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  السادسة والعرش�ن اجللسةحمرض 

  ).2016ينا�ر  19( 1437ربيع الثاين  8الثال;ء : التارخي
  .ل لرئIس اHلسEٔو املس�شار السGيد محمد اEٔنصاري، اخلليفة ا: الرئاسة
ساعتان وعرشون دقLقة، ٕابتداء من الساPة الرابعة واOقLقة : التوقLت

  .بعد الزوال الثالثة والثالثني
  .يةه اEٔسGئZ الشف  مYاقشة :Xدول اEٔعامل

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

  :السGيد محمد اEٔنصاري، رئIس اجللسة املس�شار
  .gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  السGيدان الوز�ران احملرتمان،
  السGيدات املس�شارات احملرتمات،

  رتمون،السادة املس�شارون احمل
من اOسGتور، ووفقا ملقqضيات النظام  100معال بmٔحاكم الفصل 

اOاyيل Hلس املس�شار�ن، خيصص اHلس هذه اجللسة EٔسGئZ السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Pلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول اEٔسGئZ الشفهية املدرXة يف Xدول ٔ�عامل اليوم 
ع اHلس بداية Pىل ما Xد من ٔ�عطي اللكمة �لسGيد اEٔمني ٕالطال

  .مراسالت وٕاPال�ت، اللكمة لمك السGيد اEٔمني

�مني اجللسةاملس�شار السGيد محمد Pدال، ٔ:  
  .شكرا السGيد الرئIس

من النظام اOاyيل Hلس املس�شار�ن حنيط  175طبقا Eٔحاكم املادة 
  :اHلس Pلام ب

در بتارخي الصا 984/16توصل اHلس بقرار اHلس اOسGتوري رمق 
رصح مبوج�ه gشغور املقعد ا�ي اكنت �شغ� السGيدة  2016ينا�ر  12

�كتو�ر  2مليكة فال� املنتخبة من جملس املس�شار�ن يف اقرتاع ٔ2015 ،
�رمس الهيئة ملمثيل امجلاPات الرتابية صنف اHالس امجلاعية وجمالس 

رتحشة ورد امسها ودعوة ٔ�ول م سطات،- العامالت واEٔقالمي جبهة اOار البيضاء
  .يف الحئة الرتشGيح املعنية لشغل املقعد الشاغر

;نيا، ٕا§ا¦ مشاريع قوانني Xديدة Pىل اHلس من جملس النواب 
  :ويتعلق اEٔمر ب

 يتعلق »ملراكز ªس�شفائية اجلامعية؛ 70.13ٔ�وال، مرشوع قانون رمق 
الرشيف يقيض بتغيري و®متمي الظهري  67.15;نيا، مرشوع قانون رمق 

فربا�ر  22املوافق ل  1393من حمرم  18بتارخي  1.72.255مبثابة قانون رمق 
يتعلق »سGترياد املواد الهيدرو اكربور وتصد�رها و®كر�رها والتكفل  1973

 .بتكر�رها وتعب²هتا وادyارها وتوزيعها
من رئIس احلكومة  2016ينا�ر  19كام توصل اHلس يوم الثال;ء 

 :التالية مبشاريع القوانني
بتارخي  011.71يغري و�متم القانون رمق  71.14ٔ�وال، مرشوع قانون رمق 

احملدث مبوج�ه نظام  1971دجYرب  30املوافق  1391ذي القعدة  12
 .املعاشات املدنية

احملددة مبوج�ه السن اليت جيب ٔ�ن  72.14;نيا، مرشوع قانون رمق 
لب¼«ت واملؤسسات العامة حيال فLه Pىل التقاPد موظفو ؤ�عوان اOو¦ وا

  املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية؛
يغري و�متم الظهري الرشيف مبثابة قانون  96.15;لثا، مرشوع قانون رمق 

�كتو�ر  4املوافق ل  1397من شوال  20الصادر يف  1.77.216رمق ٔ1977 
  املتعلق ٕ»§داث نظام جامعي ملنح رواتب التقاPد؛

 مني إالج�اريmٔ يتعلق بنظام الت 98.15رمق رابعا، مرشوع قانون 
اEٔسايس عن املرض اخلاص بفÀة املهنيني والعامل املسGتقلني واEٔش¿اص ½ري 

 اEٔجراء ا��Äن �زاولون Ãشاطا yاصا؛
ٕ»§داث نظام �لمعاشات لفائدة فÀة  99.15رمق yامسا، مرشوع قانون 

�زاولون Ãشاطا  املهنيني والعامل املسGتقلني واEٔش¿اص ½ري اEٔجراء ا��ن
 .yاصا

 19و»لÈسGبة لÇٔسGئZ اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل ½اية يوم الثال;ء 
 :فهÊي اكلتايل 2016ينا�ر 

 سؤª؛ P :43دد اEٔسGئZ الشفهية
  .سؤP :13 ªدد اEٔسGئZ الكqابية

حنيط اHلس املوقر Pلام ٔ�ننا سGنكون م�ارشة بعد هذه  ،ويف اyEٔري
سة Pامة �رشيعية سGتخصص �¼راسة والتصويت اجللسة Pىل موPد مع Xل 

  .Pىل Pدد من النصوص اجلاهزة
  .شكرا السGيد الرئIس

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد اEٔمني

وPىل �ركة هللا ÃسGهتل Xدول ٔ�عامل هذه اجللسة »لسؤالني اEٓنيني 
  . و§دة املوضوعاماملوÎني �لسGيد وز�ر الصÍة وا�Äان جتمعه

 ٔEٓين اEولية السؤال اEٔيارات إالسعافات اGول، حول موضوع س
اخلاصة، واللكمة Eٔ§د ٔ�عضاء السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين 

  .لÇٔحرار لتقدمي السؤال، تفضل ٔ�سGيدي

  :املس�شار السGيد عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا السGيد الرئIس

ت ٔ�دعو السادة والسGيدات املس�شار�ن احملرتمني واملس�شارات احملرتما
ٕاىل قراءة الفاحتة ®رحام Pىل روح الفقLدة اليت ذهبت حضية إالرهاب 
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  .اجلبان، اEٔمعى ببورÕينافاسو، املواطنة املغربية ليىل العلوي، شكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
الرحمن  ،الحمد هللا رب العالمين بسم اهللا الرحمن الرحيم،

ا الصراط اهدن ،إياك نعبد وإياك نستعين ،لك يوم الدينام ،الرحيم

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال  ،المستقيم

ٓ ، الضالين �  .مني
سGبÍان ربك رب العزة كام يصفون وسالم Pىل املرسلني وامحلد × رب 

  .العاملني
ٕاذن كام ٔ�سلفت، اEٓن اللكمة Eٔ§د السادة املس�شار�ن من فريق 

  .التجمع الوطين لÇٔحرار لتقدمي السؤال، تفضل ٔ�سGيدي

  :املس�شار السGيد حلسن ٔ�دعي
  .شكرا السGيد الرئIس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ال جيادل ٔ�§د Pىل ٔ�ن سGيارة إالسعاف اEٔولية، اخلاصة ٔ�و ما يصطلح 
احلا¦ تلعب دورا Õبريا يف ٕاسعاف املرىض يف  (Le SAMU1) ـPليه بـ

وXه الرسPة ٕاىل املس�شفLات ٔ�و املصÍات اخلاصة املسGتعZâ ونقلهم Pىل 
من ٔ�Xل تلقي العالج، وحLث ٔ�ن حLاة املريض ®رتبط ٔ�حLا� مبدى رسPة 
تدyل رXال إالسعاف، تطرح ٕاشاكلية توفر هذه السGيارات Pىل 

  .التجهزيات الرضورية، اخلاصة هبذه التدyالت
  السGيد الوز�ر احملرتم،

فه هذا القطاع، ماذا ٔ�Pدت تعلمون جLدا جحم اخلصاص ا�ي يعر 
  وزار®مك ل�شجيع اخلواص لالس�ìر يف هذا القطاع؟

  .وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

اللكمة اEٓن خبصوص السؤال الثاين اEٓين كذí، وموضوPه سGيارة 
إالسعاف اخلاصة، واللكمة خبصوص هذا السؤال Eٔ§د السادة املس�شار�ن 

  .ايك، فليتقدم مشكورامن الفريق ªشرت 

  :املس�شار السGيد محمد Pلمي
  .شكرا السGيد الرئIس

  السGيد الوز�ر،
  ،السGيدات والسادة املس�شار�ن

الفريق ªشرتايك، السGيد الوز�ر احملرتم، ðسائلمك عن إالجراءات 
املمكن اختاذها قصد الرفع من Pدد سGيارات إالسعاف، yاصة ؤ�ن 

                                                 
1  Service d'Aide Médicale Urgente 

ò ن هناك نقص�  سöG يف العامل القروي؟الول واملالحظ هو ٔ
  .شكرا السGيد الوز�ر

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

  .اللكمة اEٓن �لسGيد وز�ر الصÍة، لٕالXابة Pىل السؤالني دفعة وا§دة

  :السGيد احلسني الوردي وز�ر الصÍة
  .شكرا السGيد الرئIس احملرتم

 اتم سGيار ٔ�وال، كÈشكر الفريقني ا�يل طرحوا هاذ السؤال ا�يل ®هي
 اتإالسعاف، ٔ�سطول وزارة الصÍة فö خيص القطاع العام، ٔ�سطول سGيار 

  .سGيارة إالسعاف 1114اليوم هو إالسعاف Pىل الصعيد الوطين ٕاىل §دود 
هاذ اEٔسطول  يف ٕاىل §دود اليوم، وزارة الصÍة زادت 2013مYذ 

ذاك øو§دات ٕاسGتعâالية مqنقZ ه 92سGيارة ٕاسعاف Xديدة، مهنا  437
)le SAMU (يد املس�شار احملرتم، وGليه السP د«ل  %55ا�يل دويت

، اك�ن يف العامل القروي %55سGيارة ٕاسعاف،  1114 اEٔسطول د«ل
يح هاذ اليش ½ري اكيف Eٔن اخلصاص Õبري Xدا، لكن املشلك املطروح حص 

ٕاىل §دود الساPة، هو ما اكيÈش يف املغرب، ما عند�ش قانون إالسعاف 
ب ل�شجيع ªس�ìر فهذا اHال، فالرتخLص ٕاىل §دود اليوم الطيب يف املغر 

  .الصÍةيه امجلاPات احمللية ا�يل كتعطهيا مايش وزارة 
تتحرك يه اجلريدة الرمسية د«ل  (l’ambulance)نيا، اEٔمثنة »ش ;

درمه وال  l’ambulance) (ا�يل تتعطي يف لك Õيلومرت  11.1.1984
 (les chevaux)الكLلومرت Pىل حسب درمه يف  1.90درمه وال  1.40
   .(l’ambulance)د«ل 

ولهذا »ش حنلو هاذ املعضZ، ما نبقاش يف مسائل جزئية، وXد� 
وا§د القانون د«ل إالسعاف الطيب، هاذ القانون اEٓن يف مسطرة 
املصادقة، هذا القانون د«ل إالسعاف الطيب والتدابري الطبية إالسGتعâالية 

ئية ا�يل دوييت Pلهيم، واملعايري ا�يل yاصها ®كون يف ما ق�ل إالس�شفا
(l’ambulance)  تنظمي íيارة إالسعاف، وكذGلهيا سP ن تتوفر�جيب ٔ

  .ري ل�شجيع ªس�ìر فهاذ اHالالتعريفة القانونية د«لها وتداب
  .شكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  . شكرا �لسGيد الوز�ر

  .من ٔ�Xل التعقLب  لÇٔحراراللكمة ٔ�وال لفريق التجمع الوطينواEٓن 

  :املس�شار السGيد حلسن ٔ�دعي
  .شكرا السGيد الوز�ر
  .شكرا السGيد الرئIس
  .شكرا السGيد الوز�ر
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Ãشكرمك السGيد الوز�ر Pىل جوا�مك وPىل جمهودا®مك اجلبارة ملواÎة 
  . خمتلف إالخqالالت اليت تعوق تطور القطاع الصحي ببالد�

يف عهد هذه احلكومة بتخصيص  إالسعاف الطيب يتطور و× امحلد
املروحLات لنقل املرىض، خصوصا »لÈسGبة �لفÀات الهشة واملسGتضعفة 

  . املتواXدة يف اجلبال والقرى النائية، وهذا حيسب لمك
و»لرجوع ٕاىل موضوع سؤال فريقYا، فٕان ٔ�سGباب �زو� فرضه الواقع 

اخلواص ا�ي يعIشه هذا القطاع، فهو واقع عشوايئ ½ري مYظم ال ðشجع 
  .Pىل ªس�ìر فLه رمغ اخلصاص ا�ي يعIشه وا�ي اPرتفمت به

السGيد الوز�ر احملرتم، ال خيفى Pليمك جحم اخلصاص ا�ي يعانيه القطاع، 
و»لتايل جيب ٔ�ن تعملوا Pىل ٕاخراج قانون Xديد ينظم القطاع وجيع� �بع 

ية اOار لوزار®مك ولIس لوزارة اOاyلية، Pىل س�Lل املثال جتربة ب¼
دفرتا �لتحمالت اعترب�ه جتربة فqية ومشجعة ومنوذXا البيضاء، ٔ�Pدت 

  .يقqدى به من طرف »يق امجلاPات
لكهنا مع اEٔسف، جتربة مل ®كمتل الصطداòا بلوبيات لIس من مصلحهتا 

  .تنظمي هذا القطاع
  السGيد الوز�ر احملرتم،

فLاللت، »ملوافقة �- لقد مقنا يف خمتلف جامPات ٕاقلمي تنغري جبهة درPة
الطبية  املبدئية Pىل ختصيص مساهامت مالية Oمع مصلÍة املساPدة

ZâتعGاملس(Le SAMU) .  
لهذا نطلب من السGيد الوز�ر احملرتم دمع هذه املبادرة ومواÕبهتا ماد« 

" حصيا"وgرش« Eٔن إالقلمي شهد يف اليومني اyEٔري�ن، و»لضبط جامعيت 
ٓ و " �òEٔات يف §ا¦ خماض، مل جيدا هذا النوع من  ، §اليت وفاة"يت هاين

  .إالسعاف الطيب احلقLقي
  السGيد الوز�ر احملرتم،
املتواXدة اليوم، م%لها م%ل الطاÕسGيات و�قالت  سGيارة إالسعاف

  .البضائع، ال حتمل من إالسعاف ٕاال إالمس، ال حتمل من إالسعاف ٕاال إالمس
وٕاصال§ه وتنظميه ملا فLه  و»لتايل، Pليمك �ªك�اب Pىل هذا القطاع،

íدرى بذ�  .yري �لمسGتعâالت الطبية، ؤ�نمت ٔ

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار، شكرا

íب كذLشرتايك يف ٕاطار التعقª ٓن �لفريقEاللكمة ا.  

  :املس�شار السGيد محمد Pلمي
  .شكرا السGيد الوز�ر Pىل اجلواب د«لمك

ف، جير� ٕاىل احلديث عن وبغيت نقول بmٔن احلديث عن إالسعا
البLÈات التحتية الطبية، جير� ٕاىل احلديث عن التجهزيات الطبية بصفة 

  .Pامة، وبصفة yاصة يف العامل القروي
 ،السGيد الوز�ر ،احYا كفريق اشرتايك، �مثن اHهودات ا�يل كتقوموا هبا

  . Pىل رٔ�س هاذ الوزارة، احYا مايش PدمLني
إالسعاف ارتفع، وهذا يشء اجيايب، حنن فعال، اEٔسطول د«ل سGيارة 

  .�مثنه
لكن كفريق، يف املقابل نmٔسف ونmٔسف جLدا وحبرسة عن Pدد الوفLات 
اليت �سâل ٔ�حLا� gس�ب التmٔخر د«ل التدyل الطيب يف غياب إالسعاف، 
هناك Pدد د«ل الوفLات gس�ب تmٔخر سGيارات إالسعاف، ال »لÈسGبة 

 »لÈسGبة �لساكنة دالعامل القروي، ا�يل لòÇٔات ا�يل Õيكونوا حوامل، وال
�حLا� ي¼غون من ا�لسعات د«ل اEٔفاعي والعقارب، ما اكيÈش ٕاسعاف، ٔ

  .و»لتايل ٔ�حLا� راه Õيتوفاو
  السGيد الوز�ر، 

بغيت نقولمك ؤ�نمت جتيبون عن السؤالني معا، احلديث د«لمك Pىل 
خلواص، قلمت درمه، املرسوم احملدد �لتعرفة د«ل السGيارة دإالسعاف يف ا

  . درمهني، احYا ح�ذا لو اكنت احلكومة حريصة Pىل تطبيقات هذا السعر
احلسGمية، و»لضبط مدينة -تطوان-يف Îة طنâةؤ�عطيمك م%اال حLا، 

 تطوان، احYا السGيد الوز�ر، ليكن يف Pلممك، حتت مسؤولية الفريق
يف مبدينة ªشرتايك، بmٔن مواطن ٕاال اكن من وزان ٔ�و من الزويم، وتو

تطوان، راه ما عندوش احلق سGيارة امجلاPة القروية د«لو تنقلو، اك�ن هناك 
قرار اختذ من طرف الرئاسة د«ل امجلاPة، ؤ�بلغ ٕاىل السGيد الوايل وٕاىل 
السGيد املندوب، ويلزم املواطنني ا�يل Õيتوفاوا داyل مدينة تطوان، ٕاال بغا 

 y4000 ،5000اصوا خيلص  يش وا§د مات لو »ه ٔ�و yاه جييبو لوزان،
  .درمه

  .جسلوا Pليا هاذ اليش، ود�روا حبث د«لمك، السGيد الوز�ر
احYا من هاذ املنرب، نناشدمك لرفع هاذ الظمل، و»لتطبيق الصارم لهاذ 

Õيلومرت، املواطن قادر  130املرسوم، احYا ٕاال اكنت وزان، تطوان، اك�ن 
  .درمه 300درمه ٔ�و  260خيلص 

لوز�ر، راه Pار، Pار، ٔ�حLا� احYا السGيارة د«ل ولكن، السGيد ا
إالسعاف د«ل امجلاPات القروية، اكنت بغات جتيب وا§د املواطن بئIس، 
تويف، هذا قدر هللا، احYا ما غندyلوش يف الس�ب دالوفاة، ما غناقشوش 
معمك املسmٔ¦ تقYيا، ولكن Pار »ش جيي مYدوب ورئIس امجلاPة د«ل 

نوع سGيارات إالسعاف داyل الوفLات دتطوان »ش تطوان، Õيقول هلم مم 
  .تنقل يش ج%ة

 2احYا بغينا نقولوا، « ٕاما هاذ املرسوم ا�ي حتدثمت عنه، خيلصوا لنا 
درمه راه �زاف، وyاصة ٔ�ن اEٔمر يتعلق »لساكنة  5000درامه، « ٕاما 

دالعامل القروي والهوامش داملدن، ٔ�ما ا�يل مرحف، ال »س Pليه راه ما 
  .ناقشوش احلا¦ د«لوك 

 . وشكرا
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  :السGيد رئIس اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار

  .اEٓن اللكمة �لسGيد الوز�ر �لرد Pىل التعقLبني معا، فليتفضل مشكورا

  :السGيد وز�ر الصÍة
  .شكرا السGيد الرئIس

�وال، ٔ�� هباذ اجلواب د«يل ما بغي�ش نقول، ما خصنIش نتفهم »�يل ٔ
  .ا قل�ش ٔ�� هاذ اليشلكيش Pىل ما �رام، م

ªخqالالت، النقائص، املشالك اكينة، اكنت اكينة و½ادي ®كون، 
  .هاذي ٔ�وال

;نيا، راه املشلك يك قلتوا جبوج، مايش مشلك فقط د«ل السGيارة، 
يه مشلك د«ل اللك، د«ل البLÈات التحتية، د«ل املوارد ال�رشية، د«ل 

  .سعاف، ٕاىل �ٓخرهالتجهزيات البيوطبية، د«ل سGيارات االٕ 
فهنا، الوزارة، ما بدا�ش من الصفر، احYا مايش يك قلت ٔ�نت 

سGيارة  P1114دمLني، حىت احYا مايش PدمLني، احYا مYني تنقولوا 
ٕاسعاف، مايش هاذ احلكومة، راه هاذ اليش لقLناه، ها هو هاذ اليش راه 

روي ــلقط اـاف الطيب �لÈساء احلوامل يف الوس6دا، مفثال اك�ن إالسعøب
(Le SAMU obstétrical)  اYا ا�يل بديناه، احYهاذ اليش مايش اح

دمعناه و½اد�ن تندمعوه، بداتو احلكومة السابقة، ا�يل فLه الطبIب، ا�يل فLه 
سGيارة إالسعاف، املتطوع، ٕاىل �ٓخره، ا�يل فLه ٕاىل .. املوOات، ا�يل فLه 

ذ الناس »ش Pىل ها )GSM) 1484§دود اليوم من ذاك الوقت تفرقات 
ولكن، رمغ هاذ اليش، راه اك�ن مشالك، ..ðسمعوا من مqطوع يف اجلبل

  .مايش تنâاوبو
 íسولوين، وتنقرا يف  4اك�ن كذIات طبية، �زاف دالناس تLداملروح

الصحف، وPالش Xات هنا، وتنÍاولوا ما ٔ�مكن، راه املشلك، مايش 
 املروحLات، مشلك، ٔ�� غنجي لها فاالخر، مايش مشلك ½ري �كرثوا يف

راه غنكرثوا مهنم غيبقاوا ½ري يتالقاوا فالسام، �زيدوا الكسايد، يعين هاذي 
راه موارد gرشية، ميشGيو �لتكو�ن، مشلك فني ½ادي ميشGيو، راه هاذ اليش 
مايش حصيح، والناس تيقول P íالش ما Xا�ش املروحLة، املروحLة، ٕاال 

اكن فهيا الربد، ٕاال اكن يف اكن اجلو ½ري الئق، ما ميكYلهاش تطري، ٕاال 
  .ا�ليل، ما كتطريش، ٕاىل �ٓخره، هاذي مسائل لكها yاصها يعرفها

اك�ن كذí مسGتعâالت القرب، ا�يل جLنا هبا ?âديدة، م%ال اك�ن، 
، ٕاىل §دود اليوم yدمYا وÎز� 2016ٕاىل §دود  80كنا واPد� ند�رو 

  .P80ىل  64وشغلنا 
د لهاذ املناطق النائية، اك�ن الرشاكة اك�ن املس�شفى املتنقل ا�يل موجو 

ا�يل بدينا جتربة اكينة يف اجلديدة، اكينة جتربة بني القطاع العام واخلاص، 
(SOS)  ار البيضاء، غتكون يفOة، عام قريب غتكون يف اYالر§ام

ٓ خريبكة، ٕاىل  �  .خره

مسؤولني Pىل هاذ اليش، راه دور اجلهات، ٔ�yريا، اOور yاصنا، لكنا 
الت، لكنا مسؤولني، Eٔن سGيارات إالسعاف يعين ذاك دور العام

