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  156 رمق اجللسةحمرض 

 ).م2018 مایو 8(هـ 1439 شعبان 21 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�س ثالث، اخللیفة ال محید �وسكوساملس�شار الس�ید : الرئاسة
 سني�ق�قة امخل او  ثانیةتان وعرش دقائق، ٕابتداء من السا�ة ال ساع : التوق�ت

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

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

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

  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  من 100معال ب�ٔحاكم الفصل 

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

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

  .وٕا�ال�ت، تفضل الس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید امحد خلریف، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  :ـتوصل مك�ب جملس املس�شار�ن من جملس النواب ب

  یتعلق مبؤسسة الوس�یط؛ 14.16مرشوع قانون رمق  -

املتعلق ٕ��ادة تنظمي املركز الس��يئ  70.17مق مرشوع قانون ر -
املتعلق ب��ظمي الصنا�ة  20.99املغريب وبتغیري القانون رمق 

 .الس��توغراف�ة
كام توصلت الرئاسة مبراس� من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي 
�ج�عي، یطلب من �اللها ت�ٔج�ل سؤال الفریق املو�ه لقطاع الش�باب 

 .سة الحقةوالر�ضة ٕاىل �ل 
 8و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  :، فه�ي اكلتايل2018ماي 

  سؤ�؛ 65 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 .سؤ� 37 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

و�ه لقطاع أ�وقاف �س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال امل
والشؤون إالسالم�ة، وموضو�ه تعز�ز الب��ة التحتیة ٔ�ما�ن العبادة، اللكمة 

  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� لتقدمي السؤال

  :د عبد الرحمي المكیيلیاملس�شار الس� 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر،

  ار�ن احملرتمني،السادة الس�یدات املس�ش
  الس�ید الوز�ر،

بعدا ٔ�وال وق�ل لك يشء .. ما �كروش.. كتعرف الوزارة د�لمك یعين
مربوك �لینا ٕان شاء هللا هذا الشهر رمضان ا�يل غید�ل ٕان شاء هللا 
�خلري والربكة والت�سري �لینا و�ىل أ�مة املغربیة لكها و�ىل صاحب اجلال� 

مجیع إالخوان لكهم من �الل �س�تقرار محمد السادس، نرصه هللا، و�ىل 
وأ�وضاع العامة املتعلقة ���ن وم�ه العنایة، یعين رامك ت��ذلوا وا�د ا�هود 
�بري، ال من وعظ وإالرشاد وال من هاذ اليش د�ل یعين ت��ذلوا وا�د 
ا�هود �بري �ىل املسا�د وأ��شطة املتنو�ة، واملسا�د �سهر �لهيا وزار�مك 

  . أ�مئة وحماربة أ�م�ة وا�روس والوعظ وإالرشادمن ت�ٔطري
هاذ أ�عامل اليت �زداد �شاطا يف رمضان املبارك، جيب الس�ید الوز�ر 
ٔ�ن بعض املناطق ا�يل هیا� تیخصها وا�د العدد د�ل املسا�د ا�يل يه 
م�اطق يف القرى ا�يل تیخص وا�د العدد الناس ا�يل �ميش�یوا وا�د 

�یلومرت تقریبا �ش تیو�دوا املس�د ا�يل تیصلیو ف�ه الك�لومرت وال جوج 
الصلوات امخلس، ومع رمضان ٕان شاء هللا �ىل أ�بواب اك�ن مشالك ٔ�ن 
ت��غي تصيل الرتاوحي، ولكن �یكون وا�د البعد �لهيم یعين واش فكرتو لهاذ 
الناس هذوا فني �اد�ن یصلیوا ٕان شاء هللا، واش اك�ن يش جمهودات يف 

هذا، ٔ�ن الناس ت�ش�تيك من هاذ البعد ا�يل اك�ن ب�هنم وبني  هاذ الباب
املدن، يف �ني من أ�مئة یصلون هبم ما �شجع �ىل إالحسان والعمويم 
واك�ن وذاك العشوايئ لسد النفقات واحلاج�ات ٕاما الشهریة ٕاما الس�نویة 

  .لعدد من الناس ا�يل تیا�ذوا بوا�د الطریقة �ري مرشو�ة و�ري معقو�
ٕاىل الس�ید الوز�ر ف� یتعلق مبدینة �رش�ید، ويه عام� ف�یة،  ٕاضافة

ٔ�صبحت حتتل مركزا �ام اق�صاد� ومعرانیا، واليت ٔ�صبحت مساحهتا 
شاسعة �ىل مس�توى إالقلمي واليت مل حتظ ٕاال بثالثة مسا�د، وا�د اك�ن 

ٕاذن هاذ  ساس�نة، وا�د اك�ن يف ا�روة، ووا�د اك�ن يف بوفروج،ٔ�ح يف 
د�ل  �3اله مدینة �رش�ید كتحظى ٕ�قلمي �رش�ید تیحظى ب  �سمة 540
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لكها من عند احملس�نني من مس�د لكها  %99املسا�د، ٕاذن اليشء ا�ٓخر 
  ..�ٕالحسان واحملس�نني، مما یثري ٔ�ن 

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

  :يلیاملس�شار الس�ید عبد الرحمي المك 
  الس�ید الرئ�س،

ٔ�ن اك�ن ما یتقال، هللا خيلیك، حتت تفضلت مشكورا بتوس�یع املس�د .. 
أ�عظم مبدینة �رش�ید، وهاذ املس�د ا�يل اكن دش�نو املغفور � محمد 

  ..اخلامس، نرصه هللا، واكن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید املس�شار، ا�هت�ى الوقت، ٔ�س�سمح، ا�هت�ى الوقت

  .مة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضلوالمك اللك

  :وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة ،محد التوف�ق�ٔ الس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ؤ�شكر فریقه كذ� �ىل  ،ٔ�شكر الس�ید املس�شار احملرتم �ىل سؤا�

وضوع، ف� یتعلق قضیة �ش یعين أ�مور یعين اخلاص ا�يل العنایة هبذا امل
وها اذ�رتوها قضیة �رش�ید �ل�س�بة لنا ما تنفرقوش ما بني املسا�د ا�يل بن

من  60%و �احملس�نني وا�يل تب�هيا الوزارة، ت��عاونو مع احملس�نني، كنب� 
من العدد وامحلد � �ىل ذ�، �� ٕاىل خصو   60%ویاملسا�ة تی�� 

�د ت��عاونو �لهيا ٔ�ن هذا تقلید �ىل املغاربة خصهم حيافظوا �لیه املسا
ولكن �س�یري د�ل املسا�د ؤ�داء املسا�د ما تید�ل ف�ه حىت يش �ة 
من اجلهات ٕاال حسب وا�د التعاقد ا�يل �یكون ب��ا وبني امجلعیات ا�يل ما 

  .ف�ه التد�ل يف املضمون د�ل الوظیفة املس�د
رصف�ا  2017ل املسا�د امحلد � ا�ٓن تنرصفو يف ف� یتعلق بقضیة د�

ملیون �ىل املسا�د واك�ن هناك اح�یاج ٔ�ن املغاربة یعين  269ملیار و
التوسع د�هلم العمراين یعين اكن خصو تبعو املسا�د یعين حبسب 
إالماكنیات ا�يل عند� كرنشدوها ٔ�ن قضیة املسا�د فهيا البناء وفهيا 

أ��ریة، فهيا الصیانة، فهيا حتسني جودة ة �ىل املسا�د الت�ٔهیل ويف احملافظ
�دد د�ل .. اخلدمات، فهيا التفر�ش، فهيا املس�تلزمات، فهيا الكهر�ء، ٕاخل

املسائل ا�يل لكها كن��عوها ولكها م�ظمة وت�سريو هاذ أ�مور �ك�ف�ة 
عقالنیة، وٕاىل اكنت يش ٔ�مور �اصة يف ب� من الب�ان راه تند�لو تنلقاو 

 .لها
ٔ�ما ا�ٓن القضیة د�ل ال�ش�ت السكين، ما ميك�يش ت��عوه �ملسا�د، 
ومث املسا�د ٕاىل إال�سان دار اخلطوات �ش مييش �لمس�د راه تتعرفوا 

ت��حسب لیه هبا أ�جر، ٔ�ن الناس اكنوا تیقولوا سكن �دا الفران وبعید 
 …�ىل اجلامع �ش ميكن لیك متيش

 ،ٕاىل اكنت مسائل نعاجلوها، نعاجلوها ومع ذ�.. ف�� القضیة د�ل
  .ٕاىل اكنت مسائل �اصة ا�يل فهيا نقص �ل�س�بة ل�ٓخر�ن نعاجلوها

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ؤ�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة ا�س�توریة

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين، وموضو�ه 
املتعلق  66.12ٕ�صدار النصوص تنظميیة اخلاصة �لقانون رمق التعجیل 

  .مبراق�ة وزجر ا�الفات يف جمال التعمري والبناء
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، تفضل 

  .الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  مون،السادة الوزراء احملرت 

  السادة والس�یدات املس�شارات احملرتمات،
بعد مرور ما �زید عن س�نة ونصف تقریبا �ىل صدور  ،الس�ید الوز�ر

الزلنا ن��ظر النصوص التطبیق�ة لهذا  66.12القانون املتعلق �لتعمري 
  .القانون، وما یطرح ذ� من ٕاشاكالت و�القاتنا �ملواطنني

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري  ،الفهري الفايسالس�ید عبد أ��د 
  :وإالساكن وس�یاسة املدینة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  الس�ید املس�شار احملرتم،
نتقامس معك هاذ ��شغال ف� خيص رضورة رفع  �ٔ� ميكن يل

، 66.12الضبابیة ا�يل موجودة ا�ٓن ف� خيص تزنیل هاذ نص القانون 
ا�يل هو نص �ٔسايس جوهري یتعلق مبراق�ة وزجر ا�الفات يف جمال 
التعمري، وا�يل عندو وا�د الطابع �یلك، حبیث حيدد مسؤولیات 

نیني، من جام�ات �رابیة، وتی�ٔدي خمتلف املتد�لني من ٕادارة، من � 
خصوصا �رب هذاك ا�فرت د�ل ) la traçabilité(ٕاىل ٕاماكنیة الت��ع 

  .الورش
اكن وا�د ال�رشیة مشرتكة ما بني وزارة ا�ا�لیة والوزارة ا�يل �ات 
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  .بوا�د العدد املق�ضیات، تفعیل بعض املق�ضیات ولكن �ري اكف�ة
  :صوص موجودةالن 3ا�يل ميكن يل نقول ب�ٔن هناك 

ٔ�وال، مرشوع مرسوم یتعلق بت�دید ٕاجراءات و�یف�ة م�ح رخص  -
إالصالح والهدم وال�سویة، وهاذي لكها رخص �ات �دیدة يف هاذ 

  هذا موجود؛ 66.12القانون 

مرشوع مرسوم یتعلق بت�دید �یف�ة مراق�ة وزجر ا�الفات، وأ�مر  -
 ئیة؛یتعلق ٔ�ساسا بتخویل الصفة د�ل ضابط الرشطة القضا

واملرشوع الثالث یتعلق بت�دید املقصود �ٕالدارة ا�ول لها ٕا�ادة  -
 .منوذج دفرت الورش

وهاذ النصوص لكها موجودة بعد وا�د السلس� د�ل املشاورات، 
وميكن يل نقول ب�ٔهنا يف أ�سابیع القلی� املق�� س�مت، ٕان شاء هللا، املصادقة 

  .�لهيا يف جملس احلكومة

  :لسةاجل  رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
فعال الیوم تت�رشو� ب�ٔهنا موجودة وب�ٔهنا �اهزة ويف أ�سابیع القلی� 

السؤال ٔ�ن تنطرحوه بناء �ىل غتصدر، لكن ٔ�ح�ا الس�ید الوز�ر ملا تنطرحو 
معا�ة د�لنا يف �الق�نا، خصوصا اح�ا رؤساء ا�الس امجلاعیة وامجلا�ات 
الرتابیة ا�يل هام قراب من الش�ٔن احمليل، قراب من املواطنني، عند� 
طلبات د�ل املواطنني ف� یتعلق �لرخص ا�يل ذ�رتوا، رخص إالصالح، 

  .اس واقفني �لهياال�سویة، و�ريها من الرخص، الن
اح�ا بني ٔ�مر�ن ٕاما م�حوها، غمننحوها �ارج القانون ٔ�ن النصوص 
التنظميیة ما �ار�اش، وٕاما ما نعطیوهاش �لمواطنني وغنعرقلو وا�د 

تیطلبوها ووا�د اخلدمة ارتفاق�ة �لمواطنني ا�يل �اصنا  العملیة ا�يل الناس
  .نوف�و هبا

ت من السادة العامل �یقول � أ�مر الثاين، ٔ�ح�ا� كنتوصلو مبراسال
ام�حوا الرخص، ولو يف خمالفة �لنصوص التنظميیة، ٔ�ح�ا� ٔ�خرى كنتوصلو 
مبراسالت من عامل �ٓخر�ن تیقول � ممنوع متنحوا هاذ الرخص ٔ�ن فهيا 
مق�ضیات مازال �دیدة وما�ارف�هناش ٔ�ش�نو يه، وكنتوصلو ٔ�ح�ا� من 

ا الرخص ٔ�ن الرٔ�ي د�لنا يف بعضها، الواك� احلرضیة كتقول � ممنوع متنحو 
خصوصا يف الرخصة املتعلقة �ل�سویة، رٔ�ي ملزم، ٕایوا كنولیو بني ٔ�مر�ن 

�ىل س�نة ونصف تقریبا  -كام قلت  -وكنبقاو مع احلكومة تقریبا ما �زید 
  .كنتظرو وكن�س�ناو ما ی�ٔيت ٔ�و ال ی�ٔيت

، وكنمتىن هاذ الیوم �رشتو� وقلتو لنا يف أ�سابیع القریبة ٕان شاء هللا
 الس�یدأ�سابیع �كون فعال ٔ�سابیع قلی� وما جتاوزش شهر د�ل أ��م، �ك 

الوز�ر؟ حتاولوا، وا�ا تقولوا لنا حتاولوا وتبقا متا ذاك اليش معلق ب��مك وبني 
  .ا�ا�لیة وبني أ�مانة العامة �لحكومة

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

ن الرد �ىل التعق�ب، الس�ید الوز�ر، يف ٕاطار الوقت لمك الرد ٕاىل اك
  .املتبقى، تفضل

  :الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة الرتابالس�ید وز�ر ٕا�داد 
ٕاذن بطبیعة احلال هذه م�ال اك�ن رخص �دیدة، ال�سویة ما اكن�ش 
من ق�ل، الهدم �اصو وا�د العدد د�ل الضوابط والضام�ت القانونیة ٔ�ن 

ا� معقدة، �اصها ضوابط قانونیة، مث اك�ن مس�ٔ� سالمة الساكنة ود�ل مس
املارة ٕاىل �ري ذ�، هذا لكه اكن �یتطلب ال�شاور ا�يل رمبا یفرس هاذ 
الت�ٔ�ري، ولكن ٔ�عتقد ب�ٔن ا�ٓن مجیع أ�مور والظروف �ی�ٔة �ش متر هاذ 

بط العام النصوص �رس�ة، وكذ� وا�د املرسوم �م ا�يل تیوافق �ىل الضا
�لبناء، ا�يل تی�دد رشوط �سلمي خمتلف الرخص مبا فهيا هاذ أ��رية، 
وهكذا �ادي �كون عند� وا�د الرتسانة قانونیة ا�يل ٔ�متىن ٔ�ن نت�اوزو �دد 

  .املشالك ا�يل ذ�رتوا يف سؤالمك

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

�ين مالل، اللكمة ٔ��د السؤال الثاين موضو�ه مرشوع املدینة القدمية ب 
  .السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل اليس شد

  :املس�شار الس�ید امحد شد
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  ٔ�خوايت، 

  ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،
یعترب ت�ٔهیل املدینة القدمية مبدینة بين مالل ٕا�دى املشاریع الهامة يف 

مج التمنیة احمللیة وإالقلميیة، ح�ث حظي هذا املرشوع الهام بتقدميه ٔ�مام �ر�
ٔ�نظار صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا �الل الز�رة املميونة 

  .، وم�ذ ذ� التارخي الزال املرشوع �راوح ماكنه2012ٕاىل إالقلمي س�نة 
وع احلیوي ٕاىل ٕاذن ما يه التدابري اليت س���ذوهنا ٕالخراج هذا املرش 

  �زي الوجود؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
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  .لٕال�ابة �ىل السؤال ،الس�ید الوز�ر ،اللكمة لمك

  :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هاذ السؤال

غة ٔ�وسع، ال بد الت�ٔ�ید ب�ٔن هاذ القضیة رمبا �ش نعطیو لیه وا�د الصب
د�ل املدن القدمية وأ��س�ة العتیقة حق�قة مس�ٔ� ٔ�ساس�یة، رمبا من 
ٕاجيابیات التعمري يف بالد� ٔ�ن هاذ املدن مزا� موجودة، �ددة يف بعض 

موجودة، و�لتايل من املفروض  زالاأ�ح�ان يف وضعیة هشة، ولكن م
ظا �ىل وا�د املوروث ثقايف ٔ�سايس، �نیا �لینا نعت��و هبا، ٔ�وال حفا

العتبارات اج�عیة، نظرا �لساكنة ا�يل ساكنة فهيا، مث العتبارات اق�صادیة 
  .ٔ�ن �مثني هاذ ال�س�یج ميكن لو �كون رافعة حق�قة لوا�د املسلسل �منوي

ف� خيص بين مالل، اكن ٔ�وال جوج د�ل الربامج، �ر�مج د�ل ٕا�ادة 
بنایة �ددة �الهنیار ا�ٓن اك�ن  300ور املهددة �الهنیار، ٕایواء قاطين ا�

  .معلیة د�ل ٕا�ادة ٕایواء القاطنني هبا
بنایة  200بنایة و�رممي وصیانة  �300رح�ل وموا�بة معلیة ٕا�ادة بناء 
  .�ددة �الهنیار، ٕاذن هذا ماش�یني ف�ه

ر �لمدینة مث اك�ن �لفعل هاذ االتفاق�ة ا�يل تتعلق برب�مج رد �عتبا
العتیقة لبين مالل، اكینة هاد االتفاق�ة من ٔ��ل هتیئة الطرقات واملسا� 
ا�ا�لیة �لمدینة، وقد مت حلد ا�ٓن ٕاجناز ٔ�شغال التث��ت والتدعمي �لكهوف 
املن�رشة يف بين مالل، والق�ام ب�ٔشغال تبلیط خمتلف احملاور الطرق�ة 

ت ف� خيص وا�د بعض املهیلكة، مث اك�ن تعدیالت، اتفاق�ات تعدیال
ا�هتیئات بعض املسا�ات العموم�ة، وجتاوز� ذاك اليش ا�يل اكن مقرر 
ٔ�صال، اكن بعض الرشاكء ا�يل ما وفاوش �اللزتامات د�هلم، ولكن الوزارة 
معب�ٔة، وا�ٓن الرب�مج یمت �شلك طبیعي، وهنایة د�ل هاذ الرب�مج يف 

، ولكن الرد �ىل النقطة ا�يل ، هذه يه املعطیات ا�يل عندي الیوم2018
ج�توا يف السؤال د�لمك كتجعلنا نؤكدوا ب�ٔن هاذ االتفاق�ات �اص نوع من 
الرصامة وا�ٓلیات د�ل حق�قة ن��عوها �شلك ٔ�دق، حىت امجلیع یويف 

  .�اللزتامات د�لو

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

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :شد ٔ�محداملس�شار الس�ید 
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر، 

تدار اليشء الك�ري ف� خيص ٕا�ادة ٕایواء ساكين املدینة القدمية، ومن 
طبیعة احلال ٔ�ن مدینة مكدینة بين مالل، ساكن مدینة بين مالل، املدینة 
القدمية، عندها وا�د املزية �اصة، سواء �ىل املس�توى الوطين ٔ�و حىت 

املس�توى ا�ويل، اكینة مجمو�ة د�ل الكهوف ا�يل كتكون حتت  �ىل

املنازل، وهذا رمبا ك�شلك خطر �ىل ٔ�رواح الساكنة، فعال هاذ الباب تدار 
  . ف�ه الك�ري، ولكن �رشاكة

ولكن امسح يل، الس�ید الوز�ر، اك�ن اس��اء �بري،ٔ�ن تقریبا تصوروا 
ن اس��اء �ىل املس�توى اك� املیون درمه، �اصمك �شوفو  50مرشوع د�ل 

ومن طبیعة احلال اس��اء ا�يل �اصل عند الساكنة ومن طبیعة  ي،الت�ار 
 6هك�ار رهناها �ملشاریع تقریبا مدة  34احلال عند احلرف�ني، ٔ�ن تقریبا 

، مع العمل ٔ�ن الس�ید %50س�نوات ما تدارش ف�ه ولو جزء ولو تقریبا 
ا�الس الب�یة قدمت مجمو�ة الوايل، ومن طبیعة احلال السلطة احمللیة و 

