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  237رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2019 يوليو 23(هـ 1440 ذو القعدة 20 ثال4ءال : التارخي
  .اFلس لرئEسد القادر سالمة، اخلليفة الرابع املس�شار الس?يد عب: الرئاسة
ثالثة ، ٕابتداء من الساNة ال وعرشون دقHقة وثالثتان ساع : التوقHت

  .واRقHقة الرابعة عرشة بعد الزوال
  .اTٔس?ئX الشفهية مVاقشة :Uدول اTٔعامل

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

  :املس�شار الس?يد عبد القادر سالمة، رئEس اجللسة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  .N�ٔلن عن افgتاح اجللسة
  الس?يد�ن الوز�ر�ن احملرتمني،

  مني،ٔ�خوايت، ٕاخواين املس�شار�ن احملرت 
من اRس?تور، ووفقا ملقgضيات النظام  100معال بpٔحاكم الفصل 

 Xس?ئTٔ لس هذه اجللسةFلس املس�شار�ن، خيصص اF يلzاRا
  .الس?يدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Nلهيا

ق�ل الرشوع يف تناول اTٔس?ئX الشفهية املدرUة يف Uدول اTٔعامل، 
الع اFلس Nىل ما Uد من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس?يد اTٔمني ٕالط
  .وٕاNال�ت، اللكمة �لس?يد اTٔمني

  :املس�شار الس?يد ٕادر�س الرايض، ٔ�مني اFلس
  .شكرا الس?يد الرئEس احملرتم

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

Nالن انت�اب توصل اFلس مبراسX من الس?يد رئEس احلكومة تنفHذا �ٕ 
ودي العابد العمراين من حزب �حتاد اRس?توري عضوا امليالس?يد 

، مللء 2019يوليوز  F�11لس، يف �نت�اب اجلزيئ ا�ي ٔ�جري بتارخي 
  .املقعد الشاغر �رمس هيئة ممثيل �ة بين مالل خVيفرة

  :القوانني التاليةكام ٔ��ال جملس النواب Nىل اFلس مشاريع 
يتعلق مبنظومة الرتبية والتكو�ن  17.51قانون ٕاطار رمق  مرشوع: ٔ�وال

  والبحث العلمي؛
يقيض بتغيري و¦متمي القانون  19.17مرشوع قانون تنظميي رمق : 4نيا

املتعلق �لتعيني يف املناصب العليا تطبيقا Tٔحاكم  02.12التنظميي رمق 
  .من اRس?تور 92و 49الفصلني 
  .تعلق مبزاو¬ ٔ�»شطة الصناNة التقليديةي  17.50مرشوع قانون رمق : 4لثا

 23و�ل³س?بة ل²ٔس?ئX اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل ®اية يومه الثال4ء 
  :، فه¶ي اكلتايل2019يوليوز 

  .سؤال N :14دد اTٔس?ئX الشفهية -

  .سؤال N :20دد اTٔس?ئX الكgابية -
كام حنيط اFلس املوقر بpٔننا س?نكون Nىل موNد م�ارشة بعد هذه 

مع Uلسة Nامة ¼رشيعية، ختصص �ºراسة والتصويت Nىل مرشوع  اجللسة
القانون التنظميي املتعلق �Fلس الوطين �لغات والثقافة املغربية، وNىل 
مرشوع القانون التنظميي املتعلق بت¾ديد مرا�ل تفعيل الطابع الرمسي 

ذات ل²ٔمازيغية و¿يفHة ٕادما�ا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلياة العامة 
  .اTٔولوية

  .شكرا الس?يد الرئEس

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  . شكرا الس?يد اTٔمني

»س?هتل Uدول ٔ�عامل هذه اجللسة، �لسؤال اTٓين اTٔول املوUه لقطاع 
الص¾ة، وموضوNه توفري العالUات واTٔمصال الرضورية لض¾اÂ لسعات 
 العقارب واTٔفاعي Nىل مس?توى مس?توصفات القرب، اللكمة �Tٔد السادة

  .املس�شار�ن من فريق العدا¬ والتمنية لتقدمي السؤال
  .تفضل الس?يد املس�شار

  :م�ارك مجييل الس?يداملس�شار 
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئEس،
  الس?يد�ن الوز�ر�ن،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،
تعرف مجموNة من مVاطق املغرب املعروفة �رتفاع درUة حرارهتا zالل 

ف، اجلنوب الرشيق منوذUا، تعرض ساكنهتا خلطر لسعات فصل الصي
العقارب وR®ات اTٔفاعي، ونظرا لتpٔخر إالسعافات اTٔولية ونقص اTٔدوية 
�ملؤسسات الصحية تصبح حHاة املواطن هبذه املناطق Ïددة �ملوت، 

 Xاء"اليشء ا�ي وقع �ل³س?بة �لطفNة " دNربع س?نوات من جامTٔذات ا
  .زا¿ورةٕاقلمي " بو النق"

�ا »سائلمك، الس?يد الوز�ر احملرتم، عن إالجراءات �س?تعÓالية �ل¾د 
من خطورة سقوط املزيد من الض¾اÂ ن�ÓHة هاذ لسعات العقارب وR®ات 

  اTٔفاعي؟
  .لمك شكرا

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر �لرد Nىل السؤال

  :الس?يد ٔ��س اRاكيل وز�ر الص¾ة
  .الرئEس شكرا الس?يد

  الس?يد املس�شار احملرتم،
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هاذ املسpٔ¬ مرتبطة �Tٓفة والظاهرة دÂل لسعات العقارب وR®ات 
اTٔفاعي، يه حتظى بوا�د �هØم Ïم يف وزارة الص¾ة، و�لضبط Nىل 

س?نة  20مس?توى املركز املغريب حملاربة ال�سمم ا�يل رامك وا�د التجربة دÂل 
z تنا ٔ�نه خنفضو منVل ماكحفة وا�يل مكÂالل إالسرتاتيجية الوطنية د

  .%0.18ٕاىل  %2.37لسعات العقارب ٔ�نه الوفHات تزنل من 
وفاة،  0الوزارة اليوم من zالل اãطط دÂلها بغات توصل ٕاىل هدف 

ولكن احVا تنعرفو بpٔن هذا حيتاج ٕاىل ماذا؟ ٕاىل ¦كäف اجلهود بني 
  . واFمتع املدين املتدzلني، بني القطاNات ومع امجلاNات الرتابية

لسعة يف الس?نة، اك�ن وا�د العمل ا�يل zاصو يتدار فإالNالم  30000
ويف التحسEس ويف التوعية �ش نقلصو من Nدد ا�لسعات، مث كذè اك�ن 
معل ا�يل خصو يتدار فë يتعلق بتكو�ن اTٔطر الصحية وهذا معل ك³رشفو 

وا�د الطبEب Uديد  Nليه س?نوTٔ ،Âنه كتغري اTٔطر الصحية، ميل ¦مييش
zاصو �كون Nارف هاذ املسpٔ¬ هاذي، ٔ�ول مرة �لمنطقة وال لوا�د إالقلمي 

ويدار لو التكو�ن، فë يتعلق �Tٔدوية ما اكي³ش يش مVطقة ما ¿يكو»ش فهيا 
  .ذاك اTٔ¿ياس ا�يل كنوضوعو فهيا مجيع املس?تلزمات

ة �ل³س?بة �لعقارب ما اكي³ش املصل، اك�ن هناك ٔ�دوية ملوا�
كEس ا�يل مت اقgناؤها مت  1400املضاعفات واTٔعراض دÂل ا�لسعة، 

توزيعها جبميع املس�شفHات إالقلميية، حمليا ¿يتعطى بعض اTٔدوية ٕاذا اكنت 
بعض اTٔعراض، ولكن دامئا ¿يمت املراق�ة دÂل ا�لسعة، التطور دÂلها اكنت 

Rىل املس�شفى هناك ا�يل ¿يدار اN ¬نه هناك سامة ٔ�م ال، وإال�اTٔ واء
zاص والبد ما �كون التوفر Nىل قسم إالنعاش ٔ�و Nىل اTٔقل وا�د 
الطبEب ا�يل عندو دراية ميكن لو يعطي ذاك اRواء و�راقب احلا¬ دÂل 

  .املصاب
يوليوز �ش  1مث كذè هذه الس?نة در� وا�د اليوم وطين يف 
 zاRلوزارة ا Xا، ومعلت مراسHالمNداجلهات  5لية وحنسسو هباذ الظاهرة ٕا

ا�يل معنية، السادة الوالة راه غيقومو �جNØات Nىل مس?توى املندوبيات 
�ش �كون وا�د العمل Nىل امليدان يف القرب دÂل التعاون يف مجيع 

  . املتدzلني �ش ميكن نوا�و هذه الظاهرة
  .شكرا

 :الس?يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس?يد الوز�ر

  .اللكمة لمك �لرد Nىل اجلواب

  :املس�شار الس?يد م�ارك مجييل
  . شكرا الس?يد الوز�ر Nىل جوا�مك

فعال الوزارة قامت مبجهودات ج�ارة يف هذا اFال، ولكن حلد الساNة، 
  . الس?يد الوز�ر، الزلنا »سمع وفHات ن�ÓHة لسعات العقارب وR®ات اTٔفاعي

  : و�è ندعومك الس?يد الوز�ر من zالل هذا املنرب ٕاىل ما ييل

، توفري اTٔدوية واTٔمصال الفعا¬ هبذه املناطق، كتوفر الوزارة ٔ�وال
اTٔدوية ولكهنا ٔ�حHا� ®ري فعا¬، كتوفر �لمس�شفHات إالقلميية، ولكن zاصها 
توصل �لمناطق البعيدة النائية، Tٔن فني اك�ن هذه ا�لسعات راه اكينني يف 

�è جيب ٔ�ن املناطق النائية، ما اكي³H³ش يف املس�شفHات إالقلميية، و
تقرب هذه اخلدمة ٕاىل املعرضني لٕالصابة، �هيك Nىل ٔ�ن إالسعافات 

  .كتكون بطيئة Uدا مما حيول دون الوصول ٕاىل املبتغىاTٔولية 
4نيا، جيب ¦كو�ن املمرضني واTٔطباء Nىل ¿يفHة التعامل مع ا�لسعات، 

ل املتدzلني Nىل اس?تعام ذzاص �كون ¦كو�ن لها (des kits)نتلكم Nىل 
  .هذه اTٔ¿ياس كام ذ¿رمت

ٕا�داث ٔ�قطاب دÂل املس?تعÓالت عن قرب، »شاطرمك التحسEس 
�لمواطن eرشااكت مع السلطات احمللية، وكذè مع حىت  والتوعية �ل³س?بة

وزارة الرتبية الوطنية احVا تنعرفوها �ٓخر الس?نة فاش الوليدات كتقرب 
مس?توى  الس?نة اRراس?ية جيب ٔ�ن ¦كون هناك محالت توعوية Nىل

  . اTٔطفال �خلصوص، Tٔهنم مه املس?هتدفني ٔ�كرث من الك�ار
ٔ�يضا اس?ترياد ٔ�مصال ذات جودة Nالية، ويف انتظار اس?ترياد اTٔمصال 

صديقة ندعومك ٕاىل فgح الو�دة الصناعية ٕالنتاج المن اRول الشقHقة و 
اTٔمصال وا�لقا�ات اليت صادق Nلهيا اFلس إالداري مؤخرا، دÂل معهد 

  .تور املغريب�س? 
كذè جيب توفري إالماكنيات الرضورية ٕالنتاج اTٔمصال احمللية، 
خصوصا ٔ�ن معهد �س?تور يتوفر Nىل طاقات طبية مؤهX، ٕاذا وفر� لها 
إالماكنيات الرضورية ميكن لنا نg³جو اTٔمصال وميكن لنا احVا نصدرو، 
XÓالت الس?يد الوز�ر مس?تعzهذه التد èمايش ®ري »س?توردو، و� 

وفاة ن�ÓHة  �0متناو ٔ�ن مس?تق�ال ما »سمعوش ونوصلو لهذه الن�ÓHة دÂل 
  . ا�لسعات، �متناو مس?تق�ال ٔ�ننا �كونو عند هذه الن�ÓHة

  .شكرا الس?يد الوز�ر

 :الس?يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس?يد املس�شار

  . اللكمة �لس?يد الوز�ر

  :الس?يد وز�ر الص¾ة
Tٔمر بوفاة zاصة �Tٔطفال، هبذه حقHقة ما ميكن ٕاال نتpٔسفو ملا يتعلق ا

  . املناس?بة كنرتمحو Nىل هذه الطفX ا�يل ¦لكمت Nلهيا
التكفل، eرسNة، �Tٔطفال zاصة �ش ميش?يو م�ارشة �لمركز الصحي، 
و¦رك لك ما هو ممارسات تقليدية دÂل اليك وذاك الاكرو ا�يل كريبطو به 

املركز الصحي  وال يبقاو يذحبو، هاذ اليش zاصو ما �كو»ش، م�ارشة
ومايش املس?تعÓالت، مركز حصي من U�ٔل املراق�ة، املركز الصحي يتصل 
�ملس�شفى، اTٔدوية اكينة يف املس�شفى ما كدارش يف املركز الصحي، ما 
ميك³ش تدار، املصل دÂل اTٔفاعي اك�ن، ولكن املصل دÂل العقارب ما 



  2019 �ريل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

3 

 )2019 يوليو 23( 1440 ةذو القعد 20

نصح به تيقول è اكي³ش، ال ينصح به، واملركز الوطين دÂل ال�سمم ال ي 
ٔ�عراض  واك�نما اكي³ش هناك تضارب بني العلامء يف هذا املسpٔ¬ هادي، 
  .ا�يل ميكن تؤدي ٕاىل الوفاة، ٕاذا در� املصل يف بعض احلاالت

س?نة، واعيني هباذ  20فاحVا كنقول è بpٔن املركز راه عندو جتربة دÂل 
هود وzاص املسpٔ¬، ذاك اليش �ش نوصلو �لن�ÓHة zاصنا ¦اكثف اجل 

  ..إالNالم عندك احلق وzاصنا املدرسة وzاصنا هاذ اليش ا�يل قلت 

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس?يد الوز�ر

السؤال اTٓين الثاين موضوNه، افgقار املراكز الصحية �لعامل القروي 
، اللكمة �Tٔد السادة من )منوذج ٕاقلمي زا¿ورة(ل²ٔطباء واملمرضني واTٔدوية 

  .قاليل �لو�دة والتعادلية، تفضيلالفريق �س?ت

  :فاطمة معريي الس?يدةاملس�شارة 
  .شكرا الس?يد الوز�ر

  الس?يد الرئEس،
  الس?يد الوز�ر،

�فHاللت، zاصة ٕاقلمي  –كهنرض يف القطاع دÂل الص¾ة يف �ة درNة 
زا¿ورة، وzا ما zال ما يتقال سواء يف ا�لÓان، سواء يف الق�ة دÂل الربملان، 

تغريت، القطاع دÂل الص¾ة يف ٕاقلمي زا¿ورة، حبال كتكب حىت �اUة ما 
  .املاء فوق الرمX، ا�يل بغا ميوت ميوت، ا�يل بغا يغوت يغوت

  الس?يد الوز�ر، 
شفت اTٔطباء معك، ميل رجعيت ما  ميل جHيت �لزÂرة ٕالقلمي زا¿ورة،

  اك�ن والو، واش راجع معك يف نفس الطيارة؟ وال اNمل هللا فني مىش؟
  الوز�ر، الس?يد 

تدارت وا�د االتفاقHة بني وزارة الص¾ة وبºية دÂل ٔ�كدز، �ش �كون 
ٔ�لف »سمة، �جامNة  46جامNات ٔ�كرث من  5وا�د املس�شفى ا�يل كEشمل 

، جامNة �»س?يفت، جامNة مز¿يطة، جامNة �فرة، بºية ٔ�كدز، ٕاىل أ�فالندر 
  .�د اTٓن ما اك�ن والو

  الوز�ر،  الس?يد
¿ميوتو يف ٕاقلمي زا¿ورة بpٔس?باب العقارب واTٔفاعي  اTٔطفال ا�TٔرÂء

وغياب اTٔدوية اTٔمصال يف املس�شفHات، غياب اTٔطباء يف مس�شفHات 
القرب، غياب املس?تعÓالت يف املس�شفى إالقلميي، ٕا¿راهات التنقالت بني 

  .إالقلمي واTٔقالمي اTٓخر�ن
  الس?يد الوز�ر، 

حيات دèÂ غيكون وا�د ميل جHيت �لزÂرة مؤخرا، ٔ�مسعت يف الترص 
�جامNة ¦زار�ن، : دÂل امجلاNات 5املس�شفى يف مVطقة ¦زار�ن كEشمل 

  .جامNة تغبالت، جامNة ٔ�يت بوداود، جامNة دÂل النقوب، جامNة ٔ�يت والل
   الس?يد الوز�ر،

كنطلع �لمدن الك�ار شفت اRنيا ¿يف ولت، مكس�شفHات الك�ار، 
اكلرباق والناس ¿ميوتو، ) TGV(اكلتخصصات، اكملشاريع الك�ار، ك 

املواطنني الضعفاء ¿ميوتو يف ٕاقلمي زا¿ورة �ٕالهامل الطيب، بpٔس?باب املرصان، 
  .�Tٔس?باب العقارب، �ل³س?بة �لمرا ا�يل وRت، كمتوت �لزنيف

  الس?يد الوز�ر، 
هاد اليش ما مق�ول، احVا كنطلب حقVا يف ٕاقلمي زا¿ورة، دzل ملواقع 

ل املواطنني يف ٕاقلمي زا¿ورة، راه الناس ®ري ¿يطلبو التواصل شوف ٔ�ش ¿يقو 
دÂل الص¾ة، ٔ�وركEس املاء ٔ�وركEس اR®ني املاء الصاحل �لرشب والقطاع 

ال لشهر س?بعة متوت غور الطفX دNاء ٕاكدومات يف دوار ٔ�مالل قHادة 
ٕاىل  2007، 4ة اسلعامن اTٔطباء، شهر رالنقوب جامNة ٔ�يت والل ٕاقلمي زا¿و 

عند�  2017ٕاىل  U2014ل اTٔطباء يف مس?توصف النقوب،  عند� 2014
  .zاوية 2018ٕاىل  2017طبEب وا�د، 

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .املس�شارة الوقت دèÂ ا�هت¶ى ةالس?يد

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر

  :الص¾ة وز�رالس?يد 
  الس?يدة املس�شارة، 

من �مك حصيح الس?يدة فë يتعلق �خلصاص املرتبط �زا¿ورة ومجموNة 
دÂل املرات، ومازال ®ادي �زورها، هناك  3املناطق، ٔ�� ذيك اجلهة زرهتا 

وا�د اFهود ¿بري ا�يل كتد�رو احلكومة، اكع هاد اFاالت يف ٕاطار الرب�مج 
  .دÂل تقليص الفوارق اFالية

احVا كنعرفو بpٔن اك�ن اخلصاص واك�ن مسpٔ¬ دÂل اجلاذبية الرتابية ا�يل 
ا�د الصعوبة يف توظيف اTٔطباء، وتغلبنا Nلهيا، هاد الس?نة كتجعل ٔ�مامVا و 

 5التحقو Tٔن مهنم  10دÂل املناصب دÂل اTٔطباء Nامون،  10امحلد   
و®زنيدو يف  2018مVصب دÂل املمرضني يف  60يف العامل القروي، 

دÂل  4عند�رو  2019، ويف 2018، التخصص وا�د يف 2019
زا¿ورة فهيا الطب العام، فهيا اجلرا�ة  التخصصات يف املس�شفى دÂل

 .العامة، فهيا ٔ�مراض ال³ساء والتوليد وطب العيون واTٔشعة
ٔ�كدز ¦لكمت Nليه الس?يدة املس�شارة احملرتمة، ٔ�كدز الزتمت ميل جني 
بpٔن ®ادي ند�رو وا�د الو�دة �س?تعÓالية دÂل القرب، التجهزيات راه 

Eا¬ يف  90حىت ل 80ب ¿يدوز بني موجودة، راه اكينة، واك�ن وا�د الطب�
اليوم، يعين من هاد املنرب، كنقول لو هللا يعمر لو اRار، وهللا يقوي مäل 
هاد اTٔطباء ا�يل كEش?تغلو، خصنا كنعاونوه و»سفطو % وا�د الطبEب �ٓخر 

  .ا�يل يتلكف �ملس?تعÓالت
بعض املناطق البعيدة حبال مäال بعض امجلاNات البعيدة اك�ن هناك 

لص¾ة العسكرية ا�يل التعاون معهم ا�يل �عاون مع املف�ش?ية العامة د التوا�
احVا اعطينا املراكز الصحية، ودzلو ٔ�طباء عسكريون ¿يقومو 
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  .�الس�شارات
وهداك االتفاق ا�يل كنا در� ميل جHت لزا¿ورة مع السلطة احمللية 

ٕان شاء هللا  املنتخبة وإالدارية، الس?يد العامل، راه احVا ®ادي منش?يو نوقعو
مليون دÂل اRرمه، فHه إال»شاء دÂل املصل¾ة دÂل إالنعاش  35فHه وا�د 

وفHه التوسعة دÂل املر¿ب اجلرا& وفHه التوسعة دÂل قسم اTٔطفال، ¿يبانو 
داملليون دÂل التجهزيات ا�يل احVا صايف  7لنا هادو ٔ�ساس?يني، مث فHه 

تجهزيات، موجودة، اكينة، اك�ن مليون دÂل ال  7موجود�ن، ¿وزارة الص¾ة 
 èلس إالقلميي كذFٓخر�ن، اTٔخر �ل³س?بة �لرشاكء اpتL’INDH) ( ش�

ميكن يدار هاد اTٔشغال، امحلد   اTٓن راه االتفاقHة يف طور املصادقة Nىل 
  .ما Uاء لعلمي اليوم من اFلس إالقلميي

هنج هذا هناك كذè توظيف �لتعاقد، إالقلمي zدا حىت هو هاد امل
�ش يوظف �لتعاقد، �ش ميكن نوفرو ما �كفي من اTٔطباء واملمرضني، 
مع العمل ٔ�نه س³س?متر الس?يدة املس�شارة احملرتمة، �ش وا�د اFموNة دÂل 
املناطق ا�يل بعيدة يف ٕاطار الص¾ة املتنقX، يف ٕاطار القوافل الطبية، ٔ�نه 

  .نلبيو احلاجHات دÂل املواطنني
ٔ�نه نضاعفو اFهود يف هاد اجلهة اليت ¼س?تحق مVا لك  وكنواNدك �ش

  .�د
  .شكرا لمك

  :اجللسة رئEسالس?يد 
ونg³قل �لسؤال الثالث، وموضوNه نقص املوارد ال-رشية بوزارة الص¾ة، 

  .اللكمة لٕالخوان املس�شار�ن من فريق العدا¬ والتمنية، اللكمة لمك

  :محمذ ال-شري العبدالوي الس?يداملس�شار 
  .الس?يد الرئEسشكرا 

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

تعاين املنظومة الصحية من نقائص وسلبيات تؤ/ر Nىل جودة اخلدمات 
داzل املؤسسات الصحية، مبا ٔ�ن هذه النقائص موجودة يف جوانب 
مgعددة، جزء مهنا ¦لكمو Nلهيا إالخوان السابقني، فس?نقgرص Nىل املوارد 

  .ال-رشية
عن إالجراءات املت�ذة ملعاجلة النقص احلاد يف هاد �ا، »سائلمك 

  امليدان؟
  .شكرا

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لس?يد الوز�ر �لرد Nىل السؤال، الس?يد الوز�ر اللكمة لمك