(Budget)  ة ا�لهم �رشي به التجهزيات البيوÍاملال ا�يل عند وزارة الص
  .طبية، واليين سGيارات إالسعاف yاصنا نتعاونو

راه املشلك الك�ري هو ا�يل قلت ما اكيÈش  قلت، ٔ�رشت �اك اليش،
ميكÈش ®كون وا§د الفعالية د«ل نتاجئ ملموسة ٕاىل §دود اليوم، حصيح، مفا 

هاذ اEطط بديناه هاذي ثالث سGنني، اكن ق�ل وليين بدا د» بوا§د 
الطريقة رمبا Pاود ;ين بوا§د الرؤية ٔ�خرى، Eٔن هناك ٕاشارات، ولكن اك�ن 
جمرد ٕاشارات قوية، بعض املس�شفLات، بعض اجلهات هاذ اليش yدام فLه 

 لنائية ما yدامش فLه متاما، وىلمز«ن، بعض اجلهات، بعض املناطق ا
  .yدام

ؤ�yريا، ا�يل بغيت نقول هاذ اليش ما تqIعاجلش gسGيارة إالسعاف، ما 
تqIعاجلش »لفلوس فقط، Õيتعاجل »ملوارد ال�رشية يه »Eٔساس، وÕيتعاجل 
»لتكو�ن، راه هاذ اليش لك يش yاصنا ند�روه يف احلسGبان، وyاصنا 

�� خشصيا احYا ½اديني يف الطريق الصحيح،  ند�رو يف ٔ�يدينا، واحYا كنظنٔ
  . مايش Õوزارة بو§دها، هاذي مشلكتنا لكنا

رؤساء امجلاPات ٔ��شدمه ند�رو يد يف يد، بدينا بعدا ٔ�نه اليوم يف �زة 
yذاو مس�شفى مqنقل، لك يش هاذ اyذاو موارد gرشية، امشكور�ن ٔ�هنم 

  .اليش من عندمه من املال د«هلم
  .السادة املس�شار�ن احملرتمنيشكرا �لسGيدات و 

  :اجللسة رئIسالسGيد 
  . شكرا �لسGيد الوز�ر

اEٓن ٕاذا مسحمت سGنqÈقل ٕاىل السؤال اEٓين الثالث وموضوPه قرار 
الرتخLص لÇٔطباء العاملني »ملس�شفLات العمومLة »لعمل »ملصÍات 
اخلاصة، فاللكمة Eٔ§د السادة املس�شار�ن من الفريق ªسGتقاليل �لو§دة 

  .والتعادلية لتقدمي هذا السؤال

  :السGيد ر§ال املاكوي املس�شار
  .شكرا السGيد الرئIس

  السادة الوزراء،
  السGيد الوز�ر،

اختذمت مؤخرا وا§د القرار قايض »لسامح لÇٔطباء د«ل القطاع العمويم 
  .»ش ðشGتغلوا »لقطاع اخلاص

  ٕاذن السؤال د«لنا هو Pالش yذيتو هاذ القرار اEٓن »لضبط؟
  ;نيا، واش فكرتو يف اEٔمور القانونية املتعلقة هباذ القرار؟

و;لثا، بغينا نعرفوا ٔ�شGنو هو النتاجئ احملمتZ ملثل هاذ القرار Pىل 
  املس�شفLات العمومLة؟

  .وشكرا
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  :اجللسة رئIسالسGيد 
  .شكرا السGيد املس�شار

  .ٕاذن اللكمة اEٓن �لسGيد الوز�ر �لرد Pىل السؤال

  :الصÍة وز�رالسGيد 
  .شكرا السGيد املس�شار احملرتم لطرحمك هاذ السؤال املهم

�وال، ٔ�� كنتعجب ٔ�� مل ٔ�صدر قط، ٔ�قول قط، قرار من هاذ النوع ا�يل ٔ
كتقول، Eٔن السؤال ا�يل حطيت يل، ا�يل عندي هو اEٔساتذة اEٔطباء، 
وقلت يل ٔ�� مسحت هلم، وصدرت قرار »ش خيدموا مساء لك مجعة، 

لس�ت واEٔ§د، هذا ½ري حصيح، مل ٔ�صدر قط هذا القرار، مكqوبة، ويويم ا
  .ما عرف مYني Xا هاذ القرار، هاذي النقطة اEٔوىل

ٕاىل ت�شري حملرض اجNع، ٔ�قول حمرض ٕاجNع مع ٔ�طباء القطاع العام، 
فهذا ٔ�وال ما اك�ن .. مايش مع اEٔساتذة، Eٔن هنا Xا اEٔساتذة بدات القضية

مYني اكنت هاذ الفوىض، الفوىض yاصها حىت يش ®راجع، قلنا �ٓنذاك 
O قولها حىت�»، ا�يل yدام فيش قطاع يبقى متا، حىت حنلو اتوقف، ؤ

املعضZ، احYا مايش ضد هاذ اخلدمة Pىل �را وال الناس ا�يل Pىل �را 
يدyلوا �لمس�شفLات، بغينا ½ري النظام، ا�يل تي¿دم جوج دالسوايع، جوج 

وPىل  ؟وÕيفاش ؟، نص هنار، يف ٔ�ي اجتاهدالسوايع، ا�يل Õي¿دم نص هنار
حساب، وحىت ذاك احملرض ٕاىل عند ٔ�مامك د«ل اEٔطباء العامني هاذيك 

" مع مراPاة القوانني اجلاري هبا العمل"حمرض اجNع، ٕاىل كنت غتقراه فLه 
مكqوبة، وما مل يتعارض هذا العمل مع اسGمترارية اخلدمات الصحية داyل 

  .�يل در�ه، و»يق ما طبقYا حىت يش §اXةاملس�شفLات، فلك هذا ا
  .شكرا

  :اجللسة رئIسالسGيد 
  . شكرا �لسGيد الوز�ر

  .ٕاذن اللكمة اEٓن Eٔ§د السادة ٔ�عضاء الفريق �لتعقLب

  :السGيد ر§ال املاكوي املس�شار
  .شكرا السGيد الوز�ر

½ري ميكن واقZL ما بقLناش كنعرفو نقراو، هذا حمرض اجNع مضيتو 
  : صيا السGيد الوز�ر فLهPليه ٔ�نN خش 

�ما خبصوص مزاو¦ الطب »لقطاع اخلاص »لÈسGبة لÇٔطباء التابعني ٔ
لوزارة الصÍة، �رسي Pلهيم مضامني القرار املشرتك اخلاص »Eٔساتذة 
الباح%ني، والسGيد وز�ر ا�يل سGناه السGيد وز�ر الصÍة والسGيد وز�ر 

عمل ما مل يتعارض مع اسGمترارية التعلمي العايل مع مراPاة القوانني اجلاري هبا ال
  . احلراسة واخلدمة إاللزامLة يف مصاحلهم

يعين « ٕاما رامك yذيتو قرار »ش يطبق هاذ اليش Õيف ما Õيبان فهاذ 
اليش ا�يل قرينا، وهذا ضد القانون وضد هاذ اليش ا�يل كنت كتقولو 
ثالث د«ل السGنوات، بmٔن هاذ اليش ضد املصلÍة د«ل املس�شفLات 

عمومLة، Eٔن فهيا خصاص كثري يقدر »Eٓالف »لÈسGبة لÇٔطباء و»لÈسGبة ال
�لممرضني، وٕاما رامك درتو حمرض مع اEٔطباء، هنqIومه هباذ احملرض حبال 
هكذا، وفهموا مYه بmٔهنم ميكن ðشGتغلوا »لقطاع اخلاص، وما ½ادي توقع 

  .حىت يش §اXة من بعد
 ٓEو ال امل ٕاذن هاذ اليش يف ا�س�شار�ن كنطرحو السؤال، خر املواطن ٔ

ما بقLنا فامهني حىت يش §اXة، واش اك�ن قرار د«ل مYع اEٔطباء »ش 
خيدموا يف القطاع اخلاص وغتكونو كتÍرتمو القانون، بغيتو تلقاوا هلم يش 
حتفزيات وال يش »ش ®رفعوا من املعنو«ت د«هلم ويبدوا ðشGتغلوا بطرق 

م حتفزيات، ميكن تلقاوا هلم وا§د جLدة داyل املس�شفLات، ميكن تلقاوا هل
  .التعويضات Pىل املردودية داyل املس�شفLات

ولكن ما yاصش ي�سمع ٔ�و ال يتلكموا Pىل يش §لول ا�يل كتقيض ٔ�ن 
اEٔطباء د«ل القطاع العمويم ميشGيوا ðشGتغلوا يف القطاع اخلاص، Eٔن 

دا من بعد » ½ادي ®كون اكرثة، Eٔهنا ميكن ½اهاذي ٕاىل وقعت öÕ كتقرا د
يتطرح سؤال Pىل املمرضني، ميكن ½دا إالداريني، ميكن املهندسني، ميكن 

ميكن املوظفني العمومLني اكملني يبداوا خيدموا من بعد  ؟اEٔساتذة Pالش ال
  .يدyلوا خيدموا يف القطاع اخلاص 8وال  6ل  4

ٕاذن فqحتو وا§د الباب ا�يل Õيرضب الوظيفة العمومLة يف الصممي وا�يل 
½ادي تقدرو �سدوه ال ٔ�نN ال ا�يل ½ادي جيي من بعد مYمك، ال يف وزارة  ما

  .الصÍة ال يف وزارة ٔ�خرى
ٕاذن بغينا، ما Õرهناش تعاود ث�qوا لينا، ما كهنرضش Pىل اEٔساتذة 
الباح%ني، شلك �ٓخر، كنتلكم Pىل اEٔطباء دالقطاع العمويم، واش اكينة 

 Gشð ش هاذ القضية د«ل ½اديÈتغلوا يف القطاع اخلاص، بال ما وال ما اكي
تقولوا لينا هاذ اليش »لقوانني وباليت حىت Ãشوفوا ٕاىل ½ري ذí، ®كون 
�مور واحضة، Eٔن هاذ الناس فهموا من هاذ القرار د«لمك، ال من هاذ ٔ

  . احملرض ªجNع، بmٔن ميكن ðشGتغلوا يف القطاع اخلاص
و بmٔن اك�ن قرار ٕاذن رشعتو يف يش §اXة ا�يل هاذ ثالث سGنني قلت

حكويم، سGيايس، �رخيي، ما ميكÈش الطبIب ا�يل كIشGتغل يف الوظيفة 
العمومLة يف القطاع العام مييش ðشGتغل يف القطاع اخلاص، ٕاذن وحضوا لنا 

  .هاذ اليش »ش نفهموه مز«ن
  . وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

  .عقLباللكمة اEٓن �لسGيد الوز�ر �لرد Pىل الت 

  :السGيد وز�ر الصÍة
�لك رصا§ة وهللا العظمي، السGيد املس�شار، ما فامهش واش ٔ�نت ا�يل 

  ما فامهش وال ٔ�� ا�يل ما فامهش؟
»، تتقول ليا §داك حمرض سGنqIو ٔ�� وز�ر التعلمي، اEٔن ٔ�نت تتقول ليا د
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هذا ½ري حصيح، وريه لنا، ما اكيناش، ما سGىن ال وز�ر التعلمي، ودا» 
  . يش حواجي ما اكيÈLÈش كتقول

½ري قل ا�يل تنطلب مYك، قول من هاذ املنرب احلقLقة �لشعب وyليه 
í»ش، وتتوري ليا التلفون دÃاتنا، تتقول وز�ر التعلمي ما اكYIحمك ب ،

  .وز�ر التعلمي ما وقع حىت يش §اXة.. التلفون مايش
د �رجع شوية وكنمتىن العدا. ;نيا، امسع ليا، ا§رتمين، مسعتك، اسGمتع ليا

  .لور
;نيا، القانون، ٔ�نت راك مس�شار yاصك تعرف القانون وٕاذا به ما 

ا�يل تصوت Pليه فهاذ ا�يل داز، �ٓش تيقول يف  131.13عرفIqش، القانون 
د«لو؟ تيقول الرشاكة بني القطاPني العام واخلاص، اكينة املادة  103املادة 
  .. ، وتيقول103

ا§رتمين حنرتمك، ٕاوا، اOميقراطية  هللا �رىض Pليك ما تقاطعنIش،
تقqيض ٔ�نه توسع شوية قشابتك واسGمتع ليا، ال، هللا �رىض Pليك، اسGمتع 
ليا، ال السGيد الرئIس §افظ ليا Pىل وقيت، Eٔن هذا راه ½ري ا§رتام اEٓخر، 
�� ½ري تÈشوف ٔ í سمع ليك، مسعتÃاصك �سمع ليا وy ميقراطيةOبعدا ا

  . فLك وامسع ليا
: 103اPني، فö خيص اخلدمات الصحية، تتقول هاذ املادة يف القط

اتفاقLة رشاكة ال يف اخلدمات وفö خيص املوارد ال�رشية بني إالدارة وممثيل "
هاذ اليش راه قانون، ٔ�نت تتقول ليا ما اكيÈش ". القطاع اخلاص املعين

  .قانون، القانون راه اك�ن
  .;نيا، احYا تنطبقوا القانون فقط

  .شكرا ..;لثا،

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد الوز�ر

  .Pىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة ،السGيد الوز�ر ،شكرا Ãشكرمك
واEٓن ٕاذا مسحمت سGنqÈقل ٕاىل السؤالني اEٓنيني املواليني املوÎني �لسGيد 

  .وز�ر االتصال وا��Äن جتمعهام ٔ�يضا و§دة املوضوع
قد الرب�مج اجلديد لتmٔهيل خبصوص السؤال اEٔول فهو تزنيل ع

الصÍافة املكqوبة، فاللكمة Eٔ§د السادة املس�شار�ن من الفريق ªسGتقاليل 
  .�لو§دة والتعادلية لطرح السؤال

  :املس�شار السGيد سGيدي الطيب املوساوي
  .شكرا السGيد الرئIس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  السGيدات املس�شارات،
عن ٕاطالق العمل  ..يتعلق، لقد ٔ�Pلنت وزارة  السGيد الرئIس، سؤايل

مبقqضيات عقد �ر�مج Xديد لتmٔهيل الصÍافة املكqوبة yالل امخلسة 

Zنوات املق�Gس.  
و�روم هذا الرب�مج اجلديد لتقوية تنافس الصÍافة املكqوبة وتوسGيع 
ان�شارها والرفع من ٕانتاÎا وذí يف ٕاطار مYظومة Xديدة حلاكمة اOمع 

  .عترب معايري الشفافة وحمايدة وحمدودةالعمويم ت 
ما يه إالجراءات والتدابري اليت تyٔmذوهنا يف ٕاطار  :السGيد الوز�ر ،�ا

  تزنيل عقد هذا الرب�مج اجلديد لتmٔهيل الصÍافة املكqوبة؟
  .وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

  .مشكورااللكمة اEٓن �لسGيد الوز�ر �لرد Pىل السؤال، فليتفضل 
�ٓه، السؤال الثاين، ٔ�س�سمح .  

السؤال اEٓين املوايل وهو حول موضوع تزنيل الرب�مج اجلديد لتmٔهيل 
الصÍافة املكqوبة، فليتفضل ٔ�§د السادة املس�شار�ن من فريق ªحتاد 

  .املغريب �لشغل لتقدمي السؤال

  :املس�شار السGيد عز ا�Oن زÕري
  .شكرا السGيد الرئIس

  ،السادة الوزراء
  السGيدات والسادة املس�شار�ن،

  السGيد الوز�ر،
لقد مت إالPالن عن انطالق العمل مبقqضيات عقد الرب�مج اجلديد 

  .اخلاص بتmٔهيل الصÍافة املكqوبة
هل هناك ربط حقLقي بني ٔ�هداف ورشوط اOمع  :�ا Ãسائلمك

املتضمنة يف عقد الرب�مج والواقع ا�ي يعIشه املهنيون، سواء Pىل 
�وضاعهم املادية ٔ�و املهنية ٔ�و احلقوقLة ٔ�و ªجNعية؟ مسGتوىٔ  

  .شكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

ٕاذن اEٓن اللكمة �لسGيد وز�ر االتصال لٕالXابة عن السؤالني املندجمني، 
  .تفضل ٔ�سGيدي

  :السGيد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال الناطق الرمسي »مس احلكومة
  .الرحميgسم هللا الرمحن 

  .والسGيد املس�شار Pىل طرح هذا السؤال ٔ�وال ٔ�شكر السGيد املس�شار
مبقqىض عقد �ر�مج  2005دمع الصÍافة املكqوبة يف بالد� انطلق يف 

، عندما حتملت احلكومة املسؤولية اخنرطنا يف مفاوضات 2010ا�هتÊى يف 
ها يف ٕاجناز ية املغربية لنارشي الصحف، واليت ٔ�نوه »لتعاون د«ل الفدرال مع 

ية املغربية الفدرال هاذ املرشوع، ؤ�يضا اyEٔذ بعني ªعتبار اEٓراء د«ل 
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  .لٕالPالم ا�يل اكنت ٔ�يضا طرف يف هاذ ال�شاور
ما هو ٔ�سايس ٔ�ننا اليوم ÃشGتغل وفق عقد �ر�مج Xديد، وقع يف 

  . ية املغربية لنارشي الصحفالفدرال مع  2013
  :هاذ العقد يقوم Pىل م�ادئ

Pاد خرج املرسوم  2012املبدٔ� اEٔول هو الشفافLة، يف فرÃسا يف ٔ�وال، 
عنوان يف فرÃسا  200ا�يل وال Õيعلن Pىل اOمع ا�يل Õيتعطى �لصحف، 

  . مليون ٔ�ورو 400حوايل 
ولينا  2012ٔ��ريل  3احلكومة اختذت قرار، يف  2012يف املغرب، 

، 2012ٕاىل  2005تÈرشوا القامئة د«ل الصحف املسGتفLدة من اOمع، من 
مYرب، اك�ن املنا�ر ا�يل ما مسGتفداش يف السGنوات، ولكن املعدل العام  75

  .مليون درمه تقريبا 42اكن هو 
رفع اOمع معليا من  2015عقد الرب�مج اجلديد ا�ي بدٔ� تطبيقه من 

، مبعىن ٔ�ن املسامهة مع عقد 2015مليون درمه يف  59ٕاىل  2011يف  42
يف إالجاميل د«ل اOمع، يعين وا§د الز«دة د«ل  الرب�مج اجلديد تقريبا

  .ا�يل يه ز«دة د«ل حوايل الثلث 59مكعدل ٕاىل  42انتقلنا من 
اليشء الثاين، وهو ٔ�ن اOمع يمت ربطه بmٔداء التحمالت الرضي�Lة 
وªجNعية �لهنوض »ملوارد ال�رشية، وهذا تطور òم، ما ميكÈش املقاو¦ 

ٕاىل ما اكن�ش خملصة، ويف §ا¦ ٕاىل ما اكن�ش خملصة الصحفLة �yذ اOمع 
الرضائب والضامن ªجNعي كند�رو معها ٕاجراءات مسطرية من ٔ�Xل 

  .ضامن ٔ�ن هذاك اOمع خيلص »Eٔولوية هاذ املسGتحقات لفائدة الصÍافLني
اليشء الثالث هو ٔ�ن اOمع Xاء من ٔ�Xل دمع املقروئية، وهذا ٕاجناز òم 

Oميقراطية Pالش اOمع د«ل الصحف من املال العام؟ من Eٔن من الناحLة ا
�Xل ضامن حق املواطن يف اخلرب حىت ðسGتطيع ٔ�ن ميارس حقوق املواطنةٔ.  

ولهاذ الس�ب اعمتد� مكعايري املعايري اليت ٔ�صدرهتا مYظمة الفصل التاسع 
ا�يل يه مYظمة �ريطانية دارت دراسة ومسح  2013 -2012عرش يف 

 Pدد من اOول إالسكYد�فLة واEٔوروبية، ٔ�شGنو لقات؟ Eٔنظمة اOمع يف
  . لقات بmٔن اOمع yاصو يتوXه لضامن ªن�شار، املقروئية

الصحف الوطنية »ش �كون معمك دقLق فهاذ السGنوات اyEٔرية، 
»سGت\Yاء تقريبا حصيفة ٔ�و حصيفqني Pانت معا�ة حقLقLة من ®راجع املبيعات 

اب ا�يل ٔ�دى بنا »ش �رفعو السقف د«ل د«لها، وهذا اكن ٔ�§د اEٔسGب
مليون د«ل اOرمه، Pالش؟ Eٔن  2.4مليون د«ل اOرمه ل  2اOمع من 

اOمع املقروئية، وهذا عنرص ٔ�سايس، Eٔن البعض تqIصور ٔ�ن العهد د«ل 
الصÍافة املكqوبة الورقLة ا�هتÊى، وهذا ½ري حصيح، Pامليا مل يث�ت مبا فLه 

 ٔ�املغرب ما زال ما  ،P600‰ىل معدل د«ل القراءة اليا»ن ا�يل عندمه 
 .د«ل الصÍافة الورقLة‰ 20جتاوز�ش حوايل 

ٕاذن إالصالح قام Pىل هاذ التوÎات، زائد التوXه د«ل تعز�ز 
التعددية، زائد ٔ�ن هاذ اOمع �متنح من جلنة ثنائية وخيضع لالفÍqاص د«ل 

ا�يل اتفقYا Pليه يف العقد ذيش ااملف�شGية العامة �لاملية بطريقة سGنوية وه

الرب�مج اجلديد، Eٔن هذا مال Pام حىت هو خيضع لالفÍqاص، وهاذ اليش 
، هاذ السGنة ½ادي مييش لالفÍqاص د«ل 2015اتفقYا Pليه، ٔ�ول دمع د«ل 

  .املف�شGية العامة Pىل مسGتوى اOمع ا�ي وXه
ما يبقاش املسGتâد اyEٔري وهو ٔ�نه يف قانون الصÍافة والÈرش هاذ اOمع 

مرتبط »لسلطة التقد�رية د«ل احلكومة ٔ�و السلطة التنفLذية، غيويل مرتبط 
»لقانون حمصن بضام�ت قانونية، لهذا يف مدونة الصÍافة ا�يل صادقت Pلهيا 
احلكومة يف دجYرب، القانون دارت مادة تتوحض اEٔهداف د«ل اOمع، 

، ®منية املوارد ال�رشية، ؤ�� التعددية، حق املواطنة يف اخلرب، ®منية القراءة
  . هاذ يش تي�Yظم بنص تنظميي

  .والسالم Pليمك ورمحة هللا و�راكته

  :اجللسة رئIسالسGيد 
  . شكرا السGيد الوز�ر

اEٓن اللكمة Eٔ§د ٔ�عضاء الفريق ªسGتقاليل �لو§دة والتعادلية �لتعقLب 
  .Pىل رد السGيد الوز�ر

  :املس�شار السGيد عبد السالم ا�لبار
  .السGيد الرئIس شكرا

  السGيد�ن الوز�ر�ن،
  اEٔخوات وإالخوة املس�شار�ن واملس�شارات، 

  السGيد الوز�ر،
ال Ãشك يف ªجهتادات اليت جÀمت هبا تعز�زا �لصÍافLني وحفاظا Pىل 

  . Õرامهتم وضام� لتوسGيع شGبكة القراءة Oى Pامة املواطنني
 وحرضت حصيح، مشكور�ن كذí السGيد الوز�ر، yالل جلنة التعلمي

خشصيا يف ٔ�مهية هاذ العقد اجلديد، ½ري ٔ�ننا نلمتس اOمع كذí وªجهتاد 
�و ٕاذا اسGت�Èطنا الوضعية ٔ ���كرث فö خيص العناية »لصÍافLني، سöG ٕاذا قرٔٔ

  .ªجNعية اليت تعIشها Xل الكqاب ٔ�و املسؤولني عن اجلرائد
الصÍافة املكqوبة اليوم الصÍافة ªلكرتونية غزت، وكد� ٔ�ن نقول ٔ�ن 

سGتؤول ٕاىل الزوال، هذا Ãشك فLه، حصيح، ولكن اOمع الزال Xد 
مqواضع، وال نفرق اليوم ما بني املكqوب و½ري املكqوب Eٔن اEٓن ٔ�صبحت 

  . Pدة مYا�ر ٕالكرتونية تغطي احلدث، وترتك الصÍافة الورقLة يف òب الرحي
فدرالية املغربية ية لنارش الصحف، الالفدرال ٕاذن، اليوم انتظار هاذ 

لنارشي الصحف، �لمزيد من اOمع، ٔ�½لب اجلرائد ٔ�و دور الÈرش قد ٔ�½لقت 
�بواهبا ورشدت Pدة طبقة PامZ، العديد من العاملنئ ...  

