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  وامخلسني تاسعةال  اجللسةحمرض 

  ).م2016 يونيو 28( ه1437 رمضان 22الثال8ء : التارخي

 لرئKس ينالثا عبد إالاله احللوطي، اخلليفةاملس�شار الس?يد : الرئاسة
  .اLلس

ساSة وس?بع ومخسون دقNقة، ابتداءا من الساSة الثانية واRقNقPة  :التوقNت
  .بعد الزوالالعارشة 

  .م`اقشة أ]س?ئ^ الشفهية :\دول أ]عامل

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

 :املس�شار الس?يد عبد إالاله احللوطي، رئKس اجللسة
  .jسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Sىل ٔ�رشف املرسلني

  .S�ٔلن عن افlتاح اجللسة
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  رات احملرتمات واملس�شارون احملرتمون،املس�شاالسادة و  الس?يدات
من اRس?تور، ووفقا ملقlضيات النظام  100معال بrٔحاكم الفصل 

اRا}يل Lلس املس�شار�ن، خيصص اLلس هذه اجللسة ٔ]س?ئ^ السادة 
  . املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Sلهيا

وق�ل الرشوع يف تناول أ]س?ئ^ الشفهية املدر\ة يف \دول أ]عامل، 
اللكمة �لس?يد أ]مني ٕالطالع اLلس Sىل ما \د من مراسالت  ٔ�عطي

  .وٕاSال�ت
  .اللكمة �لس?يد أ]مني، فليتفضل مشكورا

  :املس�شار الس?يد ٔ�محد خلريف، ٔ�مني اجللسة
  .شكرا الس?يد الرئKس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  ،السادة املس�شارون احملرتمون

  :شاريع القوانني التاليةتوصل جملس املس�شار�ن من جملس النواب مب 

  يتعلق �لص�افة وال�رش؛ 88.13مرشوع قانون رمق  -

يتعلق ببورصة القمي ورشاكت البورصة  19.14مرشوع قانون رمق  -
 واملرشد�ن يف �س��ر املايل؛

 ٕ��داث واك� حساب حتدي أ]لفNة؛ 24.16مرشوع قانون رمق  -

ة عواقب يتعلق ٕ��داث نظام لتغطي 110.14مرشوع قانون رمق  -
املتعلق مبدونة  17.99الوقائع الاكرثية وبتغيري و¡متمي القانون رمق 

 .التrٔمني

كام توصلت الرئاسة مبراس^ من الفريق اRس?توري اRميقراطي 

�ج¨عي يطلب من }اللها الفريق تrٔجNل السؤال املو\ه لوز�ر الرتبية 
 .الوطنية حول ا¬متدرس يف العامل القروي ٕاىل \لسة الحقة

كام توصلت الرئاسة مبراس^ 8نية من فريق أ]صا� واملعارصة، يطلب 
من }اللها الفريق تrٔجNل السؤال املو\ه لوز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ]رسة 
والتمنية �ج¨عية حول حصي^ ٔ�داء صندوق دمع ال¨سك �ج¨عي ٕاىل 

  .\لسة الحقة
 28¶اية يوم الثال8ء و�ل�س?بة لµٔس?ئ^ اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل 

  :، فه·ي اكلتايل2016يونيو 

  سؤ�؛ S :26دد أ]س?ئ^ الشفهية -

 سؤ�؛ S :21دد أ]س?ئ^ الكlابية -

 .جوا� S :15دد أ]جوبة الكlابية -

كام حنيط اLلس املوقر ٔ�ننا س?نكون Sىل موSد بعد هناية \لسة 
Sدد أ]س?ئ^ الشفهية مع \لسة معومNة ختصص �¼ارسة والتصويت Sىل 

 .من النصوص ال�رشيعية اجلاهزة
  .شكرا الس?يد الرئKس

  :الس?يد رئKس اجللسة
  .شكرا الس?يد أ]مني

وÁس?هتل \دول هذه اجللسة �لسؤال ا]ٓين املو\ه ٕاىل الس?يد وز�ر 
، واللكمة ٔ]�د السادة "غياب أ]طر الطبية �ملراكز الصحية"الص�ة حول 

  .لاملس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤا

  :املس�شار الس?يد موالي ادرÈس احلس?ين Sلوي
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئKس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،
  ،الس?يد الوز�ر احملرتم

تعاين بعض املراكز الصحية من الغيا�ت املتكررة لµٔطر الطبية 
كون من هذه و}اصة �لعامل القروي، أ]مر اÍي جيعل املواطنني Èش?ت

  الترصفات، م�سائلني هل لKس هلم احلق يف العالج؟ 
بداÓرة ٔ�رفود من " الس?يفة"وSىل سNÒل املثال ال احلرص، تعاين جامSة 

الغياب املتكرر �لطب، مع العمل ٔ�ن لها طبKب يعني �ملنطقة، لك خطرة 
  . تlKعني وتlKحيد

Sعني �مجلاlKب تKة ويف أ]}ري مشالك عند� الس?يد الوز�ر متاك، الطب
  .تيحيدوه، تنصقس?يو فني مىش؟ تيقول Ú مىش يقر�ٔ 

وتتعرفوا، الس?يد الوز�ر، هاذ امجلاSة ٔ�ن د� نظرا �لطقس �ار متاك، 
  . والناس ما عندهاش ٕاماكنيات وأ]مراض كثرية متاك، ٔ]ن م`اطق �ئية
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كنطلبو م`مك، الس?يد الوز�ر، �ش ßشوفوا ختليوا لنا يش طبKب متا، 
  .ي، ٔ]ن كنعانيو مشالك âبرية�كون رمس

  .وشكرا الس?يد الوز�ر

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

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر لٕال\ابة Sىل السؤال

  :وز�ر الصãةالس?يد احلسني الوردي 
 .شكرا الس?يد الرئKس احملرتم

  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم
يه " الس?يفة"س?يد املس�شار احملرتم، ٔ�وال، امجلاSة ا�يل تتدوي Sلهيا، ال 

âيلومرت Sىل ٔ�رفود، ا�يل تتعاين من  â3يلومرت Sىل ٔ�رفود، حوايل  3كنظن 
املوارد الÒرشية }اصة، وذâر¡هيا ؤ�� مlفق معك، مايش تنحيدوها، ¶ري 

  . �ش نصحح، مايش اح`ا ا�يل تنحيدوه، �لعكس
راة، تlKقدم �لمباراة ٔ]ن هاذو ٔ�طباء ا�يل تيكونو تيæدمو وتيدوز املبا

وتK`جح، تK`جح يف املباراة دéل إالقامة ولهذا ¡مييش �لمراكز �س�شفائية 
اجلامعية، وهذا ال يعين، مايش تنربر، }اصو يتعوض، حصيح }اصو 

  . يتعوض
واح`ا ¶ري هاذ الصباح ق�ل ما جني عندك عيطت �لمندوب وعيطت 

  . ¶ادي نصححو أ]مورملد�ر املوارد الÒرشية، حناولو ما ٔ�مكن ٔ�نه 
ولكن يعين السؤال دÚé عريض، فاحللول ٔ�وال Sىل الصعيد احمليل 
واجلهوي، فاح`ا ابدينا، راك شفlيه، بدينا تنÒ`يو مس�شفى âبري دéل ٔ�رفود 

، كذÚ اجلهة %25رس�ر ا�يل أ]شغال مlقدمة حبوايل  80دéل حوايل 
  . رس�ر كذÚ 45أ]خرى دéل الريصاين دéل 

ن اكينة �لول Sىل الصعيد الوطين، ٔ�وال بدينا املراكز الصحية ا�يل ولك
يعين �لينا و}دم`ا  53، ا]ٓن ا�يل مغلق مهنا يه 157اكنت مغلقة حوايل 

  . ا�يل }دم`اها 104وشغلنا وóز� �ملوارد الÒرشية 
كذÚ �لول فô خيص الغيا�ت ا�يل ٔ�رشت لها يف السؤال دéلمك، 

قlطاع من أ]جور �لناس ا�يل ما تيæدموش واك�ن كذÚ فالغيا�ت اك�ن �
  .التrٔديب

  .شكرا

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

  .السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقNب ٔ]�داللكمة 

  :املس�شار الس?يد موالي ادرÈس احلس?ين Sلوي
  .شكرا الس?يد الوز�ر

  . Áشكرمك الس?يد الوز�ر Sىل جوا�مك

احلريك نقدر اLهودات اجلبارة اليت تقومون هبا يف هذا  حنن يف الفريق
  . القطاع

ولكن، الس?يد الوز�ر، امجلاSة دéل الس?يفة بعيدة Sىل اRاÓرة دéل 
âيلومرت، والناس ما عندمهش  14و ال  12تقريبا  (l’hôpital)ٔ�رفود Sىل 

 إالماكنيات، إالÁسان âميرض متاك، يف هاذ س?يد� رمضان راه اك�ن ا�يل
، اك�ن ا�يل مريض (tension)مريض �لسكر، اك�ن ا�يل مريض ب 

�زاف، اح`ا ا�يل تنطلبو م`مك الطبKب ا�يل اكن عند� }اصمك ختليوه لنا، 
  .هللا جياز�مك خبري

  .شكرا الس?يد الوز�ر

  :اجللسة رئKسالس?يد 
  .شكرا

  .ما عندوش تعقNب.. اللكمة �لس?يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Sىل التعقNب
  ".دواء الفريوس الك�دي املصنع حمليا"ىل السؤال الثاين وموضوSه منر إ 

اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن من الفريق �س?تقاليل لتقدمي 
  .السؤال

  :الس?يدة فاطمة احلبويس املس�شارة
  الس?يد الرئKس،

  السادة الوزراء، 
  ،السادة املس�شارون

بة بصناSة لقد قامت احلكومة مشكورة وjرشاكة مع مlخصصني مغار 
دواء الفريوس الك�دي هذا اRواء اجلنKس اÍي يقوم مقام اRواء اÍي اكن 

  . يصنع من ق�ل ٕا�دى املؤسسات العاملية الكربى
  :Áسائلمك الس?يد الوز�ر

  ما يه جناSة هذا اRواء املصنع حمليا �ملقارنة مع املصنع Sامليا؟
  .وشكرا

  :الس?يد رئKس اجللسة
  .شكرا

  .وز�ر�لس?يد ال اللكمة

  :وز�ر الص�ةالس?يد 
  الس?يد املس�شارة احملرتمة،

  . ٔ�وال، هذه م`اس?بة وت�رشمك Sىل طرحمك لهذا السؤال
8نيا، هاذي م`اس?بة �ش نعرب لمك و�لمواطنات واملواطنني املغاربة ٔ�ن 

املصنع " C" هذا اRواء اجلنKس اخلاص بعالج �¬هتاب الك�دي من نوع
  : قحمليا يف املغرب، مت صنعه وف

  ٔ�وال، ملعايري التصنيع املعمول هبا دوليا؛
  8نيا، �متزي جبودة وفعالية Sالية؛
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8لثا، ق^ أ]عراض اجلانNÒة، ا�يل بال ما خنفي Sليمك ٔ�ن مجيع أ]دوية يف 
العامل يف املغرب وال يف العامل بrٔرسه ما ميك�ش �كون يش دواء ما عندوش 

  . ٔ�عراض \انNÒة
ذا اRواء من طرف ا�ترب الوطين لµٔدوية مت تقNمي جودة وفعالية ه

والصيدلية، هذا ا�ترب الوطين يف املغرب ا�يل معرتف به دوليا �اصل Sىل 
شهادة اجلودة من طرف املد�رية أ]وروبية جلودة أ]دوية، من بني ٔ�مه 
ا�تربات املؤه^ من طرف م`ظمة الص�ة العاملية، كذÚ هو عضو يف 

مواطن  5000ختربات، مراق�ة جودة أ]دوية، حوايل الش?بكة أ]وروبية �لم 
ا�يل " C"مغريب ا�يل عندمه �¬هتاب الك�دي الفريويس من النوع 

اس?تعملوا هاذ اRواء، وعندو فعالية âبرية \دا ؤ�عراض \انNÒة كام قلت 
  : قلي^، واح`ا تن��عو هاذ اRواء جبوج دéل ا]ٓليات

ا�يل فهيا الوزارة  (pharmacovigilance)ٔ�وال، اك�ن جلنة 
Úوالفعاليات }ارج الوزارة كذ .  

واكينة كذÚ جلنة دéل مlخصصني ا�يل تي��عوا ٔ�ي مريض مغريب ا�يل 
  . مlبع هاذ اRواء

  .شكرا

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

  .اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقNب

  :عبد السالم ا�لبار الس?يداملس�شار 
  .شكرا الس?يد الرئKس

  الس?يد الوز�ر،
  السادة الوزراء،

يف احلقNقة واح`ا ت�سمعو ٔ�ن �ك�شاف املغريب Rواء ذا ٔ�مهية مبا اكن، 
وا�يل تيعرف هاذ اRواء دéل الفريوس الك�دي وما �لكفه وما يتطلبه 

  . املريض، وقا� هللا مجيعا ووىق مجيع املسلمني من هذا الو�ء
Nيب، الس?يد الوز�ر احملرتم، حنن مكغاربة جيب ٔ�ن ننوه ٔ�وال سؤايل ٔ�و تعق

هباذ اLهودات الطبية الك�رية، وحىت ال �كون �خسني ٔ�و \ا�د�ن 
�لمجهودات املبذو�، نلمتس من، الس?يد الوز�ر، ٔ�ن Èشد حبرارة Sىل هذه 
املبادرة لتكون بداية لصناSة ٔ�دوية ٔ�خرى يتخبط فهيا الضعفاء من ٔ�بناء 

  . شعبنا
¶ري ٔ�ننا اليوم نلمتس الزéدة يف احلرص ويف �جهتاد، الس?يد الوز�ر، 

مجيع املس�شفNات، حىت يؤدي اRور اÍي  ليكون هذا اRواء واصال ٕاىل
ٔ�و بعض العقليات، ساحمهم هللا، ٔ�هنم ُصنع من ٔ�\� وتعرفون مدى العقلية 

� وٕاىل يعملون \اهد�ن Sىل بعض �لتواءات ليك ال يصل اRواء ٕاىل حم
  . احملتا\ني

ف`لمتس من الس?يد الوز�ر الزéدة يف �جهتاد، حنن ال نقول ٔ��مك ال 

  . جتهتدون، ولكن الزéدة يف �جهتاد، ليك يعمم ان�شار هذا اRواء
وما Sىل الفريق �س?تقاليل ٕاال ٔ�ن ينوه جبميع املبادرات واLهودات 

املرىض واملرىض املعوز�ن،  اليت ختدم املصل�ة العليا �لوطن، }اصة اجلانب
س?ô ٕاذا تعلق أ]مر بفريوس الك�دي وما �لكفه من مصاريف �هظة، وقا� 

  . هللا مجيعا م`ه
  .وشكرا الس?يد الوز�ر

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

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر ٕاذا اكن عندو تعقNب

  :الس?يد وز�ر الص�ة
جتاه فهاذ الس?ياسة اRوايئ ا�يل بدات التعقNب، ٔ�� ¶ري يف نفس �

أ]جرٔ�ة والتفعيل دéلها �لك تواضع، هاذي مايش س?ياسة ما اكن�ش ق�ل، 
راه الوزارات السابقة اكنت بدات تيجي وا�د الوقت رمبا Sاود 8ين حىت 

فرمبا ما  (cancer)اح`ا ابديناه دا� يف صناSة ضد يعين أ]دوية ضد 
فلك حكومة تتجي وتزتيد .. خترج، ٕاىل �ٓخرهغتخرجش فهاذ احلكومة ¶ادي 

  . لقدام
ا�يل بغيت نفكرك به هو مlو\ه �لمواطنات واملواطن هاذ اRواء ا�يل 

 700ٔ�لف درمه،  700، 600درمه، ¶ري يف فرÁسا راه  3000تي��اع ب 
ٔ�لف درمه يف فرÁسا ¶ري �دا�، وفرÁسا تنوه �ملغرب يف هذا، فô خيص 

  .أ]دوية
اRواء اك�ن يف الالحئة ا�يل مق�و� اسرت\اع املصاريف دéلها 8نيا، هاذ 

، والوزارة م`ك�ة Sىل وا�د اRراسة (la CNSS2)و (la CNOPS1)يف 
 ٔ�نه) RAMED3(ا�يل عندمه  (les ramidistes)�ش الناس لكهم 

  . Èس?تافدوا �Lان هباذ اRواء ٕان شاء هللا عام قريب
  .شكرا

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

وضعية املس?تعãالت "ون�lقل ٕاىل السؤال الثالث موضوSه 
  ".�ملس�شفNات العمومNة

  .اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال

  :الس?يد حيفظه �منبارك املس�شار
  .شكرا الس?يد الرئKس احملرتم

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�ش

                                                 
1 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale  
2 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
3 Régime d'Assistance Médicale 
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}الل اجللسة �فlتاحNة �لمؤمتر اRويل السادس عرش حول طب 
املس?تعãالت اÍي نظم يف ٔ�واخر شهر فربا�ر املايض مبرا4ش، ٔ�كدمت يف 

ماليني مواطن اس?تق�لهتم  5مدا}لتمك، الس?يد الوز�ر احملرتم، Sىل ٔ�ن 
��مك خصصمت مزيانية 6مة ٔrات املغربية، بNالت املس�شفãلرفع من مس?تع

  . ٔ�داهئا، وحنن ننوه مبجهودا¡مك يف هذا إالطار
لكن، الس?يد الوز�ر احملرتم، واقع هذه املس?تعãالت يبني ٔ�ن سوء 

، فضال عن ق^ ا]ٓليات وجتهزيات ظروف �س?تق�ال وق^ املوارد الÒرشية
  .العمل يه ٔ�مه سامهتا

د لكن يف مقابل ذÚ وٕالنصافمك نعزت معمك �لو�دة الطبية، الس?ي
الوز�ر احملرتم، املتنق^ اليت ٔ�نقذت ٔ�روا�ا وقدمت }دمات طبية �لمواطنني 
املتوا\د�ن يف ظروف م`اخNة صعبة ويف مدن وقرى وم`اطق ج�لية 

  .معزو�
  :وSليه، الس?يد الوز�ر احملرتم، Áسائلمك

ما يه إالجراءات والتدابري املزمع اختاذها لتحسني وضعية 
  وداء يف م`ظومlنا الصحية؟املس?تعãالت اليت تبقى نقطة س

  .وشكرا الس?يد الرئKس

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

  .الوز�ر لٕال\ابة Sىل السؤال �لس?يداللكمة 

  :وز�ر الص�ةالس?يد 
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم لطرحمك هذا السؤال

املس?تعãالت يف العامل لكه يه مر�ٓة املس�شفNات، يه مر�ٓة وزارة 
ة، é لµٔسف يف املغرب وتنعرفوه، بال كذوب وبال ما �زيدو، ٔ�نه الص�

املس�شفNات دéلنا بعيدة لك البعد عن ذاك اليش ا�يل بغيناه، ا�يل âيمتناه 
  .ٔ�ي مواطن مغريب

كنت قدمت ٔ�مام صاحب اجلال� يف فاس  2013مارس  5ولهذا يوم 
  :نقط 5 ا�طط الوطين �لتكفل �ملس?تعãالت الطبية ا�يل مر¡كز Sىل

ٔ�وال، حتسني وضعية املس?تعãالت �س�شفائية ا�يل موجودة يف 
 S30ىل الصعيد العاملي، ا�يل  8املس�شفNات، ا]ٓن حس�`ا الوضعية دéل 

  .مليون س?نوé للك مس�شفى �ش نصححو هاذ املشلك
8نيا، تطو�ر وتعز�ز والتكفل �ملرىض �ملس?تعãالت ما ق�ل 

  .ل املريض �لمس�شفى�س�شفائية ٔ�ي ق�ل ما يوص
  .8لثا، التكو�ن والتكو�ن املس?متر

  .رابعا، الرشاكة بني القطاع العام واخلاص، والعام والعام
  .ؤ�}ريا، املواâبة القانونية

، اك�ن بعض "141"حصيح، ٔ�نه بعض النقط م;ال اك�ن رمق وطين جماين 
 ٕاىل �دود الساSة، اك�ن و�دات اس?تعãالية مlنق^، ¶ري 4املروحNات 

¶ري اكفNة متاما ويه مبثابة مس�شفNات مlنق^ صغرية، اك�ن  393اكفNة، 
  .مس�شفى مlنقل، يعين اح`ا ¶اديني �لقدام

