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التاريخ :الثالثاء  15رمضان 1440هـ ( 21مايو 2019م).
الرئاسة :املستشارالسيد عبد الحكيم بن شماش ،رئيس املجلس.
التوقيت :ثالث ساعات وسبع عشرة دقيقة ،إبتداء من الساعة الحادية
عشرة والدقيقة الخامسة عشرة صباحا.
جدول األعمال :جلسة مخصصة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة
بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة حول موضوعين اثنين:
املحور األول :سياسة الحكومة ملعالجة تحديات التعليم والتكوين املنهي
والبحث العلمي ببالدنا؛
املحور الثاني :سياسة الحكومة في تدبير التوظيف في القطاع العام
ورهانات تحديث اإلدارة العمومية.

املستشارالسيد عبد الحكيم بن شماش ،رئيس املجلس:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
عمال بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل  100من الدستور ،واملادتين
 241و 242من النظام الداخلي ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس
هذه الجلسة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة
من قبل السيد رئيس الحكومة املحترم حول موضوعين اثنين:
يتعلق أولهما بسياسة الحكومة ملعالجة تحديات التعليم والتكوين
املنهي والبحث العلمي ببالدنا؛
واملوضوع الثاني يتعلق بسياسة الحكومة في تدبير التوظيف في
القطاع العام ورهانات تحديث اإلدارة العمومية.
وقبل الشروع في تناول األسئلة املدرجة في جدول األعمال ،أعطي
الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت وإعالنات.
الكلمة للسيد األمين املحترم.

املستشارالسيد إدريس الرا�ضي ،أمين الجلسة:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
لقد توصل املجلس باملراسالت التالية:
أوال ،لقد أودع فريق العدالة والتنمية لدى مكتب املجلس مقترح
قانون يتعلق بالتصريح اإلجباري باملمتلكات.
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أما بالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يومه الثالثاء
 21ماي  ،2019فهي كالتالي:
 عدد األسئلة الشفهية 30 :سؤال؛ عدد األسئلة الكتابية 15 :سؤال؛ عدد األجوبة الكتابية 14 :جواب.شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد األمين املحترم.
وإذا سمحتم نشرع اآلن في معالجة أسئلة املحور األول ،حول
سياسة الحكومة ملعالجة تحديات التعليم والتكوين املنهي والبحث
العلمي ببالدنا ،وعدد األسئلة التي توصلنا بها في هذا املحور .10
أفتح اآلن باب التدخالت ،والكلمة ألول متدخل عن فريق األصالة
واملعاصرة ،تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشارالسيد الحو املربوح:
شكرا السيد الرئيس.
بعد تحيتي للجميع كل بصفته ،سؤالنا حول سياسة الحكومة
ملعالجة تحديات التعليم والتكوين املنهي والبحث العلمي ببالدنا؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة اآلن للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،تفضل السيد
املستشاراملحترم.

املستشارالسيد الحسن سليغوة:
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدة والسادة الوزراء،
زمالئي األعزاء،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
يعد إصالح منظومة التعليم والتكوين املنهي والبحث العلمي ثاني
أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية للمملكة وبالتالي فإن املسؤولية
مشتركة بين كل القوى الحية والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين
واملجتمع املدني ،للدفاع عن الحق في التعليم للجميع وتنشئة األجيال
وتحقيق األهداف التنموية الشاملة واملستدامة.
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فإلى متى سنظل نبحث عن السبيل للخروج من أزمة التعليم ،ومتى
سينفصل التعليم عن األزمة وتصبح الرؤية واضحة لجميع املتدخلين
في عملية التعليم.
أما حان الوقت لالعتراف بأن املشكل يكمن في السياسة العمومية
املتبعة لحد اآلن في مجال التعليم ببالدنا ،لذا نساءلكم السيد رئيس
الحكومة املحترم ،عن السياسة العمومية الكفيلة بمعالجة تحديات
التعليم والتكوين املنهي والبحث العلمي ببالدنا في أفق تحقيق رؤية
.2030-2015
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية املحترم ،تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد العلي حامي الدين:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة من طرف الحكومة ملواجهة
االختالالت البنيوية التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين؟
شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة للفريق الحركي ،تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشارالسيد الطيب البقالي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
يواجه قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي عدة تحديات بنيوية
ووظيفية تؤثر سلبا على مفعوله في مجاالت التنمية البشرية واملجالية
املنشودة.
نسائلكم ،السيد رئيس الحكومة املحترم ،حول معالم السياسة
الحكومية املسطرة إلصالح جوهري ملنظومة التربية والتكوين؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار ،تفضل السيد املستشار
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املحترم.

املستشارالسيد محمد الرزمة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على موالنا رسول هللا.
السيد الرئيس،
السيد الرئيس املحترم،
السادة املستشارين املحترمين،
السادة الوزراء املحترمين،
السيد الرئيس املحترم،
ال يخفى عليكم األهمية التي يحظى بها قطاع التربية والتكوين
فهو ثاني قضية وطنية بعد قضية الوحدة الوطنية الترابية للمملكة
املغربية ،وهو محور اهتمام ملك البالد.
إال أن هذا القطاع يعيش اليوم على إيقاع مجموعة من االختالالت
التي باتت معروفة ومكشوفة للجميع استدعى تدخل عبرخطاب جاللته
بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب سنة  2013الذي وضع من خالله
األصبع على مكامن الخلل ،حيث نعتبره خير مؤشر على القطاع يواجه
عدة صعوبات انسجاما مع االهتمام امللكي الذي دعا إليه جاللة امللك
في مناسبة ثانية بمناسبة افتتاح السنة التشريعية  2018-2017إلى
اعتماد نموذج تعليمي جديد ال يقتصر على الكتابة والقراءة فقط،
وإنما يضمن ألبناء املغاربة االنخراط في عالم املعرفة والتواصل من
أجل الولوج واالندماج في سوق الشغل ،ليساهم في االرتقاء الفردي
والجماعي ،بدل تخريج فئات عريضة من املعطلين.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار ندعو إلى إخراج قضايا التعليم
من املزايدات السياسية ومن الصراع الهوياتي املزعوم ،على اعتبار أن
دستورنا واضح يحمي قيم املغاربة املشتركة ويغنينا عن هذا التنافس
املرفوض.
لهذا ،فإننا نؤكد على أن نظامنا التعليمي في حاجة إلى استعادة
وظيفته التربوية وجعل املدرسة في صلب اهتمام كافة الفاعلين
وإعادة الثقة في املدرسة العمومية عبر النهوض بوضعية العاملين بها
وااللتزام بمالئمة التكوين الحتياجات سوق الشغل وإعادة النظر في
املناهج والبرامج التربوية وتأهيل الفضاء التربوي ،واالستمرار في خطة
بناء املدارس الجماعاتية للتخفيف من ضغط االكتظاظ ،وإن كانت
بدورها تعاني ضعف التجهيزات والربط بشبكة املاء والكهرباء واالعتناء
باللغات الحية ،فاملغاربة اليوم يريدون إضافة إلى اللغتين العربية
واألمازيغية تدريس أبنائهم اللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية
واألملانية والصينية واليابانية.
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السيد رئيس الحكومة املحترم،
إن الالستقرار الذي شهدته املدرسة العمومية منذ عدة سنوات،
وهذه السنة على وجه الخصوص ،تجعلنا ندق ناقوس الخطر فيما
يرتبط بسياسة الحكومة في تدبيرهذا القطاع.
حيث عاش الجميع وعايش مجموعة من االضطرابات واملسيرات
واالعتصامات التي كادت تعصف هذه السنة وتجعلها بيضاء ،مما
يحتم علينا جميعا إعادة النظر في مجموعة الخطط والتدابير املرتبطة
بهذا القطاع الحيوي ،الذي يمس كافة شرائح املجتمع املغربي ،والذي
ساهم في هذه الوضعية الفاعل السيا�سي بشكل سلبي ،حيث أعطيت
الفرصة لتيار العدمية والتبخيس لنشر سمومهم وأحقادهم وعرقلت
مسيرة اإلصالح.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
لقد عكست الخطب امللكية عناية جاللته السامية الثابتة بقطاع
التكوين املنهي ،باعتباره رافعة إستراتيجية ومسارا واعدا لتيهئ الشباب
للولوج إلى الشغل واالندماج املنهي ،حيث أثار االنتباه إلى قضية تشغيل
الشباب السيما في عالقتها مع إشكالية املالئمة بين التكوين والشغل،
لهذا البد أن ننوه بعمل الحكومة في إعداد استراتيجية خاصة بقطاع
التكوين املنهي ،والتي تستلزم بدورها وقفة إذا اعتمدت على إعادة
هيكلة شعب التكوين املنهي وإعادة جيل جديد من مراكز التكوين
وتأهيل الشباب وإقرار مجلس التوجيه مبكر نحو الشعب املهنية
وتطوير التكوين بالتناوب وتعليم اللغات ،وكذا النهوض بدعم وإحداث
املقاوالت من طرف الشباب في مجال تخصصاتهم ،مشيدين في هذا
اإلطاربتفاعلكم اإليجابي معها.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
لقد بات تطوير تكوينات جديدة في القطاعات واملهن الواعدة مع
تأهيل التكوينات في املهنة التي تنعت بالكالسيكيات تفرض نفسها،
حيث ستبقى املساطرالرئيسية لفرص الشغل بالنسبة للشباب خاصة
تلك املرتبطة بقطاعات الصناعة والخدمات والبناء واألشغال العمومية
والفالحة والصيد واملاء والطاقة والصناعة التقليدية ،في انسجام
تام مع املخططات اإلستراتيجية املواكبة لهاته القطاعات ،حيث تعد
من ضروريات النهوض بهذا القطاع الحيوي ،ناهيك عن تطوير عرض
التكوين املنهي بشكل أكبر من خالل تبني معايير جديدة للجودة ،خاصة
في قطاع الفندقة والسياحة بكيفية تحفز وتواكب اإلقالع الضروري
لهذا القطاع اإلستراتيجي ،دون أن نن�سى في هذا اإلطار التكوين املنهي
الخاص بقطاع الصحة في الشق املرتبط باملهن الشبه الطبية واملنهي
الخاص بقطاع الصحة في الشق املرتبط باملهن الشبه الطبية واملهن
التقنية للصحة ،السيما في مجال صيانة وإصالح التجهيزات الطبية،
حيث توجد إمكانيات حقيقية للتشغيل وضرورة بلورة تكوينات مؤهلة
قصيرة ،تناهزمدة أربعة أشهر ،تشمل وحدات لغوية وتقنية متخصصة
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لألشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غيراملهيكل ،وذلك من
أجل منحهم الفرصة لالندماج في القطاع املهيكل من تم تثمين خبراتهم
وملكاتهم.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
إن الحديث عن واقع التعليم العالي والبحث العلمي ببالدنا يجرنا
بشكل أفقي إلى تسليط الضوء على مجموعة من النواقص التي تعتريه،
ولعل أبرزها عدم استيفاء مسطرة اعتماد املسالك وهيمنة التكوين
ذي الولوج املفتوح على الولوج املحدود ،وضعف امليزانية املخصصة
للبحث العلمي والتي ال تتجاوز في أحسن األحوال .%10
فعلى مستوى تقييم التكوين األسا�سي ،فإن سير عمليات التكوين
األسا�سي تعتريه أيضا عدم احترام شروط التسجيل باملسالك ،حيث
يتم قبول طلبات الطلبة على أساس شهادات غير تلك املنصوص عليها
بامللفات الوصفية ،وقبول تسجيل الطلبة دون دراسة ملفاتهم ودون
اجتياز املباراة وفتح مسالك للتكوين األسا�سي مؤدى عنها وتسليم
ديبلومات وطنية ملسالك معتمدة في إطارديبلومات جامعية ،وهذه كلها
مالحظات كشفت عنها تقاريراملجلس األعلى للحسابات.
فريق التجمع الوطني لألحرار يسجل بخصوص التخطيط
االستراتيجي للتكوين األسا�سي أن الوزارة تتوفر على اإلطار املرجعي
الذي من املفروض أن يضبط التوجهات ويحدد األولويات ،ويمكن من
االطالع على عمليات التخطيط والتنظيم والتطوير والضبط والتوجيه
حسب املتطلبات االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألمة ،وذلك وفقا
للمادة األولى من القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي الذي
يشكو مجموعة من النواقص ،منها االفتقار إلى االستمرارية في عملية
التخطيط االستراتيجي ،عدم تتبع وتقييم استراتيجيات الوزارة ،غياب
تعاقد بين الوزارات والجامعات ،االفتقار إلى التواصل بشأن املخطط
االستراتيجي للوزارة ،عدم التنسيق في استراتيجيات الجامعات.
لذلك نجد أن تنفيذ هذا البرنامج قد واجه عدة صعوبات ومعوقات
تمثلت على الخصوص في إخفاق نظام تتبع وتقييم بعض البرامج وعدم
احترام بنود العقود املبرمة مع الجامعات وتنفيذ املشاريع املوكولة
للوزارة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة اآلن للفريق االشتراكي املحترم.

املستشارالسيد عبد الحميد فاتحي:
السيد رئيس الحكومة ،أية مقاربة حكومية ملعالجة االختالالت التي
تعرفها منظومة التربية والتكوين؟
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة اآلن لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

املستشارالسيد العربي العرائ�شي:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارات واملستشارون املحترمون.
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب
في هذه الجلسة املخصصة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة
بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة ،حول موضوع سياسة
الحكومة ملعالجة تحديات التعليم والتكوين املنهي والبحث العلمي
ببالدنا ،وهو موضوع هام له أهميته ،خصوصا ونحن بصدد بلورة
نموذج تنموي جديد.
فكما ال يخفى عليكم فإن منظومة التربية والتكوين من العناصر
األساسية للنموذج التنموي بسبب التالزم الوثيق بين التربية والتكوين
والتنمية املنشودة.
السيد الرئيس ،بسبب ضيق الوقت سأركز على بعض االقتراحات
دون إغفال املكتسبات التي حققتها هذه املنظومة منذ االستقالل.
ففي مجال التكوين املنهي نسجل تطور للطاقة االستيعابية ملؤسسات
التكوين املنهي التي وصلت إلى أكثر من  2000مؤسسة وإلعداد متدربين
يتجاوز  400ألف متدرب ،نسجل كذلك تنوع املتدخلين والقطاعات
املكونة خصوصا بالنسبة للقطاع العام ،مكتب التكوين املنهي وإنعاش
الشغل التي تشمل قطاعات الفالحة ،الصناعة التقليدية ،الصيد
البحري والسياحة ،إلى جانب قطاع التكوين املنهي الخاص واملقاوالت
املتدخلة في املجال وكذا القطاعات والغرف املهنية.
نسجل كذلك تنويع مسالك التكوين بهدف مواكبة األوراش
االقتصادية ببالدنا ،بلورة مجموعة من األدوات بغية تعزيز مالئمة
التكوين مع التشغيل وتحقيق حكامة أكثرونجاعة لهذا القطاع والسيما
مرجعية املهن والكفاءات ودالئل املهن والحرف وإرساء نظام للتقييم.
إال أنه على الرغم من هذه املكتسبات الهامة ،فإن التكوين املنهي
يعاني من عدة أعطاب واختالالت بنيوية تعيق بلوغ األهداف املرجوة
واملنشودة نذكرمنها على الخصوص:
أوال ،نموذج مبني على أساس التراكم وتداخل عدة أنواع وأنماط
ومقاربات لعملية التكوين تفتقرإلى االنسجام وااللتقائية الضروريين؛
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ثانيا ،ضعف التنسيق بين األطراف املعنية؛
ثالثا ،غياب التالؤم بين التكوينات املقدمة مع واقع الحاجات
االقتصادية واالجتماعية وهو ما تؤكده النسب الهزيلة لالندماج
والتشغيل مقارنة مع التعليم العالي؛
رابعا ،عدم التكافؤ الحاصل بين الوسطين الحضري والقروي.
وحتى تتمكن منظومة التكوين املنهي من القيام بدورها كامال يجب
توفيرالشروط الضرورية من خالل:
أوال ،إدماج التكوين املنهي في التعليم العام مع اعتماد األساليب
الجديدة للتدبيروالتمويل وإعادة تنظيمه بما يتيح االنسجام األكبر؛
ثانيا ،تثمين التكوين املنهي من خالل إعطاء صورة إيجابية عنه
وتأكيد دوره املحوري بتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص واالندماج
االجتماعي؛
ثالثا ،إرساء املستلزمات الضرورية إلنجاح التكوين املنهي وذلك
بالتأكيد على أدوار الجهات وإبراز مدى أهمية االعتماد على املقاوالت
ومؤهالتها وإمكاناتها.
السيد الرئيس،
إن الشراكة مع الوسط االقتصادي تتيح إمكانات حقيقية وهائلة،
إال أنها تظل غير مستغلة االستغالل األمثل رغم انخراط فيدرالية
االتحاد العام ملقاوالت املغرب وجامعاته القطاعية في برنامج التكوين
املنهي على جميع املستويات.
وفي هذا اإلطار ،فإن النموذج املقترح من طرف االتحاد العام
ملقاوالت املغرب يعطي للمقاولة مكانة بارزة في قيادة وضبط وسير
التكوين وتتبعه وتقييمه ،لكن مع ضرورة أوال العمل بطريقة منهجية
لتحسين العالقة بين املقاولة ومنظومة التكوين املنهي؛
ثانيا ،اعتماد إجراءات تحفيزية تشريعية ومالية ذات سند بالدعم
التقني واللوجيستيكي؛
ثالثا ،تقييم إسهام التكوين املنهي ووقعه على تنفيذ إستراتيجية
التنمية القطاعية للمغرب.
ولتجاوز معيقات تطور التكوين املنهي نقترح اعتماد هندسة للتكوين
ترتكزعلى اكتساب الكفاءات الضرورية ملزاولة املهن ،أوال؛
ثانيا ،إدماج التكوين املنهي بالتعليم العام مع إبراز مجاالت التدخل
الخاصة بقطاعات املؤسسات الحكومية والخاصة ومختلف الفاعلين
في هذا القطاع وتحديد مسؤوليتهم.
وفي مجال التعليم العالي البد من استحضار التحديات التي تنتظر
منظومة التربية والتكوين في عالقتها مع سوق الشغل ،حيث تؤكد
مختلف الدراسات والتقارير الدولية أنه في أفق سنة  2030سيشهد
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العالم تحوالت جذرية في مجال التعليم على مستوى ارتباطه بالتشغيل
وتحقيق األهداف اإلنمائية.
كل هذه العناصر تؤكد أن مهمة الجامعة أصبحت تتجاوز إنتاج
املعارف ونقلها ،بل من هواجسها األساسية تحقيق االندماج االجتماعي
للشباب وانفتاحهم على املحيط عبر ربط التعليم بسوق الشغل ،نسب
مقلقة ملعدالت الهدر املدر�سي على املستوى الجامعي ،غياب مخطط
رقمي في وقت يشهد فيه العالم ثورة رقمية على جميع األصعدة.
السيد الرئيس،
إننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب نرى أنه قد حان الوقت
ملباشرة مجموعة من التدابير يلعب التعليم العالي دوره كامال كرافعة
أساسية للتنمية عبر:
أوال ،تجميع مختلف التكوينات وفق منظور شمولي؛
ثانيا ،إعمال املرونة من خالل اعتماد أنماط بيداغوجية جديدة؛
ثالثا ،اعتماد نظام اإلشهاد الوطني؛
رابعا ،خلق دينامية متشددة في مناهج التكوين مع تدريس اللغة
األجنبية بما يمكن الطالب من تملك املعرفة من مختلف املصادر
وانفتاحه على سوق الشغل.
السيد الرئيس،
اعتبر امليثاق الوطني للتربية والتكوين أن التكوين املستمر حقا
وواجبا للفرد مدى الحياة ،كما أن التكوين املستمر آلية لالرتقاء
االجتماعي لألخير.
وفي األخير ،البد من االهتمام بالبحث العلمي واالبتكار من خالل
الرفع من النفقات املخصصة ملجال البحث والتطوير لكونها تظل
متواضعة وال يمكنها أن تشكل محركا حقيقيا للدفع بعجلة اإلنتاج
والنمو.
وشكرا على انتباهكم.

السيد الرئيس:
أعطيني هذيك املداخلة ،أرجو موافاتنا باملداخالت مكتوبة باش
نوثقها في ذاكرة املجلس.
شكرا.
الكلمة اآلن لفريق االتحاد املغربي للشغل.

املستشارالسيد عزالدين زكري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة املحترم ،نسائلكم عن سياسة الحكومة
ملعالجة تحديات التعليم والتكوين املنهي والبحث العلمي؟
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السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة اآلن للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

املستشارة السيدة عائشة ايتعال:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة،
تعتبر سياسة الحكومات املتعاقبة في مجال التربية والتكوين من
ضمن السياسات األكثرجدال وإثارة للنقاش ليس فقط داخل األوساط
السياسية والنخب الفكرية بل في أوساط كبيرة من الشعب املغربي.
وتهتم هذه النقاشات بكل الجوانب املتعلقة بالتربية والتكوين،
سواء تعلق األمر باألهداف واالستراتيجيات والبرامج واإلمكانات والبنية
التحتية.
لذا ،نسائلكم السيد رئيس الحكومة ،ما هي سياستكم في هذا
املجال؟
شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة املستشارة املحترمة.
آخر مداخلة في هذا املحور للسيد املستشار املحترم السيد عبد
اللطيف أعمو أو السيد املستشارالسيد عدي شجري.
أعتقد �سي أوعمو ،تفضل.

املستشارالسيد عبد اللطيف أعمو:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة،
نسائلكم ماذا عن البحث العلمي في سياسة حكومتكم؟
شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
اآلن أعطي الكلمة للسيد رئيس الحكومة املحترم لإلجابة على هاذ
املجموعة من األسئلة .تفضل السيد الرئيس املحترم.