  :اجللسة رئIسالسGيد 
  . شكرا السGيد املس�شار

ويف ٕاطار التعقLب كذí، اللكمة Eٔ§د ٔ�عضاء فريق ªحتاد املغريب 
  .كورا�لشغل، فليتفضل مش
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  :املس�شار السGيد عز ا�Oن زÕري
  .شكرا السGيد الرئIس

Pىل التوضيÍات اليت قدممت واليت ال Ãشك يف  ،السGيد الوز�ر ،Ãشكرمك
  .Xد�هتا

ية املغربية الفدرال نعمل جLدا ٔ�ن االتفاق ا�ي مت بني وزار®مك و  ،فعال
لنارشي الصحف من Îة، اكن الهدف مYه هو وضع وسائل كفZL و�ٓليات 

  . Íديث وتmٔهيل القطاع وفق مقqضيات هاذ الرب�مجلت
هاذ العقد ا�ي هيدف ٔ�يضا ٕاىل تطو�ر حاكمة دمع املال العمويم املوXه 
�لصÍافة املكqوبة، سواء اكنت مقروءة ٔ�و رمقية وا�ي هيدف ٔ�يضا ٕاىل دمع 
تنافسGية املقاوالت الصÍافLة وتmٔهيلها وðسامه ٔ�يضا يف الرفع من إالنتاجLة 

  . ان�شار الصحف ؤ�يضا من اسGتقاللية الصÍافة وتوسGيع
ٕاننا يف فريق ªحتاد املغريب �لشغل ن�ساءل Pىل مدى الربط الفعيل 
لهذا اOمع مع ٔ�هداف ورشوط اOمع، وÃسGبة احلياد والشفافLة اليت اختذهتا 
وزار®مك لتفعيل هذا العقد يف ظل غياب مهنجية �شارÕية حقLقLة وحوار 

ª اد مع الفرقاءXنيLة من الصحفÀعيني واملمثلني الفعليني لهذه الفNج.  
  السGيد الوز�ر، 

اليوم تمت مYاقشة مرشوPني يف ½اية اEٔمهية تقدمت به حكومqمك وهو 
مرشوع قانون يتعلق »لنظام اEٔسايس �لصحفLني ؤ�يضا مرشوع قانون 
يتعلق »Hلس الوطين، يف الوقت ا�ي الزال فLه حوار ونقاش حول 

  . عية املهنية واملادية �لعاملني بقطاع الصÍةالوض 
فقد ®لكممت عن ترصحيات الصندوق الوطين �لضامن ªجNعي، مع 
اكمل اEٔسف جند ٔ�ن هناك فÀة عريضة ال يرصح هبا �لصندوق الوطين 
�لضامن ªجNعي، الزالت هناك فÀة عريضة من الصحفLني ال يرصح هبم 

  . ªشرتااكت من ٔ�جورمه»لضامن ªجNعي، رمغ اقqطاع 
�يضا تعلمون، السGيد الوز�ر، ٔ�ن الواقع املعIش املهين �لصÍافة هو واقع ٔ

  ..مزري
  .شكرا

  :اجللسة رئIسالسGيد 
  . شكرا السGيد املس�شار

 .ٕاذن اللكمة اEٓن �لسGيد الوز�ر �لرد Pىل التعقLبني دفعة وا§دة

  :الناطق الرمسي »مس اجلكومة ،االتصال وز�رالسGيد 
، املقاو¦ الصحفLة يف بالد� »ملقارنة مع قطاPات ٔ�خرى يه من ٔ�وال

القطاPات ا�يل املقاو¦ الصحفLة مقاو¦ مسؤو¦، وهاذ اليش احYا 
كنلمسوه، كنلمسوه ٔ��ن؟ يف الشهادات ا�يل كتجي من إالدارة الرضي�Lة 
ومن إالدارة د«ل الصندوق الوطين �لضامن ªجNعي، Eٔن اكينة اتفاقLة 

عية وما ميكÈش يترصف اOمع ٕاىل ما اكÃش هاذ الشهادة من إالدارة جام
د«ل الضامن ªجNعي، »لعكس املقاو¦ الصحفLة يف بالد� هاذ اOمع ا�يل 

  . ورمغ ذí كتؤدي %10حىت ل  5ما Õيتâاوزش §دود 
وهذه مYاسGبة �لتنويه، رمغ ٔ�ي yالف ولكن هذا جسم مسؤول، 

ر�مج واكن من النتاجئ د«ل عقد الرب�مج ٔ�ن اخنرط مع اOو¦ يف عقد �
  . ولينا ٕازاء مقاوالت مسؤو¦

;نيا، هاذ اجلسم وافق »ش هاذ اليش يوقع التنصيص Pليه يف مرشوع 
القانون اخلاص »Hلس الوطين �لصÍافة، واليوم فاش كنا كناقشوه، مت 
 التصديق صفة الناخب عند املقاو¦ الصحفLة �سقط ٕاال ما اكÃش يف

وضعية ج�ائية سلمية، ٕاال ما اكÃش مYخرط ومؤدي الواج�ات د«لو 
ªجNعية، ٕاال ما اكÃش ضام�ت يف §ا¦ ما اكÃش مؤدي بmٔنه يؤدي، هاذ 

  . اليش راه ما اكيÈش يف قطاPات حكومLة ٔ�خرى
اOمع ªجNعي �لعاملني يف املوارد ال�رشية قرر� هذا العام، واكنت 

ز�ر ªقqصاد واملالية ٕاىل Xانيب اكن اOمع د«ل هذه مYاسGبة والسGيد و 
  .وزارة املالية، واخنرطنا فLه

  .وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد الوز�ر، شكرا

اEٓن نqÈقل ٕاىل السؤال اEٓين الثالث املوXه كذí ٕاىل السGيد الوز�ر 
قاليل حول الصÍافة إاللكرتونية، فاللكمة Eٔ§د السادة ٔ�عضاء الفريق ªسGت

  .�لو§دة والتعادلية لطرح السؤال

  :عبد السالم ا�لبار السGيداملس�شار 
  .شكرا السGيد الرئIس

  السادة الوزراء،
  السGيد الوز�ر،

فö خيص الصÍافة إاللكرتونية، كد� ٔ�ن ن�Lه يف اEٔخ�ار نظرا لعدم 
  ضبط هذه الوسGيZ من إالPالم، مفاذا ٔ�Pددمت يف املوضوع؟ 

  .شكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار

 .ٕاذن اEٓن اللكمة �لسGيد الوز�ر �لرد Pىل التعقLب

  :الناطق الرمسي »مس احلكومة ،االتصال وز�رالسGيد 
اكن  2012ٔ�وال، هذا وا§د من النâا§ات د«ل هاذ التجربة احلكومLة، 

نويه لقاء »ل�شاور و»ملشاركة د«ل الهيئات املهنية، وهذه مYاسGبة ٔ�يضا �لت 
  . هبا، Eٔن لوال اOمع د«لها ما كناش ننجحو فهاذ اليش

موقع  200بدا »الPرتاف القانوين »لصÍافة الرمقية، اليوم ٔ�زيد من 
  . ٕالكرتوين ٕاخ�اري مسâل Oى القضاء، ٔ�شGنو Õيعين هذا؟ Õيعين املسؤولية

 ;نيا، مت ٕادراج الصÍافة إاللكرتونية مضن مYظومة اOمع، وبدا هاذ اOمع
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فشهر دجYرب اOفعة اEٔوىل، اكنت بعض الصعو»ت ولكن اخنرطت 
املقاوالت الصÍافLة، واEٓن مكYامه من قرارات »ش يطعنوا فهيا »ش 
نوسعوا داeرة ªسGتفادة، هاذ اOمع الش؟ من ٔ�Xل اdهنوض »ملوارد 

  . ال�رشية �لعاملني يف الصÍافة الرمقية
 Gضيات قانونية �سqد مقNافة الرمقية ;لثا، مت اعÍات الصLتجيب حلاج

يف مدونة الصÍافة والÈرش، وهذا ٕاجناز، اEٓن »Eٔمس صدرت قرارات 
د«ل رخص التصو�ر لفائدة الصÍافة الرمقية، وPدد من املطالب ا�يل اكنت 

�و  (HACA2)د«ل Pدم ٕادراÎم مضن الناس ا�يل Õيلmâٔوا لٔ
صÍافة الرمقية متت ٔ�يضا ªسGتâابة هلم، Pالش؟ Eٔن ال (L’ANRT3)ل

احلرية ف�الد�، مما يقqيض ªس�ìر إالجيايب فهيا، مما يقqيض  ٕا§دى مYارات
تعز�ز �ٓليات التنظمي ا�ايت من ٔ�Xل ªرتقاء »§رتام ٔ�yالقLات املهنة يف 

  .ٕاطارها
هذه ثالثة د«ل إالجنازات كربى، »ٕالضافة لٕالجناز املرتبط »لتكو�ن 

 100ل اOمع ªجNعي، Eٔن §اليا ٔ�زيد من و�كوهنم جزء من املنظومة د«
حصفي فالصÍافة الرمقية عندو بطاقة الصÍافة، وهام مؤهلني لالسGتفادة من 

داملليون  6اOمع ا�يل توقع مع مجعية اEٔعامل ªجNعية �لصÍافة املكqوبة، 
داOرمه سGنو«، دمع ا�يل فLه تغطية حصية، فLه يف §ا¦ الوفاة، فLه نقل، 

  . Eٔمور ا�يل مرتبطة بضامن الكرامة �لصحفLنيفLه ا
هاذ إالجراءات، اOمع، التكو�ن، Pªرتاف القانوين، الضام�ت 
داملامرسة، اOمع مكقاوالت، ½ادي ميكن بالد� من ªرتقاء بقطاع الصÍافة 

  .الرمقية
  .وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  . شكرا السGيد الوز�ر

 .فريق �لرد Pىل التعقLباللكمة Eٔ§د السادة ٔ�عضاء ال

  :السGيد عبد السالم ا�لبار املس�شار
السGيد الوز�ر، كنظن ٔ�ننا ال Ãشك يف ªجهتادات اليت Xاءت لفائدة 

  .هذه الرشحية، ول�شجيع الصÍافة ªلكرتونية
  . "للك يشء ٕاذا ما مت نقصان": ½ري ٔ�ننا نmٔسف، وكام يقول الشاعر
�ار اكذبة، �رة متس الو§دة الرتابية، فاليوم Ãسمع ونتابع ٔ�خ�ار زائفة، ٔ�خ 

Eٔن الصÍايف ا�ي توىل السGبق يف اخلرب مل يتmٔكد، ؤ�صبحت التضار»ت 
يف اEٔفاكر واملعاين ختتلف حىت كد�، ٔ�قولها، ٔ�ن ن�Lه مع اخلرب، ٔ�ن نعزي 

  . احلي ونبارك يف امليت، هذا يشء ½ري مق�ول
Eٔهنم مواطنون، حنن فرمغ ªجهتادات، رمغ ªمqيازات لكها واج�ة 

ننحين بتقد�ر ٔ�مام اEٔقالم واEٔدمغة املعقو¦ واملضبوطة، ½ري ٔ�ن الوزارة 

                                                 
2 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 
3 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications  

  . Pلهيا ٔ�ن تضبط اEٔمر �لÍد من التهيان ومن ال�شوðش
طر شقLق وتmٔيت حصافة نعتربها مرموقة يف مLدان  ال معىن بmٔن وفد زار قُ

اسGتغلهتا اخلصوم،  إالPالم إاللكرتوين تقول ٔ�شGياء ال ٔ�ساس لها من الصÍة،
  .خصوم و§دتنا الرتابية ؤ�صبحت متزق يف هذه الو§دة اليت نعتربها قدسGية

��ن يه املراق�ة اليوم؟ حصيح، هاك، ولكن ٔ��ن احملاسGبة؟ فLجب ٔ
الرضب بيد قوية Pىل لك املتالعبني ليكون Pربة ٕالعطاء قدسGية وٕالعطاء 

  .اEٔمهية �ليد اHهتدة والعقل ا�ي جيهتد ويبدع
 معىن بmٔن نوفر لهؤالء اEٔقالم والعقول ٔ�شGياء مثينة ومه يف اyEٔري ال ال

  .ðسGتحقوهنا، مع ا§رتايم الك�ري �لصÍافة إاللكرتونية اHدة
  .شكرا السGيد الرئIس

  :اجللسة رئIسالسGيد 
  . شكرا السGيد املس�شار، شكرا ٔ�سGيدي شكرا

  .قى من الوقتٕاذن، اللكمة اEٓن �لسGيد الوز�ر �لرد Pىل التعقLب فö تب

  :الناطق الرمسي »مس احلكومة ،االتصال وز�رالسGيد 
�وال، Ãشاطرمك وعندما نالحظ وجود جتاوزات هتم القضية الوطنية ٔ�و ٔ

  .املؤسسات نقوم »لتواصل مع تl املنا�ر
;نيا، هناí القضاء، Eٔنه يف السابق اكنت تتوقع جتاوزات يف احلياة 

�yالقLات املهنة، ولكن ال نعرف من  اخلاصة د«ل الناس، Pدم ا§رتامٔ
  املسؤول؟

اليوم مع النظام د«ل Pªرتاف القانوين الوزارة لك مارس كتصدر 
القامئة د«ل الصحف واملسؤولني Pلهيا والعناو�ن د«لها، وهذا هو ا�يل 

  .حتدثت Pليه د«ل ®رتIب املسؤوليات
كIشGتغلوا يف لك  ;لثا، تنصدرو لك يوليوز القامئة د«ل الصÍافLني ا�يل

املنا�ر، مبا فهيا الصÍافة الرمقية، هاذ اليش ما اكÃش حشال هاذي، راه يف 
اكن صفر اPرتاف قانوين »لصÍافة الرمقية، ما اكÃش عند� مواقع  2012

ٕالكرتونية معرتف هبا قانونيا، فكqوقع جتاوزات ما كنعرفو حىت مع من 
  .هنرضو من �حLة املسؤولية

  .جLد لك يش ½ادي Õيتطوراليوم اك�ن وضع 
  .شكرا

  :اجللسة رئIسالسGيد 
  .شكرا السGيد الوز�ر

و»ملناسGبة نتقدم لمك »لشكر اجلزيل Pىل مسامهتمك القمية يف هذه 
  . اجللسة

واملوÎة ٕاىل  3واEٓن ٕاذا مسحمت سGنqÈقل ٕاىل اEٔسGئZ اEٓنية وPددها 
íة واليت جتمعها كذLارة اخلارجâيد الوز�ر امللكف »لتGو§دة املوضوعالس .  

وسqÈطرق ٕاىل السؤال اEٓين اEٔول وموضوPه وضعية املصدر�ن، وقد مت 
وضعه من طرف فريق التجمع الوطين لÇٔحرار، فليتفضل ٔ�§د ٔ�عضاء 



�ٔكتو�ردورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن  2015 

10 

 )2016ينا�ر  19( 1437 ربيع الثاين 8

  .الفريق احملرتم لطرح السؤال

  :السGيد محمد البكوري املس�شار
  .شكرا السGيد الرئIس

  السGيدة والسادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

لسGيد الوز�ر احملرتم، ٕان قطاع التâارة اخلارجLة ٔ�صبح يعرف دينامLة ا
Xديدة ان�شلته من وضعية الرÕود ا�ي Pاشه مYذ سGنني، بعد تعيYIمك وز�را 
وصيا Pىل القطاع، فهذه نقطة البد من إالشادة هبا ق�ل ٔ�ن ٔ�طرح Pليمك 

  .هذا السؤال املرتبط بوضعية املصدر�ن املغاربة
ما يه إالجراءات اليت تقومون هبا ملصاح�ة املصدر�ن السGيد الوز�ر، 

  املغاربة ومساPدة املقاو¦ الوطنية Pىل حتقLق املنافسة؟
  .شكرا

  :اجللسة رئIسالسGيد 
  . شكرا السGيد املس�شار

 ZئGس�اللكمة اEٓن يف ٕاطار التعقLب �لسGيد الوز�ر، ٔ�س�سمح، اك�ن ٔ
�ٓنية .  

®منية العرض التصد�ري  سGنqÈقل ٕاىل السؤال اEٓين الثاين وموضوPه

�لمغرب، فاللكمة Eٔ§د السادة املس�شار�ن من فريق ªحتاد العام ملقاوالت 
  .املغرب لتقدمي السؤال

  :السGيد يوسف حميي املس�شار
  .شكرا السGيد الرئIس

  السGيدة الوز�رة، السادة الوزراء،
  ،السGيدات والسادة املس�شار�ن

امل تnٔmر »Eٔزمة ªقqصادية العاملية امجليع يعمل ٔ�ن املغرب Õبايق ب¼ان الع
  .نظرا HموPة من العوامل ٔ�مهها، ضعف الطلب اخلارo املوXه �لمغرب

  :السGيد الوز�ر
  ما يه خطة احلكومة لالنفqاح Pىل ٔ�سواق Xديدة؟  

ما يه كذí التدابري املت¿ذة لتمنية العرض التصد�ري وعقلنة 
  ملغريب؟ الواردات، حىت ال يتعمق العجز التâاري ا

ما يه، السGيد الوز�ر، التدابري Oمع ªس�ìر وال�رسيع يف تنفLذ �رامج 
دمع الصادرات وتعز�ز القدرات التصد�رية �لمقاو¦ املغربية، وكذا عرصنة 

  إالطار القانوين �لتâارة اخلارجLة؟

  :السGيد رئIس اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار

فريق احلريك حول موضوع ٔ�ما السؤال الثالث واملقدم من طرف ال
  .تنافسGية الصادرات املغربية، فليتفضل ٔ�§د ٔ�عضاء الفريق لتقدمي السؤال

  :املس�شار السGيد م�ارك السGباعي
  .شكرا السGيد الرئIس

  السGيدة والسادة الوزراء،
  السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ب اعNده يعرف املزيان التâاري جعزا تفامق yالل السGنوات اyEٔرية gس�
  . Pىل ªسGترياد gشلك Õبري

وقد سGبق لمك، السGيد الوز�ر، ٔ�ن ٔ�Pلنمت عن �ر�مج يقوم Pىل �شجيع 
الصادرات املغربية وعقلنة الواردات وذí بوضع ٕاسرتاتيجية وطنية واحضة 

  . املعامل هتم التâارة اخلارجLة واحلاكمة
  :وPليه Ãسائلمك السGيد الوز�ر

  الصادرات املغربية؟من طرف احلكومة ل�شجيع ما يه التدابري املت¿ذة 
وما يه رؤية احلكومة لالنفqاح Pىل اEٔسواق إالفريقLة يف ٕاطار تعاون 

  جYوب بدل ªعNد Pىل اEٔسواق التقليدية؟ - جYوب
  .شكرا السGيد الرئIس

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

لرد Pىل اEٔسGئZ وٕاىل مسحتوا اEٓن سmٔعطي اللكمة �لسGيد الوز�ر �
  .الثالثة واملتعلقة »لصادرات املغربية، فليتفضل مشكورا

السGيد محمد عبو الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناPة والتâارة وإالس�ìر 
  :وإالقqصاد الرمقي امللكف »لتâارة اخلارجLة

  .شكرا السGيد الرئIس احملرتم
  السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  ادة الوزراء احملرتمني،السGيدة والس
�ود بداية ٔ�ن ٔ�توXه »لشكر اجلزيل �لسادة املس�شار�ن احملرتمني Pىل ٔ

  .طرqم لهذا السؤال الهام واملتعلق مبوضوع وٕاشاكليات الصادرات
يه مYاسGبة ٔ�ريد من yاللها ٔ�ن ٔ�ؤكد Pىل ٔ�ن الصادرات املغربية تعاين 

�ساسا يف ٔ Zوية، واملمتثLÈضعف العرض التصد�ري من بعض املشالك الب
املغريب وقZ تنويعه، وتعاين كذí من املنافسة الشديدة يف اEٔسواق 

  . اOولية التقليدية
ومن ٔ�Xل جتاوز هذه الصعو»ت وجب التذكري Pىل ٔ�ن Xل اEططات 
وإالسرتاتيجيات ا�يل وضعهتا احلكومة ومن yاللها كذí الوزارة امللكفة 

ة yاصة لتمنية وتطو�ر قطاع الصادرات هبدف »لتâارة اخلارجLة، ٔ�ولت ٔ�مهي
تقوية اEٓليات املوÎة Oمع التصد�ر ومواÕبة املقاوالت املصدرة ملساPدهتا 
Pىل تذليل الصعو»ت اليت تواÎها وكذا الرفع من تنافسIهتا يف اEٔسواق 

  .اخلارجLة
ويف هذا الصدد، قامت الوزارة امللكفة »لتâارة اخلارجLة ٕ»Pداد وتزنيل 

، 2016ل  2014خمطط وطين لتمنية املبادالت التâارية �لفرتة املمتدة من 



�ٔكتو�ردورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن  2015 

11 

 )2016ينا�ر  19( 1437 ربيع الثاين 8

وا�ي يضع من بني ٔ�ولو«ته ®مثني وتطو�ر وٕانعاش الصادرات، وا�ي يعد 
  . مدyال ٔ�ساسGيا ملعاجلة املزيان التâاري الوطين

