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 ).م2018 ٔ��ریل 24(هـ 1439 شعبان 7 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�س ثاين، اخللیفة ال إالاله احللوطياملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
  .بعد الزوال�ق�قة أ�ربعني او  ثانیة، ٕابتداء من السا�ة ال تانساع : التوق�ت

  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: �دول أ�عامل

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

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله احللوطي، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  السادة ٔ�عضاء احلكومة،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام من ا� 100معال ب�ٔحاكم الفصل 

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� 
  .احلكومة �لهياالس�یدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة 

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول ٔ�عاملنا 
الیوم، ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من 

  .سالت وٕا�ال�ت، تفضل الس�ید أ�منيمرا

  :الس�ید ٔ�محد خلریف، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،

يف البدایة، ٔ�ح�ط ا�لس املوقر ٔ�ننا س�نكون �ىل مو�د م�ارشة بعد 
صص ��راسة والتصویت �لسة أ�س�ئ� الشفهیة مع �لسة معوم�ة، خت

  .�ىل نص �رشیعي �اهز
وبطلب من فریق أ�صا� واملعارصة، مت تعویض السؤال املو�ه لقطاع 
ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة حول مراجعة 
�رامج السكن �ج�عي، �سؤال مو�ه لنفس القطاع، موضو�ه تقلیص 

  .العجز السكين
سة مبراس� من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، كام توصلت الرئا

خيرب من �اللها ا�لس طلب الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك 
واملاء بتقدمي أ�س�ئ� املو�ة لوزارته يف بدایة اجللسة، الرتباطه ب�شاط 

  .حكويم طارئ
لب ومبراس� �نیة، من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، یط

  .من �اللها ت�ٔج�ل سؤال الفریق املو�ه لقطاع العدل ٕاىل �لسة الحقة
 24و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  :، فه�ي اكلتايل2018ٔ��ریل 
  سؤ�؛ 39 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة -
 سؤ�؛ 12 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
 .ٔ�جوبة 6 :و�دد أ�جوبة الك�ابیة -

 .م �لیمكالسال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید أ�مني

و�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا�ٓين أ�ول لقطاع التجهزي 
  .والنقل، وموضو�ه جودة الطرق، مرح�ا

  :محمد العزريد س�یاملس�شار ال 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ید الرئ�س، ٔ��رب جملسمك املوقر، ومن �ال� الرٔ�ي العام ٔ��ربمك الس� 
الوطين، ٔ�ن الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، اختذ قرار �ن�ء ٕاىل 

الوطين حلزب  املعارضة، بناء �ىل القرار ا�ي اختذه احلزب يف ا�لس
  .ٔ��ریل �21س�تقالل یوم 

رتت��ات الالزمة الع�د هذا وبناء �لیه، خنرب الس�ید الرئ�س اختاذ اكفة ال
  .القرار

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ؤ�عطي اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل 
  .�لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال

  : الطیب املوساوي س�یدي دیاملس�شار الس� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الوزراء،السادة 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�یدة الوز�رة، ولو التحقت مؤخرا،
  السادة املس�شار�ن والس�یدات املس�شارات احملرتمات،

  الس�ید الوز�ر،
سؤايل یتعلق ببعض املؤسسات الرمسیة ا�يل �راجع يف مس�توى جودة 
الطرق، اليشء ا�ي یثري بعض ال�ساؤالت من ق�ل املواطنني، وتثري 

  .لرٔ�ي العام الوطين�
ما يه إالجراءات وما يه التدابري املت�ذة : �ا، الس�ید الوز�ر، �س�ٔلمك

  ٔ��ل ضامن جودة الطرق �لك من الرتاب الوطين؟
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  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :ك واملاءوز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س�� ،الس�ید عبد القادر اعامرة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  شكرا �لفریق احملرتم، 

شكرا ٔ�یضا �ىل السؤال ا�ي س�یعطیين فرصة، الس�ید الرئ�س، 
�لت�ٔ�ید �ىل بعض أ�مور، عندما نت�دث عن اجلودة د�ل ٕاجناز الطرق 
ببالد�، يه ختضع ملنظومة صارمة، تبدٔ� بدایة ٕ�جناز ا�راسات بواسطة 

ملصادق �ىل هذه ا�راسات من طرف مصاحل ماكتب دراسات معمتدة وا
خمتصة �بعة �لوزارة، ویمت تفویت الصفقات أ�شغال ملقاوالت مؤه� 
حسب نظام �رت�ب وتصنیف املقاوالت، وهذا دامئا �یكون ف�ه مجمو�ة د�ل 
أ�س�ئ�، �یقول � راه اك�ن وزارة تت�ٔخر يف هذا ا�ال، ٔ�نه هذا نظام 

تتكون من مجمو�ة من أ�طراف، مبا فهيا إالحتاد صارم، وف�ه جلنة وطنیة 
  .العام ملقاوالت املغرب

وبطبیعة احلال نظام الصفقات خيضع �لمدونة العامة �لصفقات العموم�ة، 
تنجز أ�شغال حتت املسؤولیة املبارشة �لوزارة، یمت ٕا�رام صفقة موازیة مع 

ازیة مع �ندس خمترب خمتص يف مراق�ة جودة أ�شغال، ٕا�رام صفقة كذ� مو 
  .طبوغرايف لت�دید مكیة بعض أ�شغال املنجزة

و�ل�س�بة لٔ�شغال الكربى �كون هناك كذ� صفقة مع مك�ب 
ا�راسات من ٔ��ل دمع الفریق امللكف بت��ع أ�شغال، وتقوم الوزارة 
�ملراق�ة والتدق�ق طوال املشاریع، وعند احلا�ة عندما �كون ظهرت بعض 

ون هناك �ربة تق�یة، هذا �ٕالضافة ٕاىل �ىل ٔ�ن العیوب التق�یة، كتك
املف�ش�یة العامة �لوزارة ميكهنا م�ارشة، بتعل�ت من طرف الس�ید الوز�ر، 
ٔ�ن تقوم بوضع وتنف�ذ وا�د ا�مو�ة د�ل املهامت التف��ش�یة عندما �رد �لینا 
شاك�ت من خمتلف أ�طراف، سواء اكنوا م�تخبني ٔ�و مواطنني ٔ�و مجعیات 

  .ع املدينا�مت
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  : س�یدي الطیب املوساوي املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الوز�ر

الس�ید  ،هذا اليش ا�يل قلت الس�ید الوز�ر اكمل مس�تحسن، ولكن
ابطة بني العیون والسامرة وكذ� الطریق الوز�ر، ف� یتعلق �لطرق الر 

ع، هاذو اكملني الس�ید الوز�ر، �اصهم را�الرابطة بني السامرة العیون بو
  .ٕا�ادة النظر فهيم

لطرق ميل تعود طرق صاحلة �الس�ید الوز�ر، �ل�س�بة  ،ال خيفى �لیك
، راه �شجیع د�ل �س��ر و�شجیع أ�مور ا�يل �اصها ما معقو�وطرق 
  .�الس��ریتعلق 

يف املرتبة النقطة الثانیة، الس�ید الوز�ر، وكذ� املغرب، یعين املغرب 
من ح�ث اجلودة البی��ة، هذا املغرب � نظرة شام� ف� یتعلق �ملرتبة  55
وبغیناها تعود  55، و�اص دامئا، الس�ید الوز�ر، حيتفظ �ىل هذا الرمق 55

  .55ٔ�كرث من املرتبة 
 .وشكرا

  :جللسةاالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
املس�تو�ت، مس�توى ٕاجناز أ�شغال، هذا  2هو �ري �اصنا نفرقو بني 

�ٔهیل سواء �ل�س�بة ت��طبق �لیه وا�د املعایري صارمة ونظام د�ل الت
هو نظام صارم، ؤ�� قلت ٔ�نه  ،ملاكتب ا�راسات وال �ل�س�بة �لمقاوالت

ت�ٔت��ا ف�ه مرارا �دد من املالحظات، لكن حنن حنرص �ىل ٔ�ن هذا النظام 
  .�كون نظام فعال صارم ف� یتعلق �ملقاوالت املؤه�

ت بعض إالشاكالت ٔ�ن النظام د�ل الصفقا - حصیح  -تی�لق لنا 
تتوقع ٕاشاكالت مع  (le moins disant)ت��لكم �ىل التلكفة أ�قل، یعين 

بعض املقاوالت ا�يل تتوقع لها ٔ�مور وتنضطرو نفسخو العقدة، وهذا تیا�ذ 
لنا شویة دالوقت، لكن حنن يف ذ� حریصون ٔ�شد احلرص �ىل ا�رتام 

  .مق�ضیات القانون حبذافره
  ..ٕاشاكالت، ولكن  ف� یتعلق �لصیانة، الصیانة هذا ف�ه

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا�هت�ى الوقت الس�ید الوز�ر. شكرا

وق�ل ٔ�ن منر ٕاىل السؤال الثاين، نذ�رمك ب�ٔنه حيرض معنا ٔ�شغال هذه 
اجللسة مجمو�ة من التالم�ذ املتفوقني عن امجلعیة اخلريیة إالسالم�ة 

ن الن�اح والتوف�ق �لناظور، وهبذه املناس�بة ٔ�رحب هبم ممتنیا هلم املزید م
  .يف مسارمه ا�رايس

السؤال الثاين موضو�ه �عتداءات املتكررة اليت یتعرض لها مس�تعملو 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل . الطرق الس�یارة

  .�لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال
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  :محمد العزري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  لسادة الوزراء، الس�یدة وا
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

من ٔ�مه السامت اليت ت�سم هبا بالد� وامحلد � هو �س�تقرار 
الس�یايس والشعور �ٔ�من يف ربوع اململكة، ٕاال ٔ�ن بعض املامرسات الغریبة 
وا�خ�� �ىل جممتعنا واليت جتلت يف �عتداءات املتكررة اليت یتعرض لها 

ملو الطرق الس�یارة، واليت ٔ�صبحت تؤرق مس�تعميل الطرق ؤ�رسمه مس�تع
  .�شلك �بري
ما يه خطة احلكومة �لقضاء �ىل م�ل : الس�ید الوز�ر ،�سائلمك ،و�لیه

هذه الظواهر الغریبة وا�خ�� �ىل جممتعنا، واليت حتتاج ٕاىل ٕاجراء صارم 
  �لقطع معها؟

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  .شكرا �لفریق احملرتم

  .شكرا �لس�ید املس�شار
ؤ�� بدوري ٔ�سطر �ىل ما �اء يف سؤا�، �ىل ٔ�ن هناك ممارسات 
 دخ�� غریبة عن ثقاف�نا وعن تقالید�، اليت ی��غي بطبیعة احلال التصدي لها
�ىل اكفة املس�تو�ت اج�عیة، �ربویة، ثقاف�ة، وبطبیعة احلال �ىل مس�توى 

  .الرصامة يف التعامل معها من طرف القطا�ات احلكوم�ة املعنیة
فقط ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول، الس�ید الرئ�س، ٔ�نه الطرق الس�یارة ببالد� يف 

، حنن نت�دث عن قطاع ا�يل یوم�ا �ٓم�ةمعو�ا، وت�سطر �ىل هاذ القضیة 
س�یارة متر �رب الش�بكة د�ل الطرق الس�یارة يف  380000ه ٔ�كرث من ف�

  .بالد�، تقع بعض احلوادث املؤسفة واملؤملة اليت ال �ریدها
اح�ا عند� جلنة وطنیة، متثل فهيا مجیع القطا�ات املعنیة، بدءا بوزارة 
التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، وكذ� وزارة ا�ا�لیة، وزارة العدل، 

�رك املليك، املد�ریة العامة لٔ�من الوطين، وعند� وا�د العدد د�ل ا
املناطق ٔ�صبحت م�اطق معروفة، نقوم بطبیعة احلال مب�اربة هذه أ�عامل 

  .هبا
ا�ٓن عند� وا�د الرب�مج اس�تع�ايل س�نقوم به مجلیع الق�اطر تقریبا ا�يل 

شاء هللا، س�نقوم  موجودة يف هاذ املناطق املط� �ىل الطرق الس�یارة، ٕان
وغتكون فهيا اكمريات �لمراق�ة، وهذا بطبیعة احلال س��طلق يف ب�س��جها، 

أ��م املق��، �ىل ٔ�ساس ٔ�نه الراحج ٔ�ننا �مكلو مجیع الق�اطر ا�يل تطل �ىل 
الطرق الس�یارة، كام قلت رمغ ٔ�هنا من الناح�ة امجلالیة يف بعض احلاالت ال 

  .تبدو مجی�
  .سشكرا الس�ید الرئ�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .التعق�ب ٔ��د السادة املس�شار�ن

  :محمد العزري الس�یداملس�شار 
  الس�ید الوز�ر،

يف احلق�قة ٔ�نصتنا ج�دا جلوا�مك وملا تفضلمت بتقدميه، وميكن ٔ�ن نقول لمك 
ٕان ا�س�تور املغريب رصحي يف حامیة املواطن املغريب، بناءا �ىل نصني، 

وهو احلق يف احلیاة، هو ٔ�ول حقوق للك ٕا�سان وحيمي القانون  20 الفصل
للك فرد احلق يف سالمة خشصه ؤ�قر�ئه وحامیة (  21هذا احلق، الفصل 

  . ممتلاكته
تضمن السلطات العموم�ة سالمة الساكن وسالمة الرتاب الوطين، يف 

  ).ٕاطار ا�رتام احلر�ت واحلقوق أ�ساس�یة املكفو� �لجمیع
  الوز�ر،الس�ید 

بناءا �ىل هاذ أ�جوبة د�لمك واش تظن ب�ٔننا ٔ�ق�عنا ٔ�نفس�نا واملواطنني 
حول إالجراءات ا�يل غتت�د احلكومة يف ٕاطار السالمة الطرق�ة؟ غي 
�شوفو ٔ�ن هاذ الظاهرة تنامت �شلك كثري، جمهولون یق�نصون السائقني 

من هنا لیال �ش�ىت ٔ�نواع أ�ذى، ح�ث احلیوا�ت خترتق الطرق، جحارة 
  .وهناك ؤ�خطار ٔ�خرى

الوضع خطري، الس�ید الوز�ر، وكنا ن��ظر م�مك من �الل جوا�مك 
إالقرار و��رتاف مبسؤولیتمك، ومن �اللمك مسؤولیة الرشكة الوطنیة 
�لطرق الس�یارة، ف� یقع من اعتداءات جراء التقصري واختاذ �ح�یاطات 

الس�یار نظري ما  اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن تؤمن سالمة مس�تعميل الطریق
  .�س�ت�لصه مهنم من مقابل مادي ومن ٔ�ر�ح

  الس�ید الوز�ر،
  . اعتداء �ىل الطرق الس�یارة �20ري فالس�نة املاضیة ٔ�كرث من 

مؤخرا مت �عتداء �ىل وز�ر ؤ�مني حزب، هذا وز�ر ؤ�مني حزب، 
  .مفا �� �ملواطن الضعیف

تنف�ذ حمك وما �زید من الطني ب� كذ� ٔ�ن الرشكة ام�نعت عن 
ابتدايئ من ٔ��د املترضر�ن، وقررت ا�متلص من مسؤولیهتا، �لام ٔ�ن �دم 
اختاذ ٕاجراءات السالمة اكلس�یاج واحلواجز اليت متنع مرور احلیوا�ت 
و�ش��ك الق�اطر اليت متر فوقها یؤكد تقصريها وجيعلها مسؤو� عن أ�رضار 

املر�كب من طرف الالحقة مبس�تعميل الطریق الس�یار، �عتبار إالهامل 
  ..الرشكة ا�ي هو سامه يف 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار، ا�هت�ى الوقت

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  الس�ید املس�شار،

لطرق الس�یارة وجيب �ري �ش نوحضو وا�د املس�ٔ�، هو ما تقوم به ا
ٔ�ن تقوم به يه ٔ�مور ا�رتازیة، وٕاال فأ�فعال اجلرم�ة يه ٔ�فعال جرم�ة، راه 
ميكن توقع يف الطریق الس�یار وتوقع يف ٔ�ي طریق، توقع يف السكة 

  . احلدیدیة
ٔ�� قلت ا�رتازا س�نقوم ب�س��ج بعض الق�اطر ا�يل ت�شلك بعض 

لقانون ٔ�ن هاذو جمرمني، فهيم اخلطورة، وٕاال فهاذو بطبیعة احلال یطاهلم ا
من یفعل ذ� حتت ت�ٔثري ا�درات، وميكن ٔ�ن یقوم بذ� يف جماالت 
ٔ�خرى، ف�التايل طبیعي مسؤولیة ا�و� قامئة ف� یتعلق �ال�رتاز، لكن 
مسؤولیة ا�و� قامئة ف� یتعلق مبتابعة هؤالء، وهذا ما یقوم به ا�رك املليك 

  .م�ابعات قضائیةوأ�من الوطين، وتتكون 
إالشارة ا�يل ٔ�رشيت لها يف ا�ٓخر ف� یتعلق �لطرق الس�یارة، هذاك 

  ..اكن حمك مل ین�ين �ىل ٔ�مور معقو�، ٔ�نه رتب �ىل الطرق الس�یارة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

قلمي ون��قل ٕاىل السؤال الثالث، وموضو�ه جرف الرمال من البحر �ٕ 
العرا�ش، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي 

  .السؤال

  :ن��ل ش�یخي املس�شار الس�ید
  الس�ید الرئ�س، 

املس�شار ا�ي اكن ملكفا �لسؤال ت�ٔخر عن احلضور، و�لتايل نؤ�ل 
  .السؤال هذا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

املو�ة لقطاع العدل، بعد �لطبع الشكر والتنویه  ون��قل ٕاىل أ�س�ئ�
  . �ملشاركة اليت اكنت لنا مع الس�ید الوز�ر امللكف بقطاع التجهزي والنقل

ومنر ٕاىل قطاع العدل، ٕاىل مجمو�ة من أ�س�ئ�، واليت جتمعها و�دة 
  .املوضوع

والبدایة مع سؤال الفریق احلريك، وموضو�ه �دم تنف�ذ أ�حاكم 
الصادرة عن خمتلف احملامك املالیة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن القضائیة 

  .من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  . شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

نف�ذ أ�حاكم القضائیة احلا�زة كام تعلمون، الس�ید الوز�ر، یعترب �دم ت 
  .لقوة اليشء املقيض به ٔ��د ٔ�مه ٕاشاكلیات اليت یعرفها القضاء املغريب

ما يه التدابري ا�مع اختاذها : بناء �لیه �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم
  ملعاجلة ٕاشاكلیة �دم تنف�ذ أ�حاكم القضائیة؟ 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
تنف�ذ أ�حاكم القضائیة، اللكمة ٔ��د السادة  السؤال الثاين موضو�ه

  .املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :عبد العز�ز بوهدود املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

رشوع قانون املالیة السابق، ويف مل س�بق وو�دمت �الل م�اقش�تمك 
دد ٕا�داد ٕاسرتاتیجیة �دیدة ٕاطار حتق�ق الن�ا�ة القضائیة، ب�ٔ�مك بص