¶ري �ش نذâر، ولكن ما وصلناش، هاذ اليش راه ما ت�lKلش بني 
عش?ية وحضاها وما ت�lKلش �لفلوس، ما ت�lKلش �ٕالماكنيات فقط، 

ٔ]ن }اصنا نلقاو هاذ الناس ا�يل بغاو ت�lKل ٔ�وال وق�ل لك يشء �لتكو�ن، 
ساSة، و�كونوا مكونني وغيكونوا  24/24خيدموا يف هاذ املس?تعãالت 

Sارفني، وهاذ اليش راه تيحتاج وقت ووقت طويل \دا، ولكن ٔ�� تنظن 
  .ومقlنع ٔ�نه اح`ا يف �جتاه الصحيح

  .شكرا

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

  .املس�شار�ن يف ٕاطار التعقNب ةالساداللكمة ٔ]�د 

  :الس?يد حيفظه �منبارك املس�شار
  . شكرا الس?يد الوز�ر Sىل جوا�مك

لعلمك ٔ�درى ٔ�كرث من ٔ�ي خشص �ٓخر مبعا�ة املرىض وأ]طر الطبية 
  . بrٔقسام املس?تعãالت، حبمك معلمك 4طبKب هبا ق�ل حتملمك مسؤولية القطاع

رص مسؤولية ٔ�عوان ومن ٔ��رز السامت اليت جيب معاجلهتا يه ح
يف اخlصاصها، حبيث ٔ�صبحنا Áشاهدها تتد}ل يف  (Sécurité)احلراسة 

أ]مور اخلاصة �ملمرضني وأ]طباء، وسÒب الفوىض اليت تعرفها 
املس?تعãالت �كون وراهئا هؤالء احلراس ا�Íن يفlقدون املهنية، هذا من 

  . óة
متكن الطبKب  ومن óة ٔ�خرى، ق^ التجهزيات واملعدات الطبية اليت

من �ش?تغال يف ظروف ٔ�حسن، فغالبا ما �رى مرىض ومصابني يفرتشون 
أ]رض، ي�lظرون دورمه يف العالج، و}اصة ��ليل، ؤ�نمت تعلمون، الس?يد 
الوز�ر، احلا� ��ليل، أ]مر اÍي جيب Sليمك معاجلته قدر املس?تطاع ٔ]ن 

  .حNاة املواطنني ال تقدر �مثن
ٔ]قالمي اجلنوبية، حفدث وال حرج، ؤ�خص �âÍر، ٔ�ما خبصوص الوضع �

مس�شفى احلسن الثاين، الس?يد الوز�ر احملرتم، مدينة اRا}^ وبصفة }اصة 
قسم املس?تعãالت، �س?تق�ال، طول �نتظار، املعام^، النظافة م`عدمة، 

 Les)انعدام املعدات الطبية، انعدام وسائل تقدمي العال\ات أ]ولية، 
compresses stériles) (Bétadine)  ،س م`عدمÒيناش، اجلâ ما

  . يضطر املريض ٕاىل رشاء مجيع املس?تلزمات وبrٔمثنة �هظة
؟ الس?يد "RAMED"ما يه �س?تفادة من بطاقة  :وهنا ن�ساءل

الوز�ر، ٔ�ش من دور عندها ٕاىل اكن املريض ما يلقاش اRواء؟ يعين 
معر� شف`ا مريض يف املريض مسكني ال Èس?تفNد من اRواء �Lان، ما 
وعطاوه اRوا، ما .. املس?تعãالت مبدينة اRا}^ \ا واعطاه الطبKب 

 ..âيناش
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  .شكرا الس?يد الرئKس

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

  .ا�هت·ى الوقت، اللكمة �لس?يد الوز�ر �لرد Sىل التعقNب

  :الس?يد وز�ر الص�ة
، هذا ال يعين ذاك اليش ا�يل بعãا�، ٔ�وال ما اك�ن حىت يش Sالقة بني

قلت ¶ري حصيح، ٔ�� ¶ادي نÒث فNه، ٔ]ن ٔ�� كنتعجب مس�شفى ما فهيش 
(Bétadine) شوفÁ الت، ¶اديãس }اصة يف املس?تعÒما فهيش اجل ،

هاذ القضية هاذي، و¶ادي حناولو نصححو أ]مور، ٕاىل اكن هاذ اليش 
  .غنخرج من هنا وغنصحح أ]مور

ما عندو حىت يش Sالقة " RAMED"قضية، ¶ري �ش نذâر بوا�د ال 
" RAMED"وال ما عند4ش " RAMED"مع املس?تعãالت، عندك 

املس?تعãل ما ميك�ش، ودامئا كنقولها ونؤكدها من هاذ املنرب، ٔ�نه املواطن 
جيي �لمس?تعãالت �كون يف �ا� خطرية، ونبقاوا نقول H املس?تعãالت 

عندك؟ عندك ٔ�ش?نو  (la carte)مايش âومKسارية، مايش ٔ�را 
"RAMED" ؟  

يعين إالÁسان ميل �كون يف �ا� خطرية }اصنا نتلكف به، ٔ�وال وق�ل 
  .لك يشء، Sاد Áشوفو ٔ�ش?نو عندو، ما عندوش ٕاىل �ٓخره

عند " RAMED" ،"RAMED"هاد املسائل لكها ال Sالقة لها مع 
  . يعين املشالك دéلو ا�يل حىت يه، واليين ما د}الش مع املس?تعãالت

الس?يد املس�شار احملرتم، ٔ�ن ¶ادي Áشوفو هاذ القضية دéل وS�ٔدك، 
  .اRا}^، و¶ادي نلقاو ٕان شاء هللا احللول الالزمة

  .شكرا

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

  .وÁشكره ملسامهته معنا يف هذه اجللسة
ا]ٓلية "ون�lقل ٕاىل السؤال املو\ه �لس?يد وز�ر العدل واحلرéت، حول 

�  ".لوقاية من التعذيبالوطنية 
اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن من فريق العدا� والتمنية، لتقدمي 

  .السؤال

  :املس�شار الس?يد عبد العيل �ايم ا�Rن
  .شكرا الس?يد الرئKس

  .jسم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الوز�ر احملرتم،
  السادة املس�شار�ن،

التعذيب واكفة املغرب صادق Sىل الربتوâول �خlياري ملناهضة 

، ووضع و8ئق 2013ٔ�شاكل املعامالت القاس?ية واملهينة م`ذ س?نة 
مبصاحل أ]مم املت�دة،  2014نونرب  24التصديق Sىل هاذ املصادقة ٔ�عتقد يف 

  .حنن ملزمون اليوم ٕ�رساء �ٓلية وطنية �لوقاية من التعذيب
  :سؤالنا، الس?يد الوز�ر، هو

طار هاذ احلكومة ملناهضة التعذيب، يف ٕاطار اجلهود اليت تبذلوهنا يف إ 
ما يه تصورا¡مك لهذه ا]ٓلية الوطنية املس?تق^ ملناهضة التعذيب و�لوقاية من 
التعذيب؟ وما يه ا]ٓ\ال اليت ميكن ٔ�ن تضعوها ٔ]ن احلركة احلقوقNة تتابع 
هاذ املوضوع jشلك دقNق \دا، ٔ]نه مرتبط بrٔمه ٔ�ومن ٔ��رز ��هتااكت اليت 

احلقوقNة يف بعض خمافر الرشطة، يف بعض املعتقالت، يف  تعرفها السا�ة
بعض السجون، ن�lظر م`مك، الس?يد الوز�ر، التصورات اليت تضعوهنا 

  لتزنيل وتفعيل هاد املصادقة؟
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر لٕال\ابة Sىل السؤال

  :دل واحلرéتصطفى الرمNد، وز�ر العاملالس?يد 
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  .الس?يد الرئKس
  حرضات الس?يدات املس�شارات والسادة املس�شار�ن،

ٔ�فNد، الس?يد املس�شار احملرتم، بrٔن اململكة املغربية Sازمة Sىل م`اهضة 
التعذيب وحماربته، والعمل Sىل القضاء Sليه جبميع الوسائل، وÚÍ اكن 

  .، املؤسساتية وكذÚ الوسائل الفعلية، العمليةهناك وسائل اتفاقNة ßرشيعية
�ل�س?بة ملا تفضلمت به خبصوص ا]ٓلية اليت \اء هبا الربتوâول �خlياري 
امللحق �تفاقNة التعذيب، ٔ�فNد Sىل ٔ�نه التãارب اRولية مهنا من جعلها 
مس?تق^، ومهنا من جعلها Nبعة �لربملان، ومهنا من جعلها Nبعة �لوس?يط، 

دو�  35ن جعلها Nبعة �لمؤسسات الوطنية، ؤ�فNد حرض¡مك بrٔنه ومهنا م
دو� ا�يل صادقت Sىل الربتوâول �خlياري لكها ٔ�س?ندت  64من ٔ�صل 

  .هاذ اخلصاص �لمؤسسة الوطنية حلقوق إالÁسان
اح`ا �ل�س?بة يف املغرب مشK`ا يف هاذ �جتاه، حبيث ٔ�جنز� مرشوع 

Lل اéسان يعين ما قانون وهاذ مرشوع قانون دÁلس الوطين حلقوق إال
تي�`اولش فقط ا]ٓلية ا�يل تناول كثري من املقlضيات املرتبطة �ملهام 

  .وأ]دوار اجلديدة �لمãلس Sىل ضوء اRس?تور اجلديد والتطورات وما ٕا¬هيا
يعين جعلنا  2016هاذ املرشوع ا�يل حتال Sىل أ]مانة العامة يف مارس 

حيتضن هاذ ا]ٓلية، طبعا هاذ �خlيار عنده  من املهام دéل اLلس ٔ�نه
ٔ�س?باب مlعددة ٔ�مهها كام قلت ٔ�نه هذا اجتاه Sام دوليا، ولكن ٔ�يضا �عتبار 
ٔ�ن اLلس الوطين حلقوق إالÁسان عنده والية شام^ يف جمال حقوق 
إالÁسان ßسمح H بrٔن يتوىل اخlصاصات ا]ٓلية الوطنية، ٔ�يضا من شrٔن 



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

6 

 )2016 يونيو 28( 1437 رمضان 22

ٕاىل التقليص من S�ٔداد ا]ٓليات الوطنية ا�يل يه  هذا �خlيار ٔ�ن يؤدي
¡كون مس?تق^ و¡رش?يد املوارد الÒرشية املتخصصة، ٔ]نه هاذ اLال فNه 
موارد jرشية حمدودة من �حNة التخصص، فضال Sىل �ع¨دات املالية 

  .و¶ريها
ؤ�يضا اLلس الوطين مؤهل ٔ�كرث من ¶ريه ٔ]ن عنده جلن óوية، وهو 

مة ا¬هنوض هباذ �خlصاص Sىل املس?توى اجلهوي، طبعا مع ما سKسهل 6
هاذ �حlضان اك�ن �س?تقالل، وهاذ �س?تقالل يعين العالمات البارزة 
Sليه هو ٔ�نه اك�ن هناك مزيانية }اصة ورئKس هاذ ا]ٓلية ¶ادي �كون هو 
ا]ٓمر �لرصف، وس?تخصص لهذه ا]ٓلية اكفة الوسائل الالزمة والعنارص 

  .قNام بواجهباالÒرشية �ل 
  .شكرا

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

  .يف ٕاطار التعقNب املس�شار�ناللكمة ٔ]�د 

  :الس?يد عبد العيل �ايم ا�Rن املس�شار
  .شكرا لمك الس?يد الوز�ر

يف الواقع هذه �عتبارات ا�يل jسطهتا من ٔ�\ل تزنيل وتفعيل هاذ 
قاية من التعذيب وا�يل غتكون Nبعة ا]ٓلية الوطنية ملناهضة التعذيب ٔ�و �لو 

�لمãلس الوطين �عتباره مؤسسة وطنية، يه اعتبارات م`طقNة واعتبارات 
معقو�، لكن ليك نُطمrٔن ٔ�كرث حنن يف الواقع ن�lظر القانون املنظم �لمãلس 
الوطين حلقوق إالÁسان، ون�lظر �لك رصا�ة ¡رâيبة اLلس الوطين حلقوق 

  .الوطين حلقوق إالÁسان هو مؤسسة وطنية مس?تق^إالÁسان، ٔ]نه اLلس 
ٕاذن âون ¡كون �ٓلية وطنية Nبعة H فهذا ضامن لالس?تقاللية، âون 
�كون رئKس هاذ ا]ٓلية هو ا]ٓمر �لرصف، âون عنده مزيانية مس?تق^، 
هذه لكها دSامات دéل �س?تقاللية ؤ�يضا مؤرشات 6مة يف �جتاه دéل 

معطية لهاذ ا�لجنة الفرعية، ملاذا؟ ٔ]ن هاذ  ممارسات الصالحNات ا�يل
ا�لجنة الفرعية ¶ادي ¡زور ا�افر دéل الرشطة ¶ادي تقوم �زéرة 
السجون، ¶ادي تقوم �زéرة ٔ�ماâن �حãlاز، اكفة أ]ماâن ا�يل فهيا احلرمان 

  .من احلرية من ٔ�\ل الوقوف Sىل بعض ��هتااكت ا�يل مازالت موجودة
نrٔيدو هاذ التو\ه وت�متنوا �ش يتكlاب H النãاح، اح`ا يف الواقع ت 

و}اصة ٕاذا كنا ٔ�مام جملس وطين حلقوق إالÁسان ميارس صالحNاته jشلك 
  .مس?تقل

التجربة السابقة ٔ�ثب�ت بrٔنه كنا ٔ�مام مؤسسة من �حNة امحلاية الحظ 
امجليع اكن هناك ضعف يف التفاSل مع موضوع امحلاية رمغ ٔ�نه عنده الوالية 

^، الحظ امجليع بrٔنه التقار�ر املرتبطة �ال�هتااكت Sىل هاذ املس?توى الشام
اكنت ضعيفة، الحظ امجليع بrٔنه ما اكÁش زéرات م�اغتة �لسجون، رمغ انه 
عنده �خlصاص، لهذا، الحظ امجليع بrٔنه ¡رâيlÒه ما اكÁش فهيا املعايري 

  .دéل التعددية ا�يل كام هو م`صوص Sلهيا يف مNثاق �رÈس
حنن ن�lظر ٔ�وال القانون املنظم، مت ن�lظر الرتâيبة، ليك حنمك يف الواقع 

  .Sىل جناSة هذا �خlيار
  .شكرا لمك

  :الس?يد رئKس اجللسة
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

  .والشكر كذâ Úوصول �لس?يد الوز�ر ملسامهته معنا يف هذه اجللسة
اد املالية، السؤال وأ]س?ئ^ املوالية موóة ٕاىل الس?يد وز�ر �قlص

  ".¡رمجة الزتامات احلكومة يف جمال ¡رش?يد النفقات"أ]ول موضوSه 
واملعارصة لتقدمي  اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن من فريق أ]صا�

  .السؤال

  :املس�شار الس?يد العريب احملريش
  الس?يد الرئKس،
  السادة الوزراء،

  ،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
احلكومة، الس?يد الوز�ر احملرتم، يف Sدة م`اس?بات Sىل ¡رش?يد  الزتمت

النفقات }اصة دا}ل إالدارات العمومNة، بغينا اجلواب دéلمك الس?يد الوز�ر 
  ٔ��ن وصلت هذه الرتش?يدات؟

  :الس?يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر

  :الس?يد محمد بوسعيد وز�ر إالقlصاد واملالية
  الس?يد الرئKس،

  س?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،ال 
شكرا Sىل هذا السؤال، طبعا فô يتعلق برتش?يد النفقات مير Sرب 

  :ٔ�ش?ياء كثرية ولكن ش?يUني ٔ�ساس?يني
ٔ�وال، ßرسيع وثرية ٕاجناز نفقات �س��ر وتقليص هادوك �ع¨دات 
 املر�^، وميكن يل نقول لمك ٔ�ننا جنحنا يف هذا الباب، حبيث ٔ�ن هذوك

مليار  18ٕاىل  2013مليار يف  20.5يعين �ع¨دات املر�^ تقلصت من 
وهذا âيعãل ٔ�يضا كام قلت وهذه لكها  2015يف  16.7، ٕاىل 2014يف 

  . تتrٔكد Sىل التعجيل لوثرية نفقات �س��ر
والشق الثاين، يتعلق بضبط نفقات ال�س?يري العادي لٕالدارة وحرصها 

نا اكنت م�ادرات مlعددة واكنت عند� يف احلد أ]دىن الرضوري، وه 
  :مهنا 2015م`اس?بة ٔ�ننا �قش?نا ٔ�يضا يف مرشوع قوانني املالية }اصة دéل 

املبدٔ� املتعلق �لتقNد مببدٔ� �س?تغالل املشرتك واملتضامن بني  -
  القطاSات احلكومNة لٕالماكنيات املتوفرة؛
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ل الطاقات �خنراط يف تفعيل �ر�مج النãاSة الطاقNة واس?تعام -
  البدي^؛

  وضبط اس?هتالك املاء والكهر�ء وحظرية الس?يارات �ل�س?بة لٕالدارة؛ -
  عقلنة معلية اقlناء وâراء الس?يارات؛ -
مواص^ �لزتام بتقليص النفقات املتعلقة �لب�Nات والبناéت واملساâن  -

  والكراءات إالدارية؛
 احلد أ]دىن ومواص^ عقلنة املهام �خلارج وحرص مصاريفها يف -

  . الرضوري
لك هذا، �ٕالضافة ٕاىل م�ادرات ٔ�خرى \ات ٔ�يضا يف القانون التنظميي 
�لاملية اكحلرص Sىل ا�رتام توقع نفقات املوظفني وحرص ٔ�يضا املناصب 

  .املالية يف ٕاطار احلد أ]دىن الرضوري
لك هذا ٔ�فىض ٕاىل حتمك ٔ�كرث يف مصاريف ونفقات ال�س?يري �ل�س?بة 

وسامه يف تقليص العجز دéل املزيانية اÍي حقق وتقلص من لٕالدارة، 
الس?نة املاضية، وس?نواصل العمل  %4.3ٕاىل ٔ�قل من  2012يف  7.4%

 ôمن ٔ�\ل تقليص هذا العجز ومن ٔ�\ل ضبط و¡رش?يد النفقات }اصة ف
يتعلق بنفقات ال�س?يري من ٔ�\ل بلوغ أ]هداف املتعلق بتقليص جعز 

  .املزيانية
  .رئKسشكرا الس?يد ال

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

  .اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقNب

  :املس�شار الس?يد العريب احملريش
الس?يد الوز�ر، يف احلقNقة بغيت ¶ري نفهم، ٔ]ن ¡لكمت Sىل مزيانية 

  . ال�س?يري و¡لكمت Sىل حظرية الس?يارات
هيا الس?يد الوز�ر؟ واح`ا عند� ما فهم�ش ٔ�مشن حظرية ا�يل تتلكموا Sل

س?يارة الس?يد الوز�ر، اRو�  130.000س?يارة،  130.000يف بالد� 
، تتلكف املزيانية 130.000و�دة، اح`ا عند�  70.000العظمى عندها 

داملليار دéل الغازوال  10املليار دالغازوال،  10دéل اRو� الس?يد الوز�ر 
ا�يل يف الوقت  130.000ت، هاذ تتلكفها هاذ الس?يارات، هاذ العر�

من  %50طلبناها ¶ري ما مرة حىت يف املناقشة معمك يف جلنة املالية، لو 
بعناها اكنت ذاك املزيانية  130.000هاذ الو�دات، هاذ الس?يارات، هاذ 

دéل ذاك الس?يارات ¶ادي ¡رجع بوا�د اليشء الك�ري Sىل املزيانية دéل 
  .اRو�

  ، الس?يد الوز�ر احملرتم
âيف يعقل بrٔن ا]ٓن كنتلكمو Sىل املزيانية دéل ال�س?يري وت�lلكمو Sىل 

 7احلظرية دالس?يارات واح`ا ت�شوفو رئKس دéل ٔ�فقر óة يف اململكة رشى 
نعم ٔ�س?يدي، ؤ�ن¨ تتقولوا الرتش?يد، فني هو  4X4 (Touareg(دéل 

  الرتش?يد، الس?يد الوز�ر، ا�يل تتلكموا Sليه؟ 
يد الوز�ر، رصح الس?يد وز�ر االتصال بrٔنه ، الس? 2012مارس  8

الرتش?يد دéل النفقات غيندرج مضن الزتامات احلكومة، حىت �ا\ة ما اك�ن 
  .من هاذ اليش الس?يد الوز�ر

الزتمت احلكومة، الس?يد الوز�ر، إاليواء والف`دقة و�س?تق�ال 
¶ادي تنخفض، فني اخنفضت، الس?يد  %50واحلفالت الرمسية ب 

  الوز�ر؟ 
ا ا]ٓن يعين التدبري الس?b دéل مجموSة دéل املؤسسات فهاذ شوفو 

اليش دإالطعام، يف الس?يارات، يف الكراء دéهلم، يف التدبري العشوايئ 
  . وهدر املال العام، âيف تيدار

ا]ٓن، الس?يد الوز�ر، ؤ�ن¨ Sىل ا¬هناية دéل التدبري دéلمك فهاذ 
نا jشلك رصحي من احلكومة ٔ�ن احلكومة، ا�يل اكن الزتام رصحي وا�يل بغي 

جتاوب املغاربة Sىل هاذ الرتش?يد دéل النفقات ا�يل الزتمت به، بrٔنه ¶ادي 
�كون ¡رش?يد يعين �دايث، ¡رش?يد ا�يل ¶ادي �كون تKسا�ر املزيانية دéل 

  . اRو�، ولكن ال يشء من هذا الق�يل حتقق
�متناو من هللا فهاذ س?يد� رمضان يفرج Sىل هاذ البالد.  