وقد سامه تنفLذ هذا اEطط »ٕالضافة ٕاىل خمططات ٔ�خرى يف حتسن 
، حLث ®راجع 2015لتâاري �لسلع واخلدمات لسGنة ملموس يف املزيان ا

 %37مليار درمه ٔ�ي بÈسGبة تقدر ب  40جعز املزيان التâاري حبوايل 
  . مقارنة مع نفس الفرتة السGنة املاضية

�شهر  6كام جسل رصيد املغرب من احqياطي العمZ الصعبة ما يفوق ٔ
�شهر،  7ه ، والسGيد وز�ر املالية تيmٔكد يل ٔ�ن%25ونصف �ز«دة تقدر ب ٔ

  .ٕاذن هذا كذí مؤرش ٕاجيايب Xدا
و»لÈسGبة ملعدل تغطية الواردات »لصادرات من سلع وyدمات، فقد 

، هو ٔ�حسن معدل مسâل yالل العرش %82تقريبا  2015بلغ هناية سGنة 
، ما شفYا هاذ P2005ىل ما ٔ�ظن  2004سGنوات اyEٔرية، من سGنة 

  . اEٔرقام
ني الصادرات والواردات من yالل و�سعى الوزارة كذí خللق توازن ب

العديد من التدابري اليت هتم »Eٔساس تعز�ز ٕاطار املراق�ة امجلرÕية وماكحفة 
اdهتريب ولك ٔ�شاكل الغش وتعز�ز مراق�ة مطابقة املواد املسGتوردة �لمعايري 

  .التقYية والصحية والبيL²ة، وكذí تعز�ز �ٓليات امحلاية التâارية
�خرى ٔ�مهية »لغة لتحسني مواÕبة املقاوالت وتويل الوزارة من Îة ٔ

  . املصدرة، مبا فهيا حىت املقاوالت املبتدئة من yالل تطو�ر �ٓليات اOمع
يف هذا الصدد تواصل الوزارة تفعيل مجموPة من الربامج اOامعة نذÕر 

  :مهنا

  �رامج عقود ®منية التصد�ر؛ -

 �رامج ªفÍqاص يف جمال التصد�ر؛ -

 �ر؛�رامج مجموPة التصد -

 .و�رامج تدويل املعارض القطاعية املتخصصة -
كام تعمل الوزارة §اليا Pىل ٕاPداد �رامج ٔ�خرى Oمع املقاو¦ املصدرة 

دئ ــــــدر املبtqوالرفع من تنافسIهتا يف اEٔسواق اخلارجLة كرب�مج املص
(les primo-exportateurs)  ربP و�ر�مج تدويل املقاوالت املغربية

شGبكة ال�سويق اOولية يف بعض اEٔسواق بطبيعة احلال دمعها ٕالÃشاء 
وسIمت جتميع لك هذه الربامج يف ٕاطار �ر�مج شامل ومYدمج  الواPدة،

(contrat intégré)  تلف �رامجE سط�يق ويوفر ولوج مGسÈيضمن الت
 .دمع الصادرات

»ٕالضافة ٕاىل ذí متت مضاعفة اجلهود من ٔ�Xل تنويع العرض 
Eرب اP شطة الرتوجيية »خلارج، مما التصد�ريÃEٔططات القطاعية وتعز�ز ا

  . مكن من حتسني تواXد املنتوXات الوطنية يف اEٔسواق اOولية
ا�ي  2016 - 2014ويف هذا إالطار متت مواصZ الرب�مج الثاليث 
 ،ð(Maroc Export)رشف Pىل ٕاجنازه املركز املغريب ٕالنعاش الصادرات 

  .مقاو¦ Xديدة Pىل اEٔقل سGنو« 200مواÕبة  حLث ðسعى هذا اEطط ٕاىل
 Ã20شاط ®روجيي لفائدة  140تنظمي حوايل  2015وقد عرفت سGنة 

قطاع مصدر، Pرب تنظمي قوافل �لرشاكة وخمططات تواصلية لتعز�ز و®روجي 
صورة العرض املغريب يف اEٔسواق املسGهتدفة وذí من yالل املعارض 

ئية، ٔ�عامل مقابل ٔ�عامل، ز«رة الزبناء اOولية املتخصصة، ا�لقاءات الثنا
  .الك�ار �لمغرب، وامحلالت إالPالمLة الرتوجيية

وبفضل اHهودات املبذو¦ من طرف الوزارة، املركز املغريب ٕالنعاش 
واملقاوالت املصدرة من Îة ;نية، مت �سجيل تنوع  ،الصادرات من Îة

سوق  40ف ملموس يف اEٔسواق اخلارجLة، وذí من yالل اسGهتدا
  . دويل

وقد خصصت الوزارة ٔ�مهية »لغة لÇٔسواق الواPدة »لÈسGبة �لعرض 
التصد�ري املغريب، yاصة يف بعض اOول ٕ»فريقLا جYوب الصحراء و�ٓسGيا 
ؤ�مر�اك الالتيLÈة وب¼ان اخلليج، حLث اسGتnٔmرت دول ٕافريقLا جYوب 

ية »خلارج من اÃEٔشطة الرتوجي  40%الصحراء واOول اEٔسGيوية مبا يقدر ب
  .2013سGنة  18%، عوض y2015الل سGنة 

»لرمغ من ®راجع حصة دول ªحتاد اEٔورويب من مجموع اÃEٔشطة 
يظل هذا الرشيك ªسرتاتيجي  2015الرتوجيية املنظمة yالل سGنة 

 íرب العامل، وذP شاط الرتوجيي �لعرض التصد�ري املغريبÈوىل �لEٔة اÎالو
التظاهرات املتخصصة Pامليا تنظم يف دول هذا راجع لكون ٔ�كرب املعارض و 

  .ªحتاد
وسGتعمل الوزارة كذí من yالل �ر�مج اEٔسواق ªفرتاضية Pىل 

  . تطو�ر صادرات املقاوالت الصغرية واملتوسطة
»لÈسGبة لٕالجراءات والتدابري املت¿ذة لعرصنة إالطار القانوين، فقط 

جملسمك املوقر اEٔسابيع  ٔ�yربمك بmٔن املرشوع ٕان شاء هللا سGيÍال Pىل
  . املق�Z، ق�ل قليل صادقYا Pليه داyل ا�لجنة مبâلس النواب وذí »ٕالجامع

ؤ�yريا، الوزارة يه بصدد ٕاPداد رؤية مسGتق�لية لتطو�ر التâارة 
سGمتكن هذه إالسرتاتيجية من ٕاPداد  2025اخلارجLة، هذا القطاع يف ٔ�فق 

زز املك�سGبات احملققة يف ٕاطار مرجعية مqاكمZ ومYدجمة من شmٔهنا ٔ�ن تع
  . اEطط الوطين لتمنية املبادالت التâارية

  .شكرا السGيد الرئIس

  :السGيد رئIس اجللسة
  . شكرا السGيد الوز�ر

 �واEٓن سÈسGمتع تباPا ٕاىل التعقLبات Pىل جواب السGيد الوز�ر، وس�Èدٔ
ٕ»عطاء اللكمة Eٔ§د ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لÇٔحرار، فليتفضل 

  .ورامشك

  :املس�شار السGيد محمد البكوري
  .شكرا السGيد الرئIس
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Ãشكرمك السGيد الوز�ر Pىل جوا�مك املهم، و�مثن النتاجئ اليت حققمتوها 
  . لصاحل هذا القطاع

كام نعمل جLدا ٔ��مك واÕبمت املصدر�ن من yالل قافZ التصد�ر ووقفمت Pىل 
تلف Îات اململكة، خمتلف املشالك اليت تعا�هيا املقاو¦ املصدرة Pرب خم 

واسGتجبمت gشلك فوري من yالل ت�سGيط مساطر التâارة اخلارجLة اليت 
نعتربها ٔ�مه اEٔوراش اليت اعمتد Pلهيا اEطط الوطين لتمنية املبادالت 
التâارية، اليشء ا�ي ٔ�دى و»مللموس ٕاىل ®منية وتطو�ر وٕانعاش الصادرات 

  . املغربية
نتاجئ احملققة من yالل املعطيات هذا النâاح امللحوظ Pربت عنه ال 

الصادرة اEٔسGبوع املايض فقط عن مكqب الرصف، اليت ٔ�كدت ٔ�ن العجز 
التâاري ®راجع وEٔول مرة yالل العرشية اyEٔرية، حLث ارتفعت ÃسGبة 

اكنت سGنة  51مقابل  59%تغطية الصادرات �لواردات ٕاىل §دود عتبة 
  . فهتا هذه التغطية، ٕاذ تعترب ٔ�Pىل ÃسGبة عر 2010سGنة  50%، و2014

ورمغ ذí، السGيد الوز�ر، فmٓمال املصدر�ن املسGمترة وتقلبات السوق 
جتعل مYا نطالبمك »ملزيد من إالبداع وªبتاكر واملواÕبة لرتىق مقاولتنا 
املصدرة �لمسGتوى ا�ي نطمح ٕاليه مجيعا، اعتبارا بmٔن التواصل هو ٔ�قوى 

دة، yاصة ؤ�ن Pلمنا ٔ�ن مفqاح �لتبادل التâاري القوي وكذí اجلو 
 öيا عرفت بعض املشالك فGالرشاكت املغربية اليت صدرت الربتقال ٕاىل روس
يتعلق �رفض بعض المكيات، وانتقلت املعركة حسب ما يبدو من سGياق 
املعركة التâارية مع ªحتاد اEٔورويب ٕاىل روسGيا، فmٔ�ن �مكن اخللل، السGيد 

   الوز�ر؟ هل يف اجلودة ٔ�و يف التواصل؟
  .شكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  . شكرا السGيد الرئIس

ٕاذن ويف نفس السGياق سGنعطي اللكمة اEٓن �لمتدyل املوايل يف ٕاطار 
التعقLب دامئا وهو فريق ªحتاد العام ملقاوالت املغرب، فليتفضل ٔ�§د 

�عضاء الفريق مشكورأ.  

  :املس�شار السGيد يوسف حميي
  .شكرا السGيد الرئIس

ن ننوه بعمل الوزارة، حقLقة هو معل Xدي واEٔرقام السGيد الوز�ر، حن
تتلكم، وننوه كذí »لرشاكة املثالية اليت ®ربطهم خشصيا و®ربط وزار®مك مع 

  . ªحتاد العام ملقاوالت املغرب
قلمت، السGيد الوز�ر، ٔ�ن إالشاكل اEٔول هو تنويع العرض التصد�ري، 

تنويع هاذ العرض، ل عين فعال، ولكن مل ÃسGمتع ما يه ٕاجراءاته املت¿ذة ي
يعين، العرض yاصة ملعاجلة هاذ العرض، تنويع هاذ العرض ما يه التدابري 

  املت¿ذة؟ 
نظن كذí، السGيد الوز�ر، ٔ�نه جيب حتسني قدراتنا يف إالنتاج 

  . الصناعي، Eٔهنا تعوق املصدر�ن وتعوق ªسGتâابة لهذه الطلبات
سGياسة ال�رسيع الصناعي يف ويف هاذ إالطار ندعو �لقLام بوقفة لتقLمي 

شقها املتعلق »لتصد�ر، حىت �متكن من تقومي ما ٕاعوج مYه مبا حيفظ 
  . سGياسة توازن املزيان التâاري

، ٕاشاكلية املقاربة، مقاربة التâارة التâارية »لÈسGبة هناك، السGيد الوز�ر
لÇٔسواق الواPدة، ومهنا السوق إالفريقLة Pىل س�Lل املثال، ويه سGياسة 

  . كLة كام تعلمونمل 
   احYا �رى، السGيد الوز�ر، ٔ�ن تعدد الفاPلني يف هذا إالطار ٔ�عين

Maroc Export) (l’OCE4, l’AMDL5,  يثقل من وترية العمل
   .وحيد من جناعته ومن فعاليته

ونعتقد ٔ�نه جيب ضامن Ãªسâام والتâاÃس بني السGياسات احلكومLة، 
Yةفعال هناك ٕاجراءات كثرية ولكهنا م�لق .  

وهذا ما جيلعنا، السGيد الوز�ر، ن�ساءل هل �Oمك خريطة ٔ�و 
ٕاسرتاتيجية مÈسجمة؟ ولكن احYا كهنمت »الÃسâام dمتكني القطاع اخلاص 

  . من ولوج هذه اEٔسواق gسالسة
ولكن ٔ�ظن، واحYا مسعنا اجلواب د«لمك ٔ�ن إالسرتاتيجية اليت ٔ�نمت بصدد 

مYمك ٕارشاكنا كام تعملون هبذا  ٕاPدادها سGمتكYنا من هذا النâاح، ونطلب
  . مYذ مدة

هل لمك، السGيد الوز�ر، كذí فكرة عن ٕاسرتاتيجية ٕالدامة هذه 
  ªس�ìرات وتطو�رها؟ 

ٕاسرتاتيجية لرصد وت��ع هذه يقظة ٔ�ال حنتاج، السGيد الوز�ر، ٕاىل �ٓليات 
   اEٔسواق؟

وكذí يف سلسZ ا�لوIXس�Lك يلعب النقل الطريق اOويل دورا 
« يف صادراتنا، وهذا القطاع مل ðسGتفد من هذه التحفزيات اليت حمور

اسGتفادت مهنا القطاPات املصدرة اEٔخرى، مما يفرس جYيLÈة اEٔسطول 
املغريب، وهاذ يدفع بنا �لتوXه ٕاىل اEٔساطيل اEٔجYبية، وهذا مشلك 

  .اقqصادي وسGيادي، السGيد الوز�ر
  .شكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  . �شارشكرا السGيد املس 

واللكمة اEٓن ٕاىل ٔ�§د ٔ�عضاء الفريق احلريك �لتعقLب، فليتفضل 
 .مشكورا

  :املس�شار السGيد ٔ�محد شد
  .شكرا السGيد الرئIس

  .السGيد الوز�ر
                                                 

4 Office de Commercialisation et d'Exportation 
5 Agence Marocaine de Développement de la Compétitivité 

Logistique 
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بطبيعة احلال لعل العجز احلاصل يف املزيان التâاري راجع »Eٔساس ٕاىل 
ا�يل وقعها اخنفاض الرضائب امجلرÕية مبقqىض اتفاقLة التبادل احلر التâاري 

املغرب، م%ال تنعرفوا ٔ�ن املغرب ما اسGتفدش مهنا بوا§د المكية ا�يل اكن 
املغرب Õيتصورها، مقابل ٔ�ن املغرب ما اسGتافدش يف نفس الوقت من هاذ 

  . التبادل احلر فö خيص الصادرات لÇٔسواق اخلارجLة
ويف نفس الوقت تنالحظو، السGيد الوز�ر، واش فعال ٔ�ننا اك�ن هاذ 

نظومة وال هاذ الرب�مج اجلديد، §اول �ركز وال يد�ر �شخيص Pىل امل 
اEٔشGياء ا�يل تقدموا هبا إالخوان ومدى حصة الصادرات د«لنا لÇٔسواق 

  . اخلارجLة والتقليدية
ويف نفس الوقت، السGيد الوز�ر، واش فعال ٔ�ننا عند� وا§د 

ا وحناولو إالسرتاتيجية Xديدة Pىل ٔ�ساس ٔ�ننا نغريو من السGياسة د«لن
اجلنوب واEٔسواق ٔ�خرى  -ونتوÎو لÇٔسواق الغري التقليدية، م%ال اجلنوب

  .ا�يل فعال ٔ�هنا ٔ�سواق واPدة
  السGيد الوز�ر، 

تنعرفو بmٔن الصادرات د«لنا عندها مجموPة د«ل املشالك ا�يل yاص 
فعال �شخيص حقLقي، Pىل ٔ�ساس ٔ�ن املصاح�ة واملواÕبة وفعال ٔ�ننا 

ا حىت بعض املرات ٔ�ننا yاصنا نقدمو بعض التنازالت والتكو�ن، ورمب
وبعض اOمع »ش ميكن ٔ�ننا التâارة د«لنا والصناPة د«لنا ®كون يف املسGتوى 

  . د«ل املنافسة
اك�ن بعض ال~ذج ا�يل رمبا تنلقاو بعض اOول ٔ�قل مYا Pىل مسGتوى 

اق Pدد الساكن وPىل مسGتوى التكو�ن، وتنلقاو بmٔن تتغزو بعض اEٔسو 
�كرث من الصادرات املغربيةٔ .  

يف نفس الوقت، السGيد الوز�ر، واش فعال ٔ�ننا الحظنا ومسعنا بmٔن 
اكينة وا§د ا�لجنة د«ل تقيص احلقائق فö خيص النتاجئ د«ل ا�لجنة ا�يل 
  ®كونت من جملس املس�شار�ن حول الصندوق د«ل التصد�ر وال�سويق؟ 

  .وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  . لسGيد املس�شارشكرا ا

ٕاذن اEٓن اللكمة �لسGيد الوز�ر �لرد Pىل التعقLبات فö تبقى � من 
 .الوقت، فليتفضل مشكورا

السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر الصناPة والتâارة وإالس�ìر وإالقqصاد 
  :الرمقي امللكف »لتâارة اخلارجLة

  .شكرا السGيد الرئIس
  .Pىل تعقLباهتمشكرا �لسادة املس�شار�ن احملرتمني 

بغيت فقط ندقق وا§د الرمق تفضل به السGيد رئIس الفريق، حصيح ٔ�ن 
»لÈسGبة �لتغطية وÕهيم السلع  %82®لكمت Pىل وا§د الرمق د«ل 

هيم فقط  %58.5واخلدمات، الرمق ا�يل تفضلتو به السGيد الرئIس هو 

  .السلع
صادرات احلوامض ٕاىل السوق الرويس ٔ�صبحت من املايض، ا�هتÊى 

  . هذا املوضوع
  .امحلد × اليوم املغرب Õيصدر، املصدر�ن Õيصدروا ما اكيÈش ٕاشاكل

تنويع العرض التصد�ري اكن من اEٔهداف الرئIسGية واEٔساسGية 
التصد�ر ٔ�و ا�لقاءات اجلهوية �لتصد�ر، و»لفعل اليوم كنتوفرو Pىل  تلقافال

  . عرض تصد�ري Pىل مسGتوى لك اجلهات
نتاج والتصنيع وربطه »Eطط ال�رسيع الصناعي، حتسني قدراتنا Pىل االٕ 

�Õيد اليوم لك هاذوك املنظومات الصناعية ٔ)les écosystèmesاليوم  (
  .اك�ن و§د اجلزء فهاذ املنظومة هيم معلية ال�سويق

  .شكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
شكرا السGيد الوز�ر، و»ملناسGبة نتقدم لمك كذí »لشكر اجلزيل Pىل 

  . القمية يف هذه اجللسةاملسامهة 
واEٓن نqÈقل ٕاىل السؤال اEٓين اEٔول املوXه ٕاىل السGيد الوز�ر املنتدب 
Oى رئIس احلكومة امللكف »لوظيفة العمومLة وحتديث إالدارة حول ٕاسGناد 
املسؤولية يف الوظيفة العمومLة، واللكمة Eٔ§د السGيدات ٔ�و السادة 

Oة الكونفدرالية اPميقراطية �لشغل لتقدمي السؤال املس�شار�ن من مجمو
 .املقدم من طرفه

  :املس�شار السGيد عبد احلق §Iسان
  .شكرا السGيد الرئIس

  .السGيدة والسادة الوزراء
  .السادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمون واحملرتمات

ب املسؤولية صðشلك ٕاصالح م�ار«ت ªنتقاء �لتعيني يف مYا
مLة ورشا اسرتاتيجيا Oى مYظمتنا واملناصب العليا »لوظيفة العمو 

الكونفدرالية اOميقراطية �لشغل، و�راهن Pىل هذا إالصالح لتحقLق 
�هداف ٔ�ساسGية مهنأ:  

�وال، تطو�ر الكفاءات وòارات اEٔطر العامZ »لوظيفة العمومLة ٔ
  وتطو�ر مسارها إالداري؛

  ;نيا، الريق بmٔداء املرافق العمومLة وجتويد yدماهتا؛
  . ªسGتâابة النتظارات املرتفقني و»يق الرشاكء الوطنيني واOوليني;لثا، 

ولطاملا �ضلت الكونفدرالية اOميقراطية �لشغل من ٔ�Xل القطيعة مع 
التعيني املبارش، وما اكن �كرسه من زبونية وحمسوبية ووالءات لÇٔش¿اص 

  .والهيئات مما ٔ�nر سلبا Pىل السري العادي �لمرفق العمويم
®كرðس م�ادئ اOسGتور املتعلقة »ملساواة و®اكفؤ الفرص، مت  مفن ٔ�Xل

اعNد م�ار«ت إالنتقاء �لتعيني يف املسؤولية واملناصب العليا »لوظيفة 
العمومLة، ½ري ٔ�ن الواقع والتجربة ٔ�»نت عن وجود اخqالالت »مجلZ �شوب 
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  .نظام ªنتقاء
ة اليت سGتعمتدها وزار®مك �ا Ãسائلمك، السGيد الوز�ر، عن التدابري العملي

  .من ٔ�Xل التطبيق السلمي �لقانون والقطع مع املامرسات احلالية
  .وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا �لسGيد املس�شار

  .اEٓن، اللكمة �لسGيد الوز�ر لٕالXابة Pىل السؤال، فليتفضل مشكورا

 السGيد محمد م�ديع الوز�ر املنتدب Oى رئIس احلكومة امللكف »لوظيفة
  :العمومLة وحتديث إالدارة

  .شكرا السGيد الرئIس
  السGيد املس�شار احملرتم،

�وال، لIست هناك ٔ�ي م�ار«ت لولوج املناصب العليا ٔ�و مYاصب ٔ
املسؤولية يف الوظيفة العمومLة، بل الولوج ٕاىل هذه املناصب هو مؤطر 

  .بقانون يوحض مسGتويني من التعيني
�وال، املسGتوى اEٔول يتعلق »ملناصٔ ،íني كذPب العليا، وهتم فهيا نو

فهيا املناصب اليت يمت التعني فهيا يف اHلس الوزاري، واملناصب اليت يمت 
التداول gشmٔهنا يف جملس احلكومة، اكلكqاب العامون، ومد�رو إالدارات 

  .املركزية
والقانون التنظميي ا�ي يؤطر هذا املقqىض، §دد املبادئ اليت يتعني 

تعيني يف هذه املناصب ويه املساواة، ®اكفؤ الفرص، الشفافLة مراPاهتا يف ال 
  .وªسGتحقاق

املساواة من yالل فqح »ب الرتشGيح ٔ�مام مجيع املغاربة املسGتوفني 
  .�لرشوط املطلوبة

والشفافLة بواسطة إالPالن عن فqح »ب الرتشGيح، بÈرشه Pىل بوابة 
ن من ذوي اخلربة ال�شغيل العمويم، وªسGتحقاق Pرب ٕا§داث جلنة تتكو

والكفاءة وªخqصاص، والكفاءة من yالل اشرتاط توفر املرتحشات 
  .واملرتحشني Pىل مسGتوى Pايل من التعلمي

املالحظ حقLقة، ٔ�ن هذه املنظومة اليت Xاءت لتقطع مع ما اكن من 
ق�ل، و�سدي اOميقراطية لولوج هذه املناصب حسب املقايIس اليت مت 

  .رسدها
ٕاال ٔ�نه بعد تقLمي مقنا به اEٓن، تبني Pىل ٔ�ن هذا القانون ميكن حتسYIه 
وجتويده وتعدي� ليتالءم مع املسGتâدات ولرياعي هذه ªخqالالت، رمبا 
اليت مت التطرق لها من طرف السGيد املس�شار احملرتم، خصوصا توحLد 

  .رشوط الرتشGيح �لمناصب العليا بني خمتلف القطاPات الوزارية
اك مYصب مد�ر مركزي يف وزارة الصÍة ال يتطابق مع مYصب فهن

مد�ر مركزي يف وزارة املالية، ٕاىل �ٓخره، وٕاPادة النظر كذí يف جلنة 
  .الرتشGيÍات

  .شكرا السGيد الرئIس

  :السGيد رئIس اجللسة
  . شكرا السGيد الوز�ر

  .اللكمة Eٔ§د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقLبٕاذن، اEٓن 

 Gر« حلرشاملس�شارة السn يدة:  
  .شكرا السGيد الوز�ر

فYحن ?كونفدرالية، نعرف Pىل ٔ�ن هناك قوانني، وهناك مرسوم، كام 
�رشمتٔ.   

