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  ).م 2015 يوليوز 14(هـ  1436رمضان  27الثال8ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .لرئIساخلليفة الثاين E ،املس�شار السCيد محمد فضييل .:الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
  .الزوال دبع الثاين عرشةواQقKقة  ثانيةال من الساMة ابتداءا ساMة،  :التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

  .لشفهيةم\اقشة اXٔسCئZ ا ::::Yدول اXٔعاملYدول اXٔعاملYدول اXٔعاملYدول اXٔعامل

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

        ::::املس�شار السCيد محمد فضييل، رئIس اجللسةاملس�شار السCيد محمد فضييل، رئIس اجللسةاملس�شار السCيد محمد فضييل، رئIس اجللسةاملس�شار السCيد محمد فضييل، رئIس اجللسة
  حرضات السادة الوزراء احملرتمون،

  السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من اQسCتور، ووفقا ملقgضيات القانون  100بfٔحاكم الفصل معال 

اQاoيل Eلمmلس، خيصص جملسCنا املوقر هذه اجللسة XٔسCئZ السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Mلهيا

وقwل الرشوع يف تناول اXٔسCئZ الشفهية املدرYة يف Yدول اXٔعامل، 
ن مراسالت ٔ�عطي اللكمة EلسCيد ٔ�مني اzلس ليطلعنا Mىل ما Yد م

  .وٕاMال{ت، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار السCيد عبد اEلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اجللسةاملس�شار السCيد عبد اEلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اجللسةاملس�شار السCيد عبد اEلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اجللسةاملس�شار السCيد عبد اEلطيف ٔ�بدوح، ٔ�مني اجللسة
  .شكرا السCيد الرئIس احملرتم

ٔ�حKط اzلس املوقر Mلام، ٔ�نه نظرا الرتباط السادة ٔ�عضاء  ،يف البداية
يوليوز  14احلكومة حبضور ٔ�شغال اzلس الوزاري املزمع عقده يوم الثال8ء 

ة اQار البيضاء، قرر مكgب اzلس تقليص Mدد اXٔسCئZ مبدين 2015
  .املربجمة oالل Yلسة اXٔسCئZ الشفوية لسؤال وا�د للك فريق

 8من �ة 8نية ٔ�حKل Mىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب بتارخي 
  :مشاريع القوانني التالية 2015يوليوز 

  ؛2012يتعلق بتصفKة السCنة املالية  114.14مرشوع قانون رمق  -

يوافق مبوجwه Mىل الربوتو�ول إالضايف  37.15مرشوع قانون رمق  -
امللحق �تفاقKة التعاون القضايئ يف امليدان اجلنايئ، املوقع �لر�ط يف 

، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية 2008ٔ��ريل  18
 ؛2015فربا�ر  6الفر�سCية املوقع �لر�ط يف 

يوافق مبوجwه Mىل الربوتو�ول  125.12مق مث كذ� مرشوع قانون ر -
¥خgياري التفاقKات القضاء Mىل مجيع ٔ�شاكل ا¢متيزي ضد املرٔ�ة 

من طرف امجلعية العامة  1999ٔ�كتو�ر  6املصادق Mليه ب§Kويورك يف 
 لٔمم املت»دة؛

يوافق مبوجwه Mىل الربوتو�ول  126.12مرشوع قانون رمق  ،كذ� -
Qويل اخلاص �حلقوق املدنية والسCياسCية، ¥خgياري امللحق �لعهد ا

 ؛1966د°سمرب  6املوقع ب§Kويورك يف 

املتعلق  77.03يقيض ب�متمي القانون رمق  83.13مرشوع قانون رمق  -
 �التصال السمعي البرصي؛

 "حماسب معمتد"يتعلق ب�\ظمي ´نة  127.12مرشوع قانون رمق  -
راءة 8نية Eلم»اسCبني وٕ��داث املنظمة املهنية Eلم»اسCبني، يف ٕاطار ق

 .يف ٕاطار قراءة 8نية
كام توصل رئIس جملس املس�شار�ن بثالثة قرارات صادرة عن اzلس 

  :يوليوز، تتعلق Mىل التوايل ب 12اQسCتوري بتارخي 

 29.11القوانني التنظميية الرامKة ٕاىل تغيري وºمتمي القانون التنظميي رمق  -
 ؛املتعلق �Xٔحزاب السCياسCية

 ؛املتعلق �نت½اب ٔ�عضاء جمالس الرتابية 59.11التنظميي رمق  والقانون -

  .املتعلق مبmلس املس�شار�ن 28.11والقانون التنظميي رمق   -
واليت رصح مبوجهبا مبطابقهتا E¿سCتور، �سCت¾\اء الفقرة اoXٔرية املضافة 

من القانون التنظميي املتعلق �Xٔحزاب السCياسCية، واليت  20ٕاىل املادة 
واز فصلها عن هذه املادة، وٕاصدار اXٔمر ب�\فKذ القانون التنظميي قىض جب

  .الواردة فKه بعد �ذفها
ٔ�يضا توصل السCيد رئIس جملس املس�شار�ن �عتذارات مكgوبة من 
Mدد من السادة املس�شار�ن عن حضور ٔ�شغال Yلسة اXٔسCئZ الشفهية 

oدجية : لسادةاXٔمر �لسCيدات وا ، ويتعلق2015يوليوز  14ليوم الثال8ء 
رزيقي، سعيد التدالوي، فريدة النعميي، اÇامري، محمد الكwوري، سعيد 

ٕا�راهمي بنديدي، احلسن بلمقدم، عبد الوهاب بلفقKه، عبد امحليد فاحتي، 
ساكك، سعاد لغامري، محمد ال صادق الرغيوي، عبد اzيد احلناكري، جامل ال

 Ë} ،باعيCاه السMارة، محمد�رKش، خفاري، النعم مÏبلعيد ب§شميس،  طري
  .بنجيد اXٔمني، حلسن لعواين، محمد عبو، وo�ٔريا محمد القلويب

واسCتmابة لطلب فرق املعارضة، فريق اXٔصاÓ واملعارصة، الفريق 
¥سCتقاليل Eلو�دة والتعادلية، الفريق ¥شرتايك، فريق ¥حتاد 

العامة اليت اQسCتوري، حنيط اzلس املوقر بقرار املكgب، تfٔجKل اجللسة 
Mىل الساMة  2015يوليوز  15اكن من املزمع عقدها يوم Çد اXٔربعاء 

 ZئCسXٔىل اM س احلكومةIيد رئCصصة لتقدمي ٔ�جوبة السØالوا�دة زو¥، وا
  .املتعلقة �لسCياسة العامة ٕاىل موMد الحق

كام قرر املكgب تfٔجKل اجللسة ال�رشيعية اليت اكنت مربجمة oالل نفس 
  .2015يوليوز  21يوم الثال8ء اليوم ٕاىل 

و�ل§سCبة لٔسCئZ الكgابية والشفهية اليت توصلت هبا رئاسة اzلس 
  : ، فهÜي اكXٓيت2015يوليوز  14لغاية يوم الثال8ء 

  .ٔ�سCئM: 10 Zدد اXٔسCئZ الشفهية
  .شكرا السCيد الرئIس
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        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  .شكرا لمك

 ZئCسXٔ� دول ٔ�عامل هذه اجللسةY هتلCيد وز�ر �سCلسE املو�ة
الص»ة، والسؤال اXٓين اXٔول حول وضعية الص»ة �Xٔقالمي اجلنوبية، اللكمة 

  .�Xٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اQسCتوري
  .تفضلاحلاج املهدي 

        ::::املس�شار السCيد املهدي زر�واملس�شار السCيد املهدي زر�واملس�شار السCيد املهدي زر�واملس�شار السCيد املهدي زر�و
  السCيد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
   ،السCيد الوز�ر احملرتم

بداية قwل àسط سؤايل، ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن ما حتقق Eلمغاربة يف جمال  دعوين
الص»ة ٕاذا ما نظر{ ٕاليه من زاوية التطور التارخيي م\ذ سCنني، ميكن 
åسجيل رصيده إالجيايب الرتامكي، بغض النظر عن إالشاكليات واملامرسات 

  .واXٔعطاب اليت يعلمها امجليع
fٔ�يد ذ�، فهناك جمهود جwار وحنن يف اXٔقالمي اجلنوبية ٔ�قرب ٕاىل الت

وٕاجيايب يف تطور دامئ ال ميكن ٔ�ن ننحيه، ولكن ذ� ال مينعنا من åسجيل 
الفراÇات القاتZ اليت الزالت تؤرق املواطنني واملواطنات، ؤ�خص ��çر 
ٔ�ساس اخلصاص الفادح يف ¥خgصاصات ويف ا�Xٔزة الطبية �Xٔقالمي 

املواطنني يتكwدون عناء التنقل والضغط اجلنوبية، واليت جتعل املواطنات و 
النفيس واملادي املالزم �ç ٕاىل املس�شفKات اجلامعية بfٔاكد�ر ومراêش، 

  .ويف ¥خgصاصات اQقKقة ٕاىل اQار البيضاء والر�ط
ٔ�ن �سmل ضعف التfٔطري الطيب ممتثال يف اخلصاص يف ٕاال كام ال ميكن 

ام التوازن و¥ن�شار يف الرتاب، اXٔطر الطبية والشCبه الطبية العام، وانعد
ما جيعل املزيان خمتل Mىل مسCتويني، مقارنة مع �يق �ات اململكة وبني 
املناطق داoل اجلهات ج\وب اململكة، و�خلصوص املس�شفى إالقلميي 

  .ٕ�قلمي السامرة
  السCيد الوز�ر، 

 �لرصا�ة املعهودة مىت سCتfٔتون ٕاىل اXٔقالمي اجلنوبية لتطلعوا عن قرب
 Zتوى اخلطري لتدين اخلدمات وانعدام وقCة املسK§ىل بM ولتكونوا
¥خgصاصات وضعف التfٔطري، ولتقدموا لنا تصور احلكومة و�ر{جمها 

  ملعاجلة ذ�؟
  .شكرا

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  .تفضلوا السCيد الوز�رالمك اللكمة لٕالYابة Mىل السؤال،  ،السCيد الوز�ر

        ::::ةةةةالسCيد احلسني الوردي وز�ر الص»السCيد احلسني الوردي وز�ر الص»السCيد احلسني الوردي وز�ر الص»السCيد احلسني الوردي وز�ر الص»
  .شكرا السCيد الرئIس

  .شكرا لمك السCيد املس�شار احملرتم
  .ٔ�وال ك§شكرمك Mىل اللكامت وMىل التدoل دòلمك

فõ خيص اXٔقالمي اجلنوبية، ٔ�نت السCيد املس�شار احملرتم كتعرف بfٔهنا 
من اXٔولوòت، كنا M�ٔدد{ خمطط اكمل ومgاكمل دòل تطو�ر وتعز�ز 