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

  . الرد Sىل التعقNب �لس?يد الوز�ر

  :الس?يد وز�ر إالقlصاد واملالية
ٔ�شار4مك يف هذه اRعوة، الس?يد املس�شار، هللا يفرج Sلينا اكملني، 

  .Sىل هاذ اSRاء، هللا يفرج Sلينا اكملني
جيب ٔ�ن �راجعها ال، أ]رقام ا�يل عطييت الس?يد املس�شار، ٔ�عتقد ٔ�نه 

مجيعا، ميل تنقولو، وهذا اكن عند� لقاء واكن عند� ٔ�رقام فô يتعلق 
بنفقات الغازوال م;ال، ٕاىل حNدت النفقات دéل الغازوال املتعلقة �ملهام 
دéل أ]من واRفاع كتبقى �ل�س?بة لٕالدارات العمومNة ٔ�قل من مليار درمه، 

  . ٔ�يضا ما ßس?تحق ¶ري �ش �كونو، �ش أ]رقام نعطيوها
ٔ�ن نقول ٔ�نه مل �كن هناك جمهود يف ٕاطار تقليص نفقات ال�س?يري، هذا 
خطrٔ، هناك جمهود معترب و6م \دا، حبيث ٔ�نه حىت فô يتعلق �قlناء 
الس?يارات، ٔ]ن ¡هنرضو Sىل دا� النفقات العمومNة دéل اRو�، ما 

راه دا}^ يف أ]موال  منش?يوش Sاود 8ين �لجامSات احمللية واملنتخبني ٔ�يضا
  . العمومNة، ولكن هذاك شق �ٓخر

النفقات دéل اRو�، اكنت هناك مساطر \ديدة من ٔ�\ل اقlناء 
الس?يارات والتحمك يف مصاريف ßس?يريها، مازال اLهود يبذل، مازال اLهود 

  .غي��ذل

  :الس?يد رئKس اجللسة
  . الوز�ر الس?يد شكرا
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  ".العمومNة الصفقات"السؤال املوايل وموضوSه 
اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن من الفريق �س?تقاليل لتقدمي 

  .السؤال

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

  السادة الوزراء،
  الس?يد الوز�ر،

الصفقات العمومNة، عندما نتلكم Sىل الصفقات العمومNة، هناك من 
لصفقات، �جت مؤمل لهذه يفlح فاه وÈسخر من س?ياسة تدبري هذه ا

الصفقات، هناك من مه يف السجون ا]ٓن، �جت �ٓخر ٔ�ن هناك من يبذر 
أ]موال العمومNة jشلك رهيب، وحنن يف �ا\ة ماسة ٕاىل تدبري، ¡رش?يد 
حقNقي نقاوم به أ]زمة �قlصادية، مفا رٔ��مك وما هو ردمك، الس?يد الوز�ر 

  احملرتم؟

  :الس?يد رئKس اجللسة
  . املس�شارشكرا الس?يد 

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر لٕال\ابة Sىل السؤال

  :الس?يد وز�ر إالقlصاد واملالية
  . شكرا الس?يد املس�شار Sىل هذا السؤال

والسؤال يتعلق مبرسوم دéل الصفقات العمومNة واملنظومة دéل 
الصفقات العمومNة بصفة Sامة، هاذ املرسوم مت ٕاصال�ه لعدة مرات، اكن 

�يل مت يف الس?نة املاضية ٔ�و يف الس?نة ا�يل ق�ل املاضية، �ٓخرها إالصالح ا
، وهذا \اب من 2013مارس  20وا�يل مت طبعا ال�رش دéلو يف 

  . مك�س?بات \ديدة يف ٕاطار دمع الشفافNة واحلاكمة واملنافسة
\اء ٔ�يضا ملواâبة إالصال�ات ا�يل شهدت بالد�، }اصة فô يتعلق 

\ا هاذ املرسوم مببادئ 6مة \دا ، و �2011ٕالصالح اRس?توري دéل 
  :تتعلق ب

  حرية الولوج ٕاىل الطلبيات العمومNة؛ -
  املساواة يف التعامل مع املتنافسني؛ -
  . ضامن حقوق املتنافسني، والشفافNة يف اخlيارات صاحب املرشوع -

هاذ املرسوم اÍي هيم إالدارة العمومNة وامجلاSات احمللية واملؤسسات 
اري \اء ٔ�يضا، وهذا ا�يل اكن يف نص السؤال املكlوب، ذات الطابع إالد

الس?يد املس�شار، \ا �ملس?تãدات فô يتعلق �لصفقات العمومNة ا�يل 
  : ¡متررها امجلاSات احمللية، من بني هاذ املس?تãدات

  تÒس?يط امللف إالداري �لمتنافسني؛  -

 توحNد �ٓليات التدبري �لكرتوين �لصفقات العمومNة؛  -

 ومة التدبري املندمج �لنفقات؛ اع¨د م`ظ -

 ٕاخضاع الصفقات التفاوضية �لرتخNص املس?بق لوز�ر اRا}لية؛  -

 ٔ�لف درمه؛  200الرفع من سقف س?ندات الطلب ٕاىل  -

 تدعمي ¡رش?يد النفقات وتفعيل �ٓليات التدقNق واملراق�ة؛  -

 ا�لجوء ٕاىل مسطرة ¡كlل املشرتéت؛ -

 املشاريع؛  ٕاماكنية عقد اتفاقNات ٕارشاف م`تدب Sىل هذه -

من  %10ؤ�يضا يف أ]}ري ٕالزام املقاول �ئل الصفقة ب�شغيل  -
  .اليد العام^ احمللية

هذا التقNمي الشامل لهذا املرسوم حنن بصدده من ٔ�\ل ٔ�ن نقول ما ميكن 
ٔ�ن نقول يف ٕاماكنية تطبيقه، ورمبا العراقNل ا�يل تيو\دوها ا]ٓمر�ن �لرصف 

  .يف هذا التطبيق
  .ئKسشكرا الس?يد الر 

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

  .اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقNب

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

الصفقات العمومNة اليوم، الس?يد الوز�ر، تعالوا ل�سمعوا ما ال �ريد 
éل الناس دéىل هذا الوطن، �زاف دS ه ٔ�ي غيورSل املقاوالت رامه سام

درSة، البناء ا]ٓن لكو مlوقف،  - ماسة -يف السجن، ما ختلصوش، سوس
املقاوالت الصغرى واملتوسطة وحىت اليت ßسمي نفسها âبرية، اللك مlورط 
يف السجون ٔ�و دفع رهينة أ]مالك نتاعو لينجو من املس?تحقات اليت يف 

  .ذمlه
  الس?يد الوز�ر احملرتم، 

درSة  -ماسة-س؟ ا]ٔاكدميية دéل التعلمي يف سوسفوقاش غتæلصوا النا
ا�يل ك�سالها ٔ�كرث من جوج داملليار، البناء ا]ٓن هاذيك املقاول الصغري ا]ٓن 
ٔ�فلس واكن âميتص لنا البطا� وâميتص لنا فرص الشغل ٔ�و âيوفر لنا فرص 

  . الشغل، ولكو ذهب حضية التالعب دéل إالدارة
�يل كتصاوب هاذ الصفقات اك�ن ٔ]ن دا}ل املؤسسات العمومNة ا

املال السايب "م`عديم الضمري، وما ٔ�كرثمه عندما �كون املال السايب و
  ".تيعمل الشفرة والرسقة وهمل جرا

وغنعطيك م;ل �ش �زيد نفقص الناس ا�يل �ش يتrٔملوا Sىل هاذ 
  . البالد

 ا]ٔاكدميية دéل الر�ط، صفقة، وا�د الصفقة ا�يل يه ك�شوفوها دامئا،
هاذيك الصفقة ما تربجم�ش وعندي حمرض مزور، حمرض دéل الس?يد 
الوز�ر ها هو عندي، حمرض، ٔ�عتقد الس?يد مد�ر أ]اكدميية ٔ�ن هذا احملرض 
ختبا وهو عند� أ]صيل، زور والناس ا�يل ما بغاوش Èس�Nوا طردمه والناس 
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اش متت Sذهبم، ا�لهم هذا م`كر وهو ¶ري مد�ر أ]اكدميية ؤ�ن¨ Sارفني âيف
  .الصفقة

  :الس?يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر �لرد Sىل التعقNب

  :الس?يد وز�ر إالقlصاد واملالية
 les)ٔ�وال، ٕاىل اكن هناك يش �زاع راه اكينني الوسائل دéل 

recours) ة ق�ليةNل الصفقات العمومéزاع اك�ن ٔ�وال جلنة د�، ال اكن 
  .�ن �زاSات ميكن لها توصل �لم�امك، وللك ذي حق حقهواك

السؤال فô يتعلق ا�يل تطرح هو الصفقات العمومNة، دا� طرحت 
دéل �ٓ\ال أ]داء �ل�س?بة لµٔاكدمييات، ٔ�� ميكن ليا نؤكد ليمك السادة 

مليون  200داملليار و 4املس�شار�ن ٔ�ن احلكومة معالت جمهود وديبلوâينا 
  . ارسدرمه يف �ٓخر م

ما حصل، ؤ�قولها �لك صدق ٔ�نه اكن وا�د التrٔ}ري، ٔ]نه مع 
ا]ٔاكدمييات اجلديدة واجلهات اجلديدة ومع املساطر اجلديدة، ٕاىل �ٓخره، 
وN�ٔبع هذا امللف تقريبا ٔ�س?بوعيا، وتنعرف حشال ترصف، ترصف حلد ا]ٓن 

  . مليون درمه حوايل جوج د املليار 200داملليار و 4
ٔ]ننا Áس�شعر .. ت من هذا املنرب Sىل ßرسيع هذا ؤ�حث ا]ٔاكدمييا

  .املشالك اليت يعKشها املقاولون

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

أ]وضاع �ج¨عية "ون�lقل ٕاىل السؤال الثالث وموضوSه 
�لمتقاSد�ن."  

اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن من فريق أ]صا� واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال
ل؟ نؤ\�؟يُؤ  j\  

ل j\يُؤ .  
  ".ف`دق ج`ان بالس"السؤال الرابع موضوSه 

اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن من الفريق �س?تقاليل لتقدمي 
  .السؤال

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

  ، الس?يد الوز�ر
مت ٕا¶الق ف`دق ج`ان بالس اÍي هو يف مk صندوق إاليداع 

 40من ٔ�\ل إالصالح بغالف مايل يقارب تقريبا  2012فربا�ر  والتدبري م`ذ
مليون شهرé، مع أ]سف اكن تغلق  100مليار، مع أ]داء �لعامل تقريبا 

  . شهر 18هاذ الف`دق �ش يتصلح يف ٔ�\ل 
  :Íا Áسائلمك، الس?يد الوز�ر

  ملاذا مت تrٔ}ري افlتاح هذا لف`دق؟ وما يه أ]س?باب؟
  .شكرا

  :ةالس?يد رئKس اجللس
  . شكرا الس?يد املس�شار

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر

  :الس?يد وز�ر إالقlصاد واملالية
ßسائلين ٔ]ن ماÚ الف`دق هو صندوق إاليداع والتدبري، ومبا ٔ�نه 

  . مؤسسة مالية ذاك اليش Sالش
ٔ]ن هذا موضوع هيم ق�ل لك يشء قطاع الس?يا�ة، ولكن ما فهيا 

  . مجيعا وجيب ٔ�ن ندمعه �س، حىت قطاع الس?يا�ة هذا قطاع هيمنا
هاذ الف`دق فعال تقفل �ش يتصلح، وقام صندوق إاليداع والتدبري 

مليون درمه ٕالصال�ه من ٔ�لفه ٕاىل éئه، ووقعت  420برصف ما يناهز 
  ). Marriott(اتفاقNة مع ٔ�كرب الرشاكت اRولية يف ßس?يري الف`ادق ا�يل يه 

ٔ�ول ف`دق يف املغرب ¶ادي �كون عندها ) Marriott(وهبذه املناس?بة 
هو هذا ج`ان بالس، اللك âيعرف أ]مهية والقمية واخلدمات اليت تؤدهيا 
هاذ السالسل الف`دقNة، ميل شافوا معهم، قال هلم ٔ�ودي }اصمك دفرت 

، }اصها وا�د ٕاضافات )Marriott(التحمالت دéلنا دéل هذه السلسة د
ام الكشف عن احلريق ٔ�و }دمات ٕاضافNة ٔ�و ٔ�شغال ٕاضافNة فô يتعلق بنظ

(Sprinklers) ،يتعلق �لنظام املعلومايت ôيف الهواء، فNيتعلق بتك ôف ،
  . فô يتعلق ببعض التجهزيات دéل الطبخ

من ٔ�\ل املالمئة مع هاذ الك`اش دéل اRفرت مما ٔ�دى ٕاىل طبعا 
قامت وتقوم ا]ٓن هبذه  (La CDG4)التحمالت دéل الرشكة، ٔ�ن 

يف �ٓخر  افNة، ومن املرتقب ٕان شاء هللا ٔ�ن يفlتح هذا الف`دقأ]شغال إالض
  .سÒمترب املق�ل ٕان شاء هللا يعين بعد شهر من ا]ٓن

  .شكرا

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

  .اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقNب

  :املس�شار الس?يد احلسن سليغوة
الoم ا�يل اكن قال لنا يف الس?نة  سrٔلنا الس?يد وز�ر الس?يا�ة، ونفس

  . 2015املاضية بrٔنه غتفlح يف ٔ��ريل 
السؤال ا�يل كن�ساءلو، هل هناك مؤامرة Sىل مدينة فاس فô خيص 

  الس?يا�ة؟ 

                                                 
4 Caisse de Dépôt et de Gestion 
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ت�شوفو قرص اجلامعي ا�يل هو مغلق هاذي س?ن�ني، ومازال ا]ٓن يف 
لضحى اRراسات، ك�شوفو مع أ]سف قرص املؤمترات ا�يل تدشن ودش�lه ا

وحبضور صاحب اجلال� نرصه هللا، حلد ا]ٓن مازال ا]ٓن ما اك�ن حىت يش 
  . �8ٓر Sليه

ت�شوفو مع أ]سف رئKس املكlب الوطين �لس?يا�ة ا�يل هو يف عوض 
ما Èسامه يف الس?يا�ة ت�شوفوه كKسامه من ٔ�\ل تدين الس?يا�ة، وهو يف 

ى الروحNة ا�يل نفس الوقت مد�ر دéل 6ر\ان املوس?يقى الروحNة، املوس?يق
ما بقى فهيا ٕاال إالمس، ميل ت�شوفو هاذ املد�ر دéل املكlب الوطين 

50�لس?يا�ة âيطمع وâيكري طاÓرة }اصة من املال دéل املهر\ان، تقريبا  
مليون �لعم^ الصعبة، ا�يل âي�`قل فهيا Rو� ٔ�وروبية Sىل حساب 

  .املهر\ان
كن لو يفlح يش حتقNق واش ٔ�عباد هللا ما اكي�ش يش وا�د ا�يل مي

فهاذ املكlب الس?ياr؟ ما اكي�ش؟ واش هو كKسري املهر\ان qٔنه كKسري 
  فرع من املكlب الوطين �لس?يا�ة؟

ما نتلكملكش Sىل اخلروقات املالية، ما نتلكملكش Sىل اخلروقات 
القانونية، ما نتمكلكش Sىل Sدة خروقات، واش ما اكي�ش يش وا�د ا�يل 

  . `كر ونفlحوا حتقNقيقول ا�لهم ٕان هذا م 
هاذ الس?يد ال والء H ٕاال ملن اقرت�ه يف ذÚ املنصب، وهللا S�ٔمل من؟ 

  . ما âيعترب ال وزارة الس?يا�ة وال سلطات حملية وال حىت يش �ا\ة
�ش تفlحوا حتقNق فô خيص لهذا كنطلبو م`مك، الس?يد الوز�ر، 

مدينة فاس  دéل (CRT5)ٔ�كرث من هذا اك�ن هناك عقدة مع .. ال�س?يري
اجلهوي دéل  �ش تؤدي وا�د ا¬مثن دéلها، حلد ا]ٓن املكlب الوطين

من ذاك االتفاقNة ا�يل  %20الس?يا�ة فاس ما توصلش حىت مببلغ دéل 
�لهم ٕان هذا ملنكر فô يقوم به هاذ ا�يل توقعت، ا% 20وقعت، حىت يف 

  .الس?يد يف مدينة فاس
  .لهذا تنطلبمك �ش تفlحو حتقNق

  .شكرا

  :اجللسة رئKسالس?يد 
  .شكرا

  .الوز�ر �لس?يداللكمة 

  :وز�ر إالقlصاد واملاليةالس?يد 
  الس?يد املس�شار، 

ٔ�� وضعت Sليا سؤال حول ف`دق، وقلت لمك ٔ�ن هذا الف`دق فNه 
  مليون درمه، âيف ميكن ٔ�ن نصف هذا مبؤامرة؟ 420اس��ر ب 

بعض طبعا، ٕاىل اكن عندك هناك مشالك تتعلق �لس?يا�ة ؤ�عرف 
املشالك املتعلقة �لس?يا�ة، ٔ�عرف بعضها ٔ]نين كنت ٔ�رشف Sىل هذا 

                                                 
5 Conseil Régional du Tourisme 

القطاع، ا�يل هو قطاع 6م \دا لبالد�، تيجيب �س��ر، فNه }لق 
لفرص الشغل ٕاىل �ٓخره، جيب عوض التنافر وال�شاحن، التعاون ومد 

من ٔ�\ل للك وا�د يف جماH، ٔ]ن الس?يا�ة هتم امجليع، ما  اجلسور ومد اليد
¡هتم خشص، ما ¡هتم فقط ؤ�قولها من هاذ املنرب مايش فقط وزارة الس?يا�ة 

هتم امجليع، ابتداء .. �لس?يا�ة، مايش فقطومايش فقط املكlب الوطين 
  . طبعا من لك القطاSات الوزارية واملنتخبني من ٔ�\ل ا¬هنوض هبذا القطاع

 u رون مدينة فاس وما مت يف مدينة فاس، وامحلد¡ u ما مت يف وامحلد
التدشني أ]}ري دéل صاحب اجلال� �لعديد من املvٓrر التارخيية ا�يل عندها 
و\ه، يعين مدينة فاس ¡زخر مبثل هذه املvٓrر وعندها وا�د اخلصوصية ا�يل 
ميكن لها ¡كون مر�ٓة دéل التارخي دéل الوطن دéلنا و\لب س?ياح ٔ�كرث 

  .ؤ�كرث
  .طبعا جيب ٔ�ن �كون هناك هذا التعاون

  .را الس?يد الرئKسشك

  :اجللسة رئKس لس?يدا
  .شكرا الس?يد الوز�ر

التضارب احلاصل بني املؤسسات يف Áسب "السؤال اخلامس موضوSه 
  ".ؤ�رقام معدالت ا¬منو

ٔ]�د السادة املس�شار�ن من الفريق �س?تقاليل لتقدمي  اللكمة
  .السؤال

  :الس?يد فؤاد قد�ري املس�شار
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  .الس?يد الرئKس احملرتمشكرا 
  السادة الوزراء احملرتمون،

  أ]خوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس?يد وز�ر �قlصاد واملالية، 

يعترب املعدل املرتبط بتوقعات ا¬منو من ٔ�مه املؤرشات املعمتدة يف تقNمي 
  . أ]داء احلكويم

اب فrlٔسKسا Sىل مركزية ؤ�مهية هذا الرمق، Áسائلمك عن أ]س?ب
املوضوعية اليت تربر التضارب احلاصل اليوم حول هذه أ]رقام بني 
املؤسسات الوطنية الرمسية املنتãة لµٔرقام، ؤ�خص �âÍر وزارة �قlصاد 
واملالية اليت ßرشفون Sلهيا، البنك املركزي القامئ Sىل تدبري الس?ياسة 

 ٔµلتخطيط �عتبارها مصنعا ل�رقام، ا�يل من النقدية، مث املندوبية السامNة 
  .املفروض ٔ�هنا يف }دمة �قlصاد الوطين وال يشء ¶ري �قlصاد الوطين

ونود ٔ�ن نعرف، الس?يد الرئKس، ٔ�لKس من شrٔن هاذ التضارب 
احلاصل، كام قلنا، بني املؤسسات ٔ�ن Èشكك يف مصداقNة أ]رقام ا�يل 

الرثوة  مفروض ٔ�هنا مو�دة وواقعية وتعكس املعدل وال�س?بة ا�يل كرتبو هبا
  القومNة؟
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  .وشكرا الس?يد الرئKس

  :اجللسة رئKسالس?يد 
  .شكرا

  .الوز�ر لٕال\ابة Sىل السؤال �لس?يداللكمة 

  :وز�ر إالقlصاد واملاليةالس?يد 
  الس?يد الرئKس احملرتم،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  . اكن تطرح هاذ السؤال Sدة مرات ونفس إال\ابة

 la)ا فNه ٔ�دىن مشلك، ٔ]ن التوقع ٔ�ن ¡كون التوقعات خمتلفة هذا م
prévision)  لهيا  2فهياS ينÒيل تت�د احلواجي، ٔ�وال ذاك يش الفرضيات ا

  . ا�يل عندك ا�يل تيخرج Ú النتاجئ (le modèle)التوقع، و8نيا هذاك 
�خlالف الفرضيات و�خlالف ا¬منوذج ¡ميكن �كون عندك ٔ�رقام 

ىل مش?ي�Nو ¶ري لفرÁسا بني خمتلفة، وهذا �اصل يف العامل ٔ�مجع، إ 
)ENSEE6 (هلم، ٕاىل �ٓخرهéصاد واملالية دlووزارة �ق .  