السيد سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
وآله وصحبه.
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السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء وأعضاء الحكومة واملستشارين
املحترمين،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أشكر بطبيعة الحال الفرق ،فرق مجلس املستشارين وأيضا
السيدات والسادة على تفضلهم بطرح هاذ األسئلة الهامة التي تتعلق
بموضوع السياسة الحكومية ملعالجة تحديات التعليم والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي ببلدنا.
وأريد أن أقول منذ البداية أن هذا املوضوع حيوي ومهم ،حيوي
ومهم بالنظر إلى أن إصالح منظومة التربية والتكوين يعد ويعتبر مدخل
أسا�سي ،أسا�سي لإلصالح ولرفع رهان التنمية املستدامة والتنمية
الشاملة ببالدنا.
وأول مالحظة بغيت نقولها هو أن كما بعض السادة املستشارين
قالوا هل للحكومة رؤية؟ هل هناك رؤية؟ الرؤية موجودة هي رؤية
اإلستراتيجية  2030-2015واضحة.
ما بقاش تنسولو دابا على الرؤية ،خاصنا غير أشنو هي املفردات
ديالها  ،3 ،2 ،1واش هذا تنفذوه واش املواعيد ديالو إلى آخره ،صافي.
الرؤية الحمد هلل متوافق عليه ،نوقشت بطريقة موسعة أصدرها
املجلس األعلى للتعليم أصبحت اآلن متاحة وبدأت الحكومة منذ األيام
األولى في تطبيقها ،إذن هاذي النقطة األولى ،وهي رؤية إستراتيجية،
طموحة ،عندها أهداف واضحة ،وأحيانا حتى بمدد زمنية وتحقيب
واضح ،رؤية إستراتيجية  2030–2015وهي تستحضرتطلعات مدرسة
املستقبل والتحوالت التي تعيشها بالدنا ويعيشها مجتمعنا حاال والتي
سيعيشها مستقبال بطبيعة الحال.
ويمكن أن أقول أنه اليوم الحكومة تهدف من خالل خارطة الطريق
إلى أن هذه الرؤية اإلستراتيجية اللي كتشمل هاذ املنظومة كلها تفرعت
عليها مخطط تنفيذي للتربية الوطنية ،مخطط تنفيذي للتعليم
العامل ،مع وجود إستراتيجية وطنية للتكوين املنهي.
لكن هناك مبادئ واختيارات تروم أهداف واضحة وأول هدف
هو تحقيق مدرسة الجودة واإلنصاف ،تكافؤ الفرص ،وذلك من
خالل جملة من التوجهات األساسية التي عملت الحكومة على تنزيلها
وفقا ملقتضيات الرؤية تماما ،وكنعتبرو بأن هاد التوجهات األساسية
التي تحدث عنها الرؤية هي التي خاص تكون في العمق ديالها ،هي التي
يجب أن تكون مجال للنقاش ،مجال للبرامج ،مجال للتنفيذ ،ومجال
التساؤل أو مساءلة.
ومن بين هذه التوجهات اإلستراتيجية أوال ،توسيع املدى الزمني
إللزامية التعليم ،باش نحققو أوال مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص،
توسيع املدى الزمني إللزامية التعليم من خالل رفع السن األق�صى
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لهذه اإللزامية إلى  16سنة وإلزامية تمدرس األطفال في سنة  4إلى 5
سنوات في التعليم األولي ،على أن يتم إدماج الفئة العمرية ل  3سنوات
في مرحلة الحقة ،هذه أوال.
ثانيا ،التمييز اإليجابي لفائدة األوساط القروية واألوساط الشبه
الحضرية واملناطق ذات الخصاص.
ثالثا ،إيالء عناية خاصة لألطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات
خاصة لتمكينهم من حق التعلم.
رابعا ،التطوير والتحسين املستمر للنموذج البيداغوجي وتطوير
املناهج والبرامج واملقاربات البيداغوجية.
خامسا ،إرساء هندسة لغوية ترتكز أساسا على ترسيخ استعمال
اللغتين الوطنيتين الرسميتين بما ينسجم ومكانتهما الدستورية
ومكانتهما االجتماعية إلى جانب إرساء تعددية لغوية بطريقة تدرجية
ومتوازنة.
ووعيا منها بأن هذه التحديات أوال هي تحديات قديمة ،ألن إذا رجعنا
للبرملان ديال  1978إذا رجعنا للبرملان ديال  ،1983إذا رجعنا للبرملان
ديال  ،1995رجعنا للبرملان ديال  2004غادي نلقاو نفس األسئلة،
ونفس اإلشكاالت ،فهي إشكاالت بنيوية عميقة في التاريخ ،عندها جذور
في التاريخ وال يمكن أن تدعي حكومة أنها ستحل هذه اإلشكاليات مرة
واحدة في سنتين أو  3سنوات مرة واحدة ،هاذ ال�شي غيرممكن ،ولو كان
هذا ممكنا لقامت به الحكومات السابقة.
ويمكن نقول أن أغلب األحزاب السياسية املوجودة اآلن في هذه
القبة شاركت في هذا القطاع ودبرته وسيرته ،إما واحد أو  2أو  3من هذه
املكونات ديال هذه املنظومة في فترة من الفترات ،وعرفت اإلشكاالت
اللي كاينة وإشكاالت عميقة وأحيانا صعبة ومعقدة.
ولكن باش نبرهن على أن الحكومة عندها إرادة قوية لحل هذا
اإلشكال ،أنها على مستوى املوارد املالية خصصت موارد مالية غير
مسبوقة لهذه املنظومة ولهذا القطاع ،غير مسبوقة ،من  2016ل
 2019ازدادت امليزانية املخصصة للقطاع ب  ،%25وهذا غير مسبوق
في تاريخ املغرب.
وهذا يبين األولوية فعال عمليا وباألرقام وباألموال إذا بغينا نقولو
وبامليزانية التي تعطيها الحكومة لهذا القطاع ،وهذا واحد النقطة
ضرورية غير كافية ،ولكنها ضرورية ،لكنها تبين فعال هاذ األولوية
واالهتمام اللي تتعطيه الحكومة للقطاع ،وبطبيعة الحال ،كما قلت،
تصور الحكومة لإلصالح ينطلق من الرؤية اإلستراتيجية ملنظومة
التربية والتكوين .2030-2015
ما هي املكونات التي سعينا إلى أن نعطيها دفعة؟ وغادي نشوفو
التأثيرديالها وقد بدأ من اليوم تظهرنتائجها:
أوال ،السعي إلى تعميم التعليم األولي ،هاذ املوضوع ال يخفى أنه مهم
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وأن االستثمار في الطفولة املبكرة عندو تأثير مباشر في إنجاح منظومة
التربية والتكوين ،في رفع الجودة ديال التعليم ،في محاربة قبل ذلك
الهدراملدر�سي.
وفي هذا اإلطار ،تعمل الحكومة جاهدة على تعميم التعليم األولي من
خالل وضع برنامج وطني طموح لهذا التعميم ،والذي أعطى انطالقته
جاللة امللك حفظه هللا ،يوم  18يوليوز .2018
هذا البرنامج يستهدف تحقيق نسبة  %100من استفادة األطفال
بالتعليم األولي ،وكهدف مؤقت يهدف إلى تحقيق  %67كنسبة مرحلية
في التعليم األولي سنة  2021قريبا ،على أساس أنه اليوم عندنا %50
من األطفال ،على األقل ،أكثرمن  %50شوية اللي خارج التعليم األولي.
وقد شرعت الحكومة فعليا في تنزيل هذا البرنامج بشراكة مع
مختلف الفاعلين ،مع الجماعات الترابية ،مع املجتمع املدني ،مع
القطاع الخاص ومع شركاء آخرين ومؤسسات أخرى ،من خالل رصد
غالف مالي قدره مليار و 350مليون درهم برسم ميزانية  2019لبناء
وتجهيزالحجرات الدراسية ولتنفيذ هذا البرنامج.
وقد بلغ مجموع األقسام التي تمت إضافتها هذه السنة  3771قسم
جديد لنصل إلى  43000قسم ديال التعليم األولي برسم هذه السنة
 ،2019-2018وبلغ عدد املربين واملربيات ما يفوق  380000مربي،
وهو ما مكن من الرفع من عدد املسجلين بهذا املستوى هذه السنة ب
 100000طفلة وطفل ،حيث بلغ عدد األطفال املسجلين بهذا املستوى،
يعني في التعليم األولي ،في هذه السنة برسم املوسم الحالي ما مجموعه
 799000طفل وطفلة ،يعني زدنا  100000كي نصل اآلن إلى ما يقرب
من  %60من عدد األطفال.
ثانيا ،تحسين جودة التعليم االبتدائي ،وقد بينت الدراسات بأن
التعليم األولي يعد من بين الشروط األساسية لرفع جودة التعليم
ولتخفيض الهدر املدر�سي ،هذا شرط من الشروط خاصنا نوفيه
وخاصنا..
وباملناسبة موازاة مع ذلك هناك اهتمام بمجال تكوين املربين
واملربيات من خالل إحداث إجازات مهنية ،وقد تم فتح إجازتين مهنيتين
هذه السنة.
ثانيا ،تحسين جودة التعليم االبتدائي والثانوي ،من املعلوم أن
التحديات الكبرى التي يواجهها التعليم االبتدائي والثانوي تتمثل أساسا
في تعميم التمدرس ،وأنتم تعرفون الجهود التي قامت بها بالدنا لتعميم
التمدرس ،جهود مشكورة من قبل جميع الحكومات ،ولكن ال يزال
نحن بعيدين عن التعميم الشامل بطبيعة الحال ،وتقليص نسبة الهدر
املدر�سي ،ونحن نعرف أن الهدراملدر�سي واحد األمرخطيرجدا ،ألنه أوال
الجهود ديال الدولة فيما يخص التعليم تتولي تقريبا تتراجع لدى هؤالء
األطفال عندما يخرجون هدر مدر�سي ،ثانيا ،تندفعوهم لألمية ،تنقللو
القابلية ديالهم للتشغيل ،عندها عدد من التأثيرات إذن.
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أوال ،تعميم التمدرس؛
ثانيا ،تقليص نسبة الهدراملدر�سي؛
ثالثا ،رفع جودة التعليم.
هاذي هي  3أهداف األساسية والسيما في العالم القروي كما قلنا
في البداية بأن غادي تعطى للعالم القروي وغادي تعطى لهوامش املدن
والجهات اللي فيها الخصاص األولوية.
وفي هذا اإلطار ترتكز الجهود املبذولة من قبل الحكومة على أمور
محددة ،هناك:
أوال ،تعزيزالعرض املدر�سي؛
ثانيا ،تعزيزخدمات الدعم االجتماعي؛
ثالثا ،تطويرالنموذج البيداغوجي.
هاذ الثالثة داألمور يتم االشتغال عليها وفي كل واحدة كاين تطوير.
أوال على مستوى العرض املدر�سي هذا واحد األمر يتطور باستمرار،
راه أنتم عرفتو واحد الوقت ،ما عرفتش واش األخوات واإلخوان
السيدات والسادة املستشارين عقلو على واحد الوقت اللي كانت فيه
الخريطة املدرسية وكنحددو النجاح ،كنقولو هاذ املدرسة خاص
تعطينا كذا وكذا من تلميذ ألن عندنا كذا ،كذا اللي غيدخل إلعدادي
وكذا وكذا اللي غيدخل للثانوي ،عندنا خريطة مدرسية ،ولذلك كاين
بعض املرات كنزلو حتى ل  7في املعدل بعض املرات وخا يجيب الواحد
 10في املعدل ما كيدوزش ألن الخريطة املدرسية محددة األعداد.
دبا هاذ ال�شي قطعنا معه منذ فترة ما بقاش اللي ناجح كينتقل،
وهذا كنا عانينا منو واحد الوقت بسبب بطبيعة الحال متفهم آنذاك،
بسبب أن الخريطة املدرسية ما كتمكن إال استيعاب عدد محدد من
التالميذ ،سواء من حيث البنيات أو من حيث األساتذة واملؤطرين.
اليوم عندنا التوسيع ديال البنية التحتية املدرسية من خالل بناء
املزيد من الحجرات املدرسية ،بناء املزيد من املؤسسات ،وهاذ ال�شي
كيزيد سنة بعد سنة وهاذ السنة فقط تزادت تقريبا  127مؤسسة على
املستوى الوطني ،منها تقريبا  %50في العالم القروي ،بما فيها مدارس
جماعاتية لنصل اليوم إلى  134مدرسة جماعاتية ،وغادي نزيدو عدد
املدارس الجماعاتية سنة بعد سنة لنصل إلى أننا نعممو هاذ املدارس
الجماعاتية في كل أنحاء املغرب.
لكن املحور اللي مهم جدا هو تعزيزخدمات الدعم االجتماعي ،ذلك
أن الدراسات التي صدرت بينت أنه بقدر ما كنوسعو خدمات الدعم
االجتماعي بقدر ما كنرفعو جودة التعليم ،كنخفضو الهدر املدر�سي،
وهاذ ال�شي بدراسات.
وأخيرا ،راه آخر دراسة هي ديال املرصد الوطني للتنمية البشرية،
اللي بين فعال بأن خدمات الدعم االجتماعي تقلص الهدر املدر�سي
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باالبتدائي ب  %34هاذي آخردراسة باقي ما تنشراتش.
وهذه الدراسة أيضا تثبت في دراسة ميدانية أن األسر يفضلون
برنامج "تيسير" على برامج الدعم االجتماعي األخرى ،يعني كيعترفو بأن
برنامج "تيسير" هو األكثرتأثيرا على هاذ األمرديال محاربة الهدراملدر�سي
واالستمرارفي املدرسة.
ومن هنا أولت الحكومة كل االهتمام لدعم وتعزيز خدمات الدعم
االجتماعي لتجاوز املعيقات ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي التي
تحول دون تمدرس أبناء الفئات املعوزة بالخصوص ،وذلك عبرتحسين
جودة خدمات الدعم االجتماعي ،عبر تطوير آليات االستهداف لهذه
خدمات الدعم االجتماعي ،مع الحرص دائما على التمييز االجتماعي
للفئات القروية والشبه الحضرية.
من هنا جميع برامج الدعم االجتماعي املوجهة لهذه الفئات كلها
شهدت ارتفاعا في ميزانيتها.
أوال ،املدى الجغرافي لتيسير وتوسيعه وترفعات امليزانية بشكل غير
مسبوق ،وغادي يترفعو عدد التالميذ من حوالي  800ألف تلميذ سنة
 2016إلى  2مليون و 87ألف تلميذ بميزانية سنوية تفوق  2مليار و100
مليون درهم.
مما يعني واحد الجهد كبير ،وغير هذا اإلجراء ديال التوسيع ديال
التعميم ديال تيسير هو إجراء نظن بأنه سيؤثر تأثير مباشر على الهدر
املدر�سي وعلى جودة التعليم.
ثانيا ،مواصلة دعم برنامج مليون محفظة والزيادة فيه كل سنة
من خالل ميزانية وهذه السنة تزادت تقريبا  160ألف تلميذ جديد
لالستفادة من هذا البرنامج ،ويستفيد منه حوالي  4مليون و 230ألف
تلميذ وتلميذة %64 ،منهم في العالم القروي.
رفع القيمة اليومية ملنح الداخليات واملطاعم املدرسية بكلفة
إجمالية تناهز مليار و 470مليون درهم برسم سنة  2019بزيادة تقريبا
تقدر ب %63مقارنة مع السنة الفارطة ،ويستفيد منها حاليا من
الداخليات  111ألف تلميذ ب  %59منهم في الوسط القروي ومليون
و  264ألف تلميذ يستفيدون من املطاعم املدرسية بزيادة تقريبا ديال
 270ألف تلميذ في هذه السنة ،الجديد لهذا املوسم الدرا�سي وعدد
الداخليات اليوم  917داخلية منها  552داخلية في الوسط القروي أي
أكثرمن .%60
إذن هناك جميع البرامج االجتماعية ترفعت امليزانيات ديالها،
توسعت حاولنا نرفعو الجودة ديالها ،ولكن أيضا في مواصلة تحسين
جودة الخدمات التي تقدمها املطاعم املدرسية والداخليات صادقت
الحكومة أخيرا على مرسوم هو األول من نوعه ،ألن من قبل ما كانش
مرسوم  16ماي  2019فقط بتحديد أصناف ومقادير املنح الدراسية
الخاصة باألقسام الداخلية واملطاعم املدرسية بمؤسسة التربية
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والتعليم العمومي ،وكذا شروط االستفادة منها ،وسيترتب عن هذا
اإلصالح بهذا املرسوم رفع ميزانية اإلطعام املدر�سي والداخليات إلى مليار
و 470مليون درهم أي بزيادة  50لفائدة مليون و 100ألف تلميذ جلهم
بالعالم القروي ،وهذا الجهد سنستمرفي دعمه وفي تعزيزه في السنوات
املقبلة.
هناك ثالثا ،على مستوى تطوير النموذج البيداغوجي ،هو أيضا
واحد الجانب ثالث الذي يهم تطوير جودة التربية والتكوين ،وفي هذا
اإلطار تتم مراجعة الكتب املدرسية العتماد مقاربة بيداغوجية جديدة
تسمى بيداغوجية الخطأ ،ولكن األهم في هذا هوتطويراملهارات الحياتية
وإدماجها منذ سنوات مبكرة في التربية والتكوين وإدماجها داخل املناهج
الدراسية بينت كثير من الدراسات ،ال دولية وال وطنية ،أن النقص في
املهارات الحياتية هو جزء من النقص املوجود في نظامنا التعليمي،
وأيضا سيكون هناك تقوية الجسور بين التكوين العام والتكوين املنهي
من خالل إرساء املسارات املهنية بالثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي
التي استفاد منها لحد الساعة حوالي ما يقرب من  40ألف تلميذ وإرساء
هندسة جديدة للتكوين األسا�سي للمدرسين ترتكز على اإلجازة في علوم
التربية ،وأنتم تعرفون بأنه أطلقنا برنامج ديال اإلجازة في علوم التربية
منذ شهور ،وهذه السنة غادي تبدأ هذه اإلجازة في علوم التربية ،هذه
السنة بدأت هذه اإلجازة في علوم التربية تعني أنه املتخرج اللي عندو
اإلجازة تكون عندو اإلجازة في الكيمياء وفي نفس الوقت عندو تكوين
وتأهيل في مجال التربية ،وبالتالي كيدخل عن طريق مباراة مباشرة إلى
التدريب ليلج منظومة التربية والتكوين.
هذه املقدمات أدت إلى وجود مؤشرات أولية إيجابية ،بطبيعة الحال
نسبة التمدرس على املستوى الوطني تعززت ،هو كانت جيدة نسبيا من
قبل ،ولكن تعززت أكثر في التعليم االبتدائي ما بين  2018-2014في 4
سنوات ،انتقلت نسبة التمدرس من  %93إلى  %99.7حاليا ،وبالنسبة
لإلعدادي من  85إلى  %91وهذا تقدم إيجابي مهم جدا وسيؤثر على
مستقبل املنظومة.
فيما يتعلق باالنقطاع الدرا�سي ،االنقطاع املدر�سي كما تعرفو هو
واحد املشكل كبيرعانى منه التالميذ طيلة العقود املاضية ،واحنا عندنا
عزم باش نقصوه ونقلصوه ،نقلصوه إلى الحد األق�صى ،ولذلك الحمد
هلل نتيجة اإلجراءات اللي تمت في هاذ السنتين األخيرتين تم تسجيل
تراجع ملحوظ في االنقطاع الدرا�سي ،ففي هذه السنة نسبة التعليم
االبتدائي انتقلت من  %2.9سنة  ،2014إلى  %0.6سنة  2018وهذا
تقلص مهم جدا.
كما انتقلت بالنسبة للتعليم الثانوي اإلعدادي من  %12إلى %10
خالل نفس الفترة ،في حين عرف عدد املنقطعين انخفاضا مهما في
التعليم الثانوي ،حيث انتقلت نسبة االنقطاع من  %13إلى  %9في
التعليم الثانوي.
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ونحن نعول على اإلجراءات الجديدة التي أدخلت في الدعم
االجتماعي ،في الجانب البيداغوجي ،في توفير الوسائل على أن هذا
سيؤدي إلى التقليص املستمرللهدراملدر�سي.
وأنتما تتعرفو واحد القضية مهمة وهو أن الهدر املدر�سي من بين
األمور التي تغذي نسبة األمية في بالدنا ،الهدر املدر�سي املبكر بطبيعة
الحال ،تغذي نسبة األمية هذا غادي يؤدي حتى لتقليص املساعدة في
تقليص نسبة األمية ،الهدراملدر�سي كانت منذ  11سنة تقريبا  540ألف
واليوم تقلصت إلى أقل من  260ألف وإن شاء هللا سيستمرتقليصها إلى
حد إلى أق�صى حد ممكن.
كما تم تسجيل انخفاض مهم وملموس في نسبة االكتظاظ ،وهذا
�شيء مهم جدا ،الحرص على أن تكون أقسام السنة األولى ابتدائي،
السنة الثانية ابتدائي  30تلميذ في القسم ،وفيما بعدها في اإلعدادي
 ،34وهذا هدف سنصل إليه في السنتين املقبلتين إن شاء هللا.
فيما يخص نسب استكمال الدراسة ،تم تسجيل أن  %95.8من
التالميذ الذين ولجوا السنة األولى من االبتدائي سابقا تمكنوا من
استكمال دراستهم بهذا السلك التعليمي خالل السنة الدراسية -2018
 ،2019بينما كانت سنة  ،%86 ،2014إذن هذه تحسنت بما يقرب
من  %10تقريبا في نسب استكمال الدراسة وهذا �شيء مهم جدا يبين
أن املؤشرات تسير في االتجاه اإليجابي وفي االتجاه الصحيح نتيجة
اإلصالحات التي أدخلت والتي تهم بالخصوص العرض املدر�سي وتوفيره
وتوسيعه ،الدعم االجتماعي وبرامجه ،وهذا أثرحتى على نسب النجاح.
وإن شاء هللا عن طريق التعاون بين الجميع ،بين بطبيعة الحال
أسرة التعليم اللي عندها دور كبير في إنجاح هذه املنظومة ،وأيضا
اإلدارة املدرسية واملجتمع املدني واآلباء والتعليم واإلدارة التربوية
تعاون الجميع إن شاء هللا سيمكن من تحسين هذه املؤشرات أكثر في
املستقبل ،وال يكفي أن يشتغل طرف واحد ولكن خاص الجميع يتعاون
للحصول إلى هذا الهدف.
ثانيا ،فيما يخص تجويد منظومة التكوين املنهي ،ال يخفى الدور
املتميز بطبيعة الحال لنظام التكوين املنهي في تكوين العنصر البشري،
وحظي هذا الورش باهتمام جاللة امللك اهتماما خاصا ومباشرا ،وهذا
االهتمام نتيجة طابعه االستراتيجي ،هذا االهتمام امللكي أعطى دعم
قوي لعمل الحكومة في هذا املجال ،ونحن سعيدون بهذا من خالل تتبع
املباشرلجاللته كما تابعتم جميعا.
وقد تفضل جاللته ،بترأس عدد من الجلسات املتتالية الخاصة
بتأهيل منظومة التكوين املنهي والتي توجت بتقديم خارطة الطريق لهذا
التكوين ترتكزعلى خمس مرتكزات أساسية ،تهم:
أوال ،تأهيل عرض التكوين املنهي؛
ثانيا ،إحداث جيل جديد من املؤسسات؛
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ثالثا ،اعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة؛
رابعا ،التأهيل املنهي للشباب املوجود في القطاع غير املهيكل لتيسير
ولوجه للقطاع املهيكل؛
وأخيرا ،التوجيه املبكر وتحسين جاذبية التكوين املنهي ،التي أشار
إليها أحد املستشارين املحترمين منذ قليل.
هذه النقلة النوعية في ميدان التكوين املنهي ستمكن من توفر كل
جهة من جهات اململكة على ما نسميه باملدن الجهوية للمهن والكفاءات
متعددة األقطاب ،متعددة التخصصات ،ستهم قطاعات وتكوينات
مختلفة تستجيب لخصوصيات وإمكانات وحاجيات كل جهة ،جهة،
كما تهم توفير التكوين في مجال الذكاء االصطناعي ،في مجال مهن
املستقبل ،في املجال الرقمي ،في ترحيل الخدمات باعتباره قطاعات
واعدة تشكل قيمة مضافة على مستوى إحداث مناصب الشغل ،وهذا
ما أثبتته عدد من الدراسات.
إضافة إلى التكوينات الكالسيكية املوجودة واملعاهد املوجودة،
بطبيعة الحال ،سيتم تجهيز هاذ املدن الجهوية للمهن والكفاءات
ببنيات خاصة ،مثل وحدات اإلنتاج البيداغوجية ،مراكز املحاكاة
والفضاءات التكنولوجية ،توفيرالفضاء التقني والتكنولوجي الضروري
الكتساب املهارات واكتساب الكفاءات الضرورية والالزمة للممارسة
الفعلية للمهن ،والهدف هو رفع مستوى التشغيل بالنسبة لخريجي هاذ
وحدات التكوين.
كما أن املقاربات البيداغوجية التي تقترحها خارطة الطريق لتطوير
التكوين املنهي ،تعطي أهمية كبرى للتحكم في اللغات األجنبية ،تنويع
الكفاءات ،إعطاء األولوية إلشراك املهنيين ،عبرتشجيع التكوين في بيئة
العمل السيما التمدرس والتدرج املنهي وتوفيرفضاء التدريب.
وباملوازاة مع هذا الورش الوطني منظومة التكوين املنهي سجلت عدد
من اإلنجازات نوعية ،وهي تروم من بين ما تروم إليه ،إعطاء صورة
إيجابية عن التكوين املنهي ،وأنتم تعرفون وقد قلت هذا هنا ،أن من بين
أوائل القرارات التي اتخذتها الحكومة هي تمكين متدربي التكوين املنهي
حاملي شهادة الباكالوريا من املنحة مثل وعلى غرار جميع املسجلين في
التعليم العالي اآلخرين ،وذلك ألول مرة في تاريخ املغرب بنفش شروط
منحة الطلبة الجامعيين ،وقد استفاد منها السنة األولى  ،11000هاذ
السنة على األقل أكثرمن  35000اللي استفادو منها ،ونحن نهدف إلى أن
يستفيد منها تدريجيا  70000سنويا من هؤالء املتدربين.
وهاذي الهدف منها هو إعطاء صورة إيجابية عن التكوين املنهي
وإعطاؤه على أنه عندو نفس املكانة بحال التعليم الجامعي ،وبطبيعة
الحال صاحب هذا إرساء مسالك مهنية في الباكالوريا ،مسلك
الباكالوريا املهنية من ثالث سنوات في التعليم الثانوي للتمهيد ،باش
من تما يبدا التكوين املنهي ،إرساء ممرات مع التعليم العالي لفتح املجال
لخريجي التكوين املنهي لولوج مسالك اإلجازة املهنية ،وأيضا توسع
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العرض بإحداث  29مؤسسة جديدة خالل هذه الفترة هاذ  3سنوات
األخيرة ،وغيره من اإلجراءات التي تهدف إلى رفع مكانة منظومة التكوين
املنهي.
وتجدر اإلشارة إلى أن هناك ارتفاع مضطرد لعدد املسجلين أو
املستفيدين من تداريب التكوين املنهي األسا�سي ليصل هذه السنة إلى
 433000خالل املوسم التكويني  ،2018-2017وبزيادة  20000تقريبا
باملقارنة مع املوسم السابق ،ونحن نهدف إلى إعطاء دفعة أكبر جودة
وساعة لهذا املجال في املرحلة املقبلة.
تحسين وجودة التعليم العالي والبحث العلمي هو أيضا بطبيعة
الحال تم االهتمام به ،تم إعداد خطة تنفيذية لتنزيل مقتضيات الرؤية
اإلستراتيجية للتربية والتكوين ،ونحن نعرف جيدا األهمية الكبرى لهذا
القطاع ديال التعليم العالي والبحث العلمي في االستجابة ملتطلبات
التنمية االقتصادية واالجتماعية ببالدنا.
في البداية ،ال بد أن أشير إلى توسيع مستوى تحسين الولوج
والدراسة بالتعليم العالي لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة
التعليم وتعزيز بنيات االستقبال ،وهذا أول مقت�ضى مهم جدا ،وذلك
الستقبال ما يقرب من  100ألف طالب جديد تقريبا سنويا ،إحداث 20
مؤسسة جامعية جديدة موزعة على التراب الوطني 100 ،ألف طالب
جديد راه ما�شي ساهلة 100 ،ألف طالب جديد غيرالرقم راه كيبين على
الجهد الذي يبذل في هذا املجال.
توسيع العرض البيداغوجي في القطاع الخاص ،أيضا من خالل
الترخيص ملزيد من املؤسسات في القطاع الخاص ،الرفع من املقاعد
املتاحة في مؤسسات التعليم العالي ذات الولوج املحدود ،كما تعرفون
سنويا كيتعزز هاذ املقاعد فيه ،وقد تعزز في السنتين األخيرتين تقريبا
ب  %50في عدد املقاعد ب  ،%50وهذا �شيء مهم ،تقوية البعد املنهي
وهذا �شيء مهم أيضا ،البعد املنهي في الجامعة املغربية باعتماد أزيد من
 210مسلكا ممهننا وباش ما استطعنا نوسعو هذه املسالك املمهننة
ستكون جيدة فيما يخص قابلية التشغيل بالنسبة للخريجين من هذه
الجامعات.
ولكن أيضا هناك �شيء مهم جدا وهو التطويرواإلصالح البيداغوجي
الذي أطلق الورش ديالو في مراكش في اجتماع حضره بطبيعة الحال
اإلداريين ورؤساء الجامعات والعمداء ،ولكن أيضا عدد من األساتذة
الباحثين ورؤساء الوحدات وعدد من الخبراء إلطالق الورش ديال
اإلصالح البيداغوجي ،ويهدف هذا اإلصالح البيداغوجي بطبيعة الحال
إلى التطوير والتجويد والتحديث والتطور مع املستقبل ،توفير تكوين
يستجيب لحاجيات املستقبل ،ولكن أيضا للمالءمة بين التكوين
والتشغيل واالستجابة ملتطلبات التنمية االقتصادية ،وهذا إن شاء هللا
ورش يهدف أوال كيسير في اتجاه واحد البلورة لتصور شمولي يمكن من
االرتقاء باملؤسسات الجامعية ذات الولوج املفتوح ،السيما من خالل
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أنظمة جديدة ناجعة وفعالة في التوجيه وتحسين املدخالت ديال
املؤسسات وإعداد تنظيم وهيكلة هذه املؤسسات ،اعتماد التخصص
الجديدة تستجيب لتطور املهن وتنويع العرض التربوي ،هندسة
بيداغوجية جديدة خاصة بسلك اإلجازة وغيره من عدد تطوير اإلطار
العام الوطني لإلشهاد ،وهذه كلها أمور كما رأينا في البداية تنص على
أصولها الرؤية اإلستراتيجية للتربية والتكوين.
البد أن أشير في األخير بكلمة على البحث العلمي ،رفع دعم البحث
العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة ،ذلك أن
البحث العلمي نحن واعون باألهمية ديالو واإلشكاالت ديالو وقد تلقيت
منذ  3أيام فقط التقرير الذي أعدته األكاديمية اللي يرأسها ال�سي
عمر الفا�سي للعلوم والتقنيات األكاديمية الوطنية للعلوم والتقنيات،
هذا التقرير قام بتشخيص دقيق من قبل واحد اللجنة ديال الخبراء
ملنظومة البحث العلمي ببالدنا واقترح عدد من املسارات لتطوير
منظومة البحث العلمي ،بالطبع حتى تتكامل مع ما هو منصوص عليه
في الرؤية اإلستراتيجية ،ولكن تزيد عليه بعض التدقيقات ذات األهمية
ونحن بصدد إن شاء هللا غيتم دراسة هاذ التقريرلتبني أق�صى ما يمكن
من توصياته ،ولكن األهم هنا هو رفع امليزانية ديال البحث العلمي في
بالدنا ورفع مستوى تحفيزالبحث عبرمنح التميزالتي يستفيد منها حاليا
 900طالب باحث على مستوى الدكتوراه ،وأيضا إطالق مشروع تطوير
النظام الوطني املندمج للمعلومات الخاص بالبحث العلمي واالبتكار.
أريد أن أقول أخيرا أن تعزيز الخدمات االجتماعية لفائدة الطلبة
أيضا هذا واحد املحور عندواهتمام وخصصت له الوزارة وخصصت له
الحكومة واحد دعم مهم جدا ،فعززت مختلف الخدمات االجتماعية
لفائدة الطلبة ،توسيع قاعدة املمنوحين ،ونحن نطمح إلى توسيع
هذه القاعدة أكثر في املراحل املقبلة ،ولكن في كل سنة عدد الطلبة
املمنوحين كيزيد سنويا.
الرفع من الطاقة اإليوائية لألحياء الجامعية ،تعزيز بنية االستقبال
على مستوى اإلطعام ،وصلنا دبا ل  12مليون وجبة أي بمعدل  14وجبة
غذائية يوميا بميزانية تتعدى  300مليون درهما سنويا.
تحسين حكامة نظام التأمين اإلجباري األسا�سي الخاص بالطلبة
على املرض ،وهذا اللي تتحمل الحكومة جميع النفقات ديالو هو مجاني
بالنسبة للطلبة ،الطلبة خص غير يمشيو يتسجلو فيه بالنسبة للطلبة
بطبيعة الحال اللي ما عندهومش تغطية صحية أخرى مع الوالدين
ديالهم ،وقد بلغ عدد املنخرطين في إطار التغطية الصحية إلى نهاية
يناير  57 ،2019ألف طالب وهاذ السنة عرف قفزة نتيجة التحسين
وتبسيط املساطر التي قامت بها الحكومة السنة املاضية ،وهاذي قفزة
مهمة جدا.
إذن هناك أيضا اهتمام بالجانب االجتماعي الذي نحن حريصون
على تطويره أكثر ،ألن بتطويرالجانب االجتماعي يمكن لنا أيضا أن نوفر
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البيئة والشروط الكفيلة بأن تدفع أبنائنا وبناتنا اللي فالجامعات إلى أن
يهتموا أكثربدارستهم وتكون عندهم الجودة في التحصيل وتكون النتائج
إن شاء هللا جيدة.
ختاما ،أريد أن أقول بأنه ال يسعني إال أن أجدد التأكيد مرة أخرى أوال
على أن الحكومة عازمة على إصالح املنظومة الوطنية للتربية والتكوين،
على إن عندها مخططات واضحة وفق أهداف واضحة حددتها الرؤية
اإلستراتيجية للتربية والتكوين وأنها تعبئ مزيد من اإلمكانيات املالية
والبشرية لهذا القطاع املهم.
لكن أريد أيضا التأكيد على أن هذا إحدى التحديات الكبرى لبالدنا،
وهو تحدي يبقى مسؤولية جماعية ،مسؤولية مشتركة وليس مسؤولية
الحكومة وحدها ،وهو يستدعي تضافر جهود الجميع مختلف مكونات
املنظومة وانخراط كافة القوى الحية لألمة في إطارهذا املشروع وبهدف
اإلصالح.
وال شك أن مناقشة مشروع القانون اإلطار املعروض على أنظار
املؤسسة التشريعية املوقرة تعد فرصة سانحة لتحقيق هذه التعبئة
الشاملة حول رهان اإلصالح الشامل ملنظومة التربية الوطنية وتأهيلها
وتجديدها لتضطلع بأدوارها على النحو الجيد إن شاء هللا.
شكرا جزيال على االهتمام والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد رئيس الحكومة املحترم.
ننتقل اآلن للتعقيبات على جواب السيد الرئيس ،الكلمة ألول
متدخل عن فريق األصالة واملعاصرة ،تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشارالسيد الحو املربوح:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد رئيس الحكومة ،نحن بصدد موضوع ذو أهمية
قصوى للمغرب وللمغاربة ،خصوصاالفئات الفقيرة واملتوسطة،
فقبل الخوض في املوضوع لنتفق ،ونحن متفقون أصال فيما يخص
مرجعياتنا ،مرجعياتنا اثنان ال ثالثة وال رابعة لهم ،الدستور والخطب
امللكية السامية.
الفصل  61من الدستور ينص على حق املواطنين في الحصول
على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ،والفصل  26ينص على
مسؤولية الدولة فيما يخص البحث العلمي ،ونستهل بفقرة من أحد
خطب جاللة امللك املتعددة وامللحة فيما يخص التعليم ،يقول جاللته:
" ال يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من