جلنوبية العز�زة لكها، راسلت به السCيد رئIس اخلدمات الصحية يف اXٔقالمي ا
ووز�ر اQاoلية، ومجيع الوالة وعامل صاحب اجلالò ،Óلٔسف  ،احلكومة

حلدود اليوم ما عند°ش ردود ٔ�فعال كثرية، �ش حناول يمت حتيني هاذ 
  .الرب{مج الوطين لتعز�ز اخلدمات الصحية يف اXٔقالمي اجلنوبية

 zرمغ هذا، فقلت ٔ�نه مجيع ا õهودات م\صبة يف هذا ¥جتاه، ٔ�نه ف
خيص املوارد الÏرشية فهÜي ت�\اىم لك سCنة، اEيل غنذ�ر Çري Mدد اXٔرسة 
وفõ خيص املوارد الÏرشية، يه ٔ�كرب �ك�ري فõ هو Mليه املعدل الوطين، 
Mدد اXٔرسة يف اXٔقالمي اجلنوبية ٔ�كرث �ك�ري فõ خيص املعدل الوطين، ولكن 

اجلهة ولكن åش�ت دòل العائالت ٕاىل �ٓخره، تيجعل ٔ�نه ٔ�ولوية البعد دòل 
ٔ�{ Mارف اXٔولوòت، بعض املوارد الÏرشية بدات تتوصل تدرجييا، ولكن 

طبية ٔ�كرث مما هو موارد àرشية يف بعض اجلهات، تI\قصو التجهزيات البيو 
  . واح\ا نعمل نتدارك اXٔمور وتصحيحها

  .شكرا

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  .ملس�شار لمك اللكمة يف ٕاطار التعقKبالسCيد ا

        ::::املس�شار السCيد ´دي زر�واملس�شار السCيد ´دي زر�واملس�شار السCيد ´دي زر�واملس�شار السCيد ´دي زر�و
  .شكرا السCيد الوز�ر

يف احلقKقة السCيد الوز�ر، ٔ�{، ال احلكومة احلالية وال احلكومات 
السابقة بذلت جمهود �بري يف جمال التمنية يف اXٔقالمي اجلنوبية، خصوصا يف 

  .اzال القطاع الصحي
سCيد الوز�ر، ٔ�نه يعين البعد الناس كتعاين من لكن، إالشاكلية ٔ�نه ال 

البعد، واح\ا يف اXٔقالمي اجلنوبية راه الص»ة يه لك يش، راه حصة املواطن 
، حصة املواطن املغريب Çالية املالشالسCيد الوز�ر، ال يف اجلنوب وال يف 

  .Mلينا
لهذا السCيد الوز�ر، نعطيك Çري م�ال، املس�شفى إالقلميي يف السامرة، 

مس�شفى، اكن مس�شفى صغري، ؤ�ن	 يف هاذ السCنة املاضية  هذا
والسCنوات اoXٔرية، وقعت بناòت Yديدة ووسعتو، ودرتو جتهزيات ´مة، 

  لكن إالشاكلية م\ني؟
إالشاكلية ٔ�نه �ق اك�ن خصاص، صفطتو لنا اXٔطباء ¥خgصاصيني ال 

 ما) matériel(سõC، م�ال يف القلب والرشايني، يف املعدة، Yاو اXٔطباء، 
  .، ما اك�ن اXٔطباء)matériel(اك�ن، اك�ن 

يف بعض اXٔحKان، املواطن �مييش، كتصيفطو جيي Eلمس�شفى إالقلميي 
دالسامرة، و�ي�سCيفط من السامرة Eلعيون، مييش حىت Eلعيون و�ردوه 
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Eلعيون، ويقولوا ارجع oاصك متيش Eلسامرة �ش يصيفطوك Xٔاكد�ر، مييش 
س�شفى دòل احلسن الثاين دٔ�اكد�ر، راك عرفgوه شCنو واقع Xٔاكد�ر، راه امل 

  .فKه
�شكو يف اzهودات دòلمك، هللا جياز�مك بذلتو  اح\ا السCيد الوز�ر، ما

جمهود، ولكن راه عند{ خصاص �بري، ونبغوك جتي ºزور اXٔقالمي اجلنوبية 
 الناس وجتي ٕالقلمي السامرة �ش åشوف املعا{ة اEيل �يعاين املواطنني واEيل

د�ò اEيل Mاملني يف املس�شفى إالقلميي دالسامرة �ذلني ٔ�قىص جمهود، 
  .ضغط، اك�ن ضغط �بريoدامني هللا يعاوهنم، ولكن راه 

يوم ومييش،  15م�ال يف اجلرا�ة، اك�ن طبIب وا�د، �ي½دم  ،اXٔطباء
يوم ومييش، يعين تصور معاò بfٔن  15طبIب وا�د �ي½دم إالنعاش اك�ن 

�يلومرت فKه جامMات اEيل من بني هاذ امجلاMة  ٔ�لف 63حىت  مساحgه ٕاقلمي
  .�يلومرت 300وامجلاMات 

�يفاش ٔ�ي ٕا�سان مريض �لقلب، وكتعرفو درYة احلرارة اEيل عند{ متا، 
درYة مفرطة، وعند{ ٕاشاكلية �برية، هللا جيازيك السCيد الوز�ر، اح\ا 

�اYة ٕاال مgجينا  لنا يشغتب½ل نطلبك مرة 8نية، واح\ا نعرفو عنك ما 
ٕالقلمي السامرة، وجتي Eلعيون، وجتي لطانطان، داك املس�شفى دòل طانطان 

  .اEيل اكع م\قد �كو� فKه يشء
  .وشكرا

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  .لمك اللكمة السCيد الوز�ر Eلرد Mىل التعقKب، تفضل

        ::::السCيد وز�ر الص»ةالسCيد وز�ر الص»ةالسCيد وز�ر الص»ةالسCيد وز�ر الص»ة
ا ولي§ين Çري �شوف بعmاÓ الزòرة مرتقwة ٕان شاء هللا، ٔ�{ �رجمهت

الرب{مج Xٔن كنت بدلت ثالثة داملرات، ٔ�{ غن»اول جني يف ٔ�قرب اYٓXال 
  .�زورمك�ش 

ٔ�ؤكد لمك ٔ�نه فõ خيص املوارد الÏرشية م\ني دوييت Mىل السامرة، ولكن، 
 õن فXٔ ٔ�نه التجهزيات البيوطبية، عام قريب ٔ�قول عام قريب راه غتجي لكها

مرض  راه اك�ن لك يش ديك اليش اEيل ذ�رت، خيص املوارد الÏرشية
  .بدينا املوارد الÏرشية تتجياالقلب ومرض الرشايني، يعين، 

اXٔمور، مفثال هاذ الصباح، بني  كذ�، اح\ا ºمنشCيو تدرجييا ٕالصالح
السامرة وبني العيون، اكنت وا�د يعين وا�د احلادثة، وتدoلت املروحKة، 

هة اجلنوبية، Çري اكفKة، حصيح، وليين هاذي يه املروحKة الرابعة اEيل يف اجل 
�بداية، كنبداو بعدا بوا�دة جنربوها، �كونوا قاد�ن ٔ�نه �سريوها، خندموها، 

oداتو Yابتو العيون، وهاذ املريض هاذ العشCية هاذي Mلمت ٔ�نه من أ�نه 
  .العيون Yا ملراêش

 ٔXاد�ن تدرجييا ٕالصالح اÇوا هبا وwمور فهذا تدرجييا، هاذي ٔ�مور ترنح
  .ٕان شاء هللا

M�ٔدمك مرة ٔ�خرى ٔ�نه Çزنورمك، وٕان شاء هللا Çادي �كون لنا لقاء تواصيل 

  .بI\اتنا �ش �شوفوا اXٔمور يد يف يد �ش �زيدو القدام

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  .شكرا السCيد الوز�ر

السؤال الثاين، موضوMه فgح �ب الوظيفة العمومKة ٔ�مام خرجيي 
لكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ال مدارس التكو�ن اخلاص،

  .احلريك

        ::::املس�شار السCيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السCيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السCيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السCيد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا السCيد الرئIس

  السادة الوزراء،
  السCيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السCيد الوز�ر، 
سؤالنا اليوم �متحور حول موضوع لIس �ديث اليوم، ولك\ه مع ذ� 

مهيته، اXٔمر اçي جع  ٔfلنا نطر�ه اليومحيتفظ ب .  
اXٔمر يتعلق بفgح �ب الوظيفة العمومKة ٔ�مام خرجيي مدارس التكو�ن 
املهين، هذا املوضوع اçي 8�ٔر نقاشا حول املربرات اليت مت اع	دها من 
طرف احلكومة الختاذ هذا إالجراء السõC بعد مصادقهتا Mىل املرسوم 

اXٔسايس لهيئة املمرضني بوزارة القايض بتغيري وºمتمي املرسوم اخلاص �لنظام 
  .الص»ة

  السCيد الوز�ر،
   :ال °سمح �Qخول يف تفاصيل املوضوع، ٕاال ٔ�نه �سائلمكٕان اكن الوقت 

ما مدى جناMة هذا إالجراء؟ وما مدى تfٔثريه إالجيايب Mىل حصة  -
 املواطن؟ 

هل خيضع خرجيي املدارس اخلاصة يف هذا النوع من التكو�ن  -
  لنفس املناجه؟ 

ضعون لنفس امg»ا{ت التخرج اليت تضمن جودة وهل خي -
  التكو�ن Qى هذه الف(ة من اخلرجيني؟

مث هل تضع املؤسسات اليت تقوم بتكو�هنم Eلمراقwة وàشلك  -
  فعال، خصوصا ؤ�هنا ختضع لوصاية وزارة ال�شغيل؟ 

  .شكرا

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  .شكرا

  .لمك اللكمة السCيد الوز�ر لٕالYابة Mىل السؤال

        ::::وز�ر الص»ةوز�ر الص»ةوز�ر الص»ةوز�ر الص»ة    السCيدالسCيدالسCيدالسCيد
  .شكرا السCيد املس�شار احملرتم

  ٔ�وال، ت�سولين السCيد املس�شار ٔ�سCباب الزنول، Mالش Yا هاذ؟ 
وتتقول بيل اح\ا خرج\ا مرسوم، حصيح، واليين ما قلتIش هاذ املرسوم 
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، Y13.00اء بناء Mىل وا�د القانون اEيل صوتت Mليه الغرفgني، هو القانون 
س�شار احملرتم اEيل تيعطي ºاكفؤ الفرص مجليع اEيل صوتوا Mليه السCيد امل 

  . املغاربة
قwل هذا وذاك، ٔ�{ اEيل بغيت نؤكد ٔ�ماممك ٔ�ن اQسCتور دòلنا تI\ص 

ينص Mىل ºاكفؤ  M13.00ىل ºاكفؤ الفرص، القانون اEيل صوتوا Mليه 
الفرص، وهاذ الرشحية دòل املمرضات واملمرضني مه ٔ�بناؤ{، مه مغاربة، مه 

