
شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

1 

 )2022 يونيو 14( 1443 ذو القعدة 14

 340 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي   .)م2022 يونيو 14(هـ  1443 القعدةذو  14 الثال
شار  :لرئاسةا شارم النعم  السيداملس س جملس املس   ؛نارة، رئ

ني، شار السيد دمحم ح ٔولاخلليفة  مث املس س جملس ل ا رئ
شارن   .املس

ت ات :التوق ني ثالث سا ق ة ودق قة  العارشة، ابتداء من السا ق وا
ا   .التاسعة عرشة صبا

ٔعامل اقشة عرض السيد :دول ا ىل  ةم ٔ لس ا لم ٔول  س ا الرئ
ت ٔعامل احملامك املالية لحسا يت رمس  حول    .2020-2019س

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

لس س ا ارة، رئ شار السيد النعم م  :املس
﷽ 

ٔمجعني ىل  وحصبه  ىل سيد دمحم و   .وصىل هللا وسمل 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون، شارات واملس   السيدات والسادة املس

  ٔهيا احلضور الكرمي،
ٔحاكم الفصل  ري  148طبقا  ٔ ستور، والس الفقرة ا ه، من ا ة م

شارن، والس املادة  لس املس يل  ا ضيات النظام ا  352ومعال مبق
ىل  ٔ لس ا لم لتقرر السنوي  شارن  ه، وبعد توصل جملس املس م

يت  رمس س ت  س 2020-2019لحسا ر تقدمي السيدة الرئ ىل ٕا ، و
ٔعامل احملامك املالية يف اجللسة ا لس، عرضا حول  ٔول لهذا ا لعامة ا

ىل مداوالت 2022ماي  11املشرتكة بني جمليس الربملان، بتارخي  ، وبناء 
ن بتارخي  عيه املنعقد لس يف اج ب ا ، يعقد 2022ماي  30و 16مك

شارن هذه اجللسة العامة ملناقشة عرض السيد ٔول  ةجملس املس س ا الرئ
ٔقرته  ي  ب ا ت، وفق الرتت لحسا ىل  ٔ لس ا رؤساء يف ندوة اللم

عها املنعقد بتارخي   .2022ماي  31اج
وىل جملس  سيق والتاكمل مع جملس النواب، س وطبقا ملبادئ الت
ه الرتابية  ري مه و االت اه القة مب اقشة احملاور اليت لها  شارن م املس

  :والنقابية واملهنية، ويه اكلتايل
ة؛ - ات إالنتاج   القطا
ج - ة والعمل  ات الص  عي؛قطا
ة -  .احلاكمة الرتابية وتدبري املرافق واملشاريع والتجهزيات العموم

زي زمين ٕاجاميل قدره  قة،  180ولٕالشارة، سيخصص لهذه اجللسة  دق

لس، وذ حبصة  ساوي بني احلكومة وا ل ة  قة للك مهنام 90موز  .دق
ل عن ف د ٔول م ارشة ٕاىل املناقشة واللكمة  ليه، سمنر م ريق وبناء 

ٔحرار   .التجمع الوطين ل
س احملرتم   .تفضل السيد الرئ

شار    :السيد دمحم البكورياملس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لس  ٔحرار مب مس فريق التجمع الوطين ل ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

س امل  ي تقدمت به السيدة الرئ اقشة العرض ا شارن يف ٕاطار م س
ٔعامل احملامك املالية  ت حول  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  ، 2020- 2019ا

لتعاون الوثيق  وهني  لس، م ر لعمل ا اسبة نعرب فهيا عن تقد ويه م
ستور ه ا ي م ت، ا لحسا ىل  ٔ لس ا رشيعية وا  بني املؤسسة ال

ا  ٔفق ٕاقرار احلاكمة مبختلف م ات تعزز الرقابة البعدية يف  صالح
متكن مجيعا من معاجلة  و احلق والقانون حىت  التدبري العمويم، تعززا 
ىل فعالية ومردودية التدبري  الالت اليت تؤر سلبا  خ النقائص و

كامت العمويم، ومتس بعنرص احلاكمة اجليدة وتقوض مساعي تعزز الرتا
عية  ج رها  ٓ ىل مستوى املؤرشات الرمقية، واليت نعي بعمق  إالجيابية 

صادي ق منو  ىل ا   .ووقعها إالجيايب 
لتوصيات واملضامني اليت تناولها التقرر  شيد يف هذا الصدد  وٕاذ 

يت  رمس س اء مبقاربة 2020و 2019السنوي  ٔن هذا التقرر  ، نؤكد 
ت ملتطلبات  ديدة تعكس بقوة مدى لحسا ىل  ٔ لس ا ٕادراك ا

ٔولوية ف خيص  االت ذات ا ٔنه اسهتدف ا ، وخصوصا و ت املر ورها
لق الرثوة  ر و س ىل  رها إالجيايب  ٔ اة املواطنني و ىل ح ٔثريها  ت

  .وفرص الشغل
ىل الرفع  ت  لحسا ىل  ٔ لس ا ركزي ا ٔن  وتعززا ملا سبق، نعترب 

اة املواطنني يندرج يف ٕاطار إالنصات لنبض من ٔ  ىل ح ر احملامك املالية 
ٔمل والثقة  ادة ا ل ٕا ٔ ل إالجيايب مع ٕاشاراته، من  متع ومستلزمات التفا ا

طمئنان  رامة املغاربة، وسامه  و ادئ وحفظ  ت قمي وم يف تث
ٔن تضمني املالحظات اليت مت ٕابداؤها من طرف ة، حبيث  قضاته  الشفاف

ابية اليت مت التوصل هبا، يف  ٔجوبة الك م الرقابية معززة  م مبها ا ر ق ٕا
ٔمرًا  ي يبقى  ٔن العمويم، وا ٔن تدبري الش ش ٔطراف املعنية  ٕاطار مساء ا
ل إالجيايب مع هذا املعطى احملدد  ٔن التفا ازمني ب  ، لمر  ً رضور

ي سيعكس  ه هو ا رتقاء  -ال حما  -واخنراطه يف هذا التو طموح 
ة ثقافة حسن  ٔكرث مشولية، وسامه يف ٕاشا بوظيفة تقارره بطريقة هادفة و

  .التدبري
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ستورية  اليا املهنجية اجلديدة اليت تدر هبا هذه املؤسسة ا ٕاننا نقدر 
هنا يف هذا املنصب،  ال امل بتعي ب بثقة  ٔن حظيت السيدة زي ذ  م

نطالبني من هللا عز  ، مربز ىل هته املهمة الثق ٔن يوفقها ويعيهنا  ل   و
ست يف مجملها  الالت والتالعبات املرتبطة بتدبري املال العام ل خ ٔن 
ل هدر املال العام، بل  ٔ ني من  لمدرن العموم يتة  ل يف ٕاطار نية م تد

ت يه  ب صعو س ذ املشاريع  ٔخر تنف ه يف ت بري م انب  مرتبطة يف 
لزتاماهتم قانو  ٔطراف  دم وفاء ا مي، و سيق والتق لت ليات  ٔو غياب  نية 

حلاح  ٕ هيم، مما يطرح  ة  ا التعاقدية وضعف الكفاءة وغياب التكون والن
لرفع من حاكمة التدبري  ني  دمع وتطور قدرات خمتلف املدرن العموم

ٔدائه ة    .العمويم ومن جنا

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔسف كثري  سعى ٕاىل نت صة اليت  سة والرخ سهتداف البئ ا محلالت 

ٔ ربط  د ت، مما ميس تفعيل م لحسا ىل  ٔ لس ا شيطنة تقارر ا
ٔشاكل الفساد وكذا ختليق احلياة العامة من  حملاسبة وحماربة لك  املسؤولية 
ٔطراف  ليه  راقصت  س، دام لسنوات  الل خطاب سياسوي بئ

ني دامئا الفرص لتب   .س معل املؤسساتتت
ٔداء وظائفهم وعزوفهم عن  ٔدى ٕاىل استقا املسؤولني عن  هذا الوضع 
اصب املسؤولية واملناصب العليا، مما جعلهم  اهتم لشغل م رشي تقدمي 
عدون عن حتمل املسؤوليات، ما جيعل إالدارة بطيئة وال تؤدي املطلوب  ي

ٓخر يف تعطيل املسار ٔو ب شلك    .التمنوي لبالد مهنا، بل وسامه 

س احملرتم،   السيد الرئ
ىل  ٔ لس ا مثن مسعى اخنراط ا ٔحرار  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
رمس الفرتة املمتدة  امك املالية  لم سرتاتيجي  طط  ت يف ا لحسا

ٔمر 2022-2026 ي سيعطي قمية مضافة نوعية لعملها، سواء تعلق ا ، وا
االت الربجمة، وإ  رساء مب ٕ ٔو  عها  ٔو جودة التوصيات وت داد التقارر 

رشية ٔهيل املوارد ال   .سياسة عقابية مالمئة وت
ىل  ٔ لس ا لم هود املقدر  لك ٕاجيابية ا ديد  ل من  س وٕاذ 
ة معل مع وزارة  رب اتفاق ة  ٔوراش ٕاصالح املالية العموم ت يف  لحسا

ٔن ذ ي  صاد واملالية، فٕاننا نؤكد  مج احلكويم اجلديد ق سجم مع الرب
رب ضامن  ه احلكويم الرايم ٕاىل ٕاقرار احلاكمة املؤسساتية  ومع التو

ة يف التدبري ا ىل ٕاقرار الن شديد    .لتقائية وال
ه،  ري شارن و ٔدوار اليت يضطلع هبا جملس املس اما مع ا س وا

في مبناق  ٔ التاكمل مع جملس النواب، سنك شة حماور بعض وٕاعامال ملبد
عية واحلاكمة الرتابية  ج ة وامحلاية  ات الص ة وقطا ات إالنتاج القطا
ادرات  ة احمللية، ممثنني م وتدبري املرافق واملشاريع والتجهزيات العموم
شلك  رت  ٔ لينا ملدة سنوات  ابت  لسني واليت  سيق املسمتر بني ا الت

ستورية ٔداء مؤسساتنا ا ىل  ارش    .م

ةٔ  ات إالنتاج   :وال، حمور القطا
لس  هتا تزنيل توصيات ا ٔولو ٔن احلكومة جتعل مضن  ٔكدون  م
ال لتدارك النقائص املس يف هذا  ٓ ٔقرب ا ت يف  لحسا ىل  ٔ ا
لك موضوعية،  اقشها  ا س ٔن فريق ىل  الباب، مضن هذا املنطلق نؤكد 

ٔننا سامهنا من مواقع خمتلفة  ٔننا نقر ب   .يف تدبريهالام 

واجن - 1   :ىل مستوى سلس ا
رية اليت  ٔن نبه ٕاىل إالشاكالت الك دة  اسبات  ا يف م لقد سبق لفريق
ىل اخلصوص يف  واجن  ىل العموم وسلس ا يعاين مهنا القطاع الفال 
رسيع وثرية  ت وتعدد الوسطاء، وكذا  الشق املتعلق بتجنب املضار

سويق ال ال ني الصغار واملتوسطني يف  التحول الرمقي  هبدف ٕادماج املنت
ستلزم يف نظر التعجيل  ل حتسني مدخوهلم، مما  ٔ سويق، من  دورة ال

سويق يف معوم الرتاب الوطين صالح فضاءات ال ٕ.  
خنراط  ٔنه ال ميكن ٕاجناح هذا القطاع ٕاال  يف هذا إالطار، نربز ب

ات الرتابية يف هذا الورش حتت ٕارشاف وز ليةامجلا ا   .ارة ا
ات  لمنت لسالمة الصحية  ب الوطين  ام املك سري  ويف ٕاطار ت
ات  ه، نود يف هذا الباب تقدمي اقرتا اة م الغذائية لبلوغ النتاجئ املتو

ٔدواره ويه   :لتدعمي 
  ات لمنت لسالمة الصحية  ب الوطين  وضع رهن ٕاشارة املك

رشية لالضطالع  صاصات املوو الغذائية املوارد املالية وال الخ
 ٕاليه؛
  ري القانونية يف القطاع واجن  ربية ا دات  شجيع دمج و

مج  لرب ىل املنصة الرمقية  الل تقدمي ملفات طلباهتم  املهيلك من 
ه  بة والتوج ستفادة من املوا الوطين فرصة، مما سميكهنم 

متويل؛  والتكون والولوج ملصادر ا
  الت ق تد ىل تدق ب امجلاعي حلفظ العمل  مصاحل الوالية واملك

ىل  ات الغذائية  لمنت لسالمة الصحية  ب الوطين  ة واملك الص
و هلم حبمك القانون محلاية املسهت صاصات ا خ  .مستوى 

شغيل والكفاءات   :ىل مستوى الواك الوطنية ٕالنعاش ال
ىل ه ٔمهية املالحظات اليت تضمهنا التقرر  ذه املؤسسة، لنظر ٕاىل 

الل إالرساع يف تزنيل توصيات  ٔدوارها من  ىل رضورة تقوية  فٕاننا نؤكد 
ىل  ت اليت تعرفها و د ة الت ت ملوا لحسا ىل  ٔ لس ا ومالحظات ا

  :رٔسها
  ى الواك الوطنية ٕالنعاش ليات الوساطة  حتسني كفاءة و

الل تعزز نظم الوساطة يف سوق شغيل والكفاءات من   ال
 الشغل؛

  ٔجور من شغيل امل شغيل ودمع ال رامج حتسني قابلية ال ٕاغناء 
شغيل؛ ل هنوض  رامج ا  الل تقدمي وتعديل 
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  رشايف س ايت وتطور البعد  شغيل ا ليات ال حتسني 
ات من املهن والكفاءات؛ اج  ل

  شغيل والكفاءات يف العامل لواك الوطنية ٕالنعاش ال داث فروع  ٕا
 .القروي

عي ج ة والعمل  ات الص   :نيا، حمور قطا
لحكومة ملعاجلة إالشاكليات اليت  هود إالرادي واملقدر  لرمغ من ا
ي محلته  عي، وا ج ة والعمل  ات الص تعوق تطور حمور قطا
ي قام به  مي ا ٔن التق جمها احلكويم، ٕاال  ر اتقها وتضمنه  ىل  احلكومة 

لحس ىل  ٔ لس ا ستدعي ا لقلق، مما  ريا  ٔدائه يبقى موضوعيا وم ت  ا
الالت اليت نعتربها يف جوهرها  خ من احلكومة إالرساع يف معاجلة هذه 
ىل مستوى حاكمة املنظومة الصحية ويف جماالت  قي  تمن عن ٕاشاكل حق

ٔساسية شفائية والتغطية الصحية ا س   .تدبري بعض املراكز 
ة ٕاننا يف فريق التجمع ا ىل رضورة تعبئة لك الوسائل املتا لوطين نؤكد 

ة وامحلاية  ات الص من مزيانيات ووسائل مادية ورشية لوضع حمور قطا
دمات  بة ليوفر  مع واملوا ٔهيل وا ىل سكة إالصالح والت عية  ج
ة  رب الرفع من إالماكنيات املوضو روق طموح الساكنة  عية،  حصية واج

رشية رهن ٕاشارة القط ال وتوفري املوارد ال ستق ة  رتقاء بب اع و
  .الرضورية

ا كفريق ملعاجلة إالشاكليات اليت تثقل اكهل  ات اليت نقد قرتا ومن 
  :هذا القطاع نقرتح ما ييل

  مته ٔن طبيعة  ب وفقا لكفاءاته وتضحياته،  مراجعة وضع الطب
سوهتا  ات مع وظروف اشتغا ال ميكن  لوظيفة وسا

عية وحتسني  ج ٔجرته وحاميته  ىل رفع  ة، وسنحرص  العموم
 رشوط تعويضه عن احلراسة واملداومة؛

  ي هت ن اليت ت ٔخصائيني املتعاقد ٔمد ل ات طوي ا لتعي د  وضع 
يد  ك ٔو الهجرة ٕاىل اخلارج، ومن مث  ة  ا برتك اخلدمة العموم ٔح

الل  ة، وذ من  لتناوب يُنظم بالد خسارة فاد د نظام  اع
ات  شف ٔطر الطبية يف املس ىل املستوى اجلهوي، وحتفزي ا
ئية، وفقا لوثرية حمددة  اطق  ىل اخلدمة يف م اجلهوية املتخصصة 

 مسبقا؛
  د تنظميها لتحتضن طب سا ٔولية اليت س ٔهيل املراكز الصحية ا ت

ددها اليوم  ث يبلغ  ٔرسة، ح ا 2112ا ن معدالت مركزا، ت
 20.000و 5000تغطية لك مهنا حسب املناطق، وترتاوح بني 

ىل حتسني هتيئة وجتهزي  ركزي اجلهود  ا جيب  سمة للك مركز، 
اية الصحية املزنلية  دمات الر وٕادارة املراكز احلالية، مع تطور 

 والطب عن بعد؛
  اوز عتبة رسرن للك عابية لت س  1000مضاعفة القدرات 

ىل مدى السنوات امخلس القادمة؛مواط  ن 
  ذابة لاكفة ث تدبريها،  ة مستق من ح شفى ب جعل املس

ٔهداف، ومطالبة  رتام دفرت حتمالت حمدد ا املغاربة، ملزمة 
غي مراجعة  ة، كام ي متثيلية اجلهوية لوزارة الص بتقدمي تقارر ٕاىل ا

ىل سعر التلك شفى بناء  فة، بعدما تعريفات اخلدمات يف املس
ذ  امدة م  سنة؛ 15ظلت 

  ىل مستوى اجلهات بدال خصصة  ات م شف داث شباكت مس ٕا
عددة التخصصات؛ ات احلالية م شف  من املس

  رتقاء ٔمن و ال واحلراسة والنظافة وا ستق هنوض خبدمات  ا
هتااكت  ري من  د لك جبودة هذه اخلدمات امللحقة ووضع 

 املرتبطة هبا؛
 ة عن س شارة عن بعد، واخلربة عن بعد واملراق س ر يف 

ة من  نيي الص ل متكني  ٔ دة الطبية عن بعد، من  بعد واملسا
ة وضعية املرىض عن بعد؛ ٔو مراق شارة زمالهئم  ٔو اس ل   التد

  اصة القابالت دد العاملني يف القطاع شبه الطيب،  رفع 
ساء احلوا ل ٔفضل  اية حصية املؤهالت، لضامن ولوج  مل ٕاىل ر

تظمة؛  م
  ف اية الصحية يف البيوت وختف دمات الر متعي و تطور الطب ا

ادة تنظمي  ساء والتوليد بفضل ٕا ٔقسام طب ال كتظاظ يف 
ٔفضل  اية  امسة لتقدمي ر ٔدوية املدمعة، عوامل  القطاع وتوفري ا

ساء واملواليد اجلدد؛  ل
 ٔرسة لتجويد ا ب ا د نظام طب لموارد اع ل  ٔم خلدمات وتدبري 

ىل  ل الرتكزي  ٔ ات من  شف ام يف املس زد ف  رشية وختف ال
ٔرسة مسؤوال  ب ا الل جعل طب ، وذ من  احلاالت املستع
ىل توفري  ات القادرة  ضاء، حنو الب ق ه املرىض، عند  عن توج
مة جحز خمتلف  اح يف مركز القرب، مع جعل  ري م الج 

نتظار املوا ل تقليص زمن  ٔ عيد مولكة ٕاىل مركز القرب، من 
 وحماربة مظاهر الزبونية واحملسوبية؛

  ساء احلوامل، مع ٕاجراء انية مجليع ال ة الطبية ا تفعيل املراق
ٔشهر  ساء عند ا ٔمراض ال من امحلل،  9و 6و 3حفوصات 

ات املوىص هبا  لقا لحوامل مع رضورة توفري ا ة  وختصيص م
ٔطفال؛ عند  الوالدة ل
  ىل رب احلد من ٕانفاقهم املبارش  لمغاربة  ش اليويم  حتسني املع

رب  م ٕاىل العالج، وذ  ح ولو ك ي  اخلدمات الصحية، وا
هنم من بطاقة  اية"متك ل خفض ٕانفاقهم املبارش " ر ٔ الطبية من 

ىل  هتم  ع فعال وخشيص حلا ة ت ىل اخلدمات الصحية وٕا
داد سل  رب التكفل املبارش جبزء هام من ام اية الصحية،  س الر
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اية الصحية  . مصاريف الر
 ، ن من لك املواقع ٕاىل تزني اهد جمنا وسعى  ر ضيات تضمهنا  مق

ىل السكة السلمية ة  ٔساسية لوضع قطاع الص ل ا ٔمه املدا ٔهنا   .معتربن 

سبة حملور احلاكمة الرتابية وتدبري املرافق وامل  ة ل شاريع والتجهزيات العموم
  :احمللية

لس  لم ٔول  س ا ٕاننا نعترب اخلالصات اليت تناولها عرض السيدة الرئ
ت حول احلاكمة الرتابية وتدبري املرافق واملشاريع والتجهزيات  لحسا ىل  ٔ ا
لية  الالت الق خ لنظر ٕاىل النقائص و ة احمللية، موضوعية  العموم

ذ امل  هتا والبعدية لتنف ىل تنافس ة احمللية اليت تؤر سلبا  شاريع العموم
ي  د لهذا الوضع املؤمل ا ه ٕاىل إالرساع يف وضع  هتا، مما جيعلنا ن ومردود

ىل وضعية املرفق العمويم ر  ٔ.  
ىل مستوى دراسات اجلدوى لبعض  ة، اخلصاص موجود  مفن 

ي يرضب يف ة احمللية املربجمة، وا الصممي الفعل  املشاريع العموم
ىل ارتفاع  ي يؤر سلبا  ىل املستوى الرتايب، اليشء ا ري  س

لجهات صادية  ق ٕالماكنيات  هنوض    .معدالت البطا وا
بة والكفاءات اليت  ٔطر املوا قار هذه املنظومة ل ٔخرى، اف ة  ومن 

ىن هذه احلاكمة وسامه يف ٕايقاف املزيد من الهدر   .تت
ٔحرار، ندعو ٕاىل إالرساع ، فٕان  نا يف فريق التجمع الوطين ل

ٔطري  داد الت رب، ٕا ة  رام الصفقات العموم لمرسوم املنظم ٕال مبراجعة فورية 
يل ملر ٕاجناز املشاريع مجليع صفقات املرشوع املزمع اجنازه من  القانوين الق

ية وعقود  راسات التق ٔعامل الهندسة املعامرية وعقود ا ية عقود  ة التق املراق
ة  ، مع ٕالزام ٔشغال ذات الص ية وعقود صفقات ا ارب التق وعقود الت
ئق  لو لهيا مرفقة  ٔشري  اسب العمويم مبناسبة الت لم ئق  تقدمي هذه الو

 :التالية
اء عقاري يف وضعية قانونية سلمية؛ - ىل و  توفر صاحب املرشوع 
ية ورجمة مالية ودراسة اجلدو  - ة مجليع الرشوط دراسات تق ى مستوف

ت القانونية  .والضام
ة  - ة ٕاللزام رام الصفقات العموم ضيات املرسوم املنظم ٕال تضمني مق

مي خماطر تدبري املرافق واملشاريع  لية لتق ا ة ا تزنيل املراق
ىل اعتبار  ة احمللية من طرف صاحب املرشوع،  والتجهزيات العموم

ة هذه  انعاكساهتا إالجيابية يف توفري رشوط ومقومات جناح وجنا
بة  ىل تقدمي املوا لمملكة  املشاريع، مع رضورة ٕارشاف اخلزينة العامة 
رشية العام يف  ني واملوارد ال ٔطري الالزمني لفائدة املدرن العموم والت
الل  ة احمللية من  جماالت تدبري املرافق واملشاريع والتجهزيات العموم

ة كوي  .تنظمي دورات 

ادرة احلكومة يف ٕارشاك الربملان القرتاح  اليا م مثن  ويف هذا إالطار، 

ث معل  ة، ح رام الصفقات العموم تعديالت لتجويد املرسوم املنظم ٕال
ىل تقدمي  لبية،  ٔ ت ا انب مكو ٔحرار، ٕاىل  فريق التجمع الوطين ل

ٔطري القان ددا من إالشاكليات اليت هتم الت مة تعاجل  ات  وين مقرت
ن هبذه املبادرة التارخيية اليت  ة، مشيد والعمليايت ملنظومة الصفقات العموم

ة رخي احلكومات املتعاق ٔوىل من نوعها يف    .تعد ا
ستورية، مقرن برضورة  ٔمهية هذه اجللسة ا ىل  ويف اخلتام، نؤكد 

يت  ت لس لحسا ىل  ٔ لس ا  2019تزنيل توصيات ومالحظات تقرر ا
نتظارية، هبدف  ،2020و ل  ت مستع ال تق ت وحتد عتبارها رها

لمغاربة  ة واملزتايدة  لمطالب املل ابة  ست ، و سبات بالد حتصني مك
ا الشامل الية مبفهو ق العدا ا   .وحتق

ىل  س احلكومة  لسيد رئ ولنا اكمل الثقة يف قدرة الفريق احلكويم 
ٔفق حتصني ختطي لك هذه املالحظات ومعا ت املضمنة يف  د جلة لك الت

ها لسنوات قد سبات وتعززها وٕاقرار حاكمة تدبريية اف   .املك
  .وشكرا المك

سالسيد   :الرئ
س السيد شكرا   .احملرتم الرئ

ٔصااللكمة لفريق  دود  ا قة 12واملعارصة يف    .دق

شار    :امخلار املرابط السيداملس
﷽  

ٔرشف املرسلنيوالصال ىل    .ة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ت احملرتمة، لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا   السيدة الرئ
لس  ٔصا واملعارصة مب مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

شارن، يف ٕاطار ا ه السيدة املس ي قدم ل مع مضامني العرض ا لتفا
ٔعامل احملامك املالية،  ت احملرتمة حول  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا الرئ

رمس  ت  لحسا ىل  ٔ لس ا ، يف 2020و 2019ىل ضوء تقرر ا
ليس الربملان بتارخي    .2022ماي  11اجللسة العامة املشرتكة 

لية ونعترب املناقشة اليوم فرصة  ستورية، و ضيات الوثيقة ا لتفعيل مق
ٔ املساء الربملانية وإالسهام يف تعميق النقاش العمويم  د ٔساسية لتفعيل م
تلف السياسات  حول خمتلف ٕاشاكليات التدبري والربجمة والتزنيل 
ات  قرتا د اليوم هو فرصة لتقدمي  مي بل مو س فقط التق ة، ول العموم

ة حملاسبة والبدائل املمك   .لضامن حاكمة إالنفاق العمويم وربط املسؤولية 

ت احملرتمة، لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا   السيدة الرئ
ور الهام  مثن ا ٔن  ٔصا واملعارصة،  مس فريق ا امسحي يل يف البداية 
مة  ىل مستوى  ت،  لحسا ىل  ٔ لس ا ي يقوم به ا ٔصيل ا وا
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ىل  ادئ وقمي احلاكمة اجليدة الرقابة العليا  ة وتدعمي وحامية م املالية العموم
ت  لحسا الس اجلهوية  الت ا ة تد ىل جنا ة واحملاسبة، و والشفاف
ٔخرى  ات الرتابية ا ت اجلهات وامجلا ة حسا املنوط هبا دستور مراق
د  لقوا الل  ة لك ٕا ات يف معاق امك املالية من صالح لم وهيئاهتا، وما 
ملقاربة  ة، وشيد  زة العموم ٔ ل ومصاريف ا ىل معليات مداخ السارية 
د اسرتاتيجيته املتعددة السنوات  لس مبناسبة اع ٔطلقها ا شارية اليت  ال

اة املواطن، ) 2026 - 2022( ىل ح ر  ٔ ىل مقاربة النتاجئ وا ركز  واليت 
شغاالت وانتظارات امل ابة ال ست رشيعية مبا يعىن حسن  ؤسسة ال

لني واملواطنني   .وخمتلف الفا

ت احملرتمة، لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا   السيدة الرئ
صص ملناقشة عرضمك وتقررمك املنجز  دم كفاية الزمن ا ل  س وٕاذ 

ه  2020- 2019الل الفقرة  شمل ما مجمو ي  مة رقابية، مهنا  665وا
الس اجل  558 جزة من طرف ا ت، واملوزع وفق مة م لحسا هوية 

ٔصا واملعارصة  وىل يف فريق ا اتية، فٕاننا س مقاربة قطاعية وموضو
 ٔ د شارن مبا يضمن حسن تطبيق م لس املس صصة  اقشة احملاور ا م

  :التناسق والتاكمل مع جملس النواب، واليت ختص
ة؛ - 1 ات إالنتاج   القطا
عي - 2 ج ة والعمل  ات الص   ؛قطا
ة  - 3 احلاكمة الرتابية وتدبري املرافق واملشاريع والتجهزيات العموم

  .احمللية

لس  لم ة، فقد مهت املهام الرقابية  ات إالنتاج ففي مستوى القطا
ارة والتوزيع  منية الت واجن وخمطط  مي سلس ا ، "رواج"دراسة وتق

لجودة وسيري املعهد ا ة التحتية  لب س، واملنظومة الوطنية  لتق ملغريب 
ات ال  ات وموضو شغيل والكفاءات، ويه قطا والواك الوطنية ٕالنعاش ال
عوة  اسبة  لمواطن، ويه م ش اليويم  ىل املع ر  ٔ ٔن لها  شك 
ت، مبا  لحسا ىل  ٔ لس ا ة املعنية بتفعيل توصيات ا ات احلكوم القطا

ة وحسن تدبري هذه الربامج واملشاريع القط   .اعيةيضمن جنا
ة فرصة  ات إالنتاج لقطا ه  كام نعترب التقرر يف اجلانب املرتبط م

ارة والتوزيع  منية الت مي خمطط  مة تق الصات  ي "رواج"ملناقشة  ، وا
ذ  اية سنة  2008انطلق م   .2020ٕاىل 

اتية  ٔصا واملعارصة املهمة املوضو مثن يف فريق ا ويف نفس السياق 
مي املنظومة ال لجودة وسيري املعهد املغريب لتق ة التحتية  لب وطنية 

راهات  ىل العديد من إال س، ويه املهمة اليت سلطت الضوء  لتق
ة  لب وية اليت حتد من فعالية املنظومة الوطنية  املؤسساتية والقانونية والب
ث جسل  ل يف ٕاطارها، ح ة واجلودة والهيئات واملؤسسات اليت تد التحي

د، مل جيمتع التقر ع ملطابقة و س والشهادة  لتق ىل  ٔ لس ا ٔن ا ر 
ذ  ، مما يثري املسؤولية السياسية 2013يوليوز  15سوى مرتني م

ٔن موضوع  ري دليل  الصات التقرر  لحكومات السابقة، اليت اعتربت و
ٔولوية  ٔ س مس   .اجلودة ل

ة ت مبهمة مراق لحسا ىل  ٔ لس ا سيري الواك الوطنية  كام قام ا
ذ سنة  شغيل والكفاءات، احملدثة م د حتت 2000ٕالنعاش ال ، واليت تو

ٔفرزت هذه املهمة مالحظات تتقاطع  شغيل، وقد  ل وصاية الوزارة امللكفة 
ري  شارن، بل ٕان الك لس املس ٔصا واملعارصة مب مع مجموعها يف فريق ا

شغيل ٔزمة ال ٔزمة ضاعفهتا  من املالحظات تعكس فقط  يف املغرب ويه 
الل العرش سنوات السابقة، واليت جعلت الواك  ة  السياسات احلكوم
لني يف  دد املس اوز  ث ال يت شغيل، ح ل ري ممتوقعة مكرفق معويم 

يف املتوسط، مع حمدودية الربامج اليت تطلقها  %14الواك سنو  فقط 
اميل املشا بة  ىل مستوى موا لق املقاوالتالواك  ل  ٔ   .ريع من 

ت احملرتمة، لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا   السيدة الرئ
عي، خمتلف املهامت اليت يغطي التقرر يف جمال  ج ة والعمل  الص