العاطلين ،خاصة في بعض الشعب الجامعية التي يعرف الجميع أن
حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في االندماج
في سوق الشغل ،وهو هدرصارخ للموارد العمومية ولطاقة الشباب،
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مما يعرقل مسيرة التنمية ويؤثرفي ظروف عيش العديد من املغاربة".
انتهى كالم صاحب الجاللة.
فالحديث عن املنظومة الوطنية للتربية والتكوين لن يكون إال بصيغة
األ�سى واألسف على حال املدرسة العمومية ،ففي عهد حكومتكم والتي
من قبلها وهما كالشوط األول والشوط الثاني لحكومة واحدة في هذا
العهد ازداد تردي ظروف التدريس ،حسب آخر تقرير للمجلس األعلى
للحسابات ،مؤسسة وطنية مستقلة.
املدرسة املغربية تحتضر وحكومتكم تقف عاجزة أمام هذا األمر
الخطير على البالد ومستقبلها ،ومخططاتكم ال تزيد إال من تفاقم
الوضعية وتدهور مسار بناء رأسمال بشري ذي جودة عالية ،وبسبب
ذلك تضطر األسر املغربية للجوء إلى التعليم الخاص الذي يزيد من
إثقال كاهلها ،فمنظومة التعليم تعتبر أهم عنصر في مسار تقييم
التقدم والتحضر في كل بلدان العالم ،فإن السياسات الحكومية مع
األسف قد أدت إلى نتائج كارثية فيما يخص مستوى التعليم ببالدنا،
وهذا املنتدى االقتصادي منظمة عاملية غنية عن التعريف ،هاذو هما
النقط ديال بالدنا فيما يخص التعليم ،جودة التعليم  ،3.5/10جودة
تدبيراملؤسسات التعليمية  ،4/10وجود االنترنيت باملؤسسات ،3.4/10
جودة الرياضيات والعلوم  ،3.8/10كمية التعليم  ،3.5/10والترتيب
من  80إلى  104من أصل  ،137هذا يعني أن بالدنا فيما يخص التعليم
في الربع األخيرفي هذا الترتيب.
وفي التنقيط ما كاين حتى �شي نقطة اللي وصلت املعدل ،وهنا
تيفكرنا في التنقيط املدر�سي اللي كنا تعودناه ،األستاذ ملي كان يكتب
النقطة بحال هذي تيكتب حداها ضعيف جدا.
السيد رئيس الحكومة،
ندعوكم ونطالبكم إلى العمل على الرقي بجودة املدرسة العمومية
وتعزيز تنافسيتها مع القطاع الخاص والبعثات األجنبية ،الرقي ببرامج
التعليم العمومي في إطار من االنفتاح على التجارب الناجعة ،وهي
موجودة ومتعددة ،تقوية مبادئ القيم املغربية املفقودة في املدرسة
وفق منظور مسايرللعصرالحالي وفي انسجام مع ما ينتظرنا من تحديات
في سياق الثورة الصناعية الرابعة ،الثورة الصناعية الرابعة ،نتحدث
عن هذه الثورة ونحن النزال في حلقة مفرغة ال نعرف من أين نبتدئ.
تقوية آليات وتكوين واختيار األطر التربوية واالرتقاء بوضعيتهم
االجتماعية ،جعل املدرسة العمومية قاطرة للتنمية وتعزيز جودة
الرأسمال البشري ،وهنا فقرة أخرى من خطب صاحب الجاللة ،يقول
جاللته " :فإن إصالح التعليم يجب أن يهدف أوال إلى تمكين املتعلم

من اكتساب املعارف واملهارات وإتقان اللغات الوطنية واألجنبية،
السيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب
االندماج في املجتمع".
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انتهى كالم صاحب الجاللة.
فاألمر ال يتعلق باإلمكانيات عكس عدة قطاعات حكومية أخرى،
تتوفرون على أكبر ميزانية  68مليار ديال الدرهم ،أي  %7من الناتج
الداخلي الخام ،املغاربة يريدون مقابل هذه امليزانية الضخمة تعليما ذا
جودة عالية ،البد أن نشير إلى هذا االرتباك الواقع لكم ،السيد رئيس
الحكومة ،في موضوع التعاقد ،فبقدرما يمكن أن نكون متفقين معكم،
السيد الوزير ،فيما يخص التوظيف الجهوي بقدر ما يجب مراعاة
التخصص للمتعاقدين وصون جميع حقوقهم ،مثلهم مثل زمالئهم
الذين يقومون بنفس املهمة.
أما التوظيف الجهوي مع التحفيزات املناسبة ،فيمكن اعتباره
حل من الحلول لتمكين الجهات النائية مثل درعة–تافياللت ،أزيالل،
األقاليم الجنوبية وغيرها من املوارد البشرية الكفأة والكافية.
ومن هذا املنبر ،السيد رئيس الحكومة ،نطالبكم بدراسة إمكانية
تعميم هذا التوظيف الجهوي للقطاعات األخرى فيما يخص اللغات،
نقول هل تدريس اللغات أو لغة التدريس؟ بالنسبة لنا هما معا،
ففي الوقت الذي يجب أن يكون النقاش موجها نحو إصالح املدرسة
العمومية واالرتقاء بجودتها ،وخصوصا تكافؤ الفرص ،كما أشرتم ،في
الولوج إلى املعرفة ،لقد تاهت الحكومة في موضوع اللغات الذي حسمه
الدستور والخطب امللكية السامية ،املرجعيات االثنان التي أشرت إليها
في البداية.
إن املستقبل ونجاحنا فيه يكمن أساسا في تبني منظومة لغوية
متعددة ومنفتحة بصيانة العربية واألمازيغية ،سواء تعلق األمربتدريس
اللغات أو لغة التدريس ،وإتقان الفرنسية ،اإلنجليزية ،اإلسبانية ،بل
وحتى الصينية والروسية ولغات عاملية أخرى.
نحن في عالم مفتوح تطغى عليه التنافسية واملنافسة القاتلة،
لهذا نريد تعليما فعاال وناجعا ،يضمن لبالدنا مكانها بين األمم في
ظل التطورات السريعة في ميادين االقتصاد والتكنولوجيا ،وبأي
لغة ممكنة ،شرط أن نكون مؤهلين لها ،ولدينا أطر تربوية لتدريسها
أو تدريس املواد العليمة والتقنية بها ،وتكون لها املقومات اللغوية
والعلمية الضرورية ،فأي نقاش خارج هذا الهدف يبقى ديماغوجي وغير
مسؤول.
هنا بعض الفقرات لخطب صاحب الجاللة في موضوع اللغات،
يقول جاللته" :وخالفا ملا يدعي البعض ،فاالنفتاح على اللغات

والثقافات األجنبية لن يمس بالهوية الوطنية ،بل العكس سيساهم
في إغنائها ،ألن الهوية املغربية ،وهلل الحمد ،عريقة وراسخة وتتميز
بتنوع مكوناتها املمتدة من أوربا إلى أعماق إفريقيا".
انتهى كالم صاحب الجاللة.

وفي فقرة أخرى يقول جاللته" :لذا فإن إصالح التعليم يجب أن
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يظل بعيدا عن األنانية وعن أي حسابات سياسية ،ترهن مستقبل
األجيال الصاعدة ،بدعوى الحفاظ على الهوية".
انتهى كالم صاحب الجاللة.
فبدعوى الهوية ،فأية هوية؟ هل الهوية الحقيقية الغنية واملتعددة
لبالدنا أم الهوية التي بها يريد البعض أن يعود بنا إلى ماض قد ولى بما
له وما عليه؟
نحن ننظر إلى املستقبل ال إلى املا�ضي ،ال للمخاطرة بأبنائنا والتوجه
بهم إلى الهاوية باسم هوية معينة ،هناك مشروع قانون إطاريهم التعليم
وإصالحه محاصرمن طرف الحكومة ،برمجتوله دورة استثنائية السيد
رئيس الحكومة بدون جدوى ،جبتونا بمرسوم لكم لدورة استثنائية،
بقينا نتسناو حتى خلطت علينا دورة عادية ،وباقيين تنتسناو ،واش هاذ
البلوكاج الذاتي السيد رئيس الحكومة؟ هذا c’est de l’auto freinage,
.l’auto blocage
السيد رئيس الحكومة،
نطالبكم بإطالق سراح هاذ املشروع قانون الذي وضعتموه تحت
الحراسة النظرية ملا يقرب  3سنوات ،إذن أطقلوا سراح إصالح التعليم
من فضلكم.
بالرجوع إلى الهوية ألنه على ما يبدو هي من أسباب البلوكاج أو
( )l’auto blocageسبحان هللا ،سبحان هللا ،عاد بانت لكم الهوية،
أين كنتم ملا كان األمر يتعلق باألمازيغية املكون الرئي�سي واألسا�سي لهذه
الهوية بالذات؟ املذكرة الدستورية لكل هيئة حزبية معروفة ،ويمكن
أن يطلع عليها الجميع ،عدد ممن يتكلمون اآلن عن الهوية بمناسبة
إصالح التعليم كانوا بصراحة ضد األمازيغية ،وخليونا ساكتين ،هذا
ما�شي املوضوع ديال اليوم ،ما تقاطعنيش هللا يرحم والديك ،هللا يرحم
والديك.

السيد الرئيس:
كمل السيد الرئيس ،ما من حق حتى �شي واحد يقاطعك غيركمل.

املستشارالسيد الحو املربوح:
بنفس املنطق ،السيد رئيس الحكومة ،مشروع القانون املتعلق
بتنزيل الطابع الرسمي لألمازيغية حكمتو عليه بالسجن في حكومتكم
األولى منذ  ،2011والزلتم تحافظون عليه رهن االعتقال في الحكومة
الثانية 8 ،سنوات منذ  2011واش كتسناونا ننساو؟ راه ما نساوش،
وما مفاكينش ،ألن الهوية التي تحاولون التبريربها ال يمكن أن تكون ولن
تكون بدون مكوناتها األساسية األمازيغية ،فاطلقوا سراح األمازيغية،
أزمي تمازيغيت ،أزمي تمازيغيت ،تنزا ابريذناس اكستاح األجر ،أزمي
تمازيغيت.
طلع علينا املجلس األعلى للتعليم األسبوع املا�ضي بأرقام صادمة
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السيد رئيس الحكومة ،وتيرة إصالح التعليم حسب األرقام تم�شي
بمعدل  2.5كل  3سنوات ،يعني بهذه الوتيرة سوف نصل إلى  %50في
أفق  2050وإلى  %100في  ،2074هذا ما�شي احنا اللي تنقولوه .على هذا
الحساب هذاك القانون اإلطار اللي حابسينو ال داعي للسرعة 2074
باقية بعيدة ما كاين مشكل.
التكوين املنهي ،ركيزة أساسية في تأطير وتكوين الكفاءات املهنية
القادرة على مسايرة تطور االقتصاد العالمي ،بما في ذلك قطاع
الصناعة الذي يستوجب توفير مختصين في مختلف املجاالت التقنية
والفنية من حاملي الشهادات العلمية واملؤهالت التقنية ،إال مع األسف
أن التعامل الحكومي مع التكوين املنهي يساهم في تخلف الرأس املال
البشري الوطني ،ويجعله بعيدا عن اإلبداع واالبتكار وبعيد عن مفهوم
اقتصاد املعرفة.
السيد رئيس الحكومة،
ندعوكم ونطلب منكم حسن توجيه وتعزيز التعليم املنهي الذي
ينطلق من اإلعدادي بجانب مسلك منهي بالثانوي التأهيلي يتوج
بباكالوريا مهنية ،يعد للتوجه نحو متابعة الدراسة بالتعليم العالي أو
بالتكوينات املهنية املؤهلة ،اللي عرفو معنا ()BTSقبل غادي يعرفو
أشنو تنقول.
إن إطالق مبادرة مدن املهن والكفاءات (les métiers et les
 )compétencesنعتبره بصيص أمل ملستقبل آالف الشباب التائه،
ونتمنى أال تخلف فيها الحكومة املوعد مع التاريخ ،كما فعلت مع األسف
مع مجموعة من البرامج واألوراش اإلصالحية.
من جهة أخرى ،السيد رئيس الحكومة ،استمعنا لكم األسبوع
املا�ضي خالل تقديم الحصيلة املرحلية ،بكل صدق ،نخ�شى أال تكونوا
واعون بالوضعية الراهنة ألنه العام زين ،كل�شي زين ،بعض النواقص
وصافي.
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إن مسارإعداد هاذ املبادرة مدن املهن والكفاءات اتسم كما العادة
بتخبط حكومي واضح ،تؤكده دعوة جاللة امللك لتقديم مقترحات
أكثر نجاعة مما قدمته الحكومة ،والذي ال يتما�شى مع الجودة العالية
التي يتطلع إليها جاللة امللك والشعب املغربي ،وهنا ننوه ونشيد عاليا
بسهر جاللة امللك ورؤيته املتبصرة إلخراج هذه املبادرة التي ستمكن
من تحقيق مجموعة من األهداف ،بما فيها التكوينات األساسية التي
تلبي حاجيات املقاوالت والجهات وإتقان اللغات األجنبية واملعلوميات
والتكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا بصفة عامة.
البحث العلمي ،مع األسف ما بقاش الوقت ،اللي نقول وهو أن
املؤسسات الجامعية بدا التقييم ديال املردودية ديالها باش قبل
منتكلمو على البحث العلمي ،الجامعة املغربية أصبحت مع األسف
مصنع للبطالة بامتياز.
أشكركم على إصغائكم.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة اآلن للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

املستشارالسيد فؤاد قديري:
بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل حمدا ال ينفذ.
شكرا السيد رئيس املجلس املحترم.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
استبشرنا خيرا عندما دشنتم لجوابكم اليوم بموضوع التعليم
كرافعة وكبوابة وكمدخل للتنمية ،لكن لألسف الشديد رغم وفرة
املعطيات التي وافيتمونا بها ،لم نتلق ردا صريحا على سؤالين جوهريين
من املفروض أن يخفرا موضوع التعليم في بلدنا من زاوية تنموية صرفة:
أولهما ،واش يمكن اليوم نراهنو على منظومة التعليم في بالدنا في
ظل االختالالت التي تعتريها؟

أثار انتباهي شخصيا ،السيد رئيس الحكومة ،ومع فريقي جملة
قلتموها وأنتم رئيس الحكومة ،قلتم" :خاب أمل الذين كانوا يتمنون
تشتت الحكومة" ،يقولها رئيس الحكومة هذا خطير ،فمن هم من
يتمنون تشتت الحكومة؟

وثانيهما ،هل يمكن أن يراهن على نفس املنظومة ،في ظل غياب
االهتمام برجال وبنساء التعليم؟

قلهم لنا باالسم واللقب .فيما يخصنا احنا نحن ننادي دائما
ونطالب بحكومة قوية ،نريدكم حكومة قوية ،نطالب بمعارضة قوية،
برملان قوي ،وهذا هو بناء املؤسسات ال األشخاص ،األشخاص تمر
واملؤسسات دائمة ،أوال سبحان هللا ياك ما �شي جيل جديد من العفاريت
والتماسيح اللي بغا يضعف الحكومة ،احنا معكم الحكومة متطيحش،
ما تقيسش حكومتنا أبغينا الحكومة ديالنا ،ألنه السيد رئيس الحكومة
ابغيناكم تقولو بوضوح للمغاربة شكون هما هاذ الناس اللي بغاو هاذ
الحكومة تطيح ،ألنه كالم خطير ،ابغينا حكومتنا تكون قوية ،ابغينا
مؤسساتنا تكون قوية ،لهذا تكون بالدنا قوية.

لم نتلق ردا ،لو تلقيناه لكان أغنانا عن التعقيب والتفاعل ،ولكن
أما وأنكم ضللتم الطريق ليس فقط في موضوع التعليم ،ولكن في جملة
من القطاعات الحيوية التي تهم بالدنا ،وبما أنكم كذلك اليوم تقفون
على عتبة ما تبقى من هذه العهدة الحكومية ،علما بأن املرحلة األولى
انقضت بيضاء لكن بسوء ،دعوني أقول لكم بأن املغاربة كيتسناو
منكم شوية ديال الصدق وشوية ديال املعقول ،أروا املغاربة من
أنفسكم خيرا ،أروهم من قراراتكم ومن اختياراتكم خيرا ،اجهرو من
باب املسؤولية وفي ضوء النقد الذاتي بما تماديتم في التكتم عليه ،أعني
العجز والفشل في تدبير ملفات كبرى حساسة ،والتعليم واحد من هذه
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امللفات.
التعليم ،السيد رئيس الحكومة ،رغم ما قلتم في حالة إعاقة
حقيقية ،وحكومتكم باملقابل تعاني نقصا حادا في األفكار الدافعة
واملخصبة ،إن صح التعبير ،للحقل التربوي والتكويني والتعليمي،
تعانون نقصا في النفس وقصور في النفس السيد رئيس الحكومة.
ال يمكن أن نخفي على أنفسنا أن التعليم هان كما هان كل �شيء،
اليوم أتيحت الفرص ولكن أضعتموها لألسباب التي ذكرت ،وآخر
فرصة كان مشروع قانون اإلطار اللي باملناسبة رغم أنه السيد وزير
التربية الوطنية الزال حبيس للممر الدستوري وحبيس املمر التشريعي،
شرعتم في إصدار مذكرات ملزمة للمعلمين وللمتعلمين حتف أنف
البرملان ،وفي هذا استهتاربالبرملان وبمن صوت على البرملان.
كان املفروض أن تعتبروا هاذ املناسبة محك اختبار حقيقي
للحكومة ،وعوض البحث عن ٍأرضية صلبة لتنزيل اإلستراتجية ديال
التغيير–أقول التغيير وال أقول اإلصالح ،ألن املغاربة سئموا الزمة
اإلصالح– عوض أنكم تناقشوه بجدية عومتم النقاش في تفاصيل ال
قيمة لها ،ال علميا وال فكريا.
ابتعدتم عن التحليل املوضوعي ،ألبستم هاذ املوضوع لبوس
السياسة ،حملتم لغة التدريس من األمر ما ال تطيق جعلتوها هي
اإلشكالية املركزية ،جعلتم من اللغة العربية الشماعة التي علقتم عليها
كل التبعات املرتبطة بفشل املنظومة ،وخليني نذكرك ،السيد رئيس
الحكومة ،بأن العرب وفقط بلغتهم العربية قادوا العالم في املعارف في
عصور ظالم الغيب ،خاصكم تذكرو هاذ ال�شي السيد رئيس الحكومة.
اليوم اإلشكال الحقيقي هو أنكم كتنطلقو من مرتكزات ال تمتح من
واقع األمة ،بغيتو تبنيو فلسلفة تربوية وتعليمية وتكوينية على أساس
ال يتمثل غاية األمة وال ينتصر ملصلحتها ،والدليل هو أنكم اليوم أهنتم
األساتذة وأهنتم املعلمين أمام البرملان ،املعلم ،األستاذ ومربي األجيال
اللي مفروض أن يكرم وأن تصان هيبته ويحافظ على كرامته يهان أمام
البرملان.
تشتكون ،السيد رئيس الحكومة ،من ندرة املياه والخصاص املهول
في هذه املادة الحيوية ،ولكن ال تتوانون في اإلسراف في استعمال ما
لديكم من هاذ املادة على قلتها في تفريق املتظاهرين بخراطيم املياه
أمام البرملان ،ناهيك عن الهراوات التي تتهاوى على الرؤوس وناهيك عن
األجساد التي تأكل من العصا ما ال يأكله الطبل عادة في الليالي الصاخبة
السيد رئيس الحكومة.
السيد رئيس الحكومة،
ملاذا لم تؤمنوا بالجهوية؟ إال في موضوع توظيف األساتذة الذين
فرض عليهم التعاقد؟ عالش ما فكرتوش جديا في طرح هذا املوضوع
على املستوى السيا�سي واملستوى االقتصادي واملستوى اللغوي
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واملستوى الثقافي؟ ملاذا تماطلون في حل امللفات العالقة واملعلقة بين
السماء واألرض ،ملف ضحايا النظامين ،اللي تيشوفو اليوم السيد
رئيس الحكومة بأن الحلول املقدمة ال تحمل بين ثناياها إال الحيف.
هاذ موضوع الزنزانة  9تجلي من تجليات الظلم البين التي أوقعته
الوزارة على املوظفين ديالها ،هاذ الوزارة اللي كتحرم الناس اليوم من
خالل املعاهد العليا في إتمام دراستهم واستكمال مشوارهم الدرا�سي،
بدعوى مبرر تقادم شهادة الباكالوريا ،عالش ما فكرتوش السيد رئيس
الحكومة في إصدار نظام أسا�سي متوازن يحل املشاكل كاملة؟ أنا ما
تنفهمش السيد رئيس الحكومة واش احنا اللي تنديرو القوانين وتنديرو
النصوص التنظيمية والقانونية وحتى الدساتيروال العكس؟
السيد رئيس الحكومة املحترم،
حاولو تراجعو أوراقكم في موضوع التعليم ،ودشنوا اإلصالح أو
التغيير عفوا بمصالحة حقيقية مع الذات ،اعتنوا بالعنصر البشري،
املعلم واملتعلم على حد سواء ،أعيدوا النظر في العالقة بين التعليم
وبين سوق الشغل ،حاولوا جهد املمكن أن تقتلعوا أسباب الجفاء
بين مخرجات املنظومة التعليمية في بالدنا ومتطلبات سوق الشغل،
الجامعات ال تجعلوا منها مصنعا ومشتال–كما قال زميلي ال�سي مربوح–
استنادا على الخطاب امللكي السامي ،ال تجعلوا منها فضاء ومشتال
ومصنعا إلنتاج اليأس واإلحباط والتطرف ،ما تخليوهاش مسرح
للتدافع السياسوي النفعي الضيق.
ما�شي بالضرورة يكون شرط التعيين في منصب رئيس الجامعة ومدير
مدرسة املهندسين ومدير مدرسة التسيير والتجارة وعميد في الكلية،
ما�شي بالضروري يكون هاذ املعيار ويكون هذا الشرط هو االنتماء إلى
حزب بعينه ،بنيو التعيين على الكفاءة على الحضور العلمي ،بنيوه
على الغزارة الفكرية وعلى الثراء الفكري وعلى التجارب التي راكمها هذا
الشخص في مجال معين ،ويمكن يصرف عن طريق هاذ املنصب هذا
ويخدم بالده ويخدم اململكة املغربية.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
كيظهر لي بأنه (ما بقاش لي الوقت) فقط ..ما كاين باس ،حتى
أحتفظ بحق فريقي في التدخل في السؤال.
على أي ،ليس في الوقت متسع ،غنقول لك أودي ،السيد رئيس
الحكومة املحترم ،ما ينقصكم اليوم هو مشروع مجتمعي ينطلق من
حاجيات ومن واقع املغرب ،هذا هو اإلشكال الحقيقي ،وهذه قناعتي
أجهربها.
صحيح غتكون عندنا مناسبة ملناقشة حصيلة نصف الوالية،
ونسأل هللا أن نؤجر ألننا سنهدي للحكومة عيوبها وخطاياها ،لعلها
تتطهرمنها في هذا الشهراألبرك.
وشكرا لكم.
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السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية.

