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ٓخرةجامدى  10 ر 3( 1444 ا  ) 2023 ينا

 907 رمق اجللسة  حمرض  

ء : التارخي ٓخرةجامدى  10  الثال ر  3ه (4144 ا  .م)3202 ينا
شار    الرئاسة: نيالسيد  املس ح اخلليفة  محمد  ٔول،  جملس   ا س  لرئ

شارن.   املس
ت ٔربعونساعتان  :التوق قة و ة  دق قة  الثالثة ، ابتداء من السا ق  التاسعة وا

 الزوال. بعد  
ٔعاملدول   ٔسئ الشفهية.  :ا اقشة ا  م

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

س اجللسة:  ني، رئ شار السيد محمد ح   املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني.  ىل    والصالة والسالم 
تاح اجللسة.  لن عن اف ٔ  

رة، السيدة     الوز
ر احملرتم،    السيد الوز

شارات،    السيدات املس
شارون،    السادة املس

ٔحاكم الفصل   يل    100معال ب ا ضيات النظام ا ستور، ووفقا ملق من ا
ٔسئ السيدات والسادة  لس هذه اجللسة  شارن، خيصص ا لس املس

لهيا.  ٔجوبة احلكومة  شارن و   املس
تناول هذه   ل الرشوع يف  ٔعطي وق ٔسئ املربجمة يف هذه اجللسة،  ا

د من  ىل ما  لس املوقر  لس ٕالطالع ا نة ا ٔم لسيدة  ٔوال،  لكمة،  ا
ت.  ال   مراسالت وٕا

شارة احملرتمة.    تفضيل السيدة املس

نة ا ٔم ه،  ة بلفق شارة السيدة صف   لس: املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 
س    احملرتم، شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،    السيدان الوز
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ٔسئ اليت توصلت هبا الرئاسة من   سبة ل رخيه مبا    27ل رب ٕاىل  دج
ي اكلتايل:    ييل، فه

ٔسئ الشفهية:    -  ؛ سؤ 62ا
ابية:    - ٔسئ الك .  229ا  سؤ

ٔحاكم املادة   لس، توصلت رئاسة    168وطبقا  لم يل  ا من النظام ا
ٔسئ الشفهية ليوم  لسة ا لكمة يف هناية  لس بثالث طلبات لتناول ا ا

ء  ر   3الثال   . 2023ينا
ٔوضاع   لشغل، حول "ا حتاد املغريب  س فريق  ٔول من رئ الطلب ا

ربت احلكومة  املادية واملهنية لهيئة املترصفني املشرتكة  بني الوزارات"، وقد 
ل مع هذا الطلب.  لتفا   عن استعدادها 

املترصفني   "ٕاقصاء  حول  السطي،  ا  شار  املس من  الثاين  الطلب 
احلوار   من  إالداريني  ن  د واملسا يني  التق ن  د واملسا ن  واحملرر يني  والتق

الط  ل مع هذا  لتفا استعدادها  ربت احلكومة عن  وقد  عي"،  لب  ج
  ٔيضا. 

لشغل، حول   ميقراطية  ة الكونفدرالية ا سق مجمو الطلب الثالث من م
قلمي سيدي ٕافين"، وقد  ٕ لفت  ه شواطئ مري ا ي عرف ٔساوي ا "احلادث امل

ل مع هذا الطلب.  لتفا دم استعدادها    ربت احلكومة عن 
ارشة بعد هناية هذه اجللسة مع   د م ىل مو ري، فٕاننا سنكون  ٔ ويف ا
رمق  قانون  "مرشوع  ىل  والتصويت  راسة  ل ختصص  رشيعية،  لسة 

اخلاص   60.22 املرض  ٔسايس عن  ا اري  إالج ٔمني  الت بنظام  يتعلق  ي  ا
ٔي   زاولون  ال  ن  ا شرتاك  ات  واج حتمل  ىل  القادرن  اص  ٔش

ٔجور".  ري م ٔو  ٔجور    شاط م
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
نة. شكرا  ٔم   السيدة ا

ٔعامل هذه  دول  شارن احملرتمني، سهتل  ٕاذن، السيدات والسادة املس
س احلكومة،   ى لرئ رة املنتدبة  لسيدة الوز ه  ٔول املو لسؤال ا اجللسة 
من   إالدارة  "تقريب  ه  وموضو إالدارة،  وٕاصالح  الرمقي  النتقال  امللكفة 

  املواطنني". 
شار املس د  ٔ لكمة  ا سط  ٔعطي  ل واملعارصة  ٔصا  ا فريق  من  ن 

  السؤال. 
شار احملرتم   . تفضل السيد املس

س:  شار السيد حسن مش   املس
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،    السيدة الوز
  السادة الوزراء احملرتمون، 

شارات احملرتمات،    السيدات املس
شارن احملرتمني،    السادة املس

  لجميع. ٔوال، سنة سعيدة 
رة ، حول ٕاسرتاتيجية الوزارة لتقريب إالدارة من سائلمك، السيدة الوز

  املواطنني؟ 

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس
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رة لكمة لمك السيدة الوز   لجواب، تفضيل.  ا

النتقال    السيدة غيتة  س احلكومة، امللكفة  ى رئ رة املنتدبة  مزور، الوز
  الرمقي وٕاصالح إالدارة: 

س احملرتم،    الرئ
شارون،    السيدات والسادة املس

ٔطيب  ق ٕان شاء هللا و اح والتوف لن متىن لمك سنة سعيدة  ٔوال، نبغي 
  املمتنيات. 

ىل طرح هاذ السؤال امله شار احملرتم  شكر السيد املس   م. ك
ٔمهية   ا  لو، د ت املتعددة د يفام كتعرفو سيد هللا ينرصو يف اخلطا

دمة املواطنني. كون يف  ٔن إالدارة  ل تقريب إالدارة من املواطنني، وب   د
سبة   ل جمالية  العدا  د  وا كون  ٔنه  ب ا  د ة  العموم املرافق  ثاق  م

ا بتجويد وتقريب اخلدمات ال ة، ود العموم دمات  ة، فهاذ إالطار  ل عموم
ىل  السلطات  نقل  ٔنه  ب تيدعي  اليل  إالداري  الالمتركز  ثاق  م ٔيضا  ن  اك

لمواطنني.  سبة  ل كون قريبة  ش    املستوى الالمركزي 
ىل   لمواطنني  كتعطى  اليوم  إالدارية يه  اخلدمات  ل  د دد  اليوم، 

ميكن هلم يط هلم،  ىل  الصعيد احمليل، ميكن فاملستوى احمليل د البو وحيصلو 
االت.  ئق مفختلف ا ل الو   دد د

دد   ش يزتادو  ثاق الالمتركز إالداري،  ىل تفعيل م دامني  ٔيضا  ا  اح
هلم   د احمليل  الصعيد  ىل  يقضيوها  لمواطنني  ميكن  اليل  إالدارية  املصاحل 

  الالممركز. 
إالدا ل الالمتركز  الوزارية د ل  لجنة د ري انعقدت  فهاذ إالطار، راه ا

ات الوزارية، اشتغلنا    10ٔكرث من   ل القطا مرات، اكنو التصاممي إالدارية د
ٔمه املراسمي   4ىل   ل املراسمي اليل يه اليوم يف مسطرة املصادقة، اليل من  د

ٔنه  ىل املستوى الالممركز، كام  ٔنه نقل تفويض السلطة وإالمضاء  لها يه  د
دامة اليوم  ية  التق لجنة  الوزارية اجلاية ٕان شاء هللا، ا لجنة  د  ش تو

زاد تقريب إالدارة من املواطنني. زيدو نفعلو هاذ الالمتركز إالداري و   ش 
الرمقي   إالنتقال  وزارة  ليه  دامة  اليل  م  الورش  د  وا ن  اك ٔيضا، 
ل اخلدمات إالدارية، ورش الرمقنة   وٕاصالح إالدارة، اليل هو ورش الرمقنة د

ل اخل ذها  د لمواطن  ميكن  رمقنو اخلدمات إالدارية  دمات إالدارية ميل 
داه، ما حيتاجش  كون  ا  يك إالدارة اليل وا قل  بال ما حيتاج اكع ي
يعاونو  اليل  د  تيليفونو، من يش وا دارو، من  من  لها، ميكن  حىت مييش 

  ستافد من هاذ اخلدمات. 
ل   دد د اخلدمات إالدارية اليل ميكن لو  اليوم، املغرب امحلد  عندو 

العدلية"  ل "السوابق  ال د ال م ستافد مهنا املواطن من دارو، نعطي م
يحتاج مييش   ة، اكن  ا ا املواطن فاش يبغي خيدم وال يش  اليل تيحتا
ل  ، اكن املنظومة د لمحمكة ومييش هذا، اليوم ميكن لو يطلهبا بطريقة سه

اخل ل  د دد  ن  اك جمال  "مسار"  يف  ت  لتعاضد سبة  ل الرمقية  دمات 

ل الرضيبة..  ٔداء د ة، ا   الص

س اجللسة:    السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

لكمة لمك، السيد ىل اجلواب.  ا ب  لتعق شار،    املس
  تفضل. 

س:  شار السيد حسن مش   املس
س.    شكرا السيد الرئ

مك   ىل جوا احملرتمة،  رة  الوز السيدة  املبذول يف شكرا،  هود  ا ىل  و
مثرن  ٔو مس لمرتفقني مكواطنني  املقدمة  إالدارية  خلدمات  هنوض  ل ا س
ن صاحب   بري من  م  ه ٔن ورش ٕاصالح إالدارة حيظى  ٔيضا، خصوصا 
اللته من عنارص تقعيد   ٔيده، وجع  اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و

د ي  ا لسلطة  اجلديد  سنة  املفهوم  ٕاليه  ىل 1999ا  اللته  ، وحرص 
ورسائل  املواطن مضن خطب  من  إالدارة  تقريب  ل  مد رب  به  هنوض  ا

ة.    ملك
إالجيابية  البوادر  بري  رتياح  ل  س واملعارصة  ٔصا  ا فريق  يف  ٕاننا 
رب   املواطن،  من  إالدارة  بتقريب  املتعلق  الشق  يف  الوزارة  ٔداء  و حلصي 

الت والت  ٔفقي، وفق سلس من التد ٔو  دابري املعمتدة، سواء شلك معودي 
مج احلكويم.   ما هو مسطر مضن الرب

رة احملرتمة،    السيدة الوز
اخلدمات   جودة  تطور  يه  املواطن  من  إالدارة  تقريب  من  الغاية  ٕان 
رب تعزز  د التدبري العمويم اجلديد،  لمرتفقني، يف ٕاطار قوا ة  ة املو العموم

دمات جبودة وتقليص مساطرها ولكفهتا    الثقة بني املواطن وإالدارة وتقدمي 
ة والرقابة يف ٕاطار حماربة الفساد إالداري وحتديد املسؤوليات  مع تعزز الشفاف
لتايل املسامهة  إالدارية وتعزز التواصل العمويم ما بني إالدارة واملرتفق، و

ٔعامل. اخ ا رب جتويد م ر  س   يف حتفزي 
زع الصفة املادية عن املساطر ويف الشق امل  ي متكن من  لرمقنة، فه تعلق 

املالية  لكفة  ا تقليص  من  وإالدارة  الوقت  رحب  من  املرتفق  ومتكن  إالدارية 
يل  ا لتايل املسامهة إالجيابية يف الرفع من قمية الناجت ا واملوظف من اجلهد، و

ق التمنية  ٔي حتق   .اخلام، 
ت تقابل هذ  ٔن هناك حتد ة اليت جتعل ٕاال  ٔم يل ا متعي من ق ه ا ا التو

ٕالضافة ٕاىل  دات الرتابية،  الية بني الو ٔيضا الهوة ا سع،  الفجوة الرمقية ت
اخلاصة  ملعطيات  املس  خطر  من  شلكه  ملا  رياين  السي ٔمن  ا هاجس 
من   إالدارة  تقريب  ٔن  كام  املؤسساتية،  املعطيات  ظومة  وم بل  ملرتفقني، 

املركزي ٕاىل املسؤول احمليل املواطن   صاص من املسؤول  خ نقل  حيتاج 
يض جعل تقريب إالدارة من املواطنني سياسة   ، وهو ما يق اكم مكنظومة م

 . ة ال سياسة قطاعية وال ٕاجراءات ٕادارية مستق   معوم
س.    شكرا السيد الرئ
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س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ٕاىل   قل  ن حول ٕاذن  رة،  الوز السيدة  ٕاىل  دامئا  ه  املو الثاين  السؤال 
سيط املساطر".    "اسرتاتيجية رمقنة إالدارة وت

دة والتعادلية   ستقاليل لو شارن من الفريق  د املس ٔ لكمة  ٔعطي ا
  لتقدمي السؤال. 

شار.    تفضل السيد املس

ٔنصاري:  لطيف ا شار السيد عبد ا   املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة، السي   دة الوز
سيط املساطر؟  اسرتاتيجيةما يه     احلكومة لرمقنة إالدارة وت

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

رة لكمة لمك السيدة الوز   . ا

النتقال الرمقي وٕاصالح   س احلكومة، امللكفة  ى رئ رة املنتدبة  السيدة الوز
  إالدارة: 

ىل طرح  شار احملرتم،    هذا السؤال املهم. شكرا، السيد املس
ت   ٔولو اية يف صلب ا سيط ورمقنة املساطر يه  يف ما تتعرفو ت

ن قانون   لنا، اك ل الوزارة د سيط ورمقنة املساطر،   55.19د دى بت اليل 
ل املبادئ اليل تيخصها تطبق.  دد د ٔعطى    و

ش  الوزارية  ات  القطا بت  إالدارة وا الرمقي وٕاصالح  نتقال  وزارة 
امو بتدون املساطر إالدارية اليل عندمه، واليوم هاذ املساطر إالدارية راها ق

ىل لك   لهيا، ويطلعو  لمواطنني يطلعو  شورة يف بوابة "ٕاداريت" ميكن  م
هيم  ش يتقىض  ال  ٓ ٔشنو هام ا ٔوراق اليل خصهم و ٔشنو هوما ا مسطرة 

هلم.  ة د   املصل
ال   لهيا، م سرتاتيجية ومعلنا  االت  ل ا د العدد د ٔيضا وا ذينا  ا
تاح  ف ل  ا فاخلطاب د ر اليل صاحب اجلال هللا ينرصو د س جمال 
مع   ا  دم ر،  س مساطر  ورمقنة  سيط  ت ل  د ٔمهية  ل الربملان  ل  د

د   ش اعطا وا ر  س ل  اجلهوية د تيجيو م   22املراكز  اليل  سطرة 
ونقصنا   لها  د سيط  بت ومقنا  تيحتاجوها    %45زاف  اليل  ٔوراق  ا من 

ٔننا نقصنا مهنا.  مثرن    املس
ل ( ش هاذ اليش ما يبقاش Cri-investمقنا بتحيني املنصة د ٔيضا    ) و

ات  سية يف مجيع  ه يف دورات حتس ىل املنصة، در ري فالقانون وال 
سيطات 12اململكة بـ   ىل الصعيد املمركز هاذ الت لموظفني  ا  ، اليل رشح

ل ٕان  ادي نطلقو املنصة يف القريب العا ش ٕان شاء هللا ميل  اليل اكنو، 
ا ويقدرو  ن  مز التطبيق  هللا  شاء  ٕان  كون  ادي  هللا  مثرن شاء  ملس

 . سيطات اليل در   ستافدو من هذه الت

الرمقية اليل من   الوطنية  سرتاتيجية  رو  ش تند دامني  ٔيضا  ا  اح
سجمة  د النظرة م كون وا ش نقدرو  لها يه إالدارة الرمقية،  ٔمه احملاور د
سطة وهذا   د النظرة م كون وا ش  ات الوزارية  سقة بني مجيع القطا وم

سب لمواطنني. ل   ة 
  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

ب.  لتعق شار،  لكمة لمك، السيد املس   ا

ٔنصاري:  لطيف ا شار السيد عبد ا   املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
ات.  ىل لك هذه إاليضا   شكرا 

اليا ما تقومني به، وحنن مككون   مثن  ستقاليل  من  حنن يف الفريق 
ىل املستوى الوطين  هودات اليت تقوم هبا إالدارة  مثن ا ت احلكومة ف مكو
ل  ٔساسية د ات ا ر و واليل من ا ال، اليل هو يعترب جماال ح يف هذا ا
ة، وهذا   السام ة  امللك ت  اخلطا وكذ خصوصا  اجلديد  التمنوي  منوذج  ا

ل الرمقنة  دور حموري يف التمن  ل املوضوع د شه م ية، وخصوصا يف ما نع
ٔنه  ٔن يقال يف هذا الصدد هو  ات احلديثة، مفا ميكن  ولوج ل التك التطور د
ظن بيل الرمقنة   ل اجلهوية املوسعة، فك يار اليل دارتو بالد د الخ ارتباطا 
العز  هناك  ٔنه  الية،  ا الفوارق  تقليص  يف  ٔيضا  دورا  تلعب  ٔن  ميكن 

ة وهناك ٔنه يمت العمل    اجلغراف ٔمهية مباكن  ٔنه من ا ظن ب العز الرمقية، فك
ات اململكة. لرمقنة يف مجيع  سهيل الولوج    ىل 

بعض   ب يف  الصب ل ض  لقضية د شري  ٔنه  إالشارة  من  وهنا البد 
يوجلو  ٔهنم  صاديني  ق لني  الفا وال  املرتفقني  دون  حتول  واليت  املناطق، 

وه الرمقية،  الوزارة  لمنصات  ٔنه  كنمتناو  دا،  بري  العائق  د  وا عندو  ذا 
. ٔ عتبار هذه املس ذ بعني  لمك    د

لهيا من تعلمي وحصة   شتغل  ٔوراش الكربى اليل بالد  ٔيضا ا هناك 
ٔن  ٔظن  عية،  ج ٔسايس اليل هو امحلاية  وشغيل، وخصوصا الورش ا

ل إ  ٔسايس يف هذه العملية د شوفو الرمقنة حمور  عية، فك ج جناح امحلاية 
ذ   م عندو  اليل  والزمخ  عي  ج لضامن  الوطين  سمرب   1الصندوق  د

) ل  د الصحية،  les ramedistesوالولوج  لتغطية  عية  ج لحامية   (
الل سنة   ٔكرث  ا مطالبني جبهد  ل من السنوات، فالرمقنة   2023واح وف يق

ٔسا ا الرشوط  من  بيل يه  اليل ٔظن  ٔسايس  ا الورش  هذا  ٕالجناح  سية 
بري. اتقها وهو رهان  ىل    بالد دارتو 

لقانون   ضيات    55.19رجع  ل املق ة د مو د ا اب وا ة  اليل رصا
رة   ه السيدة الوز ٔنه هذا توج ٔنه نالحظ ب سيط املساطر إالدارية، ٕاال  لت
م  ىل ٕاخراج النصوص التنظميية لهذا القانون، اليل هو  ٔنه العمل  واحلكومة 
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اء هب  ضيات اليل  ة من املق ٔنه مجمو شوفو ب ىل دا واليل ك ربا  زال  ا ال 
ة من املواطنني واملقاولني..    ورق واليل هناك مجمو

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ب؟   رة عندك يش تعق   ٕاذن السيدة الوز
  تفضلو يف بعض الثواين. 

النتقال الرمقي وٕاصالح   س احلكومة، امللكفة  ى رئ رة املنتدبة  السيدة الوز
  إالدارة: 

ليه. موضوع ال  ادي جناوب  ٓخر  د السؤال  اي يف وا ب راه    صب
عية ( ج لحامية  سبة  القانون  1CNSSل ة رامه يف  ) ووزارة الص

بو هذه  ا تنوا ل إالصالح، واح م د ل حمور  إالطار اجلديد، راه الرمقنة د
) ر ومع  الوز السيد  مع  برية CNSSاملنظومة  ٔمهية  ٔن عندها  بقرب،   (

م. وهوما شلك  ىل الرمقنة    دامني 
سبة لـ   ٔمانة العامة    55.19ل دد من املراسمي رامه اليوم يف ا د  و

ٔكرث من النصوص  ر،  س ٔنه، كام قلت لمك يف  يف مسطرة املصادقة كام 
لناس  رشحو  ش  ٔرض الواقع وامليدان يف مجيع اجلهات  التنظميية، هبطنا 

ش يبداو يط    بقوه. هاذ اليش 

س اجللسة:    السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

الرتحش  ومعايري  رشوط  د  "توح حول  الثالث،  السؤال  ٕاىل  قل  ن
  لمناصب العليا". 

شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال.  د املس ٔ لكمة    ٔعطي ا
س.    تفضل السيد الرئ

ريس:  شار السيد عبد الرحامن ا   املس
رة، السيدة     الوز

ر،    السيد الوز
شارن،    السادة املس

رة   ، السيدة الوز
حول  التباري  د رشوط  لتوح ذة  املت احلكومة  التدابري  حول  سائلمك 

ة هذا التباري؟  ة ضامن شفاف يف   املناصب العليا و
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

لجواب.  رة  لكمة لمك السيدة الوز   ا

 
1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

النتقال الرمقي وٕاصالح  السيدة الوز س احلكومة، امللكفة  ى رئ رة املنتدبة 
  إالدارة: 

ىل طرح هذا السؤال املهم.  شار  شكر السيد املس   ت
ستور والقانون   ٔحاكم ا العليا هو مؤطر ب املناصب  كام تتعرفو، ولوج 

لتعيني يف املناصب العليا، واملرسوم التطبيقي    02.12التنظميي رمق   املتعلق 
ٔن التعيني فهيا  ا ش ملتعلق مبسطرة التعيني يف املناصب العليا اليل يمت التداول 

  يف جملس احلكومة. 
ادئ ومعايري واحضة   رسيخ م القانونية هو  املنظومة  ل هاذ  الهدف د

ستحقاق والكفاءة. لتق املناصب العليا، الس املساواة  اكفؤ الفرص و   و
ديد   لت ا  لو د منوذج التمنوي اجلديد يف التوصيات د يف هاذ السياق، ا
ىل املستويني الوطين واحمليل، والرفع  ة العليا  املنتظم ملسؤويل الوظيفة العموم
لتحمل  املرحشة  لكفاءات  خزان  وانتقاء  وحتديد  الوظيفة  هذه  اذبية  من 

و  منوذج  املسؤولية  ا به  اء  اليل  هاذ اليش  ادية،  الق رباهتا وقدراهتا  مثني 
  التمنوي اجلديد. 

لتعيني   ٔحاكم القانون التنظميي واملرسوم املتعلقني  ويف هذا إالطار، فٕان 
ات،   الرتشي ب  ح  ت ف ال ش يمت يف إال سمح  العليا ك املناصب  يف 

وا  الكفاءة  مهنا  اصة  املطلوبة،  الرشوط  واملؤهالت حتديد  املهنية  لتجربة 
  العلمية حسب طبيعة املنصب املراد شغ وخصوصيته. 

ن:  ح املناصب اك ل ف الن د   ففي هذا إال
لتباري وطبيعته وخصوصيته؛  - وح    توصيف املنصب املف
ىل   - بناء  واملرتحشني،  املرتحشات  يف  توفرها  الالزم  الرشوط  حتديد 

والكفاءا  لوظائف  املرجعية  الئل  املطلوب ا العلمي  املستوى  الس  ت، 
  والكفاءات والتجربة املهنية واخلربة املالمئة لهذا املنصب. 

ىش مع روح   ففاش تيكون  ضيات، فهو ي المئ مع هذه املق الن م إال
ومعايري  الفرص  اكفؤ  ستحقاق و ادئ  التنظميي مع م والقانون  ستور  ا
د  وا تتكون  ٔنه  كام  املهنية،  والتجربة  العلمية  واملؤهالت  والزناهة  الكفاءة 

واخلربة،   والزناهة  لكفاءة  لها  د ٔعضاء  ل تيكون مشهود  اليل  لجنة  اليل ا
اليل  ش يه  املرتحشني،  مع  املقابالت  وٕاجراء  ات  الرتشي بدراسة  تتقوم 

قي ما بني هاذ املرتحشني.    تت
ٔنه هاذ املناصب العليا اليل   ٔمهية كربى لهاذ املوضوع، و فاحلكومة تتعطي 
ل  ٔن مه اليل تيقومو بتزنيل املشاريع الكربى د ها الناس فهيم كفاءة،  يتق

  اململكة. 

س اجللسة:   السيد    رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

ب.  لتعق س  لكمة لمك السيد الرئ   ا
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شار   ريس:  السيد املس   عبد الرحامن ا
رة.    شكرا السيدة الوز

ٔطر العليا،  قي هاذ ا لجنة اليل ت د ا ٔنه تتكون وا ا ب فعال، القانون 
السب د  قي وا اليل ت لجنة  د ا ر تيحط وا ٔن السيد الوز الل  عة  من 

د   قي وا ر تي ٔطر، ومن بعد السيد الوز ل ا س   3د تيعطهيم السيد رئ
  احلكومة. 

ٔنه هاذ املنطق ما   ات هو  رة، إالشاكلية اليل تطر ولكن، السيدة الوز
اكفؤ  ل  ٔطر العليا وهاذ القضية د ٔنه هاذ ا ٓخر  طق  بقاش، املنطق، م

ٔنه لهيا ما تبقشاي فرصة، هو  هنرضو  س هاذ اليش، ٕاىل  الفرص اليل  س
ل الناس اليل عندمه  ٔ د ىل هاذ املس م كثري يقال  ن  ٔطر اك ٔنه ا ة  در
 ٔ شاي يلج لهاذ املس متي لينا ما ميك ش تي دا، ٕاىل ما اك برية  د الكفاءة  وا

  هاذي. 
ىل اعتبار   ٔننا نقلبو املسائل،  رة،  ا نطلب، السيدة الوز لتايل، اح و

حي  لجنة  ا ٔشنو ٔنه  يعطي  ر  الوز والسيد  احلكومة،  س  رئ السيد  ددها 
ىل اعتبار    ، لجنة مستق د ا كون وا لو، و ٔطر د لو من ا اخلصاص د
ىل  ني، ٕاذا كنا كنقلبو  ق ٔطر احلق د الفرصة مجليع املغاربة وا ش خنلقو وا

رضي ٔننا  ٓخر  ني، ٕاىل هذا هو املبتغى، وٕاذا اكن املبتغى يشء  ق و  ٔطر حق
لنا   لتايل كنكونو إالدارة د ٔخرى، و  ٔ بعة لينا هذه مس ة اليل  مو د ا وا
ٔكرث، وهذا املنطق   ٔننا نقويو إالدارة كنوليو نضعفها  اها ٕاذا كنا كنقلبو  ضعف
ٔي  ت كثرية يف  ٔنه اكينني شاك اعتبار  ىل  ه،  ف اليا جيب احلسم  هذا 

د ا ت ٕاال وكتلقى وا اراة من املبار ٔ  م ة اليل اكينددو  ٕاما عن خط مو
  ٔو عن حص. 

ر   كون الوز ش  ش خنرجو من هذه إالشاكليات لكها ما ميك لتايل،  و
لتايل كنعطيو   ٔسامء وهو احلمك يف نفس الوقت، و قي ا ي هو احلمك وهو اليل 

د   وا لق  كت اليل  ت  املبار هذه  ىل  اليد  د  بني   (la zizanie)وا ما 
دمو يف إالدارة اليل اكنو هازن إالدارة املوظفني،   ي ٔطر اليل  لتايل حىت ا و

سبة هلم فهيا الكفاءة،  ل ارو  سبة ليا ها هوما راه اخ ل  ٔ ٔودي  يقول  
لنا.  ل إالدارات د ىل العمل د رو  ٔ لور، كنوليو كن   كريجع 

رة،    السيدة الوز
ٔطر،  ذو ا ش  ة اليل  ق ٔننا حنددو املعايري احلق ش  اء الوقت  اليوم 
ل اخلارج  لمغاربة د د الباب  ا به، وكذ حنلو وا اليل عندو الكفاءة مرح
بري، عند  ليناش هذا ٕاشاكل  ٔنه يف املؤسسات العليا مازال ما  ىل اعتبار 

ٔطر اليل عندمه ما يقو  ل ا ة د مو د ا ل العامل اليل وا لو يف املغاربة د
هلم.  ذو من اخلربة د   ميكن لنا حىت هوما كذ 
ٔ هاذي.  مك تطورو هاذ املس ٔ اتقمك  ىل    هذا 

  وشكرا.
  