د�ل الشاك�ت، مجمو�ة د�ل املالحظات، مجمو�ة د�ل �قرتا�ات �ىل 
ٔ�ساس ٔ�ننا �یفاش نعتقو هاذ املرشوع �ش ميكن حيصل، خيرج �زي 
الوجود، �ش ميكن ٔ�ننا ننطلقو يف مشاریع ٔ�خرى، ٕاال ٔ�ن الوزارة والرشكة 

د �س��اء �بري، ٔ�ن ما �اول�ش من طبیعة احلال رشكة العمران، اك�ن وا�
ما ٔ�مكن ٔ�هنا تنفذ املرشوع د�لها يف وا�د املدة ا�يل تقریبا حمددة من 

  .طبیعة احلال من �الل الصفقات
اليشء ا�ٓخر هو ٔ�ن تقریبا الس�ید الوز�ر، هو ٔ�ن كنعرفو ب�ٔن اح�ا 
�اصنا نطلقو وا�د �نطالقة ٔ�خرى �ش ميكن ٔ�ننا منرروا ٔ�ش�یاء ٔ�خرى، 

�ال احملالت الت�اریة ٔ�ن رمبا ٕاىل حصل وا�د إالفالس عند مجمو�ة د�ل م 
و ب�ٔن االت�ار، وٕاىل رمبا �اولمت ما ٔ�مكن تلتقطوا، ودرتو حبث �ادي تلق

الت�ار حصل عندمه مجمو�ة من الشوارع، مجمو�ة من أ�زقة ا�يل �رهنت 
ا�يل �ا صها  �ملشاریع ا�يل ما مت�ش وما مكل�ش يف املدة القانونیة د�لها

  .تنجز فهيا
ٕاذن اح�ا مق�لني �ىل مجمو�ة د�ل املشاریع، حبیث ٔ�ن املدینة القدمية 
د�ل مدینة بين مالل يه القلب النابض د�ل الرواج الت�اري 
و�ق�صادي، ومن طبیعة احلال الس�یا� دا�ل املدینة، ؤ�� ك�شوف ب�ٔن 

رج هاذ املشاریع حلزي الوزارة �اصها يه تبذل جمهود �یفاش ٔ�هنا توصل خت
الوجود، ٕاال ٔ�ن اكنت الوزارة والرشكة يه العرق� أ�ساس�یة يف التمنیة 

  .احمللیة
ٕاذن، الس�ید الوز�ر، طلبنا والر�اء د�لنا ٔ��مك حتاولوا تبذلوا جمهود 
�بري، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن تعطى العنایة الاكف�ة، سواء �لمدینة القدمية ٔ�و احملالت 

ا�يل �یقطنوا دا�ل هاذ املربع د�ل املدینة القدمية،  الت�اریة ٔ�و احلرف�ني
خصوصا ٔ�ن عندها ام�یاز �اص، ٔ�هنا كنقول � ب�ٔهنا عندها وا�د الصفة 

  .�املیة مايش وطنیة، �املیة
  .وشكرا

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

نعتقد، تفضلوا ثواين ك ال لمك اللكمة يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب يف بعض 
  .الس�ید الوز�ر
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  :الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة الرتابالس�ید وز�ر ٕا�داد 
رمبا الوضعیة د�ل بين مالل �س�تحق زعام جنلسو رمبا يف �ني املاكن، 

  .. �ش �شوفو ٔ�ش�نو يه
ٔ�� املعطیات ا�يل عندي يه ٔ�ن الوزارة بطبیعة احلال اك�ن بعض 

ىل �ري ذ�، ولكن س�ب الت�ٔخر هو ٔ�ساسا وا�د الصفقات بدون �دوى إ 
ما وفاوش بوا�د العدد من �لزتامات،  -نقولها برصا�ة  -العدد الرشاكء 

ولكن �ىل لك �ال املعطیات ا�يل عندي الیوم هو ٔ�ن أ�عامل ا�ٓن �اریة 
  وٕان شاء هللا

، وهذا رمبا �اصو يش �لسة �ش 2018الرب�مج �ادي ی�هت�ي يف هنایة 
  .وا ف�هنتعمق

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

السؤ�ن الثالث والرابع جتمعهام و�دة املوضوع، �ا س�نعرضهام دفعة 
وا�دة، والبدایة مع سؤال فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، وموضو�ه وضعیة 

  .التعمري �لعامل القروي، تفضل الس�ید الرئ�س

  :البكوري محمداملس�شار الس�ید 
  رئ�س،الس�ید ال

  السادة الوزراء،
  ،السادة والس�یدات املس�شار�ن واملس�شارات

تعاين ساكنة العامل القروي من صعو�ت �برية يف جمال التعمري ح�ث ٕان 
معلیة البناء م�وقفة ومعاقب �لهيا مما �شجع �ىل تنايم ظاهرة البناء الرسي 

 �ىل هذه ویوقف ا�ورة �ق�صادیة الوطنیة، ٕاىل مىت س��قى قطاع التعمري
  الوضعیة؟ 
  .شكرا

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

اللكمة  ،السؤال الثاين موضو�ه ت�س�یط رشوط البناء يف العامل القروي
ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� املعارصة، تفضل الس�ید 

  .الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد السالم بلقشور
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ة الوزراء،الساد
يف نفس الس�یاق كزم�يل ساكنة العامل القروي معاق�ة الیوم وتعاين من 
�دم �رس�یخ قوانني واحضة وشفافة من ٔ��ل البناء يف العامل القروي، 
وكذ� كنعرب �ىل التضامن د�يل مع زم�يل يف فریق العدا� والتمنیة اليس 

 �ا هبا القانون لهوا�رشي املعا�ة د�لو مكسري من �الل الضبابیة ا�يل

  .اجلدید د�ل التعمري وكذ� غیاب املراس�مي التطبیق�ة

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

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالني املتعلقني �لتعمري �لعامل 
  .القروي، تفضل

  :ةالوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدین الرتابالس�ید وز�ر ٕا�داد 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

بطبیعة احلال لك ٔ�س�بوع عند� ٔ�س�ئ� �ىل القضیة د�ل البناء يف العامل 
القروي، أ�س�بوع ا�يل فات يف جملس النواب، هذا أ�س�بوع وٕان دل هذا 
�ىل يشء ٕامنا یدل ب�ٔن املشلك مطروح ٕ�حلاح، واح�ا واعون متاما ب�ٔن 

  .املشلك �اصو یتعاجل جبدیة و�شلك معیق
بغیت نقول ٔ�ش�نو يه احملاور د�ل العمل؟ اكن ٔ�وال املسائل ايل ا�

القانونیة، اك�ن القانون، إال�راهات د�لو، ولكن �لنظر خلصوصیة العامل 
القروي ال�رشیعات املعمول هبا ٔ��ازت إالماكنیة د�ل �س�ت��اءات والزنول 

�لو  �ىل ٕاطار وا�د، والسامح �لرفع من �دد أ�م�ار املب��ة، وكذا
البنا�ت، ٕاذا اكن هناك ما یربر ذ�، رشیطة تفادي العملیات اليت من 
ش�ٔهنا هتدد ممزيات هاته املناطق، م�ال ضوا� املدن، أ�رايض السقویة، 

  .املناطق الغابویة، السا�لیة ٕاىل �ري ذ�
مث وهذه مس�ٔ� ٔ�ساس�یة رمبا البعض ما تیعرفهاش عندما یتعلق أ�مر 

ة وذ� ٕ�ضافة طابق �ٓخر ٔ�و بیوت ٔ�خرى ملحقة فال بتوس�یع م�اين قامئ
  .جيب اشرتاط مسا�ة الهك�ار الوا�د لٔ�رايض املعنیة

مك�ت هذه التوجهيات حنو ا�لیونة من بلوغ نتاجئ �د �مة، ٕاذ يف 
ٔ�لف ملفا ��االت القرویة حيض  21اكنت معاجلة ودراسة ما یناهز  2017

من ت�  %71وب إالشارة ٕاىل ٔ�ن �ملوافقة، مع وج %73مهنا ما یناهز 
املوافق �لهيا تقل مساحهتا �ىل هك�ار، هذا ٔ�قول هناك لیونة هناك موانع، 

  .�ىل لك �ال هذا هو التو�ه
یتعني إالشارة ٕاىل �ون �دد امللفات  ،وخبصوص �ة بين مالل خ�یفرة

هز ملفا من ٔ�صل ما ینا 1250املوافق �لهيا والواقعة يف ا�االت القرویة بلغ 
  .د�ل املوافقة، هذه نقطة %90، ٔ�ي تقریبا 1400

احملور الثاين د�ل العمل، القضیة د�ل املسا�دة الهندس�یة واملعامریة 
هذا يشء ٔ�سايس هذه موجودة م�ذ زمن ولكن ما �دما�ش مز�ن حلد 
ا�ٓن، ا�ٓن صیا�ة �دیدة ا�يل وسعت املس�تف�د�ن من هاذ املسا�دة ا�انیة 

  .د�ل التد�ل وكذ� ا�االت
وا�ٓن اح�ا �ازمني ب�ٔن هاذ الرب�مج نعطیو وا�د ا�فعة، عند� 

د�ل اجلهات، واكن  5رشااكت مع وا�د العدد ا�الس يف جمالس اجلهة 
التفویض �ع�دات �لواكالت احلرضیة �ش �رشعوا يف العمل وحىت يف 

ة رفعنا وا�د العدد ا�الس إالداریة د�ل الواكالت احلرضیة يف املدة أ��ري 
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د�ل العوائق وإال�راهات القانونیة ٔ�مام تنف�ذ هاذ املس�ٔ�، ٕاذن �اصنا نعطیو 
 .دفعة يف هاذ ا�ال

احملور الثالث د�ل العمل هو تغطیة و�ئق التعمري يف مجیع املناطق 
ا�يل فهيا وا�د الضغط دميغرايف قوي، وصلنا وا�د ال�سب د�ل التغطیة ال 

 ن ی��غي �جهتاد حىت نعطي وا�د إالطار قانوين �لمس�ٔ� د�لب�ٔس هبا ولك
 - وهذي يه ٔ�عتقد مس�ٔ� ٔ�ساس�یة من الناح�ة ٕإالسرتاتیجیة  -البناء، مث 

لك ما نقوم به ا�ٓن ف� خيص املراكز القرویة، ف� خيص الرب�مج د�ل 
 وهذا لك حماربة الفوارق ا�الیة، ف� خيص الرب�مج د�ل املراكز الصا�دة،

وا�د ا�منوذج تعمريي لصو یؤدي یوا�بو وا�د العرض سكين ونوصلو خ
نوع من التجمیع، وتفادي وا�د املبالغة يف ال م��دد، م�ين �ىل وا�د 

ال�ش�ت�ت والتفرقة ما بني املسا�ن، اليش ا�يل تی�ٔدي ٕاىل وا�د التلكفة 
تو�ات �هظة مالیا وبدون مردودیة اق�صادیة واج�عیة، ٕاذن هاذي يه ال 

ولكن ٔ�� م�فق معمك ب�ٔن يف هاذ القضیة العامل القروي �اصنا نعطیوها عنایة 
  .�اصة و�اصة �دا

  .شكرا

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

منر ا�ٓن ٕاىل التعق�بات �ىل جواب الس�ید الوز�ر واللكمة لفریق التجمع 
  .الوطين لٔ�حرار، تفضل الس�ید الرئ�س

  :البكوري دمحماملس�شار الس�ید 
وا�ا ما م�فقش مع �زاف د�ل أ�رقام . شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك

  .واملسا�دة املعامریة ا�انیة ما اك�ن من هاذ اليش والو ا�يل قلتو
  الس�ید الوز�ر،

أ�مر ل�س هبذا القدر، بل یتعداه، ساكن امجلا�ات القرویة یعانون من 
رخص البناء والصعو�ت اليت  وضعیة مزریة ف� یتعلق �حلصول �ىل

�ك�نفها �ىل مجیع أ�صعدة �ق�صادیة و�ج�عیة، البلواكج الواحض يف 
هذا املیدان وا�ي ٔ�دى ٕاىل مس�توى من �ح�قان مل نعرفه من ق�ل الس�ید 
الوز�ر، املواطن ال یعرف الواك� احلرضیة و�س�هتدف الناخ�ني ا��ن ٔ�عطوه 

هنم، فال بد ٔ�ن تعمل السلطات العموم�ة بتوج�ه ثقهتم وصوتوا �لیه لیدافع ع
الرٔ�ي �لمد�ر�ن احمللیني من �الل دور�ت حتهثا �ىل ت�س�یط مساطر 
التعمري وفق خصوصیات املنطقة، ؤ�ن ال یق�رص دورها يف الرشطي ا�ي 
حيرر خمالفات و�ر�یع ا�الفني �ىل ٔ�داء ا��ا�ر، فهذا ی��اىف مع دور 

زم ومن واجهبا ٔ�ن تعمل �ىل ٕاجياد �لول لضامن املؤسسات اليت من الال
  .�رامة املواطنني

القوانني تناست ٔ�ن �شرتط تنظمي ا�ال بتوفري إالماكنیات املادیة 
واملوضوعیة وتلزم ا�و� برضورة العمل �ىل توفريها، ٔ��ن س�یذهب املواطن 

من ٕان م�ع من بناء مسكن ٔ�رسته ؤ�والده، وامجلا�ة ا�ٓن م�ق� �مللفات 

  .هذا النوع
  الس�ید الوز�ر، 

ال تو�د حلد ا�ٓن �ىل مس�توى التدبري احمليل ٕاسرتاتیجیة واحضة وال 
�ر�مج معل مفصل وال ت�س�یق مع خمتلف املصاحل من ٔ��ل تدبري هذا 
امللف الشائك ا�ي ال حيمتل الت�ٔ�ري، مفن ٔ��ل حتق�ق قفزات �مة يف هذا 

ونون مع الساكنة اليت انتخبهتم امللف حنتاج ٕاىل وجه فكري، م�تخبون �ك
ول�س مع القوانني اجلافة وا�حفة ٔ�ح�ا�، واليت تغافلت ٔ�ن هناك ساكنة 
�س�یطة تنقصها لك مس�تلزمات احلیاة الكرمية ويه تعاين من املساطر 

  . املعقدة �لتعمري
 ،ٕان رؤساء امجلا�ات، الس�ید الرئ�س، ٔ�صبحت س�یوف فوق رقاهبم

  . ال �ىل الساكنةفاقد�ن لٕالرادة وعبئا ثق�
هذه القوانني ٔ�دت ٕاىل خسا�ر معنویة ومادیة �هظة ؤ�ساءت ٕاىل هذا 

  .املواطن ال�س�یط
الس�ید  �66.12ان الوقت و�رس�ة ٕاجراء تعدیل �ىل هذا القانون 

  .الوز�ر
  .وشكرا

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

  .اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة

  :السالم بلقشور عبداملس�شار الس�ید 
يف احلق�قة، �ىل نفس إالیقاع د�ل الزم�ل بطبیعة احلال والیوم رفع 
إالیقاع ما عود�ش �ىل هاذ اليش، ولكن هذا ٕان دل �ىل يشء فهو یدل 
�ىل املعا�ة د�ل العامل القروي، �لفعل، يف املس�ٔ� د�ل البناء، يف الوقت 

ا�رامه من ٔ��ل تث��ت الساكنة ا�يل ا�و� �شلك �ام ترصف املالیري د�ل 
يف العامل القروي ال من �ر�مج د�ل املاء الصاحل �لرشب وال مالیني 
الك�لومرتات، �ٓالف الك�لومرتات د�ل فك العز� يف العامل القروي وال 
ا�متدرس وال التطب�ب دا�ل العامل القروي، تنلقاو ٔ�ن وزارة السكىن �ارج 

رشوع مرسوم، والزالت تبحث عن هاذ الس�یاق والزالت تبحث عن م 
�ر�مج ا�يل ذ�رتو الس�ید الوز�ر �لك ا�رتام، هو م�ايل سور�يل، س�نعمل 

ٕاسرتاتیجیة، ذاك اليش ا�يل تتقولوا زو�ن، ولكن راه صعیب .. �ىل ط ط
ٔ�ننا نفذوه �ىل ٔ�رض الواقع، ٔ�ن هناك وضع خيتلف متاما �ىل ما �سطرونه 

  .عند املهندسني املعامریني يف أ�وراق ويف املاكتب وال حىت
الوضع د�ل العامل القروي يف بالد� هو وضع اس�ت��ايئ �م�یاز، ولكن 

  شكون ا�يل مس�تغلو ا�ٓن؟ا
مس�تغاله �ات، مس�تغاله سلطات حملیة وٕاقلميیة، بل الناس راه تت�ين 
مايش ما تت���ش، ولكن تت�ين بوسائل ٔ�خرى تتعرفوها وتنعرفوها، حىت 

ٔ�سف، يف الوقت ا�يل ت��حثو �ىل الشفاف�ة وت��حثو �ىل �ا�ة ما واقفة ل
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الوضوح يف القوانني و�ىل الكرامة د�ل املواطن من ٔ��ل البناء �شلك 
یضمن � �رام�ه يف وطنه، فهو تی�ين بطرق ملتویة �ش ميكن لو ٔ�هنا یبقى 

  .يف بالدو، بالد أ��داد د�لو يف العامل القروي
، �ش املواطن یبقى يف العامل القروي، عند� مصل�ة، الس�ید الوز�ر

يف املدن،  %60يف العامل القروي و %40اكینة جهرة، الیوم راه اح�ا 
وتنعرفو اللكفة د�ل الع�ش د�ل املواطن يف العامل القروي، ٕاىل �اء ٕاىل 
املدینة راه �اصو النقل احلرضي و�اص الرصف الصحي و�اصو كذا 

ذ املواطن ال�س�یط ا�يل ت��حث �ري و�اصو كذا، تتويل عندو لكفة، ها
�ىل �یفاش ی�ين احملل د�لو بت�ٔطري ومسا�دة من مجیع اجلهات ال من 
سلطات وال من كذا وال من كذا، �اصو مييش �لواك� احلرضیة، هاذ 
السمیة بعدا �اصنا نبدلوها، ٔ�ش�نو �القهتا �لعامل القروي؟ يه واك� 

قروي، هاذ السمیة بعدا يه أ�وىل حرضیة وهو �اي �غي ی�ين يف العامل ال
�اصها معاجلة و�اصها مالءمة مع ا�س�تور ا�يل ما بق�ناش نتلكمو �ىل 

  .جام�ة قرویة وجام�ة حرضیة
د�ل جلنة �س�ت��اء، رشوط م�ح ) la commission(�لكمتو �ىل 

ولكن ما ) la commission(الرخصة �ري واحضة يف القانون، اكینة 
  .خصةاكی�ش رشوط م�ح الر 

بغیت الرخصة د�ل الرتممي ٔ�و االیوم ميل تیجي الوا�د تیقول � 
إالصالح ما عند�ش احلق تعطهيا لیه ٔ�ن القانون �ري واحض، وما ميك�ش 
نوقفو مواطن نقول � حىت �رشق لهاذ الوزارة، وٕاال هاذ الربملانیني لكهم 

ة �داها ت��حملوا املسؤولیة ميل تیدوزوا القوانني بدون مراس�مي تطبیق�
�اهزة، القوانني راه ٔ��ذت س�نوات عندمك �ش خرجت، هاذ القانون د�ل 

لني ت��حثو اوالیوم تنقولو ماز .. التعمري اكن نقاش لندوات ولقاءات، ٕاخل
خنرجو املرشوع د�ل مرسوم ٔ�و قانون مرسوم تطبیقي، ولكن راه العیب 

النصوص  ف�نا اح�ا ا�يل تندوزو القوانني بدون ما �كون جماورة لها
  .التطبیق�ة واملراس�مي التطبیق�ة املرافقة لها

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

لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�بات يف ٕاطار الوقت املتبقى، 
  .تفضل

  :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
ميك�ش القانون �كون ذریعة ٔ�و ال مربر  فقط ٔ�ؤكد ب�ٔن يف اعتقادي ما

�ش ما حنلويش املشالك د�ل الساكن، والقانون احلايل �مينح إالماكنیة 
  .د�ل �س�ت��اءات

يف الواقع رمبا اك�ن �االت، ولكن التو�ه العام هو التعامل مع هاذ 
القضیة �ك�ري من ا�لیونة، واملعطیات ا�يل عند�، ؤ�� تنحرض ا�ٓن يف 

لس إالداریة د�ل الواكالت احلرضیة، التو�ه العام ٕاىل ا�لیونة، ا�لیونة، ا�ا

ا�لیونة، مع العمل ٔ�ن مايش �اود �ين هباذ املنطلق د�ل ا�فاع عن احلق يف 
السكن �لناس يف القرى یف�حوا الباب حنو نوع من ال�س�ب ا�يل حىت وا�د 

  .ما من املصل�ة د�لو
زن، ا�رتام وا�د العدد د�ل الضوابط ٕاذن �اص وا�د النوع من التوا

تتعلق �حلركة العمرانیة، احلركة د�ل البناء ومن �ة بطبیعة احلال ضامن 
  .احلق مجلیع املغاربة يف السكن الالئق

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة ا�س�توریة

ة لقطاع الص�ة واملتعلقة �ملص�ات اخلاصة، ون��قل ٕاىل أ�س�ئ� املو�
ٔ�س�ئ� جتمعها بطبیعة احلال و�دة  3ونظرا لو�دة املوضوع خبصوص 