املستشارالسيد عبد العلي حامي الدين:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
هذه مناسبة لكي أتناول الكلمة بمناسبة نقاش منظومة التربية
والتكوين في سياق وطني مطبوع بنقاش عمومي حول هذه املسألة
الحيوية والحساسة واإلستراتيجية.
هي مناسبة أوال لكي نهنئكم بالحصيلة املرحلية للحكومة ،والتي
نعتبرها حصيلة متميزة بكل موضوعية وبعيدا عن خطابات التيئيس
والعدمية.
لدينا مالحظات ،لكن في نفس الوقت نحن نقدر اإلنجازات حق
قدرها ،هذه الحصيلة التي ساهمت فيها مختلف القطاعات الحكومية
بما فيها قطاع التربية والتكوين ،نسجل السيد رئيس الحكومة أن قطاع
التعليم تميز بزيادة مهمة على مستوى امليزانية ،زيادة  %25من سنة
 2016إلى  ،2019وهذا رقم مهم جدا.
تعزز نظام الدعم االجتماعي ،كما قلتم ،التوسع الجغرافي لبرنامج
"تيسير" بزيادة تقريبا وصلنا إلى حوالي  2ديال املاليين ديال التالميذ
الذين يستفيدون من هذا البرنامج ،الرفع من مناصب الشغل
املخصصة للتدريس ،تقريبا  70000خالل  3سنوات األخيرة ،هذا راه
رقم معبرومهم ،غيرأننا نسجل بكل أسف نوعا من االرتباك في إرساء ما
سميتموه بآلية التوظيف الجهوي.
وفي هذا السياق ندعو إلى املزيد من التدقيق في هذا املفهوم من
الناحية القانونية والتنظيمية ،حتى يستجيب للضمانات األساسية
التي يقرها الدستور ،على غرار النظام األسا�سي للوظيفة العمومية،
مع ضرورة االستدراك السريع لحاجات أطراألكاديميات ،الذين نفتخر
بهم ،لكن هم في حاجة ماسة إلى التكوين النظري وامليداني الالزمين،
حرصا على جودة األداء وجودة املردودية.
ال يفوتني أيضا ،بصفتي رئيس لجنة التعليم والشؤون االجتماعية
والثقافية ،أن أقول بأن هناك حاجة حيوية ،وهنا اطلب من السيد
وزيرالتربية الوطنية ،حاجة حيوية ليستجيب لدعوات الفرق البرملانية
حينما تكون هناك حاجة للتواصل ،سواء مناسبة الدخول املدر�سي
والجامعي أو بمناسبة االحتجاجات التي يعرفها القطاع في بعض
األحيان ،ألننا نحن عامل ميسر ومساهم أيضا في حل مجموعة من
اإلشكاالت.
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ال يفوتنا في فريق العدالة والتنمية أيضا أن ننهئ كافة األطر التربوية
على تغليبها لصوت العقل والحكمة واملصلحة التربوية للتالميذ على كافة
االعتبارات األخرى ،مع تأكيدنا على ضرورة مواصلة الحوار وااللتزام
بتنفيذ مخرجات الحوارمع النقابات الجادة والعمل على تسوية امللفات
العالقة ،ضحايا النظامين أساتذة السلم  9حاملي الشواهد وغيرهم.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
رغم العناية امللكية السامية بهذا القطاع اإلستراتيجي والحيوي،
ورغم املجهودات املبذولة من طرفكم ،ورغم اإلمكانات املالية والبشرية
املرصودة للتعليم ،فإن لدينا بعض التساؤالت أو بعض التخوفات ،إن
لم نقل بعض االختالالت التي ربما ذات طبيعة بنيوية.
التخوف األول :هو ذو طبيعة مؤسساتية وهو املتعلق بإقدام وزارة
التربية الوطنية على تنزيل بعض مقتضيات الرؤية اإلستراتيجية ،السيما
تعميم تدريس املواد العلمية باللغة الفرنسية ،خارج منطوق الفصل
الخامس من الدستور والرؤية اإلستراتيجية نفسها ،وأيضا تصريح غير
مفهوم للسيد وزير التربية الوطنية املحترم داخل هذه الغرفة عن عزم
الوزارة تنزيل الرؤية اإلستراتيجية بشكل منفرد بعيدا عن أي تأطير
قانوني وتشريعي.
وهنا نريد أن نذكر الجميع بأن اعتزازنا بالتوافق الوطني الكبير في
إطار املجلس األعلى للتربية والتكوين بين مختلف الفاعلين حول الرؤية
اإلستراتيجية ال يلغي الحقيقة الدستورية والسياسية املستقرة في
الفصل  168من الدستور الذي يعتبر املجلس هيئة استشارية مهمتها
إبداء اآلراء حول كل السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي
تهم التربية والتكوين والبحث العلمي ،بينما يختص البرملان بوضع
السياسات العمومية بواسطة القانون ،كما ذهبت إلى ذلك املحكمة
الدستورية.
ولذلك نحن ندعو إلى التأني في هذا املوضوع إلى حين إصدارالقانون
اإلطار الذي نعبر عن انخراطنا املبدئي في التعاطي معه بكل إيجابية في
إطار التوافق الوطني الضروري حول هذا املشروع االستراتيجي الكبير،
ونحن جاهزون ملناقشته في مجلس املستشارين حينما يحال علينا.
التخوف الثاني ،السيد رئيس الحكومة ،نابع من أحد األرقام
املفزعة التي تؤكد إغالق  191مدرسة ابتدائية وثانوية بين عامي 2008
و 2013وهذا رقم قديم ،هذا الرقم مرشح لالرتفاع ،وخاصة في مدينتي
الرباط والدار البيضاء ،وهناك مدارس حكومية أخرى مهددة باإلغالق
مما يدعو إلى القلق بشأن التزام الدولة بتوفير التعليم للجميع ،مجاني
وذو جودة.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
لقد نبهت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة
لألمم املتحدة إلى هذه املشكلة وطالبت الحكومة املغربية بالتزامات
حازمة ملنع عدم املساواة في الحصول على التعليم ،وتشير تقارير بعض
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املنظمات غيرالحكومية ولجنة الخبراء التابعة لألمم املتحدة إلى ما تعتبره
تطورا غير محكم للتعليم الخاص في املغرب ،وتعزيزا لعدم املساواة في
التمتع بالحق في التعليم ،ذلك أن نظامنا التعليمي بات يكرس الفوارق
االجتماعية نتيجة غياب رؤية تكاملية بين القطاع العام والخاص ،وما
يجري اليوم من احتجاجات لطلبة كلية الطب هو أيضا نتيجة وامتداد
لغياب هذه الرؤية.
إننا ندعو في فريق العدالة والتنمية إلى اعتماد رؤية تكاملية جديدة
مبدعة وخالقة بين القطاع العام والخاص ،تقوم على أساس محورية
دور الدولة في إعادة بناء النظام التعليمي املغربي املنشود.
التخوف الثالث ،السيد رئيس الحكومة ،على مستوى العرض
البيداغوجي:
لقد خلف تنزيل وإرساء مسالك جديدة بشكل مستعجل ودون
وضوح في األفق كمسلك الباكالوريا الدولية ارتباكا في صفوف األسر
والتالميذ ،ناهيك عن املشاكل التي تعرفها املدرسة العمومية منذ إلغاء
التدريس ببيداغوجية اإلدماج.
وفي هذا اإلطار نتقاسم معكم ،السيد رئيس الحكومة ،طموحكم
بضرورة إحداث ثورة في مجال التعليم وبالضبط في الجانب البيداغوجي
ومراجعة املناهج التربوية ،كما نؤكد من جهة أخرى على الحاجة املاسة
إلى التخلص من مجموعة من اآلفات التي يسميها النظام الفنلندي
يسموها الجراثيم ،البد من التخلص من مجموعة من الجراثيم.
اآلفة األولى هي تكثيف املواد أو ما يسمى بالتعليم البنكي ،يعني
تخزين الطالب والتلميذ ملعلومات ،ثم بعد ذلك مالحقته بكثرة
االختبارات واالمتحانات وهذه هي اآلفة الثانية ،وطول ساعات الدراسة
التلميذ له طاقة محدودة الستيعاب املعلومات ،حينما يتم تخزين
مجموعة من املعلومات في عدد ساعات طويل ،هذا ال يشجع من
الناحية البيداغوجية وهناك الكثيرمن الدراسات حول هذا املوضوع.
ثم إثقال كاهل التلميذ بالواجبات املنزلية ،هذا النظام أصبح اآلن
متجاوزا في العالم البد من مراجعته ،ال على مستوى املدرسة العمومية
وال على مستوى النظام الخاص ،وهو ما يؤكد حاجتنا بالفعل إلى ثورة
حقيقية على مستوى املناهج والبرامج.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
تابعنا إنجازات كبيرة على مستوى وطموح املتعلق بتعميم التعليم
األولي وهذا البرنامج نتصور أنه سيمكن بالدنا من إعطاء دفعة قوية
للمدرسة العمومية ،مع تسجيلنا لبعض اإلشكاالت والصعوبات
مثل غياب آليات للمراقبة والتتبع ،وأيضا التباين الكبير على مستوى
البنيات التحتية بين الوسطين الحضري والقروي.
قطاع التكوين املنهي ،السيد رئيس الحكومة ،ننوه باعتماد
الحكومة خارطة طريق املتعلقة بتطوير التكوين املنهي وإحداث مدن
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املهن والكفاءات ،هذه الرؤية التي أشرف عليها جاللة امللك باعتبارها
إستراتيجية حقيقية لتعزيزالقدرة التنافسية للمقاوالت وعامال أساسيا
إلدماج الشباب في سوق الشغل ،وقد نظمنا كفريق لقاءا دراسيا
وانتهينا إلى مجموعة من الخالصات حتى نواكب هذه اإلستراتيجية،
سنزودكم بها مباشرة بعد ذلك.
السيد رئيس الحكومة،
فيما يتعلق بالتعليم العالي هناك مجهود معتبر على هذا املستوى،
لكن الزلنا بعيدين عن تحقيق تعليم عالي ذي جودة ومنصف ،وهو ما
يعكس الترتيب املتدني للجامعات املغربية ،كما أن االعتمادات املقررة
للبحث العلمي الزالت لم تصل حتى إلى  %1الذي أقره امليثاق في السابق،
مازلنا تقريبا في .0.8
ظاهرة االكتظاظ الزالت موجودة ،البنية التحتية متوسطة إلى
ضعيفة ،ضعف امليزانية املخصصة للجامعات تصرف أساسا في
التسيير على حساب االستثمار ،لكن نشدد على ضرورة املحافظة على
جوالحوارواالنفتاح ،الذي طبع دوما الفضاء الجامعي وتجنب التضييق
على األنشطة الفكرية والتظاهرات العلمية املنظمة داخل الجامعات.
كما ننبه إلى حالة الركوض التي تعرفها بعض الجامعات واملؤسسات
التي تأخر فيها عملية تعيين املسؤولين ،إما الجامعات واملؤسسات،
مع تأكيدنا كذلك على ضرورة تعميق النزاهة والشفافية في اختيار
املسؤولين بعيدا عن االعتبارات الحزبية أو السياسية.
وفي األخير ،إننا في فريق العدالة والتنمية ندعو إلى استحضارمبادئ
دستور  2011والروح التوافقية التي طبعت الرؤية اإلستراتيجية بين
مختلف الفرقاء ،خصوصا ما تعلق بلغة التدريس الذي انحرف عن
مساره البيداغوجي وأصبح نقاشا إيديولوجيا ،نعبر مرة أخرى على
استعدادنا للتوافق حول هذا القانون.
شكرا لكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة اآلن للفريق الحركي.

املستشارالسيد الطيب البقالي:
شكرا السيد رئيس الحكومة املحترم على توضيحاتكم الهامة.
وتفاعال مع هذه التوضيحات فإننا نود في الفريق الحركي أن نعرض
منظورنا إلصالح منظومة التربية والتكوين بعيدا عن التشخيص الذي
نختلف حوله جميعا ،كما ال نختلف عن الحاجة إلى اإلصالح ،ولكن
بالتأكيد قد نختلف في الطريق إليه وفي نوع اإلصالح املنشود.
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أوال ،نعتقد جازمين أن مشروع القانون اإلطار للتربية والتكوين هو
مدخل أسا�سي وخارطة طريق نحو تعليم ناجع ،مبني على خيط ناظم
يؤسس لتكامل التعليم والجودة ويبني مدرسة املساواة واإلنصاف
والتنمية البشرية املستدامة.
وفي هذا اإلطار ،نجدد الدعوة إلى التعجيل بإخراج هذا القانون إلى
حيزالوجود وجعل املدرسة املغربية بعيدة عن الحسابات اإليديولوجية
املتجاوزة والنزوع االنتخابوي الضيق ،مؤكدين في هذا السياق أن ال
جدوى من املزايدة حول اللغتين الرسميتين العربية واألمازيغية قصد
االلتفاف وحرمان أبناء املغاربة جميعا من حقهم املشروع في تعلم
اللغات األجنبية ،من خالل تدريسها والتدريس بها ،كخيار إستراتيجي
يرسخ املغرب املنفتح واملندمج في قواعد العوملة.
ثانيا ،حرصا على تجسيد املكانة الدستورية للغتين العربية
واألمازيغية ،ندعو إلى الكف عن عرقلة الحق الدستوري لألمازيغية
والسعي لحرمانها من حقوقها القانونية في التعميم واإللزامية بحرفها
األصيل تيفيناغ ووضع حد للمماطلة في إخراج قوانينها التنظيمية مما
يعتبر خرقا للمادة  86من الدستور ،وعليه نتطلع إلى مراجعات تجعل
عمل املؤسسات في مستوى املغرب الدستوري الجديد واالنتصار
للديمقراطية اللغوية والثقافية ولخيارالوحدة في التنوع.
ثالثا ،في نفس السياق ندعوالحكومة أوالبرملان لطلب رأي من املجلس
األعلى للتربية والتكوين حول تجربة  30سنة من اعتماد التعريب لتدريس
املواد العلمية قصد الوقوف على مواطن الضعف والقوة ،بغية إنقاذ
الجامعة املغربية من النتائج الكارثية البادية للعيان وباألرقام املخجلة
جراء االنفصال اللغوي املفروض على التالميذ والطلبة.
رابعا ،على املستوى املجالي ننتظر السيد رئيس الحكومة مخططا
للتعليم القروي قوامه املدرسة الجماعاتية وتوزيع منصف للموارد
البشرية عبر التأصيل القانوني للتوظيف الجهوي ،كما نتطلع إلى اتخاذ
التدابير الالزمة ألجرأة املخطط االستراتيجي للتكوين املنهي ،باعتباره
قطاعا واعدا وليس بديال احتياطيا ملنظومة التعليم.
أخيرا ،بخصوص التعليم العالي ،فإننا نتطلع السيد رئيس الحكومة
إلى تفعيل التقرير األخير للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث
العلمي واملبادرة إلى إصالح تشريعي عميق يصحح اختالالت هذا القطاع
الحيوي ،إلى جانب تعميم املنحة والرفع من ميزانية البحث العلمي
وربطه برهانات التنمية استراتيجيا وقطاعيا.
شكرا السيد الوزير.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار ،أظن استهلكو الوقت
ديالهم.
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الكلمة اآلن للفريق االشتراكي.

املستشارالسيد عبد الحميد فاتحي:
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الرئيس ،لن نختزل اإلشكاالت الكبرى ملنظومة التربية
والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين املنهي والتصورات
املمكنة لتجاوزها في ظل والية حكومة واحدة ،ألن األمر يتعلق بقضية
وطنية كبرى الزالت بعد قضيتنا قضية وحدتنا الترابية هي الشاغل
األساس لكل املغاربة.
فمنذ أكثر من  50عاما ونحن نردد خطاب اإلصالح ،وكانت هناك
عدة لجان وبرامج وتصورات ،والحكومات املتعاقبة كان في صلب
اهتمامها هذا املوضوع ،إال أنه لألسف الشديد فكل مرة نضع نفس
التشخيص ونعيش نفس اإلشكاالت وال تصل املخططات اإلصالحية إلى
خلق االستقرار واالستمرارية في املنظومة ،في سياق سيا�سي عام ال يعير
كبير شأن إلى ربط املسؤولية باملحاسبة ،وآخرها البرنامج االستعجالي
وكيفية تدبيره وآثاره امللتبسة على املنظومة بكاملها.
السيد الرئيس ،قد تكون حكومتكم محظوظة إذ تحملت املسؤولية
في ظل امتالك بالدنا لرؤية إستراتيجية ملنظومة التربية والتكوين -2015
 2030كنتاج لنقاش صحي ملكونات املجتمع املغربي في إطار املجلس
األعلى للتربية والتكوين ،وهو ما يجعل من أولوياتها ترجمة الرؤية
اإلستراتيجية إلى تصورات تشريعية وتنظيمية وتدبيرية.
وفي هذا اإلطار ،البد أن نميزبين مستويين:
املستوى األول مادي محاسباتي ،تم بذل مجهود في إطاره على
مستوى املوارد املالية والبشرية والبنيات.
املستوى الثاني منهجي برامجي بيداغوجي ،وهو الجانب الذي لم
نحرز فيه تقدما داال وال زلنا نجترمناهج هجينة غيرقادرة على الرفع من
جودة التعلمات.
لذلك البد من اإلقرار باملجهود الذي تم بذله على مستوى تعميم
التمدرس ،خاصة في العالم القروي ،والخطوات األولية في إقرارالتعليم
األولي وأيضا توفير األدوات والبنيات املساعدة على التمدرس من
داخليات ومطاعم مدرسية ونقل مدر�سي.
أيضا تم تطوير الطاقة االستيعابية والكادر البشري ملواجهة
االكتظاظ رغم أن ذلك تم على حساب جودة التكوين ،تلك كلها عوامل
ساهمت في التقليص من حجم الهدراملدر�سي.
إال أن هناك إشكاالت حقيقية لم تستطع الحكومة مواجهتها
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وإيجاد حلول لها ،خاصة األزمات املتعددة واملتكررة لتوقف الدراسة
بسبب اإلضرابات في التعليم املدر�سي ،ابتدائي إعدادي والتأهيلي،
امللفات املطلبية لعدد من الفئات التعليمية املطروح على طاولة الحوار
منذ سنوات دون إيجاد حلول لها ،أذكر من بينها الزنزانة  ،9ضحايا
النظامين ،حاملي الشهادات ،اإلدارة التربوية ،املبرزون واملستبرزون،
كذلك األزمة األخيرة ألساتذة أطر األكاديميات والتي كادت أن تعصف
بالسنة الدراسية لهذه السنة لوال تعقل وحكمة ،سواء األساتذة أطر
األكاديميات وكذلك النقابات التعليمية التي ساهمت بشكل كبير في
الوصول إلى هاذ املوقف الذي أدى إلى استئناف الدراسة.
لذلك نطلب من الوزارة مواصلة الحوار االجتماعي إليجاد حلول
حقيقية لهذه اإلشكاالت املطروحة ،خاصة وأن فئات تعليمية عديدة
تعاني مشاكل حقيقية كل يوم.
السيد الرئيس ،إن تفكيرنا السليم ال يسعفنا في استيعاب النقاش
الذي أثير داخل مجلس النواب بمناسبة عرض مشروع قانون اإلطار
حول منظومة التربية والتكوين والذي عكس وضعنا السيا�سي الصعب
واملتجلي في طغيان الحزبية الضيقة واختزال إشكاالت املنظومة في اللغة
وتجاهل الجوهر التربوي البيداغوجي واملفاهيمي في مشروع الرؤية
اإلستراتيجية ،وهو ما ال يخدم املنظومة ويتعارض مع خطاب اإلصالح
الذي يردده الجميع.
لذلك ،عندما نتحدث عن الرؤية اإلستراتيجية ونتحدث عن
اإلرادة السياسية ونتحدث عن التوافق الوطني فال يمكن أن نفهم ،أن
نستوعب البلوكاج الواقع اليوم في مجلس النواب حول قانون اإلطار
والذي هو الترجمة األولية للرؤية اإلستراتيجية .2030-2015
السيد الرئيس ،إن منظومة التعليم العالي ببالدنا املتعددة بأوزانها
الديموغرافية املتباينة تشكل نظاما غير متجانس في سياق انشطار
وتراتبية نظامين ،نظام الولوج املفتوح ونظام الولوج املحدود ،والذي
خلق واقعين مختلفين كلية ،واقع مؤسسات الولوج املفتوح بسماته
األساسية في االكتظاظ والهدر الجامعي والنقص البيداغوجي واآلفاق
املغلقة مع سوق الشغل وواقع مؤسسات الولوج املحدود والتي ال
تعيش نفس اإلشكاالت ولها على كل حال تمفصالت مع سوق الشغل.
فرغم اإلصالحات املنجزة ما بين  1997و ،2014وخاصة القانون
 01.00الزالت االختالالت قائمة والزال األساتذة الباحثون يعيشون
أوضاعا صعبة في ظل استقاللية غيرمكتملة للجامعة وموارد وإمكانيات
غير كافية ،سواء لضمان الحق الطبيعي للطلبة في الزمن البيداغوجي
الضروري أو في توفيرالشروط املادية واملعنوية للبحث العلمي الرصين.
إن إخراج تعليمنا العالي من وضعيته الحالية يفترض أن تحرص
الحكومة والجامعات من خالل مسؤوليتها السياسية من جهة،
والعلمية من جهة ثانية ،على إقرار التجانس الضروري بين مكونات
التعليم العالي وإقرار حكامة استباقية قائمة على املساءلة والعمل على
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تثمين جودة التكوينات في نظام الولوج املفتوح واعتبار التكنولوجيا
الرقمية رافعة للتحول الكبير بالجامعات ،وضرورة االرتقاء باملساءلة
األكاديمية وتثمين هيئة التدريس من خالل نمط التوظيف والتقييم
الذاتي.
السيد الرئيس،
إن تطوير الجامعة املغربية يقت�ضي االعتراف بالكفاءات الوطنية
وتحميلها املسؤولية في إطار الوضوح والشفافية ،وليس كما يروج في
اإلعالم بتجلياته املتعددة حول الخلفيات السياسية والحزبية الضيقة
املتحكمة في التعيينات في مناصب املسؤولية ،سواء رؤساء الجامعات أو
عمداء الكليات أو غيرهم ،بذل االستحقاق والجدارة والكفاءة العلمية.
وهذا السياق وإن صح لن يزيد تعليمنا العالي إال تراجعا وتأخرا في
تكريس مخزي لبعض املمارسات املشينة التي الحت مؤخرا في الساحة
الجامعية.
شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة اآلن لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،أظن استهلكو
الوقت ديالهم.
فريق االتحاد املغربي للشغل.

املستشارالسيد عزالدين زكري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
إن االتحاد املغربي للشغل واعتبارا لدوره التاريخي في تأسيس
املدرسة العمومية ومؤسسات التكوين املنهي ،وإيمانا منه بأن املدرسة
هي قاطرة التنمية والتقدم على كافة املستويات ،يرى أن إخراجها
من واقع األزمة الهيكلية املركبة ينطلق من تحديد موضوعي لصلب
إشكاالت املنظومة التعليمية من جهة ،وإشراك فعلي لكل مكوناتها
في وضع وتنفيذ اإلستراتيجيات اإلصالحية من جهة ثانية ،على عكس
الرؤية التي تنطلق من خلفية قطاعية وبمنظور محاسبتي ،يخضع
ملزاجية التدبيرالحكومي املرتبط بسياسة اإلطفائي املرتبك.
إن واقع التخبط واالرتجال وغياب اإلرادة السياسية الحقيقية
والتجاذبات اإليديولوجية العقيمة ال يزيد الوضع إال تأزما ،وما
عاشته األسرة التعليمية خالل هذا املوسم الدرا�سي من احتقان،
الذين فرض عليهم التعاقد وضحايا النظامين ،واإلداريين التربويين،
واملراقبين التربويين واملساعدين اإلداريين والتقنيين وحاملي الشهادات
واملتصرفين واملغضوب عليهم املحرومين من الترقية خارج السلم
واملرسبين بشكل ممنهج وخريجي مسلك اإلدارة التربوية ،إضافة إلى
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االستعباد املمارس من طرف شركات املناولة في الحراسة والنظافة،
لدليل على التخبط الحكومي وعجزه في إيجاد حلول جذرية.
السيد رئيس الحكومة،
إن االتحاد املغربي للشغل يرى أن إصالح املدرسة العمومية في
شمولياتها ليس أمرا تقنيا أو قطاعيا ،إنه في صلب اإلصالح املجتمعي
الشامل ،إنه الوجه اآلخر لإلصالحات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،ولذلك وجب:
 توفير البيئة الحاضنة للفعل اإلصالحي في املجال بإشراك الفرقاءاالجتماعيين إلرساء سياسة أكثرفاعلية واستدامة؛
 وضع سياسة تعليمية شمولية مندمجة تحقق االلتقائية بينالقطاعات الحكومية وإخراج قانون اإلطار وفق املقاربة التشاركية
خارج التجاذبات اإليديولوجية والسياسوية؛
 توفيرالعدالة املجالية في االستفادة من خدمة التعليم العمومي؛ عدم املساس بمجانية التعليم ،ضمانا لتفعيل الحق الدستوريللمواطنين في التعليم؛
 رفع الظلم والحيف عن نساء ورجال التعليم وتحسين أوضاعهماملادية واالجتماعية؛
 مراجعة املناهج التعليمية في إطار االنفتاح ورد االعتبار ملؤسسةالتكوين البيداغوجي ،لتأهيل خريجي املؤسسات التعليمية وتسهيل
إدماجها في سوق الشغل؛
 تقليص الفوارق بين التعليم العمومي والتعليم الخاص.السيد رئيس الحكومة،
إن اإلنفاق على املدرسة العمومية والتكوين املنهي هو استثمار
في العقل والعلم واملعرفة والكفاءات ،استثمار في اإلبداع واالبتكار
واملواطنة.
بالنسبة للتكوين املنهي على الرغم من دوره املحوري في التنافسية
االقتصادية للبلدان وفي الرقي االجتماعي لألفراد ،الزالت املنظومة
ببالدنا تعيش العديد من االختالالت التي تحد من قدرتها على إعداد
الرأسمال البشري الذي تحتاجه بالدنا ملواكبة التحوالت االقتصادية
واملجتمعية ومن ضمنها:
تقادم العرض التكويني الذي ينبني على أساس نموذج متجاوز
لتنظيم العمل؛
املراهنة على الكم 433 ،ألف متدرب ومتدربة على حساب الكيف
والجودة ،وهو ما تؤكده النسبة املحدودة لالندماج في سوق الشغل؛
 ضعف امليزانية املرصودة مقارنة مع التجارب املقارنة ب  %0.5منالناتج الداخلي الخام ،مقابل  %1.5في فرنسا؛
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 عدم االهتمام باألوضاع املادية واملعنوية للمستخدمين بالقطاع؛ تملص اإلدارات من التزاماتها االجتماعية.وفي إطار خارطة الطريق حول منظومة التكوين املنهي التي قدمت
لصاحب الجاللة نثير انتباهكم ،السيد رئيس الحكومة ،إلى خطورة
إرساء تكوين منهي بسرعتين ،سرعة مدن املهن والكفاءات اإلثنى عشر
من جهة ،وسرعة مكتب التكوين املنهي من جهة ثانية على حساب هذا
األخير ،ومن تم ضرورة إعادة تأهيل مكتب التكوين املنهي وإنعاش
الشغل وفقا لألهداف التي أن�شئ من أجلها.
كما أنه البد من الحفاظ على حكامة تسييرمؤسسات التكوين املنهي
قاطبة ،أي املنظومة في شموليتها ،تفعيال ملبدأ الحكامة ثالثية التركيب
كما تحث على ذلك االتفاقيات الدولية املتعلقة بالتكوين املنهي وامللزمة
لبالدنا.
شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة اآلن للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي .تفضلي
السيدة الرئيسة.

املستشارة السيدة عائشة ايتعال:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
في البداية نشكركم السيد رئيس الحكومة على جوابكم الذي
تضمن معطيات دقيقة حول قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي.
نحن في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي نذكر السيد
رئيس الحكومة أنه خالل شهر دجنبر وأثناء جلسة املساءلة الدستورية
تداولنا جميعا وبحضوركم مجال تأهيل املوارد البشرية والوطنية
وتعبئتها ،لتحقيق التنمية االجتماعية وبلوغ أهداف اإلستراتيجية
التنموية واإلقالع االقتصادي ،وقد أكدنا حينها على إثارة مجموعة من
التساؤالت نرى من الالزم التذكيربها اليوم ونحن نناقش موضوع التربية
والتكوين املنهي لكن بشكل أعمق.
أوال ،هناك تطور كمي في اإلنفاق على التربية والتكوين ،لكن نتساءل
عن الوقع والتأثير اإليجابي لهذا التزايد على التنمية البشرية وتأهيل
شبابنا لخوض مغامرة الحياة بأمان.
ثانيا ،ملاذا يغيب التناسب بين النمو االقتصادي واملوارد البشرية
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وكيف نؤسس لعالقة متوازنة بين النمو االقتصادي وتأهيل املوارد
البشرية؟
ثالثا ،تعليمنا العالي مطالب اليوم باالستجابة للطلب االجتماعي
امللح ،مطالب كذلك بتقديم عرض لتكوين جيد يمكن الخريجين من
املؤهالت ملواجهة الحياة وسوق الشغل ،فعلى الجامعات املغربية أن
تكون شباب قادرين على تحمل املسؤولية داخل املقاوالت وداخل
املؤسسات لتكون قادرة على مواجهة التنافسية الدولية.
رابعا ،إن الفوارق االجتماعية تفاقمها الفوارق املدرسية ،ولهذا فإن
ضمان تكافؤ الفرص لجميع األطفال في ولوج تربية جيدة باسم العدالة
االجتماعية ،إن لكل طفل مغربي من حقه املشروع أن يحصل على حقه
املشروع لالستفادة من خدمات املدرسة العمومية بشكل متكافئ ،وهذا
يقت�ضي الرفع من جودة التعليم العمومي وتحسين خدمات املدرسة
العمومية ،وخصوصا بالعالم القروي واملناطق الجبلية.
خامسا ،كيف يمكن معالجة الهوة الكبيرة بين تكوينات التكوين
املنهي والحاجات املتزايدة لسوق الشغل ،والسيما في املجاالت
االقتصادية والتكنولوجية الجديدة؟
وفي األخير ،السيد رئيس الحكومة ،منظومة التربية والتكوين ال
يجب أن تخضع ملزايدات سياسية أو تكون مجال لالختالف بل هو
مجال يخلق االلتقائية لجميع القطاعات والفئات والنخب الفكرية،
ومستقبل شبابنا هو اليوم هو منظومة التعليم ألن هو املفتاح إلخراج
شبابنا من دائرة الشؤم والتذمرإلى دائرة التفاؤل وتكافؤ الفرص.
شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة الرئيسة املحترمة.
الكلمة اآلن للسيد املستشاراملحترم ال�سي عبد اللطيف أعمو.