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ب ٕاذا اكن.  رة، يف بعض الثواين، التعق   السيدة الوز

س احلكو  ى رئ رة املنتدبة  النتقال الرمقي وٕاصالح  السيدة الوز مة، امللكفة 
  إالدارة: 

ىل  ايني  ٔنه اليل اكينني يف إالدارة اليوم لكهم  ىل  ما نقدروش نقولو 
س  فهيا كفاءات وفهيا  ٔساس السياسة وال هذا، تنظن بيل إالدارة اليوم 

دامني معنا.  هلم، وامحلد  رامه  لكفاءة د او    اليل 
ل اخلارج   لو لهذه املناصب هذه  املغاربة د رامه حىت هوما ميكن هلم يد

الرتشيح  ب  يكون  فاش  مغاربة اخلارج، حىت هوما  ىل  ما مسدوداش 
هلم.  ات د لرتشي يقدرو يدليو  ٔطر لكهم  لو وا   ميكن هلم يد

س اجللسة:    السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

ب شبكة   قل ٕاىل السؤال الرابع، حول "ضعف صب ة ن االتصاالت الهاتف
لعامل القروي".  ت  نرتن   و

ٔحرار.  شارن من فريق التجمع الوطين ل د املس ٔ لكمة    ٔعطي ا
ٔملوك.    تفضل اليس 

ٔملوك:  شار السيد املداين    املس
س،   شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ذها وزارمك من   ٔمه التدابري وإالجراءات اليت س ل التعجيل  ما يه  ٔ

ال بغية فك العز عن  ٓ ٔقرب ا ل الفوري ملعاجلة هذا املشلك يف  لتد
  ساكن هذه املناطق؟ 

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا.

لجواب. رة،  لكمة لمك، السيدة الوز   ا

النتقال الرمقي وٕاصالح   س احلكومة، امللكفة  ى رئ رة املنتدبة  السيدة الوز
  إالدارة: 

شكر السيد ىل طرح هذا السؤال املهم.  نبغي  شار    املس
لنا،   مات د ه ال القروي، هذا يف صلب  لم ت  نرتن ٔننا يوصل 
ش يقدرو املغاربة   ل الرمقنة، و ة د د املو ٔن املغرب اليوم مايش يف وا
ل  د التغطية  عندمه  كون  رضوري  خص  الرمقنة  من  ستافدو  لكهم 

ت.    نرتن
ن ة زايدة،  اليوم تغطية  ا ش يش  ٔساسيات، ما بقا ت ولت من ا رتن

كون  ش  ٔنت ما ميك ش يش مغريب نقولو  ولت حبال املاء والضو، ما ميك
ر بيل  لنا، ونبغي نذ مات د ه عندك املاء والضو، هاذ اليش يف صلب 
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دة من   رية عندو وا ٔ السنوات ا املغرب راه دامئا يف هذه  ل   3اليوم  د
ا  املراتب ا ت، واح نرتن ل  ث التغطية واجلودة د ا من ح ٔوىل يف ٕافريق

زيدو حنسنوهاذ اليش.  ش  دامني    مازال 
دا"،  ب العايل والعايل  طط الوطين لتمنية الصب ن "ا ر، اك نبغي نذ

لو اليل بدا يف   سمتر حىت لـ    2018ففي ٕاطار التفعيل د ادي  هذه   2023و
مت   هللا،  شاء  ٕان  من  السنة  ٔكرث  ل  د خبدمات   9225التغطية  طقة  م

ٔصل   مكلو   10.740االتصاالت من  ادي  طقة، وهذه املناطق اليل بقاو  م
السنة   رو 2023ٕان شاء هللا يف هذه  زيدو ند ش  دامني د  ا  ، واح

ٔخرى اليل ميكن يف   اطق  ل يش م دد   2018إالحصاء د ما اكنوش فهيا 
ل الساكن وال هذا، اليل هلم يف ٕاطار (  د 2l’INDH ادي يمت التغطية د

II ٔسئ  ت ) و ىل هذا وتعطيو  اوبو معنا  شارن اليل ت شكر السادة املس
ٔرض الواقع اليل  رشحو يل وكنصيفطو الناس  وتيجيوعندي بعض املرات 

ل  تيحتاج شار ٕاىل عندو يش مشلك فالتغطية د ة، فالسيد املس ا يش 
ل ( يل ود ٔبواب د فا لو،  د فاجلهة  ت  ٔنرتن ش 3l'ANRTا  ، ) حملو

يف ما  ٔن  هلم،  لمنطقة د لول  لو معهم وتنصيفطو الناس وتنصيبو  نتفا
لوش.  م ما يبقاش هاذ اليش ما ميك   قلت هاذ اليش 

ٔيضا املبا ل  اكينة  ٔمقار    (VSAT)درة د رب ا متكن من التغطية  اليل 
ٔرضية،   لشباكت ا لها  اطق اليل تيصعاب التغطية د صطناعية ليش م

يف   دد  كت انة  ٕا مينح  لالتصاالت  ٔساسية  ا اخلدمة  يف   %50فصندوق 
ل    2500دود   د ستفادة  مت  فاليوم  حمطة،  لك  حمطة،    2300درمه 

ستافدو من    4000  وميكن منشيو حىت لـ حمطة يف السنة ٕاىل الناس بغاو 
ل يش  د عندك  ٕاىل  ة  و مف لنا  د ٔبواب  ا قلت  ما  ويف  املبادرة،  هاذ 

طقة و معها.  م ستاج   لضبط 

س اجللسة:    السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

لكمة لمك شار، تفضلو.ا   ، السيد املس

ٔملوك:  شار السيد املداين    املس
رة احملرتمة. شكرا السيدة ا   لوز

اح احلكومة املغريب يف اختاذ تدابري موازية هتدف ٕاىل   ٔن ننوه بن البد 
هذه  مقدمة  ويف  إالجراءات،  سيط  وت إالداري  إالصالح  مشاريع  رسيع 

سنة   ٔفق  يف  الرمقي  التحول  اجلديدة  هتدف  2030سرتاتيجية  واليت   ،
ٔسس لظهو  صاد رمقي يؤدي ٔساس ٕاىل رمقنة اخلدمات العامة وٕارساء  ر اق

ىل مؤهالت يف جمال   ٔن املغرب يتوفر و امحلد  لق فرص معل، ومبا  ٕاىل 
سبة  ب احملمول  الهاتف  يف  املشرتكني  دد  يتطور  ث  ح الرمقي،  التحول 

وسط ليصل ٕاىل  10% ، 2020مليون مشرتك يف سنة    49.2+ مكعدل م
ة   س ت  ٔنرتن ا دد املشرتكني يف  زداد  ث بلغ    ،%1.2ب   %27.7ح

 
2 Initiative Nationale du Développement Humain. 

دة  ز الثابت  الهاتف  يف  املشرتكني  دد  ل  س ٕاذ  نفسها،  السنة  الل 
ني املواصالت، ٕاضافة   %13سنوية تقدر بـ   حسب تقارر الواك الوطنية لتق

سرتاتيجي  مج  ملا حتقق يف جمال التحول الرمقي سواء ف يتعلق بوضع الرب
 . شاء الهيئات ذات الص ٔو ٕا   والتطبيقات 

ق   ديدة حتول دون حتق هودات، مت فرز نواقص  لرمغ من لك هذه ا
شري ث  شود، ح راسات ويف طليعهتا رٔي رصده التحول الرمقي امل  بعض ا

رمقي ومسؤول  بعنوان "حنو حتول  يئ  والب عي  ج صادي و ق لس  ا
حوايل   جتعل  املوجودة  الرمقية  الفجوة  ٔن  ب د  تف دمج"،  من    6وم ماليني 

شهده البالد،   ي  خرطني يف مسلسل الرمقنة ا ري م املواطنني واملواطنات 
ىل مستوى الولوج  وذ راجع ٕاىل النقص يف  التجهزيات الرمقية والنقص 

اصة يف العامل القروي والنقص  ت الثابت  ٔنرتن ستعامل الضعيف ا ب  س
ٔم  ٕاليمك  ٔسوق  وهنا  الرمقية،  ٔدوات  ا مع  التعامل  ٕاتقان  مستوى  ىل 
تنغري  ٕاقلمي  ات  ورة، حبيث جند قرى وجام لزا اجلنوب الرشيق من جرادة 

طقة لك  ال م لمواطنني بال م زة النقا  ٔ ٔن ا ، حبمك  يا.. عن العامل اخلار
ال وال ٕارسال.    استق

رة،    السيدة الوز
ا عند فاملناطق اجلبلية الناس اليل ما وصلهمش   ٔنه اح غنوقف هنا 

ل التليفون وال   لو(les radars)اخلط د يدي التليفون د يبغي هيرض   ، 
ٓخر خصو هيبط  ليه هذاك ا يصوين  ارو فوق اجلبل، ميل  د  عند وا
ل، ٕان   مك التد ليك التليفون، د تنطلبو م ٔ راه صو  ش يقول ليه 

ال هذا.   شاء هللا، الفوري يف هذا ا
ىل مستوى  سمح النقص  ٔس ىل املواطنني واملواطنات،  ٔنه  ب وقلت 

 ٔ ستعامل الضعيف ل ب  اصة يف العامل القروي  الولوج س ت الثابت  نرتن
ٔسوق ٕاليمك  ٔدوات الرمقية، وهنا  ىل مستوى ٕاتقان التعامل مع ا والنقص 
قطعة لكيا   ال م ٔن قرى م ورة، حبيث  ال اجلنوب الرشيق من جرادة ٕاىل زا م
ال وال ٕارسال،  لمواطن بال استق زة النقا  ٔ ٔن ا عن العامل اخلار حبمك 

ٔن صب  زيد من  ومبا  ان وهو ما  ٔح عدم يف بعض ا ت ضعيف وم ٔنرتن ب ا
هاب بعيدا يف بعض  ازهلم، مما جيعلهم مضطرن ل ل م ة الساكنة دا معا

وا من ٕاجراء اتصاالهتم. متك ان حىت  ٔح   ا
ة   ومعها ساكنة  تنغري  اء ساكنة  اس ٔسف شديد  لك  ل  س ا، 

ة اللت من ضعف شبكة االتصال وا-در ت مبنطقهتم،  ف ٔنرتن ب ا نعدام صب
دون مهنا،  ستف دمات ال  ٔمواهلم مقابل  م ضياع  زيد من مضاعفة مهو وما 

ل..  ل العا لتد رة احملرتمة    ا نطالبمك السيدة الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

رة هل ب؟ يف بضع ثواين.  السيدة الوز   هناك تعق

3 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunication. 
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النتقال الرمقي وٕاصالح  السيدة الوز  س احلكومة، امللكفة  ى رئ رة املنتدبة 
  إالدارة: 

) ٔ عندي وال عند  ة  و يب مف ما قلت،  ذ  l'ANRTيف   (
) د معا وال مع  ٔشنو l'ANRTليك مو  ، لمنطقة د ل  ) ونصيبو 

ٔرض الواقع واملاكن وشوفو شنو ميكن يتدار.  هيا ف   ميكن يديو 

س اجللسة: السيد     رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

قل  رة، حول "مجود ٕاىل ا ٕاذن ن ه ٕاليمك السيدة الوز ري املو ٔ لسؤال ا
ة".  عي القطاعي يف العديد من الوزارات واملؤسسات العموم ج   احلوار 

لشغالني   العام  حتاد  فريق  من  شارن  املس د  ٔ لكمة  ا ٔعطي  و
  ملغرب.

  احملرتمة.  شارةتفضيل السيدة املس 

شارة السيدة سلمية زيداين:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
عي القطاعي يف العديد من الوزارات   ج ٔسباب امجلود احلوار  عن 

ة، رة.  واملؤسسات العموم   سائلمك السيدة الوز

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا.

لجواب.  رة    تفضيل السيدة الوز

النتقال الرمقي وٕاصالح  السيدة   س احلكومة، امللكفة  ى رئ رة املنتدبة  الوز
  إالدارة: 

ىل طرح هاذ السؤال املهم.  شارة  شكر السيدة املس   ك
ث تطلق    يفام كتعرفو عي، ح ج لحوار  برية  ٔمهية  احلكومة كتعطي 

ىل  ع  ٔنه مت التوق ل الوالية، و عي يف البداية د ج ل احلوار  مسلسل د
ل  ٔكرث متثيلية.  30اتفاق د عيني ا ج ريل ما بني احلكومة والفرقاء  ٔ  

ٔمهها  سبات، من  ل املك دد د عي اليل اكن عندو  سبة  حوار اج ل
  لقطاع العام: 

ة    - لوظيفة العموم ٔدىن  ٔجر ا  درمه؛   3500رفع ا
ن إالداريني    7ذف السمل   - د يت املسا لموظفني املنمتني لهي سبة  ل

يني؛  ن التق د  واملسا
ة من   -  ؛ %36لـ  %33رفع حصيص الرتق
ٔبوة مدهتا    - ل ا ٔجر؛  15ٕاقرار الرخصة د ة ا  يوما مدفو
مؤسسة    - داث  ادي  ٕا اليل  عية  ج ٔعامل  لهنوض  مشرتكة 

هاذ    10ستافدو مهنا   ٔنه  ىل  موظفا وموظفة، وتنعرفو لكنا  الف 

صطياف والقروض،  ة والسكن و عية فهيا جمال الص ج ٔعامل  ا
دد من اخلدمات.   و

ل القوانني و ٔشهر    11واحلكومة.. اكن مت ٕاصدار جوج د د ا املرسوم فوا
  ، ٔمهية اليل كتعطهيا احلكومة قلي ايس، وهاذ اليش تيعكس ا هذا زمن ق

عي.  ج   لحوار 
لسيدات   شور  نتقال الرمقي وٕاصالح إالدارة دارت م ٔنه وزارة  كام 
القضا وامللفات ذات  ىل دراسة خمتلف  ل حهثم  ٔ الوزراء من  والسادة 

قط ٕاطار حوار  يف  لهيا  رشفو  اليل ك ات  لقطا ٕاجياد الص  اعي، هبدف 
ٔوضاع  ا اليل غمتكن من حتسني  ٔولوية،  مللفات ذات  ة ومعلية  لول ممك

لقطاع.  لعاملني  عية واملهنية    ج
هتم،   ة اخلاضعة لوصا شئات واملؤسسات العموم ىل امل دعوة املسؤولني 
صاصاهتم،   ل دراسة ملفات ذات الص يف جمال اخ ٔ ملبارشة حوارات من 

دد د ال حوار الرتبية الوطنية  و ات دارات حوارات قطاعية، م ل القطا
ىل  ع  التوق مت  العايل،  التعلمي  قطاع  ٕاطار  يف  القطاعي مسمتر،  احلوار  راه 
اص هبيئة  ديد  ٔسايس  صدار نظام  ٕ ه احلكومة  اتفاق اليل اكنت الزتمت ف

هلم.  ني وحتسني الوضعية د ٔساتذة الباح   ا
الص قطاع  اليل اكنو، ىل مستوى  ٔشياء  ا ل  د دد  اكنو  ٔيضا،  ة 

  حبال: 
ٔجر بداية   - مة يف ا دة  ستافدو من ز ٔطباء اليل  حتسني وضعية ا

  مسارمه املهين؛ 
ة    - ٔقدم حهم  م رب  واملمرضني  املمرضات  اكفة  ة  الرتق وثرية  رسيع 

  اعتبارية ترتاوح بني ثالثة ومخسة سنوات. 
ج ٔسسة، لك ستة  يفام قلت لمك، احلوار  عي راه مسمتر، راه فامل

ش نتدارسو   عي  ج عيني يف ٕاطار احلوار  ج لرشاكء  ٔشهر كنتلقاو 
لموظفات واملوظفني.  سبة  ل   القضا املهمة 

س اجللسة:    السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

ب.  لتعق شارة  لكمة لمك السيدة املس   ا

شارة السيدة سلمية زيدا   ين: املس
رة،   السيدة   الوز

س احلكومة،  رب عهنا السيد رئ ٔن إالرادة اليت  ٔن نعرب لمك اليوم  ا  يؤسف
مجيع   ٕاىل  تصل  مل  مازالت  اسرتاتيجي،  عيني رشيك  ج الفرقاء  عتبار 
دم  ىل ذ هو  ينا  ة، والشاهد  ة واملؤسسات العموم ات احلكوم القطا

من   العديد  مع  جتاوب  ة  العموم املؤسسات  ومدراء  ني  احلكوم املسؤولني 
املنضوية   ت  والنقا ة هلم من طرف اجلامعات  املو لقاءات  ا طلبات عقد 
ة  املطرو ملغرب، لتدارس إالشاكليات  لشغالني  العام  حتاد  لواء  حتت 

 .   وامللفات املطلبية املستع
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س هنا إ  ٔن يقال، فٕانه ٕاذا اكن ل ٔحق  ٔن احلق  سري احلوار  و ال التنويه 
يل  ق ذ من  ها  يوا اليت  ت  الصعو ات، رمغ  القطا بعض  القطاعي يف 
عهنا   املسؤولون  مازال  اليت  ات  القطا يق  ندعو  فٕاننا  ة،  والص التعلمي 
ت املنضوية حتت لواء   اوب مع طلبات اجلامعات والنقا كفون عن الت س

ملغرب، عقد ل لشغالني  قاءات معهم ٕاىل تغيري مقاربة التعامل  حتاد العام 
  مع اجلسم النقايب. 

اته  صالح ٕاطار  ويف  احلكومة  س  رئ السيد  ندعو  إالطار،  هذا  ويف 
ة السلمية،   ات ٕاىل الو ه ت القطا ىل توج ستورية والقانونية ٕاىل العمل  ا
لك  ، كام نعرب عهنا  ة إالصغاء واحلوار وإالنصات ملطالب الشغي ويه و

ٔمانة ودون مزايدات. صد   ق و

رة،    السيدة الوز
ٔثناء   لته  ا يف مدا ٔن د ملغرب  لشغالني  حتاد العام  لقد سبق لفريق 
ىل  س احلكومة  رئ السيد  ٔجوبة  لتقدمي  اليت خصصت  الشهرية،  اجللسة 
عي،  ج لسياسة العامة، واليت خصصت ملوضوع احلوار  ٔسئ املتعلقة  ا

ٔن احلوارات القطاعية  ٕاىل ٕاطالق رساح ا ث اعترب  حلوارات القطاعية، ح
ٔن اسمترار مجودها ميس هبذا   عي الوطين، و ج يه مبثابة رشايني احلوار 
القهتا   ت هبا احلكومة احلالية  املسار اجلديد وهبذه الروح إالجيابية اليت دش

عيني.  ج   مع الرشاكء 
، فٕان اسمترار هذا امجلو  ىل ذ الوة  ٔسسة من  و د سيفرغ مقو امل

  ٔي محو ٕاجيابية. 
لسات  الل  ملغرب ومن  حتاد العام لشغالني  لقد ظهر لنا يف فريق 
مع   لتناوب  و ٔسبوعي  شلك  تنظميهيا  ىل  ا  فريق ٔب  د اليت  ع  س
ٔن  ملغرب،  لشغالني  حتاد العام  ت املنضوية حتت لواء  اجلامعات والنقا

ة مس  ا ات،  هناك  عي يف العديد من القطا ج تع ٕالطالق احلوار 
ة  العموم املؤسسات  الواكالت احلرضية،  العمران،  ال مؤسسة  ومن ذ م

ة.    اخلاضعة لوصاية وزارة الفال
ٔن ال يظل   سمع نداؤ هذا و ٔن  متىن صادقني  ض،  هذا غيض من ف

ة يف واد.    صي
رة   . شكرا السيدة الوز

س اجللس    ة: السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

ب.  رة ما بقاش التعق   السيدة الوز
ىل مسامهتمك القمية معنا يف  ة لمك  ٔسئ املو وشكرك يف هناية هذه ا

  هذه اجللسة. 
ة ورحب حبضوره معنا يف هذه اجللسة.  ر الص   وشكر السيد وز

سؤ  ليه، وسهتلها  رشف  ي  لقطاع ا ة  ٔسئ املو قل ٕاىل ا ال ون
  ٔول حول "التعريفة املرجعية تعرقل جناح التغطية الصحية". 

دة والتعادلية   ستقاليل لو شارن من الفريق  د املس ٔ لكمة  ٔعطي ا
  لتقدمي السؤال. 

شار اليس زيدوح.   تفضلوا السيد املس

شار     محمد زيدوح:  السيد املس
س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

شارات احملرتمات، السادة والسيدات  شارن واملس   املس
رب   ذ فاحت دج ل   2022يعترب تعممي التغطية الصحية م ٔ مة من  خطوة 

ٔن التعريفة املرجعية  ادل، ٕاال  اك و ة يف ٕاطار م تعممي احلق يف الولوج لص
شودة.  ق العدا الصحية امل   حتول دون حتق
ر عن تصور   سائلمك السيد الوز احلكومة ملراجعة التعريفة املرجعية ا 

  مبا يضمن العدا الصحية؟ 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لكمة لمك لجواب.  ا ر    السيد الوز

عية:  ج ة وامحلاية  ر الص ا ايت طالب وز   السيد 
س.    شكرا السيد الرئ

ٔطيب املمتنيات  لجميع، ب ة لهذا  ٔوال سنة سعيدة  ة والعاف وموفور الص
ذن هللا. ٕ شارن، ٕان شاء هللا و   الب الكرمي، وصاحب اجلال والسادة املس

ٔن التعريفة   شار احملرتم، وكام تعلمون،  ىل سؤالمك، السيد املس جوا 
لتعريفة املرجعية اليوم،  اوزة ولكن ما تنعملوش  اوزة، م املرجعية يه م

امل  لتعريفة  عند  تنعملو  ٕاىل  عهنا،   la tarification de)توافق 
référence de 98)     ستعمل ٕاال يف ٕاطار ، ولكن مع  (l’arbitrage)ما ت

فهيا   ة واليل حىت يه  توافق اليل يه  د التعريفة  رة تنعملو بوا املد الهيئات 
تدار يف   اليل اكن  د العمل  ٔن اكن وا اوز، رمغ  الت د  واكنت    2020وا

د املراجعة رة  وا لهيا هيئة مد ل التعريفة املتوافق عهنا، واكنت صادقت  د
ل التكفل  د القفزة نوعية يف إالطار د ر لنا وا ادي تد دة، واليل اكنت  وا

لقطاع اخلاص.  ٔو  لقطاع العام  ىل املستوى امليداين، سواء    ملرىض 
ش حلزي التطبيق.  ال ش، ما د ٔهنا ما طبقا   ٕاال 

لتعريفة املرجعية،    اليوم، التعممي القة  ل التغطية الصحية ما عندو  د
ت املالية   ٔصال اليوم ذاك التواز ٔنه  راجعو هاذ التعريفة املرجعية،  خصنا 
التغطية الصحية،  ل  ميومة د ىل هاذ ا لنا حنافظو  ش ميكن  اليل اكينة 

ىل لك مواطن ك  ة اليل كنقميوها  ق كون عند التلكفة احلق ستافد خص 
لطريقة   ٔساليب القدمية اليل يه  ات، كذ خصنا حنيدو ذاك ا من العال

يف   معها  ا  توافق اليل  يبقاش   2020اجلديدة  ما  ش  اوزوها  نت لنا  ميكن 
(chèque de garantie)  ما يبقاش ،(le noir)    ويويل املواطن ميكن لو
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 .خيتار فني بغى مييش ما عندو حىت مشلك
ل التغطية الصحية،   RAMED)4(اليوم  ٔجرٔة د الت ا ما بقاش، د

اليوم املواطن املغريب اليل عندو   مييش  لـ    (RAMED)ولكن ميل  مييش 
(privé)    ث ما د، ح ل لك وا ليه ٕاينا تعريفة؟ التعريفة د ادي يطبق 

لهيا.  ل  د ما تيق قادمة اليل حىت وا   اكيناش التعريفة املرجعية اليل يه م
ة فني وصلنا؟   ا ٔول  رو التعريفة املرجعية، خصنا  ش ميكن لنا ند

قادم   رجعو املصنف، املصنف اليل حىت هو م ، خصنا  la NGAP)5(يه 
لو ٔمانة العامة لحكومة    ند ديد واليل راجعناه وحمطوط يف ا د املصنف  وا

ليه التعريفة،  رو  اد ند ش ميكن لنا  لها  ٔجوبة د سناو ا لتدارس، كن
رة اليوم  لتوافقات مع الهيئات املدربة، امحلد  مع الهيئة املد ومن مت تندوزو 

ل   د التحسن   (la CNSS)د كون وا ادي  م رمبا  ٔ د ملموس يف ا
  املق ٕان شاء هللا. 

  شكرا.

س السيد     اجللسة:  رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لكمة لمك السيد ب.  ا لتعق شار    املس

شار     محمد زيدوح:  السيد املس
دة   ه  ٔ رمبا كنتقامس معك ف ىل اجلواب، اليل  ر  شكرا السيد الوز

  نقط.  
تصا ر،  الوز السيد  التعريفة،  اكنت  ميل  يف  ولكن  ت  وحىت    98و

ل لك  2006 د املراجعة  واكنت  ٔصبح   3،  ولهذا  ش،  تعمال ما  سنوات 
اوز.    م

راه   التعريفة،  مراجعة  ل  د النقطة  هذه  ىل  لكمو  ت ا ميل  اح اليوم، 
من   ٔكرث  ٔدي  ي املغريب  املواطن  تنعرفو  ٔن  املصاريف   %50ٔساسا  يف 

ىل التلكفة  دالعالج، ميل تنقولو خصنا حنسنو التعريفة املرجعية راه حفاظا 
ٔسايس اليوم.  ٔنه هو اليل  ٔساسا،  ل ذاك املواطن    د

ٔن تنعرفو يف   ىل مراجعة التعريفة  لكمو كذ  اكنو بعض    2006ميل ت
ش لي ٔمراض ما دا ٔمراض ميل   ا ن  املرجعية، واليوم ميل اك التعريفة  يف 

ما كنقدوش يعطيو املوافقة   (la CNSS)ال  ،  la CNOPS)6 (تنطلبوها ال
ري موجودة.   ٔهنا    لهيا، 

ٔسايس.   ٔصبح يشء  ٔن  راجعو التعريفة    ٕاذن، اليوم راه البد حمتيا خصنا 
ىل ٔثري  الت ٔن  ب تنقولو  ر، ميل  الوز السيد  ما    نيا،  الصحية،  التغطية 

سواء   ل  يد ميل  املغريب  املواطن  ذاك  بغينا  ا  اح ٔن  ب يه  راه  معناه؟ 
ة،   ا لو ما يؤدي حىت يش  ٔو العام بذيك البطاقة د شفى اخلاص  لمس
  ، ة ومعقو ق لكفة العالج حق يكون عند  ٔنه  ٔسايس،  هذا هو الهدف ا

 
4 Régime d'Assistance Médicale . 
5 Nomenclature Générale des Actes Professionnels. 

ٔنه هذاك السيد اليل عندو ذاك امل لو لك  يف يعقل ب ار د زنل ويكري ا
مواطن   3 ل  د  ٔ مس وهذه  لو،  د الكراء  ل  د املراجعة  ر  يد سنوات 

لك   د املراجعة  رو وا ش ند ل املرض ما ميك سنوات، اليل   3مغريب د
لينا؟    يه يف القانون وحمتوم 

ل العالج ما عندهاش املعاد مع املصاريف  ٕاذن، اليوم راه التلكفة د
ق ، ولهذا  احلق ٔحسن مين ذ ر،  ٔنت تتعرف، السيد الوز ل العالج، و ة د

ىل   ناش نتلكفو  ٔن اليوم ما بق  اليل خصنا نتلكفو  (la cotation)تتقول ب
ل العالج، وهذا هو اليل بغينا نوصلو.  ة د ق   ىل التلكفة احلق

ل   ة د ل  2020اكنت اتفاق دة د ٔج ن ا ، ولكن، السيد 2020، مز
ر س الوز امة اكنت كتق ش  ٔن ما اكن ٔن ولو ب ش  ة ما مشا ، ذيك االتفاق

ارف  ٔنت  ش، و ٔساسا والفحوصات الطبية، ولكن راه ما مشا ري إالنعاش 
ري   ون تنفذات  ريت  ش،  ر، وما تنفذا الش ما مشات، السيد الوز

ل   ة د ٔنه إالنعاش   2020هذيك االتفاق ادي يتحسن يف إالنعاش،  اكن 
لو  ال  درمه، ما اكينة حىت يش دو يف العامل اليل إالنعاش   1500يوم التلكفة د

لو   ل    1500التلكفة د ة د اكنت طلعات   2020درمه، واكنت يف هذه االتفاق
دا.  2500حىت لـ  مة    واكنت 

ٔن راه  ٔوال بغينا حنسو ب لنا  لسؤال د ا  ر، اح ٕاذن اليوم، السيد الوز
ن نناق  ا مستعد ليه  اح فق  د احلل م ل ٕاجياد وا ٔ شو مع احلكومة من 

ة املواطن.     ملصل
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.     شكرا السيد املس

ر، ب.  السيد الوز   يف بعض الثواين، التعق

ر   ة السيد وز عية:   الص ج   وامحلاية 
ل   ٔت د ٔجرٔة راه بد ٔنه راه ا شار احملرتم،  فق معك، السيد املس راه م
لقاء مع القطاع اخلصويص  د ا كون وا ادي  املراجعة، وهذه امجلعة هذه 

ٔوىل ة ا ل هذه االتفاق ل  ىل التفعيل د   . 2020د

س السيد     اجللسة:  رئ
ر.     شكرا السيد الوز

  السؤال الثاين..  
لو  ا مرتبطني  ستغل السؤال الثاين اح شار ميكن لو  قت السيد املس

  ويضيف ٕاىل بغا يضيف. 
د" يف الصندوق   ن من نظام "رام د ٕاذن السؤال الثاين "ٕادماج املستف

عي".   ج لضامن    الوطين 
شرتايك.  شارن من الفريق  د املس ٔ لكمة    ٔعطي ا

6 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale. 
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شار احملرتم.    تفضلو السيد املس

شار السيد السا    املوساوي:  املس
س.  السيد شكرا    الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ذها   اليت س ليات وإالجراءات  ا احملرتم عن  ر  الوز السيد  سائلمك 
د" ٕاىل الصندوق الوطين   ن من نظام "رام د ل ٕادماج املستف ٔ احلكومة من 

عي؟  ج   لضامن 
  وشكرا.