، مفايش من هاذ الباب فقط، فاح\ا ما تندويوش Mىل ٔ�ي مدرسة، Mائالتنا
 les centres accrédités, les écoles)تندويو Mىل املدارس املعمتدة، 

accréditées) ،لمواطن املغريبE بةCلط �ل§سÇ ري �ش ما نتفهمشÇ وٕاىل ،
  ٕاىل �دود اليوم ما اك�ن وال وا�د داز، Mالش؟ 

دام ٔ�نه اك�ن بعض املدارس اEيل ما Xٔن حصيح لقKنا املشالك، وما
تتعاملش جبدية اEيل Çري معمتدة واEيل دoلت الطلبة بدون �ك، هذا اEيل 

هذا، ال يعين ٔ�نه ٔ�لغيناه  ..جعلنا وقف\ا هاذ التعامل هبذا املرسوم ٕاىل �ني
  . وليين وقف\ا العمل به �ش حىت نصححوا اXٔمور
 3لباك، لكهم oاصهم يقراوو فاملغاربة عند{ لكهم سواسCية، لكهم عندمه ا

  . سCنني
د القوانني اXٓن Çادي �كونوا يف  Ç4ري �ش نذ�ر بيل اك�ن  ،o�ٔريا

الغرفة اXٔوىل، مهنم قانون املمرضات واملمرضني اEيل فKه هاذ إالشاكلية 
  . حنلوها ٕان شاء هللا جامMة هاذي، اEيل Çادي حناولو

  .شكرا

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  .شكرا

  .ار التعقKبالسCيد املس�ش

        ::::املس�شار السCيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السCيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السCيد عبد الرحمي العاليفاملس�شار السCيد عبد الرحمي العاليف
  .شكرا السCيد الوز�ر

حنن ال جنادل يف املبدٔ� اQسCتوري اçي يقر �ملساواة يف الوظيفة 
العمومKة، Çري ٔ�ننا �سعى يف ا¢هناية ٕاىل ٔ�ن �راعى يف تطبيق مwدٔ� املساواة 

  . رشوط الكفاءة املهنية
اطن املغريب يف oدمة حصية ويف نفس الوقت �شدد Mىل ٔ�حقKة املو 

  . �ٓم\ة
  .وشكرا

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  .السCيد الوز�ر، ٕاذا اكن �Qمك رد Mىل التعقKب

        ::::السCيد وز�ر الص»ةالسCيد وز�ر الص»ةالسCيد وز�ر الص»ةالسCيد وز�ر الص»ة
حق الولوج املبارش Eلوظيفة العمومKة، ال ما معرو اكن هذا، هو احلق 

  . Çري �ش يدوز املباراة

ذا املرسوم، وقف\اه، ما كد � ٕاىل يوم\ا هذا وقف\ا العمل هبfٔ 8نيا، تن
  فهم�ش، ما اكي§ش، ما تنطبقوهش، Mالش؟ 

Xٔن لقKنا املشالك حىت حنلوا هاذ املشالك، هاذ اليش اEيل اك�ن، ما 
اك�ن حىت يش �اYة وريو ليا Çري يش وا�د Yا من هذه املدارس اEيل 

ا واEيل جنح وال oدام، ما اكي§ش، ولهذا ما دام ما اكي§ش ال هئ�رشت ¢
  . ليشا ذاهوجود ل 

  .شكرا

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  .شكرا

وضعية املص»ات اخلصوصية، موضوع السؤال املوYه من طرف فريق 
اب الزÇاري دمة لمك لتقدمي السؤال، اXٔسCتاذ Mاللك ،الت»الف ¥شرتايك

  .تفضل

        ::::ابابابابددددMMMMاملس�شار السCيد محمد املس�شار السCيد محمد املس�شار السCيد محمد املس�شار السCيد محمد 
  .شكرا السCيد الرئIس

  السادة الوزراء،
  �ن احملرتمني،السCيدة والسادة املس�شار 

السCيد الوز�ر، يفاfYٔ املرىض بعد هناية ¥س�شفاء �ملص»ات 
ٔ�ضعاف ما خصصته هلم  3اخلصوصية مبصاريف ٕاضافKة تتmاوز ٔ�حKا{ 

صناديق التfٔمني بدعوى وجود oدمات Çري مgحمZ من طرف هذه 
صعبة ٔ�حKا{، وي§gج عن ذ� مشالك الصناديق، مما خيلق مgاعب مالية 

غياب الشفافKة ن�mKة ولك ذ�  ٔ�و ذوهيم وٕادارة املص»ات بني املرىض
   .داoل املص»ات وغياب إالMالن عن ºاكليف العالج

ؤ�ن القانون  ٔ��مك واعون هبذه الوضعية، حنن نعمل، السCيد الوز�ر،
 مgقدمة Eلمراقwة والشفافKة، اجلديد Eلمص»ات اخلصوصية يعطي ٔ�دوات

لكن نود معرفة طبيعة التدoالت احلالية ملصاحل وزارة الص»ة لتقومي هذا 
 ¥خgالل؟

  .وشكرا السCيد الرئIس

Iيد رئCالسIيد رئCالسIيد رئCالسIيد رئCس اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس::::        
  .شكرا لمك

  .السCيد الوز�ر لمك اللكمة لٕالYابة Mىل السؤال

        ::::السCيد وز�ر الص»ةالسCيد وز�ر الص»ةالسCيد وز�ر الص»ةالسCيد وز�ر الص»ة
  املس�شار احملرتم،

  :Çري �ش نذ�ر بfٔن اXٔسعار املطبقة يف املص»ات يه نوMني ،ٔ�وال
 1La CNOPS( الناس اEيل عندمه التغطية الصحية اك�ن النوع اXٔول،

                                                 
1 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 
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Mلهيم اXٔسعار لالتفاق بني  هاذوا �يطبق�رامه، داEيل م )La CNSS2وال 
 ومقديم اخلدمات الوطنية (la CNOPS, la CNSS) الهيئات املد�رة

(la tarification nationale de référence).  
هاذوك  ك،عندمهش ال هاذي وال هاذيا اك�ن الف(ة الثانية اEيل م

ٔ�كتو�ر  �5يطبق Mلهيم وا�د اXٔسعار اEيل خصها ختضع ملرسوم دòل 
 la) عندوشا مايش اEيل م سقف سعر اخلدمات الطبية،احملدد ل  ،1985

CNOPS) يل بغييتEود�ر ليه ا¢مثن ا .  
 هاذ وهاذ اليش معروف مايش حKث مgفق، ولكن ٔ�{ مgفق معمك،

Mىل ٔ�رض الواقع هو Mدم التقKد  Xٔن املالحظ راه كنعIشوه لكنا، يش
مفاوضات بني يف من oالل من دخول  ��رتام مقgضيات هذه النصوص،

   .بني املص»ة والاملريض وبني الطبIب 
Eيوا بعيد،اCيد املس�شار احملرتم،�ٔ ٔ�كرث من هذا  يل كمنشCرشت الس 

ٓ �يقولوا ليه هاذ اليش زايدة ٕاىل من بعد وى و ا�يجي املريض �يد هاذ ف  .خره�
 �131.13لقانون اجلديد  10.94التحيني دòل  ،اليش �ش Yا هاذ القانون

كد يه يف اXٔمانة العامة Eلحكومة عام قريب ؤ �ٔ  ،التطبيقKة دòلو اEيل املراسCمي
  . وهاذ املشلك Çادي يت»ل يعين Çادي ت§رش،

 ٔXشلك واحض ومقروء  اك�ن ن هاذ اليشà النMة ورضورة إالKٕالزام
ٕالزامKة ورضورة إالMالن àشلك واحض ومقروء لٔسامء  دòل مجيع اXٔمثنة،

هاذ املص»ة واش وواحض �ل§سCبة  كذ� àشلك مقروء دòل املهنيني،
 ،)le noir(يعين ممنوع         (L’AMO3)م\خرطة ٔ�و لIست م\خرطة يف

ا يف املص»ة Xٔن م دا� م�ال اXٔدوية. ممنوع فوºرة اXٔدوية الضامنة، الشCيك
oل الرحب %5دوز تصهاش اòد )le prix hospitalier(،  مثن املس�شفى

  .هذا ممنوع م\عا لكيا دòل الصيدلية،مثن ا¢ IسCتعملوا ت وٕاذا به  دòل اQواء،
هاذ رجوا Çادي خي ،ٕان شاء هللا، ح\ا بديناا ،مسائل لكها كتدار اذيه

ٕاىل �دود اليوم ٔ�كرث من  .يين بدينا خرYات تفIgشCيةاملراسCمي التطبيقKة ول 
 ت إالجراءات الالزمة،oذااو  خرYة تفIgشCية اEيل قامت هبا الوزارة، 300

 وÇادي منشCيو سدت املص»ة،ت ٕاىل �دود ٔ�نه لمك يش مرة توصل ؤ�ؤكد
ٕان شاء  ،خروج ٕاصدار هاذ املراسCمي التطبيقKةيف هاذ ¥جتاه يف انتظار 

  .هللا

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك

 ٔXاM تاذCاريدسÇتفضل ،اب الز.  