ٔساسية وحباكمة ودمع بعض جماالت  تتعلق بوضعية التغطية الصحية ا
ج شفائية والقطب  عي، وكذا املنظومة الصحية وتدبري مراكز اس

مثن  ات الوزارية، وٕاذ  لجمعيات من طرف القطا ة  ت املمنو ا إال
شفت  ٔن ما  هيا خمتلف املهام الرقابية، ونعترب  اخلالصات اليت وصلت ٕا

احئة  د"عنه  مللموس العجز احلاصل يف تدبري قطاع " 19- وف زيك 
ملغرب، ويثري املسؤولية السياسية عي  ج ة والعمل  كذ  الص

ة   .لحكومات املتعاق
ت  تلف مكو لس  لم ٔكد التقرر يف ٕاطار املهمة الرقابية  ث  ح

ٔساسية احملدثة مبوجب القانون رمق  ، واليت مشلت 65.00التغطية الصحية ا
مي مستوى تغطية الساكنة، والنفقات واملوارد، ودراسة التوازن املايل،  تق

دمات اليت تضمهن ل ة نظر وٕاطار احلاكمة  مي من و ا املنظومة، وهو تق
لزتامن مع  اصة  اء يف وقت املناسب،  ٔصا واملعارصة  يف فريق ا
لحامية  سرتاتيجي  لورش  ال امل دمحم السادس نرصه هللا  ٕاطالق 

عية   .ج
ٔن ثلث ساكن املغرب  ل  س الصات التقرر  ( وانطالقا من 

ارج نطاق) 31.2% زالون  دم  ال  ٔساسية، مع  التغطية الصحية ا
د مسمتر  دة الطبية، مقابل تصا صصة لنظام املسا استقرار يف املوارد ا

ٔساسية  ٕاىل  2015مليار درمه سنة  1.72من (لنفقات التغطية الصحية ا
هيك عن مشالك مرتبطة بغياب ٕاطار )2019مليار درمه سنة  2.4  ،

ٔساسية، وانطالقا من هذه اخلالصات ام حلاكمة نظام التغطية الصحية ا
هود  مثن ا ٔسايس عن املرض،  اري ا ٔفق تعممي نظام التامني إالج ويف 

عية ج القة بتزنيل ورش امحلاية    .احلكويم اجلبار يف 
مثن اجلهود اليت  شارن  لس املس ٔصا واملعارصة مب ٕاننا يف فريق ا

ىل املستو  لكفاءات تقوم هبا احملامك املالية  زتاز  ى اجلهوي، كام نعرب عن 
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الل  ت، ويه جمهودات نتجت عهنا  لحسا الس اجلهوية  ال ا ساء ور
مة رقابية، تغطي جمال احلاكمة  558ٔزيد من  2020 – 2019الفرتة 

ة احمللية   .الرتابية وتدبري املرافق واملشاريع والتجهزيات العموم
ٔصا ل فريق ا شارن، يف  ويف سياق تد لس املس واملعارصة مب

مة الرقابة  ىل مستوى  جمال احلاكمة الرتابية وتدبري املرافق واملشاريع، و
ٔطلق سنة  ي  ت املامث لها ا  2008اخلاصة بتدبري النفقات املزنلية والنفا

ت 2022 -  2008ويغطي الفرتة  لحسا ىل  ٔ لس ا ، فقد جسل قضاة ا
ة من املالحظ مج مجمو ٔهداف املسطرة يف الرب البية ا ٔن  متثل يف  ات 

سبة ٕاجناز مراكز طمر  اوز  ث مل تت بريا يف إالجناز، ح عرفت تفاو 
ت  مثني النفا ىل 2020سنة  %43و ، كام جسل  التقرر مالحظات 

اية سنة  اوز  2020مستوى ٕاجاميل النفقات املنجزة ٕاىل  ي مل يت وا
ٕالضافة ٕاىل مشالك من الغالف املايل 53% ي مت رصده،   إالجاميل ا

شارن،  لس املس ٔصا واملعارصة مب حلاكمة، وحنن يف فريق ا تتعلق 
ذ الربامج واليت  لني يف تنف لمتد ىل التوصيات املقدمة  يد  ٔ نذهب ٕاىل الت
صادي يف الربامج  ق منوذج  تتطلب من احلكومة احلالية مراجعة املقاربة وا

  .املق
مي  ت بتق لحسا ىل  ٔ لس ا ويف نفس السياق، فقد اهمت تقرر ا
لرشب  مج الوطين املندمج لتدبري امجلعيات ملرفق توزيع املاء الصاحل  الرب

ي مشل 1995ي انطلق سنة ايف الوسط القروي و مي ا ، وهو التق
ٔصل  917 ة من  ة قروية  1282جام ي )%72ٔي ما ميثل (جام ، وا
عند اجلوانب إالجيابية لتدبري امجلعيات ملرفق توزيع املاء الصاحل  وقف

ٔو قرب امجلعيات  ات القروية  ىل مستوى تغطية جعز امجلا لرشب، سواء 
لوسط القروي ديدة  لق فرص شغل  ٔو    .من الساكنة 

هود  شارن، وٕاذ ننوه  لس املس ٔصا واملعارصة مب ٕاننا يف فريق ا
ىل املبذول من طر  لس، املؤمتنني  ٔطر ا ربمك لك قاضيات وقضاة و فمك و

ل احملامك املالية  ة تد ادئ وقمي احلاكمة اجليدة، وحسن جنا تدعمي وحامية م
اهمك  ملقابل نثري ان ٔعاملها، فٕاننا  ر  ٔ ٔداهئا والرفع من  رتقاء ب كرس  مبا 

ستوري ٕاىل العديد من املالحظات اليت حتد من الوصول ٕاىل املبت غى ا
لس   :لعمل ا

ستجيب  - 1 لس ال  ٔعامل الرقابة اليت يطلقها ا بري من  جزء 
صاديني  ق لني  ٔطراف املعنية والفا شغاالت وانتظارات ا ال
ستقاللية  يل  ٔسئ من ق دة  والرٔي العام واملواطنني، مبا يثري 

 واملوضوعية واحلياد؛
لس، تنح - 2 ٔعامل ا رص يف الكشف عن مقاربة التقارر و

ت  مي مستو الالت املالية والتدبريية، وال تغوص يف تق خ
يش  ىل املستوى املع رها  ٔ ة و تزنيل الربامج والسياسات العموم

لق الرثوة وفرص الشغل؛ ر و س ىل   لمواطن، و
ات وتوصيات احملامك املالية، وضعف قدرهتا  - 3 ٕاشاكلية تفعيل خمر

ىل ال  ٔثري  اة املواطنني، مع غياب ىل الت ىل ح تدبري العمويم و
لتوصيات ابة القطاعية  ست ع  ىل مستوى ت  .تقارر 

اهمك ىل حسن ان   .وشكرا 

سالسيد   :الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

لفريق دة والتعادلية ٔعطي اللكمة  لو   .ستقاليل 

شار  لمي السيداملس   :دمحم 
س احملرتم،   السيد الرئ

ت، لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
دة  لو ستقاليل  مس الفريق  ٔتناول اللكمة اليوم  ٔن  سعدين 
لس  لم ٔول  س ا اقشة عرض السيدة الرئ لمسامهة يف م والتعادلية 

ٔما ت  لحسا ىل  ٔ اللها ا ستحرض من  اسبة  م جملسنا املوقر، ويه م
لجنة الوطنية  داث ا ذ ٕا اق هذه املؤسسة م ٔوىل الن إالرهاصات ا

ذ سنة  ت م ستقالل 1960لحسا رة التارخيية حلزب  ملذ ، ومرورا 
راه سنة  ل احلسن الثاين، طيب هللا  ة ٕاىل امل الرا ، 1961املرفو

ٔ داث واملواقف العظمية اليت مر مهنا مسار دسرتة ومبختلف احملطات وا
ي  ٔمثن العمل اجلاد ا ٔن  هذه املؤسسة، وال تفوتين هذه املناسبة من دون 
ت يف الكشف عن  لحسا الس اجلهوية  ىل وا ٔ لس ا يضطلع به ا

ظومة التدبري املايل العمويم   .املشالك اليت تعرفها م
ٔبدى االت اليت  في يف  ونظرا لتعدد ا لس مالحظاته سنك فهيا ا

ملناقشة يف  لتنا    مدا
ت جمليس النواب  ٔهنا بني مكو ش ات اليت مت االتفاق  بعض القطا
ل تعميق النقاش العمويم ببالد حول ٕاشاكلية  ٔ شارن، وذ من  واملس

  .التدبري العمويم
ملالحظات ا س، ما يتعلق  ، السيد الرئ ٔوىل هذه القضا ملقدمة ولعل 

ىل اخلصوص واقع التغطية  عي، و ج ة والعمل  خبصوص قطاع الص
الل الفرتة ما بني  ٔساسية  كشف عن 2019و 2006الصحية ا ، واليت 

سبة  ل ارج نطاقها، خصوصا  ٔن ثلث الساكن الزالوا  ٔرقام صادمة، ذ 
رتفاع املسمتر لنفقات التغطي ٔجراء، ٕاضافة ٕاىل  ري ا ة الصحية لعاملني 

ٔمني  سبة لنظام الت ل ٔو  دة الطبية  سبة لنظام املسا ل ٔساسية، سواء  ا
ىل املرض ٔسايس  اري ا   .إالج

ه ٕاىل رضورة ٕاجياد احللول  ستقاليل ي ويف هذا الصدد، فٕان الفريق 
ٔساسية، فٕاذا  ٕالقرار التوازن املايل وضامن دمقرطة نظام التغطية الصحية ا

ىل املدى اكن صندوق الضام و  ىل مؤرشات مق عي يتوفر  ج ن 
عي"املتوسط، فٕان  ج ياط  ح جسل " الصندوق الوطين ملنظامت 
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ة سلبية سنة  ام ابتداء من سنة 2019ٔول ن ، ليتلوها بعد ذ جعز 
شرتااكت واملساهامت مل تعد تغطي نفقات 2017 ٔن  ، ٕاذ يالحظ 

س  يةاخلدمات الطبية ونفقات  ياطات التق ح   .تغالل و
قوس اخلطر  ستقاليل ٕاىل دق  ٕان هذا الوضع يدفعنا يف الفريق 
ظومة  اص حباكمة م خبصوص هذا النظام وإالرساع بوضع نظام مالمئ 
متتع  داث هيئة ضبط مستق  ٔساسية يف مشوليهتا وٕا التغطية الصحية ا

ات والوسائل الالزمة، كام ذهب ٕاىل ذ ه  لصالح التقرر، ولعل التو
رب  الل هذه السنة، سواء  لعرض الصحي  لهنوض  لحكومة  القوي 
ط  لر امعية  ات  شف داث مس شفائية، ٕا س ات التحتية  تعزز الب

ر،  ٔاكد ٔهيل  600والعيون و مؤسسة من مؤسسات  1500مليون درمه لت
عية واملستوصفات  ج اية  شفايئ، ل  30الر يعربوا حبق عن مركز اس

اوز الرتكة الثق من التدبري واليت عرى التقرر عن جزء  ٕارادة احلكومة لت
  .مهنا

  حرضات السيدات والسادة،
حلاكمة الرتابية وتدبري املرافق  يتعلق احملور الثاين من هذه املدا 
ملرشوع ٔوىل تتعلق  ة احمللية، ولعل القضية ا  واملشاريع والتجهزيات العموم

ا التقرر هبذا اخلصوص مت  ٔن املالحظات اليت يقد اجلهوية املتقدمة، ذ 
مج احلكويم احلايل، مما يؤكد إالدراك العميق لهذه احلكومة  اقها يف الرب اس

ٔهدافها التمنوية ٔمهية استكامل تزنيل اجلهوية املتقدمة ب لية ب ا   .ووزارة ا
ىل ذ من ختصيص القانون املايل ٔدل  لغالف  2022 لسنة وال 

ٔن  10مايل بقمية  ٔنه  متويل مزيانية اجلهات، وهو ما من ش ماليري درمه 
ق  ت التمنوية الكربى، لكن حتق د الس اجلهوية لرفع الت ٔهيل ا سهم يف ت
ق التوزيع العادل والفعال  ٔيضا برضورة حتق ، مرتبط  ر هذا يف تقد

ٔقالمي ة حسب اجلهات وا  .لمشاريع العموم
ىل  ٔو  ذ  ىل مستوى التنف ت  رة الصعو وتقود هذه املالحظة ٕاىل ٕا
ة  ستغالل، اليت تعرفها معلية تدبري العديد من املشاريع العموم مستوى 

ش املواطن ىل  ر ذ  ٔ ات اململكة، و   .ىل مستوى 
رى  ر مبضمون اخلطاب املليك السايم، مبناسبة ا ويف هذا الصدد، نذ

ٔمة املغربيةلع  15 اللته ا اطب  يد، ملا  املواطن املغريب : "يد العرش ا
ٔو يف املدينة،  ٔي اكن يف القرية  عي، و ج يفام اكن مستواه املادي و
ٔوراش  ة، بفضل هذه ا اته العموم شعر بتحسن ملموس يف ح

ات ٔيده". وإالصال ، نرصه هللا و ال امل م  ى  هت   .ا
دة والتعادلية، هبذا اخلصوص ٕان مالحظات  لو ستقاليل  الفريق 

الصة التقرر، خصوصا ف يتعلق برضورة توفري  نتفق مج وتفصيال مع 
ٔن  لهيئات الرتابية، ذ  ة الرتقاء  رشية واملالية الاكف ٔطر واملوارد ال ا

د ضعيفة ت  ات الرتابية تظل يف مستو مجلا ٔطري    .سبة الت

  دات والسادة،حرضات السي

مة تطرق  كمتل بدون طرح قضية  ٕان الرتافع حول احلاكمة الرتابية ال 
ملشالك اليت يعرفها تدبري  ت، تتعلق  لحسا ىل  ٔ لس ا لها تقرر ا
ىل مستوى  مجل واخلرض والفواكه، واليت تنعكس سلبا  ٔسواق البيع 

ٔمر ات احلاضنة، وهو  لجام ل اجلبائية  ستدعي من  ضعف املداخ
ة  احلكومة ومن الربملان مراجعة املنظومة القانونية وشديد معليات املراق
ري  ٔسواق امجل  ع  ىل م ٔيضا العمل  ٔسواق، و ل هذه ا ء دا ىل الو

ة   .النظام

  حرضات السيدات والسادة،
ة من املالحظات  ت مجمو لحسا ىل  ٔ لس ا لقد جسل تقرر ا

ات  خبصوص بعض املؤسسات والربامج املنضوية حتت ٕاطار القطا
ارة والتوزيع  منية الت رتبط مبخطط  ىل إالطالق ما  ٔمهها  ة، ولعل  إالنتاج

  ".رواج"
ة من املالحظات  ىل مجمو ستقاليل نتفق  وٕاذا كنا يف الفريق 
ة  ك ينام رتياح يه ا ىل  ٔن ما يبعث  ري  طط،  املقدمة خبصوص ا

ٔن القوية اليت يعر  ٔن احلصي املنجزة تؤكد  ارة، ذ  ة والت فها قطاع الصنا
قة،  ت دق ٔولو دجمة يف ٕاطار رؤية اسرتاتيجية واحضة وب الربامج املتبعة م
ات احمللية، من  ملنتو دال الواردات  ه الوزارة ٕاىل اس واملثال هو تو

ل ىل  ٔسفرت  رات الكربى،  س لمشاريع الصناعية و ق الل بنك 
سامه يف دمع مقومات  ٔن  ٔنه  اصب الشغل، مما من ش الف من م ا

صادية الوطنية ق   .السيادة 

  حرضات السيدات والسادة،
ملضمون العلمي واملوضوعي لهذا املنتوج الرقايب،  ٔنفسنا  اما، هن  خ
ي  ٔن نواصل املسار التطوري ا  ، لينا مجيعا، حكومة ورملا ٔنه  ٔعتقد  و

ىل مراجعة تعديل تعرفه الت جربة املغربية يف جمال الرقابة العليا والعمل 
روم  ظور مشويل  القانون املنظم لعمل القايض املايل واحملامك املالية، وفق م

ظومة التدبري العمويم سهم يف ٕاصالح م صاصاته مبا   .توسيع اخ
ليمك    . هللا تعاىل وراكته ورمحةوالسالم 

سالسيد   :الرئ
شارشكرا السي   .د املس

لفريق احلريك   .اللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصبه  ٔرشف املرسلني و ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،  السيد الرئ
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 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمونالسيدات والسادة ا  ،ملس

اقشة تقرر  لمسامهة يف م مس الفريق احلريك  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ٔنظار جملسنا املوقر، ويه حلظة  ىل  ت املعروض  لحسا ىل  ٔ لس ا ا
ىل هذه  نا الرقابية بناء  نا كربملان من ممارسة وظيف دستورية سنوية متك

ا دد من القطا ىل واقع  ت واملؤسسات، ومساء التقارر، ولوقوف 
لها مع إالشاكليات  احلكومة وخمتلف املؤسسات املعنية حول مدى تفا

الالت املس واقرتاح احللول والبدائل خ  .و

س احملرتم،  السيد الرئ
مس  لشكر،  ٔتقدم  ٔن  لتنا  امسحوا يل يف البداية يف مسهتل مدا

ٔول  س ا لسيدة احملرتمة الرئ ت الفريق احلريك،  لحسا ىل  ٔ لس ا لم
لك  ؤوب،  ىل معلهم ا ستورية  ٔطر هذه املؤسسة ا ولقضاة و
ات، محلاية املال العام وٕاجناز هذه التقارر  كران  مسؤولية وتفان ويف 

لحكومة يف تقومي سياساهتا  -ال حما  - الهامة اليت  ٔساسيا  شلك مرجعا 
ة ومهنجيهتا التدبريية، ولربملا ٔاكدمييني العموم امه الرقابية، ول ن يف ممارسة 

ل  ٔ اص من  ف ق و اكنزيمات التدق ليات وم ني يف تدرس  والباح
عوة احلكومة جمددا ٕاىل توفري إالماكنيات  اسبة  دة، ويه م حاكمة ج
الس  ت وا لحسا ىل  ٔ لس ا ة والكف مبامرسة ا رشية الاكف املالية وال

ا سرتاتيجي الهام اجلهوية ملها ه ولتزنيل خمططه  ٔمكل و  .ىل 
س احملرتم،   السيد الرئ

ات واحملاور اليت تضمهنا  لخوض يف مجيع القطا سع  ال ال ي ٔن ا و
ات ذات البعد التمنوي وامحلو  في مبناقشة القطا هذا التقرر، سنك

ر مضامني التقرر وا ٔ ىل مساء  لتقارر املامث سرتاتيجية، مبنظور يقوم 
هنجها احلكومة واملؤسسات القطاعية،  ة اليت  يف السياسات العموم
حملاسبة يف  ة وربط املسؤولية  سوب الشفاف اس م ات الرتابية وق وامجلا

ٔن العام  . تدبري الش

س احملرتم،   السيد الرئ
روح مغرب  ب إالميان  وحنن نناقش مضامني هذا التقرر، ومن 

ددة، فاحلكومة احلالية مدعوة ٕاىل العمل املؤسسات و سمترارية املت
لنقائص  ه بالد وٕابداع احللول  ي حقق بتدبري الرتامك إالجيايب ا
ل هذه التقارر، بعيدا عن ومه  الالت اليت تربزها م خ وإالشاكليات و

ري ذ من املايض ما  ٔ د القطيعة املزعومة، ومواص العمل مبقاربة انتقائية ت
ة التربر ٕاىل اجلرٔة يف التقرر د، واخلروج من بال  .وترتك ما يف

جيابياته وسلبياته ولوطن  ٕ ٔن امجليع  بصامت راخسة يف هذا إالرث  و
رة قوية  .ذا

س احملرتم،  السيد الرئ
ب الواقعية  مي والتقومي، ومن  طلق التق ص مبا سبق، ومن م

ا دامئ ٔن واملوضوعية اليت متزي مواقف ىل  ا يف احلركة الشعبية، فٕاننا نؤكد 
ة، واخلروج  ل إالصالح الفعيل هو تطور سياسة تدبري املالية العموم مد
رؤية تبدع احللول يف جمال تنويع املوارد،  من املنظور احملاسبايت الضيق 
ٔمس  سابق حنو املواقع لتوزيعها، مفشلكتنا اليوم كام ا وٕانتاج الرثوة بدل ال

ست يف ٔسلوب التدبري  ل د  ق املوارد، ولكن يف سوء تدبريها، ويف اع
لنتاجئ س   .لوسائل ول

متع فوق  ٕانه مشلك احلاكمة والعجز يف جعل حقوق الوطن وا
ر، وفوق تعاقب املصاحل احلزبية الصغرية  ت الزمن احلكويم العا حسا

  .والضيقة
عية ف ج التقرر خشص ويف هذا السياق ويف جمال السياسة 

لعديد من الصناديق واملؤسسات ذات الص  الوضعية املالية الصعبة 
ىل  عية، مهنا املفلسة ومهنا املق  ج لتغطية الصحية وامحلاية 
ابية عن احللول  نت سائل احلكومة ووعودها  إالفالس، ويه وضعية 

ل إالفراط يف  ة املؤسساتية ق جزات العملية ٕالصالح هذه الب سويق م
عية ج سرتاتيجي لتعممي امحلاية   .ري ملموسة حول الورش املليك 
الالهتا؟ د ومعاجلة اخ ٔنظمة التقا  مفا هو تصور احلكومة ٕالصالح 

ٔنظمة  ٔمني و لول احلكومة ملعاجلة وضعية مؤسسات الت وما يه 
ذف  الن عن  ل إال دة الطبية ق ٔساسية واملسا ها مبربر التغطية الصحية ا

ة لالنتقال من اخلدمة  تعممي التغطية الصحية؟ وهو قرار خيفي ٕارادة حكوم
عية املؤدى عهنا، وٕاال فلتكشف احلكومة  ج ار اخلدمات  انية ٕاىل خ ا
لتغطية الصحية  عية املسهتدفة  ج ات  عن مقدار مسامهة واشرتاك الف

ات املعوزة  .مبا فهيا الف
س احمل  رتم،السيد الرئ

شخيص الوارد يف  خبصوص سالسل إالنتاج، ودون العودة ٕاىل ال
ة  لسياسة الفالح ه  الق الالت هذا القطاع يف  ٔن اخ التقرر، نعترب 
ٔمن الغذايئ ببالد ومدى  ل ا بريا حول م ارية معوما يطرح سؤ  والت

ا، وٕاذا بن ىل جنا ٔمجعنا مجيعا  ططات القطاعية اليت  ة ا ٔنفسنا جنا ا جند 
ٔزمة  ات احمللية، يف ظل  ايت حىت يف املنتو كتفاء ا ٔمام سؤال  مكغاربة 

املية دون تقدمي البدائل املوازية ٔزمة  ء والغالء وحش السامء، ومبربر    .الو

س احملرتم   السيد الرئ
لجهوية املتقدمة، وٕاذ  سية  ٔس خبصوص احلاكمة الرتابية وبعد الوالية الت

ة ننوه   و ٔوراش املف ل ا سائل احلكومة عن م ، فٕاننا  هودات املبذو
  :يف املر السابقة

ثاق الالمتركز إالداري؟ -   مفاذا عن تزنيل م
متكني اجلهات  - ة  ات احلكوم لقطا وما يه إالجرءات امللموسة 

ٔحرى  اتية و صاصاهتا ا ات الرتابية معوما من ممارسة اخ وامجلا
صاصات ؟ خ   املشرتكة واملنقو
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ات  - ٔهيل إالدارة املالية يف امجلا ذة لتقوية وت وما يه التدابري املت
الفات عن قصد  ل السيايس الرتايب يف ا الرتابية لتفادي سقوط الفا

  ٔو بدون قصد؟
ة لتفعيل اخليار اجلهوي،  - ات احلكوم يق القطا ىل معل  ن يت ٔ و

ي يظل لية ا ا ب لهذا الورش  ٔسوة بقطاع ا د املوا الوح
 سرتاتيجي؟

في هبذه املالحظات العامة،  ك كفي،  ٔن احلزي الزمين ال  اما، و خ
ٔن احلكومة ملزمة بتقدمي مرشوع قانون مايل تعدييل  ٔخرى  ن مرة  مؤكد
فاذ  رب مراسمي، بعد اس لجوء ٕاىل استعامل هوامش القانون  بدل ا

دات هوامش املزيانية  .اع
ادة الرشيدة لصاحب وف  ري بالد حتت الق ه  ا هللا مجيعا ملا ف ق

ٔيده   .اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللا و
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

ىل  ٔخرى  ج مرة  ٔح ٔن  س، البد  وبعد استكامل لكميت السيد الرئ
لسادة   .الربملانينيهذه املنصة اليت ال تليق 

سالالسيد   :رئ
س   .شكرا السيد الرئ

دك بتغيريها، وحنن يف صدد التغيري ٔ ول و ك مق ا   .اح
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

لفريق ٓن    .شرتايك للكمة ا
دود  س احملرتم، يف    .دقائق ونصف 7تفضل، السيد الرئ

شار  ٔيذي السيداملس   :يوسف 
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

  ء احملرتمون،السيدة والسادة الوزرا
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شارن، عرض السيدة  لس املس لغ، كفريق احتادي مب م  ه بعنا 
شارات  ٔنظار السيدات املس ٔمام  ت  لحسا ىل  ٔ لس ا سة ا رئ
اسبة دستورية،  نفسنا بذ يف لك م ٔ شارن، كام عهد  والسادة املس

ضيات الفصل بعدما مت رفع هذا ال  ستور،  148تقرر تطبيقا ملق من ا
املتعلق مبدونة احملامك املالية، ٕاىل حرضة  62.99من القانون رمق  100واملادة 

يس  س احلكومة ورئ لس مث ٕاىل رئ سة ا صاحب اجلال من طرف رئ
ليه هذه  ي تقوم  شاريك ا هنج ال مللموس ا كشف  جمليس الربملان، مما 

ٔ احلق يف احلصول املؤسسة ال د ق م وطنية، مكرسة يف نفس الوقت حتق
  .ىل املعلومة

  السيدات والسادة،
نه ومهنجيته،  ٕان تعاطينا مع هذا العمل اجلبار والغوص يف مضام

ي  ويل والوطين، ا لسياق العام ا ٔن نثري املعامل البارزة  ا  ستدعي م
لعالقة اجلدلية بني ه هذا التقرر، نظرا  السياقني وما تفرزه من  صيغ ف

ر ٔ ٔثري والت ددة وفق ثنائية الت ت وخماطر  راهات وحتد   .ٕا
ري مسبوق، المسنا  ش اليوم، السيدات والسادة، يف وضع دويل  نع
صادي من  ق هنوض والتعايف  ل ا ٔ احملاوالت اجلارية هنا وهناك من 

ول وال  ىل ا ورو وخملفاهتا الاكرثية  احئة  احئة تداعيات  شعوب، 
ول  عي حىت يف ا ج صادية والرتهل  ق ٔظهرت الضعف والهشاشة 

ٔمس القريب دوال عظمى   .اليت اكنت تصنف 
سانية صعبة،  عية وٕا صادية واج ٔرسه مبحنة اق ويل ب متع ا لقد مر ا
ٔزمة تلوح  ٔت تباشري اخلروج من ا وبعد جمهودات وطنية ودولية مضنيه بد

ٔف راها يف ا ىل اجلاحئة وعودة احلياة  نتصار  ٔمل يف  رقة  دى  ق وت
ادة املتبرصة  لق  ، الطبيعي، ويف خضم هذا الوضع، استطاعت بالد
رة هذه التحوالت  واحلكمية جلال امل دمحم السادس نرصه هللا، مسا

ا عن املصاحل العل  ستلزمه من يقظة ومصود دفا ولية مبا  ت ا د يا والت
  .و املغربية

ال امل حملاربة تداعيات  د"ويف هذا إالطار، شلكت رؤية  - وف
رتازية، " 19 ث اسرتاتيجية التدابري  جعا، سواء من ح ال  ا و خمر

مكية  ات  لقا ة لتوفري ا ٔوراق املتا ث توفري وتوظيف لك ا ٔو من ح
سياسة اليد امل انية، ويف نفس الوقت  مدودة حنو العديد من وافرة ومب

ٔزمة، يف ٕاطار تعزز  ىل جتاوز هذه ا دهتا  ل مسا ٔ ة من  ول إالفريق ا
ندماج إالفريقي، وقد حظيت هذه التجربة املغربية يف هذا  التضامن و

ٕالشادة والتنويه قار ودوليا   .املضامر 
ٔزمات الثنا لوقع السليب ل ئية اليت كام متزيت الفرتة اليت مشلها التقرر 

ٔملانيا  اصة اجلارة الشاملية اسبانيا،  ول و دد من ا القاتنا مع  عرقلت 
رتام ٕارادة اململكة  الل ا سوية من  ل ٔزمات عرفت طريقها  وفرسا، ويه 
و  رتام املصاحل العليا  رتام املتبادل وا ا  القات قوا يف بناء 

  .املغربية

  السيدات والسادة،
شرتايك نعمتد مهنج القراءة والتفحص من العام ٕاىل كنا دامئا يف  الفريق 

لمي وفكري مرتخس يف حزب  ويل ٕاىل الوطين، مبنطق  اخلاص، من ا
ٔمور  مة من ا ة  ىل ب كون  لقوات الشعبية حىت  شرتايك  حتاد 

ات''ونتجنب السقوط يف خف  د حصة مهنجنا '' ا وف ٔزمة  نت  ٔ ، وقد 
  .ايئ هذاستقر 

ٔيدينا،  لتقرر املوضوع بني  مينا  ومن هذا املنطلق سيكون نقاشنا وتق
ىل  و املغربية  ل لقوة ا لية مد ا ٔن معاجلة قضا ا وشري بداية 
ٔن الوقت قد  لية، و ا راص جهبتنا ا ىل  صع  ويل ودليل  املستوى ا

ىل  ٔ لس ا اقشة تقارر ا ٔوراشا ان لنجعل من حمطات م ت  لحسا
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س من  حملاسبة، ول ٔ ربط املسؤولية  د ات وفق م ا وطنية لتقومي إالعو
ظرها عندما حيل  اسباتية، ن لس م دي يف يشء اعتبار تقارر ا ا

ستوري دها ا   .مو
ات  لقطا ب تناو  ت يف  لحسا ىل  ٔ لس ا لقد سلط تقرر ا

ىل ماكمن اخللل ا ة الضوء  واجن إالنتاج ليت تعرتي لك من قطاع ا
مج  شغيل والكفاءات، " رواج"ور ل لواك الوطنية  ٔيضا يف تناو  و

ات، واملمتثل  سبة لهذه القطا ل دة اخللل املركزي  ىل و وشدد التقرر 
ىل  يف غياب تصور حكويم وغياب تصور قطاعي لتدبري لك موضوع 

منوي جيمع بني ا ملديني القريب والبعيد، وهذا دة وغياب تصور سيايس 
لنقاش العمويم السيايس  ات  لل جوهري يفرتض طرح هذه القطا

ل جتاوز هذا النقص ٔ   .املسؤول من 
ة  لية وب ىل ظاهرة  واجن  كام وقف التقرر عند تناو لقطاع ا
ي يظل، هو والفالح ومريب املاشية، رهينة ولقمة  لمواطن املغريب ا

ن يتالعبون جبيوب املواطنني سائغة ٕالرادة ا ٔو السامرسة ا لوسطاء 
ٔهنا ال تنام من  ة اليت يفرتض  ني السلطات العموم ٔ ٔمام  وقدرهتم الرشائية 

ٔمره ىل  ة الوطن واملواطن املغلوب  ل مصل ٔ.  
ىل لك  واجن، بل  ىل قطاع ا ي ال ينطبق فقط  ٔمر ا وهذا ا

ٔم لحوم واخلرض، نثريه جمددا  اه احلكومة ٔنواع ا ام جملسنا املوقر لنثري ان
اطر امجلة لسياسة ٕاغامض العني عن هكذا ظواهر  ذرها من ا بل ولن