وحىت املؤسسات اRولية ا]ٓن �ل�س?بة �لمنو يف العامل، البنك اRويل 
 Ú يل ماش?ية  %2.4تيقول�بعد ٔ�ن اكنت، �ش ßشوفوا الظرفNة اRولية ا

بة ا¬منو دéل العامل يف احندار مع اكمل أ]سف، يف نومفرب كنا تنقولو Áس? 
، هذا ¶ري نومفرب أ]}ري، البنك اRويل S�ٔاد احلسا�ت دéلو، قال 3.6%

  .فقط، لكن صندوق النقد اRويل يقول شK|ا مغا�را 2.4%ا]ٓن 
ٕاذن ٔ�ن �كون هناك اخlالف يف التوقعات ¶ري ما فهيش إالشاكل، 

الس?نة  لكن طبعا لتكون التوقعات خمتلفة و�كون الرمق أ]}ري وا�د،
اح`ا كنا  4.8املاضية تنذâرمك لك وا�د حشال اكن تيقول، اكن ا�يل تيقول 

  . ، Sىل لك �ال البنك املركزي ٕاىل �ٓخره5تنقولو 
 4.5ولكن الرمق املضبوط ا]ٓن هو ما مت ٕاجنازه وحتصي� ا�يل هو 

�ل�س?بة �لمنو دéل الس?نة املاضية، وا�يل ٔ�يضا قابل ٔ�يضا �لتغيري بصورة 
  . من بعد ��هتاء من مجيع احلسا�ت الوطنيةطفNفة 

ٕاذن �خlالف يف التوقعات ¶ري مرض، اح`ا فهاذ الس?نة ابدينا قانون 
، Sىل فرضيات من بKهنا فرضيات فô يتعلق مبحصول 3%املالية Sىل 

مليون  70مليون ق`طار، هللا ما خسرش، ما \اش  70احلبوب دéل 
لتوقعات �ل�س?بة ]ٓخر الس?نة ونقول ٔ�نه ق`طار \ا ٔ�قل، ٕاذن ¶ادي نعاودو ا

  .  2%¶ادي �كونو يف �دود ٔ�و ٔ�قل شK|ا ما، فNه
ولكن هاذي م`اس?بة �ش نقول لمك ٔ�نه الناجت الغري فالr يف ارتفاع 

 le PIB7 non)يعين الرمق دéل مضطرد، حبيث ٔ�ن الناجت الفالr ٔ�و 
agricole)  ضية ، الس?نة املا2.9%: 2014، 1.9%اكن  2013يف

  . 3.5%، هاذ الس?نة ¶ادي �كون ٔ�يضا %3.5

                                                 
6 Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
7 Produit Intérieur Brut 

  .شكرا الس?يد الرئKس

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

  .اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقNب

  :النعم مNارة املس�شار الس?يد
  .شكرا الس?يد الرئKس

 الس?يد الوز�ر، حنن نفهم ٕاذا اكن الفارق يف التوقع طفNف \دا، ولكن
Áس?بة  2.7%ٕاىل كنا ت�lلكمو م;ال �اليا فهاذ الفرتة الراهنة تتلكمو ٔ�ن¨ Sىل 

، 1%ا¬منو، ب�K املندوبية السامNة �لتخطيط وبنك املغرب تlKلكمو Sىل 
ٔ�لف  30هذا راه فرق âبري، الس?يد الوز�ر، هذا راه تنفقدو ٔ�كرث من 

  . م`صب شغل فهاذ التوقعات هذه
\ة ما اكيناش، الفرق بني هذه أ]رقام، الس?يد وكنومهو املغاربة jيش �ا

الوز�ر، هو âيثري� Sىل وا�د احلا� ٔ�خرى دéل Sدم �س?تقرار وSدم 
أ]من دا}ل الوطن، ٔ]ن ميل تتلكم احلكومة Sىل وا�د الرمق دéل ا¬منو 
وتتجي مؤسسات ٔ�خرى مس?تق^ دا}ل اRو� تتلكم Sىل رمق ضعيف \دا، 

املس�مثر�ن ما بقاوش ¶ادي يد�روا الثقة يف كنتلكمو Sىل هروب دéل 
بني هذا الرمق وهذا الرمق  (la fluctuation) �قlصاد الوطين، ٔ]ن هاذ

  . هو يشء âبري وخميف \دا، الس?يد الوز�ر
ٔ�� ا�يل تنقرتح Sليمك، الس?يد الوز�ر، Sىل ٔ�نه ق�ل ما تصدر ٔ�ي رمق 

تد�ر هاذ املؤرشات من óات رمسية يف املغرب، يمت ¡كو�ن جلنة ا�يل ت 
 Úصاد الوطين وكذlيل ميكن بواسطهتا ت��ع مدى منو �ق�وي�رشف Sلهيا وا
مدى فعاليات هذه أ]رقام بدون ا��ساب أ]رقام ا�يل âيتلكم عهنا صندوق 
النقد اRويل، وا�يل يف ¶الب أ]حNان يه خمتلفة كثريا عن هاذ املؤسسات 

  . دéلنا
ا التقNمي، تقNمي مراجعة أ]رقام ومعدالت و�لتايل Sىل ٔ�نه مراجعة هذ

ا¬منو لKس حكرا Sىل احلكومة و�دها، ٔ]ن احلكومة ¡هتم ٔ�طراف ٔ�خرى 
ا�يل تتد�ر التقNمي بrٔهنا تقNمي مسKس، لست ٔ�دري âيفاش مؤسسات 
مس?تق^ ما عندهاش حزب، ما عندها حىت �ا\ة، و�هتموها بrٔهنا ت�سKس 

دوبية السامNة �لتخطيط وا�يل ¶البا ما يف هاذ املسrٔ� دéل، وهنا تنعمل املن
الترصحيات احلكومNة مlعددة كنهتموها �ل�سKس Sىل ٔ�هنا Nبعة جلهاز حزيب 
معني وكذا، حS �Nىل ٔ�هنا يه املؤسسة، ٔ�� ك�شوف Sىل مس?توى 

  .املس?تق^ ميكن تؤدي الواجب دéلها
Áشوفوها؟ ٕاذن أ]رقام احلقNقة، الس?يد الوز�ر، ال �راها، ٕامىت ¶ادي 

¶�شوفها يف الس?نة املق�^ و¶ادي نعطيو Sىل التrٔثري الفالr وSىل التrٔثري 
دéل كذا، Sىل التrٔثري Sىل أ]مطار، كذا، كذا، ولكن دون ا��ساب 

 .حقNقي �لمؤرشات
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  :الس?يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شار

  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم
  .نصف دقNقةاللكمة �لس?يد الوز�ر يف �دود 

  :الس?يد وز�ر إالقlصاد واملالية
�ش ما ßسãلش ٔ�� تنقول هاذ الس?نة التوقع اكن يف  2.7ما قل�ش ٔ�� 

دا� التوقع من بعد احملصول الفالr ومن بعد ٕاSادة  3%قانون املالية 
  . 2%النظر هو ٔ�قل حوايل ٔ�و يناهز 

Rويل صندوق النقض ا 2016يف الوقت ا�يل كتقول فNه بنفس الس?نة 
بنك املغرب S�ٔاد النظر يف  ،1.7%تيقول  (HCP8)، 1.9%تيقول 

  . 1.2%توقعاته تيقول 
ٔ�� ٔ�عترب ما اك�ن هاذي فهيا ال نفور �لمس�مثر�ن وال والو، هاذي �ا\ة 

  . طبيعية \دا ٔ]هنا تبقى يف �ٓخر املطاف توقعات
  .شكرا الس?يد الرئKس

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

تطو�ر عقود الرشاكة بني القطاع "ر ٕاىل السؤال السادس وموضوSه ومن
  ".العام والقطاع اخلاص

اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد العام ملقاوالت 
  .املغرب لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس?يد يوسف حميي
  .شكرا الس?يد الرئKس

  الس?يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  املس�شار�ن احملرتمني، الس?يدات والسادة
سؤالنا اليوم، الس?يد الوز�ر، هو مrٓل عقود الرشاكة بني القطاع العام 

  والقطاع اخلاص؟
ٔ�وال، وكام تعلمون أ]مهية دéل هاذ التعاون والتاكمل بني القطاع العام 

  . واخلاص لتعز�ز دينامNة التمنية املس?تدامة
خlيار هاذي رضورة اليوم، الس?يد الوز�ر، هاذ التعاون ما بقاش ا

مل�ة، نظرا ٔ�وال �لضغط املزتايد Sىل املزيانية دéل اRو� ا�يل لكنا كنعرفوها 
  .احلجم دéلها

8نيا، الرضورة دéل التقدم يف ٕاجناز العدد من املشاريع واملرافق 
العمومNة اليت حنتاóا وحتتاóا بالد�، من طرق، من مطارات، من 

  .مس�شفNات، ٕاىل �ٓخره

                                                 
8 Haut Commissariat au Plan 

 Úالس?يد الوز�ر، هاذ ا]ٓلية ¡متكن حتسني مردودية �س��رات كذ
دéل اRو� وال دéل اخلواص، نظرا �لجودة دéل ال�س?يري، وهذا 

  . اخlصاص âيف كتعرفوا دéل القطاع اخلاص
كذÚ الس?يد الوز�ر، هذا âميكن حتسني جودة الب�Nات التحتية، 

Sدد من اRول، الس?يد  وحتسني اخلدمات العمومNة ذات املنفعة العامة،
الوز�ر، جنحت يف حتقNق Áسب منو هائ^ ميل جلrٔت لهاذ العقود، Sىل 

س?نة تقريبا Sىل هاذ  15سNÒل املثال الربازيل ا�يل بنات التطور دéلها دéل 
العقود، وجعلهتا رافعة دéل ا¬منو ودéل التمنية، فهاذ البالد راه عندمه حىت 

)les dispensaires ( ،ل اجلبل لكها الصغارéساط، ذوك املدارس دÒال
دروها بعقود الرشاكة بني القطاع العام واخلاص، وجنحت، كتوفر م`اصب 

  .شغل وكمتكن من املرفق العمويم âيعمل
اليوم، الس?يد الوز�ر Áسائلمك عن س?بل ٕاجناح هاذ ا]ٓلية �ش �ردوها 

هاذ العقود راه ا�يل تيrٔطر  86.12ٔ�كرث جناSة، القانون يك كتعرفوا، القانون 
موجود هاذي س?نة، واحلكومة مشكورة، ٔ]نه احلكومة ا�يل \ات به، وراه 
�ش يدوز يعين ق�ط وا�د الوقت، وذاك اليش، ولمك امحلد u اليوم هذا 

  .قانون موجود، وكنظن بrٔنه قانون Èس?تكفي مجيع أ]مور �ش خندمو به
ثقافة الرشاكة ٕاذن الس?يد الوز�ر، ٔ��ن حنن من ¡كرÈس هاذ الثقافة، 

  املسؤو� بني القطاع العام والقطاع اخلاص؟ 
ٔ]ن يه ٔ�وال وق�ل لك يشء بغيهنا تويل عند� ثقافة، ما بقاش هذا راه 
القطاع العام، يعين ثقافة بK`اتنا كنæدمو، وكنæدمو مجيع �لصاحل العام، 
وهذا âيطلب م`ا وا�د الرؤية واحضة وخطة معل ٕالجناح هاذ ا]ٓلية 

  املس�مثر�ن، فني يه الس?يد الوز�ر؟ وßشجيع 
اح`ا بغينا نعرفو ٔ��ن حنن من الولوج �لمعلومة؟ املس�مثر âيخصو ¡كون 

ٕاىل ما عندوش املعلومة ما يقدرش جيي ويقرتح، بغض  (la vision)عندو 
النظر Sىل املشاريع ا�يل كتجيوا هبا ٔ�ن¨ وكتطلبو من املس�مثر �ش جيي 

  . Èسامه فهيا
ن ٔ�ن جنعل من هاذ ا]ٓلية، �ٓلية مس?تدامة يف صاحل التمنية ٕاذن âيف ميك

  . الوطنية؟ بغيهنا تبقى Rمية، وتويل نوع د خطة معل
وملخص �ش نلخصو، ٔ�ش?نو يه إالسرتاجتية دéلمك، الس?يد الوز�ر، 

  لتطو�ر هاذ ا]ٓلية، �ٓلية عقود الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص؟
  .شكرا

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

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر وÚ الوقت الاكمل، ٔ]ن ما غيكوÁش تعقNب

  :الس?يد وز�ر �قlصاد واملالية
ال، هو يف احلقNقة موضوع 6م ؤ�شاطر الرٔ�ي دéل الس?يد املس�شار 
حول مزيات وٕاجيابيات هاذ العقود دéل الرشاكة، ا�يل يه فعال كتفlح 
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�س��ر بصفة Sامة، }اصة يف الب�Nات التحتية من الباب من ٔ�\ل تعز�ز 
ٔ�\ل ßرسيعه ومن ٔ�\ل طبعا تعز�ز ٔ�يضا الرشاكة بني القطاع العام 
واخلاص، خصوصا يف ظرفNة ا�يل كتعرف لك ب¼ان العامل ضغوطا âبرية Sىل 
املزيانية دéل اRو�، هذا âيفlح ٔ�يضا اLال من ٔ�\ل مواص^ �س��ر 

  .ة ٔ�خرىالعمويم بطريق
طبعا، كام ٔ�شار H الس?يد املس�شار، بالد� امحلد u، هناك ٕاطار 
قانوين وتنظميي }اص �لرشاكة بني القطاSني العام واخلاص، هذا القانون 
ا�يل مريناه طبعا، مؤخرا، هاذي بضعة شهور، وا�يل يعطي ا]ٓن رؤية 

باره ٕاطارا واحضة �لهيئات العامة و�لمس�مثر�ن بصفة Sامة و�لممولني �عت 
حمفزا جلذب �س��رات، وضامن حقوق ومصاحل أ]طراف املتعاقدة، تبعا 

�لمقاربة ال�شارâية.  
م`ذ ذÚ الوقت، اكنت هناك Sدة م�ادرات، من ٔ�\ل وضع الهيالك 
لهذه املنظومة، اكن البد، وهذا ما مت، وضع ا�لجنة الوزارية امللكفة �لرشاكة 

لو�دة املركزية �لرشاكة بني القطاSني العام بني القطاSني العام واخلاص وا
واخلاص، وجلنة إالرشاف Sىل ت��ع سري مرا�ل مسطرة ٕا�رام عقود الرشاكة 

يه ا�يل -وا�لجنة اRامئة احملدثة Rى ا�لجنة الوطنية �لطلبيات العمومNة 
جلنة دéل املنازSات دéل الصفقات العمومNة، ا�لجنة الوطنية  -ق�اي^ ذâرت

  .ت العمومNة امللكفة بعقود الرشاكة بني القطاSني العام واخلاص�لطلبيا
كام اكنت ٔ�يضا هناك م�ادرات من ٔ�\ل ٔ�يضا ¡كو�ن دا}يل، هناك 
مجموSة من ا�لقاءات واملشاورات ودورات ¡كوي�Nة ولقاءات وطنية، وا]ٓن 
¡ميكن ا�يل نقول لمك ٔ�ننا مس?تعد�ن، يه مايش بداية �ل�س?بة لبالد�، ٔ]ن 

عقود رشاكة بني القطاSني العام واخلاص من ق�ل يف مشاريع مlعددة،  اكنت
  . املوا� يعين قطاSات ٔ�خرى

ا]ٓن، ميكن نقول لمك ٔ�ننا مس?تعد�ن لتنفNذ هذا إالطار القانوين، وهنا 
لك القطاSات احلكومNة املعنية، }اصة القطاSات املتعلقة �لتجهزي والفال�ة 

التعلمي العايل لكها ßش?تغل ٕالطالق طلبات والنقل ؤ�يضا الص�ة والرتبية و 
�لعروض من ٔ�\ل عقود الرشاكة، هذا تيحتاج ٔ�يضا لتحضري �ل�س?بة لهاذ 
القطاSات احلكومNة، ٔ]ن الزم �كون هناك دراسات والزم �كون هناك 
يعين معليات حتضريية ق�لية، ولكن ٔ�قول لمك ٔ�ن Áشجع ونؤكد Sىل تعز�ز 

  .ة ٔ�فضل بني القطاSني العام واخلاصهذا التو\ه من ٔ�\ل طبعا رشاك
  .شكرا الس?يد الرئKس

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

  . وشكرا H كذS Úىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
  نقطة نظام؟ 

  .السؤال ا�يل اكن ٔ�\لتوه
أ]وضاع "طيب السؤال ا�يل اكن هو مربمج هو الثالث وموضوSه 

  ".�ج¨عية �لمتقاSد�ن
لكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن من فريق أ]صا� واملعارصة لتقدمي ال

  .السؤال

  :املس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوز
  . شكرا الس?يد الرئKس

ومعذرة عن هذا �رتباك اخلارج عن إالرادة يف طرح هذا السؤال، 
  .ا�يل âهيم أ]وضاع �ج¨عية �لمتقاSد�ن

هيم، أ]مر أ]ول هو الهزا� دéل فهناك ٔ�مر�ن ٔ�عتقد ما غنختلفوش Sل
التعويضات ا�يل كKشدوها املتقاSد�ن سواء يف القطاع اخلاص ٔ�و يف القطاع 
العام، ا�يل ما كنختلفوش Sىل هاذ أ]مر ٔ�ن التعويضات هزي^ \دا ال ¡كفي 

  .لسد العنارص أ]ساس?ية دéل العKش
 Lينظر لها اâ يل�متع �لمتقاSد�ن أ]مر الثاين هو النظرة دéل الشفقة ا

}اصة كتبقى لصيقة يف اÍهن دéلنا ذاÚ املتقاSد ا�يل âيبقى Sىل قارSة 
الطريق وâيلعب الضامة مع الزمالء دéلو ٔ�و ٔ�نه \الس يف القهوة من الصباح 