  :الس?يد وز�ر الص¾ة
Tٔن عندي ثالثة دÂل اTٔس?ئN Xىل املوارد ال-رشية، بني ثالثة دÂل 

  ..الفرق، �ش نبقى يف

Eس اجللسةالس?يد رئ:  
  .مااكي³ش و�دة املوضوع

  :الص¾ة وز�ر الس?يد
مااكي³ش و�دة املوضوع، مقرروش ذè، فغادي منش?يو ٕان شاء هللا 

  .بفريق، فريق ٕان شاء هللا
املشلك دÂل املوارد ال-رشية، بطبيعة احلال هذا �م ا�يل ®ادي رمبا 

  . �مكلو يف هاد الوقت
حملاور يف الس?ياسة الصحية املشلك هذا بH³وي، احلكومة يف ٔ�ربعة ا

دÂلها، الرب�مج احلكويم معلت هاد احملور دÂل اخلصاص ا�يل اك�ن يف 
  .قطاع الص¾ة، وهاد اخلصاص مVكذبوش Nىل نفس?نا، حيتاج ٕاىل وقت

س?نني �ش ميكن حنلو وا�د  5س?نني حىت  3املهن ش?به الطبية عند� 
  .اFموNة دÂل املشالك

فو الواقع اTٓن دÂل املهن الطبية واRراسة املهن الطبية، ٔ�نØ ك�شو 
الطبية، غنحتاج ٕاىل وقت ٔ�كرب، ولكن خصنا �zذو يعين التوUه 

 4الصحيح، خصنا �zذو التوUه الصحيح، اليوم امحلد  ، احلكومة دارت 
�ٓالف مVصب يف الس?ن�ني املتتاليتني، ٕان شاء هللا، ®³س?مترو يف هاذ اFهود 

اه بدا ¿يبان النتاجئ دÂلو يف الوقت ا�يل مفgناش يف الس?نوات املق�X، ر 
  .يف الوالية السابقة 2000قل  1500

ٔ�لف دÂل اTٔطر، هاد عرش  51كذTٔ èول مرة كنوصلو يف الوزارة ل
 50ٔ�لف، ٕاذا فgنا العتبة دÂل  48ٔ�لف،  47ٔ�لف،  46س?نوات اzTٔرية كنا 

 .ٔ�لف 51ٔ�لف، 
 2580فهيم  6450رمق قHايس Nدد الطلبة يف Ïن الص¾ة وصلنا كذè ل

معهد، واك�ن معاهد ا�يل كتوUد اليوم دÂل  �23رمس الس?نة اTٔوىل يف 
 XzاRل اÂة % 85لكممي ودNموFوا�د ا èا كذVشغال ا�يل غمتكTٔس?بة ا«

دÂل ا�يل  1400دÂل اجلهات ٔ�نه �كون عندها موارد دÂلها ش?به الطبية، 
دÂل املعاهد  8دي التخصصات، زد� كنكونومه هام ممرضني وممرضات مgعد

شعبتني،  260دÂل املعاهد دÂل التكو�ن املهين، بدينا ب 8، 2017يف 
شعبة دÂل املس?تعÓالت والنقل �س?تعÓايل وشعبة دÂل املساNد�ن دÂل 

  .العالUات، غنضاعفو العدد دÂهلم س?نة بعد س?نة
ها الس?يد رئEس اك�ن كذè هناك وا�د العمل اليوم كتعرفو جلنة ¿يرتٔ�س 

احلكومة، فعىل مس?توى رئاسة احلكومة فهيا مجموNة دÂل القطاNات ا�يل 
مVك�ة Nىل إالصالح دÂل اRراسة الطبية، ا�يل غيعاجل لنا هاذ املشلك 
دÂل النقص ودÂل كذè التداريب ودÂل التوزيع دÂل املوارد Nىل 

ة، Tٔن طب اTٔرسة املس?توى الرتايب، و¦مثني الطب العام و¦مثني طب اTٔرس 
 èاص بذz ه ولكن بغينا �كون وا�د التخصصHوزارة الص¾ة راه بدات ف
�ش نضمنو �س?تقرار دÂل املوارد الطبية �Fال، الرفع من مVاصب 
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مVصب هاذو  700ل  2017مVصب يف  197إالقامة كندوزو من 
 4مgخصصني، ذاك اليش Nالش كنقدر نقول بpٔنه مäال زا¿ورة غنعطهيا 

فالس?نة املق�X ؤ�سا ٕاخل وا�د العدد ا�يل ®Eس?تافدو، مäال �يق Nاقل Nىل 
مgخصص  58مgخصص اليوم فاملس�شفى، كنا فاRاXz  37زا¿ورة 

  .�ملس�شفى اجلهوي، امحلد   هاذ اليش Ïم �ملقارنة مع الس?نوات الفارطة

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .شكرا الس?يد الوز�ر

  .واباللكمة لمك �لرد Nىل اجل

  :محمذ ال-شري العبدالوي الس?يداملس�شار 
  .شكرا الس?يد الوز�ر Nىل إاليضا�ات. نعم

، فعال احملاور دÂل خمطط الص¾ة 2019فعال ٔ�� رجعت لقانون املالية 
تفعيل الرب�مج احلكويم يف القطاع الصحي، اTٔولوية الرابعة تعز�ز  25رؤية 

ÂولوTٔدت الوزارة خمطط شامل املوارد ال-رشية، انطالقا من هذه اN�ٔ ت
حمور، اNRامة الثالثة  25دÂل اNRامئ،  �3لهنوض �لقطاع الصحي فهيا 

دÂل احملاور مهنا  9تطو�ر حاكمة القطاع، ¦رش?يد املوارد ال-رشية فهيا 
معاجلة اخلصاص، حتسني ظروف العمل، تعز�ز التpٔطري، هاذ اليش جHد 

اك�ن �ر�مج ؤ�ولوÂت وحماور، الس?يد الوز�ر، اكينة رؤية، اك�ن خمطط 
  .هاذ اليش ا�يل Uا فالتوضي¾ات دÂلمك

ولكن الواقع يشء �ٓخر الس?يد الوز�ر، ٔ�نت ¦لكمت بنفسك وUاوبت 
Nىل اTٔس?ئX ا�يل س?بقgين ٔ�نه التصنيف دÂل املغرب مازال Uد مgدين، 

»سمة،  N1000امال حصيا للك  4.45ومVظمة الص¾ة العاملية تويص ب 
، املقار�ت ٕاىل تقار� 1000للك  1.51رب �يق املعدل الوطين احVا فاملغ

»سمة،  300مع دول الشامل، مäال �zد فر»سا وٕاس?بانيا، طبEب للك 
  .احVا �قHني فوق اTٔلف 800، اجلزا<ر 700تو»س دول اجلوار تو»س 

التفاو�ت بني اجلهات الس?يد الوز�ر، �ة الر�ط ٔ�ي اخلط ا�يل 
مäال . من اTٔطر العامX% 51اجلديدة كEس?تحوذ Nىل  -ك³سميوه القVيطرة 

ٕاىل zذينا فهاذ التفاو�ت بني اجلهات املعدل دÂل طنÓة فاFال دÂل 
اTٔطباء، يف لكيش ا?متريض بصفة Nامة، ٔ�ي اTٔطباء وإالداريني واملمرضني 

للك ٔ�لف »سمة، مبعىن اكينة تفاو�ت داzل اجلهات وتفاو�ت داzل  1.02
رضي مع القروي، ٔ�نت ¦لكمت Nليه سابقا Nىل زا¿ورة منوذUا، العامل احل

Nامل Nىل املس?توى الوطين ا�يل كEشلك  6000فgقريبا حوايل ٔ�قل من 
  .من هاذ املناصب املالية دÂل الوزارة% 15فوا�د احلدود دÂل 

وكذè ٔ�نت ¦لكمت الس?يد الوز�ر Nىل ¿يفاش كنا سابقا، فٕاىل رجعنا 
، N2012دد العاملني اكنو يف  16و 12لوزارة بني لالسرتاتيجية دÂل ا

دÂل املناصب Tٔنه ما  203، ٔ�ي نقصت 47353ولت  2014ويف  47556
ك�س?تحرضوش ال³س?بة املرتفعة دÂل التقاNد وا�يل كتجعل التوازن بني 
املناصب احملدثة واملتقاNد�ن خيل هباذ التوازن ويف اzTٔري كنبقاو ف�الصتنا، 

ٕاىل جHنا حنددو التقاNد راه ممكن ®ادي �رجعو لهاذيك ٔ�لف  51ممكن هاذ 
  .ٔ�لف 48وال  47

فاك�ن ٕاشاكالت مصاح�ة كثرية الس?يد الوز�ر، اك�ن هاذ التعاقد ا�يل 
مشgEو اTٓن تتعملوه مع اجلهات وكمتش?يو بطبيعة احلال Tٔقل لكفة، وهو 

، ¿يخضع كذè لٕالشاكل دÂل املس�شفHات اجلامعية..القطاع اخلاص Tٔنه 
وا�يل فعال ®ادي ¼سد لنا هذا اخلصاص، وانتوما تتعرفو إالشاكالت، مäال 
طنÓة هادي ٔ�ربع، ثالث س?نوات �يق مgفg¾�ش املس�شفى اجلامعي، 

  .مشالك كثرية يف هذا القطاع، �يق إالخوان غيتذا¿رو فهيا
  .شكرا لمك

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .شكرا الس?يد املس�شار

ايم ظاهرة عزوف اTٔطباء عن �لت¾اق السؤال الرابع موضوNه، تن
مبقرات العمل يف املناطق القروية والنائية، اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن 

  .من فريق التجمع الوطين ل²ٔحرار، تفضل اليس ا�حVيين

  :محمد ا�حVيين الس?يداملس�شار 
  .شكرا الس?يد الرئEس

  السادة الوزراء، 
لمي اململكة ٔ�زمة zانقة جراء يعEش قطاع الص¾ة مبختلف �ات ؤ�قا

تنايم ظاهرة عزوف اTٔطباء عن �لت¾اق بعملهم يف املناطق القروية 
والنائية، zاصة صعبة الولوج، واليت تعرف خصاصا ¿بريا يف Nدد اTٔطر 

  . الطبية
ما يه إالجراءات والتدابري املت�ذة من طرفمك الس?يد الوز�ر من U�ٔل 

عاجلة هذه الظاهرة وسد اخلصاص الناجت وضع ٕاسرتاتيجية واحضة كفXH مب
  عن هذا املشلك؟ 

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لس?يد الوز�ر �لرد Nىل السؤال

  :الص¾ة وز�رالس?يد 
  .شكرا الس?يد املس�شار

دامئا يف ٕاطار و�دة املوضوع، املسpٔ¬ البد ما نعاجلوها Nىل مس?توى 
 7من إالماكنيات،  التكو�ن، وهنا راه ما ميك³ش منش?يو eيش رسNة ٔ�كرب

دÂل اللكيات، لكية يف العيون، ا�يل اTٓن فهيا اTٔشغال، طنÓة ؤ�اكد�ر 
لك س?نة، راه  2200، تنخرجو 400ميكن نوصلو ®دا ل  120وصلو ل 

اجلهد اك�ن وzاصو �مكل، وبغينا يف الراش?يدية و®ادي منش?يو لها، وبغينا يف 
 كذè يف لكممي، بين مالل و®ادي منش?يو لها، وٕان شاء هللا ملا ال

املس�شفHات اجلامعية، طنÓة ها هو ¿يكمتل، ٔ�اكد�ر ¿يكمتل، العيون ®ادي 
ينطلق، رمبا هناك مس�شفHات ٔ�خرى ا�يل ®ادي نبH³وها ا�يل غنلحقوها 
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  .�جلامعات و�ملراكز اجلامعية، مث القطاع اخلاص الغري الرحبي
هذا اFهود، اليوم هذا نقاش zاصنا نقولوه، zاصو كذè يعاو� يف 

القطاع اخلاص الغري النفعي ا�يل عندو جتربة وzاصها توسع ونقولها �لك 
املرات فë يتعلق  3جرٔ�ة، Tٔنه اFهود دÂل اRو¬ Ïم وضاعفت املزيانية 

�لتكو�ن، فë يتعلق �ملس�شفHات، ولكن راه ما ®ا �كفEش، واش ®ا خنليو 
  .هذا اFال هذا كذè س?نة ويه ك�س?ىن؟ zاصنا نفgحو 20بالد� 

املسpٔ¬ اTٔخرى املرتبطة �لت¾اق اTٔطباء، هو مسz ¬ٔpاصنا نوفقو ما 
بني ٔ�وال احلق دÂل املواطن يف الص¾ة ويف الولوج ٕاىل الص¾ة، ولكن 
كذè احلق دÂل هذاك الطبEب يف ENش يناس?به، وٕاذا ما بغاش ®ادي 

ا »شوفو ٔ�نه وا�د املدة �كرهو؟ احVا بطبيعة احلال يف ٕاطار ٕاصالح والبد م
ا�يل zاص يد�رها الطبEب يف اFال، ٔ�ي طبEب يتخرج من القطاع العام 
والبد البالد دÂلو رصفت Nليه واس�مثرت فHه zاصو �رد لبالدو يعطهيا 
وا�د العام وا�د العامني، ذاك اليش ا�يل كنتفقو Nليه يعطيه لها، 

وهش العمل دÂلو، ولكن �ٕالماكنيات ا�يل zاصنا نعطيو %، ما ®انبخس
 13س?نني يف وا�د املنطقة وهو  �10ش نقول لوا�د راك ®ادي جتلس 

Nام قرا يف مVطقة ٔ�خرى راه ما غمتك³ش، يعين اجلامعات  N14ام يف حHاتو 
واللكيات �لك مVاطق املغرب هو الس-Hل �ش ميكن ٔ�نه، واجلهوية 

الصحية كذTٔ èن  وإالصالح دÂل الوظيفة العمومHة والوظيفة العمومHة
اكينة يف خمططنا zاصنا منش?يو لها يف ٕاطار إالصالح الشمويل �لوظيفة 
العمومHة، �ش ميكن نعطيو اخلصوصية لهذه املهنة هذه، ودÂل املهن 
الصحية eشلك Nام، وميكن نقويو كذè التوظيف Nىل املس?توى اجلهوي 

  .Tٔنه ٔ�¿يد ®ادي يعطينا �لول يف هذا اFال
  .شكرا

  :اجللسة رئEسيد الس? 
  .لمك الس?يد املس�شار، تفضل

  :محمد ا�حVيين الس?يداملس�شار 
  الس?يد الوز�ر، 

 XzاRو لكيات الطب يف اgEىل لسا�مك الس?يد الوز�ر ٔ��مك بنN اU ٕاذن
ويف العيون ويف كذا، احVا معك يف هذا الطرح ا�يل مايش فHه، اعطو 

لهادوك اجلامعات، �ش  ¿وطا للك �ة اعطو الكوطا Tٔبناهئا �ش يدzلو
  .من zالهلم يتعينو هام يف هادوك اTٔقالمي �لضبط ا�يل هام �بعني هلم

  الس?يد الوز�ر،
®ادي نقول è وا�د ا?منوذج من ٕاقلمي طانطان، اFلس إالقلميي 
مشكور خصص وا�د �عØد �ش يت-ىن وا�د البلوك دÂل ساكنري، 

z لو يفÓا ®ادي نوفرو وبغينامك هللا جيازيك �ش تعVلق هذا الساكنري، اح
ٔ�طباء الوالدة، ٕاىل ) les gynécos(هذه الفرتة الوالئية ®ري الطلب دÂل 

ٕاذن �لتايل كنضطرو Nىل ٔ�ننا نقلو ) gynécos(�د اليوم بطانطان ما فHه 

احلوامل من طانطان للكممي، ودميا كنعاودها Nىل ٔ�ن ما ميكن �كون 
  .س�شفى إالقلميي، هذا Nار الس?يد الوز�رمس�شفى ٕاقلميي ينقل لنفس امل 

املسpٔ¬ الثانية تنطالبو �ش يت-Vاو لنا وا�د املركز ل�شخيص وNالج داء 
السل يف إالقلمي، وا�يل هو بطبيعة احلال بعيد من العيون وبعيد من ٔ�اكد�ر 

  .لكم 350ب 
�Âين ا�يل بناتو وا�د è، الس?يد الوز�ر، وا�د البلوك عندك كذ

Â و لو وا�د ا�لجنة الرشكةgEنية، بلوك الوالدة و�لتايل تفضلتو ومش�
�وية لت¾ديد املعايري لهاذاك البلوك، وبطبيعة احلال ا�لجنة اجلهوية ٔ�عطت 

دÂل بلوك % 100شهادهتا Nىل ٔ�ن هذاك البلوك صاحل وفHه املواصفات 
ن ٕاىل يومVا هذا بقي ما تفعل، ٕاذ. 2009الوالدة، وهذاك البلوك ت-ىن يف 

بغينامك، الس?يد . س?نني وهو واUد و�لتايل انتوما ما مقمت �لواجب دÂلمك 10
الوز�ر، تعينو لو وا�د اTٔطباء دÂل الوالدة، �ش هذاك البلوك �كون �زي 

  .الوجود �لناس �س?تق�ل احلوامل
كذè الس?يد الوز�ر، وهاذي ت��قى بطبيعة احلال Nىل الهامش، Tٔن ما 

وحىت مVدوب دÂل الص¾ة ما فHه،  56ل من ميكن �كون طانطان مس?تق
س?نة واملندوبية دÂل الص¾ة ما فHه، مفا �è اكع احVا  60مدة ٔ�كرث من 
  .نطمعو يش 4ين

  .وشكرا الس?يد الوز�ر

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر فë تبقى لمك من وقت ٕاىل بغيتو

  :الص¾ة وز�رالس?يد 
ش معطيات حول طانطان اTٓن، ولكن تنلزتمو بpٔنه eرسNة ٔ�� ما عند�

س?نني ما zدام يعين اك�ن يش  10حنلو هاذ املشالك، ٕاىل اكن يش بلوك 
  .مشلك تقين رمبا ا�يل ¿يعرقل املسpٔ¬، »شوفو هاذ املسpٔ¬ هاذي

املوارد ال-رشية، الطبEب دÂل التوليد هاذي مسpٔ¬ ٔ�ساس?ية يف اخ�اري 
ولكن يف القريب، ٕان شاء هللا zاصنا حنلوه  هذا املوضوع حنلوه مؤقgا،

هنائيا، �ش �كون هاذيك الطب�Eة ا�يل عندها شواهد طبية حتاول نعوضها 
ٔ�و »شوفو ¿يفاش ند�رو �ش حنلو هاذ املشلك، اك�ن اTٓن ضبط داzل 

  .اجلهة، ولكن هذا ال �كفي، مgفق معمك
  .شكرا

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .شكرا

التدابري املت�ذة لضامن توزيع وان�شار  السؤال اخلامس موضوNه،
فريق مة �Tٔد السادة املس�شار�ن من مgوازن �لموارد ال-رشية الطبية، اللك

  .اTٔصا¬ واملعارصة تفضل
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  :عبد الرحمي المكييل الس?يداملس�شار 
  .شكرا لس?يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  الس?يدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن واملس�شارات،
  ز�ر احملرتم،الس?يد الو 

يعترب تدبري املوارد يف القطاع الصحي ٕا�دى جتليات غياب الس?ياسات 
  .العمومHة الصحية ت�سم �لنÓاNة والفعالية

�è »سائلمك الس?يد الوز�ر احملرتم حول التدابري املت�ذة لضامن التوزيع 
  .و�ن�شار املتوازن �لموارد ال-رشية الطبية

  .وشكرا

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .راشك

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر �لرد Nىل السؤال

  :الص¾ة وز�رالس?يد 
 èاصنا كذz ،وازن �لموراد ال-رشيةgىل توزيع مN ة �ش حنفزوNرسe
»شوفو املسpٔ¬ دÂل التعاقد، وراه �حجة يف وا�د اFموNة دÂل اTٔقالمي 

ا، بوUدور، العيون، طاطا، ٔ�سا، �زة وا�د العدد دÂل املناطق ا�يل داروه
وحىت �ل³س?بة ل²ٔطباء Tٔنه ¿يقدرو ما يعطيو ٔ�جور Ïمة، وت�Eقى �لطبEب 

مVصب  500دامئا احلرية ٔ�نه مييش يدوز املباراة يف الوقت ا�يل احVا تنفgحو 
  .، هذا UانبÂ200اله تنقدرو معرو 

Uانب �ٓخر هو التعاقد مع القطاع اخلاص، وهنا راه احVا بصدد 
نقويو اجلاذبية دÂل املرسوم ونوسعو اFال دÂل املراجعة دÂل املرسوم �ش 

التنفHذ دÂلو، اTٔطباء اخلواص يف بعض املناطق ا�يل ميكن يتدzلو يف 
  .املؤسسات العمومHة

مسpٔ¬ ٔ�خرى مرتبطة بتحفزي املوارد دÂلنا، داز االتفاق امجلاعي بني 
كد ٔ�نه ما احلكومة وبني يعين الثاليث، ا�يل اكن فHه زÂدة اTٔجر، احVا مؤ

غتكفEش �ش ميكن حنفزو املوارد الطبية، ولكن احVا ت³ش?تغلو ¿يفاش ميكن 
لنا ما هو مرتبط �ملردودية يعين تعويضات Nىل املردودية، تعويضات عن 
 ëاصة فz ش ميكن نقويو احلضور� ،èة واملداومة كذHاحلراسة وإاللزام

  .يتعلق �ملس�شفHات واملس?تعÓالت
  شكرا

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس?يد املس�شار

  :عبد الرحمي المكييل الس?يداملس�شار 
  .شكرا الس?يد الرئEس

  الس?يد الوز�ر، 
ت³شكروك Nىل اFهودات دèÂ ا�يل تتقوم هبا، ولكن ®ري إالشاكل 
ا�يل اك�ن اليوم الس?يد الوز�ر يف القطاع دÂل الص¾ة ¿يعاين من مشلك 

ا�يل يه، �ة اRار  %51ع اململكة، يعين اكينة دÂل التوزيع يف ربو 
اجلهات ٔ�خرى،  10ا�يل يه معطية ل  %49زNري،  -البيضاء و�ة الر�ط 

ٕاذن هنا اك�ن وا�د إالشاكل ا�يل ¿يعEشو املواطن من قX املوارد ال-رشية 
ا�يل ك³شوفو بpٔن ذاك اليش ضعيف �زاف، وك³شوفو ®ري وا�د القضية 

طبEب اكينة يف إالدارة املركزية، مع  900الوز�ر، اكينة بغيت نعرفها الس?يد 
العمل ٔ�ن zاص �س ٕاداريني �كونو من، اكينني معطلني ا�يل نقدرو �zدو، 
Uامعيني، ٔ�ساتذة ¿بار، �zذمه إالدارة، ما ميك³ش z� èذ إالدارة �zذها 
من اTٔطباء ا�يل مكونني �ش خيرجو �لجهات ا�يل zاصنا و¿يعانيو من 

  .شالك، اTٔطباء ما اكي³H³ش عند�امل 
طب�Eات دÂل الوالدة،  2احVا مäال، ك³شوفو مدينة �رش?يد، عند� 

طب�Eات  2ا�يل اكينة يف إالقلمي، اكينني  500.000واحVا اكينة عند� 
¿يد�رو احلراسة اليومHة ا�ليل ما اكي³ش، ميل الوالدة كتعرفو ٔ�ن اك�ن 