س اجللسة: السيد     رئ
شار.     شكرا السيد املس
ر.  لكمة لمك السيد الوز   ا

ر   ة السيد وز عية:   الص ج   وامحلاية 
س،    السيد الرئ

شار احملرتم،     السيد املس
من   بقاش  ما  د"  "الرام ٔن  اختذت،  والتدابري  رب    1إالجراءات  دج

ٔسايس عن املرض ال  اري ا ٔمني إالج ل الت ٔجرٔة د لنا يف ا تضامين اليل ود
د".   ه الناس اليل اكنو يف ٕاطار "رام   ستافدو م

ٔنمت شاركتو معنا   د الطريقة تلقائية، و ٔ هاذي تدارت بوا ٕامنا هاذ املس
ل اليل هو   كون   27.22يف ٕاطار القانون د ٔنه  ات  يخول الصالح اليل 

لقانو ٔجرة، وزد مكلهنا  ش تبدا ا ات  اليل   60.22ن  انتقال تلقايئ واليل ث
ليه اليوم يف   ش كذ الناس اليل عندمه القدرة   (la plénière)غتصوتو 

اري ٔمني إالج ل هاذ الت اها د لق شرتاك، وغنكونو احللقة  ل  ٔسايس  د ا
  عن املرض.  

لضامن   لصندوق الوطين  سبة  ل ن بعض التدابري اليل يه موازية  ٕامنا اك
ات اليل اكنت عند الناس اليل هوما اكنو   ش ميكن مجيع الصالح عي  ج
سبات ما كتضيعش هلم، ولهذا   د" كتبقى هاذيك املك ستافدو من "الرام ك

لص ت اليل اكنت عند الواك الوطنية  ن هاذوك البيا ة لكها انتقلت لعند  اك
(la CNSS) .  

ىل هاذ  سجيالت  ش سهلو ال ، عند الواكالت ومراكز القرب  كذ
ل الناس اليل هوما انتقلو   ٔن فهاذوك الناس، هذاك المك د املواطنني، رمغ 
ادة النظر، ولهذا   ل الناس اليل فهيم ٕا زاف د ن  د" اك ل "الرام تلقائيا د

ن هذاك القانون د ادي جيي    72.18ل  اك د اليل هو  ل املو ل الس د
الش؟   ، د التغربي ر وا   ش يد

ستافدوش من   د" وما ك ا عندمه "الرام ق ن الناس اليل هوما حق ٔن اك
ستافدوش  د" وما ك س اليل عندمه "الرام ن  لو، واك د" خصهم يد "الرام

ه  ٔ املس وهاذ  اري،  ٕاج النظام  د  لوا لو  يد خصهم  و  بدات م راه  اذي 

ط   ل الر لها، اجلهة د ٔجرٔة د يطرة راه يه اليل ختتارت   –سال    – ا الق
ٔمور، وتعممت يف   ر   28ٔول جتربة، وامحلد  راه بدات ا ىل سا نومفرب 

ل من د   ية د د املدة زم ذينا وا ٔجرٔة ا ادي   6الوطن، ولكن ا ٔشهر 
ٔمور واحضة وشفافة.   كون عند اكع ا

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ب؟   ن تعق شار، اك لكمة لمك السيد املس   ا
شار.    تفضلوا السيد املس

شار السيد السا املوساوي:    املس
مك.   ىل جوا ر    شكرا السيد الوز

ق   اسام لتحق عطفا  يعترب م الشامل  عية  ج ٕان تزنيل نظام امحلاية 
امل  لن عهنا صاحب اجلال  ٔ عية اليت  ج املستدامة وامحلاية  التمنية 

  .  2020محمد السادس نرصه هللا يف خطاب العرش لسنة 
متعي  ا املرشوع  هذا  اليا  مثن  ٔن  ٕاال  سعنا  ال  الصدد،  هذا  ويف 

ر وإالسرت  ٔ ي سيكون  ا ري وا مع هذا إالصالح الك ا  اتيجي وجندد موقف
زها.  عية وتعزز راك ج و  ىل مجيع املغاربة يف اجتاه بناء ا ري    الك

ر احملرتم،     السيد الوز
شخيص املنظومة الصحية ببالد ٕاىل النقص  الل  جتدر إالشارة من 

متريضية رمغ ٔطر الطبية وا ٔطر الصحية،   5500 توظيف  احلاد يف ا من ا
ٔن بالد متر من مر حتويل   ضاعف الس  النقص س ٔن هذا   11كام 

د" حنو  دة الطبية "رام لني يف ٕاطار نظام املسا مليون من املواطنني املس
ىل  ال  لتايل سريفع معه إالق عي، و ج لضامن  نظام الصندوق الوطين 

شفائية.  س   املؤسسات 
ٔساس ٕاىل ضامن   ٕان ركز  عية  ج رز حول ورش امحلاية  ٔ الرهان ا

اشه نظام  دم السقوط يف جتربة ما  عية و ج دميومة متويل نظام امحلاية 
متويل  ا ت  ٔساسا بصعو ارتبطت  برية،  دات  ت وتعق د" من صعو "رام

ىل و  شهد  ٔننا اليوم  ، خصوصا و ليات متويلية قارة  ت وضامن  جود صعو
ىل  ٔثري  ت من  وما   ات  الف من  العديد  اشرتاكت  ة يف حتصيل  ق حق

عية.   ج ال املربجمة لتزنيل ورش امحلاية  ٓ   ا
عية   ج امحلاية  ٔن جناح ورش  ىل  نؤكد  شرتايك  الفريق  ٕاننا يف 
يف  لني  والفا ٔمكلها،  ب احلكومة  مسؤولية  يه  عية،  ج وامحلاية   الوطنية 

ٔثري  فرد، وذ ملا لها من ت ة شلك م ست مسؤولية قطاع الص امليدان، ول
لك.  متع  ىل ا   شامل 

ر.    وشكرا السيد الوز
س.    شكرا السيد الرئ
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س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ب؟  ش تعق ر، ما اكي   السيد الوز
يق.   تفضلوا، 

ة وامحلاية   ر الص عية: السيد وز   ج
سبة   ل ٔن  طة، يه  د النق شار احملرتم وا لسيد املس ش نوحض  ري 
الصعوبة   د  وا ن  اك قة  حق ملسامهة،  لكفة  م اليل  و  ا راه  د"  لرام "
و  اوز، ا ادي تت ٔجراء، ولكن هذيك  ري ا لناس اليل هوما  سبة  ل

ت.   ىل التواز   كتبقى يه الضامن 
ا بغي  ٔو املنظومة  اليل اح ة  ل الص ٔن يويل قطاع د نا نوصلو ليه، هو 

ميولها، وهاذي خصها   اري عن املرض هو اليل  ٔمني إالج الصحية كمتولها الت
لمك وبفضل هللا  لفضل د ل الوقت وتوافقات ٕان شاء هللا،  د الشوية د وا

  ادي نوصلو ٕان شاء هللا. 
  شكرا.

س اجللسة:     السيد رئ
ر. شكرا السيد الو    ز

عددة   م ات  شف مس داث  "ٕا حول  الثالث  السؤال  ٕاىل  قل  ن
الوطين   التجمع  بفريق  شارن  املس د  ٔ لكمة  ا ٔعطي  و التخصصات"، 

ٔحرار.    ل
  تفضل اليس الوردي. 

شار السيد جامل الوردي:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ذ ل ٕاجياد  ما يه التدابري وإالجراءات الالزمة اليت س ٔ ها وزارمك من 

داث  ٕ الصحي  القطاع  يعرفه  ي  ا اخلصاص  ملعاجلة  ا  لول 
لقرب جبل املناطق النائية املسهتدفة؟ صاصات  خ عددة  ات م شف   مس

  وشكرا.

س اجللسة:     السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لجواب.  ر  لكمة لمك السيد الوز   ا

ة   ر الص عية: السيد وز ج   وامحلاية 
س.    شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،    السيد املس
ل املنظومة الصحية،  ذاهتا احلكومة، هو إالصالح اجلذري د التدابري ا

سهرو رشفو وك القانون إالطار    واليل ك   06.22ليه كذ معنا يف ٕاطار 
ات حصية  داث مجمو ل املنظومة الصحية، ٕاك ديدة د اب حاكمة  اليل 

ىل مجيع هاذ املسائل.  ادي جتاوب    رابية واليل 
ات  شف ل املناطق النائية ومس ارشة د ىل السؤال م ادي جناوبك  ٕامنا 

صاصات.   خ   وتعدد 
ش ش ميكن حندثو مس  د الرشوط ما ميك ن بعض املعايري، وا شفى اك

الساكنة طلباتو،   ث  شفى هنا ح د املس ر وا ند ٔرا خصين  نقولو  جنيو 
رشية، ٕاذن  بري، خصو موارد مالية، خص موارد  ر  صايف، راه هذا اس

لني يف ٕاطار اخلريطة الصحية اجلهوية. يكونو دا د املعايري اليل  ن وا   اك
ادي  فهاذ إالطار ٔن اخلريطة الصحية اجلهوية  طط اجلديد كنقولو ب ، ا

ات  مو لها هو "ا د د ادي حيط القوا حتدثت مبوجب القانون، ولكن اليل 
ٔو  دات  شاء و مثرو يف ٕا نا س ادي تقول فني ميك الصحية الرتابية"، واليل 

شئات حصية.    م
سخ، كنا كنق  34.09يف القانون   ٔن ما ميكن حندثو  القدمي اليل اليوم ت ولو ب

ٔكرث من   افة الساكنية  شفى ٕاال ٕاذا تعدات الك اد ميكن   70املس ٔلف سمة، 
لـ   اديني، وصلنا  ا  القرب، واح ل  شفى د د املس رو وا نقولو راه ند لنا 

ا كنطلعو.  200   واح
شوف فني ميكن لها حتط   ات الصحية الرتابية يه اليل ك مو اليوم ال، ا

ل دات حصية، مراكز    مصاحل د شفى، رمبا خص و القرب، ورمبا مايش مس
اديني  ه اجلديد اليل  ٔول، واملستوى الثاين هذا هو التو حصية املستوى ا
مؤسسة  راه  كتويل  لكها  واليل  الرتابية  الصحية  ات  مو ا ل  د ٕاطار  يف 

ىل امجليع من   رشف  ة، اليل ك الصغري حىت    (centre de santé)معوم
شفايئ اجلامعي.   لمركز   س

الغاية؟   ادة  فني  ٔن  اخلصاص،  فني عندها  متا  التدبري  هاذ  ٕاطار  يف 
ل القرب، املواطن املغريب اليوم  شجعو اخلدمات د ٔن خصنا  ادة  الغاية 
ب مييش   لو يف التنقل بغينا نقربو ليه اخلدمات، الطب يخرس اجليب د اليل 

ب. عند املريض، مايش املريض جيي عند ا   لطب
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ب. لتعق شار  لكمة لمك السيد املس   ا

شار السيد جامل الوردي:    املس
تفضلمت   اليت  املعطيات  ىل  احملرتم  ر  الوز السيد  ٔشكرمك  بدوري   ٔ

  بتقدميها لنا يف هذا الباب. 
ة إالشاكالت اليت تعاين مهنا ا ملنظومة الصحية  وقد طرحمت فهيا لك جشا

املرىض وضامن  ة  معا من  د  ل والرتامك  التدرج  ٕاطار  يف  معاجلهتا  ٕاقرار  مع 
ة.  دمات العالج ل م    ولو

عن   ٔحرار،  ل الوطين  التجمع  فريق  يف  التعبري  جندد  املناسبة،  وهبذه 
ي اعمتدهتا بالد لتزنيل ورش التغطية الصحية  زتاز هبذه املقاربة املمتزية ا ا
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دمة إالج  عي، وتعزز  ج سك  اكفة املغاربة، لتعزز التضامن وال ارية 
حتت   الصحي  العرض  بتطور  الكف  الوسائل  وتوفري  ة  العموم ة  الص
ابعة  ىل م رشف خشصيا  ي  س احلكومة، ا لسيد رئ إالرشاف املبارش 

ادةتزنيل هذا الورش،   ة وجريئة، هتدف ٕاىل ٕا الثقة   معتربهنا ٕاجراءات جشا
شفى العمويم.    لمواطنني يف املس

ر احملرتم،    السيد الوز
ة،  ٔطر املندوبية إالقلميية لوزارة الص ارة تقوم هبا  نقر بوجود جمهودات ج
سات تعاين من اخلصاص يف اخلدمة الصحية،   ورمغ ذ ساكنة ٕاقلمي امخل

لها،   اورة  ا ات  البحراوي وامجلا الل  ظر  حرص ساكنة سيدي  اليت ت
ة والوزارة.  ة املربمة ما بني امجلا الت واملضمن يف االتفاق   تفعيل قسم املستع

ٔطر   ىل اخلصاص احلاصل يف ا ر،  ٔطلعمك، السيد الوز ٔن  ٔود  ليه  و
ني  الرماين،  ٔوريبل،  ٓيت  التالية:  الصحية  ملراكز  الطبية  وشبه  الطبية 
من   ة  البحراوي وملاس، وغياب مجمو الل  ت، بوقشمري، وسيدي  السب
ن نصري، واليامسني  التخصصات الطبية يف تيفلت املركز الصحي، موىس 

الل البحراوي. وا سات والرماين وسيدي    مخل
ال املرىض   لمعايري الهندسية الستق ستجيب  ت اليت ال  لبنا سبة  ل
ٔوزار  بين  السعادة،  التالية:  الصحية  املراكز  جند  الظروف،  ٔحسن  يف 

ٔوريبل.  ٓيت  ٔغبال و الت، موالي ٕادرس  رم   و
ل ال  لتد ر احملرتم،  ل حلل مشلك توقف  لهذا نطالبمك، السيد الوز عا

دانية   رة م ز ام  سات والق مخل صاصات  خ شفى املتعدد  ملس ٔشغال  ا
ىل هذه النواقص اليت جتعل املواطنني  لوقوف  لهذا إالقلمي، ويه فرصة لمك 
رامهتم  ٔداء املرفق الصحي العمويم، وال حيفظ  ىل  ري راضني  واملواطنات 

هودات اليت ت    قومون هبا يف هذا الباب. وال يعكس لك ا
دا   تدخروا  لن  مك  ٔ ب احملرتم،  ر  الوز السيد  مك،  ف الثقة  لنا  ريا،  ٔ و
سات، حىت   ة ٕاقلمي امخل ه مص ٔمر بصفة خشصية، ملا ف ىل هذا ا لوقوف 
ٔن حتول دون بلوغ   ٔهنا  ل إالشاكالت اليت من ش متكن مجيعا بعون هللا من 

ٔهداف املرجوة من هذا الورش ا   لهام.ا
ر.    شكرا السيد الوز

س السيد    اجللسة:  رئ
  شكرا.

ٔمكن.. صايف؟  ر، ٕاذا  لكمة لمك، السيد الوز   ا
الت"،   املستع ٔقسام  دمات  " حول  الرابع  السؤال  ٕاىل  قل  ن ٕاذن 

ٔحرار.  شارن من فريق التجمع الوطين ل د املس ٔ لكمة  ٔعطي ا   و
ل.    تفضل اليس لف

شار   ل  السيد املس   : عبد إال لف
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز

سد  ل  ٔ من  وزارمك  ذها  س اليت  وإالجراءات  التدابري  يه  ما 
رشية الرضورية وحتسني اخلدمات الصحية  ٔدوية واملوارد ال ا اخلصاص يف 

راب اململكة؟ اكفة  الت  ٔقسام املستع   ب

س السيد    اجللسة:  رئ
شار.    شكرا السيد املس

لكمة  لجواب. ا ر،    لمك، السيد الوز

عية:  ج ة وامحلاية  ر الص   السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

ىل هذا السؤال.  شار احملرتم،    شكرا، السيد املس
ل  الت يه جزء ال يتجزٔ من اخلدمات د ل املستع ٔوال، اخلدمات د

قادمة، ي الت يه ٕاشاكلية عويصة وم ل املستع شفى. إالشاكلية د عين املس
املقاربة مشولية،  د  الت، خص وا املستع ل  ش ميكن حنلو املشلك د
ل املنظومة الصحية ويف ٕاطار  اي د ري اليل  ولهذا يف هذا إالصالح الك
املستوى  ىل  لك  املش جبميع  تتلكف  ٔهنا  مبا  الرتابية"  الصحية  ة  مو "ا

ٔش  ٔن  الش؟  الت،  املستع ل  د احلل  نلقاو  ادي  هو الرتايب،  نا 
الت، املشلك  ل املستع ىل املشلك د لنا  ٔصبع د املشلك؟ خصنا حنط ا

الت اليوم هو   ل املستع ايل،    %80د هلم مايش استع شاط د ل ال د
دموش بنفس الطريقة   دات القرب، املراكز الصحية ما تي ٔن و الش؟ 

ىل املس  يتوافدو  ل املرىض اليل  طو العدد د الت ش ميكن هلم يق تع
كتظاظ.  د  لقو وا   وي

ل هاذ إالصالح هذا،  ل يف ٕاطار د د العمل اليل هو دا فلهذا اكن وا
ٔوىل  ٔوال مصاحل القرب هو ا ٔن  دامني به كنقولو ب واليل هو تدر اليل 
ل وتبقى سياسة القرب ملرىض املواطنني  ستق ش ميكن لها  خصها تصلح 

لمس  ري، ٕاال ٕاىل اكنت يعين الرتشيد املغاربة ما خصهومش ميشيو  شفى الك
هلم بوثيقة طبية.    د

الت حىت   ل املستع رشية د ن املوارد ال ارف  رشية،  نيا، املوارد ال
الهرضة  د  هنرضو وا ش  يه كذ فهيا مشلك، حبال يف حشال هاذي 
وش تيقول   غي د اليل ما  بدون لغة خشب شفافة، فني ما اكن يش وا

نة مثينة  صيفط الت راه  الت، ويف هاذ الوقت هاذي املستع لمستع وه 
د..  غي وا لزتام وت د  غي وا لعكس اليل ت   ورشيفة و

اية ادي    هاذ الوظيفة الصحية اليل  ادي حتفز و شجع و ادي  ديدة 
الت.  ملستع االت  ستق ل  ل العمل يف ٕاطار د ظور د   تبدل من م

ش ميكن لنا حنلو هاذ    ولهذا، تنقول كون مشولية   املقاربة خصها 
الت.  ل املستع   املشلك د

الت اكنو   ٔطباء املستع الت،  ل املستع كذ التكون يف إالطار د
ىل   ٔكرث من (  5يتكونو   les) فالوقت اليل (les réanimateursسنني، 

réanimateurs  ري رو  يد  (4  ) ري  رو  وند  lesسنني، 
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réanimateurs ....ا فـ ش خيدم نا    ) اكف
ل  ٔخرى نقصو من العدد د دة  د املقاربة و ، خص وا ٕاذن اليوم كذ

ٔطباء.  ل التكون لهاذ ا   السنوات د
لنا   ش ميكن  الت،  ٕاطار املستع املمرضني يف  ، ولينا كنكونو  كذ

ا الت، هاذو هوما السياسة اليل ميك ل املستع شجع   خيدمو لنا فاملصاحل د
ش..   لوظيفة الصحية    دا فهاذ املقاربة الشمولية 

من   املغرب  ل  د ٔدوية  ا اكينة  ٔدوية،  ا ىل  ليوم،    2019غهنرضو 
 ٔ كفي  م،  د  شلك  ة طلعات  ل وزارة الص ٔدوية د ل ا املزيانية د

ل مليون د  900نقول لمك من العام اليل فات لهاذ العام هذا، تقريبا ما يناهز  
ل  ل املشلك د النوع د د  ن وا التايل اك ف ٔدوية،  فا زادت  اليل  رمه  ا
ات الكربى اليل كنقومو هبا.   احلاكمة اليل خصو يرتاجع يف ٕاطار هاذ إالصال

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ل.   شار لف لكمة لمك السيد املس   ا
  تفضل. 

ل:  شار السيد عبد إال لف   املس
ر.    شكرا السيد الوز

رشية   ث نقص املوارد ال ة ببالد ال من ح ت قطاع الص دا حتد نعمل ج
ة ك س لو ث ضعف الوسائل ا لرمغ من ذ تبذلون   وال من ح لعمل، 

سرتعي  ٔن ما  لرفع من جودة اخلدمات الصحية املقدمة، ٕاال  ارة  جمهودات ج
الت،   املستع ٔقسام  دمات  هو ضعف  ليه  شتغال  وجيب  اه  ن

لهيا   ٔزمور اليت تتوافد  ل املثال: مدينة  ىل س ة    7و ل: جام ات م جام
اجلديد والبري  بنحمدوش،  يل  رمحون   سيدي  واوالد  وشتوكة  رة  والغد

  واحلوزية، وتعرف ضعفا يف اخلدمات.
حبيث   الصحي،  املرفق  بوابة  تعد  الت  املستع ل  د ٔقسام  ا وهاذ 
بري من   كون مصحوبة بقلق  ة، واليت يف الغالب ما  ل احلاالت احلر ستق
ىل  دم الرضا  ٔقارب، مما ينجم عهنا  ٔو بعض ا ن طالب اخلدمة الصحية 

ٔقسام ا الت  ٔمهية تد صاص تدرون مدى  خ ٔهل  ٔنمت  خلدمات املقدمة، و
عية اليت قد تنجم عن   ج ٓيس  ٔرواح وتفادي امل الت يف ٕانقاذ ا املستع
لمرىض واملصابني.  ٔولية والرضورية  هتاون يف تقدمي إالسعافات ا ٔو ا ٔخر    الت

لرفع   ٔحرار، نطالب  دمات  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل من جودة 
سهم يف تعزز  لعناية الالزمة مبا  ٓنية وفورية و الهتا  ٔقسام وجعل تد هذه ا
من   وتقرهبا  لوطن  ء  ن روح  مثني  وب الصحية  ملنظومة  املواطن  ثقة 

ات اجلامعية وإالقلميية.  شف ىل املس   املواطن، لرفع الضغط 
مك، السيد الو  ر احملرتم، ٕايالء املزيد  انطالقا من هذا املسعى، نلمتس م ز

ٔطقمها الطبية وشبه الطبية   ة تعزز  ح ٔقسام، سواء من  من العناية لهذه ا

ت  إالصا وطء  ف  وختف ٔرواح  ا ٕالنقاذ  هزة  ا الرسيع  ل  التد وبوسائل 
ٓيس.  ليه من م   واحلوادث ولك ما قد يرتتب 

ر.    وشكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
  شار. شكرا السيد املس 

ملناطق   ة  قل ٕاىل السؤال اخلامس، حول "حتسني وضعية قطاع الص ن
شارن من الفريق احلريك.  د املس ٔ لكمة  ٔعطي ا   القروية واجلبلية"، و

شار.    تفضلوا السيد املس

لوي:  شار السيد موالي ادرس احلسين    املس
س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

ملناطق القروية   ٔخرى لطرح موضوع وضعية القطاع الصحي  نعود مرة 
والتجهزيات  ت  البنا مستوى  ىل  سواء  خلصاص  املطبوع  واجلبلية، 

رشية.    ٔواملوارد ال
ذة  املت ة  احلكوم التدابري  ىل  احملرتم،  ر  الوز السيد  سائلمك،  ليه،  و

الية يف هذا ال ار إالنصاف والعدا ا س خ ٔس سرتاتيجي. لت   قطاع 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر.  لكمة لمك السيد الوز   ا

عية:  ج ة وامحلاية  ر الص   السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،    السيد املس

ٔنه راه حظات  الية، كنظن ب ل املناطق اجلبلية والفوارق ا هاذ القضية د
ه  ري من    م. ك

اجلواب اكن.. راه   ليه، نفس  اوبنا  مرة  السؤال هذا حشال من  هاذ 
و  رشية، راه نب شئات الصحية، راه املشلك فاملوارد ال املشلك مايش يف امل
رشية  نا هوما املوارد ال دمومه؟ ف و ٕاىل ما غن الش غنب ا،  حشال ما بن

املق  د  وا عند  كون  هاذو؟ خص  الناس  هاذ  دمو  غن اربة شوية  ش 
ر  ري ند دم وال  ة اليل كت ش نقولو شنو بغينا، واش بغينا احلا اكم  م

  اخلاطر؟ 
بغينا  النفساين، ال،  العالج  ر هلم  وكند ت  بن را  سمى  ي ش  ت  بن
كون  دامة، خص  كون  لها  ش ميكن  دامة،  كون  شئات حصية  م
ة، وراه   اكف رشية ا كون عند املوارد ال ش  ة،  اكف رشية ا عند املوارد ال

ل   ول د د النقص  ب،    32.000قلنا عند وا ل امل  65.000طب مرض،  د
كونومه؟    يفاش ميكن لنا 
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رجعو يف هاذ   ش  كونو هاذ الناس،  ش  د إالسرتاتيجية  تدارت وا
لـ   هاذ   2025اخلصاص هذا، ولكن خص حىت  رجعو، يف  لنا  ميكن  اد 

كنا   اليش  وهاذ  شاء هللا،  ٕان  رو  غند والو؟  رو  ند ما  واش  هذا  الوقت 
مج الطب اجل  ر ىل الطب اجلهوي، هاذ  لكمو  ادي خييل ت هوي اليل هو 

ذاك  من  ستافد  ادي  لية،  ج ٔو  حرضية  اكنت  سواء  املناطق،  مجيع 
ات الصحية الرتابية.  مو   السياسة الصحية اجلهوية يف ٕاطار ا

الية اليل تدار   ل تقليص الفوارق ا مج د ر ىل هذاك، اكن  هيك 
م الرب ن  اك رشيك،  يه  ة  الص واليل  ة،  الفال وزارة  التمنية مع  ل  د ج 

اية اليل تنقومو ببعض العمليات  ل الر ل الربامج د زاف د ن  رشية، اك ال
ش نقلصو كذ من هاذ الفوارق  ال القروي  ىل مستوى ا اليل كتدار 

  هذا. 
غي تصيفطو متا   ب ميل ت الطب عن بعد، راه إالشاكلية راه هو الطب

ول  ، الس  يبقى  ش  اد ما  لس  ٔن تقول  ا متىن وتنفضل  ت  ٔ كن 
ش  ين ما عند اود  لو ورجع  العملية د د  ر وا متا يد ب نصيفطو  الطب
شوف  ٔقل الساكنة تبقى  ىل ا تظمة،  مشلك، ولكن يبقى جيين بصفة م

كون والو.  لهم هباذ الطريقة وال ما  تظمة، ا ب بطريقة م   ذاك الطب
ايب، هذا هو  ٔشنو  اي  مج الطيب  التدبري اجلهوي يف ٕاطار ها الرب

شجعوه، زائد تنظمي القوافل   اخلريطة الصحية اجلهوية اليل بغينا، هذا خصنا 
ل إالحسان، ال د  ب د روها من  الطبية، اليوم القوافل الطبية كنا تند
كون عند   ىل املرض، خص  ٔسايس  اري ا ٔمني إالج املغرب لكه عنده الت

ل الطب  ٔخرى د دة  شجعو الطب عن بعد،  سياسة وا املتحرك وكذ 
ال القروي، اليل خص  ىل ا وهذا هو املقاربة الشمولية ٕاىل بغينا هنرضو 
د  وا كون  اجلهة  ٕاطار  يف  القروي  ال  ا ىل  هنرض  نبقاش  ما  ينخرط 

  ندماج. 
  شكرا.