املشلك احلقLقي ا�يل اك�ن، السGيد الوز�ر، هو يف ا�لâان امللكفة  ،لكن
»النتقاء، فهناك انعدم الثقة فهاذ ا�لâان، نظرا Eٔن الناس كتعرف مسGبقا ٔ�ن 

ى لوا§د السGيد، وبmٔن ªنتقاء Õيمت بطريقة Pىل املقاس، املناصب ½ادي تعط
  . هاذي من بني اEٔشGياء ا�يل اكينة

من بني اEٔشGياء كذí ا�يل كنالحظوها، التوقLت د«ل إالPالن عن 
املبار«ت، بعض املرات يف العطل، هناك كذí مجموPة د«ل اEٔشGياء ا�يل 

  .ك�شوب هاذ ا�لâان ا�يل كتلكف »النتقاء
كذí، السGيد الوز�ر، مجموPة د«ل املناصب شاغرة، وما  هناك

Pلنتوش فهيا Pىل م�اراة، وما درتوش جلان، م%ال يف وزارة ادرتوش، وما 
املالية هناك مYصب د«ل الاكتب العام، املف�ش العام، مد�ر ٔ�مالك اOو¦، 
وكذí »لÈسGبة لوزار®مك، حلد اEٓن ما زال السGيد مد�ر حتديث إالدارة 

رس òام الاكتب العام »لنيابة رمغ جتاوز املدة احملددة يف املرسوم والقانون ميا
  .التنظميي ا�يل يه ثالثة ٔ�شهر

هناك كذí مجموPة د«ل التلكيفات اليت تطول وتبقى مفqو§ة م%ل يف 
  .وزارة الرتبية والتعلمي، هناك مYاصب شاغرة يف مجموPة د«ل الوزارات

�هنا هاذ رجعنا ٕاىل احملسوبية والزبونية، السGيد الوز�ر، املالحظ هو ٔ
  .وهذا Õي¿يل اس�Lاء Oى املوظفني ؤ�طر اOو¦

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا، شكرا

  .اللكمة �لسGيد الوز�ر �لرد Pىل التعقLب ٕاذا اكن هناك تعقLب، تفضل

السGيد الوز�ر املنتدب Oى رئIس احلكومة امللكف »لوظيفة العمومLة 
  :وحتديث إالدارة

ٕاىل اكن بعض ªخqالالت وال بعض املالحظات وال بعض 
ªقرتا§ات، من ٔ�Xل حتسني هذه اEٓلية، و�رجعوها ٔ�كرث شفافLة ؤ�كرث 

  .دميقراطية، مرح�ا السGيدة املس�شارة
»لÈسGبة �لمناصب الشاغرة »لÈسGبة �لوظيفة العمومLة، فعال، اك�ن هاذ 

احلكومة و½ادي ي�ت القضية هاذي، ولكن، الرتشGيÍات تقدمت لرئاسة 
  .فهيا يف ٔ�قرب اXٓEال
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  .شكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  . شكرا السGيد الوز�ر

اEٓن اللكمة Eٔ§د ٔ�عضاء الفريق ªسGتقاليل �لو§دة والتعادلية لطرح 
السؤال اEٓين الثاين، حول موضوع مسطرة التوظيف »لتعاقد، فليتفضل 

  .مشكورا

  :املس�شار السGيد احلسن سليغوة
  رئIس،السGيد ال

  السGيدة والسادة الوزراء،
  السGيدات والسادة املس�شار�ن،

  السGيد الوز�ر،
�صبح العديد من املواطنني ي�ساءلون عن مسطرة التوظيف يف ٔ
املسGتق�ل، خصوصا ؤ�ن هناك العديد من الترصحيات اليت تتâه حنو 

  .التوظيف حسب اخلصاص عن طريق التعاقد
السGيد الوز�ر، عن املساطر اليت  وتنو�را �لرٔ�ي العام الوطين Ãسائلمك،

  سGت��عها الوزارة مسGتق�ال من ٔ�Xل التوظيف »لتعاقد؟ 
وهل تفكر احلكومة يف وضع اEٓليات الكفZL لرفع مردودية املوظفني 

  احلاليني وحتفزيمه؟
  .وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

  .اللكمة اEٓن �لسGيد الوز�ر �لرد Pىل التعقLب

د الوز�ر املنتدب Oى رئIس احلكومة امللكف »لوظيفة العمومLة السGي
  :وحتديث إالدارة

  . شكرا السGيد املس�شار احملرتم
نبغي نوحض ونؤكد ٔ�ن هناك تفكري وهناك ٕاPداد مرشوع مرسوم 
�لتوظيف »لتعاقد، لكن هذا التعاقد لن حيل حمل التوظيف النظايم، 

ال اEٓن، وسGيmٔيت خللق دينامLة سGيكون مواز« وممكال ملا هو Pليه احل
Xديدة يف إالدارة العمومLة وسGي¿لق فرص �لشغل ٕاضافLة لطاليب 

  . التوظيف، وسIسد خصاص Pربت عنه Pدة قطاPات
وحقLقة، هناك هذا اEٔمر ا�ي ينقسم ٕاىل قسمني، التعاقد Pىل 
مسGتوى اخلرباء والتعاقد Pىل مسGتوى املناصب التنظميية، يعين، هذا 

  . مYصب �ل¿رباء من ٔ�Xل موضوع حمدد وفرتة حمددة 12دد املرشوع حي
و»لÈسGبة �لتعاقد يف املناصب النظامLة فهو مفqوح للك الوظائف من 
الصغرية حىت املسGتوى العايل، و�ريد هبذا اEٔمر yلق دينامLة Xديدة حتفزيية 

  .قوية وتوسGيع الوPاء خللق مYاصب الشغل

  .شكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  . د الوز�رشكرا السGي

وكذí ال ðسعنا ٕاال ٔ�ن نتقدم لمك »لشكر اجلزيل Pىل هذه املسامهة 
  .القمية يف هذه اجللسة

واEٓن ٕاذا مسحمت، »يق امسح يل تفضل، »يق عندمك الوقت �لتعقLب، 
�س�سمح السGيد الرئIس، اللكمة لمكٔ.  

  :املس�شار السGيد عبد السالم ا�لبار
  . شكرا السGيد الرئIس

  .هيا حىت »س، Pادي XداPىل ٔ�ي ما ف
فالسGيد الوز�ر، هاذي من املعا�ة د«ل املس�شار الربملاين، السGيد 
الرئIس، هاذي من املعا�ة دامئا، هللا �كون يف العون د«ل امجليع راه تنقLلو 
yدامني ونباتو yدامني، وهذا هو القدر د«لنا، ما Pلينا ٕاال ٔ�ن �اكحف يف 

  .السGيد الرئIس yدمة الوطن، وهذا يشء مق�ول،
  . السGيد الوز�ر، ٔ�عود ٕاىل التوظيف »لتعاقد

�رجومك، السGيد الوز�ر، الفريق ªسGتقاليل ٔ�راد هبذا السؤال رفع ٔ
ا�ل�س، وبغينامك اليوم تقولوا �لمغاربة راه ما اكيÈش التوظيف »لتعاقد، راه 

 اوقو التوظيف غيبقى توظيف والتعاقد ½ادي �كون لفÀة معينة، Eٔننا اليوم 
قوة اEٔسامء وقوة اEٔخ�ار الزائفة وهناك من يغتمن الفرصة خللق الفqنة وسط 

  . اHمتع
ٕاذن احYا مقصود ٔ�ننا نmٔكدوا اليوم ٔ�ن التوظيف ½ادي يبقى Õيف ما 
اكن، ا�لهم ٕاىل اكن يش توظيف »لتعاقد �ل¿رباء ٔ�و ذوي ختصصات yاصة، 

  . النوع من التعاقدفالوزارة رحبا ٔ�يضا وامqصاصا �لبطا¦ حفبذت هذا 
�رجومك، السGيد الوز�ر، راه املغاربة ما بقاوش ðسGتحملوا اليوم ðسمعوا ٔ
�خ�ار وا§د ٔ�خرى ½ري العادي، وما نفqحوش اHال »لساكت د«لنا ملن ٔ

  .�ريد سوء »سGتقرار هذا الوطن احلبIب
  .شكرا السGيد الوز�ر

  :السGيد رئIس اجللسة
  . شكرا السGيد الرئIس

  .�لسGيد الوز�ر �لرد Pىل التعقLب، فليتفضل مشكورا واEٓن اللكمة

السGيد الوز�ر املنتدب Oى رئIس احلكومة امللكف »لوظيفة العمومLة 
  :وحتديث إالدارة

عطيتYIا هاذ الفرصة »ش نوحض هاذ اشكرا السGيد املس�شار ا�يل 
  .القضية هاذي

احلكومة كتفكر اEٓن وكتعد مرشوع مرسوم �لتوظيف »لتعاقد Pىل 
مسGتويني، مسGتوى اخلرباء ومسGتوى املناصب النظامLة، ولكن مكمكل، 
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مكرادف، مكوازي �لتوظيف النظايم املعتاد ولن حيل حم�، فهو ممكل 
وموازي وسGيوسع ٕاماكنية yلق مYاصب شغل ٔ�خرى، وسGيؤهل هؤالء 

  .املتعاقدون �¼خول ولولوج الوظيفة العمومLة Pرب املباراة
وا مYاصب شغل Xديدة »ش نلبيو طلبات Xات هاذ القضية »ش نوفر 

د«ل بعض القطاPات يف بعض اخلصاص املعرب عهنا، ورمبا نقول ٔ�ن 
املتعاقدون سGي¿لقون دينامLة وسGتكون عندمه مردودية ٔ�كرث، Eٔهنا 

  .سGتكون يعين متديد التعاقد ٔ�و العقدة سGيكون حسب إالنتاجLة واملردودية
رشوع لIس � ٔ�ن حيل حمل ويف اyEٔري، ٔ�ؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن هذا امل 

  .التوظيف احلايل، سGيكون ممكال ومواز« �لتوظيفات احلالية
  .شكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  . شكرا السGيد الوز�ر

  . وشكرا كذP íىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة
وٕاىل امسحتو سGنqÈقل لÇٔسGئZ املوÎة ٕاىل السGيد وز�ر ªقqصاد 

لها حول ارتفاع جحم ا�Oن اخلارo العمويم، وقد واملالية وPددها ثالثة، ؤ�و 
فريق اEٔصا¦ واملعارصة، فليتفضل ٔ�§د ٔ�عضاء الفريق مت تقدميه من طرف 

  .لطرح السؤال

  :املس�شار السGيد Pادل الربااكت
  .السGيد الرئIس

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

  السGيد الوز�ر احملرتم،
�فادت Ãرشة ٕاحصائية صادرة عن مد�رية اخلزينة واملالية اخلارجLة التابعة ٔ
لوزارة ªقqصاد واملالية، بmٔن جحم ا�Oن اخلارo العمويم »ملغرب بلغ 

مليار درمه هناية  270.1، مقابل 2015مليار درمه ممت شهر يونيو  291.7
 13.6عن ، ٔ�ي ما �زيد %4.99، مسâال بذí ارتفاPا مبا يناهز 2014

  .مليار درمه
من هذا املنطلق Ãسائلمك، السGيد الوز�ر، عن ٔ�سGباب متادي احلكومة 

  يف سGياسة ªقرتاض؟
وملاذا مل تقم احلكومة »لتدابري الكفZL لتفادي التوXه ٕاىل ªقرتاض هبذا 

  املسGتوى؟
  .وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

 .Pىل السؤال اللكمة لمك السGيد الوز�ر �لرد
  

  :واملالية بوسعيد وز�ر ªقqصادالسGيد محمد 
  .شكرا السGيد الرئIس احملرتم

  السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ميل كهنرضو Pىل املديونية yاصنا نفرقو Eٔن هناك Pدة ٔ�صناف من 

، ا�يل فLه د�ن داyيل (la dette de trésor)ا�Oن، اك�ن ا�Oن داخلزينة 
o، اك�ن د�ن د«ل إالدارات العمومLة املو§د، واك�ن ا�Oن ود�ن yار

  .العمويم املو§د
» السؤال د«لمك يتعلق »�Oن اخلارo ا�يل فLه ا�Oن د«ل اخلزينة اد

وفLه ا�Oن د«ل املؤسسات العمومLة، طبعا ا�Oن مرتبط ٔ�ساسا »لعجز، 
  . لكام ارتفع العجز د«ل املزيانية ارتفع ا�Oن

 2014و يف ا�Oن اخلارo، ا�Oن اخلارo د«ل اخلزينة بني نبقا
، اخنفض ا�Oن اخلارo 2015و�ٓخر دðسمرب  2014�ٓخر دðسمرب  2015و

مليار درمه، اخنفض  141.1، 2014عفوا اكن يف  �2014لخزينة، اكن يف 
  .طفLفمليار، اخنفاض  140ٕاىل 

 157ار ٕاىل ملي 137ا�Oن اخلارo داملؤسسات العمومLة ارتفع من 
مليار ٕاضافLة د«ل  20مليار ٕاضافLة، مYني Xات هاذ  20مليار، يعين 

مليار،  12املؤسسات العمومLة؟ Pىل رٔ�سها املكqب الرشيف �لفوسفاط 
مليار د«ل  Eٔ2.5ن ٔ�صدر سGندات يف السوق اOولية ملواÕبة اس�ìراته، 

فائق الرسPة، قطاع النقل د«ل السكة احلديدية د«ل طبعا اخلط السكيك 
فö يتعلق بقطاع املاء  (L’O.N.E.E6)وحوايل مليار درمه د«ل 

ٓ ٕاىل ، (ADM7)والكهر»ء، والبايق  �  .خره
د«ل ا�Oن اخلارo كتجي  داملليار داملؤسسات العمومLة 20هيين هاذ 

ملواÕبة لك ªس�ìرات ا�يل تقوم هبا املؤسسات العمومLة، طبعا، هذا 
فو واش هاذ املؤسسات العمومLة عندمه القابلية خيض لت��ع »ش Ãشو 

والقدرة Pىل ªسرتداد، خصوصا ٔ�ن راه ا�يل كIسلفو� راه حىت هام Õيد�رو 
  .نفس العمل، راه ما ðسلفك حىت تيعرف بmٔنك قاد ٔ�نك ختلص

ولهذا »ش نعاود خنترص، ا�Oن اخلارo �لخزينة اخنفض وEٔول مرة 
اخلارo داملؤسسات العمومLة ارتفع  مYذ سGنوات، اخنفاض طفLف، ا�Oن

ملواÕبة لك ªس�ìرات العمومLة د«ل هاذ املؤسسات، وا�Oن د«ل اخلزينة 
هذه السGنة ٔ�و السGنة اليت انرصمت املاضية  Eٔ63.4%ول مرة اسGتقر ب

  .2008بعد ٔ�ن اكن يعرف ارتفاPا مYذ سGنة 
  .شكرا السGيد الرئIس

  :السGيد رئIس اجللسة
  .ز�رشكرا السGيد الو 

  .اللكمة Eٔ§د ٔ�عضاء الفريق احملرتمني �لتعقLب

                                                 
6 Office National de l’Electricité et de l’Eau potable 
7 Société Nationale des Autoroutes Du Maroc 
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  :املس�شار السGيد Pادل الربااكت
  .شكرا السGيد الوز�ر Pىل اجلواب د«لمك

احYا يف فريق اEٔصا¦ واملعارصة ال ðسعنا ٕاال ٔ�ن Ãشكر احلكومة Pىل 
  . اHهودات ا�يل بذdهتا لتبوئ املغرب مراكز مqقدمة Pامليا

مع اEٔسف مراكز مqقدمة Pامليا يف املديونية ولكن السGيد الوز�ر، 
  . اخلارجLة

فاش جLتوا، السGيد الوز�ر، احلكومة د«لمك اكن د�ن اخلزينة يف 
 oيل واخلارyاOبة  431مشوليته اGسÈي ب�سGنة  %52مليار د«ل اOرمه، ٔ

مليار د«ل اOرمه، ٔ�ي  621وصل ٕاىل  2015، ويف ممت سGنة 2011
اقرتضت فهاذ السGنوات اليت تولتو فهيا  ٔ�ي احلكومة %63.5بÈسGبة 

مليار د«ل اOرمه، ومع العمل ٔ�ن  190ال�سGيري احلكويم د«لمك اقرتضت 
مليار د«ل اOرمه،  100اقرتضت  2010ل  2000احلكومات السابقة مYذ 

وفاش كÈسولو رئIس احلكومة Õيربر لنا هاذ اليش »حلفاظ Pىل القدرة 
  .الرشائية

  السGيد الوز�ر، 
ه ما §افظتوش Pىل القدرة الرشائية، راه رضبمت القدرة الرشائية را

�لمواطن ؤ�Îزمت Pلهيا، السGيد الوز�ر، وقلصمت من املناصب املالية �Eٔمك 
  . تديqÈو ٔ�موال كثرية من اخلارج

لهذا السGيد الوز�ر، هاذ الناس ا�يل قراو اEٔوالد د«هلم وخرسوا Pلهيم 
وجلوا Eٔعامل الشغل، ٔ�ش ½ادي نقولوا  ٔ�موال »هظة ووصلهم لسن الشغل،

هلم؟ راه املغرب احYا ٔ�شGنو يه املغاربة د«لنا ٔ�هنم yاصهم �كربوا ٔ�هنم 
  . خيدموا، �í احYا مايش دو¦ صناعية ما كنqÈجوش

وفاش Õيجي رئIس احلكومة، فاش كنطرحو Pليه املشلك د«لنا، تيقول 
 í"شIيدي ما فراسGشما فر "، واش هاذي حكومة "اسIاس" .  

رفعمت يف املديونية، السGيد الوز�ر، اخلارجLة ورفعمت كذí فاي 
الزرواطة، السGيد الوز�ر، وهلكqو املواطنني املغاربة د«لنا، ومYذ جميء 
احلكومة د«لمك ؤ�نمت يف الز«دات، زدتو يف املواد اEٔولية اكملني، الكهر»ء، 

سGيد الوز�ر، §اXة املاء، اOقLق، الزيت، الشعري، زدتو يف لكيش، ال 
وا§دة ا�يل »قا ما زدتوش فهيا، السGيد الوز�ر، ؤ�نمت ?حكومة Pىل وشك 

  .هناية واليتمك احلكومLة هو ®زيدو يف §المك
  .وشكرا السGيد الوز�ر

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

  .اللكمة اEٓن �لسGيد الوز�ر �لرد Pىل التعقLب

  :السGيد وز�ر ªقqصاد واملالية
  . رفعمت الزرواطة ا�لفظية، ما ميكYاش نغالطو الناس

و ـــــن لIس سGياسة ما كمنشGيوش ن�سلفـــن يف حتمك، اOيـــاOي

(pour le plaisir)  سامهو يف التطور د«ل بالد�، وامحلدÃ كن�سلفو »ش
× هاذ إالصال§ات ا�يل تدارت يه ا�يل جعلتنا نتحمكو فهاذ ا�Oن 

  .العمويم
  .سGيد الرئIسشكرا ال 

  :اجللسة رئIسالسGيد 
  . شكرا السGيد الوز�ر

اEٓن سGنqÈقل �لسؤال املوايل ٔ�و السؤال الثاين حول موضوع اسرتXاع 
�موال مسامهة التقاPد، وقد قدم هاذ السؤال من طرف الفريق اOسGتوري ٔ

 .اOميقراطي ªجNعي، فليتفضل ٔ�§د ٔ�عضاء الفريق لتقدمي السؤال

ٓ Pا�شة  السGيدةاملس�شارة  �  :يتعال
  .شكرا السGيد الرئIس

  .السGيد الرئIس
  .السGيدة الوز�رة والسادة الوزراء

  السادة املس�شار�ن والسGيدات املس�شارات احملرتمني،
موضوع التقاPد حظي »هNم الرٔ�ي العام الوطين وشغل خمتلف النخب 

دل الوطنية النقابية والسGياسGية، لIس فقط لالعتبار الضâة القامئة بل واجل
والتو®ر ا�ي ٔ�;ره نظام تقاPد الربملانيني والوزراء، بل ؤ�يضا ما صاحب 

  . مرشوع ٕاصالح هذا النظام من ردود فعل مqباينة
ومل ين��ه وسط هذا ªزد§ام املت��عون واملعنيون ٕاىل مسGتâد قانوين 
�رتبط »سرتXاع ٔ�موال املسامهني »لقطاع العام و»لقطاع اخلاص، وا��ن مل 

Yوا من اسGتكامل املدة القانونية واحلصول Pىل النقط الاكفLة السGتفادهتم �متك 
  .من نظام التقاPد

  ،السGيد الوز�ر
�ساؤلنا ال نطمح من yاللها فقط لالطالع Pىل سري هذه العملية وعن 
نتاجئها، بل نطمح ٕاىل ٕا;رة نقاش Xاد حول مدى جناPة هذا املنظور ا�ي 

   .مواطنني من حقهم يف التقاPدقد يعترب Oى البعض حرما� �ل
كام ٔ�ن هناك من يذهب ٕاىل ٔ�بعد من ذí، حLث ٔ�ن املبلغ املدخر 
يعترب وديعة �لمعين »Eٔمر Oى الصندوق املعين، وهذا الصندوق يوظف 
 Oرقام واملال فٕان املال يوEٔٓخر، وبلغة ا�هذه اEٔموال gشلك ٔ�و gشلك 