  .�لهنوض بعملیة تنف�ذ أ�حاكم القضائیة
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

وما يه إالجراءات اليت اختذمتوها  ؟ٕاىل ٔ��ن وصل هذا املرشوع
  لتحسني مؤرشات التنف�ذ؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال الثالث ورد �ش�ٔنه طلب ت�ٔج�ل من الفریق ا�س�توري 
و�لیه ن��قل ٕاىل السؤال الرابع، وموضو�ه �دم تنف�ذ . قراطي �ج�عيا�مي

أ�حاكم الصادرة ضد إالدارات العموم�ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 
  .من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  احملرتمني،زماليئ زم�اليت املس�شار�ن 

  الس�ید الوز�ر،
ا�رتام ٔ�حاكم القضاء یعرب عن مدى تقدم ا�و� وتطورها، لك�نا يف 

  .املغرب نلحظ �ىل ٔ�ن العكس هو الصحیح
�سائلمك عن الرس يف  ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،الفریق �شرتايك ،و�لیه
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امك �دم تنف�ذ أ�حاكم القضائیة الصادرة عن حمامك اململكة، سواء مهنا احمل
  العادیة ٔ�و املتخصصة؟

وما يه إالجراءات العملیة اليت س���ذها احلكومة محلل إالدارة 
العموم�ة �ىل تنف�ذ أ�حاكم القضائیة ضدها، ام�ثاال ٕالرادة املرشع 

  ا�س�توري؟ 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر، تفضل �لمنصة

  :وز�ر العدل ،ید محمد ٔ�و�ارالس� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
بدایة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار والفریق 
احلريك والفریق �شرتايك �ىل طر�م لهذا املوضوع الهام، ا�ي �س�ت�ٔ�ر 

  .��شغال املواطنني وا�شغالنا مجیعا
 -كام �اء يف أ�س�ئ�  -ام ال خيفى �لیمك تنف�ذ أ�حاكم القضائیة ك

�شلك عنرصا ٔ�ساس�یا يف املنظومة القضائیة ومؤرشا لتق�مي جناعهتا 
وفعالیهتا، كام ٔ�نه د�امة ٔ�ساس�یة لبناء دو� احلق والقانون ومصدر لتعز�ز 

  .هتاالثقة يف إالدارة ويف القضاء و�كر�س هیبة أ�حاكم القضائیة وقدس�
�ىل ٔ�ن أ�حاكم ا�هنائیة  126وٕاذا اكن ا�س�تور قد نص يف الفصل 

الصادرة عن القضاء ملزمة �لجمیع، فٕان هذه إاللزام�ة ال تتحقق ٕاال ب��ف�ذ 
  .أ�حاكم تنف�ذا ال متاطل ف�ه وال شطط ف�ه

جتعل أ�حاكم القضائیة �ٕالضافة ٕاىل " امجلیع"كام ٔ�ن ٕا�راد عبارة 
ملزمة لٔ�ش�اص �عتباریني ؤ�ش�اص القانون العام، أ�ش�اص ا�اتیني 

  .و�ىل رٔ�س ذ� إالدارات العموم�ة
التنف�ذ، وزارة العدل اختذت �ددا من التدابري التنظميیة لتفعیل معلیة 

مهت �ىل و�ه اخلصوص تفعیل معل اخللیة املركزیة بوزارة العدل امللكفة 
لس�نة مح� وطنیة مبختلف مبتابعة تنف�ذ أ�حاكم القضائیة، ونظمت هذه ا

حمامك اململكة من ٔ��ل تصف�ة ا�لف من امللفات التنف�ذیة، اليت ام�دت من 
، ومت توج�ه م�شور هبذا اخلصوص 2017دج�رب  30ٕاىل  2017ٔ�كتو�ر  17

ٕاىل السادة املسؤولني القضائیني هبدف القضاء �ىل ا�لف من امللفات 
سني املؤرشات الرمقیة وحتق�ق ال�سب التنف�ذیة وتصف�ة امللفات املزم�ة وحت 

 .2017اليت الزتمُت هبا ٔ�مام حرضا�مك يف تقر�ر الن�ا�ة �رمس الس�نة املالیة 
ٕاذن، رئ�س احلكومة ٔ�یضا عقد اج��ا لتدارس هذا املوضوع، عق�ه 
صدور م�شور �م �لس�ید رئ�س احلكومة، تضمنته توجهيات هامة ملعاجلة 

  نون العام، تنف�ذ أ�حاكم ضد ٔ�ش�اص القا
ٔ�یضا معلنا اج�ع مع رشاكت الت�ٔمني يف وزارة العدل مع ممثيل رشاكت 

الت�ٔمني واجلامعة املغربیة لرشاكت الت�ٔمني لتذلیل لك الصعو�ت اليت تعرتض 
  .تنف�ذ أ�حاكم الصادرة ضد رشاكت الت�ٔمني

يف  ٔ�یضا معلنا �ىل توفري املوارد ال�رشیة الالزمة ملوا�ة الزتاید املس�متر
�دد ملفات ال�سجیل، ح�ث من املنتظر ٔ�ن یصل مجموع املفوضني 

  .1684القضائیني يف اململكة ٕاىل 
مؤرشات �د  2017وبفضل لك هذه التدابري املؤرشات د�ل س�نة 

ٕاجيابیة، مل �س�بق �سجیلها من ق�ل يف جمال التنف�ذ، بلغت �س�بة التنف�ذ 
�� �رمس نفس الس�نة، �دد من امللفات املس %�106.03حملامك �بتدائیة 
 %105.18ملف، احملامك الت�اریة ال�س�بة بلغت  235181امللفات املنفذة 

ملفات  8210مبجموع  111.14ملفا م�فذا، احملامك إالداریة  46762مبجموع 
يه �س�بة �دة �مة، املبالغ املالیة املنفذة هذه الس�نة من �ن احملامك إالداریة 

  .درمه 3.072.845.449
ملفا  78702مبجموع  113.13رشاكت الت�ٔمني بلغت �س�بة التنف�ذ �ى 

مبجموع حمامك اململكة  2017تنف�ذ�، بلغ �دد امللفات التنف�ذیة املس�� س�نة 
ملف، يف �ني بلغ �دد امللفات املنفذة ما مجمو�ه  343233ما مجمو�ه 
  .ملف 368856

نفذة جتاوز �دد وبناء �ىل هذه أ�رقام واملعطیات، فٕان �دد امللفات امل 
، وهذا مؤرش ٕاجيايب یدل �ىل اخنفاض ا�لف 25623امللفات املس�� ب 

  .عن الس�نوات املاضیة
��، حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ال�س�بة 

�لمنفذ من املس�ل بلغت ٔ�ول مرة يف �رخي م�ظومة  2017العامة �لتنف�ذ 
  .2016س�نة  %98مقابل  %107.47العدا� ببالد� 

ؤ�غتمن هذه املناس�بة ليك ٔ�ه� ٔ�رسة القضاء، ؤ�خص �لشكر �ساء 
ور�ال كتابة الضبط ولك العاملني يف وزارة العدل واحملامك �ىل ا�هودات 

  .اليت ما ف�ئوا یبذلوهنا �لرفع من مردودیة وجنا�ة م�ظومة العدا�
ن املسطرة �ل�س�بة �لمقاربة ال�رشیعیة، �ش�تغل ا�ٓن �ىل مرشوع قانو

املدنیة، وس�یعرض قریبا �ىل ٔ�نظار جملسمك املوقر، �اء مبجمو�ة من 
  :املس�ت�دات، ٔ�خص ���ر مهنا ما هيم تنف�ذ أ�حاكم القضائیة

ٔ�وال حتدید مسؤولیة ا�ٓمر �لرصف �شلك واحض مع ٕالزامه ب�ٔن  -
 ٔ�شهر ابتداء من �رخي التبلیغ 3یصدر ٔ�مرا ب��ف�ذ احلمك القضايئ دا�ل ٔ��ل 

  القضايئ؛
الرتخ�ص �لم�اس�بني العموم�ني يف تنف�ذ أ�وامر القضائیة املتعلقة  -

حبجز مال املد�ن �ى الغري م�ارشة من م�لغ �ع�دات املرصدة لٕالدارات 
  العموم�ة يف ٕاطار النفقات اليت ميكن ٔ�داؤها دون ٔ�مر سابق برصفها؛

 احلمك �لغرامة ا�هتدیدیة �ىل ٔ�ش�اص القانون العام؛ -
ویل طالب التنف�ذ ٕاماكنیة احلجز التنف�ذي �ىل أ�موال اخلاصة خت -

ٔ�ش�اص القانون العام يف احلدود اليت ال ی��ج عهنا عرق� السري العادي 
 �لمرفق العمويم؛
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ٕاقرار املسؤولیة الشخصیة �لموظف العمويم عند �م�ناع عن  -
 التنف�ذ؛

حكوم � من اعتبار الس�ند التنف�ذي مبثابة ٔ�مر حبوا� ترصف �لم -
 طرف احملاسب العمويم ا�تص مبجرد الطلب عند �م�ناع عن التنف�ذ؛

جترمي ومعاق�ة لك من �س�ب معدا و�سوء نیة يف ت�ٔ�ري مسطرة  -
من  307-2قضائیة نتج عهنا إالرضار مبصاحل املس�تف�د�ن مبق�ىض املادة 

 مرشوع القانون اجلنايئ ا�ي س�ی�ال قریبا �ىل مسطرة املصادقة؛
رمي ومعاق�ة لك من ميتنع بدون س�ب مرشوع عن تنف�ذ حمك ٔ�و جت -

 30ٔ�مر قضايئ ٔ�و ی�س�ب يف ت�ٔ�ري تنف�ذه بعد ٕا�ذاره ب��ف�ذ القانون دا�ل 
 .یوما

وهناك �دد من التدابري وإالجراءات اليت س�نعرضها �ىل حرضا�مك 
  .مبناس�بة تقدمي مرشوع قانون املسطرة املدنیة

اءات يف جتاوز الصعو�ت واملعیقات اليت �ٓمل ٔ�ن �سامه لك هذه إالجر 
  .حتول دون حتق�ق النتاجئ املرجوة

وق�ل ٔ�ن ٔ�خمت، ٔ�ود ٔ�ن ٔ��رب الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني 
عن م�جزات �انب �ٓخر من التنف�ذ، ٔ�ال وهو التنف�ذ الزجري، ح�ث مت 

ا ل �مة �لغرامات وإالدا�ت النقدیة، بلغت م�مداخ  2017حتق�ق س�نة 
مقارنة مع الس�نة  %4درمه �ز�دة  422ٔ�لف و 394ملیون  290مجمو�ه 
  .املاضیة

  .شكرا جزیال الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ون��قل ٕاىل التعق�بات �ىل جواب الس�ید الوز�ر، ونبدٔ� بتعق�ب الفریق 
  .احلريك

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات ا�يل قدم�و لنا خبصوص هذه 
إالشاكلیة �دم تنف�ذ أ�حاكم القضائیة معوما و�اصة الصادرة ضد ا�و�، 
واك�س�ت صبغة هنائیة، وهذه ٕاشاكلیة حترم ذوي احلقوق احملكوم لصاحلهم، 

  .ريكام ٔ�ن ال�طل يف تنف�ذها یعترب ام�نا�ا عن التنف�ذ مبق�ىض دس�تو 
ويف هذا الس�یاق، ٔ�خص ���ر ملفات �زع امللك�ة وأ�حاكم الصادرة 

  .لفائدة مقاوالت املواطنني، مما �س�ب يف ٕافالسها ویرض مبصاحلها
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ارتباطا هبذا املوضوع، هناك شق مرتبط ب��ف�ذ أ�حاكم ضد امجلا�ات 
�لتايل تعطیل مصاحل الرتابیة، وا�ي �ادة ی�س�ب حبجز مزيان�هتا، و

املواطنني و�رامج التمنیة احمللیة، �لام ٔ�ن هذه أ�حاكم �كون �ادة صادرة 
ضد هذه ا�الس يف والیة سابقة، مما �رهن مس�تق�ل هذه ا�الس �س�ب 

  .ٔ�خطاء ٕاداریة
ٕاىل ٕاجياد �ل لهذه  ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،و�ىل هذا أ�ساس، نتطلع

ا�ات الرتابیة، و�لتايل حامیة مصاحل املواطنني املعض� من �الل حامیة امجل
  .واملقاوالت احملكوم لصاحلهم

البد من اجهتاد �رشیعي لت�دید املسؤولیات بدقة، حىت  ،ويف اعتقاد�
ال یمت رهن املؤسسات ب�ٔخطاء ٕاداریة صادرة عن املوظف ٔ�و املسؤول، 

�ر ٕان هذا �اصة يف �ا� املؤسسات املنتخبة، و�اصة القول الس�ید الوز
املوضوع املتعلق ب��ف�ذ أ�حاكم املك�س�بة صبغة هنائیة حيتاج ٕاىل مقاربة 
م�وازنة، حتمي حقوق أ�طراف املعنیة نظرا لٔ�رضار �ق�صادیة 

  .و�ج�عیة الناجتة عن الت�ٔ�ري وال�طل يف تنف�ذ أ�حاكم هبا
املادة  نذ�ر �جلدل الك�ري ا�ي صاحب مقرتح تعدیل ،ويف هذا إالطار

  .2018من القانون املايل لس�نة  8
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .اللكمة كذ� يف ٕاطار التعق�ب لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  �ن احملرتمني،الس�یدات والسادة املس�شار 

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  .ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك

الغایة من طرح هذا السؤال هو إالقرار بن�احمك يف بلورة الزتاممك ٔ�مام 
ممثيل أ�مة يف الرفع من �سب تنف�ذ أ�حاكم القضائیة، وهو ما یعزز ق�اعتنا 

ع بن�احمك ٕاىل �د ا�ٓن يف تدبري قطاع العدل، وهو ما یطمئ��ا �ىل وض
  .قطاع ٕاصالح م�ظومة العدا� املوجود الیوم �ىل سك�ه إالصالح�ة

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
تنف�ذ أ�حاكم القضائیة اكن هاجس�نا املشرتك، وقد خضنا معارك 
نضالیة حتت هذه الق�ة احملرتمة، من ٔ��ل الرفع م�ه حىت �متكن من ٕار�اع 

  .داق�ة العدا�احلقوق ملس�تحقهيا، وهو ما یعزز يف لك أ�حوال مص
فٕاننا نطالب ب��ظمي لقاء تواصيل موسع، �كون م�اس�بة  ،��

�س�تعرضون فهيا لك ما حتقق جراء هذه امحل� الوطنیة لتنف�ذ العدا� اليت 
تقودوهنا رفقة مؤسسة السلطة القضائیة، اليت �شكرها �ملناس�بة �ىل لك ما 

  .تقوم به يف س��ل ٕاقرار العدا�
  رتم،الس�ید الوز�ر احمل

ٔ�ملنا �بري ف�مك من ٔ��ل مواص� قاطرة إالصالح، اليت الزالت طوی�، 
طالبني م�مك إالرساع يف ٕاخراج قانون التنظمي القضايئ و�يق القوانني 
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املؤطرة ملنظومة إالصالح القضايئ الشامل، �عتباره ٔ��د ا��امات دو� 
  .احلق والقانون واملؤسسات وبناء اق�صاد قوي فعال و�جع

  .شكرا الس�ید الرئ�سو 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة يف ٕاطار التعق�ب دامئا �لفریق �شرتايك

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  الس�ید الوز�ر، 
يف احلق�قة حنن كفریق اشرتايك، لس�نا �دم�ني، هناك جمهود فعال تبذ� 

، واملغاربة، الس�ید الوز�ر، �ش التنف�ذشاكلیة وزارة العدل ف� یتعلق �ٕ 
هنرض معك برصا�ة ما عند�ش مشلك مع كتابة الضبط ومع وزارة العدل، 

  .ٔ�بدا
عند� مشلك، واملغاربة عندمه مشلك �بري مع بعض العقلیات اليت ال 
زالت تعشعش دا�ل إالدارة العموم�ة، واليت تعرقل دون ٔ�دىن س�ب 

ونعطیمك م�ال، اك�ن قطاع د�ل . يه عنوان احلق�قة أ�حاكم القضائیة اليت
النقل �ىل رٔ�س هاذ العرق�، اك�ن قطاع التعلمي، اك�ن قطا�ات ٔ�خرى، 

  .عند�ش مشلك مع وزارة العدل، الس�ید الوز�را اح�ا م
بغینا نقولو ب�ٔن العمل د�ل إالدارة ا�ي هيدف ٕاىل عرق� أ�حاكم ا

�لعصیان ضد هاذ أ�حاكم، اح�ا كنعتربو القضائیة هو مبثابة دعوة رصحية 
د�ل هاذ العقلیات اليت تعشعش دا�ل إالدارة العموم�ة ومتتنع  العمل هاذ

دون ٔ�دىن س�ب عن تنف�ذ أ�حاكم القضائیة هو دعوة رصحية مهنا �لعصیان 
و�نقالب ضد الصیغة التنف�ذیة اليت ت�ٔمر، �مس �ال� امل�، ٔ�ن تعمل 

نف�ذ احلمك القضايئ ولو �س�تعامل القوة العموم�ة، هذا مجیع السلطات �ىل ت 
  .هو املنطوق د�ل املسطرة املدنیة، الس�ید الوز�ر احملرتم

اح�ا كنقولو ب�ٔن معل بعض املوظفني هو ف�ه اح�قار �لسادة القضاة 
ا��ن یصدرون أ�حاكم، وف�ه اس�هتتار �حلقوق د�ل املواطنني، الس�ید 

یعقل مواطن مغريب، خشص ذايت ٔ�و معنوي،  الوز�ر احملرتم، ٔ�ن �یف
إالدارة ك�سد �لیه الباب، تعتدي �ىل حقوقه، وكتقول � سري �لمحمكة 
وملا ی�ٔيت حبمك، املوظف ا�ي یصدر ضده احلمك ما ك�س�تق�لش حىت 

ف�ٔ�ن حنن من هاذ  ”سري جري طوا�"املفوض القضايئ، �یقول � 
  .العقلیة؟ هناك �راجع

الوز�ر ب�ٔن احلكومة احلالیة يه ٔ�مام ام��ان حق�قي،  اح�ا كنقولو �لس�ید
ويه ملزمة مبضاعفة اجلهود، ما كنحملوش وزارة العدل بو�دها، احلكومة 
م�ضام�ة، و�ىل رٔ�سها الس�ید رئ�س احلكومة، والفریق مسؤول �ىل هذا 

من  126ال�م، اح�ا كنقولو خریطة الطریق ٔ�مام هاذ احلكومة هو الفصل 
- 14ل ذ�رمت به ق�ل قلیل، اكن اخلطاب املليك السايم د�ا�س�تور ا�ي 

12-2016.  
نقول لمك صاحب اجلال� ماذا ٔ�كد ف�ه، قال  ،الس�ید الوز�ر ،وامسح يل

ب�ٔن املواطن �ش�تيك �كرثة من طول وتعق�د املساطر ومن �دم تنف�ذ 
: أ�حاكم، و�اصة يف موا�ة إالدارة، وصاحب اجلال� �س��كر ویقول