س   : اجللسةالسيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لكمة لمك، السيد شار، يف ٕاطار ا ا ب. املس   لتعق

لوي:  شار السيد موالي ٕادرس احلسين    املس
س،    السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
سجيل بعض املالحظات  مك، ونود يف الفريق احلريك  ىل جوا شكرمك 

ات.  قرتا   و
ي    -1 هودات املبذو يف هذا القطاع ا ٔن ننوه  البد يف البداية 

ىل املستوى  اصة  الالت،  دة اخ صصة فهو يعرف  رمغ إالماكنيات ا
رشية؛  شفائية واملوارد ال س ت  ايل وسوء توزيع البنا  ا

ٔن املناطق القروية واجلبلية حتتاج ٕاىل    -2 ر،  الف، السيد الوز ال 

اص ىل ذ يف وضعيات املراكز الصحية يف عناية  ال الصحي، ويت ة يف ا
ٔهيل  ر التعجيل بت متىن من السيد الوز ٔطر الطبية الرضورية، لهذا  غياب ا

جمها؛  14.000 ر  مركز حصي اليت الزتمت هبا احلكومة يف 
ة    -3 شفى اجلامعي بدر داث املس ىل قرار ٕا ر    - شكرمك السيد الوز

اللت،   السيد  و ف نتطلع،  كام  الوجود،  زي  ٕاىل  ه  خرا ٕ التعجيل  متىن 
إالقلميية  ات  شف واملس الصحية  ملراكز  مات  ه من  مزيد  ٕاىل  ر،  الوز
ة   الصحي جبام لمركز  ب  طب توفري  ىل  العمل  ك  م ٔطلب  وهنا  جلهة، 
ي يعرف  ٔنه، وهو املركز ا ي راسلتمك يف ش قلمي الرشيدية، وا ٕ فة  السف

رشية. خ ٔيضا يف املوارد ال   صاصا 
هودات اليل تتقوم هبا، ومتىن    ىل ا ر  شكرك السيد الوز ريا،  ٔ و

ق ٕان شاء هللا.    التوف
ليمك.    والسالم 

س السيد    اجللسة:  رئ
شار.    شكرا السيد املس

القروي   لعامل  الصحي  العرض  "جتويد  حول  سادس  سؤال  ٕاىل  قل  ن
  اجلبلية". واملناطق  

ٔصا واملعارصة.  شارن من فريق ا د املس ٔ لكمة    ٔعطي ا
  . تفضل اليس احلسناوي

شار     حلسن احلسناوي:   السيد املس
لعامل القروي   ر احملرتم، حول جتويد العرض الصحي  سائلمك، السيد الوز

ملناطق اجلبلية.    و
  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
ر، هناك ت السيدتفضلوا،  ل ما بني السؤالني. الوز   دا

عية:  ج ة وامحلاية  ر الص   السيد وز
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

، شوف ل.. امحلد  املناطق سواء احلرضية    يف نفس إالطار، التمك د
ٔهيل  ل الت مج اليل قامت به احلكومة د ٔمهية. الرب ٔو اجلبلية حتظى بنفس ا

وانتوما    1400لـ   مة،  د  الوثرية  د  وا يف  ادي  امحلد   مركز حصي 
ادي خترج  ٔوىل اليل  شوفو املراكز ا ادي  ر  ال يف هاذ شهر ينا مستق

هو  اليل  منوذج  ا د  بوا ختيل لوجود  ادي  اليل  وعرصي،  طور  م د 
ل  ٔقل الطريقة د ىل ا ادي ختيل  دل و ادي ي ل املريض  ال د ستق
ىل  ل ولكمت  ق ين  رة سبق الوز الرمقنة، والسيدة  د  فهيا وا شتغال 

لمك   نقول  نقدر   ٔ اليوم  ل   %100الرمقنة،  ود الصحية  املراكز  ل  د
املعل النظام  لهم  د ات  شف ذاك املس حىت  الرمقنة  هلم  لت  ود ومايت، 

دي مع ( ب، الت ل الصب ت د د ) امحلد  قدر Maroc Télécomالت
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لش ليه ( اوزوها، املركز الصحي اليل ما عندوشاي اليل ما دا  la fibreنت
optique) ن ت اك نرتن ش ميكن ما يبقاش ذاك املركز  satellite) وال   (

 .   الصحي يف عز
ليه هو  ٕامنا ال  يبقى مطروح اليوم واليل خصنا لكنا جنهتدو  سؤال اليل 

مراكز   ن  ب، اك الطب ل  د احلضور  فهيا  لكها  الصحية  املراكز  ردو  يفاش 
ل املمرض. ري د   حصية اليوم فهيا احلضور 

زي  ل يف  ٔن د بعد، ري  لطب عن  ستاعنو  ادي  ٔول  ا رمبا يف 
ش ختيل التطبيق هذه الوظيفة الصحية ال م،  د  د التحفزي  يل كتجي بوا

ستافدو من اخلدمات  ل املمرضني كذ  ٔطباء ود ل ا مجيع التنقالت د
شار   اليل تؤدى متا، واملواطن ما غيبقاش يتجول، رمغ انتوما، السيد املس
بري يف إالطار   شاط  د ال د املنطقة اليل تتعرف اليوم وا متيو لوا احملرتم، كت

ا ل  امعي، د شفايئ  اس مركز  كذ  شهد  ادي  واليل  الصحي  ال 
تنغري قرب خيرج  ٔرفود قرب خيرج،  ادي خيرج،  ات عن قرب  شف املس
ده هو  ن راه مايش نبقاو خنرجو بو لوجود، بوملان دادس، يعين امحلد  اك

رشية.   يخصنا املوارد ال نا، ولكن    اليل اكف
ل املوارد ادي يبقى   ٕاذن يف هذا إالطار د ث هاذ السؤال  رشية، ح ال

ش يش  ٔول ما عند ه، يف ا مييش وجيي يبقى مييش وجيي خصنا نتعاونو ف
ش ميكن  ٔحسن توظيف،  ري ذاك اليش اليل عند نوظفوه  ٓخر من  ار  خ
روها  يد رو اخلدمة اليل  يد ٔحسن توظيف هاذوك الناس اليل  لنا يوظفوه 

رها    3 ا احلكومة راه   يف إالطار  1يقدر يد ٔننا اح ل التحفزيات، كذ  د
اجلهات خصهم   ، هنا خيدمو  جييو  بغاو  اليل  الناس  شجع  ك ش  دامة 
ر رشاكة مع   ة اليل غمتيش تد ث مايش وزارة الص لرشاكت، ح يعاونو 
ر  لها تد ش ميكن  لها  املياكنزيمات د ة خصها حتفز  انب، راه لك  ٔ ا

ل واح  رشية  اجلهات وتد املوارد ال لنا  ش ميكن  لها املسطرة،  سهلو  ا ك
اجلهة  ل  د اخلاصيات  ىل حسب  سجم، مالمئ،  م ٕاطار  يف  وختدم  جتي 

لها.  ات د   واحلاج
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لكمة لمك السيد ب.  ا لتعق شار    املس

شار السيد حلسن احلسناوي:    املس
هودات اجلبارة اليت تبذلوهنا  حنن يف فريق   شيد  ٔصا واملعارصة  ا

ىل مستوى  ات الكربى اليت تقومون هبا يف هذا القطاع، سواء  ٕالصال و
ىل مستوى تزنيل امحلاية   ٔو  لس املوقر  مشاريع القوانني اليت تقدممت هبا ٕاىل ا

ىل مستوى توسيع وجتويد العرض الصحي.  ٔو  عية    ج
بار ٕاىل مجيع العاملني  ٔغتمن هذ ر وٕا ه بتحية تقد ه املناسبة كذ لنتو

اجلسام  التضحيات  ىل  و يتحملوهنا  اليت  ت  الصعو ىل  القطاع  هبذا 

سانية اليت يقدموهنا لفائدة املواطنني واملواطنات.    واخلدمات الن وإال

ر،    السيد الوز
ة ٕاىل جمهود ٕاضايف ٔمس احلا هودات لكها يه يف  متثل يف سد  هذه ا  

ٔكرث ترضرا   اصة يف املناطق اليت  ٔطر الطبية وشبه الطبية،  اخلصاص يف ا
ة   ل در بري م د الترضر  خلصوص يف ٕاقلمي    -اليل كتعرف وا اللت و ف

ال  نعطيمك م ادي  دا، و بري وبري  النقص  د  يعرف وا اليل  الرشيدية 
ية اجلرف راها الس  ب ية اجلرف،  ب يخص  ىل التوايل ما  اليل  الثالثة  نة 

ب.    عندهاش طب
بري، خصصتو املناصب  مك بذلتو جمهود  ٔ ر، ب ا كنعرفو، السيد الوز اح
هود  هود هذا ولكن، هذا ا س وما التحقوش، كنعرفو هذا ا و  املالية، عي
ش هاذ الناس يبقاو بدون  ها انتوما معلتوه ولكن املشلك الزال قامئا، ما ميك

ب،  ٔنه خصنا نتعاونو، كتعرفو  طب ب ل قليل  لمك ق لكمة د قلتو يف ا  
ليمك،   لش  لس إالقلميي كذ ما  ليمك، ا لش  لس اجلهوي ما  بيل ا
ة اليل سهر  ارفني االتفاق ليمك، ورامك  الش  ات الرتابية كذ ما  امجلا

دو من   سا ش  تنا ونوفرو لهيا السيد الوايل مشكورا وتدارت معمك 
هود مديور، ولكن كنعرفو  ا كنعرفو ا ٔطر الطبية وشبه الطبية، و اح ا
د التفكري   ٔمل ووا ل الت د الوقفة د ٔن املشلك مازال قامئ، بغينا وا كذ ب

ش خنرجو من هذا املشلك.   دي  د الشلك    بوا
ر.    وشكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شار   .  شكرا السيد املس
قل.. ال مازال عندك ة، بضع ثواين، تفضلو.  ن ا   يش 

عية:  ج ة وامحلاية  ر الص   السيد وز
كونو   ش  ري التحفزيات  ٓخر من  ل  ش يش  ة، راه ما اكي رس ري 

ٔشنو ىل الصعيد العاملي  شوفو  ٔسرتاليا    واحضني، راه اليوم ها انتوما ت واقع، 
الصحيني   املهنيني  من  جيي  بغا  اليل  لها  د ٔبواب  ا املرات   10الت 

)salaire) هيم ذ، فرسا دارت   (séjour كندا كتقول هلم.. العامل لكه (
ري هذا احلل  ش من  ا ما عند ل هاذ اخلصاص، حىت اح عندو مشلك د

  هذا. 

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا.

السؤال اقة  الساب  ٕاذن  ٕا وضعية  اص يف  ٔش ا ولوج  سهيل  " حول  ع 
  لتغطية الصحية". ملناطق اجلبلية 

ٔخت فاطمة احلساين.  تفضيل السيدة شارة، ا   املس

شارة     فاطمة احلساين:   السيدة املس
ر احملرتم،    السيد الوز
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ولوج   سهيل  ل اختاذها  تعزتمون  اليت  وإالجراءات  التدابري  يه  ما 
ىل اخلدمات الصحية؟  ملناطق اجلبلية لحصول  اقة  اص يف وضعية ٕا ٔش   ا

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

ر   . تفضلوا السيد الوز

عية:  ج ة وامحلاية  ر الص   السيد وز
س. شكرا    السيد الرئ

شارة احملرتمة،    السيدة املس
اقة وال مايش   يبقى مريض، سواء اكن عندو ٕا املريض كام اكن مريض 
ٔنه وزارة  د  السؤال  ىل  ش جناوبك  ن  فهو مريض، ولكن اك اقة  ٕا
ل صاحب اجلال هللا ينرصو، اليل اكن   ت والتوجهيات د لتعل ة تبعا  الص

داد سياس ىل ٕا سبة لهاذ يحث  ل صاد  عيا واق اكم اج دجمة وم ة م
طط  د ا داد وتفعيل وا إال د  اقة، فاكن وا إال اليل هوما ذوي  الناس 

اقة ملر   ة وإال لص طط  2021-2015وطين  متحور هذا ا ، واليل اكن 
ه  20حول  دة حماور، ويه:  73تدبري، ف ىل    ٕاجراء 
الوق  - الصحية  الربامج  املؤدية  تعزز  ٔمراض  ل املبكر  والكشف  ائية 

اقة؛    لٕال
وضعية   - يف  اص  ٔش ا ل  د ات  يا الح التكفل  دمات  حتسني 
اقة؛    ٕا
ٔسايس والتكون املسمتر؛ -   تعزز التكون ا
شاريك؛  -   تعزز إالطار القانوين ال
عية؛  - ج   التعبئة 
مي والبحث العلمي؛  - ع والتق   تعزز الت
دمات الربامج الوقائية؛ وٕازا احلو  -   اجز وحتسني فرص الولوج ٕاىل 
اية الصحية.  - دمات التكفل والر   وضامن 

ديد   ٕاجناز خمطط  ل  ٔ طط من  مي ا ىل تق الوزارة معلت   ، كذ
ل  اقة د ة وإال ث مت تنظمي لقاءات وورشات معل 2026-2022لص ، ح

ة،   احلكوم ات  القطا مع  رشاكت  دادية  وٕا ميية  ولوج  تق لضامن  لكه  هذا 
، مايش احلرضية واجلبلية يف  اقة لك املناطق ببالد اص يف وضعية ٕا ٔش ا
دمات  ٕاىل  متيزي،  ا كون  ش  اد ما  يعين  اء،  است بدون  املناطق،  لك 
ٔهيل، وذ متاشيا مع الورش  ادة الت دة يف جمال الوقاية والتكفل وٕا حصية ج

ٔطلقه صاحب اجلال امل ي  ري ا    محمد السادس نرصه هللا. الك
ىل هذا املستوى:    ٔمه التدابري 

مراض املؤدية: وهذا   - ٔ ة والوقاية والكشف املبكر ل مج الص ر تعزز 
لعجز  ٔمهها تنظمي العملية الوطنية لكشف املبكر والتكفل  دة حماور  يتضمن 

والبرصية   السمعية  اقة  لٕال املؤدية  والبرصية  السمعية  الوظائف  لفائدة يف 

ن من ( د اص املستف ٔش   )؛ RAMEDا
اقة؛  - اص يف وضعية ٕا ٔش ات ا يا ح دمات التكفل    حتسني 
اقة،   - إال وي  الصحية  اخلدمات  اسمترارية  احلق يف  احلفاظ وضامن 

سبات اليل اكن عندمه اليوم  ٔو احلرضي، وهذه املك لعامل القروي  سواء 
ل التكفل وا لني يف ٕاطار د ٔسايس عن املرض،  هوما دا اري ا ٔمني إالج لت

لها القانونية.  ة د يبا هلم واكينة ا سبات د يبقاو بنفس املك   و
كون   ٔن  تصة،  رشية ا لموارد ال بري  م  ه د  كام الوزارة تويل وا
يعرفو لهاذ الناس   عندك الناس هذا ولكن خص الناس اليل مؤهلني، اليل 

لناس اليل ل التكفل  اقة، فمت يف هذا إالطار هذا تعزز   د هوما عندمه ٕا
ٔن وصلنا اليوم تقريبا   رشية، حبيث  ٔطر واملوارد ال ٔطباء    1374ا ٕاطار، مهنم 

تصني يف الرتويض احلريك  ٔهيل واملمرضني ا يئ والت خمتصني يف الطب الفزي
ٔطراف الصناعية  ريب ا يني يف  رويض النطق والرتويض البرصي والتق و

ريها.    واملقومات املتخصصني يف العالج والتعلمي و
املتعلقة  السنوية  املزيانية  عرفت  فقد   ، كذ املزيانيايت  الصعيد  ىل  و

ٔطراف..  ريب ا ناء مستلزمات    بتجهزي املراكز اجلهوية وإالقلميية واق

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز
لكمة لمك، السيدة  ب. ا لتعق شارة،    املس

شارة السيدة فاطمة احلساين:    املس
ر احملرتم.    شكرا لمك السيد الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
مت د لك ما يتعلق  ٔوال، ا ىل  شكروك  ر، ك بداية، السيد الوز
د  وا عندها  لنا  د و  ا اليوم  ٔن  ب كنعتربو  اليل  الصحية  املنظومة  هباذ 

وتزنيل ا عية  اج دو  سياق  ا يف  اح ٕاطار  ٔن يف  كرتفعو،  بري  دي  لت
ٔن وفق   ، ري ذ ارية ٕاىل  عية وتغطية حصية اج مركزاهتا من حامية اج
ة واحضة املعامل، من  د الرؤية سديدة ملك هذه الرؤية حنن بصدد تزنيل وا

ٔداء املرفق الصحي.  ل جتويد اخلدمات الصحية وحتسني  ٔ  
هام، اح جممتعي  الورش  هاذ  كنعتربو  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  يف  ا 

فهيا   مبا  عية  ج ات  الف تلف  عي  ج رتقاء  ق  حتق ىل  سيعمل 
شفى   املس يف  لمواطن  لثقة  ادة  ٕا ذ  ويف  اقة،  إال ذوي  اص  ٔش ا

  العمويم. 

ر،    السيد الوز
يعاين فالعامل القروي من  ضعف وتدين اخلدمات   ٕاىل اكن املواطن معوما 

ٔمرن،  اقة هبذه املناطق يعين يعانون ا اص يف وضعية ٕا ٔش الصحية، فٕان ا
هيك  ري مواتية لالستفادة من اخلدمات الصحية،  ٔصعب و يف ظل ظروف 
ة  ٔطري الصحي اخلاص هبذه الف لمك الت لكمة د ٓن يف ا عن غياب كام قلت ا

  هباذ املناطق. 
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ادي نثري   ٔ ا  فاليوم  ا، هذا اليوم اح د املوضوع اليل  ري معمك وا
يدفع  ني  ذ سن ب م قلمي وزان، هذا طب ٕ ة سيدي بوصرب  ال امجلا عند م
ب،  ىل هاذ الطب ش هنرضو  اد ٔننا ما  ٔمكن  اولنا ما  شواهد طبية، و
ب، ولكن  ا غنبقاو بال طب ب وزولناه راه اح ٔن كنقولو ٕاىل در هاذ الطب

ني بدو  بو، حىت مؤخرا اليوم، ملا املصاحل سن ب وفالوقت اليل كنك ن طب
ل  مييش ويد ذ القرار السيد  ش  ات  إالقلميية عرفت املشلك، ملا 
اليوم هاذ.. اليوم   ٔصبحت  ة، و ا ٔمراض العقلية وال يش  ا ل  ة د ملص
ق  ح حتق ل ف ٔ ٔن هاذ الفرصة كنغتمنها من  ر،  مك، السيد الوز كنطلبو م

  هاذ املوضوع. ف 
ا   ري واحض) السياسة خصنا اح م  ٔن .. ( ا كنعتربو ب ٕاذن اليوم، اح
الرتايب   التبطني  اليوم  كون  خصنا  يعين  اجلهوية،  لسياسة  قاضيني 
د  وية، هناك وا ٔن هناك  اللمك، ب ا من  ا عرف لسياسات الصحية، اح

وي ملعاجلة املشلك الصحي، ولكن اليوم خصنا ه اقة خصها  التصور  اذ إال
ل املواطنني،  اة لهاذ املكون د ارضة بقوة فهاذ.. مرا ل، يعين تصبح  تد
ىل قدم املساواة،  لها  ستافد من احلقوق د ة عريضة وخصها  د الف ٔن وا

  ٔن حق دستوري. 
الوضعية  اة  مرا عتبار  بعني  ذ  ٔ ت ٔن  ب احلكومة  كندعو  ا  اح ٔيضا 

ملناطق ا اص  ٔش ل توفري لكام الصحية ل ٔ عية من  ج جلبلية وظروفهم 
زة  ٔ ل ات  الولوج غياب  خيص  ف  اخلصوصية  د  وا هناك  ٔن  يفرض 

ملعاقني.    اخلاصة 
ٔننا اليوم يف فريق   ش نثري  اد ٔنين ما  شري لمك  ري  يف اخلتام، بغيت 
لس، ل ا ل الفرق دا ت د يق مكو ٔحرار، وكام مع   التجمع الوطين ل

داث جلنة  ٔننا مت ٕا ارمك ب اصة، واليوم ٕالخ ٔمهية  د ا اقة وا ٔننا نويل هاذ إال
اقة،   ة اليت لها ارتباط مبوضوع إال اتية هتم خمتلف السياسات العموم موضو
شارن،  املس جملس  س  رئ السيد  رئاسة  الصباح  هذا  رشت معلها  وقد 

ٔكرث يف   ر، لتعميق النقاش  ٔفق وسندعومك، السيد الوز هذا املوضوع، يف 
ذ، مع حتديد   ية لتنف دو زم شمل رامج ومؤرشات وفق  ين خطة معل  ت
ع  ليات الت د  رشية والرضورية واع املسؤوليات ورصد إالماكنيات املالية وال
ذ احلقوق  ٔ ٔن ن عية وريد اليوم  ج و  ٔنه اليوم يف سياق ا مي  والتق

ة..   ل هاذ الف   د

س اجللسة: السي   د رئ
ى الوقت.  هت شارة، ا   شكرا السيدة املس

لعديد   ا  كولوج ٔ ا ه "غياب مراكز  قل ٕاىل السؤال الثامن، موضو ن
  من املدن املغربية". 

لشغل.  حتاد املغريب  شارن من فريق  د املس ٔ لكمة    ا
سط السؤال.  شارة احملرتمة ل   تفضيل السيدة املس

  

نة  شارة السيدة م   محداين:   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
شهدها اليل ك املتواص  ة  ينام ة يف السنوات   يف ٕاطار ا قطاع الص

ىل اختاذ مج من املبادرات  ٔقدمت بالد  ة،  رية بفضل التوجهيات امللك ٔ ا
ت   وا اليت  ت  د الت من  العديد  ىل  التغلب  من  ت  مك واملشاريع، 
ات  ىل مستوى الب رية اليت بذلت  هودات الك رزها ا ٔ املنظومة الصحية، 

الورش املليك بتعممي التغطية الصحية، مما التحتية والتجهزيات وكذا ٕاطالق  
ستوري يف الولوج ٕاىل العالج.  ىل حقهم ا   سريفع من طلب املواطنني 

ذة لتقريب  ر، عن إالجراءات املت ويف هاذ إالطار، سائلمك السيد الوز
املدن   من  لعديد  كولو  ٔ ا لعالج  مراكز  بتوفري  املواطنني  من  العالج 

  املغربية. 
  وشكرا.