ٔحضى املبارك ٔبواب عيد ا ىل  ٔننا    .اصة و
ات  وية القطا ىل ح شلك عبئا فقط  شار ظاهرة الوسطاء ال  ٕان ان

سيج  ٔخطر من ذ هتدد متاسك ال صادية املترضرة، بل  عي ق ج
ىل القوة  ارش  ٔثري سليب م ليه من ت الل ما تنطوي  ه من  وسالم
لخرض  يطرة  قلمي الق ٕ ٔسبوعي  داث السوق ا ٔ لمواطنني، وما  الرشائية 
سيطة مما قد  ار البيضاء السنة املاضية ٕاال دليل وعينة  باش  ٔ وسوق ا

ل، ال قدر هللا، ٕاذا اسمترت اجلهات امل  عنية يف ضعف يقع يف املستق
جلدية والرصامة الالزمة يف التعاطي مع هذه الظواهر املتفامقة يل    .الت

  السيدات والسادة،
رؤية  ة  هودات املبذو لتطور قطاع الص ٕاننا نقدر اليوم ا
ٔمهية مركزية  ي يويل  ، نرصه هللا، ا برصة لصاحب اجلال وٕاسرتاتيجية م

ىل اعتبار د  لهذا القطاع احليوي،  ٔمن الصحي ا ة وا ٔن احلق يف الص
طق مركزي  س م ي اكن ح عية، وا ج و  ٔساسية  ل ا املدا
ني  سيطة ممتركزة ببعض املدن الكربى فقط، يف  اكد مظاهر تقدمه ال
ة يف  دمات العالج ل يق اجلهات واملناطق تعاين صعوبة الولوج  اكنت 

سط صورها ٔ.  
م وحن ٔن القطاع الصحي، كغريه من نقول هذا ال ن واثقون 

نيا  دودها ا ىل توليد احللول املالمئة يف  ا  س ٔصبح قادرا  ات،  القطا

ت احلاكمة يف تدبري املوارد  ٔقىص مستو لمشالك القامئة رشيطة هنج 
ات الهيلكية ٕاىل  ٕالصال هاب  ىل ندرهتا وا ة  رشية واملادية املتا ال

ستجيب ملت  عية ٔقىص مدى  ج سرتاتيجية الصحية وامحلاية  طلبات 
ال امل لعموم املغاربة ٔرادها    .اليت 

  السيدات والسادة،
لس  ات اليت تطرق لها تقرر ا م حول القطا ٔن نطيل ال ريد  ال 
ت ومؤسسات دستورية، جيري  ٔحزا نقا ت، فامجليع،  لحسا ىل  ٔ ا

ىل نفس ال  شخيص ويتفق  لول نفس ال ل ىل املعامل الكربى  مي، بل  تق
ٓخر  اه ٕاىل موضوع  ن ٔن نثري  ريد  نا  ة، لك ة لٕالشاكالت املطرو املمك

ة ة لٕالشاكالت املطرو حللول املمك ٔمهية، ويتعلق   ..ال يقل 
 . شكرا

سالسيد   :الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

رتام الوقت   .وشكرا ال
حتاد ال دود  عاماللكمة لفريق  ملغرب، يف   30دقائق و 7لشغالني 

  .نية كذ

شارة    :سلمية زيداين السيدةاملس
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ملغرب،  لشغالني  حتاد العام  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

صصة ملناقشة ٔول  يف هذه اجللسة السنوية ا س ا عرض السيدة الرئ
يت  رمس س ٔعامل احملامك املالية  ت حول  لحسا ىل  ٔ لس ا - 2019لم

عي2020 ج ة والعمل  ات الص صص لقطا   . ، يف احملور ا
حتاد العام  مس فريق  رب  ٔ ٔن  س،  وامسحوا يل، السيد الرئ

لعمل الوطين الرصني ر  لغ تقد ملغرب، عن  ي ما ف لشغالني  ، ا
صاصاته  ت، يقوم به يف ٕاطار ممارسته الخ لحسا ىل  ٔ لس ا ا
ليس  ا  دة اليت يقد لتعاون املمثر واملسا ستورية، س ما يتعلق  ا

ستور والقوانني ذات الص ضيات ا   .الربملان طبقا ملق

س،   السيد الرئ
ٔن نضيف ٕاىل املالحظات الوجهية والت ي ماذا بوسعنا  ليل العميق ا

ة  ات الص ت يف احملور اخلاص بقطا لحسا ىل  ٔ لس ا تضمنه تقرر ا
ي لطاملا  شخيص ا ال جزء من ال ىل لك  عي؟ ويه  ج والعمل 

لوزارة اقشة املزيانية الفرعية  ٔثناء م ٔمة    .ردده ممثلو ا
ٔي حماو ضيقة الستغالل مضامني هذا التقرر جلين  ٔي وبعيدا عن 

ال مع مضامني هذا التقرر الهام  يفام اكنت طبيعهتا، فٕانه هيمنا وتفا ماكسب 
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  :ٕابداء املالحظات التالية
ٔن مشلك القطاع هو مشلك ق : ٔوال ردده البعض ب الف ما  ىل 

ي  رز ا ٔ ٔن اخللل الهيلكي ا ىل  ٔكد  ٔن هذا التقرر  دات، ٕاال  ع
ة هو  ظومة الص ه م ٔن "ف احلاكمةضع"تعاين م ى امجليع  ، ومعلوم 

ٔن  ب الرشور واملفاسد،  حق لنا جمددا  شلك  ضعف احلاكمة اليوم 
  ".احلاكمة، مث احلاكمة، مث احلاكمة: "ردد وبوضوح

رها  ٔوان لنفض الغبار عن هيئات احلاكمة اليت ذ ٓن ا ٔنه  نعترب ٕاذن 
ٔو ة  لص شاري  س لس الوطين  لجنة الوطنية لعرض  التقرر، سواء ا ا

ات   .العال
ذها دون ٕابطاء  ىل الوزارة تنف لس جيب  ٕان املالحظة اليت جسلها ا

وضع نظام حاكمة يتالءم مع املنظومة الصحية الوطنية وكون قابال "ويه 
  ؛"لتطبيق
ٔعطاب اليت جسلها التقرر خبصوص النظام : نيا رضورة جتاوز ا

ة، ل داث طفرة رمقية كربى تقطع مع املعلومايت لوزارة الص ٔوان ٕال ٓن ا قد 
لس؛ ي جس ا   الواقع ا

رشية العام يف املراكز : لثا لس جمددا مشلك نقص املوارد ال جسل ا
شفائية إالقلميية واجلهوية التابعة شلك .. س العام يف ت املراكز اليت 

ىل الش  ف العبء    .غئولوية لضامن اجلودة وكذا لتخف
ي : رابعا ، فه ٔمعق من ذ رشية  ملوارد ال ٕان إالشاكليات املرتبطة 

ٔسايس اخلاص  ٔساس برضورة إالرساع يف ٕاقرار النظام ا شلك  مرتبطة 
س  ت، ول ة مع النقا ق شارية حق ٔساس مقاربة  ىل  لوظيفة الصحية، 
ىل وجوب ٕاخراج  الوة  ع شلكية، هذا  لسات اس انطالقا من 

ادة النظر يف القانون املنظم مص  زي الوجود وٕا نف الكفاءات واملهن ٕاىل 
ٔوضاع شغي القطاع الصحي العمويم لهنوض ب   .ملؤسسة احلسن الثاين 

ر،   السيد الوز
ديدة تقطع مع املامرسات اليت سادت  ة ٕاىل مر  هذه املؤسسة حبا

اكفؤ الفرص  ة و ىل احلاكمة والشفاف هنض  وحامية املال فهيا لسنوات و
  .العام

لقطب  لس املس ذات الص  ٔما خبصوص مالحظات ا
ل ت  ٔنه ال يتصور اسمترار م ل،  ا ة ٕاىل جواب  ي حبا عي، فه ج

امئ  رسيخ د عي يف ظل هدف  ج الالت يف القطب  و "خ ا
عية ي رشعت فعال يف الع"ج ي رفعته هذه احلكومة، وا مل ، وا

ه ل بلو ٔ  .من 
داد اسرتاتيجية القطب  ٔن ٕا ٔن نقرٔ يف التقرر  لقد اكن صادما لنا 
راسات  ٔو ا شخيص  ل دة سواء ما يتعلق  سم بنواقص  عي ا ج
ل هذه العيوب اخلطرية يف  رتهتا م يف ٕاذن ٕالسرتاتيجية ا املسبقة، 

ٔخطر هو م ٔن ا ٔهدافها؟ بيد  ق  ٔن تنجح يف حتق داد  ا توصل ٕاليه إال

داد خمطط العمل مل يمت ٕاال  كون ٕا ت واملتعلق  لحسا ىل  ٔ لس ا قضاة ا
  . شلك حمدود

س،   السيد الرئ

اين، بل  ب التكرار ا كرار ما ورد يف هذا التقرر من  حنن ال نعيد 
مي ما يقومون  ٔن تق رو  ٔن يتذ رون اليوم  ي يد ىل الوزراء ا ٔن  ليك نقول 

دوا من هذه املالحظات الوجهية به قادم ال ستف ٔن  لهيم   حمال،  
ىل معاجلهتا وٕابداع  ة  لهيم العمل ورس ٔن يتفادوا السقوط فهيا، بل  و

  .احللول الالزمة
ات  لجمعيات من طرف القطا ة  ت املمنو ا وف يتعلق بتدبري إال

ي يعرتهيا يف وي ا ٔوجز التقرر العطب الب دة الوزارية، فقد   مج وا
اكمل " س و ، مبا يضمن جتا ة وشام ٔفق قر ٕاىل رؤية اسرتاتيجية  يف

ال ات الوزارية يف هذا ا الت القطا   ".تد
حلكومة اختاذ ما يلزم من التدابري لٕالعامل الرسيع  ، هنيب 
ل  د املدا ٔ ٔن  ىل  ال، ونؤكد  لمالحظات الوجهية املقدمة يف هذا ا

لجمعيات من طرف اجلوهرية من  مع العمويم املمنوح  ل حاكمة ا ٔ
رش و هو ال صة سه .. ا داد م ة ٕا ات احلكوم ىل القطا نعم يتعني 

ه رصف املال العام  ٔو لعموم، متكن لك مواطن من معرفة  ة  و الولوج ومف
لجمعيات ت  ا   .املقدم يف صيغة ٕا

س   .وشكرا السيد الرئ

سالسيد   :الرئ
شارة احملرتمةشكرا السي   .دة املس

حتاد العام   .ملقاوالت املغرب اللكمة لفريق 
دود  شار يف    .دقائق 6تفضل السيد املس

شار    :دمحم رىض امحليين السيداملس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب، ي  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  طيب يل 

ت،  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا اقشة عرض السيد الرئ مبناسبة م
ٔمام الربملان يف اجللسة العامة املشرتكة بتارخي    .2022ماي  11املُقَدم 

ي  ري ا لعمل الك ر  رب عن تقد ٔن  ٔود  يقوم به وهبذه املناسبة، 
ة املالية العامة وتعزز قمي احلاكمة  ت يف جمال مراق لحسا ىل  ٔ لس ا ا

  .اجليدة
ني  صص لنا، ملناقشة موضو دود احلَّزيِ الزمين ا ََطرُق، يف  َ َس

  :ٔساسيني
لجودة وسيري  ة التحتية  لب ملنظومة الوطنية  ٔول يتعلق  املوضوع ا
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س؛ لتق   املعهد املغريب 
شغيل والكفاءاتا لواك الوطنية ٕالنعاش ال   .ملوضوع الثاين املتعلق 

ة من املالحظات تتعلق  ت مجمو لحسا ىل  ٔ لس ا ر تقرر ا ٔ لقد 
س،  لتق يري املعهد املغريب  َس لجودة و ة التحتية  لب ملنظومة الوطنية 

ٓتية   :وذ وفق النقط ا
سرتاتي دم وجود سياسة  :جيىل املستوى املؤسسايت و لوحظ 

سمح بتفعيل  ث اجلودة  اكم من ح ة التحتية "وطنية ُم نظام الب
ني العام " لجودة لني يف القطا ُرشُك خمتلف الفا ارطة طريق  ووضع 

 واخلاص؛
لجودة ة التحتية  ت نظام الب ىل ف يتعلق مبكو ىل  ٔ لس ا كد ا  ،

لرمغ من التطور التك ال، فٕان إالطار ٔنه  متر يف هذا ا ولو املُس
ذ  ب هذا التطور، حبيث مل يمت َحتديث النصوص القانونية م القانوين مل يوا

 ؛2012سنة 
س"ف يتعلق بعملية  متتع "التق ٔن هذه العملية ال  ىل  لس  رز ا ٔ  ،

رشية وإالطار التنظمي ملوارد ال زويدها  ل ٔمهية املطلوبة، وال يمت  ي الكف
 .لرتوجي لها والتعريف هبا

ٔن تَضع  ت ب لحسا ىل  ٔ لس ا ٔوىص ا ىل ضوء هذه املالحظات، 
لجودة اليت جتمع  ة التحتية  امة لتطور الب ارة سياسة  ة والت وزارة الصنا

لني يف القطاع   .بني مجيع املتد
د املغريب ع ٔن إالطار املؤسسايت املتعلق بنظام  تَْوِجُب َ  كام  ْس
د ُمستق معرتف به دولًيا شاء هيئة اع الل ٕا   .املراجعة، من 

س،   السيد الرئ
ىل  ٔ لس ا ً مع مالحظات وتوصيات ا ل ٕاجيا ٕاننا ندعو ٕاىل التفا
ٔهنا جتويد مردودية  ات اليت من ش ٔن نتقدم ببعض املقرت ت، ونََود  لحسا

ل" ة التحتية  لب ساملنظومة الوطنية  لتق ، "جودة وسيري املعهد املغريب 
ساؤالت الل بعض ال   :وذ من 

لوصول ٕاىل  لرشاكت  َْت هذه املعايري من السامح  ٔوال، هل َمك
د فهيا؟ حبيث ٕان  ٔسواق اليت تتوا ٔو حىت تطور ا ديدة  ٔسواق 
لقدرة  كون مرتبطة خصوصا  ٔن  الرشوط واملعايري املعمتدة جيب 

  ٔداء املقاوالت؛التنافسية و 
صادية الوطنية ق ة  لسا سبة  دام ل لجوء ٕاىل است ، هل اكن ا

ري املهيلكة  ىل املامرسات  ٔثري   les pratiques(املعايري  ت
informelles(؟ 

عاب الرش  ٔن تََتَمكن املقاوالت من اس ل  ٔ ٔنه ومن  وط اجلديدة كام 
د ٔج ٔفضل جيب وضع  س ة ددحم" Agenda"ة شلك  لتواصل والتحس

رشية من  ت املادية وال ىل مدار السنة، وكذا تَمكني الهيئة من إالماك
ه ٔمكل و ىل  ام بدورها  ل الق ٔ.  

لنا اليوم، تيخص الواك  ل املدا د لمحور الثاين د سبة  ل
ة من  ر التقرر مجمو ٔ شغيل والكفاءات، فلقد  الوطنية ٕالنعاش ال

ٔمههااملالحظات والت   :وصيات، ومن 
ىل  ٔ لس ا رز تقرر ا ٔ سرتاتيجية، حبيث  لوضعية  احملور يتعلق 
ٔن  زال حمدوًدا، ٕاذ  ٔن دور الواك يف تطور سوق الشغل ال  ت  لحسا

اميل الشواهد ىل اخلرجيني  رص فقط    .دورها اق
دم وضوح الرؤية شاء املقاوالت، فٕان   النقطة الثانية تتعلق بدمع ٕا
ري  ال، جعلها  ام الواك يف هذا ا ٔحاكم اليت تُؤطر  خبصوص القوانني وا
ىل حتديد موقعها بوضوح يف املنظومة املقاوالتية والصناعية من  قادرة 

ايت شغيل ا داث املقاوالت ودمع ال ٔطري ٕا  .الل ت
ىل  ٔن تعمل الوزارة الوصية  لس ب ٔوىص ا ىل ضوء ما سبق،  و

ىل  ل الواك يف جمال التوظيفالقطاع    .تعزز تد
ت،  لحسا ىل  ٔ لس ا َمثني مالحظات وتوصيات ا ٕاننا ندعو ٕاىل 
لواك  ِة ٕاىل جتديد نظام إالدماج املهين  َ ة املُِل ىل احلا ٔن نؤكد  ونََود 
منوذج التمنوي  ىش مع توصيات ا لتوظيف، مبا ي ليات الوساطة  وتعزز 

ٔساسية اجلديد، والس الل مخس نقط    :من 
  ٔفضل ٔطري  ل ت ٔ رتباط مع املشغلني من  ٔوىل، تعزز  النقطة ا

حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هيئات  ات، وَدمج  يا لالح
؛  حاكمة الواك

 رامج تعزز التوظيف؛ يف   ك
 ٔعامل؛ دة ا الل حتسني دمع ر ايت من  شغيل ا  تعزز ال
  ذ نظام صارم لت مي الربامج؛تنف  ق
 دماهتا وحتسني جودهتا يف  ريا، تعزز وسائل الواك لتك ٔ  .و

حتاد العام ملقاوالت  امئ يف  ىل اخنراطنا ا ٔن نؤكد  ٔود  ويف اخلتام، 
ىل  ٔ لس ا املغرب يف املسامهة يف تزنيل التوصيات الواردة يف تقرر ا

ادئ احلاكمة اجليدة وحتق  ت، هبدف تعزز م شودة، لحسا ق التمنية امل
ٔيده ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و   .حتت الق

ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

سالسيد   :الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لشغل حتاد املغريب    .اللكمة لفريق 

لود معصيد شار السيد م   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

  ادة الوزراء احملرتمون،السيدة والس
شارون احملرتمون   ،السادة املس

ل اليوم  ٔن نتد لشغل  مسرشفين  ملناقشة التقرر حتاد املغريب 
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ي  ت، وا لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا ي تقدمت به السيدة الرئ ا
ىل  ائية اليت تعرفها بالد  ست داده وٕاصداره مع الوضعية  زامن ٕا

نعاكسات السلبية جلاحئة املستويني عي بفعل  ج صادي و ق  
لب السلع  ٔ متدد لتعم  ئت  ة الغالء اليت ما ف ورو واجلفاف ومو
سرتاتيجي  ور  ت كربى تتطلب تقوية ا روز حتد واخلدمات، وكذ 

  .و
هودات املبذو من  ٔن ننوه  ٔن نفوت هذه الفرصة دون  نا  وال ميك

ات إالسرتاتيجية اجلديدة  طرف ىل التو ت، بناء  لحسا ىل  ٔ لس ا ا
ركز  ٔصبح التقرر  ث  ٔول، ح س ا دها بعد تعيني السيدة الرئ اليت مت اع
ٔمه إالشاكالت الكربى ذات الص  ىل اخلالصات املتعلقة ب بصفة حرصية 

لمواطنني وامل يش  ىل املستوى املع رها  ٔ ىل لتدبري العمويم و واطنات و
لق فرص الشغل رات وٕانتاج الرثوة و س   .لب 

س احملرتم،   السيد الرئ
الالت اليت تعرفها  خ ة من النقائص التدبريية و ر التقرر مجمو ٔ لقد 
ىل غياب احلاكمة  ة ويه لكها تؤكد  ات والربامج العموم بعض القطا

  .والفعالية
لع  لتمنية وخبصوص ت الربامج اليت تعىن  رافعة  رشي  نرص ال

شغيل،  ة وال ات التعلمي والص لقطا ات الهيلكية  اكلربامج وإالصال
رز املالحظات ٔ ليمك    :واعتبارا لضيق الوقت نعرض 

ىل الرمغ  نا التعلميية الزال مسمترا  ظوم زيف م ٔن  شف التقرر  لقد 
دات مالية معوم  ه من اع ططات وما لكف اصة من الربامج وا ة هائ و

متدرس وعن  ث الزالت بالد بعيدة عن تعممي ا لعامل القروي، ح سبة  ل
ىل احلد  ري قادرة كذ  سني واحلق يف التعلمي، و ٕاحقاق املساواة بني اجل
ات  يات كام جسل التقرر ضعف الب من الهدر املدريس خصوصا بني الف

زيد عن  ىل مؤس  5000التحتية التعلميية ٕاذ ما  سة تعلميية ال تتوفر 
ء ملاء والكهر ري مرتبطة  ض و   .مراح

ٔن يضمن الولوج العادي  ٔي ٕاصالح، البد  ىل ٕاجناح  يد  ٔ وهنا نعيد الت
ٔرس يف  اع الثقة ل ة ذات جودة، واسرت مجليع املواطنني املدرسة العموم
ال التعلمي يف صلب  ساء ور رب جعل  لرضورة  التعلمي العمويم مير 
هبم واعتبار ملف ٕاصالح  ابة ملطا ست ٕالنصات هلم، و مات  ه

  .املنظومة الرتبوية ورش جممتعي هيم امجليع
ىل حمدودية الواك الوطنية ٕالنعاش الشغل، مؤكدا  كام وقف التقرر 
ىل تدبري  ري قادرة  شغيل و ل ري ممتوقعة مكرفق معويم  زال  ٔهنا ال  ىل 

الل التكون وكذا حمدودية هذا رامج حتسني قضية ا شغيل من  ل
ٔساسا ايت  شغيل ا لق املقاوالت ودمع ال بة    .امللموس يف موا

اسبة لنؤكد  ٔن ويه م مة يف هذا الش وقد قدم هذا التقرر توصيات 

ام ٕاصالح احلكومة ٕاصالح  ٔصبحت ) l’ANAPEC1(ىل رضورة ق اليت 
متوي شغيل مؤقت ورسيخ الهشاشة    .ل املال العامواك 

هودات  ة رمغ ا الالت هتم قطاع الص دة اخ ىل  كام وقف التقرر 
ديد من املراكز  رشية وسوء تدبري  ري يف املوارد ال ٔمهها النقص الك املبذو 
ال املرىض  ستق ات التحتية ومعدات  دم مالءمة الب شفائية و س

ٔيضا  دة، و ة ج الج دمات  هتم وتقدمي  ا ىل مستوى ور الالت  اخ
  .نظام املعلومايت

ظومة  ونبه التقرر كذ ٕاىل الوضعية الصعبة واملقلقة اليت تعاين مهنا م
ث  هتا املالية، ح ه دميومهتا وتواز ت املتفامقة اليت توا د والصعو التقا

ات جوهرية ومعيقة ال ٕاصال د ٕ ٕالرساع  ى    .ٔهن
ر مب ٔن نذ ي ويف هذا إالطار، ال يفوتنا  لشغل ا حتاد املغريب  وقف 

د  ة مللف التقا شدة املقاربة احملاسباتية التجزي ٔزمة وانتقد  دث  ق  اس
د والرفع من  ارية يف سن التقا دة ٕاج د القرار الثاليث امللعون، ز ع
ا ٕاىل معاجلهتا بعيدا عن إالجراءات  ات وتقليص قمية املعاش ود طا ق

اد ٔ عية ا   .يةالرتق
مثر احلكومة  س ٔن  ٔمل  لشغل ن حتاد املغريب  ويف اخلتام، فٕان فريق 
الالت  خ ت ومعاجلة  لحسا ىل  ٔ لس ا ات تقرر ا ا توصيات واست
ع هذه التوصيات ومبا  ذ وت وتقوميها مع ٕارشاك املؤسسة الربملانية يف تنف

ٔن العام وحماربة خمتلف جتل  يات الفساد والريع، سامه يف جتويد تدبري الش
لوطن واملواطنني دمة  ر وذك  اذب لالس اخ  لق م   .و

عتباره  ال  ت مستق لحسا ىل  ٔ لس ا ٔن ينكب ا كام نطمح 
يازات والتحفزيات  م ىل دراسة  ٔوىل يف البالد  املؤسسة الرقابية ا
ىل  رها  ٔ اس مدى  ة وق رات العموم س ة و وإالعفاءات الرضي

لمواطنني واملواطنات ش اليويم  ىل مستوى الع ، و شغيل ببالد   .ال
مك ىل حسن ٕانصا   .شكرا 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س  :السيد الرئ
شار السيد شكرا   .احملرتم املس

ةاللكمة  عي مو ج ميقراطي  ستوري ا   .ا

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س احملرتم شكرا السيد   .الرئ
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ت لحسا ىل  ٔ ضيات  ا ٔعامل احملامك املالية، طبقا ملق ٔمام الربملان حول 
لنظام  148الفصل  ضيات الباب الثالث من اجلزء الثامن  ستور ومق من ا

لقمية املضافة لعرض السيدة  وها يف البداية  شارن، م لس املس يل  ا ا
ٔو من  اءت يف العرض  ث معق املضامني، اليت  ٔول من ح س ا الرئ

ث  يت ح رمس س ت  لحسا ىل  ٔ لس ا لم  2019التقرر السنوي 
  .2020و

ٔحضى مؤسسة وطنية  ت  لحسا ىل  ٔ لس ا ٔن ا ني  ث يت ح
حملاسبة، من  ة وربط املسؤولية  لحاكمة وحسن التدبري وضامن الشفاف
ٔدوار دستورية  ة، ويه  ىل املالية العموم امت الرقابة العليا  الل 

ست ت، وذ ما ٔسندها ا لحسا الس اجلهوية  ىل وا ٔ لس ا لم ور 
ل من  لقاء اليوم حلظة دستورية نعزت هبا مكنتخبني، وس جيعل هذا ا
الس اجلهوية  ىل وا ٔ لس ا رية اليت يقوم هبا ا هودات الك اللها ا

ه التدبري العمويم وتزن  ٔو تلف  بة  ه واملوا مة الرقابة والتوج يل ملامرسة 
ة وحامية رصف املال العام، هبدف ضامن  ة ومراق السياسات العموم
لتني  ىش والكفاءة والفعالية الرضوريتني الكف ٔهداف املسطرة  مبا ي ا

ر والشغل س ىل  ىل معوم املواطنني  ر والوقع إالجيايب  ٔ ق ا   .بتحق
ام الر  ٔن  الصات التقرر  ىل  ٔيضا بعد اطالعنا  ل  ع س قابة والت

ات  ات املالية وإالدارية، قطا ة خمتلفة، القطا ات حكوم مشلت قطا
ة  ات الص ضة، قطا ات الرتبية والتكون والر التجهزي وإالساكن، قطا
عي مث احلاكمة الرتابية وتدبري املرافق واملشاريع والتجهزيات  ج والعمل 

ٔهنا مشلت الرتاب الوط ة احمللية، كام  ٔيضا العموم ل  لمملكة وس ين 
لس  ىل مستوى ا ٔحاكم الصادرة سواء  لقرارات وا ة  ت البيداغوج الغا
ٔداء وجتويد التدبري  الس اجلهوية واليت تتو حتسني ا ٔو ا ىل  ٔ ا

ني لرصف واحملاسبني العموم ٓمرن  ٔهيل ا   .وت
ٔول ومن لك الساهرن س ا ملناسبة، نلمتس من السيدة الرئ ىل  و

ل ضامن احلاكمة اجليدة، التفكري يف صيغ  ٔ معل هذه املؤسسة و
صاص  ضافة اخ ٕ ىل،  ٔ لس ا صاصات ا دستورية ورشيعية لتطور اخ
ه التدبري املايل من ٕاشاكليات  ٔمور املستعصية وما يطر املشورة يف ا

ىل من الرقابة ف ٔ لس ا صاص ا قط ٕادارية وقانونية واقعية حىت يتطور اخ
ني لتفادي  لرصف واحملاسبني العموم ٓمرن  ه ا ٕاىل تقدمي املشورة وتوج
اطئ لبعض  بعة من فهم  كون  ري القصدية، واليت  الفات  ٔخطاء وا ا

ة يف املامرسة لمشالك املطرو ٔو الطبيعة املعقدة  ضيات    .املق
ىل ٔ لس ا لهيا ا سهر  ة  كوي رامج  ٔنه جيب التفكري يف   لفائدة كام 

ني ولك من  ص برصف املال العام لرصف واحملاسبني العموم ٓمرن    .ا
اللمك اكفة القضاة ورؤساء  ٔول، ومن  س ا شكرمك، السيدة الرئ

الس اجلهوية ىل وا ٔ لس ا   .الغرف 
ليمك لجميع والسالم    .وشكرا 

ليمك   . والسالم 

سالسيد   :الرئ
شار احمل   .رتمشكرا السيد املس
ة الكونفدرالية مو لشغل اللكمة  ميقراطية    .ا

شارة السيدة فاطمة زاكغ   :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن،   السيدات والسادة املس
لشغل ملناقشة  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ل  ٔتد ٔن  رشف  ٔ

 ٔ لس ا ٔمهية البالغة لهذه التقارر اليت التقرر ا لنظر ل ت، و لحسا ىل 
ق  ٔيضا تدق ات،  شخيص ماكمن اخللل يف القطا ٕالضافة ٕاىل  تقدم 

ة لاملية العموم ت    .احلسا
ستوجب الرتمجة الفعلية لهذه التقارر عوض  ستورية  ضيات ا ٕان املق

راس ستدعي املناقشة وا ة املعمقة لهذه وضعها يف الرفوف، وهذا ما 
، وذ  الالت املس خ التقارر وتزنيل وتفعيل توصياهتا ومعاجلة 

ستوري  ٔ ا لمبد حملاسبة"تطبيقا  ل بناء دول " ربط املسؤولية  ٔ من 
  .احلق والقانون

ٔداء وظيفهتا  ستلزم مهنا  ستورية  اع الثقة يف املؤسسات ا ٕان اسرت
ت املمتث يف الرقابة واملساء وا ىل مجيع املستو حملاسبة وحتمل املسؤولية 

ث نعترب  ة، وح ٔ الشفاف د كرس م رشيعي واحلكاميت وكذا  املؤسسايت ال
عية من العنارص  ج ٔن امحلاية  لشغل  ميقراطية  يف الكونفدرالية ا
يق الرشاكء  انب  عية، فٕاننا سامهنا ٕاىل  ج ق العدا  ٔساسية لتحق ا

عي عية ج سبات اج عية، متثل مك ج لحامية  ٔنظمة  ني يف بناء 
عية الشمولية  ج ا ٕاىل امحلاية  رىق ٕاىل مستوى طموح مة، ولكهنا ال 

اهتم ل ح   .لاكفة املواطنات واملواطنني يف لك مرا
يس ملنظومة امحلاية  ٔساسية املكون الرئ وتعرتض التغطية الصحية ا

عية احملدثة ت حتول دون  65.00مبوجب القانون رمق  ج دة صعو
ىل  الوة  ملستوى الالئق لفائدة املشمولني هبذه التغطية،  دمات  توفري 
ات  ال دون استفادة الف ي  دة الطبية ا الفشل املدوي لنظام املسا
الفقرية والهشة من التغطية الصحية، اليت تعترب حقا من حقوق املواطنة 

ستوري 61مبوجب الفصل    .من ا
يت  رمس س ت  لحسا ىل  ٔ لس ا  2020و 2019وقد وقف تقرر ا

ٔساسية  ىل حصي التغطية الصحية ا اقشته اليوم  ي حنن بصدد م ا
يت  سبة تغطية الساكنة 2019و 2018الل الفرتة ما بني س ٔن  بني  ، ف

ارج نط زالون  ٔن ما يناهز ثلث الساكنة ال  اق هذه تظل ضعيفة، حبيث 
الالت  ظومة احلاكمة واخ رتت م الالت معيقة ا ىل اخ الوة  التغطية، 
اصة نظام  ٔساسية،  ت التغطية الصحية ا ت املالية ملكو يف التواز
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ت جعز يف متوي ي ث دة الطبية ا   .املسا

  السيدات والسادة، 
ة القانون رمق  ٔساسي 65.00لقد نصت ديبا ة مبثابة التغطية الصحية ا