ول ٔ�ن یعرقل حصو� �لهيا وقد صدر �ش�ٔهنا حمك قضايئ �یف ملسؤ "
  ".هنايئ

ب�ٔن اخلطاب املليك یلزم امجلیع طبقا  ،الس�ید الوز�ر ،اح�ا كنقولو
  ...ؤ�ن اخلطاب املليك هو حمصن ،�52لفصل 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س، ا�هت�ى الوقت

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :ر العدلالس�ید وز�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

بغیت �ري نطمنئ السادة والس�یدات املس�شار�ن بوعي احلكومة حبدة ا
وهو ٕاجناز �ري  107 ـهذا إالشاكل، ٕاذن اح�ا هاذ الس�نة وصلنا ل

 ،مس�بوق، غنجیبو مق�ضیات �مة �دا يف قانون املسطرة املدنیة
  .مق�ضیات �دیدة

�لنظر يف صعوبة التنف�ذ اليت  رئ�س احلكومة خشصیا یرتٔ�س جلنة وزاریة
و ٕان شاء هللا مجیع الوسائل ليك ؤ توا�ه بعض القطا�ات احلكوم�ة، وغنعب

تنفذ لك أ�حاكم، وتنفذ بصفة �اصة �ىل ٔ�ش�اص القانون العام، 
وس�نحرص �ىل ٔ�ن ختتفي م�ل هذه املامرسات اليت حتدث عهنا السادة 

  .املس�شارون
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :جللسةالس�ید رئ�س ا
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك كذ� �ىل مسامهتمك معنا يف هاته اجللسة

ون��قل �لسؤال ا�ٓين أ�ول املو�ه لقطاع الص�ة، وموضو�ه ٕارضاب 
املمرضني، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل 

  .�لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید النعم م�ارة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة والسادة الوزراء،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن،

  الس�ید الوز�ر، 
 2018ٔ��م ٕارضاب س�نة  �4لممرضني،  2017یوم ٕارضاب يف  12

ؤ�ج�دة ٔ�خرى لٕالرضا�ت د�ل املمرضني واملمرضات وتق�يي الص�ة، ما 
  العمل الس�ید الوز�ر؟ ماذا صنعت وزار�مك؟
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  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :وز�ر الص�ة ،الس�ید ٔ��س ا�اكيل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار،
  الس�یدات والسادة،

ٔ�وال، ف� خيص هاذ الف�ة فمت حتق�ق املطلب أ�سايس املرتبط �ملرسوم 
�ش�ٔن النظام أ�سايس اخلاص هبیئة  -كام تعلمون  - 2017د�ل ش�ت�رب 

 وتق�يي الص�ة، وهذا اكن حمط سؤالمك يف أ�س�بوع الفائت املمرضني
و�لكمنا �لیه �لتدق�ق، و�ب احلوار مف�وح مع ممثيل ت� أ�طر من 
النقا�ت دا�ل القطاع ول�س مع الت�س�یق�ات اليت ميكن ٔ�ن تتحرك هنا 

  .وهناك
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .ٕاطار التعق�باللكمة �لس�ید املس�شار يف 

  :م�ارة النعماملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

�لفعل إالرضاب تدعو � الت�س�یق�ات بدمع من املركز�ت النقابیة، 
ولكن املطلب يف �د ذاته �سانده مكركز�ت نقابیة، �سانده ٔ�وال انطالقا 

ة ب�ٔن احلوار �ج�عي حلد السا�ة مل یفض ٕاىل اتفاق جامعي مبا یضم هیئ
املمرضني واملمرضات، ب�ٔن احلوار �ج�عي حلد السا�ة �ش یعرفوا املغاربة 
ما اك�ن ف�ه ٔ�ي تطور �دید �ىل السا�ة ا�يل ميكن ن�رشو هبا الطبقة 

  .الشغی� املغربیة
هاذ الف�ة، الس�ید الوز�ر، عندها ٕا�داث هیئة وطنیة هلم و�یطالبو هبا 

الكفاءات واملهن، وهذا ف�ه ومن حقهم وال �لكف درهام، ٕاخراج مصنف 
فراغ قانوين ا�يل �ی�س�ب يف حماكامت �ا�رة د�ل املمرضني واملمرضات 
حول ٔ�خطاء ا�يل مايش هام ا�يل ار�ك�وها، وهذا كذ� احلا� د�ل الس�یدة 

من % 80د�ل تیفلت مؤخرا، إالنصاف يف التعویض �ىل أ�خطار 
ت والتعویض د�هلم �ىل اخلدمات الصحیة �یقدموها املمرضني واملمرضا

 5900درمه، اك�ن �س معهم يف القطاع �یا�ذو  1400أ�خطار املهنیة 
من اخلدمات  %80درمه كتعویضات �ىل أ�خطار املهنیة، وهام �یقدموا 

  .الصحیة
كذ� الس�ید الوز�ر مراجعة الرشوط د�ل الرتيق د�هلم يف دا�ل 

ة املباراة، واملمرضني س�نني واكین 4القطاع اك�ن �س �یرتقاوا �ىل 

س�نني �ش یرتقاوا، هذا ح�ف دا�ل  6واملمرضات وتق�يي الص�ة �اصهم 
  .القطاع

  الس�ید الوز�ر،
ح�� نتلكم عن هذه الف�ة، نتلكم عن ف�ة تؤدي �دمات حق�ق�ة 
و�لی�، وهاذي �دمات كمتثل ٔ�ساسا يف ٔ�نه یوم ٕا�الن إالرضاب �یمت 

ملس�تع�الت من إالرضاب، وهذه روح اس�ت��اء إالنعاش و�یمت اس�ت��اء ا
وطنیة �الیة �دا د�ل العاملني يف قطاع الص�ة العموم�ة، ولكن الس�ید 
الوز�ر اك�ن مصت �بري ورهیب �لحكومة حول امللفات القطاعیة، ومن بني 
امللفات القطاعیة ملف د�ل املمرضني واملمرضات وتق�يي الص�ة، �ٕالضافة 

  . ٕاىل ملفات ٔ�خرى
الرهیب د�ل احلكومة وحىت دا�ل احلوار �ج�عي ال هذا الصمت 

یمت ٕا�رة هذه �لرمغ من ٔ�ن املركز�ت تثريه، احلكومة تتغاىض وكمتيش لنا 
م�ارشة لٔ�ش�یاء ا�يل يه �س�یطة �دا، واليت لن تف�د ال الطبقة الشغی� 
املغربیة ولن �سامه احلكومة يف ٔ�داء واجهبا، احلكومة ا�يل كنعتربوها حلد 
ا�لحظة، حكومة �اجزة عن التفا�ل والتفامه احلق�قي مع الطبقة الشغی� 

  .املغربیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا

ٔ�عتقد ٔ�نه �ل�س�بة لهاته الف�ة قلت ٔ�نه حقق�ا مطلب ٔ�سايس والزم ما 
تفاد املمرضون اخلرجيني د�ل املعاهد د�ل �كو�ن املمرضني نذ�رو به، اس� 

ٕاضافة ٕاىل ٔ�قدم�ة د�ل س�ن�ني، ح�ث یعترب  11و  10من الرتيق يف السمل 
اح�ا نتلكم �ىل . هذا هو املطلب الرئ�يس ا�ي اكنت تنادي به هذه الف�ة

  .الرئ�يس ٔ�ما أ�مور أ�خرى ف�اب احلوار مف�وح لها
، ٔ�� ج�ت من جمال ..نف املهين والكفاءات ٕاذا �لكممت عن املص 

ال�شغیل و�لعكس �اصو �كون، ٔ�ن �یضبط العمل و�یضبط حىت املس�ٔ� 
  .د�ل التوظیف والتوزیع د�ل العمل دا�ل الفضاء د�ل العمل

م�صب يف  3748املناصب املالیة، �لكموا لنا �ىل املناصب املالیة 
ام یلتحقوا يف هذا الشهر، ، ها ه2017يف  1048س�ن�ني لهذه الف�ة، 

ا�يل �ایة �ش ميكن �سدو اخلصاص ويف نفس الوقت حنس�نو  2700و
الظروف د�ل العمل، ٔ�نه املمرض ملا تیكون بو�ده يشء، ملا تیكون معه 

  .ممرض �ٓخر �ميكن یعلموا وا�د العدد د�ل أ�مور م�ل إاللزام�ة واحلراسة
�ام، ٕاضافة ٕاىل د�ل املناصب �شلك  %70هذه املناصب �شلك 

التوظیفات ا�يل اكینة �ىل مس�توى املس�شف�ات اجلامعیة، التكو�ن يف 
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معهد املمرضني، اع�د نظام إال�ارة واملاسرت يف املعاهد د�ل التكو�ن، م�ذ 
، واملامث� 11و  10، وهذا مكن هذه الف�ة من التوظیف يف السمل 2013

  .م الطور الثاين املاسرتودبلو ) licence(د�ل ا�بلوم، الطور أ�ول 
املناصب د�ل املسؤولیة، مت ختصیص مجمو�ة من م�اصب املسؤولیة 
لهذه الف�ة، ف� خيص م�صب د�ل ممرض رئ�س، وم�صب د�ل رئ�س 

ممرضني الیوم ك�سريو مس�شف�ات، وميكن مازال  2ٔ�كرث من ذ� . قطب
ات يف املس�تق�ل �كون ٔ�كرث من ذ�، حتسني ظروف العمل، التجهزي 
  .البیوطبیة، ٕا�ادة ا�هتیئة، هذه ظروف د�ل العمل �ل�س�بة هلم ٔ�ساس�یة

هناك الیوم ف� خيص أ�من د�هلم والسالمة د�هلم، دوریة يف طور 
إالجناز، ف� خيص یعين حامیة أ�طر دا�ل املس�شف�ات، ا�يل غت�ٔكد 

نظر كذ� �ىل ا�رتام الضوابط د�ل الولوج �لمس�شف�ات، �ىل ٕا�ادة ال 
يف دفرت التحمالت لرشاكت احلراسة، واش ميكن �كون الرفع من اجلودة 

  ..د�ل ت� اخلدمات
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .ا�هت�ى الوقت ا�صص لهذا السؤالشكرا الس�ید الوز�ر، 

ون��قل ٕاىل السؤال ا�ٓين الثاين وموضو�ه املنحى ا�ي د�لته م�ظومة 
سادة املس�شار�ن �لو�دة والتعادلیة لتقدمي الص�ة �ملغرب، واللكمة ٔ��د ال 

 .السؤال

  :الزويم �دجيةاملس�شارة الس�یدة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�صدرت الش�بكة املغربیة ��فاع عن احلق يف الص�ة تقر�را قد یقض 
مضاجع احلكومة ٕاذا اطلعت �لیه �ٓلیة مفقودة وب��ات �رتئة وموارد قلی� 

وضعیة حصیة مهنارة، �رى ما يه إالسرتاتیجیة اليت سوف �دا، و�لتايل ف
  .تقدم �لهيا احلكومة �لتغلب �ىل هذه املشالك وإال�راهات

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
  الس�یدة املس�شارة،

ملغربیة ��فاع عن احلق يف الص�ة ميكن ٔ�ن حنرتم العمل د�ل الش�بكة ا
ولكن قولوا يل هذا املسح ا�يل معلته واش معلته يف املغرب لكه؟ �ش 
ميكن �رمس هاد الصورة هذه القامتة �ىل لك املؤسسات �س�شفائیة 

أ�مور ٔ�وال �ىل  3واملراكز د�ل الر�ایة الصحیة أ�ولیة، �لكمتوا �ىل 
 .تغطیة الصحیة و�ىل املس�تع�التو�لكمتوا �ىل ال أ�مراض املزم�ة 

ف� خيص أ�مراض املزم�ة، اك�ن هناك �ر�مج وطين د�ل الوقایة 
وماكحفة مرض السكري، وف�ه وا�د ا�مو�ة د�ل إالجنازات، �ر�مج د�ل 
التكفل ب�ٔمراض القلب والرشایني و�ر�مج د�ل الوقایة ومراق�ة الرسطان، 

  .الصحیة التابعة �لوزارةوهذه الربامج تدار يف املؤسسات 
د�ل  %50مث ف� خيص التغطیة الصحیة يف سؤالمك تتلكموا �ىل 

  . ال�س�بة د�ل التغطیة %63املغاربة ما مغطیی�ش، ما يش حصیح، 
د�ل �يق ٔ�داؤه �ل�س�بة �لمواطن،  %25اك�ن احلق�قة الهدف د�ل 

ة و�نف�اح ٕ�ماكنیة توس�یع التغطیة الصحی %50هذا هدف الیوم اح�ا يف 
�ىل الف�ات املس�تق� املهن املس�تق� ميكن خنفضوا من هاذ ال�س�بة، مث 

 2013املس�ٔ� د�ل التغطیة د�ل املس�تع�الت، هناك �ر�مج وطين م�ذ 
  .حيقق مجمو�ة د�ل إالجنازات

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة �لس�یدة املس�شارة �لتعق�ب

  :الس�یدة �دجية الزويم ةاملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذه املعلومات

ٔ�قول الس�ید الوز�ر ٕان �اهل البالد حفظه هللا، يف اف�تاح ا�ورة 
ال�رشیعیة ٔ�كد �ىل ٔ�ن وضعیة م�ظومة الص�ة �د، �د ردیئة يف خطاب 
مليك يف ا�خول الربملاين، و�ني نطلع �ىل التقار�ر الس�ید الوز�ر، جند 

من الساكنة ال حتصل �ىل  %18مواطن، جند  1000للك  طب�ب ونصف
 24000خشص، مبعىن  1000املاء الصاحل �لرشب، جند رس�ر وا�د للك 

  .مالیني مریض 6رس�ر ل 
�ني نطلع �ىل التقار�ر، جند كذ� لك املس�شف�ات بدون اس�ت��اء 
حتتاج ٕاىل الصیانة وتعاين من سوء الصیانة، ٔ�مراض القلب والرشایني 

، ٔ�مراض الضغط ا�موي، السكري، %20ة والوف�ات تصل ٕاىل م��رش 
�ا� وفاة يف لك  %23.7من الوف�ات �جتة عن امحلل وعن الوالدة،  9%

�ا� والدة والالحئة طوی� وعریضة، مبعىن ٔ�ننا ٔ�مام منوذج حصي �د  1000
  .ضعیف

ٕاذن عوض ٔ�ن حناول ٔ�ن نغطي هذه الثقوب اليت ٔ�صبحت ال تطاق، 
حلكومة ٔ�ن تضع �رامج هادفة وفعا� وجيب ٔ�ن تعید النظر يف اكن �ىل ا

  .قضیة حق الص�ة
الس�ید الوز�ر، ب�ٔن هذاك  ،الولوج الصحي ل�س �س�تطا�ة امجلیع، وقلمت

بطاقة الرام�د راها تؤيت، هاذیك بطاقة الرام�د يه ذیك البطاقة ا�يل اكنوا 
فهيا حىت  تید�روا حشال هاذي شهادة الضعف ولت �شلك �ٓخر وصايف ما

�ا�ة، اللك یؤدي وا�يل ما ٔ�داش ت��قى واقف يف الصندوق حىت جيي يش 
  .وا�د یؤدي �لیه
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مث كذ�، الس�ید الوز�ر، الزتمت الوزارة يف هاذ اليش لكو د�ل 
الرام�د، ٔ�ن الرام�د يف أ�ول �نطالقة اكن شلك، ود� راه وىل شلك 

  .�محلایة �ج�عیة �ا�ة وا�دة ٔ�خرى، ما عندو �القة �لتغطیة ٔ�و
لهذا، الس�ید الوز�ر، نقول ب�ٔن عندمك مشلك د�ل اخلصاص، خصاص 

ٔ�و طب�ب ید�ر  �10ول، ما ميك�شاي �شدوه بفرميل غید�ر لیك اخلدمة 
، ما ميك�ش ٔ�نك ٔ�نت د� املس�شف�ات كتد�ر الكوطا د�ل �20 د�ل 

  ؟وا�ٓخر�ن فني �ادي ميش�یوا 30وال  20الفحوصات، غند�رو 
مث كذ� الطفل عندو شلل دماغي �اصو س�نة، وتتقول الوزارة �ش 
�رد يف عوض ما تقول ٔ�ییه ما �اصهاش �كون، تتقول ال وال�شخیص 

  الوز�ر؟ الس�ید�لرام�د ل�س ٕاس�تع�الیا، ٕاذن ٔ�ش�نو هو �س�تع�ايل 
  .يف موضوع الص�ة.. ٔ�ظن ٔ�ن احلكومة جيب ٔ�ن خترج من 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .دة الوز�رة، ا�هت�ى الوقتشكرا الس�ی

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة املس�شارة،

ٔ�� ال ٔ�رید وال ٔ��اول ٔ�ن ٔ�غطي �خ�الالت ا�يل ميكن تظهر، ولكن 
ٔ�رید ٔ�ن ٔ�رى نصف ال�ٔس اململوء، ٔ�نه ٔ�مور �مة ا�يل تدارت، ٕاىل ٔ��ذت 

د�هلم ت�س�تافدوا ا�يل فهيم املرض د�ل  %100لناس د�ل الرام�د یعين ا
مریض  770000السكري ت�س�تافدوا من أ�دویة، التكفل ب�ٔكرث من 

املرات  3مهنم راه رام�د،  %�60لسكري يف املرافق د�ل الر�ایة الصحیة، 
  .د�ل املتكفل هبم 2017ٕاىل  2005د�ل املضاعفة من 
 3يف ظرف  %50ال ٔ�دویة السكري �زادت ب املزيانیة يف جم

  .س�نوات
  .د�ل مرىض السكري %100التغطیة ا�انیة ل 

ف� خيص القلب والرشایني هناك �ر�مج، كام قلت، ا�يل ��س�تافد م�ه 
  .د�ل املصابني، ٕاضافة ٕاىل �رامج د�ل الوقایة والرتبیة الصحیة 20%

ر املرتفع لٕالصابة، من أ�ش�اص املعرضني �لخط %50التغطیة د�ل 
  .أ�دویة د�ل الوقایة

هناك كذ� ف� خيص الرسطان، �رس�ة، حمور الوقایة والكشف 
�لوقایة و�الج  لال سلمىوال�شخیص والر�ایة �رشكة مع مؤسسة 

من  %100الرسطان، الیوم اك�ن مجمو�ة د�ل املؤرشات ا�يل يه ٕاجيابیة، 
ك�س�تافدوا من " الرام�د"بیة املرىض املس�تف�د�ن من نظام املسا�دة الط 

ممكن ٔ�ن �كون هناك لواحئ انتظار، من املؤكد ولكن . العالج من الرسطان
أ��داد يه يف �زاید، أ��داد د�ل مراكز ال�شخیص واملراكز د�ل العالج 

  .يف �زاید مس�متر بتوزیع �وي

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

وضو�ه �منیة العرض الصحي �لعامل ون��قل ٕاىل السؤال الثالث، وم
  .القروي، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة

  :الربااكت �ادلاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن واملس�شارات،

یة اليت حظیمت ال بد يف أ�ول الس�ید الوز�ر ٔ�ن هننئمك �ىل الثقة املولو 
  .هبا، بتعی��مك �ىل رٔ�س ٔ�كرب وزارة اليت تعاين من ٕاخ�الالت �برية

  الس�ید الوز�ر،
ما يه إالجراءات اليت س���ذوهنا لولوج �ادل وم�صف لساكنة العامل 

  القروي �ل�دمات �س�شفائیة؟
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .ىل السؤالاللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار

ف� خيص العامل القروي، بطبیعة احلال احلكومة يه واعیة برضورة 
تدارك الفوارق ا�الیة بني العامل القروي واحلرضي، الوزارة كتفعل خمططها 
الوطين �ل�س�بة �لهنوض �لص�ة يف الوسط القروي حسب اخلریطة 

اجلهویة �سهر �ىل وضع ت� اخلرائط د�ل عرض  الصحیة واملد�ر�ت
  .العال�ات واملصادقة �لهيا �ىل املس�توى د�ل لك اجلهات

العدد د�ل مراكز الر�ایة الصحیة �لعامل القروي يف الس�نوات أ��رية 
، 2012ٕاىل  1938م�ال نعطیو �ري م�ال، كمتر من  2015و 2011بني 

د�ل املوارد  %60ة �لعامل القروي، أ�ولویة كنعطیوها يف املوارد ال�رشی
م�صب �لعامل  3069مو�ة ٕاىل العامل القروي، يف الس�ن�ني أ��ريتني 

سكن وظیفي مت ٕاجنازمه يف ا�ٓونة أ��رية،  171القروي، السكن الوظیفي 
التوفري د�ل أ�دویة أ�ساس�یة مع الز�دة يف املزيانیة د�ل أ�دویة س�نة بعد 

  .ویة �لعامل القرويس�نة مع ٕاعطاء أ�ول
دمع وتعز�ز ا�منط املتنقل �لتغطیة الصحیة، املس�شفى املتنقل �ش�تغل 
يف أ�قالمي ا�يل عندها طابع قروي، وس�ش�تغل ٕان شاء هللا لك الس�نة، 
اكن �ش�تغل يف الفرتة د�ل الربد، الیوم ��ش�تغل �ىل طول الس�نة، وعند� 

ى �ٓخر م�نقل �ل�س�بة �لعامل تصور ويف الرب�مج د�لنا بغینا نضیفو مس�شف
  .القروي

�رامج س�نویة د�ل الو�دات املتنق� ا�يل تتقوم مبجمو�ة د�ل الربامج 
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حصیة، ال ف� خيص التلق�ح وال ف� خيص الكشف عن مجمو�ة د�ل 
أ�مراض اكلسكري والضغط ا�موي والقصور د�ل اللكي ؤ�مراض ٔ�خرى، 

ت، ٕاضافة ٕاىل امحلالت الطبیة مرض الرسطان ٕاخل، كنقوماو بعدة محال
ا�يل ك�شجعها الوزارة وا�يل يه �لعرشات يف العامل القروي، واليت حتاول 

  .ٔ�ن �سد اخلصاص
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم يف ٕاطار التعق�ب

  :الربااكت �ادلاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

�ش �كون معك رصحي ٔ�لس�ید الوز�ر راه املراكز الصحیة �لعامل  �ري
القروي تعاين وتعاين يف مصت، حصة املواطن يف العامل القروي هاذي مايش 
تنزتایدو الس�ید الوز�ر، ولكن هاذو راه خوتنا املغاربة وإالخوان د�لنا يف 

ثال �ة بين العامل اجلبيل ويف العامل القروي، ٔ�� نعطیك �ري �ىل س��ل امل 
جام�ة قرویة، �س�ت��اء جوج جام�ات ا�يل  44خ�یفرة ٕاقلمي ٔ�زیالل  -مالل 

مركز حصي فارغ بدون ٔ�دویة وبدون ٔ�طر طبیة  42هام حرضیني �لتايل 
  .وبدون جتهزيات وبدون �ٓلیات �ش�تغال

  الس�ید الوز�ر،
ما اكی�ش نعطیك �ىل س��ل املثال بعض املراكز ما اكی�ش ٔ�طباء 

ٔ�طباء �اصمك تف�حوا وا�د احلوار �اد وحوار هام مع هاذ أ�طباء،  ٔ�طباء،
راه ما ميك�ش هاذ أ�طباء �ادي نصیفطومه �لعامل القروي ما اك�ن ال 
طریق، ما اك�ن ال ماء، ما اك�ن ال ضوء، �ادي نقول هلم �ادي ختدموا �ٓلیة 

  . �ش�تغال مااكی���ش
ملواطن فوق امجلیع، �یف ما كنقول � الس�ید الوز�ر، اح�ا حصة ا

والقطاع الصحي قطاع هام وقطاع ا�يل عندو أ�ولو�ت د�لو، قطاع ا�يل 
وال �دا� وال ) PAM(ما فهيش املزایدات الس�یاس�یة، هذا راه مايش 

اس�تقالل وال هذا، املغاربة هاذو ا�يل مریض �اصو ید�ل �لمركز الصحي 
  .ویلقى اخلدمات الصحیة م�وفرة

امجلا�ة د�يل ٔ��، الس�ید الوز�ر، كنت : ثالنعطیك �ىل س��ل امل 
(dernièrement)  فوا�د ا�ورة اس�ت��ائیة، الناس �یغوتوا، تیجیوا �س

�یلومرتات �ميش�یوا �ىل أ�ر�ل  �10ش یوصلوا �لمركز الصحي �اصهم 
ما اك�ن،  (le vaccin)د�هلم، �یوصلوا �لمركز الصحي �ش ید�روا 

 10ٕاىل ما اكنوش  (le vaccin)ميك�ش ند�ر لمك املمرضة متا كتقول هلم ما 
ٕاىل در�ه يف كفة ودر� الص�ة د�ل  (le vaccin)د�ل الناس، واش هاذ 

واملواطن �ش ما ید�رش  (le vaccin)املواطن يف اكفة واش ما خيرسش 
   .التلق�ح

الس�ید الوز�ر، �اصك تعطي التعل�ت د��، الس�ید الوز�ر، 
هاذ املناطق هاذو، و�شوف اح�ا راه ما كزنیدوش و�اصك تد�ر لقاءات ف 

 les( ا�لیمك، هاذو راه حصة املواطن، الس�ید الوز�ر، و�ید�رو
transferts( ، وا�د �مييش من جام�ة مجلا�ة، من املس�شفى إالقلميي

�لمس�شفى اجلهوي من املس�شفى اجلهوي �اصو جيي �لر�ط، واش ا�يل 
وال ة وال �لكفربعني ٕاق�يل، �ٔ ريت وال غٔ�یت عيب وال تمرض يف اجلبال د�ل 

 ٓ  یت ٔ�مد�س وال س�یدي یعقوب، �اصنا جنیبوه �لر�ط؟�
الس�ید الوز�ر، �اصك ٕا�ادة النظر فهاذ املسائل اكم�، و�زیدك 
الرام�د، الس�ید الوز�ر، الرام�د اح�ا الناس مس�تفد�ن يف ٔ�زیالل �لرام�د، 

ش ا�يل عندو الرام�د بغا ها البطائق عندمه، ولكن اخلدمات ما اكیناش، وا
  .د�ل �ام (un rendez vous)خصو  (un scanner)ید�ر 

  الس�ید الوز�ر، 
هللا خيلیك ٔ�نت وز�ر شاب، وج�ت لهاذ الوزارة، بغیناك تد�ل لها 
حبیویة وجبدیة وبغیناك توقف �ىل هاذ ماكمن اخلطر، هاذ السؤال ا�يل 

الوز�ر ا�ٓخر ثالث كنقول � الس�ید الوز�ر، راه س�بق يل وطرحت �ىل 
  .س�نني هاذ، ومل یت�ذ ٔ�ي ٕاجراءات

  .الس�ید الوز�ر، كنطلب م�ك ٕانقاذ ما ميكن ٕانقاذه
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
  . شكرا الس�ید املس�شار

والت�د�ت، اح�ا كذ� بدون مزایدة ووا�ني �لرها�ت د�ل القطاع 
بغینا منش�یو �لقدام، ب�ٔوال حاكمة �دیدة، ٔ�� يف العامد الثالث د�ل او 

، ٔ��لكم �ىل احلاكمة والتدبري، �یف یعقل ٔ�ن یظل مركز 2025ا�طط 
  حصي یعين بدون ق�ادة؟ 

یصیفط  و�ذ �ىل نفساهاذ املسار العال�، هاذ املركز الصحي ا�يل �ی
ناك ت�س�یق، �یف ميكن؟ الیوم اكن �لمس�شفى اجلامعي بدون ما �كون ه 

عندي رئ�س جملس ٕاقلميي و�لكمنا، ح�ث قلت ب�ٔنه املس�ٔ� ما كهتمش �ري 
القطاع الصحي كهتم مجیع القطا�ات، �اصة ملا كتبغي تصیفط املوارد 
ال�رشیة ٕاىل القطاع یعين ا�ال القروي، �اص حتفزيات، �اص السكن، 

ٔ�فاكر و�اص ٕاماكنیات مالیة، �اص الطریق، وبطبیعة احلال �اص كذ� 
إالماكنیات ا�يل كنوفرها ما كتكف�شاي �ش ميكن منش�یو لعدد املناصب 

  . الاكيف، امجلا�ات احمللیة كتد�ل
 ،(la télémédecine)واك�ن هناك كذ� مس�ٔ� الطب عن بعد 

مجمو�ة ا�ٓن عند� جوج د�ل الت�ارب �ىل املس�توى اجلهة الرشق�ة واجلهة 
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  ...الیوم. بغینا نوسعو هاذ التجربة هاذيأ�سفي،  - د�ل مرا�ش

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ون��قل ٕاىل السؤال الرابع، وموضو�ه �رتقاء بطب املس�تع�الت 
ببالد�، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي 

  .السؤال

  :�منبارك حيفضهاملس�شار الس�ید 
  .الرئ�س احملرتمشكرا الس�ید 

  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ما يه إالجراءات املت�ذة، الس�ید الوز�ر احملرتم، لالرتقاء وا�هنوض 
  بطب املس�تع�الت؟

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الص�ةز�ر الس�ید و 
  . شكرا الس�ید املس�شار

هاذ املس�ٔ� د�ل املس�تع�الت كنعرفها ٔ�ساس�یة، ٔ�نه املد�ل د�ل 
د�ل �س�شفاء مير �رب املس�تع�الت، عند� لك  %21املس�شفى عند� 

  .س�نو� %10س�نة كرتتفع املرور من املس�تع�الت ب
 8 مدة %50ملیون یعين ٔ�كرث من  6عند� كذ� �ٔ�رقام، الیوم 

ملیون، يف املس�تع�الت  4حىت  3س�نني املغرب زاد  10س�نوات، اح�ا 
س�نوات، و�لتايل هاذ الضغط اح�ا �ارف�نو و�اسني  8ملیون يف  2زد� 

، ف�ه ا�هتیئة د�ل املس�تع�الت ٕاىل 2013به، اك�ن هناك �ر�مج م�ذ 
ٔ�قسام مس�تع�الت، ف�ه املس�تع�الت د�ل القرب، وف�ه كذ� اق�ناء 

د�ل إالسعاف �ل�س�بة ال العامل القروي وال �ل�س�بة النقل من  س�یارات
  .مس�شف�ات احمللیة ٕاىل املس�شف�ات اجلهویة واجلامعیة

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :�منبارك حيفضهاملس�شار الس�ید 
ضی�ات، ويف ٕاطار التفا�ل مع شكرا الوز�ر احملرتم �ىل هذه التو 

جوا�مك القمي نود يف الفریق احلريك، وحنن ننوه ��هودات اليت تبذلوهنا يف 
  .هذا ا�ال والقطاع معوما

ٕاذ �س�ل مجمو�ة من العوائق اليت توا�ه طب املس�تع�الت وطب 
الكوارث، مهنا �دم تنف�ذ ا�طط �سرتاتیجي الوطين �لهنوض هبذا القطاع 

رمغ مرور س�نوات �ىل ٕاطالقه، ضعف �بري يف التكو�ن يف هذا  احلیوي
ا�ال، سوء اس�تق�ال املرىض ٕاىل �انب ضعف التجهزيات وب��ات 
�س�تق�ال، �اصة ؤ�ن احلاالت املس�تع�� م�نو�ة، �اصة حضا� حوادث 

  .السري ووف�ات أ��ات عند الوالدة
إالقلميي ملدینة  �ىل س��ل املثال، الس�ید الوز�ر احملرتم، املس�شفى

ا�ا�� مت الوقوف �ىل لك هذه احلاالت �الل الز�رة املیدانیة اليت قام هبا 
  . مؤخرا الفریقني احلر�یني ملدینة ا�ا�لیة

ويف ارتباط هبذا ا�ال إالس�تع�ايل امسحوا يل، الس�ید الوز�ر احملرتم، 
�شلك ٔ�ن ٔ�ثري معمك ٕاشاكلیة مرىض القصور اللكوي وتصف�ة ا�م اليت 

ٕا�دى احلاالت �س�تع�الیة، ؤ�رضب لمك م�اال بوضعیة مركز تصف�ة ا�م 
مبس�شفى احلسن الثاين ��ا�� �عتبار مصل�ة دا�ل املس�شفى وا�ي 

�ٓ� تصف�ة بطاقة  13واليت وفرت  2005ٔ��دثته مجعیة احملس�نني م�ذ 
  .مریض والعدد مرحش لالزد�د 60اس��عابیة تصل ٕاىل 
مت حتدید تد�ل امجلعیة  2006ة مع وزار�مك املوقعة م�ذ ومبوجب اتفاق�

يف رشاء مس�تلزمات حصص التصف�ة وٕاصالح ا�ٓالت واملعدات، والبايق 
تتواله الوزارة ولكن ٔ�مام �دم الزتام الوزارة ب��ود االتفاق�ة فالعبء لكه ملقى 

والكهر�ء �ىل �اتق امجلعیة، ح�ث ال تلزتم الوزارة ٕاال �ملوارد ال�رشیة واملاء 
مالیني درمه س�نو� دون ا��ساب  3فقط، �لام ٔ�ن �لكفة املركز تناهز 

جتدید ا�ٓالت وتوس�یع اخلدمات، و�لام ٔ�ن امجلعیة تقدم اخلدمات ��ان، 
  .بل ٕان هذا املركز مس�ت�ىن من دمع وزار�مك عكس �يق املراكز

ويف هذا إالطار س�بق ٔ�ن طرح�ا سؤ� يف املوضوع �ىل الوز�ر 
هبذه الق�ة، الزتم فهيا الس�ید الوز�ر  2017یولیوز  11سابق يف �لسة ال 

قدره ملیون ونصف درمه، بل �دد  (les kits) بدمع املركز �ع�د لتوفري
ٔ�س�بو�ا �لرشوع يف ذ� ٕاال ٔ�نه بعد مرور س�نة مل تف الوزارة هبذا 

  . وشكرا...�لزتام، فضال �ىل اس�تفادة املس�شفى من �ائدات

  :اجللسة�س الس�ید رئ 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

 . واللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید املس�شار

 250ف� خيص التكفل مبرىض القصور د�ل اللكي، الوزارة تؤدي 
ملیون د�ل ا�رمه س�نو� لرشاء اخلدمات، ٕاضافة ٕاىل املراكز التابعة 

  . ملیون د�ل ا�رمه 250شف�ات، �لوزارة واملس� 
ف� خيص امجلعیة ا�يل �لكمت �لهيا ��ا�� اح�ا مس�تعد�ن �شوفو 
هذه االتفاق�ة و�شوفو �الش ما كن�رتموش �لزتامات د�لنا كام ذ�رمت، ما 
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  . اك�ن حىت مشلك
�ري قلتو ب�ٔنه مل تلزتم الوزارة مبخططها د�ل املس�تع�الت وهذا مايش 

ة د�ل مس�تع�الت القرب ا�يل مت ٕاجنازها، الهدف اكن و�د 88حصیح، 
يف  (SMUR)مصل�ة د�ل املس�تع�الت املتنق� لٕالنعاش  15، 80هو 

 120س�یارة د�ل إالسعاف فهيا  467، اق�ناء 11الوقت ا�يل الهدف اكن 
ملیون  4حىت ل  3ا�يل مثهنا بني ) +�ٔ (والصنف ) �ٔ (س�یارة من الصنف 

�ري يف أ�فالم، یعين هذه عبارة عن مس�شفى د�ل ا�رمه، ك�شوفومه 
د�ل اخلدمات د�ل املروح�ات، واش اكن عند� يف بالد�  4م�نقل جمهز، 

هاذ اليش؟ ٔ�ربعة د�ل اخلدمات راه ٔ�رواح ا�يل تعتقت، راه والدات ا�يل 
  .تعتقت، راه ٔ��ات ا�يل تعتقوا، حبمك هاذ اخلدمات ا�يل دارت

�لرشاكة يف جمال املس�تع�الت، اكینة �ىل  رشاكة كذ� اكینة، مرح�ا
  . املس�توى اجلدیدة، و�حجة و�اصنا نطوروها ٔ�كرث

مث كذ� هناك ��س�مترو، ��س�متروا يف خمطط �ٓخر د�ل املس�تع�الت 
مصل�ة د�ل املس�تع�الت ا�يل مت الت�ٔهیل د�لها  12ا�يل ف�ه ٕان شاء هللا 

ب س�نو�، ٕا�ادة توزیع د�ل الو�دات مس�تع�الت القر  10س�نو�، �رجمة 
�ىل حسب اخلریطة د�ل اجلهات، الیوم  (Les SAMU)املصاحل اجلهویة 

�لك اجلهات  (les SMUR)التقس�مي إالداري وٕا�داث مصاحل م�نق� 
  .وكذ� تقویة الرشاكت

و�ل�س�بة يف أ��ري ��ا��، ٔ�� زرت املس�شفى ومس�تعد�ن �ش يف 
س�توى د�ل اخلدمات و�اصة ٕاطار الرشاكة �ش نطوروا مازال امل 

  .املس�تع�الت
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
شكرا الس�ید الوز�ر، وجندد لمك الشكر �ىل مسامهتمك معنا يف هذه 

  .اجللسة
ون��قل ٕاىل قطاع �ق�صاد واملالیة، ؤ�ول سؤال موضو�ه، ٕاصالح 
إالطار املؤسسايت املنظم �لطلبیات العموم�ة، واللكمة ٔ��د السادة 

  .�شار�ن من الفریق �س�تقاليل، فلیتفضلاملس 

  :سامل �منسعود محمداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس�یدة، السادة الوزراء،

الس�ید الوز�ر، سؤالنا الیوم �متحور حول الصفقات العموم�ة واليت 
ٕاىل مس�توى املعایري ا�ولیة املعمول هبا، اليشء ا�ي �ت  الزالت مل �رق

