أف الشباب م
 .يبكن أف يكوف جبانب ىؤالء الشباب ـبتصُت كأطر يف مستول عارل

ربدثتم فعال عن اؼبعهد اؼبلكي ؼبوالم رشيد، كال يبكننا إال أف نعتز 
باؼبستول العارل ألساتذتو كإلدارتو، غَت أنو البد أف تعطى صبيع الوسائل 

تكوين، ألنو التكوين أساسي بالنسبة للعنصر البشرم، ؼبسايرة مثل اؿ
أىم من اؼبنجزات كالبنايات، يبكن أف نقـو ببنايات يف كقت ؿبدد، كال 

يبكن أف نقـو بتهييء عنصر بشرم يف كقت ؿبدد، لذا البد من التكوين 
 .أف يكوف يف بدايتو كيف ؿبطة اىتمامكم يف أكؿ األمر

 معارل الوزير،
ربدث عنو، كىو بالنسبة للبنايات القديبة، كربدث يف الواقع، ما ف

أحد األخوة عن العادل القركم، ىناؾ انعداـ تاـ لوجود أم بنية ربتية 
بالنسبة للرياضة كللشباب هنائيا، فلهذا البد أف تكوف ؿبط عنايتكم 

كىي العادل القركم بالنسبة للتجهيزات الضركرية، كلكن نلح مرة أخرل 
 . لبشرم الذم ىو أىم شيءعلى تكوين العنصر ا

 .كشكرا
 
 

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم، الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيب، إذا كاف 

 ىناؾ رد؟
: والرياضة الشباب وزير السيد

، حيث أنو الوزارة  أنا أريد فقط القوؿ بأنٍت أشاطر رأم السيد احملًـت
فقَتة بالنسبة لإلمكانيات اؼبادية، كلكنها غنية بالنسبة للموارد البشرية، 
بكل صراحة كتنتكلم معكم باؼبعقوؿ، القينا بأنو عدد من الناس اللي 

م زبلق ؽبم اليـو دخلوا يف ىاذ الربنامج كىاذ الدينامية اعبديدة، كالل
كاحد اغبماس، كاللي اليـو اغبمد هلل اؼبندكبُت دياؿ الشباب كالرياضة 

تيمشيو كتَتجعوا مندكيب مبيعات بالنسبة للوزارة يف صبيع أقاليم اؼبملكة 
مع رؤساء اعبهات، مع رؤساء اجملالس اؼبنتخبة، مع عماؿ صاحب 

 . اعباللة

، اغبمد هلل، كاين كاحد الدينامية،  أنا متفق معك بأنو إذف اليـو
كاين مشكل، ىو أنو يف اػبمس السنوات القادمة الثلث دياؿ ىاذ 

الناس غادم يبشيو للتقاعد، إذف خصنا قبيبو كاحد اإلسًتاتيجية دياؿ 
إدخاؿ دـ جديد للوزارة، كيف نفس الوقت متفق معك بأف التكوين ىو 

تنعاكدك  مهم، كؽبذا ىدؼ اؼبعهد اؼبلكي ؼبوالم رشيد اليـو راه احنا
إعادة البناء فيو باش يكوف إف شاء اهلل مفتوح يف شهر شتنرب مع 

 .الدخوؿ اؼبدرسي القادـ
أما بالنسبة للمناطق النائية، أنا متفق معك، كأظن بأنو كاين كاحد 
الغياب دياؿ البنية التحتية، كأنا مستعد باش نديرك كاحد الربنامج باش 

لتحتية، كمنساكش بأنو كاين لعابة نعملو ىاذ اؼبناطق النائية البنية ا
دكليُت كبار، اللي خرجوا من اؼبناطق النائية، كاللي خصنا نصفقو على 

كرة القدـ أك : ىاذ اؼبناطق، ألنو بالنسبة للتنقيب، ال صبيع الرياضات
ألعاب القول، راه يف اؼبناطق النائية اللي تنلقاك أفضل الالعبُت كأفضل 

 . الرياضيُت
 . ؼبستشار احملًـتكشكرا السيد ا

 : السيد رئيس الجلسة
شكرا لكم  السيد الوزير، شكرا على اؼبسانبة، كننتقل مباشرة إذل  

األسئلة اؼبوجهة إذل السيدة كزيرة الصحة، كعددىا ثالث، السؤاؿ اآلين 
األكؿ موجو إذل السيدة كزيرة الصحة حوؿ معاناة مرضى القصور 

حكيم بن مشاش، ؿبمد اجبيل، : دةالكلوم، للمستشارين احملًتمُت السا
حساف الربكاين، عبد اللطيف اسطنبورل، عبد السالـ الباكورم، أضبد 
التويزم، اغبسن بلمقدـ، مصطفى الرداد، ؿبمد العقاكم، أضبد شد، 
الوجداين مصطفى أك البوجادم مصطفى، عبد الرحيم كاعمرك، صباؿ 

كفا، اؼبيلود ناصر، عبد بوهنَت، ؿبمد البطاح، يونس العراقي، عبد اهلل خن
الرضباف لبداؾ، الصخي حجوب، ؿبمد عبدك عز الدين، عبد الرحيم 

 . عثموف، عابد شكايل
 . الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين لشرح السؤاؿ

: عثمون الرحيم عبد السيد المستشار
 السيد الرئيس، 

 أخوايت، إخواين اؼبستشارين، 
 السيدة الوزيرة احملًتمة، 

اعبميع، يعاين العديد من مرضى القصور الكلوم من كما يعلم 
التكلفة اؼبرتفعة للعالج كمن انعداـ اؼبؤسسات االستشفائية اؼبتخصصة 
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يف بعض أقاليم اؼبملكة، إذل جانب افتقار عدد من اؼبؤسسات إذل 
التجهيزات الضركرية كاألطر الطبية اؼبتخصصة كسبركزىا يف اؼبدف الكربل 

 . نائيةعلى حساب اؼبناطق اؿ
فلإلشارة، فعدد كبَت من اؼبغاربة يلتحقوف سنويا بالئحة الذين 

يعانوف من ىذا الداء اػبطَت، كما أف عدد الوفيات نتيجة ىذا اؼبرض 
الزاؿ كبَتا كذلك، كيرجع ذلك باألساس إذل عدـ سبكن اؼبرضى من 

اغبصوؿ على العالج أك عدـ االستمرار فيو بسبب التكلفة العالية، كما 
اين مصاحل اؼبستشفيات العمومية اؼبخصصة ؽبذا الغرض من كثافة تع

الواردين عليها، كتعجز بعض األحياف طاقتها االستيعابية عن استقباؽبم 
يف اؼبدف، دكف التكلم عن العادل القركم كاؼبناطق النائية، فبا يضطرىا إذل 

-تأجيل مواعيد استقباؿ اؼبرضى، يف حُت أف مرض القصور الكلوم 
 . غَت قابل للتأجيل، ألف االنتظار فيو يعٍت اؼبوت -تعلموف كما

كلذلك، فإننا نسائكم، السيدة الوزيرة، ما ىي التدابَت االستعجالية 
 اليت ستتخذىا كزارتكم إلنقاذ حياة ىؤالء اؼبواطنُت؟ 

كما الذم ستقوموف بو من أجل حل ىذا اؼبشكل اؼبستمر على 
 الصعيد الوطٍت؟ 

القانونية للجمعيات اليت سبارس داخل اؼبستشفيات كما ىي الوضعية 
العمومية كبإمكانيات الدكلة، فمنهم من يقصي بعض اؼبرضى، كتستغل 

يف بعض األحياف ألغراض شخصية، ال أقوؿ أغراض سياسية، كلكن 
 أغراض شخصية كعدـ توفر الشفافية يف التسيَت؟ 

 كشكرا 
 : السيد رئيس الجلسة

لسيدة الوزيرة لك الكلمة لإلجابة عن شكرا للسيد اؼبستشار، ا
 . السؤاؿ

 : السيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة
 .بسم اهلل الرضبن الرحيم 

 السيد الرئيس،
 السيدتُت اؼبستشارتُت، 

 السادة اؼبستشارين، 
حقيقة كما جاء على لسانكم كأشاطركم الرأم، من بُت األمراض 

األمراض دياؿ القصور اؼبزمنة حقيقة كالذم يعاين هبا الكثَت ىم 
الكلوم، كحقيقة كنا يف بالدنا نعاين من نقص حاد من اؼبراكز لتصفية 

الدـ، حبيث كانت ىناؾ لوائح االنتظار، ككما جاء على لسانكم، 

، أصبحت تلك اللوائح لوائح اؼبوت، ألنو كاف  السيد اؼبستشار احملًـت
ؿ من ينتظر دائما أف يبوت أحد من اؼبرضى ليحل مريض جديد مح

تويف، إذف فقد أعطينا أنبية قصول كبالغة على اػبصوص ؽبذا اؼبلف، 
 .ككضعناه ما بُت التحديات اليت رفعتها كزارة الصحة

فالربنامج اللي عملنا، أكال دعمنا البنيات اؼبوجودة حاليا كأمددناىا 
بالتجهيزات، كخصوصا اؼبوارد البشرية كاؼبستلزمات الطبية الكافية، ؼباذا؟ 

ق يف بعض األحياف تيكوف اؼبركز، تيكونوا ىناؾ التجهيزات كاآلليات، ألف
كلكن ما تيمكنش نزيدك حصة إضافية اللي يبكن غادم تستوعب كل 
الئحة االنتظار، ألف كاف ىناؾ نقص يف اؼبوارد البشرية، فدعمنا باش 

 .مبرك من حصتُت يف اليـو إذل ثالثة حصص
كذبهيز عدة مراكز اللي كاف العدد مث كاين ىناؾ تسريع يف كتَتة بناء 

 . األبواب دياؽبم 13، كاللي ىاذ السنة غادم يفتحوا 25دياؽبا 
كذلك، كىذا ىو األساسي، كاللي دخلناه كآلية جديدة لدعم ىذا 
الربنامج؟ كاللي اخذينا على عاتقنا يف كزارة الصحة، كقلناه كالتزمنا أماـ 

السنة، كنتمٌت أنو يكوف قبل  السادة اؼبستشارين، على أنو يف آخر ىذه
آخر ىذه السنة ما يبقاش شي مواطن مغريب باقي مسجل يف الئحة 

االنتظار، كيف؟ احنا راه عرفنا أنو إذا بقينا يف ىذه الوتَتة دياؿ البناء 
كدياؿ التكوين راه ما غادينش نستوعبو ىاذ اللوائح دياؿ االنتظار، 

ذ شراء اػبدمات، يبكن رل فاشًتينا اػبدمات من القطاع اػباص، كىا
نقوؿ لكم على أنو اليـو يف عدة مدف، من ضمنها آسفي كبٍت مالؿ 
كاغبسيمة، شفشاكف، العرائش، الداخلة، أكادير، كرزازات، خريبكة، 

كمدف أخرل اللي ما بقاتش فيها لوائح االنتظار حبكم ىذه الشراكة اللي 
 . كضعناىا مع القطاع اػباص

ادم مبشيو لو دابا ىو أنو يف اؼبدف الكربل اللي كاحنا االذباه اللي غ
فيهم االختصاصيُت غادم يكوف ىناؾ شراء للخدمات، يف حُت أنو 
اؼبدف اللي ما تتعرفش ىناؾ اختصاصيُت يف ىاذ اؼبرض دياؿ القصور 

الكلوم بالقطاع اػباص، سباؾ اللي غادم نبنيو مراكز، كراه تنربمو 
اؼبتميزة اللي عندنا مع اعبمعيات  كذلك، كخصنا نوىو كذلك بالشراكة

 .العاملة يف ىذا اجملاؿ
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا لكم، الكلمة يف إطار التعقيب للسادة اؼبستشارين 
: شكيل عابد السيد المستشار

 السيد الرئيس،
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السيدة الوزيرة، ال أريد أف أقوؿ أكثر فبا قلتم أنتم، السيدة الوزيرة، 
أنكم تعًتفوف أف الزاؿ مغاربة مصابوف هبذا اؼبرض دل يستفيدكا من 

العالج، كالشارع راه يعرؼ ذلك، راه عامر بالناس اللي ما صابوش، 
فعال التجأمت إذل بعض اعبمعيات، كلكن غَت باش يكوف يف اخباركم، 

دة الوزيرة، بأنو ىاذكؾ اعبمعيات راىم فيهم الزبونية، كاألكثرية السي
دياؽبم دابا عاد كزير من اغبكومة ديالك يشتكي من نفس الشيء، 

تيقوؿ لك بأنو ما تيديركش ال صبع عاـ كال شيء، تينتظركا غَت شي 
حاجة يتسماك، أنا ما تنقولش كلهم، بل تنقدـ التشكرات ديارل 