املستشارالسيد عبد اللطيف أعمو:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،
السيدات الوزيرات،
السادة املستشارين،
السيدات املستشارات،
السيد رئيس الحكومة،
نشاطركم الرأي في اعتبار منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
شأن مشترك يهم الجميع ،ولكن في آخر املطاف ستبقى حكومتكم هي
املسؤولية عن هذا العطب الحاصل واملسؤولية بجميع مكوناتها ،ولو
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فعلتم أو تفاعلتم الذكاء الجماعي واستحضرتم املصلحة الوطنية
الخالصة ،ملا ضيعنا الكثير من الوقت في معارك جانبية غير مثمرة،
فنتمنى أن تبادروا إلى وضع حد لهاته املحاصرة التي يشتكي منها الجميع.
في نفس الوقت قلتم بأنكم بصدد تنفيذ الرؤية اإلستراتيجية لسنة
 ،2030ونالحظ بأن املجلس األعلى للتعليم قام مؤخرا بتقييم أولي لهذه
الرؤية بخصوص الجامعة والتعليم العالي وبخصوص البحث العلمي
فخلص إلى أشياء البد أن توقظكم وأن تتأملوا فيها.
من جملة ما وصل إليه ،غياب جهاز سلطة لتنسيق السياسات
والبرامج القطاعية في البحث العلمي ،وصل كذلك إلى انعدام سياسة
واضحة ومعلنة في مجال البحث العلمي ،ال أقرأ عليكم التوصيات،
بمعنى أن الرؤية أصابها خلل وهي في منطلقها ،والجهات التي أصدرتها
بادرت إلى تقييمها–وهي حسنا فعلت–فأيقظتكم ،البد من أن تنتبهوا.
املسألة الثانية ،بالدنا تتعرف العناية بالبحث العلمي ألنه أنا
قصرت سؤالي في البحث العلمي كما جاء في الدستور في الفصل  26من
الدستور ،فبالدنا تتعرف البحث العلمي أو حاولت هيكلته منذ سنة
 1976بمقت�ضى ظهير 5غشت  76الذي بقي علبة فارغة ،ثم جاء قانون
 08.00اللي حدث املركزالوطني للبحث العلمي والتقني ،فالذي بقي رغم
بعض املجهودات مؤخرا على أن هناك مخطط في إطار تنفيذ الرؤية،
مخطط  ،2022ولكن إلى حد اآلن لم نسمع عنه أي �شيء ،فكم كان
بودنا ،السيد رئيس الحكومة ،وأنتم تناقشون معنا في إطار السياسات
العمومية لحكومتكم في هذا القطاع أن نسمع منكم موقع البحث
العلمي في السياسات العمومية ومآل املجهودات املبذولة عبر عقود،
وما هي حصة البحث العلمي في عمل الحكومة وفي توقعات امليزانية؟
ال أريد أن انتهي قبل أن أقول بأن من موقعنا كمجلس املستشارين
نثير انتباهكم إلى أن غياب البحث العلمي في املشاريع التنموية،
وبالخصوص في الجهات والجماعات املحلية عرقلة حقيقية وفشل
حقيقي لنمو البناء الجهوي أو تنزيل فكرة الجهوية املتقدمة.
كذلك املحصلة اآلن سوداء في آخراملطاف بالنسبة للبحث العلمي،
فلذلك أريد أن أحيي العلماء والنبغاء املغاربة الذين حصلوا ويحصلون
باستمرار على الجوائز ويشرفون وجه املغرب ،وجاللة امللك شرفهم
باألوسمة ،أليس هذا ال يوقظكم هذا في أننا نحن من جهة..
شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا.
طيب نستمع اآلن لرد السيد رئيس الحكومة املحترم على تعقيبات
السيدات والسادة املستشارين.
تفضل السيد الرئيس.
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السيد رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل.
شكرا للسيدات والسادة املستشارين املحترمين.
شوف غنقول لكم واحد القضية ،هاذي الحكومة عندها نفس
إصالحي واضح ،قوي ،جلي ،واملواطنين راه تيشفوه ،والنتائج على
األرض تبينه ،التبخيس ما عندو ما ينفع ،ما ينفع ال معارضة وال حكومة
وال بلد ،لن ينفعنا إال واحد الخطاب سيا�سي راقي ،اللي دار �شي حاجة
مزيانة خاص تقول له مزيانة ،وخاصنا نثمنو هاذ ال�شي ،راه ما�شي
رئيس الحكومة اللي تيدير ،ولذلك جاو بزاف ديال امللفات أنا ما غديش
نجاوب عليهم في األمور التفصيلية ،ولكن السيد الوزير مستعد عيطو
له للجنة وناقشو معه طوال وعرضا ،املالحظات الجديدة مرحبا بها ،كل
جديد للتطويرما يمكنش إال نقبلوه من أي كان ،وخصوصا من البرملان.
ولكن ثانيا راه كان واحد القضية راه بعض اإلخوان اللي هنا أحزابهم
سيرت هذا القطاع خمس سنوات ،وتنشكر األخ اللي جبد البرنامج
االستعجالي ،وخليونا ما نبقاوش نجبدو ذاك ال�شي.
لو كانت الحكومات السابقة كلها قامت بواجبها ما نوصلوش دبا
تنعمموالتدريس ،واش تعميم التدريس في املناطق القروية على الفتيات
باقي هذا قضية نخدمو فيها؟ إلى تنخدمو فيها أحنا حكومة اليوم دليل
على أن الحكومات السابقة لم تقم بواجبها كامال ،كل واحد دار شوية
من جهده ،باش نعترف ،كل واحد دارشوية من جهده ،ولكن كما كانت
الصعوبات في السابق فهي باقية هاذ الصعوبات.
فلذلك اسمحو ليا ،خاصنا نكونو نتعاونو ونبثو نفس ديال األمل
ونفس إصالحي ،خاصنا نشوفو بالدنا بطريقة إيجابية ،رغم وجود ،أنا
هاذ ال�شي تنقولو ،بالدنا غادية مزيان ،كاين مشاكل ،كاين تأخرات ،كاين
إشكاالت خاصنا نحلوها ،هاذ ال�شي كامل صحيح ،ولكن ما�شي القضية
مقلوبة ،يعني الجميل هو القليل والسيئ هو الكثير ،أنا بالعكس اإلنجاز
الجميل املفيد للبلد ،ألمنها ،الستقرارها ،ملواطنيها ،لشبابها هو الكثير،
وكاين مشاكل خاصنا نتعاونو نعالجها صحيح ،أنا متفق معكم.
طيب ،إذن الحكومة عندها نفس إصالحي قوي رغم العراقيل ،وأنا
ما غنقولش لك شكون هما هاذوك ،أشنوسميتيهم؟ أنا قلت لهم مسامر
امليدة ،ما نقولش لك شكون ،جميع السياسيين تيهضرو هكا ،ال�سي عبد
الرحمان اليوسفي شحال من مرة تيقول جيوب مقاومة التغيير ،ألن دبا
فينا هما؟ راه غيربغيت غيرنشوفهم نعرفهم ،املهم تيعكلوني ولكن أنا ما
شيفهمش ،كون شفتهم كون راه نغوت عليهم هما نيت .فهمتيني.
والتوظيف باألكاديميات التوظيف والتشغيل باألكاديميات اللي
هو سميناه واحد الوقت التوظيف الجهوي هو راه دليل على رؤية
إصالحية مستقبلية متكاملة ،واسمحو لي راه ما عندناش �شي حل آخر
وأنا تنشكرك ألنك قلتي خاص نعمموه لجميع القطاعات األخرى ،احنا
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ما نكرهوش ،ولكن دبا في التعليم عندنا األكاديميات اللي هي مؤسسات
عمومية يمكنها القانون من أن تشغل وتوظف ،يمكنها القانون باش
يكون عندها األنظمة األساسية ديالها ،باملناسبة القانون ينص على أنها
يمكن هي تكون عندها النظام األسا�سي للمستخدمين ديالها.
فلذلك تصرفات في إطار القانون ودارت هاذ ال�شي في إطار القانون،
تطويره إلى آخره هاذ ال�شي كل�شي مفتوحين ليه احنا ما عندناش مشكل.
إذن هذا دليل على أن الوضوح ،ألن عالش؟ وقلتها مرارا العدالة
املجالية مسؤوليتنا جميعا ،االعتناء بالوسط القروي وباملناطق الهشة
والهوامش والبعيدة مسؤوليتنا ،كيفاش تقول ليا وصل ليا املوظفين
والتعليم والصحة ألق�صى الجبال ثم تحيد ليا األدوات ،تقول ليا
األدوات متديرهاش ما يمكنش ،راه "رماه مكتوف اليدين في اليم وقال
له إياك إياك أن تبتل باملاء" ،قال ليك الحو في البحر ،كتف ليه يديه
وقال ليك متسردش كيفاش؟ ما يمكنش.
إلى بغينا واحد الهدف كاين وسائل للوصول إلى الهدف ،نطورو
هاذيك الوسائل نجودوها نحسنوها هاذ ال�شي كل�شي متفق معكم،
ولكن هاذي وسائل يشتغل بها دوليا وبان بأنه ..واآلن ظهرت نتائج ذلك.
النتائج ديالو أن االكتظاظ نقص بشكل كبيرواألرقام اللي تنقدموها
راه دقيقة ،ونقصات األقسام املشتركة ،راه واحد الوقت كنا  6في
القسم  6ديال املستويات في القسم ،املعلم كيقري  6ديال املستويات،
الحمد هلل قطعنا مع هاذ  6ديال املستويات 5 ،ديال املستويات ،باقي
عندنا  3و 4و 2صحيح ،ولكن األغلبية اآلن  2ديال املستويات %89
عندنا  2ديال املستويات ،واحنا بغينا نطورو ونقضيو على  6و 5و 4و3
ديال املستويات في القسم ،ألنه كيضر الجودة فعال هاذ املعلم مسكين
كيف غادي يدير؟.
فلذلك خصنا هذا راه عندو آليات وهاذ اآلليات ما عندنا كيفاش
نديرو ،وكتقول ليا وصل ليا املدرسة فين ولكن املعلم ماتوصلوش وا
كيف غنديرليه ،املدرسة بدون معلم وهذا ممكن غيرممكن.
فلذلك هاذي أمور واضحة عندنا فيها رؤية واضحة نطوروها،
نناقش ونتحاور مع األساتذة هذاك ال�شي كل�شي مفتوحين ليه احنا
بطبيعة الحال.
القضية ديال األمازيغية ،أنا حشومة عليك تبدا األمازيغية بهاذ،
بالعكس هاذ الحكومة أول قرار أنا إتخذته وقلتو في مجلس النواب
هو قضية إسناد األساتذة ،ألنه كنت األمازيغية نجحات والحكومات
السابقة خدمات مزيان كاع منوصلو هاذي  10سنين وهي كتراجع
التدريس ديال األمازيغية ،دبا اآلن احنا بالعكس عندنا إرادة وأول
�شيء قررنا نهيو ونقطعو مع قضية إسناد تدريس بعض املواد لألساتذة
األمازيغية ،ألن من قبل كيكون نقص وقصور كينوض املدير اإلقليمي
واحد األستاذ ديال األمازيغية تيقول ليه قري ليا املادة الفالنية العربية
وال الفرنسية هاذ ال�شي قطعنا عليه أوال.
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ثانيا ،ألول مرة دخلنا تدريس األمازيغية بقرار من رئيس الحكومة
وتوافق بطبيعة الحال من الجهات املعنية وتنسيق مع املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية إدخال األمازيغية وتدريسها في  5معاهد عليا ديال
اإلدارة والقضاء واملسرح والسينما إلخ ،ودخلنا ليها األمازيغية وبدأت
فعال تدريسها وكنشكر املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ألنه وفر لينا
الوسائل باش يمكن نديرو هاذ التدريس والخبرة ديالو الطويلة اللي
غادي تبقى دائما محتاج إليها لتطويرهذا.
بطبيعة الحال عدد من املؤشرات تتحسن وخصنا نعترفو بأنها
تتحسن وغادي نحسنوها أكثر ،وكاين مؤشرات اللي تحتاج إلى وقت
لتتحسن ولكن يمكن دبا نقولو بأنه على مستوى البنيات ،على مستوى
الهدر املدر�سي كيتطور ،على مستوى التعميم كيتطور ،على مستوى
البرامج االجتماعية كنعطيوكم ،دبا ديما كنجيو كنقولو طورنا امليزانية
ديال البرنامج كذا ،كيقول لك فين هو التأثيرديالو على املواطن؟ التأثير
ديالو أن  2ديال املليون طفل األسر ديالهم عندهم الدعم شهريا ،هذا
تأثيرمباشر.
عندما نقول  92000أرملة ب  158000يتيم ويتيمة كيتلقاو الدعم
شهريا ،راه هو مباشر ،كل شهر ،بمعنى هو عندو تأثير مباشر على
املواطنين .نقولو كاين جهات أخرى ما استفداتش ،كاين أطفال آخرين
ما كيستفدوش ،نقولو كاينة فئات أخرى تحتاج إلى دعم أنا معكم إن
شاء هللا ونتحزمو باش ندعموهم.
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القطاع الخاص ،ال يعود أيضا إلى تحوالت ديموغرافية في األحياء ،كاين
أحياء كانوا فيها ناس عندهم أبناء صغار ،كبرو األبناء ديالهم تزوجو
مشاو ألحياء أخرى ،ما بقاوش األبناء اللي يقراو في املدرسة االبتدائية،
إوا كيفاش؟ نخلي املدرسة االبتدائية كنشوف فيها محلولة باملفتش
باملدير واملعيدين إلى آخره وفيها  10تالميذ؟ ال يمكن ،أغلب املدارس
تسدات ،تسدات سبب التحوالت الديموغرافية.
هناك أيضا ميل لكثيرمن اآلباء إلى الذهاب إلى القطاع الخاص ،ولكن
خاصنا نشوفو ونعرفو بأنه طيلة هذين السنتين اآلن هناك رجوع من
الكثيرمن اآلباء من القطاع الخاص إلى القطاع العام ملا شافو انخفاض
االكتظاظ في املدارس وغيره من املؤشرات وقعت ،والت الجدية والت
الثقة أكثر في املنظومة ديال التعليم العمومي ،هذا كيفسر الرجوع،
راه كاين مدن اللي رجعت فيها  3000تلميذ في سنة واحدة من القطاع
الخاص إلى القطاع العمومي 3000 ،تلميذ هذا ليس شيئا بسيطا.
آخرمؤشراللي بغيت نوقف عليه هوالجامعة ديالنا والبحث العلمي،
يجب أال نظلم جامعتنا وال نظلم بحثنا العلمي ،وباقي خاصنا نديرو
جهود ،صحيح ،ولكن هناك باحثين كنحييهم اللي كيديرو جهود واللي
تميزو عامليا ،خاصنا باقي نديرو جهود ،ولكن ألول مرة اليوم استطاعت
 5جامعات مغربية وطنية من الدخول في التصنيفات الدولية من
بين  500جامعة عاملية األولى في العالم في التصنيف ديال شنغاي في
التنصيف ديال ( )Times Higher Education) (Webometricsهذه
كلها دخلت لها  5جامعات مغربية تنحييهم وكنتمنى لهم كل التوفيق،
وبطبيعة الحال هذا ال يكفي ،خاصنا نرتفعو دابا هذوك  500ما كافيش
ندخلو في  ،500خاصنا تكون عندنا واحد الجامعة في  100أو مائتين
األوائل إن شاء هللا ،وهذا ممكن وسندعم منظومة البحث العلمي،
نعمل جيدا ،وغادي نمشيو في الرفع التدريجي مليزانية البحث العلمي.

فلذلك هذا املنحى هو منحى واضح ،ولكن كاين واحد التأثير،
خاصنا ما ننساوش اإلخوان وال بعض اإلخوان هضرو على مؤشر
التنمية البشرية ،صحيح مؤشر التنمية البشرية باقي بعاد فيه ،ولكن
تنتحسنو سنة بعد سنة ،راه غيرفي  2016كنا في  126دبا  ،123تقول لي
التحسن بطيء ،صحيح ،ولكنا عندنا اآلن خارطة طريق باش يتحسن،
وإن شاء هللا في القريب سنشهد فيه تحسنات أحسن من ذي قبل،
ألن املعايير ديالو واضحة وغادين بواحد املنهجية بحال املنهجية ديال
ممارسة األعمال (  )Doing Businessألن خاصنا واحد املنهجية علمية
مضبوطة دقيقة للتأثير على املؤشرات باش يمكن تقدم دوليا في هذه
املؤشرات وغادي نتقدمو ،وإن كان املعدل ديالنا اليوم اللي هو 0.667
هو أعلى من املعدل ،0.6/1 ،معنى ذلك هناك تحسن ولكن نحتاج
إلى تطوير ذاك ال�شي عالش هذا التعميم ديال التعليم األولي ،إلزامية
التعليم حتى لسنة  ،16محاربة الهدر املدر�سي ،جهود محو األمية اللي
اعطيناها حتى هي كثافة من خالل الوكالة املعنية بمحو األمية ،هذا
باش يمكن نأثرو في املؤشرات اللي هي سنة التمدرس  ،5.5سنة تقريبا
بالنسبة للمغرب اللي خاصنا نحسنوه نوصلوه ل  6.5إلى  %7وغيشهد
مؤشر التنمية البشرية قفزة بإذن هللا كما شهدت مؤشرات أخرى
قفزات ،وغادي نرجعو لبعضها.

شكرا السيد رئيس الحكومة املحترم.
ننتقل ملعالجة أسئلة املحور الثاني ،املحور املتعلق "بسياسة
الحكومة في تدبير التوظيف في القطاع العام ورهانات تحديث اإلدارة
العمومية ،عندنا في هاذ الباب  3أسئلة أبدؤها بسؤال.

بقات لي واحد النقطة ديال إغالق املدارس ،أنا متفق معه ،ولكن
إغالق املدارس ال يعود فقط إلى تفضيل بعض اآلباء تدريس أبنائهم في

أعطي الكلمة ألول متدخل عن الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية ،تفضل السيد املستشاراملحترم.

صحيح هي باقي ضعيفة شوية نرفعوها ،ولكن ليس هذا التفسير
الوحيد وإنما حكامة البحث العلمي وحكامة صرف هاذ امليزانية هو اللي
أكدت عليه أكاديمية الحسن الثاني للعلوم و التقنيات أكثر هو اللي
غادي إن شاء هللا نشتغلو على تطويره في املستقبل.
شكرا جزيال.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:
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املستشارالسيد محمد سالم بنمسعود:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
نسائلكم حول حصيلة الحكومة في تدبيرالتوظيف في القطاع العام
ورهانات تحديث اإلدارة العمومية.
وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا.
عندنا سؤال كذلك في هذا املوضوع للفريق الحركي ،تفضل السيد
الرئيس املحترم.

املستشارالسيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة املحترم.
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
ال مجال للشك أن الوظيفة العمومية باتت في أمس الحاجة إلى
إصالح شمولي وعميق ،يوفر التوزيع املنصف للموارد البشرية جهويا
ومجاليا ،ويضمن جودة الخدمات العمومية.
ومن هذا املنطلق نسائلكم ،السيد رئيس الحكومة املحترم ،حول
التدابيرالتي ستتخذونها لتطويرالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة؟
شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا.
الكلمة اآلن ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،نفس
السؤال.
إذن ،تفضل السيد رئيس الحكومة املحترم لإلجابة على األسئلة.

السيد رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول
هللا.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أنا سعيد بمناقشة هاذ املوضوع املهم واإلجابة على هذا السؤال
املرتبط بالسياسة الحكومية في تدبير التوظيف في القطاع العام
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وتحديث اإلدارة العمومية ،هو موضوع ال شك من األهمية بمكان،
اعتبارا للتحديات التي يطرحها موضوع تحديث وتأهيل اإلدارة وتثمين
مواردها البشرية ملسايرة ديناميكية اإلصالح التي تشهدها بالدنا على
مختلف املستويات املؤسساتية ،اقتصادية ،اجتماعية وغيرها.
ومرة أخرى نفس ال�شيء بالنسبة للتعليم ،هاذ املوضوع هو موضوع
عميق الجذور في التاريخ ،منذ بداية االستقالل وهناك عزم مستمر
لإلصالح وهناك إصالحات وإجراءات متتالية لإلصالح ،وهناك شكاوى
مستمرة من اإلدارة ،وإلى رجعنا لألسئلة في  30سنة و 20سنة األخيرة
دائما هاذ املوضوع كيرجع ،فلذلك هو موضوع يرجع باستمرار.
ولكن أيضا هو موضوع حققت فيه بالدنا عدد من اإلنجازات ،لكن
كل إنجازغيرتيتجاوزو  3سنين  4سنين تيولي عاوتاني خاصو تطويرأكبر
وتحديث ،خصوصا أن العالم كله يتغيرونحن البد أن نتغيرباستمرارفي
مجال إدارتنا.
نحن واعون أيضا إلى أن اإلدارة تعاني من عدد من اإلشكاالت
أحيانا بنيوية وهيكلية ،فيها اللي أقل من حيث األهمية ،وهذا يعني
حاجة اإلدارة إلى إصالح هيكلي وشامل بديل عن االستمرارفي إصالحات
ظرفية أو إصالحات جزئية فقط والتي أبانت عن محدوديتها وعن
ضعف نجاعتها وتأثيرها.
وال يخفى عليكم األهمية القصوى التي يوليها جاللة امللك ،حفظه
هللا ،ملوضوع إصالح اإلدارة حيث ما فتئ جاللته ينبه إلى أوجه القصور
التي تعتري اإلدارة ،ومنها الخطاب السامي لجاللة امللك في افتتاح
البرملان بتاريخ  14أكتوبر  2016الذي جاء فيه " :إن املرافق واإلدارات
العمومية تعاني من عدة نقائص تتعلق بالضعف في األداء وفي جودة
الخدمات التي تقدمها للمواطنين."،
الخطاب السامي لجاللة امللك في عيد العرش املجيد سنة 2017
الذي أكد فيه جاللته على أنه من بين املشاكل التي تعيق تقدم املغرب
ضعف اإلدارة العمومية ،سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة
أو جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
إذن هناك توجيه واضح إلى ضرورة تجاوز هذه االختالالت ،كما
أن املجلس األعلى للحسابات عندو تقرير حول تقيم منظومة الوظيفة
العمومية سنة  ،2017رصد فيها عدد من االختالالت ووقف فيها على
عدد من التوصيات.
ومن منطلق التوجيهات السامية لجاللة امللك من جهة ،وأيضا
استنادا إلى مختلف التشخيصات املنجزة من قبل عدد من الهيئات
الوطنية من جهة ثانية ،وأيضا انطالقا مما ورد في البرنامج الحكومي،
فقد جعلت الحكومة من ورش إصالح اإلدارة وإصالح الوظيفة
العمومية إحدى األولويات التي تشتغل عليها.
وقد نص البرنامج الحكومي على التزام الحكومة بإصالح اإلدارة
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والخدمات العمومية وتقريبها من املواطن ومراجعة منظومة الوظيفة
العمومية وأساليب التدبيرواملساطراإلدارية ،ومن هنا سأتحدث في هذا
املوضوع على مستويين :املستوى األول إصالح نظام الوظيفة العمومية
املستوى الثاني هو تحديث هذه اإلدارة.
إصالح نظام الوظيفة العمومية اللي هو عندو أهمية خاصة ،وقد
التزمت به الحكومة كما قلنا في برنامجها ،وتقوم سياسة الحكومة في
مجال تدبيرالتوظيف في القطاع العام على مقاربة تروم تطويرمنظومة
التوظيف وجعلها أكثر استجابة لحاجيات مختلف اإلدارات العمومية
من املوارد البشرية ،ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ،تعزيز قيم
الشفافية واالستحقاق ،تكريس املبدأ الدستوري في ولوج الوظائف
العمومية حسب االستحقاق.
ومن هنا كان مجال االشتغال ديال الحكومة كالتالي:
أوال ،اإلصالح الشامل ملنظومة الوظيفة العمومية ،فقد عمدت
الحكومة إلى إعداد رؤية إستراتيجية ملراجعة منظومة الوظيفة
العمومية ،والتي تم تقديم خطوطها العريضة في مجلس الحكومة
املنعقد بتاريخ  14مارس  ،2019وهي الرؤية التي توجت مسار تشاوري
تم من خالله إشراك مختلف الفاعلين واملتدخلين ،كما تم التداول
بشأن هذا الرؤية اإلستراتيجية في املجلس األعلى للوظيفة العمومية
بتاريخ  16يناير ،2019وتقوم على إرساء وظيفة عمومية مهنية ومحفزة
وناجعة وقادرة على االستجابة للمتطلبات الراهنة عبر االنتقال من
التدبير اإلداري للمسارات إلى تدبير منهي مبني على الكفاءات ،وإن شاء
هللا سنستمر في تنزيل هذه الرؤية اإلستراتيجية التي قلنا خضعت
للتشاور ،وكانت مجال التشاور في املجلس األعلى للوظيفة العمومية وفي
مجلس الحكومة ،الرؤية ديالها الخطوط العريضة ديالها اآلن سنعمل
على تنزيلها من خالل مراجعة شاملة للنظام األسا�سي العام للوظيفة
العمومية ووضعه قريبا في إطار التشاور من جهة ،وأيضا وضعه على
مسطرة املصادقة؛
ثانيا ،تكريس مبدأ االستحقاق في ولوج الوظيفة العمومية ،وذلك
تفعيال للمبدأ الدستوري اللي تحدثنا عليه ،اللي هو االستحقاق لولوج
الوظيفة العمومية ،وهذا عملت فيه الحكومة جهود مقدرة.
أشير إلى أنه كانت جملة من التدابير واإلجراءات تهدف إلى تطوير
اآلليات والوسائل املعتمدة في التوظيف كانت من قبل عن طريق
مقتضيات املرسوم الصادر في  ،2011وذلك من أجل تكريس مبادئ
االستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص عن طريق تعميم املباراة،
باعتبارها آلية وحيدة لولوج أسالك الوظيفة العمومية ،مع إدراج
إمكانية التشغيل في اإلدارات العمومية بموجب عقود ،هذا في املرسوم
آنذاك ،وتعزيز مبدأ الشفافية في اإلعالن عن فتح الترشيحات لشغل
الوظائف العمومية عبر نشرها على بوابة التشغيل العمومي واملواقع
اإللكترونية لإلدارات املعنية ،وفي صحيفتين وطنيتين على األقل،
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إسناد مسؤولية اختيار املرشحات واملرشحين إلى لجن مكلفة بدراسات
الترشيحات.
وبعد سنوات من تطبيق هذه املقتضيات قامت الحكومة بتشخيص
وتقييم نظام املباريات العمومية للوقوف على الصعوبات العملية التي
تعيق في بعض األحيان تكريس املساواة وتكافؤ الفرص والشفافية
واالستحقاق في ولوج القطاع العام.
وملعالجة هذه االختالالت أصدرت الحكومة مرسوم  4يوليو
 2018بشأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ،ذلك أنه الكلفة
املالية للتوظيف أحيانا عالية ،أحيانا تيكون قطاع خاصو مهندس في
املعلوميات تيدير مباراة ،هاذ القطاع خاصو  3مهندسين في املعلومات
كيدير مباراة أخرى ،فلذلك اآلن أصبحت عندنا إمكانية مباراة موحدة
واحدة في تخصصات معينة ضمن الهيئات املشتركة ،ما يسمى بالهيئات
املشتركة بين اإلدارات ،وذلك من أجل ضمان فعالية ونجاعة مباريات
التوظيف وتكريس مبادئ املساواة والشفافية واالستحقاق وتكافؤ
الفرص بين جميع املغاربة في ولوج هذه املناصب العمومية ،واعتماد
أيضا معايير الكفاءة املهنية والنزاهة واالستقالل والحياد في تدبير
مباريات التوظيف .إذن هذا هو املبدأ األول.
النقطة الثانية والتي أدخلناها ،وهي ترتبط باالهتمام باألشخاص في
وضعية إعاقة ،والذين بدأنا ،ألول مرة في تاريخ بلدنا ،بتنظيم مباريات
موحدة مشتركة لهم بالتباري على  50منصب ملتصرف من الدرجة
الثانية موزعين على  17قطاع وزاري ،تمت هذه املباريات ،الحمد هلل
التحقوا هاذ الناجحين فيها ،وستنظم هذه السنة مباراة موحدة خاصة
أخرى ،خصص لها في قانون املالية  200منصب مالي برسم سنة ،2019
وغادي نمشيو ،وهذا تقليد جديد مهم جدا اللي غادي ينصف هذه
الفئة ،بطبيعة الحال باملوازاة مع االحتفاظ على العمل للوصول إلى %7
للتوظيف في املباريات العادية.
ثالثا ،في إصالح نظام ولوج املناصب العليا ،هذا أنه تتعرفو بأنه
كانت عندنا منظومة للتعيين في املناصب العليا ،ساهمت إلى حد
كبير في باب املساواة واألهلية املهنية والكفاءة واالستحقاق في الولوج
إليها ،من خالل مبدأ التباري حول هذه املناصب ،وهذا كله ساهم في
إيجابيات عديدة من بينها ،بطبيعة الحال ،الرفع التدريجي من نسبة
ولوج النساء إلى مناصب املسؤولية ،لكن بعد سبع سنوات من اعتماد
هذه املنظومة هناك توجه إلى تجويدها ،وتنكب الحكومة حاليا على
إعداد مشروع مرسوم جديد خاص باملناصب العليا في اتجاه تكريس
معاييراالستحقاق والكفاءة املهنية واعتماد التدبيرالتعاقدي املبني على
األهداف والنتائج والتقييم وربط املسؤولية باملحاسبة ،وسيتم عرضه
على مسطرة املصادقة.
في تعزيز إدماج مقاربة النوع في اإلدارة العمومية ،بلغ تمثيل نسبة
النساء في الوظيفة العمومية في سنة  %34 ،2018مقابل  %65بالنسبة
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للرجال ،مع مالحظة تركيزالنساء بقطاع التعليم والصحة بنسبة %72
ويبقى طموحنا أكبرفي سبيل تحقيق املناصفة التي نسعى إليها.
وفي إطار تعزيز الهياكل اإلدارية واآلليات التي تكرس مقاربة النوع
في الوظيفة العمومية ،تم العمل على اعتماد دفتر تحمالت نموذجي
لدور الحضانة املنشأة بالقرب من مكان العمل ،وأيضا إصدار منشور
الوزير املكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية حول تمديد رخصة
الرضاعة ،وذلك في غشت املا�ضي .2018
وقد عرفت تمثيلية النساء في الوظائف العليا تحسنا بنسبة %10
من حوالي  %27إلى حوالي اليوم  ،%36وهذا تطور إيجابي على مدى 3
سنوات األخيرة.
اعتماد التشغيل الجهوي لألطرالتربوية ،هذا أيضا مقت�ضى شرحته
منذ قليل ،بدأنا في املجال ديال التعليم وسنعممه ،ألن هذا كيهدف إلى
تحقيق اإلنصاف ديال املناطق البعيدة واملناطق الهشة ،غادي تكون
األمور جهوية في املستقبل.
اعتماد التشغيل بموجب عقود هذا بديناه بموجب املرسوم السابق
ديال  2011الذي تحدثنا عنه وحاولنا أن نجوده ،ولتحقيق األهداف
اللي هي تمكين اإلدارات العمومية من الكفاءات والخبرات الضرورية
وإضفاء نوع من الديناميكية داخل اإلدارة العمومية وتأهيل األعوان
املتعاقدين وتمكينهم من اكتساب خبرات وتكوين عمليين ،لتحقيق هذه
األهداف تم إرساء صنفين من العقود ،عقود تشغيل الخبراء من ذوي
الكفاءة والتجربة والخبرة املهنية وأيضا عقود تشغيل األعوان للقيام
بوظائف ذات طابع مؤقت أو عر�ضي كلها وفق شروط محددة صدرت
بمرسوم.
ثانيا ،ورش تحديث اإلدارة العمومية ،هاذ الورش ديال تحديث
اإلدارة العمومية الهدف منه هو املساواة بين املواطنات واملواطنين في
الولوج إلى مرافق اإلدارة العمومية وإلى الخدمات ديال اإلدارة العمومية،
عن طريق التغطية ديال التراب الوطني من جهة ،االستمرارية في أداء
الخدمات من جهة ثانية ،وأيضا احترام القانون والحياد والشفافية ديال
اإلدارة ،التجاوب مع املرتفقين من خالل تلقي املالحظات والشكايات
والتجاوب معها ،تقديم الحساب عن تدبير األموال العمومية طبقا
للقوانين الجاري بها العمل وهكذا.
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أوال ،تنزيل ورش الالتمركزاإلداري ،تعرفون أنه الحمد هلل بعد طول
انتظار وبعد طول عمل ،استطعنا أن نخرج ميثاق الالتمركز اإلداري
والهدف منه هو أن نحدث قطيعة مع اإلدارة املمركزة السابقة والحد
من تمركز اتخاذ القرار وتمركز الصالحيات وإعطاء مزيد من اإلمكانيات
للجهوية املتقدمة ،ألن الجهوية املتقدمة ما يمكنش تقوم إال بوجود
إدارات جهوية ال ممركزة ذات صالحيات وإمكانيات كافية.
بالتالي فهاذ الالتمركز اإلداري سيكون مواكب للتنظيم الترابي
الالمركزي للمملكة القائم على الجهوية املتقدمة ،وسيكون إن شاء هللا
أداة قوية فاعلة للدولة على املستوى الترابي وقوامه نقل السلط ونقل
الوسائل.
وقد شرعت الحكومة في إطار تنزيل هذا الورش الوطني الهام من
خالل إصدار املرسوم الخاص بتحديد نموذج التصميم املديري
املرجعي لالتمركز اإلداري ،هاذ املرسوم ديال الالتمركز فاش خرج حدد
 6أشهر لوضع نماذج التصميم املديري ديال كل قطاع قطاع ،دبا احنا
اآلن فهاذ املرحلة هاذي ينتهي في آخر مع شهر " "7شهر " "7غادي تنتهي
خصنا فهاذ  6أشهر هاذي تكون جميع اإلدارات وجدات التصاميم
املديري املرجعية ديالها لالتمركزاإلداري.
شنو هو التصميم املرجعي؟ هو كيعطينا شنو هي الصالحيات اللي
عندو ،شنو هي الصالحيات اللي غادي ينقلها ،شنو الصالحيات اللي
غادي يفوضها ،شنو هي اإلمكانيات البشرية اللي غادي يفوضها إلخ.
بمعنى غادي تكون عندنا خريطة ديال تنزيل الالتمركزاإلداري نبداو
فيه إن شاء هللا من بعد يوليوز بإذن هللا عمليا ونحن متفائلون ،ألن
احنا اآلن غاديين وكنشكر جميع القطاعات الحكومية التي تجاوبت مع
هاذ الورش وأيضا بطبيعة الحال كنشكرالوزارة املكلفة والسيد الوزير
بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية التي تشرف على هاذ الورش.
وقد ترأست شخصيا االجتماع األول للجنة الوزارية االتمركز
اإلداري ألن لجنة القيادة لتنزيل هذا ،والذي يرأسه رئيس الحكومة
وفيه عدد من القطاعات ممثلة يوم  19مارس  ،2019خصص ملناقشة
البرنامج التطبيقي لتنزيل هذا الورش ،الحكومة ملتزمة بتطبيق هذا
امليثاق وتفعيله بالسرعة املمكنة إن شاء هللا وفق خارطة طريق مفصلة
في إطار اآلجال القانونية املرتبطة بوضع تصاميم املديرية لالتمركز
اإلداري ،كما تحدثت عنها منذ قليل.