املوضوع، وبعد موافقة الفرق وا�مو�ة املعنیة �ملوضوع س�مت عرض ٔ�س�ئلهتا 
  .دفعة وا�دة

فالبدایة مع سؤال مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، وموضوع 
اق�ة املص�ات اخلاصة وجودة اخلدمات اليت تقد�ا، الس�یدة السؤال مر 

  .املس�شارة تفضيل

 :ر�اء الكساب الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

  .�سائلمك الس�ید الوز�ر حول مراق�ة املص�ات اخلاصة
  .وشكرا

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

السؤال الثاين موضو�ه مراق�ة مص�ات القطاع اخلاص، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال، الس�ید الرئ�س 

  .تفضل

  :الس�باعي م�اركاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ا�ي تلعبه مص�ات القطاع اخلاص كفا�ل ٔ�سايس  ال ننكر ا�ور الهام
يف جمال الص�ة ببالد�، لكن هذا ال یعف�نا من الت�ٔ�ید �ىل �ون الرفع من 
وثرية مراق�هتا ٔ�حضى رضورة مل�ة و�ٓنیة، سواء �ىل مس�توى اخلدمات 
املقدمة ٔ�و أ�سعار اليت تفرضها واليت تبقى خ�الیة، وال �راعي الوضعیة 

  . املغريب املادیة �لمواطن
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بناء �لیه �سائلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه ا�ٓلیات �لمراق�ة ملص�ات 
القطاع اخلاص؟ ما يه إالجراءات والتدابري املزمع اختاذها ملراق�ة هذه 

  املص�ات وضامن حامیة مصاحل املواطنني؟
  .شكرا

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

الش�یك �ضامنة �لولوج ٕاىل العالج  السؤال الثالث موضو�ه تفامق ظاهرة
دا�ل املص�ات اخلاصة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد 

  .املغريب �لشغل ل�سط السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

  :ح�توم محمداملس�شار الس�ید 
  شكرا الس�ید الرئ�س،

  ،الس�ید الوز�ر
ضامنة لولوج ما زالت ظاهرة ٕار�ام املواطنني �ىل تقدمي الش�یاكت �
) le noir(العالج �ملص�ات اخلاصة تتفامق �س�مترار، ٕاضافة ٕاىل طلب 

وكذ� �دم ا�رتام التعرفة املرجعیة، ماذا قامت به وزارا�مك لوضع �د لهذه 
  الظاهرة اخلطرية والشاذة يف معاجلة القضا� الصحیة �ملغرب؟

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

لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ�، تفضل �لمنصة، تفضل، اللكمة لمك ا
  .لٔ�جوبة �ىل أ�س�ئ� الثالث املتعلقة �ملص�ات اخلاصة تفضل

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 راق�ة د�ل املص�ات اخلاصةاملٔ�شكر طار� هذا السؤال املهم حول 

واجلودة د�ل اخلدمات �ىل مس�توى ت� املص�ات وتفامق بعض الظواهر 
ا�يل لك املواطنني الیوم �یقدروا یتلكموا �لهيا وا�يل بدور� كذ� ٔ�نه 

  .القوانني اليت تؤطرها نفذون��عوها و 
ٔ�وال ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�نه املص�ات اخلاصة يه مؤسسات فا�� ٔ�ساس�یة 

د�، ويف تصور� �لمنظومة الصحیة والتنظمي يف املنظومة د�ل الص�ة ببال
د�لها وتعز�ز عرض العال�ات ال ميكن ٔ�ن ن�سخ ا�ور ا�ي تلعبه ت� 
املص�ات، ٔ�اكنت اليت لها طابع نفعي رحبي ٔ�و ت� اليت لها طابع �ري نفعي، 
وهو نظام كذ� نت��عه من �الل ا�ٓلیات د�ل التدبري د�لو والن�ا�ة د�ل 

و�یف ميكن ٔ�ن نذهب يف اجتاه م�ظومة حصیة یتعاون فهيا  العمل د�لو
  .امجلیع، والراحب أ�ول وأ��ري �كون هو املواطن

القانون بطبیعة احلال، املص�ات اكنت يف وقت مايض ختضع ٕاىل 
ٔ��ل  ا�ي اكنت �شوبه �دة ثغرات واكن یمت اس�تغاللها من 10.94

  .ممارسات ال متت ب�ٔي ص� ملهنة الطب الن���
املتعلق مبزاو� �نة الطب،  131.13الیوم بعدما ما صدر القانون 
) 75املادة (، هناك مادة رصحية 2016واملرسوم د�ل التنف�ذ د�لو د�ل 

تنص برضورة إال�الن �شلك واحض ومقروء يف ٔ�ما�ن �س�تق�ال ويف 
وا�ات ماكتب الفو�رة عن لك املعلومات املتعلقة ب�ٔسعار اخلدمات اليت 

ضها املص�ات، كام تفرض هذا املادة ٕا�الن اخنراط املص�ة، ٔ�و �دم تعر 
  .اخنراطها يف الت�ٔمني إالج�اري أ�سايس

�متنع هاذ املادة �ىل املص�ة ٔ�ن تطلب من أ�ش�اص املؤم�ني ٔ�و ذوي 

حقوقهم ضامنة نقدیة بواسطة الش�یك ٔ�و ب�ٔي وس�ی� من الوسائل لٔ�داء ما 
  .قهم�دا املبالغ املتبق�ة �ىل �ات 

جيب كذ� �ىل املص�ة �سلمي وصل ٔ�داء عن لك م�لغ مايل مت 
اس�ت�الصه مقابل �ال�ات، مز�ن نوحضو من هاذ املنصة ما یقو� 

  .القانون
فو�رة أ�دویة �لمرىض �ملص�ات  ةتنص �ىل �دم ٕاماكنی 73املادة 

�سعر یفوق السعر اخلاص �ملس�شفى احملدد مبوجب النصوص، �ري ٔ�نه 
وصیة بعض العملیات اجلراح�ة ٔ�و التد�الت الطبیة فميكن ٔ�ن نظرا خلص

�كون هناك معلیات ٕاضاف�ة مل �كن يف ال�شخیص أ�ول، مما ی��ج عنه 
  .مصاریف ٕاضاف�ة

من �ة ٔ�خرى الوزارة تعزز من �ام التف��ش، وذ� لضامن ا�رتام 
 معایري السالمة الصحیة و�لزتام بنص القانون اجلاري به العمل، هاذ

املق�ىض ا�يل �لكمتوا �لیه د�ل ٔ�و هاذ املامرسة ا�يل �لكمتوا �لهيا د�ل 
الش�یك، بغیت نتلكم ب�ٔنه راه اك�ن كذ� بند يف القانون اجلنايئ ا�يل ت��ص 

  .�ىل ٔ�ن الش�یك وس�ی� د�ل أ�داء وال ميكن ٔ�ن �س�تعمل �ضامن
ولقد �دد املرسوم ا�يل �لكمت �لیه املسطرة املتبعة والرشوط 
والو�ئق والبیا�ت الرضوریة �لحصول �ىل رخصة ٕا�شاء واس�تغالل 
املص�ات، ٕاذا مسحمت س�ٔ�لكم كذ� �ىل مس�ٔ� ٕا�شاء املص�ة واملعایري 
التق�یة الرضوریة ٕال�شاء واس�تغالل املص�ات واملؤسسات املامث�، حمددة 
مبوجب قرارات لوز�ر الص�ة، ويه معایري مرتبطة �لبناء، �لو�دات 

یة، ومعایري التجهزيات الطبیة، وكذ� تتعلق �ملوارد ال�رشیة من ٔ�طر الطب 
  .طبیة وش�به طبیة

، مشلكة من ٔ�طر وزارة 2017هناك جلنة �اصة حتدثت مبوجب قرار 
الص�ة يف مجیع التخصصات �ندسني معامریني وبیوطبیني ٔ�طباء قانونیني 

ا �ش�تغل يف دراسة باكة وهتویة و�هر�ء لكهس� تق�یني يف امل�ش�ٓت الف�یة من 
  .مشاریع ٕا�شاء املص�ات

بعد دراسات هاذ ا�لجنة تقوم ٕ��داد تقر�ر تدرج ف�ه املالحظات اليت 
و�دت، وبعد ذ� یمت الرتخ�ص، بعد احلصول �ىل هذا إالذن بطبیعة 
احلال �س�متر املراق�ة بعد إال�شاء ضام� ال�رتام النصوص القانونیة ا�يل 

�ىل الق�ام  131.13من القانون  89لامدة املادة تتعمل الوزارة، اس��ادا �
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بعملیة التف��ش، ٕاذن الوزارة تقوم بعملیة التف��ش حسب �ر�مج س�نوي، 
لك س�نة تمت املصادقة �لیه من طرف الوز�ر، �سهر �لهيا فرق مكونة من 

  .ٔ�طر حملفة من الوزارة وكذ� ممثل عن الهیئة الوطنیة لٔ�طباء
ت�شوف مدى ا�رتام املص�ات �لنصوص  معلیات التف��ش هاته تمت

ال�رشیعیة والتنظميیة اجلاري هبا العمل، تقيض یعين كذ� تق�د مص�ات 
  .��رتام م�طلبات اجلودة والسالمة

ولضامن ا�رتام هاذ املق�ضیات، فالوزارة ملا تتقوم بعملیة تف��ش يف �ا� 
ٔ�حصاب العیادة  ثبوت خمالفة تتو�ه الوزارة ٕاىل الطب�ب ٔ�و أ�طباء املعنیني

ٔ�و املص�ة ٕا�ذارا مصحو� بتقر�ر التف��ش ٕ�هناء ا�الفات املالحظة دا�ل 
ٔ��ل حتدده حسب ٔ�مهیة إالصال�ات املطلوبة، وخترب بذ� ا�لس 

  .اجلهوي لهیئة الطب��ات وأ�طباء
ٕاذا تبني من �الل ز�رة تف��ش �دیدة ٔ�نه یعين مل یمت �س�ت�ابة 

  :ب�ٔ�د إالجراء�ن التالیني حسب جسامة ا�الفاتلٔ��ذار ميكن الق�ام 
دعوة ا�لس اجلهوي �لهیئة ٕاىل تقدمي املد�ر الطيب ٔ�مام ا�لس الت�ٔدیيب 
ٔ�و حتریك املتابعات اليت تتطلهبا أ�فعال املر�ك�ة واس�تصدار ٔ�مر من رئ�س 
احملمكة ا�تصة ٕ��الق املص�ة املعنیة، يف انتظار صدور احلمك عندما �كون 

  .من ش�ٔن ا�الفة املث��ة ٔ�ن متس مبصل�ة الساكن ٔ�و سالمة املرىض
 .وشكرا

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

منر ا�ٓن ٕاىل التعق�بات �ىل جواب الس�ید الوز�ر، واللكمة �مو�ة 
  .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، الس�ید املس�شار تفضل

  :يصاداملس�شار الس�ید م�ارك ال
  .الس�ید الرئ�سشكرا 

  .شكرا الس�ید الوز�ر
كنا كنمتناو تعطینا ٔ�جوبة ا�يل �س�تافدوا مهنا املواطنات واملواطنني 
املغاربة، اكینة ظواهر واخ�الالت �دة، معا�ة د�ل املغاربة من بعد ما 
الص�ة العموم�ة حنن نعتقد يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ٔ�ن هناك 

الص�ة العموم�ة، و�لتايل ا�فع �ملواطنني والزج  س�یاسة ممهن�ة �لقضاء �ىل
هبم ٕاىل املص�ات اخلاصة، هنا نتلكمو معمك الس�ید الوز�ر بغینا الیوم 
اخلدمات الصحیة تويل كتباع، ما یبقاش املواطن ا�يل ما عندوش الفلوس 

  .الولوج ٕاىل العالج
ما  و�لتايل السؤال د�لنا اكن هو هاذ �خ�الالت الكربى من بعد

قضیتو �ىل املرفق العام، هذه �خ�الالت الكربى ا�يل اكینة يف القطاع 
اخلاص وبغینا واش الوزارة د�لمك فعال النصوص اك�ن، واش كرتاق�وا؟ 

اكینة؟ واش ) noir(حشال راق�توا د�ل املص�ات؟ واش الظاهرة د�ل 
)les chèques ( ا�يل �یتعطاو)de garantie (؟ اكینة وال ما اكی�ش

 ،لكيش �یعرف هاد اليش، واش املغريب الیوم ميل �سمع الهرضة د�لمك
�دا ميل مييش �لمص�ة وهو و�و مریض وال أ�ب د�لو  ،الس�ید الوز�ر

مریض واش �ادي یبقى یفكر يف املرض د�ل القریب د�لو وال �ادي یبقى 
  .ودور د�ل احلكومة ،الس�ید الوز�ر ،یتعارك مع املص�ات؟ هذا دورمك

حقهم يف  الرضائب �لحكومة �ش یلقاو املغاربة ميل �یعطیو ،مالیو 
�لمص�ات،  الیوم �ميش�یو ،حقهم يف التعلمي العمويم العال�ات، �ش یلقاو

لكيش �یعرف، كتد�ل �لمص�ة ٔ�ول �ا�ة هو املبلغ املايل �ري معروف، 
  .و�لتايل اكینة ابزتاز د�ل املواطنات واملواطنني

واش عندمك دراسة حول مك من  ،الس�ید الوز�ر ،لمك بغینا نقولوا ،الیوم
مص�ة حترتم القانون؟ �ل�س�بة لنا لٔ�طر الطبیة واملوارد ال�رشیة ا�يل 
�ش�تغل دا�ل هذه املص�ات واش فعال تتلقى �كو�ن وكتطور املهارات 
  د�لها ٔ�مام ٕا�الق د�ل مؤسسة د�ل التكو�ن د�ل هذه املدارس اخلاصة؟ 

ل الساكنة يف ٔ�مه يشء ا�يل هو الص�ة د�لها هو الیوم املعا�ة د�
اليش �شلك دوري، �اصنا تقولوا لنا  ذمعروف ؤ�نمت ميكن تطلعون �ىل ها

ها ) clinique( ـٔ�ش�نو يه إالجراءات الیوم امللموسة املواطن �دا مييش ل
ٔ�ش�نو �اصو یلقى، �اصو یلقى تعرفة معلقة قدامو، �اصو یلقى ٕاذا لقى 

حتت ) noir(وال طلب م�و يش ) chèque(يش �د طلب م�و يش 
الطب� ٔ�ش�نو �اصو ید�ر؟ من بعد ما یعاجل القریب د�لو ٔ�نه املواطن ما 
ميك�ش ذیك السا�ات یفكر يف ذاك اليش، ذیك السا�ات �یفكر يف و�و 

  من بعد ٔ�ش�نو �اصنا ند�رو؟.. وال ف�ه خوه وال يف مرتو وال
�ىل ٔ�ي   املغاربة ميكن یت�الؤ�نه هاد اليش یعين امسحوا يل نقول لمك

�لهيا، وهذا دورمك ودور احلكومة،  �ا�ة ولكن حصهتم ما ميك�ش یت�الو
ٔ�نه كنالحظو ٔ�نه هذه الظاهرة كزتید �كرب يف ا�متع، و�لتايل �اص يش 
شویة د�ل الرضب من �دید �ىل ٔ��دي بعض املتالعبني وا�يل ك�س�تغلوا 

  .�الالضعف د�ل املغاربة يف هذا ا
  .وشكرا

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

  .تفضل الس�ید الرئ�س. اللكمة �لفریق احلريك يف ٕاطار التعق�ب

  :الس�باعي م�اركاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك القمي والتفا�ل معه
طاع اخلاص يه نعید الت�ٔ�ید يف الفریق احلريك �ىل �ون مص�ات الق

رشیك اسرتاتیجي �لقطاع العمويم يف تقدمي اخلدمات الصحیة �لمواطنني، 
لك�نا �س�ل ٔ�یضا �وهنا تعرف بعض الت�اوزات و�خ�الالت، �س�توجب 

  .تد�لمك الس�ید الوز�ر ٕالر�اع أ�مور ٕاىل نصاهبا
الضامن �ىل ) chèque(ٔ�ذ�ر الس�ید الوز�ر �یف ما قالوا إالخوان 
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وأ�خطر من هذا هو ش�یك �ىل بیاض، هذا هو اخلطري  س��ل الضامن،
يف أ�مر، راه �یفام قال أ�خ راه ميل تتجیب وا�د الس�ید د�� ��ن 
د�� وال أ�ب د�� و�یكون يف وا�د احلا� حر�ة، راه ا�يل طلبوا � 
تد�رو معهم، والس�ید الزم�ل د�� الس�ید الوز�ر السابق راه فك لنا وا�د 

ٔ�ن الس�ید �لس شهر تقریبا يف املص�ة ودیناه ج�ة هامدة، ورمغ املشلك، 
ٔ�لف درمه يف الش�یك ا�يل عطامه �ىل بیاض، شكون  350ذ� �بعوه ب 

  ؟ ..ا�يل یتحمل هاذ املسؤولیة الس�ید
اذ ـــــــــش�نو يه هاذ العال�ات ا�يل قدموا لهاذ الس�ید؟ یعطیو� ه�ٔ 

)la facture (ذ الس�ید هاهو مىش عند هللا ما ا�يل قدموا لهاذ الس�ید، ها
  .، ولكن حىت العائ� د�لتو مشت �ادي متيش �لسزييعند� ما نقولو
�اصمك تد�روا مراق�ة وتفعلوا القانون  ،الس�ید الوز�ر ،ٕاذن هنا

، 2016مارس  16ا�يل يف احلق�قة املرسوم د�لو ا�يل خرج ب  131.13
  .بغینامك تفعلوه الس�ید الوز�راهاذ اليش 

مادام هاذ القانون  %70لس�ید الوز�ر، املص�ات لكها يه كذ�، ا
مك تفعلوا هاذ القانون، ٔ�ن وا�د العدد د�ل املص�ات ا�يل ابغیناخرج 

كترتاوح ما بني احملور د�ل الق�یطرة وا�ار البیضاء، هاذ اليش ا�يل اك�ن 
د�ل املص�ات ا�يل يه اكنت مابني الق�یطرة وا�ار البیضاء، وهاذ  70%
ن ا�ٓخر�ن مايش يف املغرب؟ ٔ�اكد�ر، �زن�ت، ٔ�سفي، وا�د العدد د�ل املد

املدن ا�يل كتفوت العدد د�لها ملیون �سمة وكتلقى فهيا جوج د�ل 
املص�ات، هذا لكو الس�ید الوز�ر �رغبومك ت�ٔ�ذوه بعني �عتبار وخترجوا 

يل هاذیك املرسوم ا�يل يف احلق�قة عطیتوا لوا�د العدد د�ل إالخوان ا�
  ..عندمه ٕاماكنیات �ش یدروا مص�ات، �ش یعاونوا

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .ا�هت�ى الوقت، معذرة

اللكمة �لفریق �حتاد املغريب �لشغل، يف ٕاطار التعق�ب دامئا، تفضل 
  .الس�ید املس�شار

  :ح�توم محمداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
�قة اجلواب مايش فقط �ري مق�ع، ولكن یذ�ر ببعض القوانني يف احلق 

اليت نعرفها وال تطبق، یذ�ر بلجنة التف��ش، وحنن نعمل ج�دا ؤ�نمت تعلمون 
الس�ید الوز�ر ب�ٔن اخ�صاصاهتا حمدودة، ٔ�ن ل�س من اخ�صاص هی�ٔة 
تف��شمك ٔ�ن تف�ش معلیة التدبري، فه�ي تبحث فقط وفقط يف املعایري، 

اك�ن كذا ٕاىل �ٓخره، املضمون ) les soins(ینة الكوزینة، اك�ن ومطابقهتا اك
ل�س من حقها، واكن �لیمك ٔ�ن تعرتفوا �لفراغ القانوين، ونتعاون، لنؤكد لمك 
الس�ید الوز�ر ٔ�ن املسؤولیة املدنیة �لمص�ة، ش�ٔهنا ش�ٔن املسؤولیة املدنیة 

يس ٔ�مهیة لٔ�طباء، يه صورة من صور املسؤولیة املدنیة، ٕاال ٔ�هنا �ك�
قصوى عندما یتعلق أ�مر بص�ة املواطنني، وتعلمون ٔ�نه ال یق�ل �جتار 

  .بص�ة الناس
لٔ�سف هناك اس�هتتار واس�تخفاف لبعض املص�ات اخلاصة بص�ة 

وكذ� ) noir(املواطنني، واس�تغالل ٔ�وضاعهم الصحیة ٕالر�ا�م �ىل دفع 
حىت وٕان توفر ٕار�ا�م �ىل دفع الش�یاكت �ضامنة �لولوج ٕاىل العالج، 

ورمغ ٔ�ن املرشع ) la prise en charge(املریض �ىل ورقة التحمل 
حرص حرصا شدیدا �ىل جترمي فعل ٕاصدار ٔ�و ق�ول ش�یك �ىل س��ل 
الضامن، فٕان �س�مترار �س�تعامل ذا� یدل �ىل ٔ�ن هناك فرا�ا ما، بل 
ميكن تصنیف هذا اجلرم مضن ٔ�عامل وجرامئ النصب و�ح�یال، ٔ�نه ال 
ميكن املساواة بني وضعیة املریض يف وضع صعب واح�یا� مع ٕادارة 
املص�ة يف وضعیة الس�یطرة والهمينة، و�لتايل القانون اجلنايئ ا�ي نص 
�ىل معاق�ة ٕاصدار وق�ول ش�یك بدون رصید نص كذ� بعقو�ت ��س�یة 