س اجللسة: ال   سيد رئ
شارة.  ٔستاذة املس   شكرا ا

لكمة لمك، السيد ر، تفضلوا.  ا   الوز

عية:  ج ة وامحلاية  ر الص   السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

شارة احملرتمة،    السيدة املس
شكرك هذا، يف   ت الوقت  هاذ  اء يف  اليل  ه  الوج السؤال  ىل هذا 

ىل   ا تنعملو  ل املنظومة الصحية، واليل، امحلد    ٕاصالحالوقت اليل اح د
ليه القانون  ليه، رمبا كنتو اطلعتو  ٔنمت اطلعت  ، يف القانون إالطار، و

شفايئ06.22 لق مركز اس لق، يف ٕاطار اجلهوية،  ٔن  ىل   ، واليل حيث 
ىل  امعي، كنتلكمو  شفايئ  ىل مركز اس ة، ملا كنتلكمو  امعي يف لك 
ٔمراض  لو مبا فهيم املراكز اخلاصة ب ت د امعي لك املكو شفايئ  مركز اس

ا.  كولوج ٔ   الرسطان، ا
ش،  ل الرسطان يف لك مدينة، ما ميك كون مراكز د ش  رمبا ما ميك

ر والتلكفة د س ٔنمت تتعرفو  ا يف التجهزيات ٔن  كولوج ٔ ل ا ل املركز د
روهوم،   ش تند ل املعايري والرشوط  زاف د ن  ني وهاذو اك لو مرس د

د   1000) اليل تيدار لـ  un accélérateurرمبا ( التايل تيكون وا سمة، ف
ل الرسطان،  ات د ه العال ل اجلهة اليل تيدار ف لق يف ٕاطار د القطب ت

سمى  ل القرب اليل هو ٕاىل كنت تتلكمي هذا  ٔما املراكز د شفى،  ملس
ال هذاك مايش مشلك ميكن لو يدار يف  la chimiothérapieىل ( ) م

ٔن  كرثة ما  برية  ية  د التق ة اليل تتطلب وا ا ات ومايش يش  شف املس
دا والكام تتكون. يخص غي البداية ت ٔول    يف ا

ٔكرث من هذا مايش   م  الج الرسطان، ولكن ذاك  واليل  هو مركز 
مني  اليل  املبكر، هاذو هوما  الكشف  ل  املراكز د ٔولية، يعين  ا ٔمور  ا
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جهتاد اليل  ٔن  ٔ تنظن ب التايل  ىل املستوى اجلهوي، ف وهاذو راه اكينني 
ٔدوية الالزمة  الج الرسطان هو توفري ا ل  خصنا جنتاهدو اليوم يف ٕاطار د

لها ينقص وكون ويفاش ميكن ل  مثن د ش ا شوفو  ٔدوية  طو ذاك ا نا نق
رة  ٔكرث الهيئة املد كون  ناول نقدر  ل املريض، وكون يف م يف املتناول د

ل املواطن املغريب.  لعالج د ادي تتلكف    اليل 
د   واء يف وا ل هذاك ا ش ميكن يد بري  د  د العمل  ن وا ٕاذن اك

ا ٔدوية  ا ل  لهيا يعين (الالحئة د ٕان  remboursableليل ميكن مردود   (
ذن هللا.   ٕ   شاء هللا 

ه، ٕان شاء هللا.  هود اليل خصنا خندمو ف   هذا هو ا

س اجللسة:   السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ب.  ل التعق ٔ شارة، من  لكمة لمك، السيدة املس   ا

شارة   نة محداين:  السيدة املس   م
س.    شكرا السيد الرئ

ر. شكرا    السيد الوز
ات يف  وها اليل  ات اليل قدم ىل التوضي ر،  شكرومك، السيد الوز ت

لمك.  ل الرد د   معرض د
فقط  مك  وكنطلبو م تبذلت  اليت  هودات  ا ىل اكع  كذ  شكرومك  ت
خلصوص  لنظر حلجم اخلصاص والرتاكامت املتوارثة، واملمتث  لها  املضاعفة د

دد مراكز الكش الج مرض الرسطان يف العديد من املدن  يف ضعف  ف و
ىل هاذ املوضوع هو  ر،  ليه، السيد الوز ب اليل كنتلكمو  املغربية، والس
برية،   ة نفسية ومادية  د املعا ل الرسطان تتكون عندمه وا ٔن املرىض د
لعالج، خصوصا  ٔخرى طلبا  لتنقل ملدن  هلم  ويضطرو مه والعائالت د

ات الهشة، ا ٔهنا بعض املرات تتكون ما  الف ٔنمت تتعرفو  ر، اليل  لسيد الوز
والتغذية   وإالقامة  واء  اخلاصة  الباهظة  املصاريف  ىل حتمل  قادرة  يش 

  والتنقل. 
ٔطفال، ميل   ا رسطان  ر، ف يتعلق  ، السيد الوز شريو كذ بغنيا 

لعائال سبة  ل ٔمعق  ة تتويل  ٔطفال املعا ىل رسطان ا يق كنتلكمو  ت، و
لو  د شخيص  ال ل  د واملراكز  املرض،  هاذ  شخيص  يف  صعوبة  عند 

  كتنحرص يف بضع مدن عند يف املغرب..
ٔن نضم صوتنا ٕاىل صوت مجيع الفعاليات املدنية اليل تدق   سعنا ٕاال  وال 
ٔن عند   ر،  ىل هذا املوضوع، بال ما نتلكمو، السيد الوز قوس اخلطر 

بري م  العدد  د  املغرب، وكذ وا م يف  كفل بعال اليل مه م ن املرىض 
لينا   لرسطان، اليشء اليل تي العدد اليل تيزتاد لك سنة من املرىض اجلدد 
ا   ت اليل تيطر د لشغل، واعيني هباذ الت حتاد املغريب  سبة لفريق  ل

شجي ٔننا بغينا  ر، مهنا  ات، السيد الوز ع  هاذ املرض، وعند بعض املقرت
ل يف  ىل مرض الرسطان، وملا ال تد ل الوقاية والكشف املبكر  الثقافة د

راسية؟    الربامج ا
لكشف   ٔو ال املراكز املرجعية  عند كذ مواص جتهزي املراكز اجلهوية 
ن  اد ٔطر الطبية وشبه الطبية يف م كون ا يف  ك املبكر عن الرسطان، 
ىل ضامن توفر  ا، مع احلرص  كولوج ٔ ل ا الكشف املبكر واملتخصصني د

ٔدوية لرسطان وا ٔدوية اخلاصة  ا ر،  الوز السيد  قلمت،  بصفة   كام  البعدية 
لمرىض.  ة النفسية  ف من املعا لتخف   دامئة 

  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

ر،    السيد الوز
ركة، ر. يق يش    تفضلوا السيد الوز

عية:  ج ة وامحلاية  ر الص   السيد وز
د   كنتقامس ىل وا ٔكد  ري هو ن شارة هاذ املسائل،  معك السيدة املس

د القفزة نوعية فالتكفل مبرىض الرسطان، فني  ٔن املغرب عرف وا  ٔ املس
ٔن  ، رمغ  ٔفضل امحلد  سبة ملرض الرسطان، كنطمحو ل ل كنا وفني ولينا 

ة، يعين ال  ٔمراض التلطيف م هو ا د الشق اليل مازال اليل  ن وا ات اك عال
هود ميل تيوصل  ر هاذ ا ٔن رمغ كتد قروها،  مة وكنف ة اليل يه  التلطيف
بة  رو ليه من بعد؟ هذاك خصو املوا ٔشنو خصنا ند د احلد،  املريض لوا

ليه ٕان شاء هللا.  ا مازال كنجهتدو    وهذا هو اليل اح
  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز
قل معمك ٕاىل الس ٔكرث ون ٔدوية ا ٔمثنة ا ري حول "مراجعة  ٔ ل ا ؤال ما ق

عية.  ج ة العدا  شارن من مجمو د املس ٔ لكمة  ٔعطي ا   اسهتالاك"، و
شار احملرتم.    تفضلوا السيد املس

ر:  شار السيد سعيد شا   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
د ( لنا  benchmarkدر وا و املغربية د ا هامش الرحب فا ) وشف

ٔشنو يه إالجراءات اليل غتقومو هبا   ٔخرى،  ول ا ملقارنة مع ا دا،  مرتفع 
ٔمثنة املرتفعة؟ ل مراجعة هذه ا ٔ   من 

واء، ال س   السؤال يحتاجو ا ات هشة فاملغرب  د الف الثاين عند وا
اليل   ٔمراض  كثري ا والطلب  مستعصية  ٔشنو يه  ٔدوية،  ا هاذ  ىل 

ر؟   إالجراءات اليل غتقومو هبا السيد الوز
  شكرا.
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س اجللسة:   السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لكمة لمك، لجواب.  ا ر،    السيد الوز

عية:  ج ة وامحلاية  ر الص   السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،    السيد املس

ة،   ٔنتوما فر ٔدوية يه م ٔمثنة ا ش نقلصو من  ٔن الطريقة املثىل  تعلمون 
ٔنت قلت   واء،  ٔن ا ارفني  ٔنمت  دة و ري طريقة وا كون  هيا  ش  وما ميك

ن فالسؤال د ( ا (benchmarkراه اجلواب اك )  benchmark) واح
مثن م  ا مثن، هذاك  د ا سعرية، وا ال د  لينا وا يخرج  ستعملو  يل اليل ك

ىل السعودية   ايل  واء  ه ا الش املغرب ف ان تتقول  تتقارنو مع بعض الب
ل  واء د ل هاذ ا لرتيبة د ىل هذا؟ نظرا  ايل  ٔو  ىل فرسا  ايل  ٔو 

ٔمثنة، الربوتوول ( د la procédureهاذ ا ن فهيا وا ش تتدار الرتيبة اك  (
ه النظر.    هامش رحبي اليل خصو يعاد ف

ل    ولهذا ب د د املك ووا لجنة  ا د  س احلكومة شلك وا السيد رئ
ا د الرهان  ث اح ٔ هاذي، ح ىل هاذ املس كب  راسات اليل هو م ا
التغطية   ل  د ميومة  ا هاذ  رحبو  شاي  ميك ما  راه  اليوم  فالبالد  ن  اك اليل 

ٔمر هذا، ٕامنا فامهني هاذ ا ا م واء، واح ىل ا ش   الصحية ٕاىل ما معلناش 
ٔمور:  دة  د  ىل وا واء هتبط خصنا خندمو  ل ا سعرية د   ميكن لينا ال

ٔول ا ٔمر  شجعو   ا لينا  ميكن  ش  و احمللية،  ة  الصنا شجعو  خصنا 
ش ميكن  اصة  هيم حتفزيات  ة احمللية خصنا الناس املصنعني يتدار  الصنا

ا  ة  لصنا ٔولوية  ا يه  التحفزيات  مج  ومن  تتطور،  ة  حمللية، الصنا
ا   اح ذوها  لبالد خصنا  تنصنعو  اليل  ة  احلا ٔدوية  ا ل  د ناءات  فإالق

) بعد،  من  نصدرو  خصنا  اليل  لينا  يبقى  اد  ٔولني،   la préférenceا
locale .رضورية (  

ىل  نتلكمو  خصنا  ٔدوية  ا لهاذ  سبة  ل خصنا  ٔن  ة،  ا ين 
د  شوف  متيش  ميل  ٔن  ة،  العالج شارة   الربوتووالت  املس السيدة 

ل  الية د ٔمثنة خ ه ا ال اليل تتلقى ف ٔحسن م ىل الرسطان هو  هرضات 
شاي  مفا ميك ايل،  مثن خ ا د  لوا مثن  ا د  مييش من وا ٔدوية، واملريض  ا
ال  د الربوتوول  ة ٕاىل ما اكش وا و اليوم نبقاو عند هاذ الوصفات مف

دد الوصفة فني ميكن لينا من  ي ل العالج. اليل    شيو ٕاينا مستوى د
ادة النظر فهيا، سواء   كون ٕا ٔن الهامش الرحبي والرضيبة خص   ، كذ
ىل القمية املضافة اليل خص كذ  ٔو يف الرضيبة  يوانة  ارشة يف ا ري م

واء.  ش ميكن نقلصو ا ادة النظر فهيا    ٕا
د املقا ن وا س، اك واء اجلن شجيع ا ٔخرى يه  ة  ا ن  برية  واك ربة 

لو وال   د مثن  فا ٔم  ا اليل هو  البالد  د  كتجيبو من وا واء  ا كتلقى  ال  م

 
7 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 

س تقريبا   واء اجلن ا كذ خصنا كذ نصنعو    10تتجيب ا ٔقل، اح مرات 
هو  اليل  س  اجلن واء  ا لو جنيب  د ناء  ق ٔو حىت  س  اجلن واء  ا هاذ 

  مالمئ. 
ٕاىل ما اكش كذ س  العوامل هاذي  اصة  هباذ  ياسة دوائية وطنية 

ش، ولهذا..  اد شجع هاذ اليش هذا وحتصنه ما    اليل ت

س اجللسة:   السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

شار   . تفضلوا السيد املس

ر:  شار السيد سعيد شا   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
الش د إالحصائيات،    ما  ب، عندي وا ىل التعق ش جياوبنا  الوقت 

ل القدرة الرشائية ما بني مواطن  لمقارنة د سبة  ل ر احملرتم،  السيد الوز
ة، كنصيبو   ف د سك ول  ٔورو وال ا يق املواطنني يف  و املغربية و ا

)7SMIG) ٔكرث من هلم  ني  SMIG) د لنا خبمس مرات، يف  كنصيبو ) د
هلم، بـ   ٔمثنة د ٔكرث من الغالء، يعين  لنا  ٔمثنة د ل ا داملرات   5الغالء د

واء   ر، تصنيع ا ٔن قلت، السيد الوز الش؟  ادي نقولو  ٓية مقلوبة،  ا
س  واء اجلن ة سبة استعامل ا ف د سك ول  كفي نقول ليك فا س،  اجلن

من  %90يتعدى   ٔقل  فاملغرب  خصن 25%،  ففرسا ،  الش؟  سولو  ا 
يتعدى   س  واء اجلن وبغينا السادة احلضور يعرفو ما   %70سبة استعامل ا

س؟  واء اجلن   معىن ا
الية   لو كتكون  ٔصيل اليل فعال التلكفة د واء ا ن ا س اك واء اجلن ا

يلكفو رتع اليل  لم س من بعد    سبة  واء اجلن رتاع، لكن ا  20ذاك 
) اع  م املدة  ذيك  ساال  ت بعدما  كتجي le brevet d’inventionسنة   (

س ليه واليل خصو يوىص  واء ج د ا ة احمللية وتنصعو وا شجيع الصنا
كون  و اجلودة  كون  العال وخص  فالربوتوول  كون  ش  ٔطباء  ا به 

و  يتصنع ا ة، ملا  مثن ينخفض بـ  املراق ٔول راه ا س ا س   %30اء اجلن واجلن
بـ   ينخفض  الثالث    %70الثاين  س  ول   %100واجلن ا شوفو  ك لهذا 

كتعدى   اليل  س  اجلن واء  ا استعامل  سبة  عندها  ة  ف د ، %90سك
صة.  ٔمثنة كتكون رخ ٔوال ا لتايل هاذيك التلكفة    و

ريا نفس اليش، كنكونو ال  سولو الناس    الحظو معا م مسافرن ك
قص بـ   منشيو لرتيا تنصيبوه  واء الفالين، فاش  بو لينا ا  %90افامك ج

كون عند اجلرٔة   ة احمللية و شجيع الصنا ملقارنة مع املغرب، ٕاذن خصنا 
ن نقط   ة حملية واك كون عند صنا ش  ٔمر هذا،  ازمني فهاذ ا وكونو 

ل ٔخرى ٕاىل اكن قانون املا ل  2023لية د ناء د ق لتحفزيات وجشع  قام 
ٔدوية اكٕالعفاء من ( ٔو إالعفاء من  8TVAهاذ ا  ((droit de douane)  

8 Taxe sur la Valeur Ajoutée. 



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

20 

ٓخرةجامدى  10 ر 3( 1444 ا  ) 2023 ينا

الية وخصنا حناربو   ٔن الطاقة مازال  زيدو شجعو الطاقة،  ا خصنا  حىت اح
وزارة.  لينا  سيطر  ٔن ك سيات  لوبيات والرشاكت املتعددة اجل   هاذ ا

سمى بـ (اكن   ر، ما  ة، السيد الوز ٔخرى فالصفقات العموم  leنقطة 
prix estimatif( ) لمك مع ر، le PPMد الوز السيد  بري،  ) راه فرق 
ن   2000بعض املرات راه   هبو مز ارضن ونت كونو  ل الفرق، خصنا  مرة د

ىل هاذ السوق هذا.  لوبيات اليل مسيطرن    لهاذ ا
ر   . وشكرا السيد الوز

س اجللسة: ا  لسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

داد إالطار   ر، حول "ٕا ٓخر سؤال معمك، السيد الوز قل ٕاىل  ٕاذن ن
الصحية"  لوظيفة  املتعلق  العام  القانوين  حتاد  لفريق  لكمة  ا ٔعطي  و  ،

ملغرب.    لشغالني 
شارةتفضيل السيدة    لطرح السؤال. املس

ري:  ن  شارة السيدة هناء    املس
س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

لوظيفة الصحية؟  داد إالطار القانوين    سائلمك عن ٕا
  شكرا.

س   اجللسة:  السيد رئ
  شكرا.
ر.  السيد تفضلوا   الوز

عية:  ج ة وامحلاية  ر الص   السيد وز
  فني وصلت الوظيفة الصحية؟ 

س.    شكرا السيد الرئ

شارة احملرتمة،    السيدة املس
دا   ادي ادي توصلمك  شارن، و لس املس ل  ادي تد دا  وال بعد 

ذن هللا.  ٕ   تناقشوها 
مة،  د  اسبة  ىل الوظيفة الصحية يه م ش نتلكمو  ري يه  ٕاذن 
مة وحمفزة   د  د التدابري  ادي جييب وا ٔنه  ه،  ا يف وق وهذا قانون 

اليل اكينة ف ة  ري واملعا ا تنعرفو اخلصاص الك ٔطر الصحية، واح القطاع ل
ويل، واليل اليوم  ىل املستوى ا دو ولكن  ة، مايش فاملغرب بو ل الص د
عية   ج صادية و ق ل السياسات  م د ه ة يه يف صلب  ولت الص
ان، ٕاذن الزم ٕاىل استقرت   ل الب ٔمن د ولية، كذ حىت يف صلب ا وا

ٔمن.  ة من ا ، والص ٔمن كذ ستقر ا ادي  ة    الص
ىل فاالٕ  لتحفزيات املادية، واليل يه عبارة  ٔوال، ما يتعلق  ن  جراءات اك

زاف  دم  ىل حسب العمل وإالنتاج، حشال ما  غري  ٔجر م بت و ٔجر 

مع   ارشة  م دامني  هوما  اليل  لناس  سبة  ل زاف  لص  غيت ما  حشال 
ارشة مع املرىض،  ش م دام لناس اليل هوما ما  سبة  ل املرىض، كذ 

فهاذ ه ٔن  ة،  وإالنتاج املردودية  ىل  ارشة  م ري  بطريقة  ستافدو  ك اذو 
ب،  لو، سواء اكن طب ل العمل د ستافد فٕاطار د الفلسفة خص لكيش 

ستافد.  ري لكيش خصو فهاذ املنظومة خصو  ٔ   ممرض حىت التقين ا
) سمى  ك يعين  يتعلق  ما  ن  اك  ، البعد  l’indemnitéكذ عن   (

)l’indemnité d’éloignement اليل ٔمور  ا بعض  ن  اك كذ   ،(
لتكون والتكون املسمتر، والتكون املسمتر اليل هو هادف مايش  كتتعلق 
رها، ال،  ة جيي يد ا ر يش  د رشقات ليه يد التكون املسمتر اليل لك وا
ش نغلقو   و  ة م ٔمس احلا ا يف  د التكون املسمتر اليل هو اح خص وا

لنا.  ات د د احلاج اوبو مع وا د ونت   وا
) ل  د املراجعة   ، ل  les indemnitésكذ د يتعطاو  اليل   ((la 
garde et de l'astreinte ىل املستوى ر  ٔمور كتد ا ٔن  ) وهذا زائد 

ة.    اجلهوي يف ٕاطار املؤسسة العموم
ٔ مستعد  مك، و ٔيد ادي يتوضع ٕان شاء هللا بني  فهاذ القانون ٕان شاء 
زيدو جنودوه  يفاش  قشو معامك ٕان شاء هللا، وشوفو  ش جني نعاود  يل 

ٔخرى. ات    ٕاىل عندمك يش اقرتا
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر   . شكرا السيد الوز

ب هل هناك  شارة؟  تعق   السيدة املس
  تفضيل. 

شارة   ري: املس ن    السيدة هناء 
ات.  ىل اجلواب والتوضي ر،    شكرا، السيد الوز

التوجهيات  ذ  تنف ل  ٔ من  املتواص  مك  مبجهودا إالشادة  نود  فالبداية، 
لن  ٔ عية، واليت  ج ظومة امحلاية  ستكامل بناء م ة املتعلقة  ة السام امللك

ات واسعة من ا ال امل حفظه هللا، لفائدة ف   ملواطنات واملواطنني.عهنا 
بتقدميها   وزارمك  فٕان  ارية،  إالج الصحية  لتغطية  املتعلق  شقها  ويف 

ل هناية سنة    60.22ملرشوع القانون رمق   كون بذ قد معلت  2022ق  ،
ال امل  ا ٕاىل ذ  ىل مجيع املغاربة، كام د ىل تعممي التغطية الصحية 

  . 2020ور ٔكت 9نرصه هللا، يف خطابه املؤرخ يف 
ارية حبلول هناية سنة   ي جعل توسيع التغطية الصحية إالج ، 2022وا

هيا.  ا ٕا عية اليت د ج ظومة امحلاية  د مركزات م ٔ  
ارية لفائدة مجيع املغاربة مبثابة   وٕاذا اكن ورش تعممي التغطية الصحية إالج

ري مسبوق، فٕانه   بري و عية ومرشوع وطين  ال حما   -سيفرض  ثورة اج
ىل الشغي   - اصة  لك، و ىل املنظومة الصحية الوطنية  برية  ت  حتد

  الصحية. 
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ٔسايس  ا ور  ملغرب  لشغالني  العام  حتاد  فريق  يف  ا  م وٕاميا 
ٔن  رى  ٔرض الواقع، فٕاننا  ىل  ري  رشي يف ٕاجناح هذا الورش الك لعنرص ال

ا القطاع  شغي  م  ه  ٔ ما  مس ٕاعطاؤها  ٔ جوهرية، جيب  مس لصحي 
ٔهيلها وحتفزيها وحتسني  هنوض هبا وت ل ا ٔ ر، من  م وتقد ستحقه من اه

  ٔوضاعها املهنية، مبا يضمن مسامههتا الفعا والناجعة يف ٕاجناح هذا الورش.
ة من مشاريع القوانني املتعلقة   ىل مجمو لون  ويف هذا إالطار، وحنن مق

ضيات   اصة مشاريع القوانني امخلس، واليت  بتزنيل مق املنظومة الصحية، و
ت  لضام ة واملتعلقة  نيي الص ٔساسية ملوظفي و ٔنظمة ا ٔساس وضع ا تعد 
ٔة العليا   ات الصحية الرتابية، الهي مو رشية، ا لموارد ال ة  ٔساسية املمنو ا

 ٔ ل املغربية  والواك  م ومشتقاته  ل الوطنية  الواك  ة،  ات لص دوية واملنت
اسبة ٕالرشاك مجيع   كون م ٔن  الصحية، فٕان هذا إالصالح املرتقب جيب 
اختاذ   وعند  إالصالح  هذا  يف  عيني  ج والفرقاء  القطاع  يف  لني  الفا
وحمليا   ٕاقلمييا  ت:  املستو مجيع  ىل  احلوار  ٔسسة  م رب  وذ  القرارات، 

 . و   و
لك  ٔيضا فرصة حلل املش كون  ٔن  ات،   كام جيب  العالقة اليت هتم مجيع الف

ذ   سباهتا وتنف ىل مجيع مك وٕاعطاء العناية القصوى لشغي الصحية واحلفاظ 
القطاع،  اذبية  تقوية  ىل  احلرص  ري، مع  ٔ ا عي  ج احلوار  ات  خمر

ٔطر الصحية العام به من الهدر.  ىل ا   لحفاظ 
س.    وشكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شارة. شكرا   السيدة املس

ىل املسامهة   عية، شكرا لمك  ج ة وامحلاية  ر الص ر، وز السيد الوز
  القمية يف هذه اجللسة. 

قل ٕاىل   ر العدل احلارض معنا، ون لسيد وز ورحب يف الوقت ذاته 
ٔول  ا لسؤال  وسهتلها  ليه،  رشف  ي  ا القطاع  ٕاىل  ة  املو ٔسئ  ا

ٕالجراءات   هنائية املتعلق  ا القضائية  ٔحاكم  ا ذ  تنف لضامن ورسيع  ذة  املت
ات الشغل.  زا   لفائدة 

لشغل لطرح  حتاد املغريب  شارن من فريق  د املس ٔ لكمة  ٔعطي ا
  السؤال. 

س.    تفضلوا السيد الرئ

شار   ن سليك:   السيد املس   نور ا
س.    شكرا السيد الرئ
ر.    شكرا السيد الوز

تزنيدو ل   السؤال  املستق ٔساس  ا هو  هذا  ٔن  "دميومة"،  ليه 
لشغل: ما يه  حتاد املغريب  لتايل سؤال فريق  ل، و سمترارية واملستق
هنائية  ا القضائية  ٔحاكم  ا ذ  تنف رسيع  دميومة  لضامن  ذة  املت إالجراءات 

ات الشغل؟  زا   الصادرة لفائدة العامل يف ملفات 

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س. شكر    ا السيد الرئ

لجواب.  ر  لكمة لمك السيد الوز   ا
  تفضلوا. 

لطيف السيد عبد  ر العدل:   ا   وهيب، وز
شار.    شكرا السيد املس

س،    السيد الرئ
ادي تبقى دامئا مشلك، خصنا نقلبو  ٔحاكم  ذ ا ل تنف   وهذه املشلكة د

يبقى معك  سوء النية هو هذا،  سمى التقايض  ٔنه ما  ٔخرى،  ىل صيغ 
يبدل.. فعند هذا   يبدل العنوان ٕاما  ليه  ٕاما  يف احملمكة ميل تتجي تنفذ 

  النقاش هذا. 
ذ   دامني كنخرجو التنف ٓن  ا ا ه خصنا خنرجو واح ٔول ٕاجراء در ٔوال، 

التب  ب  مك يبقاش  ما  احملامك،  من  يويل والتبليغ  ذ  التنف ب  ومك ليغ 
)plateforme قانوين ٕاجراء  ر  ند ذ، مايش رضوري  التبليغ والتنف ل  ) د

ذ من مدينة ملدينة، خصين منيش ل ٔي l’ordinateur(  ـش حنول التنف  (
ٔي حممكة مييش خيرج احلمك ويعطيه لعون قضايئ مييش راه  ب ضبط يف  مك

ذ عندو   كون التنف د القوة رسيعة بدون ما يغرق الس يف قهوة.. معناه  وا
ل إالجراءات اليل كتدار يف احملامك.    يف ذوك التفاصيل د

يخصها  نيا، خصنا نفكرو يف الرشاكت، الرشكة ميل جتي تؤدي الرضيبة 
شد  تبغي  ميل  حبيث  لها،  نعرقلو  خصنا  القضائية،  ٔحاكم  ا ختلص 

)modèle J د الوسائل ) خصها جتي ختلص الرضيبة، خصنا نفكرو يف و ا
ات  زا ل  ٔحاكم د ذ ا ل هاذ تنف ٔن املشلك د اليل يه وسائل ضغط، 
بعض  ويف  ٔخرى،  ة  ا يش  مرتبطاش  ما  لرشاكت،  مرتبط  الشغل 
اتيني هاذوك ما عند فهيم ٕاشاكل، ولكن  ان بعض املشغلني الفرديني ا ٔح ا

القضائية وخي ٔحاكم  ا كتدي   ر رشكة حىت  يد ر؟  يد كتفلس ٔش  لهيا 
ٔخرى  ين رشكة  اود  يدفعها،  ين  اود  ٔخرى  خيلق  رشكة  ومييش 

شوف   15وال    10وكتلقاه داز من   ٔحاكم قضائية وك ٔنت عندك  و رشكة 
ٔن  ليه  ش تنفذ  ر الرشكة، ولكن ما ميك يد ل ها هو عندو الفلوس  الرا

هت  ا هاذ  يبقاش  ما  صيغة،  يتلقى  يش  خص  اليش  هاذ  لو..  رب سبق 
يطرح نفسه، وهذا   الرضييب خبلق رشاكت ورشاكت موازية، هاذ اليش لكه 
ت،   ٔعامل وانتوما النقا ٔعامل وساء ا ال ا ا وبني ر د نقاش بي يتطلب وا

ا مطروح وكنقاشه.  د احلل، اح   ش نلقاو وا
فهيا   نعيدو  ارية  الت احملامك  ل  د سنة  كون  ادي  السنة  هذه  ولكن، 

ادي   و كذ النظر  واحض)،  ري  م  )  .. مايش  فهيا،  مبا  كذ  قشو 
ش  ت يعطيو تصورات ويعطيو  ٔطلب من النقا الرشاكت والعامل، وهنا 
ٔن حمك صدر   ٔ مادا بيا،  روها،  ذات يف احملامك ند ٕاذا بدلنا هاذوك التنف
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ا يف القانون  ٔشاكل، واح ٔي شلك من ا فذ، ب ال امل خصو ي مس 
ش نضبطو هذه ا ها  ري ل إالجراءات  ة د مو د ا ليل املسطرة در وا

ىل  ىل مستوى احملامك و كون التالعبات  هترب، وما تبقاش  ل ا القضية د
  مستوى كتابة الضبط. 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

س.  لكمة لمك السيد الرئ   ا

شار السيد نور الني سليك:    املس
ر،    السيد الوز

عوة  مت لنا ا لشغل رهن ٕاشارمك، ٕاذا ما و حتاد املغريب  حنن يف 
ٔن العامالت والعامل واملوظفني شلك  لمسامهة معمك يف هذا النقاش، الس 
ىل امجليع   ل البالد يضمن  ستور د ا يف بالد ا ٔمرن، واح ام يعانون ا

ٔحاكم الصادرة عن القضاء    . ش حيرتم ا
ٔمحر،   و تيوقف يف الضوء ا س ا ٔكرث من هذا م البالد اليل هو رئ
ٔحاكم  ذ ا ة من املسؤولني تريفضو تنف ل هاذ البالد ومجمو ولكن مسؤولني د
ٔحاكم،   ا ذ هذه  لتنف دستورية  ة  ٕالزام ن  امل واك مس  اليل يه صادرة 

ر.  ستقمي، السيد الوز ٔمر ال  لتايل ا   و
ط   الر ال  اململكة، م نعطيمك معطيات رشق وغرب ووسط  لنا  ميكن 
"مطاحن   ات،  ن ال ذ  م كتعرفوها،  اليل  ل"،  السا "مطاحن  رشكة 

ٔحاكم صادرة ومل تنفذ.  ات و ن ذ ال ل"، م   السا
) رشكة  ة  سيات،  APMطن اجل عددة  م بية  ٔج رشكة  ٔهنا  فقط   (

رتام القانون، ٔمام فرض ا اجزة  و  ، سيادة   ا و ل ا هاذي سيادة د
ل البالد.    د

دة رشكة "موبيد  ار البيضاء رشاكت كثرية ميكن لنا ال  يو ك"، يعين ا
لقضاء؟ ما الفائدة    ٔ ٔن تل ات، ما الفائدة  ذية وال لك القطا ٔ سيج وال ا ال
ٔو ما يه  ٔن نتقاىض؟ وما يه قمية القضاء؟  لقضاء؟ ما الفائدة   ٔ ش نل

، اليل قمية ا ٔش تيقول  دود  ش ميكن لنا  حلمك القضايئ ٕان مل ينفذ؟ 
ش يفصل  ميشيو يتقاضو  ، مبعىن نوع من املروءة  ا لمحمكة مه الر ميشيو 
عي  ج و واملعنوي  املادي  العبء  ونتحمل  ونتقاىض  هنم،  ب ف  القضاء 

ل التقايض، وملا ننزتع حمك قضايئ   ل لك مرا صادي د ق اليل تيكون و
ني،  سبة لمسؤولني احلكوم ل ٔسف، ال ينفذ ال  يف صاحل العامل، مع اكمل ا
ة من مؤسسات خصوصية،   مو سبة  ل ة وال  ة من املؤسسات معوم مجمو
لسيادة  مرتبط  الوطنية،  لسيادة  ر،  الوز السيد  مرتبط،  اليش  وهاذ 

امجل  كون  خص  اليل  الوطنية  السيادة  رمزية  اء  الوطنية  است بدون  يع 
لحرية  كون سالبة  كون زجرية ميكن لها  ٔن  ليات، ملا ال  وتيخص توضع 

د اليل رفض ميتثل ملنطوق حمك قضايئ.  ٔ   ٔي 
  وشكرا.