ه( ٔمني ) الفقرة اخلامسة م ىل توسيع هذا الت مت العمل تدرجييا  ٔنه س ىل 
نية فٕان قانون إالطار  ة  شمل مجيع املواطنني مبختلف رشاحئهم، ومن  ل

ٔفق هناية سنة  09.21رمق  دد  عية  ج محلاية  لتوسيع  2022املتعلق 
الالت اليت لنظر لالخ ارية، و لهيا تقرر التغطية الصحية إالج  وقف 

ة  ات الوزارية املعنية يف ظل الهندسة احلكوم ل القطا ىل وتفا ٔ لس ا ا
ال الصحي، حبيث  ة يف ا راع التقائية السياسات العموم احلالية اليت مل 

ىل  ات  ات وزارية 3تتوزع الصالح لية، مما : قطا ا ة، املالية وا الص
ليهتا د من فا   .سي

نية ة  ٔنظمة التغطية الصحية  ومن  فٕان حاكمة مؤسسات تدبري 
زهتا  ٔ خرطهيا عن طريق املنظامت النقابية يف  متزي بضعف متثيل م

  . التداولية
ٔن تعممي التغطية الصحية  لشغل نعترب  ميقراطية  ٕاننا يف الكونفدرالية ا
ة حق  ٔن الص عتبار   ، و ٔوليات ا ٔن حيتل ماكنة ممتزية مضن  غي  ي

رب سن م لمنظومة الصحية مير  قي  ٔن إالصالح احلق سان و ن حقوق إال
د املقاربة  لقطاع واع رشي  سياسة حملاربة الفساد إالداري واملايل املس
رب مؤسسة احلوار  لقطاع  شارية يف مراجعة الرتسانة القانونية املؤطرة  ال

عي   .ج
مي لكونفدرالية ا ٔن ويف هذا الصدد، فقد سبق  لشغل  قراطية 

ٔمهها ات،    :تقدمت مبقرت
 لقطاع العام؛ ٔنظمة التعاضد  د وجتميع   توح
  ىل ٕاصالح املؤسسات لرتكزي  ة  ة العموم ظومة الص تطور م

لتغطية  لهنوض  دة ٕاسرتاتيجية  ة كقا شفائية العموم س
 الصحية؛

  شفائية اليت يتحملها س لكفة اخلدمات الصحية و تقليص 
ٔسعار امل لواحئ الوطنية ل واطن عن طريق احلد من الفارق بني ا

ات الطبية اخلاصة  لقطا ة  ق ٔسعار احلق اع وا القادرة لالسرت
 واحلرة؛

  ٔداء اخلدمات الصحية دة  متكني امجليع من بطاقة مو
شفائية س  .و

  .شكرا

س   :السيد الرئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ى الوقت هت ٔعتذر، ا   .و
عيةواللك ج ة العدا  مو   .مة 

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
﷽  

ىل رسو الكرمي   .والصالة والسالم 
س،   السيد الرئ

ٔعضاء احلكومة،   السادة 
ٔمة،   السيدات والسادة ممثيل ا

ع، عات لهذا النقاش الربملاين الرف عني واملت   إالخوة املت
اء يف لك ت، كام  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا مة السيدة الرئ

ٔ املساء وتعميق النقاش العمويم  د شلك هذه اجللسات حمطة لتفعيل م
ة  حول ٕاشاكالت التدبري العمويم وتزنيل السياسات والربامج العموم
الالت اليت قد تعرتهيا، واقرتاح السبل والبدائل  خ ميها ورصد  وتق

ٔ ىل الشغلالكف بضامن  ر و س ىل  ىل املواطن و   .رها إالجيايب 
دون حبزي زمين  ويه مسؤولية نتحملها وستحرض جسامهتا وحنن مق
للكمة املسؤو يف جعل هذه املناقشة يف مستوى ما  لمسامهة  د ضيق 
ليه صاحب  نا  ا الشعب املغريب وما ح ظره م ستور وما ي يصبو ٕاليه ا

، حفظه هللا رشيعية اجلاريةاجلال تاح السنة ال   .، يف توجهياته مبناسبة اف
ت  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا اط عرض السيدة الرئ ٔ لقد 
يت  رمس س الس اجلهوية  لم ىل  ٔ لس ا لم خبالصات التقرر السنوي 

ه، واملتعلقة  2020و 2019 وخمتلف املالحظات والتوصيات املتضمنة ف
صاص ا االت اخ ىل مب ٔول  س ا لس، ومتت هيلكة عرض السيدة الرئ

ت د ات من الت ٔربع ف   .ٔساس 
ٔعضاء  لس، واعتبارا لكون  لنظر ٕاىل ضيق الوقت وخصوصية ا و
تخبون من طرف  ٔمة وم هتم من ا سمتدون نيا عية  ج ة العدا  مجمو

ىل الرت  ة  مو يار ا ات الرتابية، فقد استقر اخ ة ٔعضاء امجلا ىل الف كزي 
ة املنجزة  لمشاريع العموم ٔجنع  لتدبري ا ت، واليت تتعلق  د الرابعة من الت

ات اململكة   .ىل مستوى 
ق املتعلقة بتدبري  ام التدق ة من  ىل مجمو لس  ركزي ا فقد انصب 
علقة  ام م ىل  ات اململكة، و ىل مستوى  ة املنجزة  املشاريع العموم

ليات التعاون بني بتدبري النف مي  ىل تق ت املامث لها، و ت املزنلية والنفا ا
ططات إالسرتاتيجية  ذ ا داد وتنف مي مسارات ٕا ات الرتابية، وتق امجلا
ٔقالمي، وتضمن كذ  مي جمالس العامالت وا علقة بتق ام م ىل  ات، و لجام

لخرض والفواكه،  ٔسواق البيع امجل  علقة ب علق بتدبري تقارر م وتقرر م
لرشب يف الوسط القروي، والتقرر  امجلعيات ملرفق توزيع املاء الصاحل 

ار البيضاء ة املقالع جبهة ا ٕالضافة ٕاىل تقرر -املتعلق بتدبري ومراق سطات، 
ار البيضاء الكربى ة ا منية  علق مبخطط    .م

ت املام ت املزنلية والنفا شف  :ث لهافف يتعلق بتدبري النفا لقد 
ة من الثغرات يف القانون  لس عن وجود مجمو املتعلق بتدبري  28.00ا

لص  لت وية  داث مراكز  لص مهنا، واليت حتول دون ٕا ت والت النفا
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رسيع  رشيعية مسؤولية ال ىل السلطة ال ت، وهو ما يطرح  من هذه النفا
ات ٔ  ٔي مرشوع مبعاجلة هذه العوائق، سواء مبسطرة املقرت اوب مع  لت و 

س احلكومة   .يقدمه رئ
ات الرتابية لجام ططات إالسرتاتيجية  ذ ا داد وتنف ٕ فقد  :وف يتعلق 

ٔوىل يف ظل القوانني التنظميية احلالية  الل الوالية ا ات  ت امجلا وا
ات  لنظر ٕاىل الفرا د التخطيط إالسرتاتيجي  ٔ اع برية يف مس ٕاشاكليات 

داد الك  ليات ٕا رشيعية والتنظميية املتعلقة مبسطرة و رية يف النصوص ال
ال ات الرتابية، كربامج العمل م لجام ططات إالسرتاتيجية  ذ ا   .وتنف

ات، وهو  اتية لهاته امجلا رشية ا لنظر ٕاىل حمدودية املوارد املالية وال و
ديدة قي وحتضريي ملناظرة وطنية  ح نقاش حق يض ف ات  ما يق حول امجلا

 ٔ د ٔ التدبري احلر، وم د ٔ التقطيع الرتايب، وسبل ٕاعامل م مي مس الرتابية لتق
صاصات وتوزيع املوارد بني  خ ٕالضافة ٕاىل مراجعة توزيع  التفريع، 

ت الرتابية واملركزية   .املستو
لرشب يف الوسط يتعلق بتدبري امجلعيات ملرفق توزيع املاء  وف الصاحل 

ة لربامج تعممي املاء الرشوب  :ويالقر  ق فقد شلكت امجلعيات رافعة حق
ات اليت  و وعن امجلا لعامل القروي، وحتملت مسؤوليات نيابة عن ا
الل وحتية جمهودات  ٕ ام مبسؤوليهتا، والبد من الوقوف  جعزت عن الق

متع لتمنية القروية، فقد قام ا اصة ف يتعلق  متع املدين،  ٔدوار  ا املدين ب
شاء مشاريع  لعامل القروي، واكن سباقا ٕال رائدة يف ضامن احلق يف املاء 
التطهري السائل يف بعض القرى، كام اكن سباقا يف مشاريع النقل املدريس 

ريها ت و   .ويف مشاريع مجع النفا
هبا يف معاجلة  ة هذه امجلعيات ومل توا و دينام ر ا سا ويف املقابل، مل 

ام امجلعيات مبسؤوليات جعزت ا ا ق ٕالشاكالت القانونية والتنظميية اليت يطر
اصة ما يتعلق حبامية ممتلاكت امجلعيات وحتصيهنا  و عن الوفاء هبا، و ا

ف العبء الرضييب عهنا   ..وختف
س ٔديل هبا لمك السيد الرئ  .املدا اكم 

  .وشكرا لمك

سالسيد    :الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

  ..ستكون مضمنة يف ٕاطارو 
د  ٔ ل اللكمة هو  د ٓخر م ٔعطي  الت الفرق،  هتاء مدا ٕاذن بعد ا

لوي، تفضل السيد ٔو لبىن  ا السطي  شارن اليس    ..املس

شار    :ا السطي السيداملس
﷽  

اء واملرسلني ٔن امت ا ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

  دة الوزراء احملرتمون،السا

شارون احملرتمون،   السادة املس
لس  ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ستورية، ملناقشة عرض السيدة  شارن، يف ٕاطار هذه اجللسة ا املس
رمس  ٔعامل حمامك اململكة  ت، حول  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا الرئ

يت    .2020-2019س
ٔعامل احملامك  لسة دستورية ملناقشة  ٔول  اسبة وحنن بصدد  ويه م
ٔعامل السيدات  اللها ب رشيعية، ننوه من  الل هذه الوالية ال املالية، 
شيد  ة، كام  ك س لو رشية وا راهات ال لس رمغ إال والسادة قضاة ا

ٔساسا ة املرتبطة  مي وتقومي الربامج العموم ملواطن  بدورمه البارز يف تق
وكذا بدوره الرقايب والزجري هبدف املسامهة يف احلد من املامرسات 
ىل  ٔ لس ا الفاسدة وحامية املال العام، فقط خص احلكومة تعاون ا
ٔن  شتغل،  ش  ة  ك س لو ت وتوفر  إالماكنيات املادية وا لحسا

دا   .املهامت كثرية 

س احملرتم،   السيد الرئ
ىل  ٔغتمن كذ هذه ٔ لس ا لم ٔول  س ا ٔدعو السيدة الرئ الفرصة، 

مع السنوي  ة ا ت النقابية، وحنن مهنا، ملراق ٔبواب املركز ق  ت  لحسا
ل التكون،  مع د ٔو ا سيري  ت النقابية، سواء دمع ال لمركز ي يقدم  ا

ٔنه ة املالية،  ت النقابية بعيدة عن املراق ٔن تبقى املركز ٔيضا البد  ال ميكن 
ىل  متناو  ت ما خرجش، ولكن  يق قانون النقا ا  بطبيعة احلال، هذا وا

لينا ىل كذ يدق  ٔ لس ا   .ٔن ا
لتغطية  ادي نبدا  ات،  ل القطا ة د حبمك ضيق الوقت، مجمو
ٔمن الصحي  ٔمهية ا شفت  ورو  احئة  ٔساسية، بطبيعة احلال  الصحية ا

شفت كذ  ٔمن لمغاربة،  ل ا ٔن هاذ القضية د ىل  ٔن رضورة  ىل 
ل البالد، بطبيعة  ٔساسية والسيادة د ستقاللية ا ميكن تعزز  الصحي 

ل  وفارم"احلال املصنع د شلك " س ش منيش    ، ٔم من بني ا
ر لشغل، السيد الوز حتاد الوطين  مس  ات  ارش يف املقرت   :م

 خراج مدونة الت ٕ ن، مع التعجيل  لوا عاضد والتغطية الصحية 
ٔن يمت  متىن  ٔسباب كنا  لس،  ٔسف حسبت من هذا ا اكمل ا

 جتاوزها؛
  شفاء س لثالث املؤدى عن  ادة النظر يف التعريفة املرجعية  ٕا

يل  ل املبالغ ا ادة النظر يف طبيعة احلال فالقضية د ني وٕا لمؤم
كون  ، خص رضوري التعويض   تعويض معقول؛كتكون هزي

  روم ٕاىل ت،  ة والتعاضد ة بني السلطة احلكوم ق لق رشاكة حق
  .تعزز العمل وشجيعه عن بعد

لية ا القة  يل عندها  ٔمور ا ن كذ بعض ا   :اك

 ،لجمعيات، يف هاذ إالطار بطبيعة احلال ة  ت املمنو ا تدبري إال
كون ر   :خص السيد الوز
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 اص  مجلعيات؛ ٕاعامل نظام حماسبايت 
 مي؛ ة والتق ليات املراق  تعزز 
 ٓخره ٔهداف ٕاىل  اس مؤرشات ربط النتاجئ  د لق  .وضع 

لتوصيات  ٔننا نعملو  ٔسايس هو  يل  واجن، ا ن سلس ا ، اك كذ
ٔعامل  يقومو ب يل من طبيعة احلال  ل الوسطاء ا لعمل د د  ونوضعو 

ي يكون  يل  لويندى لها اجلبني واملواطن ا ق د   .الك فهيا ا
شغيل  ل ال ر د ش الوز الواك الوطنية "ٓخر نقطة، هو ما اكي

شغيل والكفاءات ذ " ٕالنعاش ال ن توصيات م مل تنفذ ويه  2005اك
لس صاديني يف ا ق عيني و ج  ..عضوية الرشاكء 

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ىل مسامهتمك،  شار احملرتمشكرا لمك    .السيد املس
  .شكرا

ٔول  ٔعطي اللكمة ملدا السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، و و
ٔرسة يف  عي وا ج رة التضامن وإالدماج  ا السيدة وز املدا ستقد

ت كام الزتم به  10دود  لتوق ٔن تلزتم  دقائق، ومتىن كذ من احلكومة 
شارن   .السيدات والسادة املس

ٔعضاء احلكومة  .مجيع 

ار ٔرسة، السيدة عواطف ح عي وا ج رة التضامن وإالدماج    :وز
س   .شكرا السيد الرئ

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ت  لحسا ىل  ٔ لس ا س ا لسيدة رئ لشكر  ٔتقدم  ٔن  ٔود  ٔوال، 
ىل التقرر ي تقدمت به السيدة  والسيدات والسادة القضاة  القمي ا

ٔن  ٔود  اءت يف هذا التقرر، كام  ىل التوصيات اليت  ٔول وكذا  س ا الرئ
ىل مالحظاهتم  شارن احملرتمني  لسيدات والسادة املس لشكر  ٔتقدم 

اهتم   .ومقرت
زي حول ٕاجراءات وزارة  يل هذا لعرض و ٔخصص تد ٔن  رشفين 

 ٔ عي وا ج رسة يف ٕاطار اسرتاتيجيهتا اجلديدة، هته التضامن وإالدماج 
اءت يف تقرر  ىل التوصيات اليت  ٔجوبة  إالجراءات اليت متثل بعض ا

رمس  ت  لحسا ىل  ٔ لس ا ي تضمن اخلالصة  2020-2019ا وا
  :التالية
  شخيصات ىل  عي  ج لقطب  سرتاتيجية  س الرؤية  ٔس ت

ٔساسا  سمح  لية،  قة ودراسات ق ة حق ة الف ق لب ق ديد ا لت
اهتا الفعلية؛ اج   املسهتدفة و

  شاريا سرتاتيجي  كون مسلسل التخطيط  ٔن  ىل  احلرص 

ٔهداف  عي من حتديد  ج ٔن متكن اسرتاتيجية القطب  و
شلك واحض،  ت يمت حتديدها  ٔولو ات و ستجيب بفعالية حلاج

اس مدى ٕاجنازها؛ كون مقرونة مبؤرشات لق  و
 عي ٕاىل احل ج رمجة اسرتاتيجية القطب  ٔن تمت  ىل  رص 

دة ٕاجناز  ٔج جراءات وتدابري واحضة وٕاىل  ٕ خمططات معل مقرونة 
اسبة لتفعيلها؛  حمددة وكذا ٕاىل تنظمي مالمئ وموارد ووسائل م

  سرتاتيجية وحتسني مي وسيطة لتزنيل  ع وتق ليات ت وضع 
يق  سيق مع  مع بت مج ا ر سبة سيري  ل لني، خصوصا  الفا

ات املسهتدفة وتدبري  السهتداف وتقضية الف لجوانب املرتبطة 
مج وٕاجناز اخلدمات   .الرب

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔرسة يف تزنيل  عي وا ج دت وزارة التضامن وإالدماج  اس
ين اململكة  ٕاىل سياق 2026-2022ٕاسرتاتيجيهتا  متزي بت وطين ٕاجيايب 

مج احلكويم  ديد وتفعيل الرب منوي  ي جعل 2026-2021منوذج  ، وا
ٔرادها صاحب اجلال  عية كام  ج و  ز ا ته تدعمي راك ٔولو ٔوىل  من 
ٔمهها  ٔوراش  ة من ا الل مجمو ٔيده، ومن  امل دمحم السادس نرصه هللا و

ج ات يف تعممي امحلاية  لف عية املالمئة  ج دة  عية وتوفري املسا
ٔسايس  ل  صاد الوطين، كفا ق ساء يف  وضعية هشة وتعزز مشاركة ال
ت  لحسا ىل  ٔ لس ا ىل توصيات ا عية، كام اعمتدت  ج يف التمنية 

ل  ت ودراسات مت ٕاجنازها ق لحسا شية العامة    .2022واملف
شاورية ويف ٕاطار تزنيل هته  ٔجرت الوزارة لقاءات  سرتاتيجية، 

لني، وٕاضفاء  شارية مع لك الفا وية، هبدف تقوية ورسيخ املقاربة ال
اجمة  سرتاتيجية وكذا تعزز مسلسل التمنية ا ىل  الطابع الرتايب 
عي  ج ال  الية بني اجلهات يف ا ق املساواة والعدا ا واملستدامة وحتق

مثني رشيمع    . العنرص ال
سرتاتيجية اجلديدة  ديدة " جرس"وتتو هته  بلورة رؤية 

ر  س ىل حترر الطاقات و ٔساسا  عي تقوم  ج الت القطب  لتد
تكر ودامج  عي م ديد اج ٔساسية لت رافعة  رشي  يف العنرص ال
ديد  ل  ديدة هتدف ٕاىل توفري ج عية  ومستدام، وتؤسس لهندسة اج

ات املواطنني واملواطنات، وذ يف ٕاطار م يا ن اخلدمات املالمئة الح
ىل  لني  ادرات خمتلف الفا ة والربامج وم لتقائية بني السياسات العموم
رافعة  ة  ٔرسة املتضام ىل ا ن الوطين واجلهوي واحمليل، مع الرتكزي  الصعيد

اجمة واملستدامة و عية املنصفة وا ج لية لتمنية  ىل الرمقنة  د  ع
عي ج ال  الت ا ة يف تد ا سهتداف والن ة و   .لتحسني الشفاف

سرتاتيجية يف ىل املبادئ املؤسسة لهته    :وتت
 إاللتقائية؛ 
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  ة؛  املقاربة احلقوق
  ستدامة؛ 
  واجلودة.  

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔرسة هتدف ٕان اسرتا عي وا ج تيجية وزارة التضامن وإالدماج 
ٔربع التالية   :تزنيل احملاور ا

ته؛ - لك مكو عي  ج ٔهيل القطب   ٔوال، ت
لمرٔة؛ - دة  متكني والر  املسامهة يف تفعيل املساواة وا
اقة؛ - اص يف وضعية ٕا ٔش  حتسني وضعية وٕادماج ا
ٔرس   - ٔرسية تدمع ا ة  ة احملتضنة وٕارساء سياسة معوم ة املتضام

ٔفرادها بدون متيزي ة للك    .واملمك

ٔول عي: احملور ا ج ٔهيل القطب    ت

مت تزني  عي، س ج ٔهيل القطب  ٔول املتعلق بت فف خيص احملور ا
ٔمهها ٔوراش،  ة من ا   :رب مجمو

  ددها ٔهيل مراكز التعاون الوطين اليت يفوق  مركز،  4200ت
ٔهيل وتطور وجتويد سريمه مجعيات رش  ادة ت رب ٕا كة، وذ 

ديد من  ل  ٔطري وٕاطالق ج مثني وتقوية الت العرض احلايل و
دمات  ظومة  د وتطور وتعزز م عي املو ج املراكز اكلشباك 
عي مع تزنيل  ج ٔهيل وإالدماج  عية ورامج الت ج دة  املسا

 ٔهداف التمنية املستدامة؛
  ىل د  ات ع ٔرس والف لية فعا السهتداف ا الرمقنة 

عية يف وضعية صعبة وجتميع ودراسة املعطيات وتدبري  ج
عية؛ ج ظومة الربامج واخلدمات  ة م  وجنا

  ه وتطور ع والتوج س ال و ستق دمات  حتسني جودة 
دمات  ن من  د لمستف بة  ٔهيل والتكون واملوا رامج الت ومالءمة 

عي؛ا ج ة لٕالدماج  د لق مسارات م عي و ج  لقطب 
  شجيع ورسيع ٕاخراج إالطار اصة ب رشية،  تقوية وتعزز املوارد ال

عيني؛ ج لعاملني   العام 
  لهندسة ٔساسية  لية  عتبارها  عية  ج ادة متوقع واك التمنية  ٕا

عيات ج بة احلاضنات  ٔطري وموا عية ولت اكمل مع  ج يف 
لقرب؛ عية  ج لتمنية  رع امليداين   التعاون الوطين، ا

  لتقائية وتقريب إالدارة من مع  لوزارة  متثيلية اجلهوية  تعزز ا
 املواطنني؛

  ىل اجلهات عي  ج لعمل  اح املعهد الوطين  تعزز انف
ٔهيل امجلعيات الرشكة  واجلامعات وتنويع العرض التكويين وت

ٔدوار العامل  ٕالضافة ٕاىل هيلكة  رشية،  كون مواردها ال و
، وذ  اكم رشيعية وتنظميية م رسانة  رب توفري  عي  ج

ة اخلاصة بتزنيل القانون  خراج الوضعية التنظميية املتبق ٕ45.18 
عيني؛ ج ن العامالت والعاملني  ظمي   املتعلق ب

 لت وية تعزز الرشاكة مع اجلهات  صة  عاقد مع اجلهات بوضع م
لقاءات  الل ا ستجيب لالنتظارات املعرب عهنا من  لاللتقائية 

شاورية اجلهوية؛  ال
  متع املدين ادرات ا الل دمع م ك من  ش ل هنوض  الرشاكة وا

ة والوزارات   .وتطور الرشاكة بني امجلا

لمرٔة: احملور الثاين دة  متكني والر   املساواة وا
مج ٔ  ر طالق  ٕ متكني  ما خبصوص احملور الثاين واملمتثل يف املساواة وا

ة  36لتكون " جرس" ٔلف امرٔة، وكذ مواص تزنيل السياسات العموم
لية اجلديدة املمتث يف  رب ا اصة  لجنة "يف جمال النوع واملناصفة،  ا

سني ومتكني املرٔة لمساواة بني اجل رب املرسوم اليت مت ٕاطال" الوطنية  قها 
س  2.22.194 لس احلكويم يوم امخل ليه ا ي صادق    .يونيو 9ا

اقة: احملور الثالث اص يف وضعية ٕا ٔش   ٕادماج ا
اقة،  اص يف وضعية ٕا ٔش دماج ا ٕ ٔما ف خيص احملور الثالث اخلاص 

ىل عمل الوزارة    :ف
 اقة اقة، وكذا بطاقة إال مي إال لية  تزنيل النظام اجلديد لتق

عية والطبية؛ ج  لاللتقائية وتضمني حزمة من اخلدمات 
 اقة؛ اص يف وضعية ٕا ٔش شغيل ا  تعزز 
 اقة؛ ٔطفال يف وضعية ٕا  وكذ دمع متدرس ا
   ة وامحلاية لق يف ٕاطار رشاكة مع وزارة الص وكذ 

عددة اخلدمات الطبية وشبه الطبية يف لك  عية، مراكز م ج
 .العامالت

ٔرسية: ور الرابعاحمل ة ا   السياسة العموم
عمل  ٔرسية، ف ة ا لسياسة العموم ٔما ف خيص احملور الرابع اخلاص 

الل ىل ضامن احلقوق من    :الوزارة 
 وية حلقوق الف لهنوض  مكيلية  : بلورة قوانني ومراسمي تنظميية و

اقة  اص يف وضعية ٕا ٔش اص املسنني، ا ٔش ٔطفال، ا ساء، ا ل
متع  شارية مع ا اص يف وضعية هشة، يف ٕاطار مقاربة  ٔش وا

لهيا؛ ٔرسة واستقرارها واحلفاظ  دة ا   املدين وكذا ضامن و
 عية؛ ج مكيلية يف ٕاطار امحلاية  دمات   تقدمي حزمة 
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  ازة ة وكذ ٕا ٔرسة املتضام ٔرسة املستق وا داث مفهوم ا ٕا
ٔمومة والتكفل دة ا ن ملسا ٔطفال  الوا ٔرسة ل ل ا بعوض دا

شمل مجيع  ٔرسية ل اص املسنني وتوسيع اخلدمات ا ٔش وا
ات الهشة بدون متيزي؛  الف

 ٔرسية؛ بة ا لموا ٔرسة  داث وتعممي دار ا  ٕا
 لجميع حملاربة الهدر املدريس صادي  ق متكني  جواز القارص، : ا

ية، إالر  ٔرسية، الرتبية الوا دمات الوساطة ا ٔرسي، توفري  شاد ا
عية مجليع  ج رب احلاضنة  بة وإالدماج  داث مسارات ملوا ٕا

ٔرسة؛ ت ا  مكو
  ٔهيل ٕالضافة ٕاىل ت ٔرسية جممتعية،  متثيلية ا ٔسسة ا ريا، م ٔ و

ٔرسة املغربية بة ا بة امجلعيات العام يف ٕاطار حامية وموا   .وموا

س احملرتم،   السيد الرئ
شار    ن احملرتمني،السيدات والسادة املس

لمزيد من  ٔن الوزارة رهن ٕاشارة جملسمك املوقر  ٔؤكد لمك  يف اخلتام، 
اص  ٔش ٔيضا ا ملرٔة و اصة يف الشق املتعلق  ات،  إالضافات والتوضي

اقة اص يف وضعية ٕا ٔش ٔطفال وا   .املسنني وا
قة  ٔسبوع يف احلق د هام هذا ا ىل مو وف خيص املرٔة، فٕان بالد 

ٔسب متيزي ضد وا ٔشاكل ا ٔمام جلنة ماكحفة مجيع  ل ستكون تقدمي  وع املق
ساء  اللها تقرر جبنيف (CEDAW2)" سيداو"ال ي سنقدم  ، وا

هنوض بوضعية املرٔة حتت  التطورات املهمة اليت عرفهتا بالد ف خيص ا
ٔيده ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و   .الق

ممك وشكرا   .ىل اه
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س   :السيد الرئ
رة احملرتمة   .شكرا السيدة الوز

عية ج ة وامحلاية  ر الص لسيد وز   .ٔعطي اللكمة 

عية ج ة وامحلاية  ر الص ٓيت طالب، وز ا    :السيد 
ليمك   .السالم 

﷽  
ٔرشف املرسل ىل    .نيوالصالة والسالم 

شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ
ٔطوار هذه  ٔطر املهنية املهمتني املتابعني  شارن وا السيدات والسادة املس

  اجللسة الهامة،
  ٔهيا احلضور الكرام،

                                                 
2 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women 

شارن  لسيدات والسادة املس الت القمية  بعنا املدا بري،  معان  ٕ
اقشة ما تضمنه التقرر الس  ىل احملرتمني يف ٕاطار م ٔ لس ا لم ري  ٔ نوي ا

يت  رمس س ت  من املالحظات والتوصيات الرصينة،  2020- 2019لحسا
عية، املنظومة الصحية  ج ة وامحلاية  واليت مهت ف خيص قطاع الص

ات يف القطاع العام ال   .وعرض 
ت والسادة  لحسا ىل  ٔ لس ا س ا لسيدة رئ فالشكر موصول 

ن معلو  ىل ٕاخراج هذا التقررالقضاة، ا   .ا بتفاين 
يق  لهيا الوزارة مع  شتغل  ت الكربى اليت  لرها ا  واستحضارا م
لمنظومة  لني والرشاكء ٕالنضاج اكفة رشوط تزنيل إالصالح الهيلكي  الفا
ة  لتوجهيات املولوية السام عية، وفقا  ج الصحية وتوسيع جمال التغطية 

ضيات القانون  جلال امل دمحم السادس الل مق نرصه هللا، واملرتمجة من 
ٔساسية يف  اور  ة كذ مك عية، واملدر ج محلاية  إالطار املتعلق 
ٔن صدور تقرر  ىل  مج العمل احلكويم، فقد اعترب يف الوزارة  ر
ٔسس واملركزات اليت  لس يف هذه الفرتة يعد فرصة ساحنة لتدعمي ا ا

دها يف مت اع لمنظومة الصحيةس   . تزنيل إالصالح الشمويل املرتقب 
 14، ومبجرد رش مضامني التقرر يف اجلريدة الرمسية لتارخي 

ه دورية ٕاىل لك 2022مارس  ا عقب ذ بتوج ٔسبو ، قامت الوزارة 
اب الفوري، لك  ك ملراكز الصحية والال ممركزة، تدعومه ٕاىل  هيا  مسؤو

ح نقاش معمق يف ف خيصه، حتت ٕارش  ىل ف لوزارة  شية العامة  اف املف
لس  عية يف تقرر ا ج ة وامحلاية  ٔن احملاور املتعلقة بقطاع الص ش
سيق حممك،  ال حمددة وبت ٓ ت وتزنيل خمطط معل ب لحسا ىل  ٔ ا
و وكذ وطنيا، قصد تعبئة  ت القرار، حمليا،  خنراط لاكفة مستو و

ه ما يلزم من ا ٔو ة، ملعاجلة النقائص و ت املتا ملوارد والوسائل وإالماك
رها، لتصحيح وتقومي املسار ٔ   .القصور اليت 

لكيف بعض مصاحل  ارطة طريق معلية، مت  ٔمثر لك ذ بوضع  وقد 
ة  ٔجرٔة ما تضمنته من تدابري ٕاصالح بة ودمع  لوزارة ملوا إالدراة املركزية 

مع ىل  بري مهنا احلاكمة وتدبري وسائل ا انب  ٔمكل، مهت يف  ه ا الو
ٔساسية، واليت  وبعض جماالت املنظومة الصحية وكذا التغطية الصحية ا

ستعرض بعضا مهنا كام ييل   :س
شلك شامل  ٔوال، ليات حاكمة القطاع  ادة النظر يف هيئات و ٕا

ٔهيل املنظومة ي يمت  ومعيق، وذ يف ٕاطار ورش ٕاصالح وت الصحية ا
ة، مع مرافقة لك ذ  ة السام لتوجهيات امللك ذا  ليه، تنف شتغال 

ع إالجناز؛ ليات لت مي حصي إالجنازات ووضع    بتق
داث نظام معلومايت حصي  نيا، رب ٕا لقطاع،  لرمقنة الشام  داد  إال

ىل ىل امللف الطيب املعلومايت املشرتك و ركز  دمج وشامل،   ربط م
دجمة  ٔنظمة معلوماتية م داد  ا املعلومات وٕا ولوج املؤسسات الصحية بتك
ول  ال والق ستق رشية و ات الصحية واملوارد ال ٔدوية واملنت لتدبري ا