  .�ىل من �س�تعمل �ح�یال ٕالر�ام ا�ٓخر �ىل ار�اكب جرم ما
بط الفرس، جيب ٔ�ن �س�تصدر القوانني ونتعاون مجیعا و�لتايل هنا مر 

من ٔ��ل وضع �د لهذه الظاهرة اخلطرية، بل ٔ�كرث من ذ� الس�ید الوز�ر، 
اليت ن�شارك فهيا جامعیا، فعدد ) l’ ANAM(1حىت جلنة أ��الق�ات ب 

من قراراهتا ٔ�وقفت من طرف ا�لويب املس�یطر يف هذا ا�ال، ولهذا حنملمك 
هذا امللف وكذ� تطبیق قرارات جلنة أ��الق�ات �ىل  مسؤولیة تدبري

  .أ�قل يف انتظار اس�تصدار القانون
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
 .شكرا

اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�بات، يف �دود الوقت املتبقى، 
  .دق�ق�ني ٔ�عتقد، تفضل

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
ٔ�نين نذ�ر �لقوانني، ٔ�نه ت��لكمو كذ� مع اكن من الواجب يف أ�ول 

املواطنني �ش نعرفومه مدى احلقوق د�هلم والترصف ا�يل خصهم یعملوه 
ميل ميش�یوا �لمص�ات، ٔ�ن كذ� هذا دور د�ل املواطن ملا ت�سامه يف 
وا�د النوع د�ل املامرسة، ٔ��ید ٔ�نه تیكون حتت ضغط، ولكن ميكن لو یبلغ 

ت ٔ�خرى و�ىل مس�توى قوانني ٔ�خرى ا�يل مايش هو ف� بعد يف مس�تو�
  .�لرضورة 131.13القانون 

هناك خضوع املص�ات لتف��ش م�اغت اح�ا تنعملوه، هناك كذ� 
�ش ميكن ) l’Audit(خضوع املص�ات لنوع �ٓخر من املراق�ة �ف��اص 

نوا�بو املص�ة من ٔ��ل تصحیح �خ�الالت، ٔ�ن الس�ید املس�شار �لكم 
نظومة د�ل الص�ة اخلاصة كذ� ميكن �كون رشیك ٕاىل عرف�ا ب�ٔن امل 

                                                 
1 Agence Nationale de l’Assurance Maladie. 
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�یفاش نوا�بوها، املص�ات كذ� ختضع ملراق�ة مراق�ني �بعني �لهیئات 
املد�رة �لت�ٔمني الصحي عن املرض �لت�ٔكد من مدى مطابقة اخلدمات املقدمة 

  .وصدق�هتا وتطبیق أ�سعار املرجعیة
ف��ش يف املص�ات اخلاصة، �مة ت  435 ـمقنا ب 2017ٕاىل  2013م�ذ 

مص�ة ا�يل  170العدد إالجاميل . والزال الرب�مج د�ل التف��ش سار�
اختذت خبصوصها ٕاجراءات، مجموع املص�ات اليت مت يف حقها قرار إال�الق 

 mise(ذار �إ  157أ�خرى مص�ة، صدر يف حق املص�ات  13اللكي 
en demeure (س�ب  �59، فهيا �خ�الالت املس� ملطالبهتا بتصحیح�

  .�شغیلها ٔ�طباء القطاع العام ٔ�و ٔ�طباء ٔ��انب بدون �رخ�ص قانوين
وميكن يل نقول لمك كذ� ب�ٔنه املعایري اليت �س�تعملها �لق�ام هبذا 
ال�شخیص ميكن �كون شاكیة م�مك، ما اكی�ش الش تقولها يف هاذ اجللسة، 

الشاك�ت ا�يل  ولكن لك ما ميكن ٔ�ن نتوصل به ��ذوه بعني �عتبار،
ت��وصلوا هبا، املص�ات اليت س�بق تف��شها وجسلت فهيا اخ�الالت 
�س�توجب الت��ع وكذ� املص�ات اليت مل �س�بق تف��شها ٔ�و ت� اليت مت 

  .تف��شها م�ذ مدة طوی�
م�فقني �ش نناقشو املس�ٔ� د�ل الفراغ القانوين، ٕاىل اكن هناك فراغ 

  .ولیة د�لو جتاه حامیة املواطنفعال ليك یقوم لك م�د�ل �ملسؤ 
ال ٔ�ق�ل ٔ�ن یقال ٔ�ن هناك س�یاسة ممهن�ة �لقضاء �ىل املس�شف�ات، 

ها يه الس�یاسة ا�يل �ادي و بغینا ن��عأ�بدا �لعكس، اح�ا الس�یاسة ا�يل 
ختيل القطاع اخلاص یقدم يش �دمة ذات جودة مرتفعة وقمية مضافة �ش 

  .ة دا�ل املنظومة الصحیةميكن یوضع النفس د�لو و�كون عندو ماكن
املنظومة د�ل املس�شفى العمويم �س�متر ومس�شف�ات تت�ل، عند� 
مشلك د�ل احلاكمة، املشلك د�ل املوارد ال�رشیة �ادي �ش�تغلو �لیه 
�ش كذ� املس�شف�ات د�لنا قادرة �ىل ٔ�هنا �كون يف مس�توى ٔ�رفع من 

  .املص�ات اليت تتلكمون �لهيا
  .شكرا

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

، اللكمة ٔ��د "الرام�د"السؤال الرابع موضو�ه معا�ة �اميل مطاقة 
السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید 

  .املس�شار

  :فاحتي امحلیداملس�شار الس�ید عبد 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
مرات، ولكن نطر�ه من �دید، ٔ�ن  طرح �دة ؤ�نهاذ السؤال س�بق 

هذه البطاقة مل تعد تؤدي ٕاىل املس�شفى، بل ٔ�صبحت زینة يف حمافظ 
الناس، �� �رید من الوزارة ٔ�ن تعطینا ما يه إالجراءات لتعود هذه 

  البطاقة تؤدي ٕاىل املس�شفى؟
  .شكرا

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

  .ال الس�ید الوز�ر تفضلاللكمة لمك لٕال�ابة �ىل السؤ 

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

ت��لكمو �لیه كثري، الیوم تطرحوا مجمو�ة د�ل " الرام�د"فعال موضوع 
  .ال�ساؤالت

ٔ�وال ٔ�ؤكد ٔ�نه مرشوع جممتعي ٔ�سايس، ٔ�ؤكد كذ� ب�ٔنه احلصول �ىل 
لجمیع، الرام�د ال یعين ما اكی�ش �ال�ات، هناك �ال�ات رمبا ال �كفي � 

 3نقر ب�ٔن هناك لواحئ انتظار، نقر ب�ٔن هناك مواعید د�ل شهر، شهر�ن، 
� جنیب لمك إالحصائیات، ا�اصين حنس�هبم، د.. ٔ�شهر ٔ�و حىت ٔ�كرث، �ام

ٔ��م �ل�س�بة �لرادیو، ولكن  7ٔ�ن �لك املس�شف�ات تنلقى املو�د �ىل 
، مس�شفى �ٓخر تنلقى شهر، هاذ يش �ادي �كون عندمك، ٕان شاء هللا

، ما ميك�ش ..إالحصائیات �ش تعرفوا هاذ احلاالت د�ل �ام راه مايش يه
نعممو، ولكن رمبا بعض املرات تیكون هذاك العام مرتبط �لوضعیة الصحیة 

  .ٔ�و �دم القدرة د�ل الطفل م�ال ٕاىل اكن طفل �ىل ٔ�نه یتدار لو ختد�ر
ميكن  فاح�ا �ىل ٔ�یة �ال ٔ�رسلنا وا�د ا�وریة �لمس�شف�ات �ش

ینظموا هذه العملیة د�ل املواعید، ولكن �س�مترار يف دمع املنظومة 
الصحیة العموم�ة من �الل دمع املزيانیايت، من �الل تنظمي عرض 
العال�ات، من �الل �س�مترار يف بناء وت�ٔهیل املس�شف�ات العموم�ة هذا 

  .رم�د�ادیة ف�ه احلكومة و�ادي �س�متر ف�ه ٔ�نه من ش�ٔنه ٔ�نه یوا�ب ال
م�د ما اش الهیلكة د�لو، الر م�د هذا ورش ا�يل ما مكلنااولكن الر 

غینجحشاي ٕاذا ما معل�شاي هیئة �اصة بتدبريه، الرم�د ما غميش�ش بعید 
ٕاذا ما ضبطناش ا�متویل د�لو �شلك مس�تدام، ما ميك�ش نبقاو عوالني �ىل 

ٔ�ن جزء ) l’ANAM(املزيانیة د�ل الوزارة وخنلطو واملزيانیة كذ� د�ل 
د�ل إالماكنیات اكینة �ىل مس�توى الواك� مايش كثرية ولكن اكینة، حنیدو 

وبني الوزارة وبني املؤسسات ) l’ANAM(هذا التدا�ل ا�يل اك�ن بني 
  .اليت تؤدي اخلدمات أ�مور توحض

مث كذ� مس�ٔ� ٔ�ساس�یة هو النظام املعلومايت عند� مجمو�ة د�ل 
یوم، مجمو�ة د�ل أ�دویة ا�يل �رشى يف ٕاطار املعطیات ما كنضبطهاش ال 

هذا ا�مع من صندوق ال�سك �ج�عي ا�يل ما كنعرفوش �لضبط واش 
یعين �یف یمت اس�تعاملها و�رش�ید اس�تعاملها، ٕاذا النظام املعلومايت حصي 

  .م�دمج ورش ٔ�سايس وكذ� �ش�تغل �لیه
  .شكرا
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  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .مة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضلاللك

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
   ،الس�ید الوز�ر

ميكن ٔ�ن ٔ�تقامس معمك بعض النقائص اليت ٔ�رشمت ٕا�هيا ولكن جيب القول 
ٔ�ن هذا النظام هو ال یعين وزارة الص�ة فقط، وال یعين فقط املتد�لني 

م�د�لني �ٓخر�ن، �� فهو ولك�ه مرشوع جممتعي یعين احلكومة �رمهتا و 
مرشوع اس�تصال� جممتعي �یلك، ولكن لٔ�سف الشدید ٔ�نه ل�س � 

س�نة ٔ��ر واحض �ىل ح�اة الناس، ال الب��ات  13حلد السا�ة م�ذ 
�س�شفائیة، ال املوارد ال�رشیة، ال التجهزيات �س�ند هذا اخلطاب الرمسي 

  .حول هذه البطاقة
اس، معا�ة سزيیف�ة تدحض هذا اخلطاب كذ� املعا�ة الیوم�ة د�ل الن

لو، اح�ا ال ننكر املنجز، ولكن �رید املنجز يف �دود  اا�يل كريوجو 
املعقول، يف �دود املنطق، ول�س ٔ�رقاما لتجمیل الصورة ٔ�و حبثا عن 

   .الرشعیة املف�قدة خلطاب إالصالح
م�د فعال هذا مرشوع لك�ه ال ميت� لك مقومات إالصالح لیكون االر 
م�د وال ا�رش� وماد� وس�یاس�یا، وذ� ال ینطبق فقط �ىل الر  �جعا

ینطبق �ىل ما �سمى �ٕالصال�ات يف بالد� لٔ�سف الشدید، ٕاذا شف�ا 
املقاصة اق�صت من ج�وب الناس وما اس�تمكلناهاش، ٕاذا شف�ا التقا�د 
وقف�ا عند املعاشات املدنیة ما اس�تمكلناهاش، خ�لنا الصنادیق ا�يل ت��ج 

م�صب يف الس�نة، یعين ٕاهنا  400000 ـالناس ب ل�شغیل كن�لموالفقر، ا
هو �ا�  ،الس�ید الوز�ر ،إالصال�ات املعطوبة، لكن العطب الك�ري

�رتباك الس�یايس ا�يل كنع�شو فهيا وا�يل تعكسه الوضعیة الهشة د�ل 
املؤسسات ذات ا�متثیلیة، �راجع أ�دوار أ�ساس�یة د�ل أ�حزاب 

  .الهوة ب�هنا وبني املواطنوالنقا�ت، وا�ساع 
دیث عن �مل �نتقال �ىل احل ،الس�ید الوز�ر ،مل نعد قادر�ن الیوم

ا�ي راود ٔ�ج�اال م�عاق�ة، ا�متع املغريب الیوم یقدم مناذج  ا�ميقراطي
ٕاشارات لك یوم ٔ�صابه العیاء من �كرار �لق أ�مل، والتعبريات م�عددة 

اخللف�ات الس�یاس�یة، ٔ�نه �رید ٔ�ن  و�ٓخرها مح� املقاطعة بغض النظر �ىل
یوصل رسا�، عی��ا من الفقر، عی��ا من �الء أ�سعار، عی��ا من ا�هتم�ش، 

الغىن �زداد، ولكن يف  الفقر �زداد، �شوفو عی��ا من الال�دا�، ت�شوفو
من رامك الرثوة ولو بطرق مرشو�ة �رید ٔ�ن یعزز  نفس الوقت ك�شوفو

  .ة الس�یاس�یةالهمينة املالیة �لهمين
هو ٔ�ن احلكومة، احلكومات املتعاق�ة  ،الس�ید الوز�ر ،لك ما خنشاه

جعزت عن إال�ابة �ىل معا�ة الناس يف هذه القضا� لكها، الفقر وا�هتم�ش 
والبطا� وجممتع قدم �رمزي س�یايس واحض ٔ�نه س�یل��ٔ ٕاىل �ٓلیات، �� ما 

 ما خنشاه �دا خنشاه ل�س هو مقاطعة بعض املواد �س�هتال�یة، ولكن لك
  .مقاطعة الس�یاسة يف بالد� وهذا خطري

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

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، تفضل

  :الس�ید وز�ر الص�ة
الس�ید املس�شار، ٔ�عتقد ٔ�ن الرام�د اكن م�طلقا �ل�س�بة ٕالیمك  ،�لفعل
  .ال �لنقاش ف�هیايس، ال ٔ�عتقد ٔ�نه الیوم جمخلطاب س� 

ولكن ا�يل ميكن نقول � فعال ب�ٔنه حنن بطبیعة احلال ال ميكن ٕاال ٔ�ن 
ننخرط يف مرشوع جممتعي، �منوي �دید، ی�ٔ�ذ ف�ه املواطن دور املركز 

  .وتتقلص ف�ه الفوارق ا�يل اكینة
ؤ�عتقد نظام الرام�د �ش �رجعو �لرام�د كنظام د�ل املسا�دة الطبیة، 

توزیع الرثوة يف د�لو، متوی�، هو �انب من جوانب د�ل اس�تكامل الهیالك 
ب�� العز�ز و�انب من جمال التضامن بني الف�ات وبني أ�ج�ال يف ب��، 

  .وهذا يف صلب املرشوع ا�متعي ا�ي �ریده ملس�تق�ل هاذ البالد
  .شكرا

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

ٔ�طباء القطاع العام، اللكمة ٔ��د  السؤال اخلامس موضو�ه ٕارضا�ت
  .السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضل الس�ید املس�شار

  :الس�ید موالي عبد الرحمي الاكمل املس�شار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،

مجمو�ة الس�ید الوز�ر، �اض ٔ�طباء القطاع العام �الل الفرتة أ��رية 
من إالرضا�ت الوطنیة �لك املؤسسات الصحیة �س�ت��اء ٔ�قسام إالنعاش 
واملس�تع�الت، وذ� من ٔ��ل مطالبة احلكومة بتحق�ق مجمو�ة من 

  .املطالب
الس�ید الوز�ر احملرتم، حول ٔ�س�باب �دم  ،من ٔ��ل ذ�، �سائلمك

  .جتاوب احلكومة مع املطالب اليت تنادي هبا هذه الف�ة
  .شكرا

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

  .لمك اللكمة لٕال�ابة �ىل السؤال، الس�ید الوز�ر تفضل

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



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

13 

 )2018 مایو 8( 1439 شعبان 21

ٔ�وال، اح�ا واعیني ب�ٔنه یعين ا�هاب �ملنظومة الصحیة ٕاىل أ�مام، ال 
، �لعدد ا�يل ميكن ٔ�ن نقوم به يف غیاب تعبئة ومسامهة قویة �لموارد ال�رشیة

هو عند�، ٔ�نه ما غن�لموشاي يف ظرف و�زي ٔ�ننا غنوصلو �لمعایري ا�يل 
كنتلكمو �لهيا يف بعض ا�ول أ�خرى، ولكن ٕاماكنی��ا ميكن لنا حنققوا 

  . ٔ�ش�یاء ٔ�ساس�یة
الیوم یعين ما كنفهمش یعين ٔ�نه یتقال ب�ٔنه ما اكی�ش حوار، اك�ن حوار 

 يف القریب س�ٔس�تق�ل املركز�ت ، وٕان شاء هللاي�ىل املس�توى القطاع
 2011النقابیة املمث� �ىل املس�توى القطاع وس��ذا�ر، هناك ٔ�مور �رجع ل

دازت، اح�ا �اله يف  2011ما بغی�ش نتلكم �لهيا ٔ�ن یقول يل �اود �ين 
، یعين راه اكنت ٔ�مور �مة ا�يل فهيا الرفع من القمية د�ل مجمو�ة د�ل 2018

املسؤولیة وال يف احلراسة وال كذ� املتعلقة �لتعویض  التعویضات، ال يف
  . عن التخصص

 ،ب�ٔن بعض الف�ات ما غنقولش مدة و�زية هاذي ولكن الیوم كنقررو
أ�طباء �اص نقاش حول یعين حتسني الوضع د�هلم أ�جري  ةمهنا ف�

وربطه ٔ�قولها دامئا، ربطه �ملردودیة و�ٔ�داء و�لتفاين والتوا�د یعين 
التفاين والعمل واملسامهة يف ٕاجياد احللول، ٔ�نه ال �كفي ٔ�ن ٔ�قول ٔ�نه ال و 

ٔ�ش�تغل ٕاذا مل �كن �ي ٕاماكنیات، فإالماكنیات ملا كتكون بعض املرة 
�یخص یعين موا�بة، مسامهة، ملا كنكون كنمتي لوا�د املس�شفى ف�ٔ� ٔ��متي 

  .ٕاىل م�ظومة تدبريیة �اصين �سامه فهيا كذ� �حللول
�ن املس�متر كذ� من احملفزات د�ل الس�یاسة �ج�عیة، مشل التكو 

ٔ�لف مس�تف�د من التكو�ن املس�متر، مث كذ�  15حوايل  2012یعين م�ذ 
یعين يف القطاع العمويم التخصص يف  ،م�ح أ�طباء العامني املزاولني

الص�ة امجلعاتیة، الیوم عند� يف املدرسة الوطنیة �لص�ة العموم�ة ٔ�كرث من 
طالب، و�ادي �س�مترو مازال ٕاضافة ٕاىل اللكیات فالتخصص كذ�  80

وس�ی� لالس�ت�ابة �مو�ة د�ل املطالب الصحیة، ولكن كذ� �لرفع من 
  . التعویضات

الهیئة د�ل املمرضني، ال�سویة د�ل الوضعیة د�ل املمرضني احلاملني 
تضاف  ملیون درمه س�نو� ا�يل �ادي 250ٕا�ازة التعلمي العايل، هاذي 

يف  %50وجزء �ين  2017لهاته الف�ة، وك�س�تحق، جزء �ادي �كون يف 
  .إال�ازة، املاسرت وا�كتوراه) LMD(2، مث كذ� إالقرار بنظام 2018

  .شكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :الس�ید موالي عبد الرحمي الاكمل املس�شار
  .شكرا الس�ید الوز�ر

                                                 
2 Licence-Master-Doctorat. 

�ري �ل�س�بة ٕاىل كنا كن�ٔم�وا ��ور الك�ري وإالسرتاجتیة ا�يل �یقوم هبا 
هاذ الهیئة، ال أ�طباء وال املمرضني، راه �اص احلكومة تف�ح معهم وا�د 
احلوار �اد ومسؤول، �ش �س�تجیب �لمتطلبات د�هلم، وٕاال راه ٕاىل ما 

�ا ما �اد�ش ميكن حنس�نو الوضعیة در�ش حتسني د�ل هاذ الف�ة راه اح 
  .د�ل اخلدمات الطبیة ا�يل �ی�ٔدیوها

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
هاذ الناس راه ما �یطلبوش يش �ا�ة �اصة  اهاذ املطالب ا�يل �یطلبو 

 اة مع املغاربة ا�يل هام �یطلبو هبم هام، �یطلبو يش �ا�ة ا�يل يه �اص
الرفع من م�اصب إالقامة : اخلدمات الطبیة، نعطیك �ىل س��ل املثال