�د املعا�ة ¿برية ا�يل كتعاين املدن مشلك الوالدة يف ا�ليل هو ٔ�كرث، وا
مايش ®ري مدينة �رش?يد مدن لكها ¿يعانيو من هذه املشالك دÂل ضعف 
دÂل اTٔطباء واملمرضني واملمرضات، اك�ن ٕاشاكل ¿بري واك�ن نقص ¿بري 

هام ا�يل والو ¿يتحمكو ) sécurité(واك�ن، د� ولينا ك³شوفو الناس دÂل 
يد�رو ¿يفام بغاو و�رشعو ويد�رو ا�يل بغاو يف يف املس�شفHات، هام ا�يل ¿ 

  .هذه البالد هذه
احVا ما كنقصوش . هللا خيليمك الس?يد الوز�ر بعينامك تبذلو وا�د اFهود

من اFهودات دÂلمك، ولكن راه اك�ن ضعف ¿بري يف هذه املوارد ال-رشية، 
 6000يف zاصنا حنلو هذا املشلك هذا، د� ®ري العامل القروي، د� اكينة 

، راه اك�ن مشلك ا�يل zاصنا %11ياله اكينة  55.000تيخص ¦كون 
»شوفوه وzاصنا حنلو هذه املشالك هذه، وبغينا نعرفو الس?يد الوز�ر هللا 
خيليك ٕاذا ممكن تعطينا Nدد إالحصائيات اRقHقة حول اTٔموات ا�يل 

  .Hقي¿يدzلو حHني و¿ميوتو يف الس-Hطار، اعطينا وا�د العدد ا�يل هو حق 
  .وشكرا الس?يد الوز�ر

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .شكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر

  :الص¾ة وز�رالس?يد 
سطات يه من اجلهات ا�يل ما عندهاش  -فë يتعلق �Rار البيضاء 

اجلهات ا�يل عندمه طبEب للك  3نقص �اد يف املوارد ال-رشية، تقريبا 
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  . ل فاس مكVاس والر�ط سال القVيطرة»سمة، حبالها حبا 4000و 3000
يف اRار البيضاء �ش نوا�و هذه الظاهرة هذه دÂل املس?تعÓالت 
ودÂل، zلقVا ٔ�قطاب دÂل التخصص، �ش �كون مس�شفى مgخصص يف 
ختصص ما، مث كذè يف املس?تعÓالت ما تن¾لوش مجيع املس?تعÓالت 

ر الطبية يف بعض دÂل املس�شفHات دÂل اRار البيضاء، ترنكزو اTٔط
املس�شفHات وهذه مايش �حجني فهيا، هذا فHه نقاش مع النقا�ت ومع 
اTٔطر �ش ميكن نEرسوها Tٔن zاصنا خنرجو من ذاك اليش دÂل 
التوظيف �ملس�شفى، التوظيف �Fال، ما zاصش �كون الطبEب �بع 

  .�لمس�شفى، الطبEب �كون عندو ٕاماكنية دÂل التحرك يف لك اFال
اTٔطباء ا�يل اكينني يف وزارة الص¾ة ٔ�� ما كندzلهمش ميل ¿يتخرجو، 
كنجي كنلقاومه راه ¿يpٔديو وا�د املهام Ïمة، ا�يل مرتبطة بقطاع الص¾ة 

لكم، هادي راه ما اكيناش يف  500وراه ما ميك³ش هنزو من الر�ط نديه 
وNة يش، وٕاال غنوليو يف ٔ�مر �ٓخر، غيويل تعسف، فهام كEش?تغلو يف مجم

دÂل الربامج و¿يوا¿بو تقVيا اTٔطر الطبية والصحية eشلك Nام Nىل املس?توى 
  . الرتايب، ¿يقومو مبهام Ïمة

¦لكمتو كذN èىل الظاهرة دÂل الغياب دÂل اTٔطباء، احVا كنخرجو 
دÂل املهام تفEgش?ية ا�يل خرجت من U�ٔل هاذ الظاهرة  10تقريبا يش 

ٕاطار ا�لÓان التpٔدي-Hة ا�يل كتوفر Nلهيا هادي، وكنتعاملو معها حبزم يف 
  .الوزارة

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .شكرا الس?يد الوز�ر

السؤال السادس موضوNه، تقHمي خمطط املس?تعÓالت، اللكمة �لفريق 
  .�س?تقاليل، تفضل اليس حسن

  :احلسن سليغوة الس?يداملس�شار 
  .شكرا الس?يد الرئEس

  الس?يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  يئ اTٔعزاء،زمال
 6كام تعلمون الس?يد الوز�ر، ¼س?تق�ل ٔ�قسام املس?تعÓالت ٔ�زيد من 

ماليني مواطنة ومواطن، يف ظروف ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن نقول Nلهيا ال تبعث 
س?نوات  N6ىل �رتياح، ال �لمرىض وال ل²ٔطر الصحية، �لرمغ من مرور 

دعي Nىل ٕاطالق احلكومة ãطط تpٔهيل املس?تعÓالت، اليشء ا�ي �س?ت
تقHمي هذا اãطط ملعرفة مردوديته مقارنة مع املزيانية الكربى اليت رصدت 

  .ٕاليه
�ا »سائلمك، الس?يد الوز�ر، ما هو تقHمي احلكومة ãطط تpٔهيل 

  س?نوات Nىل ٕاطالقه؟ 6املس?تعÓالت بعد مرور حوايل 
  .شكرا

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .اللكمة �لس?يد الوز�ر �لرد Nىل السؤال

  : الص¾ة روز�الس?يد 
  .نعم، شكرا الس?يد املس�شار

مقنا  2016فعال هاد اãطط الوطين Ïم �ل³س?بة لنا، وذè ملا وصلنا ل
مؤخرا بعد التقHمي مبخطط �ٓخر ل�رسيع تpٔهيل املس?تعÓالت، مكVنا هاد 

مركز يف  96اãطط من الوصول مäال فë يتعلق مبس?تعÓالت القرب ٕاىل 
، واTٓن يف اãطط دÂل ال�رسيع 80دف اكن الوقت ا�يل كنا يف اTٔول اله

، مت 2021دÂل الو�دات اس?تعÓالية �لقرب لك س?نة ٕاىل ®اية  5اك�ن 
يف الفرتة اzTٔرية،  5دÂل مصاحل اس?تق�ال املس?تعÓالت الطبية،  48تpٔهيل 

س?يارة ٕاسعاف فهيا  467دÂل املاكملات، اقgناء  141ٕا�داث الرمق الوطين 
، مشت �لمس?تعÓالت واملس�شفHات "�ٔ "س?يارة  30اليوم وزد� Nلهيا 

، امحلد   هاد اجلانب هذا مابقاش 2019يف " ب"و" �ٔ "بني  84اجلهوية و
  .عند� فHه مشلك كثري

دÂل zدمة النقل اجلوي حلد اTٓن،  700اخلدمات دÂل املروحHات 
وننظر يف تعممي هاد اخلدمة وجتويدها، �س?مترار يف تطو�ر مصاحل 

دÂل اجلهات ا�يل هام  4، بقاو لنا SAMUلطبية �س?تعÓالية املساNدة ا
واد  -�فHاللت واRاXz -واد نون، وبين مالل، خVيفرة و درNة  -لكممي

ا�هب، اTٔشغال Uارية �ش ميكن يف هناية الس?نة �كونو عند� موجود�ن 
  .SAMUدÂل  4هاد 

ل، واك�ن يف ٕاضافة ٕاىل ¼شجيع الرشاكة مع القطاع اخلاص يف هاذ اFا
كنوUدوه �ش ميكن نpٔطرو هاد اجلانب دÂل اجلانب وا�د القانون ا�يل 

املس?تعÓالت، اك�ن كذè رشاكة كذè مع اجلهات �ش ميكن نوضع 
يعين ا�يل هام ) SMUR(ب ودÂل ) SAMU(ملحقات دÂل هاد 

املصاحل املتنقX �لمس?تعÓالت وإالنعاش يف اTٔقالمي، Tٔنه ال �كفي ٔ�ن �كون 
لنا هاد املنظومة وال ¦كون هناك حاكمة، هناك تدبري جHد، يعين �ش 

ملا يعيط إال»سان يلقى ا�يل جياوبو، يلقى zدمة،  141إال»سان �كون هاد 
  .مايش ®ري االتصال مابني املؤسسات الصحية

احVا واعيني بpٔنه اك�ن صعو�ت ولكن كنتÓاوزوها، يف التكو�ن دÂل 
مVصب دÂل  �300رسيع ٔ�عطى يف هاد الس?نة املوارد ال-رشية، خمطط ال 

اTٔطباء العامون يف املس?تعÓالت، مث كذè تنظمي املسار املهين دÂل 
العاملني واملرسوم ا�يل ¦لكمت Nليه املتعلق �حلراسة ا�يل كنظرو فHه �ش 

  .ميكن �كون ٔ�كرث ¼شجيعا من U�ٔل �ش?تغال يف املس?تعÓالت
  .شكرا الس?يد املس�شار

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .اللكمة �لس?يد املس�شار احملرتم
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  :املس�شار الس?يد عبد السالم ا�لبار
  .الس?يد الرئEس
  الس?يد الوز�ر،

يف احلقHقة ال �سعنا ٕاال ٔ�ن »شجع املبادرة الطيبة اليت ¦ريد جتويد ٔ�و هتدف 
  .ٕاىل جتويد اخلدمات الصحية

 ٔT ،الت مشلك معيق وعويص ويلزم العناية الك�ريةÓن قسم مشلك املس?تع
  .املس?تعÓالت ما ¿يدzل لو ٕاال ا�يل هو يف �ا¬ طارئة و�س?تدعي العناية

احVا ما تنقولوش ٔ�ننا راه احVا يف تطور وت³شكرو مجيع املبادرات، ®ري ٔ�نه 
يلزم العناية الك�رية ؤ�نمت ٔ�درى لتحفزي من يقوم �ملس?تعÓالت، zاصة يف 

نيات، حىت اTٔرسة ٔ�حHا� ا�ليل فهناك قX اTٔطر ال »شك فهيا، هناك إالماك
¿يكونو ¿وارث و¿يكونو حوادث،  -ال قدر هللا  -¦كون ®ري مس?توعبة 

فgيخص وا�د العناية ¿برية و¿برية Uدا وهاذ اليش كنلمسوه مايش تنعيبو 
بيه Nىل بالد�، امحلد   بالد� راه خطت خطوات Uد ٕاجيابية، ولكن راه 

ٕاماكنيات خندمو ٔ�كرث وجنودو اخلدمة  احVا مازالني ك³شوفو راس?نا ٔ�ننا عند�
ٔ�كرث، وهذا رهني �لعناية دÂلمك و�الهØم دÂلمك �Tٔطر الطبية، zاصة ا�يل 
كت�دم يف املس?تعÓالت، راه �ش حنفزو إال»سان راه وسائل كثرية �ش 
ميكن �كون رهن ٕاشارة املواطن، س?ë وهو تيجي �لمس?تعÓالت معىن ٔ�ن 

  .العناية والعناية الك�ريةوضعيته الصحية ¼س?تدعي 
  .فا  يوفقVا �ش �كونو رهن ٕاشارة املواطن

  .شكرا الس?يد الوز�ر

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .اللكمة �لس?يد الوز�ر �لرد Nىل التعقHب، صايف شكرا

السؤال السابع وهو �ٓخر سؤال يف هذا القطاع، وموضوNه موا�ة 
مة �Tٔد السادة اخنفاض خمزون اRم �ملس�شفHات العمومHة، اللك

  .املس�شار�ن من فريق اTٔصا¬ واملعارصة، تفضيل

  :املس�شارة الس?يدة جناة مكري
  .شكرا الس?يد الرئEس

  .الس?يدة الوز�رة، السادة الوزراء
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس?يد الوز�ر احملرتم،
من بني ٔ�خطر إالشاكالت اليت يوا�ها املواطنون عند ولو�م 

ملس�شفHات العمومHة ومه يف �االت Uد حرUة يه غياب ٔ�¿ياس اRم ا
الرضورية ٕالنقاذ حHاهتم، zاصة �ل³س?بة لض¾اÂ الطرقات، يف �ني ٔ�نه من 
املفروض الس?يد الوز�ر ٔ�ن تتوفر مجيع املس�شفHات العمومHة Nىل خمزون 
اكيف من مجيع فصائل اRم، تpٔهبا ٕالنقاذ احلاالت املس?تعz ،XÓاصة يف 
فصل الصيف، حHث ¦كرث حوادث السري و�رتفع الطلب Nىل ٔ�¿ياس اRم 

  .eشلك ملحوظ

�ا »سائلمك الس?يد الوز�ر عن إالجراءات املت�ذة ملوا�ة اخنفاض 
  .خمزون اRم �ملس�شفHات العمومHة

  .شكرا

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر لٕالUابة Nىل السؤال

  :الس?يد وز�ر الص¾ة
ا اكي³ش يش �ل ®ري التربع، و�è املسpٔ¬ دÂل اRم يه مسpٔ¬ م

Â�ٔم يف  7يومHة وساNة eساNة، ندق دامئا �قوس اخلطر Tٔنه ملا تزنلو Nىل 
�ش ميكن يمت ) les alertes(مجيع دول العامل دÂل اãزون كنبداو خندمو 

اكز �Rم املد والعمل يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية ٕاNالمHة �ش ميكن ¦زويد املر 
  .والتربع

يوم املدة دÂل  42عند� مäال اTٔ¿ياس دÂل الكرÂت امحلراء كتكون 
Hة دÂلها ما اك�ن مشلك، ولكن اك�ن هناك فë يتعلق �لصفHحيات الصالح 
Â�ٔم، �لتايل هاذو هام ا�يل تEشلكو  5عندمه ) les plaquettes(اRموية 

معها، وبعض املرات �كون من zاصنا نتعاملو  وا�د الوضعية حرUة دامئا
  .اTٔرسة دÂل املريض ا�يل كتجي يف Nني املاكن �ش تعطي اRم

امحلد   الوضعية دÂل القطاع يه سلمية وتتحسن، Nالش؟ Tٔنه ٔ�وال 
رصد� ٕاماكنيات Ïمة فë يتعلق بتطو�ر و»رش ثقافة التربع �Rم، و�دات 

هللا ابتداء من هاذ الس?نة مgنقX اليوم ا�يل ®زنيدو نضيفوها ٕان شاء 
والس?نة املق�X، خمطط الص¾ة دمج هاذ املسpٔ¬ هاذي مبجموNة من 

  :إالجراءات
بناء املراكز اجلهوية، مركز حتاقن اRم �لكممي ٔ�صبح واUد، جتهزي مجموNة 

هاذ . من املراكز اجلهوية مبعدات مgطورة ٕالNداد ٔ�¿ياس اRم جبودة Nالية
ا بتغيري Uذري ملنظومة حتاقن اRم تضمن مgابعة إالجراءات بغينا منش?يو فهي

يومHة �لوضعية دÂل اRم، من zالل كذè املنظومة املعلوماتية ا�يل وضعنا 
Nىل مس?توى هاذ املركز، وz�ٔريا املركز حنن بصدد �ش?تغال Nىل ٔ�ن جنع_ 
مؤسسة معومHة مس?تقX مغربية لت¾اقن اRم �ش �كون عندو ٕاماكنيات 

  .س?تق�لٔ�وفر يف امل 
  .شكرا

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .اللكمة è ٕاذا ٔ�رديت

  :املس�شارة الس?يدة جناة مكري
شكرا الس?يد الوز�ر Nىل اجلواب دÂلمك، وشكرا Nىل اFهودات 

كتبقى ®ري اكفHة، Tٔنه ¿يف ما س?بق ؤ�رشت  املبذو¬ ا�يل كنمثهنا ولكن
وفرة Nىل zالل طرح السؤال البد املس�شفHات العمومHة وخصوصا املت
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ٔ�قسام املس?تعÓالت ٔ�هنا تتوفر Nىل خمزون اكيف من ٔ�¿ياس اRم �لشلك 
ا�يل �س?تجيب حلاجHات الوافد�ن Nلهيا، خصوصا ٔ�نه ¿يف تتعرفو الس?يد 
الوز�ر ٔ�ن Nامل الوقت يف مäل هذه احلاالت ¿يكون �امس، دقHقة وا�د 

  .تقدر ¦لكفVا حHاة خشص
لتوفري هذه املادة احليوية هو حصيح الس?يد الوز�ر ٔ�ن املورد الوحHد 

تربNات املواطنني حبمك اس?ت¾ا¬ الصنع دÂلها، ولكن   امحلد احVا يف جممتع 
ا�يل هو مgضامن ومعروف �لشهامة املواطنني دÂلو وم�ادرهتم ٕاىل تقدمي يد 
 èىل ذN ليلRالقة خبدمة الوطن والصاحل العام، واN % العون يف لك ما

سعة �لمواطنني، �ل³س?بة ãتلف املدن املغربية اRعوات هو �س?تÓابة الوا
الرامHة ٕاىل التربع �Rم، هذا ٔ�كدتوه الس?يد الوز�ر حىت انتوما �ل³س?بة 
ل²ٔرقام ا�يل صدرت Nىل الوزارة دÂلمك �ل³س?بة �لحصيX دÂل قافX التربع 

 ما مارس، العدد اكن مرتفع بال 25فربا�ر و 19ا�يل كنتو نظمتوها ما بني 
 13000مgربع، ا�يل مكVتنا من احلصول Nىل  47000®ادي نبقى حوايل 

  .كEس من اRم
¿يفام ٔ�كدت لنا التفاNل الرسيع دÂل املواطنني مع اRعوات الفEس?بو¿ية 
فë خيص احلادث املؤمل دÂل قطار دÂل بوقVادل ا�يل طبعا مسيتو ٔ�ن حىت 

 ٔTالش اz ني ماNل املتربÂطقم الطبية، يعين ما ٔ�ن العدد الهائل د
  .اس?تطعا¼ش اTٔطقم الطبية تدبري اNTٔداد الهائX ا�يل توافدت Nليه

مع ذè الس?يد الوز�ر دامئا العديد من املواطنني كEسÓلو نقص �اد يف 
خمزون اRم �ملس�شفHات، ويف بعض احلاالت ¿يضطرو يف �االت ٔ�نه 

حظة zاص �كون البحث عن مgربع يف املس�شفى يف هذيك الساNة يف ا�ل
مgربع يف نفس ا�لحظة، امسح يل الس?يد الرئEس، اك�ن مواطنني ا�يل 

  .كEش?تكHو د� من املسpٔ¬ دÂل بيع اTٔ¿ياس دÂل اRم

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس?يدة املس�شارة

اللكمة è الس?يد الوز�ر، ٕاذن »شكر الس?يد الوز�ر Nىل مسامهته القمية يف 
  . هذه اجللسة

لسؤال املوUه لقطاع العدل، و�رحب �لس?يد الوز�ر، ونg³قل � 
وموضوNه مقاربة احلكومة ملوا�ة ٕاشاكلية تنفHذ اTٔحاكم القضائية، اللكمة 

  .�Tٔد السادة املس�شار�ن من الفريق اRس?توري اRميقراطي �جØعي

  :املس�شارة الس?يدة Nاcشة ايتعال
  .شكرا الس?يد الرئEس

  الس?يدة الوز�رة،
  وزراء،السادة ال

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس?يد الوز�ر احملرتم، 

ملوضوع تنفHذ اTٔحاكم القضائية ٔ�مهية zاصة �عتباره الهدف ا?هنايئ 

والغاية القصوى �لتقايض، وتعترب اTٔحاكم الغري املنفذة تعطيال رصحيا 
Nىل ورق  �لعدا¬ ومساسا م�ارشا حبق املتقاضني، حHث تبقى اTٔحاكم �ربا

جسينة �رفوف احملامك، و�4ٓر Nدم تنفHذ اTٔحاكم القضائية Tٔي س-ب من 
  :اTٔس?باب التالية ¦متثل فë ييل

  فقدان ثقة املتقاضني يف العدا¬ و�لتايل رضب مصداقHة القضاء؛ - 1
  تؤ/ر Nىل هيبة اRو¬ اليت حتمي القانون وحتافظ وتضمن احلقوق؛ - 2
اقgصادي، حHث تتحول هذه إالشاكليات ٕاىل  متتد ا4ٓTر ٕاىل ما هو - 3

  Nائق ¿بري ٔ�مام �س�gر العمويم والس?ë �س�gر اTٔجVيب؛
تؤدي ظاهرة Nدم تنفHذ اTٔحاكم ٕاىل إالحساس �لغنب والظمل Rى  - 4

املترضر�ن، ٔ�ش�اص ذاتيني ٔ�و معنويني، و�لعكس ٕاىل الشعور �لتعايل 
  .N�ٔىل من سلطة القضاء والقانون Rى من صدرت ضدمه اTٔحاكم وiٔهنم

  الس?يد الوز�ر احملرتم، 
بذلمت جمهودات ¿برية يف جمال ٕاصالح ال�رشيعات، سواء ما يتعلق 
�ملسطرة املدنية ويف قوانني التÓارة، ومعلمت ٔ�يضا eشلك جشاع Nىل موا�ة 
ٕاشاكليات ¿برية Uدا مäل ال�رسيع يف مساطر البت يف امللفات املعروضة 

  .اءNىل القض
وكام ال ننكر جمهودا¦مك ٔ�يضا يف جمال تنفHذ اTٔحاكم القضائية، UTٔل لك 
هذا »سائلمك الس?يد الوز�ر احملرتم، عن التطورات إالجيابية ملعاجلة هذه 

  إالشاكلية، وما يه الت¾دÂت اليت تواUه تنفHذ اTٔحاكم القضائية؟
  .وشكرا

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر

  :لس?يد محمد ٔ�وUار وز�ر العدلا
  .شكرا الس?يد الرئEس

يف % 100ٔ�وال، الس?يدة املس�شارة ٔ�� البد ٔ�ن ٔ�قر بpٔنين مgفق معك 
Nىل ٔ�ن اTٔحاكم  126لك ما تفضلت به، حقHقة اRس?تور تVEص يف املادة 

zاصنا يف " ملزمة �لجميع"ا?هنائية الصادرة عن القضاء ملزمة �لجميع، وهاذ 
و �لفعل �ش ¦كون ملزمة �لجميع، والkم ا�يل قلت لكو احلكومة جنهتد

راه احVا مgفقني معه، معلنا جمهود ج�ار بتعبئة خمتلف املوارد ال-رشية 
والتنظميية بني خمتلف القطاNات احلكومHة، وتنعملو وا�د امحلX دÂل التعبئة 

  .¿برية Uدا داzل احملامك من U�ٔل ٕاجياد �لول �لموضوع
اكنت س?نة  2013السؤال تEسمح يل نقول è ٔ�ن س?نة ٔ�� سعيد هاذ 

ٕاىل هناية  2018ممزية فë يتعلق ب�VفHذ امحلX ا�يل معلنا يف احملامك بداية نومفرب 
  :، �لتعاون بني لك القطاNات، ٔ�دى لٕالحصائيات التالية2018دجVرب 

»س?بة املنفذ املسÓل �حملامك �بتدائية بلغت  2018س?نة  -
  ملف؛ 200040لفات املنفذة ، Nدد امل107.93%
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 44776مبجموع % 99.69»س?بة املنفذ من املسÓل �حملامك التÓارية  -
  ملفا مVفذا؛

 7175مبجموع % �98.22ل³س?بة املنفذ من املسÓل �حملامك إالدارية  -
  .ملفا مVفذا

يعين هاذ ال³س?بة الهامة جتسدت ٔ�يضا يف املبالغ املالية املنفذة ضد 
نفذ�  2018العمومHة وامجلاNات احمللية، يف اRو¬ وضد املؤسسات 