  . املال
  ائدة توظيف تl اEٔموال؟ ملاذا ال ðسGتفLد املدخر من Ãسب ف

�خرى ومعقدة ٔ�يضا تتعلق �كون اسرتXاع فائدة التوظيف، ٔ ¦ٔmمس
»ملسامهة الشخصية لXÇٔري،  ة�كون ªسرتXاع ال يمت ٕاال »Eٔموال املتعلق

بI~ تبقى اEٔموال املتعلقة مبسامهة املشغل سواء اOو¦ ٔ�و اخلواص ال 
®رجع Eٔحصاهبا، ما رٔ��مك السGيد  ðسGتفLد مهنا اXEٔري عند ªسرتXاع وال

  الوز�ر يف هذه إالشاكلية؟ 
  .شكرا
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  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيدة املس�شارة

 .اللكمة �لسGيد الوز�ر لٕالXابة Pىل السؤال

  :السGيد وز�ر إالقqصاد واملالية
  .شكرا السGيد الرئIس

اسGتافدو مYو وا§د هاذي فرصة »ش نعاود Ãرشح هاذ املك�سب ا�يل 
Hجراء يف القطاع اخلاص ا�يل مسامهني يف اEٔة د«ل اPمو(CNSS8) 

يوم د«ل املساهامت  3240الضامن ªجNعي، اكن ق�ل ٕاذا ما وصلتIش ل 
  . كمتيش Pىل عينك جعاXة، ما كتاyذ ال تقاPد وال اسرتداد وال والو

سGنة ميكن ٔ�ن ðسامه، يبقى ðسامه  60» ا�يل مازال ما وصلش ل اد
سGنة ميكن يبقى ðسامه طبعا  60يوم، ا�يل وصل ل  3240ل حىت يوصل 

يوم، ا�يل ما بغاش  3240بعد الرخصة د«ل وزارة ال�شغيل »ش يوصل ل 
سGنني »ش �رد هاذيك املساهامت د«لو،  5يوم عندو  3240يوصل ل 

عندو سGن�ني »ش يد�ر  2014حىت ل  2000وا�يل خرج �لتقاPد بني 
  . 2014لو سGن�ني ابتداء من فاحت غشت الطلب د«ل ªسرتداد د«

طلب لالسرتداد د«ل  53.739حلد اEٓن، هذا مصمي السؤال، هناك 
املساهامت د«ل اEٔجراء، متت معاجلهتا من طرف الصندوق الوطين �لضامن 
ªجNعي وهاذي مYاسGبة »ش Ãشكروه وÃشكرو ٔ�يضا اHلس إالداري 

  .طلب 52.447ة متت معاجلة د«ل هاذ الصندوق ا�ي يقوم مبهام Õبري 
  .شكرا السGيد الرئIس

  :اجللسة رئIسالسGيد 
  . شكرا السGيد الوز�ر Pىل هاذ التعقLب

 . ٕاذن اللكمة �لسGيدة املس�شارة، ما اكيÈش تعقLب

ٓ املس�شارة السGيدة Pا�شة  �  :يتعال
  . تÈشكرو السGيد الوز�ر Pىل هاذ إاليضا§ات

  .وشكرا

  :اجللسة رئIسالسGيد 
 ٓEقل اqÈنGدات ٕاذن سâتGن ٕاىل السؤال الثالث حول موضوع مس

ٕاصالح ٔ�نظمة التقاPد وهذا السؤال قد مت طر§ه من طرف الفريق احلريك، 
 .فليتفضل ٔ�§د ٔ�عضاء الفريق ل�سط السؤال

  :السGيد موالي ٕادرðس احلسGين Pلوي املس�شار
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السGيد الرئIس
  .السادة الوزراء
  .السGيدة الوز�رة

                                                 
8 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

  .ٕاخواين املس�شار�ن، ٔ�خوايت املس�شارات
مما ال شك فLه ٔ�ن ٕاصالح ٔ�نظمة التقاPد لIس »Eٔمر الهني، بل يعد 

  . ملفا صعبا وم%ريا �لâدل
íل النقا»ت العاملية »ملغرب ®رفض مرشوع احلكومة »لصفة  ،ذX ن�ٔ

احلالية، حمذرة يف نفس الوقت »ملساس »حلقوق املك�سGبة �لموظفني 
  .راءواEٔج

فإالصالح اEٔول جيب ٔ�ن يبدٔ� مبÍاسGبة من اكنوا الس�ب يف ما �ٓلت 
  . ٕاليه صناديق التقاPد، ومهنا غياب املراق�ة وسوء التدبري وªخqالسات

   :وPليه Ãسائلمك السGيد الوز�ر
ما يه املقاربة املشرتكة اليت هنجهتا احلكومة مع خمتلف الهيئات 

Nية والنقا»ت يف سن قانون يGياسGشود؟السÈىش مع إالصالح امل  
وما يه الضام�ت املقدمة من طرف احلكومة �لسهر Pىل دميومة هذه 

  الصناديق يف وجود من املسؤول وحماسGبة حىت ال تفلس جمددا؟
  .وشكرا السGيد الوز�ر

  :اجللسة رئIسالسGيد 
  . شكرا السGيد املس�شار

 .اللكمة �لسGيد الوز�ر �لرد Pىل السؤال

  :د واملاليةوز�ر إالقqصاالسGيد 
وا§د املوضوع ا�يل òم Eٔنه كIسGتnٔmر »لرٔ�ي العام الوطين ورمبا املغاربة 

سGنني واحYا نذاÕرو Pليه،  10تقريبا حفظوه هو هذا د«ل التقاPد، هاذي 
اجNع بعد اجNع، دراسة بعد دراسة، وقلنا ٔ�ودي ٔ�شGنو ½ادي ند�رو؟ 

  :إالصالح والبد مYه، وإالصالح Pىل مر§لتني
، ٕانقاذ الصندوق املغريب �لتقاPد، هاذ الصندوق، نعم اليس، ما ٔ�وال

يش اخqالسات وسوء التدبري، هاذ الصندوق النظام د«لو خمتل، ونعطيمك 
ذاك درمه حمني ف øامه بtامه، ٕاىل سtالش؟ هذاك ا�يل Õيوفر كIسtع

(Les prestations)  ذyياÕ حمينة، يعين راه د�ر درامه  2يعين يف املعاش
  . �يل دريت ½ادي يبقى خمتلا

ولهذا اكنت معلية ٕانقاذ Pرب هذا إالصالح املر والصعب ا�يل هو 
إالصالح املعياري، وyاصنا م�ارشة من بعد ندوزو لٕالصالح الثاين ا�يل 
هو yلق قطبني، قطب معويم وقطب yاص، Eٔن التقاPد راه yاصو 

  . يدوز ٔ�يضا Pرب التضامن
صالح ورفعنا من املعاشات الصغرية ا�يل ولكن اسGتغلنا الفرصة د«ل االٕ 

درمه و½ادي ðسGتافد مYو  1500درمه ½ادي يبقى ðشد  1000اكن عندو 
  .موظف 60.000ٔ�كرث من 

هاذ التقاPد اEٓن »ش املغاربة يعرفوا، هيم فقط الوظيفة العمومLة يعين 
وال  (CNSS)الناس ا�يل مسامهني يف الصندوق املغريب �لتقاPد، ال هيم ال 
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(RCAR9) ،(RCAR) ن رفعنا من  ®هيموEٔ1000  هاذي 1500ل ،.. ،
هيم فقط نظام املعاشات املدنية د«ل املوظفني، وا�يل كام قلت والبد مYو، 
حصيح، املسامهة د«ل املوظفني ولكن مسامهة ٔ�يضا د«ل اOو¦ ود«ل 

íه وال §ل من ½ري ذYاص مYو¦، وهذا ال مOمزيانية ا .  
 اHلس احلكويم، ولكن هناك م�سع من الوقت داyل طبعا دوز�ه يف

جملس الربملان وهذه الق�ة احملرتمة من ٔ�Xل املزيد من النقاش واملزيد من 
  .التذاÕر

  .شكرا السGيد الرئIس

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد الوز�ر

  .اللكمة Eٔ§د ٔ�عضاء الفريق �لتعقLب

  :عبد الرحامن اOرðيس املس�شار السGيد
  .هللا الرمحن الرحميgسم 

  .شكرا السGيد الوز�ر
  السادة الوزراء، السGيدات الوز�رات،

�خوايت املس�شارات، ٕاخواين املس�شار�نٔ،  
كام تتعرفو، السGيد الوز�ر، هذا هو كام قلتو §ديث الساPة، و§ديث 
الساPة ما Xاش ½ري هكذاك، فهو اك�ن انتظارات، اك�ن �زاف د«ل الناس 

  . وا�يل عندها مجموPة د«ل التخوفاتا�يل مqبعة املوضوع 
لعل اخqالف ٔ�نظمة التقاPد بني موظفي اOو¦ واملؤسسات العمومLة 
والقطاع اخلاص يف §د ذاته يطرح مش�، فعدم توحLد هذه اEٔنظمة 
يؤدي ٕاىل صعوبة املراق�ة كام يفسح اHال لسوء التدبري، فإالصالح املزمع 

 P 1.28ىل ٔ�ساس ارتفاع العجز من تنفLذه من طرف احلكومة وا�ي بين
 45.66وٕاىل  2021مليار درمه يف  24.85ٕاىل  2014مليار درمه سGنة 

، جيعل الرٔ�ي العام الوطين ومن yال� 2030مليار درمه يف ٔ�فق سGنة 
 Nن�النقا»ت واEٔحزاب ت�ساءل من املسؤول عن ٔ�زمة صناديق التقاPد؟ ؤ

  . Xاوبتو Pلهيا السGيد الوز�ر
  ع هذه الصناديق لرقابة؟ وهل تد�ر »لفعل بطريقة شفافة؟ وهل ختض

بل ٔ�ن هناك بعض القوى يف اHمتع ®رى ٔ�ن هناك تضخمي يف ٔ�زمة 
صناديق التقاPد حىت ®رفع احلكومة من ªقqطاPات والسن، مفا يه حقLقة 
اEٔمور، السGيد الوز�ر؟ وملاذا مت تغيIب جملس احلاكمة ا�ي � دور فعال 

ª الالت وسوء تدبري الصندوق؟ يف تقوميqخ  
لكها ٔ�سGئZ نود مYمك، السGيد الوز�ر، ٔ�ن جتيبون عهنا حىت تتضح 
اEٔمور �لرٔ�ي العام الوطين، وهذه فرصة، السGيد الوز�ر، �لحكومة 
ولÇٔ½لبية »ش ®زيد توحض ٔ�كرث �لمغاربة، Eٔنه اك�ن ٕاشاكليات واحYا« تنلقاو 

  .مكصعوبة »ش نوصلو لهاذ اEٔفاكر د«ل

                                                 
9 Régime Collectif d'Allocation de Retraite 

  .وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

  .اللكمة اEٓن �لسGيد الوز�ر �لرد عن التعقLب، لمك اللكمة

  :السGيد وز�ر ªقqصاد واملالية
  .طبعا هناك املزيد من الوقت �لمذاÕرة و�لنقاش

  :ا�يل بغيت نقول وXا يف السؤال وما Xاوب�ش Pليه
ميكن من التليني، در� التدرج  ٔ�وال، §افظت احلكومة Pىل ٔ�قىص ما

مايش لكو ½ادي يطيح فهنار، در� سGنوات، اكع ذاك إالصالح املعياري 
  . �زلناه Pىل سGنوات

;نيا، عكس ما Xاء يف السؤال، وهنا ٔ�قولها مبلء مفي، مل متس هناك 
احلقوق املك�سGبة، لIس هناك ٔ�ي مس »حلقوق املك�سGبة اليت اك�س�ت 

»ٕالصالح، مل متس ٔ�ي حق من احلقوق املك�سGبة  طبعا ق�ل بداية العمل
، %2.5½ادي يبقى  %2.5ق�ل العمل »ٕالصالح، يعين ا�يل اكن سامه ب 

وا�يل اكن غيخرج طبعا �لتقاPد ق�ل بداية إالصالح، لك احلقوق اليت 
  .اك�سGهبا املوظفون طيZ معلهم داyل إالدارة ½ادي يبقاوا حمافظني Pلهيا

 (la retraite) املوظفني »ش ½دا يلقاوا وهذا ٕاصالح ٔ�يضا لصاحل
  .د«هلم ما ðشدوش

  .شكرا السGيد الرئIس

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد الوز�ر

  .والشكر موصول لمك كذP íىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة
ونqÈقل اEٓن ٕاىل السؤال الوحLد املوXه ٕاىل السGيد وز�ر السكىن 

ر�مج مدن بدون صفLح، وهو موXه من وسGياسة املدينة حول موضوع �
طرف فريق العدا¦ والتمنية، فليتفضل ٔ�§د ٔ�عضاء الفريق احملرتمني ل�سط 

  .السؤال

  :املس�شار السGيد احلسني العبادي
  .شكرا السGيد الرئIس
  السGيدتني الوز�رتني،

  السادة الوزراء،
  السGيدات املس�شارات،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
Oنة لقد اخنرطت اGذ سYح مLو¦ يف ٕاجناز �ر�مج مدن بدون صف

�راكة، لكن  260.000، اسGهتدفت من yال� القضاء Pىل حوايل 2004
  . سGنة من العمل مل ÃسGتطع بعد بلوغ الهدف املÈشود 12بعد ميض 

  :�Ã íسائلمك السGيد الوز�ر
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هل رصدمت ªخqالالت اEٔساسGية واEٔسGباب اليت §الت دون بلوغ 
  اEٔهداف؟ 

  ا يه إالجراءات املت¿ذة ملعاجلة هذه ªخqالالت؟وم
  .وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

  .ٕاذن اللكمة اEٓن �لسGيد الوز�ر �لرد Pىل السؤال

  :السGيد محمد ن�Lل بنعبد هللا، وز�ر السكىن وسGياسة املدينة
  .شكرا لمك السGيد الرئIس احملرتم
P يد املس�شار احملرتمGىل هذا السؤالشكرا �لس.  

�ريد ٔ�ن ٔ�قول لمك كام سGبق يل ٔ�ن قلت ذí يف هاذ اHلس بmٔن �ر�مج ٔ
مدن بدون صفLح هو �ر�مج ا�ي يتعني ٔ�ن Ãسâل النâاح د«لو gشلك 

د«ل  Ã270.000سGيب »لطبع، لكYه �ر�مج �حج، ملاذا؟ Eٔنه من ٔ�صل 
�راكة، هاذ  P251.000اجلنا ما يفوق  2004الربارك ا�يل مت ٕاحصاءها سGنة 

اليش مايش ساهل، ٔ�ن بالد د�ر هاذ يش وتصنف Pامليا يف املرتبة اEٔوىل 
íن تصل ٕاىل ذ�  .من ٔ�Xل ٔ

سGنني،  10»لطبع اليوم ناليق ونواXه صعو»ت مرتبطة بmٔنه ®زايد فهاذ 
 120.000، ما �زيد Pىل وا§د 100.000العام اEٓن ا�يل دازت، ®زادو  12

qباب مGسEٔ ةLشلك موضوعي، لكن تقريبا ٕاضافg عددة، الهجرة القروية
  . بعض املدنكذP íدد من املامرسات الفاسدة اليت جندها يف 

وهناك كذí وا§د الصعو»ت ا�يل كنوXدوها، ٔ�ن الربامج اEصصة ملا 
  :تبقى من اOواو�ر والاكر«�ت اEتلفة، هاذ الصعو»ت مرتبطة

طق يف بعض اEٔحLان بعيدة �رفض اEٔرس املعنية ٔ�هنا متيش ملنأ�وال، 
 20عن اEٔماÕن ا�يل يه موجودة فهيا، ما ت�Iغيوش، Eٔنه ميل ت��عدو 

  . Õيلومرت Pىل فني هو Pاش »سGمترار تنلقاو فهيا صعوبة حقLقLة
ؤ�ريدمك ٔ�ن �سâلوا يشء، ال �سGمتعوا ٔ�بدا، يف اجلرائد ويف وسائل 

مدن الصفLح، إالPالم Pىل �س حتتج Pىل عنف مورس Pىل الناس د«ل 
Pالش؟ Eٔن الوساطة ªجNعية، Eٔن النقاش مع الناس هو ا�يل تنعمتدو 

  . Pليه، مايش العنف، مايش تنلزòم، مايش تنخرÎم »لسGيف
ف�التايل هاذ اليش تqIطلب وقت »ش نقYعو الناس »ش خيرجوا و»ش 

  .. يق�لوا لنا املقرت§ات ا�يل احYا
شقق، تيقول í، ال، بغينا البقع، ٕاىل يف بعض اEٔحLان تنقرتحو Pلهيم 

بغاو بقع ٔ�رضية املسmٔ¦ كتطلب عقار ٔ�كرب، العقار »ش حتصل Pليه، ما يه 
وما لوهنا، yاصو �كون عقار معويم، ٕاىل اكن عقار د«ل اخلواص Õيلكف 

  . اOو¦ ٔ�كرث من الالزم
ٕاضافة ٕاىل ٔ�نه هناك داyل هاذ الربارك صعوبة مرتبطة بmٔن الناس حفد 

اهتم تزتايد اEٔرس د«هلم، ها ا�يل Õيكرب يف اEٔرس، اEٔوالد تيكربوا، البنات ذ

تيكربوا، وتيزتوجوا، تيقول í ما بقاوش »غيني اسGتفادة وا§دة، yاصهم 
  . جوج وثالثة د«ل ªسGتفادات

مث هناك من يتواطmٔ مع ٔ�وساط ٔ�خرى، تيÍل الباب من هنا وحيل 
ام ٔ�رس مqعددة، هاذ اليش لكو نعاجله الباب اEٔخرى من هنا، وتنوليو ٔ�م

  . ومع ذð íسGمتر الرب�مج
مدينة اليوم ا�يل تعلنات بدون صفLح، ومجيع املناطق ا�يل فهيا  55

  ...مدن الصفLح اليوم مؤطرة »التفاقLات، وÃسعى ٕاىل ٔ�ننا �مكلو هاذ

 :اجللسة رئIسالسGيد 
  . شكرا السGيد الوز�ر

 .احب السؤال �لتعقLباللكمة اEٓن Eٔ§د ٔ�عضاء الفريق ص

  :السGيد عبد الكرمي لهواðرشي املس�شار
  .شكرا السGيد الرئIس

  .شكرا السGيد الوز�ر Pىل هذه التوضيÍات املهمة
  السادة الوزراء،

  ،السادة املس�شارون
الرب�مج يف ٔ�ص�، السGيد الوز�ر، ٔ�نه �ر�مج ن�Lل �لقضاء Pىل املدن 

  .، السGيد الوز�ربدون صفLح و�ر�مج بقدر نب� بقدر نبلمك
، فعال احلكومة 2004ٔ�نمت اليوم دyلمت Pىل �ر�مج ا�ي ٔ�طلق مYذ 

قامت ٕ»سهامات وجبهود و�رصد ٔ�موال، لكن فعال نتقامس معمك ªخqالالت 
اليت وقفمت Pلهيا وا�يل يف احلقLقة اخqالالت موضوعية حتتاج ٕاىل وقفة لتقLمي 

م�ادرات ٕالصالح هاذ  هاذ الرب�مج و�لوقوف Pىل طرق إالصالح ٔ�و
  . الرب�مج

�لف،  250ٔ�لف ا�يل كنا بدينا، وصلنا  270هنا فعال ®لكمتو Pىل ٔ
�لف، وهاذ الزتايد هو gس�ب ٔ�سGباب  100لكن اليوم ®زايد بوا§د ٔ

  . مqعددة، اك�ن التوسع د«ل هذه اOواو�ر
واليوم، السGيد الوز�ر، ٔ�صبح »ٕالماكن ٔ�ننا نقوموا بعملية التصو�ر من 

و »ش نعرفو اdمتدد د«لها، ومعلوم ٔ�ن اdمتدد د«لها ال يقع ٕاال حتت ٔ�Pني Pل
  .كثري من ذوي ªخqصاص وكثري من املتدyلني، هاذ اEٔمر اEٔول

;نيا، ٔ�ن السGيد الوز�ر اك�ن التوسع، قلنا، اEٔفقي، اك�ن ٔ�يضا التوسع 
gسميتو،  العمودي اليوم، حىت فهاذ اOواو�ر ا�يل كنتلكمو Pلهيا واملعنية

  . اك�ن التوسع العمودي وهذا ٔ�يضا وجب ٔ�ن يؤyذ به، يؤyذ بعني ªعتبار
نعم، السGيد الوز�ر، هذه ªخqالالت اليت عرفها الرب�مج ٔ�و مل حين 
الوقت �لوقوف؟ واش من الرضوري ٔ�ن من ðسكن يف �راكة ٔ�نه حيتاج ٕاىل 

yل املدينة بقعة ٔ�رضية ٔ�و ٕاىل شقة ٔ�و لIس ا��ن ðسكYون يف ٔ�Õواخ دا
  وتيكريو بIت غرفة مع اجلريان هو ٔ�وىل هباذ السكن من ½ريه؟ 

اEٓن املعايري املعمتدة يعين فقط ٔ�نك �سكن يف �راكة، وهنا تنعرفو كثري 
من ا��ن يتاجرون، خصوصا ٔ�ن املعطيات فö يتعلق »ملسGتفLد�ن وطنيا 
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سكوت عنه، ½ري مضبوطة، حبيث يqÈقل هؤالء، وهذا هو الريع احلقLقي امل 
يqÈقل هؤالء من ماكن ٕاىل ماكن ومن مدينة ٕاىل مدينة لالسGتفادة من بقعة 

�رضية ٔ�و سكنٔ.  
  .شكرا السGيد الوز�ر

  :اجللسة رئIسالسGيد 
  . شكرا السGيد املس�شار

  .وكذí الشكر موصول لمك السGيد الوز�ر Pىل هذه املسامهة
لسGيد وز�ر واEٓن نqÈقل ٕاىل القطاع املوايل وهناك سؤال موXه ٕاىل ا

التعلمي العايل والبحث العلمي و®كو�ن اEٔطر حول موضوع تعممي املنح 
اجلامعية »ملناطق النائية، وقد قدم كذí من طرف فريق العدا¦ والتمنية 

  .فليتفضل ٔ�§د ٔ�عضاء الفريق من ٔ�Xل تقدمي السؤال

  :السGيد م�ارك مجييل املس�شار
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  السGيد الرئIس،
  لسGيدتني الوز�رتني،ا

  السادة الوزراء،
  إالخوة املس�شار�ن واملس�شارات،

  ،السGيد الوز�ر
عرفت معلية توزيع املنح yالل هذه السGنة والسGنة املاضية Pدم تعممي 

�فLاللت- املنح Pىل الطلبة املنÍدر�ن من اEٔقالمي درPة .  
YIبرية �لطلبة ا�يل تÕ قالمي ا�يل تتعرف وا§د الهشاشةEٔدرو مهنا، هاذ اÍ