ة؛ ات العموم شف  اكفة املس
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ىل ) la gestion déléguée(كرس هنج إالرشاف املنتدب  لثا،
داث املؤسسات الصحية  اجلديدة لفائدة الواكالت املتخصصة يف مشاريع ٕا

ال ىل املعايري والرشوط : ا دا  لتجهزيات العامة، اع اكلواك الوطنية 
ة املضمنة يف  ية والوظيف ٔهداف املعمتدة يف الربجمة الطبية والربجمة التق وا
دات  بريا من املصاحل والو ددا  د املرجعية اليت هتم  ئق والقوا الو

 الطبية؛
ىل خمطط إالصالح الهيلكي والتنظميي ملنظومة حتاقن  رابعا، شتغال 

الل ٕاخراج مرشوع  لية، من  ت املستق د بة الت م ملوا الواك "ا
م لعمل؛" الوطنية  ة  ملوارد والوسائل الاكف  مع تدعميها 
ة حمينة متتد ٕاىل  امسا، س وائية هبدف توفري  مراجعة السياسات ا

سري ولوج 2026ة اية سن ة قصد ت و ٔوراش املف ٔكرث ل كون مالمئة   ،
ٔخرى اكملستلزمات الطبية، لكهنا  واء واملواد الطبية ا املواطن ٕاىل ا

الل  لني يف القطاع  ابة النتظارات الفا ست  5سمتكن كذ من 
؛  سنوات املق

ملوارد سادسا، رب دمعها  شفائية  س رشية  حتسني تدبري املراكز  ال
املتخصصة وتعزز قدراهتا التدبريية يف انتظار استكامل تزنيل وتعممي النظام 
رة، مع  ال والفو ستق شطة  ٔ او  ىل م شفايئ، والعمل  س املعلومايت 

ذها؛ ة حسن تنف ع ومراق  تعزز ت
ات  سابعا، شف ملس ات  ال وتقدمي العال شطة استق ٔ جتويد 

ٔهي رب ت ة،  ه العموم ال وتدبري معلية إالرشاد والتوج ستق ل فضاءات 
ٔو التطبيق  رب الهاتف  ذ املواعيد  ٔ دمة  ت و نتظار ومعاجلة الشاك و

ة؛ ات العموم شف لمس  إاللكرتوين 
ا الت الطبية اليت تعرف م ملستع ال  ستق ، حتسني ظروف 

الت املتخصصة يف رب تطور مسا املستع بريا،  مج  ضغطا  ٕاطار الرب
ليل املرجعي  ٔهيل هذه املصاحل وفقا ملعايري ا الطيب اجلهوي وت
ىل تنظمي مسارات املرىض وسيري هذه  الت الطبية، والعمل  لمستع
ال  ستق ظمي مصاحل  اص ب رب ٕاصدار نص تنظميي  املصاحل، 
الت بني  الت وتطور ممارسة الطب عن بعد يف جمال املستع ملستع

دات امل ات القرب وكذا و شف شفائية اجلهوية وإالقلميية ومس س راكز 
داد  ىل ٕا تصة  لقرب، كام ستعمل املصاحل ا الت الطبية  املستع
ال  ستق شغيل مصاحل  مرشوع حيدد املهام ورشوط الوصول وطريقة 

الت؛  ملستع
ية سعا، ٔداء املصاحل الطبية التق برية لتجويد  وفق  بذل جمهودات 

ٔشعة،  ة الفحص  تربات، مصل ة، ا املعايري املعمتدة واملربات اجلراح
دات  ة، وحتسني الو دد غرف العمليات اجلراح دة  رب ز والصيدليات 

ورية لها؛ ة ا يف املراق ك ة و ٔهيل املربات اجلراح لتعقمي وت  امللكفة 
رب تفعيل مجم ارشا، رشية  ة من إالجراءات، حتسني تدبري املوارد ال و

د التدبري  ات واع شف لمس صصة  دة يف املناصب املالية ا مهنا الز

ٔوراش  عابية ملعاهد التكون وتظل ا س اجلهوي لها والرفع من الطاقة 
الكربى، الس مرشوع قانون الوظيفة الصحية املرتقب، ٕاضافة ٕاىل 

نة الطب انب مبزاو  ٔ ٔطباء ا ص ل ٔطباء مغاربة  الرتخ ببالد وحتفزي 
ٔم، وكذا تقوية الرشاكة بني  مه ا ىل العودة ودمع القطاع الصحي بب العامل 
رز مقومات تعزز  ٔ ات الرتابية، من  القطاع اخلاص والقطاع العام وامجلا

لقطاع؛ رشية  مثني املوارد ال  و
الصحية ٕاعطاء العناية الالزمة والقصوى حملور التغطية  ،11النقطة 

ث اخنرطت الوزارة يف التوجهيات الكربى اخلاصة بتعممي  ٔساسية، ح ا
عية، اليت كام نعمل من بني مركزاهتا توسيع التغطية الصحية  ج امحلاية 
اليا يف نظام  اهتم، مبن فهيم املدرجون  لك ف شمل مجيع املواطنني املغاربة  ل

ٔفق هناية  دة الطبية يف  ستفادة من ، مما س 2022املسا ميكهنم من 
شفاء س ٔدوية و اكليف العالج وا ي يغطي  ٔمني عن املرض ا  .الت

ىل مراجعة  ٔساسية، مت العمل  ل حاكمة التغطية الصحية ا ٔ و
ل سد  65.00القانون رمق  ٔ ٔساسية، من  مبثابة مدونة التغطية الصحية ا

شاط الواك الوط  ركزي  ىل بعض الثغرات اليت تعرتيه و ٔمني الصحي  لت نية 
سية ا الرئ   .ا

لحكومة  ٔمانة العامة  ىل ا ل الوزارة  وقد مت عرض املرشوع من ق
ٔكتور  ل استكامل ٕاجراءات تزنيل القانون رمق 2019الل شهر  ٔ ، ومن 

ٔسايس عن املرض، مت العمل  98.15 اري ا ٔمني إالج املتعلق بنظام الت
ىل ٕاصد لني  ور مبعية مجيع املتد ار النصوص التنظميية لتطبيق القانون املذ

ة من  ٔو مجمو ٔو صنف فرعي  ىل ٕادراج لك صنف  لتدرج  والعمل 
ات املهنيني والعامل املستقلني  شمل ف اص اخلاضعني ل ٔش ٔصناف من ا ا
ات  اصا، وكذا ٕادراج ف شاطا  زاولون  ن  ٔجراء ا ري ا اص  ٔش وا

ىل ا الل املصادقة  اص اخلاضعني لنظام ٔخرى من  ٔش ملراسمي املتعلقة 
ن ميسكون  ار والصناع التقليديني، ا دة والت املسامهة املهنية املو
ٔطباء والصياد واملوثقني والبياطرة  اتيني وا احملاسبة واملقاولني ا
ٕالضافة ٕاىل املراسمي املتعلقة  ريمه،  ني و ني الطبوغراف واملهندسني واملسا

ٔخ ات  انني، : رى مهنمبف ٔجرة وف ني وسائقي سيارات ا ة وحرف فال
وي احلقوق املرتبطني هبم   .ٕالضافة كذ 

ة  ة مكهنيي الص ات املتبق ىل ٕادماج الف واصل العمل  كام س
ني وكذا  ن السياح ار واملرشد والسائقني املهنيني واملفوضني القضائيني والت

دة من نظام  ات املعوزة املستف دة الف د"الطبية املسا  (RAMED3)" رام
الل ما تبقى من سنة    .2022لك ذ 

ة،  و ٔوراش الكربى املف بة لك هذه التدابري يف ٕاطار ا هذا، وملوا
ادئ  ٔربعة م ىل  الراكز  لمنظومة الصحية،  يتواصل إالصالح الهيلكي 

  :توجهيية

                                                 
3 Régime d'Assistance Médicale 
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رشية؛ - 1   مثني املوارد ال
ٔهيل العرض الصحي؛ - 2  ت
داث مجمو  - 3 رابية؛ٕا  ات حصية 
لني - 4 د ملف طيب للك مريض مشرتك بني اكفة املتد  .اع

ىل حسن إالصغاء   .شكرا 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :الرئ
ر احملرتم   .شكرا السيد الوز

ة ر الفال لسيد وز والصيد البحري والتمنية القروية واملياه  اللكمة 
ت   .والغا

ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه صديقيالسيد دمحم  ر الفال ، وز
ت   :والغا

﷽  
ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ت يف عرضها  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا طرقت السيدة الرئ ف
لخرض والفواكهٕاىل سلس  ٔسواق امجل  واجن و   .ا

واجن سبة لسلس ا ال ٔمه  :ف واجن من بني  ربية ا ل  يعد القطاع د
ن  ىل الصعيد ٔساسيا  ملغرب، ويلعب دورا  ة  ات إالنتاج القطا
ٔولوية مضن خمطط  واجن ب عي، وقد حظيت سلس ا ج صادي و ق

ٔخرض" سلس ذات قمي"املغرب ا سامه يف رفع الناجت ،  الية  ة مضافة 
يل اخلام الفال ا   .ا

لقطاع سنة  مج  ر ٔول عقد  رام  درالية  2008ومت ٕا بني احلكومة والف
ٔربع سنوات  واجن،  ٔهداف 2013-2008البميهنية  ق ا ، وقد مت حتق

ىل  اصة  ٔول،  مج ا ل هناية الفرتة احملددة لهذا العقد الرب املسطرة ق
واجن مس  مج لتطور سلس ا توى إالنتاج، ومت جتديد هذا العقد الرب

ة التحويلية هبا، وذ 2020- 2011لفرتة  لصنا ٔولوية  ٔعطى ا ي  ، وا
واجن وتطور مناذج التجميع،  ات ا ت مثني م ل  ٔ ر من  س رب دمع 

سويق وٕانعاش تص وات ال دات الرتبية البدي وحتسني ق داث و ر وٕا د
واجن ات ا ت   .م

ٔهيل القطاع وٕانعاش  ىل ت ٔساسا  مج العمل لهذا العقد  ر واركز 
دود سنة  ر، وهكذا ٕاىل  سهتالك الوطين والتصد ر وشجيع  س

لحوم البيضاء  685ارتفع مستوى إالنتاج الوطين ٕاىل  2020 ٔلف طن من ا
سهتالك، مما سامه يف  6.55و دة من بيض  ضامن تغطية مليار و

سبة  سهتالك ب ات  واجن، وقد مكن  %100اج ات ا تو من م
لفرد ليصل ٕاىل  سهتالك السنوي   21هذا إالنتاج من الرفع من مستوى 

الل الفرتة  لحوم البيضاء  ل 2020-2018يلو غرام من ا ، يعين املعدل د
 .هاذ الفرتة

واجن، يتع ه قطاع ا ٔمروخبصوص املعيقات اليت توا   :لق ا
كرثة الوسطاء يف القطاع؛ -   ٔوال، 
ب  - ص من طرف املك رخ ىل  ة اليت ال تتوفر  دات إالنتاج الو

ة؛ ات الفالح لمنت لسالمة الصحية    الوطين 
يلك - ري  واجن احلية  واجن احلية يمت  %92: سوق ا من حلوم ا

رب املذاحب التقليدية؛   سويقها 
دات ضعف استغالل جمازر ا - د و واجن العرصية واسمترار توا

ٔهيلها شات، وضعف ت ٔي الر حب التقليدي،    .ا

ٔساسيا يف تطور القطاع  ائقا  شلك  الالت، واليت  خ ظرا لهاذ  ف
ة والصيد البحري والتمنية القروية  واجن، قامت وزارة الفال ل ا د

ات الوزارية املعنية واملهنيني بعدة  متثل ف ييلرشاكة مع القطا   :ٕاجراءات 
ضيات القانون رمق  ٔوال، املتعلق  03.12تعزز القطاع املنظم طبقا ملق

منهنية لقطاع  درالية الب لف رتاف  ه  ي مت مبوج منهنية، وا لهيئات الب
ل خمطط  درالية اكنت يه قامئة ق ٔن هاذ الف يل بغيت نقول ب واجن، ا ا

ٔخرض" اور  ، ولكن ميل"املغرب ا رتاف هبا ولت مك اء القانون مت 
واجن؛ د لقطاع ا   وح

ضيات القانون  نيا، واجن طبقا ملق ربية ا دات  ٔهيل و  49.99ت
ة ٕانتاج وسويق  ة ومبراق اج لوقاية الصحية لرتبية الطيور ا املتعلق 

ص ما يقرب من  رخ ت هذه العملية من  اهتا، حبيث مك تو  9000م
ربي دة  واجن وو مركز توظيب  19جمزرة معمتدة و 27حمضن و 56ة ا

سهتالك و الف املربة و 40بيض  ٔ دة لتصنيع ا دات لتحويل  3و و
لحوم 50البيض و دة لتقطيع ا   .و

ازر  زال استغالل وشغيل طاقة ا ازر، فال  ٔما ف خيص ا
افسة حوايل  اليا ضعيفة وتعاين من م ازر ٔلف ر 15الصناعية  شة، فا

ددها  ة من طرف  27اليت يبلغ  لكهنا مل ) l’ONSSA4(يه معمتدة ومراق
ٔن  رتاق السوق وتعاجل جزءا ضعيفا من ٕانتاج القطاع، فالواقع  متكن من ا

ٔكرث من  شات تعاجل  اج و %90الر يك  %10من حلوم ا من حلوم ا
ري من اجل  ىل املستوى الوطين، وقد مت بذل الك هود لتحسني الرويم 

ل الفعيل للك  الخنراط والتد حب، لكن هذا يبقى رهينا  سويق وا ال
لني املعنيني   .الفا

ورية املشرتكة بتارخي  ىل ا ع   2019ماي  3ويف هذا إالطار، مت التوق
ع، هذه  ة والت لية لفرض مساطر املراق ا ة وا من طرف وزارة الفال

خلصوص رشوط النقل  ورية هتم  واجن احلية والرشوط ا وسويق ا
ات احلرصية  يا ة لالح لقرب املو حب  دات ا ستوفهيا و ٔن  اليت جيب 

                                                 
4 Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 
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مجل ومنط  ٔسواق البيع  واجن ٕاىل  ٔرس، وحتدد كذ رشوط ولوج ا ل
واجن ات ا ت ع م ٔسواق لضامن ت   .معل هذه ا

متزي بد ٔن هذا القطاع  ٔخرى، جتدر إالشارة ٕاىل  ة  الية ومن  ة  ينام
ث  اصة السوق إالفريقي، ح ة،  ٔسواق اخلارج ر وولوج ا يف جمال التصد

اج  2018بلغ جحم الصادرات سنة  ل د ٔ س  سبة لبيض التفق ل
لحم،  د 21.044.000ا يت يوم وا دة من كتا   .و

سبات خمطط  ٔخرض"ولرتسيخ مك مثني القطاع ويف " املغرب ا و
سرتاتيجية ٔخرض"اجلديدة  ٕاطار تزنيل  ٓن الوزارة "اجليل ا ، تعمل ا

مج  ىل عقد الرب رية  ٔ لمسات ا ىل وضع ا - 2022رشاكة مع املهنيني 
سعى ٕاىل الرفع من مستوى  2030 ي س واجن، ا سبة لسلس ا ل

لحوم البيضاء و 912.000إالنتاج إالجاميل ٕاىل  مليار بيضة  7.6طن من ا
ٔفق سنة  واجن تدرجييا ٕاىل ، مع حتس2030يف  ات ا ت ني اسهتالك م

د سنو واملرور من  24 لفرد الوا واجن  ٕاىل  195يلوغرام من حلوم ا
لفرد سنو 200   .بيضة 

ىل  اليا  توفر بالد  لخرض والفواكه، ف ٔسواق امجل   38ف خيص 
سويق حوايل  لخرض والفواكه ل لجم  مليون طن سنو من  3.5سوق 

ٔي ما يعادل اخلرض من  %30من إالنتاج الوطين، فقط  %30 والفواكه، 
، مما ميكن من ٕاجناز رمق  ل امجل ٔسواق د مير  يل  إالنتاج الوطين ا

رمه 7معامالت سنوي يبلغ حوايل  ل ا   .مليار د
ٔسواق امجل  ت، فٕان  لحسا ىل  ٔ لس ا ر تقرر ا وفعال، كام ذ

دة م  الالت، مهنااحلالية تعاين من    :شالك واخ
اء  - ست ٔسواق امجل وانعدام اخلدمات هبا،  ة التحتية  ضعف الب

ٔسواق؛   دد قليل من ا
ري املالمئة؛ -   الظروف الصحية والنظافة 
؛ - ٔسواق امجل ٔداء  اذبية و ىل  ري مالمئ، مما يؤر سلبا  سيري    منط 
لرتاب الوطين؛ - ة  اكف ري م   تغطية 
ٔسعار تعدد -   .الوسطاء مما يؤدي ٕاىل ارتفاع ا

 ، ٔسواق ببالد ة معل هذه ا الالت واليت تعيق جنا خ ونظرا لهذه 
ارة بوضع خطة ٕاصالح  لية ووزارة الت ا ة ووزارة ا قامت وزارة الفال
لفواكه واخلرض، وتعمتد هذه اخلطة  ٔسواق امجل  شاء وحتديث  ة ٕال طمو

ٔسواق  ي  ي  34امجل واخلرض والفواكه، يضم ىل خمطط توجهي سوقا وا
ٔمه  ركز  لساكنة، و ٔفضل  لرتاب الوطين خلدمة  وازنة  هيدف ٕاىل تغطية م

ىل  :حماور هذا إالصالح 
كون عرصية  يل خصها  ات التحتية ا ل الب ٔول د ٔوال، يف اجلانب ا

يل خ  ات التحتية ا ٔوال، الب عابية مالمئة، وفهيا،  ستجيب وطاقة اس صها 
عددة  ٔسواق م  ، ٔسواق امجل عابية  س لطاقة  ولية ومالءمة  لمعايري ا
وانية  ات نباتية وح تو ذائية وم ة و ات فالح تو ات، يعين م املنتو

دمات، خصوصا ف خيص حمطة  ل اكمل  شطة، عرض م ٔ عددة ا وم
املواد  التربيد وحمطات لغسل وختزن الصناديق وورش لفرز وتعبئة

ة  دمات مو دمات حصية و ت،  ة، مجع ومعاجلة النفا الفالح
اص؛ ٔش  ل

ٔسواق  كون فعال لهاذ  يل خصو  سيري ا ٔما اجلانب الثاين فهيم منط ال
لخرض والفواكه، وميكن من تطور هذه املرافق، ويعمتد التدبري  امجل 

ٔو الرشاكة مع القطاع اخلاص  .املفوض 
ر ٓ ٔمه ا متثل  ة لهذا إالصالح و   :املرتق

ٔسواق  - رب  ة املسوقة  ات الفالح لمنتو ٔوال، يف حتسني سلس القمي 
ات، مما يؤدي ٕاىل حتسني  ىل جودة املنتو امجل واليت تؤر ٕاجيابيا 

ني؛ ل الفال  د
ٔسواق امجل من  - رب  مليون  3.5الرفع من جحم اخلرض والفواكه اليت متر 

اليا ٕاىل ما يفوق   مليون طن؛ 6طن 
ر ٕاجاميل يفوق  - رمه؛ 9ٕاجناز اس ل ا  مليار د
لشغل، حوايل  - مة  صب شغل 100.000لق فرص   .م

ٕالجناز وتفعيل هاذ إالصالح، فٕان إالسرتاتيجية اجلديدة لتمنية القطاع 
ٔخرض"الفال  ر "اجليل ا ال امل نرصه هللا يف فربا ٔطلقها  ، اليت 

ٔساسا ف2020 لها الثانية ٕاىل حتسني ظروف ، هتدف   خيص الركزية د
شاء  الل ٕا ة، وذ من  ات الفالح وات توزيع املنت سويق وحتديث ق

ٔفق  12 مجل من اجليل اجلديد يف  ، وذ يف ٕاطار 2030سوقا 
ة ططات اجلهوية لتزنيل إالسرتاتيجية الفالح   .ا

ؤسساتيني، مرشوع وقد رشعنا يف ٕاجناز مرشوع مع طبعا الرشاكء امل
رشاكة كذ مع السلطات  ط، وذ  منوذ من اجليل اجلديد يف الر
ٔشغال  كمتل ا ادي  ش  اليا يف طور البناء ومتناو من هللا  احمللية، وهو 

ل 2023يف مارس    .املق
ٔول املكون من  شاء الشطر ا ىل ٕا اليا  ٔخرى، نعمل  ة   4ومن 

وي  ش ٔسواق امجل ذات بعد  اس ومرا من اجليل اجلديد برباكن ومك
ٔسواق هناية سنة  ر، ويتوقع ٕاجناز هذه ا ٔاكد يل 2024و ، والشطر الثاين ا

ة يعين  ٔسواق املتبق ادي جيي من بعد 7هيم ا   .ٔسواق، 
دت  ٔ ابة ملطالب املهنيني، فقد  ٔنه است شري ٕاال  وكذ بغيت 

د ة مرشوع قانون  لفال خرطني الوزارة امللكفة  يل م معني ا متكني ا يد 
ارية املرور  لخرض والفواكه، دون ٕاج سويق املبارش  ل يف التجميع الفال 

ل  ، وهذا القانون د ٔسواق امجل لس  37.21ب ليه ا يل اكن صادق  ا
ل  لمك املوقر يف يوليوز املايض، وسميكن هذا إالطار من جتاوز تد د

الل عقد رشااكت مع الوسطاء ومن توسيع شبكة تو  زيع هذه املواد، من 
ٔخرى املنظمة ية ا سهتال ٔسواق الكربى واملتوسطة وكذا احملطات    .ا

اهمك ىل ان   .وشكرا 
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س   :السيد الرئ
ر احملرتم   .شكرا السيد الوز

نتقال الطايق والتمنية املستدامة  رة  لسيدة وز ٓن  ٔعطي اللكمة ا و
 ٔ لتني، املدا ا صادي يف مدا ق ر إالدماج  وىل نيابة عن السيد وز

شغيل والكفاءات؛ واملدا الثانية حول قضا  واملقاو الصغرى وال
  .نتقال الطايق والتمنية املستدامة
رة احملرتمة   .تفضيل السيدة الوز

نتقال الطايق والتمنية املستدامة، نيابة عن  رة  السيدة ليىل بنعيل، وز
صادي واملقاو ، لسكوري وحبسوالسيد يوس ا ق ر إالدماج  وز

شغيل والكفاءات   :الصغرى وال
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

صادي واملقاو  ق ر إالدماج  غنلقي اللكمة عوض السيد وز
ورو البارح ب بفريوس  ٔص ٔنه  شغيل والكفاءات    .الصغرى وال

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،السيدات والسادة امل    س

لس  لم اقشة التقرر السنوي  ٔتناول اللكمة يف ٕاطار م ٔن  رشفين 
يت  رمس س ت  لحسا ىل  ٔ لسيدة 2020- 2019ا ٔتقدم  اسبة  ، ويه م

لس  ٔدوار اليت يضطلع هبا ا ٔمهية ا ىل  يد  ٔ لشكر والت ٔول  س ا الرئ
عتباره الهيئة العليا ملراق  ت،  لحسا ىل  ٔ ة ببالدا   .ة املالية العموم

ىل غرار لك التقارر  ا يف هذه اجللسة، و اقش ٕان التقرر موضوع م
ٔمهية كربى يف تدعمي  يس  ك ت،  لحسا ىل  ٔ لس ا اليت يصدرها ا
ة واملسؤولية، ويه املبادئ اليت ال  ادئ وقمي احلاكمة والشفاف وحامية م

ستقمي دو املؤسسات بدوهن ٔن   2011ا، وهذا ما رخسه دستور ميكن 
حملاسبة ٔ ربط املسؤولية  د   .بتكرس م

ٔمام املؤسسة  اقشة هذا التقرر السنوي  ٔن عرض وم ه  ومما ال شك ف
ح لعموم املواطنات  لحاكمة، وي ة املؤسساتية  رشيعية املوقرة يعزز املراق ال

ىل مضامني هذه التقارر املهمة، وهو م ا يقوي املسار واملواطنني إالطالع 
ة، اليت  اص واملراق ف ٔمعق لعمليات  ، ويعطي بعدا  ميقراطي ببالد ا
ضيات القانونية  لضوابط واملق ا  رتام ىل مدى ا لوقوف  مة  لية  نعتربه 
ستورية يف معلية التدبري اليت نتحمل  واملساطر املعمول هبا واملبادئ ا

 .مسؤوليهتا يف اجلوانب التالية

س، السيد   الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

شغيل  لواك الوطنية ٕالنعاش ال ليت احملور املتعلق  ٔتناول يف مدا س
ٔهنا اجلوانب التالية ش ٔورد التقرر السنوي    :والكفاءات واليت 

؛ ٔوال، لواك سرتاتيجي ونظام احلاكمة  متوقع    ا
ٔجور؛ نيا، شغيل امل   ٕانعاش ال

ايت ا،لث شغيل ا شغيل ودمع ال   .حتسني قابلية ال

لواك سرتاتيجي ونظام احلاكمة  متوقع    :ا
ت الوزارة بتعزز متوقع  لحسا ىل  ٔ لس ا ث يويص ا الواك "ح

شغيل والكفاءات شغيل مع وضع " الوطنية ٕالنعاش ال ل مكرفق معويم 
ني  ة من الباح شغيل تالمئ لك ف ادة النظر رامج ٕانعاش ال عن الشغل، وٕا

ٕالضافة ٕاىل  ٔهيلية، و ٔن تلعبه يف تدبري التكوينات الت ي جيب  ور ا يف ا
ت الواك مبا ييل لحسا ىل  ٔ لس ا   :ذ يويص ا

  لتمنية مضن عقود الربامج املتعاقد ىل تزنيل خمططاهتا  احلرص 
و وحمليا، مع ٕادماج مؤرشات نوعية  ٔهنا مع مصاحلها  ذ ش ٔ ت

ة املسهتدفة واخلصوصيات الرتابية والقطاعية؛  العتبار الف
  ىل توافق نظام معلومات الواك مع خمططاهتا التمنوية احلرص 

ة؛ ٓم دجمة و شطهتا بتطبيقات فعا وم ٔ  وتغطية مجيع 
  لتكون التعاقدي سبة  ل لزتامات املقررة  رتام  ىل ا احلرص 

ل ال  ٔ ني عن لشغل، اكلتكون من  توظيف، يضمن ٕادماج الباح
 الشغل املكونني يف هذا إالطار؛

  كون هذه ٔن  ىل  ٔهييل واحلرص  رامج التكون الت حتسني فعالية 
شاور مع الرشاكء  شغيل، ب ل ة  ق التكوينات مرتبطة بفرص حق
دمات يف جمال  ل ىل وضع وتفعيل عرض  املعنيني، واحلرص 

اميل املشاريع يو بة ودمع  ٔدوات وستجيب موا حض املسار وا
شغيل هبذا  شاري ال ه، مع دمع قدرات مس ة م خلصوصيات لك ف

 .اخلصوص

ىل  سرتاتيجي  ويف هذا الصدد، تعمل الواك يف مرشوع خمططهتا 
عتبارها ٕاجراءات حتفزيية، وعروض اخلدمات اليت من  متيزي بني الربامج،  ا

ٔن جتعل من الواك مرفقا معوم  ٔهنا  هنج ش شغيل دامج وشامل، كام  ا ل
ة  لتقائية يف السياسات العموم ة حنو  دجمة مو الواك سياسة رشاكة م
ل تعزز عرضها اخلدمايت  ٔ شغيل والرشااكت مع القطاع اخلاص من  ل

لمرتفقني ايل وتقريب اخلدمات  ات ودمع البعد ا   .لبعض الف

ٔجور شغيل امل   :ٕانعاش ال
رام مي اليت تنخرط فهيا وف خيص  شغيل، فٕان معليات التق ج ٕانعاش ال

ات  الص خمر الواك وعيا مهنا برضورة التحسني املسمتر، متكن من است
ني عن الشغل،  ة من الباح ٔكرث فعالية تتالءم مع لك ف رامج  سهل وضع 

ٔزيد من  الية  ٔن جتربة الواك ا ة يف  20كام  سنة جتعل مهنا قوة اقرتاح
ىل الصعيد الوطين و  ات املرتفقني  ستجيب حلاج ديدة  رامج  ضع 

  .واجلهوي وإالقلميي
ة  ع التوصيات املو ىل تزنيل وت ٔن الواك حترص  وجتدر إالشارة ٕاىل 
ث رشعت الواك يف جتويد  ت، ح لحسا ىل  ٔ لس ا لها من طرف ا
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ليات لتزنيل خمططاهتا نظام التعاقد مع مصاحلها اجلهوية وإالقلميية مع وضع  
ٔهداف  ٔن حتديد ا ث  الية، ح ٔ اخلصوصية ا د رب ٕارساء م لتمنية، 
عتبار  ذ بعني  ٔ شخيص جمايل مع ٕادماج مؤرشات نوعية، ت ىل  ركز 
ٔ التطور  د يل عن م ة املسهتدفة واخلصوصية الرتابية والقطاعية، مع الت الف

  .اخلطي السنوي
ىل استكام ادة سهر الواك  رب مرشوع ٕا ل ورش التحول الرمقي 

اية  ر ة"تصممي النظام املعلومايت احلايل  ٔلف ي سوف "واك حتدي ا ، وا
ل ممت سنة  ىش مع  2022ميكن ق ديد، ي ز نظام معلومايت  شاء راك من ٕا

شغيل   .اسرتاتيجية الواك وتطورات قطاع الوساطة يف ال
ٔثري التكون التعاقدي  مي ت ن، تقوم الواك لتق د ىل اندماج املستف

ل  ارشة من ق د يمت ملؤه م يل لٕالدماج، وهو مس ان مر د است ع
ٔداء  لية ا ٔن  ر الواك إالقلميية، كام  ل مد ليه من ق املشغل ومصادق 

سبة  ٔهيل حتدد  ليل مساطر الت ة  %20املعمتدة، وفقا  لغ اتفاق من م
نالتكون عن ٕادماج املست  د   .ف

ايت شغيل ا شغيل ودمع ال  :حتسني قابلية ال
لجنة اجلهوية  بثقة عن ا ية م ٔهييل، تقوم جلنة تق ت ف خيص التكون ال

لفقرة  شغيل بدراسة العروض واملشاريع، وذ معال   8لتحسني قابلية ال
ا فالتكوينات املنجزة يف ٕاطار التكون  ٔهيل،  لت من دليل املساطر 

ٔهييل ورة، الت لجنة املذ كون موضوع تصديق مسبق من طرف ا  املقرتح 
شغيل  ر ال ورية املشرتكة ما بني وز ىل مستوى ا ام حمددة  واليت لها 

لية ا   .والتكون املهين ووزر ا
ٔن مؤسسة التكون  شري ٕاىل  ٔهيل  ٔن دليل مساطر الت وجتدر إالشارة 

بة يف إالدماج، دمات املوا لغ  ملزمة بضامن  دمة مؤدى عهنا م ويه 
ارج  2000 اكليف هذه اخلدمة  د مدمج، وتبقى  درمه عن لك مستف

اكليف التكون وال تؤدى ٕاال بعد تعليل إالدماج، وتقوم الواك بتطور  عن 
امل  ة  ٔفضل مع ف شلك  يفها  ك ل  ٔ بة من  لموا ة  نو ليات م ٔدوات و

ش شار املتخصص يف ٕا لمس الل مرشوع، وميكن  اء املقاوالت من 
ٔدوات تلبية  ة من ا ىل املستوى إالقلميي ومجمو التكون املسمتر والتدريب 
بة من  دمات املوا ىل رمقنة  اميل املشاريع، وتعمل الواك  انتظارات 

رشية واملالية ا عن بعد، اعتبارا حملدودية املوارد ال ل ٕادرا ٔ.  
طط إالسرتاتيجي لت  منية الواك ٕارساء نظام حاكمة ويتو مرشوع ا