یتطلب توضیح وحتدید أ�حاكم اليت �شلك بعض الغموض وت�س�یط 
إالجراءات يف جمال تنف�ذ اخلدمات وتوضیح مسؤولیة خمتلف املتد�لني يف 
جمال تنف�ذ الصفقات العموم�ة، وتوح�د الو�ئق الالزمة وتقلیص ا�ٓ�ال 

داء الطلبیات العموم�ة وف�ح س�بل �دیدة ل�سویة وتوح�د رشوط �ٔ 
الزنا�ات سواء إالداریة ٔ�و الودیة يف �ا� �دوث الزناع �الل تنف�ذ 

  .الصفقات
�ا، ما يه إالجراءات والتدابري املس�تق�لیة لتحسني وتطو�ر نظام 

  الصفقات العموم�ة من ٔ��ل ضامن مزید من الشفاف�ة؟
لعامة لٔ�شغال لتعز�ز الالمركزیة الرتابیة وما م�ٓل دفرت أ�حاكم إالداریة ا

  واليت ٔ�صبحت تفرض مرا�اة اخلصوصیات احمللیة لتقویة التنافس�یة؟
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :�ق�صاد واملالیة وز�ر ،الس�ید محمد بوسعید
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  لس�ید الرئ�س،ا
  الس�ید املس�شار احملرتم،

سؤالمك حول إالطار املنظم �لطلبیات العموم�ة وٕاصال�ه، راه �اد 
مارس  20خضع لٕالصالح، املرسوم احملدد ٔ�و املصلح لهذا النظام صدر يف 

، یعين هاذ ثالث س�نني ونصف، راه 2014، وبدا العمل به بدایة 2013
املنظومة يف هذاك النصوص،  بعض املرات راه مايش مشلك يف ٕاصالح

  . املشلك راه يف تنف�ذ النصوص
ميكن يل نقول لمك ٔ�ن هذا النظام احلايل ف�ه العدید من إالجيابیات ا�يل 
�ات يف التد�ل د�لمك، يف اع�د طلب العروض مف�وح كقا�دة ٔ�ساس�یة 
ٕال�رام الصفقات، �رش الرب�مج التوقعي �لصفقات، توح�د �ٓلیة التدبري 

رتوين �لصفقات العموم�ة، ٕاخضاع، ٕاعامل الهندسة املعامریة �لمنافسة، إاللك
احلد من السلطات التقد�ریة لصاحب املرشوع، تطو�ر وتدعمي التق�یات 
اجلدیدة �لمعلوم�ات يف جمال الصفقات العموم�ة من �الل التعهدات 
إاللكرتونیة، وخصوصا �رب مسطرة تناقص املناقصات إاللكرتونیة، حتدید 

�كونوا �اضعني  (les marchés)توى تقر�ر �ف��اص، فوقاش ذاك مس� 
لٕالف��اص، اع�د م�ظومة التدبري املندمج �لنفقات، ؤ�یضا ٕاصالح م�ظومة 

  .ٔ�داء فوائد الت�ٔ�ري يف م�دان الصفقات العموم�ة، ٕاىل �ٓخره
هذه ثالث س�نني ونص، د� �اصنا �ك�وا �ش �كون التطبیق السلمي 

  . ذ املنظومةوالصحیح د�ل ها
ٔ�ذ�رمك ٔ�نه يف بدایة الس�نة مت �لق ا�لجنة الوطنیة  ،ف� خيص الزنا�ات

�لطلبات العموم�ة، ويه هیئة مس�تق� تتوىل �مة إالرشاف �ىل الصفقات 
العموم�ة والتحمك يف إالنفاق وتقوم ب�ٔدوار وقائیة وت�ٔطريیة واس�شاریة، 

وكتبدي الرٔ�ي د�لها  و�ميكن تتوصل ٔ�یضا �لشاك�ت د�ل املتنافسني
القانوين واملسطري حول هذه الشاك�ت ومدى مطابقهتا مع النصوص 
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  .املنظمة �لطلبات العموم�ة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید محمد سامل �منسعود
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

الس�ید الوز�ر، اح�ا سؤالنا طرح�اه انطالقا من نتاجئ مجمو�ة د�ل 
ا�يل �شفت  (inforisk)  ةا�راسات د�ل ا�تصني، �ىل رٔ�سهم مؤسس
مقاو� ا�يل مشات  �8045ىل معطیات ؤ�رقام خمیفة، كتلكم �ىل 

 لٕالفالس، تقار�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت واملف�ش�یة العامة �لاملیة ا�يل
�بعة لمك، وامجلعیة املغربیة �لشفاف�ة ا�يل كت�ٔكد �ىل وجود اخ�الالت معیقة 
�ىل اكفة ا�االت القانونیة والتنظميیة �لصفقات العموم�ة وتقول عن الس�ب 
هو �ش�ت النصوص القانونیة وقد�ا، مع العمل ٔ�ن ما خصناش ن�ساو الوزن 

الناجت اخلام  من %�16ق�صادي �لصفقات العموم�ة وا�يل ك�شلك 
  .ا�ا�يل

الس�ید الوز�ر، هاذ العدد املهول د�ل الرشاكت ا�يل ٔ�فلست، فهيا �دد 
�بري �دا من املقاوالت الصغرى واملتوسطة وا�يل اكنت تعطات لها وا�د 

من املبلغ التوقعي �لصفقات العموم�ة، وا�يل حلد ا�ٓن ما قدیناش  20%
ما ميك�ش رشكة يف صفقة  حنددو هاذ الرشاكت الصغرى ٔ�ش�نو يه؟ ٔ�نه

معوم�ة نطلبو لها شواهد التصنیف والشواهد التق�یة ا�يل كت�اوز املبالغ 
د�لها وال �ش �س�تخرجوها الرٔ�سامل د�ل الرشكة، كتلقى رشكة مدیورة 

درمه �ش جيیب ورقة �ش  40000درمه و�اص مولها خيرس  10000ب
  .�شارك يف صفقة معوم�ة

ا�يل البد من مراجعهتا وا�يل كندقو �قوس  هاذي مجمو�ة من أ�مور
  ...اخلطر �ل�س�بة �لقطاع اخلاص

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .واللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :واملالیة �ق�صادالس�ید وز�ر 
�الش ايش ٕاذن اخللل �یوقع بعض املرات كام قلنا يف التنف�ذ، ذاك ال

  .املف�ش�یة وال ا�لس أ��ىل �لحسا�ت كريصد بعض �خ�الالت
ف� یتعلق ٕ�فالس املقاوالت اك�ن وا�د السؤال غیجي يف نفس احلصة 
�ادي جناوب �لیه، مايش البد ٔ�ننا �ربطو إالفالس د�ل املقاوالت بنظام 

  .الصفقات العموم�ة مايش لك يش ك�ش�تغل مع ا�و�

عض أ�س�ئ� ا�يل طرحت، املقاو� الصغرية واملتوسطة يف ف� یتعلق بب
صلب اه�مات احلكومة والتعریف د�لها ��ن وواحض يه لك مقاو� 

د�ل املس�ت�دمني، ولهذا ٔ�� كام قلت ٔ�ن هنا  200ك�شغل ٔ�قل من 
  .م�ظومة م�اكم� ا�يل �اص ٔ�ن التنف�ذ واملراق�ة د�ل هاذ املنظومة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةلس�ید رئ�س ا
  . شكرا الس�ید الوز�ر

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين موضو�ه، �دم ت��ع تقار�ر احملامك املالیة، 
  .واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :ٔ�ف�الل �رميةاملس�شارة الس�یدة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  املس�شارون احملرتمون، الس�یدات والسادة

الس�ید الوز�ر، تضمنت التقار�ر الس�نویة �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت 
جردا �مو�ة من �خ�الالت املالیة والتدبريیة اليت تعرفها �دد من 
إالدارات العموم�ة وامل�ش�ٓت واملقاوالت العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة، ويه 

مة �لاملیة اليت جترهيا �ىل املقاوالت تقار�ر توافقت مع تقار�ر املف�ش�یة العا
  .واملؤسسات العموم�ة

�ا �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه ٔ�س�باب غیاب معلیة م�ابعة تقار�ر 
احملامك املالیة وفق املساطر القانونیة؟ وما يه إالجراءات اليت تعزتمون 

ه اختاذها لوقف �زیف هدر املال العام وسوء ال�س�یري الثابت بناءا �ىل هذ
  التقار�ر؟

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :واملالیة �ق�صادالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�یدة املس�شارة
كام یعمل امجلیع تتوىل احملامك املالیة ممارسة الرقابة العلیا �ىل املال العام 

  . من ا�س�تور طبقا ملق�ضیات الباب العارش
ويف هذا الصدد یقوم قضاة احملامك املالیة �لتحق�ق من سالمة العملیات 
املتعلقة مبداخ�ل ومرصوفات مصاحل ا�و� وامجلا�ات احمللیة واملؤسسات 

  . العموم�ة
هاذ العملیات د�ل الرقابة اليت متارسها احملامك املالیة هتم الرقابة القضائیة 

املالیة املنجزة �لقوانني واملق�ضیات التنظميیة، وكذا  �ىل مدى تق�د العملیات



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

15 

 )2018 ٔ��ریل 24( 1439 شعبان 7

البت يف حسا�ت احملاس�بني العموم�ني ومراق�ة ال�س�یري وتق�مي نتاجئ ٔ�داء 
  .الو�دات

  :ف� یتعلق �ملراق�ة واملتابعة د�ل هاذ التقار�ر
هبا ا�الس اجلهویة �لحسا�ت وا�لس أ��ىل  واهاذ املتابعة ٔ�وال تیقوم

ا�ت بناء �ىل اخ�صاصاته القانونیة الواسعة، من ٔ��ل ضامن التطبیق �لحس
العميل والصارم �لمتابعات القانونیة، وذ� يف ٕاطار املهمة القضائیة املس�ندة 
هلم يف م�دان الت�ٔدیب املتعلق �ملزيانیة والشؤون املالیة برصف النظر عن 

  .الاحلق يف املتابعات الت�ٔدی��ة واجلنائیة ٕان اق�ىض احل
  :ٔ�ما ف� یتعلق �حلكومة واملتابعة د�ل التقار�ر

احلكومة تقوم مبتابعة التقار�ر، واملف�ش�یة العامة يف �اكمل مع املهام د�ل 
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت تقوم ٔ�یضا بعملیة يف ٕاطار طبعا القوانني املنظمة 

كن يل لها وتعمل بت�س�یق مع �يق املف�ش�یات يف ٕاطار التف��ش ا�ا�يل، مي
د�ل املهام التف��ش د�ل املف�ش�یة  210مت الق�ام ب  2017نقول لمك يف 

حفص  45حفص لٕالدارات واملؤسسات العموم�ة،  52العامة �لاملیة، مهنا 
حفص لصندوق املبادرة  �26لمشاریع املمو� من طرف املؤسسات ا�ولیة، 

  . حفص �لجام�ات الرتابیة 87الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة و
 هاذ التقار�ر متيش �لمصاحل املعنیة هباذ التقار�ر و�س�ة متيش لك

�لم�امك املالیة ٕاىل اكن فهيا يش ٕاطار طبعا الت�ٔدیب املايل، وٕاىل اكنت يش 
خطورة تیقوم ا�لس أ��ىل �لحسا�ت بتعمیق الفحص، وٕاىل اكن هناك، 

   .كام قلت، اخ�الل یعين خطري خمالف �لقوانني تنحیلوه �ىل القضاء
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة �لس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة �رمية ٔ�ف�الل
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك

كام یعمل اللك فٕان �رش تقار�ر ا�لس أ��ىل وا�الس اجلهویة 
مه يف مراق�ة اخ�الالت التدبري �لحسا�ت ٔ��د ٔ�مه إالجراءات اليت �سا

يف الفصل د�لو  2011املايل العمويم، كام �اء يف جوا�مك فٕان دس�تور 
تی�ٔكد �ىل ٔ�نه یتعني �ىل احملامك املالیة �رش مجیع التقار�ر اخلاصة  148

واملقررات القضائیة، وهذا س�سمح �لرٔ�ي العام �ٕالطالع �ىل تفاصیل 
تدبري إالدارات واملؤسسات العموم�ة  اخلروقات و�خ�الالت اليت �شوب

  .وامجلا�ات الرتابیة
يف الس�نوات أ��رية، الس�ید الوز�ر، تطرقت احملامك املالیة الخ�الالت 
مالیة وتدبريیة تعاين مهنا املؤسسات العموم�ة والرشاكت الوطنیة الكربى، 
 ويف املقابل مل نالحظ ٔ�یة ٕاجراءات م��ذة من ق�ل وزارة املالیة، يف �ني

اكن یتعني املبادرة بتدق�ق حسا�هتا وٕا�ا� �خ�الالت اليت �ك�يس طابعا 

  .ج�ائیا �ىل القضاء الزجري
ویالحظ يف هذا الصدد ب�ٔن وزارة املالیة �س�متر يف حتویل �ع�دات 

ملیار درمه  60مبا یفوق  املالیة من النفقات املشرتكة لهذه املؤسسات
  .س��رس�نو� من مزيان�يت ال�س�یري و�

و�ملقابل تبادر ا�الس اجلهویة �لحسا�ت خبصوص امجلا�ات الرتابیة 
ٕاىل تفعیل مق�ضیات املتابعة يف حق بعض املوظفني الر�اكهبم ٔ�خطاء �الل 
مزاو� �ا�م الوظیف�ة، وهو ٕاجراء �مثنه، يف �ني ٔ�ن م�ل هذا إالجراء مل 

  .تقم به اجلهات ا�تصة يف حق املؤسسات
لبمك، الس�ید الوز�ر، بتفعیل دور املف�ش�یة العامة �لاملیة ومراجعة �ا نطا

وضعیهتا ودورها حىت �سامه �شلك فعال يف مراق�ة وحامیة املال العام، 
وذ� ٕ��ا� هذه امللفات �ىل القضاء الزجري تفعیال ملبدٔ� ربط املسؤولیة 

  .�حملاس�بة
  .وشكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ارةشكرا الس�یدة املس�ش

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :واملالیة �ق�صادالس�ید وز�ر 
بغیت جناوب �ىل نقطتني، ٔ�وال حتویل �ع�دات، ٔ�وال ما يش اال، 

ملیار  200لك املؤسسات العموم�ة فهيا لك يش �خ�الالت، وٕاال ذیك 
  .ما مز��شد�ل �س��رات لكها مرارا ت�شوفها، یعين التعممي 

ميل تیكون اخ�الل تیكون ردة فعل، املف�ش�یة العامة �لاملیة تقوم 
بدورها، و�ني تصل ٕاىل بعض �س�ت��ا�ات، ٔ�ن ٔ�یضا يف �خ�الالت 
راه فهيا مس�تو�ت، كمتيش من �خ�الس ٕاىل �دم التق�ید ببعض 
 املق�ضیات القانونیة يف جمال رصف املال العام، ٕاىل اكن اخ�الالت ا�يل

ميكن لها تصلح تنصلحوها، ٕاىل اكن اخ�الس كتحول امللف �لم�لس 
  .أ��ىل �لحسا�ت من ٔ��ل تعمیق البحث

وميكن يل نقول لمك العدد د�ل امللفات ا�يل مشاو �لعدا� لقول اللكمة 
زعام �ري بغیت نقول ٔ�ن هاذ العمل التاكمل بني دور املف�ش�یة أ��رية فهيا، 

 دور ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، وبني رقا�ت ٔ�خرى العامة د�ل املالیة وبني
د�ل املال العام، رقا�ت ٔ�ن يف العدید د�ل املؤسسات تقوم هباذ املراق�ة، 
طبعا حىت الربملان یقوم يف ٕاطار ا�ل�ان د�ل التقيص ٕاىل �ٓخره، راه یعين 

ش�یة �لقة م�اكم�، لك وا�د �یقوم ��ور د�لو، ميكن يل نؤكد لمك ٔ�ن املف� 
  .العامة �لاملیة تقوم بدورها اكمال وبتاكمل مع ا�لس أ��ىل �لحسا�ت

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . شكرا الس�ید الوز�ر

ٕاىل السؤال الثالث، موضو�ه م�ٓل التقا�د التمكیيل ملس�ت�دمات  ون��قل
ومس�ت�ديم املك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل، اللكمة ٔ��د السادة 
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  .ق إالحتاد املغريب �لشغلاملس�شار�ن من فری

  :الزهراء الیحیاوي فاطمةاملس�شارة الس�یدة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ، الوز�رالس�ید 
ما يه أ�س�باب احلق�ق�ة وراء رفض الوزارة إالفراج عن التقا�د 
  التمكیيل ملس�ت�دمات ومس�ت�ديم مك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل؟ 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .س�ید الوز�راللكمة �ل 

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

مك�ب التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل عندمه نظام  ومس�ت�دم
 �لمعاشات وم�خرطني يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقا�د، ا�يل هو

(RCAR) ،ویت�ٔلف هاذ النظام من نظام �ام ونظام �مكیيل.  
عترب نظام ٕاج�ار� �لجمیع، والنظام التمكیيل هو نظام النظام العام ی 

تعاقدي �ك�يس طابعا اخ�یار�، ویطبق هاذ النظام �ىل املنخرطني يف 
النظام العام ا��ن یتوفرون �ىل ٔ�جور تفوق سقف أ�جرة احملددة س�نو� 

  .من طرف النظام امجلاعي
املهين، �ل�س�بة �لتقا�د التمكیيل ا�ي تطالب به مؤسسة التكو�ن 

ا�يل هو هاذ النظام ا�يل هو م�توج جتاري  (RECORE) ـیتعلق ب
�لصندوق الوطين �لتقا�د والت�ٔمني، و�ري م�صوص �لیه قانونیا ٔ�و تنظميیا 

  .�ل�س�بة �لمؤسسات واملقاوالت العموم�ة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .طار التعق�بمة �لس�یدة املس�شارة يف إ اللك

  :الزهراء الیحیاوي فاطمةاملس�شارة الس�یدة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٕان التكو�ن املهين قطاع �سامه يف ت�ٔطري و�كو�ن ٔ�ج�ال كفاءات �نیة 
قادرة �ىل �س�ت�ابة �لمتطلبات قطاع إالنتاج، جفمیع املس�ت�دمات 

لرمغ من واملس�ت�دمون م�خرطون لالرتقاء �ملنظومة التكوی��ة �لك �ىل ا
ظروف العمل الصعبة �ك�� سا�ات العمل املرتفعة والضغط ا�ي قد 

  . یصل ٕاىل املس �كرامة املس�ت�دم
ٕاال ٔ�ن النظام امجلاعي ملنح رواتب التقا�د نظام تفقريي وتقشفي 
�م�یاز، نظام �سامه ف�ه أ��ري طول ح�اته املهنیة، لكن یوا�ه مبعاش الظمل 

  . من أ�جر %35و %40واحلیف، حبیث یصل ما بني 

نطالب من وزار�مك، الس�ید الوز�ر، إالفراج عن التقا�د التمكیيل  ،�ا
ب�ٔ�ر رجعي، �لتخف�ف من املعا�ة �ج�عیة وإالح�اط ا�ي یص�ب 
املتقا�د�ن ؤ�رسمه ن���ة املعاشات الهزی�، فربوتو�ول االتفاق املوقع بني 