اخلدمات  اوا�ا�لیة، هذه د�ل العموم، د�ل املغاربة لكهم ا�يل �یطلبو 
  الش؟ �افهم�ش ا�الش ما اس�تجبوش لها؟ ٔ�� ما االطبیة، 
� د�ل ا�كتوراه �لك التعویضات، مبعىن املعاد �509س�تداليل  مقالر

�الش ما اد�هلم مع ا�كتوراه د�ل �يق القطا�ات أ�خرى، هاذي 
  . ك�س�تجبوش لها الس�ید الوز�ر، هذا مطلب من املطالب املرشو�ة د�هلم

عند� التعویضات، والتعویضات لٔ�خطار املهنیة ما اس�تجبوش لها، 
یاهتم �ش طروا حب اب�ٔنفسهم، �ی� اهام �ی�اطرو ..هذا مايش من العیب

�الش ما كن�سجبوش هلم؟ اینقذوا ٔ�رواح د�ل املواطنني املغاربة، 
  .التعویضات املهنیة رضوریة يف مجیع القطا�ات، ويف قطاع الص�ة ٔ�وىل

عند� احلراسة، واش احلراسة ما نعطوهومش تعویضات د�ل 
احلراسة؟ هاذي حىت يه �اود �ين مايش معقو�، املردودیة كام قلت، 

عطیومه، وا�د وىل �ی�دم وك�س�تحق ٕاال و�شجعوه و�زیدو معه �اصنا ن 
ٔ�مسو، التخصص ما معليت معهم والو، ودامئا س�نقوم �حلوار واحلوار وما معر 

  .احلكومة قامت �يش �ا�ة
واح�ا مايش �اله ٔ�ول مرة داروا الناس �ح��ا�ات، راه داروا النوبة 

ذن احلكومة السابقة وال هاذي أ�وىل والثانیة ا�يل فات والعام ا�يل فات، إ 
يف هاذ الشلك، ٕاذن �ادي نبقاو  وال ممكن حىت ا�يل �ایة، �ادي یبقاو

اح�ا دميا فاحتني ذاك احلوار، �ادي ند�رو احلوار، ما اك�ن حىت يش حوار، 
  ...ٕاذن املس�ٔ�

، ا�يل �یطلب 2013یولیو  1 ، يف�اد اكینة الرسا� امللك�ة ا�يل كتنادي
ورة م�ثاق وطين واقعي وقابل �لتفعیل، هاذ اليش ما �ال� امل�، ببل

درتوش م�و والو، حىت يش ٕارهاصات ا�يل �دیدة �ش �كون وا�د 
املیثاق وطين ا�يل حصي ا�يل �یجمع مجیع املنظومة الصحیة ا�يل �ادي 

ف�ه هاذ إالخوان أ�طباء وال املمرضني �ش ی�شجعوا و�زیدوا لٔ�مام  ایفعلو 
  .ما اكی�شاي
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا، ا�هت�ى الوقت
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  .اللكمة لمك يف �دود الوقت املتبقى، بضع ثواين، الس�ید الوز�ر تفضل

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
ما م�فقش معك الس�ید املس�شار، اك�ن حوار واك�ن معل واك�ن 

  . ملیون درمه �ل�س�بة �لممرضني واملمرضات 250اس�ت�ابة، كنقول � 
يل �یقودو الس�ید رئ�س احلكومة، لن �س�ت�ين ف�ات احلوار �ج�عي ا�

 أ�طباء، حتسني ظروف العمل، هذا معلنا تنقوموا به س�نو� و��س�مترو
ف�ه، حتسني احلاكمة كذ� من ش�ٔنه ٔ�نه یوفر ظروف د�ل العمل اجلید 

  ..ود�ل التوزیع

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

�ف�اللت،  -هة در�ةالسؤال املوايل، موضو�ه الوضع الصحي املزري جب 
  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل

  :ٔ�دعي حلسناملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الس�ید الوز�ر احملرتم، ٕاىل مىت س��قى الوضع الصحي مرتد� ومزر� جبهة 
  �ف�اللت؟ –در�ة 

  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .س�شارشكرا الس�ید امل 

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضل

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

�ف�اللت، هناك �ركزي �ىل ٕاقلميني  –يف سؤالمك ا�ي هيم �ة در�ة 
  .معینني ٕاقلمي تنغري وٕاقلمي زا�ورة

وها ٔ�وال، ٔ�قول ب�ٔنه ٔ�� زرت هاذ اجلهة وهناك ٕاماكنیات ا�يل ميكن نعبؤ 
ال �ىل مس�توى الوزارة وال مع الرشاكء مبا فهيم ا�الس املنتخبة �ىل 

  .مس�توى ت� اجلهة
نا ٕاقلمي تنغري، ففي الس�نوات أ��رية راه �ل�س�بة لنا وال ميكن ی �ذإاىل 

صاص، ولكن هناك قفزة نوعیة، ح�ث فعال �ىل اخلتلكم �ىل ت � 
 120قلميي د�ل تنغري مس�توى الب��ة التحتیة �نطالقة د�ل املس�شفى االٕ 

رس�ر، �شغیل مس�شفى القرب بقلعة مكونة، بناء مس�شفى القرب 
طب�ب من  32ٕاىل  15رس�ر، املوارد ال�رشیة من  40ــ ب ببومرداس

  . 32ٕاىل  15، 2017و �2016خ�صاصیني بني 
من التلق�ح تدار  %95اخلدمات الطبیة مجیع املراكز مش�تغ�، حبمك ٔ�نه 

لمي، ت��ع ال�ساء احلوامل كذ� هو ج�د، ارتفاع د�ل �ىل مس�توى هذا إالق
ما ميك�ش نقولوا یعين ما اك�ن  432ل 26العملیات الق�رصیة يف س�ن�ني من 

يف ظرف س�ن�ني  617ٕاىل  200والو، ارتفاع �دد العملیات اجلراح�ة من 
يف ظرف  10500ٕاىل  6000يف هاذ إالقلمي، ارتفاع كذ� الفحوصات من 

  . ٕالقلمي جبهاز ساكنريس�ن�ني، �زوید ا
�ذینا هاذ إالقلمي ا�يل �ا يف سؤالمك تن�ني لمك �ٔ�رقام ب�ٔن إاذن ٕاذا 
  . هناك تطور

أ�طباء �دد يف ٕاقلمي  6ٕاقلمي زا�ورة ا�ٓن أ�طباء �خ�صاصیون تعیني 
زا�ورة يف أ�شهر القلی� املاضیة، مازال عند� ٕاشاكل يف أ�طباء العامون، 

ش هاذ املس�ٔ� هذه، ٔ�نه ت��قى املس�ٔ� د�ل �لت�اق يه ؤ�ن� �ارفني �ال
مس�ٔ� ٕارادیة د�ل ا��ن یفوزون يف املبار�ت، اك�ن �لول يف هذا اجلانب 

  . �اصنا منش�یو فهيا
 540التجهزيات الطبیة اك�ن عقود رشاكة مع العام� وجملس ٕاقلميي، 

الت�لیالت ٔ�لف درمه ل�سمل التجهزيات ملصل�ة طب أ�طفال وخمترب 
درمه، ف�ه  500000الطبیة، عقد رشاكة كذ� مع ا�لس إالقلميي ف�ه 

كذ� جتهزيات د�ل مصل�ة إالنعاش والت�د�ر واملصل�ة د�ل اجلرا�ة 
  . ومصل�ة الوالدة
هناك عقد رشاكة الیوم ا�يل �ادي نوقعوه وا�يل ف�ه بناء  ،ويف أ��ري

ل العملیات وبناء مصل�ة ٕانعاش مصل�ة إالنعاش والت�د�ر، بناء القا�ة د�
أ�طفال وأ�طفال اخلدج، وهذا كذ� مع ا�لس إالقلميي، وكذ� وختد�ر 

  .مع الواك� الوطنیة لتمنیة الوا�ات وجشرة أ�راكن وكذ� وزارة الص�ة
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

  .التعق�بلمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار 

  :ٔ�دعي حلسناملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  . ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل جوا�مك
�الش طرح�ا �لیمك هذا السؤال و�اود طرح�اه و�اود طرح�اه، ٔ�ن ا

املواطنني جبهة در�ة �ف�اللت وصلت هلم عظم، راه ولینا حنشمو خنرجو 
  .قدام الناس، الس�ید الوز�ر

س�نوات ؤ�� كنطرح سؤال حول نفس  3 خشصیا �یف یعقل ٔ��
س�نوات وما تبدل والو فهيا، وما ميك�ش الس�ید الوز�ر، راه ما  3املوضوع، 

  . ميك�ش راه اح�ا ا�يل يف العاف�ة، تت�لیو� يف مف الفران
�یف یعقل ٔ�ن هاذ ساكنري ا�يل �لكمت �لهيا، الس�ید الوز�ر، دا� 

نة د�لو، ما �دامش يف تنغري، شهور وهو مازال يف الاكرطو  6هاذي 
وكذ� الش�ٔن �ل�س�بة �لمس�شفى ٕ�قلمي م�دلت، حىت ت�ٔ�سطاال الساكنري، 
ٔ�� مش�ت شف�و، ولكن ما اكی�ش ا�يل �ادي خيدموا، ولكن ما �دامش، 

  . الس�ید الوز�ر
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مس�شفى م�دلت حبال �يق املس�شف�ات د�ل �ة در�ة �ف�اللت 
  . ا�متریضیة وش�به الطبیة تیعاين النقص احلاد يف أ�طر

وهنا رضوري �ش نذ�رمك، الس�ید الوز�ر، �ملركز الصحي د�ل 
ٕ�قلمي زا�ورة و�دهتم یعين �لطب�ب یعين �ش تصیفطو هلم  �ف�ش�نا

  .التجهزيات، لكن الس�ید الوز�ر حىت يش �ا�ة ما زال ما وصلهتمش
  الس�ید الوز�ر،

راه ت�متناو يش هنار جنیبو  نیا،ل�شام� �هللا جياز�مك خبري راه �لود� طابوا 
العدوى لهنا �ش نتقرصو اكع �ش تعانیو معنا ا�يل تنع�شوه یعين يف �ة 
در�ة �ف�اللت، راه طبنا يف زا�ورة، طبنا يف تنغري، امجلا�ة ا�يل تنرتٔ�سها، 

، راه ما ميك�ش، ل�شامنیاا� �ا� د�ل  300الس�ید الوز�ر، طابوا الناس 
 التقار�ر ا�يل تتجیمك، الس�ید الوز�ر، ٔ�� ت�متىن یعين یعين هاذ الوضع، یعين

  . نا یعين هاذ املشالك اكم�مع  اجتیو معا� و�شوفو 
راه یعين �یفاش، الس�ید الوز�ر، یعين �رشیو التجهزيات وما نلقاوش 
ا�يل خيد�ا، راه ما ميك�ش تبقى �ة �مشة بدعوة ما اكی�ش أ�طر، 

 یعين من 80راكز يف ا�ار البیضاء ا�يل فهيم یعين راه اكینني املص�ات وامل
)les chirurgiens(  د�ل  �3ىل(les blocs opératoires)   یعين

يف اجلهة د�لنا ما اكین�ش، وهاذ اليش راه �ٔ�رقام، یعين هاذ اليش، 
  .الس�ید الوز�ر، راه مايش معقول

عا موضوع �ٓخر نبغي نتلكم �لیه، راه �اصنا نتحملوا مسؤولی��ا مجی
ونتلكمو بوضوح و�لك رصا�ة مع املواطنني، راه عند� مشلك حق�قي مع 

  . أ�طباء و�اصة �خ�صاصیني
بيل راه عند� أ�طباء ت�متىن متيش معا�  الس�ید الوز�ر، دا� قلت يل

وحنس�بو ذوك أ�طباء ا�يل اكینني واش اكینني بصح، ؤ�� یدا بید، واح�ا 
ني یعين يف ٔ�رض الواقع وال ما اكی���ش ٔ�و امحلد � �ش �شوفو واش اكین

  .ال تی��اوبو
الس�ید الوز�ر، راه ما ميك�ش عندمك یعين قدة وقدة د�ل 

   .�خ�صاصیني
بال ما نتلكمو معمك، الس�ید الوز�ر، �ىل ذاك اليش د�ل البين، راك 
�ارف فني واصل الشطر الثاين د�ل بناء املس�شفى إالقلميي د�ل تنغري، 

 (le terrassement)ما اك�ن والو، ومازال يف بالصتو، داروا والو، و 
ومن ذاك العهد ٕاىل  (la publicité)د�ل   (les panneaux)ودارو 

د�، دا� د�روا التلفون الس�ید العامل غی�اوبنا ب�ٔن حىت يش �دام ما 
  .اك�ش متا

ٕاو قال لزا د�ن "ٕاذن، الس�ید الوز�ر، تیقول وا�د املثل ٔ�مازیغي 
 4س�نني ٔ�و ال  �3 ن�س�ناو ا، یعين د"�س�ىن اجلوع یطیب اخلزب" "مانغرو

س�نني یت�ىن الس��طار، راه �اصمك جتهزوا لنا هاذ اليش راه اجلهة یعين 
الناس رامه بو�ر�، رامه مساكني ذوك الناس، خصمك تقوموا �لواجب، 

  ...راه

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

  .س�ید الوز�ر ٕاىل عندمك رد �ىل التعق�ب، تفضلتفضل ال 

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
كنت يف اجلهة و�رنجع لها، ٕان شاء هللا،  ،الس�ید املس�شار، ٔ�تفهممك

  .هناك �ات �س�تحق ٔ�كرث و�ة در�ة �ف�اللت من مجلهتم
تدارت ٔ�مور و�يق كثري، و�اصنا �ش�تغلو مجیع �ىل هاذ احللول، ٔ�ن 

يل كتوا�نا، وبعض املرات احللول عندمك ٕاىل كنتو اك�ن ٕا�راهات كذ� ا�
يف التدبري احمليل واجلهوي، واك�ن كذ� ا�متع املدين ا�يل عندو كذ� 

  .غلو ونعطیو �لول يف ٔ�رسع وقتٔ�جوبة، �اصنا جنمتعو ف� بی��ا و�ش�ت

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

، اللكمة ٔ��د السادة السؤال املوايل موضو�ه ٔ�قسام املس�تع�الت
املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل ٔ�س�یدي 

  .حسن

  :سلیغوة احلسناملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  زماليئ أ�عزاء،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
س�بق �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس املس�شار�ن ٔ�ن 

عدید من أ�س�ئ� �س�تفرس فهيا عن غیاب التجهزيات أ�ساس�یة و�ه ال
واملوارد ال�رشیة ب�ٔقسام املس�تع�الت، وٕانه �ىل الرمغ من هذا الس�یل 
الك�ري من أ�س�ئ� مل یطرٔ� ٔ�ي حتسن يف جمال تقدمي إالسعافات الرضوریة 
املس�تع��، بل ٔ�صبحت ٔ�قسام املس�تع�الت نقط سوداء يف املنظومة 

  .الصحیة
الس�ید الوز�ر، ما يه حصی� معل الوزارة يف هذا  ،�سائلمك ،�ا

  املضامر؟

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضل

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

الضغط �ىل املس�تع�الت هاذي مس�ٔ� تنالحظوها �لعني ا�ردة، 
س�نو�، ا�يل �ميروا من املس�تع�الت مايش لكهم �االت  %10ن ٔ�كرث م

�رب املس�تع�الت،  �لمس�شف�ات تیجیو مس�تع��، والنص ا�يل تیجیو
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  .احلاالت ا�يل يف املس�تع�الت مايش �لرضورة مس�تع���ل د %80و
ن� تتعرفوا هاذ القطاع مز�ن، الس�ید املس�شار، ٔ�نه كنتو ف�ه، ا

رامج ا�يل �هتم املس�تع�الت، كتخصص ختصیص �الف یعين اكنت �
و�دة  88ملیون لهاذ املس�تع�الت،  �500الف مايل س�نوي قدره 

مصل�ة داملس�تع�الت املتنق�  15مس�تع�� القرب ا�يل مت ٕا�شاؤها، 
موقع �اص �ل�س�بة لنظام  51ا�يل تدارت، ٕا�داث  (Smur)وإالنعاش 

، وهذا هو ا�يل ميكن املسا�دة الطبیة املس�تع�� �لوالدة �لوسط القروي
لنا �ش خنففو من العدد د�ل الوف�ات د�ل أ��ات ود�ل أ�طفال، �دد 
د�ل س�یارات ٕاسعاف ا�يل اق�نهتم وزارة الص�ة ٔ�و ال يف ٕاطار 

(INDH)3  ،ٔ�و ال يف ٕاطار الرب�مج الیوم د�ل تقلیص الفوارق �لعرشات
ل املروح�ة ا�يل داملروح�ات �دمات د� �4ري يف وزارة الص�ة،  467

عتقات وا�د العدد د�ل أ�رواح يف �دة جماالت، مس�شفى مدين وكذ� 
�م �ل�س�بة �لمناطق ا�يل يه بعیدة، مث الرشاكة ا�يل بدٔ�� فهيا يف جمال 

  .املس�تع�الت
  .شكرا الس�ید املس�شار

  :اجللسةس �الس�ید رئ 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .لتعق�بلمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار ا

  :سلیغوة احلسناملس�شار الس�ید 
  . ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر

ولكن مع أ�سف ما فهمت والو من اجلواب د�لمك، ٔ�نك تتقولو بعدا 
�ىل أ�قل، اح�ا �هنرضو �ىل املس�تع�الت، تتلكمو لنا ٔ�نمت �ىل س�یارات 
إالسعاف، ؤ�نمت تتعرفو هاذوك الس�یارات د�ل إالسعاف ٔ�ش�نو هو امل�ٓل 

  . م وفني هام، اكینني ا�يل مازالني ما معرمه ما �نود�هل
املس�شفى ، نعطیك �ري م�ل د�ل �ة فاس مك�اس، ميل �منش�یو

د�ل احلاالت ا�يل  %�80 قلتو ب�ٔن اك�ن ٔ�كرث من ااجلامعي، ؤ�ن� ا�ٓن د
كمتيش ويه مايش يف احلا� د�ل �س�تع�الیة ا�يل ميكن �هيا تبقى، ما هو 

هو ت�ٔهیل املس�شف�ات إالقلميیة؟ م�ني كنلقاو بعض الس�ب؟ ٔ��ن 
 (les scanners) املس�شف�ات ما عندهاش املوارد ال�رشیة، ما عندهاش 

�ام  15و 16كتلقاه عندو ساكنري د�ل  (les scanners) وا�يل عندو 
 .س�نني 5فالوقت ا�يل ما ميك�لوش یفوت الساكنري 

و �ىل الص�ة هاذي لغة ٔ�� ٔ�ظن وهاذي زعام �لك رصا�ة، ميل �هنرض 
امجلیع ما فهيا ال ٔ��لبیة وال معارضة، وها ٔ�ن� شف�و أ�س�ئ� ا�يل �ات من 
فرق أ��لبیة، ٔ�نك �ش ميكن � �شعر �ملواطنني و�شعر �مل�ٓيس ا�يل 

يف املس�شف�ات واملس�تع�الت، ٔ�� ٔ�ظن، الس�ید الوز�ر، �اصك  ا�یدوزو 
ط وتد�ر و بك الكرافطا ويش � متيش يش هنار تل�س يش ج�زن و�زول ذا

                                                 
3 Initiative Nationale pour le Développement Humain. 

يش ا�وا أ�محر هنا وتقول راين مق�وس وشوف فوقاش �ادي توصل 
وشوف فوقاش غتداوى، ذاك السا�ة ٔ�ظن �ادي حتس �ش تیحس 

�ملواطن  اهذاك املواطنني، وذاك السا�ات ��شعر ٔ�� ال ٔ�ظن ب�ٔ�مك كتحسو 
  . لس�ید الوز�را ،به، ٔ�ن هاذي مسؤولیتمك اوال ك�شعرو

ش�نو كتخص؟ الوقت اكنقول لمك جتهزي املس�شف�ات إالقلميیة  م�ني
الوقت ا�يل  م��ش، يفا�يل كنلقاو الساكنريات حمطوطني ما خمد

هبم، هذا سوء تدبري، سوء  امس�شف�ات �ٓخر�ن �اصهم الساكنري خيدمو 
  . �س�یري د�ل احلكومة الس�ید الوز�ر

�اها يف ٔ�� كنمتىن �ش ما نطرحش هاذ السؤال هذا، �دة ٔ�س�ئ� طرح 
جملس املس�شار�ن، كنمتىن ��ذو �ة فاس مك�اس مكثل، و�ش ختففوا 
�ىل ذاك املس�شفى اجلامعي وت�ٔهلوا مجیع املس�شف�ات إالقلميیة من �ة، 

هاذ  اوميكن �ادي نوصلو، ؤ�� م��ٔكد ب�ٔن عندمك إالماكنیات �ش تنفذو 
  .الرب�مج

  .شكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، تفضل

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
ٔ�� الس�ید املس�شار ما نق�لش ٔ�نه نصدرو هاذ أ�حاكم القميیة د�ل 

ا�يل ��شوف  (détecteur)وال ما كتحسوش، ما عند�ش يش  اكتحسو 
  .شكون ا�يل �یحس ٔ�كرث من ا�ٓخرا