يفة  دة، كتطور املعلومات الك ىل املامرسات اجليدة يف جماالت  يعمتد 
لمسامهة يف استقراء سوق الشغل، وكذ يف جمال تدبري  وٕادارة املعارف 

لية يل يه دا ظومة الرقابة ا رب حتديث م اطر  ٔداءات وا   .ا
يل طط إالسرتاتيجي ا ٔن هناك ا ٔمه كام  رشي من   يعترب العنرص ال

دمات الوساطة  ٔدوار جوهرية يف تقدمي  ، ملا يلعبه من  منية الواك حماور 
اصة ٕالدارة املوارد  ىل تطور سياسة  لمرتفقني، ولهذا ستعمل الواك 

ات والتطورات اليت يعرفها القطاع، وسامه يف  اج ل ستجيب  رشية،  ال
لواك رشيعالريق بعالقة املشغل  ال رائدا يف جمال ال   . لكوهنا فا

س،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

لسمك املوقر وللك السيدات  دد الشكر  ٔ ٔن  ٔود  يف اخلتام، 
م املتواصل لك املواضيع ذات الص  ىل اه شارن  والسادة املس

صا ق ل وزارة إالدماج  صاص د خ االت  دي واملقاو الصغرى مب
لتعاطي  ىل استعداد الوزارة  يد  ٔ دد الت ٔ شغيل والكفاءات، و وال
ىل  ٔ لس ا إالجيايب مع خمتلف املالحظات والتوصيات الصادرة عن ا

شارن اقشات السيدات والسادة املس ت وعن م   .لحسا
ة وشبابنا، يف ظل الق نا التكوي ظوم ري م ه  ا هللا ملا ف ادة فوفق

ٔيده   .الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة ني، رئ شار السيد دمحم ح   :املس
رة   .شكرا السيدة الوز

ك رة؟    ؟ سمتري السيدة الوز

نتقال الطايق والتمنية املستدامة رة    :السيدة وز
رةبصفيت    .قال الطايقنت وز

س    :اجللسةالسيد رئ
ٓن    .اسمترينعم، ا

نتقال الطايق والتمنية املستدامة رة    :السيدة وز
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

  والسيدة والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   والسيدات والسادة املس

ل ٔول  س ا ه السيدة الرئ ي قدم ال مع مضامني العرض ا فا لس ف م
ني  الل السن لس  ٔعامل ا ٔعضاء الربملان حول  ٔمام  ىل  ٔ - 2019ا

ٔن 2020 ش ة من املعطيات  ٔمام جملسمك املوقر مجمو ٔقدم  ٔن  سعدين   ،
ٕالضافة ٕاىل مج من التدابري وإالجراءات اليت اختذهتا  مضامني العرض، 

ت لحسا ىل  ٔ لس ا   .الوزارة، تفعيال لتوصيات تقرر ا
ستورية املهمة اليت يقوم وق ٔدوار ا شيد  ٔن  ، ال ميكن ٕاال  ل ذ

ل حامية  ٔ لكفاءات اليت تعمل به من  ت و لحسا ىل  ٔ لس ا هبا ا
ىش مع  ٔهنا ت ة واحملاسبة، خصوصا  ادئ وقمي احلاكمة اجليدة والشفاف م

ٔن هن الل هاذ اجللسة  منوذج التمنوي اجلديد، كام ال يفوتنا  السيدة  ا
ٔول  ىل الثقة املولوية الرشيفة  ت  لحسا ىل  ٔ لس ا لم ٔول  س ا الرئ
ىل  ٔول لهذه املؤسسة الوطنية، اليت حترص  س ا صب الرئ سيدة تتوىل م

ة ىل املالية العموم  .ممارسة الرقابة العليا 
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  حرضات السيدات والسادة،
ا   رية تطورا دميغراف ٔ الل العقود ا ٔدى ٕاىل عرف املغرب  بريا، مما 

ت  ت يف مجع النفا ٔساسية وتفامق الصعو ىل اخلدمات ا ارتفاع الطلب 
ال  لفة يف ا ت املزنلية ا مثيهنا، وتصل مكية النفا املزنلية واملامث لها و

يعادل تقريبا  6احلرضي فقط ٕاىل حوايل  يل   800مليون طن يف السنة ا
متزي ال  ا، و ال غرام للك فرد يوم ملغرب، الس  لفة  ت املزنلية ا نفا

سبة الرطوبة وسبة املواد العضوية اليت متثل ما يفوق  رتفاع  احلرضي 
رت 60% ٔ شار املطارح العشوائية اليت  ٔدى هذا الوضع ٕاىل ان ، وقد 

ٔمراض، وهذا  ة والسطحية وتفيش ا ىل جودة املياه اجلوف شلك سليب 
ىل  ر سلبيا  ٔ عي يف البالد وتدهور الوضع ي ج صادي و ق منو  ا
ام شلك  يئ    .الب

ت واستدراك  ىل إالشاكليات املرتبطة بتدبري ومعاجلة النفا لتغلب 
ٔخر احلاصل، مت سنة  املتعلق بتدبري  28.00ٕاقرار القانون رمق  2006الت

لص مهنا، كام قام قطاع التمنية املستدامة سنة  ت والت  2007النفا
ت املزنلية  مج الوطين لتدبري النفا داد الرب ٕ لية  ا رشاكة مع وزارة ا

ٓنذاك إالجاملية بـ ه  ي قدرت لكف مج ا  40واملامث لها، فهيدف هذا الرب
ٔفق  رمه يف  ل ا   :ٕاىل 2022مليار د

  ت ٕاىل مستوى ل مجع النفا سبة د  ؛%90الرفع من ال
  مثني ت املزنلية لصاحل لك املراكز احلرضية؛ٕاجناز مراكز لطمر و  النفا
 مث ة وتطور معلية الفرز وتدور و ري املراق ٔهيل لك املطارح  ادة ت ني ٕا

ة لرفع مستوى التدور ٕاىل  رب مشاريع منوذج ت    .%20النفا

لجنة الوطنية اليت ترتٔسها  مج، كتقوم ا خبصوص حاكمة هذا الرب
نتقال الطايق والتمن  مج السنوي وزارة  ىل الرب ملصادقة  ية املستدامة 

ل  دة د داده من طرف و ي يمت ٕا مع، وا ة لرشوط ا لمشاريع املستوف
لية ا لهيا وزارة ا رشف  مج اليت    .سيري الرب

مج يف ٕاطار  مع من طرف هذا الرب دة من ا ذ املشاريع املستف يمت تنف
ات الرتاب  ات رشاكة مع امجلا ية اتفاق دة التق ملسا بهتا  ية املعنية، موا

خصصة ٕالجناز  راسات م رب وضع رهن ٕاشارهتا ماكتب  الالزمة، وذ 
ل  داد ملفات الطلب د ت وٕا دراسات اجلدوى ملشاريع تدبري النفا

مع مايل يقدر بـ د ا مليون  47العروض، وقد خصص لهذا الغرض وا
رمه ل ا   .د

ذ هذا ال دود هناية سنة ويف ٕاطار تنف مج مت ٕاىل  ق  2021رب حتق
ر إالجاميل حوايل  س رمه،  21دة ٕاجنازات، بلغ جحم  ل ا مليار د

نتقال الطايق بـ  ه وزارة  رمه، وهتم هاذ  3سامهت ف ل ا مليار د
  :إالجنازات ما ييل

  نية ملراكز احلرضية بطريقة  ت  ٔوال، الرفع من معدل مجع النفا
يل اكنت سنة  %44عوض  %96 مستوى ٕاىل  ؛2008ا

  ة ومراكز ل مطارح املراق ت دا سبة معاجلة النفا الرفع من 
ت ٕاىل  ل النفا ة مقابل  %63الطمر والتمثني د ت املنت من النفا

ل سنة  10%  ؛2008ق
  ري من املدن مهنا 26ٕاجناز لك ا  ا مراق دة، : مطر فاس، و

 ٕاخل؛... واجلديدة
 ت، مت ٕاجناز  13مهة يف ٕاجناز املسا مثني النفا  %6مركز لفرز و

دور  ش واحلسمية، وبو مهنا ويه املراكز املوجودة يف لك من مرا
مثني  سبة الفرز و يل هتدف ٕاىل رفع  ا وتطوان، وا وٕافران وا

ال؛ ت املزنلية وتطور املنظومة الصناعية يف هذا ا  النفا
  ٔهيل ادة ت ا عش 66ٕا الق مطر ث مت ٕا ا مهنا  39وائيا، ح مطر

ٓخر؛ 27وهتيئة  ا   مطر
  داد ت املزنلية واملامث لها،  51ٕا خمططا عامالتيا وٕاقلمييا لتدبري النفا

داد، واليت خصص لها  13وهناك  قدمة لٕال ل م خمططا يف مرا
ل  د الغالف مايل د ل التمنية املستدامة وا مليون  95القطاع د

رمه ل ا  .د

ٔنه رمغ هذه إالجنازات اليت حتققت يف ٕاطار هذا  وجتدر إالشارة ٕاىل 
ٔجنزت  ته، ف ٔهداف احملددة لبعض مكو ق لك ا مج، مل يمت حتق الرب

ت  2020الوزارة سنة  لنفا مج الوطين  ذ الرب ميية لتنف راسة تق د ا وا
ٔمه إالجنازات ل  ة د ا ىل اجلودة والن ، حفددت املزنلية، هبدف الوقوف 

ٔيضا اقرتحت  مج و ذ هذا الرب راهات اليت عرفها تنف فهيا املعيقات وإال
  .لوال لتجويد تزني

راسة ل هاذ ا ٔمه اخلالصات د   :متثل 
  ية اصل يف القدرات املالية والتق د النقص  ن وا ٔوال، اك

ع  داد وتدبري الصفقات وت ٕ يل تتعلق  اصة ا ات الرتابية،  لجام
الل املر  ة  رتاف ل التدبري املفوض لها  ة الرشاكت د ة ومراق اق

ستغالل؛ ل  ٔشغال ومرا ل ا  مرا
  ل توفري العقار ىل معليات الطمر، مما يطرح مشلك د صار  ق

برية  مكيات  ت  ٓت وٕانتاج عصارة النفا ش الرضوري لهذه امل
ان؛ ٔح ل ا  وغياب معاجلته يف 

  ت و مثني النفا شجيع الفرز من املصدر مع ضعف ٕادماج ضعف 
ري املهيلك   .ٕاخل... القطاع 

مي، وهبدف رفع هذه املعيقات  عتبار نتاجئ هذا التق ذا بعني  ٔ و
ة من التوصيات، مهنا راهات، متت بلورة مجمو   :وإال

ىل املستوى القانوين -  ، بغية 28.00رضورة تعديل القانون  :ٔوال، 
سبات ب مثني مك ة من تعزز و ال مجمو د ٕ ال، وذ  الد يف هذا ا

لهيا قانون إالطار  يل نص  ة  99.12التعديالت ا لب ثاق وطين  مبثابة م
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  والتمنية املستدامة؛
ٔجنع  :ىل مستوى احلاكمة، نيا - جيب تعزز ٕاطار مؤسسايت لتدبري 

ن الوطين واحمليل، و  ىل الصعيد ت املزنلية واملامث لها  تقوية الرشاكة لنفا
 بني القطاع العام والقطاع اخلاص؛

ىل املستوى املايل - لمنوذج : لثا،  ام مبراجعة اكم  من الرضوري الق
اليا   .املايل املعمول به 

ت املزنلية واملامث  مج الوطين لتدبري النفا ذ الرب مي تنف وخبصوص تق
ٔصدر مجم ت، فقد  لحسا ىل  ٔ لس ا ة من التوصيات لها من طرف ا و

يل  ميية ا راسة التق بري من نتاجئ هذه ا شلك  يل تتقاطع  ات ا قرتا و
  .معلهتا الوزارة

  :من بني التوصيات عندمك
  ة ىل امجلع والطمر ٕاىل مراق ٔساسا  نية  ة م نتقال من مراق

ٔو عند  ت والفرز من املصدر  ىل تقليص النفا ديدة حتث 
ة وحرص الطمر إاليداع، والتدور  مثني يف احلدود القصوى املتا و

هنائية؛ ت ا  يف النفا
  اليا حلفز صادي املعمول به  ق منوذج  ىل ا ٕاجراء تغيري معيق 

ري الطايق  ت ومن التمثني الطايق و ٔتية من تقليص النفا املوارد املت
نتقايئ وفق منوذج مزدوج   la(بعد ٕاقامة رشوط الفرز 

collecte sélective en biflux(؛ 
  وات ت وتطبيق إال تطبيق نظام املسؤولية املوسعة ملنتجي النفا

الفني لنظام امجلع  ىل ا ار وتطبيق اجلزاءات  ني الك ىل املنت
ت؛ لص من النفا  والت

 ىل حترر قطاع التمثني الطايق؛  العمل 
 ٔن؛  ٕازا العوائق القانونية يف هذا الش
 دوى وٕاماكنية ر  دراسة  ملد ضاه  ٕارساء منوذج التدبري يناط مبق

ٔن  ىل  ت،  رات املتعلقة مبشاريع تدبري النفا س العمويم ٕاجناز 
لتدبري املفوض رب عقود  لقطاع اخلاص،  ستغالل    .سند 

ٔفادت  شلك ٕاجيايب مع هذه التوصيات، و لت طبعا  فالوزارة تفا
ة من الت ت مبجمو لحسا ىل  ٔ لس ا ات، من ا قرتا ات و وضي

ت ٔهنا املسامهة يف حتسني وجتويد وضعية قطاع تدبري النفا   .ش
ل الوزارة  مي د ل التق راسة د ات هذه ا ففي ٕاطار تفعيل خمر
ة من التدابري  ت، مت اختاذ مجمو لحسا ىل  ٔ لس ا وتوصيات ا

مج، مت ذ هذا الرب   :وإالجراءات لتحسني تنف
د  - رام وا لية ٕا ا ت املزنلية بني وزارة ا مثني النفا ة تتعلق ب االتفاق

صاد واملالية وامجلعية املهنية  ق ارة و ة والت نتقال الطايق والصنا و
سبة  ت املزنلية ب لنفا لرشاكت إالمسنت اليت هتدف ٕاىل التمثني الطايق 

  ؛45%
طط مع - د ا مت وضع وا ة س ذ مضامني هذه االتفاق ل تنف ٔ ل من 

ت املزنلية بعدة  لنفا ل التمثني الطايق  ة من املشاريع د بلورة وٕاجناز مجمو
ىل تعديل القانون شتغلو  ت، ك مثني النفا  .. مراكز طمر و

س اجللسة   :السيد رئ
رة ى الوقت السيدة الوز هت  .ا

نتقال الطايق والتمنية املستدامة رة    :السيدة وز
شكرمك   .ك

سايل  د ادي    .نية 30ري وا
در إالشارة ادي نعطي اخلالصة كام تعلمون فٕان احلكومة تنكب .. ف

لتمنية املستدامة،  ىل املر الثانية لالسرتاتيجية الوطنية  الية 
الل  ة من  يل ممك وات واجلزاءات ا وخصوصا املؤرشات مبا فهيا إال

اس لق ٔهداف ومؤرشات واحضة وقاب  د ا   .حتديد وا
ذ  يا سرتاتيجيات وهذه الربامج  مي لك هذه  در إالشارة ٕاىل تق ف
لزتامات  دات املتضمنة يف لك  ت الراهنة واملست د عتبار الت بعني 
ة لصاحب اجلال امل دمحم  لتوجهيات السام ذا  ، وذ تنف يل عند ا

 ٔ لس ا ىل السادس نرصه هللا، مع استحضار مالحظات وتوصيات ا
ت   .لحسا

  .وشكرا لمك
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
اقشة  ىل هذه املسامهة القمية يف م رة احملرتمة،  شكرا، السيدة الوز

ت لحسا ىل  ٔ لس ا   .تقرر ا
س احلكومة  ى رئ ر املنتدب  لسيد الوز ٔعطي اللكمة  ارشة  م

لعالقات مع    .الربملانامللكف 
ر   .تفضل السيد الوز

ر،   السيد الوز
ىل  رشفون  ي  ٔوىل عن القطاع ا لتني، املدا ا ستقومون مبدا
سيريه، ويف ٕاطار التضامن احلكويم ستقومون مبدا نيابة عن السيد 

ارة ة والت ر الصنا   .وز
ر  .نفضل السيد الوز

يتاس س احل، السيد مصطفى  ى رئ ر املنتدب  كومة، امللكف الوز
مس احلكومة   :لعالقات مع الربملان، الناطق الرمسي 

س   .شكرا السيد الرئ
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصبه  ىل سيد دمحم و   .والصالة والسالم 
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س،   السيد الرئ
رة،   السيدة الوز

شارون،   حرضات السيدات والسادة املس
ست ٔغتمن هذه اجللسة ا ٔن  ىل سعيد ب ٔ لس ا ورية لتمثني جمهودات ا

يت  رمس س ري  ٔ داد تقرره السنوي ا ت يف ٕا ، 2020-2019لحسا
ث تضمن  تلفة، ح االت ا ات وا ة من القطا ي يغطي مجمو وا
السرتاتيجيات واحلاكمة  ٔمهية مباكن، تتعلق  مالحظات وتوصيات من ا

رات التدبريية واملالية واملساطر وإالطار القانوين وإالطار التنظميي والقد
ت  ا مي تدبري إال ر احملور املتعلق بتق ٔخص  ريها، و والنظم املعلوماتية و
مثن مضمون هذا  ة، كام  ات احلكوم لجمعيات من طرف القطا ة  املمنو
ىل  ر ٕاجيايب  ٔ التقرر ملا تضمنه من توصيات قمية، سيكون لها، ال شك، 

امةالسياسات املرتبطة    .حلياة امجلعوية بصفة 
ٔمهية املالحظات والتوصيات اليت تضمهنا التقرر خبصوص  لنظر ٕاىل  و
املساهامت املالية اليت استفادت مهنا امجلعيات يف ٕاطار املزيانيات املرصودة 

الل الفرتة املمتدة من سنة  ة، وذ  ات احلكوم ٕاىل  2004تلف القطا
ٔن ا2019اية سنة  ليه معين هبذه املالحظات ، ومبا  ٔرشف  ي  لقطاع ا

ل مع  سعى ٕاىل التفا قشها معمك وفق مقاربة  ٔ ٔن  سعدين  والتوصيات، 
لنقاط التالية   :إالشاكالت املثارة تبعا 

لجمعيات خبصوص مع املقدم  ة املؤطرة  ٔن  :سرتاتيجية احلكوم ٔود 
ور اجلوهري ا شيد  ٔن احلكومة، ٕاذ  ىل  ي تضطلع به مجعيات ٔؤكد 

ستورية املنوطة هبا وتوفري  ملهام ا لهنوض  متع املدين، فٕاهنا تلزتم بدمعها  ا
ٔدوارها التمنوية وفق الرؤية السديدة والرشيدة  ام ب لق ة املناسبة  الب

  .لصاحب اجلال نرصه هللا
دت  ٔ ٔن الوزارة  لممك  رمي  ي ٕاىل  ٔهن رشفين  ويف هذا إالطار، 

لفرتة املمتدة من اسرت  متع املدين  ديدة يف جمال العالقات مع ا اتيجية 
اية  2022 ٔساسيا الزما يف 2026ٕاىل  متع املدين رشاك  روم جعل ا  ،

ٔساسني، وتضم يف مجملها  ن  الل حمور جما و 11التمنية، من   21ر
ىل إالسهام يف دمع جممتع مدين مستقل  ٔول  ا، ينصب احملور ا مرشو
متع املدين  ظم وقوي، وسعى احملور الثاين ٕاىل تعزز مشاركة ا يلك وم و

شلك فعال ومؤر   .يف التمنية 
ن، مت  ن احملور ملوازاة مع هذ   :حماور عرضانية ودامعة ويه 4و

 ٔول ة يف جمال  :احملور ا سيق السياسة العموم داد وت هيم ٕا
ٔكرب د من  متع املدين، وهذا وا هنوض  ل  ا املالحظات د

ت؛ لحسا ىل  ٔ لس ا  ا
 ة القانونية املؤطرة  :احملور الثاين ٔهيل الب رسيع استكامل وت خيص 

 لمجمتع املدين؛
 ملشاركة املواطنة؛ :احملور الثالث هنوض   هيم ا

 مثني املعطيات املتعلقة  :احملور الرابع يتعلق بضامن ٕانتاج وتعزز و
  .متع املدين

سرتاتيجية مت يف ٕاطار مقاربة جتدر االٕ  داد هذه  ٔن ٕا شارة ٕاىل 
شخيص الوضع الراهن، من  ىل  ىل مهنجية اركزت  شارية، وبناء 
ئق والتقارر الصادرة عن املؤسسات والهيئات  الل دراسة خمتلف الو
ت، وكذا  لحسا ىل  ٔ لس ا هنا طبعا تقارر ا الوطنية، ومن ب

ارب لت اس  ث مت دراسة مقارنة لـ ست ولية، ح دو من العامل  22ا
ٔفضت معلية  ، وقد  الص املامرسات الفضىل ذات الص ل است ٔ من 
لتطرق  ال  سع ا شخيص هذه ٕاىل حتديد مج من املعيقات اليت ال ي ال

هيا   .ٕا
لجمعيات مع العمويم  سيق جمال ا ٔن الوزارة  :وف يتعلق بت ٔشري ٕاىل 

متع املدين يف بصدد تزن  سرتاتيجي املرتبط بتعزز مشاركة ا يل احملور 
مع العمويم املقدم  متويل وا رشيد ا الل  شلك فعال ومؤر ومن  التمنية 
و  داد مرشوع مرسوم ينظم الرشاكة بني ا ث يمت ٕا لجمعيات، ح

روم جتاوز بعض إالشاكالت والنواقص اليت يعرفها تدب ي  ري وامجلعيات ا
شور  ىل م د  س لجمعيات، واليت الزالت  متويل العمويم  ظومة ا م

ٔول رمق  ر ا ذ  2003/07السيد الوز ٔي حتديث م ي مل يعرف  ا
عتبار  ذ بعني  ٔ ىل ا ل ذ حرصت الوزارة  ٔ صدوره، و
ملوضوع،  ت ذات الص  لحسا ىل  ٔ لس ا مبالحظات وتوصيات ا

ق ما ييلوهيدف هذا املرشوع ٕاىل   : حتق
 ،دها؛ ٔوال لجمعيات وتوح مع العمويم  ح ا  حتديد معايري م
 ،ات الرشاكة بني اجلهات املاحنة  نيا رام اتفاق حتديد طرق وٕا

  وامجلعيات؛
 ،الن عهنا لثا دة النتقاء مشاريع امجلعيات وإال   .وضع مساطر مو

ة  ادئ احلاكمة والشفاف ، ولتكرس م ملوازاة مع ذ مع و يف تقدمي ا
ٔهيل وتطور بوابة الرشاكة مع امجلعيات  العمويم، فٕان الوزارة بصدد ت
ني  ت املمولني العموم ال رش ٕا دة ملزمة ل جلعلها بوابة وطنية مو
ة من  ات احلكوم ليات متكن القطا مع، وكذا  دة من ا وامجلعيات املستف

ات الرشاكة املربمة مع امجلعيا ذ اتفاق ع تنف   .تت

ة ات احلكوم سيق مع خمتلف القطا لت فٕان الوزارة يف  :ٔما ف يتصل 
ة يف  سيق السياسات احلكوم ىل ت ٕاطار اسرتاتيجيهتا اجلديدة، ستعمل 
سيق  لت داث هيئة  داد مرسوم ٕال ث رشعت يف ٕا ال، ح هذا ا

ع يف املو  ٔول اج ة املعنية، ٕاذ مت عقد  ات احلكوم شاور مع القطا ضوع وال
سيق 2022ماي  18يوم  لية بني وزارية لت ل وضع  ٔ ، وذ من 

س احلكومة ى السيد رئ متع املدين  ة املتعلقة    .السياسة العموم
لجمعيات بغية حتيني هذا  :خبصوص حتيني إالطار القانوين املنظم 
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ٔحاكم دستور  ىش مع  والتطورات اليت تعرفها  2011إالطار القانوين مبا ي
لس ا ىل توصيات ا االت، فٕان الوزارة بناء  حلياة امجلعوية يف خمتلف ا

ٔهيل  ٔخرى سعت ٕاىل استكامل وت ت ومؤسسات دستورية  لحسا ىل  ٔ ا
متع املدين ة القانونية املتعلقة جبمعيات ا  .الب

ا النصوص التنظميية املتعلقة بقانون التطوع  ويف هذا الصدد، متت ٕا
ٔمانة العامة التعاقدي وامل ىل ا و وامجلعيات  لرشاكة بني ا رسوم املتعلق 

ٔخرى مضن اسرتاتيجيهتا اجلديدة،  لحكومة ورجمة نصوص قانونية وتنظميية 
ل  ٔ ة، من  ات احلكوم سيق مع القطا شارية والت مستحرضة املقاربة ال

ٔمر بـ زي الوجود، ويتعلق ا   :رسيع ٕاخراج هذه النصوص ٕاىل 
 س امجلعيات؛ مالء ٔس ظمي حق ت  مة الظهري الرشيف املتعلق ب
 شاور العمويم؛ ل اص  داد مرشوع قانون   ٕاضافة ٕاىل ٕا
 شغيل امجلعوي؛ ل اص  داد مرشوع قانون    ٕا
 لجمعيات ل الوطين  لس اص  داد مرشوع قانون    .ٕا

لمجمتع  ٔدوار اجلديدة  كرس ا ٔن  ىل  يد  ٔ ويف اخلتام، وجب الت
ٔقرها دستور  املدين، ى احلكومة، 2011اليت  ة راخسة  ا شلك ق  ،

ٔساسيا يف التمنية وعنرصا فعاال يف بلورة السياسات  عتباره رشاك 
عا وتق ذا وت دادا وتنف ة ٕا   .العموم

متع املدين، من  ٔدوار الهامة اليت تقوم هبا مجعيات ا مثن اجلهود وا وٕاذ 
ٔن اخنراطها الل ٕاسهاماهتا العديدة يف  ىل ثقة  االت، فٕاننا  خمتلف ا

ق  ل حتق ٔ لني من  ود اكفة املتد شلك فعال يتطلب تضافر  ا  وٕاسها
سهم يف تفعيل  ة، مبا  ت املطرو د ة الت شودة وموا ٔهداف امل ا
، حتت  ق التمنية الشام واملستدامة لبالد منوذج التمنوي اجلديد لتحق ا

ادة الرشيدة لص   .احب اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللالق
س احملرتم، سوف ويف ٕاطار دامئا التضامن  وٕاذا مسحمت يل السيد الرئ

ة ر الصنا ٔقدم مدا السيد وز ارة نيابة عنه،  احلكويم، سوف  والت
ٔرض الوطن ارج  ده    .نظرا لتوا

س اجللسة   :السيد رئ
رتفضلوا السيد    .الوز

ر املنت لعالقات مع الربملانالسيد الوز س احلكومة، امللكف  ى رئ  ،دب 
ض مزور مس احلكومة، نيابة عن السيد ر ة ، الناطق الرمسي  ر الصنا وز

ارة   :والت
س   .شكرا السيد الرئ

ابة الوزارة هتم ثالث نقط   :عنارص ٕا
  ارة والتوزيع منية الت   ؛"رواج"خمطط 
 لخرض والفواكه؛ مجل   ٔسواق البيع 
  لجودة وسيري املعهد املغريب امل ة التحتية  لب نظومة الوطنية 

س  .لتق

س احملرتم،  السيد الرئ
شارون،   السيدات والسادة املس

رة طبعا،   السيدة الوز
  حرضات السيدات والسادة،

ٔمهية  ارة وكذ املؤسسات التابعة لها  ة والت تويل مصاحل وزارة الصنا
بريتني لتقارر هيئات ، خصوصا تقارر  وعناية  الرقابة واحلاكمة ببالد

شطة  ٔ ة  مي مدى جنا ٔمهية يف تق ت، ملا لها من  لحسا ىل  ٔ لس ا ا
ة، ودورها يف حتسني وجتويد هذه  الوزارات واملؤسسات التابعة لها، من 

ٔخرى ة  ات والتوصيات، من  قرتا الل  شطة من  ٔ   .ا
ٔقدم ل ٔن  رشفين  دهتا الوزارة ويف هذا إالطار،  ٔ ات اليت  مك التوضي

ت الواردة يف تقرره السنوي  لحسا ىل  ٔ لس ا ىل مالحظات ا جوا 
  .2020-2019لسنة 

ارة والتوزيع ٔوال،  منية الت   ":رواج"خمطط 
ارة والتوزيع  منية الت طط  سبة  شاور "رواج"ل ، تبعا جللسات ال

ل لقاءات املنتظمة مع مجيع املتد ىل وا اري، وبناء  ني يف القطاع الت
التوصيات الصادرة عن هذه املشاورات املوسعة، قامت الوزارة سنة 

ت من حتديد رؤية شام  2006 لية، مك ا ارة ا داد دراسة حول الت ٕ
مج معيل  ٔسفرت عن ٕاطالق اسرتاتيجية وطنية مرفوقة برب لتمنية القطاع، 

لهيا امس ىل املدى القصري واملتوسط والطوي ٔطلق  رؤية " رواج"ل، 
الن عهنا يف  2020   .2007يونيو  26ومت إال

ات  يارات والتو خ دد  طط  ٔن هذا ا البد من التذكري ب
الل الفرتة املمتدة من  لية  ا ارة ا  2008سرتاتيجية لتمنية قطاع الت

ىل املدى املتو 2020ٕاىل  مج معل  ر داد  ل تفعي مت ٕا ٔ سط ، ومن 
لية املنظم يف 2008-2012 ا ارة ا لت الل اليوم الوطين  لن عنه  ٔ  ،

  .2008يونيو  24
دمات  2011ويف سنة  جناز  ٕ قامت الوزارة بدراسة تتعلق 

مي  ٔساس ٕاىل تق بة التفعيل، سعت  ع وموا التخطيط وإالرشاف والت
ت تفعيل الربامج واملشاريع وتق ل اليت وا ٔدوار املنجزات والعراق وية 

داد "رواج"التفعيل وتزنيل خمطط  راسة يف ٕا ، وقد سامهت هذه ا
لفرتة  مج واملشاريع  ذ الرب ٔولوية يف تنف رب حتديد ا -2013املر املوالية 

2020.  
مج معل  ر داد  ىل 2020- 2013ويف هذا إالطار، مت ٕا ، عرض 

ر  لس احلكويم يف فربا ٔهدا2013ا ث مت حتديد ا ف وإالجراءات ، ح
 .واملهنجية املالمئة

مليون درمه يف ٕاطار صندوق  900لقد رصد لهذا املرشوع متويال قدره 
رت هذه "رواج" ٔ ىل مدى مخس سنوات، وقد  ارة  ، لتطور الت

دات السنوية شهدت  ع ٔن رصف  ىل اسمترار الوضع، ٕاال  الوضعية 
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ىل اسمترارية بعض املشاريع  ر  ٔ الت، مما  ٔج ل ت ٔ هودات من  رمغ ا
ٔهداف، كام انعكس القرار احلكويم لسنة  ق ا املتعلق  2013حتق

مج معل  ر ىل تفعيل  ر  س سبة ملزيانية  ل -2013لتقشف املايل 
2020.  