موا، كلكن عدد كبَت منهم اللي ىو ما خدامش للجمعيات اللي تيقو
 . بذاؾ الشي اللي كنا ننتظر منو

ىاذ اؼبشكل ما يبكنش لنا نقولو بأننا راه احنا عاعبناه، لذا أنا أقًتح 
ؼباذا ما نفكركش كدكؿ أخرل باش نقضيو على : على السيدة الوزيرة

دث ىاذ اؼبرض ىو زرع األعضاء باػبصوص؟  كاينُت احنا عندنا حوا
السَت كثَتة، ؼباذا دل نستفد من ىادكؾ الناس اللي تيموتوا شباف، كيبكن 

لنا ناخذك الكالكم دياؽبم ؽباذ الناس اللي نبا تنخسرك عليهم أمواؿ، 
كىاذ الشي ماشي غَت عندنا احنا، يف دكؿ أخرل، كباػبصوص يف 

 . الدكؿ اللي كتعرفيها أنت كثَتة
ماشي غَت تفكر إال يف ىاذ اغبل،  فأنا أنتظر من السيدة الوزيرة بأف

كلكن تفكر يف حلوؿ أخرل، ألف اؼبغاربة اكثار دل يستفيدكا من ىذا 
العالج، ككوين متيقنة السيدة الوزيرة بأنو عدد كبَت تيموتوا ألنو ما 

كحىت ... تيصيبوش اللي يداكيهم، كمتيصيبوش الوسائل، كمتيصيبوش
فيُت، كراه جاء يف الكلمة األطر كاألطباء اؼبختصُت عندكم ماشي كا

 .ديالك
 :السيد رئيس الجلسة

 .لك الكلمة السيدة الوزيرة لإلجابة على التعقيب
 :الصحة وزيرة السيدة

، قلتها كأؤكدىا، كىذا  اللي بغيت أف أؤكد، السيد اؼبستشار احملًـت
التزاـ أخذتو كزارة الصحة أمامكم، أنو يف آخر السنة ما غيبقاكش لوائح 

يف الشق اؼبتعلق بالنسبة للجمعيات أنا احًـت العمل اعبمعوم،  االنتظار،
أحًـت اعبمعيات، أحًـت اجملتمع اؼبدين الذم يقـو حقيقة بواحد العمل 
جبار، كاللي كاف جاء كمأل كاحد الفراغ يف كقت معُت، كاحنا تنراقبو 

 . ىاذ اعبمعيات، عندنا اتفاقيات معها ككاين ىناؾ مراقبة

ؽ بزرع األعضاء كباػبصوص زرع الكلي، أنا متفقة يف الشق اؼبتعل
معكم ما يبكناش أف العالج يكوف ىو فقط، كاينة الوقاية باش الناس ما 

تبقاش سبرض كيتزايد اؼبرض، كيتكاثركا اغباالت، كاين التكفل، كلكن 
كذلك كاين زرع الكلي، إذف عملنا باش نعززك مراكز زرع الكلي 

نقومو  2020شفائية، كابغينا يف أفق سنة كنطورىا داخل اؼبراكز االست
عملية لزرع الكلي سنويا، كلكن تتعرفوا اآلف غادم نقومو  500بواحد 

حبملة أف اإلشكالية اغبقيقية بالنسبة لزرع الكلي ماشي ىي اػبربة، 
ماشي ىي الكفاءات، ماشي نبا التجهيزات، عندنا يف اؼبراكز 

لزرع الكلي، اؼبشكلة ىي مشكلة االستشفائية اعبامعية اػبربات الكافية 
مازالت ثقافية، ألف القوانُت كذلك راىا موجودة، خصنا تكوف ىناؾ 

توعية اللي راه ابدينا نشتغلو على كصالت كعلى التحسيس باش الناس 
أهنا بعد الوفاة دياؽبا يديركا اؽببة دياؿ األعضاء دياؽبم، كأظن ىذا يعٍت 

، كىذه مسؤكليتنا صبيعا لتحسيس ىو اللي غادم يبكن ينقذ حياة كحياة
 . كتوعية اؼبواطنُت يف ىذا اجملاؿ

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 . شكرا
السؤاؿ الثامن موجو أيضا إذل السيدة كزيرة الصحة حوؿ اإلدماف 

حكيم بن مشاش، فريدة : على اؼبخدرات، للمستشارين احملًتمُت السادة
عثموف، ابراىيم بنديدم،  النعيمي، الشيخ أضبدك أدبدا، عبد الرحيم

اغبسٍت علوم موالم إدريس، أضبد الكور، عزيز اللبار، عبد الرزاؽ 
الورزازم، اؼبغارم إظباعيل، مصطفى التومة، اؼبكي اغبنكورم، اغبسُت 

 . اغبداكم، اؼبخلص اغبسُت، ؿبمد اطريبش
 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين لبسط السؤاؿ

 :المستشار السيد محمد اطريبش
لقد عرؼ اإلدماف على اؼبخدرات يف بالدنا تفاقما مستمرا خالؿ 

السنوات األخَتة، سواء على الصعيد الكمي أك الكيفي، كاغبقيقة اؼبقلقة 
كالصادمة ىي أف الشروبة العمرية، اليت تعاين من اإلدماف، أصبحت سبتد 

 . لتشمل اؼبراىقُت كأطفاال صغارا أحيانا
كإذا كاف ىناؾ إصباع حوؿ العواقب الوخيمة ؽبذه الظاىرة على 
الصعيد الوطٍت، كعلى الصعيد االجتماعي كالصحة العقلية كالبدنية 

للمدمنُت، ككذا على االقتصاد الوطٍت، كإذا كانت ؿباربة ىذه الظاىرة 
كالوقاية منها ال تقع على عاتق كزارة الصحة كحدىا، بل هبب تعبئة كل 
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ية يف اجملتمع من أجل التصدم ؽبذه اآلفة اػبطَتة اليت تفتك القول احل
 . بشبابنا كبأطفالنا

فإننا نعترب أف مسؤكلية معاعبة اإلدماف تقع على عاتق ىذه الوزارة، 
اليت هبب عليها تدارؾ النقص اغباصل كاؼبهوؿ يف عدد من اؼبصحات 

جل ؿباصرة اؼبختصة يف ىذا اجملاؿ، كبذؿ اجملهودات االستثنائية من أ
 . ىذه الظاىرة كتطويقها سباما

كلذلك كجب التواصل مع ىذه الشروبة كاالىتماـ دبيوالهتا كقدراهتا 
كصقل مواىبها كتوجيهها كتأطَتىا، كذلك يف هتييء فضاءات متعددة 

التقاء شر ىذه اآلفة كالوقاية منها، ككما تفضل السيد كزير الشبيبة 
ة كرياضية ىي بدكرىا تساىم يف كالرياضة أف ىناؾ فضاءات اجتماعي

حل ىذه اؼبشكلة، كىذا اعبانب أيضا يقوم من اىتماـ الشباب 
بالرياضة من أجل نسياف ىذا اإلدماف اػبطَت، الذم ينعكس سلبا على 

 . ؾبتمعنا كعلى أجيالنا
السيدة الوزيرة، نسائلكم عن الربنامج الذم اعتمدتو الوزارة لتوفَت 

ؼبخدرات لكافة اؼبصابُت يف صبيع جهات العالج من اإلدماف على ا
اؼبملكة؟ كىل ىناؾ طرؽ جديدة يبكنها أف توصلنا إذل التخفيف من 

 . ىذا العبء
 .كشكرا السيد الرئيس 

 
 

 :السيد رئيس الجلسة
، لك الكلمة السيدة الوزيرة لإلجابة على  شكرا للمستشار احملًـت

 .السؤاؿ
: الصحة وزيرة السيدة

 .شكرا السيد الرئيس
 السيدتُت اؼبستشارتُت،

 السادة اؼبستشارين،
يف البداية أريد أف أشاطركم، السيد اؼبستشار، على أف ىذه 

الظاىرة، ظاىرة اإلدماف على اؼبخدرات عرفت أكال استفحاال كبَتا يف 
السنوات األخَتة ببالدنا، كما أشاطركم الرأم على أنو البد أف نقوؿ 

جلى يف توفَت فقط مراكز العالج على على أف ؿباربة ىذه الظاىرة ال تت
اإلدماف، إذف اللي بغيت نقوؿ ىو أهنا مسؤكلية ماشي ىي مسؤكلية 
كحدىا على عاتق كزارة كاحدة، كىي كزارة الصحة، بل ىي كما جاء 

على لسانكم، السيد اؼبستشار، ىي كاحد اؼبسؤكلية مشًتكة نتقاظبها مع 
 . بيبة كالرياضةالعديد من الوزارات، من ضمنها كزارة الش

إذف الوقاية أكال كتبقى ىي األقبع، ىي الوقاية، كالوقاية باش؟ ىي 
التحسيس، ىي الفضاءات دياؿ الرياضة، الكل اللي يبكن أف يبأل ذاؾ 

الفراغ دياؿ الوقت الثالث دياؿ الشباب باش ما ىبليهمش يتعاطوا 
مد على للمخدرات، إذف خصنا نعملو كاحد برنامج توعية متكاملة، تعت

اإلعالـ كالًتبية كاالتصاؿ، كذلك من أجل خلق ثقافة مشًتكة، ترتكز 
إطالع أكثر "على ركح اإلؼباـ السليم دبخاطر اؼبخدرات، تبعا لنهج 

اؼبتبعة لدل اؼبنظومة الدكلية حاليا عبعل الشباب " يعٍت ـباطر أقل
 .يتفادل تعاطي اؼبخدرات

إسًتاتيجية كطنية، ترتكز  إذف احنا على مستول الوزارة اعتمدنا على
خصوصا على ربسُت اػبدمات العالجية، أنا متفقة معكم ىاذ الشي ما 

كافيش، ضركرم الوقاية كذاؾ الشي كلو اللي من قبل، كلكن احنا 
 . اؼبسؤكلية ديالنا ىو أننا نوفرك العالج، نوفرك األدكية، نوفرك اؼبراكز

فأكال توفَت نقط استشارية ـبتصة يف صبيع األقاليم، ىذا مهم ألف 
كاين اآلباء اللي ما تيعرفوش فُت يبشيو، مدؾبة ضمن استشارات الطب 

النفسي، كتوجد حاليا كحدات كمراكز ـبتصة للتكفل كالعالج من 
اإلدماف بكل من اؼبراكز االستشفائية اعبامعية دياؿ سال كالدار البيضاء 

اإلضافة إذل اؼبدف اليت تعرؼ فيها الظاىرة تفاقما خطَتا كفاس، ب
 .كطنجة، تطواف، الناظور، اغبسيمة

كحدة استشارية ـبتصة يف عالج اإلدماف جبميع  14مت إقباز كذلك 
 .2012اعبهات، كذلك يف أفق 

طبيب يف طب عالج اإلدماف، ألف خصنا نعرفو بأف  53تكوين 
إلدماف، كاف ـبتصُت يف علم غبد اآلف مكانش عندنا ـبتصُت يف ا

، كلكن (la psychologie)ك( la psychiatrie)النفس، يف 
 .اإلدماف مكانش، دابا عاد بدا يف اؼبراكز اعبامعية بالدار البيضاء

مدمن سنويا، كمت توقيع مؤخرا شراكات  10.000التكفل دبا يفوؽ 
سياؽ مع صبعيات لتمكينهم من التكوين كآليات االشتغاؿ، كيف ىذا اؿ

متدخلُت اجتماعيُت للتكفل كمساندة متعاطي  5فرؽ من  6مت تكوين 
اؼبخدرات يف الشارع، مع حثهم على طلب العالج، أعتذر، ىو كاين 

 .برنامج طموح، لكن الوقت ال يسمح
 :السيد رئيس الجلسة
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شكرا السيدة الوزيرة، لكم الكلمة يف إطار التعقيب، مرة أخرل 
ـ القانوف، كجب على اعبميع احًتامو، ألنو أذكر بأف الوقت ؿبدد حبك

إذا ذباكزنا القانوف سيكوف على حساب اآلخرين، الكلمة لكم السادة 
 .أعضاء الفريق

: اللبار عزيز السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدة الوزيرة

على كل أنا أستغرب ألف اعبواب اللي ىو يف األكؿ، اظبحي رل أف 
أسفي كخيبة أمل فريق األصالة كاؼبعاصرة على ىاذ إعادة أعرب لك على 

تكرار نفس اػبطاب الكالسيكي، اللي يئس منو اؼبغاربة، ألف معضلة 
العالج من اؼبخدرات تتبدا دائما أساسا من التنشئة كالًتبية كالوقاية 