عة الوطنیة �لتكو�ن املهين ووزارة ٕادارة التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل واجلام
، مل ینفذ اكمال، فعدة مواد الزالت �القة، كتعدیل �2011ق�صاد يف یونیو 

النظام أ�سايس والتقا�د التمكیيل، هذا الربوتو�ول ا�ي وافق �لیه ا�لس 
  . إالداري وهو سلطة تقر�ریة

تمكیيل ؤ�كدت ٕادارة املك�ب ٔ�ن الغالف املايل املتعلق �لتقا�د ال 
م�وفر، كام و�ت لوزار�مك رسا� تذكري حول املوضوع، ز�دة �ىل ٔ�ن هذا 

  .التقا�د مل �لكف مزيانیة ا�و� وال درمه
ويف بعض أ�ح�ان، ٔ�س�سمح، �� �لیمك الس�ید الوز�ر، �یف ميكن 
�لمتقا�دات واملتقا�د�ن الع�ش مبعاش حشیح، حبیث یضطرون �لعمل يف 

درمه،  1200یتحول ٕاىل �ارس ٔ�من �لرشكة �راتب ٔ�ي جمال، فاملس�ت�دم 
وٕاذا اكن حمظوظا �ش�تغل �لعقدة دا�ل املك�ب التكو�ن املهين �رشوط �د 

درمه �لسا�ة، مقارنة مع م�عاقد ال ميت بص� �لمك�ب  130جمحفة، 
درمه �لسا�ة، ز�دة �ىل ٔ�ن ٔ�جور املتعاقد�ن املتقا�د�ن ال تؤدى  200ب

ٔ�شهر، بل قد تصل ٕاىل ٔ�كرث من س�نة، فلمن حنمل  هلم ٕاال بعد مرور �دة
  املسؤولیة، الس�ید الوز�ر؟ 

لك هذا حيیلنا ملا ٔ�قدمت �لیه احلكومة يف سلوك خمالف ٔ�عراف 
احلوار واالتفاق ب�هنا وبني الفرقاء �ج�عیني، ح�ث قامت �متر�ر ٕاصالح 

عي ملنح املقای�س �لصندوق املغريب �لتقا�د، دون ٔ�ن �شمل النظام امجلا
  . رواتب التقا�د

ويف بعض أ�ح�ان قد یتعلق بف�ة املس�ت�دمني يف نفس املؤسسة ٔ�و 
  .(RCAR- CMR) نفس القطاع وهلم نظامني خمتلفني

كام ٔ�ن احلكومة مل تف بوعودها �لق�ام ٕ�صالح مشويل ملنظومة التقا�د 
و�لق قطب معويم وقطب �اص، هذا إالصالح ا�ي س�یضمن الع�ش 

ت�دمات ومس�ت�ديم مك�ب التكو�ن املهين بل وللك املنخرطني الكرمي ملس� 
  .يف النظام امجلاعي

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة ا�هت�ى الوقت

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
امجل� د�� أ��رية، عوض ما ندافعو �ىل م�توج د�ل التقا�د 

تمكیيل ندافعو �ش جنیو �لمر�� الثانیة ٕالصالح م�ظومة التقا�د �ش ال 
�كون هناك قطب �ام وهناك قطب �اص و�كون ف�ه التقائیة، �ش ما 
خنلطوش أ�مور، هذا هو إالصالح اجلذري ا�ي سوف ميكن ٔ�وال من 
ٕاعطاء دميومة ٔ�كرب لصنادیق التقا�د �ش �كون هناك �اكفؤ ومساواة بني 
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  .س�ت�دمني يف القطاع العمويممجیع امل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الرابع موضو�ه معض� البايق اس�ت�الصه من الرضائب والرسوم 
املس�تحقة لفائدة امجلا�ات الرتابیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :م�رصةس�شارة الس�یدة ٔ�مال امل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة، 
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
تعاين مجمو�ة من امجلا�ات الرتابیة من تضخم البايق اس�ت�الصه من 
الرضائب والرسوم اليت �س�ت�لصها مد�ریة الرضائب بوزارة �ق�صاد 

الیة واحملو� لفائدة امجلا�ات الرتابیة، هناك جمهودات تقوم هبا امجلا�ات وامل
الرتابیة الس�ت�الص هذه الرسوم، لكن هذه ا�هودات تبقى �ري اكف�ة 
و�س�متر تنايم البايق اس�ت�الصه مما حيمت تضافر �ود وزارة ا�ا�لیة 

  .واخلزینة العامة �لمملكة وامجلا�ات الرتابیة املعنیة
�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات والتدابري القانونیة  ،�ا

والتنظميیة اليت تعزتم وزارة �ق�صاد واملالیة اختاذها مبعیة �يق املتد�لني 
�ل�د من تنايم البايق اس�ت�الصه من الرسوم والرضائب املس�تحقة 

لهذه �لجام�ات الرتابیة؟ ؤ�یضا عن مدى تفعیل مسطرة التحصیل اجلربي 
املس�تحقات عن طریق القضاء يف �ا� فشل مسطرة الصلح، ٕان ٔ�مكن 
ذ�، ٔ�و اختاذ قرار �ذف هذه الرسوم القدمية اليت �شلك عبء حماس��ا 

  �ىل مزيانیات امجلا�ات املعنیة؟
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا �لس�یدة املس�شارة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�یدة املس�شارة
كام یعمل امجلیع هناك معل ا�ٓن بني وزارة �ق�صاد واملالیة ووزارة 
ا�ا�لیة �ىل حتیني املنظومة اجلبائیة �لجام�ات الرتابیة لت�اوز الصعو�ت 

  .احلالیة والرفع من املردودیة و�س�ت�ابة ملتطلبات امللزمني
ختذت من ٔ��ل حتسني التحصیل واس�ت�الص هناك �دة ٕاجراءات ا

ا�یون العموم�ة واحلد من �رامك البايق اس�ت�الصه، وتبذل الوزارة �رب، 
طبعا، لك ٔ��زهتا يف ٕاعامل لك املساطر وإالماكنیات القانونیة، ما نذ�رش 

  .لك إالجراءات ميكن يل نذ�ر �ري جوج
�مللزمني والفرقاء ٔ�وال ٕارساء نظام لتبادل املعطیات واملعلومات اخلاصة 

  .املتد�لني يف معلیات التحصیل
�نیا، حتسني ٔ�داء ومردودیة م�ٔموري التبلیغ والتنف�ذ التابعني ملصاحل 
اخلزینة العامة �لمملكة، مع ا�لجوء خلدمات املفوضني القضائیني لكام اق�ضت 

  .الرضورة ذ�
عن  ف� یتعلق �شق السؤال املتعلق بتفعیل مسطرة التحصیل اجلربي

طریق القضاء، هاذ املسطرة یبارشها احملاس�بون العموم�ني يف بعض احلاالت 
اليت تق�يض ذ�، وكمتيش ٕاىل جحز وبیع العقارات وجحز بیع أ�صل 

  .الت�اري
ف� خيص النقطة أ��رية املتعلقة حبذف الرسوم القدمية، جتدر إالشارة 

بذمهتم بقوة القانون،  ٔ�ن لك املدینني �لرضائب والرسوم ملزمني بت�ٔدیة ما
مبثابة مدونة  �15.97ري ٔ�ن هناك بعض إالماكنیات اليت ی��حها القانون 

لتحصیل ا�یون العموم�ة اليت �سمح �لم�اسب �قرتاح �ذف الرضائب 
  .والرسوم اليت یتعذر �لیه حتصیلها

ٔ�� ا�يل �هيمين فهاذ اليش لكو هو ما ٔ�قو� ا�ٓن، اك�ن وا�د املبادرة 
، هاذ املبادرة اليت تتعلق �ٕالعفاء من 2018قانون املالیة د�ل �ات يف 

فوائد الت�ٔ�ري والغرامات وفوائد رسوم التحصیل، نتعاونو اح�ا غنقومو 
بوا�د العملیة د�ل التواصل، ولكن نتعاونو اكملني ال احلكومة وال امجلا�ات 

طیو الفرصة احمللیة، وال لك السادة النواب واملس�شار�ن احملرتمني �ش نع 
لهاذ امللزمني �ش ی�ٔدیو ما بذمهتم وهاذي راه �ٓخر فرصة �ل�س�بة لهاذ 

  .امللزمني �ش ی�ٔدیو ما بذمهتم ؤ�یضا نقلصو هاذ البايق اس�ت�الصه
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة �لس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :ال م�رصةاملس�شارة الس�یدة ٔ�م
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك
�لرمغ من ا�هودات اليت بذلت �ل�س�بة �لنظام اجلبايئ، فٕانه ال �زال 
�ري قادر �ىل املسامهة يف �منیة املوارد املالیة �لجام�ات الرتابیة، ٕاذا اكنت 

�ىل الق�ام هبذا  امجلا�ات الرتابیة رش�اك ٔ�ساس�یا يف التمنیة فه�ي �ري قادرة
ا�ور كقاطرة �لتمنیة يف ظل أ�رقام ا�یفة �لبايق اس�ت�الصه من الرسوم 

  .والرضائب املس�تحقة لفائدة امجلا�ات
جفام�ة مرا�ش �ىل س��ل املثال، فالبايق اس�ت�الصه یت�اوز مجموع 
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املبالغ احملددة يف املزيانیة الس�نویة، تضخم البايق اس�ت�الصه یؤ�ر سلبا �ىل 
تقد�رات املالیة �لجام�ة، انطالقا من ٔ�ن �رجمة الفائض التقد�ري ی�ٔ�ذ بعني ال 

�عتبار البايق اس�ت�الصه، ا�ي ٕان متك�ت امجلا�ة الرتابیة من حتصیل 
  .بعضه فٕان مجم� �س�تحیل حتصی�

هذا �نعاكس السليب �ىل موارد امجلا�ة �متثل يف جعز املزيانیة م�ال، 
از العدید من املشاریع و�ٔ�حرى تنف�ذ �رامج ا�ي یرتمج ٕاىل �دم ٕاجن

العمل، وقد یصل ٔ�ح�ا� ٕاىل بعض امجلا�ات ٕاىل التوقف عن الق�ام ببعض 
  .النفقات إالج�اریة

للك هذه أ�س�باب فقد ٔ�حضى لزاما، الس�ید الوز�ر احملرتم، العمل �ىل 
ة اختاذ ٕاجراءات ٔ�كرث عقلنة و�رش�یدا من �الل ٕاطار حاكمة مالیة وتدبريی

  . �لتحصیل
نعم، الس�ید الوز�ر، �مثن ٕالغاء عقوبة الت�ٔ�ري عن أ�داء، واليت �اءت 
به احلكومة، ولك�نا ندعومك ٔ�یضا ٕاىل مراجعة قانون اجلبا�ت احمللیة، مكوا�بة 
لٔ�دوار اليت ٔ�صبحت تضطلع هبا امجلا�ات، ٔ�یضا دمع إالماك�ت ال�رشیة 

�الل رشااكت تضع رمه ٕاشارة اخلاصة �لتحصیل �ى مصاحل اخلزینة، من 
اخلزینة موارد �رشیة من امجلا�ات الرتابیة، ٔ�یضا ندعومك ٕاىل اجلرد الشامل 

  .وا�ق�ق �لبايق اس�ت�الصه وٕالغاء اجلزء املیؤوس حتصی�
ٕاماكنیة جتزئة ٔ�داء املس�تحقات �رب س�ن�ني ٔ�و ٔ�كرث �سهیال لعملیة 

حىت ترتخس فلسفة ٔ�داء أ�داء، الق�ام بعملیة التحس�س والتوعیة س�نو� 
الرضائب والرسوم عن طریق وسائل إال�الم ٔ�و �رب تدر�س اجلبا�ت 

  .احمللیة �ملدارس
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة
  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
  . ٔ�� م�فق مع لك املبادرات اليت ذ�رمتوها الس�یدة املس�شارة

بغینا �كون س�نة د�ل تقلیص البايق اس�ت�الصه من  2018هاذ الس�نة 
  . إالدارات وامجلا�ات واجلهات ونتعب�ٔوا اكملني لهاذ العمل

 2017البايق اس�ت�الصه �ل�س�بة �لجام�ات، الرمق ا�يل عندي يف �ٓخر 
ملیار درمه، هاذي لكها راه موارد ا�يل �ادي متيش �لجام�ات،  15یوصل 

اذ الرشاكة �ش �كون هناك تعممي وتواصل مع مجیع امللزمني فلهذا بغینا ه
�ش �س�تافدوا من هاذ إالجراء د�ل هاذ املبادرة د�ل إالعفاء اللكي من 
الغرامات وفوائد الت�ٔ�ري والصوا�ر، ٕاىل �ٓخره، وینخرطوا فهاذ العملیة د�ل 

  .أ�داء ما بذمهتم بدون غرامات وبدون ذ�ا�ر ٔ�و فوائد
  .شكرا

  :رئ�س اجللسة الس�ید
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ون��قل ٕاىل فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي السؤال اخلامس، 
  .وموضو�ه ٕادماج القطاع �ري املهیلك يف م�ظومة �ق�صاد الوطين

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي �دي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  ت والسادة الوزراء احملرتمني،الس�یدا

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
�سائلمك عن التدابري وإالجراءات العملیة اليت س���ذها احلكومة قصد 

  ٕادماج القطاع الغري املهیلك يف م�ظومة �ق�صاد الوطين؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة
 هاذ املوضوع تیجي يف العدید من أ�س�ئ� ٔ�و تیجي دا�ل ا�لجنة طبعا
دقائق صعیب، ولكن  3بغینا یعين �ش جناوب �لیه يف ا، �ري ٕاىل �ٓخره

  .�ري نفصلو ف�ه
ٔ�وال القطاع �ري املهیلك ٕاشاكل، اك�ن �ري املهیلك املع�يش واك�ن �ري 

  . ملهیلكذاك الغلیظ، ا�يل �یلك دا�ل �ري ا ،املهیلك ذاك الك�ري
 2املع�يش وا�يل صغري ٔ�عطینامه م�ادرات، رامك �ارفني، �ىل أ�قل 

�نیا النظام ا�يل تیعلن �ىل الهویة د�لو ، ٔ�وال نظام املقاول ا�ايت :املبادرات
بال ما �رجعو لو �لسابق، ميل تیكشف �ىل الهویة تنقولو مرح�ا د�ل لنا 

  .قٔ�س�یدي ٔ�دجمت وما نبقاوش نقلبو � �ىل الساب
ولكن هذاك ا�يل �بري راه �اصنا ٔ�یضا �كون هناك معلیة د�ل الزجر 
ود�ل املراق�ة، واملقاربة د�ل القطاع �ري املهیلك، هللا خيلیمك، حصیح 
اجلبا�ت عندها دور ولكن �اصها �كون مقاربة شام� ومشولیة يف ٕاطار 

مجلیع، تنخر طبعا التصدي لهاذ الظاهرة �رب لك الوسائل، ٔ�هنا، كام یعمل ا
�ق�صاد الوطين، تقوم مبعامالت �ري رشیفة ترض �لقطاع املهیلك، يف 

  .ٕاىل �ٓخره ،هشاشة �لمس�ت�دمني د�لها، يف �دم ا�رتام معایري السالمة
عطیتو� هاذ الفرصة، �اصنا �شجعو املقاو� ابغیت نقول هنا�، ٔ�ن او 

وخي تیقول � ٔ�ودي حبال دا� يش مدااو�شجعو املنتو�ات املغربیة، مايش 
املقاطعة د�ل املنتو�ات املغربیة ملقاوالت �یلكة و�یلكة، وت�شغل عباد 
هللا وتت�لص الرضائب د�لها، �اص �كون عند� روح الوطنیة ل�شجیع 

  .املقاو� الوطنیة واملنتو�ات الوطنیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .السادة املس�شار�ن من فریق إالحتاد العام �لتعق�باللكمة ٔ��د 

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي �دي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

اح�ا �مثن لك التدابري اليت تقوم هبا احلكومة يف ٕاطار هاذ إالدماج، ولكن 
�حتاد العام قام بوا�د ا�راسة حول هاذ  ،الس�ید الوز�ر ،�یف تتعرفوا

عطات تقدمي د�لها يف بدایة ٔ��ریل اوهاذ ا�راسة  القطاع �ري املهیلك،
عطات وا�د التوصیات، املعطیات يه �د اعطات وا�د املعطیات و او 

�مة، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن تندویو �ىل ٔ�رقام يه ٔ�ن القطاع �ري املهیلك ميثل 
ل ج�ائیة تقدر �من الناجت ا�ا�يل اخلام، یضیع �ىل خزینة ا�و� مداخ  20%

ملیون من الشغی�، ولكن اك�ن  2.4ار درمه س�نو�، كام ٔ�نه �شغل ملی 34ـ ب
�ش الناس ) les conditions( أ�مهیة د�ل الشغل ولكن اك�ن ٔ�ش�نو هام

ٕاذن اح�ا هاذ . هذوك �دامني، ما عندمه ال حامیة اج�عیة، ال �كو�ن
  . املؤرشات يه �مة

املؤرشات ويف هاذ إالطار، الس�ید الوز�ر، كنقدرو نقولو وا�د 
يف قطاع  %54ٔ�خرى، ب�ٔن القطاع �ري املهیلك يف القطا�ات إالنتاج�ة 

يف  %31يف قطاع نقل البضائع �رب الطرق،  %32ال�س�یج وأ�ل�سة، 
  . يف قطاع الصنا�ة الغذائیة والتبغ %26قطاع البناء وأ�شغال العموم�ة، و

مل ا�يل واح�ا ت�مثنو الع ،ذو معطیات ا�يل وصلت هلم ا�راسةإاذن ه
تتقوم به احلكومة، ولكن اك�ن توصیات، توصیات يه بلورة ٕاسرتاتیجیة 

  .وطنیة م�دجمة �رشاكة مع القطاع اخلاص
و�یف قلمت، الس�ید الوز�ر، يف التد�ل د�لمك، تقلیص الفجوة 
التنافس�یة الرضی��ة بني القطاعیني املهیلك و�ري املهیلك، موا�بة ٕادماج 

اك�ن  ،الس�ید الوز�ر و،�یف قلت املهیلك، وٕا�داث و�دات إالنتاج �ري
)Auto-Entrepreneur ( ا�يل يه صیغة �دیدة ومز�نة وا�يل �متكن

  .الش�باب من الولوج لفرص الشغل
واك�ن وا�د يف ٕاطار العدا� ا�الیة تطو�ر �ق�صاد �ج�عي 
والتضامين �خطوة ٔ�ولیة ل�سهیل معلیة انتقال القطاع املهیلك �ىل الصعید 

  .احمليل يف املناطق القرویة واجلبلیة
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :واملالیة �ق�صادالس�ید وز�ر 
ٔ�� قلت مقاربة، حبال حبال، �كون هاذ ال�شارك  ،ٔ�نت قليت ٕاسرتاتیجیة