        ::::ابابابابددددMMMMمحمد محمد محمد محمد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد املس�شار السCيد 
  .شكرا السCيد الرئIس

ا ح\ا دامئا مات املهمة، واEيل Mىل التوضي»ا ،السCيد الوز�ر ،شكرا

                                                 
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
3 Assurance Maladie Obligatoire 

دمه مسؤولني Mلهيم {س عن ..كنعمموش،Xٔن اك�ن مص»ات اEيل عندمه
ولكن اك�ن بعض املص»ات اEيل  دòل الزناهة،وا�د النوع دòل املسؤولية و 

عندهومش اXٔطباء املتواYد�ن معهم يف ا الكفاءات وم عندهومشا هام م
 وا�يدفعو  س من القطاع العمويم،جيبوا {�ي و�يضطروا  املص»ات دòهلم،

هاذ  هلم الفوºرة دòهلم وذاك اليش، يد�روا عندهومش �يد�رواا بfٔنه م
Óنه الص»ة ومايش زعام ،العملية مازاXٔ يعين الناس كتعاين من هاذ الوضعية 

وحKث  املشلك دòل إال�سان يه الص»ة، راه - السCيد الوز�ر واكتعرف -
بق Mليه اEيل يتط  وكن لمين يف وا�د احلاÓ ة راه هو �يكو�يتوYه Eلمص»

هذا اح\ا دا� .. وهنا ك§شوفو �االت اEيل يف احلقKقة بغى هاذيك املص»ة،
مك Mىل واملسؤولية دòلمك واEيل ك§شكر  هاذ السؤال الثاين دòلنا من oالل

الت»دòت اEيل راه  كIشوفوا، واملواطنني راهام ،اzهودات اEيل كتبذلوا
كن ميXٔنه �ش  كتفوق ذاك اليش اEيل كنا كنتوقعو، ،يد الوز�رالسC  وا،درت

 وقاىس قاسgIو خلاص يف هاذ اليش دòل الص»ة راه� åشجع القطاع ا
Mىل املص»ات  امجلعيات اEيل اكنت كتدعي Mىل ٔ�نه كتدافع حىت

  .بOI يه كتدافع Mىل املصاحل دòلها اخلاصة ،اخلصوصية
واملزيد  ،السCيد الوز�ر ،لمك التوفKقو ا�متن. توحض وٕاذن هاذ اليش لك

�ش الرضب Mىل ٔ�يدي لك ما سولت ، املراقwة ومن الشدة يف املراقwة من
   .P نفسه ٔ�ن يتالعب يف حصة املواطن

  .وشكرا السCيد الرئIس

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
بعد شكر{  ،ٕاذن منر ٕاىل السؤال املوايل.. هل. الوز�رشكرا السCيد 
   .اجللسة مسامهته املباركة يف هذه EلسCيد الوز�ر Mىل

ٔ�ية ٕاجراءات  :عن ايل موYه ٕاىل السCيد وز�ر السCيا�ةالسؤال املو و 
  ؟ت»دòت اليت يعرفها قطاع السCيا�ةملوا�ة ال 

سCتاذ اXٔ . ارصةاللكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن من فريق اXٔصاÓ واملع
  .تفضلو ،شكKل

        ::::شكKلشكKلشكKلشكKلاملس�شار السCيد Mابد املس�شار السCيد Mابد املس�شار السCيد Mابد املس�شار السCيد Mابد 
ناخ ¥سCتقرار واXٔمن، واملالحظ ٔ�ن ما عرفgه مب �رتبط  قطاع السCيا�ة

 ٔXرية العديد من اoXٔشهر اXٔٔنه خطار من ٔ��داث ٕارهابية مؤملة مليف اfن ش
ما يه : ٔ�ن يؤRر Mىل هاذ القطاع احليوي، �ç �سائلمك السCيد الوز�ر

  إالجراءات املت½ذة من Y�ٔل موا�ة حتدòت اليت يعرفها قطاع السCيا�ة؟

        ::::Iس اجللسةIس اجللسةIس اجللسةIس اجللسةرئ رئ رئ رئ     السCيدالسCيدالسCيدالسCيد
  .لٕالYابة عن السؤال ،السCيد الوز�ر ،لمك اللكمة

        ::::السCيد وز�ر السCيا�ةالسCيد وز�ر السCيا�ةالسCيد وز�ر السCيا�ةالسCيد وز�ر السCيا�ة
  .شكرا السCيد الرئIس

  .شار احملرتم Mىل طرح هاذ السؤالشكرا املس� 
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 Xٔ2014نه ا�Xٔداث اEيل جرات سواء يف  ،هذا سؤال وجKه ،فعال
، Mىل مسCتوى فر�سا، Mىل مسCتوى إالقلمييMىل املسCتوى  2015وال يف 

ن Mىل السCيا�ة املغربية، اكل ٔ�خرى يف املنطقة، اكن لها تfٔثري سليب دو 
§ش يش تfٔثري ي اكا �ل§سCبة لٔ�داث اEيل اكنت o�ٔرية يف تو�س، مو.. يعين

ولكن �ل§سCبة Eلحجوزات يف فصل  ،اEيل هو مwارش من {حKة إاللغاءات
ا ك§شفوش وا�د التطور اEيل هو �بري Yدا، هذا ما اخلريف املقwل م

ر املكgب الوطين هناك معل نقوم به يف ٕاطا ،يعنIش بfٔنه كنبقاو مكgوفني� 
اك�ش قوي ا التfٔثري م هوهذاك العمل هو اEيل جعل بfٔن، املغريب EلسCيا�ة

 %1.5رتاجع اكن بناقص ال 2015ماي من Yدا، م�ال مابني دج\رب ٕاىل 
   .نظرا Eلعمل اEيل كنقومو به Mىل مسCتوى الرتوجي وMىل مسCتوى ال�سويق

  .وشكرا

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
   .شكرا

  .لمك اللكمة السCيد املس�شار

        ::::يليليليلشاكشاكشاكشاكاملس�شار السCيد Mابد املس�شار السCيد Mابد املس�شار السCيد Mابد املس�شار السCيد Mابد 
ح\اò �ش ايعين خصوصا �الMرتاف دòلمك بfٔن Xٔن اليشء اEيل دفعنا 

والتوقعات دòل املندوبية  ..اEيل هو خنفاض¥نطرحو هاذ السؤال هو 
رتاجع يف الÇادي °سCمتر  السامKة Eلتخطيط اEيل كتقول بfٔن هاذ القطاع

موازاة مع  ،1.1خنفاض يقدر بال�ش يلحق  ،Eلفصل الثالث Mىل التوايل
 8.3حىت  5.1ل اXٔسفار واملبgIات ب§سCبة تقدر مايش Çري Kالرتاجع مداخ 

 ما سCيfٔيت من بعد، صنا �شوفو كذ�ايش oال Mىل التوايل، ولكن وهاذ
 لٓن ولكن هام كنعIشومه ٕاىل فعال مرص وليKÏا وتو�س ها، قضية اليو{ن

òاY اليو{ن حىت يه.  
حلكومة ا ، اEيلسCيد الوز�رال  ،يه إالسرتاتيجية وبغينا نعرفو ٔ�شCن

الشعب املغريب ولكن كذ� الفاMلني  ال �ش تطمنئ، ووزارºمك تقولها لنا
�كون عندمه هباذ القطاع،  ا�خلصوص الناس اEيل �هيمتو  ،¥قgصاديني

 شCياء اEيل Çادي تد�رواXٔ  ، اشCنؤ�ش كتعملو، د�روتش ك اطمئنان يعرفومك �ٔ 
يف ¥س�Uر دòهلم  ا�زيدو  امس�مثر�ن و�يبغيو  ن هاذوXٔ  ..�ش ميكن

ح\ا او  ا،Çاد°ش ميكن هلم �زيدو ا ولكن ٕاىل oلينامه Çافلني م ،وخملوMني
وٕاىل  ،و �زيد يف ¥س�Uر دòلول كنعرفو بfٔن املس�مثر ٕاىل اكن مطمنئ �ميكن

هو التfٔثريات اEيل كتجرا Mىل ¥قgصاد  وشCن�ٔ راه كنعرفو  ،اك�ش مطمنئا م
   .املغريب دòلنا

واEيل oلعين كثري هو ٔ�نين ك§شوف ، سCيدال ك، Eيل Çادي �زيدؤ�{ ا
دòل رئIس احلكومة مع وز�ر املالية  ،حسب اجلرائد ،¥ج	ع اoXٔري Mىل

ما  ،ىل هاذ ¥ج	عÇايب M كنيتو�خلصوص يف السCيا�ة يف هاذ الشfٔن 
يل Çادي �زيد اo Eلعين هو هاذ ¥ج	ع دòلو اEيلولكن ، عرف�ش Mالش

 ا،املنعشني Çادي يت½لعو  ،ىل ما اك�ش التواصل يف إالMالمإ  ..يؤRر كذ�

ٓ يقولوا  هلم حىت يش  لية وما قولتوملاذا�ر مع وز�ر اته رئIس احلكومة اجمتع و �
ٔ�ش  ،ٔ�ش در{ ها مهل قولو ،يش �اYةقولوا هلم  ،طمئنوا الناس ! �اYة
  .هلم �زيدوا يف ¥س�Uر دòهلم ها الواقع �ش ميكن ،معلنا

  .وشكرا السCيد الوز�ر

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  .تفضلو ،Eلرد Mىل التعقKب ،السCيد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::السCيد وز�ر السCيا�ةالسCيد وز�ر السCيا�ةالسCيد وز�ر السCيا�ةالسCيد وز�ر السCيا�ة
 غتعرفوو  ،السCيد املس�شار احملرتم ،ٔ�{ Çادي نعطيك بعض اXٔرقام

  .�ة �ل§سCبة ملوا�ة هذا املسÓٔfٔ�شCنو تنعملوا يف قطاع السCيا
شهر �ٔ  6يل وقعنا يف هاذ اE دòل العقود 8 ،�ل§سCبة Eلرتوجي املشرتك

Çادي جنلبو فهيا ، مليون دòل اQرمه �4ع	دات مالية وصلت  ،اXٔوىل
 ؛ٔ�لف ساحئ 300تقريبا 

دòل  700 ،2015ىل دòل شهر اXٔو�ٔ  �6ل§سCبة لهذه السCنة يعين هاذ 
يل معلنا هلم ر�الت ºربوية �ش يعرفوا املغرب �ش يعرفوا اEوXء اXٔسفار 
 ؛الو�ة املغربية

126 Eء ٔ�سفار و اXيل هام وEتوى اCىل مسM يل هام كذ� رواد الرٔ�ي
  . يل تنعملوهااEمت كذ� شار�وا يف الورشات إالMالمKة  ،فر�سا

 17 ،شهر اXٔوىل�ٔ  6 يف حلد اXٓن فقط ،م�ال �ل§سCبة Eلص»افة معلنا
من ٔ�حناء اXٔسواق  اYاو  نيحصفK 140 مهت تقريبا اEيلسفر دòل الص»افة و 

Eلمغربك يل هام اE ؛هنمتو هبا �ش جييوا  
يل موجود يف هاذ الصيف هذا ا�Eل§سCبة Eلنقل اجلوي، النقل اجلوي 

لنا تقريبا  Çادي جتلب اEيلدòل الر�الت اXٔسCبوعية  407 مربمج اEيل
Çري هام  اEيلفهيم  ،يل هام ساحئنياEمليون دòل املسافر�ن، فهيم  2وا�د 
 ؛ساحئني

سوق جتاري Mىل  49حنن مgواYد�ن Mىل مسCتوى  ،�ل§سCبة لٕالشهار
 .مسCتوى ٔ�ورو� �ل§سCبة لٕالشهار و�ل§سCبة Eلملصقات وجبميع اXٔنواع

كgب الوطين املغريب كذ� Mىل مسCتوى املواقع ¥ج	عية، اXٓن يعلن امل 
عندو  ،)E)FacebookلسCيا�ة �لك م\دوبية م\دوبية عندو حساب Mىل 

، وهناك تواYد مواقع دòل )Instagram(Mىل  )Twitter(حساب Mىل 
يل والت اXٓن الوسCيZ �ش ميكن ٔ�نه الناس اEالتواصل ¥ج	عي Xٔن يه 

  . يتواصلوا، كذ� حىت الوسائل دòل البيع
س§سCمتر  Kةق يل �اEشهر �ٔ  6ٕاذن �ل§سCبة EلسCنة املقZw كذ� هناك هاذ 