  .حىت �لعش?ية �رجع Rارو
فالسؤال دéلنا هو ٔ�نه ما غهنرضش Sىل التعويضات، ولكن احلكومة 

دابري �لتخفNف من املعا�ة دéل هاذ الف|ة الهامة واش دارت ٕاجراءات وت
ٔ�لف  400\دا يف اLمتع دéلنا، ما ن�ساوش Sىل ٔ�نه جوج د املليون و

من مجموع الساكنة دéل  %8مواطن مغريب مسن تيعKش هاذ احلا�، 
بالد�، ٔ�ش?نو دارت احلكومة يف اLال دéل الص�ة؟ يف اLال دéل 

ٕاSادة �عتبار �لكفاءة واخلربة ا�يل رامكوها السكن؟ يف اLال دéل 
  املتقاSد�ن يف بالد�؟ 

واش النظرة دéل احلكومة يه ٔ�ن املتقاSد âمييش âيد}ل Rارو âي�س?ىن 
أ]\ل ا�يل âي�س?ناوه مجيع الناس؟ ٔ�و ٔ�نه كتقدم بعض الفضاءات ٔ�و كتقدم 

قاSد�ن �ش Èسامهوا يف بناء وطهنم، �ش Èسامهوا يف }دمة بدائل �لمت
  الوطن رمغ هاذ السن دéل التقاSد؟

  .شكرا

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

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر

  :الس?يد وز�ر إالقlصاد واملالية
  .شكرا الس?يد الرئKس

  . شكرا الس?يد املس�شار
Sلمتقا�د�ن بنظرة مايش يه هاذيك، تنقول هاذ الناس ا�يل âينظروا 

هلم راه اح`ا اكملني مlقاSد�ن دéل الغد، راه اح`ا لكنا ماش?يني �لتقاSد يف 
  .يوم من أ]éم

فô خيص السؤال طبعا ا�يل 6م ٔ�سايس �لحفاظ Sىل âرامة املتقاSد�ن، 
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  . هو نضمن هلم وا�د اR}ل اكيف ا�يل ميكن لو يعKشو به
التقاSد راه تتعرفو اكنت هناك م�ادرات م`ذ هاذ احلد أ]دىن دéل 

درمه، مت رفعه ٕاىل  500ا�يل اكن احلد أ]دىن دéل املعاشات فNه  1999
، وفهاذ اجللسة 2011درمه يف  1000، مت رفعه ٕاىل 2008درمه يف  600

من بعد هاذ، اكينة هناك اجللسة العامة ¶ادي متروا مشكور�ن �لمشاريع 
�لتقاSد، ومن بني املشاريع هناك رفع احلد أ]دىن  دéل القوانني املتعلقة

درمه، هذا جمهود رمبا ¶ري اكيف  1500�لمعاشات املدنية والعسكرية ٕاىل 
ولكن جمهود معترب �ل�س?بة لهاذ الف|ة دéل املواطنني اليت البعض مهنا، كام 

  . ذâر الس?يد املس�شار، رمبا يعKشون يف �ا� من الضيق
رى، هناك فô يتعلق �لصندوق املغريب �لتقاSد، �ل�س?بة �لنقط أ]خ

معل ج�ار من ٔ�\ل حتسني اخلدمات دéل رصف هاذ املعاشات �ل�س?بة 
�لمتقاSد�ن، ال من الناحNة دéل تقريب إالدارة �ل�س?بة لهاذ املتقاSد�ن، 

يف  9دéل املندوبيات غنوصلو  �7ش ما يبقاوش لكهم جييوا �لر�ط، اك�ن 
ل ا�يل غتويل م`دوبية دéل هاذ الصندوق املغريب �لتقاSد يف القريب العا\

  . لك óة
، (les sites web)هناك ٔ�يضا خطوط هاتفNة، هناك وسائل يعين 

 (le minimum)�ش ٔ�يضا فô يتعلق �خلدمات Sىل أ]ٌقل ا�يل هو 
�لمعاشات ٔ�نه �كون هناك }دمة يف املس?توى، يعين ¡كون مlالمئة مع هاذ 

العريضة من مواطنK`ا، ا�يل كنمتنوا هلم من هللا س?ب�انه وتعاىل الرشحية 
 .طول العمر

  .شكرا الس?يد الرئKس

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

  .اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقNب

  :املس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوز
  .شكرا الس?يد الوز�ر

درمه مايش  1500الس?يد الوز�ر،  ضامن اR}ل الاكيف، ا�يل قال
درمه اليوم ال  1500اكفNة، واكع املغاربة واح`ا ا�يل \السني هنا، Sارفني 

ßسمن وال تغين من جوع، ما ك�سكن، ما كتدي لطبKب، ما كتد�ر ٔ�مور 
ٔ�خرى ا�يل رضورية �لحياة، وما �لمك بrٔنه الشخص ا�يل âيوصل سن 

ة يعين â�ٔرم من âرمية، â�ٔرم من التقاSد ا�يل مفروض Sىل ٔ�نه يعKش حNا
KSش âرمي، ٔ]نه كKس?تغل ٕاىل ٔ�قىص �د يعين الس?نوات دéلو من العمر 

  . دéلو يف KSش âرمي
فك`عتقدو Sىل ٔ�نه املبلغ مايش ¶ري اكف، وقال الس?يد الوز�ر ٔ�نه ¶ري 

  . معترب، ال، فهو ¶ري معترب ٕاطالقا
فات هاذي ٔ�ربع �ٕالضافة كنا ¶�سمعو، من الس?يد الوز�ر، رمغ ٔ�نه 

س?نني ونصف، بقات ¶ري نص Sام ٔ�و ما مكالش ثالث شهور وال ٔ�ربع 

شهور �لحكومة ميكن ختيل يش توصية �لحكومة اجلاية فهاذ الباب، يعين 
âيفاش نوفر التغطية الصحية �لمتقاSد�ن، لµٔشæاص املتقاSد�ن، }اصة 

  .ٔ]ن أ]مراض دéل الش?يخو}ة
خرى يف التعاطي مع امللف دéل Sىل لك �ال فاحلكومة فشلت مرة �ٔ 

  .املتقاSد�ن

  :الس?يد رئKس اجللسة
  .شكرا �لس?يد املس�شار

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Sىل التعقNب

  :الس?يد وز�ر �قlصاد واملالية
ال، بعدا التغطية الصحية �لمتقاSد�ن راه اكينة، �ش نقولو التغطية 

 يف التغطية الصحية حىت لغري الصحية �لمتقاSد�ن راه اكينة، وماش?يني
  .املتقاSد�ن، ال املس?تقلني وال الهيئات أ]خرى

درمه  �1000ل�س?بة لهذا، ٔ�� قلت ٔ�نه فعال هاذو �س اكنوا كريحبوا 
، لك وا�د كKشفوها مبنظر، و¶ادي ¡لكف مليار درمه Sىل %50¡زادت 

  .أ]قل ٕاىل اكن ما }ان�`Kش اÍاâرة
شاء هللا احلكومات املق�^ سوف تقوم  هذه خطوة من اخلطوات، وٕان

بواجهبا، Sىل لك �ال يف هذا اLال ٔ�قول لمك، ويف هاذ اLال �لضبط، 
ٔ]ن نعKش، اكن هناك جمهود �لرفع من احلد أ]دىن يف وقت هناك الصندوق 
ينrٔى يعين يف جعوزات âبرية وخطرية \دا، اكن وا�د النوع من التوازن، 

  .�ل�س?بة �لمتقاSد�نؤ�عتربه ٕاشارة \د هامة 
  .شكرا الس?يد الرئKس

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

  .وشكرا S Hىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
الس?ياسة "والسؤال املوايل مو\ه لقطاع الش?باب والرéضة، وموضوSه 

  ".احلكومNة Rمع الش?باب
  .مي السؤالاللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتايك لتقد

  :املس�شار الس?يد محمد Sلمي
  .شكرا الس?يد الرئKس

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

دمع "الس?يد الوز�ر، سؤال الفريق �شرتايك اليوم، موضوSه هو 
  .من اRس?تور 33، اس�`ادا ملقlضيات الفصل "الش?باب

اسة احلكومNة Rمع و�ملناس?بة Áسائلمك، الس?يد الوز�ر، عن الس?ي
  الش?باب تفعيال ملقlىض هذا الفصل؟

  .وشكرا
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  :الس?يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر

  :الس?يد حلسن السكوري، وز�ر الش?باب والرéضة
  .شكرا الس?يد الرئKس

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ش?باب اليت ٔ�وال، ٔ�شكرمك بداية Sىل �ه¨م اÍي تولونه لقضاé ال 

¡ك�يس، كام تعلمون، طابع ٔ�فقي جيعلها يف صلب الس?ياسات العمومNة، 
  .وتعترب رهان وبوابة املس?تق�ل

ومن هنا البد من التذكري �لعناية السامNة ا�يل يو¬هيا صاحب اجلال� 
لقضاé الش?باب، اليت يعتربها طاقة فاS^ يف التمنية، جيب التعامل معها وفق 

 .ويلتصور اسرتاتيجي مش
 170و 33يف الفصول  2011و\اء دس?تور، كام \اء يف تد}لمك، 

ليؤكد Sىل ٔ�مهية دور ورضورة توس?يع مشاركة الش?باب يف التمنية �لك 
جتلياهتا ومساSدته Sىل إالدماج يف احلياة ال�ش?يطة وامجلعوية وتKسري ولو\ه 
�لثقافة والعمل والتك`ولوجNا و}لق جملس اس�شاري �لش?باب والعمل 

  .عويامجل
فهاذ إالطار، وSىل مس?توى احلكويم متت بلورة ٕاسرتاجتية وطنية 
م`دجمة يف ٕاطار مقاربة ßشارâية وتعد ٕاطار اسرتاتيجي، مشرتك، ومو�د 

  .�تلف التد}الت والس?ياسات العمومNة املوóة لفائدة الش?باب
وتالمس هذه إالسرتاجتية اجلوانب املرتبطة ٕ�نعاش ال�شغيل والولوج 

أ]ساس?ية وتقليص الفوارق اجلغرافNة وتعز�ز املشاركة يف صنع �لæدمات 
  .القرار، ؤ�يضا تقوية أ]óزة املؤسساتية �لتواصل وإالSالم والتقNمي واحلاكمة

كام قامت الوزارة S�ٕداد مرشوع قانون اLلس �س�شاري �لش?باب 
والعمل امجلعوي من }الل تنظمي مشاورات موسعة وتعيني جلنة اس�شارية 
عهد ٕا¬هيا S�ٕداد ٔ�رضية هاذ القانون اÍي متت ٕا�الته Sىل أ]مانة العامة 
�لحكومة، ومتت اختاذ إالجراءات ٕال�الته Sىل جملس حكويم دéل امخلKس 
املق�ل، ٕان شاء هللا، �لتدارس حوH وٕا�الته Sىل جملسمك املوقر، وس?تكون 

  .لنا الفرصة �لنقاش ٔ�كرث يف مضامني هاذ القانون
هاذ اجلوانب املؤسساتية واملهيلكة، هناك بطبيعة احلال، الوزارة ٕاضافة ل 

تواصل تنظمي الربامج وأ]Áشطة لفائدة الش?باب والطفو�، من }الل 
اÍي تعرفونه ؤ�يضا أ]Áشطة ا�تلفة Sىل مس?توى " التخيمي"�ر�مج 

املؤسسات التابعة �لوزارة من دور الش?باب ونوادي Áسوية، ؤ�يضا مراكز 
فô خيص ممارسة الرéضة، وهناك م�ادرات ٔ�خرى ٔ�يضا مع البنك القرب 

  ...اRويل يف ٕاطار املساSدة Sىل
 .شكرا

  

  :الس?يد رئKس اجللسة
  .واللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقNب

  :املس�شار الس?يد محمد Sلمي
  .شكرا الس?يد الرئKس

  الس?يد الوز�ر،
وضوع، ال الربملان وال احلكومة وال ال خيتلف اثنان حول أ]مهية دéل امل

  . اLمتع املدين، اللك مlفق حول أ]ولوية اليت ي��غي ٔ�ن حيظى هبا الش?باب
  لكن الواقع اÍي نالمسه يومNا، مباذا يوr الس?يد الوز�ر احملرتم؟ 

يوr بrٔن هناك صعو�ت مجة الزالت تعرتض الش?باب يومNا، 
لبطا� ارتفع، تقار�ر رمسية هباذ كنعطيمك م;ال، الس?يد الوز�ر، معدل ا

  .الصدد
8نيا، ٕاذا انتقلنا �لسجون، ماذا نالحظ؟ نالحظ Sىل ٔ�ن الف|ة العمرية 
دéل املعتقلني يف السجون دéلنا يه ف|ة دéل الش?باب، ا�يل اكن }اص 
�كون املاكن الطبيعي دéهلم هو التعلمي العايل، هو الشغل، هو الولوج 

 26ل  16كن كنلقاو الف|ة العمرية اليت ترتاوح من لٕالدارة العمومNة، ول
اكملني هام �زالء دéل السجون دéلنا، الهجرة حتصد أ]رواح دéل 

  .الش?باب، الهدر املدريس ال�س?بة كنلقاو ش?باب مرتفعة
ٕاذن، الس?يد الوز�ر، �لك رصا�ة بغينا نقولو Sىل ٔ�ن �لزتام اÍي 

اء م`اقش?ته ٔ�مام الربملان، }الل ٔ�عطته احلكومة يف ترصحيها احلكويم ٔ�ثن
  .، مل تف مبا ٔ�لزتمت به2012ينا�ر 

احلديث عن ٕاسرتاجتية وطنية م`دجمة �لش?باب يف الترصحي احلكويم 
هذا وارد، ولكن Sىل صعيد الواقع ٔ��ن حنن من الزتامات احلكومة �رفع Sدد 

 .املس?تفNد�ن من �رامج العط^ �لجميع؟ العكس هو اÍي نالحظه
لس?يد الوز�ر، اح`ا يف املعارضة يف ٕا�دى هاذ املر�^ دéل 8نيا، ا

احلكومة احلالية س?بق`ا ٔ�ن تقدم`ا بتعديل �روم وكنا �روم من }الH ٕاىل 
الرفع من املزيانية دéل الوزارة دéل الش?باب والرéضة، ولكن احلكومة 

  .من اRس?تور Sدم الق�ول 51ٔ�شهرت يف وóنا مقlضيات املادة 
عفوا الس?يد الوز�ر، واعون لك الوعي �ٔ]مهية  77عيني، ٕاذن اح`ا وا

داملوضوع، ما منلكه من ٔ�دوات دéل الرقابة دامئا ندق �قوس اخلطر، ولكن 
  .دار لقامن بقNت Sىل �الها

يف أ]}ري، اح`ا بغينا نت�دث معمك Sىل القانون املنظم Lلس 
احلكويم بعد ¶د  �س�شاري �لش?باب، اليوم قدمlو لنا وSد بrٔن يف اLلس

�متىن ٔ�ن تمت املصادقة Sليه وحنتفظ �ملناقشة ٔ�ثناء  ،Hس?ُيدرج يف \دول ٔ�عام
  . وصوH ٕاىل الربملان

  .وشكرا

  :اجللسةالس?يد رئKس 
  .شكرا الس?يد املس�شار
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  . وÁشكر الس?يد الوز�ر Sىل مسامهته معنا يف هذه اجللسة
لشؤون �ج¨عية، ومنر �لسؤال أ]ول املو\ه �لس?يد وز�ر ال�شغيل وا

  ".الوقاية من ا�اطر املهنية"وموضوSه 
اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد املغريب �لشغل 

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس?يدة وفاء القايض
  الس?يدة الوز�رة احملرتمة،

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

  الوز�ر،الس?يد 
  ما يه خطة وزار¡مك يف جمال الوقاية من ا�اطر املهنية؟ 

وما مدى ٔ�جرٔ�¡مك، الس?يد الوز�ر، �لتوصيات الصادرة عن اRورة 
  الرابعة Lلس طب الشغل والوقاية من ا�اطر املهنية؟ 

  .شكرا

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

  .لسؤالاللكمة �لس?يد الوز�ر لٕال\ابة Sىل ا

  :الس?يد عبد السالم الصديقي وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج¨عية
  .شكرا الس?يد الرئKس احملرتم

  . شكرا الس?يدة املس�شارة Sىل طرح هذا السؤال
اخلطة دéل الوزارة فô خيص الص�ة والسالمة املهنية تقوم Sىل ٔ�ربعة 

  :دSامات
  ٔ�وال، تrٔهيل إالطار القانون املنظم؛

 املراق�ة يف جمال الص�ة والسالمة؛ 8نيا، تطو�ر
 8لثا، تعز�ز ثقافة الوقاية من أ]خطار املهنية؛

 .رابعا، ا¬هنوض �حلوار �ج¨عي
وهنا فô خيص الشق الثاين من سؤاÚ الس?يدة املس�شارة احملرتمة 
خبصوص التوصيات الصادرة عن جملس طبKب الشغل ا�يل انعقد يف 

 ٕاطار جلنة تق`ية ثالثية الرتâيب مبساSدة ، اح`ا اش?تغلنا مجيع يف2014
}رباء ٔ�ساسا من م`ظمة العمل اRولية، و}الل �ج¨ع القادم دéل 
اLلس، ٔ]ن كنا كن�lظرو اس?تكامل إالجراءات القانونية �ش نعقدو اLالس 
الثالثية الرتâيب بعد ٕاSادة �نتæا�ت املهنية، س?نقوم �لطبع بعرض هاذ 

قو مجيع مع الفرقاء �ج¨عيني �ش نوضعو س?ياسة شام^ التوصيات ونتف
وطنية خبصوص هاذ اLال دéل الص�ة والسالمة املهنية ا�يل كنعطيو لو 

Úبرية، كام تعلمون ذâ ٔ�مهية .  
ولعل }ري دليل Sىل ذÚ هو يف املنظام اجلديد دéل الوزارة يف لك 

اذ اجلانب دéل الص�ة مد�رية óوية وٕاقلميية در� مصل�ات }اصة تعىن هب

  . والسالمة املهنية
  .وشكرا

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

  .اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقNب

  :املس�شارة الس?يدة فاطمة الزهراء اليحياوي
  .شكرا الس?يد الوز�ر

  الس?يد الرئKس،
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  ،زراءالسادة الو 
الس?يد الوز�ر، ٔ�� عندي وا�د ميكن ما نعتربوش تعقNب بقدر ما هو 

  . توضي�ات
بناءا Sىل تقد�رات املكlب اRويل �لشغل حول حوادث الشغل، 
فاملغرب جسل S�ٔىل معدالت لٕالصا�ت املهنية النامجة عن حوادث الشغل 

 �ادثة شغل 47.8يف م`طقة الرشق أ]وسط وشامل ٕافريقNا، ويصل ٕاىل 
  .ٔ�لف ٔ�\ري 100مميتة للك 

  الس?يد الوز�ر، 
  :ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل Áسãل

تصاSد وترية ا�اطر املهنية بعدم تفعيل ا]ٓليات الواردة يف القوانني  -
اخلاصة �لص�ة والسالمة املهنية وانعدام ٕالزامNة التrٔمني عن أ]مراض 

  املهنية؛
ضامن قNام ٔ�طباء ومف�يش ضعف التدابري وإالماكنيات الكفN^ ب -

الشغل واملهندسني امللكفني �لسالمة والص�ة املهنية بعملهم، من ٔ�\ل 
ضامن التطبيق الفعيل والسلمي �لقوانني، خصوصا ؤ�ن العديد من أ]وراش 

  . واملؤسسات تعج مبæاطر دون توفر ٔ�دىن رشوط الص�ة والسالمة
سالمة املهنية óqٔزة فالعدد احملدود ملف�يش ؤ�طباء الشغل و6نديس ال 

 %25مف�ش شغل، Sلام ٔ�ن  300�لوقاية واملراق�ة، يصل ٔ�و جند ٔ�قل من 
طبKب شغل مقابل  1000مهنم س?ي�الون Sىل التقاSد دون تعويضهم، 

  .ٔ�\ري 4000ٔ�لف مقاو�، ٔ�ي مبعدل طبKب للك  180
  الس?يد الوز�ر، 

ملدى  فهذه أ]رقام توحض �مللموس اس?ت�ا� مراق�ة �جعة وفعا�
التطبيق السلمي لرشوط الص�ة والسالمة املهنية، مما يؤدي �لمãازفة 
بrٔرواح وحصة العامل، بل هو دليل صارخ عن Sدم تطو�ر س?ياسة وطنية 
ببالد� حترتم املبادئ املضمنة يف اجلزء الثاين من اتفاقNة م`ظمة الشغل 