 .كالتحسيس دبخاطرىا
كذلك، ال يعقل أف نتحدث عن تنامي ظاىرة تعاطي اؼبخدرات، 

شكل أف الذم وبمي كيرعى االذبار يف اؼبخدرات أبناء بعض كادل
اؼبسؤكلُت السياسيُت اللي كشفتت عليهم ؾبموعة من التقارير كاعبرائد 
الوطنية، بتورط أبناء أحد اؼبسؤكلُت النقابيُت كالسياسيُت بفاس بدكف 

 .متابعة قضائية يف ىذا الشأف
ؼبرأة، كذلك حكومتكم، السيدة الوزيرة، مع كل احًتاـ ؿ

كنحًتموىا، ىذا تورط بتواطؤ مع اغبكومة ديالكم اغبالية مع بعض 
الناس اللي ىاد اؼبدينة دياؿ فاس ما جبدتيهاش، جبديت اؼبدف األخرل، 

اغبكومة متورطة معهم كتيحكم ىاد الشخص اؼبعٍت باألمر حىت يف 
 .اغبكومة ديالكم كحىت يف الوزير األكؿ ديالكم

ربقيق جدم كمسؤكؿ حوؿ اعبهات كذلك نطالب بضركرة فتح 
اللي تتسًت تنامي ىذه الظاىرة دياؿ تعاطي اؼبخدرات الصلبة، مقاىي 

الشيشة دائما كنعرفو شكوف اللي كراءىا، كذلك نتساءؿ من لو 
اؼبصلحة يف توفَت اغبماية لشبكة تركيج اؼبخدرات بكل أنواعها، خاصة 

 .متزعميها من أبناء بعض اإلخواف اللي قلنا
، السيدة الوزيرة، اغبكومة كنطلبو منها احًتاـ عمل القضاء كذلك

اؼبارل، كال نسمح باهتاـ قضاة باإلرىاب، كنبا معينُت من طرؼ جاللة 
اؼبلك نصره اهلل كأيده، ألف ىاذ الناس اللي كيتزعموا اؼبخدرات، السيدة 

الوزيرة، نبا ناضوا كيخرجوا باللوافت ككيسميو القضاة باإلرىاب ألف 
اللي  ـ اجمللس األعلى ألف بغاك باش وباربوا ىاد الناس اؼبخدرين،جابو

أنت السيدة الوزيرة كاغبكومة ديالكم، أنتما متواطئُت معهم، تيحكم 
 .فيكم السيدة الوزيرة

أما من الناحية دياؿ انتشار اؼبخدرات بُت األطفاؿ اؼبراىقُت، 
ككذا يف مقاىي كخصوصا يف اؼبدارس االبتدائية كاإلعدادية كالثانوية، 

الشيشات كمقاىي األلعاب كعلى جنبات الشوارع كاألماكن غَت 
اؼبكشوفة، ـباطرىا على ىذه الشروبة االجتماعية ىي ضرب اجملتمع 

 . بكاملو، كزبريب أخالقو كصحتو، فبا يشكل عائق للتنمية
كذلك فإف اغبلوؿ الناجعة تكمن يف التحسيس كالتواصل كالًتبية، 

خاصة يف اؼبستشفيات لعالج مرضى اإلدماف، أما اليـو مث توفَت أجنحة 
نلتـز بالوقت ألف اؼبشكل األساسي كاألكرل، السيدة الوزيرة، تنعاكد 

نقوؽبا ىو تواطؤ ما بُت اغبكومة ديالكم، ما بُت الوزير األكؿ كاللي ىو 
 ...رئيس اؼبيليشيات يف فاس كجهتها كصبيع 

 .كشكرا السيد الرئيس
 :سةالسيد رئيس الجل

أرجو أف تسمحوا للسيدة الوزيرة بأف ترد ... شكرا السيد اؼبستشار
على التعقيب، كألتمس اؽبدكء، السيدة الوزيرة لك الكلمة يف إطار الرد 

 .على التعقيب إف كاف ىناؾ رد
: الصحة وزيرة ةالسيد

 .شكرا لكم السيد الرئيس
أنا أتأسف ألين كوزيرة الصحة كنت بغيت قبي كأنور الرأم العاـ 

حوؿ ما تقـو بو كزارة الصحة يف سياستها الصحية ؽبذا البالد من أجل 
إنقاذ اؼبدمنُت كمن أجل التكفل، ىذا ىو اللي اؼبواطن اؼبغريب ينتظره، 
أما العزكؼ اللي تنهضرك عليو للسياسة، راه تيجي، معلـو شي كاحد 

اليـو بسيط اللي تيسمع التلفزيوف كتيسمع السيد النائب احملًـت  مواطن
يتحدث عن أشياء اللي ىي بعيدة عن السؤاؿ الذم طرح، عن أشياء 

بعيدة كيعمل بوشاية كاذبة، ألنو يقوؿ أف ىناؾ أطفاؿ كأبناء مسؤكلُت 
 . متورطُت كىم مدمنُت، ىذا شيء خطَت أصبح داخل قبة الربؼباف

الصحة ألجيب عن سؤاؿ بسيط حوؿ اؼبدمنُت،  أنا جئت كوزيرة
ىذا ىو اللي باغُت، ىذا ىو اؼبواطن ينتظر ماذا تعمل كزارة الصحة 

للتكفل باؼبدمنُت، ؾباتش تسمع أشنو كاقع يف فاس كالقضاة كاإلرىاب، 
يعٍت أشياء اللي أنا بنفسي مفهمتهاش كغَت مفهومة، كلكن كذلك 

، الواحد السيد الرئيس احملًـت غَت مقبولة  من طرؼ السيد اؼبستشار احملًـت
 .خصو وبًـت اؼبؤسسات
 :السيد رئيس الجلسة
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إذا كاف ... شكرا للسيدة الوزيرة، ننطلق إذل السؤاؿ الثالث كاألخَت
األمر يتعلق بسَت اعبلسة، أرجوكم أف نبتعد عن اؼبواضيع اػبارجة عن 

 .جدكؿ األعماؿ، تفضل
 :بن شماش حكيم السيد المستشار
 .را السيد الرئيسشك

البد أف مبر لنقطة نظاـ مرتبطة بالتسيَت، ألنو كنسمعو على لساف 
السيدة الوزيرة دركس يف األخالؽ، احنا منقبلوش دركس يف األخالؽ، 
كاف من الواجب أهنا تقدـ اعتذار للمؤسسة على التأخَت ىي األكذل، 

شار يف أف ثانيا ليس من حق السيدة الوزيرة أف تصادر حق السيد اؼبست
يصوغ السؤاؿ بالطريقة اليت تركؽ لو، ما ىياش يف موقع باش تعيطينا 

 . دركس كيفاش نؤدم الدكر ديالنا كربؼبانيُت
مث ىاد الشي مرتبط بصميم تسيَت اعبلسة، السيد الرئيس، من 

العيب زميل مستشار كيلقي سؤاؿ كأحد السادة اؼبستشارين تيقاطعوا 
ق اؼبؤسسة، أقل ما يقاؿ أنو ماشي معقوؿ، مستعمال كالما ال يليق هبذ

خليو السيد يعرب راه احنا يف بلد يبٍت ديبقراطيتو شيئا فشيئا، خليونا 
نعربك على اآلراء ديالنا بالطريقة اللي احنا باغينها، كبالطريقة اللي حنا 

فانبينها، ككنتحملو فيها مسؤكليتنا، متجيش السيدة الوزيرة كتعطينا 
، ذبيب يف حدكد السؤاؿ، إذل كانت اؼبالحظة دياؿ دركس يف األخالؽ

السيد اؼبستشار خارج إطار االختصاص دياؽبا، تقوؿ أنا ماشي يف موقع 
 .كيسمح رل قباكب على اؼبالحظات ألنو ماشي يف االختصاص ديارل

 .كشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

على كل حاؿ اؼبوضوع كبَت كبَت جدا، موضوع كبَت جدا، ال يبكن 
نتناكلو يف ىذه الدقائق البسيطة على حساب األسئلة األخرل، مبر أف 

إذل السؤاؿ األخَت اؼبتعلق بوزيرة الصحة، أرجو أف تكوف نقطة نظاـ 
 .قصَتة، كتدخل يف موضوع اعبلسة

: عبد الحميد فاتحي السيد المستشار
فعال، ألنو مع كامل األسف، السيد الرئيس، أف الرئاسة  تتحمل 

كربل يف تدبَت اعبلسة، من البداية بدأ األمر متعثر، كل اؼبسؤكلية اؿ
ضوابط النظاـ الداخلي دل ربًـت يف ىذه اعبلسة، ال التوقيت، ال يف 

األسئلة، ال يف التعقيب، ال يف اإلحاطات، كحىت نقط نظاـ هبب أف 
 .تكوف يف ؿبلها، لذلك أطلبكم دبمارسة مسؤكليتكم على اعبلسة

 :السيد رئيس الجلسة

شكرا، كلكن أذكر بأف القانوف الداخلي ال يتطرؽ إذل صبيع 
اؼبواضيع، كال يتطرؽ كيف يطرح اإلنساف سؤالو؟ كال يتطرؽ إذل كيف 

يبكن للوزير أف هبيب؟ أرجو أف كبتكم إذل األعراؼ كالتقاليد كالفضيلة 
كاألخالؽ الفاضلة، القانوف ال يتطرؽ إذل صبيع ما يبكن أف يقـو بو 

ك الوزير، ىناؾ أعراؼ كتقاليد برؼبانية عريقة يتعامل هبا، نرجو الربؼباين أ
أف نتجاكب مع بعضنا البعض يف إطار من اللياقة كمن االحًتاـ اؼبتبادؿ، 

 .ىذا ىو اؼبقصود
لكي ال نضيع كقت اجمللس، أمر إذل السؤاؿ الثالث اؼبوجو إذل 

احملًتمُت السيدة كزيرة الصحة حوؿ الوضع الصحي ببالدنا، للمستشارين 
حكيم بن مشاش، صاحل اقميزة، أضبد السنييت، بن الشرقي ؿبمد : السادة

لفحل، ؿبمد بنمسعود، اغببيب بنطالب، صباؿ الدين العكركد، عمار 
عبد الفتاح، العريب اؽبرامي، عبد اغبميد بنعلوش، عبد السالـ اؽبمس، 

كرم، ؿبمد الكادم، عبد القادر لربيكي، أضبد اغبنصارل، ؿبمد اؼبنص
 . مكي اغبنكورم، اغبفيظ أحتيت

 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين لبسط سؤالو
: الحنكوري مكي السيد المستشار

 .شكرا السيد الوزير
 زمالئي اؼبستشارين، 
 زمياليت اؼبستشارات،

أعد السادة اؼبستشارين كالسادة الوزراء أف تدخلي سيكوف يف ؾباؿ 
أال ىو اجملاؿ دياؿ العمل اغبكومي، اؼبراقبة دياؿ العمل اغبكومي، كمن 

 . خاللو أتقدـ بسؤاؿ للسيدة الوزيرة
السيدة الوزيرة، من خالؿ التصريح اغبكومي كاؼبناقشة يف إطار 

رقاـ، أقوؿ أنو نظريا مهمة، إال أنو اللجنة، تقدمتم لنا بربنامج طموح كبأ
بعد مركر نصف الفًتة تبُت لنا أف الوضع ال يدعو لالطمئناف، ؼباذا ال 

 يدعو لالطمئناف؟
أكال، ىناؾ حالة اؼبستشفيات، اؼبستشفيات تعيش كضعية فيما 
ىبص األطر، سواء الطبية أك شبو الطبية، بل ىناؾ أكثر من ذلك، 

باىظة، ىناؾ من دل تبتدئ رغم مركر  ىناؾ مستشفيات بنيت بأشباف
 .مدة طويلة، كىناؾ من بدأت بطريقة ؿبتشمة

الوضعية دياؿ اؼبستشفيات البد منهضرك يف القضية دياؿ 
 . اؼبستشفيات على اؼبستعجالت
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السيدة الوزيرة، كما يعرؼ اؼبستعجالت ىو اؼبرآة دياؿ اػبدمات 
قريبا نقدر نقوؿ نعمم الصحية، اؼبستعجالت الوضع دياؽبا ال يطمئن، كت

على اؼبغرب ابتداء من العاصمة، اؼبستعجالت فيها كاحد الفوضى، أكال 
 . اللي تنالحظو انعداـ األطباء يف اجملاؿ االختصاصي

السيدة الوزيرة، قمتم دببادرة ىي التعويض دياؿ بعض اؼبداكمات، 
قص كبَت، اؼببادرة األصل دياؽبا يف الفلسفة دياؽبا مهمة، إال أهنا فيها ف

النقص األكؿ ىي التعويضات ىزيلة ال تشجع األطباء، النقص الثاين 
نوع األطباء، ىناؾ نوع من األطباء يستفيد كآخركف ال يستفيدكف، ال 