  .مليون درمه 253ماليري و 3، ٕاذن 3.253.610.983,83
مليون  500ماليري و 9اzTٔرية مت تنفHذ ٔ�كرث من  3يف هاذ الس?نوات 

درمه من طرف اRو¬، ٕاذن تgEعمل وا�د اFهود وجمهود ¿بري، وال بد ٔ�ن 
ضبط ولك العاملني يف مرافق ٔ�هn ٔ�رسة القضاء و»ساء ورUال كتابة ال 

الوزارة ويف احملامك Nىل هاذ اFهودات املتواصX، وهاذ اFهودات ®ادي 
  .تواصل Tٔنه مازال عند� صعو�ت و®ادي نقرنوها مبجهودات ¼رشيعية

  :ٕاذن فë يتعلق �جلديد ا�يل ®ادي جنيبوه يف مرشوع املسطرة املدنية

eشلك واحض، مع ٕالزامه بpٔن حتديد مسؤولية اTٓمر �لرصف : ٔ�وال -
 ٔ�شهر؛ 3يصدر ٔ�مرا تنفHذÂ ب�VفHذ احلمك القضايئ داzل U�ٔل 

الرتخHص �لم¾اس?بني العمومHني ب�VفHذ اTٔوامر القضائية املتعلقة حبجز  -
مال املد�ن Rى الغري م�ارشة من م�لغ �عØدات املرصدة لٕالدارات 

 العمومHة؛

 القانون العام؛احلمك �لغرامة ا?هتديدية Nىل ٔ�ش�اص  -

ختويل طالب التنفHذ ٕاماكنية احلجز التنفHذي Nىل اTٔموال اخلاصة  -
بpٔش�اص القانون العام يف احلدود اليت ال يg³ج عهنا عرقX السري العادي 

 �لمرافق؛

 . ٕاقرار املسؤولية الشخصية �لموظف -
  . شكرا الس?يد الرئEس

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .الس?يدة الرئEسة تفضيل اللكمة è فë تبقى è من الوقت

  :املس�شارة الس?يدة Nاcشة ايتعال
  .شكرا الس?يد الرئEس مرة ٔ�خرى

شكرا الس?يد الوز�ر Nىل هذه إاليضا�ات اليت تفضلمت هبا ولك هذه 
اFهودات اليت بذ?متوها، شهدت فرت¦مك �لوزارة Nدة تطورات ¿برية يف هذا 

مك وحرصمك الك�ري Nىل اFال، لكن الس?يد الوز�ر ال »شك كذè يف ٕاراد¦
جتاوز هذه إالشاكليات، لكن هناك ٔ�مور البد من إالرساع لتدار�ها Tٔهنا 
متس مببدٔ� دو¬ احلق والقانون وتؤ/ر Nىل حق العدا¬ املنصوص Nلهيا 

Âدس?تور.  
واTٔمXä كثرية، ٔ�مهها ما يقع عند تنفHذ ٔ�حاكم القضاء إالداري، تفضلمت 

ن امللفات، حHث ¦كون اRو¬ طرفا فهيا يف اTٓن بpٔن مت معاجلة العديد م

التقايض، مäل املقاوالت واملس�مثر�ن املترضر�ن من القرارات إالدارية، 
 èذ، قد يؤدي ذHال �لتنفH-واليت ي-ت فهيا القضاء لصاحلهم وال جتد س
الس?يد الوز�ر ٕاىل ٔ�كرث من ذè، قد �سجن صاحب هذه املقاو¬ Tٔن 

ه يف انتظار تنفHذ هذا احلمك هذا، ومäال �ٓخر هناك قضاÂ ٔ�و مVازNات ضد
الس?يد الوز�ر ٔ�ن هناك صعوبة تنفHذ بعض اTٔحاكم املتعلقة �حلقوق 

  .العقارية
�ا الس?يد الوز�ر مت طرح معمك هذا السؤال Tٔمهيته، وشكرا Nىل هذه 

  .التوضي¾ات وهذه اFهودات اجلبارة
  .شكرا الس?يد الوز�ر

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .لس?يد الوز�ر Nىل مسامهته القمية يف هذه اجللسةشكرا ا

ونg³قل �لسؤال اTٔول املوUه لقطاع الشغل وإالدماج املهين، و�رحب 
�لس?يد الوز�ر وموضوNه هترب بعض الرشاكت من تطبيق القانون، 
خصوصا الترصحي �لعامل Rى صندوق الضامن �جØعي، واحلد اTٔدىن 

  .اRميقراطية �لشغل، تفضيلل²ٔجور، اللكمة �لكونفدرالية 

  :املس�شارة الس?يدة رUاء الكساب
  الس?يد الرئEس،

  السادة الوزراء،و الس?يدة 
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

تعرف العديد من الرشاكت خروقات �مجلX فë خيص تطبيق قانون 
 الشغل، �ا »سائلمك الس?يد الوز�ر عن إالجراءات اليت تقوم هبا وزار¦مك

  . لفرض ا�رتام القانون
  .وشكرا

  :الس?يد رئEس اجللسة
  . اللكمة �لس?يد الوز�ر لٕالUابة Nىل السؤال

  :محمد ي�مي وز�ر الشغل وإالدماج املهينالس?يد 
  .شكرا �لفريق الكونفدرايل احملرتم

بغيت »شري لوا�د املقgىض قانوين ا�يل هو احلد القانوين ل²ٔجر يعترب 
خمالفgه، كام ٔ�ن القايض يثريه من تلقاء نفسه   جيوزمن النظام العام، حبيث ال

عند النظر يف اRعوى املرفوNة ٕاليه، Tٔنه راه حمصن قانونيا واك�ن �ٓلية دÂل 
  .املتابعة دÂلو

فë يتعلق �لعمل ا�يل كتقوم به ا�Tٔزة دÂل التفEgش يه هذه القضية 
Âل املراق�ة ¿مييش عندها ٔ�مهية وعندها ٔ�ولوية، وبطبيعة احلال العمل د

�لتpٔكد من ��رتام دÂل املقgضيات ال�رشيعية والتنظميية املنظمة ل²ٔجر، 
ورقة اTٔداء واRفرت دÂل الع Nىل الو4ئق الواجب مسكها ¿وzاصة �الط

  .اTٔداء
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مالحظة ختص  31194مف�شو الشغل قاموا ب  z2018الل س?نة 
خمالفة  1292 ل²ٔجر وخمالفة ختص احلد اTٔدىن 458احلد اTٔدىن �لشغل و

تتعلق ببطاقة الشغل، Nىل اعتبار ٔ�ن البطاقة دÂل الشغل كتضمن املبلغ 
  .zاصة بورقة اTٔداء 1037دÂل اTٔجر وبطبيعة احلال 

�ل³س?بة �لترصحي �Tٔجور بطبيعة احلال هذا املشغل ملزم �لترصحي، 
واUTٔري % كذè احلق يف ٔ�ن يطالب ب�سجيل نفسه Rى الصندوق 
و�خنراطه يف الصندوق حتت طائX العقو�ت اليت ميكن ٔ�ن تفرض Nىل 
املشغل، وحيق كذè �لمراق�ني ومف�يش الصندوق الوطين �لضامن 
�جØعي فرض �خنراط ٔ�و ال�سجيل والترصحي بpٔجور العامل وكذا 

  .�س?ت�الص املبارش �لغرامات
دÂل التعاون  وبغيت نقول وا�د القضية، هذا اFال zاص �كون جمال

ما بني املركزÂت النقابية ا�يل ¼ش?تغل يف امليدان وا�يل عندها املعطيات، 
ٕاذا عندك معطيات جHبوها لنا واحVا ®ادي نتابعوها من zالل املف�شني 

  . ومن zالل ٔ�يضا املف�شني دÂل الصندوق الوطين �لضامن �جØعي

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .ئEساللكمة èِ ٔ�و èَ الس?يد الر 

  :املس�شار الس?يد عبد احلق �Eسان
  .شكرا الس?يد الرئEس

  .شكرا الس?يد الوز�ر Nىل التوضي¾ات
¦لكمتو يف البداية دÂل املداXz دÂلمك الس?يد الوز�ر وقلتو بpٔنه احلد 
اTٔدىن ل²ٔجر هو من القانون العام ويمت احلرص Nىل ٔ�نه يتطبق، zاصمك 

لوحHد يف املغرب ا�يل ما كتحرصش تعرفو، الس?يد الوز�ر، بpٔنه القانون ا
احلكومات Nىل تطبيقه هو قانون الشغل، فٕاذا دزت يف الضوء اTٔمحر 
فالرشطي ما خيلي³ش �زيد ®ادي يوقفين، ولكن ما يتعلق بقانون الشغل يمت 
التغايض عنه، واحلكومة حىت مف�يش الشغل ا�يل مو¿ول هلم املراق�ة ما 

والعديد .. وال الصفة الضبطية ا�يل ميكن معطهيم ال الوسائل وال إالماكنيات
  .دÂل مف�يش الشغل حتالو eس-ب احملارض دÂهلم مشاو �لم¾امك

مبعىن ٔ�نه قانون ما معطياهش هاذ اTٔمهية، وقلتو لنا بpٔنه �زاف دÂل 
املراق�ات ا�يل ¦لكمت Nلهيم واعطيتو� ٔ�رقام يف ما يتعلق �لعديد دÂل 

يد الوز�ر، وطلبتو مVا ٔ�نه ٕاىل عند� يش ٔ�مXä اãالفات، فٕاىل قلت لمك الس? 
  .نعطيومه لمك
مäال، الس?يد الوز�ر، وهذا مäال واحض هو دÂل الرشكة دÂل نعطيمك 

 60ٔ�وزون، الرشكة دÂل ٔ�وزون هادي موجودة يف العديد من املدن، 
جامNة فاش اكينة، ما كت¾رتمش احلد اTٔدىن ل²ٔجور، ونقول è الس?يد 

دÂل السوايع و¿يرصحو �هيم  N8ىل القانون، ¿ي�دمو الناس  الوز�ر كت¾ايل
دÂل السوايع، مبعىن حىت الترصحيات  5يف  دÂل السوايع و¿ي�لصومه 5

Rى الصندوق الوطين �لضامن �جØعي ما كت¾رتمش اÂTٔم الفعلية، Tٔهنم 

ما ¿ي�لصومهش اTٔجر دÂهلم، وميكن لمك تطلعو يف وسائل التواصل 
ي العديد من الفHديوهات دÂل هاد العامل واملشالك عند هاد �جØع

الرشكة Nىل طول املغرب وعرضه، م�ارشة ¿يتدار مكgب نقايب يمت طرده، 
  .ك�س?تغل ال³ساء e�ٔشع اس?تغالل يف العمل

ؤ�كرث من هذا دارت مسابقة دÂل ملكة جامل دÂل Nامالت النظافة، 
ٕازيدوها يف اTٔجر و�ش  وديك الس?يدة ا�يل رحبت اكنو واNدوها �ش

خيدمو لها راUلها، هاد اليش لكو مىش، الس?يدة تطردت وتطلقت ٕاىل ®ري 
ذè، ما اكي³ش الص¾ة والسالمة خصوصا ٔ�ن هاد رشكة zدامة يف 

  .النظافة
Nامل احgج Nىل ٔ�نه عندو الصباط دÂلو مقطع طردوه، اك�ن عند� 

ي�دمو وا�د املدة طويX العبودية يف هاد الرشكة هادي، هاد الناس هادو ¿ 
  .يف الورقة دÂل اTٔداءوما ك�سÓلش هلم 

يف مكVاس، هادي Nامني " 1رشف "نعطيمك مäال دÂل الضيعة دÂل 
  .ما تقاضوش اTٔجور دÂهلم هاد الناس و�يق مليو�ني يف الزنقة

يك ¿يتpٔسس املكgب " DELPHI"منش?يو لطنÓة، طنÓة رشاكت 
ردت هلم املاكتب النقابية دÂهلم، الرشكة دÂل النقايب طرداتو، لك النقابة ط

"Âل اخلياطة، قانون الشغل ®ري مطبق" ٔ�وروماÂد.  
رشاكت املناو¬ ٔ�®لهبا ال تطبق قانون الشغل، ٕاىل مشVEا لبين مالل 

املكgب النقايب وما ¿يرصحش �لعامل Rى الصندوق  طرد" فVدق مشس"
ملشالك ا�يل اكينة يف العديد الوطين �لضامن �جØعي ٕاىل ®ري ذè من ا

من املدن، مبعىن ٔ�نه هذا قانون الشغل ال يمت تطبيقه، غنعطيك يف ٔ�اكد�ر 
  ..س?نوات واحVا كنطالبو10رشكة هادي 

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .الس?يد الرئEس

الس?يد الوز�ر عندك الوقت . اللكمة �لس?يد الوز�ر تفضل، ٔ�س�سمح
  .مكة اRس?توريةا�يل زاد ®ادي ¦زيدو، متاش?يا مع احمل

  :الس?يد وز�ر الشغل وإالدماج املهين
عطييت �ليس �Eسان مزيد من الوقت �ش ي-سط املزيد من احلجج 

  ..ومن
ٔ�� قلت لمك راه يف احلوار �جØعي، يف ا�لجنة دÂل القطاع اخلاص، 
اتفقVا Nىل وا�د اTٓلية ¿ن بغيتو جتيو وUلس?نا ودر� هاد اTٓلية �ش فعال 

حقق Tٔنه من حقVا احVا سلطة دÂل الوصاية، احVا zاصنا �كونو نتحقق، نت
بني الطرفني، نتحقق من احلاالت اليت مت فهيا طرد العامل Tٔس?باب نقابية، 
قلناها لمك ومزال مس?تعد وكنوUه لمك النداء و»ش?تغلو مجموNني، راه ما 
تظنوش بpٔن العمل دÂل مف�يش الشغل لو�ده هو اكف �ش �كونو 

  .ولهذا ¿يخص هاد العمل ٕاىل كنتو zاصنا نتعاونو Nليهواحضني، 
القضية الثانية، يف ما يتعلق �لترصحيات ¿يخصنا ٔ�مور مضبوطة، ميل 
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®ادي ¦كون عندي ٔ�مور مضبوطة ومرتبطة �لترصحيات وNدد اÂTٔم دÂل 
العامل، ٔ�� ®ادي نصيفط م�ارشة وكنقولها Nالنيا �لصندوق الوطين �لضامن 

طلب مهنم معطيات مدققة وجيبوه هام غيد�رو الشغل دÂهلم، �جØعي غن
تpٔكدوا بpٔن املف�شني دÂل الشغل ®ادي يد�رو اTٔشغال دÂهلم ميل ¦كون 
عندمه معطيات مدققة، واملف�شني دÂل الضامن �جØعي ®ادي يد�رو 

  .العلمية ميل ®ادي ¦كون عندمه معطيات مدققة
ها، تدارت مف�ش?ية الشغل مع القضية اzTٔرية ا�يل بغيت »شري ل 

املف�شني دÂل الضامن �جØعي اتفاقHة �ش ن��ادلو املعلومات، ودر� 
¦كو�ن املف�شني دÂل الشغل ودر� التكو�ن ملف�يش دÂل الضامن �جØعي 
�ش ¿يفاش نبداو نتعاونو، Tٔنه فعال تg³لكمو Nىل إالماكنيات وكذا، اك�ن 

رى، و¦ميكن لنا مزال ند�رو اتفاقHة مع املف�ش?ية إالماكنية واك�ن وسائل ٔ�خ
العامة �لرضائب، واك�ن معل تيدار يف هذا املس?توى واك�ن �ٓليات �ش 
نبداو، فعال نضبطو احلاالت ا�يل تتلكمو Nلهيا، ؤ�ي �ا¬ ي�³غي موا�هتا 

  .بطريقة صارمة

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس?يد الوز�ر

  .شار zذييت كذè الوقت الاكيفالوقت ا�يل zذا الس?يد املس� 
السؤال الثاين وموضوNه القانون املتعلق �لنقا�ت، اللكمة �Tٔد السادة 

  .املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقدمي السؤال، الس?يد تفضل

  :املس�شار الس?يد عبد امحليد فاحتي
  .شكرا الس?يد الرئEس

  الس?يدات والسادة الوزراء،
  �ن،الس?يدات والسادة املس�شار 

  الس?يد الوز�ر،
حيدد القانون بصفة : "من اRس?تور تقول 8الفقرة اzTٔرية من الفصل 

zاصة القواNد املتعلقة بتpٔسEس املنظامت النقابية ؤ�»شطهتا، وكذا معايري 
ال احلكومة السابقة وال " ختويلها اRمع املايل �ºو¬ و¿يفHة مراق�ة متويلها

  من اRس?تور، ملاذا؟ 8لفصل احلكومة احلالية تفاNلت مع مVطوق ا

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لس?يد الوز�ر

  :الس?يد وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ٔ�وال، مل تتفاNل هذا Nمل الغيب، iٔنك اطلعت Nىل الغيب وحنن 
اش?تغلنا Nىل مرشوع قانون دÂل النقا�ت انطالقا من املعطيات ا�يل 

  : من اRس?تور، ا�يل تيقول 8 ٔ�رشت لها، وzاصة املقgضيات دÂل الفصل
املنظامت النقابية ل²ٔجراء والغرف املهنية واملنظامت املهنية �لمشغلني "

  .ي�³غي ٔ�ن ¦كون هيالكها و¼س?يريها مطابقا �لمبادئ اRميقراطية

القواNد املتعلقة بتpٔسEس املنظامت النقابية  ةحيدد القانون بصفة zاص
  "مراق�ة متويلها اتو¿يفH ايل �ºو¬املؤ�»شطهتا وكذا معايري ختويلها اRمع 

ٕاذن هذا zديناه بعني �عتبار وهذا الزتام در�ه يف الرب�مج احلكويم 
ودر� الزتام معمك يف احلوار �جØعي بpٔنه ميل ®ادي �هتيpٔ القانون، اك�ن 
معل ٔ�ويل حو%، راه القطاNات احلكومHة املعنية تبدي رٔ�هيا فHه، ملا ®ادي 

ل ٕاىل مرشوع ®ادي جنلسو معمك، ٕان شاء هللا، مكنظامت �كون يتحو 
  .ٔ��ريل 25نقابية و®ادي ن�شاورو حو%، كام مت االتفاق دÂل 

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعقHب

  :املس�شار الس?يد عبد امحليد فاحتي
  الس?يد الوز�ر،

راج ٔ�عتقد �ن املؤسسات اãول لها ٔ�ن تد�ر هذا الشpٔن، وهو ٕاخ
مرشوع قانون النقا�ت مازالت يف Nمل الغيب، ال اFلس احلكويم صادق 
Nىل يش �اUة وال الربملان وصلت لو يش �اUة، و�لتايل ال Nمل لنا بpٔي 

  .يشء
، مرشوع القانون التنظميي 2009مشاريع القوانني س?نة  è�2 اكن 

اليوم . زارةلٕالرضاب، مرشوع قانون النقا�ت، لكهنام مل يتÓاوز عتبة الو 
حنن واحلكومة السابقة، ل²ٔسف، اخgارت �Tٔس?بقHة ٔ�ن تدرج مرشوع 
القانون التنظميي لٕالرضاب ووضعته Rى جملس النواب، ولكهنا تغافلت 
Nىل قانون النقا�ت، اTٔس?بقHة يف احلقHقة، جيب ٔ�ن ¦كون لقانون النقا�ت، 

مكها قانون املؤسسات الوحHدة يف املغرب، الس?يد الوز�ر، اليت ال حي 
  .، وا�ي يت¾دث فقط عن التpٔسEس�1957س?ت{Vاء القانون دÂل 

  الس?يد الوز�ر،
هل ¼س?تطيعون ٔ�ن تقولوا يل اRمع الس?نوي �لنقا�ت، هل هناك 
مراق�ة Nليه؟ �ٕالطالق، ال ٔ��د يعرف اRمع الس?نوي ا�يل كتلقاه النقا�ت، 

Rميقراطية �لشغل، ٔ�� ؤ�� ٔ�حتدث �اكتب Nام ملركزية نقابية �لفHدرالية ا
  . ٔ�تلقى دعام س?نوÂ وال ٔ��د �سائلين ٔ��ن رصفت هاد اRمع العمويم

�è كذè التداول Nىل املسؤوليات، ال ٔ��د يعرف ¿يف تمت اTٔمور، 
لك مركزية عندها اس?تقاللية مركزية، لك وا�د شغلو، لك وا�د قرارو، ما 

ملpٔسسة  8اء �لفصل U 2011ولكن ٔ�� كنتذا¿ر دس?تور .. كنتذا¿رش Nىل
  ..الفعل النقايب اجلاد واملسؤول، متاش?يا مع تطور مVظومة احلقوق

لكن اzرتمت القانون التنظميي لٕالرضاب يف صيغة مرعبة، يف صيغة 
، والهدف مهنا 2011مرعبة ويف تنايف مع اTٓفاق ا�يل طر~ا دس?تور 

لشديد توس?يع احلقوق واحلرÂت، لكن مرشوع القانون ا�يل Uا ل²ٔسف ا
ؤ�� قارنت بني مجموNة من اRول، ل²ٔسف ٔ�سؤ� مرشوع يف العامل هو هاد 
مرشوع القانون التنظميي لٕالرضاب، ول²ٔسف الشديد يف بالد� حناول ٔ�ن 

  .نقgل لك ما هو مجيل
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  :الس?يد رئEس اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر

  :الس?يد وز�ر الشغل وإالدماج املهين
قضية دÂل مرشوع قانون لٕالرضاب دس?تورÂ، ٔ�وال، بغيت نبدا �ل 

Tٔول مرة ¿يقرر بpٔن هاد املرشوع zاصو ي�³غي ٔ�ن  2011اRس?تور دÂل 
تيل املصادقة Nىل  يودع Rى الربملان ق�ل ممت الوالية ال�رشيعية اTٔوىل اليت

الربملان، هذا من حHث القوة اRس?تورية دÂلو ٔ�قوى من القانون دÂل 
 ما كهنولش من القانون دÂل النقا�ت Tٔنه حىت هو النقا�ت، ولكن ٔ��

Uات فHه مقgضيات دس?تورية، واك�ن هناك �اجHات معلية متت إالشارة 
ٕا?هيا، ٔ�رشت ٕاىل قضية ا?متويل، وٕان اكن د� راه ا?متويل ¿ميكن اFلس 
اNTٔىل �لحسا�ت، راه �ملناس?بة كرياقب ا?متويل ا�يل ¿مييش لمك، ا?متويل 

، اRمع 2011، مسعين، راه ٔ�� كنت نقايب Â ٔ�س?تاذ، راه ق�ل من �نت�ايب
ا�يل اكن ¿يجينا، اكنت كتجينا مذ¿رة من اFلس اNTٔىل وكتقول لنا �ررو 

  .النفقات، وكنا كند�رو التقار�ر ؤ�نØ كتد�روها، �ش �كونو واحضني
 لهذا القضية، �ل³س?بة القانون التنظميي لٕالرضاب، احVا فgحنا ¼شاور

فHه، ال مرعب وال ®ري مرعب، ميل جنيو جنلسو ونتذا¿رو ذاك اجلانب 
دÂل الرعب حنيدوه، Âك اتفقVا حنيدوه، ٕاىل اكن فHه يش �اUة فهيا الرعب 
®ادي حنيدوها، مgفقني Nىل هاد القضية Âك وال ال؟ حنيدو لك �اUة ا�يل 