ٔ�{ قلت � وا�د  .يف هاذ العمل هذا، س§سCمتر بfٔن نبقاو مgواYد�ن
 ،Óٔfل راه املسòيا�ة ودCلسE ب الوطين املغريبgل املكòل دoلوال التد

Xٔنه ��Xٔداث  ،وزارة السCيا�ة اكن Çادي �كون اRXٔر هو سليب ٔ�كرث
يل وقعت م\ذ يوليوز دòل السCنة املاضية ٕاىل اXٓن اكن Çادي اEتعاقwة امل 

ميكن �كون تfٔثري Xٔن هناك oلط يف اXٔذهان، �ل§سCبة Eلمغرب يف Mالقgه 
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يه مايش وولكن احلكومة ´متة هباذ اXٔمر هذا،  ،مع دول املنطقةيعين 
ن Y�ٔل حنن موجودة ¥ع	دات املالية م ،ٕاشاكلية دòل ¥ع	دات املالية

 .اçهاب ٕاىل اXٔسواق اليت ميكن ٔ�ن �كون فهيا منو ٔ�كرثY�ٔل العمل ومن 
Xٔنه اك�ن هناك  ،ركز{ Mىل ٕاجنلرتا، يش Mالش ركزها Mىل ٔ�ملانياال ذاه

 .ولكن ما Çاد°ش ٔ�ننا نوقفو، وا�د النوع من الرتاجع Mىل السوق الفر�سCية
ننا �كونو �ل§سCبة Eلسوق الفر�سCية س§سCمتر يف العمل �ش ميكن لنا �ٔ 

 .مgواYد�ن
. امKة Eلتخطيط راه Çري دقKقة Yداالتوقعات دòل املندوبية الس

 تيد�روا مايش يه اEيلة النظر فهيا Xٔنه هذاك اXٔرقام التوقعات جيب ٕاMاد
ا نل ٔ�رقام وزارة السCيا�ة Çادي ميكن  بغاو موجودة عند{، وٕاىل اEيلاXٔرقام 

اكلية إالش مت �لسCيا�ة، وعندهاكومة هتواQوÓ ورئIس احل ،منعطيوها هل
  .مالية اتمايش ٕاشاكلية دòل اع	د

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
   .لسCيد الوز�ر، وشكرا Mىل مسامهتمكشكرا لمك ا
وايل موYه ٕاىل السCيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان ملوالسؤال ا
ادة حتضري حامية الغا�ت من احلرائق وحتضري ٔ�و ٕاM :املوضوع. واzمتع املدين

  .�ر{مج ال�شmري Mىل الصعيد الوطين
فليتفضل  ،اللكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن من الفريق ¥سCتقاليل

  .بلحسان مشكورا احلاج

        ::::محمد بلحسانمحمد بلحسانمحمد بلحسانمحمد بلحسان    املس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيد
  .شكرا السCيد الرئIس

  .àسم هللا الرمحن الرحمي
  السCيد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  ٔ�خوايت املس�شار�ن، ،ٕاخواين
ين الغطاء الغابوي من العديد من املشالك والت»دòت تRٔfر àشلك يعا

ولعل ٔ��رز اXٔخطار  ،مwارش Mىل ٔ�دواره ¥قgصادية و¥ج	عية والبيKcة
fٔيت Mىل مسا�ات واسعة من الرصيد تاليت هتدد الغا�ت يه احلرائق اليت 

  . فصل الصيف وارتفاع درYات احلرارةoاصة يف  ،الغابوي الوطين
oاصة يف  ،الرمغ من اzهودات املبذوÓ محلاية الغا�ت من احلرائق Mىلو 

م\اطق فٕان العديد من  ،جمال التدoل املبارش EلتحسIس خبطورة احلرائق
تنغري  ،ورزازات ،زا�ورة ،الوا�ات يف اجلنوب الرشيق م�ل الراشCيدية

وما وقع مؤخرا مبنطقة طاطا حKث ٔ�تت النريان Mىل مسا�ة  ،وطاطا
وم�ال كذ� ما وقع يف  ،خنZ 400من الوا�ات وا¢هتمت ما يقارب واسعة 

ز�ز ما يفوق تقريبا وا�د عبد الصباح  ،Çابة عبد الصباح يف السCنة الفارطة
خنZ، اليت تعترب املورد اXٔسايس بل الوحKد Eلعديد من اXٔرس اليت  6000

Ëمتزي هبشاشة انتظا´ا إال�كولوº تقطن �لوا�ات اليت.   

�ç،  يتعني يف نظر{ بذل جمهودات ٔ�كرب محلاية م\اطق الوا�ات من
احلرائق Mرب اختاذ العديد من التدابري وإالجراءات الكفZK مبنع وقوع احلرائق 

كام يتعني ٔ�يضا تعويض  ،خامدها يف �اÓ وقوعهاالٕ  عوالتدoل الرسيع والناج
ار النخيل oاصة ؤ�ن ترضر ٔ�جش ،ساكنة الوا�ات املترضر�ن من هذه اXٓفة

   .يعين فقدان ساكنة الوا�ات ملصدرمه الرئIيس والوحKد Eلرزق
بfٔنه خنZ ما ميكن لها تعطي الUر دòلها Mىل  ،السCيد الوز�ر اكام تتعرفو 

لهذا  ..�ت 3راه مايش حبال تفا�ة وال بنانة اEيل يف Mامني وال  ،سCنة 15
   .اEيل �يتحرقالن½ل  كهذاف  اهللا جياز�مك خبري بغينا �ش الناس يتعوضو 

�ç، يد الوز�ر احملرتم �سائلمكCالس:   
وoاصة  ،ما يه التدابري املسCتقwلية اليت تنوون اختاذها محلاية الغا�ت

   ؟من احلرائق ،�لوا�ات
وما يه إالجراءات اليت تنوون اختاذها ٕالMادة ال�شmري �ملناطق اليت 

  ؟تعرضت Eلحرائق وجتديد الغطاء الغابوي
  .وشكرا

        ::::Iس اجللسةIس اجللسةIس اجللسةIس اجللسةالسCيد رئ السCيد رئ السCيد رئ السCيد رئ 
  .شكرا
  .تفضلوا ،لسCيد الوز�ر لٕالYابة Mىل السؤالE اللكمة لمك 

امللكف �لعالقات مع الربملان واzمتع امللكف �لعالقات مع الربملان واzمتع امللكف �لعالقات مع الربملان واzمتع امللكف �لعالقات مع الربملان واzمتع     وز�روز�روز�روز�رامري، الامري، الامري، الامري، العبد العز�ز الععبد العز�ز الععبد العز�ز الععبد العز�ز العالسCيد السCيد السCيد السCيد 
        ::::املديناملديناملديناملدين
 àالرمحن الرحمي سم هللا.  

وكام ٔ�رشمت فعال  ،شكرا السCيد املس�شار احملرتم Mىل طرح هاذ السؤال
مرتبطة بوا�د الوضع هيلكي فõ يه يتعرض ٕاىل ٔ�خطار اEيل  الغطاء الغابوي

واEيل كتوقف  ،املنطقة دòل البحر اXٔبيض املتوسطيف خيص طبيعة م\اخ 
، ال�ساقطات املطرية يف فرتات معينة خصوصا oالل شهري ماي ؤ�كتو�ر

   .بطبيعة احلال هذا اXٔمر �يعرض الغا�ت Eلحرائق
وبطبيعة  ،ذا إالشاكل وضعت خطة مgاكمZهبا املندوبية السامKة واعي

 ،احلال ال تعمتد Mىل �د دòلها بو�دها وٕامنا ت§سق مع خمتلف املتدoلني
القوات املسل»ة  ،اQرك املليك ،الوقاية املدنية ،و�Xٔساس وزارة اQاoلية

Xٔن ملا �يكون حريق ، القوات اجلوية امللكKة والقوات املساMدة ،امللكKة
   .وا�ة هذا احلريقاللك يتعبfٔ مل

اكينة ٕاجراءات وقائية رضورية يمت  ،خطة مgاكمZ ،وارتباطا مع هذا
 ،شق وصيانة املسا� الغابوية ،م�ل تعز�ز دورòت املراقwةمن اع	دها 

اقgناء سCيارات التدoل الرسيع  ،هتيئة نقط الزتود �ملاء ،مصدات النار
تحسIس والتوعية من oالل وكذ� يمت ¥ع	د Mىل وا�د الرب{مج دòل ال 
ٔ�ي التحسIس من Y�ٔل  ،الق\وات السمعية البرصية وامللصقات وÇريها

   .الوقاية
Mىل ٔ�نه مت فõ خيص  ،السCيد املس�شار احملرتم ،كد لمكؤكذ� ميكن ن
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ص لهذا الغرض الوسائل ملوا�ة احلرائق تعز�ز اXٔسطول اجلوي اØص
ºزويدها �ملاء مwارشة من  اليت يمت  (Bombardier) طاiرات�قgناء 

تدبري  ،النظام معلومايت اس�wايق �يتوقع دوكذ� اك�ن وا� ،الب»ريات
   .اØاطر دòل احلرائق هبذا الرب{مج املعلومايت

ما ٔ�رشمت  ،بطبيعة احلال ٔ�نه ºلكمنا Mىل احلريق àشلك Mام ميكن نقولو
ل من oالل فõ خيص وا�ات النخيل ميكن تدقKقها بطبيعة احلا ٕاليه

نقول  oليينلكن  ،املعطيات اEيل ميكن توصلوا هبا كتابة يف هذا املوضوع
�ملقارنة ٔ�ن بالد{ امحلد k  ،لمك بfٔنه فõ خيص دول البحر اXٔبيض املتوسط

من حKث النmاMة وتدبري احلرائق ٔ�هنا عندها وا�د املوقع مgقدم من oالل 
 :2003اكنت عند{ من  ث ٔ�نهحبي ،املسا�ة املترضرة للك حريق �لهكgار

اXٓن اك�ن املسا�ة  2014ويف  9ت ل لز � 2013- 2004 يف ،هكgار 12
  .، مبعىن �ٓخر ٔ�ن هناك حتسن وتطور3يه 

الغالف املايل املرصد  M2012- 2016ىل مسCتوى ¥ع	دات املالية 
مليون دòل اQرمه، مبعىن �ٓخر ٔ�ن  260ب وهو ملوا�ة احلرائق قدر 

من Y�ٔل موا�ة احلرائق، �ٕالضافة  ، بطبيعة احلال،داتاQوÓ كتد�ر اع	
  .يفل ٕاىل اجلهود اليت تمت Mىل مسCتوى ٕاMادة ال�شmري والت½

فاجلهد موجود، التعاون �ل§سCبة Øتلف املتدoلني وكذ� التحسIس 
اك�ن إال�راهات املرتبطة �ملعطيات الهيلكية  ،دòل الساكنة موجود، املوقع