يعقل أنو مثال الطبيب جراح كما كاينش الراديو كطبيب األشعة، الطبيب 
ة اعبراح ال يبكن أف يشتغل بدكف طبيب أشعة، لذا أرجو منكم إعاد

 .النظر يف القضية دياؿ اؼبستعجالت
القضية األخرل، القضية دياؿ األدكية، ىناؾ أدكية مستعجلة، ال 
يعقل أف تكوف ىناؾ أدكية ذات استعجالية، أنو إذا مكانش اؼبريض 
 . يبوت يف ثواف، مع األسف تنسجلو يف حاالت عديدة االنعداـ دياؽبا

مادة األنسولُت، كاين نقص أخَتا، قرأمت مثلي االنعداـ أك النقص يف 
يف مادة األنسولُت يف بعض اؼبستشفيات، السيدة الوزيرة، ىضرتو دابا 

على الوقاية بالنسبة للكلي، تعرفوف أنو كاحد اجملموعة دياؿ أمراض 
الكلي نتيجة مرض السكرم، إذف كيف يبكن أف نقـو بوقاية دكف أدكية 

 استعجالية؟ 
التطبيب، كاحد النقطة ما  ىناؾ نقطة أخرل، ىي القضية دياؿ

شرتش ؽبا السيدة الوزيرة ىي القضية دياؿ االنتقاالت، فعال كاين ىناؾ 
قانوف، أنا أسجل أنو ىذا القانوف لو كاف فيو نقص، عالش؟ ألنو 

تيخوم بعض اؼبناطق من األطباء على حساب مناطق نائية، كنعطيك 
قانوف مشاك كبقي دياؿ اعبراحُت كبفعل اؿ 5أمثلة دياؿ مدف كاف فيها 

فيها غَت كاحد، إذف، إذا كاف القانوف ندافعو عليو، ىو القانوف اللي 
يعيد االنتشار دياؿ االختصاصيُت، ماشي القانوف اللي غادم ينقص 

 .من االنتشار دياؿ االختصاصيُت
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزيرة لإلجابة على السؤاؿ
: الصحة وزيرة السيدة

 السيد الرئيس،
 السيدتُت اؼبستشارتُت،

 السادة اؼبستشارين،

بغيت نقوؿ على أنو بطبيعة اغباؿ احنا ما عندناش العصا الساحرة، 
كلكن الكل كبشهادة اعبميع، كأنا أزكر العديد من اؼبستشفيات يف 

العديد من األقاليم، كنقرأ الكثَت كذلكمن خالؿ الصحف، كنستمع إذل 
 . كقعنا كموقع العديد من نتحدث معو كاؼبنتخبُتاؼبواطنُت حبكم ـ

كلكن رغم كل ما يبكن أف يقاؿ، كاين ىناؾ ربسن ملموس على 
صعيد اؼبستشفيات، بغيت نعطي اؼبثاؿ دياؿ األدكية، السيد اؼبستشار، 

طبعا كاين ىناؾ أدكية حيوية اللي ما يبكنش ما تكونش يف 
ة اؼباضية مراجعة ىذه اؼبستعجالت إلنقاذ اؼبرضى، مت يف آخر السن

الالئحة، كحىت امشينا أبعد من ذلك، رجعنا تنعلقو يف باب 
اؼبستشفيات األدكية، ككذلك اؼبيزانية اؼبخصصة لألدكية، ال بالنسبة 
للمستعجالت كال بالنسبة بصفة عامة للمستشفى، يعٍت عرفت أكال 

بَت ارتفاعا ملحوظا، كما أننا أدخلنا منهجية اغبكامة اعبيدة يف تد
األدكية، يف حُت أف اليـو نادرا اللي تنسمعو الناس اللي كيجيو كتيقولوا 
ما لقيتش الدكاء، نادر فُت تنسمعو سَت عاكد ثاين اشرم اإلبرة كاػبيط، 

 . ىاذ الشي ما بقيناش نسمعوه حباؿ اللي كنا تنسمعوه من قبل
شيء آخر ىضرتو، السيد اؼبستشار، كتنشكركم اللي شرتو إذل 
األنسولُت، قلنا على أف األنسولُت، كدرنا بالغ ىاذم شهر، باش 

نؤكدك على أننا تنشريو الكايف من األنسولُت، كاألنسولُت متواجدة يف 
اؼبراكز الصحية، كأكثر من ذلك البالغ أشار إذل الرقم، اظبحوا رل ما 

كن ذاؾ الرقم اللي تنعطيوه للشكايات دياؿ اؼبواطنُت عنديش ىنا، كؿ
اللي ما لقاش األنسولُت يف شي مركز صحي يعيط لذاؾ الرقم يدير 

الشكاية باش نعرفو عالش األنسولُت ما كايناش؟ ألف األنسولُت كاينة 
يف صبيع اؼبراكز الصحية، كحىت ىي أدخلنا ؽبا كاحد اؼبيكانيزمات دياؿ 

  .دياؿ األدكية( traçabilité)ش تكوف ىناؾ اغبكامة اعبيدة با

أنا أشاطركم الرأم بالنسبة للمستعجالت كبالنسبة للمداكمة على أنو 
كاين نقص يف القانوف اللي تينص عليو يف اؼبرسـو دياؿ اؼبداكمة، أنو 

أقصى بعض االختصاصات كأف التعويضات ىي ىزيلة، كاآلف راىا 
لنقابات اللي باش نشوفو كيفاش موضوعة رىن النقاش يف اللجنة مع ا

غادم كبسنو كنوسعو االختصاصات، أكثر من ذلك غادم نديرك 
مرسـو جديد بالنسبة للمداكمة، ألف كاين ىناؾ فئات من غَت 

اإلختصاصيُت، كاين غَت اللي تيسوؽ سيارة اإلسعاؼ خصو يدخل 
أك الناس اللي تيشتاغلوا ( le brancardier)كذلك يف اؼبداكمة أك 
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اؼبستشفى خارج أكقات العمل، إذف أظن أنٍت جاكبت على كل  يف
 .تساؤالتكم

 .كشكرا 
 :السيد رئيس الجلسة

 .السيدة الوزيرة، الكلمة لكم السادة اؼبستشارين شكرا
 :المستشار السيد محمد المنصوري

 .بسم اهلل الرضبن الرحيم
 السيدة الوزيرة،

،  السيد الرئيس احملًـت
اؼبغرب متدىورة ال يف اؼبدف كال يف القرل، أكال الوضعية الصحية يف 

قسم اؼبستعجالت يعانوف اؼبواطنوف الكثَت، ثانيا أمراض مزمنة ىي اللي 
كتعاين الناس اللي ما عندنبش التأمُت، الناس دياؿ العادل القركم 

ما عندنبش ال التأمُت، كالناس فقراء، كيموتوا كاحنا أين ىي ( الفالحُت)
صحية اللي كتنستناك ىاذم سنُت باش نديرك ؽباذ الناس ىاذ التغطية اؿ

 .الفالحُت كالناس اللي كيعانيو كاللي كيموتوا
أما يف العادل القركم أيضا، الزالت الصحة ما كايناش كال سبدرس كال 
ماء كال الضوء كال حىت شي حاجة، إضافة إذل اؼبناطق اعببلية اليت تعاين 

 . عدة كيلومًتات
رابعا لنذكرؾ، السيدة الوزيرة، على اؼبستشفى دياؿ اػبميسات، كنا 

جينا عندكم كدرنا معك جلسة احنا كربؼبانيُت دياؿ اإلقليم، ىاذ 
السبيطار اللي ىو كاين من زماف، أكؿ االستقالؿ كال كذا، اؼبرضى ملي 
كتكوف الشتا كيطيح عليهم كلشي، زعما راه كاين شي مرة يقوؿ لك 

 . راه طاح
كؽبذا مىت ىاذ اؼبستشفى اللي ىو قريب للرباط كالناس جالسُت 

كلكن ديركا كاحد اللجنة كسَتكا شوفوا ىاذ اؼبستشفى، راه قريب .. ربت
باش يطيح، ككاف عندنا كاحد اإلشكالية، السيدة الوزيرة، يف إقليم 

اػبميسات، كاحد السبيطار يف كاؼباس تبٌت جبوج مليار كال شي حاجة، 
سنُت،  5ما عرفت شحاؿ من سنة، شي أربع سنُت كال  راه مسدكد

كاش خاص يدار؟ عالش ما يتحلش للمواطن اللي كيجي من كاؼباس 
كلم، حىت يبوت الواحد، اللي غادم يبوت  200للخميسات يف اؼبثاؿ 

يبوت، السيما العياالت اللي كيولدكا؟ كىذه اإلشكاالت كيخص ربل 
 . السيدة الوزيرة يف أقرب كقت

 .اكشكر

 :السيد رئيس الجلسة
 .شكرا للسيد اؼبستشار، السيدة الوزيرة يف إطار الرد على التعقيب

 :السيدة وزيرة الصحة
أنا ما يبكنش لنا نقولو كننفيو على أنو كاين عندنا نقص يف 

الصحة، ىذا شيء بديهي، كلكن ما يبكنش لنا نقوؿ ما كيناش الصحة 
قبيلة قلت راه عندنا لوائح االنتظار يف بالدنا، أبدا كاين الصحة، أنا غَت 

بالنسبة ؼبرض القصور الكلوم، قلت يف آخر السنة ما غاديش تبقى، 
غَت تنتهضرك على كفيات األمهات، يف آخر مسح دياؿ اؼبندكبية 

، كىاذ 130راه كصلنا إذل  227السامية للتخطيط، راه مرينا من 
شر اللي خصنا ىو اؼبؤشر اللي غادم نكونو ذباكزنا حىت اؼبؤ 130

 .نوصلو لو بالنسبة ألىداؼ األلفية
، احنا 144يف  2010أىداؼ األلفية كاف خصنا نكونو يف 

ذباكزنا أىداؼ األلفية، تكلمنا على األدكية قلت على  130كصلنا إذل 
أنو اليـو دل نبق نواجو اإلشكالية اللي كانت عندنا بالنسبة لألدكية يف 

لطبية، بالنسبة للتوزيع دياؿ األطباء، كقاؿ اؼبستشفيات، بالنسبة للواـز ا
اؼبستشار بأنو اغبركة االنتقالية كتخوم، راه ماشي اغبركة االنتقالية 

تتخوم األخصائيُت، ىذه السنة على اػبصوص زبواك األخصائيُت ألنو 
كزارة التعليم العارل كذلك يف حاجة إذل األساتذة اعبامعيُت، باػبصوص 

لُت اللي غادم يتفتحوا، كاللي تفتحت يف أنو كاين كليات طب مقب
 les)دياؿ ( les postes)كجدة، كلتعزيز الكليات، إذف حلوا 

professeurs assistants ) بكثرة، ىذا ىو اللي جعل على أنو كاف
االمتصاص دياؿ االختصاصيُت، كما قدرناش نواجهوىم بالعدد دياؿ 

 . الذين تكونوا ىذه السنة
ىود الذم نقـو بو بشراكة مع صبعية لال إذف غَت بالنسبة للمج

مليوف درىم دياؿ األدكية  10سلمى حملاربة داء السرطاف، راه دزنا من 
مليوف دياؿ األدكية، كاللي غادم يبكن لنا ىاذ السنة أك  300إذل 

 . السنة اؼبقبلة أننا ناخذك كنتكفلو بكل اؼبعوزين
يز ال يبكن لنا كاين ىناؾ ؾبهودات، بطبيعة اغباؿ راه يف ظرؼ كج

أف كبسن الًتاكمات دياؿ السنوات، كلكن خصنا نقولو بأنو كاين 
ؾبهود يبذؿ، كىذا اجملهود بداك النتائج كباؼبؤشرات كباألرقاـ كتعطي 

 . النتائج دياؽبا
 . كشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
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شكرا لك السيدة الوزيرة، شكرا على اؼبسانبة، كننتقل إذل السؤاؿ 
اآلين اؼبوجو إذل السيد كزير التشغيل كالتكوين اؼبهٍت حوؿ مشركع 

حكيم بن : التعويض عن فقداف الشغل، للمستشارين احملًتمُت السادة
مشاش، الشكاؼ سيدايت، جواد كىيب، العريب احملرشي، ؿبمد أبو 

غبمايدم، أضبد اإلدريسي، عبد كرًن اؽبمس، الطييب اػبدادم، ؿبمد ا
علوم موالم األمُت، عباد عبد اهلل، عالؿ عزيوين، عمار بوشعيب، 

 . ؿبمد اطريبش
 . الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين لشرح السؤاؿ

: محمد بوالخدادي السيد المستشار
 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء،