رشت الوزارة  طط، فقد  سبة الخنراط الرشاكء يف تصممي ا ل و
لني ل انطالق مشوارا طويال من املشاورات مع خمتلف املتد  يف القطاع ق

ذ سنة  لية السنوي م ا ارة ا الل تنظمي يوم الت راسة، وذ من  ا
داد خمطط 2000 الل ٕا شاور  سق ال ، وقد متت مواص نفس 

ل جلنة ٕارشاف تتكون من هذه الوزارة ورئاسة "رواج" شك ث مت  ، ح
ة وواك لفال لية والوزارة امللكفة  ا مغرب املقاوالت  احلكومة ووزارة ا

درالية املغربية  لتوزيع العرصي والف الصغرى واملتوسطة وامجلعية املغربية 
ار واملهنيني لت ارية والنقابة الوطنية  ٔسامء الت   .الستغالل ا

راسة  ات ا ىل تو ع واملصادقة  مة الت لجنة  ٔسند لهذه ا وقد 
  .إالسرتاتيجية

دد خمطط  ات إالسرت " رواج"لقد  ٔفق تو اتيجية لتمنية القطاع يف 
ٔساس منوذج 2020 ىل  صادية، مت وضعها  رو اق ، وفق مؤرشات ما

ٔهداف واملؤرشات سلسل املنطقي بني ا ه ال رتم ف صادي، ا   .اق
ٔن  ، جيب التوضيح  طط ومتوي ادة ا لشق املتعلق بق سبة  ل ٔما 

ع صندوق  رة املالية وواك املكون من هذه الوزارة ووزا" رواج"جلنة ت
ٔوراش هذا  ادة  ىل ق مغرب املقاوالت الصغرى واملتوسطة، سهرت 
لصندوق من  مج السنوي  سيري الرب مة  هيا  ٔسندت ٕا طط، كام  ا
ل  ل ٕاجناز املشاريع املمو من طرف الصندوق ومرا ع مرا الل ت

ة احملد ضيات االتفاق ىل مق راهات، وذ بناء  متويل وإال لصندوقا   .ثة 
ٔن صعوبة وشعب مشالك القطاع  نعة ب ، فٕان الوزارة مق ومع ذ
ستدعي وضع  لني، لكها عوامل  لني واملتد الف الفا اري وتعدد واخ الت

لقطاع ٔوراش الكربى واملهيلكة  ادة ا   .هيئة وطنية موسعة لق
ت خمطط  ٔن بعض "رواج"وف خيص متويل مكو ، جتدر إالشارة ٕاىل 

ٔور ذها دراسة مسبقة، ا طط استلزم تنف اش املهيلكة واملضمنة يف ا
رامج" رواج"ولهذا فٕان صندوق  ٔربعة  ىل متويل    :اعمتد يف البداية 

 عرصنة جتارة القرب؛  
 بة املقاوالت الرائدة؛   موا
 ارية؛ شطة الت ٔ اطق ا   تطور م
 ارة ططات اجلهوية لتطور الت   .وا

راسات، معدت نتقالية  وبعد ٕاجناز ا ة  ٕاىل  2014- 2013االتفاق
ٔسواق اخلرض  ٔخرى  رامج  رب متويل  ل الصندوق،  توزيع جمال تد
ة املتجولني،  ارية احلرضية، وتنظمي البا ٔقطاب الت لجم والفواكه وا

ات احلديثة، ومحالت التواصل ولوج لتك   .وجتهزي جتارة القرب 

ذ خمطط  ٔوراش املهيلكة ، فٕان "رواج"خبصوص حمور تنف ل ا
ة اليت مت وضعها يف ٕاطار خمطط  منوذج ىل " رواج"واملشاريع ا اعمتدت 

ل املثال ىل س ات املعنية، مهنا  رشاكة مع القطا دوى،    :دراسة 
لية  - ا رشاكة مع وزارة ا لخرض والفواكه  ٔسواق امجل  خمطط 

ام يف  ي شلك مرجعا  ة، ا لفال ة من والوزارة امللكفة  تصممي مجمو
ة؛ منوذج   ٔسواق امجل ا

ي مكن من ٕاطالق سنة  - ارة املتجو ا رشاكة  2015ورش الت
لية؛ ا   من وزارة ا

ة املتجولني" - مج الوطين لتنظمي البا يف ٕاطار املبادرة الوطنية " الرب
ادة السادة الوالة والعامل رشية وبق   .لتمنية ال

ٔن بعض املشاريع عرفت الت دون تزنيلها، اكلتعرث  ٕاال  دة معيقات 
ار البيضاء، والنامج  ارية  شطة الت ٔ طقة ا ي عرفه ٕاجناز مرشوع م ا
ة العقار  لس مدينة اجلار البيضاء لتصف الت امجلوع العامة مب ٔج عن ت

لمرشوع صص    .ا

شطة اليت جيب متويلها يف  ٔ ديد ا وخبصوص املالحظات املتعلقة بت
متزي بتعدد  :ديث جتارة القربٕاطار حت ٔن جتارة القرب  البد من إالشارة ٕاىل 

مج عرصنة جتارة القرب اسهتدف  ر ، ولهذا فٕان  شطة املزاو ٔ وتنوع ا
لني يف  ٔفاكر ومشاريع العرصنة املصممة من طرف الفا بة لك ا دمع وموا
سيريمه ٔساليب  ٔهنا تقدمي قمية مضافة لطرق و  القطاع، واليت من ش

هتم   .وحتسني تنافس
ات  طط واتفاق ق التوافق بني ا خبصوص املالحظة حول رضورة حتق

دد من املشاريع  ":رواج"تدبري صندوق  ٔن تفعيل  جتدر إالشارة ٕاىل 
ات ودراسات يتطلب ٕاجنازها بعض  رت يض  طط اكن يق املربجمة يف ا

ٔعطى صندوق  ة  " رواج"الوقت، ولهذا  ٔسبق متويل الربامج يف البداية ا
ٔخرى رب متويل الربامج ا ل توسيع جمال تد    .اجلاهزة ق

شاط  السهتداف حسب نوع ال ٔما ف خيص املالحظة املتعلقة 
ىل البعد القطاعي،  :واملنطقة د عند تطور مناذج العرصنة  ع فقد مت 

ىل شاط  داد دالئل املعدات حسب نوعية لك  ل املثال مت ٕا  فعىل س
ٔو التغذية العامة يف القطاع انعكست  اجر البقا  ٔن همينة م ري  دة، 
البية مشاريع العرصنة يف هذا النوع  ركزت  ث  ن، ح د ىل نوعية املستف

شاط   .من ال

ىل مشاريع جتهزي احملالت ركزي اجلهود  ويف هذا الصدد  :وخبصوص 
ات صندوق  ٔن اتفاق اذج العرصنة، مل حترص من" رواج"البد من التوضيح 

لني الراغبني يف اقرتاح  ىل تدابري حتفزيية لفائدة مجيع الفا بل اشمتلت 
الل متويل اخلربة والتكون واملسامهة يف  لعرصنة، وذ من  ديدة  مناذج 

  . متويل املعدات الرضورية
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ٔدق شلك  ٔن  :وحول رضورة حتديد البنود التعاقدية  يتعني التذكري ب
بة ا ات موا ا املقاو مع اتفاق دد جماالت اخلربة اليت حتتا ملقاوالت الرائدة 

ربة لكفهتا ووصف موجز للك    .تدبري 

يار  ٔما ف خيص املالحظة املتعلقة برضورة وضع مؤرشات الخ
ارية ددت  :العالمات الت بة املقاوالت الرائدة  ة اخلاصة مبوا فٕان االتفاق

ة م رب مجمو ن املؤرشات المكية والنوعية، اليشء ٔهدافا ونتاجئ املرشوع 
ن د ىل املستف ر هذه الربامج  ٓ مي  ي مكن من تق   .ا

درالية  :وخبصوص خطة التواصل ات مع ف رمت اتفاق ٔ فٕان الوزارة 
ار واملهنيني لت ت الوطنية  ة واخلدمات والنقا ارة والصنا   .غرف الت

سبة حملور ٕاجنازات خمطط  ال ٔهدافا لقد وضع خم ":رواج"ف طط رواج 
رمج عرصنة  ث  الف مايل  30.000ممزية، ح رب  نقطة بيع لك سنة 

ٔو يقدر بـ  ٔن مجموع املزيانية اليت مت  750يناهز  ، ٕاال  مليون درمه سنو
  . مليون درمه فقط 900رصدها بلغت 

لتكون ري  طط املد لمالحظة املتعلقة برضورة تفعيل ا سبة  : ل
لني يف جمال التكون والتعلمي جتدر إالشارة ٕاىل  مج حث املتد ٔن هذا الرب

ارة والتوزيع،  ات سوق العمل يف جمال الت يا يف عروضهم مع اح ك ىل 
ب التكون  ة من إالجراءات رشاكة مع مك ٔن الوزارة اختذت مجمو ث  ح
داد  رب ٕا لتكون،  ري  طط املد ل دمج ا ٔ املهين وٕانعاش الشغل من 

دات التكونواملصادق ىل و   .ة 

ارية شطة الت ٔ اطق ا ولتفعيل  :ف خيص املالحظة املتعلقة بتفعيل م
ار البيضاء مكر  دة وا ني يف و ني منوذج مج، مت ٕاجناز مرشو هاذ الرب
ططات  ت ٕاىل استغالل ا لحسا ىل  ٔ لس ا ا ا ث د ة، ح جتري

رب التخطيط الت ارة  ٔن تفعيل سياسة التعمري اجلهوية لتمنية الت اري، ٕاال 
لني احملليني ٔطراف املعنية، والس الفا ستلزم اخنراط مجيع ا اري    .الت

الل حماو  ىل تغيري املقاربة من  ٔمام هذه الوضعية، معلت الوزارة  و
رشاكة مع الواكالت احلرضية من  ارة  ر الت ططات اجلهوية لتطو ٕاجناز ا

ٔفض ل ضامن ٕادماج  ارة ٔ ططات اجلهوية لتطور الت ل لنتاجئ وتوصيات ا
رشية لصندوق  مل " رواج"يف خمططات هتيئة املدن، لكن نقص املوارد ال

  .ميكن من تزنيل هذه املقاربة اجلديدة

لخرض والفواكه مجل  ٔسواق البيع    :نيا، 
در إالشارة ٕاىل ٔ  لخرض والفواكه، ف مجل  ٔسواق البيع  نه ف خيص 

ٔسواق امجل وحتسني  ظمي  ل ضامن جناح املشاريع اخلاصة ب ٔ من 
ادة هذا الورش املشرتك ٕاىل  ٔسندت ق سيق بني الوزارات املعنية،  الت
ات واملشاورات بني الوزارات الثالث  ج ت  لية، وقد مك ا وزارة ا
داث  ٔساليب ٕا د الرؤية خبصوص اخلطوط العريضة املتعلقة ب من توح

ع وت ٔدى هذا االتفاق ٕاىل التوق ٔسواق امجل من اجليل اجلديد، وقد  دبري 

ر  ة ٕاطار يف ينا ٕالضافة ٕاىل  2021ىل اتفاق ل الوزارات الثالث  من ق
ل ٔ   :املالية من 

ات  - سويق الفواكه واخلرض واملنت صات من اجليل اجلديد ل لق م
ذا لالسرت  ، وذ تنف مجل ة والغذائية  اجليل "اتيجية اجلديدة الفالح

ٔخرض   ؛"2030-2020ا
ىل  - ٔول مرشوع منوذ من اجليل اجلديد  داث  التحضري ٕال

ط  ط، جيمع بني عامالت الر ريات  - مستوى مدينة الر  –سال والص
ٔعضاء يف جملس ٕادارة رشكة التمنية  شارك الوزارات الثالثة  متارة، وس

اهت د ومواءمة تو  م خبصوص ٕادارة هذا املرشوع؛احمللية هبدف توح
داد  - ل جلنة خمتلطة مكونة من الوزارات الثالثة، قصد ٕا شك

، هبدف حتسني  مجل ٔسواق بيع اخلرض والفواكه  مرشوع قانون يتعلق ب
مجل ٔسواق البيع  ي ينظم    .إالطار التنظميي والقانوين ا

راجع ء و لمالحظات املتعلقة بضعف دور الو سبة  ل ٔداء  و
ٔن  وي، جيدر التذكري ب ل السوق وكذا التعرث الب لني دا ات والفا امجلا
الالت  خ لخرض والفواكه تناول خمتلف  ٔسواق امجل  ي  طط التوجهي ا
ات لتحسني  قرتا ة من  ، كام قدم مجمو ٔسواق امجل ه تدبري  اليت توا

  .ٔداهئا
ه لية يف ٕاطار التوج ا ات  وقد معدت وزارة ا ٕاىل ٕابالغ امجلا

صاصات  ل مضن اخ ٔسواق امجل يد طط، نظر لكون تدبري  مبحتوى ا
ات   .امجلا

لجودة وسيري املعهد املغريب لثا،  ة التحتية  لب ساملنظومة الوطنية   :لتق
لجودة  ة التحتية  لب ملنظومة الوطنية  ٔما ف خيص احملور املتعلق 

عتبار لك وسيري املعهد املغريب ذت بعني  ٔ س، فٕان الوزارة  لتق  
ىل  لس، حبيث معلت يف هذا الصدد  ة يف تقرر ا املالحظات املدر

ٔكرث من  لجودة بتعاون مع  داد السياسة الوطنية  رشاك من  60ٕا
مت توسيع املشاورات حول  ات اخلاصة والعامة وامجلعوية، وس القطا

لجودة  دهامرشوع السياسة الوطنية    .الع
ٔساسيني يف امليدان، تعمل الوزارة  لني ا ل تفعيل دور الفا ٔ ومن 
س والشهادة  لتق ىل  ٔ لس ا لم ٔعضاء  ىل جتديد تعيني  نتظام 

د لجنة املغربية لالع ٔعضاء ا د و ع   .ملطابقة و
د وتوضيح  الع داث هيئات مستق ملكفة  سبة لوجوب ٕا ل ٔما 

د هيئات الوضع امل مت اختاذ قرارات اع د، ف لنظام املغريب لالع ؤسسايت 
د،  لجنة املغربية لالع قة عن ا د املن ع لمطابقة وفقا لرٔي جلان  مي  تق
مي املكون من مقميي اجلودة  مي اليت يعدها فريق التق ٔساس تقارر التق ىل  و

يني، مما يضمن استقاللية وزاهة  دواخلرباء الف ع   .معلية 
د، مرفقا  شاء معهد مستقل لالع دت الوزارة مرشوع قانون ٕال ٔ كام 
د  دوى تدمع مدى اسمترارية وقابلية مرشوع املعهد املغريب لالع بدراسة 
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ىل  ي سميكن املعهد من احلصول  ق استقال املايل، اليشء ا ىل حتق
ويل   .رتاف ا

طلبات  فاء م ة املغربية ولوجوب اس د من طرف املصل ع
د ع ٔن قسم  در إالشارة ٕاىل  د، ف ىل نظام ٕادارة اجلودة  لالع يتوفر 

ولية  IEC /ISO(ودليل اجلودة وإالجراءات املتعلقة جبوانب املواصفات ا
تظم ٕالدارة اجلودة هبدف التحسني ، ويمت ٕاجراء حتديد );17011 2006 م

  .املسمتر لهذا النظام
د، مت تعديل و ع بة ودمع قسم  ، ويف ٕاطار موا ٕالضافة ٕاىل ذ

ولية اجلديدة، واليت ختص  مجيع إالجراءات لتتوافق مع املواصفات ا
ع جلنة احلياد وٕاجراء  د، ومن املقرر عقد اج ع شطة  ٔ طلبات  م

ل ممت السنة احل ع ملراجعة تدبري نظام اجلودة ق يل وعقد اج ق دا الية حتق
بة   .بعد ٕامتام هذه املوا

يار  دها اخ ىل املطابقة، يبقى اع شطة إالشهاد  ٔ سبة ملامرسة  ل و
ات الوزارية  ل القطا د املسبق من ق ع يف غياب نصوص قانونية تلزم 

تصة   . ا
ويل، يعترب  ىل املستوى ا دها  ال ولتمثني اع ب الوطين م املك

لمنت ب لسالمة الصحية  ى هذا املك ه و ات الغذائية فريدا من نو
ليل المكيايئ والزراعي، ) 5SEMAC(خمتربات معمتدة من طرف  لت

ٔدوية  ات وخملفات ا ة املنت ش املتعلقة مبراق وكذ يف جمال معليات التف
لفعالية البيطرية شطهتا  ٔ سم  ٔن ت ىل  د املغريب  ع ة  ، وتعمل مصل

ة وقد  ث واملصداق مي املطابقة املعمتدة تطورا هاما، ح دد هيئات تق شهد 
ٔكرث من  2010هيئة معمتدة سنة  40ارتفع من  هيئة حىت شهر  152ٕاىل 

  .2022ماي 
ل املثال، مل  ىل س ٔخرى  د املستق ا ع زة  ٔ ملقارنة مع  و

اوز سنة  ر  93يف توس،  115دد الهيئات املعمتدة  2021يت يف اجلزا
ٔردن 113و   .يف ا

ة السوق ة املطابقة( ٔما ف يتعلق بتعزز معلية مراق ، فقد مت )مراق
ت اليت مت حتديدها سنة  ٔولو ة احمللية وفق ا لمراق ، 2017وضع نظام 

زة الغاز  ٔ ة  ت املياه وصفاحئ الطبخ(اصة ف يتعلق مبراق   ).خسا
متح ة،  لمراق جما وطنيا  ر د  ور حول مقاربة قطاعية، هتدف كام مت اع

ات وكذ املامرسات  ل معاينة سالمة املنت ٔ ة احمللية من  ٕاىل تعزز املراق
ارية   .الت

ة معليات حمددة  لمراق مج الوطين  ، فقد عرف الرب ٕالضافة ٕاىل ذ و
ت الهاتف النقال سنة   2019ذات طابع وطين، مهت شواحن وبطار

د ة لالست ري الطيب سنة والكاممات الواق   .2020ام 
ني العاملني  دد املراق انب تعزز  ٔدت هذه املقاربة اجلديدة ٕاىل  وقد 

                                                 
5 Service marocain d'accréditation 

اصة بعد ٕاسناد  ارية، و ات واملامرسات الت ة سالمة املنت يف جمال مراق
بري يف  سترياد لهيئات دولية خمتصة، ٕاىل ارتفاع  ة عند  معليات املراق

ٔجريت ة اليت  لمؤسسات، مبا يف  2020و 2019سنة  دد معليات املراق
ذ املصنعون وجتار امجل واملتاجر الكربى واملتوسطة وجتار التقسيط، ٕاذ 

ىل التوايل  سجيل  ةٔلف  19,4و ٔلف 14مت    .معلية مراق

سيق داث جلنة الت رسيع ٕا ٔول يف يوليوز ول ع   2019، فقد مت عقد اج
ىل النقط التالية ه    :مت الرتكزي ف

الل سنة حص  - سيق   ؛2018ي معلية الت
سيق لسنة  -  ؛2019/2020ٓفاق الت
لجنة -  .وطريقة معل ا

ع اكلتايل ج ٔساسية لهذا  ات ا ر   :وقد اكنت ا
  سيق من ٕادارات ٔعضاء جلنة الت ل متكني  ٔ تنظمي مؤمتر وطين من 

رب  هيا  ليات الرقابة  لني من عرض  د ة وكذا م ات حكوم وقطا
 :نقطتني
   ىل الصعيد الوطين ة  ملراق ري املشمو  ٔوال، حتديد املواد 

؛ ري ذ ر إاللكرتونية ٕاىل  ا  سوائل الس
   ضيات القانونية العامة الل تطبيق املق حتديد الرتابط 

ات واخلدمات اكلصابون ومواد  ىل املنتو واخلاصة واملطبقة 
شحمي   .التنظيف ومواد ال

  لج زويد ا يلٕالضافة ٕاىل   .نة بنظام دا

اصة  لجنة،  ٔعضاء ا سيق مع  ة بت لمراق مج الوطين  ذ الرب ويمت تنف
لية وٕادارة امجلارك ا   .وزارة ا

ملعهد املغريب  س املربجمة  داث بعض جلان التق سبة ٕال ل ٔما 
س لفرتة لتق منيته  لب التوقعات املسطرة يف خمطط  ٔ ، حقق املعهد 

د املواصفات املغربية مبعدل  2018-2015املمتدة ما بني  ف خيص اع
ىل نفس الوثرية، وتمت  1000 ، والزال مسمترا  اسية سنو مواصفة ق

ه لك من الفرقاء  ة يف و و ية مف دراسة هذه املواصفات يف ٕاطار جلان تق
لمسهتلكني ني العام واخلاص ومن مجعيات    .من القطا

لتواصل ت فٕان املعهد  ،ف يتعلق  تد س ينظم م لتق املغريب 
ت  نية ومعارض وٕاصدار بيا ات  شيط ملتق وندوات واملشاركة يف ت

صاصه دات يف جمال اخ ملست ة تتعلق    .حصف
لتعاون مع  ٔخرى، ونظرا الستفادة املعهد من مرشوع  ة  ومن 
ٔوريب، فقد مت ٕادراج تطور اسرتاتيجية التواصل مضن هذا  حتاد ا

ذ املرشوع اليا يف طور التنف ي هو    .ا
ملواصفات ات املتعلقة  إالضافة ٕاىل ٔما ف خيص احلاج ، ف
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لني  ى الفا س  لتق شارات اليت يقوم هبا املعهد املغريب  س
س، يمت استغالل مصادر  لتق مج السنوي  داد الرب صاديني عند ٕا ق

ة وا ق ات احلق يا ح ديد  ٔخرى لت   .حملمت من املواصفاتمعلومات 
ٔقرتح  ين،  سوف  كف س، لن  ٔن الوقت، السيد الرئ ٔعتقد ب
ا  ون وف ٔ لمحرض، ليك  سلميمك املدا لتضميهنا  روا مانعا،  ليمك، ما مل 

ارة ة والت ر الصنا يل السيد وز سلمهتا من زم   .لنصها كام 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ليمك   .تبارك هللا 

  .شكرا
ىل مسامهتمك القمية، سواء ف يتعلق  ر،  ٕاذن شكرا، السيد الوز
لتمك، نيابة  ٔو ف يتعلق مبدا ليه،  رشفون  ي  لقطاع ا ملدا املتعلقة 

ارة ة والت ر الصنا لمك السيد وز   .عن زم
لجميع، السادة الرؤساء   .ٕاذن شكرا 

شارن شارات واملس لسيدات املس   .شكرا 
ىل مسامههتم القمية يف هذه شكرا مجلي ن حرضوا معنا  ع الوزراء ا

ىل  ٔ لس ا ٔول  س ا اجللسة اليت خصصت ملناقشة عرض السيدة الرئ
ٔعامل احملامك املالية ت حول    .لحسا

  .ٕاذن رفعت اجللسة

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

  :امللحق
الت املسل وبة لرئاسة اجللسةاملدا   :مة مك

 -I ٔيذي شار السيد يوسف    :متة مدا املس
اكء  ٔمهية ويتعلق  ٓخر ال يقل  اه ٕاىل موضوع  ن ٔن نثري  ريد  نا  لك
ث  صادي واحلاكمة الرتابية اليت وٕان قطعنا فهيا شوطا هاما من ح ق

رشيعية والقانونية ، فٕاننا يف الواقع العميل زال نعاين جمزا موال  التدابري ال ال
ات  ي يوفر الرشوط املناسبة ملرامكة إالخفاقات يف كثري من القطا هو ا
ي  ىل منت التقرر ا شلك مفصل  اء  عية كام  ج صادية و ق

 .نناقشه اليوم
ٔقرب وقت ٕاىل تعاقد  ٔن نصل يف  ا يف هذا إالطار هو  ٕان طموح

ات الرتابي و وامجلا ة ديد بني ا ح رية من  ٔ ة ودمع قدرات هذه ا
كون  رشية حىت  اتية والرفع من مواردها املالية وال صاصات ا خ توسيع 
م مع  ام وتنامغ  س ٔدوارها، يف ا ا تؤدي  ق منو حق ال دميوقراطيا و فا

شودة هنوض مبهام ٕاجناز التمنية امل   .إالدارة املركزية، يف ا
ىل التمنية ٔجزاء الرتاب الوطين هو ما  فالعمل واحلرص  احمللية مبختلف 

عتبار خصوصية لك  ذ بعني  ٔ سيجعل التمنية الشام ٕافرازا طبيعيا ي
ادرات خمتلف  صادية، ويدمج كذ م ق مجة وطبيعهتا ومؤهالهتا 
متثيلية  ميوقراطية ا متع املدين احمليل، يف التقاء سلس  لني من ا املتد

ميوقراطية ال  ٔنوا ستورية العليا يف هذا الش لمقاصد ا   .شارية وفقا 
ه العميل امليداين  شرتايك نتقامس نفس التو ٔنفسنا يف الفريق  وجند 
ة و معلياتية  ق ل حق ت و نعترب توصياته مدا لحسا ىل  ٔ لس ا لم
انب ما هو وطين  سامه ٕاىل  هتا و س اف ات احمللية  لجام لجهة و  ستعيد 

ث املواطن واملسؤول يف الريق عية ح ج و  قا   بوطننا العزز حتق
دة حنو التمنية  ىل سكة وا مثر، واملدينة واجلهة، واجلهوي والوطين  واملس

زدهار   .و التقدم و
حمة جامعية ومرشوع مشرتك يتطلب  ٔن بناء التمنية وبناء الوطن 

  .من موقعه من امجليع حتمل مسؤولياته، لك
ق وهللا  .ويل التوف

II - ا السطي شار السيد    :متة مدا املس
 واجن  :سلس ا

س احملرم،   السيد الرئ
ة  ٔمن الغذايئ ٕاىل وا ٔ ا ٔورانية مس ادت احلرب الروسية ا ٔ لقد 
لسياسة  ٔسئ املتعلقة  ىل ا ديد  ت، كام سلطت الضوء من  ٔولو ا

ٔمن ، فا ة واحليوانية ببالد من  الزرا ٔ ٔساسية ل ٔصبح اليوم ركزية  الغذايئ 
 .القويم

ىل البذور احمللية  ٔمهية احلفاظ  ىل  يد  ٔ ويف هذا السياق، البد من الت
منوها  مثيهنا وتوفري الرشوط الطبيعية والصحية  والرثوة احليوانية احمللية و

رها واجن ببالد من طرف . واك ة قطاع ا ٔرقام املتعلقة مبراق ٕان ا
ات الغذائية امل  لمنت لسالمة الصحية  ب الوطين  د  (ONSSA6)ك

اوز يف املتوسط  ث مل تت و  2011ملائة يف الفرتة ما بني  15حمدودة، ح
2018.  

مة من حلوم  سبة  ٔن  كشف  ٔرقام الصادمة واملقلقة  ٕان هذه ا
ة الصحية  لمراق لحظة، ال ختضع  ة لالسهتالك، يف هذه ا واجن املو ا

لالزمة، وهو ما هيدد حصة وسالمة رشاحئ واسعة من املواطنات ا
واجن ىل ا م الغذايئ  ن يعمتدون يف نظا   .واملواطنني ا

عديم  شجيع م ٔنه  ب الوطين من ش ة من طرف املك ٕان ضعف املراق
ة  زويد السوق مبنتوج ال حيرتم معايري ورشوط الص ىل  الضمري 

حت. والسالمة ملغرب ٕاىلو ندعو يف  لشغل    :اد الوطين 

واجن؛•  ربية وسمني ا دات  ة و يف مراق ك   تعزز و

شلك يضمن حصة وسالمة •  حب التقليدية  دات ا ٔهيل و عرصنة وت
  ؛املسهتلكني

                                                 
6 Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 
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واجن•  ة يف سلس ا   ؛تعزز اخنراط مصاحل وزارة الفال

ٔمثنة ا•  ب يف ارتفاع  س   .واجنحماربة ظاهرة الوسطاء اليت ت

 شغيل والكفاءات   :الواك الوطنية ٕالنعاش ال

عتبارها مؤسسة  شغيل والكفاءات،  ٕان الواك الوطنية ٕالنعاش ال
ني عن الشغل، مطالبة بتكرس  دة الباح ىل مسا ركز دورها  ة  معوم
ادة انطالق  ودها وتعزز وتقوية دورها يف جمال الوساطة وإالسهام يف ٕا

صاد الوطين  ف خصوصا بعد مق ل التخف ٔ ورو وذ من  لفات 
ىل سوق الشغل، ولهذا الغرض فالواك مطالبة بتفعيل  رها السلبية  ٓ من 
سرتاتيجي  ملوقع  ت، خصوصا ما تعلق  لحسا ىل  ٔ لس ا توصيات ا
شغيل  لق املقاوالت وٕانعاش ال ل  ٔ اميل املشاريع من  بة  لواك وموا

ٔجور والت  شغيل، امل ل لتكون التعاقدي  سبة  ل اللزتامات املقررة  د  ق
هنم من لك الوسائل وإالماكنيات  شغيل ومتك شاري ال ٕالضافة ٕاىل دمع مس

سهيل معلهم لس. ل اليت مل  ويف هذا السياق، البد من التذكري بتوصية ا
ذ  عيني 2005تنفذ م ج صاد واملمتث يف عضوية الرشاكء  ق يني و

لواك   .لس إالداري 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

III - ارة ة والت ر الصنا مس وز   :مدا 
ىل  ٔ لس ا ىل مالحظات ا ارة  ة والت ابة وزارة الصنا عنارص ٕا

يت  ت الواردة يف تقرره املنجز رمس س  :واليت هتم 2020و 2019لحسا
ار ) 1 منية الت   ؛"رواج"ة والتوزيع خمطط 
لخرض والفواكه؛) 2 مجل    ٔسواق البيع 
لجودة وسيري املعهد املغريب ) 3 ة التحتية  لب املنظومة الوطنية 

س   .لتق

شارن؛ س جملس املس   السيد رئ
شارن احملرتمني؛   السيدات والسادة املس

  حرضات السيدات والسادة؛
ارة وك ة والت ٔمهية تويل مصاحل وزارة الصنا ذ املؤسسات التابعة لها 

، خصوصا تقارر  ٓت الرقابة واحلاكمة ببالد بريتني لتقارر هي وعناية 
شطة  ٔ ة  مي مدى جنا ٔمهية يف تق ت ملا لها من  لحسا ىل  ٔ لس ا ا
ة، ودورها يف حتسني وجتويد هذه  الوزارة واملؤسسات التابعة لها من 

ات و  قرتا الل  شطة من  ٔ ٔخرىا ة    .التوصيات من 
دهتا الوزارة  ٔ ات اليت  ٔقدم لمك التوضي ٔن  رشفين  ويف هذا إالطار، 
ت الواردة يف تقررها السنوي  لحسا ىل  ٔ لس ا ىل مالحظات ا جوا 

ملواضيع التالية2020–2019رمس سنة    :، وذ ف يتعلق 
  ارة والتوزيع منية الت   ؛"رواج"خمطط 
 لخرض والفواكه؛ ٔسواق البيع   مجل 

  لجودة وسيري املعهد املغريب ة التحتية  لب املنظومة الوطنية 
س   .لتق

ارة والتوزيع  - 1 منية الت   ":رواج"خمطط 
لني يف القطاع  تظمة مع مجيع املتد شاور ولقاءات م تبعا جللسات ال

ىل التوصيات الصادرة عن هذه املشاورات املوسعة اري وبناء  ، قامت الت
ت من  2006الوزارة سنة  لية، مك ا ارة ا داد دراسة حول الت ٕ

ٔسفرت عن ٕاطالق اسرتاتيجية وطنية  حتديد رؤية شام لتمنية القطاع، 
لهيا امس  ٔطلق  ىل املدى القصري واملتوسط والطويل،  مرفوقة بربامج معل 

الن عهنا يف " 2020رواج رؤية "   .2007يونيو  26ومت إال
ات البد  يارات والتو خ دد  طط  ٔن ا من التذكري ب

الل الفرتة املمتدة من  لية  ا ارة ا  2008سرتاتيجية لتمنية قطاع الت
  .2020ٕاىل 

ىل املدى املتوسط  مج معل  ر داد  ، مت ٕا ل تفعي ٔ - 2008(ومن 
لية املنظم يف )2012 ا ارة ا لت الل اليوم الوطين  لن عنه  ٔ  ،24 
  .2008 يونيو

دمات 2011ويف سنة  جناز  ٕ ، قامت الوزارة بدراسة تتعلق 
مي  ٔساس ٕاىل تق بة التفعيل، سعت  ع وموا التخطيط وإالرشاف والت
ٔدوات  ت تفعيل الربامج واملشاريع وتقوية  ل اليت وا املنجزات والعراق