و®³شدو املعايري دÂل مVظمة العمل  فهيا شطط Nىل وا�د الطرف معني،
اRولية ونطبقوها وند�رو القانون املقارن ونطبقوه ٕاىل اكن يش �اUة ا�يل 
يه zارUة Nىل هاذ اليش ٔ�� ٔ�لزتم معمك بpٔننا نتوافقو Nىل وا�د القانون 
تنظميي ا�يل هو ¿يوازن ما بني احلق يف ممارسة إالرضاب واحلق يف العمل، 

  .ه Nامليا ويف دس?تور مVظمة العمل اRوليةوهذا م�دٔ� معرتف ب
ولهذا �ل³س?بة لقانون النقا�ت احVا ®³ش?تغلو Nليه، و®ادي »ش?تغلو مع 
املركزÂت النقابية �ش خنرجو كذè قانون ا�يل ¿يحقق املقاصد دÂل 

  .اRس?تور

  :الس?يد رئEس اجللسة
السؤال الثالث وموضوNه ¼شجيع املقاوالت ا�اتية، اللكمة �Tٔد 

  .السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين ل²ٔحرار، تفضل اليس حلسن

  :املس�شار الس?يد حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس?يد الرئEس
  الس?يدة اكتبة اRو¬،

  السادة الوزراء،
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

اللك �راهن Nىل دور املقاوالت ا�اتية يف ¼شغيل الش?باب و¦منية 

اتية والتخفHف من �دة البطا¬ والريق �القgصاد الوطين قدراهتم ا�
  .وحتسني جودهتم

  الس?يد الوز�ر احملرتم،
ما يه جمهودا¦مك املبذو¬ Rمع هذه املقاوالت؟ وما يه التحفزيات اليت 

  جتعل الش?باب يق�لون Nلهيا؟
  .وشكرا

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .اللكمة �لس?يد الوز�ر

  :املهينالس?يد وز�ر الشغل وإالدماج 
  .شكرا الس?يد املس�شار

  :دÂل اNRامئ 2الربامج دÂل ال�شغيل يف العامل لكه م�نية Nىل 

  م�ينة ٔ�وال Nىل ما �سمى �Rمع دÂل ال�شغيل املpٔجور؛  -

  .و اك�ن الشق الثاين وهو ال�شغيل ا�ايت -
دÂل اNRامئ ٔ�يضا،  2الرب�مج الوطين دÂل ال�شغيل م�ين Nىل هاد 

  :مة قامت بوا�د اFموNة دÂل التدابري من U�ٔلولهذا احلكو 
ٔ�وال، مهنا املوا¿بة واملصاح�ة دÂل الش?باب املتوفر Nىل حس مقاواليت، 
احلامل ملشاريع مgناهية الصغر، اTٔ»شطة املدرة �zºل من zالل تقدمي 

  zدمات تتلخص يف �س?تق�ال، يف التوجHه املقاواليت؛
zلق املقاوالت واملساNدة يف عقد خطة معل مع مس�شار خمتص يف 

ٕاجناز دراسة اجلدوى واملصاح�ة يف ٕاجناز الو4ئق إالدارية وتقدمي املعلومات 
  .حول ٔ�نواع ا?متويالت املتا�ة Nىل الصعيد اجلهوي واحمليل

�امل  42162من موا¿بة  2019هذه املصاح�ة مكVت ٕاىل هناية شهر 
ٔ�و »شاط مدر مقاو¬ صغرية Uدا  11149مرشوع وٕا�داث ٔ�زيد من 

 1000موا¿بة وٕا�داث حوايل  zº�3300ل، ٔ�ي مبعدل س?نوي يفوق 
  .مقاو¬ يف الس?نة
�امل مرشوع  1488ٔ�سهم الرب�مج يف موا¿بة  �2019رمس س?نة 

 640مقاو¬ صغرية، و»شاط مدر �zºل مكن من zلق  445وٕا�داث 
  .مVصب شغل

املس?توى  بطبيعة احلال اك�ن عند� وا�د العمل ا�يل كند�روه Nىل
eرشاكة مع اجلهات من zالل ¦كäيف الربامج اجلهوية، وبطبيعة احلال عند� 
 XzاRة امحلراء، اHل العيون الساقÂدد من اجلهات حبال اجلهة دN رامج مع�
واد ا�هب، سال القVيطرة، من zالل وضع �رامج مشرتكة Rمع انطالقة 

مج قروض الرشف بدون املقاو¬ متو% اجلهة، وفهيا ٔ�يضا ما �سمى بربا
فائدة، فضال عن وا�د اFموNة دÂل الربامج دÂل التعاون مع بعض 
املؤسسات دÂل اRو¬ واك�ن يف ٕاطار ٔ�يضا الربامج دÂل التعاون اRويل 

 .اك�ن وا�د اFموNة دÂل الربامج ا�يل كمتيش يف هذا �جتاه
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  :الس?يد رئEس اجللسة
 .لس?يد املس�شاريف ٕاطار التعقHب، اللكمة لمك ا

  :حلسن ٔ�دعي الس?يداملس�شار 
  .شكرا الس?يد الرئEس

  .الس?يد الوز�ر احملرتم ٔ�شكرمك Nىل جوا�مك
مهية املقاو¬ ا�اتية يف التحقHق من وقع  ٔpيد ٔ�ن احلكومة واعية ب¿ٔTوا
البطا¬ ؤ�/رها املبارش Nىل الوضعية �جØعية �لش?باب Nىل وUه اخلصوص 

  .�امل الشواهد
لوز�ر احملرتم، ال ٔ��د ينكر ٔ�ن الوظيفة العمومHة ٔ�صبحت الس?يد ا

Nاجزة عن اس�Hعاب اكفة الطاقات املعطè� ،X نظر� من موقعنا يف 
التجمع الوطين ل²ٔحرار Nىل تقدمي مقرتح قانون يتعلق �ملقاول ا�ايت ا�ي 
حظي بق�ول احلكومة يف الوالية السابقة، فمت اعØده حHث حقق نتاجئ Ïمة 

  .Uدا
ٕاال ٔ�ن ضعف ا?متويل وغياب ٕاسرتاتيجية ملوا¿بة ٕاجناز املشاريع وافgقار 
الرب�مج �لمصاح�ة ٔ�دى ٕاىل وجود مطبات تعرقل اليوم ٕاجناح �ر�مج 
املقاول ا�ايت، ٕاضافة ٕاىل ذè إالجراءات اجلديدة اليت Uاءت هبا احلكومة 

ساس?ية يف امللف ليك ¿وثيقة �ٔ  (la certification) واملمتثX يف ٕاقرار شهادة
¼س?تفHد هذه املقاو¬ الناش?ئة من الصفقات، وهذا ٔ�مر صعب التحقق 
ويتÓه حنو ٕاNدام املقاو¬ الناش?ئة اليت حتاول ٔ�ن تبحث لها عن ماكن يف 

  .املنظومة �قgصادية الوطنية
حصيح، الس?يد الوز�ر، بصفيت رئEس امجلاNة بعض املقاولني ¿يجيو مäال 

 les( ــع ا�يل عندي يف امجلاNة، يعين كنطالبومه ب�ش zÂذو املشاري
références(  ،يعين ما معر هاذ املقاول خيدم، يعين هذه القوانني املسطرة

يف العام، لكن  Tٔ3000 ،4000 ،1000ن د� قلنا، يعين ٔ�»شpٔ� املقاوالت 
درمه كد�ر مقاو¬، ولكن كتبقى �رب Nىل  6000¿يبقى املقاو¬ ساهX راه 

  .ين �ش خيدم ما معرو ®ادي خيدمورق، يع
ٕاذن رصا�ة هذه القوانني، هاذ املقاول وهاذ الش?باب املعطل ما 
عطيناهلمش يعين الفرص، وحىت ٔ�ن البعض مهنم رمبا يلتجئ ٕاىل طرق �ش 

مايش يه هاذيك �ش خيدم هبا ٔ�وال �ش يقدÏا  (certificat)جييب يش
  .يف امللف ٔ�و كذا

  . يف هذه الو4ئقٕاذن zاص ٕاNادة النظر يعين
الس?يد الوز�ر احملرتم، اللك مقgنع ٔ�ن جناح �س�gر اخلاص مرتبط 
بتجهزي املقاو¬ الناش?ئة و¼شجيع الش?باب �امل الشواهد واحلامل �لمشاريع 
Nىل �خنراط يف هذه املنظومة، لكن يف مقابل ذè جيب ٔ�ن »شجعه 

مVه يف التخفHف من  ونوا¿به وحنفزه ليك يؤدي هذا املرشوع ما هو مطلوب
  .وطpٔة البطا¬ وما لها من �4ٓر وخمية Nىل الوضعية �جØعية

  .وشكرا

  :الس?يد رئEس اجللسة
 .اللكمة �لس?يد الوز�ر �لرد Nىل التعقHب

  :الس?يد وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ال، ®ري الس?يد املس�شار �لعكس، ٔ�وال احلكومة مس?تعدة Tٔي تدبري 

ة دÂل املقاوالت الصغرى والصغرية Uدا �ش تدار، ا�يل هو ¿يصعب املهم
  .احVا مس?تعد�ن �ش نتÓاوبو مع ٔ�ي مقرتح يف هذا �جتاه

ٕامنا بغيت »شري لوا�د اFموNة دÂل التدابري ا�يل zذاهتا احلكومة يف 
هذا �جتاه مهنا املراجعة دÂل املرسوم املنظم �لطلبات العمومHة، هبدف 

  .مومHة ٔ�مام التعاونيات واملقاولني ا�اتينيفgح هذه الطلبيات الع
ٔ�يضا التخفHض دÂل السعر دÂل الرضيبة Nىل اzRل املطبقة Nىل رمق 
اTٔعامل الس?نوي احملصل Nليه من طرف املقاول ا�ايت �ل³س?بة ل²ٔ»شطة 

 1، وملقديم اخلدمات ٕاىل %1عوض  0.5الصناعية والتÓارية واحلرفHة ٕاىل 
د اTٔدىن من م�لغ العقو�ت املطبقة يف �ا¬ ، مث ختفHض احل%2عوض 

Nدم إالقرار بpٔعامل املقاول ا�ايت ٔ�و التzٔpري ٔ�و �ا¬ الترصحي ٕ�قرار �قص 
 .ٔ�و ®ري اكيف

ف�التايل اك�ن وا�د اFموNة دÂل التدابري يف �جتاه دÂل اRفع ودÂل 
¿ي�يل ال�شجيع دÂل هذا ا?منط من املقاوالت ا�يل هو ¿ي¾دث الشغل و 

الش?باب �س?تقل بذاته ؤ�ي مقرتح Uا من عندمك احVا مس?تعد�ن �ش 
 .نتعاملو معه ونطوروه ٕان شاء هللا

  :اجللسة رئEسالس?يد 
السؤال الرابع لفريق اTٔصا¬ واملعارصة يتعلق مبوضوع، ٕاطالق �ر�مج 
لتطو�ر ال�شغيل ا�ايت �لش?باب يف املناطق القروية، اللكمة لمك الس?يد 

 .املس�شار

  :املس�شار الس?يد موالي عبد الرحمي الاكمل
  .شكرا الس?يد الرئEس

  الس?يدة والسادة الوزراء،
  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،

الزتمت احلكومة Nرب �ر�جمها ٕ�طالق �ر�مج تطو�ر ال�شغيل ا�ايت 
�لش?باب يف املناطق القروية Nرب ٕاصدار طلب مشاريع مو�ة حلاميل 

قروية وتقدمي دمع مايل �لمشاريع اãتارة وموا¿بة املشاريع يف املناطق ال
  .�املهيا بتكو�ن ٕالزايم

  »سائلمك الس?يد الوز�ر يف هذا إالطار عن مpٓل هذا �لزتام؟
  .وشكرا

  :الس?يد رئEس اجللسة
 .اللكمة �لس?يد الوز�ر
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  :الس?يد وز�ر الشغل وإالدماج املهين
لربامج اجلهوية هاذ املقgىض ا�يل تتقول الس?يد املس�شار هو مرتبط �

دÂل ال�شغيل ا�يل احVا zدامني ك³ش?تا®لو فهيا مع اجلهات واك�ن وا�د 
اFموNة دÂل اجلهات اش?تغلنا فهيم، وهذا تدبري من التدابري ا�يل ®ادي 

  .تدار يف ٕاطار الربامج املشرتكة ما بيV³ا وما بني اجلهات
وا�د اFموNة ولكن فë يتعلق �لعمل ا�يل كد�ر الوزارة، ٔ�عين اك�ن 

دÂل املبادرات ا�يل طلقVاها، وا�د الرشاكة ما بني الواك¬ الوطنية ٕالنعاش 
ال�شغيل، واليوم املبادرة الوطنية �لتمنية ال-رشية ا�يل ®ادي متيش يف �جتاه 
دÂل تفعيل بعض املقgضيات اجلديدة اليت تدفع الش?باب حنو ال�شغيل 

ن امجلعيات دÂل اFمتع املدين يف ٕاطار ا�ايت، عند� ٔ�يضا رشاكة مع Nدد م
املنجز يف ٕاطار التعاون اTٔملاين، Tٔنه  (PEJ)وا�د الرب�مج ا�يل ¿ي�سمى 

هذا املرشوع انطلق يف Nدة ٔ�قالمي يف صفرو، يف �زة، يف �و�ت ومت 
بين -تعمميه جبهات ٔ�خرى Tٔنه ٔ�عطى نتاجئ طيبة من هذه اجلهات، خVيفرة

 3153مات مVذ انطالق املرشوع �ن من اخلدمالل، Nدد املس?تفHد
س?نة  1804مهنم »ساء مقابل  %45، 2018س?نة  1439مس?تفHد، مهنم 

2017.  
اك�ن ٔ�يضا املوا¿بة كام ٔ�رشت الق�لية والبعدية حلاميل املشاريع املقدمة يف 
ٕاطار هذا املرشوع، ٔ�يضا فgحنا فضاءات �لتوجHه يف اFال القروي ويف 

 4وية، ؤ�يضا القضية دÂل الو�دات املتنقX، اTٓن عند� ٔ�ما¿ن اTٔعامل القر 
دÂل الو�دات مgنقX و®ادي نعمموها ٕان شاء هللا Nىل �ات خمتلفة لتقدمي 
اخلدمات، و�ش �متكVو الش?باب حىت من هذا التpٔطري ا�يل كنذا¿رو Nليه، 

خبلق �ٕالضافة ٕاىل حزمة من اخلدمات املو�ة لساكنة العامل القروي املتعلقة 
املقاوالت، وzاصة تعز�ز اخلدمات عن بعد واك�ن اTٓن وا�د التطبيق Nىل 
احملمول وال�سجيل لالس?تفادة من الربامج دÂل املقاو¬ �ٕالضافة يف ٕاطار 
Nدد من الربامج ا�يل وقعناها مع Nدد من اجلهات، املن¾ة دÂل دمع انطالق 

املن¾ة ٔ�يضا ك�سمى املقاوالت يف ٕاطار الرشاكة مع اجلهات واك�ن وا�د 
دÂل احلر¿ية �ش ميكن �لش?باب ا�يل بعاد  (la mobilité)املن¾ة دÂل 

  .ميكن جييو �لواكالت يف اTٔقالمي
ٕاذن هاذي وا�د اFموNة دÂل اTٔمور واحVا zدامني بذاك اليش ا�يل 
قلتو فë يتعلق �ملنظومة اجلهوية �ل�شغيل، لك ما % صR� Xمع، لك ما % 

� Xٔطري صpمع املايل وتعز�ز التRلتجنيد وتنويع ا� Xملوا¿بة، لك ما % ص
والتpٔطري البعدي، احVا مش?تغلني Nليه، وٕان شاء هللا، �ٕالضافة ٕاىل توفري 
حىت احملالت والعقار Nىل الصعيد الرتايب، هذه لكها ٔ�عامل كند�روها مع 

ااكت يف هذا اجلهات واك�ن بعض اFالس إالقلميية ا�يل وقعنا معهم رش 
  .�جتاه

  :الس?يد رئEس اجللسة
 .يف ٕاطار التعقHب، اللكمة لمك الس?يد املس�شار

  :موالي عبد الرحمي الاكمل الس?يداملس�شار 
  .شكرا الس?يد الوز�ر احملرتم

الس?يد الوز�ر، �لرجوع ٕاىل اخلطب امللكHة السامHة س?نÓد ٔ�ن صاحب 
�لعامل القروي والعمل اجلال¬ ٔ�وىص يف مVاس?بات Nديدة برضورة ا?هنوض 

Nىل ¦منيته وتpٔهيل وتوفري مجيع اخلدمات اTٔساس?ية به ليك يصري جماال 
مgوفرا من مجيع رشوط العEش الكرمي، داعيا ٕاىل ا?هنوض مبÓال �س�gر 
والعمل Nىل zلق N�ٔداد اكفHة من فرص الشغل، وقد Uاء يف خطاب 

 :افgتاح الس?نة ال�رشيعية احلالية، ما ييل
القطاع الفال& ميكن ٔ�ن �شلك خزا� ٔ�كرث دينامHة �ل�شغيل فٕان "

ولتحسني ظروف العEش و�س?تقرار �لعامل القروي، �ا ندعو لتعز�ز 
املاكسب احملققة يف امليدان الفال& وzلق املزيد من فرص الشغل 

  ".واzRل، وzاصة لفائدة الش?باب القروي
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

كومة ال زالت مpgٔخرة يف هاذ اFال، مع اTٔسف »سÓل ٔ�ن احل
واFهودات املبذو¬ ال ¦رىق ٕاىل ما دNا ٕاليه Uال¬ امل�، وال ٕاىل تطلعات 
الشعب املغريب من ساكن املناطق القروية، zاصة يف جمال �س�gر 

  .وzلق فرص الشغل
فمبجرد ٕالقاء نظرة eس?يطة Nىل التقار�ر اRولية اليت تصدرها املندوبية 

مHة �لتخطيط، يتضح مبا ال يدع جمال �لشك، ٔ�ن العامل القروي يفقد السا
  .س?نة بعد ٔ�خرى العديد من مVاصب الشغل

  الس?يد الوز�ر احملرتم،
دعنا ن�ساءل بواقعية حول مصري هذه اNTٔداد الهائX من اTٔش�اص 
وzاصة ٔ�®لهبم ش?باب ا��ن يفقدون مVاصب شغلهم س?نوÂ؟ هل تعتقدون 

س�Eقون يف العامل القروي حHث تنعدم فرص الشغل؟  ٔ�هنم س?يقومون ٔ�و
ٔ�¿يد ال، واTٔ¿يد ٔ�يضا ٔ�هنم س?هيجرون ٔ�راضهيم ومدهنم حنو املدن اFاورة حبثا 
عن لقمة العEش، ف�pٔي مثن؟ وبpٔي وس?يX؟ واTٔ¿يد ٔ�هنم س?يكون لهجرهتم 

  .هذه انعاكسات وخمية اTٔ/ر
  الس?يد الوز�ر،

ناطق القروية برضورة إالبقاء يف ال ميكن هنائيا ٔ�ن نطالب ساكن امل 
جماهلم، دون ٔ�ن تعمل احلكومة Nىل توفري مجيع الظروف املناس?بة �لعEش 

  .الكرمي
ؤ�ولها، العمل Nىل ¼شجيع �س�gر وzلق فرص الشغل وتوفري مجيع 

  .الرشوط واملعطيات املمكVة لتطو�ر الشغل ا�ايت ل�شجيع الش?باب
  .شكرا

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .4نية 12ٔ�و  �13لس?يد الوز�ر فë تبقى لمك من الوقت، ٔ�عتقد  اللكمة
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  :الس?يد وز�ر الشغل وإالدماج املهين
eرسNة، كام تعمل Uال¬ امل� اكن ٔ�مر جبوج دÂل احلواجي �ش يدار 
وا�د اليوم وطين دÂل التكو�ن وال�شغيل، احلكومة تعد % وN�ٔدت مشات 

د التوجHه ٔ�خر يتعلق ب�Vظمي يوم فHه �زاف، ولكن Uال¬ امل� دار وا�
درايس حول ال�شغيل يف العامل الفال&، وهاذ العمل دار مث دارت ورشة 
دÂل التكو�ن وال�شغيل يف مجيع اجلهات، واحVا كنجمعو التوصيات لكها، 

  .طيب.. شاء هللا �مكل �ش ٕان

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس?يد الوز�ر

وNه إالسرتاتيجية الوطنية �ل�شغيل يف اخلامس، موض السؤالنg³قل ٕاىل 
، اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد العام 2025ٔ�فق 

  .ملقاوالت املغرب، لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس?يد العريب العراcيش
  .الس?يد الرئEس احملرتم

  الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

من اRس?تور Nىل حق ال�شغيل وحق املواطنني يف  31فصل ال¿ينص 
الشغل واRمع من طرف السلطات العمومHة يف البحث عن مVصب شغل 

  .ٔ�و ال�شغيل ا�ايت
 2015من هاذ املنطلق، مت ٕارساء إالسرتاتيجية الوطنية �ل�شغيل من 

هذا هو ما ، وا�يل ¿يتÓاوز اTٔفق دÂلها زمن الوالية احلكومHة، و 2025ٕاىل 
، �2021دا �حلكومة ٕالطالق اãطط الوطين �لهنوض �ل�شغيل يف ٔ�فق 

لتحقHق الزتامات احلكومة يف �ر�جمها يف جمال ال�شغيل ا�يل كEشمل Nىل 
، مع ختفHض »س?بة 2021ٔ�لف مVصب شغل يف ٔ�فق  z200لق مليون و

  .2018، وهاذ الرب�مج مل يتحقق يف ممت س?نة %8.5البطا¬ ٕاىل 
د مرور ٔ�كرث من نصف والية احلكومة، حيق لنا ٔ�ن ن�ساءل ٔ��ن وبع

ٔ�لف مVصب شغل يف الس?نة اليت ٔ�لزتمت هبا احلكومة؟  200حنن من 
ٔ�لف مVصب شغل كام قلت، ويف وقت  100واحلصيX اليت ال تتÓاوز 

بلغت فHه »س?بة البطا¬ مس?توÂت مقلقة، خصوصا يف ٔ�وساط الش?باب، 
ف zلق فرص الشغل �ملغرب �ك�يس طابعا ضع: وذè راجع لعدة ٔ�س?باب

 2003بH³وÂ �رتباطه �?منوذج التمنوي احلايل، فعىل س-Hل املثال zالل فرتة 
 38000اكنت لك نقطة ٕاضافHة من »س?بة ا?منو متكن من zلق  2006ٕاىل 
مVصب شغل، ٔ�ما يف هذه الس?نوات اzTٔرية فٕان مVصب  40000ٕاىل 

غل، نقطة يف التمنية، ¦راجعت ٕاىل الشغل يرتاجع ٕاىل نقطة مVصب الش
  .مVصب شغل 10000ٕاىل  8000

الس?يد الوز�ر احملرتم، البد ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن املقاو¬ يه الوحHدة اليت ختلق 
 ،Âالرثوة وفرص الشغل، مقارنة مع فرص الشغل اليت توفرها احلكومة س?نو

Hة، من و�لتايل Nىل احلكومة توفري الب�Eة املناس?بة لتوس?يع القاNدة إالنتاج 
حHث Nدد املقاوالت احملدثة، وذè من zالل حتسني مVاخ اTٔعامل وحتفزي 
�س�gر املنتج وٕايالء اهØم ٔ�كرث �لمقاوالت الصغرى والصغرى Uدا 
واملتوسطة، وت-س?يط املساطر، كام جيب العمل Nىل ٕازا¬ العديد من 

 :ب العوائق ٔ�مام �س�gر نذ¿ر مهنا Nىل س-Hل املثال ما �رتبط
  ٔ�وال، غياب رؤية واحضة حول سوق الشغل؛

  4نيا، همينة القطاع ®ري املهيلك؛
  4لثا، صعوبة الولوج ٕاىل ا?متويل وٕاىل الوNاء العقاري؛

  .رابعا، Nدم مالءمة التكو�ن مع سوق الشغل
وبناء Nىل ما س?بق »سائلمك الس?يد الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت 

سطرة يف جمال ال�شغيل يف ٕاطار س?تقومون هبا لتحقHق اTٔهداف امل 
إالسرتاتيجية الوطنية �ل�شغيل واãطط الوطين �لهنوض �ل�شغيل يف ٔ�فق 

  ؟2021

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .شكرا الس?يد املس�شار

 .اللكمة �لس?يد الوز�ر

  :الس?يد وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .®ري �ش �كون واحض، مايش هذا هو السؤال ا�يل طرحيت ا�يل Uاين

س من الس?يد املس�شار يعين �ش �كون حوار م�ين Nىل ?متولهذا �ٔ 
معرفة، Tٔنه صيفطتو يل هل اعØد خمطط وطين معناه الت�يل الضمين عن 
إالسرتاتيجية الوطنية؟ وملاذا مت تغيEب الفاNلني �قgصاديني و�جØعيني 

  .eشلك م�ارش يف zلق مVاصب الشغل؟ وٕاىل �ٓخره
Âبك هذا هو السؤال دHٔ�اول ٔ�ن ٔ�جpس èلمك، ف�التايل ولكن رمغ ذ

  .عنه
فë يتعلق �Tٔرقام ا�يل Uات يف اãطط الوطين يه ٕاسقاطات ا�يل 
تدارت، دارهتا خمتلف القطاNات املتوقعة ٕاذا تنفذت اãططات القطاعية 

ولكن  8.5يه فرضية دÂل �ش?تغال، كنقولو  %8اãتلفة هذا هو، ولهذا 
بطاش ®ري �لربامج إالرادية، مرتبطة بوا�د اFموNة دÂل راه ما مرت  8.5

املتغريات اTٔخرى ا�يل يه الوضعية �قgصادية العاملية، السعر دÂل 
èالبرتول ٕاىل ®ري ذ.  