 السادة اؼبستشارين،
يعترب التشغيل قطاعا ذا أنبية كبَتة  يف تفعيل دينامية االقتصاد 

الوطٍت كاؼبسانبة يف إرساء دعائم التنمية االقتصادية كاالجتماعية لبالدنا، 
كقد قطعت بالدنا أشواطا مهمة يف ؾباؿ ترسيخ الديبقراطية االجتماعية، 

سباعي سواء يف خالؿ اغبماية االجتماعية كتفعيل آليات اغبوار االج
 . كاستتباب السلم االجتماعي بضماف حقوؽ كافة األطراؼ لإلنتاج

كيف ىذا الصدد، كلتعزيز اؼبكتسبات اليت ربققت يف ىذا اجملاؿ، 
كضباية األجراء يف حالة فقداهنم للعمل ألسباب خارج إرادهتم، فقد 

أضحى من الالـز سن آليات كتدابَت لتعويض العماؿ عن فقداف 
اغبكومة خالؿ جولة اغبوار االجتماعي لدكرة  الشغل، كقد عرضت

مشركعا يتعلق بالتعويض عن فقداف الشغل، إال أنو غبد  2008شتنرب 
 . اآلف دل يعرؼ مصَته بعد

 : لذلك نسألكم، السيد الوزير
 أكال، أين كصل مشركع التعويض عن فقداف الشغل؟ 

 ؟ ثانيا، ىل سيتم استشارة ـبتلف الفرقاء إلعداد ىذا اؼبشركع
 .كشكرا

 : السيد رئيس الجلسة
، الكلمة للسيد الوزير لإلجابة عن   شكرا للسيد اؼبستشار احملًـت

 . السؤاؿ، فليتفضل
 : السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني

شكرا لفريق األصالة كاؼبعاصرة لطرحو ؽبذا السؤاؿ اؽباـ حوؿ ملف 
أعتربه شخصيا من اؼبلفات األساسية، ألنو يتعلق باستكماؿ أك تعزيز 

شبكة اغبماية االجتماعية ببالدنا، كؼبا نتكلم على شبكة اغبماية 
االجتماعية، نتكلم يف الواقع على تعزيز كل أدكات كإمكانيات التدخل 

 . تية غبماية األجراءاؼبؤسسا
بطبيعة اغباؿ ىذا مشركع، كىنا النقطة اللي أكدتو يف اعبانب الثاين 

نعم يتم استشارة الفرقاء، لو دل لسؤالكم، ىل سيتم استشارة الفرقاء؟ 
نكن نستشَت الفرقاء لكاف ىذا اؼبشركع قد خرج ككصل إذل مناقشتو 

صا يف اؼبلفات دبجلسكم اؼبوقر، لكن الرغبة دياؿ االستشارة، خصو
االجتماعية طلبت، للتذكَت كاف ىناؾ مشركع قدًن كمنذ ربملنا 

اؼبسؤكلية قمنا بدراسة اكتوارية جديدة من طرؼ الصندكؽ الوطٍت 
للضماف االجتماعي، سبخض عنها تقدًن مشركع جديد، أصبح مشركع 

التعويض عن فقداف الشغل ألم سبب كاف، يف السابق كاف اؼبشركع 
 .ة اؼبقاكلةيرتبط بصعوب

ثانيا، أصبح من حق األجَت الذم يستفيد من التعويض من فقداف 
أشهر من تعويض  6الشغل، أف يستفيد كذلك خالؿ مدة دياؿ 

مادم، تعويض وبتفظ باغبقوؽ االجتماعية ديالو أم التغطية الصحية، 
 .كالتعويضات بالنسبة لألطفاؿ

عي يتم سبويل اعبانب اعبديد، عادة داخل أنظمة الضماف االجتما
ىاذ الصناديق يف الضماف االجتماعي عن طريق االشًتاؾ ما بُت األجراء 

كاؼبشغلُت، اعبديد أنو خالؿ جولة اغبوار االجتماعي األكذل كصلنا إذل 
توافق ما بُت كافة الشركاء كإحالة اؼبشركع على اجمللس اإلدارم 

 . للصندكؽ الضماف االجتماعي لدراسة أجرأتو
لة دياؿ اغبوار االجتماعي طلبت اؼبركزيات النقابية خالؿ آخر جو

من السيد الوزير األكؿ أف يتم دراسة مسانبة الدكلة يف سبويل ىذا 
الصندكؽ للتخفيف من األعباء اؼبادية، تعلق األمر باؼبشغلُت أك 

األجراء، فكانت استجابة السيد الوزير األكؿ ؼبسانبة الدكلة يف التمويل، 
بأنو الدكرة دياؿ اجمللس اإلدارم بقيت مفتوحة، اللي كاللي يبكن نقوؿ 

ترأسناىا خالؿ شهر يناير اؼباضي، بقت مفتوحة من أجل إعادة 
الدراسة االكتوارية بناء على اؼبعطى اعبديد أف الدكلة ستساىم بواحد 

 .القدر يف التمويل إلخراج ىذا الصندكؽ
 -هللإف شاء ا-أف يكوف ىذا الصندكؽ  2010كأملنا ىو سنة 

 .جاىز، كأملنا قبل ذلك أف كبيلو على ؾبلسكم اؼبوقر لدراستو كإقراره
 :السيد رئيس الجلسة

 .الكلمة لفريق األصالة كاؼبعاصرة يف إطار التعقيب
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: اطريبش  محمد السيد المستشار
، مع العلم أف الطبقة 2008ىو بدكره يعرؼ تأخرا منذ سنة ... 

الشغيلة يف حاجة إذل ىذا اؼبشركع، حبيث أف يف ىاذين السنتُت حدث 
كاحد العدد كثَت من اإلحاالت كالطرد، كيعٍت إحالة بعض العماؿ خارج 
دائرة الشغل، سواء عن إرادهتم أك بغَت إرادهتم، مث باإلضافة إذل طردىم 

 . دىمكتشرم
ىذا الطرد أدل إذل تشريد عائالهتم يف عادل تتزايد فيو األسعار 

الصاركخية، يف عادل فيو األزمة اؼبالية االقتصادية ىي بدكرىا انعكست 
على ىذه الشروبة االجتماعية، كاغبكومة الزالت تتلكأ كتتأخر كتتباطأ 
ذا يف عملية استعجاؿ ىذا القانوف، إذل كاف شي طابع استعجارل ىو ق

 .القانوف ىذا
فاغبكومة كانت كتعامل ىاذ مشاريع القوانُت حباؽبا حباؿ كاحد 

اجملموعة دياؿ مشاريع القوانُت اآلف اللي ىي الزالت نائمة كدل تسرع من 
الوتَتة دياؽبا، بالرغم من أهنا يعٍت عندىا كاحد الطابع اللي ىو اقتصادم 

 .كطابع اجتماعي
ذل حيز التطبيق ىذا القانوف استكماال السيد الوزير، فالبد أف ىبرج إ

لذاؾ النقص كذاؾ الثغرات اللي ىو كاين يف قانوف الشغل، كاللي كاين 
يف مدكنة الشغل، اللي فيو كاحد العدد كبَت ىو حقيقة سبرر كفيو كاحد 

العدد كبَت من الفصوؿ، كاين فيو مركنة كفيو كاحد اجملموعة دياؿ 
د السلبيات على حياة العامل الذم اغبوايج اللي ىي عندىا يعٍت كاح

 .هبد نفسو خارج دائرة التأقلم االجتماعي
ىذا ما نريد أيضا من السيد كزير التشغيل أف يسارع إذل توحيد 

أم أهنا ربُت القوانُت دياؽبا، باإلضافة  ىاذيك الصناديق دياؿ الضماف،
الواسع إذل استكماؿ ىذه اؼبنظومة، باإلضافة أيضا إذل اإلشراؾ الكبَت ك

 . للنقابات اللي ىي عندىا عالقة بالشغل كالعماؿ
 .كشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
، الكلمة لكم السيد الوزير  .شكرا اؼبستشار احملًـت

: المهني والتكوين التشغيل وزير السيد
أكال إلعادة التأكيد للسيد اؼبستشار احملًـت بالفريق احملًـت أف 
اؼبركزيات النقابية ىي عضوة يف اجمللس اإلدارم للصندكؽ الوطٍت 

للضماف االجتماعي، كتساىم يف كل الدراسات التقنية كالسيناريوىات 
 . اؼبمكنة

يف البداية، ال أخفيكم بكل كضوح كاف ىناؾ ربفظ حوؿ اؼبشركع، 
التعديالت اليت أدخلتها كزارة التشغيل كصلنا إذل التوافق باإلصباع، بعد 

مشغلُت، فبثلي األجراء كاغبكومة، أحيل على اجمللس اإلدارم للضماف 
االجتماعي، ىناؾ ثالث سيناريوىات اليت هبب االختيار فيهم، ككل 

 . سيناريو يتطلب ربمالت مالية
دـ الزيادة، تعلق األمر كتكلمتم على الظرفية االقتصادية، ىدفنا ع

باالشًتاكات على اؼبشغلُت، تعلق األمر كذلك باألجراء، ربمالت 
جديدة، ألف التحمالت كذلك سيؤديها األجراء كيؤديها اؼبشغلوف، ؽبذا 
تدخلت الدكلة كقبلت اؼبسانبة يف التمويل، كستكوف أكؿ ذبربة على أف 

ية ببالدنا، دل يسبق الدكلة تساىم يف التمويل دياؿ الصناديق االجتماع
لدكلة أف ربملت مسؤكلية دياؿ اشًتاكات داخل الضماف االجتماعي 

إال يف الفًتة اغبالية دياؿ األزمة االقتصادية اللي ربملت إذل حدكد 
ألف  112ما يناىز ربمالت االشًتاكات لفائدة  2009دجنرب  -يناير

 . أجَت كأجَتة
تسريع  من إخراجو يف كشكرا، كأنا معكم على ضركرة اإلخراج كاؿ

 .أقرب كقت فبكن
 :السيد رئيس الجلسة

ننتقل إذل السؤاؿ اؼبوجو إذل السيد كزير التشغيل كالتكوين اؼبهٍت 
حوؿ تطبيق القانوف االجتماعي عند العاملُت بقطاع النقل، للمستشارين 

عبد الرحيم الرماح، عبد السالـ خَتات، ؿبمد اؽببطي، : احملًتمُت السادة
قاظبي، العريب اغببشي، الصادؽ الرغيوين، أضبد العاطفي، عبد حسن اؿ

اغبميد فاربي، عبد اؼبالك أفرياط، ؿبمد لشكر، حسن أكليم، ؿبمد 
 . دعيدعة

 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين لبسط السؤاؿ
: لشكر محمد السيد المستشار

 .شكرا السيد الرئيس
 السادة الوزراء،

 احملًتمُت، السيدات كالسادة اؼبستشارين
 . سأكوف جد ـبتصر لطرح ىذا السؤاؿ، لذلك أمر إذل السؤاؿ
يشغل قطاع النقل مئات اآلالؼ من اؼبأجورين على اؼبستول 

الوطٍت، دبن فيهم سائقي سيارات األجرة الصغَتة كالكبَتة كاغبافالت 
كالشاحنات كعماؿ احملطات الطرقية كشركات النقل، غَت أف األغلبية 

ـ ال يطبق عليهم القانوف االجتماعي، إذ ال كجود لبطاقة الساحقة منو
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الشغل كال لبيانات األجر، كال يتم احًتاـ ساعات العمل القانونية، 
حيث هبرب السائقوف على العمل طيلة النهار كالليل، كىو ما يؤدم إذل 

الكثَت من حوادث السَت اليت تقع بسبب اإلرىاؽ كالتعب، كال يتم 
الصندكؽ الوطٍت للضماف االجتماعي إال بنسبة التصريح هبم لدل 

قليلة، كحىت ىذه النسبة من التصروبات جلها غَت صحيحة، كىو ما 
يؤدم إذل حرماف العماؿ من خدمات الصندكؽ، كما يؤدم إذل حرماف 

 . الصندكؽ من أمواؿ طائلة
كقد عرؼ ىذا القطاع حوارا كنقاشا كاسعُت خالؿ اؼبراحل األخَتة 

ذا القطاع كاغبكومة فبثلة يف كزارة النقل، أفضى إذل توافق بُت مهنيي ق
على مدكنة السَت، يف حُت دل يتم االىتماـ بتطبيق القانوف االجتماعي 

كما لذلك من انعكاسات سلبية عن األكضاع رغم أنبيتو القصول، 
 .االجتماعية عبميع العاملُت هبذا القطاع

ما ىي : سائلكملذلك، السيد الوزير، أماـ ىذه الوضعية، ف
اػبطوات العملية كاإلجرائية اليت ستتخذكهنا من أجل تطبيق قانوف 

الشغل كقانوف الصندكؽ الوطٍت للضماف االجتماعي على صبيع العاملُت 
هبذا القطاع هبدؼ ضباية حقوؽ السائقُت كالعماؿ ككضع حد ؽبدر 