  . وكنا نmٔمل ٔ�ن �كون هاذ السGنة تعممي لهذه املنح
و�Ã íسائلمك، السGيد الوز�ر، حول إالجراءات اليت تت¿ذها الوزارة 

  لتعممي هذه املنح؟ 
  .شكرا السGيد الوز�ر

  :اجللسة رئIسالسGيد 
  . شكرا السGيد املس�شار

  .اللكمة �لسGيد الوز�ر �لرد Pىل السؤال

  :وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و®كو�ن اEٔطرالسGيد حلسن اOاودي 
  .شكرا السGيد املس�شار

  . »غي جنيب لمك بعدا وا§د املعلومة مز«نة
واش تتعرفوا بmٔن هاذ احلكومة يه ٔ�حسن حكومة يف �رخي املغرب وال 
ال؟ Pالش؟ Eٔن جترٔ�ت د�ر إالصال§ات ا�يل حىت وا§د ما قدر يد�رها، 

ر ٕاصال§ات، Õيفام اكن اdمثن، ½ادي جنيك تتحمل املسؤولية وتد�
  . �لراشGيدية، ؤ�نت هنا بعدا

»لÈسGبة �لراشGيدية، السGنة املاضية الطلبة لكهم ا�يل طلبوا املنÍة 

yذاوها، و»غيمك متشGيو، Eٔن حسب املعطيات ا�يل عندي، فهاذ السGنة 
�لف درمه يف الشهر مفا فوق، yاصمك �شوفوا  14وصلوا، ا�يل yذا املنÍة ٔ

«ك ما اك�ن ٔ�قل من هاذ اليش وما yداش املنÍة، yاص ½ري Ãشوفو 
  .الشفافLة واش اكينة

�ما وا§د غين يف الراشGيدية، غناه هللا، نبداو نعطيوه، راه اك�ن وزراء ٔ
من عندمك، نعطيومه دروك املنÍة لوالدمه، ما ®لكمونIش Pىل التعممي، 

y� تحقاق نوصلوGني فاالسXا لكموين الناس ا�يل حمتاYذومه، ها اح
مليون  700كنضاربو، هاذ اليش در� التغطية الصحية �لطلبة، املنح من 

داللكيات  5مليار د«ل اOرامه اليوم، يف عهد هاذ احلكومة  2وصلنا ل
 3، 5 ، فqارخي هاذ احلكومة5دالطب Xديدة، ذاك �رخي املغرب لكو فLه 

  .ا « هللا، ٕايوا قولوا »ز، ٕايو  (des fondations)3حكومLة و

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد الوز�ر

  .اللكمة اEٓن Eٔ§د ٔ�عضاء الفريق من ٔ�Xل التعقLب، تفضل اسGيدي

  :املس�شار السGيد م�ارك مجييل
  ،السGيد الوز�ر

�مثن ½اليا اHهودات اليت تقوم هبا احلكومة، خصوصا وزارة التعلمي العايل 

عن اEٔقالمي، خصوصا ٕاقلمي الراشGيدية،  فö خيص تعممي املنح، ٕاال ٔ�ننا نتلكم
وهاذ اEٔقالمي يه ٔ�قالمي حتظى جبرب الرضر جامعي يف اتفاقLة رشاكة مع 

  .2013اHلس ªس�شاري حلقوق إالÃسان والقطاع سGنة 
هاذ اEٔقالمي كتعرف وا§د الهشاشة Õبرية، هاذ اEٔقالمي عندها اللكيات 

Õيلومرت، ٔ�قالمي ا�يل  600 ٕاىل 500واملؤسسات اجلامعية بعيدة Pلهيا ب
كتعرف وا§د النبوغ »لÈسGبة �لطلبة د«لها، هاذ اليش كIشهد به القايص 

  .واOاين
، ووPدت 2013و�í كام وPدت الوزارة، فعال، اك�ن تعممي املنح يف 

 2014الوزارة ٔ�هنا تعمم هاذ املنح yالل السGنوات املق�Z، مبعىن كنقصدو 
  .لطلبات اEٓن فقراء، فقراء، عند� مجموPة من ا2015و

�يضا نطلب مYمك، السGيد الوز�ر، »ش �yذوا بعني ªعتبار، »ش ٔ
�yذوا بعني ªعتبار:  

�وال، توحLد املعايري Pىل املسGتوى الوطين، اك�ن معايري ا�يل كتكون ٔ
  .ظاملة HموPة من الطلبة ا�يل ÕينÍدروا من هاذ املناطق

دد اEٔبناء »لÈسGبة �لموظفني، موظف ;نيا، كناyذو بعني ªعتبار تع
كتكون اEٔجرة د«لو مضبوطة، و»لتايل Õميكن نعرفو Õيفاش ند�رو، حنرمو 

  .والدو وال ما حنرمومهش
هو العتبة د«ل املنح، ولكن Õميكن  4200كنتلكم Pىل الراشGيدية، 

نلقاو وا§د اخللل يف ا�لâان إالقلميية ا�يل كتدرس هاذ الطلبات، اك�ن 
�í جيب ٕاPادة ªعتبار ومراPاة املعايري اليت متنح هبذه املنح، yلل، و
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  ...وتعممي املنح
اكن وا§د املقرتح د«ل الوزارة ٔ�هنا �كون التوزيع Pىل مسGتوى مركزي، 
مبعىن كتجمع الطلبات لكهم وÕيتوزعوا Pىل املسGتوى املركزي، و½ادي �كون 

  .وع من العدلPىل اEٔقل فLه وا§د النوع من ال�ساوي ووا§د الن
ولكن اEٓن »لÈسGبة �لراشGيدية كنعرفو بmٔن كام ورد يف السؤال، الÈسGبة 

، يف §ني ٔ�ن Pىل املسGتوى %65د«ل هاذ العام هذا، «اله واصلني 
  .Pىل املسGتوى الوطين% 80الوطين اكينة 

ٕاذن، السGيد الوز�ر، احYا كنطلبو مYمك مرة ;نية »ش هاذ اEٔقالمي ختاذ 
  .ويه ٔ�قالمي، كتعرف اdهتمIش كام كتعرفو السGيد الوز�ر بعني ªعتبار

  :السGيد رئIس اجللسة
  . شكرا �لسGيد املس�شار

  .اللكمة اEٓن يف ٕاطار الرد ٕاىل السGيد وز�ر التعلمي العايل

  :السGيد وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي و®كو�ن اEٔطر
�� راه ٔ�صويل من صاغرو، ٕاذن بال ما.. اEٔقالمي د«لهأ. . Nن��� Pارف، ٔٔ

 والد املس�شار�ن نعطيومه املنÍة، التعممي؟ ماا، واش بغيتوا %80عندمك 
حصاب الراشGيدية وإالقلمي غتكون اميكÈش، ن�رش بعدا 

ٕان شاء هللا ابتداء من السGنة املق�Z، «اله، ها   (polytechnique)عندمك
�نت دييت يش §اXة معكٔ.  

ر د«ل اOرمه، هاذ احلكومة حىت داملليا 2هاذ اليش د«ل التوسGيع، 
Xات يه ا�يل بغات حتل املشالك دالعامل لكها، البنا«ت ا�يل در�، 
فاللكيات Pاجلنا إالشاكليات د«ل الك%افة، اEٓن اEٔحLاء اجلامعية كنبLÈوها، 

  .املنح زد�ها، التغطية الصحية، واش نقولوا عند� العصا السحرية
اليش ا�يل تدار ق�ل، ٔ�ما تبغيوا لك يش قولوا §اسGبو� »لÈسGبة �اك 

  .يتÍل، لك يش بغيناه يتÍل
ولكن قولوا لنا »لÈسGبة �لسGياسات ا�يل اكنت ق�ل وهاذ اليش ا�يل 
كند�رو، واش املغرب تقدم شوية وال ال؟ إالصال§ات ا�يل كند�رو ما 

  .تداروش، وعندمه لكفة، ٕاذن، احلكومة yدامة
 Õ ٓن، إالشاكليات املطرو§ة هوEو، نقربو املؤسسات اLÈيفاش نب
حصاب الراشGيدية جييوا ملكYاس اواجلامعة �لمواطنني، عوض ما يبقاوا 

yاص نبLÈو هلم ذوك املؤسسات »ش ما يبقاوش ي�Yقلوا ملكYاس ويبقاوا 
  .§دا ديورمه، ½ادي �كون ساهل، الكرا فالراشGيدية ٔ�سهل من مكYاسا

هم Eٔاكد�ر، ورزازات ٕاذن، خصنا نبLÈو عوض ما نعطيو املنÍة وننقل 
  . Eٔاكد�ر، الراشGيدية ملكYاس، Õيفاش نوسعو الطاقة ªس�Lعابية

  ؟صايف

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد الوز�ر

  .وشكرا مرة ٔ�خرى Pىل مسامهتمك وحضورمك يف هذه اجللسة

اEٓن، ٕاذا مسحمت سmٔعطي اللكمة Eٔ§د ٔ�عضاء فريق اEٔصا¦ واملعارصة 
�طفال الشوارع يف املغرب"دم من طرفه حول موضوع لتقدمي السؤال املقٔ" 

فليتفضل . ٕاىل السGيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واEٔرسة والتمنية ªجNعية
  .مشكورا

  :املس�شار السGيد Pابد شكLل
  .شكرا السGيد الرئIس

  السادة والسGيدات الوز�رات والوز�ر�ن،
  السادة الرؤساء،

Eٔطفال ا��ن يوXدون يف السGيدة الوز�رة، يف yربك ٔ�ن ظاهرة ا
  . وضعية صعبة ٔ�صبحت تتفامق بوترية رسيعة

�ا، السGيدة الوز�رة، Ãسائلمك عن اEٓليات ا�يل وضعمتوها محلاية وتmٔهيل 
  وٕادماج هذه الفÀة داyل اHمتع؟

وما يه إالجراءات اليت تعزتمون القLام هبا �لÍد من تنايم هذه 
  الظاهرة؟

  :اجللسة رئIسالسGيد 
 Gيد املس�شارشكرا �لس.  

  .اللكمة �لسGيدة الوز�رة لٕالXابة Pىل السؤال

  :وز�رة التضامن واملرٔ�ة واEٔرسة والتمنية ªجNعية احلقاويالسGيدة gسGمية 
  .gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل سGيد املرسلني

  السGيد الرئIس،
  ،السGيد املس�شار احملرتم

ح هذا السؤال املهم، وا�ي ال ٔ�وال ٔ�توXه í »لشكر اجلزيل Pىل طر 
يعين اEٔطفال فقط لكن يعين اHمتع، Pىل اعتبار ٔ�ن الوضع ا�ي تتÍدثون 
عنه من تطور هذه الظاهرة و®زايدها �رتبط بظواهر اجNعية ٔ�خرى مرتبطة 
»Eٔرسة، مرتبطة »لهجرة، مرتبطة »لرغبة يف الهجرة، حLث يتواXد اEٔطفال 

  .ل ٔ�كرث من مYاطق اEٔخرى، و½ريها من اEٔسGبابيف الشارع م%ال يف الشام
ٕاذن ماذا تقوم به احلكومة من ٔ�Xل تقدمي اخلدمات الرضورية �لÍد من 

  تنايم هاته الظاهرة؟
طبعا Pىل املسGتوى ال�رشيعي، هناك املصادقة Pىل كثري من االتفاقLات 

Pن �سا�د والربوتوÕوالت، لكن ما ميكن ٔ�ن يؤهلنا ٕاىل مر§Z قادمة ميكن ٔ
Pىل تقدمي yدمات لÇٔطفال يف هذا الباب هو ٕاÃشاء اHلس ªس�شاري 
لÇٔرسة والطفو¦ ا�ي تصادق Pليه اEٓن الغرفة اEٔوىل، وسوف يqÈقل ٕاليمك 

  .قريبا �لمصادقة Pليه
د«ل الو§دات  10وٕاال فقد اشGتغلنا يف هذه السGنوات Pىل ٕا§داث 

ع ٔ�و اEٔطفال يف وضعية محلاية الطفو¦ اليت �سGتق�ل اEٔطفال يف الشار 
اف ــــــدة املتنقZ لٕالسع6ل الوحـــــىل تmٔهtLذí اشGتغلنا ع�صعبة، وك

(Le SAMU)  نEٔ ،خرى�واليت Ãسعى ٕاىل نعمم هاته التجربة ٕاىل مدن ٔ
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  .وا§د يف مدينة اOار البيضاء (SAMU)عند� «اله 
هاذ اOمع مركز yاص فقط »Eٔطفال يف الشارع، و  �18هيك Pىل دمع 

طبعا فLه املواÕبة، فLه إالرشاف، وفLه كذí اOمع املايل �لجمعيات املسرية 
  .لهاته املراكز

 íنة  500داملليون و 10هناك كذGلف درمه اليت رصدت هذه الس�ٔ
�لجمعيات اليت �شGتغل Pىل هذه الظاهرة، دون ٔ�ن ٔ�حتدث عن اتفاقLات 

ساPد� Pىل احلد من هاته مجعتنا مبؤسسات òمة Xدا يف املغرب ا�يل ك� 
  .الظاهرة، وال ا�يل كÈشGتغل احYا وٕا«ها Pىل »ش ®كوÃش هاذ الظاهرة

 (SOS village)كنذÕر ليك فقط م%ال العمل ا�يل كند�رو احYا و
قرى إالسعاف لÇٔطفال، »ش Ãشوفو Õيفاش اEٔطفال ا�يل Õيخرجوا من 

ؤسسات ٔ�خرى، سGنني وكنحوهلم مل 7مؤسسات الرPاية ªجNعية يف سن 
سGنة وكنقولو ما بقاوش ٔ�طفال Õيخرجوا  18واEٔطفال ا�يل كتوصل 

 (SOS village)�لشارع، Õيفاش ٔ�ننا نعممو هاذ التجربة ا�يل جنحت فهيا 
وا�يل بغينا »يق امجلعيات واملؤسسات ٔ�هنا تتعاون معنا فهاذ الباب »ش 

  .ÃسGتوعبو هاذ اEٔطفال ا�يل Õيكونوا يف الشارع

  :Iس اجللسةالسGيد رئ 
  . شكرا السGيدة الوز�رة

  .ٕاذن اللكمة اEٓن Eٔ§د السادة ٔ�عضاء الفريق �لتعقLب

  :Pابد شكLل السGيداملس�شار 
í»ىل اجلواب دP شكركÈت .  

ولكن السؤال د«يل حمدود Pىل اEٔطفال، ا�يل اEٓن ٕاىل جLنا Ãشوفو 
هنم ٔ�لف طفل ا�يل هام Pىل املسGتوى الوطين، م 25ٔ�لف، من  25حلقوا ل

وهؤالء يعIشون يف ظروف صعبة  ½ري يف اOار البيضاء، %25حىت  20
وحوادث  ،اEٔمراض احلرمان، ªسGتغالل، وPديدة من ق�يل اغتصاب،

»ٕالضافة ٕاىل اdهتمIش والالم�االة اليت يعانون مهنا من طرف  ½ريها،
   .احلكومة واHمتع ?لك

همت�ش هبم وزارة هاذو وليداتنا، ٕاىل ما اهمت�ش هبم احلكومة وما ا

�نت، شكون ½ادي هيمت هبم؟ ٔ íحبا  
اEٓن راه ٔ�صبحنا يف بعض اOول كن�Yاعتو بmٔبناء الشوارع، راه عيب، 
راه احYا ما راضيÈش هباذ اليش، وهاذ راه ½ادي وتيكرث، ٕاىل ما 
اسGتطعناش هاذ الفÀة الضئيZ حىت يه نتحمكو فهيا ونتلكفو هبا، ٔ�ش ½ادي 

مليون د«ل الساكنة، خصوصا هاذو  34اXة ٔ�خرى، ميكن لنا ند�رو من §
يف البداية د«ل احلياة د«هلم، و½ادي حيامكو� يف املسGتق�ل ٕاىل ما اهمتناش 

  .هبم
  السGيدة الوز�رة،

�ش معلت احلكومة؟ ٔ�شGنو يه الرب�مج د«لها؟ ٔ�شGنو ٔ í ا كنقول�
ا�يل هو ا�يل ½ادي نqÈظرو مYمك ½ادي تعملوه يف املسGتق�ل؟ ٔ�شGنو هو 

  سطرتوه ٕاىل كنتو »قLني ٔ�و مشqIوا و½ادي ميكن لهاذ اOو¦ تقوم به؟
عيب وPار Pلينا حىت اEٓن »ش يبقاوا اEٔبناء د«لنا ÕيعIشوا يف 
الشوارع، و»خلصوص اEٔبناء د«ل املغاربة ا�يل ما كIسGتاهلوش هاذ اليش، 

  .بالد ا�يل فهيا الكرامة، د«ل الرجو¦
  .وشكرا

  :جللسةالسGيد رئIس ا
  .شكرا السGيد املس�شار

اللكمة �لسGيدة الوز�رة �لتعقLب فö تبقى من الوقت، í اللكمة 
  .السGيدة الوز�رة

  :واملرٔ�ة واEٔرسة والتمنية ªجNعية التضامنالسGيدة وز�رة 
  .السGيد املس�شار، �زاف ٔ�ننا نقولوا ولينا ننعت بmٔننا ٔ�بناء الشارع �زاف

�وال ½ري مضبوط، و�ٓخر §اXة نبغي نقول Eٔن هاذ الرمق ا�يل كتقول ٔ
  . í لكنا معنيون مكؤسسات

وامجلاPات الرتابية اليوم Pلهيم كذí هاذ اOور »ش ينخرطوا مع 
  .احلكومة و»يق املؤسسات �لÍد من هذه الظاهرة

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيدة الوز�رة

  .سةوالشكر í كذP íىل حضورك وPىل املسامهة يف هذه اجلل 
واEٓن نqÈقل ٕاىل القطاع املوايل، ونفس الفريق تقدم gسؤال كذí حول 

املوارد املالية �لغرف ٕاىل السGيدة وز�رة الصناPة التقليدية وªقqصاد تقوية 
  .ªجNعي والتضامين، فليتفضل ٔ�§د ٔ�عضاء الفريق ل�سط السؤال

  :د ٔ�محيديامحمالسGيد املس�شار 
  .شكرا السGيد الرئIس

  ،الوز�ر�نالسGيد�ن 
  السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

السGيدة الوز�رة، ٕاذا اكنت الغرف املهنية �شلك ٕا§دى اEٔمعدة 
ٕالجناح اجلهوية املوسعة، ولكن املالحظ ا�يل كنالحظو، السGيدة اEٔساسGية 

الوز�رة، ولكن املوارد املالية ضعيفة وضعيفة Xدا، ٕاذن ا�يل Õيجعل هاذ 
ى Pاجزة ٔ�مام التÈشGيط ولعب اOور احلقLقي لهذه الغرف املهنية تبق

  .املؤسسات
السؤال د«لنا، السGيدة الوز�رة، ما يه إالسرتاتيجية وإالجراءات 

  اختذهتا وس�q¿ذها الوزارة يف هاذ اجلهوية املوسعة؟
  .وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار

ؤال، تفضيل السGيدة ٕاذن اللكمة اEٓن �لسGيدة الوز�رة �لرد Pىل الس
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  .الوز�رة

السGيدة فاطمة مروان وز�رة الصناPة التقليدية وإالقqصاد إالجNعي 
  :والتضامين

  .شكرا السGيد الرئIس
  .شكرا السGيد املس�شار احملرتم

تعترب غرف الصناPة التقليدية رش�اك وفاPال ٔ�ساسGيا يف التزنيل اHايل 
اPة التقليدية، وتقليص Pدد غرف �لربامج واملشاريع اليت تنفذها وزارة الصن

غرفة Îوية مسا�رة �لتقسGمي اجلهوي اجلديد  12الصناPة التقليدية ٕاىل 
لبالد�، مكYنا من التوفر Pىل مؤسسات ®متزي برتكزي ٔ�كرب �لموارد املالية، 

من العرش إالضايف لعائدات  %31وهاذ املوارد تتكون ٔ�ساسا من ÃسGبة 
  . 2015مليون درمه �رمس السGنة املالية  98الرمس املهين، بلغت حوايل 

ونظرا لعدم اسGتقرار مداخLل هاذ الرمس املهين، فٕان الوزارة تقدم 
ٕاPا�ت مالية من مزيانIهتا السGنوية لفائدة هذه الغرف Oمع مزيانية ªس�ìر، 

مليون درمه سGنو« �لغرف لتغطية  P21لام ٔ�هنا ختصص كذí م�لغ يتâاوز 
، وسIمت رفع هذا الغالف yالل 2011توظيفها سGنة  ٔ�جور اEٔطر اليت مت

  .مليون درمه 22ٕاىل حوايل  2016سGنة 
بدورها مؤسسة دار الصانع ختصص دمع سGنوي �لغرف من ٔ�Xل تنظمي 
معارض Îوية ملنتوXات الصناPة التقليدية، والقانون املنظم لغرف الصناPة 

  .اليت تقدòا التقليدية خيول لها اسGت¿الص موارد ٕاضافLة Pرب اخلدمات
من Îة ٔ�خرى فهناك ٕاماكنيات مqا§ة �لغرف عن طريق تقدمي مشاريع 
يف ٕاطار الرشاكة، كام ٔ�ن ªجهتاد واملبادرة متكهنم من yلق ٕاماكنيات يف 
ٕاطار التعاون اOويل، وهناك بعض الغرف بدٔ�ت تعمل Pىل تنويع مواردها 

  .لتنفLذ �راجمها من yالل الرشااكت والتعاون
، فٕان احلكومة سGتعمل يف ٕاطار اEطط املق�ل Pىل ٕاعطاء ؤ�yريا

الغرف دورا ٔ�مه، ويبقى »ب الوزارة مفqوح من ٔ�Xل توسGيع وتطو�ر سGبل 
  .Xديدة �لمتويل gرشاكة وتعاون مع غرف الصناPة التقليدية

  .وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  . السGيدة الوز�رةشكرا 

 ٔEعضاء الفريق، فريق ا�  .صا¦ واملعارصة �لتعقLباللكمة اEٓن Eٔ§د ٔ

  :د ٔ�محيديامحماملس�شار السGيد 
  .شكرا السGيد الرئIس
�لك رصا§ة ٔ�� من ٔ�§د رؤساء هاذ املؤسسات،  السGيدة الوز�رة،

واكنت هناك وعود من طرف  2015وا�ي �قشGنا يف قانون املالية د«ل 
وقت »ش الوزارة بmٔن ½ادي جتاوبنا كتابة، Eٔن حىت يف ا�لجنة ا�يل عند� ال

غتâاوبو� قلتوا ٔ��مك غتâاوبو� كتابة، مث ®كررت هذه املقو¦ يف قانون 
  . 2016املالية د«ل 

فعال حL~ نقول لمك، السGيدة الوز�رة، بmٔن املوارد املالية لهذه املؤسسات 
هزيZ وهزيX Zدا، فعال yلينا من دار الصانع، yلينا من ذيك املعارض 