  . اRولية حول السالمة والص�ة املهنية
كام ينص Sىل  قد اج¨Sات جملس طب الشغلSدم ا�رتام دورية ع -

، ٕاضافة ٕاىل Sدم تزنيل توصيات هذا اLلس 2004دج`رب  29ذÚ مرسوم 
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  واليت تبقى �ربا Sىل ورق؛ 
Sدم الوفاء �لزتاما¡مك مبا قدممت }الل م`اقشة مرشوع املزيانية �رمس  -

مة ، من ٕاSداد وتنفNذ �رامج وطنية وقطاعية م`دجمة �لص�ة والسال2016
  املهنية؛ 

وضع �ر�مج معلومايت �لمعطيات واملؤرشات املتعلقة �لص�ة  -
  والسالمة املهنية؛ 

  .تعز�ز املراق�ة يف جمال الص�ة والسالمة املهنية -
  .شكرا

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

  .اللكمة �لس?يد الوز�ر �لرد Sىل التعقNب

  : ¨عيةالس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون �ج
  . شكرا

¶ري الس?يدة املس�شارة �لطبع يف تعقNبك هناك بعض املقرت�ات 
وأ]فاكر ٔ�شاطرها، هناك قضاé ٔ�خرى فهيا اخlالف، كقوÚ ٔ�ن ما 
ا�رتم`اش اRورية دéل انعقاد جملس طلب الشغل، رمبا �لك ٕا}الص ٕاىل 

ية اكن يش حكومة ا�رتمت اRورية دéل جمالس انعقاد اLالس الثالث 
الرتâيNÒة يه هاذ احلكومة، اك�ن وا�د الفlور يف ا]ٓونة أ]}رية ملا وقع، ٔ]ن 
اك�ن بعد �نتæا�ت املهنية وقع وا�د الفراغ رضوري، ٔ]ن كنو\دو 

  .¶ري وارد النصوص اجلديدة ٕاىل ¶ري ذÚ، ٔ�ما Sدم ا�رتام اRورية أ]مر
قاد معقول، مlفق مث 8نيا، بغينا كذÚ حنييو �ش دامئا وا�د }اصو انت

معك يف وا�د العدد دéل القضاé، ولكن هناك اخنراط وحتسن فوا�د 
العدد دéل املقاوالت ا]ٓن تrٔ}ذ مبحمل اجلد القضية دéل الص�ة والسالمة 
املهنية، و}ري دليل Sىل ذÚ ٔ�ننا كننضمو س?نوj éرشاكة مع وزارة الصناSة 

ملايض، بال شك ٔ�ن ممثلني والتãارة \اÓزة وطنية واكن �ٓخرها أ]س?بوع ا
  . دéل �حتاد املغريب �لشغل اكنوا �ارض�ن

وهاذ اليش حنييو كذÚ من هاذ املنرب مجيع املقاوالت ا�يل كتعطي 
  .أ]ولوية وأ]مهية ٔ�و الوقاية وحتسني ظروف العمل

بصدد ٕاSادة الهيلكة دéل مث املسrٔ� الثالثة وأ]}رية، اح`ا 
(INCVT9) وطين لظروف احلياة يف العمل، ¶ادي �كون يعين املعهد ال

  .ملسrٔ�كذÚ عندو ٕان شاء هللا ٕاسهام ٕاجيايب فهاذ ا

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

حرمان م`خرطي التعاضدية "ون�lقل ٕاىل السؤال الثاين، وموضوSه 
  ".العامة من املس?تحقات التمكيلية الس?نوية

                                                 
9 Institut National des Conditions de Vie au Travail  

الفريق �س?تقاليل لتقدمي  اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن من
  .السؤال

  :املس�شار الس?يد النعم مNارة
  .شكرا الس?يد الرئKس

  الس?يدة الوز�رة،
  الس?يد�ن الوز�ر�ن،

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

رمغ ٔ�ن االتفاقNة املتعددة الس?نوات تفرض Sىل التعاضدéت �رجمة 
يف نظام معلومايت �لصندوق الوطين ملنظمة التعويضات املمنو�ة �لمنخرطني 

  .(CNOPS)�حlياط �ج¨عي 
تمت �رجمة هاذ املس?تحقات دا}ل وا�د  اك�ن مجموSة من احلاالت ا�يل ال

، و�لتايل هذا (paramétrage)ا�يل ك�سمى  (CNOPS)املنظومة دéل 
âيفوت Sىل التعاضدية العامة �لموظفني اسرت\اع املنخرطني دéلها، 

سرت\اع هاذ املس?تحقات التمكيلية الس?نوية، هذا âيفوت Sىل هذه ا
داملليار س?ن�مي س?نوé وا�يل  2التعاضدية العامة �لموظفني وا�د املبلغ دéل 

  .(CNOPS)يه ٔ�موال }اصة دéل املنخرطني، ٔ]هنا لKست ٔ�موال دéل 
و�لتايل Sىل ٔ�ن Áسائلمك، الس?يد الوز�ر، âيفاش ميكن تد}ل وزار¡مك 

  نصاف هاذ املنخرطني ورفع هذا احليف ا�يل âيطال هاذ املؤسسة؟الٕ 
  . شكرا

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

  .الوز�ر لٕال\ابة Sىل السؤال �لس?يداللكمة 

  :الس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالج¨عية
  .شكرا الس?يد الرئKس احملرتم

âيتعلق مبوضوع شكرا �لس?يد املس�شار Sىل طر�ه هذا السؤال ا�يل 
  .هيم القطاع التعاضدي

ٔ�صدر�  2015ينا�ر  12امسحوا يل يف البداية �ش نذâرمك بrٔن بتارخي 
قرارا مشرتاك ما بني وزارة ال�شغيل والشؤون �ج¨عية ووزارة �قlصاد 
واملالية يتعلق �ملصادقة Sىل التغريات املد}^ Sىل النظم أ]ساس?ية 

إالدارات العمومNة �ملغرب، وقد تضمن التعديل  �لتعاضدية العامة ملوظفي
املذâور مراجعة Áس?بة وسقف اشرتااكت القطاع التمكييل اÍي تغطيه 

  .التعاضدية العامة
من  35و}الفا ملا \اء يف سؤالمك، الس?يد املس�شار احملرتم، فٕان املادة 
من  83اتفاقNة تفويض التدبري اليت جتمع الصندوق �لتعاضدéت طبقا �لامدة 

، تنص Sىل ٔ�ن النظام املعلومايت �لصندوق خمصص لتدبري 65.00القانون 
}دمات التrٔمني إالج�اري أ]سايس عن املرض، ولKس لتدبري التغطية 
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  .التمكيلية اليت تبقى مضن اخlصاصات ومسؤوليات التعاضدéت
ٔ�ما خبصوص ما تضمن يف السؤال من Sدم �رجمة التعويضات املمنو�ة 

من طرف الصندوق الوطين ) la MGPAP(عاضدéت العامة ملنخرطي الت
املعلومNات املعمتد  يعين) ESQUIF(يف óاز ) la CNOPS(ملنظامت 

من طرف هذا أ]}ري، فãlدر إالشارة ٔ�ن التعديل املذâور واملتعلق �لرفع 
من مسامهة القطاع التمكييل �لتعاضدية العامة يف التعويض عن ملفات 

قد مت تفعي� من طرف اLلس إالداري �لتعاضدية العامة العال\ات العادية 
Sىل مس?توى النظام املعلومايت اخلاص �لتrٔمني إالج�اري عن املرض 

)ESQUIF( ىل تدبريه الصندوق الوطين ملنظامتS سهرÈ يÍا ،
�حlياط �ج¨عي بدل النظام املعلومايت �لتعاضدية العامة اخلاص 

  .�لتغطية التمكيلية
Sىل ذÚ، فٕان قرار التعاضدية العامة �لرفع من التعويض عن  Sالوة

 (acte médical)معل طيب يعين  3600اخلدمات التمكيلية ا�يل âهيم 
وهذا معل 6م \دا ومحمود، هيم املواد الصيدالنية، تقومي ومعاجلة أ]س?نان، 
الفحص �ٔ]شعة، حبيث ٔ�ن اس�Nعاب اخلدمات املراجعة يتطلب من 

القNام �الس��ر يف النظام املعلومايت،  (la CNOPS)وطين الصندوق ال
مبثابة مدونة التغطية  65.00من القانون  49وهذا ي�`اىف مع مقlضيات املادة 

  .الصحية أ]ساس?ية
وجتدر إالشارة يف أ]}ري ٕاىل ٔ�ن عند دخول التrٔمني إالج�اري Sىل 

ات املقدمة املرض �زي التطبيق، �افظ الصندوق Sىل اس?مترارية اخلدم
ملؤم`يه، ولكن رشيطة ٔ�ن تقوم يف مر�^ الحقة التعاضدéت بتدبري هذا 

  .النظام لو�دها، ٔ�ي التدبري التمكييل ولKس التrٔمني إالج�اري Sىل املرض
  .هذه يه إالشاكلية الس?يد املس�شار احملرتم، املوضوع حيظى �ه¨م`ا

  .شكرا

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

وا�هت·ى كذÚ الوقت ا�صص �لرد Sىل التعقNب ويبقى  الوقت·ى ا�هت 
  .حق التعقNب ٔ]�د السادة املس�شار�ن من الفريق �س?تقاليل

  :الس?يد النعم مNارة املس�شار
  .شكرا الس?يد الرئKس

  الس?يد الوز�ر، 
  . املشرتك بK`مك ٔ�نمت والس?يد وز�ر املالية واحض القرار¶ري 

جور املوظفني مقابل �س?تفادة من الزéدة يف �قlطاع من �ٔ 
املس?تحقات التمكيلية، هذا ما تلومت Sلينا، الس?يد الوز�ر، هو نفسه جواب 

)la CNOPS( لموظفني�، وهذا راه ٕاشاكلية âبرية بني التعاضدية العامة 
  ). CNOPS(وما بني ال

وا�يل ٔ��، الس?يد الوز�ر، تنطلب م`مك Sىل ٔ��مك ¡كونوا حمك فهيا، حمك 

مجموSة دéل الشاكéت دéل املنخرطني واملنخرطات يف هذا القطاع ٔ]نه 
دéهلم زادت، ٔ�� �ش �زيد  (cotisation)ا�يل مlرضر�ن و

(cotisation)  يل يف الوقت املناسب هذاéيل وما �}ذش التعويض دéد
  . مشلك âبري

مشلك âبري كذÚ ا�يل طرح`ا Sليك سؤالني يف أ]س?بوSني الفايتني 
ا�يل ما  (le code)عاضدية العامة ملوظفني واملشلكة دéل القن دéل هو الت

  .تlKعطاش هلم يف مجموSة من املناطق
هذا رصاع اح`ا ما بغيناش ¡كون الضحية دéلو هام املنخرطني، بغينامك 
الس?يد الوز�ر ال�شغيل بصفlمك ويص Sىل ٔ�ن هذا املوضوع يتفك بصفة 

، حسب ما قلمت يل يف القانون وا�يل ح�ية وبصفة ٕاجرائية وبصفة قانونية
  .مجموSة من أ]ش?ياء يف القانون ال يمت تطبيقها يف هاذ الشrٔن

  .شكرا

  :الس?يد رئKس اجللسة
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

  .والشكر موصول �لس?يد الوز�ر ملسامهته معنا يف هاته اجللسة
نتدب Rى ون�lقل ٕاىل السؤ�ن املوالني املوóني �لس?يد الوز�ر امل 

وز�ر التجهزي والنقل وا�لوجس�Nك امللكف �لنقل، والسؤال أ]ول موضوSه 
  ".معا�ة املواطنني مع املكlب الوطين �لتãارب والتصديق"

اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن من فريق العدا� والتمنية لتقدمي 
  .السؤال

  :املس�شار الس?يد م�ارك مجييل
  .jسم هللا الرمحن الرحمي

  يد الرئKس،الس? 
  الس?يدة الوز�رة، السادة الوزراء،

  ،الس?يدات والسادة املس�شار�ن
الس?يد الوز�ر، يوا\ه املواطنون الراغبون يف ٕاجراء معلية التصديق 
Sىل العر�ت ذات احملرك ٔ�و حتويل صنف مرâباهتم، معا�ة âبرية ٔ�مام 

�لتãارب مقlضيات املساطر اليت تفرضها Sلهيم �نتقال ٕاىل املركز الوطين 
  . والتصديق �¼ار البيضاء

ومتاش?يا مع تطلع املغرب حنو ٕاقرار اجلهوية املتقدمة، فٕان ف|ات عريضة 
تتطلع ٕاىل ٔ�ن يبادر قطاعمك ٕاىل ٕا�داث فروع óوية �لتخفNف من معا�هتم 

  .وتقريب هذه املصل�ة مهنم
فع Íا Áسائلمك، الس?يد الوز�ر، عن التدابري اليت س�ælذها مصاحلمك �لر 

  .من هذه املعا�ة عن املرتفقني
  .وشكرا

  :الس?يد رئKس اجللسة
  . شكرا
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 .اللكمة �لس?يد الوز�ر لٕال\ابة عن السؤال

الس?يد محمد جنيب بوليف الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل 
  :وا�لو\Kس�Nك امللكف �لنقل

  .شكرا الس?يد الرئKس
  . شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

�حلديث Sىل هاذ املوضوع، ا�يل ميكن نقول ٔ�نه فNه �لفعل تفضلتو 
وا�د النوع دéل املركزية ٕاىل �د ا]ٓن، �عتبار ٔ�ن هاذ اليش دéل التrٔكد 
من سالمة املرâبات واملطابقة دéل املعايري التق`ية يه فهيا جوج دéل 

  .أ]نواع
�يل مبعىن اك�ن املصادقة Sىل حسب النوع، النوع، مبعىن املرة أ]وىل ا

 éعند املركز عند تيجيو هذا حرص(CNEH10)ليه  ، وما ميك�ش ن�`ازلوS
واك�ن فNه املصادقة Sىل ما هو .. ٔ]نه فNه تقين ذاك اليش لكه وحلد ا]ٓن

طن  j3.5شلك م`فرد وهاذ الشلك املنفرد اكنو فNه جوج، فNه ٔ�قل من 
وطين، ا�يل �لفعل اكن ¡مييش �لمراكز لك املراكز الفحص يف الرتاب ال

طن هذاك  3.5لكهم عندمه احلق يد�روه، واك�ن ا�يل ٔ�كرث من  600وا�د 
  . حىت هو �رجع فNه ٕاىل هذا املركز

�لفعل اك�ن هناك صعو�ت اليوم تنو\دو Sىل ٔ�نه هاذ املركزية v�ٔرت 
Sىل الطريقة دéل التعامل و�س?تãابة �لمهنيني، ولكن ميكن نقول S Úىل 

Íليه هؤ�ن ا]ٓن عند� احلل اS ش?تغلÁ ي:  
ا�يل غتجي دéل السالمة الطرقNة، ) l’agence( ٔ�وال احلل دéل الواك�

¶ادي تد�ر هاذ اليش دéل املصادقة ودéل التصديق، و�لتايل يه عندها 
ٕاماكنية ٔ�هنا تد�ر فروع يف مجيع اململكة وهذا ¶ادي حيل لنا جزء، ولكن 

عندمك ٕان شاء هللا �ش تصوتوا الواك� دوز�ها يف اLلس احلكويم وغتجي 
  .Sلهيا يف اLلسني

واك�ن احلل ا�يل حنن Áش?تغل Sليه هو ٔ�ننا ٔ�ن �كون، ميكن نقول نعطي 
املركز ) CNEH(طن عوض ما يد�رها  3.5املناو� دéل هاذ ٔ�كرث من 

، دفرت )un cahier de charge( يد�رومه بعض املعاهد املتخصصة ب
  .عندمه وا�د اLموSة دéل الو8ئق حتمالت مضبوط \دا �ش ¡كون

ٔ�قل من طن  3.5اليوم هاذ املرشوع راه اح`ا يف طور التزنيل دéلو، 
طن ¶ادي  3.5غيبقاو عند املراكز لكهم املتا�ة يف مجيع الرتاب، ٔ�كرث من 

يد�رومه معاهد مlخصصة دا�ر�ن ا]ٓن دفرت حتمالت �ش شكون يد�ر هاذ 
ورة، والنوع هذاك ما ميك�ش ن�`ازلو Sليه حلد العملية، ٔ]هنا تق`يا \د مlط

  .فقط اليوم) CNEH(ا]ٓن، ٔ]نه }اصوا ٕاجراءات و�ٓليات ا�يل عند ¶ري 
  .شكرا

  :الس?يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر
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  .اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقNب

  :املس�شار الس?يد م�ارك مجييل
  . ابة املس?تفNضة واملق`عة فعالشكرا الس?يد الوز�ر Sىل هاذ إال\

�مثن اLهودات اليت تقوم هبا وزار¡مك فô خيص حتسني وجتويد اخلدمات 

ا�يل âيقد6ا هاذ املركز، خصوصا املراكز إالقلميية دéل الفحص التقين ا�يل 
مركز ٕاىل تقريبا ٕاىل  184تعددت وان�رشت يف هاذ احلكومة، وانتقلت من 

  . مركز 292
خلطوط �لفحص التقين، فقط جتدر إالشارة الس?يد الوز�ر كذÚ تعدد ا

ٔ�ن بعض املراكز }اصها تتعزز �خلطوط دéل الفحص التقين دéل املرâبات 
ذات الوزن الثقNل، بعض املراكز تفlقد لهاذ اخلطوط هاذي، وâيضطروا 

  .املرتفقني �ش ي�`قلوا ٕاىل مسافات ٔ�طول �ش يد�روا هاذ إالجراء هذا
�ر، فعال السؤال ا�يل طرح`ا اح`ا حول هاذ املركزية دéل الس?يد الوز

âيلو، مبعىن ا�يل  3500التصديق Sىل املرâبات ا�يل �زيد الوزن دéلها Sىل 
âيتطلب é ٕاما ٕاSادة التخصيص دéل هذه املراâب وال تغيري يف القوة 

ا�ة اجلبائية دéلها، اك�ن متركز دéل هاذ اخلدمة ا�يل فعال لقى املرتفق مع
âبرية، وهو ي�`قل من ٔ�ي م`طقة من املغرب تي�`قل �¼ار البيضاء، �هيك 

  . عن ما يالقNه دا}ل هذه املركز
ÚÍ، اح`ا Áس?تÒرش }ريا هبذا اجلواب ا�يل قلت الس?يد الوز�ر، 
و�متناو من هللا يف القريب العا\ل نلقاو هاذ املراكز يف بعض óات املغرب 

  .دéل التنقل ٕاىل اRار البيضاء�ش ميكن خنففو هاذ العبء 
  .شكرا الس?يد الوز�ر

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

 .اللكمة �لس?يد الوز�ر يف ٕاطار الرد Sىل التعقNب

الس?يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Kس�Nك امللكف 
  :�لنقل
  . شكرا

يف طريقه ٕاىل احلل من يف نفس الس?ياق ٔ�� قلت �لفعل هذا إالشاكل 
}الل هاذ املقرت�ني، املقرتح دéل تrٔهيل مؤسسات }اصة jرشوط }اصة 

  . طن 3.5يف ٕاطار دفا¡ر حتمالت �ش تقوم هبا اليش دéل ٔ�كرث من 
واملسrٔ� الثانية يه الواك� ا�يل ¶ادي جتي \ديدة ٕان شاء هللا ملا 

 des)مل ويه عندها يصادق Sلهيا وتصبح رمسية، ٔ�هنا ¶ادي تقوم هبذا الع
antennes) بعة لها يف مجيع املدنN وعندها مراكز .  