 أمواؿ صندكؽ الضماف االجتماعي؟ 
 .كشكرا السيد الرئيس

 :رئيس الجلسةالسيد 
شكرا لكم السيد اؼبستشار، لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على 

 .السؤاؿ
: المهني والتكوين التشغيل وزير السيد

 .شكرا السيد الرئيس
شكرا للفريق الفدرارل على طرحو ؽبذا السؤاؿ، اللي يف الواقع يتناكؿ 

القطاع اؼبنظم كاحد القطاع، كاللي هبب القوؿ بكل صراحة يتعايش فيو 
كالقطاع الغَت اؼبنظم، كيبكن رل نضيف كالقطاع دياؿ اؼبشتغلُت غبساهبم 
 ، اػباص، ىذا ىو كاقع قطاع النقل الذم ذكرمت، السيد اؼبستشار احملًـت
ؼبا كنقوؿ نقل اػبواص أك لفائدهتم أم ما نسميهم كبن يف مصطلحنا 

 .األجراء اؼبستقلوف بذاهتم
ىو أنو كال أحد يبكن يقوؿ رل اليـو اشحاؿ بطبيعة اغباؿ، كالدليل 

الناس خدامُت يف ىذا القطاع؟ قلتو يف سؤالكم اآلالؼ، مئات اآلالؼ 
نتفق، ىذا دليل على أننا أماـ كاحد الوضعية جد معقدة فيما ىبص 

تطبيق القانوف االجتماعي كقانوف الضماف االجتماعي، قانوف الضماف 

القة الشغل قائمة على عقد الشغل، االجتماعي هبرم كيطبق ؼبا تكوف ع
 .كىذا ىو القانوف دياؿ الضماف االجتماعي اللي اآلف جارم بو العمل
كيف ىذا الصدد، بناء على كاحد التشخيص اللي مت القياـ بو مع 

الضماف االجتماعي ؽبذا القطاع، كانت ىناؾ ضبالت دياؿ اؼبراقبة 
صححنا كضعية أك  كدياؿ التفتيش يبكن رل نذكر لك بعض اؼبعطيات،

آالؼ أجَت يف قطاع النقل، كلكن كيبقى رقم غَت  10التصريح ب 
ألف زيارة  15معرب، القياـ بواحد العدد دياؿ زيارات التفتيش كاحد 

تفتيش كمراقبة، كما يواجهنا باألساس ىو القطاع غَت اؼبنظم اؼبستقلوف، 
إذل غَت منهم سائقو الطاكسيات كسائقي اغبافالت كسائقي الكميوات 

 . ذلك من األشياء، إذف ىذه كضعية حقيقية
كيف غبد اآلف الطريقة اللي اشتغلنا هبا أك اللي ابدينا نشتغل هبا 

مع قطاع النقل، بطبيعة اغباؿ يقـو اآلف الضماف االجتماعي منذ تقريبا 
أربعة أشهر أك طبسة أشهر بواحد الدراسة خاصة لفهم ميكانيزمات 

ف كما كتعرفوا اإلصالح اللي دخل فيو القطاع لضبطها جيدا، أل
الضماف االجتماعي، كىذا اللي جعل جودة خدمات الضماف 

االجتماعي ترتفع، كيرتفع معها كذلك عدد األجراء اؼبصرح هبم ببالدنا 
، إذل 2006ألف سنة  800من مليوف ك -كما تعرفوف-اللي انتقل 
طى جد ، كىذا مع2009ألف يف هناية  300مليوف ك 2اليـو إذل 

مهم رغم كل اإلكراىات اليت كانت، إكراىات الظرفية االقتصادية، 
 .إكراىات ما ندخلش يف التفاصيل دياؽبا

جانب آخر كيبكن اشتغلنا بو، كىو مؤخرا مت الًتخيص إلحداث 
تعاضدية ؼبهنيي النقل دبدينة الدار البيضاء، اليت أحدثت من طرؼ 

ف ؽبم التأمُت الصحي، ىادك كاحد ؾبموعة من اعبمعيات اؼبهنية، ستـؤ
اللي كنسميوىم حنايا األجراء اؼبستقلوف بذاهتم، ألنو ما يبكنش يتم 

 .التصريح هبم يف الضماف االجتماعي، ما عندنبش عالقات شغلية
اعبانب الثاين، كىو اؼبواكبة االجتماعية، كىذه اؼبواكبة االجتماعية 

قيع على اتفاقية ساعة بالتو 24ظبحت لنا األمس، غَت بعيد، ىاذم 
شغل صباعية هتم قطاع جد مهم دبيناء الدار البيضاء دياؿ النقل الثقيل، 

أجَت، فيها التزامات متبادلة من طرؼ  5000حىت  4500هتم ما بُت 
األجراء، من طرؼ اؼبشغلُت، اعبمعيات اؼبهنية للتصريح بأجرائها 

يها، إذل غَت للحماية االجتماعية، احًتاـ ساعات العمل اللي تكلمتو عل
 . فبا يتضمنو قانوف الشغل يف ىذا اجملاؿ... ذلك
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كذلك عندنا الربنامج اللي طلقناه دياؿ الربنامج الوطٍت، شكرا 
 .عفوا

 :السيد رئيس الجلسة
 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين يف إطار التعقيب، تفضلوا

 :الرماح الرحيم عبد السيد المستشار
 السيد الرئيس،

 الوزراء،السادة 
السيد الوزير، : ما أريد إضافتو يف التعقيب حوؿ ىذا اؼبوضوع

باؼبوازاة مع الفًتة اليت سبت فيها اؼبصادقة على اؼبدكنة دياؿ السَت كقعت 
االتفاقية دياؿ الشراكة اللي فيها الوزارة ديالكم باإلضافة لوزارة الداخلية 

طبيعة اغبالة ؾبموعة ككزارة التجهيز، كزارة اإلسكاف، كزارة الصحة، كب
ىيئة العمراف، اللي فيها الشق االجتماعي بطبيعة اغباؿ، كاينة فقرة اللي 

كتهم الوزارة ديالكم السيد الوزير، تتعلق بالتزاـ كزارتكم بعقد لقاءات 
لتوضيح اعبانب دياؿ القانوف دياؿ الشغل كدياؿ الضماف االجتماعي 

ق ىذه االتفاقية غبد اآلف مازالت بالنسبة للمهنيُت، بطبيعة اغباؿ يبدك أف
 . ما تفعالتش

لكن ما أريد إضافتو، السيد الوزير، ىو نفس اؼبنطق خصنا نتعاملو 
بو، القانوف االجتماعي خصنا نتعاملو معو بنفس اؼبنطق اللي كنتعاملو 
مع القوانُت األخرل، بعدما كنكونو غاديُت، بعدما كنمشيو بالسرعة 

رجاؿ اآلمن، كاش ماشي نفس اؼبنطق يتم فيو  كيوقفنا الدرؾ اؼبلكي أك
التعامل مع مئات اآلالؼ اللي مكيطبقش القانوف يف شأهنم، كتالحظوا 
إذل كاف مئات اآلالؼ اللي ما كيتصرحش هبم يف الضماف االجتماعي، 

معناه ؿبركمُت من التغطية الصحية، ما متفقش معكم، باغي غَت 
 . نوضح

انب دياؿ القانوف أنا كنتكلم معكم السيد الوزير، ما مبشيوش للج
بوصفكم كزير دياؿ التشغيل فيما يتعلق يف اغبالة اللي كاضح فيها 

 .القانوف، كالسؤاؿ ديالنا راه كاضح، احنا كنتكلمو على اؼبأجورين
العالقة دياؿ الشغل أف يكوف عقد الشغل مكتوبا أك غَت مكتوب 

سائقُت دياؿ اغبافالت من الناحية القانونية كاضحة، فكل العاملُت اؿ
كاينة أك ما كايناش ىذا ال ( le contrat)اللي كيعملوا نبا معنيُت، 

يهم، كيخدـ كيخصو يتصرح بو، نفس الشيء بالنسبة للحافالت، 
نفس الشيء بالنسب للمحطة الطرقية، كل اؼبأجورين أف يكوف عقد 

 .الشغل مكتوبا أك غَت مكتوب التصريح القانوف كاضح

يتدار ؾبهود كالتوعية لتعميم التصروبات، كما قلناه لذلك كيخص 
على قانوف الشغل غادم نقولو على الضماف االجتماعي، نقولو على 

كذلك، السيد الوزير، ... القانوف دياؿ الشغل، فلذلك يف ىذا اعبانب
ملي كتكلم رل على السيارات دياؿ األجراء، أنا كنتكلم على اؼبأجورين، 

، غادم تديركا %90لسائقُت نبا اللي كيشكلوا كم يشكل السائقُت؟ ا
منتوج آخر كيتعلق هبذا، موضوع آخر، يكوف، خصنا نفكرك فيو 

 . كنشوفوه
كنتكلمو على اؼبأجورين، لذلك يف ىذا اعبانب خص بذؿ جهود 
لتعميم التصروبات على كل العاملُت أم كل اؼبأجورين، كخص برنامج 

كنقوؿ ىذه اؼبسألة كتطلب، أنا يف ىذا االذباه ىذا، من ىذا اعبانب 
اظبحوا رل السيد الوزير قبل ما قبي شفت اؼبصاحل ديالكم، ال الضماف 
االجتماعي كال، يف ىذا اعبانب خص شوية دياؿ التفعيل، كالفقرة اللي 
كاينة أخَتا ىنا كتوضح بأنو خص تكوف لقاءات على مستول اعبهات 

 .كعلى اؼبستول اؼبركزم يف ىذا اعبانب
 شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد اؼبستشار، لكم الكلمة السيد الوزير يف إطار الرد على 

 .التعقيب يف حدكد دقيقتُت من فضلكم
 :المهني والتكوين التشغيل وزير السيد

 .شكرا السيد الرئيس
 السيد اؼبستشار،

يف الواقع أشاطرؾ الرأم خص يتبذؿ ؾبهود، لكن نبغيو باش يكوف 
التوضيح مزياف، أنا ملي ابديت قلت بأنو ماشي قطاع سهل، ليس ىذا 

قطاع حي صناعي دخليت ليو كالقييت ىذا رب شركة كىاذك أجراء إذل 
غَت ذلك، ىناؾ صاحب الشاحنة اللي ىو مستقل، كعندك ما يسميو 

يعاكنو كاللي كيسميو صاحبو، ما كيسميهش اللي كيسوؽ معو كال ؾ
حىت الشيفور كال الكريسوف ديالو، باش هنضرك باللغة اللي كيهضرك هبا 
باش يسمعونا الناس كيفهونا عالش كنتداكرك، كيسميو صاحبو ماشي 

اػبداـ عندك، ىادك مصطلحات ما خديتهمش أنا كربت فيهم 
اصلة ما بُت شخصيا، كأكثر من ىذا قضيت خالؿ ىذه اؼبدة الف

االتفاؽ اللي تكلميت عليو السيد اؼبستشار احملًـت اليـو يف اؼبناقشة مع 
ىذه الفئات، مع أرباب الطاكسيات، مع اعبمعيات اؼبهنية دبختلف 

 . الثقيل، اػبفيف، إذل غَت ذلك من الدرجات اؼبهنية: درجاهتا
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الًتخيص لتعاضدية بناء على دراسة ستسمح : اغبصيلة غبد اليـو
 تغطية صحية لفائدة اؼبهنيُت بتقريبا دبسانبة رمزية؛ب

ثانيا، اتفاقية صباعية للشغل، كاحنا كنعرفو االتفاقيات اعبماعية يف 
اتفاقية  42الشغل شحاؿ توقعت يف تاريخ اؼبغرب، يلَّو كصلنا ؿ 

صباعية للشغل، مهنيي النقل دبيناء الدار البيضاء استطاعوا يف ظرؼ 
كبة دياؿ أطر كزارة التشغيل أف يصلوا إذل إبراـ دياؿ ستة أشهر اؼبوا

اتفاقية شغل صباعية اللي ما استطعناش نربموىم حىت يف شركات 
حىت  4500كمؤسسات مهيكلة، كملى كنعٍت اتفاقية صباعية يعٍت 

أجَت اللي كاف التغطية الصحية كاالجتماعية ماشي كلها  5000ؿ
لك، اليـو غادم يصبح قائمة، تصروبات غَت قائمة الذات إذل غَت ذ

 .ىاد الشي بالنسبة للميناء
كاين عندنا إشكاالت أخرل ىي فئات اللي كتقوؿ لك سجلٍت 

يف الضماف االجتماعي مباشرة، كىو ال يتوفر على عالقة شغلية، 
ككتعرفوا تقرير عبنة تقصي اغبقائق دياؿ مؤسستكم احملًتمة اللي كقفت 