ولهذا دامئا حنن يف قوانني املالية ٔ�و يف ٕاطار خمتلف الربامج كنوضعو 
رت معل ¿بري، اليوم فرضية و»ش?تغل Nلهيا و»سعى ٕاىل حتقHقها، واحلكومة دا

يف اFال دÂل �س�gر، اليوم املغرب من البºان املتقدمة يف اFال دÂل 
è رات، ٔ�ما املقاربة ال�شار¿ية بغيت »شريgس��.  

قلت واش مت الت�يل عن إالسرتاتيجية، ال �لعكس، إالسرتاتيجية يه 
يف ٕاطار ولكن احلكومة ما ميك³ش تنخرط، يه مVخرطة  2025يف ٔ�فق 

إالسرتاتيجية، ولكن وضعت �ر�مج ا�يل هو داzل يف الوالية دÂلها، 
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، ®ادي ند�رو 22إالسرتاتيجية مازال �قHة ومازال ®ادي ند�رو من بعد يف 
èوا�د الوقفة، نعاودو نقميو هذه إالسرتاتيجية ٕاىل ®ري ذ.  

ط ، كنمت ٔ�نØ �ارض�ن يف اTٔشغال دÂل ٕاNداد اãط..فë يتعلق ب
مت التوقHع من ق�ل مجيع  2018ٔ��ريل  27الوطين وكنمت من املوقعني Nىل يف 

الفاNلني يف مHدان ال�شغيل، وزارة اRاzلية، وزارة �قgصاد واملالية، 
وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، وزارة 

الت املغرب، مجعية اFالس الشغل وإالدماج املهين، �حتاد العام ملقاو
اجلهوية، وقعنا Nىل اخلطوط العريضة دÂل العمل ا�يل ®ادي ند�رو يف ٕاطار 

 .هذا التو�ات امخلسة ا�يل Uاء هبا اãطط الوطين �ل�شغيل
بطبيعة احلال، �قgصاد هو ا�يل كEشغل هذا هو اTٔول، ولكن اك�ن 

zاص حىت الفاNلني  ما �سمى �لربامج الناشطة دÂل ال�شغيل، ولهذا
�قgصاديني zاصهم يتحملو املسؤولية، zاص امجلاNات حتمل املسؤولية، 
احلكومة zاصها حتمل املسؤولية، اTٔفراد ٔ�نفسهم من zالل تغيري ثقافهتم 
ويعين التوUه حنو املبادرة، هاذ العمل احVا كند�رو zاصنا ند�روه اكملني 

  .ضية دÂل دو¬ ودÂل جممتعوzاصنا نتعاونو Nليه، Tٔن ال�شغيل يه ق 
وس?يخطئ وس?يكذب من قال بpٔن هذه احلكومة ٔ�و ت� ٔ�و هذا 

ٔ�ن حتل معضX ال�شغيل  الطرف ٔ�و ذè مبا يف ذè التمنية لو�دها ال ميكن
  . اليت يه معضN Xاملية

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس?يد الوز�ر

لشغل، موضوNه نg³قل ٕاىل السؤال السادس من فريق �حتاد املغريب � 
  .مشالك مص¾ات الضامن �جØعي، تفضل اليس

  :املس�شار الس?يد عز ا�Rن ز¿ري
  .شكرا الس?يد الرئEس

الس?يد الوز�ر، من zالل �جNØات اzTٔرية اليت تقوم هبا رئاسة 
احلكومة، وزارة املالية ووزارة ال�شغيل حبضور ٕادارة الصندوق الوطين 

ناك خمطط ٔ�و س?ياسة ختطط ٕاىل اRفع هبذه �لضامن �جØعي، تبني ٔ�ن ه 
املص¾ات ٕاىل إالفالس ?متر�رها ٕاىل اخلواص، و¼رشيد �ٓالف العاملني هبا 

  .وحرمان املواطنني من zدماهتا
فهل السؤال هو هل من حق احلكومة ٔ�ن ترضب عرض احلائط 
قرارات اFلس إالداري �لصندوق الوطين �لضامن �جØعي، وتقرر متر�ر 

قطاع ٕاىل القطاع اخلاص وتقرر كذè مبصري ممتلاكت ومدخرات هاذ ال
  الطبقة العامX؟

  .شكرا

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر

  :الس?يد وز�ر الشغل وإالدماج املهين
السؤال دÂلمك ا�يل مكgوب يف �ة وذاك اليش ا�يل قلت Â ٔ�س?تاذ يف 

  .�ة ٔ�خرى
يعين ¦راث دÂل البالد؟ واش  هل يعقل ٔ�ن حكومة ختطط لرضب

معقول هاذ اليش؟ واش يعتقد فاNل معني بpٔنه و�دو هو ا�يل عندو الغرية 
  Nىل الشغيX وعندو ®رية Nىل املواطنني؟ هل يعقل؟

مث 4نيا، القرارات دÂل اFلس إالداري، اFلس إالداري دار دراسة 
ت، وا�يل ¿يقرر يف ٕاسرتاتيجية، كنت تقول هاذ اليش هذا، وفهيا سVEاريوها

هاذ السVEاريوهات هو احلكومة، وهاذ اليش بقHتو يف اFلس إالداري 
إالخوان راه ¿يعرفو، قالو البد نعاودو حنر¿و هاذ امللف، ؤ�� واNدهتم �ش 
�رفعو هاذ امللف لرئEس احلكومة، ورفع امللف لرئEس احلكومة، وNاود 

حنيدو ذاك الفصل ٔ�مسيتو  دارت جلنة، وا�لجنة كتدرس السVEاريوهات ٕاما
نغريوها وال ذاك اليش دÂل التدبري املفوض  44هو؟ الفصل يعين املادة 

در� وا�د التجربة ما zدم�شاي، اك�ن وا�د الفكرة دÂل يعين الرشاكة 
  .قطاع zاص، هذه لكها ٔ�فاكر مطرو�ة، وحىت وا�د ما ¿ميت� احلقHقة

واRمع  (les cliniques)القضية دÂل ٕاNادة ٔ�مسيتو إالنعاش دÂل 
  .دÂلها حىت �اUة ما يه يعين مضمونة

احVا Uالسني، احلكومة مع الرشاكء �جØعيني مع اجلهات احVا 
Uالسني كنفكرو ٔ�ش?نو هو احلل؟ وتدارت لقاءات، واحVا ملا ®ادي تنضج 
مقاربة من املقار�ت املطرو�ة، فاحلكومة س?تعمتدها، ما اك�ن ال التخطيط 

تصفHهتا، هذا ®ري ٔ�مور، هتيئات كتجي من بعض اTٔطراف،  لرضهبا ٔ�و
 les(وحشومة �هتمو بعضياتنا بpٔننا �غي نصفHو هاذ الرتكة دÂل 

cliniques ( نTٔ(les cliniques)  اصناz ،ة اليومHقHش مشالك حقEكتع
  .نعاجلو هاذ املشالك، ¿يفاش؟ هذا هو السؤال ا�يل خمتلفني فHه

د الطريقة معينة، وا�د الطريقة دÂل التدبري وهنار غنتوافقو Nىل وا�
وحىت اRراسة إالسرتاتيجية راه ما عطا¼ش �ل، وٕامنا ٔ�عطت بدائل، 

  مايش معقول؟) (les cliniquesختطط لتصفHة  فكHفاش كتقولو احلكومة

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس?يد املس�شار

  :املس�شار الس?يد عز ا�Rن ز¿ري
  .ئEسشكرا الس?يد الر 

فعال الس?يد الوز�ر هاذ اليش ا�يل قلتو فHه Uانب ما هو حصيح، 
 ٔpه ما هو خمبHولكن ف .  

دÂل  10فعال اكنت هناك دراسات ٕاسرتاتيجية ا�يل Uات ب 
دÂل �قرتا�ات، ومن بEهنا تعديل  �3قرتا�ات، واFلس إالداري اخgار 

  .44الفصل 
وصصة دÂل هذه ولكن احلكومة Uات �قرتاح Uديد ا�يل هو اخل
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ممرض  700املص¾ات، اكن �Tٔحرى Nىل احلكومة ٔ�ن تنظر ٕاىل ملف 
وممرضة ا�يل طرحVاه مرارا هنا، ا�يل zدامني يف مؤسسة اجØعية 

س?نة،  15وحمرومني من امحلاية �جØعية دÂهلم ومن التغطية الصحية ملدة 
ها �RرUة هذه الرشحية ا�يل حمرومة اكن �Tٔحرى من احلكومة تنظر ل 

اTٔوىل و�خلصوص مع القرارات اجلريئة ا�يل zديتو يف اFلس إالداري 
  .ومشكور�ن Nلهيا وا�يل zاصها توضيح ¿بري �لمواطنني

�لتذكري الس?يد الوز�ر، هاذ املص¾ات هاذي راه ما Uا¼ش، راه Uات 
عن طريق توصية دÂل اTٔمم املت¾دة ودÂل مVظامت العمل اRولية يف س?نة 

عينات، ا�يل اكن املضمون دÂلها هو اس�gر مدخرات العامل يف لك الس?ب 
قطاع اجØعي ٔ�و حصي، و�RرUة اTٔوىل ٕا»شاء املص¾ات، وفعال هذا ا�يل 
دافعت Nليه املنظمة دÂلنا، ومت ت-ين هذه الفكرة يف الس?بعينات، حHث 

يف درب ®لف، ومت تب³هيا،  79ٔ�ول مص¾ة ا�يل ت³شpٔت اكنت يف س?نة 
متويل دÂل هذه املشاريع اكن من الفائض دÂل املدخرات دÂل وا? 

التعويضات العائلية، ما عطى �د فلوس هذه املص¾ات، �ش اليوم جيي 
يش �د يقول è ®ادي يد�ر هلم اخلوصصة، وهذه هرضة اكينة يف 

  .السوق، ما عند� ما خنبعو، وUاية هبا Nدة وزارات هبذه الفكرة
 ��لطبقة العامX، فعال ٕاذا اك�ن يش �ل يف مدخرات العامل يه م

�س�gر يف الص¾ة دÂل املواطنني، ما ندفعهوش �لخواص ا�يل تقال Nلهيم 
ما قHل مؤخرا يف املناظرة الوطنية، �لجباÂت، راه هذه املص¾ات تEس?تق�لو 

  .مواطن 200س?نوÂ ما �زيد Nىل مليون و
يوم  161000 نعطيك Nىل س-Hل املثال، فë خيص هذه املص¾ات

 12000يوم يف إالنعاش،  40000معلية جراحHة،  �25000س�شفاء، 
حصة لتصفHة اللكي، فني ®ادي د�رو هاد  38000معلية والدة، 

 املواطنني؟

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .شكرا الس?يد املس�شار

 .4نية زايدة 24اللكمة �لس?يد الوز�ر، عندك 

  :الس?يد وز�ر الشغل وإالدماج املهين
يد املس�شار، ما اك�ن حىت يش وا�د فهذا البالد ا�يل ¿ميت� الس? 

احلقHقة لو�ده، القضية دÂل التفويت راه جترب هاذ احلل هذا وما دارش، 
 les)واحلكومة لEست لها موقف مس?بق، ولكن ا�يل Ïم zاص هاد 

cliniques)  اصنا البدz اصنا نطبقو القانون مبا ٔ�ننا ما ®ري�ش القانونz
  .لقانون، ما ميك³ش جنمعو ما بني التدبري وتقدمي العالUات، هذانطبقو ا

اك�ن مشلك يف التطبيق دÂل القانون، zاصنا نلقاو �لول راه احVا 
 �zدامني مجموNني كنلقاو �ل، ولكن ما اك�ن حىت يش وا�د ا�يل ¿ميت
احلقHقة، احلقHقة يه توR من zالل احلوار ومن zالل التوليد دÂل احلقHقة، 

لهذا ٕاذا عندك ٔ�نت يش رؤية ويش موقف ويش تصور حمرتم، ولكن راه ف 

اكينة، تصورات ٔ�خرى واكينة مقار�ت ٔ�خرى واك�ن ٔ�لف مقاربة ملعاجلة 
  .مشلك مäل هذه املشالك

  :اجللسة رئEسالس?يد 
نg³قلو اTٓن ٕاىل السؤال السابع موضوNه، مراجعة النظام اTٔسايس 

دÂل الفريق احلريك، تفضل لطرح  اخلاص هبيئة تفEgش الشغل، السؤال
 .السؤال

  :حيفظه �منبارك الس?يداملس�شار 
  شكرا الس?يد الرئEس احملرتم،

  الس?يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

حيتاج النظام اTٔسايس لهيئة تفEgش الشغل ملراجعة تØىش واTٔدوار 
 الس?يد الوز�ر احملرتم حول التدابري وإالجراءات املنوطة هبم، وNليه »سائلمك

  �س?تعÓالية املت�ذة ملراجعة النظام اTٔسايس لهيئة تفEgش الشغل؟
  .وشكرا الس?يد الرئEس

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .شكرا

 .اللكمة �لس?يد الوز�ر

  :الس?يد وز�ر الشغل وإالدماج املهين
تعÓالية ¿ون راه لو اكنت مراجعة اTٔنظمة اTٔساس?ية تمت ٕ�جراءات اس? 

حشال دÂل اTٔنظمة اTٔساس?ية تg³ظر مبا يف ذè النظام دÂل الوظيفة 
العمومHة، ¿ون راه �لينا املشلك حشال هاذي، ولكن اTٔمور لEست مبثل 

 .هذه السهو¬
بغيت ٔ�وال »شكرمك Nىل هاذ السؤال ا�يل طرحgو وننوه �Rور ا�يل 

 احلاUة املتواصX لتحسني تتقوم به الهيئة دÂل التفEgش، ؤ�ؤكد Nىل
ٔ�وضاعها املادية واملهنية وحتسني رشوط اش?تغالها، بطبيعة احلال هاذ الهيئة 
حتققت لها وا�د اFموNة دÂل املك�س?بات، وبغيت »شري �لمراجعة دÂل 

، ومن zال% 2008النظام اTٔسايس اخلاص دÂل هاذ الهيئة ا�يل مت س?نة 
Nدة امgيازات، ال ٔ�قول بpٔهنا هنائية، مäال متكVت هاذ الف�ة �ش حتصل Nىل 

حبال النظام اجلديد احملفز �لتعويضات عن اجلوالن، ¿يرتاوح املبلغ دÂل 
درمه حسب اRرUات،  2500ٕاىل  1500التعويضات يف الشهر من 

معمت  �2018ٕالضافة �لعمل ا�يل قامت به الوزارة ملا جHت �لوزارة يف 
ر دÂل الوزارة مبا يف ذè املف�شني دÂل التعويض عن التنقل لاكفة اTٔط

  .الشغل، ومت ٕالغاء لك متيزي فë بEهنم
ورد يف سؤالمك إال�داث دÂل درUة مف�ش Nام، البد ٔ�ن ٔ�شري هنا ٔ�ن 
اTٔمر ال يتعلق بدرUة، اTٔمر يتعلق مبنصب سايم ولEس درUة من 

و اكتب Nام اRرUات يمت بلوغها عن طريق الرتقHة العادية مä_ مäل مد�ر �ٔ 
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ٔ�و رئEس قسم مبكgب يعني فHه موظف معني، كام ٔ�نه ميكن ٔ�ن يعفى مVه، 
وهذا اTٔمر كام تتعرفو ¿هيم املهندسني و¿هيم املترصفني كام هيم كتاب الضبط 

  .ومف�يش الشغل
�ل³س?بة z�ٔريا �لمراجعة دÂل النظام اTٔسايس، بطبيعة احلال اليوم ٔ�ول 

إالخوان املف�شني Uابوه املركزÂت  مرة كنتوصل مبلف مطليب من عند
النقابية، ؤ�� ®³س?تق�لهم و®ادي نتذا¿ر معهم وغنت¾اورو يف هذا املوضوع، 
وفعال مصادفة مجيX ٔ�نه اليوم ¿يتطرح هاذ السؤال ا�يل Uاين يف امللف 

  .املطليب
�ل³س?بة �لمراجعة دÂل النظام اTٔسايس، البد ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن وزارة 

العمومHة بصدد مراجعة النظام اTٔسايس �لوظيفة العمومHة، ٕاصالح الوظيفة 
وذè من zالل ٕا�داث حتول من نظام املسار املهين ا�ي يعمتد املسار 
املهين املعمتد Nىل تدبري املسارات ٕاىل نظام الوظيفة ا�ي يقوم Nىل تدبري 
 الكفاءات، ٕان شاء هللا ٕاىل Uا هاذ إالصالح ملاذا ال �شمل كذè إالخوان

  .املف�شني

  :الس?يد رئEس اجللسة
 .اللكمة لمك الس?يد املس�شار

  :املس�شار الس?يد حيفظه �منبارك
  .شكرا لمك الس?يد الوز�ر احملرتم

ال خيفى Nليمك الس?يد الوز�ر ٔ�ن قضية �از تفEgش الشغل ٔ�صبحت 
قضية رٔ�ي Nام تتضامن معها املركزÂت النقابية والفاNلون �قgصاديون 

ن مف�شات ومف�يش الشغل جمندون وراء هيئة الت³س?يق والس?ياس?يون، وإ 
بوزار¦مك من U�ٔل اRفاع عن ٔ�ولوÂهتم اTٔساس?ية ٔ�ال ويه املراجعة اجلوهرية 
�لنظام اTٔسايس الساري املفعول ا�ي مل يغري من وضعيهتم ش�Eا، ٕاذ ظلوا 

  .جمرد ٔ�طر مماثX �لمترصفني كام اكنوا سابقا 2008رمغ ٕاصدار س?نة 
وز�ر احملرتم، �ا ومن U�ٔل ¦مثني اTٔدوار اجلس?مية املو¿و¬ لهذا الس?يد ال

اجلهاز يف خمتلف القوانني وال�رشيعات �جØعية، مدونة الشغل، الضامن 
�جØعي، حوادث الشغل، العامالت والعامل املزنليون، املهن الفVية، بوابو 

امل³شود  العامرات واليت تصب يف مصمي تزنيل مرشوع ا?منوذج التمنوي
  .ببالد�

وملالمئة ال�رشيع الوطين مع االتفاقHات اRولية اليت ¼سمو يف املرتبة 
Nرب ٕاعامل مقgضيات اتفاقHيت مVظمة العمل اRولية  2011حسب دس?تور 

من �ة 4نية  19من �ة، واتفاقHة مVظمة العمل العربية رمق  129و 81رمق 
مبثابة دس?تور لنظام تفEgش املصادق Nلهيا من طرف املغرب واليت تعترب 

الشغل، ولرفع �ا¬ إالحجاف والغنب ا�ي حلق Nدة ٔ�طر �از التفEgش 
وٕاNادة �عتبار هلم، فٕا�مك مطالبون الس?يد الوز�ر �لعمل NاUال Nىل توفري 
اكفة الرشوط اليت تضمن حسن اش?تغال هيئة تفEgش الشغل، وzاصة 

ة ويرتمجها ٕاىل نظام ممتزي ٕاقرار نظام ٔ�سايس حقHقي يعكس خصوصية الهيئ

يف الرتيق واملسار املهين ومVظومة zاصة ل²ٔجور والتعويضات، التعويض 
 �عن اTٔخطار وعن الهندام وعن فض �زاNات الشغل، ويف انتظار ت
املراجعة اجلذرية البد من معاجلة إالشاكليات احلالية التالية، الس?يد الوز�ر 

  :احملرتم
ش Nام بpٔ/ر رجعي ويه النقطة إالجيابية تفعيل املنصب السايم ملف�

الي�مية يف النظام اTٔسايس احلايل واليت مل �س?تفد مهنا ٔ�ي مف�ش شغل مVذ 
 .ٕاىل درUة ها، مكر�X انتقالية يف ٔ�فق حتويل 2008س?نة 

الرفع من م�لغ التعويض اجلزايف عن اجلوالت الرتفاع اTٔسعار ال ميثل 
نارص اTٔجر اليت يصفي املعاش السرتداد املصاريف مع ا��ساب ضامن ع 

  .Nىل ٔ�ساسها
لفائدة  2007رصف تعويض جزايف عن اجلوالت بpٔ/ر رجعي مVذ س?نة 

  .اTٔطباء واملهندسني امللكفني بتفEgش الشغل احملرومني من هذا التعويض
رفع ا?متيزي احلاصل بني مف�يش الشغل يف �س?تفادة من م�لغ التعويض 

  .عن اجلوالت
قفا الس?يد الوز�ر Nىل رضورة وهو ما Uاء يف ويبقى لك ذè مgو 

  ..اللكمة دÂلمك
  .شكرا الس?يد الرئEس

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس?يد املس�شار

 .اللكمة �لس?يد الوز�ر

  :الس?يد وز�ر الشغل وإالدماج املهين
نقول è من هنار جHت ا?هنار اTٔول وفgحت مكgيب مجليع املركزÂت 

 èع النقابية حىت مبا يف ذØ?الزلت مس?تعدا لالس ،Xت الغري املمثÂاملركز
�لمركزÂت النقابية اTٔكرث متثيال، ®ادي »س?تق�لهم و»سمع هلم و®ادي نت¾اور 

  .معهم، مادام �ريدون احلوار فاملكgب مفgوح
ا�ي وقع هو ٔ�نين توصلت �مللف املطليب اليوم، وراك عرفت بعض 