يه ٕادارة ويه مس�شف�ات �لواجب د�لنا، والوزارة  فاح�ا تنقومو
ويه ٔ�طباء ويه ممرضني، اللك غیقوم ��ور د�لو وغتكون امحلد � 
بالد� مز�ن ولك القطا�ات مز�نة، مبا فهيا هاذ الق�ة السعیدة ا�يل كذ� 

  .كتقوم ��ور د�لها كذ� لوضع أ�صبع �ىل املشالك احلق�ق�ة
يف مايض بعید وكنعرفوه  ٔ�� قلت ب�ٔنه سريتیو هاذ القطاع كذ� ومايش

ب�ٔنه ما �دام��ش املس�تع�الت، ٔ��  صعیب نقولوامز�ن، و�لتايل الیوم 
املس�شفى اجلامعي ا�يل �لكمت �لیه كنت ف�ه جوج مرات وزرتو وشفت 

راه ميل تیجي إال�سان والبد ما  %�80دد د�ل أ�مور، م�ني تنقول � 
  .� مس�تع��ید�ر �س�شارة �اد تیظهر ب�ٔنه راه مايش �ا

الیوم املسارات د�ل العال�ات كتطرح مشلك، الیوم كذ� هاذ 
� ا�يل �لكمت �لهيا د�ل املس�شف�ات إالقلميیة، ٔ�� م�فق ب�ٔنه خصنا �ٔ املس

كذ� �كون العمل هبا و�كون وا�د النوع د�ل العمل �ىل مس�توى املراكز 
تظاظ يف بعض احمللیة، ٔ�ن طب القرب هو ا�يل من ش�ٔنه ٔ�نه خيفف �ك 

  .املس�تع�الت
بفاس،  ،�لكمتو �ىل فاس ،ٔ�� كنت يف املس�تع�الت يف مس�شفى
د�ل احلسن الثاين  (CHU) ـولق�تو ما �دامش كثري، ٔ�ن لكيش �مييش ل
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  . بفاس
ال اك�ن وا�د العمل ا�يل خصوا یتدار وكند�روه �ىل املس�توى 

ذ العمل بطو أ�مور، ولكن ما خصناش نبخسو هاض ا�ا�يل، كن�اولو ن 
  .. .و حنمكو �ىلاونبد

ٔ�� كمنيش �لمس�شف�ات وما غند�رش ا�وا أ�محر، وعندي الناس ا�يل 
  .ذا�ر معهمتيف التلیفون وكن  يل ا�لمس�تع�الت و�یعیطو  او�ید�لو  �ميش�یو

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

السؤال دامئا مع قطاع الص�ة، السؤال الثامن وأ��ري وموضو�ه دمع 
متویل مراكز تصف�ة ا�م ببالد�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من و 

  .الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة ل�سط السؤال
  .تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید ع�ن عی�
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

حرص لها، وذ� راجع �ٔ�ساس  تعرف مراكز تصف�ة ا�م مشالك ال
�لعجز الك�ري يف التجهزيات �س�شفائیة أ�ساس�یة واهرتاء العدید من 
ٔ��لب املراكز، ٕاضافة ٕاىل جعزها يف ٔ��لب املناطق عن اس��عاب مجیع 
مرىض القصور اللكوي و�دم ٕاماكنیات حتمل ٔ��لب أ�رس �اكلیف العالج 

، و�اصة أ�رس الفقرية اليت تبقى دون مس�توى إالماكنیات املادیة
  .واملتوسطة ا�ا�ل

  �س�ٔلمك، الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري اليت تت�ذها وزار�مك؟  ،�ا
  .شكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

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

لكوي املزمن حق�قة مشلكة حصیة ٔ�ساس�یة هاذ املرض د�ل القصور ال
يف بالد� تتفامق، و�س�بة إالصابة ترتتفع س�نة بعد س�نة، یعين هو كذ� �جت 
عن ٔ�عراض د�ل ٔ�مراض ٔ�خرى ميكن �كون عند إال�سان، هو كذ� �جت 
عن ملا تتفامق املشلك �جت عن ال�شخیص املبكر، �جت عن ق� د�ل التوعیة 

  .متو هباالصحیة ا�يل �اصنا هن 
العالج، ويف ف�ح يف  یعينا�ٓن ملا تیوقع ا�يل یوقع ما ميكن ٕاال منش�یو 

مراكز د�ل تصف�ة اللكي، الیوم اك�ن حتسني مردودیة املراكز �رب الرفع من 

نا �ىل مس�توى اللكیات �ش �كون ف�ح ی �دد أ�طباء واملمرضني، ٕاذن اهمت 
یعين أ�مراض ) néphrologie(د�ل املناصب د�ل أ�طباء املقميني يف 

  . د�ل اللكي
ملیون س�نو�،  250رشاء اخلدمات من القطاع اخلاص، وصلنا حىت 

و�اصنا �راق�وه و�شوفو یعين التدبري كذ� د�ل هاذ املشرت�ت �ش 
�كون الن�ا�ة ٔ�كرث و�كون مس�تف�د�ن ٔ�كرث رمبا ٕ�ماكنیات ٔ�قل، بناء وجتهزي 

اكی�ش يش �ة الیوم ا�يل ت�ش�تغل يف  مراكز يف ٕاطار مقاربة �شار�یة، ما
هاذ القطاع ما اكی�ش يش م�تخبني كذ� ما اكی�ش ا�يل ما تیجیوش 
عند� وتیقول � �غي نف�ح مراكز د�ل تصف�ة اللكي و�غي �ش�تغل يف 

  . هاذ ا�ال، وهام مشكور�ن امحلد �، بناء وجتهزي قلت املراكز
مركز �دید ورخصت �ٔكرث  33الوزارة يف الس�نوات أ��رية دش�ت 

مرشوع، �ش نعطیو أ�رقام الیوم هاذ رشاء اخلدمات ت�س�تفد م�ه  20من 
هبا د�ل �نتظار اكینة ولو ٔ�نه وصلنا  مریض، عند� لواحئ نعرتفو 3000
طب�ب ٔ�خصايئ، ؤ�� یوم�ا  13، تعز�ز املوارد ال�رشیة مؤخرا عی��ا 3000

 املراكز مبوارد �رشیة، وت�ٔهیل كذ� تنظن حنل هاذ املشالك د�ل یعين دمع
املوارد الش�به الطبیة ا�يل ت�ش�تغل، كذ� �اجلنا مس�ٔ� مرتبطة �خلیوط، 
هاذ إالشاكل ا�يل اكن وقع و�ٕالمداد د�ل املراكز �ملس�تلزمات الطبیة 
اخلاصة هباته التصف�ة، ما �شرتیه من أ�دویة واملس�تلزمات الطبیة الیوم 

  .�2015ملقارنة مع  %126 یعين �ز�دة ملیون درمه 240وصل 
�ٓ� د�ل تصف�ة ا�م �مع القدرة  500كذ� �رجمنا رشاء ٔ�كرث من 

  .�س��عابیة ملراكز تصف�ة ا�م يف ٕاطار ا�مع د�ل �ر�مج الرام�د
  .شكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضل

  :عی� ع�ناملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ولكن ٔ�ن� تعرفون، الس�ید الوز�ر، الیوم عن هذا املرض مايش و�یزتاید 
  . من �دد من املغاربة الیوم مصابني �ملرض اللكوي

وكتعرف، الس�ید الوز�ر، من ٔ��لب مراكز تصف�ة ا�م فهيم ا�ٓالت 
ص �كون �ٓالت م�طورة ا�يل العرص ا�يل اح�ا ف�ه، �ا ا�اصهم یوا�بو 

  .تتضمن العالج إالجيايب ٔ�حصاب مرض اللكي
�نیا، الس�ید الوز�ر، تتعرف ب�ٔنه اك�ن �س ا�يل �یجي ملراكز تصف�ة 
ا�م وت��عطى هلم �ٓ�ال وهو �ىل أ�قل عندو حصة وال حصتني يف 
الس��نة، و�لتايل مييش املفروض �لیه �ش ی��قل من مدینة ٕاىل مدینة 

 1500تیلكف ٔ�تعاب مادیة و�القة لٔ�رس ا�يل تیلكفها �ىل أ�قل  وهذا
  . درمه 100درمه، وهو ما تید�ل �ىل �د حىت  2000درمه وال 
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�ا، الس�ید الوز�ر، نناشدمك من هذا املنرب، ٔ�نه �لثا، الس�ید الوز�ر، 
بق�نا �ىل أ�قل ما كتفكرش الوزارة للك مس�شف�ات إالقلميیة التابع لهذوك 

ز ا�مع ب�ٔن �كونوا فهيا س�یارات لنقل املرىض ميل ما یلقاوش یعين مراك
املناصب د�هلم دا�ل هذاك مركز تصف�ة ا�م ٕاىل ٔ�ما�ن ٔ�خرى من ٔ��ل 

  .ختف�ف العبء �لهيم
املشلك الثاين الس�ید الوز�ر، هو بناء ا�ٓالت الیوم اكینة ا�ٓالت يف 

 �اص �ٓالت بعض مراكز تصف�ة ا�م ا�يل يه ٔ�صبحت م��اوزة، ا�يل
  .م�طورة ا�يل ختيل املریض یعاجل يف ظرف�ة حصیة �دا

  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب، تفضل

  :الص�ةالس�ید وز�ر 
الس�ید املس�شار احملرتم، ٔ�نمت تؤكدون �ىل ٔ�ن هذه ا�ٓفة ما اكی�ش ا�يل 

اكی�ش يش �ة ا�يل ما كت�اولش تتد�ل من ٔ��ل الق�ام  ما وا��ش هبا وما
  . �يشء من ٔ��ل هاذ املرىض

والیوم ٔ�� �ذیت بعني �عتبار لك هذه املالحظات، و�ادي ند�لوها 
  .يف الرب�مج املق�ل د�لنا، مبا فهيا املس�ٔ� د�ل النقل د�ل املرىض

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة ا�س�توریةشكرا الس�ید الوز�ر و�شكرمك 

ونواصل مع السؤال الفرید املو�ه لقطاع أ�رسة والتضامن، وموضو�ه 
�ر�مج دمع أ�رامل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 

 .�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :الزويم �دجيةاملس�شارة الس�یدة 
  �س،الس�ید الرئ 

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء، 

قد معلت احلكومة �ىل تقدمي دمع م�ارش �ل�ساء أ�رامل احلاضنات 
  .درمه شهر� لف�ة ال�ساء �350لیتاىم، یت�دد يف 

�سائلمك الس�یدة الوز�رة، ٔ�ال �رون ٔ�نه جيب ٕا�ادة النظر يف هذا  ،�ا
  ا�مع املقدم لهذه الف�ة؟

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .الس�یدة املس�شارةشكرا 

 .لمك اللكمة الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضيل

والتضامن واملساواة والتمنیة  أ�رسةالس�یدة �س�مية احلقاوي وز�رة 
  :�ج�عیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،

ٔ�وال ٔ�شكرك �ىل طرح هذا السؤال ليك �كون لنا الفرصة �لتنویه هبذا 
رب�مج، �ر�مج دمع ا�ي ت�سق ف�ه وزارة أ�رسة والتضامن والتمنیة ال

�ج�عیة ووزارة ا�ا�لیة، و�ملناس�بة فهو �ر�مج �حج، مكن ما �زید عن 
امرٔ�ة ٔ�رم� ٔ�ن �س�تف�د من هذا الرب�مج �ر�مج دمع لصاحل ٔ�بناهئن  82000

هذا يشء �م، مما ی�مي ٔ�ن �س�تف�د من هاذ ا�مع  147000أ�یتام، مما مكن 
  .�شجع �ىل كذ� اس�هتداف ف�ات ٔ�خرى حتتاج ٕاىل هذا ا�مع املبارش

يف الواقع عند التطبیق ما اكنوش مشالك،  ؟هل هناك مشالك ،ا�ٓن
�رزت هناك �ا�ة ٕاىل ٕا�ادة النظر يف املرسوم ٕ�د�ال بعض التعدیالت 

ل يف هذا طرحوا السؤاتوعندمك احلق ٔ��مك  ،حىت نوسع و�اء املس�تف�د�ن م�ه
  .الباب

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

 .اللكمة ليك الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب تفضيل

  :الزويم �دجيةاملس�شارة الس�یدة 
  شكرا الس�یدة الوز�رة،

يف احلق�قة ٔ�� ال ٔ�رید سؤ� وال جوا�، ولكن ٔ�ثري نقاشا �اما حول 
ء ؤ�ن نناقش بصدق هل هذا ا�مع موضوع معني، �رید ٔ�ن ن��ادل ا�ٓرا

�س�تجیب حلاج�ات ف�ات أ�رامل، هناك ٔ�ول مالحظة، املالحظة أ�وىل 
 :هو ٔ�ن ا�لس أ��ىل �لحسا�ت قد �اء �ملالحظات التالیة، ح�ث قال

هناك �دة قضا� هامة تتعلق �لك�ف�ة املرجت� اليت وضع هبا واليت مشلت "
الربجمة مث التد�ل والت�س�یق بني لك اجلوانب، بدءا من ا�متویل مث 

ومل ینطلق فعلیا  2012ب�ٔن هذا الرب�مج انطلق يف "، مث یقول "القطا�ات
، یعين هناك ارجتالیة يف هذا املوضوع، مث كذ� ی�ٔيت "ٕاال بعد س�ن�ني

یف�قد ٕاىل اسرتاتیجیة واحضة وم�سكة يف تدبري هذا الصندوق "ویقول، 
لك �ه�م واجلدیة قصد ضامن متوی� ا�ي اكن من املفرتض ٔ�ن حيظى �

وتطو�ر �ٓلیات تد�� لتحق�ق ٔ�هدافه املمتث� يف التخف�ف من اخلصاص 
  ".والعوز لصاحل ف�ات هشة

ٔ�� لن ٔ�قول ب�ٔنه �ر�مج اكن لالد�ائیة ٔ�و ٕال�رة هل هناك اه�م  نٕاذ
�اص بف�ات معینة، ولكن ٔ�قول مبا ٔ�ن ا�لس أ��ىل �لحسا�ت قال هذه 

، بعدا هناك رشوط ..ملالحظات وهو طبعا � ما یعمتد �لیه، ٔ�قول هادا
ٔ�� ) la carte nationale(تقریبا الشهادة د�ل الرام�د، فوطو�ويب د�ل 

�كون ٔ�رم�، ؤ�ن �كون لها یتاىم، ٕاذا اكنت ٔ�رم� ول�س �هيا یتاىم ل�س 
 ٔ�قول ٔ�� 1020د�ل الیتاىم �ادي توصل ل  3لها دمع، ٕاذا اكن عندها 
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درمه ال �س�تف�د من الت�سري ا�يل يه  350، ٕاذا اكنت غتا�ذ 350واش 
 10000ر�ل، و 7000درمه، ٕاذا كنقول هنا كند�رو التنايف �ىل  500

  .ر�ل التنايف يف �ات ٔ�خرى ما اكی�ش التنايف ٕاذا هذا مايش معقول
�نیا، واش هاذ املرٔ�ة ميكن ٔ�هنا تف�ح الب�ت ٔ�و تضمنو اس�متراریة 

، نفرضو يش ٔ�رم� يه �برية مات لها 300، حنسب لكيش عندو 1050ب
الر�ل ولكن ال ت�، فالطبیعة رض�هتا وهذا الرب�مج كذ� یرضهبا ٔ�و �ىل 
أ�قل �زحيها، ل�س م�طق�ا �ش نقول ٔ�رم� ٔ�و كذا ٕاىل �ري ذ�، هذه 
أ�رم� ا�يل يه هشة �ىل أ�قل ٔ�س�تاذة، �الش م�فكروش نعطیوها ٔ�قل 

؟ �الش م�شوفش ب�ٔن نقولوا ب�ٔن هاذ أ�رم� ٕاىل 1500یتعطى �لتقا�د ما 
كنا حناربوا الهشاشة، جيب �ىل أ�قل �ش نعطیوها وا�د ا�مع ا�يل هو 
م�طقي؟ مث �الش ماكی�ش �رامج حتس�س�یة حىت �س�تف�د امجلیع؟ هاذ 

�یقضیوا اليش مجمعني �لیه �ري ٕاىل اكنت يش مجعیة د�ل يش حزب معني، 
  .واليش ا�ٓخر ال، ٕاذن جيب نوع من ا��ایة الس�یدة الوز�رة رض د�هلمالغ

  .وشكرا

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

شكرا الس�یدة املس�شارة، لمك اللكمة الس�یدة الوز�رة �لرد �ىل 
  .التعق�ب

  :واملساواة والتمنیة �ج�عیة والتضامنالس�یدة وز�رة أ�رسة 
  را الس�ید الرئ�س،شك

ٔ�وال، بغیت �ري نصحح وا�د القضیة، هاذ اليش ا�يل قال ا�لس 
أ��ىل �لحساب، مايش �ىل �ر�مج دمع لٔ�رامل ولكن �ىل صندوق 

وف�ه " ت�سري"وف�ه �ر�مج " الرام�د"ال�سك �ج�عي �لك، ا�يل ف�ه 
�اقة أ�ش�اص يف وضعیة إ "وف�ه كذ� اس�هتداف " أ�رامل"كذ� دمع 

  .�ىل ٔ�ربعة حماور، ٕاذن هو م�لكمش �ىل �ر�مج
ٔ�ما �ر�مج ا�مع فهو �ر�مج �حج �س�تويف مجیع الرشوط ویصل ٕاىل 
ٔ�حصابه، ولك أ�رامل املغربیات هلم احلق ٔ�ن �س�تفدن، وراه ٔ�� عطیتك 

ٔ�لف طفل، وما  147ٔ�لف امرٔ�ة، ما �زید �ىل  82أ�رقام، ما �زید �ىل 
ة وال مه حيزنون، الرب�مج واصل �لجمیع، وامجلیع �یجي اكی�ش مت ال حمسوبی

  .ك�س�تفد، هذه أ�وىل
القضیة الثانیة، بغیت نقول � ٔ�نه اح�ا الیوم عند� �ر�مج لتعدیل 
املرسوم �ش هاذ إالماكنیات د�ل توس�یع الو�اء �كون ممك�ة، مهنا ٔ�وال 

ؤسسات املعنیة ت�س�یط املساطر ٕ�دماج أ�نظمة املعلوماتیة بني مجیع امل
  .هبذا الرب�مج

�نیا، عند� ا��ساب ا�مع ابتداء من �رخي وضع الطلب، مايش من 
التارخي د�ل البت ا�هنايئ يف امللف، هذا يشء �م، عند� كذ� ٕاضافة 
ال�ساء أ�رامل يف وضعیة هشة نیابة عن أ�طفال الیتاىم املو�ول لهن 

  .ا حىت هوالكفا� وال الر�ایة وال احلضانة، هذ
اك�ن وا�د الوضعیة أ�خرى د�ل ال�ساء املطلقات يف وضعیة الهشاشة 
ا�يل يه ممكن �س�تفد لصاحل ٔ�بناهئن عندما یتوىف أ�ب ا�يل هو الزوج 
السابق، الطلیق ا�يل ملزوم �لنفقة، هذا حىت هو يشء �م، مث دراسة 

امل ا�يل ٕاماكنیة توس�یع ا�مع املبارش لف�ة ٔ�خرى ومهنم ال�ساء أ�ر 
معندهومش ٔ�طفال وال ال�ساء املس�نات املعوزات، وهاذ الشئ دامئا يف 
�اكمل مع صندوق التاكفل العائيل ا�يل توسع الو�اء د�لو هاذ الس�نة، وبدا 
ك�شمل كذ� ال�ساء الاكفالت لٔ�طفال، وك�شمل أ�طفال ا�يل 

  .معندهومش النائب الرشعي وهكذا
اربة م�اكم� لصاحل املواطن واملواطنات ٕاذن يه رؤیة د�ل احلكومة ومق

  .املغاربة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .�شكر الس�یدة الوز�رة �ىل مسامههتا يف هذه اجللسة

والسؤال املوايل مو�ه لقطاع الشؤون العامة واحلاكمة، وموضو�ه 
س�بل حماربة الغش يف املواد �س�هتال�یة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

  .� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شارمن فریق أ�صا

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

  السادة الوزراء،
  الس�یدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمات،
�شكو العدید من املواطنني من ضعف جودة بعض املواد �س�هتال�یة 

  ...ف املراق�ة�س�ب الغش والتدل�س ٔ�مام ضع
  .ك�سمعن�شا م

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .تفضل ،الس�ید املس�شار

  .الس�ید الوز�ر، الس�ید املس�شار
  .ٔ�شكرك الس�ید املس�شار �ىل حسب هذیك اللكمة، تفضل

  :محمد امحلايم الس�یداملس�شار 
  .ك�سحهبا وامسح يل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .تفضل الس�ید املس�شار، طرح السؤال هللا خيلیك

  :�شار الس�ید محمد امحلايماملس 
بعض املواطنني من ضعف اجلودة يف بعض املواد �س�هتال�یة  �شكو

  .املراق�ة وانتظا�ا دا�ل أ�سواق�س�ب الغش والتدل�س، ٔ�مام ضعف 
ما يه التدابري اليت اختذهتا وزار�مك �لز�دة : �سائلمك الس�ید الوز�ر ،�ا
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  �؟جنا�ة وتقویة املراق�ة محلایة املس�هتيف 
  .وشكرا