لضماف االجتماعي، كغبد على خركقات أنو متسجلوش أجراء داخل ا
اآلف راه باقي اؼبلف فيو عمليا مفتوح بالنسبة للناس اللي معندنبش صفة 

أجَت، كاللي سجلوا خالؿ كاحد اؼبرحلة داخل الضماف االجتماعي 
مطركح، اللي كنواعدككم كاللي عندم فيو ثقة ىو أنو ىاذ االتفاقية 

من رؤساء اعبماعية دياؿ األمس، ككانت مناسبة غبضور العديد 
اعبمعيات كالفيدراليات دياؿ األرباب العمل، اللي عربكا على إرادة أهنم 

 .نواكبوىم إلبراـ اتفاقية شغل صباعية يف قطاع مثال نقل اؼبسافرين
 :السيد رئيس الجلسة
 . شكرا السيد الوزير

السؤاؿ الثالث موجو لكم أيضا حوؿ مآؿ قانوف اإلضراب، اؼبقدـ 
ؿبمد اؼبفيد، العلمي التازم، خَتم : لسادةمن طرؼ اؼبستشارين ا

بلخَت، ؿبمد عبو، إبراىيم اغبب، إبراىيم الغوثي، ؿبمد القلويب، 
مصطفى الشهواين، غببيب لعلج، اغبسُت اشنكلي، اغبو اؼبربوح، غبسن 

بيجديكن، غبسن عباد، حسن سيلغوة، حسن عكاشة، عبد اؼبالك 
 .يللعرج، اضباد أبرجي، ؿبمد امزاؿ، توفيق كم

 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين 
: توفيق كميل المستشار السيد

 .شكرا السيد الرئيس
 السادة الوزراء،

 السيدة اؼبستشارة،
 السادة اؼبستشارين احملًتمُت،

إف حق اإلضراب يضمنو الدستور، كىو من آليات الديبقراطية يف 
التعبَت عن احتجاجات الطبقة العاملة بكل أصنافها عن الوضعية اؼبعنوية 
كاؼبادية كاالجتماعية، ككما ىو آلية من آليات نضاؿ الطبقة الشغيلة بعد 

استنفاذ كل أساليب اغبوار مع األطراؼ اؼبعنية، سواء كانت قطاعا 
 . ا أك قطاعا حكومياخاص

إال أنو كلألسف الشديد، كيف غياب قانوف منظم لإلضراب، أصبح 
اإلضراب عن العمل يتخذ أشكاال أخرل غَت نضالية، كمنزلقات تضر 

دبصاحل اؼبواطنُت، كتؤثر على السَت العادم للعديد من اؼبؤسسات، منها 
 .بعض القطاعات اغبيوية

اغبكومي أماـ الربؼباف بإخراج ىذا السيد الوزير، لقد التـز التصريح 
القانوف يف عهد ىذه اغبكومة تفاديا لكل ما من شأنو أف يعرقل السَت 
العادم ؼبصاحل الدكلة كاؼبواطنُت، كتفاديا لكل إجراء يبكن أف وبد من 

حق الطبقة الشغيلة يف ازباذ اإلضراب كآلية من آليات النضاؿ 
 .الديبقراطي

ر، عن مآؿ قانوف اإلضراب الذم لذا نسائلكم، السيد الوزم
سيساىم ال ؿبالة يف تنظيم ىذا اغبق كإعطائو الشرعية كالفعالية اغبقيقة 

 . يف إطار تطوير اؼبسار الديبقراطي الذم تنهجو بالدنا
 .كشكرا

 :السيد رئيس الجلسة
 .لكم الكلمة السيد الوزير

: المهني والتكوين التشغيل وزير السيد
احملًـت يف التجمع الوطٍت لألحرار لطرحو ؽبذا شكرا السيد اؼبستشار 

 . السؤاؿ، اللي تيباف أكؿ سؤاؿ يطرح يف اؼبوضوع داخل ؾبلسكم اؼبوقر
جوابا أكد إخباركم أنو بالنسبة ؽبذا اؼبشركع، بناء على االتفاؽ اللي 

حصل ما بُت اغبكومة كاؼبركزيات النقابية خالؿ جولة اغبوار االجتماعي 
اؼبوقع، أعدت كزارة التشغيل كالتكوين اؼبهٍت مشركع  األخَتة كاحملضر

قانوف تنظيمي دياؿ حق اإلضراب، كمت تسليمو لكل اؼبركزيات النقابية 
كاإلرباد العاـ ؼبقاكالت اؼبغرب كجامعات غرؼ التجارة كالصناعة 

ككذلك النقابات األخرل اللي كيعرفها اؼبغرب، ىاذ اؼبشركع اللي قمنا 
 :بإعداده
 أكال للحفاظ على اغبق الدستورم دياؿ فبارسة حق اإلضراب؛  -



 

36 
 

 ذبرًن اؼبس حبق اإلضراب؛  -

 كضباية حق اإلضراب؛  -

كضع كاحد الضوابط لتنظيم حركة اإلضراب كحق دستورم  -
مشركع أقرتو اؼبواثيق الدكلية اللي صادقها اؼبغرب، كأقرتو ـبتلف 

 . دساتَت اؼبملكة

اليـو كنلقاك كلشي كيمكن يدير اإلضراب لكن ؼبا كنشوفو اؼبشهد 
يف اؼبغرب، كتديركا اعبمعية، كتديركا كدادية، كيديركا أم كاف، كتديركا 
النقابة األكثر سبثيلية كالنقابة اللي ما عندىا حىت سبثيلية تيمكن تدعي 

 .ؼبمارسة حق اإلضراب
احنا اليـو هباذ اؼبشركع كنقولو أف للدعوة لإلضراب كتيبقى من  
اؼبنظمات األكثر سبثيلية، كاؼبنظمات اللي ما عندىاش سبثيلية يلزمها  حق

أهنا تلجأ إذل القاعدة الديبقراطية، أم تشوؼ كاحد النسبة دياؿ الناس 
دياؿ األجراء اؼبعنيُت أهنم يصوتوا على فبارسة حق  %35دياؿ 

 .اإلضراب
كذلك يضمن حق أساسي كىو حق فبارسة اإلضراب بكل شركط 

ديالو، كحق كذلك حرية العمل يف إطار من الضوابط، اعبانب اغبماية 
اعبديد كذلك يف اؼبشركع الذم تقدمنا بو، كىو أف القضاء سيصبح 

يلعب دكرا أساسيا كمركزيا يف مراقبة تطور فبارسة حق اإلضراب، تعلق 
 . األمر بطلب من اؼبشغل أك بطلب كذلك من األجراء اؼبضربُت

ت، ىذا بشكل ملخص، على مستول ككذلك على مستول اعبزاءا
اعبزاءات ىناؾ نفس اعبزاءات اليت توجو إذل األجَت الذم خرؽ 
مقتضيات القانوف، نفس اعبزاءات يف اذباه اؼبشغل الذم خرؽ 

مقتضيات القانوف، كاف مشغال دكلة، حكومة أك إدارات عمومية أك 
 . كاف يف القطاع اػباص

لة اغبوار االجتماعي اللي كنظن اليـو مطركح ىذا النقاش خالؿ جو
تسلمت اؼبركزيات، كؾبموعة دياؿ اؼبركزيات كاين ىناؾ نقاش أكرل 

حولو، كخالؿ ىذه اللقاءات اؼبقبلة يف اغبوار االجتماعي سيكوف نقطة 
 .يف جدكؿ األعماؿ

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد الوزير، لكم الكلمة يف إطار التعقيب، السيد اؼبستشار 

 .تفضل
: كميل توفيق السيد المستشار

 .شكرا السيد الرئيس

نشكركم، السيد الوزير، على كافة اؼبعطيات اليت جاءت يف 
جوابكم، كأتفق معكم على كل ما تفضلتم ببسطو حوؿ ىذا اؼبوضوع، 
ككما جاء يف كالمكم، السيد الوزير، حق اإلضراب حق مقدس، لكن 

نونية اؼبتعارؼ عليها، كال اؼبطلوب اغبفاظ عليو يف إطار الضوابط القا
هبب أف يستغل يـو اإلضراب كيـو راحة أك يـو عطلة ألنو يضر دبصاحل 

 . اؼبواطنُت
كنرجو يف األخَت، السيد الوزير، أف تعمل اغبكومة على اإلسراع يف 

إخراج ىذا القانوف اؼبنظم لإلضراب الذم سيخدـ مصاحل اؼبواطنُت 
 . كالشغيلة يف آف كاحد

 .كشكرا
 
 :يد رئيس الجلسةالس

 شكرا السيد اؼبستشار، السيد الوزير ىل لكم رد على التعقيب؟
: المهني والتكوين التشغيل وزير السيد

، اللي يبكن رل نضيف ىو أنو حباؿ  شكرا السيد اؼبستشار احملًـت
القانوف دياؿ التعويض عن فقداف الشغل، كل التشريعات اؼبرتبطة بتنظيم 

تضي كاحد التوافق، تقتضي كاحد االستشارة العالقات االجتماعية تق
 . قبلية، تقتضي أف كل الفرقاء يدلوا برأيهم

كبن منفتحوف على كل اآلراء دياؿ كل اؼبركزيات ككذلك اؼبشغلُت 
أرباب العمل، كعندنا لقاءات مربؾبة يف األياـ اؼبقبلة حوؿ ىاذ اؼبوضوع 

مهمة كمواضيع أخرل، ككذلك حوؿ موضوع يكتسي أنبية قصول ك
كذلك، كيتماشى مع القانوف التنظيمي لإلضراب، ىو قانوف النقابات 

 . اؼبهنية مثل قانوف األحزاب السياسية
 .شكرا

 :السيد رئيس الجلسة
باظبكم أشكر السيد الوزير على مسانبتو القيمة، كننتقل إذل السؤاؿ 
اؼبوجو إذل السيد كزير اإلسكاف كالتعمَت كالتنمية اجملالية حوؿ التأخَت يف 

بعض الرخص من طرؼ الوكاالت اغبضرية، للمستشارين احملًتمُت 
 إدريس الراضي، عبد اجمليد اؼبهاشي، عادؿ اؼبعطي، غبسن نبيو،: السادة

الغازم الغراربة، عمر اعبزكرل، البشَت أىل اضباد، عبد اغبميد أبرشاف، 
ؿبمد تاضومانت، اؼبهدم زركو، ؿبمد اغبسايٍت، ؿبمد برطٍت، سالمة 

 . حفيظي
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كسيتوذل اإلجابة عنو بالنيابة كاتب الدكلة اؼبكلف بالتنمية اجملالية، 
 .الكلمة ألحد السادة اؼبستشارين لشرح السؤاؿ

: المهاشي المجيد عبد السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس

 السادة الوزراء،
 السيدات كالسادة اؼبستشارين احملًتمُت،

السيد الوزير، لقد استبشرنا خَتا ؼبا صرحتم لنا أنكم عملتم على 
كضع آليات لتسريع كتَتة منح رخص البناء من طرؼ الوكاالت 

نسيب ؽبذه العملية، اغبضرية، كبالفعل كمن اإلنصاؼ فقد حصل ربسن 
لكنو غَت كاؼ ؼبا يتوخاه اؼبستثمركف العقاريوف ككافة اؼبواطنُت اؼبعنيُت، 

حيث بدأنا نسمع كنالحظ كنقف على حاالت كثَتة من ملفات 
 . الًتخيص اليت تدـك أسابيع كأحيانا شهورا، فبا يعرقل كيعطل االستثمار

ـك هبا لتحسُت كتَتة لذا نسألكم، السيد الوزير، عن التدابَت اليت ستق
 . منح الًتاخيص حىت ال نناقش مرة أخرل ىذا اؼبوضوع

 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

 .شكرا السيد اؼبستشار، لكم الكلمة السيد الوزير
اإلسكان  وزير لدى الدولة كاتب المصباحي السالم عبد السيد

: المجاليةوالتعمير والتنمية المجالية، المكلف بالتنمية 
 .بسم اهلل الرضبن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدات كالسادة اؼبستشارين،

أكال شكرا للمستشار احملًـت على طرحو ؽبذا السؤاؿ، ككما تعلموف 
فمسطرة الًتخيص تنظمها القوانُت اعبارم هبا العمل، خاصة قانوف 

اؼبتعلق  25.90اؼبتعلق بالتعمَت، ككذلك القانوف  12.90
 .عات العقارية كاجملموعات السكنية كتقسيم العقاراتبالتشجي

دكر الوكالة اغبضرية حسب ىذه القوانُت ينحصر يف التأطَت التقٍت 
كإبداء الرأم دبطابقة اؼبشركع لوثائق التعمَت، أما الرخصة، ككما ال ىبفى 
عليكم كذلك، فيسلمها رئيس اعبماعة بعد تأكده من مطابقة اؼبشركع 