يشء، ومه ٔ�حرار يف ٔ�ن  إالخوان �ٓش?نو دارو بدون ٔ�ن �كون يف Nلمي
يت�ذوا املواقف اليت �ريدون، ولكن احVا يف ٕاطار هذه احلكومة مVفg¾ني، 
مبا ٔ�ننا فgحنا احلوار املركزي ®ادي نفgحو احلوارات القطاعية واملطالب ا�يل 
 èاب لها، واملطالب ا�يل يه ®ري ذÓس?تEاب لها سÓن �س?تTٔ Xيه قاب

اود نpٔكد è العمل ا�يل دار يف لEست كذè، ولكن بغيت نقول è ونع
الوزارة من U�ٔل حتسني اTٔوضاع املادية واملعنوية و®ادي »شري لها يف 

  .السؤال املوايل

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .شكرا الس?يد الوز�ر

�ٓخر سؤال يف هذا القطاع، من الفريق �س?تقاليل، موضوNه وضعية 
 .مف�يش الشغل، الس?يد الرئEس تفضل
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  :بد السالم ا�لبارع  الس?يداملس�شار 
  .شكرا الس?يد الرئEس

الس?يد الوز�ر، بعد �حÓgاUات اليت قام هبا مف�يش الشغل، ما يه 
املبادرة اليت تقوم هبا وزار¦مك �لهنوض �Tٔوضاع املادية وإالدارية واملعنوية 

  لهذا اجلهاز؟ 
  .شكرا

  :اجللسة رئEسالس?يد 
 .اللكمة �لس?يد الوز�ر

  :اج املهينالس?يد وز�ر الشغل وإالدم
ياله خرجVا من احلوار �جØعي، وصدرت املراس?مي لتفعيل املقgضيات 
اجلديدة اليت Uاء هبا احلوار �جØعي، مبا فهيا املرسوم ا�ي خيص 
املوظفني دÂل وزارة الشغل رامه ®ادي �س?تفدو من الزÂدات اليت معت 

نلغيوه ونقولو ما سا<ر املوظفني، بطبيعة احلال، واش ما اكي³ش هاذ اليش، 
اك�ن حىت يش �اUة، ®ادي �س?تفدو من الزÂدة يف التعويضات حباهلم 

  .حبال سا<ر املوظفني دÂل اRو¬، واش هاذ اليش ز�رو ما فHه والو
 è ا قلتVولكن ٕاذا اكن يش مطالب يعين نوعية وال ف�وية، اح

لباب مس?تعد�ن »س?متعو لٕالخوان املف�شني �بنا مفgوح، ولكن zاص هذا ا
  .يتطرق

ٕاذا إالخوان عندمه يش مقاربة شغاهلم هذاك، ٔ�ما ٔ�� قلت هلم ٕاذا جHتو 
  .عندي وبغيتو حتاورو ٔ�� موجود

ٔ�ما فë يتعلق �لوضعية دÂل املف�شني خصصنا ®الفا ماليا �ش �رفعو 
املس?توى دÂل التكو�ن دÂهلم كEس?تجب �ل¾اجHات دÂهلم، هيpٔ� الفضاءات 

داzل املد�رÂت وجود� اخلدمات املقدمة �لمرتفقني، دÂل �س?تق�ال 
عون Uديد �رمس س?نة  28عزز� املوارد ال-رشية �جلهاز التفEgيش ب 

مVصب Uديد �رمس س?نة  22، عزز� املوارد ال-رشية ٔ�يضا ب 2018
، رسعنا يف البت يف معلية الرتقHة �الخgيار لفائدة ٔ�عوان التفEgش، 2019

وعية وشفافة، معمنا كام قلت التعويض عن التنقل Nىل ٔ�سس ومعايري موض
لفائدة ٔ�عوان التفEgش ورفعنا من قميهتا، ٔ�جرينا امg¾ا�ت Ïنية لفائدة هذه 
الف�ة داzل اUٓTال املسطرة، ويف ٕاطار من املوضوعية والشفافHة و¦اكفؤ 
الفرص، مكVنا املد�رÂت اجلهوية وإالقلميية من وسائل العمل، الس?يارات، 

اTٔسطول، مكVامه من احلواسEب من الهواتف النقا¬، وحنن يف طور  Uدد�
  .املد�رÂت اجلهوية وإالقلميية �لتدرجي، وعند� �ر�مجاكفة ٕاNادة هتيئة 

وٕاىل اكن يش �اUة ¿يطر~ا " لكاملا®اية "ولهذا يبدو يل ٔ�نه ال 
إالخوان املف�شني، ويه قادرة راه ما عند�ش مشلك، ٕاىل عند� يش 

Uٔقول  ة ميكن لنا حنس?نو هبا ظروف�اpل الناس، ملاذا سÂل العمل دÂد
 Xلتصديق، س?نقول ®ري قاب� Xمور ®ري قابTٔال؟ ولكن ٕاذا اكنت ا

 .�لتصديق، وا�هت¶ى الkم

  : الس?يد رئEس اجللسة
  .يف ٕاطار التعقHب، اللكمة لمك الس?يد رئEس الفريق

  :املس�شار الس?يد عبد السالم ا�لبار
  .الرئEس شكرا الس?يد

الس?يد الوز�ر، يف احلقHقة راه ميل ك³سمعو الkم دÂلمك راه احVا 
كنتفائلو، احVا ال »شك يف ذè، ٔ�� مgفائل، ولكن الوضعية احلالية دÂل 
مف�يش الشغل، كنذ¿ر املرحوم احلسن الثاين هللا �رمحو اليوم، اكن ¿يقول 

سهر Nىل رشطي، Nالش؟ Tٔن مف�ش الشغل �  50مف�ش الشغل يوازي 
  .�س?تقرار، Nىل التمنية، Nىل �ل املشالك

اليوم هاذ مف�يش الشغل، الس?يد الوز�ر، رامه ¿يبكHو، القانون 
اTٔسايس ما هو قانون، ٕاىل دارو احملارض راه ميش?يو هبا �ل¾-س، دريت هلم 
الرتقHة ٔ�و دريت هلم احلركة �نتقالية ٕ�رادة من وا�د ا�لويب ا�يل مس?يطر 

زارة عندمك، مايش الرغبة دÂيل ك�سفطين فني بغيت، افgح Nىل ذيك الو 
بعد احلركة �نتقالية �ش نعرف رايس فني منيش، ورمبا نتوازى مع الطلب 
دèÂ، مايش تق�ط وتوزع Nىل الناس ¿يفام بغييت، هذا راه ما يليق يش 

  .�مك ٔ�نØ، كنقايب
تبيك،  دÂل مف�ش الشغل) (4bureauنيا، دzل ليش ٕادارة اليوم 

مكرفس، ذاك اليش قدمي iٔننا ) (bureauالبؤس، الكراىس Ïرتئني، 
Nا�شني يف وا�د العامل ا�يل هرب Nليه املغرب �زاف، مف�ش الشغل 
مكHلقى �ش يتحرك، ٕاذا كتب حمرض واكن هذاك ا�يل كتب به احملرض يش 
�طرون حصيح راه مييش �ل¾-س، ¿يف جرى دامئا، وعند� Nدة جتارب، 

الشغل ٔ�دى الواجب دÂلو وكتب احملرض ولكن هذاك ا�يل كتب به مف�ش 
احملرض Tٔنه خمالف مع اTٔجراء دÂلو، عندو نفوذ وداه �ل¾-س، معىن ٔ�ننا 

  .ٔ�صبحوا Ïدد�ن
هاذ القانون اTٔسايس كد�ر لنا يش زÂدات ما دzالش يف القانون 

ش دÂهلم معىن ٔ�ن مف� (salaire de base)اTٔسايس، ما دzالش يف 
كنبخسوش العمل دèÂ، الشغل zاصو العناية، الس?يد الوز�ر، احVا ما 

ولكن ما �ن والو ٔ�عطي �لناس شوية دÂل املتنفس، ٔ�عطهيم قميهتم، وٕاىل 
ذ¿رت è ذيك اللكمة دÂل س?يد� اهللا �رمحو احلسن الثاين، مف�ش 

ن، رUل ٔ�من، راه عندها قميهتا، راه مف�يش الشغل يعانو 50الشغل يوازي 
  .الس?يد الوز�ر

  .الس?يد الرئEس شكرا

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر يف الرد Nىل التعقHب

  :الس?يد وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .ت�Eان يل ما بقاش الوقت
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ٔ�وال، zاص تعرف ٔ�نين ٔ�تلقى Nدد من الشاكÂت الكHدية مبف�يش 
 س?يفطت يش مف�ش?ية دÂيل الشغل ؤ�تفحصها ؤ�تpٔكد مهنا ؤ�بطلها، وٕاىل

ك³سفطها �ش »شوف ذاك اليش ا�يل ¿يجيبو يل الناس واش حصيح وال 
مايش حصيح، وامحلد   حلد الساNة مجيع الشاكÂت الكHدية لكها ث-ت ٔ�هنا 

  .¿يدية، هذه القضية اTٔوىل
�ل³س?بة �لحر¿ية ما عند�ش املعطيات Â ٔ�س?تاذ، �لك تpٔ¿يد، احلر¿ية 

ر�ها حر¿ية اخgيارية واTٓن لقHت جتاو� وجنا�ا واسعا حHث ا�يل در�ها، د
ا�يل ما  %6من املس?توفني �لرشوط، و %94بلغت »س?بة املشاركة فهيا 

شار¿وش فهيا، يه دوا<ر يتعذر فهيا احلر¿ية، ولهذا الناس ا�يل ¿يجيبو 
معطيات zاطئة بقاو تث-gو هللا �ريض Nليمك املعطيات، ؤ�جHو عندي، 

  .املس�شار نعطيك املعطياتس?يد ال  ٔ�� عندي

  :اجللسة رئEسالس?يد 
®ادي انتقل اTٓن لقطاع الوظيفة العمومHة، سؤال لفريق العدا¬ 

موضوNه �خgالالت اليت تعرفها مVظومة اTٔجور �لوظيفة والتمنية، 
 .العمومHة، اللكمة لمك

  :عبد الصمد مرميي الس?يداملس�شار 
  الرئEس، الس?يد شكرا

  دة الوزراء،الس?يدات والسا
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس?يد الوز�ر،
تعرف مVظومة اTٔجور اخgالالت Ïمة متتد انعاكساهتا ٕاىل ٕاصابة ٔ�داء 
إالدارة العمومHة بpٔعطاب بVEة و¦راجعات مس?توى قواNد احلاكمة، وهو ما 

  .يقgيض ٕا�داث تغيريات تصحح هذه الوضعية
ما يه إالجراءات اليت تعزمون القHام هبا : ر�è »سائلمك الس?يد الوز�

  لتصحيح هذه �خgالالت اليت تصEب هذه املنظومة؟
  .وشكرا

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .اللكمة �لس?يد الوز�ر

الس?يد محمد بنعبد القادر الوز�ر املنتدب Rى رئEس احلكومة امللكف 
  :ٕ�صالح إالدارة و�لوظيفة العمومHة

  .شكرا الس?يد الرئEس
  .الس?يد املس�شار Nىل طرح هذا السؤال شكرا

ٔ�نمت تعلمون بpٔن وزارة ٕاصالح إالدارة والوظيفة العمومHة ال ميكن ٔ�ن 
تبادر ٕالدzال تعديالت Nىل مVظومة اTٔجور، وزارة ٕاصالح إالدارة 
والوظيفة العمومHة املقاربة ا�يل كتعمتد هو ٔ�ن مجيع �خgالالت الهيلكية 

ر راجعة لعامل وا�د وهو ا?منوذج احلايل ا�يل كتعرفها مVظومة اTٔجو 

  .�لوظيفة العمومHة
  ٕاذن فاحVا ®ادي نتو�و �لوظيفة العمومHة، ٔ�ش?نا هو هذا ا?منوذج؟

ا?منوذج احلايل �لوظيفة العمومHة ا�يل هو مؤطر �لنظام اTٔسايس العام 
�لوظيفة العمومHة هو منوذج ي�سم بتعدد اTٔنظمة، ا�يل م�ين Nىل مفاهمي 

ة وإالطار واRرUة، ومVح اTٔجر والتعويض ¿يت-ىن Nىل �نØء �لهيئة الهيئ
وإالطار واRرUة ولEس Nىل العمل املنجز وNىل املردودية �RرUة اTٔوىل، 
�س?مترارية يف هذا العمل، كام ٔ�كدت اRراسة ا�يل ٔ�جنزهتا وزارة ٕاصالح 

اذ �خgالالت إالدارة مع وزارة �قgصاد واملالية، س?يؤدي ٕاىل تعميق ه
  .وخيلق وا�د النوع دالف�وية يف الوظيفة العمومHة

 2017هذا ال�شخيص ٔ�كدو اFلس اNTٔىل �لحسا�ت يف التقر�ر دÂلو 
حول الوظيفة العمومHة، واعترب ٔ�ن مVظومة اTٔجور ٔ�صبحت �لغة التعقHد 
ؤ�صبحت مÓgاوزة و¦كرس هاذ النوع الف�وية، وا�يل اعتربتو ٔ�ن يه 

  .الت اTٔساس?ية يف مVظومة اTٔجور�خgال
احلل ٔ�و إالجراءات وهو مراجعة النظام اTٔسايس �لوظيفة العمومHة، 
وهو �لزتام الثاين يف الرب�مج احلكويم دهاذ احلكومة ٔ�هنا ®ادي ¦راجع 
املنظومة، واحVا هاذ الس?ن�ني لكها ما يش كنا �عسني، ولكن مقنا 

جØعي ويف اFلس اNTٔىل �لوظيفة �الس�شارات الالزمة يف احلوار �
العمومHة، واTٓن التصور اكمتل وقدمVاه، اكنت عند� مVاس?بة، قدمVاه 
Tٔعضاء احلكومة هاذ التصور، واTٓن احVا بصدد وضع املالمسات اzTٔرية 
Nىل اãطط التنفHذي دÂلو و®ادي ¦كون عند� فرصة يف هاذ اFلس 

وال�رشيع �ش نعرضو اخلطوط العريضة املوقر، ميكن يف ٕاطار جلنة العدل 
دÂل هاذ إالصالح دالوظيفة العمومHة، ا�يل ميكن ينعكس eشلك ٕاجيايب 

  .Nىل مVظومة اTٔجور
  .وشكرا الس?يد املس�شار

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .الس?يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب

  :املس�شار الس?يد عبد الصمد مرميي
  .شكرا الس?يد الوز�ر Nىل هذا التوضيح

®ري ٔ�نين ٔ�ملس من هذا التوضيح نوع من ا?متديد يف �ٓمال مراجعة هذه 
 2009ٕاىل  2004املنظومة، اFلس اNTٔىل �لوظيفة العمومHة يف واليته من 

وضع تقر�را �شري فHه ٕاىل �خgالالت املوجودة يف مVظومة اTٔجور، وهاذ 
 اTٔجور بني التقر�ر هذا من بني �خgالالت اليت ٔ�كد Nلهيا يه الفوارق يف

  .اTٔجور اRنيا واTٔجور العليا
بعد ذè احلكومة N�ٔلنت Nىل دراسة ملراجعة هذه املنظومة، هذه 
اRراسة، مع اكمل اTٔسف، مل خترج توصياهتا، مل نطلع Nىل املقرت�ات اليت 
محلهتا وال Nىل ال�شخيص ا�ي اكن اFلس اNTٔىل �لوظيفة العمومHة قد قام 

 Eن لTٔ ،شلك معمقبه جزئياe ست % إالماكنيات لٕالقامة به.  
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ٔ�� ٔ�قول بpٔن اليوم مVظومة اTٔجور فهيا مجموNة دÂل �خgالالت ميكن 
ٔ�ن تعاجل من zالل مراجعة النظام اTٔسايس العام �لوظيفة العمومHة وما 
يتفرع عنه ؤ�ساسا مVظومة الرتقHة، ٔ�نمت تعرفون الس?يد الوز�ر، بpٔن 

ط �لرتقHة خيتلف من ف�ة ٕاىل ف�ة وzاصة الرضر ا�ي �نعاكس املايل املرتب
يلحقه والفرق ا�ي يعمقه �النعاكس املايل املوجود عند الف�ات اRنيا 

  .والف�ات العليا والف�ات املتوسطة
مث هناك ٔ�مر �ٓخر مرتبط �ملردودية، هذه املراجعة جيب ٔ�ن متتد ٕاىل 

جيب ٔ�ن يعكس املردودية  قضية املردودية، Tٔن �نعاكس املايل ٔ�و اTٔجر
وجيب ٔ�ن يعكس اخلطورة يف الوظيفة وجيب ٔ�ن يعكس الصعوبة املوجودة 

èيف الوظيفة، التعويضات اليوم املوجودة ال تعكس ذ.  
اتفقVا يف احلوار �جØعي سابقا Nىل ٔ�ننا منر ٕاىل التعويض عن إالقامة 

مرتبط �لراتب  ملراجعهتا وهذا يقgيض مراجعة بH³ة اTٔجرة، Tٔن التعويض
اTٔسايس، مث هناك تعويضات مرتبطة �لوضعيات كام قلت، التعويض عن 
العمل �ملناطق النائية والصعبة، التعويض عن التنقل، اليوم التعويض عن 
العمل �ملناطق النائية والصعبة ل�شجيع اTٔطر الرتبوية، واTٔطر الصحية، 

  .ديدهاولك من يعمل يف املناطق النائية اليت يمت حت
مث فgح �ٓفاق الرتيق لفائدة �اميل الشواهد، جيب ٔ�ن جند خمرUا لهذا 
اTٔمر Tٔن ا��ن ينادون به مه اTٔطر املتوسطة ٔ�ساسا واTٔطر اRنيا اليت 
¦رى بpٔن ٔ�جورها ®ري اكفHة و�ٓفاق الرتيق ال تعطهيا انعاكس مايل اكيف، Tٔن 

يف املتوسط  8 حىت ل سمل 6املدة الزمVية يف املتوسط ميكن من سمل 
  .يف انعاكس مايل طيX هذه املدة 450س?نة ما يوصلش ل  z30ذيت 

 .شكرا الس?يد الرئEس

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .شكرا الس?يد املس�شار

 . اللكمة �لس?يد الوز�ر

Rى رئEس احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة  املنتدبالس?يد الوز�ر 
  :و�لوظيفة العمومHة

  .شكرا
اك�ن دا� يبدو من zالل الكäري من املناس?بات الس?يد املس�شار، 

ٕال4رة هذا املوضوع، اك�ن وا�د جوج د املقار�ت، اك�ن مقاربة تعترب بpٔن 
احلل الشمويل اجلذري هو نوع من ا?متطيط وال�سويف، واك�ن ٕاحلاح Nىل 

  .ٔ�ش?نو يه املبادرات، ٔ�ش?نو يه إالجراءات ا�يل ميكن ند�روها
ن دÂل املنظومة دالوظيفة العمومHة ٔ�� ٔ�عتقد يف الوضع الراه

و�خgالالت ا�يل فهيا ٔ�ي م�ادرة اTٓن ٕاىل التدzل ®ادي يpٔدي لوا�د 
احلل ف�وي جزيئ قطاعي تقين وهو ا�يل اكنت تد�رو احلكومات السابقة، 
وغنبقاو ندورو يف �لقة مفر®ة، اليوم مع هذه الف�ة، ®دا مع هذا السمل، 

èٕاىل ®ري ذ.  

�يل zدينا اكن ٔ�سايس ما ت³ساش بpٔن هذه احلكومة فاحVا ا?متهل ا
ٔ�صدرت مHثاق داملرافق العمومHة ا�يل هو ا�يل ®ادي يpٔطر الوظيفة 

  .العمومHة، هو واملرفق العام
  .شكرا

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .شكرا الس?يد الوز�ر Nىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ضوNه و�رحب �لس?يد اكتب اRو¬ يف قطاع النقل يف موضوع، مو 
الس?ياسة احلكومHة يف جمال السالمة الطرقHة �لفريق �س?تقاليل، اليس 

 حسن تفضل

  :املس�شار الس?يد احلسن سليغوة
  الس?يد الرئEس،
 الس?يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،
  الس?يد الوز�ر،

 12000قgيل و 3500كام تعلمون بpٔن حوادث السري ختلف ٔ�كرث من 
جرحي يومHا،  33قgىل و 10يعادل من املصابني جبروح بليغة، ٔ�ي ما 

�هيك عن املpٓيس �جØعية امللكومة اليت ختلفها هذه احلوادث �ل³س?بة 
Âرس الض¾اTٔ.  