س السيد    اجللسة:  رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ب؟  ن يش تعق ر، اك   السيد الوز

ر السيد     العدل:   وز
د،  شلك ج ذ خص حىت إالجراءات تمت  كون التنف ىل لك، ح 
لها، خص  ذ د ٔحاكم رافضة رشكة من رشاكت التنف ه  كون حمك ف ح 
  ، ر  صعوبة املقاو ال يد لهيا، م ادي يضغط  ىل املساطر اليل  يبحث 
ويبقى    ، املقاو صاحب  ل  د ٔمالك  ل ميددها  املقاو  صعوبة  وهاذيك 

ش  رجع ت ال  إالجراء  ر  يد فقط  ما يش  هذا،  جتاه  هاذ  يف  احملايم  تغل 
ن شاي، والرشكة اكينة.    احملرض، ال احملرض تيقول ما اك

لعامل، مييش   لك هاذيك املبالغ مستحقة  الرشكة ٕاىل تبني وقع فهيا مش
ش.. مبعىن خص  ىل املا  ش يضغط  ٔخرى  ىل ٕاجراءات  ميددها زائد 

جتاه. نفكرو يف مساط    ر اليل ميكن لها متيش لها يف هاذ 
  شكرا لمك.

س السيد    اجللسة:  رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ٔرسة".  قل ٕاىل السؤال الثاين حول "مراجعة مدونة ا   ن
ميقراطي.  ستوري ا ة ا مو لكمة  ٔعطي ا   و

  تفضلوا اليس شهيد. 

شار     عبد الكرمي شهيد:  السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد    الوز
ذة من طرف احلكومة ملراجعة مدونة   ما يه التدابري وإالجراءات املت

ٔرسة؟   ا

س اجللسة:   السيد رئ
  شكرا.

ر، اجلواب.    السيد الوز

ر السيد     العدل:   وز
مجيع   موضوع  فقط،  العدل  وزارة  موضوع  ما يش  راه  ٔرسة،  ا مدونة 

لكم   و  س ا ل البالد، رئ س دو يف هذا املوضوع، املؤسسات د رئ
ذية وال قضائية ٕاىل   رشيعية وال تنف ٔهنا موضوع دو مبؤسساهتا ال سلطة 

.   ري ذ
د التوافق، توافق   كون وا ٔرسة، خص  ش ميكن تبدل يف مدونة ا
لنا، حتت ٕارشاف طبعا   د متع  ا ل  دا موجودة  اليل  الفكر  ت  بني مكو

عتباره حيتك   ، يين. ال امل ال ا   ر ا
د القوانني، ودر  ا حزمة دنتاع النصوص مع وا ا يف وزارة العدل شف اح
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ا   ٔو طلب م ش ٕاىل تطلب لنا رٔينا نعطيوه،  ٔنفسنا،  ا  راسة وهي د ا وا
ىل   شتغلو  و وت يئ ا  ىل من   2يش تصور نعطيوه، اح ٔمور، اشتغلنا  ا

ٔرسة   ة املادية بغنيا حمامك ا ىل الناح كون  ش  ال امل  وفقا لتوجهيات 
دد    3املستوى الوطين، وهاذ   ها   100سنني  مليون درمه واليل رصد

ٔرسة، ورصد   ل ا ىل حمامك   340لبناء هاذ احملامك د ادي نوزعها  موظف 
ٔصبحوا   لنا الناخسني، هاذوك الناخسني  ٓن د ٔكرث من هذا ا ا  ٔرسة، ومش ا

ٓن موظفني يف   ٔهنم مايش ا لزنقة  ش ما خنلوهومش خيرجو  وزارة العدل 
خسني ما عندهومش وضعية.    موظفني مه 

ىل   ٔذن لنا  ش ي س احلكومة  ٓن تنطلبو من السيد رئ لنامه، وا د د
ني وعندمه  ٔن الناس مزو  .. ش كذ بار يف السن،  ن اليل  د يش و

ٔنفسهم يف البطا ت  د هنار  ا ٔوالد ولقاو وا لومه، فاح ٓن   160يخصنا ند ا
ٔرسة.  شتغلو يف حمامك ا ادي  ٔكرث، وهاذو هوما اليل  ادي منشيو    و

ن، بوكرا وكذ  كون يف وزان، اجلديدة، ن سل ادي  ت  هاذ البنا
والناظور  الزاك  ٔسا  دلت  م حتناوت،  امحد،  ن  احملمدية،  متارة  صفرو، 

مالل، وبين  يطرة  والق وتيفلت  اس  مج   ومك الرب يف  حمامك  لكها  هاذي 
ا رصد ذاك  ٓن، اح هنيؤوها ا   مليون درمه.  100و

ٔرسة،  ا ل مدونة  نقاش دا ن  القانونية راه اك ة  الناح ٔما من  متىن..  وت
دو التصور نعطيوه لمك، ولكن  ادي نو ا مشاركني فهيا، وٕان شاء هللا  اح

د ا ة نظر يف وا لنا جمرد و كون التصور د كون خص  ادي  بري  لتصور 
ة ٕان شاء هللا.  ا كون يش  م املق  ٔ متع، ميكن يف ا ل ا   دا

  وشكرا.

س السيد     اجللسة:  رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ب اليس شهيد، تفضلوا.    التعق

شار     عبد الكرمي شهيد:  السيد املس
ابة.   ىل هذه إال ر،    شكرا لمك، السيد الوز

ٔرسة سنة  لقد شلكت مدونة   ات جوهرية يف   2004ا ا ٕالصال منوذ
ٔنه وبعد مرور   ىل   18املغرب، ٕاال  سنة من املامرسة وتطبيق هذه املدونة 

واليت   شوهبا  اليت  الالت  خ من  ة  مجمو عن  الكشف  مت  الواقع،  ٔرض 
عية   ج التحوالت  ب  توا حىت  ضياهتا،  مق بعض  مراجعة  ستدعي 

صادية اليت عرفها ا ق ٔيضا لتالمئ  و الل السنوات املاضية، و متع املغريب 
لسنة   ستورية اجلديدة  ضيات ا اليت صادق   2011املق ولية  ا ة  واالتفاق

ساء.  فاع عن حقوق ال كرس املساواة وا   لهيا املغرب يف جماالت 

ر،    السيد الوز
ٔيده مع مطالب العد ال امل محمد السادس نرصه هللا و ل  يد  لقد تفا

رشيعات  وال ليات  ا حتيني  ىل  ٔكد  بعدما  سائية  ال ة  احلقوق الهيئات  من 
رى   الل خطاب ا ىل   23لهنوض بوضعية املرٔة، وذ من  اللته  لرتبع 

ستورية املعنية حبقوق  اللته ٕاىل تفعيل املؤسسات ا ا  ث د العرش، ح
لهن  رشيعات الوطنية  ليات وال ٔرسة واملرٔة وحتيني ا ساء. ا   وض بوضعية ال

ر،    السيد الوز
شارية وانطالقا   كون وفق مقاربة  ٔن  يل وجب  ٔي تعديل مستق ٕان 
قوس اخلطر كزواج  ة من اجلهات  ة اليت دقت لها مجمو من القضا املطرو
اكت  ٔبناء ومساطر النفقة والطالق وتقسمي املمت ىل ا القارصات والوالية 

سب.    وٕاثبات ال
ا  ٔ مس تطرح مفثال  معا  ني  الزو بيد  وضعها  مت  واليت  القانونية  لوالية 

طلب   عند  اصة  الطالق،  عند  ات  ٔ ا من  ة  ى مجمو ا  ق حق ٕاشاكال 
ٔو السفر هبم، ففي  لمتدرس  لهم  ٔو رغبهتن يف تنق بناء  ٔ ئق ل ىل و احلصول 
ٔبون، كام  ت بني ا ة احلسا وسي لتصف ستعمل الطفل  ان  ٔح كثري من ا

هتا اخلاصة وتعترب ٔ  ٔم لها ماك ٔن ا لام  هتا،  سقط حضا ٔم احلاضنة  ن زواج ا
كون خشصية الطفل دون بلوغ سنة الرشد، وهو  ربية و ٔساس يف  جحر ا
الل  ا من  ساؤل التايل: هل فعال متك ستوجب اجلواب عن ال ي  اليشء ا

ٔسباب سقوطها ٕاىل بلوغ الهد ٔمسى تطبيق رشوط استحقاق احلضانة و ف ا
لهيا املواثيق   لمحضون كام نصت  ة الفضىل  ي هو املصل ٔ احلضانة، وا ملبد

لهيا املغرب؟ ولية اليت صادق  ات ا   واالتفاق

ر،    السيد الوز
مي هذا النص القانوين، مع   ل تق ٔ ٔمل من  ام بوقفة ت اليوم، البد من الق

ٔسباب امل ة من املؤرشات وا عتبار مجمو ذ بعني  ٔ ؤدية ٕاىل ارتفاع سبة ا
ٔنه جسلت احملامك املغربية   ينا  حسب املعطيات املتوفرة  الطالق يف املغرب، ف

زي التطبيق سنة   26.914 ٔرسة  ا لزتامن مع دخول مدونة  ا طالق 
قل العدد ٕاىل  2004 لي شهد من  2020ا سنة    20.372،  ٔن  ل  ، ق

قارب   ا  ارتفا سنة    27.000ديد  االتفايق 2021ا  الطالق  ٔن  كام   ،
ث ارتفع من   االت الطالق يف اململكة، ح ىل من  ٔ سبة ا  1860شلك ال

  . 2021ا يف سنة  20.655ٕاىل  2004ا يف سنة 

ر،    السيد الوز
ددة   ٔصبحت  ٔرسة املغربية  ٔن ا ٔن تؤكد لنا  ٔرقام ال ميكهنا ٕاال  هاته ا

ك.    لتفك
ر.    شكرا السيد الوز

س ر السيد     اجللسة:  ئ
شار.    شكرا السيد املس

ر.    السيد الوز

ر السيد     العدل:   وز
دعوة   ر  كتد دة  وا ٔن  البال،  مهنا  ردو  الطالق  ل  د ٔرقام  ا هاذ 

 70.000زوجت   2021كنقولو يف    2021كتحسب لها   2019الطالق يف  
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يحتاج   80.000وطلقت   ل إالجراءات   ٔنه راه  د السنة د ذاك اليش وا
ري نتعاملو..    لهذا 

ل احلضانة   ٔرسة ود ل ا عددة يف هذه القضية د لك م نيا، راه اكينة مش
  والوالية وكذا. 

زيد القدام ٕاال ٕاذا ما اكنت عندو اجلرٔة  ش  شوف، راه املغرب ما ميك
ما ميك املرٔة،  رتام حلقوق  ا فهيا  قضا  دة  ر ملعاجلة  كتد كون  املرٔة  ش 

لها   سافر خص را ر.. وٕاذا بغات  احلضانة، كتولك ورشب، وتنظف وتد
ٔن السفر حق دستوري،  ني  ر جواز السفر، يف  ش تد يعطهيا رخصة 
ش  ، ما بقا ٔشياء ميكن يل نقولها  ع ا ش حزمة  حق التجول، ما ميك

ا.  طق و م   مق
ك ٔن  ىل  سنعمل  العدل  وزارة  من  حنن يف  ونوع  مساواة  هناك  ون 

لس  ي ٔرسة  ، واش د حممكة ا دة قضا املناصفة يف هذا املوضوع، واكينة 
لس يف   2القايض يف املنصة ويحمك ما بني  الف؟ و ىل  الناس خمامصني 

عهم، واش د حمك الطالق   ش يق اقش  رو حمرض وي ات ود ة اج قا
اة محميية وتيد  ل ح ه التفاصيل د   ور بني الناس؟ ف

  ىل لك.. 

س السيد    اجللسة:  رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ٔجرٔة  ر، حول " ه ٕاليمك، السيد الوز قل ٕاىل السؤال الثالث مو ٕاذن ن
  وعقلنة اخلريطة القضائية". 

شرتايك.  شارن من الفريق  د املس ٔ لكمة    ٔعطي ا
شرتايك.  شارن من الفريق  د املس ٔ   تفضلوا، 

  وعقلنة اخلريطة القضائية.. ما عندمكش هاذ السؤال؟  ٔجرٔة
لمك؟ من بعد؟     ٕاذن هذا مايش د

اري".  داث مراكز الوساطة والتحكمي الت قل ٕاىل السؤال املتعلق بـ "ٕا   ن
ر  الوز السيد  ادي تعرض فهيا  ث  ٔخرة، ح ليناها م الرمقية  املنصة 

ث  رية، ح ٔ ليهنا يه ا ية  ة التق   فهيا عرض يف الشاشة. ك؟ من الناح
ٔصا  ا ل  د الفريق  س  رئ السيد  شارة  س وهذا  هاذ..  وقع  لهذا 

  واملعارصة. 
اله تفضلو السيد   رجعو لمك السؤال،  لخريطة القضائية،  ٕاذن منشيو 

س.    الرئ

ٔيذي:  شار السيد يوسف    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ٔجرٔة   وعقلنة اخلريطة القضائية؟  سائلمك عن 

س السيد    اجللسة:  رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ر.  لكمة لمك السيد الوز   ا

ر السيد     العدل:   وز
رسيف بعيدة بـ   رسيف،  اقشو فهيا تتفكر  ري تن   40اخلريطة القضائية 

رهنا 50ٔو ال  زة ودا دة، معىن سري   لكم من  اف يف و ست دة،  يف و
د   داك، وٕاىل طلييت من احملمكة   200ٔو    100وا يل احملمكة اليل  لكم و

شوفو يف  ت ري  دة ورسيف  ل و د صاص  خ زة  ل  اف د ست
د  د املنطق..   20وا ىل احملمكة، وا   مرت 

ٓن كنعيدو الن ا نعيد النظر، عند دراسة، ا ٔش بغينا  ىل لك، اح ظر، 
رو؟    ند

كون حممكة ٕادارية وحممكة جتارية وطبعا احملمكة   ة  رو يف لك  بغنيا ند
لك   ٔنه  وقلنا  اف،  ست و حممكة   3ات    2بتدائية  فهيم  رو  ند

ارية، ودر التقسمي هذا.  اف الت ست اف إالدارية وحممكة    ست
اخل تقسمي  رو  اليل عند واش ند السؤال  ىل د  بناء  القضائية  ريطة 

ٔو ال؟   لية، التقسمي اجلهوي  ا ل اجلهة اليل دارهتا وزارة ا   اخلريطة د
سان  ٔوضاع مرتبطة حبياة إال ٔ تنقول ال، حنن يف وزارة العدل عند 
ه  ا، حناولو حنرتمو ف روها اح ل تند ٔكرث،  نقربو احملامك وفقا خلريطة د

وي، ولكن ٕاىل م ل ما هو  ارج اخلريطة د ش، خنليو  ا قدر راه ما قدر
ح نقاش  ادي يف ل وزارة العدل، وهذا  رو د لية ف خيص اجلهة، ند ا ا
ٔشنو يه  شوف  ادي  س احلكومة، و لية والسيد رئ ا ين وبني وزارة ا ب
ٓن  ا ٔو  هني ا  اح املرسوم، راه  رو  ند ما  بعد  من  رو  ند ادي  اليل  الصيغة 

ٔسابيع املق  املرسو  ٔو يف ا ل  ٔسبوع املق ٔخرى يف ا ادي حنلو احملامك ا م و
ٔو ال    2 ٔسابيع  لسة   3ا ٔول  كون  ادي  التارخي،  ددو يل  مازال ما 

ة مايش  قل لطن ادي يوليو حمامك ٕادارية ت ة،  لمحمكة إالدارية بطن انتقالية 
ة.  قل لطن ط واليل ي لر ادي جييو    الناس اليل 

حنددو  وا ري  بغينا  مج،  الرب دد  القضاة،  السادة  دد  ٓن  ا ا  ح
العام  الويل  املنتدب والسيد  س  الرئ ٔ والسيد  ادي منيش  اليل  التارخي 

ٔقرب وقت. لها يف  ىل البداية د   ش نعلنو 
ة ٕاىل   ادة النظر، ولكن كذ حمتا ة ٕاىل ٕا لهذا فاخلريطة القضائية حمتا

ت، احلوار مع احملامني، احلوار مع السادة القضاة، هاذ احلوار، احلوار   مع النقا
ر العدل خصو يصرب حىت ميوت.  ل الصرب، وز   اليش يتطلب شوية د

س السيد    اجللسة:  رئ
ر.    شكرا السيد الوز

  بعد معر طويل، ٕان شاء هللا. 
س.    السيد الرئ

ٔيذي:  شار السيد يوسف    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر، السيد     الوز
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رتوه،   ذ القضائية  اخلريطة  بعقلنة  املرتبطة  إالشاكالت  من  جزء  فعال، 
ٔنه اليوم إالشاكل يف اخلريطة القضائية،  سطوه،  ٔننا ن ٓخر امسحوا لنا  وجزء 
إالداري مع  التقسمي  ل  د ليه واملالءمة  اليل حتدثتو  ايل  ا إالشاكل  ٔوال 

ست ىل    ابة لهاذ املالءمة. اخلريطة القضائية، ومدى قدرتنا 
رية يف وزارة العدل   رشية، اليوم املعض الك ل املوارد ال نيا، إالشاكل د
لتايل هاذ املوضوع  رشية، ال يف املوظفني وال يف القضاة، و هو ق املوارد ال
داث حمامك ابتدائية  ٕ لزتام  ٔساسا  ل الوزارة والزتاماهتا  ىل الوفاء د ر  ٔ تي

و  ملضيقديدة،  بتدائية  احملمكة  ر  بتدائية    -هنا نذ واحملمكة  يدق  الف
عن   مرسوم  خبصوصهم  صدر  واليل  حلوز،  بتدائية  واحملمكة  دور  ببو

ٓن مازال ما خرجوش حلزي الوجود.    احلكومة، وحلد ا
ل مراكز القضاة املقميني،   يطرح السؤال د ايل  ٔيضا، هاذ إالشاكل ا

هاذ   من  سنو   3الل  دد  الق  ٕا ٕاىل  معدت  العدل  وزارة  رية  ٔ ا ات 
دد مهنا،  حو  مك تعاودو تف ٔ ر، قررتو  املراكز، واليوم انتوما، السيد الوز
ىل املوارد  ل الضغط  ل إالشاكالت شوية د لق شوية د ي اليشء اليل 

رشية يف وزارة العدل.    ال
يفام قلتو    - هاذ املوضوع   ٔنه  عيني،  خصو حوار مع ا  -ٔعتقد  ج لفرقاء 

دي القضاء، لكن خصو العقلنة مبا   لني فالعملية القضائية، مع مسا مع املتد
كون  ديد فني  املعايري مرجعية لت د  كون عندها وا العدل  جيعل وزارة 
املعطيات  يه  واشنو  املقمي،  القايض  مركز  كون  وفني  بتدائية  احملمكة 

فه  تعمتدها  لها  ميكن  اليل  من  إالحصائية  القضاء  تقريب  م  ٔنه  ال،  ا اذ 
لمواطن.  ٔمه هو جودة اخلدمات القضائية املقدمة    املواطنني، لكن ا

ات املعروضة قدام احملامك   اوي ويف نفس الزنا الت البت فا ٓ اليوم 
ٔنه املواطن  ىل  ٔحاكم ختتلف، واحلال  مايش يه نفسها بني احملامك، جودة ا

ٔساسا نفس احلق املغريب هو عندو نفس احل  ق فالولوج ملرفق القضاء، لكن 
 . اد ٔحاكم قضائية ذات جودة و دمات ذات جودة و   يف تقدمي 

ر.    شكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ب؟  ر، هل هناك تعق   السيد الوز
  تفضلوا. 

ر العدل:    السيد وز
ٓن، وظفت   ل وزارة العدل ل   1100من يوم ما حتملت املسؤولية د

فهيا   كونو   500وظيفة،  القضاة  السادة  ش  رغبة  عندي  ٔن  قايض، 
ن.   كونو موجود ن، واملوظفني    موجود

ل   د ل  املق ٔسبوع  فا اراة  م ر  ند ادي  ٓن  قضايئ،    260ا تدب  م
اين من مرحش؟   ادي 260 ندوز  ٔلف مرحش، وخصين   85كتعرف حشال   ،

ين راه ما دوزش ذاك اليش اليل خصو يدوز،   260ندوز   ادي يقول وهيب 

  زهر هو هذا. 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

والتحكمي   الوساطة  مراكز  داث  "ٕا حول  الرابع  السؤال  ٕاىل  قل  ن
اري".    الت

حتاد العام   شارن من فريق  د املس ٔ لكمة    ملقاوالت املغرب. ٔعطي ا
شار احملرتم.    تفضلوا، السيد املس

شار السيد سيدي الطيب املوساوي:    املس
س،    السيد الرئ

ران،    السيدان الوز
شارات احملرتمات،    السيدات املس

شارن كذ احملرتمني،    السادة املس
ختاذها  تعزتمون  اليت  التدابري  حول  احملرتم،  ر  الوز السيد  سائلمك 

داث مرا اري. ٕال   كز الوساطة والتحكمي الت
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لجواب.  ر  لكمة لمك السيد الوز   ا

ر العدل:    السيد وز
فهاذ   لو  نتد ش  ميك ما  ولكن   ، ومعنو ماد  ندمعو  ميكن  ا  اح
ل لوزارة العدل  اص، والقضاء اخلاص ال د ٔن هذا قضاء  املؤسسات، 

ه، وضعنا   لينامه، ف ل الوساطة  القانون د ل التحكمي، وضعنا  القانون د
د إالجراءات  قانون املسطرة املدنية زد وا طلبنا من السادة القضاة ويف 
ٔمام القضاء، ولكن  دة  ات املتوا كون الوساطة عندها دور يف الزنا ش 

ىل هاذ املوضوع هذا.  ا بعاد  كونو اح ٔنه    طلبت ب
ٓن ل  غينا ذوك النصوص اليل اكنو بقاو فاملسطرة املدنية، در  التحكمي، ا

ال  ٔن مستق دا،  م  لو، و ذ املسار د ادي  القانون التحكمي، التحكمي 
ٔصبحت   ٓن  وا احملامك،  ل  د ات  الزنا من  ٔكرث  شتغل  ادي  التحكمي 
ولية حىت الرشاكت الوطنية   ٔ لتحكمي، مايش فقط الرشاكت ا الرشاكت تلت

لتحكمي.  و  ٔ   الت تلت
دورات   ر  د ال،  ا فهاذ  تتكون  يه  العدل  وزارة  من  مطلوب  اليل 
ل  د لواحئ  ا هاذ  تضبط  التحكمي،  ملؤسسات  سبة  ل ال  ا فهاذ  ة  كوي

لتحكمي.  ل التحكمي وتضبط كذ ما يتعلق    املؤسسات د
ل عندمك  رشيع  وال العدل  فلجنة  هنا  ر  وكنذ فالقانون،  س   

ٔي  ٔن  مفادها  النصوص  نتاع  ة  مو ا د  وا در  كنا  املوقر،  شارن  املس
كون حمكام،   ٔن  ه ال ميكن  ٔو مت عز من وظيف القو  ٔ ه مساس ف د ف وا
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ور   ٔنه التحكمي يلعب ا ٔ كنمتىن  لو، و ور د رو التحكمي يلعب ا ش ند
ٔنه نناقشوها مع وزارة املالية، ٕاذا اك  لو، وكنفكر  الف، د ىل  نت التحكمي 

إالعفاءات  بعض  حنددو  كذ  ولكن  سيطة،  مالية  الغ  م يش  حنددو 
ل  د لزناع  ومىش  القضايئ  لزناع  مشاش  ما  الشخص  ٔن  ة،  الرضي
ش ميكن  كون السادة القضاة  كون احملامني،  التحكمي، وهنا اكن خصنا 

ل امل  ٔن التحكمي راه هو القضاء د لتحكمي،  لو  ل، راه هو اليل يد ستق
ش ثقافة  ا فاملغرب مازال ما عند دا، ولكن اح م  ، فهو  ٔو  ادي يلت
ادي نديك لـ "دار القايض"، مازال القايض عندو دارو، مازال   التحكمي، 
هيا، وهذه يه العقلية اليل كنتعاملو معها، التحكمي مازال ما   ميشيو  الناس 

لو، كنمتىن  ذاش ذاك البعد د ل.  ا   يف املستق
  شكرا.

س السيد     اجللسة:  رئ
ر.     شكرا السيد الوز

لكمة لمك السيد شار.   ا   املس
  تفضلوا اليس املهدي. 

دي:  شار السيد عبد الكرمي    املس
  شكرا. 

ي   ا ري  الك م  ه ىل  و مك  جوا ىل  احملرتم  ر  الوز السيد  شكرمك 
  تعطونه لهذا املوضوع.  

ٔو   ر يف بالد سواء اكن وطنيا  س ٔن تطور جع  ليمك  ال خيفى 
مثرة وضامن  ٔموال املس ٔمني ا ليات الكف بت ة ا ٔصبح رهينا مبدى جنا بيا  ٔج

ات اليت  ة البت يف الزنا ٔهنا. رس ش  ٔ ش   قد ت
شارا   ٔكرث ان ٓن هو الوسي ا لجوء ٕاىل القضاء مازال حلد ا وٕاذا اكن ا
العقارية،   ارية،  الت عية،  ج ات  لزنا ٔمر  ا تعلق  سواء   ، بالد يف 
د املساطر القضائية وما يرتتب عن ذ  ريها، فٕان تعق ٔو املدنية و ة  الرضي

ري يف احلسم يف القضا يف ٔ ٔخرى لفض من ت لينا التفكري يف طرق  رض 
اسب مع خصوصيات املقاو وما   ٔكرث فعالية وت كون  ات،  ل هذه الزنا م
ية  ة ودقة وكفاءات تق ارية من رس تتطلبه خمتلف العمليات واملعامالت الت

خصصة.    م
ات   الزنا ٔخرى حلل  ا الوسائل  ٕاىل  لجوء  ا سري  ت ٔصبح  فقد   ، و

ل الوساطة والتحك ا.  م ٔمرا رضور ومل   مي 
ٕاىل ذ يف   ا  ٔن د السادس نرصه هللا  امل محمد  وقد سبق جلال 
انب   ٔ مثرن املغاربة مهنم وا شجيع املس ة هبدف  العديد من خطبه السام
ت اليت   دات وتذليل الصعو ٔرض الوطن دون تعق داث مشاريعهم ب ىل ٕا

  . ر والتمنية ببالد س   تعوق 
  ، العام و حتاد  يف  ٔن  ر،  الوز السيد  لمك،  تد يف  اء  وكام 

ىل القانون رمق   رتياح ومثن املصادقة  ل  س  95.17ملقاوالت املغرب ٕاذ 

مع   ر،  الوز السيد  لمك،  إالجيايب  ل  والتفا والتحكمي  لوساطة  املتعلق 
ٔن ٕاجناح هذه التجربة ٔنه، فٕاننا نعترب  ش ا  ا فريق ه   التعديالت اليت قد ال ميك

إالجرائية واملوضوعية  اجلوانب  بعدد من  ته  ٕاذا متت مصاح ٕاال  يتحقق  ٔن 
ة وضامن  ٔهيل معلية التحكمي والوساطة االتفاق دها بت واملؤسساتية الكف و

 . ارا رضور   جناعهتا بوصفها خ
ر، ٕاىل   حتاد العام ملقاوالت املغرب ندعومك، السيد الوز ولهذا، فٕاننا يف 

رسيع سيط   ال وت رش  هبدف  اري  الت والتحكمي  الوساطة  مراكز  داث  ٕ
الكفاءات  كون  و ٔمهيهتام  ب س  والتحس والتحكمي  الوساطة  وفلسفة  مفهوم 
ٔطري   وت واحملمكني  الوسطاء  معل  تنظمي  مع  هبام  لهنوض  والرضورية  الالزمة 

شلك قانوين.    شاطهم 
  .وشكرا

س السيد     اجللسة:  رئ
شار.     شكرا السيد املس

ر، ب.  السيد الوز ىل التعق   الرد 
  تفضلوا. 