فô يتعلق �لفlح دéل املراكز دéل الفحص، و}اصة �ل�س?بة �لخطوط 
 192دéل الوزن الثقNل، اح`ا اليوم راه اح`ا بصدد إالSالن عن طلب فlح 

الفlح دéل مركز \ديد، إالSالن راه }دام من هنا ٔ]وائل يوليوز ¶ادي يمت 
 40أ]ظرفة املرة أ]وىل، وفNه وا�د العدد ا�يل هو ال Èس?هتان به حوايل 
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خط Sىل الصعيد الوطين ا�يل هام الوزن الثقNل، و�لتايل ها يه أ]مر 
  . مفlوح ا]ٓن لالس��ر يف هذا اLال Sىل ٔ�ساس ٔ�ننا جناوبو

املراكز  ولكن نقول Ú الس?يد املس�شار ٔ�نه إالشاكل ٔ�نه الناس دéل
  .ت�Kغيو ميش?يو لهاذوك اخلفNف، ٔ]ن فNه الفلوس �زاف ٔ�كرث من الثقNل

  .شكرا

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

  ".وضعية مراكز ßسجيل الس?يارات ببالد�"السؤال الثاين موضوSه 
اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين لµٔحرار 

 .لتقدمي السؤال

  :�شار الس?يد حلسن ٔ�دعياملس 
 .شكرا الس?يد الرئKس

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

  الس?يد الوز�ر احملرتم،
قامت الوزارة مشكورة مبجهودات اس?ت�`ائية ٕالصالح ٔ�وضاع مراكز 
ßسجيل الس?يارات وتقر�هبا من املواطنني، ٕاال ٔ�ن هذه اLهودات تبقى 

طع مرفقمك العمويم مع Sدد من املرافق العمومNة أ]خرى، �قصة �لنظر لتقا
ٕاكدارة ال�سجيل والتنرب، اليشء اÍي ينطبق Sىل مركز ßسجيل الس?يارات 

  . ب�`غري احملدث ٔ�}ريا، وٕاقلمي زاâورة اÍي يفlقر لهذا املرفق العمويم
  الس?يد الوز�ر احملرتم، 

مة العمومNة لساكنة ما يه إالجراءات اليت تقومون هبا لتوفري هذه اخلد
  ٕاقلمي تنغري وزاâورة يف ٕاطار التضامن احلكويم؟

  .وشكرا

  :الس?يد رئKس اجللسة
  . شكرا

 .الس?يد اللكمة �لس?يد الوز�ر

الس?يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Kس�Nك امللكف 
  :�لنقل

  .شكرا الس?يد الرئKس
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

دéل ßسجيل الس?يارات يه من املرافق الرئKس?ية  �لفعل مراكز
  . واملركزية يف العمل دéل الوزارة

ٔ�لف وثيقة  800الس?يد املس�شار، نقول Ú ٔ�نه عند� حوايل مليون و
مليون  3.5مركز Sىل الصعيد الوطين، وعند� حوايل  70ا�يل تتقد6ا هاذ 

éيل تيجيو عند� س?نو�  . دéل املغاربة مرتفقني ا

دéل املوارد الÒرشية وا�د الضغط âبري \دا،  600مركز حوايل  70
اليوم حنرص Sىل تطو�ر أ]داء دéل هذه املراكز، تزنورمه، تقريبا زرت 

وقفت Sىل النقص دéل املوارد  70مركز من ٔ�صل هاذ  50ٔ�كرث وا�د ٔ�كرث 
  . الÒرشية واملوارد املادية ٔ�ساسا وا�لو\Kس�NكNة

د ٕاSادة النظر يف وا�د مجموSة دéل املراكز ومهنا وحنن تنعلموا ا]ٓن وا�
، 2015-2014دéل املراكز ا�يل ٔ��دثنامه }الل  9ٕا�داث مراكز \ديدة، 

ومهنم املركز دéل تنغري �لفعل ا�يل تلمكتو Sليه، ا�يل �اولنا ٔ�ننا نوفرو لو، 
فرو Sىل أ]قل ما اكÁش ودا� ها هو وال اك�ن، �لفعل د� انتقلنا ملر�^ نو 

  . لو ما يلزم من الوسائل املادية وا�لو\Kس�NكNة
اليوم نقدر نقول Ú يف هذا اLلس، الس?يد املس�شار احملرتم، ٔ�نين 
قررت �ش Sاود نضيفو لو وا�د املوظف ا�يل ¶ادي �كون، ٕان شاء هللا، 

  . ا�يل اكينني �ش �زيدو نعززو املوارد دéلو 2ٕاضايف هذا من ¶ري ذوك 
ملسا� دéل التنرب املصل�ة دéل التنرب ا�يل ما مlوفراش، اليوم، هاذ ا

وهذا Nبع لوزارة �قlصاد واملالية، لكن اح`ا اليوم تنعلمو وا�د الطريقة 
يف أ]س?بوع تنجمعو امللفات Sىل ٔ�ساس ٔ�نه  3دéل التعامل، ٔ�نه يومني وال 

  . �كون أ]داء
ات وواج�ات Áش?تغل Sىل الش?باك الوحNد �ل�س?بة للك ما هو واج�

ٔ�هنم نعممو يف  (les cartes grises)دéل الرخص دéل الس?ياقة ؤ�يضا 
ٕاطار هاذ الش?باك الوحNد، وحنن Áش?تغل اليوم Sىل ٔ�ساس ٔ�نه �كون هاذ 
أ]داء، ت�شوفو مع املصاحل أ]خرى دéل الوزارات ا�يل ت�ش?تغل معنا ومهنا 

ونيا، مبعىن ٔ�نه Èسهل Sىل وزارة �قlصاد واملالية Sىل ٔ�نه أ]داء يويل ٕالكرت 
إالخوان وأ]خوات دéل تنغري ؤ�يضا دéل زاâورة ٔ�هنم ي�`قلوا �لمدينة ا�يل 
فهيا املصاحل دéل التنرب ويبداو يؤديوا م�ارشة يف وا�د املرفق من }الل 
إاللكرتوين، ٕان شاء هللا رب العاملني، وهذا ا�يل ت�ش?تغلو Sليه يف ٔ�قرب 

  . ا]ٓ\ال
é�ٔم يف أ]س?بوع �ش �كون أ]داء مجمع  3ا مجعنا يومني ٔ�و �ٕالضافة ٔ�نن

  . �ش ما يوقعش ذاك إالشاكل دéل �نتقال
  .شكرا

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

  .اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقNب

  :املس�شار الس?يد حلسن ٔ�دعي
  .شكرا الس?يد الرئKس
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

  .ٔ�شكرمك Sىل جوا�مك وSىل تفاSلمك إالجيايب مع سؤالنا
â�ٔيد ٔ��مك مقمت مبجهودات ٕاصالح ٔ�وضاع مراكز ßسجيل الس?يارات 
وخمتلف ٔ�نواع العر�ت ذات حمرك، ٕاال ٔ�ن هناك بعض املراكز الزالت 
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تعاين، تنغري ٕاقلمي فيت هناك مركز ل�سجيل الس?يارات، ولكن الس?يد 
  . ات تتطلب من ساكنة التنقل ٕاىل ورزازاتالوز�ر ٔ�داء مس?تحقات امللف

درمه }اصك خترس الفجر، من الفجر }اص متيش  20دا� �ش تؤدي 
درمه يعين  â200يلومرت، خترس Sلهيا  â200يلومرت و¡رجع  200لورزازات 

  . �ش متيش ختلص تنرب يعين وال يعين
ة، ٕاذن، الس?يد الوز�ر، البد يعين ٔ��مك }اصمك ßرسعوا يف هاذ الوثري 
  . ٔ]ن الساكنة يف تنغري وزاâورة، الناس مساâن راه تيعانو فهاذ املشلك هذا

اليش اÍي يبقى ¶ري معقول و¶ري مق�ول متاما ٔ]نه ٔ�فرغ فلسفة قرب 
املرفق العمويم من حمتواه احلقNقي، ما يتطلب م`مك التد}ل من ٔ�\ل 

  .ٕا�داث مصل�ة �ل�سجيل والتنرب ٕ�قلمي تنغري وٕاقلمي زاâورة
ن نعمل جNدا ٔ�ن هذا أ]مر هو من اخlصاص وزارة �قlصاد واملالية حن

� إالجيايب مع مراسلتنا H يف Sىل تفاS ي ٔ�شكر وز�رها من هذا املنربÍوا
هذا املوضوع، حNث وSد� بفlح هذا املركز يف ٔ�قرب ا]ٓ\ال ملمتسني م`مك 

  .الت�س?يق معه ٕالخراج هذا املركز ٕاىل �زي الوجود
ٔ�لف، يعين ٕاىل لك مرة }اصنا  350ٔ�لف وزاâورة  350هيا راه تنغري ف

الصغار }اصهم ي�lقلوا �ش خيلصوا  (les commerçants)ن�lقلو يعين 
  .درمه راه مشلك 250درمه وخيلصو  50يعين 

Sىل مس?توى �ٓخر مدينة تطوان ٔ�وضاع مركز ßسجيل الس?يارات هبا 
اليشء اÍي ينعكس مشالك كثرية، ملفات تتrٔخر يف احلصول Sىل الرتقمي، 

سلبا Sىل املواطنني واملس�مثر�ن، خصوصا �ل�س?بة �لناقلني ؤ�حصاب 
الشاح`ات اليت ال ميكن ٔ�ن ßسري فوق الطريق العمويم ٔ�و ßش?تغل دون 

  .¡رقمي، مما Èس?تدعي م`مك التد}ل العا\ل الس?تدراك هذا التrٔخر
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

  .. تعاين يف امليناء دéلهذا }ارج السؤال دéيل راه اجلالية ت 

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

  .الوقت ا�هت·ى الس?يد املس�شار، شكرا
  . ا�هت·ى الوقت

  .واللكمة �لس?يد الوز�ر �لرد Sىل التعقNب

الس?يد الوز�ر املنتدب Rى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو\Kس�Nك امللكف 
  :�لنقل

  .شكرا الس?يد الرئKس
لتدرج دا� إالخوان دéل تنغري اكنوا تيطلبو م`ا ند�رو هلم ¶ري يف ٕاطار ا

  . دا� در� مركز.. مركز، اح`ا بقNنا
اليوم إالخوان دéل املالية و�قlصاد واملالية �¶ني حىت هام يد�روا 
مصل�ة دéل التنرب ¶ادي Áش?تغلو ٕان شاء هللا مجيع Sىل ٔ�هنا ¡كون، ولكن 

تغلو يف ٕاطار هاذ اليش �لكرتوين مع واك� من هنا ل¨ اح`ا قلنا ¶ادي Áش? 

�ش نKرسو �ش يويل أ]داء  Assiaqa Card)" (الس?ياقة اكرد"دéل 
  ...é�ٔم ٔ�ننا �3ٕالضافة ٕاىل هاذ يومني 

املسrٔ� دéل التrٔخرات، �لفعل لKس فقط بتطوان ولكن يف العديد من 
، الرؤساء دéل املدن، الس?يد املس�شارة احملرتم ٔ�� مجعت مجيع املدراء

ومجعت إالدارة املركزية ٔ�و إالدارات واملصاحل اجلهوية  70املراكز Sامة ب 
Sىل ٔ�ساس ٔ�نه اك�ن   (planning)وإالقلميية يف هاذ أ]ساس، ودر� وا�د

يوليوز، اك�ن ]ٓخر يوليوز، اك�ن ٔ]خر مدينة ا�يل  15املدن ا�يل من هنا ل 
ر عطاتين فاحت ش?ت�رب Sىل ملف دéل التrٔخ 10.000عندها ٔ�كرث من 

  . ٔ�ساس Áسويو مجيع امللفات املتrٔخرة
مبعىن اح`ا تنعلنو Sىل ٔ�نه فاحت ش?ت�رب ما غتلقاوش مrlٔخرات يف مجيع 
املدن، مهنا املدينة دéل تطوان ا�يل تفضلتو وا�يل عند� فهيا مشالك وا�يل 

اك ¶ري� جوج دéل املرات الرئKس دéل املركز دéلها ولكن مازال هن
  . ٕاشاكلية

  .شكرا معذرة الس?يد الرئKس

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

  . وÁشكرك كذÚ لتفضk معنا ومسامهتك يف هذه اجللسة
ون�lقل ٕاىل السؤال املو\ه �لس?يد الوز�ر املنتدب Rى رئKس احلكومة 

رفع احليف عن "امللكف �لوظيفة ßرشيع العمومNة وحتديث إالدارة، حول 
  ".ق`يني واملترصفني العاملني �ٕالدارات العمومNة وامجلاSات الرتابيةالت 

واللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن من مجموSة الكونفدرالية اRميقراطية 
�لشغل لتقدمي السؤال.  

  :املس�شار الس?يد عبد احلق �Kسان
  .شكرا الس?يد الرئKس

  الس?يد الوز�ر،
  الس?يدة الوز�رة،

  مون،السادة املس�شارون احملرت 
  الس?يدات املس�شارات احملرتمات،

  السد الوز�ر،
من بني أ]س?باب التذمر و�حlقان ا�يل موجودة يف إالدارات 
العمومNة وامجلاSات الرتابية مشلك دéل الفوارق ما بني أ]نظمة أ]ساس?ية 

  :ومع اÁسãا6ا، Á ÚÍسائلمك الس?يد الوز�ر
دéل  2احليف عن وا�د  �ٓش?نو يه إالجراءات ا�يل اختذمتها �ش ¡رفع

  أ]طر ا�يل هام املترصفني والتق`يني ا�يل Sانوا احليف يف إالدارة العمومNة؟
  .وشكرا

  :الس?يد رئKس اجللسة
 .شكرا لس?يد املس�شار
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  .اللكمة �لس?يد الوز�ر لٕال\ابة Sىل السؤال

الوز�ر املنتدب Rى رئKس احلكومة امللكف �لوظيفة  م�ديعالس?يد محمد 
  :حتديث إالدارةالعمومNة و 

  الس?يد الرئKس احملرتم،
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

Áشكر الس?يد املس�شار من مجموSة الكونفدرالية اRميقراطية �لشغل Sىل 
هذا السؤال، ؤ�ؤكد ٔ�ن هاذ الف|وية ا�يل يه موضوع السؤال دéلمك ما 
�لمحرر�ن ؤ]ساتذة  Úمطرو�اش ¶ري املترصفني والتق`يني، ولكن كذ

  .لرتبية الوطنية وملف�يش الشغل، وهناك هيئات ٔ�خرىا
واحلكومة عندها وا�د املقاربة مشولية حملاو� احlواء هذا الوضع، ٔ�نين 
س?بق يل ٔ�ن اس?تق�لت Sدة ممثلني دéل هاذ الهيئات هاذو ؤ�كدت هلم Sىل 
التفهم دéلنا لهاذ �خlالل ا�يل اك�ن، و}اصهم ي�ساووا مع �يق أ]طر 

  .ت دéل إالدارة املغربيةواملكو�
وهاذ اليش Sالش ت�ش?تغل Sليه ا]ٓن يف ٕاSادة النظر يف النظام 
أ]سايس العام �لوظيفة العمومNة، ا�يل هو يف النقاشات دéلو أ]}رية Sىل 
مس?توى أ]مانة العامة �لحكومة، و¶ادي حناول ٕان شاء هللا يعين، حناولو 

اLهودات ا�يل معلت احلكومة  نصحح ونقرب ونقلص من هاذ الف|وية، فرمغ
 70التقليص من Sدد أ]نظمة أ]ساس?ية من  2005ويف  2010السابقة يف 

، ولكن هناك ظهرت ٔ�نظمة ٔ�خرى رمغ ٔ�ن النظام دéل املترصفني ما 40ٕاىل 
، لك`ه بقي مlفاوN �ل�س?بة لµٔنظمة أ]خرى فô خيص �2010ن حىت 

  .حىت التوظيفالرتقNة، فô خيص أ]جور، فô خيص 
  .وشكرا

  :الس?يد رئKس اجللسة
 .شكرا لس?يد الوز�ر

  .اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقNب

  :عبد احلق �Kسان الس?يداملس�شار 
  .شكرا الس?يد الوز�ر

ٔ�نمت تعرتفون الس?يد الوز�ر بrٔنه اكينني هاذ الفرقات هذا، ودامئا 
  ". سوف"و" سا"ßس?تæدمون لكمة 
�مك يف ا�طط ال�رشيعي دéلمك ا�يل الس?يد الوز�رٔrرمك بâبغيت نذ ،

الزتممت فNه �ش ٔ�نه  2012قدممت وا�يل صادقت Sليه احلكومة يف نومفرب 
النظام أ]سايس �لوظيفة العمومNة ا�يل �اjسني Sليه لك يش بrٔنه غيخرج 

ومازال ما خر\�ش هاذ النظام أ]سايس  2016، اليوم ٔ�ح`ا يف 2013يف 
و Sليه من هنار ا�يل تنصÒت احلكومة، احلد الساSة مازال ما ا�يل ¡هترض 

وال راه " سوف"اكÁش النظام أ]سايس �لوظيفة العمومNة، تتقولو لنا راه 
  .اك�ن عند أ]مانة العامة �لحكومة

اح`ا ßساءلنا معمك �ٓش?نو ا�يل دارت احلكومة و�ٓش?نو يه إالجراءات؟ 

ني الف|ات، وذâر� لمك ف|تني، �ش ختفف من هاذ الفوارق ا�يل اكينة ما ب
اح`ا راه تنعرفو �ن العديد من الف|ات، وراه س?بق وطرح`ا سؤال Sىل 
الوز�ر دéل الرتبية الوطنية وال Sىل العديد من الوزراء حول بعض الف|ات 
أ]خرى اليت تعاين من هاذ املشالك، لكن يتضح ٔ�ن احلكومة é ٕاما ما 

م أ]سايس ولك يش غيبقى ي�س?ىن بغاش ولك يش معلقة هلم ذاك النظا
ؤ�نه حىت يش مشلك ما ¶ادي يت�ل، é ٕاما ٔ�هنا معندهاش هنائيا رغبة 
�ش تقاد ما بني املوظفني، والغريب ٔ�ن هذه احلكومة ��ن بrٔهنا عندها يش 
حقد معني Sىل املوظفني، فلك �ا\ة هتم املوظفني دéل اRو� ا�يل هام 

ا احلكومة حىت يش �ا\ة، مايش معقول ا�يل هاز�ن اRو� ما تد�رش فهي
املترصفني �كون عندمه نفس التكو�ن، نفس إالطار، نفس س?نوات، نفس 
اRبلوم مع وا�د 6ندس واملهندس عندو وٕان اكن حىت هام �يق }اصهم 
يتقاد هلم الوضعية، واك�ن هذا الفرق بني املوظفني، ال يعقل ٔ�ن تقين }دام 

ماكنية �ش يرتىق �لشهادة والتقين ما معرو ما مع ر\ل تعلمي هذا يتعطاه االٕ 
تقين ا�يل يف وزارة  18يرتىق �لشهادة، وSىل ذâر الرتقNة �لشهادات، �قني 

�ٓخر  املالية اكنت عندمه الرشوط لكها �ش يدوزوا �م�lان ا�يل اكن
  ...ام�lان دéل الرتيق مح^ الشهادات وما دوزومهش �قني ا]ٓن âيعانيوا

  :ئKس اجللسةالس?يد ر 
  .شكرا الس?يد املس�شار احملرتم

  . ا�هت·ى الوقت
 .الوز�ر �لرد Sىل التعقNب �لس?يداللكمة 

Rى رئKس احلكومة امللكف �لوظيفة العمومNة  املنتدبالس?يد الوز�ر 
  :وحتديث إالدارة

  الس?يد املس�شار، 
اح`ا ما خمتلف�Nش يف الوضعية دéل هذه الهيئات، اكن هناك اخlالف 

ٔ]نظمة أ]خرى، وهذه املالحظات ا�يل جNتو هبا اكينة و�ارضة واح`ا بني ا
عند� النية و�ارصني ٔ�ننا نلقاو ٕاصالح لهذا التفاوت هذا وهذه الف|وية 
هذه، وميل تطلبين �ش نصلح الهيئة ٔ�و النظام دéل املترصفني سâٔrرس 

  .الف|وية من \ديد Sىل حساب هيئات ٔ�خرى
هناك ٕاصال�ا مشوليا وقلت Ú ٔ�ن املرشوع  لهذا اح`ا ارتrٔينا ٔ�ن �كون

دéل النظام أ]سايس العام �لوظيفة العمومNة ويف املرا�ل دéلو أ]}رية Sىل 
مس?توى أ]مانة العامة، ميل مت املوافقة Sىل هذا املرشوع ق�ل عرضه Sىل 
اLلس أ]Sىل �لحكومة سKمت التداول واس�شارة اLلس أ]Sىل �لوظيفة 

rٔنه ق�ل عرضه Sىل جملس احلكومة وهذا ورش âبري وفNه العمومNة jش
نقاشات، ٔ]ن مايش سهل ٔ]ن النظام أ]سايس العام �لوظيفة العمومNة راه 