اQوÓ تقوم بواجهبا من  ،لكن من oالل هذه السCياسة املرتبطة �ملناخ،
موا�ة ا8ٓXر دòل احلرائق والتخفKف من ا8ٓXر دòلو �ل§سCبة Y�ٔل 

  .Eلساكنة
  .شكرا لمك

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  .شكرا لمك السCيد الوز�ر

  .لمك احلق يف التعقKب السCيد املس�شار لبضع ثواين

        ::::املس�شار السCيد محمد اXٔنصارياملس�شار السCيد محمد اXٔنصارياملس�شار السCيد محمد اXٔنصارياملس�شار السCيد محمد اXٔنصاري
  .لمك السCيد الرئIسشكرا 
   .لسCيد الوز�ر Mىل هذه املعطيات والبيا{تE شكرا 
عتقد ٔ�ن يف املناطق الرشقKة اجلنوبية اليت تعمتد ٔ�ساسا Mىل ن ولكن 

  :الوا�ات يف معIشة ساكنهتا، نعتقد ٔ�ن هناك خصاص �بري فõ خيص
ال من حKث التحسIس وال من حKث املعدات، وسCياسة القرب  ،ٔ�وال

   .دoل الرسيع�ل§سCبة Eلت
و�لتايل اح\ا تنطالبوا �ش ºكون وا�د املراكز جمهزة جبميع املعدات من 
طرف الوقاية املدنية ومجيع املتدoلني، ؤ�ن ºكون قريبة Yدا من الوا�ات 

هناك سCياسة Eلم»افظة  ،ليك ميكن لها ٔ�ن تتدoل àرسMة، وبطبيعة احلال
يه ٔ�قل �ل§سCبة لاله	م Mىل الغا�ت ومن مضهنا الوا�ات، ولكن الوا�ات 

  .املو�ول لهاذ اzال دòل احلرائق

نظرا لÏساطة الساكن وملعIشCهتم، ٔ�ن �كون هناك  ،كذ� اح\ا ت§متناو
تدoل من طرف اQوÓ لتعويض املترضر�ن، اليشء اçي مل حيدث يف 

وال �ل§سCبة لطاطا، �متناوا  عبد الصباحال �ل§سCبة مجلاMة  ةالسCنوات السابق
  .يف احلسCبانكذ� سCتقwل �ش هاذ القضية ºكون يف امل 

  .وشكرا

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
   .شكرا السCيد الرئIس، شكرا لمك السCيد الوز�ر Mىل مسامهتمك

ون§gقل Eلسؤال املوYه EلسCيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¥ج	عية، 
وموضوMه جتاوزات مؤسسة الصندوق الوطين Eلضامن ¥ج	عي، اللكمة 

  .دة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لٔحرار�Xٔد السا

        ::::توفKق مكيلتوفKق مكيلتوفKق مكيلتوفKق مكيل    املس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيد
  .شكرا السCيد الرئIس

  السادة الوزراء،
  .السادة املس�شار�ن احملرتمني

   ،السCيد الوز�ر
من الظهري الرشيف املتعلق بنظام الضامن ¥ج	عي،  15ٕان الفصل 

طين Eلضامن ¥ج	عي يلزم املشغل وحيمo املسؤولية ٔ�مام الصندوق الو 
wجور ؤ�داء واجXٔ� ام �لترصحياتKلقEشرتاك املرتتبة عهنا ات¥.   

وٕان Mدم إالبالغ ٔ�و التoٔfري ٔ�و النقصان ٔ�و ال§سCيان يف الترصحي 
للك Y�ٔري يف �دود  درمه Xٔ�50جور يعرض املشغل ٕاىل غرامة تقدر ب 

  .درمه 5000
وق فيره Mىل املشغل ٕان ما يمت وضعه من غرامات ختص ما سCبق ذ�

مىت سIمت وقف هذه التmاوزات من طرف  �ك�ري ما Yاء به القانون، ٕاذن
  الصندوق الوطين Eلضامن ¥ج	عي؟

  .وشكرا السCيد الوز�ر

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  .لمك اللكمة السCيد الوز�ر لٕالYابة Mىل السؤال

        ::::ال�شغيل والشؤون ¥جال�شغيل والشؤون ¥جال�شغيل والشؤون ¥جال�شغيل والشؤون ¥ج				عيةعيةعيةعية    وز�روز�روز�روز�رعبد السالم الصديقي، عبد السالم الصديقي، عبد السالم الصديقي، عبد السالم الصديقي، السCيد السCيد السCيد السCيد 
بغيت �شكر السCيد املس�شار احملرتم Mىل وضعه  ،السCيد الرئIس شكرا

  .هذا السؤال
قد .. ٔ�وال من اXٔحسن ٔ�ن ال �سCتعمل جتاوزات وحنمك مسCبقا Mىل

  .حمتاط ºكون جتاوزات ولكن إال�سان �كون
القانون واحض دòل  ،السCيد املس�شار احملرتم ،كام Yاء Mىل لسا�مك
حلث الناس �ش يقوموا �لترصحي دòل العامل،  الضامن ¥ج	عي، �لطبع

كتد�ر وا�د النوع دòل الغرامات، هذا طبيعي يف مجيع القوانني، نفس 
الغرامة åرسي كذ� فõ خيص Mدم الترصحي �لعامل يف التfٔمني إالجwاري 
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   .M(l’AMO)ىل املرض 
oلضامن ¥ فوصنا نعرت اE البداية ٔ�ن الصندوق الوطينo عي من	ل ج

قاموا بوا�د العمل جwار، �ش �رفعوا من Mدد العامل  املسCت½دمني دòلو
، ليون Mامل وMامZد امل  3اEيل بلغ اXٓن  ضامن ¥ج	عياملرصح هبم Qى ال

  .رصحوشي� ا زال ٔ�مام\ا وا�د العدد �بري دòل املقاوالت ماوم
Mىل ٔ�ن هناك  و�لفعل كتبني ،ٕاىل عندك معطيات مدققة ،ولكن

ال ٔ��د ميكن P ٔ�ن خيرق القانون، ال الصندوق الوطين Eلضامن  ،تجتاوزا
معك  رسوح\ا مسCتعد�ن ندا�لترصحيات،  نيكذ� املعني ¥ج	عي وال

مساطر وEلقوانني اجلاري هبا Eل نعاجلوها طبقا  ،لفات ٕاىل اكنت يش �اYةامل
   .ح\ا دوÓ احلق والقانوناالعمل و 

  .وشكرا

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  .لمك شكرا

  .تفضلو ،اللكمة لمك السCيد املس�شار احملرتم

        ::::توفKق مكيلتوفKق مكيلتوفKق مكيلتوفKق مكيل    املس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيد
   .شكرا السCيد الوز�ر Mىل هاذ املعطيات

ا سCتعملنا لكمة دòل جتاوزات راه ماح\ا ميل اولكن السCيد الوز�ر 
السCيد الوز�ر،  ،سCتعملنا لكمة جتاوزات يف حملهااسCتعملناهاش، ٔ�ظن ٔ�ننا ا

   .جهتاد مع النصاال القانون واحض و
 tout régime) "درمه 5000يف �دود " القانون �يقول

confondu) ، ٓ درمه، هنا عند{  10000اكي§ش ا سCيد الوز�ر، مال  �
 10000 �يقو� ٔ�هنا ب ¥ج	عيالضامن  الناس دòلرساÓ موقعة من 

   .وىل السCيد الوز�رها اXٔ  ،درمه
ميل  ،درمه 10000يل قلتو دòل ح\ا منشCيو يف هاذ املنطق اEا ،8نيا

ٔ�هنم  اMالش كريفضو  (la CNSS)دòل   (la notification)تجي ك 
êعطيوش هاهام ا م  (les astreintes)دòل هاذ (tableau)  �يعطيوك

 ندرمه �10000يقو� يف �دود  ،عطاوهش لناا طلب �ش طالبIهنم م
   .ر لYٔريالسCيد الوز� ،درمه 350كتلقاها  (calcul)وميل كتعاود 

Mالش؟ Xٔن هناك ملفات،  ،ونقول ٔ�هنا جتاوزات ،هذه جتاوزات
الناس اEيل عطاوك املعطيات دòل الصندوق الضامن ¥ج	عي اكن 

oلم»امك إالدارية ورحبومه، ماE ٔن هناك ملفات الناس مشاوfا صهم يقو� ب
	عي ح\ا Çالطني وصندوق الضامن ¥جانظ§ش بfٔن احملامك إالدارية Çالطة و 

   .لسCيد الوز�ر ، هو اEيل Mىل صواب
  .وشكرا

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
   .شكرا لمك

  .ما تبقى من الوقتيف لمك اللكمة السCيد الوز�ر 

        ::::ال�شغيل والشؤون ¥جال�شغيل والشؤون ¥جال�شغيل والشؤون ¥جال�شغيل والشؤون ¥ج				عيةعيةعيةعية    وز�روز�روز�روز�رالسCيد السCيد السCيد السCيد 
السCيد املس�شار بI\اتنا،  ندoلوش يف Yدال يعين مgافقنيا ح\ا ما
دòل  اوtينولكن لك الشهر M 5000دòل الغرامة اXٔوىل  Xٔن اك�ن ،احملرتم
   .ض�دها ك�سCمتر ويه كتغالا ثلجية مراه كتوقع �رة  ،التfٔخر
ٔ�{ بغيت حقKقة ن§هتز هاذ الفرصة �ش نوYه نداء ٕاىل إالخوة  ،ٕاذنف

اكع  ا�لعامل دòهلم يف حKنه ونتجنبو  ارصحو ي�ش يد�رو جمهود  ،املقاولني
   .غرامة وال مه حيزنوننبقاوش ال ا م�ل هذه اخلالفات وم

�لطبع ٔ�{ كنتفهم يف بعض اXٔحKان ٔ�ن هذوك املقاوالت كتجتاز وا�د 
 ،ح\ا مسCتعد�ن نت»اورو àشfٔهناااملر�Z صعبة �يخص كذ� قابلني حىت 

مالية ٔ�وضاع يعين وال  ،يش مرة كتكون يش ٔ�زمة اقgصادية ،Xٔن هللا Çالب
Óلضامن  ،كتجتازها املقاوE اص كذ� الصندوق الوطينo¥عي	يبني  ج

صل»ة دòل البالد املوا�د النوع دòل املرونة ملعاجلة هذه إالشاكليات لنضع 
 وامجليع يعاون وامجليع °شCتغل ب§Kة صادقة �ش خندمو ،اعتبارفوق لك 

  .اقgصاد{ بالد{ و�ش نقدمو
  .وشكرا

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  .شكرا لمك السCيد الوز�ر

السCيد وز�ر املنتدب Qى رئIس  وYه ٕاىلاملن§gقل ٕاىل السؤال 
امللكف �لوظيفة العمومKة وحتديث إالدارة، املوضوع دòلو  ،احلكومة