�ا »سائلمك الس?يد الوز�ر ما هو تقHمي احلكومة لس?ياس?هتا يف جمال 
  السالمة الطرقHة؟

  :اجللسة رئEسالس?يد 
 .اللكمة �لس?يد الوز�ر

ب اRو¬ Rى وز�ر التجهزي والنقل الس?يد محمد جنيب بوليف اكت
  :وا�لوEUس�Hك واملاء ملكف �لنقل

  .شكرا الس?يد الرئEس
  الس?يد املس�شار احملرتم،

�لفعل كام تفضلت، zاصنا ننطلقو من الوضعية ا�يل اكنت ق�ل، ق�ل 
س?نوN Âدد  %5اكن Nدد القgىل يتطور س?نوz Âالل العرشية زائد  2010

 2003-2004مع العمل إالسرتاتيجية اTٔوىل مع املدونة  2010القgىل، 
- U2017لس?نا در� التقHمي، وركز� اليوم يف إالسرتاتيجية اجلديدة ل 

من  %88ٕاىل  87دÂل املداخHل رئEس?ية ا�يل كمتثل تقريبا  N5ىل  2026
العدد دÂل احلوادث دÂل السري، ؤ�يضا من Nدد القgىل وا�يل يه مرتبطة 

ة �RراUات سواء الثالثية ٔ�و ثنائية العÓالت، ٔ�ساسا �لراUلني، مرتبط
مرتبطة �حلوادث ا�يل فهيا س?يارة و�دة، عربة وا�دة، مرتبطة ٔ�يضا 
�ملهنيني ا�يل مه ¿ميثلو وا�د ال³س?بة ¿برية يف النقل املهين من احلوادث ومن 

  .Nام N14دد القgىل ومرتبطة ٔ�يضا �لصغار ا�يل هام ٔ�قل من 
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�يل بديناها �دد� فهيا اTٔهداف ووسعنا العملية فهذه إالسرتاتيجية ا
دÂل �ش?تغال Nىل السالمة الطرقHة �ش ما تبقاش معلية مركزية من 
zالل عقد العديد من الرشااكت مع املدن ومع اTٔقالمي ا�يل فهيا ٔ�كرب Nدد 

وعند�  دÂل االتفاقHات دÂل الرشاكة 9دالقgىل Nىل الصعيد الوطين، وقعنا 
ثالثة ميكن نوقعومه من هنا لشهر ٔ�كتو�ر، Nىل ٔ�ساس ٔ�ننا حنسو  جوج وال

امجليع �لنتاجئ دÂل إالسرتاتيجية مع التقHمي هو ٔ�ننا من حHث مؤرش 
س?نني ٕاىل حوايل  10هاذي  %24و 23دÂل النقط من  8اخلطورة رحبنا 

اليوم، مث ٔ�يضا من حHث املؤرش دÂل الوفHات رحبنا  %15حىت ل  14
لنقط دÂل الوفHات ٔ�قصد، وميل تتقول نقطة ٕاىل رضبت يف دÂل ا 1.9

تقريبا، ٕاذن رحبنا فهاذ املؤرش�ن ا�يل ¦ميثلو هو  350راه تتعطيك  3500
  .احلجم دÂل اخلطورة دÂل احلوادث ودÂل Nدد القgىل

�لتايل النتاجئ حلد اTٓن تبقى ٕاجيابية، لكن حنن مازال مطلوب مVا ٔ�ننا 
�زيدو حنس?نو من اTٔداء واملؤرشات دÂل السالمة  شند�رو ٔ�كرث اجلهود �

 .الطرقHة

  :الس?يد رئEس اجللسة
 .يف ٕاطار التعقHب اللكمة دامئا �لفريق �س?تقاليل

  :املس�شار الس?يد احلسن سليغوة
  .شكرا الس?يد الرئEس

النتاجئ ٕاجيابية حقHقة ميل ¦هنرضو Nىل هاذ النوع دÂل احلوادث zاصنا 
ني، Tٔن نتلكم Nىل ٔ�رواح املواطنني، ميل ك³سمعو نتلكمو واحVا مpgٔمل

إالجيابيات واحVا عند� ®ري ٔ�رقام، ®ري مد�رية اTٔمن الوطين مشكورة 
يعين  07/15حىت ل  07/01اعطات الرمق ®ري دÂل اTٔس?بوع املايض من 

 17جرحي واك�ن  1957ٔ�س?بوع يف يوليوز فالتلفزة م�ارشة بpٔن اك�ن هناك 
 ٔTيل، يعين هاذ اgاوز ويه ضعف قÓس?بوع املايض كتTٔرقام ا�يل تعطات فا

اTٔرقام ا�يل ٔ�رشت لها الس?يد الوز�ر، هنا ما ت³شوفش بpٔن اك�ن هناك 
  .وا�د التحسن

احVا ما تنطلبوش يش �اUة ا�يل يه معجزة، كنقولو لمك Nىل اTٔقل 
�كون وا�د احلنان ووا�د الرؤية �ل³س?بة لهاذ حوادث السري، راه ما 

اTٔس?باب ا�يل قلت راه اك�ن ٔ�س?باب ا�يل كتحمل املسؤولية  اكي³ش ®ري
احلكومة فهيا، ميل كنقولو بpٔن اك�ن بعض احلوادث ا�يل الس-ب دÂلها يه 
الطرق، وميل تنقول حوادث السري، بpٔن هناك بعض املسائل ا�يل 
فاالخgصاص دÂل الوزارة دÂلمك، راه ٔ�نمت ا�يل تتحملو هاذ النوع دÂل 

ولكن ميل تنقولو تتحملو املسؤولية ما تنقولوش حتملوها ؤ�نمت، املسؤولية، 
كنقول �اولو تتÓاوزوها و¿يفاش ميكن نتÓاوزوها اكملني، ولكن ميل 
»سمعومك ؤ�نمت تتقولو راه احVا كنقصو راه احVا تg³فاpUٔو، راه ما اكي³ش 

  ..النقص راه اك�ن الضعف ا�يل ت³سمعو Nىل حساب اTٔرقام ا�يل
�قوس اخلطر، ٔ�ش?نو ميكن نعملو مجيع، Tٔن ذاك اليش احVا كندقو 

ا�يل ت³شوفو يف التلفزيون ®ري مقgنعني به، نقول لمك �لك رصا�ة، العمل 
  ..zاصها ¦كون فالصلب احVا ما مقgنعي³ش به، الوقاية دÂل حوادث السري

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس?يد املس�شار

 .ن الوقتاللكمة �لس?يد الوز�ر فë تبقى لمك م

Rى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوEUس�Hك واملاء ملكف  اRو¬الس?يد اكتب 
  :�لنقل

�قgناع ٔ�و Nدم �قgناع �ٕالحصائيات الرمسية هذا ت�Eقى الشpٔن دÂل 
  .الس?يد املس�شار

لكن فاملسpٔ¬ دÂل السالمة الطرقHة واTٔرواح، املزايدات ال ميكن ٔ�ن 
gنع ما مقgمك احلنان، تنقول لمك اك�ن ¦كون يه احلل، مقHانعش �كون ف

ٕاسرتاتيجية وطنية ا�يل فهيا مجيع الرشاكء وفهيا الطرف ا�يل هو احلكومة 
مجعية  350من  مركزÂ وفهيا اFمتع املدين ا�يل اليوم احVا مVفg¾ني Nىل ٔ�كرث

  ..وطنية ا�يل ت�شارك معنا يف هاذ العملية، البارح كنت

  :الس?يد رئEس اجللسة
4نية زايدة، اللكمة  40حسن، اليس حسن راه ضيعيت لو تقريبا اليس 

 .لمك الس?يد الوز�ر

Rى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوEUس�Hك واملاء ملكف  اRو¬الس?يد اكتب 
  :�لنقل

  .شكرا الس?يد الرئEس
يه ٔ�س?بوع رضب�هيا  20حبساب eس?يط الس?يد املس�شار، ٔ�� نعطيك 

  .ها الواقع 3500، احVا عند� 960يه  12رضب�هيا يف  80يه  4يف 

  :الس?يد رئEس اجللسة
 .اليس حسن، وzيل الس?يد الوز�ر

Rى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوEUس�Hك واملاء ملكف  اRو¬الس?يد اكتب 
  :�لنقل

و�لتايل قلت البارح كنت يف وا�د العديد من اTٔ»شطة ا�يل مرتبطة 
، مرتبطة �ملهنيني يف ٕاطار �ل³شء و�لش?باب، مرتبطة جبمعية دÂل التخيمي

توزيع لك ما هو مرتبط �لسالمة الطرقHة من نظارات ومن ذاك اليش 
دÂل السامNات، مبعىن ٔ�ن املسpٔ¬ اليوم مرتبطة �Fمتع �لك، �ٕالطار دÂل 

داملليار دÂل اRرمه ا�يل تنفق احلكومة  3الرشااكت، البH³ة التحتية فهيا 
  .س?نني N5ىل هاذ 

ب اTٓخر ا�يل هو دÂل الفحص التقين ودÂل املراق�ة ويف اجلان
من  92املياكنيكHة املؤرشات حىت يه Uد ٕاجيابية، السلوك ميثل حوايل 

  .N8دد القgىل ب�E املياكنييك والبH³ة التحتية ما ¿يفو¼ش هاذ 
واحلكومة جتهتد يف لك هذا إالطار، واملؤرشات واTٔرقام املعرب عهنا لك 
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 ٔTرك املليك ٔ�س?بوع تتعطي اRل اÂمن الوطين ما فهياش حىت دTٔل اÂمر د
و�لتايل اس?تg³اج ما ميكن ٔ�ن �س?تg³ج من ٔ�رقام مغلوطة، ال ميكن ٔ�ن يقربنا 

  .ٕاىل احللول الرضورية يف اFال دÂل السالمة الطرقHة
  .شكرا

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .شكرا �لس?يد اكتب اRو¬ Nىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة

سؤال السابع، موUه لقطاع إالساكن، وموضوNه تpٔهيل املعرب ال 
 .احلدودي الكر¿رات، اللكمة �لفريق احلريك لتقدمي السؤال

  :م�ارك محية الس?يداملس�شار 
  .شكرا الس?يد الرئEس

  الس?يدة الوز�رة احملرتمة،
يعترب املعرب احلدودي الربي الكر¿رات ٕا�دى املنافذ املغربية اليت تعرف 

ا ومنوا مgصاNدا وم�سارNا eشلك يويم، اليشء ا�ي وجب معه رواUا ¿بري 
  .التفكري يف ¦منية هذه املنطقة

الس?يدة الوز�رة، ماذا N�ٔدت وزار¦مك لتمنية ت� املنطقة؟ وماذا N�ٔدت 
  احلكومة؟ وهل هناك �ر�مج خيص ت� املنطقة؟

  .وشكرا

  :اجللسة رئEسالس?يد 
 .اللكمة �لس?يدة اكتبة اRو¬

طنة الكحيل اكتبة اRو¬ Rى وز�ر ٕاNداد الرتاب الوطين الس?يدة فا
  :والتعمري وإالساكن وس?ياسة املدينة ملكفة �ٕالساكن

  .شكرا الس?يد الرئEس
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم Nىل هذا السؤال

Tٔن ¿يفام بغيت نذ¿رمك هو ٔ�ن اTٔقالمي اجلنوبية حتظى برب�مج ¦منوي 
 ٔTل اÂاص ٔ�عطى �نطالق دz لو صاحب اجلال¬ واليومÂوراش د
  .احلكومة ك�ش?تغل Nىل التزنيل دÂلها

فë خيص مVطقة الكر¿رات احلكومة ووزارة ٕاNداد الرتاب الوطين 
وإالساكن واعية �Rور �قgصادي دÂلها، Tٔنه مVفذ هام Nىل ٕافريقHا 

مزنل ٔ�عطيهنم �لرشطة  12بنVEا وا�د  2010جVوب الصحراء، يف 
و�ºرك و�لجامرك، يف املنطقة دÂل اجلارة الشقHقة موريتانيا، يف احلدودية 

 192در� جتزئة السالم ا�يل دارهتا رشكة العمران اجلنوب ومت ٕاجناز  2014
و�دة سكVية ا�يل توزعت، ولكن e�ٔرشوا اليوم احلكومة ¼ش?تغل Nىل 

  .مرشوع ¦منوي Ïم مبنطقة الكر¿رات سpٔوافHمك �لتفاصيل يف التعقHب

  :اجللسة رئEسيد الس? 
  .شكرا

 .اللكمة لمك الس?يد املس�شار يف ٕاطار التعقHب

  :املس�شار الس?يد م�ارك محية
  .شكرا الس?يدة الوز�رة Nىل هذه املعطيات القمية

بطبيعة احلال ٔ�نمت ال خيفى Nليمك Nىل ٔ�ن مVطقة الكر¿رات واملعرب 
Âل املغرب، احلدودي الربي الكر¿رات هو بوابة املغرب Nىل ٕافريقHا ووUه د

¿يعرف وا�د الرواج جتاري Ïم، ¿يعرف وا�د احلركة لنقل البضائع Ïمة، 
مليار دÂل اRرامه و�لتايل هذا رمق  100املداخHل امجلر¿ية جتاوزت 

  .معاماليت ا�يل هو ¿بري، اليش ا�يل وجب معه التفكري يف ¦منية هذه املنطقة
ملئات eشلك يويم، الس?يدة الوز�رة، الشاحVات والس?يارات ت�Vقل �

هاذ الناس ت�Eقاو يف ا�ليل يف العراء، Tٔن احلدود تغلق مع السادسة مساء 
ٕاىل �دود الساNة التاسعة صبا�ا، و�لتايل املنطقة ما فهيا فVادق، ما فهيا 
مقايه، ؤ�ما¿ن لالس?تجامم و�سرتا�ة، اسرتا�ة هاذ سائقي الس?يارات ٔ�و 

 .Nا�ر معرب احلدودي
الس?يدة الوز�رة، ا�يل يوجب Nىل وزار¦مك ٔ�ن تتدzل  بطبيعة احلال،

وeشلك رسيع، بطبيعة احلال تنقول Nىل ٔ�نه بوابة املغرب حول ٕافريقHا تنقول 
توUه دÂل اRو¬ من م� البالد حكومة وشعبا، التوUه اليوم هو توUه 
ٕافريقHا، املغرب اليوم تيوUه التÓارة شور ٕافريقHا، املنفذ الوحHد ما بني 

� وٕافريقHا هو الكر¿رات، و�لتايل الوضعية ا�يل تيعEشها اليوم يه ٔ�ور
البH³ة .. وضعية مزرية ومقلقة وهلم بطبيعة احلال فë يتعلق �لبH³ة التحتية

التحتية اليت مت بناؤها و¼شHEدها تتعلق ٕ�دارات مgدXz يف املعرب 
ني ا�يل احلدودي، كام ٔ�رشت % الس?يد الوز�ر، ولكن هناك �ٓالف العامل

¿يباتو بطبيعة احلال يف ظروف ا�يل يه صعبة، اليشء ا�يل خصمك �zدو 
�كHفHة اس?تعÓالية ؤ�ال تعمتدو Nىل إالماكنيات مع امجلاNة القروية املعنية اليت 
ي��عها اFال الرتايب دÂل الكر¿رات، zاص تدzل وزار¦مك مع وزارة اRاzلية 

وض بت� املنطقة اليت بطبيعة مع احلكومة بطريقة مس?تعXÓ من U�ٔل ا?هن
  .غرب وتدzل مداzل Ïمة خلزينة اRو¬ماحلال كام ٔ�رشت ٔ�هنا كتدzل �ل

  .وشكرا الس?يد الوز�ر

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .شكرا

  .اللكمة è الس?يدة اكتبة اRو¬ فë تبقى è من الوقت

ن اRو¬ Rى وز�ر ٕاNداد الرتاب الوطين والتعمري وإالساك اكتبةالس?يدة 
  :وس?ياسة املدينة ملكفة �ٕالساكن

  الس?يد املس�شار احملرتم،
رئ بمVطقة الكر¿رات احلدودية Uات يف امجلاNة دÂل نبغي نذ¿رمك بpٔن 

كندوز ت³ش?تغلو Nىل تصممي ا?هتيئة وا�هتت الوزارة من برئ كندوز، اليوم 
املر�X اTٔوىل، الواك¬ احلرضية دÂل اRاXz ت�ش?تغل وت��ع عن كثب 

هو ا�يل ®ادي منش?يو فHه يف هاذ  ر�X الثانية، هاذ التصممي التمنويامل
  .إالطار ا�يل ت³متناو �ش جنحو فHه
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و4نيا نذ¿رمك بpٔن الس-ت الفائت اكن وفد وزاري Ïم يف اRاXz �رئاسة 
  .الس?يد رئEس احلكومة حبثا Nىل ¼رسيع الوثرية دÂل إالجنازات

يوم ¼ش?تغل Nىل وا�د املرشوع فë خيص املنطقة �لك، احلكومة ال 
طموح ا�يل غينطلق من وا�د املنصة لوEUس�HكHة هباذ املنطقة دالكر¿رات، 
 XzاRناء اHوتنفكرو يف بناء م ،Xzاº� وا�يل ميكن متيش مهنا الطريق حىت
ا�يل غيكون هو الوا�ة البحرية لهاذيك املعرب احلدودي ا�يل ¦ميش?يو مVو 

Vا جHات حنو ٕافريقVوب الصحراءالشاح.  
احلكومة واعية هباذ اRور املهم دÂل هاذيك املنطقة احلدودية، وzاصة 

 Xالراهنة ا�يل كتعرفوها وكتبعوها لكمك، »ش?تغل عن كثب يف يف املر�
برئ ي �مجلاNة دÂل املنطقة يف �ر�مج التpٔهيل احلرض الوزارة لتمنية هذه 

ا�يل رصدت لو الوزارة لكو  كندوز، وعند� مرشوع كذè يف ٕاقلمي ٔ�ورسد
مليون دÂل اRرمه، ا�يل من zال% تنطمحو �ش حنققو  118.84وا�د 

�نتظارات دÂل املواطنني يف اTٔقالمي اجلنوبية وzاصة هباذيك املنطقة 
  .العز�زة، ٕان شاء هللا

  :اجللسة رئEسالس?يد 
  .»شكر الس?يدة اكتبة اRو¬ Nىل مسامههتا القمية يف هذه اجللسة

g³سؤال ونe لسة املراق�ةU ،قل ٕاىل �ٓخر سؤال مربمج يف هذه اجللسة
موUه لقطاع �س�gر وموضوNه ٕاطالق �ر�مج صناعي جبهة درNة 

  .�فHاللت
، تفضل واملعارصة اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن من فريق اTٔصا¬

  .الس?يد الرئEس

  :احلو املربوح الس?يداملس�شار 
  .شكرا الس?يد الرئEس

  الوز�رة،الس?يدة 
  الس?يد الوز�ر،
  املس�شار�ن احملرتمني، ةالس?يدة والساد

ٕ�طالق  2018الس?يد الوز�ر، ٔ��ن ٔ�نمت من وNد وزار¦مك مVذ يوليوز 
  �ر�مج صناعي يف درNة �فHاللت؟

  .وشكرا

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر

س�gر والتÓارة اكتب اRو¬ Rى وز�ر الصناNة و� الفردوسالس?يد عgن 
  :�الس�gر لكفاملو�قgصاد الرمقي 

  .eسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا الس?يد الرئEس

شكرا الس?يد املس�شار Nىل هذا السؤال، ا�يل غميكVنا �ش نوحضو 

  .الكHفHة �ش ت³ش?تغلو يف هاذ امليدان
تتعرفو بpٔن ٕاصالح مHثاق �س�gر اك�ن فهيا وا�د املقgىض خبلق 

  .حرة يف لك �ة، واحVا تندرسو لك �ة، �ة املؤهالت دÂلها مVطقة
�فHاللت لقHنا بpٔن عندها مؤهالت eرشية حHث ٔ�ن الساكنة -�ة درNة

كتحصل Nىل N�ٔىل املعدالت فاملواد العلمية وzاصة الرÂضيات، اك�ن 
مؤهالت معدنية لكيش تيعرفها، اكينة مؤهالت طاقHة حHث ٔ�ن اك�ن توUد 

مشاريع دÂل الطاقات املتÓددة خضمة، واكينة مؤهالت مVاخHة،  يف املنطقة
وهاذ املؤهالت املناخHة يه ا�يل جعلتنا كندرسو هاذ إالماكنية �ش �كون 

  .فهاذ اجلهة ا<راتنظومة دÂل صيانة وتفكHك الطامgداد دÂل امل 
دÂل  (le contrat de performance)راه اك�ن عقد ٔ�داء اTٔمäال 

ن فHه مVظومات دÂل ¦ر¿يب هيالك الطا<رات واTٔسالك قطاع الطريا
الكهر�ئية وصيانة ومراجعة الطا<رات، Nالش؟ حHت التفكHك دÂل 
الطا<رات ميل تيكون مVاخ Uاف ¿ي¾د من ذاك الصدٔ� وذاك التpٓلك دÂل 

هو  ا<رات�يل ¿ميكن لنا �zدوه من الطاملعدن، وكتعرفو بpٔن الصلب ا
ملوه يف السلسالت الصناعية دÂل صناNة صلب نقي ¿ميكن لنا »س?تع

 .الس?يارات
  .ميكن ليا ندzل معمك فالتفاصيل فالتعقHب ٕان شاء هللا

  .شكرا

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة لمك الس?يد املس�شار

  :املس�شار الس?يد احلو املربوح
  .شكرا الس?يد الرئEس

اFيد، هاذ الس?يد الوز�ر، وحنن حنتفل ��¿رى العرش�ن لعيد العرش 
 ،�العرش�ن س?نة ا�يل عرفت فهيا بالد� ٕاقالع صناعي كام ٔ�راده Uال¬ امل
ٕاال ٔ�ن مع اTٔسف التفاو�ت اFالية يف هاذ امليدان مسؤولية احلكومة 

  .واحلكومات املتعاق�ة
التصنيع، الس?يد الوز�ر، ما ¿يEÓش هكذاك zاصو Nدد دÂل العوامل 

-لتحفزيات الرضي-Hة ومهنا قرب املوا�، ودرNةمهنا، البH³ة التحتية ومهنا ا
�فHاللت ميكن لها تقرب من املوا� ٕاىل جعلتو �لسكة احلديدية ا�يل راها 

  .واصX حىت لبوعرفة، وعندك ٔ�يضا ٕارادة قوية من احلكومة
ولكن، الس?يد الوز�ر، مل نلمس ش�Eا من هذا، بغينا هاذ اRراسة 

دÂل الطريان حىت يوR و»شوفوه الس?يد الوز�ر هاذ اليش ا�يل قلت 
�فHاللت من -سوف، ولكن بغينا دراسة دÂل ٔ�ش ميكن يتصنع يف درNة

  ®ري هاذ اليش ا�يل قلت؟
س?نوات من zلق  4ا�يل ¿يبان، الس?يد الوز�ر، مع اTٔسف Nىل مدى 

هذه اجلهة الزلنا نg³ظر بصامت إالجنازات احلكومHة، ٔ�مام كرثة الزÂرات 
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احلكومHة وبصفهتم احلزبية وNىل رٔ�سهم الس?يد رئEس الوزارية بصفهتم 
وزراء دون  10احلكومة جوج مرات وال زلنا نg³ظر، كذè زÂرة ٔ�كرث من 

  .ٔ�ن �رى ٔ�/ر ¦منوي يذ¿ر
فHبدو Uليا، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن كرثة هذه الزÂرات املتكررة ال هتدف 

صواهتا ٕاىل سامع ٔ�صوات الساكنة وال ٔ�صوات ممثلهيا، ولكن ¦ريد فقط �ٔ 
�نت�ابية، حكومgمك حمكت Nىل هذه اجلهة بpٔن تظل وورد يف جوا�مك 
موردا هاما �ليد العامX واTٔطر والكفاءات اليت ت-ين و¼ش?يد يف مVاطق 

  .ٔ�خرى وتظل كام ذ¿رت خزا� انت�ابيا للك هؤالء الزوار احلكومHني
 الس?يد الرئEس، ٕاىل مسحت ليا يش شوية دÂل الوقت بغيت نقول ٔ�نين

اzرتت معدا طرح هاذ السؤال بصيغة �وية، TٔوUه لمك مككgب رسا¬ 
تزتامن ومVاس?بة مالمئة النظام اRاzيل �لمÓلس مع قرار احملمكة اRس?تورية، 
Tٔؤكد Nىل رضورة مراNاة طبيعة اخgصاصات اFلس و¦ر¿ي-gه املمتزية يف 

ماكنية الطابع مجملها �المgداد الرتايب اجلهوي، والهدف هو التنصيص Nىل إ 
اجلهوي ل²ٔس?ئX وحمور الرقابة مما س?ميكن من zلق ال�Øز بني جمليس 

  .الربملان وضامن التاكمل والنÓاNة ال�رشيعية والرقابية
  .وشكرا

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .شكرا

  اللكمة لمك الس?يد اكتب اRو¬ �لرد Nىل التعقHب ٕاىل بغيتو؟

�س�gر والتÓارة و�قgصاد الس?يد اكتب اRو¬ Rى وز�ر الصناNة و
  :�الس�gر لكفاملالرمقي 

  .شكرا الس?يد الرئEس
التعقHب، ٔ�ن شفgو من ا�يل قام صاحب اجلال¬ نرصه هللا، �لتدشني 

بوجو �لقVيطرة، تبني �للك بpٔن ا�يل تدار يف ) PSA(دÂل املعمل دÂل 
دة ا�يل يه الصناNة يف اRار البيضاء ويف طنÓة يقدر يدار يف �ة Uدي

  .القVيطرة- �ة الر�ط
ود� الوزارة zدامة Nىل التزنيل اجلهوي دÂل خمطط ال�رسيع الصناعي 

هكgار، وممكن  300يف �ة سوس ماسة، ®ادي مع املنطقة احلرة دÂل 
  .�فHاللت، ٕان شاء هللا -ند�رو نفس املهنجية يف �ة درNة 

  .وشكرا

  :الس?يد رئEس اجللسة
  .Rو¬شكرا �لس?يد اكتب ا

  .ؤ�شكرمك �مس اFلس Nىل مساهام¦مك القمية
وق�ل ٔ�ن �رفع اجللسة، بغيت ®ري نذ¿ر اFلس ٔ�ننا Nىل موNد مع Uلسة 

  .¼رشيعية م�ارشة
  .رفعت اجللسة اTٔوىل