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

 .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضل

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  ،الس�ید حلسن ا�اودي
 :�لشؤون العامة واحلاكمة

 .شكرا الس�ید الرئ�س
ٔ�كرث من �ري لٕالخ�ار، شهر مارس بو�دیتو يف هاذ الشهر ا�يل فات 

د�ل  34000زت، املواز�ن ٔ�كرث من طن د�ل املواد الفاسدة ا�يل حتج 95
 .املواز�ن ا�يل �رفضت، ٕاذن احلكومة قامئة �لواجب د�لها

ا�ٓن يف هاذ شهر رمضان املبارك، ٕان شاء هللا، اك�ن وا�د الرمق 
، وجسلوه، هذا الرمق 57.57غنقول لمك �ادي خيدم يف شهر رمضان هو 

ٔ�ي وا�د شاف مواد فاسدة ٔ�و ال يش وا�د تید�ر التخز�ن حىت  تیعیط
یغال �مييش �لعام� م�ارشة من العام� ٕاما جلنة العام� وال الباشویة وال الق�ادة، 
ٕاذن اح�ا �اهز�ن ٔ�كرث من الس�نوات ا�يل فاتت، ولكن �غیني التعاون 

 .د�ل املواطنني
اك�ن يف �لكفت،  هو فعال ما ميك�شاي وا�د اك�ن يف ٔ�زیالل ٔ�و

احلكومة غتكون �ارفاه، رضوري املواطن ٕاىل تعاونوا معنا املواطنني ما اك�ن 
 .مشلك ٕان شاء هللا

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

 .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضل اليس امحلايم

 :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
 .التوضیحشكرا الس�ید الوز�ر �ىل 

تعلمون ٔ�ن أ�سواق املغربیة يف ظل غیاب �م �لمراق�ة، ٔ�صبحت مرتعا 
الس�تزناف الزبون ماد� ومعنو�، بل ويف �االت �دیدة یمت الزتوید مبواد 
اس�هتال�یة م�هتیة الصالح�ة ٔ�و جمهو� املصدر، من ش�ٔهنا ٔ�ن هتدد حصة 

 .املواطن
رمضان أ��رك ٕاال �ت  ٔ�نه لكام اقرتب شهر ،الس�ید الوز�ر ،كام نالحظ

السوق یعج �لعدید من املنتو�ات اليت �زداد �لهيا إالق�ال، ال ٔ��د یعمل 
 .ٔ�صلها وال مصدرها وال �رخي الصالح�ة

ٔ��ن يه مسؤولیة احلكومة يف : الس�ید الوز�ر ،هذا ما جيعلنا �سائلمك
 مراق�ة بعض املنتو�ات اليت تعرض �ىل املواطن؟

الس�ید الوز�ر، وا�د امحل� د�ل املقاطعة  ،نمت �ارفني�ٔ  ..ٔ�ما خبصوص
ٔ�نفسهم، هنا ا�ور د�ل  املواطنني تیحمیو ا�يل تیع�شها املغرب وا�يل والو

ح�ا مزالني الصغار�ن، ولكن ا�يل تنعرفو ااحلكومة، اح�ا ميل �لق�ا و�رب��ا 
وا�يل كنا تنعرفو اكنت يف الوالیة اكن مك�ب �اص د�ل املراق�ة، هاذ 

خنرجو �لهيا، بقاش، هاذ الثقافة د�ل بالد� ما �اصناش اذا راه ما اليش ه
ثقافات ٔ�خرى، اح�ا�  بدینا ت�شوفوااح�ا� خرج�ا �ىل الثقافة د�ل بالد�، 

لك مدینة عندها ثقافهتا، املراق�ة ما اكیناش، اجلودة ما �یناش، البارح 
املواطن ت�شوفو يف الفا�س�بوك، الس�ید الوز�ر، ا�الح �ا�ز، وىل 
 .�لفا�س�بوك تیحمي راسو، هذا ا�ور د�ل احلكومة �اصها تقوم به

ن� تتالحظوا ا�ل�س�بة �لغالء يف املواد املع�ش�یة الیوم�ة �لمواطنني، و 
البارح شفت اجلواب د�لمك الس�ید الوز�ر تتقول �ىل ٔ�ساس امحلص وصل 

 -ت درامه، �ىل ٔ�ساس قل 5درمه، البص�  25درمه، العدس وصل  30
�ىل ٔ�ساس السلع املس�توردة من اخلارج، یعين  -ٕاىل مسحت يل دق�قة 

�اص �كون الت�س�یق، �اص �كون مر�� اس��اق�ة مع وزارة املالیة 
لٕالعفاء من الرسوم امجلر�یة، هاذو مسائل ا�يل يه ٔ�ساس�یة ا�يل �اصنا 

 .نوفروها �لمواطن يف شهر رمضان
وز�ر، اح�ا� اكملني �اصنا الس�ید ال ،اح�ا� املواطن راه وىل مقهور

 .نعرتفو هبا، راه اح�ا تنع�شو مبصاریف �الیة، الیوم إالماكنیات حمدودة

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

  .املس�شار الس�یدا��س�ت لو الوقت، مت ا��ساب الوقت 
 .شكرا

شكرا الس�ید املس�شار، لقد مت ا��ساب التوق�ت ا�يل ضاع يف 
  .ول ا��س��ه الس�ید املس�شارالسابق يف ا�ٔ 

 .لمك اللكمة �لرد �ىل التعق�ب، تفضل ،الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
 :واحلاكمة

ال �ري �غي نقول �لس�ید املس�شار راه ا�ال�ة حىت هترسها �اد تعرفها 
؟ ٕایوا �لینا نتلكمو �ين �اجمة، زعام �ادي یعرفها يش وا�د من �را �اجمة

 .عفاك

 :الس�ید رئ�س اجللسة
، أ�رجوك الس�ید املس�شار، الس�ید املس�شار، مايش من حقمك تتلكمو 

 .ٔ�رجوك، تفضل الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
 :واحلاكمة

 95ا�ة، س 24/24شوف هاذ ال�م، هذه س�بة �لناس ا�يل كرياق�وا 
نت ا�يل شد�هتا؟ راه ا�ل�ان، البالد د�لنا فهيا املراق�ة، تقول يل ما ا طن

اليش نقولوها  ذاكف�اش، نقول ٔ�ییه، ولكن تقول ما اك�ن والو، راه حرام ها
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يف بالد�، وٕاىل مسعوك أ��انب دروك هاذ البالد زعام فهيا الس��ة؟ وا �ري 
 34، ٔ�ما ما اك�ن والو، ما اك�ن والو، إال�سان ميل یبدا یتلكم یقول املعقول

قلنا � داملواز�ن، ولكن ج�ت ٔ�نت مو�د الورقة د�� ق�ل  -ٔ�لف 
جناوبك، ٕایوا �یف �ادي ند�ر؟ ٔ�نت �ارف ٔ�ش �ادي نقول؟ واملشلك 
�ري إال�سان ميل جيي یتص�ت حىت یتلكم الوز�ر و�س�توعب وجياوبو، ٔ�ما 

مصاوب ٕایوا الش نتلكمو وا�د �ایب السؤال مصاوب، �ایب اجلواب 
�ادي جتیبوا أ�س�ئ� مصاوبة يف  هنا؟ ما عند� الش نتلكمو ٕاذا كنتو

يش وا�د، هنا ما �اد�ش  أ�وراق، اك�هبا يش وا�د وجيي یقراها �يل
خندمو، ما �اد�ش نف�دو املواطن، تنقول �ش نف�دو املواطن �اص 

، �ادي تقول يل نت�اوبو ب�ين وب��ك م�ني نقول يش �م ٕاما مصحیحش
 . ..هذا ما حصیحش، ٔ�ما

 :الس�ید رئ�س اجللسة
ٔ�رجوك الس�ید املس�شار، الس�ید املس�شار، ٔ�رجوك الس�ید املس�شار 

 .تفضل الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
 :واحلاكمة

، �اج�ك ؤ�� كنت سا�ت ميل اكن یتلكم، ميل تیقول ما تد�روا والو
احلال، ميل قال ما كنتلكمو والو، هاذ البالد س�بوها، ت�سب البالد وتتالك 
فهيا وت�رشب فهيا و�يق ت�س�هبا، مايش معقول هاذ اليش، مايش دور 

 .املعقول املعارضة هذا، مايش دور املعارضة هذا، نقولو

 :الس�ید رئ�س اجللسة
لیك اكن عندمك ٔ�رجوك، الس�ید املس�شار، الس�ید املس�شار، هللا خي 
  .احلق، طبقا �لقانون لطرح السؤال، و�لتعق�ب، طبقا �لقانون

ا�ٓن الس�ید الوز�ر طبقا �لنظام ا�ا�يل عندو احلق جياوب �ىل 
السؤال والرد �ىل التعق�ب، هذا قانون، هللا خيلیمك ا�رتموا املق�ضیات 

 .ضلتف. د�ل النظام ا�ا�يل، الس�ید الوز�ر يف بعض ثواين هللا خيلیك

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
 :واحلاكمة

تنقول �لمواطنني عندمه ٕان شاء هللا يف شهر رمضان رمق الهاتف سهل 
، ذاك الوقت ٕاىل احلكومة ما قامت �لواجب د�لها راه املواطن ا�يل 5757

 .تیصوت �لینا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�هت�ى الوقتشكرا الس�ید الوز�ر، ا

السؤال الثاين نفس القطاع دامئا، موضو�ه رضورة توفري السلع ا�متوی��ة 
�اكفة أ�سواق الوطنیة يف شهر رمضان الفضیل لهذه الس�نة، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضلوا 

 .الس�ید الرئ�س

 :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
 .شكرا الس�ید الرئ�س
 الس�ید�ن الوز�ر�ن،

سؤال الفریق �س�تقاليل الیوم حول رضورة توفري السلع الرضوریة 
ا�يل اعتد� �سمعو هذا السؤال، وا�ٓن تن�ٔكدوه واش احلكومة مس�تعدة 

 لتوفري السلع �اصة السلع ا�يل موالفني املغاربة ك�س�هتلكوها بوفرة؟
 .شكرا الس�ید الوز�ر

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

 .تفضل. لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
 :واحلاكمة

 .شكرا الرئ�س
الس�ید املس�شار �ىل الوفرة، الوفرة اكینة، حىت امحلص  اتتلكمو 
تقول�ش ا�مثن، ا�مثن ٕاذا اكن طن، ما  400حشال هذا، مس�توردة امس�تورد 

�ايل �را �ادي �كون �ايل ا�ا�ل، املواد املنتو�ات اخلضار �ادي �كون 
موجودة، �ٓش ا�يل �ایف ٔ��؟ و�اصين نقولها �لمغاربة م�ارشة، �ایف �ىل 

�الش؟ مايش ح�ث اك�ن مقاطعة، ح�ث الناس املس�مثر ااحللیب ا�ٓن، 
د�ل % 50 قدر هللا، ت��ج يل تی�اف، ٔ�� �دا هاذ الرشكة ٕاىل سدت، ال

ٔ�لف فالح، حشال  120000وا�د و 6000املنتوج الوطين، وخمدمة يل 
من �ائ� هاذیك؟ وا�د نصف ملیون د�ل العائالت ال، قدر هللا، اح�ا 

ٔ��انب  ،تنضاربو ا�ٓن �ري الرشكة تبقى، ٔ�ن هاذو ٔ��انب مايش مغاربة
وخيلیك متا، هذا هو املشلك �دا ید�ر الساروت حتت الباب و�زید حفاالتو 

 .د�لنا اح�ا

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

 .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، تفضل الس�ید الرئ�س

 :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 الس�ید الوز�ر،
ٔ�سعار، كنظن الیوم ج�يت كتجیب لینا وا�د املوضوع ما ضام�ش ا

وهرضيت �ىل مادة ح�ویة �س�هت� �كرثة يف شهر رمضان، ٔ�ال وهو 
ٕاال احللیب، احللیب عند� مشلك ف�ه  احللیب وقلتیو احللیب، ٔ�ن� ج�دتیو

 .س�� والظاهرة ا�يل اكینة د�ل املقاطعة
�نیا كتقول ال امحلص والعدس وا�لوبیا ما ضام�ش هلم ا�مثن، ٕاىل اكنت 



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

22 

 )2018 مایو 8( 1439 شعبان 21

نا اح�ا هول فهذا �ري معقول، وما ميك�ش ل هاذ الشعب �لمج احلكومة دافعة 
 ،ا�مثن ما ضام�وش، حىت ا�يل ما ���ش �زید �ادي �زید من ا�ٓن نقولو
 .الس�ید الوز�ر

شویة، وم�ني جنیو هنرضو مع املواطنني، امسح يل ا�ري �اصنا نفكرو 
وراه ٔ�ن ممنوع أ�سعار �زید  ما غنقر�كومش، هنرضو بوا�د أ�مل ونقولو

اح�ا غنكونوا مك�فني احلراسة واملراق�ة، �ش �ىل أ�قل هذاك املواطن 
الیوم ا�يل مرضوب �لرضائب ومرضوب �لبطا� ومرضوب �لغالء د�ل 

 .أ�سعار حىت يف رمضان �كون عندو وا�د أ�مل
ٔ�� ما ظنی�ش واس�تغربت �لس�ید الوز�ر تیقول يل ٕایوا امحلص موجود 

شكون ا�يل غیضمن ا�مثن اا ضام�ش ا�مثن، ٕاذن والعدس موجود ولكن م
 ،هباذ الشعب صايف سالینا؟ هذا �م مردود �لیمك أ�س�تاذ؟ واش رم�تیو

وما نق�لوش احلكومة �سمح فالشعب ٔ�مام البطون ا�يل ما  ،الس�ید الوز�ر
 .بغا�ش �ش�بع د�ل املضار�ت، الس�ید الوز�ر احملرتما

ب الیوم ها املقاطعة اكینة واش اح�ا� ا�ٓن �ایفني �ىل احللیب، احللی
و�ارفني ٔ�ن وا�د  هذاك الفالح غتضمن لیه أ�جرة نتاعو واملردودیة نتاعو؟

الرشكة يه ا�يل اكنت كمتول، ها الرشكة ها يه غتقلل من إالنتاج، واش 
هذاك الفالح ا�يل اكن تیالك معها طرف د�ل اخلزب �ادي یلقى هاذ اليش 

 موجود؟
 .شكرا الس�ید الوز�ر

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

لمك اللكمة الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف �دود الوقت املتبقى، 
 .تفضل

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
 :واحلاكمة

ٔ�� ما فهم�ش ال�م، الناس ا�يل اكنوا فاحلكومة معرمك درتوا ا�مثن د�ل 
 .معروف، یاله، ها التارخي، ال، �لیين نتلكم، �لیين نتلكمامحلص 

 :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�ید املس�شار، ٔ�رجوك، الس�ید املس�شار، ٔ�رجوك، مايش من 

ال، امسحوا يل، ال، هللا خيلیمك، ال، هللا . حقمك تقاطعوا الس�ید الوز�ر
خيلیك، ��رتام املتبادل رضوري، اليس ا�لبار، لك وا�د �یتحمل 
املسؤولیة د�لو الس�یاس�یة، ال امسح يل، امسح يل، ٕاىل مسحيت اليس 

.. ا�لبار، ال، ٔ�رجومك إالخوان مايش من حق ٔ�ي مس�شار ٔ�ن یوقف الس�ید
لیا هللا خيلیمك، هللا �كرث �ريمك، ٔ�ي وا�د ٕاىل صدرو يش  ال امسحوا

عبارات عن الس�ید الوز�ر �یتحمل املسؤولیة الس�یاس�یة د�لو فهيا �ش 
ونو واحضني، لكن ل�س من حق ٔ�ي مس�شار ٔ�ن یوقف الس�ید الوز�ر �ك

  .ٔ�ثناء الرد �ىل التعق�ب

ٔ�رجومك ٔ�ن حنرتمو ٔ�نفس�نا، ��رتام املتبادل رضوري، ولكن خنلیو 
الس�ید الوز�ر �مكل الرد د�لو �ىل التعق�ب، تفضل الس�ید الوز�ر، ٔ�رجومك، 

، التجرحي ما خصوش ٔ�رجوك الس�ید الرئ�س، ومن بعد نتذا�رو، امسح يل
 .�كون و��رتام املتبادل �اصو �كون

 .اتفضل

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
 :واحلاكمة

�ش تقولو يل امحلص اكن فيش �رخي حمدد السعر د�لو معرو ما اكن 
�ص حمدد، السوق قلنا لمك ٕاىل اكن �ايل �را �ادي �كون �ايل، ٕاىل اكن رخ 

غیكون رخ�ص، هاذ اليش ا�يل قلت، �ري باليت ٔ�س�یدي، باليت ٔ�س�یدي 
 ...�لیين نتلكم

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .ٔ�رجومك، ٔ�رجومك إالخوان ،ما توقفوش ٔ�س�یدي

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
 :واحلاكمة

 .واه، ٕاىل عندك اجلواب �اوب املواطنني

 :جللسةالس�ید رئ�س ا
 .اليس ا�لبار، ا�يل ا�لبار

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
 :واحلاكمة

احلكومة، �لشعب �لحكومة، الشعب  ولكن ميل تقول �لحكومة رم�تو
، ما تقول�ش رم�ت الشعب هكذا، هذه س�بة، هذا هو ا�يل صوت �يل
 .. صوت �لیا الشعب

 :اجللسةالس�ید رئ�س 
اليس ا�لبار، اليس ا�لبار، راه مايش م�اقشة هاذي، امسح يل راه ما 
اح�اش كناقشو، هللا خيلیك، ال، ال، مايش من حقك، ال، ال، ال، ٔ�رجومك 
إالخوان سوف ٔ��ون مضطرا لتطبیق النظام ا�ا�يل هللا خيلیمك ٔ�رجومك، راه 

ناء الرد ٔ�و ما ميكن لناش نوقفوا الس�ید الوز�ر، عضو من ٔ�عضاء احلكومة ٔ�ث 
إال�ابة �ىل السؤال، هللا خيلیمك ٔ�رجومك، ٔ�رجوك، ال، ال، اليس ا�لبار، 
اليس ا�لبار، هذا ما عندو �القة هللا خيلیك، �ملوضوع ا�يل كناقشوه 
��رتام املتبادل �اصو �كون، التجرحي ما �اصوش �كون هاذ اليش 

ء إال�ابة ٔ�و الرد مس�ٔ� م�فامهني �لهيا، ولكن ٔ�ن نوقف عضو احلكومة ٔ�ثنا
�ىل التعق�ب هذا مايش معقول، وهاذ اليش �مينعو حىت النظام ا�ا�يل، 

  .ٔ�رجومك تفضل الس�ید الوز�ر
 .راين كن��سب التوق�ت الس�ید الوز�ر عندي هنا
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الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
 :واحلاكمة

الشعب، �املني اهلموم د�ل شكرا، اح�ا �دا الشعب واهلموم د�ل 
الشعب، الشعب لق�ناه ما عندو طرقات، ما اك�ن مس�شف�ات، ما اك�ن 

.. ما اك�ن دمع لٔ�رامل، ما اك�ن دمع �لمطلقات، ما اك�ن.. مدارس، ا�ٓن
اح�ا �دامني مع الشعب واهلم د�ل الشعب هازینو، هاز�ن هذا اهلم، ٕاذن 

 ..الرصا�ة ٔ�ن �دا تنقولو الرصا�ة �لمواطن مايش الغوات، تنقولو

 :الس�ید رئ�س اجللسة
ٔ�رجوك الس�ید الرئ�س، اليس بنعزوز، اليس بنعزوز، اليس بنعزوز، ال 
ميكن الس�ید الرئ�س، ال ما ميك�ش الس�ید رئ�س الفریق ٕایوا ال، ما ميكن 
لناش نوقفوه، ال، امسح هللا خيلیك ٔ�� هنا، هللا خيلیك، ٔ�رجوك، هللا 

ٔ�� ما �اد�ش ندافع �ىل الوز�ر ٔ�و عضو د�ل .. خيلیك، هل ث�ت ٔ�ن
احلكومة، ولكن ما ث�ت ٔ�ن عضو د�ل احلكومة ٔ�ن قاطع ٔ��د السادة 
املس�شار�ن ٔ�ثناء إاللقاء د�ل السؤال د�لو، هللا خيلیمك �اص �كون ا�رتام 
م�بادل، خنلیوه یتلكم الس�ید الوز�ر وراه قلت لمك �یتحمل املسؤولیة 

  .ما یقولالس�یاس�یة يف لك 
الس�ید . �نیة الس�ید الوز�ر، ال ال عندي 40تفضل، يف الوقت املتبقى 

 .الوز�ر تفضل

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
 :واحلاكمة

مال هاذو؟ �ك لباس، ما نتلكمش؟ و�ن تتص�ت مز�ن �ش تفهم ٔ�ش 
 ..تنقول، تص�ت مز�ن �ش تفهمين

 :اجللسة الس�ید رئ�س
اليس بنعزوز، ٕایوا ٔ�رجوك، �لمرة الثانیة هللا خيلیك، ٔ�رجوك اليس 
بنعزوز، اليس بنعزوز ٔ�رجوك، ٔ�رجوك هللا خيلیك، اس�متر الس�ید الوز�ر، 