  .ٕاصالح م\ظومة اXٔجور
  .اللكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن من الفريق الفKدرايل لتقدمي السؤال

        ::::محمد Mلميمحمد Mلميمحمد Mلميمحمد Mلمي    املس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيد
  .السCيد الرئIسشكرا 

  لسادة املس�شار�ن احملرتمني،ا
  السCيد الوز�ر، 

سCنوات Mىل معلية املغادرة الطوعية اليت اكن  10مرة ٔ�كرث ٔ�و تقريبا 
الهدف مهنا هو ختفKف كتZ اXٔجور وكذ� جتديد الكفاءات والنخب 

   .إالدارية
اكنت ٔ�يضا مرشوطة مبصاحwهتا  ،احملرتمالوز�ر السCيد  ،هاذ العملية

ºروم حتقKق اXٔهداف وMىل رٔ�سها ٕاMادة ¥ن�شار ٕ�صال�ات ٕادارية 
  .إالداري

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
مسح ليا السCيد املس�شار، هذا سؤال مgعلق مبنظومة اXٔجور واEيل ا

ٕاذن �Çسمح يل نعطيو اللكمة Eلفريق  ،الفريق الفKدرايل طرحو ،طرحو
  .الفKدرايل، السؤال املتعلق مبنظومة اXٔجور
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        ::::د دعيدMةد دعيدMةد دعيدMةد دعيدMةمحممحممحممحم    املس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيد
  .شكرا السCيد الرئIس

�برية àسÏب غياب سCياسة  اخgالالتتعاين م\ظومة اXٔجور من 
  .اXٔجور، مما يؤRر سلبا Mىل التناسق العام Eلمنظومة واحضة يف جمال

املت½ذة ٕالصالح م\ظومة  عن التدابري السCيد الوز�ر çا، �سائلمك
ÓادMوازنة وم\صفة وgشلك جيعلها مà جورXٔا.  

يه خطة احلكومة ملعاجلة التناقض داoل هذه املنظومة وتدارك ما ما 
°شوهبا من نواقص وثغرات åسÏب حKفا لف(ة عريضة من اXٔعوان 

  ؟واملوظفني
حلد من الفوارق الشاسعة بني �مىت سIمت حتقKق العداÓ وإالنصاف 

اXٔجور العليا واQنيا، ووضع معايري مضبوطة وMادÓ تoٔfذ بعني ¥عتبار 
   املردودية وإالنتاجKة؟عنرص

  .شكرا السCيد الرئIس

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  .شكرا لمك

  .لمك اللكمة يف ٕاطار اجلواب ،السCيد الوز�ر

لكف �لولكف �لولكف �لولكف �لوظظظظيفة يفة يفة يفة ، امل، امل، امل، املرئIس احلكومةرئIس احلكومةرئIس احلكومةرئIس احلكومة    لوز�ر املنتدب Qىلوز�ر املنتدب Qىلوز�ر املنتدب Qىلوز�ر املنتدب Qىاااامحمد مwدع محمد مwدع محمد مwدع محمد مwدع السCيد السCيد السCيد السCيد 
  ::::إالدارةإالدارةإالدارةإالدارة    وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث العمومKةالعمومKةالعمومKةالعمومKة

  .شكرا السCيد الرئIس
ٔ��يد السCيد  .ذ السؤال املهم Yداها هك§شكر الفريق الفKدرايل Mىل وضع

حنن نتفق Mىل  .املس�شار احملرتم ٔ�ن هناك اخgالالت يف م\ظومة اXٔجور
ويتعلق ٔ�ساسا هبمينة التعويضات Mىل اXٔجر اXٔسايس، هذا  هذا اXٔمر،

  .واقع
وهناك ، لك السواد اXٔعظم من اXٔجر العامهذه التعويضات åش 8نيا،

نظرا لتعدد اXٔنظمة اXٔساسCية وتبا�هنا فõ كذ� شCبكة اسCتداللية مmgاوزة 
  .بIهنا، مما oلق تفاوt وف(وية بني املوظفني، هذا ٔ�مر واقع

وهناك كذ� بعض التعويضات اليت ٔ�صبحت ºرºكز Mىل ٔ�سس 
  .مmgاوزة، اكلتقطيع اجلغرايف ٔ�و التعويض عن املناطق اجلغرافKة

دة النظر يف ، حنن يف ٕاطار ٕاMادة ٔ�و ٕاMالتصحيح هذا الوضع ،اXٓن
Xٔن ٔ�ي مراجعة ملنظومة اXٔجور �رتبط  النظام اXٔسايس Eلوظيفة العمومKة،

بتصحيح ٔ�و ٕ�صالح النظام اXٔسايس Eلوظيفة العمومKة اçي �رش{ العمل 
ن شاء إ ، و Eلمmلس اMXٔىل Eلوظيفة العمومKة فKه، ومت تقدمي املسودة اXٔوىل

و مساواة فKة وٕاماكنية åسوية �ٔ هللا هذه يه املناسCبة ٕالMادة النظر يف �ي 
ÓوQىل قَ  وٕانصاف لك موظفي اMدم وساق.  

يعين إالماكنيات اليت سCنعمتدها يف هذا اXٔساس، وهو ربط  ومن بني
ق ، اXٔجور ال تتوافيقوم به املوظف، Xٔن هناك تفاوت اXٔجر �لعمل اçي

ٔ�نمت åسامهون معنا فKه، مع نوعية وجحم العمل، وهذا ورش مفgوح و 

Xٔنه هو معل شاق وورش يعين مايش سهل، ولكن  ..عمل Mىل ٕاجيادسCن
 ام نظام ٔ�سايس ف(وي، ف(ات مgعددة بال 14العمل Xٔن هناك فKه بدينا 

  .نذ�ر �يفاش حىت وصلنا لهاذ احلاÓ هاذي
ولكن، اليوم Mىل ضوء اQسCتور اجلديد اçي ينص Mىل إالنصاف 

وهذا هو الهاجس اXٔول دòل واملناصفة، جيب ٕاMادة النظر يف هذا اXٔمر، 
  .احلكومة

  .شكرا

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  .شكرا لمك السCيد الوز�ر

  .اللكمة يف ٕاطار التعقKب Eلفريق الفKدرايل

        ::::العريب احلÏالعريب احلÏالعريب احلÏالعريب احلÏيشيشيشيش    السCيدالسCيدالسCيدالسCيدر ر ر ر اااااملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
  .شكرا السCيد الوز�ر Mىل هاذ إاليضا�ات

 .ح\ا طرح\ا ٕاشاكلية م\ظومة اXٔجور Xٔهنا مرتبطة �ٕالصالح إالداريا
احملاور  òلم\ظومة اXٔجور اXٓن تدارت فهيا وا�د اQراسة اEيل فهيا ثالثة د

 .سCتطعاåش خترج إالصالح حلزي الوجودا �بار، وحلد الساMة احلكومة ما
   :هاذ إالصالح يقgيض مجموMة من الرشوط

تغريåش م\ذ  اEيل ما حتيني القمية املادية لٔرقام ¥سCتداللية، ،ٔ�ولها
رقام ¥سCتداللية ال åسا�ر لٔ  و�لتايل، فالقمية املادية ،1980عقود، م\ذ 

  .القدرة الرشائية Eلموظفات واملوظفني 
 .ي ملنظومة الرتيقذر ٕاصالح م\ظومة اXٔجور مرتبط ٕ�صالح Y ،8نيا

¥عتبار مجموMة من  ق رسيع يoٔfذ بعنيسم\ظومة الرتيق يف �اYة ٕاىل � 
  .ا إالدارة املغربيةيل عرفهتاEمن املعطيات اجلديدة  ،التحوالت
تقKمي والتنقKط، وهذا يشء ال مفروض ٕاMادة النظر يف م\ظومة  ،كذ�
بل جيب ٔ�ن ينصب التقKمي  ،نقطو الشخص çاتهن ال يعقل نبقاو  ،ٔ�سايس

 Mىل اzموMة êلك يف ٕاطار دفرت حتمالت وعقد �ر{مج سCنويوالتنقKط 
  .ؤ�هداف حمددة

البد ما ºكون مرتبطة �لسمل  ٔ�ن م\ظومة اXٔجور البد ما �شريو ،كذ�
 ٔXسعاراملتحرك لٔجور وا .oذواo} ل  صناòبعني ¥عتبار التطور د

سواء اكنت  ،اXٔسعار والتطور دòل ارتفاع املواد اXٔساسCية ¥سCهتال�ية
òىل العاتق دM لتخطيطE ةKلام ٔ�ن املندوبية السامM ،دماتيةo ذائية ٔ�وÇ لها

طريقة ا��ساب �سCبة التضخم يف املغرب ف .ٕاMادة النظر يف �سCبة التضخم
 ،م\توج وoدمات 280فهيا سZ تضم كرث من  ،يه طريقة فضفاضة

كرث اXٔ مة دمادة وo �33اYة ٕاىل سZ تضم فقط ح\ا يف او�لتايل 
  .اسCهتالاك

  .شكرا السCيد الرئIس

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
   .شكرا لمك
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  .تفضلو ،لمك اللكمة السCيد الوز�ر Eلرد Mىل التعقKب

 العمومKةالعمومKةالعمومKةالعمومKةلكف �لولكف �لولكف �لولكف �لوظظظظيفة يفة يفة يفة ، امل، امل، امل، املرئIس احلكومةرئIس احلكومةرئIس احلكومةرئIس احلكومة    لوز�ر املنتدب Qىلوز�ر املنتدب Qىلوز�ر املنتدب Qىلوز�ر املنتدب QىالسCيد االسCيد االسCيد االسCيد ا
  ::::إالدارةإالدارةإالدارةإالدارة    وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث

  .شكرا السCيد الرئIس
مقاربة احلكومة تتعلق �لتعاطي مع قضاò  ،ٔ�قول ٔ�ن املقاربة اجلديدة

هذا واقع،  لقطع مع الف(وية املعمتدة �اليا،الوظيفة العمومKة Mىل ٔ�ساس ا
وهذا إالصالح  ،Xٔسايس Eلوظيفة العمومKةالنظام وهذا مرتبط ٕ�صالح ا

ن يتfٔىت ٕاال M�ٕادة النظر يف إالصالح إالداري àشلك مشويل، نعمتد فKه ل
حنن نتفق ٔ�ن اXٔجر  ،ؤ�ساسا. خصوصا اجلهوية ،Mىل املعطيات اجلديدة

  .تبارات ال ٔ�ساس لها من الواقعيةتقKمي يقوم Mىل اع  اليوم ٔ�و
ه يف هناية السCنة من طرف ميملا يقوم تقK  ما يقوم به املوظف ،اليوم

اçي ال °شCتغل، ال نالحظ فرق بني اçي °شCتغل و  ،رؤساء إالدارات
 ،هذا ال °شجع الكفاءات، M20ىل  20ا النقطة Iشدو فلك املوظفني تقريبا ت 