هذه هي األهداف عموما ،واستنادا إلى هذه املبادئ تضمن البرنامج
الحكومي عدد من اإلجراءات وااللتزامات في هذا املجال ،وقد عملت
الحكومة على إعداد خطة إلصالح اإلدارة تتضمن التوجهات العامة
التي من شأنها إحداث تحوالت هيكلية على  4مستويات.

ثانيا ،ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في املرفق العمومي ،ذلك أن
هذه القيم تمثل رافعة أساسية إلصالح اإلدارة ،وتمثل رافعة أساسية
لقيام اإلدارة بواجبها تجاه املواطنات واملواطنين.

التحول التنظيمي لإلدارة ،التحول التدبيري لإلدارة ،التحول الرقمي
لإلدارة والتحول التخليقي بمعنى األخالقيات لإلدارة.

ولذلك ،نعمل لتحقيق وتعزيز هاذ القيم ديال النزاهة والشفافية
والحكامة الجيدة من خالل عدد من األوراش ،من بينها.

وتعمل الحكومة على تحقيق هذه التحوالت عبرجملة من املداخل:

تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد من خالل إحداث
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اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد ،وقد تابعتم معنا هذا ،وربما أجبت
عن هذا املوضوع هنا ،التي عقدت اجتماعين ،وقد أصدرت اللجنة
الوطنية ملكافحة الفساد التقرير األول السنوي لتنفيذ اإلستراتيجية
الوطنية ملكافحة الفساد وهو متيسر إلكترونيا ،وأرجو من الجميع أن
يدخل وياخدو راه هو متيسرالتقريراألول لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية
ملكافحة الفساد ،ألن كاين فيه جميع اإلجراءات اللي تدارت واإلجراءات
اللي ما تدارتش ،البرنامج ديال املرحلة املقبلة أولويات السنة املقبلة
بطبيعة الحال ،وأصدرت التقريراألول هو هذا؛
تفعيل توصيات املجلس األعلى للحسابات في باب محاربة الرشوة
والفساد ،وعلى تتبع تقارير املفتشيات العامة للقطاعات الحكومية من
خالل وحدة إدارية وحدة مصالح رئيس الحكومة لهذه الغاية؛
استمرار العمل بالرقم األخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة ضمن
الجهود الوطنية ملكافحة الفساد ،وهو الرقم الذي مكن من محاربة
عدد من ظواهر الفساد بالوقوف عليها ،بل واعتقال بعض األشخاص
وإحالتهم على العدالة؛
إرساء اللجنة الوطنية للطلبات العمومية وتنصيب أعضائها ،انطالق
أشغالها باعتبارها فاعال أساسيا في تحسين حكامة هذه الصفقات،
اللجنة الوطنية للطلبات العمومية التي أرسيناها من بين مهامها
استقبال شكايات وتظلمات املقاولين واملستثمرين ،وقد استقبلت
فعال عدد من الشكايات وبتت فيها ،بطبيعة الحال ضد اإلدارة ،وأيضا
استقبال عدد من االستشارات من اإلدارة نفسها في بعض األمور اللي
تتعرض والتي تحتاج إلى االستشارة والخبرة ديال اللجنة الوطنية؛
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الشركاء املعنيين لالنخراط في تنفيذه.
قولوا ليا واش هاذ ال�شي مفيد ،واش هاذ ال�شي عندو تأثير؟ أقول
لكم نعم ،أول تأثير هو أن هذه اإلجراءات ساهمت في تحسين مؤشر
إدراك الفساد ديال بالدنا لسنتين متتاليتين ألول مرة في تاريخ املغرب
 17مرتبة من املرتبة  90سنة  ،2016اليوم إلى املرتبة  73سنة ،2018
وإن شاء هللا التحسن غادي يجي أكثر في املستقبل ،هذا دليل على أن
اإلجراءات كانت فاعلة ،كانت ناجزة وكانت مؤثرة على الواقع.
تحسين جودة املرافق العمومية ،تعمل الحكومة أيضا على هذا
املستوى ،أوال من خالل برنامج وطني لتحسين االستقبال في املرافق
العمومية ،ثانيا برنامج تحسين الخدمات العمومية ،وأصدرنا في هذا
مرسوم ديال تحديد كيفية اإلشهاد على مطابقة نص الوثائق ألصولها،
بمعنى إذا جيتي ل�شي إدارة طلبت لك �شي وثيقة ما خاصهاش تطلب منك
وثيقة فيها مصادقة على النسخ ،هي غادي تدير املصادقة على النسخ،
احنا واعيين بأن ما�شي جميع اإلدارات كيقومو بهذه الخدمة ،احنا
واعيين بأن ما�شي جميع املؤسسات العمومية كيقومو بهذه الخدمة مع
األسف الشديد.
ولذلك احنا نبهنا ونبهت شخصيا في مجلس حكومي أخير السادة
أعضاء الحكومة باش يديرو جهدهم يطور هاذ ال�شي ،وخصوصا
اإلدارات اللي عندها عدد من التمثيليات إقليمية وجهوية .هناك
صعوبات في إيجاد األشخاص املناسبين ،في التكوين ديالهم إلى آخره،
ولكن الحمد هلل هناك عدد من اإلدارات قامت بهذا ال�شي وإدارات نحن
نحثها وسندعمها وندفعها باش تديرأكثرمن هذا ،وأطلب من السيدات
والسادة البرملانيين يعاونونا في هاد ال�شي ،إذا لقاو �شي إدارة وال أسمو
يوجهو لنا مراسلة يقولو لنا أنا مشيت واملواطن بغا يدفع الوثيقة وقالو
له خاصك تصادق عليها ،وهما خاص يصادقو عليها له إلى آخره ،ومن
حقكم تحتجوا إذا كاين �شي إدارة ال تقوم بهذه الخدمة.

اعتماد القانون رقم  31.13املتعلق بالحق في الحصول على
املعلومات ،وبدأت الحكومة في تفعيل مقتضياته من خالل تعيين أعضاء
لجنة الحق في الحصول على املعلومات بتاريخ  13مارس  ،2019ولضمان
ممارسة الحق وضعت الحكومة مخطط تنفيذي مدقق شرعت في تنزيله
عبرتعيين األشخاص املكلفين بالحصول على املعلومات وتكوينهم في كل
إدارة ،إدارة ،احنا هاذ السنة القانون عطانا سنة لتنزيل البنيات ،أشنو
هي البنيات؟ هو كيفاش نخزنو املعلومات ،كيفاش نصنفو املعلومات،
كيفاش املعلومات يمكن االستفادة منها بسهولة ،كيفاش يكون عندنا
أشخاص يمكن أن يتواصلوا مع املواطنات واملواطنين أو جمعيات
املجتمع املدني أو مؤسسات أخرى تحتاج إلى هذه املعلومات .نحن اآلن
بهاذ الصدد وأتمنى وأطلب من جميع القطاعات الحكومية واملؤسسات
الحكومية واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية أن تأخذ هذا
املوضوع بجد ،ألن الحصول على املعلومة هو واحد رافعة من روافع
الشفافية في تدبيرالشأن العام وهو حق من حقوق املواطن؛

إعداد مسودة مشروع قانون يتعلق باإلدارة الرقمية ،صحيح أنه
اليوم الخدمات املرقمنة تزداد باستمرار ،وعندنا عدد من اإلدارات
بذلت فيها جهود مشهودة وأحييها على هذا .اليوم كثيرمن املهنيين يمكن
لهم من املكاتب ديالهم يقضيو كثير من األغراض ،ويمكن أي متقا�ضي
يتبع القضية ديالو عن طريق االنترنيت كيف تتطور في املحكمة ،ويمكن
مثال في قضية ديال شهادة امللكية يمكن لهم الحصول عليها عن طريق
االنترنيت ،وهناك عزم على تطوير خدمات جديدة وهذا كيخفض على
املواطن ،أو يقتصد عليه الجهد واملال والوقت وعلى املهنيين أيضا.

االنضمام ملبادرة الشراكة من أجل الحكومة املنفتحة في أبريل
 2018وإعداد مخطط العمل الخاص بهذه املبادرة لفترة 2020-2018
وتتبع تنفيذه عبر تطوير منصة إلكترونية خاصة وتعبئة مختلف

فلذلك اآلن هناك العمل على إعداد مشروع قانون يتعلق باإلدارة
الرقمية خاص يروم إعطاء الحجية القانونية للخدمات الرقمية ويحدد
ضوابط الولوج املشترك من طرف اإلدارات العمومية لبنوك املعلومات

تدوين ونشر  26خدمة إدارة متعلقة باملقاولة في موقع (business-
 )procedures.maلهذا فيه الرقمنة ،هذه جهود الرقمنة.
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اإلدارية وهذا غادي يكون قفزة بالنسبة للخدمات اإلدارية.

املستشارالسيد محمد سالم بنمسعود:

إعداد مشروع ميثاق املرافق العمومية وهذا مطلب دستوري في
إطارتفعيل أحكام الفصل  157من الدستور ،أعدت الحكومة مشروع
ميثاق للمرافق العمومية باعتباره إطارمرجعي يضبط التزامات املرافق
العمومية تجاه املواطنين واملواطنات وتجاه املقاوالت ،سواء على
مستوى التنظيم أو على مستوى التسيير مع تحديد الضمانات املؤطرة
لعالقة املرفق العمومي باملرتفقين واملشروع الذي سيتم عرضه قريبا
على مسطرة املصادقة إن شاء هللا.

بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أتشرف باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،ومن خالله
حزب االستقالل بكل إرثه الوطني املتجذر بانتمائه لتربة هذا الوطن
العزيز باملساهمة في هذه الجلسة الدستورية للتفاعل والتعقيب على
جوابكم بشأن سؤال الفريق في موضوع سياسة الحكومة في تدبير
التوظيف في القطاع العام ورهانات تحديث اإلدارة.

دعم التحول الرقمي لإلدارة ،تحدثت عنه هناك فيه واحد الجهد
كبير ،ربما نرجعو له إلى بغيتو باملزيد من التفاصيل ،ولكن اليوم جردت
أكثرمن  400خدمة إدارية إلكترونية وقيست جاهزيتها مع مساراملرتفق
للحصول على هذه الخدمات ،وإن شاء هللا غادي نتطورو في هذه
الرقمنة ديالها.
تدوين مسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة ونشرها عبر البوابة
اإللكترونية املعنية واقتراح اإلجراءات التبسيطية لهذه املسطرة.
سادسا ،تطوير منظومة تلقي ومعالجة تتبع مالحظات املرتفقين
واقتراحاتهم وشكاياتهم ،هادي تدارت فيه واحد البوابة خاصة ،البوابة
الوطنية للشكايات )chikaya.ma( ،يوم الثالثاء  9يناير  2018في إطار
تفعيل مقتضيات املرسوم الخاص بهذا ،اليوم عندنا إلى غاية  20ماي،
عندنا تقريبا  121000شكاية التي أودعها املواطنات واملواطنون تمت
معالجة  ،%76منها وبلغت نسبة الرضا املعبر عنها في معالجة الشكايات
 ،%67وهذا �شيء جيد ،بطبيعة الحال املواطنين اللي قدرو باش يعبرو
على الرضا أو عدم الرضا ،ما�شي دائما املواطنين تيعبرو على هاذ ،ولكن
الحمد هلل ،هذا �شيء جيد ولكن نحن بصدد تطوير االستجابة باش
نرفعو نسبة املعالجة باش تكون أكثرمن  %76والذي في رأينا ال تكفي.
إذن ختاما ،هذا الورش ديال إصالح اإلدارة ،إصالح الوظيفة
العمومية يعد من أهم التحديات التي تواجه بالدنا ،يستلزم تعبئة كل
الجهود لربح هذا الرهان وإلحداث القطيعة مع ما كنا عليه ،هذا ليس
سهال يحتاج إلى تعاون الجميع ،سواء كان برملانيين أو املجتمع املدني
أو املواطن نفسه أو الخبراء أو الجامعات أو غيرهم من الذين يجب أن
تتظافر جهودهم لتحسين اإلدارة وألحداث القفزة الضرورية في تاريخ
اإلدارة املغربية.
شكرا جزيال والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
أعطي الكلمة اآلن للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية للتعقيب
على جواب السيد رئيس الحكومة املحترم.

بداية ال تفوتني هذه املناسبة دون أن أسجل باسم الفريق االستقاللي
بكل اعتزاز األهمية الكبرى التي يوليها صاحب الجاللة امللك محمد
السادس نصره هللا لهذا الورش ،والذي كان موضوع–كما تفضلتم
السيد الرئيس–خطب متعددة كان أبرزها على اإلطالق الخطاب امللكي
السامي بمناسبة افتتاح الدورة األولى للسنة التشريعية األولى بتاريخ
 14أكتوبر  ،2016والذي شكل في نظرنا محطة فارقة في تشخيص
االختالالت املتعددة التي تعيشها اإلدارة العمومية املغربية.
السيد الرئيس،
لقد طرح الخطاب امللكي السامي تصورا إصالحيا ذا بعد إستراتيجي،
يهم مختلف املجاالت ويرسم خريطة طريق للحكومة لتحديث اإلدارة
وإعادة االعتبار للوظيفة العمومية ،ويقطع مع كل الشوائب التي تعيق
اإلدارة العمومية ،بما يسهم في تمثل أفضل ملبادئ الحكامة الجيدة
وتبسيط املساطرواإلجراءات وتحفيزاملوارد البشرية.
واستحضارا ملضمون البرنامج الحكومي ،فقد تعهدتم بجعل إصالح
اإلدارة والوظيفة العمومية ورشا إستراتيجيا وأولوية وطنية ،والتزمتم
بالقيام بإصالح شامل وعميق لإلدارة ،بما يمكن من الوصول إلى إدارة
حديثة ،وانتظرنا القرارات اإلصالحية الكبرى التي ستبدؤون بتنفيذها،
واعتقدنا أن الحكومة ستعمل على إعادة ترتيب األولويات وعلى تدبر
عملية اإلصالح اإلداري في تجاوب وتناغم تام مع التوجيهات امللكية
السامية ومع مطالب وتوصيات مختلف الفرقاء واملؤسسات ،التي
حملت طموحا قديما في التغييروفي إصالح وتحديث الوظيفة العمومية.
واعتقدنا كذلك ،السيد الرئيس ،أن الحكومة ستتعامل بالجدية
املطلوبة مع هذا املوضوع ،بالنظر إلى املكانة املحورية والرمزية التي
تحتلها اإلدارة العمومية منذ االستقالل في خدمة الوطن واملواطنين
ومواكبة التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تشهدها بالدنا ،وبحثنا
عن حصيلة تنفيذ االلتزامات والوعود السخية التي وزعتها الحكومة
وعن األحالم الوردية التي رسمتها في مخيال كل املغاربة إبان البرنامج
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الحكومي فلم نجد لها أثرا ،فهل تحققت فعال النقلة النوعية في اإلدارة
والوظيفة العمومية على مستوى الحكامة وإصالح اإلدارة؟ ما هو مآل
مشروع ميثاق املرافق العمومية املنصوص عليه في الفصل  157من
الدستور ،والذي كان سيسهم في إصالح الحكامة العمومية واالرتقاء
بمنظومتها التدبيرية؟ أين نحن من التزامكم القا�ضي بمأسسة التقييم
في تدبير االستراتيجيات القطاعية؟ هل تم إحداث مؤسسة أو آلية
من هذا القبيل؟ ما مصير اآللية الحكومية املختصة بمتابعة التقارير
الصادرة عن هيئات الحكامة والتفتيش واملراقبة ومتابعة تنفيذ
توصياتها تحت إشراف رئيس الحكومة؟ ما مصير اإلطار التنظيمي
ملنظومة تدبير الشكايات التي وعدتم بها وأكدتم على أنها ستكون ملزمة
لإلدارات العمومية والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية وأنها
ستحدد مسطرة وآجال معالجة الشكايات؟ هل تمكنت الحكومة من
القطع مع بعض العقليات والسلوكيات واملمارسات املشينة التي ت�سيء
لإلدارة وللموظفين على حد سواء ،كالرشوة والفساد واستغالل النفوذ
والتغيب وعدم االنضباط في أداء العمل وغيرها؟
السيد الرئيس،
من املمكن أن نستفيض بأسئلة مماثلة تؤدي جميعها إلى حقيقة
واحدة ،هو أنه ال �شيء تحقق وأن الوعود وااللتزامات الحكومية ذهبت
أدراج الرياح.
وهنا ال بد من إثارة انتباهكم ،السيد الرئيس ،أن تدبير الحكومة
أصعب وأعقد مما كنتم تتصورون ،وأنه باألمس القريب وفي موقع
املعارضة كان كالمكم غير الكالم ومواقفكم غير املواقف ،لهذا يجب
عليكم اليوم تدارك فضيلة الوضوح والنقد الذاتي والكف عن تعليق
فشلكم على شماعة الحكومات السابقة ونسب املنجزات ألصحابها.
وال أخفيكم سرا السيد الرئيس على أنه لم يخطر على بال أحد أن
نصل إلى هذا الحد من العجز في تنفيذ التوجيهات امللكية السامية وفي
االلتزام بمضامين برنامجكم الحكومي ،لم يخطرببال أحد أن الحكومة
ستستكين إلى البرامج والقرارات السطحية التي لم تستطع النفاذ إلى
عمق اإلشكاليات ،بل وعلى العكس من ذلك جاءت في بعض األحيان
متنافية ومتعارضة مع املتطلبات املجتمعية.
لم يخطر كذلك على بال أحد أن الحكومة ستظل حبيسة عقلية
تقليدانية وبيروقراطية مفرطة في التعامل مع الوظيفة العمومية
واإلدارة العمومية ،والتي لم تنجح في إرضاء حاجيات املواطنين في تمثل
مبادئ الحكامة الجيدة.
السيد الرئيس،
مقتضب القول وموجزه أن الحكومة عجزت عن تحقيق وتنفيذ
التزاماتها وأن الفجوة بين الحصيلة املنجزة ومضامين البرامج
والخطابات هي دليل إدانة وصك اتهام على فشل الحكومة في إصالح
نظام الوظيفة العمومية.
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وفي تقدرينا في الفريق االستقاللي فقد كان على الحكومة أن تتعامل
مع هذا املوضوع بنضج وحكمة ،بدل من االنسياق وراء الحلول السهلة
والبسيطة.
كان على الحكومة أن تركز جهودها على تحديث اإلدارة وعصرنة
االقتصاد املغربي والرفع من إنتاجيته وقدرته االندماجية وتنافسية
بما ينعكس إيجابا على معدالت النمو السنوية وعلى التشغيل ويحدث
القطائع الالزمة مع النموذج الحالي والذي عطل وأوقف محركات النمو.
السيد الرئيس،
الوقت يداهمني ،وأريد أن أعرج على موضوع آخر يكت�سي أهمية
قصوى ،يرتبط بتنزيل مقتضيات وروح القانون التنظيمي للتعيين في
املناصب العليا ،ما هي املعايير التي تحكمت في تعيين  1050منصب
سامي تم تعيينه أو تغييره؟ هل يتعلق األمر بالكفاءات أو االستحقاق
أو بمعايير حزبية وبمنطق الغنيمة وتوزيع الكعكة بين أحزاب األغلبية
الحكومية؟ ملاذا تصرون على وضع شروط على املقاس حتى حولتم
اإلدارات العمومية إلى ما يشبه ملحقات وفروع لألحزاب.
السيد الرئيس.
في الختام ،البد من التأكيد على أن الجهوية املتقدمة كمقاربة
عملية ناجعة في الحكامة الترابية هي حجرالزاوية الذي ينبغي أن ترتكز
عليه اإلدارة لتقريب املواطن من الخدمات واملرافق التي يحتاجها.
وشكرا.
شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة للفريق الحركي املحترم تفضل .تفضل السيد املستشار
املحترم.