داد املر ". رواج"تفعيل وتزنيل خمطط  راسة يف ٕا وقد سامهت هذه ا
لفرتة  ذ الربامج واملشاريع  ٔولوية يف تنف رب حتديد ا   .2020- 2013املوالية 

مج معل  ر داد  ىل 2020-2013ويف هذا إالطار مت ٕا ، عرض 
ر  لس احلكويم يف فربا ٔهداف وإالجراءات 2013ا ث مت حتديد ا ، ح

ه، مبا يف ذ  واملهنجية املالمئة لتفعي وكذا العنارص الرضورية ٕالجنا
  .املزيانية واحلاكمة

مليون درمه يف ٕاطار صندوق  900لقد رصد لهذا املرشوع متويال قدره 
ىل مدى مخس سنوات مع توزيع سنوي حمدد، ٕاال  ارة  رواج لتطور الت
ان  ٔح الت ويف بعض ا ٔج دات السنوية شهدت ت ع ٔن رصف 

صصة   .تقليص املبالغ ا
ىل اسمترا رت هذه الوضعية  ٔ هودات وقد  رية بعض املشاريع رمغ ا

ٔهداف ق ا ل حتق ٔ  2013كام انعكس القرار احلكويم لسنة . املبذو من 
مج معل  ر ىل تفعيل  ر  س سبة ملزيانية  ل لتقشف املايل  املتعلق 

2013-2020.  
رشت الوزارة  طط، فقد  سبة الخنراط الرشاكء يف تصممي ا ل و

ل مشوارا طويال من ا لني يف القطاع، ق ملشاورات مع خمتلف املتد
ذ  لية السنوي م ا ارة ا الل تنظمي يوم الت راسة، وذ من  انطالق ا

  .2000سنة 
داد خمطط رواج،  الل ٕا شاور  سق ال وقد متت مواص نفس 
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ل جلنة ٕارشاف، تتكون من هذه الوزارة ورئاسة احلكومة  شك ث مت  ح
لية والوزا ا ة وواك ووزارة ا لفال مغرب املقاوالت الصغرى "رة امللكفة 

لتوزيع احلرصي"و" واملتوسطة درالية املغربية "و" امجلعية املغربية  الف
ارية ٔسامء الت ار واملهنيني"و" الستغالل ا لت ٔسند "النقابة الوطنية  ؛ وقد 

سرتاتيجية راسة  ات ا ىل تو ع واملصادقة  مة الت لجنة    .لهذه ا
ارة  سرتاتيجية لتمنية قطاع الت ات  دد خمطط رواج التو لقد 

ٔفق  لية يف  ا ىل 2020ا صادية مت وضعها  رو اق ، وفق مؤرشات ما
ٔهداف العامة  سلسل املنطقي بني ا ه ال رتم ف صادي ا ٔساس منوذج اق

اري ة للك صنف يف القطاع الت   .واملؤرشات والتدابري املقرت

سبة   ل ٔن ٔما  ، جيب التوضيح  طط ومتوي ادة ا لشق املتعلق بق
ع صندوق رواج، املكونة من هذه الوزارة ووزارة املالية و واك "جلنة ت

طط "مغرب املقاوالت الصغرى واملتوسطة ٔوراش ا ادة  ىل ق ، سهرت 
ادة  ستدعي وضع هيئة وطنية موسعة لق لني، لكها عوامل  كام واملتد

ٔوراش الكربى لقطاع ا   .واملهيلكة 
ٔن بعض  ت خمطط رواج، جتدر إالشارة ٕاىل  وف خيص متويل مكو
ذها دراسة مسبقة طط، استلزم تنف ٔوراش املهيلكة املضمنة يف ا . ا

رامج  ٔربعة  ىل متويل  عرصنة (ولهذا فٕان صندوق رواج اعمتد يف البداية 
ا بة املقاوالت الرائدة، تطور م ارية جتارة القرب، موا شطة الت ٔ طق ا

ارة ططات اجلهوية لتطور الت   ).وا
نتقالية  ة  راسات، معدت االتفاق ٕاىل  2014-2013وبعد ٕاجناز ا

لخرض  ٔسواق امجل  ٔخرى  رامج  رب متويل  ل الصندوق  توسيع جمال تد
ة املتجولني، وجتهزي  ارية احلرضية، وتنظمي البا قطاب الت والفواكه، و

ات احلديثة، ومحالت التواصل، جتارة  ولوج لتك   .ٕاخل... القرب 

ٔوراش املهيلكة  ل ا ذ خمطط رواج، فٕان  خبصوص حمور تنف
ىل  ة اليت مت وضعها يف ٕاطار خمطط رواج، اعمتدت  منوذج واملشاريع ا

ات املعنية رشاكة مع القطا دوى  ل املثال. دراسات  ىل س   :مهنا 
لخرض - ٔسواق امجل  لية خمطط  ا رشاكة مع وزارة ا  والفواكه 

ة من  ام يف تصممي مجمو ي شلك مرجعا  ة ا لفال والوزارة امللكفة 
ة؛ منوذج   ٔسواق امجل ا

ي مكن من ٕاطالق سنة  - ارة املتجو ا رشاكة 2015ورش الت  ،
ة املتجولني يف ٕاطار  مج الوطين التنظمي البا لية، الرب ا مع وزارة ا

ادة السادة الوالة والعاملاملبا رشية وبق لتمنية ال   .درة الوطنية 

الت دون تزنيلها، اكلتعرث  دة معيقات  ٔن بعض املشاريع عرفت  ٕاال 
ار البيضاء والنامج  ارية  شطة الت ٔ طقة ا ي عرفه ٕاجناز مرشوع م ا
ة العقار  ار البيضاء لتصف لس مدينة ا الت امجلوع العامة  ٔج عن ت

لمرشوعا   .صص 

شطة اليت جيب متويلها يف ٕاطار وخبصوص املالحظة املتعلقة  ٔ ديد ا بت
متزي بتعدد وتنوع حتديث جتارة القرب ٔن جتارة القرب  ، البد من إالشارة ٕاىل 

مج عرصنة جتارة القرب اسهتدف دمع  ر شطة املزاو ولهذا فٕان  ٔ ا
ٔفاكر ومشاريع العرصنة املصممة بة لك ا لني يف القطاع  وموا من طرف الفا

سيريمه وحتسني  ٔساليب  ٔهنا تقدمي قمية مضافة لطرق و واليت من ش
هتم   .تنافس

ات  طط واتفاق ق التوافق بني ا خبصوص املالحظة حول رضورة حتق
دد من املشاريع املربجمة  ٔن تفعيل  تدبري صندوق رواج، جتدر إالشارة ٕاىل 

ات و  رت يض  طط اكن يق   .دراسات يتطلب ٕاجنازها بعض الوقتيف ا
متويل الربامج  ة  ٔسبق ٔعطى صندوق رواج، يف البداية، ا ولهذا 

ٔخرى رب متويل الربامج ا ل توسيع جمال تد    .اجلاهزة ق

شاط واملنطقة،  السهتداف حسب نوع ال ف خيص املالحظة املتعلقة 
ىل الب د عند تطور مناذج العرصنة  ع ل فقد مت  عد القطاعي، فعىل س

دة ىل  شاط  داد دالئل املعدات حسب نوعية لك    .املثال مت ٕا
ىل  ٔو التغذية العامة يف القطاع، انعكست  اجر البقا  ٔن همينة م ري 
البية مشاريع العرصنة يف هذا النوع من  ركزت  ث  ن ح د نوعية املستف

شاط   .ال

ىل مشاريع جتهزي  ركزي اجلهود  احملالت، ويف هذا الصدد وخبصوص 
ات صندوق  ٔن اتفاق مل حترص مناذج العرصنة بل " رواج"البد من التوضيح 

لني الراغبني يف اقرتاح مناذج  ىل تدابري حتفزيية لفائدة مجيع الفا اشمتلت 
الل متويل اخلربة والتكون واملسامهة يف متويل  لعرصنة وذ من  ديدة 

  .املعدات الرضورية

ٔن وحول رضور  ٔدق، يتعني التذكري ب شلك  ة حتديد البنود التعاقدية 
ا املقاو مع  دد جماالت اخلربة اليت حتتا بة املقاوالت الرائدة  ات موا اتفاق

ربة لكفهتا ووصف موجز للك  ر    .تقد

يار  ٔما ف خيص املالحظة املتعلقة برضورة وضع مؤرشات الخ
ات ا ارية، فٕان االتفاق ددت العالمات الت بة املقاوالت الرائدة  خلاصة مبوا

ة من املؤرشات المكية و رب مجمو ٔو النوعية، / ٔهداف ونتاجئ املرشوع 
ن د ىل املستف مج  ر هذا الرب ٔ مي  ي مكن من تق   .اليشء ا

درالية  ات مع ف رمت اتفاق ٔ وخبصوص خطة التواصل، فٕان الوزارة 
ة واخلدمات والنقاب ارة والصنا ار واملهنيني، من غرف الت لت ة الوطنية 

ارة القرب؛ كام قامت الوزارة  اصة بت ل تنظمي محالت توعية وتوجهيية  ٔ
اص مبخطط  ثاق مريئ  ٔدوات تواصلية يف نقط "رواج"بتطور م ، توزيع 

ريها من وسائل التواصل عات و يبات والق   .البيع العرصية اكمللصقات والك

سبة حملور ٕاجنازات خمطط ال ٔهدافا "رواج" ف ، لقد وضع خمطط رواج 
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رمج عرصنة  ث  الف مايل يقدر  30.000ممزية ح رب  نقطة بيع لك سنة 
ٔن مجموع املزيانية اليت مت رصدها بلغت  750بـ  ، ٕاال  مليون درمه سنو

ٔهداف  900 ادة النظر يف  ي استوجب ٕا مليون درمه فقط، اليشء ا
طط متاشيا مع املوارد املالية  ٓنذاك ا صادية  ق ٔزمة  ٔن ا املرصودة، كام 

مج  ر ن من  د دد املستف ، "دمع املقاوالت الرائدة"ٔدت ٕاىل تقليص 
لني ٕاىل مراجعة خطهتم التمنوية وتوقعاهتم ف خيص  ث اضطر معظم الفا ح

لق نقاط البيع شغيل و ر وال   .س

طط ا لمالحظة املتعلقة برضورة تفعيل ا سبة  لتكون، ل ري  ملد
لني يف جمال التكون والتعلمي  مج حث املتد ٔن هذا الرب جتدر إالشارة ٕاىل 
ارة والتوزيع،  ات سوق العمل يف جمال الت يا يف عروضهم مع اح ك ىل 
ب التكون  رشاكة مع مك ة من إالجراءات  ٔن الوزارة اختذت مجمو ث  ح

طط امل ل دمج ا ٔ داد املهين وٕانعاش الشغل من  رب ٕا لتكون،  ري  د
دات التكون ىل و   .واملصادقة 

ارية، ولتفعيل  شطة الت ٔ اطق ا ف خيص املالحظة املتعلقة بتفعيل م
ار البيضاء، مكر  دة وا ني يف و ني منوذج مج مت ٕاجناز مرشو هذا الرب
ططات  ت ٕاىل استغالل ا لحسا ىل  ٔ لس ا ا ا ث د ة، ح جتري

ٔن تفعيل سياسة التعمري اجلهو  اري، ٕاال  رب التخطيط الت ارة  ية لتمنية الت
لني احملليني ٔطراف املعنية والس الفا ستلزم اخنراط مجيع ا اري    .الت

الل حماو  ىل تغيري املقاربة من  ٔمام هذه الوضعية، معلت الوزارة  و
رشاكة مع الواكال ارة  ططات اجلهوية لتطور الت ت احلرضية من ٕاجناز ا

ارة  ططات اجلهوية لتطور الت ٔفضل لنتاجئ وتوصيات ا ل ضامن ٕادماج  ٔ
يف خمططات هتيئة املدن، لكن نقص املوارد املالية لصندوق رواج مل ميكن 

  .من تزنيل هذه املقاربة اجلديدة

لخرض والفواكه .2 مجل  ٔسواق البيع  ٔنه من  :ف خيص  در إالشارة ٕاىل  ف
ل  سيق ٔ ٔسواق امجل وحتسني الت ظمي  ضامن جناح املشاريع اخلاصة ب

ادة هذا الورش املشرتك ٕاىل وزارة  ٔسندت ق بني الوزارات املعنية، 
لية ا   .ا

د  ات واملشاورات بني الوزارات الثالث من توح ج ت  وقد مك
ٔسواق داث وتدبري  ٔساليب ٕا  الرؤية خبصوص اخلطوط العريضة املتعلقة ب

ٔدى هذا االتفاق ٕاىل". اجليل اجلديد"امجل من    :وقد 
   ر ة ٕاطار يف ينا ىل اتفاق ع  ل الوزارات امللكفة  2021التوق من ق

صات من  لق م ل  ٔ ارة، من  لية واملالية والت ا ة وا لفال
ة " اجليل اجلديد ات الفالح سويق الفواكه واخلرض واملنت ل

، وذ تنف  مجل اجليل " ذا لالسرتاتيجية اجلديدة والغذائية 
ٔخرض    ؛"2030-2020ا

   ىل ٔول مرشوع منوذ من اجليل اجلديد  داث  التحضري ٕال

ط  ط، جيمع بني عامالت الر سال  -مستوى مدينة الر
ريات ٔعضاء يف جملس -والص شارك الوزارات الثالث  متارة، وس

د ومواءمة  اهتم خبصوص ٕادارة رشكة التمنية احمللية هبدف توح تو
  ٕادارة هذا املرشوع؛

   داد ل جلنة خمتلطة مكونة من الوزارات الثالث قصد ٕا شك
، هبدف  مجل ٔسواق بيع اخلرض والفواكه  مرشوع قانون يتعلق ب

مجل ٔسواق البيع  ي ينظم  . حتسني إالطار التنظميي والقانوين ا
ء و لمالحظات املتعلقة بضعف دور الو سبة  ل ٔداء و راجع 

وي، جيدر  ل السوق وكذا التعرث الب لني دا ات والفا امجلا
لخرض والفواكه  ٔسواق امجل  ي ا طط التوجهي ٔن ا التذكري ب
ٔسواق امجل كام قدم  ه تدبري  الالت اليت توا خ تناول خمتلف 

ٔداءها ات لتحسني  قرتا ة من    .مجمو

لية يف ٕاطار الت ا ات وقد معدت وزارة ا ه ٕاىل ٕابالغ امجلا وج
صاصات  ل مضن اخ ٔسواق امجل يد طط نظرا لكون تدبري  مبحتوى ا

ات   .امجلا

س. 3 لتق لجودة وسيري املعهد املغريب  ة التحتية  لب   :املنظومة الوطنية 

س لتق لجودة وسيري املعهد املغريب  ة التحتية  لب   .املنظومة الوطنية 
لجودة ٔما ف خيص احملو  ة التحتية  لب ملنظومة الوطنية  ر املتعلق 

عتبار لك  ذت بعني  ٔ س، فٕان الوزارة  لتق وسيري املعهد املغريب 
ىل  لس، حبيث معلت يف هذا الصدد،  ة يف تقرر ا املالحظات املدر

ٔكرث من  لجودة، بتعاون مع  داد السياسة الوطنية  رشاك من  60ٕا
ات اخلاصة وا مت توسيع املشاورات حول مرشوع القطا لعامة وامجلعوية وس

دها لجودة الع   .السياسة الوطنية 
ٔساسيني يف امليدان، تعمل الوزارة  لني ا ل تفعيل دور الفا ٔ ومن 
ملطابقة  س والشهادة  لتق ىل  ٔ لس ا ٔعضاء ا ىل جتديد تعيني  نتظام 

لجنة املغربية لالع ٔعضاء ا د، و ع   .دو
د وتوضيح  الع داث هيئة مستق ملكفة  سبة لوجوب ٕا ل ٔما 

د لنظام املغريب لالع د هيئات الوضع املؤسسايت  مت اختاذ قرارات اع ، ف
د،  لجنة املغربية لالع قة عن ا د املن ع مي املطابقة وفقا لرٔي جلان  تق

مي اليت يعدها فريق التق  ٔساس تقارر التق ىل  مي املكون من مقميي اجلودة و
د ع يني، مما يضمن استقاللية وزاهة معلية    .واخلرباء الف

د، مرفقا  شاء معهد مستقل لالع دت الوزارة مرشوع قانون ٕال ٔ كام 
د  دوى تدمع مدی اسمترارية وقابلية مرشوع املعهد املغريب لالع بدراسة 

ق استقال املايل ي. ىل حتق ىل  اليشء ا لحصول  سميكن املعهد 
ويل   .رتاف ا

ة املغربية  د من طرف املصل ع طلبات  فاء م ولوجوب اس
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ىل نظام ٕادارة اجلودة  د يتوفر  ع ٔن قسم  در إالشارة ٕاىل  د، ف لالع
ولية   17011ودليل اجلودة وإالجراءات املتعلقة جبوانب املواصفة ا

(2006) ISO/IECتظم لنظام ٕادارة اجلودة هبدف ، ويمت ٕاج راء حتديث م
  .التحسني املسمتر لهذا النظام

د، مت تعديل  ع بة ودمع قسم  ، ويف ٕاطار موا ٕالضافة ٕاىل ذ
ولية اجلديدة   ISO 17011-2018مجيع إالجراءات لتتوافق مع املواصفة ا

NMد ع شطة  ٔ طلبات  ع. ، واليت ختص م جلنة  ومن املقرر عقد اج
ل  ع ملراجعة نظام تدبري اجلودة، ق يل وعقد اج ق دا احلياد واجراء تدق

بة   .ممت السنة احلالية، بعد ٕامتام هذه املوا

ىل املطابقة شطة إالشهاد  ٔ سبة ملامرسة  ل يار يف و دها اخ ، يبقى اع
ات الوزارية  ل القطا د املسبق من ق ع غياب نصوص قانونية تلزم 

  .تصةا 

ب الوطين  ال املك ويل، يعترب م ىل املستوى ا دها  ولتمثني اع
ب  ي هذا املك ه، و ات الغذائية فريد من نو لمنت لسالمة الصحية 

ل  ليل الكمييايئ والزراعي، وكذ  SEMACخمتربات معمتدة من ق لت
ٔدوي ات وخملفات ا ة املنت ش املتعلقة مبراق ة يف جمال معليات التف

  .البيطرية
لفعالية  شطهتا  ٔ سم  ٔن ت ىل  د املغريب  ع ة  وتعمل مصل

ة ث . واملصداق مي املطابقة املعمتدة تطورا هاما، ح دد هيئات تق وقد شهد 
ٔكرث من  2010هيئة معمتدة سنة  40ارتفع هذا العدد من  هيئة  152ٕاىل 

  .2022حىت شهر ماي 
د املس  ع زة  ٔ ملقارنة مع  ل املثال، مل و ىل س ٔخرى  تق ا

اوز سنة  ر  93يف توس و 115دد الهيئات املعمتدة  2021يت يف اجلزا
ٔردن 113و   .يف ا

ة السوق  ة املطابقة(ٔما ف يتعلق بتعزز معليات مراق ، فقد مت )مراق
ت اليت مت حتديدها سنة  ٔولو ة احمللية وفقا ل لمراق ، 2017وضع نظام 

زة الغاز اصة ما ي  ٔ ة  ت املياه وصفاحئ الطبخ(تعلق مبراق   ).خسا
متحور حول مقاربة قطاعية هتدف  ة،  لمراق جما وطنيا  ر د  كام مت اع
ات وكذ املامرسات  ل معاينة سالمة املنت ٔ ة احمللية من  ٕاىل تعزز املراق

ة اة اخلصوصيات احمللية للك  ارية، مع مرا   .الت
ٕالضافة ٕاىل  ة معليات و لمراق مج الوطين  ، فقد عرف الرب ذ

ت الهاتف النقال  ة حمددة ذات طابع وطين مهت شواحن وبطار مراق
ري الطيب سنة 2019سنة  دام  ة لالست   .2020، والكاممات الواق

ني العاملني  دد املراق انب تعزز  ٔدت هذه املقاربة اجلديدة، ٕاىل  وقد 
ة سالمة املن  اصة بعد ٕاسناد يف جمال مراق ارية، و ات واملامرسات الت ت

بري يف  سترياد لهيئات دولية خمتصة، ٕاىل ارتفاع  ة عند  معليات املراق
يت  الل س ٔجريت  ة اليت   2020و 2019دد معليات املراق

لمؤسسات، مبا يف ذ املصنعون وجتار امجل واملتاجر الكربى واملتوسطة 
سج  ىل التوايل، وجتار التقسيط، ٕاذ مت  ٔلف  19،4ٔلف و  14يل، 

ة   .معلية مراق

سيق، داث جلنة الت رسيع ٕا ٔول يف  ول ع  فقد مت عقد اج
ىل النقاط التالية2019يوليوز ه  سيق : ، مت الرتكزي ف حصي معليات الت

سيق لسنة 2018الل سنة  ٓفاق الت ، وطريقة معل 2019-2020، 
لجنة   .ا

ٔسا ات ا ر ع اكلتايلوقد اكنت ا ج   :سية لهذا 
سيق من ٕادارات  - ٔعضاء جلنة الت ل متكني  ٔ تنظمي مؤمتر وطين من 

ٓخرن كقطاع الطاقة واملعادن والسكن  لني  د ة وكذا م ات حكوم وقطا
هيا ليات الرقابة    :والتجهزي والنقل من عرض 

 سوائل ىل الصعيد الوطين،  ة  ملراق ري املشمو   حتديد املواد 
ة التقليدية،  ات الصنا تو ر إاللكرتونية، استرياد م ا ، ...الس
ٔهنا سد هذا الفراغ؛ ضيات من ش ل تقدمي مق ٔ  وذ من 

   ضيات القانونية العامة واخلاصة الل تطبيق املق حتديد الرتابط 
ات واخلدمات، اكلصابون ومواد التنظيف  ىل املنتو واملطبقة 

شحمي ٔكرث ، وذ من ٔ ...ومواد ال ة  ليات مراق ل تقدمي 
ة العمل شمل مجيع املواد دون ازدواج   .فعالية 

يل - لجنة بنظام دا   .زويد ا

اصة  لجنة،  ٔعضاء ا سيق مع  لت ة  لمراق مج الوطين  ذ الرب ويمت تنف
لية وٕادارة امجلارك ا   .وزارة ا

ملعهد املغريب س املربجمة  داث بعض جلان التق سبة ٕال ل  ٔما 
س لب التوقعات املسطرة يف خمطط لتق ٔ س  لتق ، حقق املعهد املغريب 

يت  لفرتة املمتدة ما بني س د  2018و  2015منيته  ف خيص اع
اسية سنو وال زال مسمترا  1000املواصفات املغربية مبعدل  مواصفة ق

  .ىل نفس الوترية
ية  ه لك وتمت دراسة هته املواصفات يف ٕاطار جلان تق ة يف و و مف

ني العام واخلاص ومن مجعيات املسهتلكني ويمت تضمني . الفرقاء من القطا
ٔن هذه  لام ب مي،  لتق س يف خطة العمل السنوية مكؤرش  دد جلان التق
ٔو لكام دعت  صاديني،  ق لني  ىل طلب الفا شاؤها بناء  رية يمت ٕا ٔ ا

  .الرضورة 

لتواصل ت فٕان  وف يتعلق  تد س ينظم م لتق املعهد املغريب 
ت  نية ومعارض وٕاصدار بيا ات  شيط ملتق وندوات واملشاركة يف ت

صاصه دات يف جمال اخ ملست ة تتعلق    .حصف
ت وطنية جيمع  تد ل املثال ينظم املعهد لك سنة مخسة م فعىل س

ٔكرث من  د مهنا  ني اخلاص والعام،  120لك وا ٕالضافة مشارك من القطا
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لمقاوالت املغربية سبة  ل ٔمهية    .ٕاىل ندوات قطاعية تتطرق ملواضيع ذات 
حتاد  لتعاون مع  ٔخرى ونظرا الستفادة املعهد من مرشوع  ة  ومن 
سرتاتيجية التواصل مضن هذا املرشوع  ٔوريب فقد مت ٕادراج تطور  ا

ذ وذ لالستفادة من اخلربة اليا يف طور التنف ي هو  ٔوروبية يف  ا ا
ال   .هذا ا

، قام املعهد يف ٕاطار الهيلكة اجلديدة اليت اعمتدها  ٕالضافة ٕاىل ذ
مج  2021سنة  ر ذ  ام تنف ٔسندت ٕاليه  لتواصل  اص  داث قسم  ٕ

شطة ورامج املعهد ٔ ات املتعلقة . لتواصل حول  ٔما ف خيص احلاج
شارات ال س إالضافة ٕاىل  يت يقوم هبا املعهد املغريب ملواصفات ف

س،  لتق مج السنوي  داد الرب صاديني عند ٕا ق لني  ى الفا س  لتق
ة واحملمت  ق ات احلق يا ح ديد  ٔخرى لت يمت استغالل مصادر معلومات 
افة املتخصصة  ات املهنية والص ت وامللتق من املواصفات، اكملنتد

ات مع املنظامت املهنية ج   .و
ا  ان اج ٔح الب ا س يف  ، ختصص جلان التق ٕالضافة ٕاىل ذ
اسية  ت القطاعية من مواصفات ق ٔولو ات وا يا ح ديد  سنو لت

شاريك   .شلك 
ات مع هذه  ونظرا لضعف جتاوب املهنيني يف بعض القطا
لتعريف  دانية  رات م سية وز شارات يقوم املعهد بعمليات حتس س

ٔمهية  املواصفات ودورها يف تقوية تنافسية املنتوج الوطين وحامية ب
  .املسهت

س دم تفعيل جلان التق ٔسايس من وراء وخبصوص  افع ا ، لقد اكن ا
داد  ات الوزارية املعنية هو ٕا س بطلب من القطا داث بعض جلان التق ٕا
ضيات تنظميية يف  ٔو سد الفراغ الناجت عن غياب مق مواصفات حمددة 

  .االت معينةجم
االت املعنية  ني ا ٔو تق لها  ٔ دثت من  ٔ فاذ املهام اليت  ومبجرد اس

شيطة ري  دوى و ري ذي  ان  ل   .تصبح هذه ا
لعمل  س يه ٕاطار  ٔن جلان التق وجتدر إالشارة يف هذا الصدد ٕاىل 
ات  يا ح د املواصفات لتلبية  ا هو اع دا كون الهدف من وراء ٕا

االتاملعرب عهن ىل . ا يف خمتلف ا ٔ لس ا وجتاو مع مالحظات ا
ات الوزارية املعنية، قام املعهد حبل  شاور مع القطا ت وبعد ال لحسا
ٔن ال فائدة يف بقاء  ذ نفس إالجراء لكام تبني   س، وس بعض جلان التق

ان ل دى ا   .ٕا
شهادة املطابقة ويل  رتاف ا ارشة مسطرة  اليت مينحها  وخبصوص م

رسيع يف اختاذ إالجراءات القانونية والتنظميية  ىل ال املعهد، ستعمل الوزارة 
ٔكرب  د الوطنية مما سيوفر فرصا  ع شطة  ٔ ويل ب رتاف ا ق  لتحق
ملطابقة الوطنية وضامن  شطة الشهادة  ٔ س لتطور  لتق لمعهد املغريب 

ويل ىل الصعيد ا   .رتاف هبا 
ات وبقطاع ٔم ملنت ٔخرى املتعلقة  سبة لشهادات املطابقة ا ل ا 

رتاف دويل واسع ومسعة طيبة  ه اخلصوص يف حتظى  ىل و احلالل 
لمغرب اريني    .ى خمتلف الرشاكء الت

ٔسعار اخلدمات املقدمة مع املؤسسات الصغرية  ىل مالءمة  وجوا 
منوذج ٔن ا املعمتد من طرف املعهد  جتدر إالشارة يف هذا السياق ٕاىل 

م من املدققني املستقلني  دد  ىل  ح شهادات املطابقة يعمتد  التدبري م
ٔسعار املعمول هبا يف جمال  ٔتعاهبم من املعهد حبسب ا ن يتقاضون  وا
لكفة  ض من  لتخف د ٕاضايف قد يبذ املعهد  ٔي  ليه فٕان  ق، و التدق

ىل حساب ح شهادات املطابقة سيكون   .توازنه املايل م
ىل شهادة املطابقة  ىل احلصول  شجيع املؤسسات الصغرى  ول
د التفكري يف رصد بنود يف  كون من املف س، قد  والتكون يف جمال التق
ىل شهادة  اكليف حصول املؤسسات الصغرى  مزيانية املعهد لتحمل 

ٔن الواك الوطنية ٕالنعاش املقاو الصغرى وا لام ب ح املطابقة،  ملتوسطة ت
ٔهداف ق نفس ا مة لتحق  .فرصا 

شارون احملرتمون  ؛حرضات السيدات والسادة املس
ة من املالحظات،  ت مجمو لحسا ىل  ٔ لس ا لقد تضمن تقرر ا
عتبار التوصيات والتوجهيات  ذ بعني  ٔ ىل ا اهدة  وستعمل الوزارة 

لقطاعالواردة يف التقرر عند وضع خطط التمنية املستق  ويف هذا . لية 
اري،  لقطاع الت ديدة هتمت  ل تطور اسرتاتيجية  ٔ السياق، ومن 

ارة سنة  ة والت ارة 2019نظمت وزارة الصنا ، بتعاون مع غرف الت
ة واخلدمات والسلطات احمللية،  ارة، مكن  12والصنا لت وي  تدى  م

ت املهن  ات امجلعيات والنقا ال توصيات ومقرت ىل من استق شيطة  ية ال
شاوري  سية يف ٕاطار  اقشة القضا الرئ مستوى جمالها الرتايب وكذا م
ة  اية السام لني كام نظمت هذه الوزارة، حتت الر د مع مجيع الفا مو

، حفظه هللا، يويم  ريل  25و 24جلال امل ش، املنتدى  2019ٔ مبرا
ارة، حتت شعار  لت ل  "املغريب  ٔ سجمة مشاورة وطنية من  منية جتارة م

  ".وشام

رسيع  ىل وضع خمطط  وتفعيال لهاته التوصيات معلت هذه الوزارة 
ارة  ات  2025-2020الت شاور مع القطا ارة والتوزيع ب لهنوض بقطاع الت

ة  لفال ملالية والوزارة امللكفة  لية والوزارة امللكفة  ا وزارة ا املعنية 
ت املهنية ات الكربى واملتوسطة والعاملني يف  وامجلعيات والنقا واملسا

، ٕاخل  ارة إاللكرتونية ومجعيات حامية املسهت   ...الت
سية ز رئ ٔربع راك طط حول    :وقد متحور هذا ا

   ىل مستوى اذبية  ل رافعة  اري التقليدي  سيج الت تقوية ال
  الرتايب؛

  ؛ د قاطرات وطنية مسؤو رب اع دجمة    عرصنة م
   رب الرمقنة؛تعزز ارية، خصوصا    ٔفضل املامرسات الت
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  ٔسواق العاملية لتنافسية وولوج ا رافعة    .حتفزي املنتوج احمليل 

احئة  د"هذا، ونظرا ملا فرضته  ت " 19-وف راهات وحتد من ٕا
ت  ٔولو ورة وفق ا سرتاتيجية املذ ديدة، قامت الوزارة مبراجعة 

لفرتة الراهنة، ووضعت خمططا ٕالنعاش  ارة  ىل  23-21قطاع الت ركز 
  :احملاور التالية

  ار؛ عية لفائدة الت ج   تعممي التغطية 
  اري؛ بة رمقنة القطاع الت   موا
   متويل ة هتم التكون، وا ٔفق ٕاطالق العديد من إالجراءات ا

  .ووضع ٕاطار تنظميي، وشجيع إالنتاج احمليل
ليمك ورمحة هللا تعاىل ور    .اكتهوالسالم 