ر السيد     : العدل   وز
ة  كوي ل دورات  ٔ د هذه املؤسسة ٕاذا تعاون مع وزارة العدل من 

ٔوال.  ال، هذه    يف هذا ا
ر معنا يدهيا   ٔعامل تد ال ا ل ر ادي خنصص لهذه املؤسسة د نيا، 
ش  ايل،  ٔنيقة مبستوى  رو يش مؤسسات  ش ند هبا وتعاون معنا  يف ج

ر التحكمي راه يف مصلحهتم.    ميكن لها تد
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ر، حول " ه ٕاليمك السيد الوز ٔحاكم السؤال اخلامس املو ذ ا دم تنف
شارن من   د املس ٔ ٔول، تفضلوا  القة مع املوضوع ا القضائية"، هذا عندو 

لشغل. ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   مجمو
س.  تفضل   السيد الرئ

لهين الكرش:  شار السيد    املس
س،    السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ر احملرتم حول   الوز السيد  ٔحاكم سائلمك  ا ذ  لتنف ذة  املت إالجراءات 

ات الشغل زا   ؟ القضائية يف ملفات 

س اجللسة:    السيد رئ
ٔحاكم القضائية؟  ذ ا ات الشغل وال تنف   زا
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لهين الكرش:  شار السيد    املس
دة..، السؤال اليل مىش.  ٔنتوماراه    ما درتوش و

س اجللسة:    السيد رئ
دة املوضوع؟ نعتذر عن ذ الس  كونخص  ر. و   يد الوز

ر العدل:    السيد وز
ٔنه نفس املوضوع تقريبا عند نفس اجلواب.    نفس اجلواب، 

  مايش مشلك. 

س اجللسة:    السيد رئ
  . نعتذر

ر العدل:    السيد وز
  نعاودو ما عند مشلك. 

ش ما ميك راه  املسطرة   شوف،  طور  ٕاذا  ٕاال  القضائية  ٔحاكم  ا تنفذ 
دامني فهيا.   ا  لنا، اح   د

لسنا مع الرشاكت،  ىل الرشاكت، ٕاذا  ا عند وسائل الضغط  ٕاذن اح
رو  ونتذا نتجمعو  خص  العدل،  وزارة  ومع  الرشاكت  مع  لسو  ت  والنقا

ٔحاكم القضائية؟  ادي نفذو ا يفاش    لهيا، 
ذات ا ٔحاكم واكينة التنف  ، و ٔحاكم ا ذ  ٔمه، ويه قضية تنف ليل يه 

ل، الصيغة  هيا يش  ات، خصنا نلقاو  ل امجلا ، د و ل ا املؤسسات د
ٔشنو  كوش، ولكن  نا لغينا قلنا احلجز ما  ش.. ج روها  ادي ند ش 
ري  رو  ٔقل ند ىل ا رو؟ خصنا نفكرو يف البديل  ادي ند هو البديل اليل 

ادي ٕاجراءات  يفاش  لص و ادي يت كون واحضة، يعرف املواطن ٕامىت 
د ٕاذا اكنت نوبتو.  سبقوش يش وا لص، وما    يت

ة.  ادي تعطي ن سيطة راه  ة ال الق ٔ ٔمور ا   ري هاذ ا
ل   ل املشاريع د رو هاذي    (plateforme)فعند جوج د د اليل تند

ٔن هنا    ، و ذ قضا ا ذ، وتنف ل التنف و اليل د كون قضا ا خص 
كون لكها فهاذ   املواطن نوبتو فني، واش   (plateforme)حمكومة  يعرف 

سنا  150واش    20نوبتو   ادي ي اية  ٔن  ت يعرف نوبتو ب ٔنه املواطن ح  ،
  ما عندو مشلك.  

د عندو   ٔنه تيكون وا لص  10املشلك هو  يت د عندو  ماليري  ، ووا
ٔنه هاذيك    10مليون وال    10 ٔخر،  يبقا م  10ماليري وهاذيك    10درامه 

رمه، خصنا نلقاو لها يش صيغة.   ل ا رمه وال مليون د ل ا   مليون د
ليه وكهنيؤو املؤسسات وكهنيؤو   شتغلو  ا ك  les)هاذ اليش لكو اح

plateformes)    هاذ راه  ولكن  ري،  غيكون  هللا  شاء  ل وٕان  د اليش 
عي خصنا جنلسو  ج رو ذاك احلوار  ليه، تند ذ راه خصنا جنلسو  التنف
العدل  ٔعامل حترض وال وزارة  ا ال  ت ر نقا ت حترض وال  النقا ليه، ال 
د تيجبد هنا   د تيجبد هنا ووا اك وا ٔما ه د احلل،  حترض ونلقاو ليه وا

  ووزارة العدل يف الوسط. 
الف يف وزارة ٔم جمال ٕاداري   وعند  ذ جمال قضايئ  العدل واش التنف

واش  ا  عرف ما  قضائية،  تيقولو ذات صبغة  معناه هوما  القضائية؟  فإالدارة 
صاص السلطة القضائية؟  صاصنا وال اخ   اخ

ٔحاكم   ل لقضاء وال  قمية  النقاش حىت هو فوسطنا، راه ال  عند هاذ 
لمحمكة ويتقاتل ويدي القضائية ٕاذا مل تنفذ، راه ٕاذا اكنت غتنفذ الر  ل جيي  ا

هنار   ا ه  احملمكة؟ عف لهاذ  حمك ومييش ينفذو، وٕاذا ما غينفذو الش غيجي 
، وسالينا. ري سري حفا ا تديه راه ما ننفذ   ٔودي، وا  ، ٔول قول    ا

ٔعامل   ال ا اتنا، ر ٔن احلوار ب ٔعتقد ب ، خصنا نفكرو فيش صيغة، و
،    يتقاضاو حبسن نية وخيلصو، شتغلو حبسن نية ويطالبو بيل معقو والعامل 

  ونوصلو حلل، خصنا نوصلو حلل. 
  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

شار احملرتم.  ب السيد املس   التعق

شار     لهين الكرش:   السيد املس
ر،    السيد الوز

سهيل   لمتقايض ل ت  ٔن القانون يوفر لك الضام ه  ممارسة  مما ال شك ف
اصة يف الشق  عية و ج فاء حقه، س يف املادة  لجوء لقضاء الس حق ا

ات الشغل.    املتعلق بزنا
اية العامل   ٔن  ذ،  ائق يف حتصيل هذا احلق هو التنف ٔمه  لكن، يبقى 
مكن يف جتسيد   ٔو ٕاعطائه حقه، بل  ىل صدور احلمك لصاحله  ال تتوقف 

ٔرض الواقع ويف ىل  الل وضع ٕاجراءات قانونية   هذا احلق  ذه من  ة تنف رس
طل يف  ي ٔو  املشغل  يتعنت  عندما  اصة  احلق،  هذا  ضاء  اق من  ه  متك

فالفصل   القضايئ،  لحمك  ثال  ذ   126م تنف ٔن  ىل  ينص  ستور  من ا
كرس  رتام و ٔمام القضاء، وا ملساواة بني املواطنني  لجميع  ٔحاكم ملزم  ا

سان يف   دمية اجلدوى حلقوق إال ٔحاكم  ذ هذه ا زال تنف ٔنه البد   ، بالد
ي جع   ٔمن القانوين ا ن ثقهتم يف القضاء وميس  ٔجور والفعالية مما يفقد امل

رات.  س لب    امال من عوامل حتفزي 
ىل وجود العديد من   ميقراطية لشغل نؤكد  ة الكونفدرالية ا ٕاننا يف مجمو

ات الشغل،    إالشاكالت يف معلية زا عية الصادرة يف  ج ٔحاكم  ذ ا تنف
تنظميي  هو  ما  ٕاىل  قانو  ليه  عارف  م هو  ما  تتعدى  ٕاشاكالت  عتبارها 
ة،   عية من  ج يارات إالجرائية يف املادة  ٔساس لالخ رجع  وواقعي، 

ٔحاكم القضا  ثال ل م لهيم من  نية ٕاىل هترب بعض احملكوم  ة  ئية مث من 
راك العامل  شلك مفاجئ  ادر املغرب  ٔجور العامل، مفهنم من  ٔدية  ل ت ٔ

ٔجور.    بدون 
هنائية املتعلقة حبوادث الشغل ال   ٔحاكم ا لب ا ٔ ٔن  ىك من ذ  ٔ وا
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ن من التعويضات عن حوادث  د دد املستف ث بلغ  ذ، ح لتنف جتد طريقها 
الل الفرتة املمتد  2227الشغل حوايل  د  ر مستف ٕاىل   2021ة بني فاحت ينا

يوليوز   الهائل من امللفات   2021اية ممت  المك  الرمق هزيل مقارنة مع  وهذا 
ذ.  ظر معلية التنف   الصادرة يف حقها حكام هنائيا وت

ر،    السيد الوز
ليمك ما ييل:  ة هذه إالشاكالت نقرتح    ٕان موا

ضيات املادة    - ل والناحج ملق ٔم ن املسطرة املدنية  من قانو  285التفعيل ا
ات  زا مجيع  ىل  تطبيقها  نطاق  لتوسيع  وتعديلها  ل  املع ذ  لتنف املتعلق 

  الشغل؛ 
ٔحاكم الصادر يف جمال الشغل يمت   - ذ ا ف اص ب داث نظام قانوين  ٕا

سيط املساطر؛    بت
ة ٕاىل ذ   - تظم ولكام دعت احلا شلك م اشري  ت وم ٕاصدار دور

ضيات القانو  ات الشغل؛ لتفسري املق زا   نية ذات الص بقضا 
رسيع ٕاجراءات البت يف القضا    - عية ل داث حمامك اج ىل ٕا العمل 

ٔحاكم الصادرة عهنا؛  ذ ا عية، ولضامن تنف   ج
ٔحاكم القضائية.   - ذ ا ناع وعرق تنف ا ام   وضع نظام جزايئ يطبق يف 

ر،    السيد الوز
ا وبني كندا هو   سمو فوق امجليع يف كندا، يف ٕان الفرق بي ٔن القانون 

اصة اءات  است نقدم  ري   املغرب الزلنا  الرشاكت  ٔعامل وبعض  ا ال  لر
  الرشفاء. 

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ر ف  لرد.السيد الوز    تبقى من الوقت 

ر العدل:    السيد وز
تتجي   الرشاكت  كندا  ا وبني  بي النية،  التقايض حبسن  كندا  ا وبني  بي
ا وبني كندا هو  عوة كتبعها عن بعد، بي ا وبني كندا تتكون ا ختلص، بي

ه، وواقفني يف بالصتنا.    املعقول، هاذ اليش لكيش اليل قلتيه در
ا واقفني.  ٔعامل تيغوتو، واح ال ا ت تتغوت ور   النقا

ليه ودرتو لو ٕانذار ودرتو املسطرة وما  يفاش ٕاذا   ت تنفذ  د مش وا
ة كمتنعين، ميل كمتنعين ..  االتفاق رو لو؟ حىت  ادي ند ٓش  بغاش ينفذ، 
ر  كتد النقابة  لو؟  ر  ند ادي  ٓش  س،  احل نديه  وال  واحض)  ري  م  )

ٔ يف الوسط.   لصو و ي   إالرضاب وقت ما بغات، هاذوك ما 
شعار،    راه ر  ند شهد ساهل  س ساهل  ري،  ر خطاب  ند ساهل 

دا، ولكن راه الواقع مر.    ك

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

االت  " حول  السادس  السؤال  ٕاىل  ر  الوز السيد  معمك  قل  ن ٕاذن 
  العود".  

دة   لو ستقاليل  الفريق  من  شارن  املس د  ٔ لكمة  ا ٔعطي  و
  والتعادلية. 

ل   . تفضلوا اليس الك

ل: امل  شار السيد عبد القادر الك   س
س.     شكرا السيد الرئ

ران،    السيدان الوز
ة ظاهرة العود وما لها من   ذة ملوا سائل احلكومة عن إالجراءات املت

ىل اكتظاظ السجون.  ر  ٓ  

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لكمة لمك السيد ر.   ا   الوز

ر العدل:    السيد وز
رو معها هاذ اليش اليل اعطى هللا. شوف ا العود راه ما عند ما ند  ،  

ٔقل من   االت العود هو الشباب  ل  ل معيا   18ٔكرب سبة د سنة، و
  .   املشلك د

ٔ إالفراج  ر  ٔو كند ال امل العفو املليك  ر  يد ر العفو املليك،  كتد
 . يخرج بيومني ورجع   ، د يومني كريجع    املق

و امجلعة، راه ردوه  اله طلق د،  اليوم، صيفطات ليا ٕادارة السجون وا
ادي يدوزها   ادي نلغي  إالفراج، معناه املدة اليل ما دوز  اليوم، راه دا 

  شهر، راه عند مشلك.  30د 
ت؟ واش.. ؟    واش الظروف؟ واش العقو

ت، القانون اجلنايئ خص يتعاد   خص يتعاد النظر حىت يف قانون العقو
ل   الشاب د د  هتز وا ٔن احلل، ميل  النظر،  ه  سنة   17سنة،    16ف

ين، راه  رها  السجن، خيرج ويد ل  و اخللعة د لسجن كتحيد م وكتديه 
ٔما   د،  ل لو الوا ٔثري نفيس ٕاذا ما د قى عندو ت يبقى تيخوف وت السجن 
ر  يعاود يد يخرج  لو، فغري  ٔثري د الت يفقد هاذيك  ل لو صايف  يد ري 

هتدر.   رو؟ تيقول  التجربة  ادي ند يف  ٔخرى،    جرمية 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

شار، ب.  السيد املس   يف ٕاطار التعق
  تفضلوا. 

ل:  شار السيد عبد القادر الك   املس
ر،    السيد الوز
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اس إ  لعود ٕاىل اجلرمية، العود ٕاىل اجلرمية هو مق رتبط  ذن، هذا واقع 
والسياسة   التجرمي  لسياسة  اس  مق هو  السجون،  ل  دا العقابية  لمعام 

لسجون.   اس لعدم تطور القانون املنظم    اجلنائية، وهو كذ مق
هتا تؤدي   ة من اجلرامئ عقو ف يتعلق سياسة التجرمي، فعال هناك مجمو

رتباط مبجمتع السجون.   جلرمية و رتباط    ٕاىل 
سبة   د رشوط ولكن ال دثون عن إالفراج املق ٔنمت تت عند ٕاشاكلية هو 
ات  كون، ب ف ٔهيل و ة ٕاىل ت ا ة يف  دون مه ف ستف ن  ، وا ضئي

د ٔخرى ال ىل وا ىل شواهد، اليل حصلت  د اليل يه حصلت  ستف  
ل املؤسسات السجنية.   ٔمور دا ة من ا مو   ا

ٔنه 23.98القانون   تقادمت،  كذ  واملسودة  تقادم  ر،  الوز السيد   ،
ٔكرث من   ل العقوبة    6املسودة هذه  شتغال، فهيا بدائل د لهيا  سنوات ومت 

لحرية، هذه البدائل   قني السالبة  ا  يه مايش قارة اليوم العامل يتطور، اح
  تناقشوها املسودة. 

كوش عند   الت هذه املسودة اليوم ما  اليل  ٔسباب  ٔشنو يه ا
متع   ال ويف ا لني يف ا ل الفا ن توافق د ٔنه اك تناقش يف الربملان، مع العمل 

  . ٔوىل والثانية وما ٕاىل ذ   السجين ويف املناظرة ا
ندماج ٕاذن، ا ل  ائق د ل العديل، ختيل فعال  ل الس ٕالشاكلية د

ما   السياسة،  روش  تيد ما  ت  عقو عندمه  اليل  الناس  العامة،  احلياة  يف 
متع   ا تيعاقهبم  لتايل  و دموش،  فق يف احلوار    2تي م امجليع  املرات،  ل  د

ش نلقاو يق ما قدر ظومة العدا ورمغ ذ  ل ٕاصالح م لول،   الوطين د
، ال خصنا   ٔو ما ٕاىل ذ انب تقين، احلوسبة  ل العديل  ىل الس لكمو  ت
عتبار   عتبار ويف رد  لناس  ملنطق اليل تنعطيو  كون  ل العديل  الس

متع؟  لناس اعتبارمه ويندجمو يف ا ردو  يفاش   ،   كذ
ٔمام خرجيي السجون ٔبواب  سد ا كون ت لوش  ميك متع ما  ، يف  ٔنه ا

ل خرجيي   ل حمامو السجون، تنلقاو جتارب د الوقت اليل تنلقاو جتارب د
ٓن  ا ا  اح ة،  العموم الوظيفة  ٕاىل  خول  ا ل  د ٔهلية  ا عندمه  السجون 
لسجون، تريجعو  رجعو  الش الناس  االت، وتنقولو  لهيم هاذ ا تنقطعو 

ٔنه ت  لسجون  ب مرتفعة، تريجعو  سبة التطب ٔن  لكة يف لسجون  يلقى امل
ن بعض  ٔنه اك ٔنه..  لسجون مايش  السجن وما تيلقهاش يف درامه، تريجع 
ىل  ن اليل تيخرج تيعيا وتيدوز الصيف  ل السجون اك املامرسات اليوم دا
ٔن اكينة   ٔنه ما عندوش فني ينعس،  رجع لسجن،  را، تيجي الربد تيخصو 

ٔخرى.  عية    ٕاشاكالت اج
انبه التقين، بل يف ٕاطاره  ، عندما نط رح هذا السؤال مايش يف 

اليوم احلكومة دوزت سنة،   ٕاجراءات،  اجلنائية، خصنا  لسياسة  املرتبط 
اليل  ٔسباب  ا ٔشنا يه  نعرفو  ما خصش  عددة  م قوانني  اجلنايئ،  القانون 

الش ما بغاوش الناس اليوم هاذ القضا نناقشها   الت هاذ اليش معطل، 
ل الربملا   ن؟ دا

  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ن ر، اك   رد؟ السيد الوز
  تفضلوا. 

ر العدل:    السيد وز
فق معك، ما خصوش ٔ م ل العديل  لس سبة  ل ري  ه    ال،  كون ف

يق جنرو  هاذ اليش،  متع ما اكش  مثن، ا ٔدى ا ناه،  اق د  يق، يش وا
معىن   تقين،  ه  در عتبار  فرد  نوصلو،  ش  الصيغ،  ىل  تنقلبو  ا  واح

(l’informatique)    يف(l’ordinateur)   د ت، ٕاىل يش وا ر العقو تيد
ل   د املدة د ني    4دوز وا ٔو ال سن ال  ٔخرى،  سنوات م ما داريش جرمية 

ر   (l’ordinateur)ما عندوش،   ن الش يد ما اك العقوبة،  ميسح  تلقائيا 
سان  ليه حبث، إال ر  ن الش ند ليه حبث، ما اك ر  ر جلنة، د جلنة، سري د

ت العكس.  د حىت يث   راه ج
ل يف   مس تعاقب  اليل  د    (l’ordinateur)ٕاذن هذاك  وا   4تدوز 

ٔخرى   (l’ordinateur)سنوات،   ميسحها، ما عندوش يش جرمية  تلقائيا 
  الش خييل ميدد ليه؟ 

ٔقل من   سبة  يف قانون املسطرة اجلنائية اجلديد، در اجلنح اليل  ل
ٔقل من    16 ت  ٔو يف اجلنا عتقلش،  عقل، ولكن   14سنة ما ت سنة ما ت

ودر   البدي  ت  العقو كذ  هاذ (bracelet électronique)در   ،
عتبار.  ذوه به بعني    اليش لكو تنا

كون   بري، راه املدرسة يه اليل تنقذ من السجن،  ولكن هناك مشلك 
مدرسة قوية وشتغل املدرسة وندمعو املدرسة، عند جرامئ تتجي يف احمليط  

  املدريس. 
ه نقاش، راه النقاش يف   ش جنيبو، ف يف القانون اجلنايئ ما يش ما بغي

ه ا ساندها، ف ٔ ت ت الفردية، و ه نقاش حول احلر لو، ف رية د ٔ لمسات ا
ٔهنا ما خصهاش تبقى.  ل اجلرامئ اليل تنعتقد  ة د   نقاش حول مجمو

القانون اجلنايئ ينص ٕاىل حرقت خمية متيش بعرشن سنة  ٔن  ب تتعرف 
ٔدىن،  د  فذا  ىل خمية، وهاذيك اخلمية بقى املفهوم  20جسنا  لها سنة  د

ىل   و  ار والسكن وذاك اليش، بقات اخلمية خمية، وتيعاق   20مايش يه ا
ٔشياء لكها خصها   ن  ة خصها تتغري، اك ا ن يش  ىل خمية، ال اك سنة 

  تغري. 
برية ال يف وزارة   الفات  ن عند اخ ٔكدو راه اك شتغلو ونت ٓن ت ا ا اح

ن النا ة نتاع النصوص، اك مو د ا ن العدل حول وا ن، اك حرر س اليل م
يف  لسكر؟  ر  تد ادي  يفاش  ا  و س..  ن  حمافظني، اك اليل  الناس 
ل جممتع ة دالنصوص خص تلقى لها مربر دا ن مجمو لفساد؟ اك ر   ادي تد

ادق، عندو..  حرر عندو ف   م
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س اجللسة:   السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ل ا ر ٕاىل السؤال ما ق قل معمك السيد الوز ه ٕاليمك حول ن ري املو ٔ
  "زواج القارصات". 
لكمة ٔعطي ا ٔحرار.  و شارن من فريق التجمع الوطين ل د املس ٔ  

 . لي ٔخت    تفضيل ا

لي مرسيل:  شارة السيدة    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ه   د من زواج القارصات وما يصاح ل هودات املبذو  ىل الرمغ من ا

شار يف صفوف اغتصاب حلقوقهنمن  ن ٔن هذه الظاهرة مسمترة يف  ، ٕاال 
ٔرس املغربية،   ضيات الفصلني  العديد من ا ىل مق ايل   21و   20وسمتر الت

زواج القارصات.  ٔرسة، املتعلق    من مدونة ا
ٔمام هذا الوضع املقلق، ما يه التدابري وإالجراءات الالزمة اليت تعمتدون   و

د م  ل عية؟  ن هذه الظاهرةاختاذها  ج   وخملفاهتا النفسية والصحية و

س اجللسة:   السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

لكمة لمك لجواب.  ا ر    السيد الوز

ر العدل:    السيد وز
ر  روس، د ر ا ل، د ن  ىل الظاهرة عندك جترمي، ما اك تبغي تقيض 

ٔ ٕاىل هنا.    كذا، والو، التجرمي، زوجت قارصة 
د    تتعرف وف م  ٔ د،  وف القارصات، هو  ا من زواج  اليل فك شكون 

ث تتقول    26.298،  2017نقصت، يف   قارصة معناه    26.298قارصة، ح
ة، ما   26.298 ار، مزو ا د  فوا دامة  املدرسة ومشات  من  ات  خر

لها.  ة، الوضعية د   مزو
د بدا،    2020نقصت، ٕاىل فعام    2017سنة     10ٔلف، معناه    12وف

د هللا جيازيه   وف د قضا لنا الغرض  وف ن  ٔن اك ات  زو دة ما  ٔالف و
  خبري.

لـ   نا  لـ    2021ج طلعنا  د،  وف خرج  صايف  نطلعو،  ا  ،  19.369واح
لنا.    هاذي يه الوضعية د

رو املنع، خصنا   رو التجرمي، خصنا ند نلغيو ذاك النص اليل  خصنا ند
زواج القارص خصنا نلغيوه، راه اكينة قضا   لقايض احلق يف إالذن  تيعطي 

ل.  ن معها  ناها راه ما اك   جممتعية ٕاىل ما وا
رو ندوة وكونو وهاذي حشال هاذي   رو خطاب وند ل ند هذاك اليش د

ستقالل؟  روس وتند  70ام،  70ش شدينا  رو فا ا تند رو ام واح
ا واقفني، عند موظفات يف وزارة العدل  ٔهيل املرٔة وها اح فالتكون ويف ت

ادة    %49وال    48% فالق عندك    17وعند  دة  القا يفاش؟   49كتقول 

ادة فهيا  ة مايش يه هاذيك. 17والق ا ن يش    ، اك
لمرٔة حقوقها ونوضو لها، ما بغينا  نعطيو  بغينا  اتنا واش  ب رو قرار  ند

نيني.  نعطيو  السني و   ليو 
رو هاذي وزيدو هاذي ونقصو   ل.. ال، ند ولكن، نقررو هاذ اليش د
سانية   صادية وبدنية وٕا د القوة اق متع حمتاج لوا ٔن ا ل،  هاذي راه ما بقا 

ت عندها  لوية، تصور د تتجيب ب متع راه واقفة م  14سنة،   13اكينة فا
ل  سنة، وكتدهيا لهذاك املومس   ا، ويجي را ام تيزتوج هبا،   70وكزتو

لس معه   60وال   اهتم وكت ٔشنو يه العالقة ب ري قول ليا  ام وتيزتوج هبا، 
ٔوالد وال   ل ا ام وكتطلق وكرتجع عند واليدها جبوج د شهر وال شهرن، 
رو  د الوضعية، ند لني، وا لني والبنات ما مس ٔوالد ما مس جوج بنات، ا

لكس املعقول، امل لصها و  ٔ لقرٓن،  لسلطان ال يزنع  عقول هو ما يزنع 
  راسك.

  شكرا.

س السيد    اجللسة:  رئ
ر.     شكرا السيد الوز

شارة احملرتمة.  ب السيدة املس   التعق

لي مرسيل:  شارة السيدة    املس
ر،    السيد الوز

لييت يل ما نقول، زعام الرد د   امس، وشايف وقاطع. ما 
يل   ور د ٔ نقوم  ش حىت  سمح يل  ادي  ر،  ولكن، السيد الوز

. ىل اجلواب د ب    يف ٕاطار التعق
ال   ٔو  شوفو  نعاودو  خصنا  القارصات  زوجي  ل  د املقاربة  رمبا  ٔن  هو 
عي  ٔن إالشاكل هو اج عية،  كون اج د املقاربة اليل  هتجو وا نعاودو ن

هاذ   ٔكرث ٔننا حنلو  ش  قدر القانونية ما  ضيات  ملق ٔن حىت  قانوين،  ه  م
وال   القايض  ل  د إالذن  ال  ٔو  اءات  ست ل  د داد  ٔ ا وبقاو  املشلك، 
ومكؤسسة  مكجمتع  يعين  ويبقى  اء،  ست هو  كون  ما  دة يف عوض  قا

ىل حنافظو  ٔننا  اليوم  لينا  الواجب  من  احلكومة  ومؤسسة  متع    الربملان  ا
ٔرسة املغربية.  ىل ا   املغريب و

ني يف سن الطفو  ق زوجيهام قارصات، ولكن رامه  ٔو  زوجي القارصات 
د يف ما قلت، السيد   ، فهذا اغتصاب حلق الطفو ويبقى احلل الوح ا ٔح
ظرو  ا كن كون زجرية ولكن اح د املقاربة رمبا اليل  كون وا ٔن  ر، هو  الوز

التع  تقدر حتمي دامئا  اليل  قانونية  كون نصوص  ٔرسة، و ا ل مدونة  ديل د
هلم  ل احلقوق د غتصاب د يات من  ساء وحتمي هاذ الف ل ال احلقوق د

هلم الصحية واحلقوق النفسية.   متدرس واحلقوق د   يف ا
كون وٕاجراءات   اليل  املقاربة  د  كون وا ٔن  لنا  د ٔمل  ا ا  اح ٕاذن، 

كون صارمة   دى اليل  يف ما  ٔرسة  من احلكومة يف ٕاطار تعديل مدونة ا
ل  د ة  مجمو ٔجرٔة  يف  لو  ند ٔننا  نقدرو  ش  اجلال  صاحب  بذ 
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ساء.  متع وحبقوق ال ات اليل مرتبطة    إالصال
ر.    وشكرا السيد الوز

س السيد    اجللسة:  رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

لرد، تفضلوا.  ر    السيد الوز

ر السيد     العدل:   وز
ش  مرا اجلهات،  ل  د جفوج  اكينة  القارصات  زواج  ل  د سبة  ىل  ٔ
هاذي  راه مدن،  هاذي  والقرى،  اجلبال  ىل  ش  لكم ما  البيضاء،  ار  وا

  احلداثة واحلضارة. 