املستشارالسيد امبارك حمية:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
زمالئي املستشارين،
عطفا على جوابكم القيم وتفاعال معه وانطالقا من واقع اإلدارة
املغربية واستحضارا ملجهوادت الحكومة إلصالحها وتحديثها وتطوير
منظومتها ،نود في الفريق الحركي إبداء املالحظات واالقتراحات التالية:
أوال ،نسجل أهمية اإلجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة
إلصالح املرفق العام وتحديثه واالرتقاء به ،خاصة في الجوانب املتعلقة
بتبسيط املساطراإلدارية ومحاربة التغيب غيراملشروع وتحسين ظروف
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االستقبال ووضع منظومة متكاملة ملعالجة الشكايات والتظلمات وبذل
الجهود من أجل االنتقال إلى مستوى رقمنة الخدمات اإلدارية؛
ثانيا ،نعتبر في الفريق الحركي أن املراجعة الشاملة واإلصالح
الجوهري للنظام األسا�سي للوظيفة العمومية الذي أضحى متجاوزا هو
املدخل األسا�سي لضمان إدارة فاعلة وناجعة وأكثرإنتاجية ومردودية.
كما نسجل أيضا أن تشتت األنظمة األساسية للوظيفة العمومية
وتعددها أدى إلى تفاوت الوضعيات اإلدارية واالجتماعية للموظفين
العموميين ،نتيجة اختالف أنظمة الترقي وفي األجور والتعويضات
وهو ما ينعكس سلبا على أداء اإلدارة ،مما يستلزم وبإلحاح التعجيل
بتوحيدها وتجميعها.
وما دمنا نتحدث عن األنظمة األساسية هي مناسبة أيضا لنجدد
التأكيد على ضرورة إخراج النظام األسا�سي ملوظفي الجماعات الترابية
إلى حيز الوجود ،والذي ينتظره أزيد من  150ألف موظف لتحسين
وضعيتهم املهنية واالجتماعية؛
ثالثا ،أمام إشكالية الفوارق الجهوية واملجالية في توزيع املوارد
البشرية ،وأمام الخصاص املهول القائم مجاليا وجهويا نتطلع في
الفريق الحركي إلى إحداث تغيير بنيوي في الوظيفة العمومية من خالل
اعتماد خيار التوظيف العمومي الجهوي وتعميمه في جميع القطاعات
الحكومية والجماعات الترابية ،وهو ما سيتحقق عبر ربط التكوين
بالتوظيف في نفس الجهة والتنصيص على الطابع الجهوي للمباريات
وتوزيع املناصب املالية املحدثة برسم قانون املالي وفق معيارالخصاص
في الجهات؛
رابعا ،السيد رئيس الحكومة ،ال يخفى عليكم األهمية البالغة
التي اكتساها إخراج امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري إلى حيز الوجود،
اعتبارا لكونه مدخال إلرساء الجهوية املتقدمة ناجعة وهادفة ،ومحددا
للقواعد الجديدة التي تحكم العالقات بين مختلف مكونات اإلدارة
املركزية والالممركزة بما يضمن النجاعة في التدبير ،مع العلم أن رهاننا
في الفريق الحركي كان هو إصدارامليثاق في صيغة قانون وليس بمرسوم
ليكون أكثر قوة ،وكان طموحنا أيضا أن نستهل بتفعيل هذا امليثاق من
الوزارة املكلفة بإعداده ،وهي الوزارة املنتدبة املكلفة باإلصالح اإلداري
وبالوظيفة العمومية التي ال يعقل أن تبقى وزارة مركزية بدون فروع
جهوية؛
خامسا ،تعلمون ،حدد الباب الثاني عشر من الدستور املبادئ
األساسية التي يجب أن تحكم توجه سير املرافق العمومية ،ونص
باألساس على إصدار ميثاق املرافق العمومية وهو ما لم يتحقق إلى حد
اآلن ،لذا نتطلع في الفريق الحركي للتعجيل بإخراجه إلى حيزالوجود؛
سادسا ،وختاما أمام تعدد إشكاليات واختالالت اإلدارة املغربية
وأمام انتظارات وتطلعات املواطنين إلصالحها وتحديثها وإعماال للمقاربة
التشاركية نجدد التأكيد في الفريق الحركي على مطلبنا املتعلق بتنظيم

عدد 13–73اوش 13ش 17(113ينوي 17ي )17

مناظرة وطنية حول إصالح الوظيفة العمومية.
وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة اآلن ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
السالم عليكم ورمضان كريم.
السيد رئيس الحكومة،
وليتي كتحرض الشعب املغربي على االحتجاج وعلى من؟ على
املوظفين البسطاء ،لحوايط القصير هما املوظفين إلى ما عطاوش وال
ما داروش نحتجو عليهم ،ولكن إذا احتج الشعب املغربي أو أي فئة من
الشعب املغربي على سياسة حكومتكم ،فأنتم تتعرضون لذلك بالقمع
والضرب والجرح واالعتقاالت.
إذن هاذي من بين األشياء اللي بغيت نقولها ليك ،هل أصبحتم
عدميين السيد رئيس الحكومة؟ التحقتم بصفوف الذين يحرضون من
أجل الحقوق والواجبات.
تكلمتم عن الوظيفة العمومية ،وقلتم أنه هناك مشكل تاريخي،
فعال تاريخي منذ  50سنة ،تاريخي منذ أن اعتمدت الحكومات السابقة
برامج التقويم الهيكلي ،والذي كان الهدف األسا�سي منه هو تقليص
ميزانية الخدمات والخدمات في القطاع العام من تربية وصحة ونقل
ومن كذلك صحة ونقل وكذلك التعليم.
وكانت كذلك هناك مجموعة من االحتجاجات من الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل ،وكذلك من أحزاب كانت في ذلك الوقت ما نسميها
باألحزاب الحليفة والتي نبهت الحكومات على أننا نسير في إطار اإلجهاز
وفي كذلك الضرب في حق من الحقوق األساسية وهي التربية والتعليم
وهي الصحة وهي الولوج إلى كل الخدمات العمومية التي تؤدى من
جيوب املواطنين واملوظفين من الضرائب.
كذلك كان لقاء السيد رئيس الحكومة ديال  15أبريل  1994والذي
كان مؤتمر" الكاط" والذي كانت بدأت فيه سياسات ديال فتح األبواب
للسلع وكذلك للخدمات ،وكانت منظمة التجارة العاملية أكدت ووضعت
لوائح لكي تكون فيها تحرير مجموعة من البضائع ،وكانت لوائح يقال
يجب أن ال تمس ،وهذه اللوائح هي اللوائح التي كانت مصنفة فيها كل
الخدمات االجتماعية من صحة ،من تعليم ،من نقل وكذلك من البريد
ومن كذلك االتصاالت واملواصالت ،لكن لألسف أن السياسات التي
اعتمدتها الحكومات هي التحرير وفتح املجال في الخدمات االجتماعية
إلى املضاربات.
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بالنسبة للصحة فتحت الباب للوبيات الدواء ولوبيات الخدمات
الصحية.
بالنسبة للتربية والتعليم ،فتحت الباب كذلك للرأسمال دون األخذ
بعين االعتبار على أن التربية والتعليم هي الوسيلة الوحيدة لتكافؤ
الفرص ،وهي كذلك الوسيلة التي يمكن من خاللها أن نبني مستقبال
وأن تكون هناك تنمية حقيقية وأن يكون هناك نموذج تنموي يعتمد
على التصنيع.
إذا أهملنا التربية والتعليم كخدمة وأهملنا الصحة كخدمة
للمواطنين ورفعنا من أثمنة النقل عندما خوصصنا النقل تم ارتفاع
الثمن ديالو ،خوصصة التعليم أدت إلى مشاكل أساسية وهي التي نحن
اآلن بصدد نقاشها ،نتكلم عن..

السيد الرئيس:
بضع ثواني ما�شي مشكل.

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
بضع ثواني ،أنا بغيت نقول بأنه من بين األشياء التي يجب أن
نعتمدها وهو التقييم ،التقييم بالنسبة لكل اإلصالحات التي عرفتها
اإلدارة العمومية ،وأخص بالذكراإلصالح الذي كان في  2003تم إعداد
برنامج لدعم إصالح اإلدارة بتمويل من  3جهات مانحة ،ويتعلق األمر
بالبنك الدولي والبنك اإلفريقي للتنمية واالتحاد األوربي بمبلغ يناهز9.6
مليار درهم وعلى مدى  6سنوات وعلى  4مراحل ،ولم تعط أي نتيجة
ولم يكن هناك تقييم للميزانية.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة الرئيسة ،ال تضطريني لقطع الصوت ،قلنا بضع
ثواني ما�شي بضعة دقائق.
السيد رئيس الحكومة تفضل للرد على ما استمعنا إليه من تعقيبات
السيدات والسادة املستشارين.

السيد رئيس الحكومة:
طيب ،بغيت نشكرالجميع.
على كل حال الجهود التي بذلتها الحكومة في هذا املجال ديال إصالح
اإلدارة والوظيفة العمومية جهود واضحة جلية للعيان ،أنا ما عرفتش
عالش مرة كيقول لك املؤشرات الدولية ،كنجيبو املؤشرات الدولية
كيعاود يهرب صافي ما بقاتش ،كنعاود نشوفو �شي حاجة أخرى ،خاصنا
نكونو واضحين.
بالدنا في هذه السنتين حققت إنجازات مهمة بمؤشرات وطنية،
بمؤشرات دولية وعلى األرض ،يكفي أن أقول بأنه فيما يخص الشكايات،
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وأنا أستسمح السيد املستشاراملحترم اللي هضرعلى هذا املوضوع ديال
الشكايات ،هناك مرسوم ،اإلطار القانوني موجود ،وجدنا مرسوم ألول
مرة ودليل اهتمام الحكومة أنه الحكومة تعينت ،صادق البرملان عليها
 26أبريل ،في يونيو  2017بعد  3أو  4شهور أصدرنا املرسوم لكي ير�سي
املنظومة الوطنية للشكايات ،وهذه املنظومة الوطنية للشكايات اللي
صدر لها هذاك املرسوم  23يونيو  2017فورا خرجنا البوابة الوطنية
للشكايات في يناير ،2018وبدأت فعال العمل وقلنا توصلنا ب 121000
شكاية من مواطنات ومواطنين طيلة هذه املرحلة.
حقيقة أحيانا ما كتكونش شكايات ،تكون مالحظات تكون
اقتراحات ،ولكن في الغالب شكايات ،وهذه منظومة موحدة متكاملة
واحدة منصة كيدخل لها كيدير الشكاية ديالو كتوصل أي إدارة بغا،
من تم تتوصل للصحة كتوصل للتعليم ،كتوصل مؤسسة عمومية،
كتوصل إلى آخره ،أشنو األهمية ديال نجمعوها في منظومة واحدة؟
أنه كنتبعو مركزيا اإلدارات النسبة ديال اإلجابة ديالها وديال املعالجة
للشكايات واش هي كثيرة وال قليلة باش نبهو هذيك اإلدارات ،هذا هو
األهم ديالها كيمكن لنا نراقبو ويمكن املواطن بنفسو يراقب.
فلذلك هذا واحد العمل مهم ،يمكن نقولو املعالجة ديال الشكايات
خاص يتطور أنا متفق معكم ،كنقولو هاد ال�شي ما كافيش ،أنا متفق
معكم بطبيعة الحال احنا متواصلين كنتوصلو بالشكايات يوميا
مكتوبة وكنحيلوها على القطاعات املعنية إلى آخره.
إذن كنظن بأنه حتى املتابعة ديال امللفات أنا كنظن مزيان تستدعيو
السيد الوزير للجنة وتناقشو معه ملف بملف ،شوية بشوية باش
استكمال املعطيات ،ألن غير املعطيات أحيانا نرى أنها ما كتكونش
متوفرة بما فيه الكفاية.
النقطة الثانية هللا يجازيكم بخير ما تباقاوش تلوحو االتهامات
هكذا ،التعيين في املناصب العليا تتم وفق معاييركذا كذا إلى آخر.
االتهامات ،هاذي اتهامات ال تليق ،إذا كاين �شي ملف محدد عندكم
فيه إشكال أنا موجود نستقبل أي برملاني ويجيبو ليا ولكن ملف محدد،
ال ،غيرصحيح.
اسمح ليا ،أوال هناك منظومة شكايات واضحة ،هناك الوسيط ،أي
واحد حس بأنه ،..ألنه هاذ التعيين في املناصب العليا كيفاش تيتم؟ ال
ما �شي اللجنة ،قبل اللجنة ،طلب ترشيحات عمومي ،بمعنى أي واحد
من هاذوك الناس اللي بغاو يترشحو يمكن ليه يدير شكاية ،يطعن في
املسطرة قبل ويطعن من بعد ،ويوصلو لنا الشكاية ،وصلناها للوسيط،
الوسيط تيتوصل بعشرات الشكايات باستمرار ،ولكن هاذي أي شكاية
جات فيها تنحققو فيها ،اسمح لي ،وراه خاصكم تعرفو واحد القضية
راه كيان طلب ترشيحات تيجينا  2و ،1راه خاصنا غير املرشحين ما
تنلقاوهومش في كثير من التخصصات ،ألن ذاك ال�شي ( )pointuوما
خاصناش ثاني نتهمو ،هاذو الزبدة ديال اإلدارة ،واش تنعينو واحد

6098

الجريدة الرسمية للبرملان

مقطوع من الجذر؟ دائما خاصو مسار ،فيه شروط.
أنا أرى أنه من الغريب أن نبخس جهود بالدنا؟ أليس من الغريب أن
نشتغل ونخدمو وتكون نتائج ونقولو ما كاين والو ونسدو عينينا بحال
إلى كان غير البياض؟ أليس من الغريب أن نسود باستمرار؟ هذا هو
الغرابة.
أنا أقول أتعهد أنه أي شكاية في أي موضوع من هاذ املواضيع أنا
مستعد أن أعالج واتبعها مع الوزير املعني إلى نهايتها ،هاذ ال�شي اللي
كاين أسمو ،إلى ما كان حتى �شي شكاية كيفاش أنا غادي نديرأنا نعرف
هاذ ،..يمكن كاين �شي اختالالت ،ولكن غادي تكون نادرة ،ألن أوال فيها
طلب ترشيحات ،طلب الترشيحات يمكن أي واحد يتقدم فيها ،فيها
تعيين لجان ،واللجان ولينا تنشترطو فيها تكون من قطاعات متعددة،
متنوعة ،ياك فهمتني؟
فلذلك ما نسودوش ،يمكن تكون بعض اإلشكاالت ،ولكن في الغالب
األعم ،الحمد هلل ،كلهم أبناء اإلدارة املغربية تدرجوفيها ،عندهم شروط
ديال إما شروط علمية وشروط مهنية وشروط في الخبرة وشروط
التجربة ،ديما هاذ الشروط كاينة ،وهاذو اللي تنعينو راه مغاربة،
حشومة هاذ اإلدارة العليا راه ما كاينش هاذ القضية ديال السيطرة
الحزبية ،يمكن يكون �شي حالة أو  2الحاالت ما عندناش فيها دليل ،اللي
عندو دليل يجيبو ليا ،اللي ما جابش الدليل يسكت.
ولكن يمكن �شي واحد يجي عندي إلى شك وخا ما عندوش الدليل،
يمكن يجي عندي يقولها ليا ،بال ما نضربو لها الطر ،عالش؟ ألن أنا تنتهم
ناس وما عنديش دليل ،ولكن غير عندي الشك كنبداو تتشوهو الناس
غير هكاك ،حشومة ،وأنا أشنو عندي عالقة بهاذوك اللي تيتعينو ،ما
عندي قرابة عائلية ،ما عندي حتى حزبية ،فينا هما هاذو ديال الحزب
ديالي؟ ما كاينينش .غنقول لك باألسماء ما عندي عالقة عائلية ،ما
عندي عالقة بمنطقة ،كاع هاذ ال�شي كامل.
وباملناسبة أنا لن أحابي أحدا ال من حزبي وال من عائلتي وال من �شي
حاجة أخرى نهائيا ،وأنا ما عنديش هاذ ال�شي في حياتي وما محتاجينش
لذاك ال�شي باملناسبة ،ما محتاجينوش ،وأنا من مصلحتي وأنا تنقولها
للوزراء ،من مصلحتهم يعينو اإلنسان الكفء الخبير ألن غادي يعاونو
في املهمة ديالو ،إلى عين �شي واحد ألسباب حزبية أو أسباب عائلية أو
أسباب أخرى غير مناسبة ،ولكن ما�شي املستوى غادي يطيح به ،ما
غاديش يحقق األهداف ديالو ،وهو بعد ثالث أو أربع سنوات خاص
يعطي نتيجة.
فلذلك أنا هاذ الرسالة اللي تنوجهها ما�شي فقط لإلخوان البرملانيين
حتى للمسؤولين ،حتى للوزراء ،تنقولها لهم حتى هم ياخدو هاذ ال�شي
بعين االعتبار ،وتنديرو جهدنا وهللا يجيبنا في الصواب.
اللجنة الوطنية للطلبات العمومية ،باش تشوفو هاذ القضية ديال
أسمو ،توصلت ،وراه تعينت غيرفي  ،2018ب  173شكاية وطلبات رأي
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من الشركات املتنافسة ومن املقاوالت أو الشركات صاحبة الطلبات
العمومية ،وتوصلت ب  121طلب استشارة قانونية واردة من مختلف
األشخاص املعنويين وجاوبت على األغلبية ديالها ،مما يعني أنها أداة
وآلية فعال إلنصاف هاذ املقاوالت وهاذ الشركات ،كاين اللي تيجيو
عندنا وراه تنتوالوهم من غير الطلبات العمومية ،كاين ثاني الناس اللي
تيجيو عندي وتيجيبو ليا الشكايات والطلبات ،وتنحاولو نحلو املشاكل
ونتدخلوونشوفوإلى تظلمونوقفومعهم ،إلى عندها الدليل ديال الظلم،
ولكن ثاني يجيبو الدليل ،ال نتهم الناس غيرهكا بدون دليل ،اتهام بدون
دليل غير معقول ألنه يحبط اإلدارة ويحبط املسؤولين ويحبط الناس
اللي كيشتغلو .دائما كاين ناس كيشتغلو وناس ما كيشتغلوش ،راه
دائما موجودين احنا عارفين عارفين بأن "حوتة واحدة كتخنزشواري"،
احنا فاهمين هاذ ال�شي مع األسف الشديد ،فلذلك إلى كاين �شي حاجة
و�شي اختالل احنا نتعاونو عليه نراجعوه ونعالجوه ،ولكن نوقفو على
االختالل بالذات ،أن ال نطلق األحكام عامة.
مرة أخرى نحن عندنا الثقة في بالدنا عندنا ثقة في الوطن ديالنا
وفي املستقبل ديالنا وبرعاية جاللة امللك واإلشراف ديال جاللة امللك،
وعندنا ثقة على أنه في هذه األوراش التي تحدثت عنها إصالح اإلدارة
وإصالح الوظيفة العمومية إن شاء هللا غنحققو مزيد من التقدم بإذن
هللا بتعاون الجميع ومنهم أنتم إن شاء هللا.
السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد رئيس الحكومة املحترم ،شكرا للسيدات والسادة
املستشارين املحترمين وللسيدات والسادة الوزراء على حضوركم وعلى
مساهمتكم.
رفعت الجلسة.

امللحـ ـ ــق :املداخلة املكتوبة املسلمة للرئاسة
 مداخلة املستشارعبد اللطيف أعمو:السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
يشرفني أن أتناول الكلمة في إطار الجلسة الشهرية لتقديم "أجوبة
السيد رئيس الحكومة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة" ،في
محور" :سياسة الحكومة ملعالجة تحديات التعليم والتكوين املنهي
والبحث العلمي ببالدنا".
نظرا لضيق الوقت املخصص للمداخلة ،سأقتصر على محور
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البحث العلمي في منظومتنا التربوية.

وليس تجلياتها؟

فموضوع تداولنا اليوم موضوع وطني كبير ،موضوع شاسع متعدد
األبعاد يصعب ،بل يستحيل اإلملام به في بضعة دقائق.

املطلوب اليوم تغيير رؤيتنا ،كأمة وليس فقط كأحزاب أو كمكونات
سياسية ،لقضية التعليم والتكوين املنهي والبحث العلمي ،تغييرا جذريا
وفتح أفاق جديدة ضمن رؤية أشمل ملجتمع العلم واملعرفة.

ومصير بالدنا ،ومستقبل أبنائه ،مستقبل وطن وشعب ،يتوقف إلى
حد كبير على حل هذه اإلشكالية العويصة ،إشكالية التعليم والتكوين
املنهي والبحث العلمي.
كما أن مسار تطوير البحث العلمي (الذي يهمنا أساسا في هذه
املداخلة) ال يمكن مقاربته بمعزل عن املنظومة التربوية ككل ،ألنه
امتداد لها ،وترجمة النتكاساتها وإخفاقاتها.
ويعتبر تعزيز الرأسمال البشري في مجال التربية والتكوين أمرا
أساسيا .ويتأتى ذلك من خالل:
 إعادة النظر في املناهج التربوية وطرق التدريس ،حتى تتمكناملدرسة العمومية املغربية من نقل القيم االيجابية وقيم االنفتاح
وتضمن اكتساب املهارات األساسية وتثمين التكوين املنهي املؤدي إلى
فرص عمل حقيقية،
 حسن اختيار أفضل املدرسين وأرقاهم مستوى وتحفيزهموتقييمهم املستمر بهدف جلب أحسن املرشحين املؤهلين ذوي
اإلمكانيات العالية نحو مهن التدريس ،التي هي في العمق مهن الكفاءة
واملوهبة والرسالة املهنية والشغف املنهي (،)vocation
 تطوير آليات التقييم والتأطير املالئم من أجل الرفع من أداءاملدرسين املمارسين بدل الترقيع واالرتجال الحالي،
 مواصلة تطويراستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال وتعميمهافي املدرسة العمومية من أجل تيسيروتقييم اكتساب املعارف األساسية
واملساعدة على تكوين املدرسين ودعم التدبير الجيد للمؤسسات
التربوية العمومية،
والهدف األسا�سي هو خلق دينامية ومنظومة محفزة على اإلبداع
والخلق وحرية التفكير الداعمة الختيار مسار البحث العلمي من خالل
اعتماد مقاربة منطقية مبنية على حسابات متوسطة وطويلة األمد
تعتمد الرؤية الواضحة في حرصها على املطابقة بين حاجيات املجتمع
املغربي وبرامج التكوين ثم مالءمتها مع برامج البحث العلمي املوجه
أساسا لخدمة التنمية الشمولية.
لن نتطرق لتشخيص أزمة التعليم والتكوين ،فالتشخيص معروف
وأسباب وتجليات األزمة واضحة ويقربها الجميع .السؤال املطروح علينا
اليوم هو ما العمل ملواجهة هذه األزمة والخروج منها؟ هل نجتر نفس
الخطاب ،ونفس املقاربة ،ونفس الرؤية مع بعض الترقيعات واملبادرات
القطاعية ،كما فعلت حكومات سابقة بدون جدوى؟ أم نحن مطالبون
اليوم ،أمام الفشل املتتالي لكل محاوالت اإلصالح السابقة ،بمقاربة
جديدة جريئة ،ومراجعة شاملة ،وقرارات تاريخية ملعالجة وحل األزمة

إن إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببالدنا يبقى
"مسؤولية مشتركة بين الدولة واألسرة وهيئات املجتمع املدني والفاعلين
االقتصاديين واالجتماعيين ..
وكان طموحنا أن تشكل مناقشة مشروع القانون–اإلطار فرصة
مثالية لتحقيق التعبئة الشاملة حول رهان اإلصالح الشامل للمنظومة
التربوية الوطنية وتأهيلها وتجديدها.
لكننا نالحظ بأن النقاش العام ما لبث أن سقط في مجريات يطغى
عليها طابع هوياتي ضيق بعقلية اعتقاد البعض أنه يملك لوحده سر
الهوية الوطنية.
مما جعل املشروع عاجزا عن تجاوز الهندسة اللغوية بوضعها في
إطارها املوضوعي املستقبلي تأسيسا على املصلحة الوطنية ومصلحة
األجيال ومصلحة البالد.
ولو فعلنا الذكاء الجماعي واستحضرنا املصلحة الوطنية الخالصة
ملا ضيعنا الكثيرمن الوقت في معارك جانبية غيرمثمرة.
لقد أثارانتباهنا في تقريررئيس الحكومة عن حصيلة نصف الوالية
أنه لم يشر إلى البحث العلمي إال في فقرة يتيمة ،رغم أن البحث العلمي
بشقيه النظري والتطبيقي بجانب تنمية املوارد البشرية يشكالن ممرا
طبيعيا ألية تنمية بشرية منصفة ومستدامة.
ففي دراسة أصدرها املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
سنة  2017تحت عنوان "تقييم سلك الدكتوراه لتشجيع البحث
واملعرفة" أكد املجلس على أن "املنظومة الوطنية للبحث لم تصل إلى
مستوى النضج بعد ،على الرغم من إسهاماتها وإنجازاتها ،ال�شيء الذي
كان له تأثير على طلبة دراسات الدكتوراه ،فهو ما يزال في طور اإلغناء
والتغييروإعادة التنظيم باستمرار".
وقد أشار التقرير إلى مواطن الضعف الرئيسية لقطاع البحث،
وتتمثل أساسا في:
 غياب جهاز سلطة لتنسيق السياسات والبرامج القطاعية فيمجال البحث العلمي واالبتكاروتنمية التكنولوجيا،
 انعدام سياسة واضحة ومعلنة في مجال البحث بهدف توضيحالرؤية على املديين املتوسط والبعيد،
 تعقيد تدبيرامليزانية وبطؤه، إنشاء أعداد متزايدة من املؤسسات للبحث خارج الحرم الجامعيوتشتيتها جغرافيا،
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 غياب التشجيعات لفائدة املقاولة من أجل البحث والتنميةواالبتكار،

ملجال البحث العلمي ،حيث يمكن من خالل تطويرقطاع البحث العلمي
تحقيق الطموح في مجتمع ينعم بمزيد من الرفاهية املشتركة ،بشرط
االعتراف والقبول بعدد من املبادئ الهامة ،وعلى رأسها:

مع التأكيد على أن إشكاالت البحث العلمي ال ترتبط أساسا بمسألة
التمويل ،بل بحكامة القطاع وضرورة إعادة هيكلة بنيات البحث
العلمي.

أوال :غياب الحلول السحرية الجاهزة واملستوردة.
فالحلول ستكون داخلية املنشإ ووطنية أو ال تكون ،وستكون وليدة
ميكانيزمات معقدة ومتشابكة وبتصور ال مركزي.

البحث العلمي بشقيه النظري والتطبيقي بجانب تنمية املوارد
البشرية يشكالن ممرا طبيعيا ألية تنمية بشرية منصفة ومستدامة.

ثانيا :الصبروااللتزام.
فالحلول املجدية واملستدامة غالبا ما تتبلور نتائجها على املديين
املتوسط والبعيد.

عدم وجود التقييم املستمرواملتكرر ملنظومة البحث.

فال يمكن أن نتصور تنمية بدون كفاءات وال بحث علمي ،كما ال
يمكن تصور وجود كفاءات وال بحث علمي بدون قرارسيا�سي.
وال يمكن إرساء نموذج تنموي جديد دون التركيز على تثمين
الكفاءات والخبرات املغربية بشراكة مع الخبرات الدولية وبدون
االهتمام باملدرسة العمومية ،باعتبارها املدخل األسا�سي واملحوري لكل
إصالح هادف.
ونتساءل ،ونحن في خضم نقاش وطني حول النموذج التنموي
الجديد ،هل يمكن بناء هذا النموذج بدون بحث علمي حقيقي
منتج؟ وليس فقط من منطلق أبحاث نظرية مصيرها رفوف مكتبات
املؤسسات الجامعية ومعاهد البحث ،بل أيضا وأساسا أبحاث علمية
يعقبها استثمار في مجاالته ،بل واختراع وإنتاج وصناعة  ...في خدمة
التنمية املستدامة والشمولية.
فهل هناك بلد في العالم بلور ومارس نموذجا تنمويا بدون بحث
علمي وإنتاج ينبني عليه؟ هل هناك بلد في العالم تقدم بدون بحث
علمي؟
وهل تساءلنا ،في خضم هذا النقاش ،عن موقع ومكانة البحث
العلمي في نموذجنا التنموي الجديد املنشود؟
فإذا كان على املدرسة أن توفرالخدمة التربوية الجيدة لكل أبناء هذا
الوطن بدون تمييز أو استثناء ،فجودة املنظومة التربوية في شموليتها،
من التعليم األولي إلى العالي هواملسارالطبيعي لتشجيع البحث واملعرفة.
فالجامعة ليست مؤسسة مستقلة ومعزولة عن باقي املؤسسات
التربوية األخرى ،بل هي امتداد طبيعي لنظام تعليمي رديء وضعيف،
ً
بدءا من االبتدائي مرورا بالثانوي وانتهاء بالتعليم العالي ...
ومن شأن تقوية مكانة البحث العلمي أن يمكن املغرب عبر تعزيز
االستثمار في رأسماله البشري واالجتماعي من أن يأمل تحقيق مكاسب
اقتصادية وعلمية هامة وملموسة.
وقد سلطت بعض الدراسات والبحوث الضوء على إمكانية الرفع
من مستوى الرأسمال البشري واالجتماعي من خالل توفير بعض
الرافعات والتحفيزات ذات الصلة بااللتزام الطوعي والتطوير االيجابي