  .اس�متر
الس�ید الوز�ر تفضل مكل أ�جوبة د�� . تفضل، تفضل، تفضل

� . الس�ید الوز�ر، تفضل، عندي التوق�ت ٔ�جس� الس�ید الوز�ر �ون هاين
 اله تفضل، 

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
 :واحلاكمة

تنقول ا�ٓن اح�ا اهلموم د�لنا هو نضمنو الشغل �لش�باب املغريب، 
، ولكن ٕاذا خوف�ا �س��رات راه حىت وا�د او�اص �س��رات �زیدو 

ا� �مة ٔ�ن �اصة ما جيي �س�مثر يف هذه البالد، ٕاذن هذه بعدا رس
الرٔ�سامل اخلار� تیجي وخيرج، هاذو مؤسسات عندمه اس��رات يف لك 
 بالد، ٔ�ش ید�ر �الس��ر د�لو يف املغرب؟ �سد �دا وخيلیك، ید�ر يل

البطا� وخييل لیا الفال�ة بال يش �ا�ة، واش �سك�و؟ واش ما نقولوش 
 هاذ اليش؟ 

الطاقة الرشائیة �لمواطن �ش ما  ٕاذن هذا مهنا هو فعال �یفاش نطورو
یبقالوش العدس �ايل، راه مايش مشلك �ايل، والطاقة الرشائیة د�ل 

 .املواطن ا�يل طاحية
 .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت، و�شكر الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل 

 . مسامهته يف هذه اجللسة ا�س�توریة
لقطاع العالقات مع الربملان وموضو�ه ت�ٔهیل ون��قل �لسؤال املو�ه 

السجون، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي 
 .السؤال، تفضلوا الس�ید املس�شار، اليس عبادي، تفضل

 :املس�شار الس�ید احلسني العبادي
 .شكرا الس�ید الرئ�س
 الس�ید�ن الوز�ر�ن،

 حملرتمني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن ا
بذلت ا�و� املغربیة جمهودات �مة هبدف ت�ٔهیل السجون مبختلف 
�ات اململكة، واعمتدت �دة �رامج وٕاجراءات �مع ٔ�من وسالمة الس�ني 
ؤ��س�نة اعتقا�، �ري ٔ�ن بعض املؤسسات السجنیة تعرف اس�مترار العدید 

 .من �خ�الالت ومن الظروف احلاطة �كرامة املعتقل
حول ٕاسرتاتیجیة املندوبیة، م�دوبیة  ،الس�ید الوز�ر ،�سائلمك ،��

ٕادارة السجون وٕا�ادة إالدماج، ومن �اللها احلكومة، عن إالسرتاتیجیات 
 .وإالجراءات اليت س���ذها من ٔ��ل العنایة و�ه�م �سجون اململكة

 .وشكرا

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

 .ة �ىل السؤال، تفضللمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�اب

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  ،الس�ید مصطفى اخللفي
 :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

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

ٔ�وال ٔ�شكر �ىل طرح هذا السؤال املتعلق ��هود الوطين من ٔ��ل 
 .سة السجنیة يف ب��ا�هنوض �ملؤس 

هنا� ٕاسرتاتیجیة تقوم �ىل موا�ة ٕاشاكلیة �كتظاظ �لسجون، 
حتسني ظروف إالیواء و�لق فضاءات تضمن تنف�ذ الربامج الت�ٔهیلیة 

 .و�رامج ٕا�ادة إالدماج
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 2014يف مضن هذه أ�هداف الثالث، مت العمل ٔ�وال �ىل ال�رسیع م�ذ 
، زا�ورة، �ور�رت، �ٓزرو، طاطا مؤسسة جسنیة �دیدة، �16ىل اف�تاح 

، 2فلیت ی ، ت �1رس�یف، م�دلت، بو�زاكرن، راس املاء فاس، العر�ات 
مؤسسات جسنیة يف طور البناء،  6، فضال عن ٔ�نه ، الرماين2املرشوش 

 4الناضور، و�دة، �راكن، ٔ�صیال، العرا�ش، طانطان، �ٕالضافة ٕاىل ت�ٔهیل 
 الس�بع، السجن احمليل �ن مؤسسات جسنیة مركز إالصالح وا�هتذیب �ني

 .سل�ن، مركز إالصالح وا�هتذیب �ن سل�ن والسجن احمليل بتاو�ت
، 1مؤسسة جسنیة يف طور الت�ٔهیل، �ني الس�بع  �20الیا وهنا� 

، 2احمليل وطیطة  احمليل اجلدیدة، مركز إالصالح وا�هتذیب �يل مومن،
مؤسسة  17 ـ�رجمة ل املركزي الق�یطرة، احمليل الفق�ه �ن صاحل، وهنا�

مؤسسة جسنیة، نظرا �هتالكها و�دم  14جسنیة ٔ�خرى، �ٕالضافة ٕاىل ٕا�الق 
مالءمة ب��اهتا �لربامج املسطرة من ٔ��ل هتیئة السجناء ٕال�ادة إالدماج، ٕاذن 
هنا� �ر�مج �ىل مس�توى البنا�ت، ؤ��د أ��ر ٔ�ن �س�بة �كتظاظ 

 .2017نة س� % 38ٕاىل ٔ�قل من  2012س�نة % 45اخنفضت من 
الت�د�ت ا�يل مطرو�ة، وهذا مضن خمطط ٕاسرتاتیجي �لمندوبیة 

س�نوات، هذه م�اس�بة لتوج�ه التحیة لعموم  10العامة اليت ��ت مؤخرا 
 2016ٔ�طرها، وهنا البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن �س�بة الشاك�ت ما بني 

بعد ٔ�ن  2017يف  300اخنفضت ب�س�بة معتربة، تقریبا من حوايل  2017و
 .شاكیة 460ٔ�زید من  2016يف  اكنت

مؤسسة جسنیة  36ا�طط إالسرتاتیجي یتضمن �ر�مج توقعي لبناء 
�دیدة بدی� لتعویض السجون املهتالكة والسجون املوجودة �ملناطق ا�ٓه� 

مؤسسات  �9لساكن �الل امخلس س�نوات القادمة، فضال عن بناء 
ٔ�قالمي اليت ال تتوفر �ىل جسنیة لتعز�ز الطاقة �س��عابیة وتغطیة بعض ا

 .جسون مرا�اة ملعایري القرب، ؤ�یضا التنظمي القضايئ �لمملكة

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

 .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

 :املس�شار الس�ید احلسني العبادي
 .شكرا الس�ید الوز�ر

ب من طرف احلكومة ال ننكر ٔ�ن هناك جمهودات بذلت يف هذا اجلان
والسجون یعين السجن بفاس، جسن ٔ�یت ملول ب�ٔاكد�ر �ري دلیل �ىل 

 .ذ�
، فهيا وا�د العدد ا�يل �78ملغرب هو  ،الس�ید الوز�ر ،�دد السجون

يه �ري صاحلة، يه قدمية  38من مضهنا  58أ��لبیة د�لها يه جسون حملیة 
 .ومهتالكة، �عتقال فهيا حمط �لكرامة إال�سانیة

الطاقة �س��عابیة د�ل السجون عند� �ملغرب، �ململكة املغربیة هو 
ٔ�لف، مبعىن ٔ�ن �كتظاظ  80ٔ�لف، مع أ�سف الساكنة السجنیة  40

200.% 
�س�ل �لك ٔ�سف املراتب املتقدمة �لمملكة املغربیة من ح�ث 

ٔ�لف  100جسني للك  225السجناء، عند� وا�د ال�س�بة مرتفعة �دا 
�متىن ٔ�ن �كون هذا يف الطب ول�س يف السجن، لك�ه واقع  مواطن، كنا

 .معاش دا�ل اململكة املغربیة
هذا العدد یؤدي ٕاىل �كتظاظ، والس�ب د�لو هناك س�ب�ني 

ٔ�وال هناك �عتقال �ح�یاطي ا�ي جيب تدبريه، جيب : رئ�س�یني
  .�رش�یده، جيب اع�د ف�ه املبادئ اجلدیدة واملساطر اجلدیدة

من % 36اك وا�د احلا� ا�يل يه �ا� العود، حوايل كذ� هن
ٔ�لف جسني مه س�بقوا واكنوا �لسجن م�وا�د�ن و�ادوا  30السجناء، یعين 

 .ٕالیه، وهذا یطرح سؤال �بري حول ٕا�ادة إالدماج
الس�ید الوز�ر، يف هذا اجلانب بت�ٔهیل السجون حسب  ،نطالبمك

، ؤ�� ما غهنرضش �ىل املعایري ا�ولیة، مبنح السجناء احلقوق د�هلم
التطب�ب وهنرض �ىل الص�ة، ولكن غهنرض �ىل حقوق �س�یطة �دا، �ي 
�ا�، �ي شاكیة من دفاع مهتم من �ائ� مهتم حىت احلق يف املراس� ال 

ص�ايف توف�ق بوعرش�ن، �لوصول ٕاىل لتصل، املندوبیة حتجب مراسالت �
الت و�ت ٕاىل �ائلته، یؤكدون لنا ب�ٔن ٔ�كرث من س�بع مراسالت، رسا

�ائلته مل تصل ٕاال مراسلتني، هذا ما �یتطل�ش اع�دات مالیة، ٕان اكنت 
املندوبیة تطالب �ع�دات مالیة، بتوفري اع�دات مالیة و�رشیة ٕاضاف�ة من 
ٔ��ل الق�ام مبها�ا، فهناك حقوق �س�یطة جيب �ىل احلكومة، جيب �ىل 

ملعایري ا�ولیة ا�و� املندوبیة ٔ�ن توفرها، ويه حق ٔ�دىن يف ٕاطار ا
 .�لسجناء

 .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

ومنر ا�ٓن �لسؤال أ��ري مل ی��قى وقت الس�ید الوز�ر، ما تبقاش الوقت 
 .الس�ید الوز�ر لمك �ش �ردوا �ىل التعق�ب

وم�ة، منر �لسؤال أ��ري، مو�ه لقطاع ٕاصالح إالدارة والوظیفة العم
وموضوع مراجعة م�ظومة الرتيق �لوظیفة العموم�ة، وسوف یتوىل الس�ید 
الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان إال�ابة �ىل السؤال، نیابة عن زم�� 
الس�ید الوز�ر امللكف ٕ�صالح إالدارة والوظیفة العموم�ة، واللكمة ٔ��د 

 .السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، تفضل

 :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

 .شكرا الس�ید الرئ�س
 الس�ید الوز�ر، 

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
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 الس�ید الوز�ر،
�س�ل م�ظومة الرتيق يف الوظیفة العموم�ة مجمو�ة من �خ�الالت 

ني يف بعض و�خ�الفات والتفاو�ت بني ف�ات املوظفني وبني املوظف
 .القطا�ات

ما يه إالجراءات اليت تعزتم احلكومة الق�ام هبا لتصحیح هذه 
 �خ�الالت وتعدیل هذه املنظومة؟

 .شكرا

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

 .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

الربملان  الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع
 :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

ٔ�وال أ�س�ئ� اليت طر�ا الس�ید املس�شار وهتم السجون، س��لقى 
ٔ�جوبة مك�وبة من طرف املندوبیة اليت ال تتواىن �ىل الرد �ىل لك القضا� 
اليت تثار وجتیب عهنا ببال�ات رمسیة واحضة، كام ميكن لمك ٔ�ن تتقدموا 

ٔ�ن ٔ��لن  رات م�دانیة، وس�بق �لس�ید املندوب العام �لسجونبطلب ز�
عن ذ� هنا يف الربملان، ٔ�ن من حق ٔ�ي فریق �رملاين رغب يف ز�رة ٔ�ي 
جسن ميكن ٔ�ن خيتاره ویقوم �ملعاینة لنقف عن ا�هود الك�ري ا�ي بذل يف 

 .هذا ا�ال
ل الس�ید ؤ�� هنا ٔ��دد �عتذار د� ،ف� یتعلق �لسؤال ا�ي طرح

الوز�ر لظرف طارئ، مق�ضیات املرسوم اليت تنظم رشوط الرتيق واملرسوم 
الشفاف�ة  ،، �كرس م�ادئ �س�تحقاق2005دج�رب  4صادر يف 

ا�ٓلیة أ�وىل ام��ان الكفاءة املهنیة يف �دود : واملساواة، ویقوم �ىل �ٓلیتني
 س�نو� من �دد املوظفني املتوفر�ن �ىل ٔ�قدم�ة ست س�نوات يف% 13

 .ا�ر�ة �ىل أ�قل
مث �نیا إالخ�یار حسب �س�تحقاق بعد التق�ید يف �دول الرتيق يف 

 .�ا� التوفر �ىل الرشوط النظام�ة املطلوبة
مث من ٔ��ل تعز�ز و�كر�س �س�تحقاق واملهنیة يف الرتيق يف ا�ر�ة مت 

 :من �ة
�لرتق�ة تنصیص يف �ل أ�نظمة أ�ساس�یة �ىل القوا�د املتعلقة ال ٔ�وال 

اجلاري هبا العمل �ىل خمتلف موظفي ا�و�، وذ� طبقا ٔ�حاكم الفصل 
 من النظام أ�سايس �لوظیفة العموم�ة؛ 31

�نیا، اع�د نظام �لتنق�ط والتق�مي ی�ٔ�ذ بعني �عتبار معدل النقط 
 .احملصل �لهيا �الل الس�نوات املطلوبة �لرتيق ونتاجئ تق�مي أ�داء

ارة م�ك�ة �ىل مرشوع ٕاصالح نظام التق�مي يف إالدارة �الیا الوز
العموم�ة، س�مت ٔ�وال ٕاجناز دراسة �لمیة �لوقوف �ىل ٔ�مه مكو�ت هذه 

 املنظومة ومعایري التق�مي حبسب خمتلف إالدارات 

ا�ال ووضع تصور ملنظومة  اذامرسات اجلیدة يف همل�س�ت��اس �
ٔ�داء املوظف �لك موضوعیة،  �دیدة �لتق�مي �ر�كز �ىل إالنصاف وتق�مي
�ىل املعایري املوضو�ة �ل�س�بة  وأ��ذ بعني �عتبار أ�هداف احملددة بناء

 .لعمل إالدارة املعنیة
 .وشكرا

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

 .لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

 :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
 .�سشكرا الس�ید الرئ 
 الس�ید الوز�ر،

مرسوم الرتق�ة يف ا�ر�ة : مراس�مي 5هذه املنظومة تتكون من ٔ�زید من 
وإالطار، مرسوم الرتق�ة يف التق�مي والتنق�ط، مرسوم الرتق�ة يف الرتبة 
وا�ر�ة، مراس�مي �اصة �الم��ا�ت، �ٕالضافة ٕاىل مق�ضیات �اصة 

ٔ�ساس�یة الف�ویة وبعض �لرتق�ة موجودة يف بعض ٔ�نظمة الف�ات، أ�نظمة ا
القطا�ات، فضال عن املناشري اليت تصدر من وزارة الوظیفة العموم�ة 
�رشاكة مع وزارة املالیة وم�اشري تصدر عن وزارة ا�ا�لیة لفائدة امجلا�ة 
الرتابیة، هذا المك الهائل ا�ي �شلك هذه املنظومة اليت ٔ�صبحت م�ظومة 

مت�ت ٔ�دى هبا ٕاىل ٔ�هنا جسلت شاسعة عرفت مجمو�ة من التغیريات والت 
 .مجمو�ة من إالخ�الالت

ٔ�وال �ىل مس�توى التدبري يف تدبري الرتق�ة سواء �الخ�یار ٔ�و 
�الم��ان، �س�ل مجمو�ة من �خ�الالت يف ٕا�داد لواحئ الرتيق، يف �یف�ة 
ٕارشاك ا�لجن إالداریة امل�ساویة أ�عضاء، مشلك الرتق�ة �لشهادات 

ات دون قطا�ات ٔ�خرى، مشلك املوظفني ا��ن یتوفرون املوجود يف قطا�
�ىل رشوط الرتيق، ؤ�صبحوا يف وضعیات مجمدة وال �سمح هلم �لرتيق 
النعدام وجود در�ة �دیدة تف�ح هلم �ٓفاق الرتيق، �ٕالضافة ٕاىل الوضعیة 
املوجودة ا�ٓن �ل�س�بة ملوظفي امجلا�ات الرتابیة ا��ن تتلقى مواردمه ٔ�و 

ردمه ال�رشیة م�اشري من وزارة الوظیفة العموم�ة ومن وزارة ٕادارة موا
 اا�ا�لیة، ومه ميتثلون ٕاىل مق�ضیات م�اشري وزارة ا�ا�لیة وهذا خيلق نو�

  .من التناقض و�صطدام بني املق�ضیات املوجودة يف امل�شور�ن معا
لكها هذه ٕاخ�الالت حتتاج ٕاىل ٔ�ن تضع احلكومة تصحیح لهذه املنظومة  

نعكس �شلك ٕاجيايب وحىت تظهر الكفاءة والشفاف�ة املطلوبني حىت ت 
الس�ید  ،�رشطني يف الرتق�ة �الخ�یار ٔ�و الرتق�ة �الم��ان، �� نقول لمك

 :الوز�ر
ٔ�وال، البد من ٕاقرار در�ة �دیدة يف ٕاطار الرتيق لف�ح ا�ٓفاق ٔ�مام 

وسطة ٔ�و ا��ن یتوفرون �ىل الرشوط، سواء �ل�س�بة �لف�ات ا�نیا ٔ�و املت
 .ٔ��ریل 26الف�ات العلیا، وهذا الزتام موجود يف اتفاق�ة 
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�نیا، ٔ�ن تو�د �ٓلیة �لرتيق عن طریق الشواهد، حىت ال �كون هناك 
تفضیل وال مساواة بني املوظفني يف قطا�ات دون قطا�ات ٔ�خرى، ؤ�نمت 

�شلك �ٓلیة لتحسني ا��ل �ل�س�بة  ،الس�ید الوز�ر ،تعلمون ب�ٔن الرتق�ة
، وهنا البد ٔ�ن ٔ�ذ�ر �الخ�الالت الناجتة عن تنف�ذ الرتق�ة �لموظفني

و�نعاكس املايل الناجت عن الرتق�ة ا�ي یتفاوت من ف�ة ٕاىل ٔ�خرى، نقدر 
درمه  150درمه ٕاىل  30تبدٔ� �النعاكس املايل من نقول � الرتبة الیوم 

درمه  150ٔ� حسب الف�ات وا�ر�ات، والناجت د�ل الرتق�ة يف ا�ر�ة یبد
ولٔ�سف �ل�س�بة �لف�ات ا�نیا ا�يل عندها نفس الرشوط مع الرتق�ة 

درمه من در�ة ٕاىل در�ة، البد من �لتفات ٕاىل  4000انعاكس املايل فهيا 
 .الف�ات ا�نیا يف هذا إالطار

 .شكرا الس�ید الرئ�س

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

 .ٕال�ابة �ىل السؤال ٔ�و �لرد �ىل التعق�ب تفضلتفضل الس�ید الوز�ر ل

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان 
 :وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

ٔ�وال، هاد الس�نوات امخلس عرفت وا�د ا�هود مايل �بري، �ىل 
  وىــــ، �ىل مس�2011ٔ��ریل  26مس�توى �س�ت�ابة الس�تحقاقات اتفاق 

الرتق�ات والرتق�ات إالس�ت��ائیة و�اصة بعد إاللغاء د�ل النظام د�ل  
ال�سق�ف، ٔ�نه �ٕالضافة �لمرجعیات اليت تفضلت بذ�رها هنا� ما �اء يف 

امللیار د�ل  8 ـٔ��ریل وا�يل اكنت اللكفة الس�نویة �ٕالضافة ل 26اتفاق 
د�ل امللیار د�ل  5، حوايل درمه 600ا�رمه ا�يل اكنت �جتة �ىل ز�دة 

  .ا�رمه س�نو�، فاك�ن جمهود مايل معترب
نضاف �لیه ا�هود د�ل الز�دة يف احلد أ�دىن لٔ�جر، و�الیا يف ی 

احلوار �ج�عي ا�ي ید� ممدودة ون�ٔمل ٔ�ن نصل التفاق، طرح�ا ف�ه 
ا�يل  ٕا�داث در�ة �دیدة �ل�س�بة لهاذوك الساللمي ا�نیا ٔ�ن اك�ن �س

درمه تثارت ٕاشاكلیات مع  3000 ـمن بعد الز�دة يف احلد أ�دىن لٔ�جر ل
  .ني د�هلمالسابق

مع ا�يل  5حىت ل  1ا�يل اكینني يف الرتبة من  10ٔ�یضا �ل�س�بة �لسمل 
درمه وهذا ا�يل ما بني  1500فوق هذه الرتبة ا�يل فعال كام قليت كزتاد لو 

 .. .ی� �دا، لهذا طرح�ا �س�تافدوا منكزتاد لو يش �ا�ة قل  5و 1الرتبة 

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى الوقت، ؤ�شكرمك �ىل املسامهة يف هذه اجللسة

   .ؤ�شكر امجلیع �ىل مسامههتم
  .ورفعت اجللسة