ة الالزمة من ٔ��ل ٔ�ن نعض، ميل تنقولو القطاع �ري يف ٕاطار وضع املقارب

املهیلك مرة ٔ�خرى ف�ه ٔ�نواع م�نو�ة �ش �كون اس�هتداف للك نوع من 
أ�نواع �ملبادرات ا�يل �ادي تنجحنا، دا� راه در� م�ادرات ما جنحناش 
فهيا �زاف، دا� ميل قلنا الناس وهذوك كنتو يف القطاع الغري �یلك 

، )وذاك اليش ا�يل عفا هللا عام سلف(لیمك �لقطاع املهیلك، ود�لوا هللا خي 
  .مايش لكيش اس�ت�اب

�اص �كون هناك مقاربة شام� �ش ٔ�یضا �كون هاذ القطاع  ،لهذا
الغري �یلك، ٔ�� ما ت�شوفش فقط وٕان اكن حمتا�ني �لفلوس يف الرضائب، 

قطاع ما ت�شوفش فقط ما یغیب عن ا�و� واخلزینة، ت�شوف ٔ�نه هاذ ال
، ٔ�ن تتكون ف�ه بعض املرات �الق�صاد الوطين �لك یرض�ري املهیلك راه 

�یف ما قلت م�افسة �ري رشیفة، �ميكن �كون ف�ه خماطر �ىل 
املس�ت�دمني تیكون ف�ه خماطر �ىل الب��ة، العدید من ا�اطر، ولهذا هاذ 

  .واراملقاربة الشام� ا�يل �كون معمك �رشاكة، ٔ�� مس�تعد لف�ح هذا احل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ون��قل ٕاىل السؤال السادس موضو�ه ا�متلص وا�هترب والغش الرضیيب، 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :احلق ��سان عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  وز�ر�ن،الس�ید�ن ال
  الس�یدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
الس�ید الوز�ر، ٕاىل �انب إالعفاءات الرضی��ة اليت تضیعها �ىل خزینة 

ملیار درمه، یعرف املغرب ظاهرة والعامل لكه تیعرف  32ا�و� ٔ�كرث من 
  . هاذ الظاهرة ٔ�كرث خطورة �متثل يف ا�متلص وا�هترب والغش الرضیيب

راءات اليت تقوم هبا وزار�مك �ل�د من هذه الظاهرة؟ وما ما يه إالج
  هو جحم أ�موال اليت تضیع �ىل خرینة ا�و� �س�ب هذا ا�هترب الرضیيب؟

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :واملالیة �ق�صادالس�ید وز�ر 
  .الشكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل وضعه هذا السؤ 

�ري إالعفاءات الرضی��ة راه قانونیة، �لقانون، بقوة القانون و�س�تعملها 
  . امجلیع

ٔ�ما الغش وا�متلص وا�هتریب، هذاك �ري قانوين، هذاك �ري قانوين 
وطبعا حنن واعون لك الوعي هبذه اخلطورة، د�ل اخلطورة د�ل ا�متلص 
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د�ل املالیة، وا�هتریب ود�ل الغش الرضیيب، وطبعا يف ٕاطار ا�لجنة 
كنذا�رو �زاف �ىل هذا املوضوع وك�شوفو ٔ�ش�نو هام إالجراءات، وهناك 

  .العدید من إالجراءات اختذت
ٔ�عتقد ٔ�ن إالجراءات يف ا�ال ال�رشیعي �ذینا وا�د العدد د�ل 
املبادرات ال داعي ��رها من ٔ��ل ال�سهیل والت�س�یط وختف�ف الضغط 

  . الرضیيب، ٕاىل �ٓخره
د�ل املسطرة ميكن يل نقول لمك ا�ٓن و�لك اف��ار ٔ�ن  من الناح�ة

د�ل التعامل د�ل هاذ املد�ریة  %100مد�ریة الرضائب ٕادارة منوذج�ة 
ٔ�صبح بصورة رمقیة، یعين تقریبا ا�ٓن امللزم ما بقاش اكع مييش �ار 
الرضیبة لك يش �یمت �رب إاللكرتوين، ولكن هذا ٔ�ش�نو وفر؟ وفر معطیات 

ا دا�ل املد�ریة ویمت اس�هتداف لك هذه املنابع د�ل الغش س�مت حتلیله
ود�ل ا�متلص الرضیيب، والرتكزي �لهيا �رب وضع وا�د اخلریطة یعين د�ل 

  . ا�اطر ا�يل معروفة وكمنش�یو �س�هتدفو هاذ ا�متلص
وهاذ املعطیات ٔ�یضا بفضل التبادل د�ل املعطیات مبد�ریة الرضائب 

حمارصة هذا الغش، طبعا هذا معل �اصو النفس  و�يق إالدارات یمت ٔ�یضا
و�اصو اجلرٔ�ة و�اصو إالدارة، وهاذ اليش د�ل الغش الرضیيب ميكن نقولو 
مايش بالد�، كام قلهتا البارح يف جملس النواب راه مر�اكن دوزوا ذاك 

حىت هام، یعين هاذ اليش د�ل ا�هترب  ..القانون راه ا�يل دوز� هنا� د�ل 
ري املس�توى د�ل ا�هترب ود�ل ا�متلص الرضیيب ما �اصوش الرضیيب �

  . یبقى يف هذا املس�توى
ؤ�قول لمك ٔ�ن املقاربة ا�ٓن د�ل مد�ریة الرضائب تغريت �شلك �ذري 

د�ل  3يف جمال اس�هتداف هذا ا�متلص، وهذه الس�نة �ادي یمت الرتكزي �ىل 
  .أ�نواع د�ل ا�متلص

  القمية املضافة؛ ٔ�وال، ف� یتعلق �لرضیبة �ىل 
  �نیا، ف� یتعلق �لرضیبة �ىل ا��ل �ل�س�بة �لخواص واملهنیني؛ 

 les déficitaires( و�لثا، ف� یتعلق هباذوك ا�يل ت�سمیومه
chroniques ( ا�يل لك س�نة ك�س�ل العجوزات وهو مازال �ال، یعين

دارة �رب �ش �كون هناك مساواة و�دا� رضی��ة و�مكن يل نقول لمك ٔ�ن االٕ 
يش حواجي دا�  اا�يل اكنوا �ید�رو(postes) هذه الرمقنة وفرت ٔ�كرث من 

مايش لكهم طبعا �ادي ميش�یو �لمراق�ة، ولكن �ادي �ركزو �ىل املراق�ة 
   .د�ل هاذ ا�متلص وا�هترب الرضیيب

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 .حملرتم يف ٕاطار التعق�باللكمة �لس�ید املس�شار ا

  :��سان احلقاملس�شار الس�ید عبد 
  . عطیتو�اشكرا الس�ید الوز�ر �ىل إالیضا�ات ا�يل 

بغیت �س�لو ٕ�جيابیة التعامل إالجيايب د�لمك مع ايف البدایة بعدا 
املدا�� د�ل ا�مو�ة الكونفدرالیة أ�س�بوع املايض ا�يل اكنت ٔ��رت غیاب 

  . ذا�ر� �لیمكتا الوزراء، وا�يل كن
  . الیوم ٔ�نتوما �ارض�ن معنا ك�س�لو هذا أ�مر �شلك �د ٕاجيايب

  الس�ید الوز�ر، 
تعترب الرضائب من بني الوسائل ٔ�و ٔ�مه الوسائل ا�يل كمتول هبا ا�و� 

م�و �ىل  �39ینص يف املادة  2011النفقات د�لها، وا�س�تور د�لنا د�ل 
ذه التاكلیف اليت یقرها القانون، لكن ٔ�ساس ٔ�نه امجلیع جيب ٔ�ن یتحمل ه

  الیوم من یؤدي الرضائب؟ ومن �هترب من الرضائب؟ 
ٔ�صبح املغرب معروف ب�ٔنه ف�ه هاذ الظاهرة د�ل ا�متلص  ،الیوم

وا�هترب الرضیيب �برية، وإالعفاءات ا�يل �لكمتو �لهيا وا�يل قلتو ب�ٔهنا قانونیة 
يل كتعطي �لخزینة د�لنا، حىت يه �اصها تق�مي و�اصنا نعرفو ٔ�ش�نو ا�

 2017، 12ؤ�ش�نو ا�يل كتعطي لالق�صاد د�لنا، واح�ا نتذ�رو راه يف شهر 
  .اكد املغرب ٔ�ن یدرج مضن الالحئة السوداء د�ل اجلنات الرضی��ة

توصیة �اله  60، 2013إالجراءات ا�يل نصت �لهيا املناظرة د�ل 
تذهب دامئا ٕاىل أ�غنیاء بعض التوصیات فهيا يه ا�يل طبقت، وفهيا ا�يل 

 %73واملقاوالت الكربى وميكن الصغرية �ري شویة، لكن أ�جراء، یؤدون 
  . من الرضیبة �ىل ا��ل، ا�يل فهيا مخسة د�ل ا�خوالت

، مبعىن ٔ�ن أ�جراء %73فالرضیبة �ىل ا��ل �ىل أ�جر كتعطي 
يف الوقت  بو�دمه �ی�لصوا ثالثة د�ل أ�ر�ع د�ل الرضیبة �ىل ا��ل،

ا�يل ٔ�ربعة د�ل ا�خوالت ما كت�لصش، وا�يل �لكمتو �لهيا مهنا هذاك 
 .ا�خول املهنیة ا�يل ما �یرصحوش ا�خول د�هلم احلق�ق�ة
  ...فالرضیبة �ىل الرشاكت، وا�د العدد د�ل الرشاكت

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، ا�هت�ى الوقت

  .وز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�بواللكمة �لس�ید ال

  :واملالیة �ق�صادالس�ید وز�ر 
واق�� �ري هذاك التد�ل، ٔ�� دامئا ٔ�تفا�ل مع هذا ا�لس �لك ا�رتام، 

، وشفت العدد د�ل السا�ات اليت قضیهتا معمك �2016ذیيت س�نة اوٕاىل 
دا�ل ا�ل�ان �ادي �ك�شفوا رمبا من بعد الوز�ر امللكف �لعالقات مع 

لربملان، ٔ�نين كنت ا�ٔكرث حضورا، احلضور د�يل هنا من �ب الواجب ا
  .و��رتام، ما اكی�ش يش �ا�ة ٔ�خرى

ف� یتعلق �لقضیة ا�يل قلت د�ل إالعفاءات، ٔ�� مس�تعد ٔ�یضا لك 
س�نة �یجي هاذ املوضوع يف جلنة املالیة، لك س�نة مس�تعد�ن �ش نقلصو 

  .ة رضی��ة �اد�من هاذ إالعفاءات يف ٕاطار طبعا س�یاس
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

ون��قل ٕاىل السؤال أ��ري املو�ه ٕاىل قطاع �ق�صاد واملالیة، 
وموضو�ه ٕافالس املقاوالت املغربیة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .فریق أ�صا� واملعارصة

  :ربوحامل احلواملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�مام اس�مترار ارتفاع �ا� ٕافالس املقاوالت املغربیة، ويف ظل انعاكس 
  .ذ� �ىل معدل البطا� ا�ي یعرف بدوره ارتفا�ا مس�مترا

 اليت تعزتم وزار�مك �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن التدابري
واحلكومة �لك من ٔ��ل وقف هاذ الزنیف احلاد ا�ي تعاين م�ه املقاو� 

  املغربیة؟
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :واملالیة �ق�صادالس�ید وز�ر 
امسح يل ٔ�� �س�اب يل ٔ�ن� ا�يل حطیتو السؤال حول إالفالس د�ل 

  . املقاوالت
  : نعطیمك أ�رقام

  . 40133مقاو�، مقابل �لق  5195مت �سجیل ٕافالس  2016 -
  . مقاو� 41251مقاو� مقابل �لق  5690مت �سجیل ٕافالس  2017 -

ٔ�ي كت�لق س�بعة مقاوالت مقابل ٕافالس مقاو�، هاذ املعدل يف فر�سا 
 فلسوا هو مقاو� كت�ش�ٔ مقابل ٕافالس ثالثة، ولكن حىت هاذوك ا�يل

  �الش؟ ا�اصنا �ري �كون عند� القراءة الاكف�ة املرتزنة د�ل 
التدبري،  راه اك�ن ٔ�یضا ٔ�س�باب ذاتیة، اك�ن مقاوالت نعرتفو فهيا سوء

ف�اش، واك�ن ٔ�یضا اكا اك�ن مقاوالت فهيا املوارد املالیة ا�اتیة د�هلم م
 سوء ا�متویل، �رئ�س�باب �ارج�ة ا�يل كتعلق �خلزینة د�لها، ا�يل كتعلق � 

در� عند� جوج د�ل ا�ٓلیات ا�ٓن ٕال�ادة  ..�ش �كونوا ٔ�یضا القراءة
الهیلكة ا�يل ك�ش�تغل �لهيم، مايش ا�يل ك�ش�تغل �لهيم ا�يل �یقوم هبم 

  .(La CCG)صندوق الضامن املركزي 
ٔ�وال، صندوق ا�مع املايل �لمقاوالت الصغرية والصغرية �دا �رب قروض 

ملیون درمه، مت احلجم الرتامكي  50ت ٕا�ادة الهیلكة يف �دود �متویل �اج�ا
  . مرشوع ومقاو� 400ملیار درمه مهت  5.5لهاذ القروض يف 

وف�ه ٔ�یضا هذاك الضامن �س�متراري، ا�يل هو ضامن القروض املو�ة 
ٕال�ادة هیلكة ا�یون البنك�ة �لمقاوالت املرتتبة عن قروض �س��ر 

، 2017مقاو� حىت هنایة  316ملنتوج اس�تفادت م�ه و�س�تغالل، وهاذ ا
  .ملیون درمه 363بقروض بنك�ة �هزت ملیار و

طبعا �ٓخر نقطة، يه ٕاصالح د�ل ا�فرت اخلامس ا�يل داز القانون 
هنا، ا�يل هو ذاك املقاو� يف وضعیة صعبة من ٔ��ل الوقایة ومن ٔ��ل 

ملقاوالت، ومن ٔ��ل ٔ�یضا ت�س�یط املساطر املتعلقة �ٕالنقاذ إالرادي لهذه ا
  .جنا�ة مسطرة التصف�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املربوح احلواملس�شار الس�ید 
  . شكرا الس�ید الوز�ر

  . ، دراسة �دیثة2017، نعطي د�ل 2016ٔ�عطی��ا أ�رقام د�ل 
، وهناك تقد�رات ٔ�خرى 2017و� مشات لٕالفالس يف �ٓالف مقا 8

ٔ�الف، ٔ�نه املقاولني ا�اتیني اك�ن ا�يل ما �یرصحش، �یفضل یوقف  10رمبا 
  .8000مايش  10000ومييش حبالو، ٕاذن هناك تقریبا 

 1730اكنت  2007و�لتذكري يف  2012هناك رس�ة فهاذ اليش م�ذ 
  .مرات 6وال  5تضاعف مقاو� فقط، ٕاذن حىت الرمق د�ل إالفالس 

م�صب  �40000نعاكس هو ا�يل �م فهاذ اليش لكو، �نعاكس 
شغل، هاذ املقاوالت ا�يل ت�ش�ٔو، الس�ید الوز�ر، واش من ذاك 

(certificat négatif)   االشهادة السلبیة، واش من ذاك ا�هنار �ی�لقو 
م�صب شغل، حشال �اصهم �ش یوصلو یعوضو لنا هاذ املناصب  40000

  د�ل الشغل؟
راه يف أ�رقام وتذا�ر�  ا�ل�س�بة لٔ�س�باب، الس�ید الوز�ر، كتعرفو 

ملیار د�ل ا�رمه د�ل ا�یون د�ل اخلزینة اجتاه  30معمك فهاذ اليش 
املقاوالت، یعين ا�ٓ�ال د�ل أ�داء، هاذ اليش ا�ٓ�ال د�ل أ�داء 

ٔ�نه الكربى  �لمقاوالت الكربى، ولكن كتعكسو �ىل املقاوالت الصغرى
عندها القوة د�ل كتصمد واملقاوالت الصغرى كمتيش حضیة، هاذ ا�راسة 

د�ل هاذ املقاوالت ا�يل فلسوا �س�ب املشالك د�ل �ٓ�ال  %40كتعطینا 
أ�داء، هناك ٔ�یضا املت�ٔخرات د�ل الرضیبة �ىل القمية املضافة لك يش 

  .ٔ�وىل�ارفها، واملقاو� الصغرية واملتوسطة يه الضحیة ا
هناك ٔ�یضا ش��ا ما املضایقة الرضی��ة، ٔ�نه املقاو� الصغرية واملتوسطة 
يه احللقة الضعیفة يف املراجعات الرضی��ة، وهناك بعض التعسفات ف� 

  .خيص املراجعة الرضی��ة
الس�ید الوز�ر، ما نقارنوش مع فر�سا، هذا ما ق�لینوش نقارنو مع بالد� 
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  . أ�رقام د�ل فر�سا �ا�ة واح�ا �ا�ة ٔ�خرىا�يل اح�ا يف طریق ا�منو، 
فعال املقاوالت ت�ش�ٔ، حتیا ومتوت، ولكن ما نقارنوش أ�رقام د�لنا مع 
فر�سا، ٔ�نه اح�ا يف طریق ا�منو، والس�ید الوز�ر ميل كمتيش مقاو� راه 
تنفقدو الرتامك د�لها، كنفقدو التجربة، كنفقدو اخلربة، ٕاىل �ٓخره، ون�س�ناو 

  .يل ختلقوا �ش یعاودوا لنا خيلقوا لنا ال هاذ اخلربة وال هاذهاذوك ا�
  ..لكمة ٔ��رية، املوا�بة الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .ا�هت�ى الوقت الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :واملالیة �ق�صادالس�ید وز�ر 
  .شكرا

ش�اص ا�اتیني حيیون وميوتون، �ري ؤ�� م�فق معك املقاو� حبال ا�ٔ 
اكنت م�ادرة �ش خنلصو  (TVA)نعرفو �الش �ميوتوا؟ ٔ�ما ما یتعلق ب 

  . (TVA)د�ل امللیار د�ل ا�رمه د�ل م��ٔخرات  10
ف� یتعلق ب�ٓ�ال أ�داء هناك جمهود ا�ٓن لتقلیص �ٓ�ال أ�داء و�ادي 

، مازال ما توفق�اش 2017 جني �ش نعطیمك أ�رقام د�ل ا�هود ا�يل مت يف
  .يف تزنیل لك املساطر ولكن هناك جمهود

�اصنا نقلبو، ولكن �ش متوت مقاو� �اصنا نعرفو �الش؟ ولكن ما 
ند�روش لك يش لس�ب من أ�س�باب، �اص املقاو� �رفع من التنافس�یة 
د�لها، ٕاىل يش مقاو� ما بقا�ش، راه نقول لمك، بعض املرات كتكون �ا�ة 