بل Mىل  ،وكذ� الرتقKة ال تعمتد ٔ�ساسا Mىل املردودية ،ال °شجع املردودية
  . وهذا اخgالل جيب ٔ�ن نعيد فKه النظروهذا ٕاشاكل  ،اXٔقدمKة

  .شكرا

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك

ر يتعلق M�ٕادة ان�شار اXٔط ،السCيد الوز�ر، �ٓخر سؤال موYه لمك
اللكمة �Xٔد السادة املس�شار�ن من الفريق  .إالدارية بعد املغادرة الطوعية

  .والسCيد رئIس الفريق تفضل ،¥شرتايك

        ::::MلميMلميMلميMلميمحمد محمد محمد محمد     املس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيد
  .شكرا السCيد الرئIس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،
  السCيد الوز�ر احملرتم،

 ،عرش سCنوات تقريبا قد مرت Mىل املغادرة الطوعية اليت عرفهتا بالد{
جور Z اXٔ تالطوعية اكن هو ختفKف العبء من ك والهدف من املغادرة 

كام هو يف  ،الوز�رالسCيد ، عمليةال  اذوه، وكذ� جتديد النخب إالدارية
 ،اكنت مرشوطة �ملصاحwة مبجموMة من إالصال�ات إالدارية ،امجليع Mمل

إالجراءات  ،السCيد الوز�ر، ٕالداري، مفا يهوMىل رٔ�سها ٕاMادة ¥ن�شار ا
وما هو  ؟العملية اليت اختذهتا احلكومة يف اجتاه ٕاMادة ان�شار اXٔطر إالدارية

   ة؟ارºمك لتfٔهيل إالدارة املغربيوز اØطط إالسرتاتيجي اçي وضعته
  .وشكرا

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
   .شكرا لمك

  .اللكمة EلسCيد الوز�ر لٕالYابة Mىل السؤال

 العمومKةالعمومKةالعمومKةالعمومKةلكف �لولكف �لولكف �لولكف �لوظظظظيفة يفة يفة يفة ، امل، امل، امل، امللوز�ر املنتدب Qى رئIس احلكومةلوز�ر املنتدب Qى رئIس احلكومةلوز�ر املنتدب Qى رئIس احلكومةلوز�ر املنتدب Qى رئIس احلكومةالسCيد االسCيد االسCيد االسCيد ا
        ::::إالدارةإالدارةإالدارةإالدارة    وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث

   .لهامشكرا السCيد املس�شار احملرتم Mىل وضعه هذا السؤال ا
  :د ثالث �ٓلياتمتحر�ية املوظفني تع  ذ املناسCبة ٔ�نٔ�ذ�ر فقط هبا

ل�سهيل وضبط  2014ومت ٕاصدار مرسوم سCنة  ،إالحلاق ،ٔ�وال
  ؛وتوضيح معلية إالحلاق وظروف إالحلاق

 سCنة ومت ٕاصدار كذ� مرسوم ،"وضع رهن إالشارةال" :النقطة الثانية
لية اجلديد ويه ل�سهيل وتIسري مع  .اçي يضبط وينظم هذه العملية 2014

يعين هذا هناك مرشوع مرسوم مت وضعه  ،احلر�ية ،¥ن�شار وهو النقل
وسIمت البت فKه قريبا Mىل مسCتوى  ،Mىل مسCتوى اXٔمانة العامة Eلحكومة

م\طقة ومن ٕادارة ٕاىل ىل إ ل املوظفني من م\طقة وهيم نق ،جملس احلكومة
  .امMة حرضية ٔ�و جامMة ºرابية ٕاخلرة ٕاىل جادإ ٕادارة ومن 

ٔ�لف  125حوايل (املوظفني املشرتكني بني الوزارات  وسCيخص ٔ�ساسا
اقgرص{ Mىل هذا العدد دòل هذه الف(ة املتواYدة يف لك هذه  ،)موظف

   .الو�دات إالدارية
   :املرشوع Mىل مسCتويني اذس�مت هذه العملية حسب ه

هناك موظفون ال ت	ىش ºكويناهتم مع العمل  ،ٕارادة املوظف ،ٔ�وال
Mىل هناك موظفون بعيد�ن . نوفر هلم هذه الفرصةسC  ،اçي يقومون به

  ؛وفر هلم هذه الفرصة ٕ�رادهتمنسC  ،�هتم
س�شلك لهذا الغرض جلنة  .ٕارادة إالدارة ،هناك مسCتوى �ٓخر ،ولكن

Mىل مسCتوى رئاسة احلكومة سCتدرس الفائض املتواYد يف بعض إالدارات 
Mات ٔ�خرى ٔ�و يف بعض اجلهات مع اخلصاص املعرب عنه يف ٕادارات ٔ�و جام

ط و وسCت»اول ٕاMادة ¥ن�شار حسب املقايIس ورش ،ٔ�و �ات ٔ�خرى
وسCن»اول  ،وسرناعي اجلوانب ¥ج	عية والنفسCية، معينة سIمت حتديدها

و�لتايل  ،ٔ�ن ºكون هناك �ٓليات åشجيعية وحتفزيية ليك نعيد ¥ن�شار
 خصوصا لسد بعض الفراغ ،حناول ٔ�ن نوازن بني اجلهات وبني املؤسسات

إالدارات وكذ� �ل إالشاكلية دòل بعض املوظفني اEيل توظفوا بعض يف 
àشهادات معينة وبتكو�ن معني ومت توظيفهم يف إالدارات ٔ�و EلقKام ببعض 

و�لتايل سCمتكهنم هذه العملية  ،اXٔشغال ال تتوافق وال ت�\اسب مع ºكويناهتم
  .من القKام مبردودية ٔ�حسن

  .شكرا

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  .مكشكرا ل
  .يف ٕاطار التعقKب تفضلو

        ::::محمد Mلميمحمد Mلميمحمد Mلميمحمد Mلمي    املس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيداملس�شار السCيد
  السCيد الرئIس،
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  السCيد الوز�ر،
 ،إالحلاق والوضع رهن إالشارةحنن كفريق اشرتايك فõ يتعلق مبسfٔليت 
   .ح\ا مgفقني معمكاو  ،ف\حن �شكر احلكومة Mىل هذ�ن املرسومني

احلكومة ٕاخراYه �يبقى املسÓٔf الثالثة هو مرشوع املرسوم اçي تعزتم 
 ،ا قد تfٔخر àسÏب Mدم توافقمك مع النقا�تواçي رمب ،يف القريب العاYل
  .هو اQفاع عن املوظفني بصفة Mامةاليت مهها اXٔسايس 

ندق {قوس اخلطر ون§هبمك Mىل  ،كفريق اشرتايك، السCيد الوز�ر، ح\اا
Mىل احلكومة ٔ�ن  ،ٔ�ن مرشوع املرسوم اçي تعزتم احلكومة تطبيقه

 å ضيات املادةgتحرض مقCتور 32سCسQتور  32املادة  اذه .من اCسQمن ا
 ،Yاءت لتوفر امحلاية احلقوقKة و¥ج	عية و¥قgصادية لٔرسة املغربية

خنىش ما خنشاه هو ٔ�ن يfٔيت هذا املرسوم ويطلق  حنن خناف ٔ�وفwالتايل 
يفة تfٔسIسا Mىل املبدٔ� العام يف الوظ  ،عنان السلطة التقد�رية لٕالدارة

دارة املعنية اليت العمومKة هو ٔ�ن املوظف �كون يف �اÓ نظامKة جتاه االٕ 
  . °شCتغل ٔ�ما´ا

كومة ٔ�ن ºراعي البد Mىل احل، السCيد الوز�ر احملرتم ،ح\ا بغينا نقولوا
ملوظف ن العالقة اليت ºربط اإ  نظامKة املوظف MÓٔfدم التعسف يف مس

ºراعي Mدم الشطط ٔ�و ضا ٔ�ن والبد ٔ�ي، العمويم مع إالدارة من �ة
حىت ال ميكن ٔ�ن نعطي لٕالدارة بصفة Mامة  يف اسCتعامل احلق التعسف

السCيف يف يد إالدارة جتاه املوظف، ؤ�ن تعمد ٕاىل نقo ٔ�و تنقoK حسب 
قة اEيل �يعرفها الرئIس الرغبة ٔ�و الهوى دòل الرئIس، يف ٕاطار العال

  .�ملرؤوس
هو مراMاة  لوز�ر احملرتم،ح\ا {قوس اخلطر دòلنا، السCيد اا ،ٕاذن

  ل �والبد من تقKيد رشوط النق ،من اQسCتور 32وا�رتام مقgضيات املادة 

  . اçي تعمد ٔ�و سCتعمد ٕاليه إالدارة
ٕاىل اكن يش نقل يف ٕاطار املصل»ة  حنن نعم مع ا�رتام املصل»ة العامة،

ف\حن  ،ولكن ٔ�ن يمت النقل يف ٕاطار التعسف ٔ�و الشطط العامة حنن معه،
  .ضده
  .شكرا السCيد الرئIسو 

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
  . شكرا لمك

  .ثواين، ٕاذا اكن �Qمك ما تضيفون السCيد الوز�ر، يف بضع

 العمومKةالعمومKةالعمومKةالعمومKةلكف �لولكف �لولكف �لولكف �لوظظظظيفة يفة يفة يفة ، امل، امل، امل، املرئIس احلكومةرئIس احلكومةرئIس احلكومةرئIس احلكومةلوز�ر املنتدب Qى لوز�ر املنتدب Qى لوز�ر املنتدب Qى لوز�ر املنتدب Qى السCيد االسCيد االسCيد االسCيد ا
  ::::إالدارةإالدارةإالدارةإالدارة    وحتديوحتديوحتديوحتديثثثث
ميكن وهذا  التخوف د�ò، ،السCيد املس�شار احملرتم ،ٔ�{ كنقدر .ثواين
س {رؤساء إالدارات  راه ولكن دòل احلقKقة،دو وا�د ال§سCبة �كون عن

ٔ�مام اQسCتور ؤ�مام القانون ؤ�مام اzمتع ملراMاة  مسؤولني وعندمه املسؤولية
  .هذه اXٔمور
ٔ�ن امجليع °سامه �لك وطنية و�لك  ،ٕان شاء هللا ، ٔ�متىن،ؤ�متىن

ل Xٔن هذا شfٔن دòل إالدارة و دò ،يمسؤولية يف هاذ العملية هاذ
هللا، ٔ�ن ºكون النيات كنمتىن Mىل . دòل اzمتعو دòل النقا�ت و  املوظفني
  .مgوفرة، ٕالجناح هذا الورش احلسCنة

        ::::السCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسةالسCيد رئIس اجللسة
   .شكرا لمك

  .وعيدمك مwارك سعيد شكرا Mىل مسامهتمك،
    ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