، 12.90من قانوف  41هبا العمل حسب اؼبادة للضوابط اعبارم 
 .من اؼبيثاؽ اعبماعي 50ككذلك اؼبادة 

كإذا كقع تأخَت، كبدكف شك أنو أحيانا يقع، فهو يعود باألساس 
إذل عدـ استيفاء اؼبلف عبميع مكوناتو اإلدارية اؼبنصوص عليها يف 

القوانُت كالضوابط اعبارم هبا العمل، كذلك عدـ استيفاء الشركط 
التقنية لكافة اؼبصاحل اػبارجية اؼبعنية دبا فيها شركط السالمة كشركط 

الصحة اللي تتطلبها الوقاية اؼبدنية أك مصاحل اؼباء كالكهرباء كالتلفوف إذل 
 ...أخره

اإلجراءات اليت مت ازباذىا من قبل الوزارة من أجل تقليص اآلجاؿ 
 تسأررل ، اؿ1500/2000كتسريع مسطرة البت أكردهتا الدكرية 

مسطريت التسريع بالًتخيص للمشاريع الكربل كالصغرل، كىكذا قبد بأف 
مسطرة اؼبشاريع الكربل، لتشجيع االستثمارات تقضي بأف اؼبلفات 

اؼبعنية، دبا فيها التشجيعات باش كتوضع عند اعبماعات خصها توجو 
أياـ إذل الوكاالت اغبضرية، ككذا اؼبصاحل  3داخل أجل ال يتعدل 

سسات اؼبعنية األخرل، كالوكالة ؾبربة حسب ىذه الدكرية داخل كاؼبؤ
 .أياـ على دراسة اؼبلف كبرؾبة اجتماع اللجنة 10

فيما يتعلق دبسطرة اؼبشاريع الصغرل، الوكالة اغبضرية تربمج 
اجتماعات أسبوعية لدراسة اؼبلفات اؼبعركضة عليها، كاليت تستويف 

جراءات كذلك انتقاؿ موظفي الشركط القانونية، مث أنو من ضمن اإل
الوكاالت اغبضرية للجماعات النائية لدراسة اؼبشاريع، كمت خلق عدد من 

الشبابيك، اللي الشباؾ الوحيد اللي تتم يف إطاره دراستو، كاللي يصل 
ملحقة تابعة للوكالة  23شباؾ كحيد، باإلضافة إذل  96عددىا اليـو ؿ 

 96ر من إقليم كاحد، كىاذ اغبضرية يف الًتاب اللي تيتكوف من أكث
 591صباعة حضرية ك 128شباؾ كحيد على اؼبستول الوطٍت تيهم 

صباعة قركية، يف أفق تعميمو على كامل الًتاب الوطٍت، كىكذا قبد بأنو 
كاين ىناؾ عمل يبذؿ، كىناؾ كذلك التفكَت يف إعادة النظر يف ىذه 

 . الدكرية من أجل ربسُت اآلجاؿ كتقليص ىذه اآلجاؿ
 .كراش

 : السيد رئيس الجلسة
 .األستاذ عبد اجمليد اؼبهاشي تفضل  يف إطار التعقيب

 :المهاشي المجيد عبد السيد المستشار
 .شكرا السيد الرئيس

السيد الوزير، احنا نعلم القوانُت اليت تنظم منح الًتاخيص، إمبا 
سؤالنا كاف كاضح فيما ىبص مسؤكلية الوكاالت اغبضرية فقط، فكانت 
ؾبهودات ال ننكرىا قامت هبا الوكاالت لتحسُت أدائها كإضفاء نوع من 

الشفافية يف عملها، كذلك بنشر اؼبلفات اؼبربؾبة قبل انعقاد اللجاف، 
 . نتائج اللجاف حىت يطلع عليها اعبميع كنشر
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؟ نالحظ أنو  لكن، السيد الوزير، اعالش طرحنا ىذا السؤاؿ اليـو
كاينة مغادرة كاحد العدد من األطر التقنية للوكاالت اغبضرية، ىذه 

ال تطبق على  1500اؼبالحظة األكذل، نالحظ كذلك أف الدكرية رقم 
 .ؽ كاملةالوجو اؼبطلوب، يطبق جزء منها كال تطب

رغم أف ىناؾ الشباؾ الوحيد الزاؿ يطلب من كاضعي طلبات منح 
 les)الًتخيص رأم اؼبصاحل اػبارجية، يقوؿ لو سَت شوؼ رل 

pompiers)جيب رل الرأم دياؽبم عاد آجي لعندم ،. 
غياب السالسة يف دراسة اؼبلفات، كذلك عدـ ربيُت اؼبعطيات 

 5السيد الوزير، غادم زبسرك  كعدـ نشر النتائج، كإذل بغيتو الدليل،
دقائق  5دقائق، غادم تدخلوا للبوابات دياؿ الوكاالت اغبضرية يف 

ككاالت اللي البوابات دياؽبم ؿبينُت كفيهم  4غادم تلقاك بأنو 
اؼبعطيات، كالبوابات اآلخرين ىا اللي فيهم من شهر كاحد، ىا اللي 

تدار كاحد  ماخدامش كاع، ىا اللي معطل، ىاذ الشي يف اغبقيقة
اجملهود، يف كاحد الوقيتة كنا كندخلو للبوابة تنلقاك ىا اللي مربمج، ىا 

دقائق  5النتائج، كاين كاحد النوع دياؿ الشفافية، اآلف خسركا غَت 
 . كغادم تعرفوا الواقع

 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد رئيس الجلسة

ب، شكرا للسيد اؼبستشار، السيد الوزير لكم الرد على التعقي
 .تفضلوا

اإلسكان والتعمير والتنمية المجالية،  وزير لدى الدولة السيد كاتب
: المكلف بالتنمية الترابية

أكال تنشكر السيد اؼبستشار احملًـت على القوؿ ديالو بأنو ىناؾ 
ؾبهود يبذؿ، كضمن ىذا اجملهود بغيت نذكر السيد اؼبستشار احملًـت بأنو 

سنوات األخَتة دياؿ دراسة اؼبلفات يصل اؼبعدؿ السنوم يف ىاذ الثالثة 
 .ألف ملف، اللي تتم معاعبتو من طرؼ الوكاالت اغبضرية 100إذل 

كذلك أف ىناؾ ؾبهود يبذؿ فيما يتعلق بتعميم ما يسمى بالشباؾ 
الوحيد، كذلك ىناؾ عمل، اآلف فنحن منكبُت بتعاكف مع كزارة 

من  1500/2000الداخلية على إعادة النظر يف ىذه الدكرية دياؿ 
 . أجل إعادة النظر فيها قصد ربسُت اآلجاؿ

كذلك أنو فيما يتعلق باللجاف، الوكالة اغبضرية ليست ىي العضو 
الوحيد اؼبسؤكؿ على ىذه التأخَتات، ذلك أنو أحيانا اللجاف، كالسيما 
فيما يتعلق ال باؼبشاريع الصغرل كال باؼبشاريع الكربل، تيكوف ضركرم 

لعمالة كحضور أعضاء من اعبماعة كحضور أعضاء حضور أعضاء من ا
فبثلُت للمصاحل اػبارجية حبسب ىذه الدكرية نفسها، كبالتارل تكوف 

 . ىناؾ مالحظات من قبل ىذه اؼبصاحل اػبارجية
أحيانا أخرل، فإف مكاتب الدراسات ال ذبيب يف اآلجاؿ القانونية 

كذلك أخرل أنو  احملددة على اؼبالحظات اليت تبديها اللجاف، كأحيانا
تقع إما مثال فيما يتعلق بالغرب كقع تعثر، كىذا التعثر راجع 

للفيضانات، إذ أنو مثال إلقليم سيدم سليماف اغبديث، فإف العناصر 
اليت تنتمي للمصلحة التقنية للعمالة قد عبئت من أجل متابعة كمن أجل 

 مؤقت إحصاء ىذه الفيضانات، كبالتارل فإننا قبد أف ىناؾ تعثر نسيب
 . قد حدث

لكن ىناؾ كعي تاـ بضركرة تقليص الفًتة، ألننا كاعُت يف الوزارة 
باؼبردكدية ؽبذه اؼبلفات على مستول االستثمار، ككذلك فإننا نلح يف كل 

اجملالس اإلدارية اليت نعقدىا، كآخرىا ؾبلس الوكالة اغبضرية للقنيطرة، 
 . على ضركرة التواصل مع كافة األطراؼ األخرل

 .كرا السيد اؼبستشار احملًـتش
 : السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد الوزير، شكرا على اؼبسانبة، أما فيما يتعلق 
بالسؤاؿ اؼبوجو إذل السيدة كزيرة الطاقة كاؼبعادف حوؿ الصندكؽ الطاقي، 
سيتم تأجيلو إذل جلسة الحقة بطلب من أصحابو، كننتقل مباشرة إذل 

 .فضلوانقطة نظاـ، ت... السؤاؿ
: الحسيسن الناصر عبد السيد المستشار

 . شكرا السيد الرئيس
غَت نظرا للتأخر اللي كقع كالتعطيل اللي كقع بالنسبة لألسئلة 

األخرل، ما بقاش لنا الوقت، خاصة أف ىذه األسئلة ديالنا اللي ىي 
مطلوبة من عند السادة ديالنا، نطلب منكم باش كذلك ىاذ السؤاؿ 

التأخَت ديالو باش كقع الطرح ديالو أثناء البث يف جلسة ديالنا تنطلبو 
 .الحقة

 :السيد رئيس الجلسة
آش من سؤاؿ أستاذ؟ دياؿ السياحة جبوج، إذف تتطلبوا التأجيل 

 .تفضلي السيدة الرئيسة... دياؽبم جبوج
: بوعياد زبيدة السيدة المستشارة

 السيد الرئيس،
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، أكال التوقيت لإلدالء  عندنا مالحظة أساسية يف تسيَت جلسة اليـو
، كبالتارل الفرؽ  باإلحاطات كقع فيو تطويل، األسئلة الوقت دل وبًـت

كالسادة الوزراء اللي عندىم األسئلة يف األخَت دياؿ الالئحة ما كيتمش 
 . البث دياؽبا

منذ البداية،  كبالتارل اإلشكالية كانت يف تدبَت الوقت يف الرئاسة
طبعا أحيانا تتكوف صعوبة، متفقُت، كلكن السيد الرئيس اغبسم، 

كبالتارل ال يعقل يف فريقنا مثال سؤالو لن يبث، كبالتارل اإلخواف راه 
 . باغيُت يسحبوا السؤاؿ دياؽبم

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 . شكرا
إذا ظبحت األخت الرئيسة أنا نبهت غَت ما مرة، كطلبت كترجيت 
من صبيع اؼبستشارين أهنم يكيفوا التدخل دياؽبم مع الوقت، كلكن ىاذ 

الشي اللي عندنا، راه ما عندناش شي سلطة أكثر من ىذا، يعٍت أنا 
 . برؼباين كىم برؼبانيُت، كناديت غَت ما مرة كاحنا كنعانيو من ىذا الوضع

اعبلسة، خصنا نكونو كاضحُت، راه ما عندناش شي سلطة  رئيس
فوؽ القانوف، السلطة اؼبتوفرة ىو نلتمس كنرجو كنطلب كنًتجى، ىذا 

ىو جهدنا، راه الربؼباين تقاطعو بال ما يكمل الفكرة ديالو راه حباؿ إذل 
ضربتيو بطرشة، راه عيب، الوزير كذلك عندك فكر كيسوقوا ما يبكنش 

 ف،ػكؽبذا البد من التعاكف، رئاسة كبرؼبانيي تعاكد تقاطعوا،

 .نتعاكف كي نكيف تدخالتنا مع التوقيت اؼبخصص 
 .تفضلوا
: النفاوي امبارك السيد المستشار

السيد الرئيس، أنا بغيت غَت نعتذر للسيد الوزير، ألنو جاء كحضر 
كشرفنا، كألنو ىذا اؼبوضوع دياؿ األسئلة ىي كتهم الساكنة، يعٍت بزاؼ 

دياؿ التساؤالت دياؿ اؼبنطقة، ككاين متابعة ؽباذ الشيء، كاحنا بغينا 
ىاذ الشي يتصنتو لو الناس، إذف نلتمسو باش السؤاؿ ديالنا يتأجل 

 .حىت كقت الحق
 :السيد رئيس الجلسة

كبن أيضا نعتذر لو عن ىذا األمر اػبارج عن إرادتنا، كستربمج ىذه 
 .قبلاألسئلة إف شاء اهلل يف األسبوع ادل

 .أشكر اعبميع على اؼبسانبة، كرفعت اعبلسة