ٕاىل يش مقاو� و�ا اكنت معندهاش التنافس�یة الالزمة راه ما  طبیعیة
عندهاش يش �ل �ٓخر من �ري ٔ�هنا متوت وحتیا فوقها مقاوالت ٔ�خرى 
عندها تنافس�یة، عندها �ربة، عندها جتدید، عندها موارد، ما تقول�ش ٔ�نه 
لك املقاوالت ا�ٓن عندمه املوارد ا�اتیة الاكف�ة، ما تقول�ش لك املقاوالت 

ش�تغل حباكمة ج�دة، ما تقول�ش لك املشغلني ؤ�ر�ب العامل مقابلني � 
شغاهلم �ش املقاو� د�هلم ما متو�ش، هاذ اليش، �ش �كون املس��ات 

  .�اصنا نعرفوا أ�س�باب، و�ش�تغلوا الس�هتداف هاذ أ�س�باب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . معنا يف هذه اجللسةشكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرك �ىل مسامهتك 

ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين، وموضو�ه 
تقلیص العجز السكين، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� 

  .واملعارصة

  :اشك�يل ا�راهمياملس�شار الس�ید 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن،

  .اد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینةالس�یدة وز�رة ٕا�د
الزتمت احلكومة من �الل �ر�جمها احلكويم ٔ�مام ممثيل أ�مة وكذا 

لتقلیص  2021و�دة سك�یة يف ٔ�فق س�نة  8000الشعب املغريب ٕ�نتاج 
 . العجز واحلد من مجیع ٔ�شاكل السكن �ري الالئق

احملرتمة، حول م�ٓل هذا بناءا �ىل ذ� �سائلمك، الس�یدة الوز�رة 
�لزتام احلكويم الرايم ٕاىل تغطیة العجز السكين احلاصل يف ا�ال، 
خصوصا ٔ�ن مجیع الطبقات �ج�عیة تعاين من هذه املعض� يف غیاب 

  عرض سكين م�دمج والئق؟ 
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  . السؤالاللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل

الس�یدة فاطنة الك��ل اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين 
  :والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل طرحمك لهذا السؤال الهام

 800ٔ�لف،  80ٔ�لف، مايش  800حصیح ٔ�ن احلكومة الزتمت ٕ�جناز 
  . ٕان شاء هللا �2021یة يف ٔ�فق ٔ�لف و�دة سك 

ولكن �لتذكري الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ب�ٔن هاذ العجز 
ٔ�لف و�دة  240اكن ملیون و 2002السكين �ٔ�رقام �راجع تدرجيیا يف 
ٔ�لف و�دة، وزاد  960وصل ل 2008سك�یة د�ل العجز السكين، ويف 

ٔ�صبح  2017د ٔ�لف و�دة سك�یة، ويف �دو  850ل 2012تقلص يف 
  .ٔ�لف و�دة سك�یة 400

و�ش نعرفو فني اك�ن هاذ الطلب، وما يه نوعیة الطلب؟ الوزارة 
دارت وا�د ا�راسة �رب مجموع الرتاب الوطين ا�يل تبني لنا �يق �اص 

د�ل هاذ الطلبات  %40وا�د ملیون ونصف د�ل الو�دات السك�یة، و
لكمك ب�ٔن اك�ن السكن  لكها مو�ة �لسكن �ج�عي، ا�يل تتعرفوه

، طبعا �ملصادقة 2010ٔ�لف درمه، ا�يل بدا يف  �250ج�عي د�ل 
د�لمك �ىل قانون املالیة ا�يل اك�ن ف�ه تیضمن حتفزيات الرضی��ة �لمنعشني 
العقاریني اخلواص وٕاعفاء املس�تف�د�ن من الرضیبة �ىل القمية املضافة، 

املنخفض التلكفة ا�يل وصلنا الیوم ٔ�لف درمه  140وكذ� ف�ه املنتوج د�ل 
  .ٔ�لف و�دة �39لعدد د�ل إالجناز د�لو 

ٕاذن هاذ إالجنازات لكها بتضافر اجلهود د�ل امجلیع، وبناءا �ىل 
د�ل هاذ الطلبات، الس�یدات والسادة  77ا�راسات ا�يل زادت بی�ت ب�ٔن 

  :ايل�ات، ويه اكلت 5املس�شار�ن احملرتمني، لكها ممتركزة يف وا�د 
  .سطات-�ة ا�ارالبیضاء

 .ٔ�سفي-�ة مرا�ش
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 .الق�یطرة-الر�ط- �ة سال
 .احلس�مية-تطوان-�ة طن�ة
 .مك�اس- و�ة فاس

ٕاذن عرف�ا الطلب فني اكینة، وفني ميكن لنا يف الوزارة يف ٕاطار 
االتفاق�ات �یفاش ميكن لنا حناولو نو�و املس�مثر�ن �ش �كون املالمئة بني 

  . العرض والطلب
 .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :اشك�يل ا�راهمياملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

هاذ ال�م لكو ا�يل قلت مق�ول نقدرو هنضموه، ولكن اكینني نقط ب�ٔن 
  .املرافق د�لو السكن �ج�عي، السكن �ق�صادي یعين �اصو

ٔ�ول �ا�ة واش تتفكرو الس�یدة الوز�رة ب�ٔن هاذ السكن �ج�عي 
ا�يل ت�سك�وا فهيم  (Les appartements)دا� ا�يل تتعملو هاذ یعين 

املواطنني، الناس املواطنني د�ل یعين د�ل ا�ال القروي راه ما ت��غیوش 
جام�ات، ٔ�ن املواطنني �سك�وا فهيم ت��غیو البقع، وهاذو تیكونوا مشلك �ل

د�ل مدن ٔ�خرى يه ا�يل ت�سكن عند املدینة أ�خرى، �ش هاذ امجلا�ة 
�ادي جتاهد معهم، �اصهم إال�رة د�هلم، املدارس د�هلم، النقل د�هلم 
�حلافالت، املس�شف�ات د�هلم، هاذ اليش ما ت��عملش، فني هو؟ ٕایوا 

یعين نعطیك وا�د .. اصو ٕاىل بغا�ادي نب��و �لناس وخنلیومه متا �اصلني �
  .ا�منوذج ٕاىل سا�ن يف الص�ريات �اصو جيي �لر�ط

راه كزتاد، س�ید� هللا ینرصو يف ٔ�ي خطاب د�لو  ،راه الساكنة كزتاد
، هاذي �اصمك تفهموها، هللا هيد�مك، "سكن الئق و��ش �رمي"تیقول � 

ا هلم السكن ب�ٔن هاذ الناس راه والو، ما عندمهشاي ضعفاء، �الش دارو
�ق�صادي، ما عندمه والو، هللا حيسن عوهنم، �ىل أ�قل ما كتفكروش 

لتحت، حتت ذیك العامرات، راه لك ) parking(د�رو هلم حىت هام 
�س�یارته والو متا، ٔ�ن ما ساكنی�ش ذاك الناس د�ل العروبیة، راه مايش 

  .هام، راه �اصمك تفكرو هلم حىت هام، هاذ اليش لك هو
�ىل هاذ اليش، ك�شوفو نعطیك منوذج د�ل الص�ريات،  ز�دة

مواطنني عندمه رخصة د�ل الهدم س�نني هاذي ما اس�تفدوش، �الش؟ 
مشلك د�ل أ�رض، وا�و� عندها أ�رض، وزارة الفال�ة عندها 
أ�رض، هاذي ٔ�رايض مسرتجعة �ٓعباد هللا، �الش ما متش�ش جما�، 

  ...تعطى

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید احملرتمشكرا 

ا�هت�ى الوقت د�ل السؤال اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل 
  .التعق�ب، تفضيل الس�یدة اكتبة ا�و�

�ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن  ا�و�الس�یدة اكتبة 
  :وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

  .شكرا الس�ید املس�شار
   ت�ين هذا املرشوع ٔ�حيي ف�مك هذا التفا�ل ویعين

لكن هذا إالشاكل د�ل أ�ح�اء ا�يل كنعاجلو فهيا السكن الغري الالئق، 
مدن الصف�ح ا�يل كرن�لو، حصیح الیوم احلكومة اعت�ت �ري �جلانب د�ل 

  .البنا�ت
ولكن الیوم و�ري بعید من هذا الصباح، در� دراسة قدم لنا مك�ب 

ل هاذ الرب�جمني د�ل السكن �ج�عي ا�راسات النتاجئ د�ل التق�مي د�
  ...والت�دي الك�ري يه اجلودة، �یفاش ميكن هذا 250000و 140000

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

  . الس�یدة اكتبة ا�و� ال، هللا خيلیك، معذرة الس�یدة اكتبة ا�و�
  .ا�دة�لزتام �لوقت من طرف احلكومة والربملان يف كفة و 

معنا  كمعذرة �ىل املقاطعة الس�یدة اكتبة ا�و� و�شكرك �ىل مسامهت
  . يف هذه اجللسة

ون��قل �لسؤال أ��ري املو�ه لقطاع املغاربة املقميني �خلارج، وموضو�ه 
تعبئة أ�طر والكفاءات املغربیة �خلارج ��فاع عن القضیة الوطنیة، اللكمة 

 . أ�صا� واملعارصة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق

  :المكیيل الرحمياملس�شار الس�ید عبد 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
الس�ید الوز�ر، نظرا لفعالیة ا�بلوماس�یة الشعبیة يف التعریف وا�فاع 

الكفاءات  عن �دا� قضیة و�دتنا الرتابیة واعتبارا ��ور املنتظر من
الوطنیة �خلارج �لتصدي للك املناورات اليت �س�هتدف قضی��ا الوطنیة، 
�سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن جمهودات وزار�مك يف ت�ٔطري الكفاءات 

  الوطنیة يف د�ر املهجر ��فاع عن القضیة الوطنیة؟ 
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار
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 .ز�ر لٕال�ابة عن السؤالاللكمة �لس�ید الو 

الوز�ر املنتدب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة  ،ابنوعتیقالس�ید عبد الكرمي 
  :�ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة لكفاملوالتعاون ا�ويل 

  .شكر الس�ید الرئ�س
ٔ�وال بغیت يف البدایة �شكر فریق أ�صا� واملعارصة �ىل هذا السؤال 

قلب وصلب التعبئة الوطنیة من ٔ��ل الو�دة  ا�يل طرح، ا�يل هو يف
  .الرتابیة
بغیت نذ�ر مبجمو�ة من الثوابت ٔ�ساس�یة، يه ٔ�وال مغاربة العامل هام ا

م�خرطني يف اجلهبة ا�ا�لیة املرتاصة وراء صاحب اجلال� نرصه هللا دفا�ا 
عن الو�دة الرتابیة، وهذه القضیة هذه تمت دامئا بتلقائیة نظرا لت�در هذه 

  . روح الوطنیة يف ٔ�وساط مغاربة العاملال
بطبیعة احلال الوزارة تتقوم مبجمو�ة من املبادرات، ٔ�وال اح�ا كنعب�ٔو 
الكفاءات املغربیة �ش �كون مسل�ة و�كون عندها القدرة �ىل ا�فاع عن 
الو�دة الرتابیة مادام ٔ�هنا دبلوماس�یة مس�مترة وكتع�ش يف ب�ان �س�تق�ال، 

ارضة �شلك قوي يف لك املؤسسات وتتفا�ل مع حمیطها و�لتايل كتكون �
  .يف هذه الب�ان

�نیا، اح�ا لك ا�لقاءات ا�يل كننظموا يف املغرب يف ٕاطار تعبئة 
  .الكفاءات ٕاال وكنربجمو ٔ��م دراس�یة �اصة �لو�دة الرتابیة

�لثا، كام كتعرفوا ٔ�ننا اح�ا كندمعو ا�متع املدين ا�يل �ش�تغل يف هذا 
وا�يل هو مشكور �شلك وطين �ینظم لقاءات م�عددة يف لك  ا�ال

  .احملافل، اكنت مؤسسات ٔ�و اكنت لقاءات �اصة
 5رابعا، اكنت عند� �امعة و�دة ا�يل كهتم ش�بابنا، ا�ٓن انتقلنا ل 

داجلامعات و�ٓخر �امعة نظمناها اكنت يف بين مالل ا�يل اكنت �امعة 
  . ربیعیة واكنت خمصصة �لو�دة الرتابیة

شاب ا�يل ��س�تافدوا ٔ�ساسا من  560شاب ٕاىل  120ٕاذن انتقلنا من 
  .التكو�ن ملدة ٔ�س�بوع وف�ه الو�دة الرتابیة

كذ� اح�ا �ٕالضافة عند� خم�ت ا�يل مو�ة �لیافعني، وا�يل 
كننظموها يف الصیف وا�يل ت�س�تافدوا م�ات الش�باب من الیافعني ا�يل 

ا�يل كتكون فهيا طرق بیداغوج�ة �ربویة، �ایني من املهجر، مغاربة العامل، و 
كذ� إالحساس �ملسؤولیة الوطنیة من �الل وا�د العمل بیداغو� 

  .�ربوي هام ومف�د
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن �لتعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الوز�ر، الس�ید 
القضیة الوطنیة ما حتتاجش مزایدات س�یاس�یة، اح�ا تنعرفوا ٔ�نه أ�طر 
والكفاءات املغربیة يف اخلارج مه معبئني دامئا وراء صاحب اجلال� محمد 
السادس نرصه هللا وحفظه، ف�غینا �شوفو ا�ور د�لمك �وزارة ��مع املعنوي 

  . لهؤالء
هاذ النوع من الكفاءات هل هناك ٕاحصائیات ٔ�وال �ى وزار�مك ل 

ا�ٓن جمرد ذاك ا�يل ت�ش�تغل يف  وأ�طر؟ ما بقاش ذاك العامل �خلارج
ٔ�صبح مسؤوال يف احملاماة، املعامل، ٔ�صبح ا�ٓن �سري الش�ٔن احمليل، 

مسؤوال يف التعلمي، مسؤوال يف املس�شف�ات، مسؤوال يف مجمو�ة من 
  ك ٕاحصاء؟املراكز ا�يل يه �مة �ىل الصعید ا�ويل، هل هنا

ٔ�رید هذا اجلواب، الس�ید الوز�ر، وكذ� مدى موا�بة وزار�مك 
لهؤالء؟ ٔ�ن ميل متيش �ز�رات م�دانیة، حبمك التجربة ا�يل ت�رسوا 
ا�یبلواس�یة املوازیة تنحسوا عندمه شویة د�ل إالح�اط، ما اك�ش وا�د 

ن الت�اوب د�ل احلكومة مع هؤالء، ٔ�طر، كفاءات تی�دموا بصمت، ولك
ما اكی�ش وا�د ا�مع معنوي، وا�د �لتفاتة د�ل احلكومة لهاذو، ما 

  .حمتاج��ش راه وطهنم هذاك، ولكن �ىل أ�قل وا�د �لتفات
�ىل س��ل املثال، الس�ید الوز�ر، اح�ا تنلقاو، هذا �هيمك ٔ�نت و�هيم 
وز�ر اخلارج�ة ومجمو�ة من القطا�ات املعنیة �ٔ�مر، ميل �متيش ��ول 

رك، الرنوجي والسوید تتلقى وا�د اخللل يف اك�د�ف�ة، ا�امن�س 
ا�بلوماس�یة هناك، هناك �لل، ولكن هناك جمهود ج�ار د�ل ا�متع املدين 
ود�ل املنتد�ت د�ل �س��ر ود�ل الكفاءات وأ�طر، كذ� يف هولندا 

  وبلجیاك، ولكن ٔ�عطیو� املعطیات ٔ�ن� �یفاش تتوا�بو هاذ الناس؟
هناك ا�ٓن ا�ول ا�يل يه م�افسة، وتنقول ٔ��داء الوطن دا�رة 
ت�س�یق�ات �ىل الصعید، ٔ�ش�نو در� اح�ا� ننطلقوا م�ا من الربملان، ٔ�ش من 

ت�س�یق�ات، فعال تنقوموا اح�ا كربملان ��بلوماس�یة املوازیة، ولكن ٔ�مشن 
ا، يف ت�س�یق�ات عند� يف ا�ول؟ مجعنا هاذ أ�طر يف لك دو� يف فر�س

بلجیاك، هولندا وا�امنرك وكذ� يف ا�ول العربیة وحطینا، هاذو 
  .ت�س�یق�ات ا�يل ت�ش�تا�لو معنا وتندمعهم وتنوا�هبم

ا�رت� مجعیات ا�متع املدين، ا�ٓن عندي مجعیات ا�متع املدين ا�يل 
بغاوا ید�روا ندوات كربى، ولكن ما اكی�ش ا�يل غیت�اوب معهم، وكذ� 

خيلق وا�د الفضاء ا�يل تیجمع ف�ه  ول �سك�دیناف�ة ا�متع بغىهناك يف ا�
  ...اجلالیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�یدة الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب
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�ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :وشؤون الهجرةلكف �ملغاربة املقميني �خلارج امل

دقائق، لكن ٔ�عتقد الس�ید املس�شار  3ٔ�� صعیب نعقب يف ٔ�قل من 
ما م�بعناش، �اد نظمنا مؤخرا ش�باكت الكفاءات يف قطاع احملاماة، وا�يل 

لغة �نهتم احملاماة يف اخلارج  22حمايم ا�يل ت�رس ب  85اكن �لفعل مجعنا 
ات أ�ملانیة يف ٔ�ملانیا ما وا�يل اكنت الو�دة الرتابیة، �اد نظمنا الكفاء

  . تبعت��اش، �اد نظمنا الكفاءات ا�يل �ا�شة يف إالمارات
اح�ا عند� �ر�مج مسطر، ٕاىل عندك يش �ا� �اصة عرضها، عند� 

 7300ما �كفي من إالحصائیات و�ش�تغل بتو�ه �لمي مضبوط، عند� 
 ، عند� ما �كفي من لك.. طب�ب مغريب ت�رس يف اخلارج، عند� 
  .إالماكنیات، اح�ا ت�ش�تغلوا يف ٕاطار التعبئة

لكن جتي وتقول ما اك�ن والو صعیبة، وٕانك ٕاما ما م�بعناش ٔ�و ما 
�ا�ش معنا هاذ ا�لحظة هاذي، ف�التايل تنقول � ٔ�� �لفعل ب�ٔنه الو�دة 
الرتابیة يه ش�ٔن وطين هيم لك املغاربة، لكن اك�ن اش�تغال �دي، اش�تغال 

معیق ب�ٓلیات ممتزية، ٕاىل عندك يش �ا� �اصة ما  ٕاسرتاتیجي، اش�تغال
�سقطهاش �ىل مجیع احلاالت، وٕاال �ادي �كونوا، ٕاىل اكن ت�شوفو� دا� 

والو، يف �ني اح�ا �يق ت�ش�تغلوا ون��ع هاذ  مغاربة العامل یقولوا ٔ�ودي ما اكن
  .اليش ج�دا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، الرسا� وصلت

ؤ�شكر ، �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة الس�ید الوز�ر�شكرك 
  .امجلیع �ىل املسامهة يف هذه اجللسة، �لسة أ�س�ئ� الشفهیة

  .و�رفع هذه اجللسة