س السيد    اجللسة:  رئ
ر.    شكرا السيد الوز

حول   اجللسة،  هذه  يف  ٕاليمك  ه  مو سؤال  ٓخر  ٕاىل  معمك  قل  ن ٕاذن 
لزواج".     "املنصة الرمقية اخلاصة 

ٔصا واملعارصة.  شارن من فريق ا د املس ٔ لكمة    ٔعطي ا
سط السؤال.  س ل  تفضلوا، السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر     احملرتم، السيد الوز
لزواج؟  ذة ٕالطالق املنصة الرمقية اخلاصة    ما يه التدابري املت

  وشكرا.

س السيد     اجللسة:  رئ
س.    شكرا السيد الرئ

لجواب.  ر  لكمة لمك السيد الوز   ا

ر السيد     العدل:   وز
ش   ٓن  د اخلدمة رمقية ا ا در وا شوفو الشاشة، اح ادي  ىل لك 

ٔي خشص ليمك العملية،  ل   سهل  ذ إالذن، كتد ش  ل  يد بغا يزتوج 
ارشة  لو وكمتيش م لو والبطاقة الوطنية د مس د ل  س ري ك لهاذ املنصة، 

ٔمن الوطين، من مت   (plateforme)لمنصة   ى ا ل البطاقة الوطنية  د
التليفون  لو حتت  د الوطنية  البطاقة  ر  يد ٔنه  املعلومات، حبيث  كتجيب 

يعطيو املعلومات، وكتكون املعلومات.  يعرفو واش هو   وال مايش هو، و
طوبة حىت يه كتعطي نفس   طوبة وحىت اخلطيب، كتكون ا كذ ا
ٔخرى،  ذو مرة  ش  د إالذن، هذاك إالذن ما ميك املعلومات ويخرج لو وا
الش  ويقول  القايض،  عند  مييش  خصو  ٔخرى  مرة  ذو  بغا  فضينا، 

ٔخرى، واش مرة  ذو  يفاش   غيا ٔول ومع من اكن مزوج؟ و ا دار بذاك 
ش  املعلومات  يمكل  ات،  السا ذيك  لكها  املعلومات  ل  ويد زوج؟ 
لوش  ش ما يد ل هو خشصيا،  يد ش  اص،  د الرمق  يخرج لو وا

ل هو فقط ويحتفظ..  يد د حفياتو اخلاصة،    يش وا
د   وا يكون عند  املرٔة   ، الرمق  وا(le mot de passe) كذ د 

مييش   ث  س فقط، من ح رو ل ادي ند ل به يه، وهنا  رسي اليل كتد
ما   وال  النفقة  لص  ل،  س ك لوالد  عندو  ل،  س ك الطالق  يطلب 

ل، ما عندو فني يفلت، سالينا.  س   لصهاش ك
لزواج خطرية، هذاك  إالذن  الزواج،  رها  يد اليل  لك  املش هاذ  ٔنه 

اح،  لزواج هو املف شدك  إالذن  ري ك ل،  ما    (l’ordinateur)ري كتد
د ما ميكن  اتك لكها كتكون عندو، ولكن حىت وا بقاش يطلقك صايف، ح
ٔو القايض  ة  ٔو الزو لو الزوج  ل، ثالثة دالناس اليل ميكن هلم يد لو يد

يجيب  يزتوجو  سهلو.. ومن بعد ما  ش  ٔن حىت العدول   فقط،  ئق،  الو
روه فـ   يد رو العقد،  يكون العقد    (l’ordinateur)يد ارشة لهنا  ويجي م

ذو،  يا ذو، فوق ما بغاه الزوج  ة كتا ش فوقت ما بغاتو الزو حمطوط، 
ذ بغا العقد موقع  ٔ ش ي يدوز ذاك اليش عند..  سايل  ارشة من بعد ك وم

يوقعو ٔنه القايض  ارشة،    ٕالكرتونيا. م
ة   كوي رو  دورة  ا وكند املوظف د اليل هي ات ذاك  ذيك السا
ة؟  ا ك ما زور يش  ئق واش يه هاذيك،  ٓن، هو كرياقب دوك الو ا
و  ك ما دار يش امس؟ كرياقب ذاك اليش لكو فالبطاقة الوطنية لكيش كرياق

ش ة البعدية  ر، هذا در املراق ة   ش ما يوقعش الزتو ا كوش يش  ما 
  مايش يه هاذيك. 

ث  تلط، ح ارشة فاحملمكة، الزواج ا لو م س يبقاو لنا شكون اليل ك
ليه البطاقة الوطنية، هذا   يب ما عند  ٔج ل  كتجي املرٔة كتجيب  ر
لو، كذ املرٔة ٕاىل  س لس قدام اكتب الضبط ك ي لو  ئق د يجيب الو

بية كتجيب وكتجيب ا  ٔج ل.  اكنت  س لها وك ئق د   لو
ش نضبطو،  ٔمور لكها،  ش نضبطو هاذ ا الش لكيش هاذ اليش؟ 
ل حىت كتجي يش امرٔة مع اوالدها كتقول   ميوت  الر يوقع؟  ٔش  ٔن 
ات  لو فرصا ة به، ويد ٔ مزو ة بيه، هاذو اوالدو و ليك راه كنت مزو

  فاحملامك.  
ٔكرث من   د ٕاذا بغا يزتوج  سيق ليه  دا الوا امرٔة مييش يطلب إالذن 

اد يزتوج.    اخلرب السوق لكو 
يفاش   ارشة بعد هاذي.. ها إالذن بتوثيق الزواج، عقد الزواج  ٓن م ٔما ا

كون فـ   ٔو    (l’ordinateur)ادي  ٔو الزوج  ل ليه املرٔة  ادي تد واليل 
ىل إالذن، ولكن هذاك إالذن ال ىل الوثيقة وحيصل  ش حيصل   القايض 

ر  ٔنه بغا يد يتعطى، ٕاذن غيخرج الثاين  د اليل  ه ٕاثنان، والو، وا يعطى م
القايض،  يل هذاك شغلو، خصو مييش عند  الق هاذ  التعدد وال يشء من 
عند  ن  مث اك ٔخرى  الوثيقة  د  وا واكينة  ليه،  يعطيه  ادي  اليل  القايض 

د   رو(la grille) وا وند مس،  رو  ند ش  هيا  فني  عرفت  مجيع    ما 
زوج، فني طلق، فني  د طلق، فني  زوج وا اتو واش  ىل ح املعطيات 
لصهاش،  لصها واش ما  ل النفقة، واش  لص، وحشال عندو د حشال 
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إالذن  ليك  يطلب  ويجي  النفقة  لص  ي ما  د  وا اعيت،  ق يف  هنا  ٔن 
اد زيد املرا الثانية.  ليك،  لص بعد النفقة اليل    لزواج، و

لك  ما عندها ح ٔوالدها ما عندها ما  د املرا ب ىت معىن تبقى ختيل وا
ه النظر، و  ٔودي خص هاذ اليش يتعاد ف ر.. فقلنا  ٔنت كمتيش تد و
كونو  ادي  التوثيق  قضاة  وحىت  اليش،  هاذ  ل  د الضبط  يمت  ادي 
عن   يتوصلو  ادي  لو،  د ب  فاملك جيلس  مايش رضوري  ٔنه  ني،  مر

ت   ٔنرتن ئق اليل   (l’ordinateur)طريق ا لو ويوقع ٕالكرتونيا هاذو الو د
ٓن  ٔنه ا ، و ل الو د د زد ل عقد  يجيب د يديل هبا لٕالشهاد اليل 
لية   ا رو وزارة ا ٓن، كتد روه ا د العمل كند ن وا د القانون، واك ن وا اك

شفى فاملس لو  س ي يوليو  ادي  غيزتادو  اليل  ٔوالد  ا ٔنه   ، ٔ ما  مايش   ،
ت، ومتيش   شفى ن لو فاملس س ادي ي لهم فيش بالصة،  س مه  ش  ميش

ربطو االتصال هبذيك   وبغينا  ٓنذاك،  ادي   (plateforme)املعلومة  اليل 
دي  ، وهذا هو  كون هنا اهتم  ٔطفال وح ش ا لية،  ا ر وزارة ا تد

  ليمك. 
ليمك.    السالم 

س السيد     اجللسة:  رئ
ر. شكرا السيد    الوز

ب؟    ن يش تعق س، اك   ٕاذن السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

س ب؟ السيد الرئ ن يش تعق   ، اك
س.    تفضلو السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ٔضيف  ىل هذا اجلواب الواحض والشامل و ر احملرتم،  شكرا، السيد الوز
  الثاقب. 

ل   اليا وس مثن  شارن  لس املس ٔصا واملعارصة مب حنن يف فريق ا
الرمقية، واليت ختص ضبط  العدل  ل وزارة  املنصة د ٕاطالق هذه  جياب  ٕ

ايل   ع الت االت الطالق، وذ هبدف م ىل   -كام قلمت    -عقود الزواج و
ٔرسة، الس ف خيص طلبات إالذن بتعدد ا ات. نصوص مدونة ا   لزوا

االت الزواج والطالق   سهل توثيق مجيع  ٔهنا س هذه املنصة ال شك 
سخ العقود من طرف  مت  ث س لزواج، ح رخي إالذن  ذ  ق م شلك دق
ىل املنصة الرمقية، وبذ ستصبح احلا العائلية  ساخ القضائيني ورفعها  ال

ٔمام القانون شلك ال مي ايل بصدده لك املواطنني واملواطنات واحضة  كن الت
اليا.  ٔسف    كام هو الوضع مع ا

ر احملرتم،    السيد الوز

ٔن نثري إالشاكلية   شارن  لس املس ٔصا واملعارصة مب ال يفوتنا يف فريق ا
لهيا مدونة  ضيات القانونية، اليت تنص  ىل املق ٔزواج  ايل بعض ا املرتبطة بت

لتع  إالذن  ح  م رشوط  خبصوص  املغربية  ٔرسة  بعض ا يعمد  ث  ح دد، 
ديدة كام قلمت. لتعدد ٕاىل استعامل إالذن نفسه مرات  ٔذون هلم  ٔزواج امل   ا

ر احملرتم، يف ٕاطالق املنصة الرمقية اخلاصة   ريا، السيد الوز ٔمل  طبعا ن
حقوق  وحامية  القانون  ىل  ايل  الت لظاهرة  لتصدي  ية  تق لية  لزواج 

ٔن تمت ٔمل  ساء، وكام ن ٔطفال وال لني ٕالجناح هذه الطفرة  ا  تعبئة لك املتد
 .   النوعية يف حقل العدا

ر احملرتم،    السيد الوز
ٔصبحت اليوم   س، لكهنا  لك املقاي ٔرسة تعترب ثورة هادئة  ٕان مدونة ا

ب    18بعد مرور   ة لمراجعة حىت تمت معاجلة النواقص وتوا ة مل ا سنة يف 
ش  اليت  صادية  ق و عية  ج الل التحوالت  املغريب  متع  ا هدها 

جتاه   اململكة  الزتامات  نية  ة  من  كذ  ولتالمئ  رية،  ٔ ا السنوات 
ىل ضوء ٕاقرار دستور   اصة  لهيا،  ولية اليت صادقت  ات ا ، 2011االتفاق

ىل القوانني الوطنية ومع التوجهيات  ولية  ات ا ٔ مسو االتفاق د رس م ي  ا
ال امل ٔيده. الواردة يف خطب،     محمد السادس نرصه هللا و

القمية والنتاجئ امللموسة   ملبادرات  لتنويه  الفرصة  ٔستغل هذه  ريا،  ٔ و
ري ورفعة  ه  ملا ف ق  والتوف اح  الن لمك  لهيا وزارمك، ممتنيا  اليت حصلت 
ني صاحب اجلال امل  ٔمري املؤم ادة الرشيدة ملوال  وطننا العزز، حتت الق

  س نرصه هللا. محمد الساد
ىل   لك املعلومات املقدمة.  وشكرا 

س اجللسة:    السيد رئ
س. شكرا    السيد الرئ

ة ا ن يش  ر، تفضلوا.  اك   السيد الوز

ر العدل:    السيد وز
لهذه   التقدمي  د  وا رو  ند ادي  ٔن  شارن  املس لسادة  نقول  بغيت 

(plateforme)  لجنة وشوفو التجربة، شوفوها ٔ هنا    يف ا لكها بتفاصيلها، 
س رو السيد الرئ زتال وند وذيك    2كمنوذج واش عندو امرٔة وال    لكمت 

يفاش.  شوفو  ة    السا

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ٔجوبة  ا ىل  اجللسة، وشكرمك  القمية يف هذه  ىل مسامهتمك  وشكرمك 
ابية اليت تضعوهنا رهن ٕاشارة  شارن. الك   السيدات والسادة املس

  شكرا لمك.
املادة   ٔحاكم  طبقا  شارن،  املس والسادة  السيدات  من    168ٕاذن، 

لكمة  لس، توصلت رئاسة جملسنا املوقر بطلب تناول ا لم يل  ا النظام ا
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لشغل حول  حتاد املغريب  ٔسئ الشفهية تقدم به فريق  لسة ا يف هناية 
ٔوضاع املادية   واملهنية لهيئة املترصفني املشرتكة بني الوزارات"، موضوع "ا

اوب معه.  لت ربت عن استعدادها  ل هذا الطلب ٕاىل احلكومة و   ٔح
لكمة.  ني لتناول ا ق دود دق لكمة ملمثل الفريق احملرتم يف  ٔعطي ا   ٕاذن 

شارة احملرتمة.   تفضيل   السيدة املس

دريس:  شارة السيدة فاطمة   املس
س. شكرا    السيد الرئ

ر،    السيد الوز
لكمة نيابة عن السيدة   ىل تناول ا جلواب  ىل تفضلمك  شكرمك بداية 
شلكون  ن  ة املترصفني املشرتكة بني الوزارات، وا ي هيم ف رة، وا الوز
لمرفق  دي  ٔي ٕاصالح  ة وقطب الر يف  العمود الفقري لٕالدارة العموم

ري  الك لمهام  لنظر  اص العمويم،  ف و اكلتخطيط  هبا،  تضطلع  اليت  ة 
ريها، ورمغ ذ  رشية والتنظمي القانوين و سيري املايل وتدبري املوارد ال وال
ٔخرى تقوم  ات  متيزي املادي واملعنوي، مقارنة بف ة تعاين من ا الزالت هذه الف
التكون   يف  ٔخرى  ات  ف مع  املترصفني  متاثل  من  الرمغ  ف املهام،  بنفس 

فٕاهنم ال والشها واملسؤوليات،  املهام  معها يف  شارك  وال والتخصصات  دات 
ٔكرث  لياته، بل ا ٔمناط ورشوط الرتيق و ساوون يف  ٔجر وال ي ساوون يف ا ي
ٔقل من مرؤوسهيم  ٔجورا  من ذ فاملترصفون املسؤولون مهنم يتقاضون 

ة وجتربة.  ٔقدم ٔقل مهنم  ٔخرى وا ات ا   املنمتني لبعض الف
ال د مهنا هذا،  ستف ة اجلديدة اليت  ر ىل حرمان املترصفني من ا وة 

ليه   ام املنصوص  رصف  صب م ٔخرى وحرمان املئات مهنم من م ات  ف
صب مماثل.  ٔخرى من م ات  د ف ستف ي    قانونيا، يف الوقت ا

النظام   ىل رضورة مراجعة  لشغل نؤكد  املغريب  حتاد  ٕاننا يف فريق 
ة   ٔسايس لهذه الف ٔن ا ، ولنا  و ٔطر ا ٔجرية بني  ٔ املساواة ا د وٕاعامل م

ريد هبا احلكومة ٕاصالح وجتويد املرفق العمويم  ة اليت  ف ساءل هنا عن الك ن
ٔبواب  ىل  ش  تع تت  و نفسيا،  رشية حمبطة  ال موارده  من  عريضة  ة  وف

ذ سنة   ٔجورها م ني   2004الهشاشة بعد جتميد  دون مربر موضوعي، يف 
اب ة. است ٔطر العام يف إالدارة العموم ات من ا   ت ملطالب ف

س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا. 

ل مع  لتفا ر  لسيد الوز لكمة  ٔعطي ا ٕاذن يف ٕاطار التضامن احلكويم، 
رة. لكمة، نيابة عن السيدة الوز   هاذ ا

ر.   تفضلوا السيد الوز

ر العدل:    السيد وز
ر    احملرتم. شكرا السيد الوز

شارات،  شارن، السيدات املس   السادة املس

ىل  لشغل  املغريب  حتاد  لفريق  لشكر  ه  ٔتو ٔن  ٔود  البداية،  يف 
احلكومة  نتابعه يف  ي  وا املترصفني،  هيئة  خيص  ي  ا امللف  لهذا  تطرقه 

ة.  ٕالدارات العموم ٔطر العام  مة من ا ة  عتباره هيم ف بري،  م    ه
م  ا لنظر ٕاىل  ة  ٔدوار هامة يف إالدارات العموم ة املترصفني تضطلع ب ف
ة. ذ السياسات العموم ة وتنف شارة واملراق س ٔطري وإالدارة واخلربة و   يف الت

ث معلت   ات املوظفني، ح يق ف ىل غرار  ة املترصفني  احلكومة هتمت بف
ت النقاب  عي مع املركز ج ح احلوار  ل تدارس ىل ف ٔ ٔكرث متثيال من  ية ا

  القضا وامللفات اليت هتم املوظفات واملوظفني. 
من   العديد  تضمن  عي  اج اتفاق  ع  توق مت  فقد  إالطار،  هذا  ويف 
سبة  ل رفع  ة املترصفني م سبات اليت استفاد مهنا املوظفون، مبا فهيم ف املك

ة من   ر دد املوظفني ، مما سريفع م%36ٕاىل    %33حصيص الرتيق يف ا ن 
لتايل يف حتسني وضعيهتم املادية  سامه  ة لك سنة، وس ن من الرتق د املستف

ة.  ىل املزيد من املردودية وإالنتاج   وحيفزمه 
ة،   ٕالدارات العموم وف خيص املطالب املعرب عهنا من طرف املترصفني 

ىل التعامل معها جبدية   ومسؤولية، فعدد من  فٕاننا حريصون لك احلرص 
ٕالدارات  الهيئات  من  العديد  تتقامس  مشرتكة  مطالب  يه  املطالب  هذه 
ىل ٕاجياد الصيغ املالمئة لتدارسه يف ٕاطار   ة  ف ة، وستظل احلكومة م العموم
احلوار   ٕاطار  يف  متثيال،  ٔكرث  ا النقابية  ت  املركز مع  شاور  وال سيق  الت

شاور  عتباره إالطار ال عي،  ل ملعاجلة لك املطالب  ج ٔم ي والتفاويض ا
ة.  لملفات املطرو ة  ىل ٕاجياد احللول املمك   والعمل 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ا السطي حول   شار  لمس لكمة  ٔعطي ا لكمة،  دامئا يف ٕاطار تناول ا
التق  ن  د واملسا ن  واحملرر يني  والتق املترصفني  "ٕاقصاء  يني موضوع 

عي".  ج ن إالداريني من احلوار  د  واملسا
شار.    تفضلوا السيد املس

شار     ا السطي:   السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

ران.    شكرا السيدان الوز
ىل  متناو  لها وت اوب د ىل الت ٔشكر احلكومة  بطبيعة احلال، بدوري 

يق الوزراء حيذون نفس اليسء ويبقاو جياوبو يف إ    . 168طار املادة ٔن 
ن   د واملسا ن  واحملرر يني  والتق املترصفني  ٕاقصاء  ل  د املوضوع  يد،  ٔ
هاذ  ر،  الوز السيد  عي،  ج احلوار  من  إالداريني  ن  د واملسا يني  التق
يد بطبيعة  ٔ ٔطر،  ري اليل تيقومو بيه هاذ ا ور الك ىل الرمغ من ا ٔمر هذا  ا

ات الرتابية امللفات احلال راه هوما اليل هازن امحل ل امجلا ل إالدارة ود ل د
ل حتديث إالدارة... ٕاخل. ل الرمقنة، د  د
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ىل  لمترصفني  سبة  ل هلم هو  ٔسايس د يد، بطبيعة احلال املطلب ا ٔ
ر،  ٔقل املامث مع هيئة كتابة الضبط، مع املهندسني، نقول لمك، السيد الوز ا

ل املثال املترصف مع   رو ىل س دامني يف نفس البريو، تيد ندس دو 
لو  salaireنفس املهام راه ( هلم راه الفرق د درمه تقريبا، وهاذي   4000) د

ٔجرية.    بطبيعة احلال ما اكن العدا ا
اليل  يني  التق كذ  املثال،  ل  س ىل  يني  لتق سبة  ل اليشء  نفس 

ارج ة نتاع املوظفني، حمرومني من  دمو الرتق ٔكرث من    تي ذ   20السمل م
حىت   ن  لمحرر سبة  ل اليشء  نفس  معقول،  مايش  اليش  وهاذ  سنة، 

ارج السمل.    حمرومني من 
اليل  وهاذو  يني  التق ن  د واملسا إالداريني  ن  د املسا كذ  يد،  ٔ
ة  امة، حىت كذ عندي مجمو سمهيم املستضعفني من املوظفني بصفة  ت

هلم، السيد الو  ر. نفس اليشء بطبيعة احلال خرج مرسوم من املطالب د ز
يني، ما تفعلش حلد  ن إالداريني والتق د لمسا ة اجلديدة  ر داث ا ل ٕا د

ٓن.    ا
املزدوج عند (  طاع  ق اليل ما رجعش هلم  9RCARٔيضا، عندمه   (

كتابية ومع اكمل  ٔسئ  ب فهيا  ا  وتقدم ذ عقود وسنوات،  هلم م د ٔرزاق  ا
ٔسف، ما فهياش ل حتديث إالدارة   ا ٔن الوزارة د جتاوب، بطبيعة احلال حبمك 

ٔنظمة  ا كذ  حتديث  خصهم  املشرتكة،  ٔطر  ا ىل  مسؤو  يه  يد  ٔ
ٔنظمة اليل  اوزة، خصهم  ٔصبحت م ٔساسية  ٔنظمة ا هلم، ا ٔساسية د ا
راعي املهام اليل تيقومو هبا، ويف نفس الوقت اليل تتحمي تعطهيم احلقوق 

هلم. وإالماك   نيات د
شلك   ٔمور اليل دا  م يف بعض ا ه  عي ف ج حصيح، احلوار 

اصة.  ٔطر املشرتكة خصهم عناية    ٔفقي، ولكن ا
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.   شكرا السيد املس

ر.  لكمة لمك السيد الوز   ا
  تفضلوا. 

ر العدل:    السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

شارن، السادة    املس
شار احملرتم،    السيد املس
شارات،    السيدات املس

لشغل  حتاد الوطين  شار عن  لسيد املس لشكر  ه  ٔتو يف البداية، 
احلوار   بني  املشرتكة  ٔطر  ا "موقع  حول  املوضوع،  هذا  ه  لطر ملغرب 

عي".    ج
 

9 Régime Collectif d'Allocation de Retraite 

عي، فٕان تفعليه بتوجهيات صاحب اجلال محم ج د  وخبصوص احلوار 
ا   هن واعتباره  عي  ج احلوار  ٔسسة  م ٕاىل  ة  الرام هللا،  نرصه  السادس 
ىل عقد   ذ تنصيهبا  ٔن العام، فقد معلت احلكومة م ٕاسرتاتيجيا يف تدبري الش
ٕاجياد   صاديني، هبدف  ق و عيني  ج الرشاكء  مع  ينة  وم قوية  رشاكت 

ٔوضاع املادية واملهنية و عية اكفة املوظفات احللول املناسبة لتحسني ا ج
  واملوظفني. 

ة يف  صاديني اتفاق ق عيني و ج ويف هذا إالطار، وقعنا مع رشاكئنا 
ريل   اكفة 22ٔ لفائدة  هامة  عية  واج مادية  سبات  مك تضمن  ي  ا  ،

يون، احملررون  ٔطر املشرتكة، املترصفون التق املوظفات واملوظفني، مبا فهيم ا
دون، التق  ر مهنا: املسا ٔذ دون إالداريون،    يون، املسا

ٕاىل    - ة  العموم لوظيفة  ٔدىن  ا ٔجر  ا من  درمه، هبدف    3500الرفع 
يني؛  ن التق د ن إالداريني واملسا د لمسا   حتسني الوضعية املادية 

يني    - ن التق د ن إالداريني واملسا د لمسا سبة  ل ذف السمل السابع 
 املادية وحتسني مسارمه املهين احملفز؛ هبدف حتسني وضعيهتم 

ن   - د ن إالداريني ولمسا د يت املسا ديدة لفائدة هي ة  داث در ٕا
يني؛   التق

اكفة   - لفائدة  عية  ج ٔعامل  لهنوض  مشرتكة  مؤسسة  داث  ٕا
ٔعامل  ىل مؤسسات ا ة اليت ال تتوفر  موظفي الوزارات وإالدارات العموم

ل   ٔ عية، من  ىل اكفة املوظفني ويف جمال ج عية  ج تعممي اخلدمات 
ما   وهو  اخلدمات،  من  ريها  و القروض  صطياف،  السكن،  ة،  الص
ف  وختف املوظفني  من  ة  الف هذه  لفائدة  الرشائية  القدرة  تعزز  يف  سامه  س

 العبء مهنا؛ 
ة من    - ر ي %36ٕاىل    33الرفع من حصيص الرتيق يف ا ٔمر ا ، ا

ٕاىل سامه سيؤدي  وس ة،  الرتق من  ن  د املستف املوظفني  داد  ٔ من  الرفع   
ة؛ ىل املزيد من املردودية وإالنتاج  لتايل يف حتسني وضعيهتم املادية وحيفزمه 

ٔبوة مدهتا    - ٔجر، ابتداء    15متكني املوظفني من رخصة ا ة ا يوما مدفو
امل  املسؤولية  ادئ  م بتوطيد  وذ  املولود،  د  ازد رخي  بني من  شرتكة 

ٔطفال؛  اية ا ني يف ر  الزو
إالدارية   - ٔطر  ا لفائدة  املهنية  ٔخطار  ا عن  التعويض  قمية  من  الرفع 

عية. ج ة وامحلاية  يون، العاملون يف وزارة الص ية، املترصفون التق  والتق
ري ...  ٔ  ويف ا

س اجللسة:    السيد رئ
ر.   شكرا السيد الوز

سلمونه الرد مك س ٔ وب.  ما دممت    مك
ىل املسامهة يف هذه اجللسة.  ر،  ، السيد الوز   شكرا لمك كذ

رن  الوز ن  السيد شارن،  املس والسادة  السيدات  كون،  وهبذا 
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ٔسئ املربجمة يف هذه اجللسة. لسة ا ٔعامل  دول  نا    احملرتمني، قد استوف

لن عن رفعها.  ٔ   و

  