هذا ½ري اكيف، خصوصا بmٔن حنن مع دول جوار  اجلهوية ا�يل كند�رو ولكن
ا�يل عندمه غرف تلعب دور òم وòم Xدا يف هذا الباب، خصوصا بmٔن، 
السGيدة الوز�رة، قلت بmٔن هناك موارد تقوم »سGت¿الصها الغرف، ٔ��ن 
®مكن هذه املوارد؟ هل ®مكن يف الشواهد والبطاقات ا�يل ما عند�ش 

ن اEٔسايس د«ل الغرف؟ راه اك�ن يش احلق نعطيوها ٕاىل رجعنا �لقانو
  . مسائل ا�يل كÈسمعوها مايش يه هاذيك

خصوصا بmٔن هناك غرف Îوية ا�يل كتجعل د» الرؤساء Pاجز�ن، Eٔنه 
وا§د احلاXة راه ورثنا وا§د املوروث، عند� فروع د» يف اEٔقالمي اEٔخرى 

 (les fournitures de bureau)ا�يل يه اكرثية، ٕاىل جLيت �شوف ½ري 
راه لك يش مqاليش، مع العمل بmٔن الغرف املهنية ال حق لها لتنظمي املعارض 
yارج الرتاب الوطين، ما عندهاش احلق حىت تعمل اتفاقLات رشاكة مع 

  . الغرف اEٔخرى yارج ٔ�رض الوطن
ٕاذن وا§د احلاXة Õيخصنا احYا موارد gرشية ا�يل ½ادي نقدرو مع العمل 

لغرف، Eٔن دور ٔ�سايس يف التحسIس د«ل »Oور ا�يل كتقوم به ا
  . الصانعات والصناع التقليديني، خصوصا بmٔن هاذ القطاع هذا مYتج

راه السGيد اOاودي ا�يل خرج فعال بmٔن غنقولو لمك �رافو، ولكن ٔ�نت 
حرضت معنا السGيدة الوز�رة بmٔن رئIس احلكومة ٔ�عطى لنا وPد بmٔن ½ادي 

الوPد؟ ٔ�عطى لنا وPد بmٔن غنجمتعو مرة �رفع من هاذ املزيانيات، ٔ��ن هذا 
;نية هاذي سGن�ني والز«دة ما اجمتعÈشاي يف ٕاطار إالسرتاتيجية د«ل 

2015 öن التغطية الصحية ف���عطى لنا وPد فö خيص التغطية الصحية، ٔٔ ،
  خيص الصانعات والصناع التقليديني؟

ه را 2015السكن ªجNعي، ٔ��ن هو؟ ٕاسرتاتيجية .. ٕاذن هناك
  »يق ما Xا؟ 2015دازت، واش اك�ن يش 

  .وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار

اللكمة �لسGيدة الوز�رة �لتعقLب فö تبقى لها من الوقت، ٕاذا اكن هناك 
  . تعقLب، تفضيل
  .ما اكيÈش

شكرا، ٕاذن الشكر موصول í كذí السGيدة الوز�رة Pىل هذه 
  . لسةاملسامهة القمية يف هذه اجل 

ونqÈقل اEٓن ٕاىل السؤال املوايل واملوXه كذí من طرف فريق اEٔصا¦ 
واملعارصة، هذه املرة ٕاىل السGيد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجNعية، حول 

تعرفها التعاضدية العامة �لتعلمي، فليتفضل  موضوع إالخqالالت املالية اليت
�§د ٔ�عضاء الفريق لتقدمي السؤالٔ.  
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  :عبد السالم بلقشوراملس�شار السGيد 
  .شكرا السGيد الرئIس

  السGيدات الوز�رات والسGيد�ن الوز�ر�ن،
  زماليئ املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمات،

ٕاذن Ãسائلمك، السGيد الوز�ر، فö خيص ªخqالالت اليت تعرفها 
مؤسسة التعاضدية العامة �لتعلمي وعن إالجراءات اليت مقمت هبا ٔ�و تعزتمون 

قLام هبا، خصوصا بعد صدور، ٔ�وعقب صدور بعض تقار�ر Pىل اEٔقل ال 
  .جلان التفIqش مؤخرا

  .وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

  .ٕاذن، اللكمة اEٓن �لسGيد الوز�ر �لرد Pىل السؤال، تفضلو اليس

  :السGيد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ªجNعية
  .شكرا السGيد الرئIس

  .مك، السGيد املس�شار احملرتم، Pىل وضع هذا السؤالٔ�شكر 
  :د«ل احملاور 3طبعا، املوضوع فLه 

احملور اEٔول، كام تعلمون، اكنت هناك تقر�ر د«ل املف�شGية العامة 
�لاملية، ما اكيÈش تقر�ر، yالفا ملا ورد يف سؤالمك، د«ل اHلس اPEٔىل 

  .2002و 2009 -�2008لحسا»ت، مه الفرتة د«ل 
هاذ التقر�ر هذا ٔ�حLل Pىل النيابة العامة، ومتت مqابعات قضائية، اEٓن 

  .يه يف يد القضاء
، مع إالدارة اجلديدة واملد�ر اجلديد، اEٔمور �سري من 2013مYذ 

حسن ٕاىل ٔ�حسن، و»لتايل ال داعي ٕاىل هتويل الرٔ�ي العام Eٔي يشء من 
  .هذا

ن، يف الظروف الراهنة القضاء Õيقول لكمتو، احYا حنرتم القضاء، ولك
  .اEٔمور تتحسن �ك%ري

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد الوز�ر

  .ٕاذن اللكمة يف ٕاطار التعقLب Eٔ§د ٔ�عضاء الفريق، فليتفضل مشكورا

  :املس�شار السGيد عبد السالم بلقشور
السGيد الوز�ر، ٕاىل مسحيت، ٕاىل اEٔمر معروض ٔ�مام القضاء، هذا ال 

موقعنا كربملانيني يف ٕاطار تطبيق اOسGتور، املساء¦ يعين ٔ�ن ال Ãسائل من 
واملراق�ة د«ل احلكومة يف التفعيل د«ل مقqضيات اOسGتور gشلك Pام، 
وخصوصا عندما يتعلق اEٔمر مبؤسسة اجNعية عندها Pالقة بفÀة ½الية 

  .Pلينا مجيعا، ويه فÀة د«ل رXال وÃساء التعلمي
  السGيد الوز�ر،

رفهتا املؤسسة يه اخqالالت خطرية وخطرية Xدا، ªخqالالت اليت ع
وخصوصا عندما يتعلق اEٔمر بعدم �سلمي السلط بني رئIسني، يعين هاذ 
العملية، وا�يل تنعرفوها مجيعا، ٔ�ن ال الرئIس املنهتية الوالية د«لو وال 

ال  -الرئIس احلايل ما مت�ش العملية د«ل �سلمي السلط بIهنم، مما سGيؤدي 
وا§د التلف Õبري ووا§د ªسGهتتار Õبري يف املنقوالت ويف ل -حما¦ 

  .املمتلاكت د«ل املؤسسة، ويه Õبرية Xدا
عندما تتوقف مؤسسة م%ل املصÍة املتعددة ªخqصاصات التابعة 
�لتعاضدية بطلب ٔ�و ٕ»يعاز من الرئIس د«ل التعاضدية، وتتحرم اEٓالف 

  .«ل املؤسسةد«ل Ãساء ورXال التعلمي من ٔ�داء اخلدمات د
كذí ميل تيقول السGيد الرئIس بmٔنه تلقى ماكملة هاتفLة مYمك »ش 
توقف امجلع العام، وحترم الثلث، وتوقف الثلث اخلارج كذí، مما سد 

وهاذي مYاسGبة كذí .. الباب، هاذ اليش مسعناه، وصدر يف اجلرائد، اك�ن
yالل املساء¦، هو  »ش ننورو الرٔ�ي العام، Eٔن اOور د«لنا كربملانيني من

ننورو الرٔ�ي العام، مايش نقولو امللف ٔ�مام القضاء، وند�رو � سGياسة 
  .التعتمي

yاصنا نوحضو اEٔشGياء، احYا ال نتدyل يف شؤون القضاء، ولIس من 
�ن Ãسائل �لتنو�ر ٔ íا كذYا، ولكن من مسؤولي�Yامò س منIمصلحتنا، ول

  .السادة املواطنني د«ل بالد�ولرفع ا�ل�س، ومن yاللمك ننورو السGيدات و 
 100كذí مصري د«ل عندما نتلكم عن مليار د«ل اOرمه، يعين 

مليار د«ل السGن�مي، ا�يل مت ªقرتاض د«لها ملؤسسة د«ل الصندوق 
الوطين ملنظامت ªحqياط ªجNعي، وهاذ العملية ا�يل متت بدون توثيق 

  ؟ ªسرتداد د«لهاوبدون تدو�ن، وي�ساءل الك%ري، Õيف سIمت
هاذ اEٔموال راها من املالية د«ل املنخرطني د«ل السGيدات والسادة 
Ãساء ورXال التعلمي، يعين مجموPة، مجموPة من اخلروقات، وال ðسعنا الوقت 

Zاليوم »ش »ش نتلكمو فهيا اكم.  
ولكن، يف اخلتام، وبناء Pىل ما سGبق السGيد الوز�ر، ٔ�� تنطلب من 

ئIس ومن الزمLالت والزمالء املس�شار�ن احملرتمني رفعا كذí السGيد الر 
حىت احYا نقومو بوا§د ا�لجنة د«ل تقيص احلقائق لهاذ املؤسسة، »ش 

  .نوقفو Pىل ªخqالالت كذí من دور� مبا خيو� لنا اOسGتور
  .وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار، شكرا، شكرا لمك

  .الوز�ر �لرد Pىل التعقLباللكمة �لسGيد 

  :السGيد وز�ر ال�شغيل والشؤون ªجNعية
  السGيد املس�شار احملرتم،

 Z§الالت وقعت يف ذاك املرqخª ن� يف املف�ش،ٔ�� ال ٔ�yالفك الرٔ�ي ٔ
  .وقلهتا، مما اسGتدعى مqابعة قضائية، هذا من Îة
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�ن ٔ í قول�مYذ  -  حىت ال �هتم الناس هكذا »Hان - من Îة ;نية، ٔ
2013  ��ٕاىل يومYا هذا، حسب ما نعمل، من الناحLة إالدارية، Eٔن احYا، ٔ

 ��مايش وز�ر املالية، راه اك�ن وصاية مزدوXة، اك�ن »ش ما نÈساوهاش، ٔ
وز�ر ال�شغيل والشؤون ªجNعية، احYا كنحرصو Pىل ا§رتام املساطر 

  .إالدارية 
ر طبقا �لقوانني اجلاري هبا ٔ�قول í، ؤ�حتمل مسؤولييت، ٔ�ن اEٔمور مت

ؤ�� كنتلكمو هنا« يف .. يعين.. ٕاىل يومYا هذا، حىت ال 2013العمل مYذ 
  .مؤسسة دسGتورية ومسؤولية، هذا من Îة

من Îة ٔ�yرية حىت »ش تنعرفو بmٔن هاذ إالشاكلية د«ل التعاضد«ت 
ة فهيا وا§د اHموPة د«ل ªخqالالت، �í احYا اEٓن وضعنا املدون

اجلديدة د«ل التعاضدية لتâاوز هذه إالشاكليات فö يتعلق بطريقة 
ال�سGيري، فö يتعلق »حلاكمة، فö يتعلق »Oمقرطة د«ل ال�سGيري ٕاىل ½ري 

  .ذí، وا§د العدد د«ل القضا«
»لطبع، املدونة د«ل التعاضد صادق Pلهيا جملس املس�شار�ن يف صيغته 

حنن بصدد مYاقشGهتا يف جملس النواب، عىس اyEٔرية »ٕالجامع، اEٓن، 
و�متىن ذí خملصني، ٔ�ن هذه املدونة هاذ القانون اجلديد ½ادي ðسمح لنا، 
½ادي ðسمح �لسلطة الوصية، »ش تلعب دور ٔ�كرث يف املراق�ة د«ل 

  .التعاضد«ت
هاذي، »لطبع، هاذو هام اEٔجوبة الرصحية ومسؤو¦، »لطبع، اHلس 

»ش يد�ر جلنة تقيص احلقائق ٔ�و يشء من هاذ الق�يل، ٔ��  � اكمل السGيادة
  .ال دyل يف هاذ اليش هذا، ٔ�نمت عندمك ªسGتقاللية د«لمك

  .وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد الوز�ر Pىل مسامهتمك كذí يف هذه اجللسة

ونqÈقل اEٓن ٕاىل �ٓخر سؤال يف هذه اجللسة، وهو موXه ٕاىل السGيد 
تدب Oى وز�ر التجهزي والنقل وا�لوIXس�Lك امللكف »لنقل، الوز�ر املن 

  .حول موضوع النقل الرسي »لعامل القروي، من طرف فريق العدا¦ والتمنية
  .فليتفضل ٔ�§د ٔ�عضاء الفريق لتقدمي السؤال

  :املس�شار السGيد سعيد السعدوين
  .gسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السGيد الرئIس
  .شكرا السGيدة الوز�رة

  .شكرا السGيد�ن الوز�ر�ن
  السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السGيد الوز�ر،
ساكنة العامل القروي من حقها ٔ�ن تتوفر Pىل وسائل نقل حتفظ Õرامهتا، 

، بتâاوز من طبيعة احلال، ما زلنا Ãشاهد النقل الرسي gسGيارات òرتئة

�حLا� انعدام امحلو¦ ال من حLث Pدد اEٔش¿اص وال من حLث البضائع، ٔ
  .التmٔمني، مما هيدد سالمة املواطنني

مشكورة احلكومة اليت ٔ�§دثت دفا®ر حتمالت النقل املزدوج، من 
  .طبيعة احلال، حملارصة هذه الظاهرة

ما يه إالجراءات محلاية و�¼فع هباذ النقل املزدوج حملارصة هذه 
  الظاهرة؟

  �مثر�ن يف هاذ القطاع؟ما يه إالجراءات إالضافLة محلاية املشغلني واملس 
  .وشكرا

  :السGيد رئIس اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

  .اللكمة اEٓن �لسGيد الوز�ر، �لرد Pىل السؤال

بوليف، الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل  جنيبالسGيد محمد 
  :وا�لوIXس�Lك، امللكف »لنقل

  .شكرا السGيد الرئIس
  شكرا السGيد املس�شار احملرتم،

معلت Pىل ٔ�ن  2012، كام تفضلت، احلكومة مYذ ٔ�ن Xاءت يف »لفعل
يدمج العامل القروي يف خمتلف جماالته ومهنا جمال النقل، Eٔنه كنعتربو ٔ�ن 
فك العز¦، التمنية القروية، هو من اEٔساسGيات د«ل ٔ�ي معل حكويم 

  .ومن اEٔولو«ت د«لو
ت صدر ما حتدثت عنه دفرت التحمال 2012ويف هاذ الصدد يف 

اEٔول، لكن يبدو ٔ�نه مل �رق يف مجم� لٕالخوة العاملني يف القطاع، فمتت 
مشاورات د«ل سGنة، وخرج دفرت التحمالت معدل �¼فرت اEٔول يف 

، وا�يل اكنت فLه مجموPة من إالجراءات، الهدف مهنا 2013غشت 
واEٔساس هو ت�سGيط املسطرة النتقال من مه موجودون يف النقل  الرئIيس

ٕاىل النقل املزدوج املعرتف به، و»لتايل در� مسطرة م�سطة الرسي 
  .»لعديد من إالجراءات

اليوم، مجيع من �ريد ٔ�ن ðس�مثر، مجيع من �ريد ٔ�ن يqÈقل من النقل 
الرسي ٕاىل النقل املزدوج املعمتد، ما Pليه ٕاال ٔ�ن يذهب ٕاىل املصاحل د«لنا 

رشة »ش Ãسهلو، »ش ما واملصاحل د«ل الوالية، ويقدم امللف د«لو م�ا
نوقفوش ذاك احلرÕية ا�يل اكينة يف العامل القروي »ش Ãسهلو، تيyٔmذ وا§د 

  .الوصل، وصل إاليداع فقط د«ل امللف كIسمح لو ميارس
وا§د ا�يل قدم  400إالشاكل احلقLقي هو ٔ�نه yالل هاذ السGن�ني 

  .وحصل Pىل الوصل اdهنايئ
رخصة نقل مزدوج  100لك  إالشاكل احلقLقي هو ٔ�ننا مسلمني يف

½ري  %60اعطيهنا، فقط الثلث د«لها ا�يل هو مسGتغل، بI~ تقريبا كذا و
  .مسGتغZ �لظروف وªعتبارات اليت تعلمون

�� اليوم تنقول من هاذ املنرب، احلكومة ما عندها ٔ�ي ٕاشاكل تعطي ٔ
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، Eٔن الرخص مجليع املس�مثر�ن وفق دفرت التحمالت، ما Pلهيم ٕاال ٔ�ن يلزتموا
اك�ن ما ®لكمت عنه من اجلودة، من احلفاظ Pىل اEٔرواح د«ل الناس، Eٔن 
yاصنا �كونوا عند� ذيك احلافالت وال د«ل النقل �كونوا يف مسGتوى 
معني من اجلودة، هذا هو تقريبا ا�يل تنطلبو، واحYا مسGتعد�ن ٔ�ي ٕاقلمي 

»ش ا�يل عندو طلبيات من هاذ الق�يل Pىل ٔ�ننا نعطيومه الرخص 
ðس�مثروا، »ش حنلو هاذ إالشاكل ا�يل ®لكمتوا Pليه السGيد املس�شار 

  .احملرتم
  .شكرا

  :اجللسة رئIسالسGيد 
  .شكرا السGيد الوز�ر

  .اللكمة Eٔ§د ٔ�عضاء الفريق �لتعقLب

  :املس�شار السGيد Pيل العرسي
  .شكرا السGيد الرئIس
  .شكرا السGيد الوز�ر

  السادة الوزراء والسGيدة الوز�رة،
  يئ املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،زمال

طبعا، السGيد الوز�ر، حنن ال نبخس وال ننكر اHهود ا�ي قامت به 
الوزارة يف هذا الصدد، بل �مثن احليوية واOينامكLة اليت عرفها القطاع يف 
عهد هذه احلكومة، وطبعا ٔ�ن ماكسب كثرية حتققت يف القطاع، وماكسب 

الصحية واحلق يف التقاPد ٕاكجراءات ٔ�yرية  يف الطريق، ومهنا التغطية
  .�لحكومة

لكن، لÇٔسف الشديد، ٔ�ن القطاع ٔ�و النقل املهمين يف العامل القروي ٔ�نه 
هو النقل الرسي ا�ي ميكن ٔ�ن يصبح عنوا� �لحياة القروية، ال غىن 
�لبادية و�لساكنة القروية عن هاذ النقل، هو عندو ماكسب اجNعية لوا§د 

غZ فLه، عندو مردودية اقqصادية، Eٔنه هو العمود الفقري لنقل الفÀة مشGت
اEٔش¿اص والبضائع داyل هاذ العامل القروي، نظرا لصعوبة املساí ولقلهتا، 
ولكن هناك ٔ�يضا لوبيات �سGتفLد من هذا القطاع، هناك لوبيات �سGتفLد 
 Eٔن عندها ٔ�سطول �لنقل الرسي و®زامح به القطاع املهيلك، ٔ�صبح �زامح
سGيارات اEٔجرة، احلافالت، وهناك دا» اEٓن النقل الرسي بني املدن Pرب 

  .ذاك السGيارات الصغرية
طبعا رمبا ٔ�ن الوصفة اليت جÀمت هبا اكن جيب ٔ�ن ختضع �لتجويد 
و�لتحسني املسGمتر، وكنا نود ٔ�ن يذهب اEٔمر يف اجتاه حتفزيات لهاذ 

�سطول سGيارات اEٔجرة  املسGتغلني يف القطاع، Pىل غرار ما مت دمع جتديدٔ 

وشاحYات نقل البضائع، اكن ميكن ªسGتعانة بتحفزيات لهؤالء حىت يلجوا 
  .القطاع املهيلك

مث ٔ�ن هاذ سGيارات النقل املزدوج من بني اEٔمور اليت §الت دون 
جناqا، ٔ�نه متنع من ولوج املدار احلواري، و»لتايل ٔ�نه التنافسGية د«لها مع 

  .اجعهاذ النقل الرسي ترت 
مث ٔ�نه وا§د النقطة òمة ن�Èه لها يف اyEٔري يه ٔ�ن هاذ ٔ�سطول النقل 
الرسي ٔ�صبح مهتالاك و»لتايل ٔ�نه هيدد السالمة د«ل نقل اEٔش¿اص 

  .واملمتلاكت واملسGتغلني
  .شكرا السGيد الرئIس

  :اجللسة رئIسالسGيد 
  .شكرا السGيد املس�شار احملرتم، شكرا

  .Pىل التعقLباللكمة لمك السGيد الوز�ر لرد 

ا�لوIXس�Lك امللكف  السGيد الوز�ر املنتدب Oى وز�ر التجهزي والنقل و
  :»لنقل

  .شكرا السGيد الرئIس
ال، ٔ�� »لÈسGبة �لسGيد املس�شار احملرتم، ٔ�� املقرت§ات اليت تفضل هبا 
yاصها ½ري ®كون يف بعض اEٔحLان مقرت§ات ال تصب مجيعها يف ٕاطار 

يث Pىل ٔ�نه Ãسمحو لهاذ إالخوان د«ل النقل حتسني اEٔداء، Eٔنه احلد
  .املزدوج Pاود يدyلوا �لمâال احلرضي، راه احYا مشYIا لوا§د املنطق �ٓخر

اHال احلرضي ينظمه ٔ�يضا قانون د«ل النقل يف اHال احلرضي، 
و»لتايل ما ميكÈش نعطيو §لول لهاذو Pاود ند�رو مشالك مع اEٓخر�ن، 

  .املسmٔ¦ اEٔوىل
¦ٔmٓن يف ٕاطار  املسEالثانية، ما يتعلق »لتغطية الصحية و½ريها، هاذو ا

ما هو مقرتح Pىل جملس املس�شار�ن من قوانني ا�يل Xات اليوم ووصلت 
  .. عندمك، راه جزء مهنم ½ادي ðسGتافد، مبعىن ٔ�ن اOو¦ تقوم مبا Pلهيا فهاذ
ال ٔ�رى يبقى املسmٔ¦ د«ل اOمع و د«ل التحفزيات املالية، ٔ�� خشصيا 

.. مانعا ٕاىل ٔ�نN اEٓن مرشPني جتيبوا لنا يش §اXة يف هاذ الق�يل ٔ�� ما ميكن
  .ٕان شاء هللا رب العاملني

  .شكرا

  :اجللسة رئIسالسGيد 
  .شكرا السGيد الوز�ر

ٕاذن السGيدات والسادة املس�شار�ن، السGيدة الوز�رة والسادة الوزراء، 
 .سGئZ الشفويةٔ�هنينا هذه اجللسة اEصصة لÇٔ هكذا �كون قد 