، وهناك تعديالت اليت سامهت تعديل 14، وطرات Sليه 1958نظام دéل 
 .يف حتسني بعض أ]مور وهناك اليت فامقت هذه التفاوNت
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  :الس?يد رئKس اجللسة
  .لس?يد الوز�رشكرا ا

شكرا شكرا، شكرا الس?يد الوز�ر Sىل مسامهتك معنا يف هاته 
  . اجللسة

ومنر �لسؤال أ]ول املو\ه �لس?يدة الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الطاقة 
¡زويد العامل القروي �ملاء "واملعادن واملاء والبK|ة امللكفة �ملاء، وموضوSه 

  ".الرشوب
من فريق العدا� والتمنية لتقدمي  اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن

 .السؤال

  :املس�شار الس?يد Sيل العرسي
  .شكرا الس?يد الرئKس

  الس?يدة الوز�ر،
  السادة الوزراء،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
رمغ اLهود اÍي بذل يف ¡زويد العامل القروي �ملاء الصاحل �لرشب ٕاال 

القروي ال زالت ßرشب مNاه ملو8 ٕان  ٔ�ن جزءا âبريا من ساكنة هذا العامل
و\دت، اكحلال �لعديد من م`اطق ٕاقلمي Nو�ت دواÓر القرية، غفساي، 
تKسة، تو�ت، ؤ�قالمي ٔ�خرى }اصة مع تعطل وتrٔخر ٕاطالق بعض املشاريع 

واملتعلق  2010املهمة واملهيلكة اكملرشوع اÍي دش?نه \ال� املk س?نة 
  .�ملاء الصاحل �لرشب انطالقا من سد الو�دةبزتويد داÓرة غفساي والقرية 

ا]ٓن، فعال هناك مشلك حقNقي Rى ساكنة معتربة هبذه املناطق اليت 
جعل جزءا مهنا تلrãٔ ٕاىل احلفر Sىل ق`وات الضخ وٕاجناز ثقوب حتت ٕاâراه 
واقع العطش اليت تعKشه بل هناك ا]ٓن حركة �ٕالقلمي ßسمى حركة 

 �  .لساكنةعطشانني، �ريد جوا� شافNا 
  .وشكرا الس?يدة الوز�رة

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

 .اللكمة �لس?يدة الوز�رة لٕال\ابة Sىل السؤال

الس?يدة رشفات اليدري ٔ�فNالل الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الطاقة واملعادن 
  :واملاء والبK|ة امللكفة �ملاء

  .شكرا الس?يد الرئKس
  ون احملرتمون، الس?يدات والسادة املس�شار 

  . ٔ�وال، ٔ�شكر الس?يد املس�شار Sىل هاذ السؤال
¶ري، الس?يد املس�شار، هاذ القضية دالتلويث راه ما اكي�ش، اRو� ال 
ميكن لها ٔ�ن تغامر بص�ة املواطنني ؤ�ن توزع مNاه ¶ري صاحلة �لرشب، 
هذه املياه ا�يل تتوزع، الس?يد املس�شار، ا�يل كتتوزع يف ش?باكت معومNة 

ه تتخضع لوا�د املراق�ة صارمة م`ذ املصدر حىت لعند املس?هتk، وال را

ßساهل يف املسrٔ� دéل اجلودة ا�يل عندها وقع ٔ�و v�ٔر سليب Sىل الص�ة 
داملواطنني، ¶ري حNدها من �Ú راه ما اكي�ش هاذ اليش، ما فهيش ا�لعب 

éل التلوث، ميكن ن�ساهلو يف لك يش ٕاال الص�ة دéل القضية دéل د
  . املواطن

فô يتعلق بتعممي الزتويد �ملاء الصاحل �لرشب Sىل مس?توى العامل 
القروي، البد من إالقرار بrٔنه هناك حصل تقدم \د 6م Sىل مس?توى 

ٕاىل  14س?نة من  20التعممي، ارتفعت Áس?بة الزتويد كام كتعرفوا يف ظرف 
ظرا خلصوصية دا� �اليا مع التفاوت والتبا�ن ما بني اجلهات ن 95، 94.5%

بعض املناطق ا�يل كمتزي مب�دودية املوارد املائية احمللية وبعض أ]حNان 
  .ßش�ت التضارÈس

املنطقة ا�يل حتدث Sلهيا �خلصوص القرية وغفساي، �لفعل هاذ 
املناطق هاذي كتعرف اضطرا�ت Sىل مس?توى الزتويد، بعدا املنطقة دéل 

éيل القرية راه كزتود انطالقا من احملطة د�ل املعاجلة املاكÁسة والقرية وا
كتعرف نوSا ما توقف بعض ا�لحظات نظرا لتدهور جودة املياه Sىل 
مس?توى واد س?بو و�خلصوص يف الفرتة دéل جين الزيتون وطحن معارص 
الزيتون ا�يل كتæلف وا�د املقذوفات تؤvر سلبا Sىل مردودية احملطة، ما 

  .لوثةميك`لهاش ٔ�هنا تعاجل هاذ املياه امل
ٕاال ٔ�نه مرشوع 6م ا�يل هو تقريبا يف مرا�ل \د مlقدمة يعين الزتويد 

ٕاىل  90انطالقا من سد الو�دة، الب�Nات التحتية لكها موجودة تقريبا من 
اك�ن مشلك وا�د هو تعرض الساكنة ا�يل اكن عندو v�ٔر سليب  95%

ت دéل املرشوع، واكن فNه تrٔخر، ٔ]ن الساكنة تعرض S(planning)ىل 
اجتاه املكlب الوطين و�خلصوص يف مد الق`وات ٕاىل الساكنة من ٔ�\ل 

  .¡زويدها �ملاء الصاحل �لرشب
 هاذ املشلك امحلد u جتاوز�ه وميكن نقول بrٔن دخول هاذ املرشوع و

(la mise en service)  لو يف ٔ�واخرé2016انطالق اخلدمة د.  
" ٔ�ور¡زاغ"طة دéل املنطقة دéل غفساي ا�يل كزتود انطالقا من احمل

حىت يه اكن فهيا خصاص، ولكن اك�ن مرشوع \د 6م حىت هو ¶زيود 
جامSة قروية ا�يل حميطة مبنطقة غفساي،  13دوار موزSة Sىل  230تقريبا 

وحىت هو املرشوع Sاود 8ين " ٔ�ور¡زاغ"Sرب تقوية إالنتاج دéل احملطة دéل 
املشلك دéل �زع امللكNة  عرق� ٔ�و لقى مشلك دéل تعرض الساكنة، دا�

  . مشلك Sائق \دا اجتاه املشاريع التمنوية من هذا النوع
الساكنة ملا كتعرض صايف âيوقف Ú املرشوع وأ]¶لبية دéل هاذ 
الساكنة كتطلب تعويضات وما عندهاش عقود دéل امللكNة، كنضطرو 
 ن�lقلو من املرشوع دéل الزتويد ٕاىل مشلك �ٓخر هو �ل هاذ املشلك

  .دéل عقود امللكNة، وكنقدمو املساSدة �لساكنة Sرب التصاممي الطبوغرافNة

  :الس?يد رئKس اجللسة
  .شكرا الس?يدة الوز�رة
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ا�هت·ى الوقت ا�صص لٕال\ابة Sىل السؤال، واللكمة ٔ]�د السادة 
  .املس�شار�ن يف ٕاطار التعقNب

  :املس�شار الس?يد Sيل العرسي
  .شكرا الس?يد الرئKس

  . الوز�رةشكرا الس?يدة 
نظرé قد نتفق معك Sىل طول اخلط، ولكن يف املامرسة ويف الواقع 
هناك ٕاâراهات حقNقNة، هناك ساكنة تعاين العطش حقNقة هاذي يه 

  . احلقNقة اليت نتrٔسف لقولها ٔ]هنا نعاÈشها واقعا
ٔ�ما قضية عندما قصدت رشب مNاه ملوثة، قلت يف غياب ش?باكت 

ء الصاحل �لرشب، رمغ ٔ�ن بعض املياه املوزSة التوزيع، يف غياب وصول املا
ال Èرشبون " � محمد"عن طريق الش?باكت راه فهيا ٕاشاكل، ساكن قرية 

املياه دéل الصنابري، يلتجئون �لعيون وا]ٓ�ر ٔ]هنم ما قادري�ش Èرشبوا ذاك 
� "املياه، ٔ�� ¶ري �ٔ]مس القريب صادفت �س يبحثون عن املاء من قرية 

  ".محمد
S لرشب بمث�، "غفساي"ىل مس?توى مرشوع الزتويد �ملاء الصاحل 

، واللك ي�ساءل حىت ما مت 2014املرشوع اكن مربجما ٔ�ن ينطلق س?نة 
ٕاجنازه من املرشوع جزء âبري مت تدمريه وختريبه، ٕاذن إالشاكلية حىت يف 

  .الرتâيبة املالية س?تطرح
ٔ�ن  طلب من الساكنة 2009مث ٔ�ن بعض اRواو�ر طلب مهنا س?نة 

تؤدي املس?تحقات دéلها يف املرشوع، ؤ�دهتا Sىل ٔ�ساس ٔ�ن تتوصل �ملاء 
، وهذه دواو�ر اضطرت لتrٔدية التاكليف 2009الصاحل �لرشب يف صيف 

  . ٔ]هنا يف �ا\ة ماسة ٕاىل املياه الصاحلة �لرشب وال زالت تعاين
وعندما نتلكم عن Nو�ت حنن نعرف ٔ�ن هناك تقدم يف Áس?بة ¡زويد 

القروي �ملاء الصاحل �لرشب، ولكن يف الشق النظري ٔ�ما العميل  العامل
فlنا}دو م;ال امجلاSة دéل داÓرة القرية فهيا �فورات معومNة ال تصلها املياه 

  .طي^ شهور الصيف ال تصلها املياه
ٕاذن ٔ�ن هناك ٕاشاكليات حقNقة، الس?يدة الوز�رة، جيب �لتفات لهذا 

س?تعã^، جيب يف ٕاطار م`دمج القNام املشلك، وا]ٓن جيب تد}الت م 
بتد}الت مس?تعã^ }اصة يف اRواو�ر اليت تعاين أ]مر�ن، احلصول Sىل 

  .نقطة ماء ال �لÒرش وال �¼واب
  .شكرا الس?يدة الوز�رة

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

اخلصاص يف املاء "السؤال الثاين وأ]}ري يف هذه اجللسة، موضوSه 
  ".ببعض املناطق الرشوب

اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن من فريق أ]صا� واملعارصة لتقدمي 
  .السؤال

  :املس�شار الس?يد عبد الكرمي اهلمس
  الس?يد الرئKس،

  الس?يدة الوز�رة، 
 الس?يدة الوز�ر احملرتم،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
6وال يف املاء  تعرف الس?يدة الوز�رة، Sدة م`اطق اململكة خصاصا

الصاحل �لرشب وانقطاSات مlكررة لهذه املادة احليوية، وSىل سNÒل املثال 
  .والراش?يدية وزاâورة وNزة ووزان.. بعض أ]قالمي ٕاكقلمي Nو�ت كام \اء

ف�سائلمك، الس?يدة الوز�رة احملرتمة، Sىل إالجراءات اليت اختذهتا 
  احلكومة ملعاجلة هذا اخلصاص؟

  .وشكرا

  :رئKس اجللسةالس?يد 
  . شكرا

  .اللكمة �لس?يدة الوز�رة

والبK|ة امللكفة  الس?يدة الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء
  :�ملاء

  .شكرا الس?يد الرئKس
  .شكرا الس?يد املس�شار

�لفعل حبمك احلا� الهيدرولوجNة دéل هاذ الس?نة ا�يل عرفت نوSا ما 
، %95املائية، ا�يل وصلت تقريبا  من العجز Sىل مس?توى ال�ساقطات

وv�ٔر سلبا Sىل الواردات املائية ا�يل عرفت نوSا ما ٔ�يضا بدورها جعز ا�يل 
  .%80وصل 

هناك اضطرا�ت تبقى حمدودة \دا، ٔ]ن التجمعات الساكنية الكربى 
 39غتعرف ¡زويد Sادي بصفة م`تظمة ومس?مترة، اضطرا�ت ßشمل فقط 

ناطق هاذي معروفة مب�دودية املوارد املائية مركز، هاذ امل  663مركز Sىل 
اجلوفNة، ٔ]ن ¡زود بصفة حرصية من املوارد املائية جوفNة، وا�يل كتعرف 
القدرة إالنتاجNة دéلها اخنفاض، وخصوصا يف فرتة الصيف وفرتة اÍروة، 

  .وال يف بعض أ]حNان اخنفاض الضغط دا}ل الش?بكة العمومNة
rٔت الوزارة ؤ�يضا وزارة اRا}لية ا�يل ملعاجلة هاذ إالشاكلية، تعب

مليون درمه، وزارة  100خصصت وا�د الغالف مايل، اح`ا تقريبا 
مليون درمه من ٔ�\ل  100اRا}لية ¶الف ٔ�يضا يتãاوز شK|ا ما هاذ 

تعميق و¡ك;يف التنقNب Sىل املوارد املائية اجلوفNة، ا�يل ما âيبق`اش بديل 
العميقة وا�يل نوSا ما كتطلب وا�د املزيانية ¶ري ا�لجوء ٕاىل الفرشات املائية 

  . خضمة
حNث ٔ�نه �رجمنا Sدة ٔ�ثقاب اس?تكشافNة اليت س�lحول بعد ذÚ ٕاىل 
ٔ�ثقاب اس?تغاللية يف العديد من املناطق ا�يل حتدثيت Sلهيا ا�يل كتعرف نوSا 
ما نقص يف القدرة إالنتاجNة دéل هاذ املوارد، �ٕالضافة ٕاىل الزتويد عن 
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ارجي املياه �ل�س?بة �¼واو�ر ا�يل مش?ت�ني ويف املناطق اجلبلية طريق صه
  .الصعبة

  .شكرا لمك الس?يد املس�شار

  :الس?يد رئKس اجللسة
  .شكرا الس?يدة الوز�رة

  .اللكمة ٔ]�د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقNب

  :املس�شار الس?يد عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس?يدة الوز�رة

قNقة ما عندي ما نقول، ٔ]ن اك�ن ٕاشاكالت الس?يدة الوز�رة، يف احل 
  . كثرية، و�ش نلخصوها يف هاذ جوج دقائق راه ما ميك`اش

¶ري �ل�س?بة لوزان كمنوذج، الس?يدة الوز�رة، سد الو�دة ٔ�كرب سد من 
سدود Sىل الصعيد الوطين ومجمل امجلاSات اLاورة لهاذ السد تعاين من 

س?تطالع ا�يل مشات �لوالéت ٔ�زمة �ادة يف املاء، يعين ٔ�ن جلنة �
السابقة وزارت السد ودارت وا�د امللخص ومجموSة من امللمتسات �ش 
تفك املعا�ة، مازال يعين احلكومة ما حتراكßش �ش ختفف املعا�ة دéل هاذ 
امجلاSات، Sىل سNÒل املثال س?يدي بوصرب، س?يدي ٔ�محد الرشيف، از¶رية، 

Úو�نة، ٕاىل ¶ري ذ.  
ٕالقلمي Nو�ت، وا�يل Sىل لسان ال أ]¶لبية، ال املعارضة، لك  ٕاىل انتقلنا

يش ينادي، هناك جامSات ا�يل âيقlلها العطش، يعين املواطن يف العامل 
القروي ا]ٓن من مور املغرب كتلقاه ٕاال ومجموSني Sىل ٔ�قرب نقطة ماء تلقى 

 ، يعين الناس عوض متيش �لصالة وال..Sائ^ ا�يل كتدا�ز Sىل  60، 50
ٔ�خر هام âيقلبوا Sىل النقط دéل املاء �ش جيمعوا املاء، ٔ]ن الصيف واحلر 

  . وعندمه املوايش
يعين }اص وا�د ا�طط وطين مس?تعãل حملاربة اجلفاف، الس?يدة 

  . الوز�رة
حصيح، اك�ن مشاريع مفlو�ة Sىل الصعيد الوطين من الوالية السابقة، 

  .ٔ�ش?نو هام أ]س?باب لكن تعرف الوترية متيش ببطء، ما عرف`اش
تزيي : Sىل مس?توى ٕاقلمي Nزة، اRاÓرة دéل ٔ�كنول، امجلاSات jس?بعة

دقNقة ا�يل âيلقاوا دéل  20وسيل، ٔ�\د�ر، س?يدي Sيل بورق�ة، اج�ارنة، 
مليار معطية �¼اÓرة مازال كتعطل، راسلوا  30املاء، ولكن مرشوع وا�د 

ما بني ج�ارنة ؤ�كنول، س?ن�ني  ¶ري وز�ر التجهزي، يطلق لنا ¶ري اخلزان ا�يل
وهو واقف، الس?يد وز�ر التجهزي اس?تغل الفرصة ٔ�نه الطريق الرسيع فعال 
مرشوع مليك، ولكن اخلزان }اصو ي�`جز، ٔ]ن موقف Sىل الساكنة دéل 
اRاÓرة ٔ�كنول، مرشوع دéل املاء الصاحل �لرشب، وا]ٓن انطلقت أ]شغال 

  .الوترية، يعين }اص ßرسيع "ٔ�سفالو"من السد 

دوار بدون نقط ماء، ا]ٓن  46ٕاقلمي Nزة، كذÚ هناك جامSة مغراوة، 
الناس كتعاين، بين فlح، Nيناست كذÚ، لك امجلاSات، رؤساء امجلاSات 

  .âيrٔديوا ا]ٓالت اجلارفة âيحفرو يف الواد �ش Sىل أ]قل يوفر املاء �¼واو�ر
^ التضام`ية ا�يل ٕاذن }اص احلكومة حترك، توفر Sىل أ]قل ذيك امحل

كتد�ر ما بني إالنعاش ا�يل كد�ر وزارة اRا}لية و�لت�س?يق معمك، تدار 
  . توفري الشاح`ات ٕاليصال نقط املاء

اح`ا كنعرفو، ٔ�ن ٔ�نت وا�د املرٔ�ة ا�يل رسيعة التãاوب مع امللفات، 
ولكن ما عرف�ش ٔ��، احلكومة، الس?يد الرئKس احلكومة حلد الساSة ما دار 

اج¨ع طارئ �ش يفك املعا�ة دéل الساكنة وحيد من املعا�ة حىت يش 
  ..ويقلل من أ]زمة دéل املاء ٔ]ن \د حNوية، ٕاذن ما خصناش

  :الس?يد رئKس اجللسة
  .شكرا الس?يد احملرتم

  . ا�هت·ى الوقت
 .ومنر ٕاىل جواب الس?يدة الوز�رة ٔ�و ردها Sىل التعقNب

والبK|ة امللكفة  ة واملعادن واملاءالس?يدة الوز�رة املنتدبة Rى وز�ر الطاق
  :�ملاء

املناطق ا�يل حتدثت Sلهيا الس?يد املس�شار لكها ك�شملها مشاريع ¡منوية 
ؤ�� ٔ�حس بنفس الغنب اÍي حيس به أ]قالمي احمليطة jسد الو�دة، �لفعل 
ال ميكن ٔ�ن نتصور ٔ�كرب معلمة مائية يف املغرب وأ]قالمي اLاورة ما 

  . ملاءكتتوفرش Sىل ا
ولكن هناك مرشوع، هاذ املرشوع دéل احملطة دéل املعاجلة عرف 
Sدة تعرثات ٔ�وال املقاو� أ]وىل ا�يل تفوت لها الصفقة مقاو� ٔ�ج`بية 
مفلسة، اضطرينا ٔ�ننا نفسخو معها الصفقة ونعاودو طلب العروض واخlيار 

  . Sاود 8ين مقاو� ٔ�خرى
الساكنة، هذا لكهم صعو�ت  و8نيا، املشلك الثاين ا�يل هو تعرض

مNدانية ا�يل }اصنا نطبعو معهم وSىل ٔ�ي احلكومة راه عند� نية، 
إالماك�ت املالية موجودة، اك�ن تعرثات دéل امليدان }اصنا نصربو مجيع، 

  .ٔ�ن¨ تصربوا واح`ا نصربو
  .شكرا لمك الس?يد املس�شار

  :الس?يد رئKس اجللسة
  .شكرا الس?يدة الوز�رة

 Ú ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسةوشكراS .  
 .ون�lقل م�ارشة ٕاىل اجللسة املوالية

�رفع اجللسة املتعلقة �ٔ]س?ئ^ الشفوية.  