ثالثا :الثقة وعدم االستسالم.
إن السعي نحو الفعالية والتنافسية في جانب اإلدارة واإلنتاج
والتخصص ال يمكن التخطيط له بدقة ،ألن مجال البحث العلمي
مجال معقد ومتحرك .وستبقى النتائج غيرقابلة للتنبؤ.
رابعا :وضوح الرؤية.
فاملنظومة ودينامية التغيير غير مستقرة ورهينة الصدمات على
الصعيدين الوطني والدولي ،وهي مؤثرة في توجهات البحث العلمي
واختياراته.
لكن يجب وضع هذا التحول في صلب اهتمامات املنظومة التربوية،
وتوجيهها نحو بحث علمي هادف ونوعي .مما يقت�ضي تعزيز القدرات
املؤسساتية والبشرية واالجتماعية في إطارتفعيل الجهوية املوسعة.
كلنا نعلم أن بالدنا تتوفر على مركز وطني لتنسيق وتخطيط البحث
العلمي والتقني منذ منتصف السبعينات بمقت�ضى ظهير  5غشت
1976وأسندت له العديد من املهام في ظل غياب سلطة حكومية معنية
بتطويروتوجيه وتدبيراألبحاث العلمية والتقنية على جميع األصعدة.
ثم جاء قانون  80.00املتعلق بإحداث املركز الوطني للبحث العلمي
والتقني ( )CNRSTفي غشت  2001لسد الفراغ فيما يخص الدور الهام
الذي تلعبه العلوم والتكنولوجيا في مستقبل االستراتيجيات الدولية.
مما يجعلنا نتساءل عما تحقق من الطموحات التي كانت وراء سن
هذا القانون – والذي لم نعد نسمع عنه الكثير؟ خصوصا وأن لهذا
املركز مسؤولية مواكبة السياسة الحكومية من أجل النهوض بالبحث
العلمي واالبتكار والتنمية التكنولوجية ،من خالل تقوية مرتكز تمويل
البحث العلمي واعتماد منظومة للتقييم والتتبع وانتقاء املشاريع
وضمان استمرارية جميع الخدمات املرتبطة بالبحث العلمي وإرساء
الحكامة الجيدة .كل ذلك من خالل استراتيجية املركز.2022 – 2018
وكم كان بودنا أن نسمع من الحكومة موقع البحث العلمي في
سياستها العمومية ومآل املجهودات املبذولة عبر عقود ،وما هي حصة
البحث العلمي في عمل الحكومة في نصف واليتها؟
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من موقع مجلس املستشارين كصوت املنتخبين بامتياز ،نتساءل
حول موقع البحث العلمي املوجه للتنمية ولدعم الجماعات الترابية.
البحث العلمي :رافعة في خدمة التنمية والقرارالترابي.
فكثيرا ما يحتاج الفاعل السيا�سي والترابي لتوجيه علمي وتقني
وعملي مرتبط بتدبير املجال بهدف تطوير فهم الفاعلين وتحسين جودة
املعلومة العلمية والتقنية ومستوى تداول املعلومة واملعارف بهدف
املساعدة على تبني الخيارات الرشيدة.
واملغرب ،حسب شهادة العديد من املؤسسات ،لديه ميزة التوفرعلى
"خرائط طريق قطاعية" (املغرب األخضر -مخطط التصنيع–مخطط
املغرب الرقمي–املخطط األزرق– : )...وهي وثائق تسمح بتقاسم عملية
التشخيص وتحديد األهداف والغايات ،لكنها تقتصر في الغالب على
وصف أهداف طموحة ومرقمة دون أن ترفق بتدقيق وتحليل مخبري
بحثي أكاديمي يسمح بتبريراالختيارات والتوجهات.
كما أن الدولة املركزية تبادر في غالب األحيان إلى إطالق سياسات
عمومية على نطاق واسع دون املرور باملحطة اإلجبارية واملنطقية
للتجريب على املستوى املحلي ،فيما مستوى تداول املعلومات واملعارف
ونقلها كما ونوعا ال يسمح بتطويرفهم الفاعلين وتحسين جودة املعلومة
العلمية والتقنية في خدمة التنمية.
فبدون تطوير القرار الداخلي املنشإ وترشيد النفقات العمومية
وتبني الخيارات الرشيدة ودعم البحث العلمي والتقني املوجه أساسا
نحو التنمية ،ستبقى مواقف الفاعلين املؤثرين في العملية التنموية
ميالة في الغالب إلى الجمود.
ودور البحث العلمي واألكاديمي أسا�سي في هذه الدينامية التنموية
(مجال تدبير املوارد الطبيعية والطاقية – ضمان األمن الغذائي –
تطوير تقنيات البناء الصديقة للطبيعة–املالئمة مع رهانات الثورة
الرقمية – التحكم في رهانات النقل واللوجستيك)... ،
فال يمكن للمغرب تحقيق نمو مستدام ال يقل عن متوسط % 4.5
سنويا على مدى  25سنة دون الرفع من االستثمارات في الرأسمال غير
املادي وتجويد االعتمادات العمومية املخصصة للبحث العلمي.
وهو ما يطرح تصورا عقالنيا ومؤطرا للظروف التي ستسمح للمغرب
بالتطور إلى مستوى اللحاق املتسارع بالركب االقتصادي.
من أجل مجتمع منفتح وتواق للمعرفة:
يشكل الرفع من مستوى املعارف واملدارك العامة للشعب املغربي
أول درجات الرقي بمستوى الرأسمال البشري واالجتماعي .لكن ،ما دام
التدريس في الجامعة ،كما في املستويات األخرى األدنى منه ،يرتكز على
التلقين ونقل املعلومة واجترارها في غياب الفكرالنقدي الآلزم والتحفيز
على املبادرة ،فال يمكن أن نرتقي إلى مستوى إنتاج كفاءات بشرية
منتجة للمعرفة العلمية املفيدة.
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كما أن تفضيل الدولة للتخصصات التقنية على التخصصات
املعرفية من شأنه تفريخ يد عاملة طيعة قد تستجيب ملتطلبات
املؤسسات العمومية واملقاوالت الخاصة التي تنتظرمنها أن تكون فقط
قادرة على تنفيذ املهام اليومية ،لكن ،في غياب أي قدرة على اإلبداع
واالقتراح واملبادرة.
وهذا الدور اإليجابي املحفز للفكر النقدي يجب أن تلعبه املدرسة
العمومية في املقام األول ،من خالل تحريك آليات ثالثة:
• أوال :الرفع من مستوى املعارف العامة املحفزة على التفكيرالبناء،
• ثانيا :تعزيزاملساءلة والشفافية،
• ثالثا :تقوية الالمركزية.
هذا باإلضافة إلى وضع آليات فعالة للحكامة املؤسساتية بهدف
تقييم وتقويم السياسات العمومية في هذا املجال.
لكن هذه اآلليات الثالثة ما تزال تشكو من ضعف الفعالية بسبب
عدم استفادة السياسات العمومية بالشكل املطلوب واملرغوب من
البحث األكاديمي العلمي .وهذا الوضع هو ما يبقي البحث العلمي
واألكاديمي ضعيفا ومهمشا نسبيا.
كما أن التطورات التي جاء بها دستور  2011من آفاق تطوير
الجهوية املوسعة وآفاق إبرام اتفاقيات التبادل الحر املعمق والشامل،
وخصوصا مع االتحاد األوروبي (الذي ينتج كل يومين ونصف مقابل ما
ينتجه املغرب في ظرف سنة كاملة!) هما فرصتان تاريخيتان من أجل
تطوير االقتصاد واملجتمع املغربي ،وتحمل في ثناياها فرصا استثنائية
لتنمية البحث العلمي واألكاديمي وتطوير فعالية الرأسمال املادي
والبشري واملؤسساتي.
ويمكن للمغرب أن يصبح في أفق الجيل القادم أول بلد غير منتج
للنفط في شمال إفريقيا ينضم إلى نادي الدول الوسيطة ذات الدخل
املرتفع إن أحسن استغالل هذا املعطى.
وفي هذا اإلطار ،يمكن للمغرب أن يعتمد على روافع أساسية
وحقيقية للتغيير ،ومن ضمنها:
 مستوى استقراره السيا�سي واملؤسساتي، املستوى االقتصادي واالجتماعي والبيئي (من خالل االلتقائيةاملعيارية مع االتحاد األوروبي)،
 التشبيك وانفتاح البحث العلمي على مختلف دول العالم،وحرص املغرب على توسيع قاعدة شركائه وتنويعها منذ بداية األلفية
الجديدة.
ففي زمن العوملة واقتصاد املعرفة والثورة الرقمية ال تتراكم ثروات
الدول بفعل كمية العمل والرأسمال املادي املتوفر فحسب ،بل كذلك
من خالل جودة املؤسسات واملعارف واملدارك واملهارات وجودة البحث
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األكاديمي ذي النفع العام والتأثير الجماعي من خالل إدماج مراكز
البحث في مخططات التنمية.
وهذا املسار من أفضل املحفزات لتوطيد التماسك االجتماعي
واالقتصادي وضمان اإلقالع االقتصادي املنشود.
كما أن إصالح قطاع البحث العلمي ،من خالل تدبيراملوارد البشرية
عبر االعتماد الفعلي ملفاهيم الكفاءة واألداء والنتيجة كعناصر مركزية
في عمليات التوظيف وتدبير املوارد والترقية ضروري .كما يقت�ضي األمر
مراجعة أنظمة إدارة الجودة الداخلية وتطويرها بهدف تعزيز مراقبة
مخرجات الجامعة.
ويقت�ضي تدبير املوارد املالية ،إقحام الجامعة في منطق التنافسية
وإشراك القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي ،عوض االعتماد على
ميزانية عمومية ثابتة تختلط فيها امليزانية الفرعية املخصصة للنظافة
وصيانة املرافق مع امليزانية الفرعية املخصصة إلنتاج املعارف العلمية،
وتلتهم أغلبها مصاريف التسيير.
كما أن إطالق دينامية الجهوية املوسعة في ارتباطها بالبحث العلمي
عبرالآلمركزية النسقية والنقل الحقيقي والتدريجي للسلطات التقريرية
والصالحيات واملوارد واإلمكانيات املطابقة للمستويات الترابية املناسبة
وللجامعات ومؤسسات البحث العلمي على الصعيد الجهوي ورش ال بد
من فتحه بجدية ومسؤولية.
في األخير ،ال بد هنا من اإلشادة بالعديد من العلماء املغاربة في
الفلك والفيزياء والطب وغيرها من العلوم ،الذين برزوا على الصعيد
العالمي ،وغالبا بإمكانيات ذاتية ،وكان إلنجازاتهم واكتشافاتهم وقع
كبيرفي مجاالت بحثهم واشتغالهم .وهو ما يؤكد وجود رصيد بشري هام
في املدرسة والجامعة املغربية ال ينقصه إال التثمين والتشجيع.
فلدينا كفاءات ونوابغ في مجال البحث العلمي في مختلف
التخصصات في داخل الوطن وخارجه .عدد هام من العلماء املغاربة
ينتجون أبحاثا واختراعات كبرى تستفيد منها مراكز البحث في بلدان
أجنبية وشركاتها لتسويق إنتاجاتهم واختراعاتهم.
وقد سبق لجاللة امللك أن استقبل البعض منهم ووشحهم بأوسمة
ملكية .فهل تم التفكير في استثمار هذه الكفاءات العالية واستقدامها
لتطوير البحث العلمي ببالدنا ليصبح بحثا منتجا الكتشافات علمية
واختراعات ندخل بها عالم اليوم؟ كما فعلت بعض البلدان األسيوية
التي كانت قبل عقود قليلة في نفس وضعنا وأصبحت اليوم ضمن
البلدان املتقدمة بفضل تشجيع البحث العلمي ودعم االبتكار.
فهل تم التفكير في توفير بنيات استقبال من معاهد ومختبرات
وهيئات مختصة حكومية وغير حكومية ،الحتضان هذه الكفاءات
والنوابغ وتوفير كل الشروط التحفيزية لعلمائنا وباحثينا ومخترعينا في
الخارج وداخل أرض الوطن؟

عدد 13–73اوش 13ش 17(113ينوي 17ي )17

فلدينا كذلك مخترعون مغاربة ينالون جوائز دولية عن اختراعاتهم
ويصنفون في مراكز متقدمة دون أن ينتبه إليهم أحد في الداخل ،وقد
تتلقفهم مراكز بحث وشركات أجنبية .فماذا تقدم بالدنا ملخترعيها
من شروط لتطوير البحث واالبتكار واملرور ملرحلة اإلنتاج والتصنيع
والتسويق؟
نحن بحاجة ماسة اليوم ،السيد رئيس الحكومة،إلى االنتباه بجد
لهذه املسألة ،ليس فقط بمنظور تقني والرفع من امليزانية املخصصة
للبحث العلمي ،بل أساسا بتغيير مقاربتنا للموضوع ليصبح البحث
العلمي ودعم االختراع سياسة عمومية قوية ورافعة أساسية للتنمية
وبعد وازن في النموذج التنموي الجديد املنشود.
نحن بحاجة إلى مخطط وطني لتطوير البحث العلمي واالختراع
على غرار مشاريع :املغرب األخضر ،املغرب الرقمي ،املخطط األزرق،
املخطط الصناعي الخ...
نحن بحاجة ماسة ملخطط "مغرب البحث العلمي واالبتكار":
مخطط له هيئة مركزية لقيادة استراتيجيته ،وبنيات تحتية من معاهد
ومختبرات ،ووضع خاص ملراكز البحث العلمي بالجامعات وكليات
الطب و املستشفيات الجامعية ،والبحث الزراعي ،ومراكز تابعة
ملختلف املعاهد واملؤسسات العمومية والشبه عمومية والخاصة  ...و
ليكون الباحث فيها ليس فقط مجرد موظف ورقم تأجير ،بل مسلحا
بوضع مادي ومعنوي محفزعلى اإلنتاج واالجتهاد واالختراع ،وأهم محفز
معنوي هو تحويل البحث واالختراع إلى اإلنتاج والتسويق أو استعمال
نتائجه في مختلف مناحي الحياة العامة.
نحن بحاجة إلى هيئة تنسيق بين كل مراكز البحث ،تتابع كل
إنتاجاتها وتبحث عن تمويالت إضافية وعن إمكانيات الستخدام
التصنيع والتسويق ،بتنسيق مستمرمع املصالح الحكومية املعنية ومع
املؤسسات االقتصادية والشركات العمومية والخصوصية.
وفي األخير ال بد من القول أن نجاح مشروع وطني كبير للبحث
العلمي واالبتكار مرتبط تحققه بحل املشكلة األصل ،أي أزمة التعليم
في شموليتها.
عبد اللطيف أعمو.

بطاقة حول مؤشرات البحث العلمي وطنيا:
وضعية البحث العلمي ُمخجلة وتعكس واقع الجامعة املغربية:
ضعف الجامعة املغربية ،يؤثر على وضعية البحث العلمي،
ُ
باعتبارها املنتج الرئي�سي للبحث العلمي.
املوارد البشرية واإلنتاج العلمي:
 عدد الباحثين 647 :باحث لكل مليون نسمة في املغرب ،في مقابل / 5000مليون نسمة في البلدان الغربية.
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 إنتاج املقاالت العلمية :مشاركة املغرب في املقاالت العلمية فيالعالم ال تتجاوز  0.03من اإلنتاج العام.
 األبحاث العلمية :أقل من  856بحثا علميا لكل مليون مواطن. تقسيم األبحاث بين الجنسين ،الرجال ما زالوا يحتكرون البحثالعلمي في املغرب بنسبة .% 68
وهي مؤشرات عن:
 ضعف إنتاج املعرفة العلمية الجيدة كما ونوعا؛ الجامعة املغربية تحتل مكانة متأخرة في الترتيب الدولي للجامعات،وتحتل املرتبة السادسة قاريا بعد تونس ومصروكينيا وجنوب إفريقيا.
اإلنفاق في مجال البحث العلمي:
 امليزانية املرصودة للبحث العلمي :تتراوح ما بين  0.2و  %0.4منالناتج الداخلي الخام ،كما هو الحال في معظم الدول العربية ،مقابل 4
و  % 6من الناتج الداخلي الخام في الدول املصنعة.
 ال تمثل النفقات الداخلية املرصودة للبحث والتنمية سوى %0.73من الناتج الداخلي الخام (علما أن امليثاق الوطني للتربية
والتكوين قد أو�صى بأن تصل هذه النسبة إلى  % 1سنة .)2000
 ترصد جامعات الواليات املتحدة األمريكية ،ما يناهز  %40منميزانيتها العامة للبحث العلمي؛
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 إسرائيل تنفق على التعليم أكثر من  %6.5من ناتجها اإلجمالي،وبلغت نسبة العلماء والباحثين في هذا البلد أكثر من  76لكل  10آالف
نسمة ،واستطاعت إنشاء عدد مهم من املعاهد واملراكز العلمية ،في
ميادين التكنولوجيا املتقدمة ،والبحث الزراعي وتطوير السالح،
واإللكترونيك ،والتقنيات الدقيقة...الخ.
أهم التحوالت في مجال البحث العلمي:
 نالحظ مؤخرا التراجع امللحوظ لإلنتاج العلمي املشترك بينالجامعيين املغاربة والجامعيين الفرنسيين–كشركاء تقليديين
للمغرب–والذي تقلصت نسبته من  %35سنة  2000إلى حوالي %22
سنة .2014
 نالحظ ارتفاعا ملموسا ملقاالت مشتركة بين باحثين مغاربةونظرائهم في دول أخرى غير ناطقة بالفرنسية ،من بينها إسبانيا التي
انتقلت نسبة املقاالت املشتركة معها من  4إلى  ،%11والواليات املتحدة
من  4.88إلى  ،%8وإيطاليا من  3.20إلى  ،%7.34وأملانيا من  2.22إلى
 ،%8.15وبريطانيا من  1.5إلى .%6.90
 على املستوى العربي ،نشرالباحثون املغاربة مع زمالئهم في املنطقةالعربية  1322مقالة علمية مشتركة ما بين  2005و( .2014خالل نفس
الفترة ،نشر الباحثون السعوديون  14.093مقالة علمية مشتركة،
واملصريون 13.183مقالة من نفس الفئة).
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التاريخ :الثالثاء  22رمضان 1440هـ ( 28مايو 2019م).
الرئاسة :املستشار السيد عبد الصمد قيوح ،الخليفة األول لرئيس
املجلس.
التوقيت :ساعتان وثالثون دقيقة ،إبتداء من الساعة الحادية عشرة
والدقيقة العاشرة صباحا.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشارالسيد عبد الصمد قيوح ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلين وآله
وصحبه أجمعين.
السادة الوزراء،
زمالئي ،زميالتي السادة املستشارون واملستشارات املحترمات،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،ووفقا ملقتضيات النظام
الداخلي ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة
السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.
وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمالنا
اليوم ،أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من
مراسالت وإعالنات موجهة للمجلس ،الكلمة لكم السيد األمين.

املستشارالسيد أحمد تويزي ،أمين املجلس:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على النبي األمين.
السيد الرئيس،
بالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم الثالثاء 28
ماي  ،2019فهي كالتالي:
 عدد األسئلة الشفهية 16 :سؤاال؛ عدد األسئلة الكتابية 59 :سؤال؛ عدد األجوبة الحكومية على األسئلة الكتابية 17 :جواب.وتطبيقا ألحكام املادة  16من القانون التنظيمي رقم 085.13
املتعلق بطريقة تسيير اللجن النيابية لتق�صي الحقائق ،نعلن عن حل
اللجنة النيابية لتق�صي الحقائق حول تصفية شركات مفاحم جرادة
ومآل االتفاقية االجتماعية والبرنامج االقتصادي املرتبطين بها ،وذلك
لتعذرإيداع تقريرها في اآلجال املحددة قانونا.
كما نحيط املجلس املوقر علما بأننا سنكون على موعد بعد نهاية
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هذه الجلسة مع جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت
على النصوص الجاهزة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد األمين.
نستهل جدول أعمال هذه الجلسة اليوم بالسؤال األول املوجه
من طرف الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية للسيد وزير التربية
الوطنية ،وموضوعه املقاييس املعتمدة في توزيع منح الطلبة ،تفضل
السيد املستشارلوضع السؤال.

املستشارالسيد عبد اللطيف أبدوح:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير ،كما هو معلوم تعد املنحة الدراسية دعما ومساعدة
مالية يتم تحويلها للطلبة غير املوظفين وغير املستخدمين ملتابعة
دراستهم الجامعية ،بغرض املساهمة في تحمل جزءا من مصاريفهم
الدراسية ،وتيسيرإمكانية التحصيل العلمي ،وفي العديد من املناسبات
إثر الخرجات اإلعالمية للسيدات والسادة أعضاء الحكومة يصرحون
ويلتزمون بالزيادة في املنحة وتوسيع قاعدة املستفيدين.
لذا السيد الوزير ،نسائلكم عن ما هي املقاييس املعتمدة من قبل
الوزارة لتحديد الشروط املوضوعية الستفادة الطلبة من املنحة
الدراسية؟
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
شكرا السيد املستشارعلى هاذ السؤال ،أريد في البداية أن أذكرأن
الحكومة تمنح واحد العدد من املنح الجامعية لعدة أقاليم وعماالت
سنويا ،حسب املحصلين على شهادة الباكالوريا.
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اللي خاصنا نعرفو هي العدد اإلجمالي بالنسبة لهاذ السنة التي
منحه لألقاليم هي  382000منحة التي تم منحها ،بما فيها واحد الزيادة
إضافية درنها هاذ السنة ديال  27000منحة ،واحد التزايد ديال %4
مقارنة مع السنة املنصرمة.
الغالف املالي تم التطوير ديالو بواحد الطريقة كبيرة ،دزنا من 540
مليون درهم في  2012إلى أكثر من مليار و 800مليون درهم هاذ السنة
هاذي ،وسنويا ،إن شاء هللا ،غادي يكون واحد الزيادة حتى نستجيب
إلى هذاك الطلب ديال تعميم املنحة على املستوى ديال األقاليم.
اللي خاصنا نعرفو هي كاين  14إقليم اللي تيستافدو من  %100ديال
املنح بالنسبة للطلب ديال املنحة ،هم األقاليم الجنوبية وأيضا فكيك
وجرادة وزاكورة ،اللي تيعانيو من واحد املستوى ديال ،واحد املعايير
ديال الفقر.
بالنسبة لألقاليم اللي ما كانش عندهم نواة جامعية أو حي جامعي،
كنا تنعطيوهم  %80من املنحة اليوم وصلو إلى  %95للمنحة ،وهاذو
قربو للتعميم ،بالنسبة لألقاليم األخرى اللي كانت تتمنح لهم %75
وصلت إلى  %85واللي كانت في  %65وصلت إلى .%75
إذن تحسن سنوي ،الحمد هلل اللي استطعنا نعطيو لهاذ األقاليم،
كاين لجان إقليمية في كل إقليم اللي كتشرف على تحديد هاذ املعايير،
وفي داخل كل إقليم هذاك الحد األدنى اللي تيتعمد كمعيارديال الدخل
ديال األجر ديال األبوين تيتم التحديد ديالو حسب الحصة ديال عدد
املنح اللي كتعطى لإلقليم ،إذن كاين واحد العدالة اجتماعية في كل
إقليم.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد اللطيف أبدوح:
أشكركم السيد الوزيرعلى تفضلكم باإلجابة.
ومن خالل ما تفضلتم به هو يتالقى بشكل واقعي مع الحالة التي
تعرفها هذا امللف على مستوى املنح الدراسية للطلبة أو للمتمدرسين.
املوضوع هو أننا نسعى جميعا إلى تطوير والرفع من قيمة التمدرس
وتسهيل الولوج إلى التعليم العالي ،وبالتالي املساعدة ديال ذوي
االحتياجات والناس اللي ما يمكنش لهم يقراو في الخارج أو عندهم األمل
ديال اآلباء ديالهم وفهاذ املدة كلها وهما كيقريو والدهم حتى كيوصلو
الباكالوريا ،هو يوصلو للتعليم العالي باش يمكن يكون واحد العدالة
على مستوى الترقي االجتماعي.
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فاآلن املالحظة اللي كاينة وهذا هو اللي بغينا السيد الوزيريوضحها،
هو هاذ ال�شي اللي درتو كلو مزيان ،مفيد ،ولكن احنا الطموح ديالنا
والرغبة ديالنا هو التعميم ديال هاذ املنحة هاذي على مستوى الجميع.
ثم كذلك كيفاش ،أشنو هي املقاييس؟ ألنه بعض املرات هذاك
اللجان اإلقليمية وهاذ املسائل اللي كتدار أحيانا كيوصل الحيف
لبعض األسر اللي كيتحرمو من هاذ املنحة هاذي وكتكون في الحقيقة
كارثة أساسية على مستوى تلك األسرة.
لذلك فأشنو هما الشروط الحقيقية؟ الشروط الحقيقية باش
يمكن نميزو؟ ثم أننا يمكن نوصلو لهذاك باش ما يكونش تباين مجالي
على مستوى توزيع هاذ املنحة باش كل�شي يستفد ،ألنه يمكن أنه
املؤشرات ديال الفقر أو املؤشرات ديال الهشاشة طبعا هي واضحة
ومتباينة على حسب األقاليم ،ولكن الحقيقة واألساس هو أنه فداخل
اإلقليم نفسه هناك تباين ،لذلك نبحث في اتجاه أنه تكون عدالة على
مستوى توزيع هذه املنح ،وبالتالي الرفع من قيمتها أساسا.
ثم كذلك وأهم من ذلك كلو هو التعميم ديالها اللي أصبح مكتسبا
لدى جميع املغاربة ،فيكفي املجهود اللي كيدار ديال األسر ديالهم على
مستوى التحصيل وعلى مستوى تحمل األعباء ديال الدراسة ،فما بالك
عندما يصلون إلى ما يرغبون إليه ،فتكون هناك يحس بنوع من التباين،
وخصوصا أنه حتى على مستوى املنحة اليوم ،راه املنحة مقسومة إلى
قسمين :كاينة منحة وكاينة نصف منحة ،وكاين حتى ذاك املعيار ديال
املسافة ،ذاك املعيارديال املسافة واش فعال عندوواحد األهمية وعندو
واحد الحضور وتيمكن يخلق لنا العدالة.
إذن السيد الوزير ،في اتجاه العدالة ،وفي اتجاه توزيع هاذ املنح
بشكل عادل وكذلك تعميمها ،هذا هو الرغبة ديالتنا السيد الوزير.
شكرا جزيال.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزيرفي إطارالرد على التعقيب.

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:
كيف قلت الحكومة واعية بهاذ الطلب املهم ،الطلب االجتماعي،
وماشية في التعميم ،احنا تقدمنا دبا واحد العدد ديال األقاليم
استفادت هاذ السنة ب %95واللي كيشير لهاذ ال�شي هو إصدار أخيرا
مرسوم في  16ماي  ،2019اللي غيحدد ويعيد النظر فهاذ املعايير،
اليوم هاذ املرسوم كيحدد أشنو هما املستويات ديال املنح لالستحقاق
االجتماعي واالستحقاق العلمي بالنسبة لإلجازة واملاستر والدكتوراه،
وأيضا السن ديال االستفادة من هاذ املنح ،وغادي يكونو قرارات وزارية
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اللي غادي تحدد املعايير وغادي تؤطر هاذ العملية على مستوى اللجان
اإلقليمية باش تكون واحد العدالة اجتماعية ومجالية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال الثاني ،موضوعه تأليف الكتاب املدر�سي ،وهو موضوع من
طرف فريق العدالة والتنمية ،تفضل أحد السادة املستشارين لوضع
السؤال.

املستشارالسيد عبد الكريم لهوايشري:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السادة املستشارون واملستشارات املحترمات،
سؤالنا هو حول تأليف الكتاب املدر�سي ،ذلك أن هذا الكتاب عرف
مراجعات متوالية وال زالت هذه املراجعات مستمرة ،إال أن هناك مشكال
متعلقا باملضمون وأيضا بالشكل لهذا الكتاب.
لذا ،نسائلكم ،السيد الوزير ،عن الدور املنوط بلجان تأليف
الكتاب املدر�سي واملصادقة عليه؟
وأيضا عن اإلجراءات التي ستتخذونها ملعالجة اختالالت التأليف
املدر�سي حماية ملنظومتنا التربوية؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد املستشاراملحترم،
كما تعلمون منذ  ،2002وتفعيال للميثاق الوطني للتربية والتكوين
لم تعد الوزارة تنتج كتابا مدرسيا موحدا على املستوى الوطني.
وفهاذ السنوات األخيرة يرتكزدور الوزارة على إعداد املنهاج الدرا�سي،
أشنو هاذ املنهاج الدرا�سي كيأخذ بعين االعتبار واحد املجموعة من
املكونات والسيما أهداف التعلم ،البرامج الدراسية ،الكتب املدر�سي،
طرائق التدريس ،املعدات املدرسية ،وأدوات التقويم ،هاذ املنهاج يتم
الصياغة ديالو من طرف الوزارة وكيكون واحد دفاترالتحمالت اللي من
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خاللها كاين ناشرين كيهيؤو واحد االقتراحات.
هاذ ال�شي كيتعرض على واحد لجنة تقويم واملصادقة ،وهنا بغيت
نوه بالعمل اللي تتقوم به اللجان املختصة العلمية اللي فيها أساتذة
متميزين واللي هما اللي تيقومو هاذ الكتاب قبل الصدور ديالو وقبل
املصادقة ديالو من طرف الوزارة.
وفي إطارهاذ املنهاج املنقح تم إنجازالكتاب املدر�سي السنة املنصرمة
بالنسبة للسنة األولى والثانية ابتدائي في دخول  ،2019-2018هاذ
السنة إن شاء هللا في الدخول املقبل  2020-2019غادي يكون السنة
الثالثة والرابعة والسنة املقبلة الخامسة والسادسة ابتدائي وغادي
نكونو انتهينا من الكتب املدرسية ديال االبتدائي.
سنويا أكثر من  23كتاب مدر�سي اللي يتم إنجازه حسب هاذ دفاتر
التحمالت.
اللي بغيت نشير له هي اليوم عندنا واحد اآللية قانونية مهمة اللي
باقي ما يمكن لنا نفعلوها ،ألن القانون اإلطارباقي متصادق عليه ،هوهاذ
اللجنة الدائمة لتجديد واملالئمة املستمرة للمناهج والبرامج للتكوينات
اللي غتكون واحد اآللية حقيقية اللي غتنكب على صياغة الكتاب
املدر�سي وأخذا بعين االعتبار متطلبات املجتمع واالرتقاء باملدرسة
العمومية املغربية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد عبد الكريم لهوايشري:
شكرا السيد الوزير.
في الحقيقة جيد جدا أن تكون عندنا كتب متعددة ،وهذا جيد،
وجميل جدا أن يكون عندنا دفتر تحمالت ،لكن الذي لوحظ في هاذ
العملية األخيرة وإطالق إعادة مراجعة البرامج واملناهج وإعادة إنتاج
كتاب مدر�سي جديد هو غياب دفتر تحمالت جديد ،مما يفتح املجال
أمام املؤلفين القدامى وفرق التأليف القديمة واملؤسسات التي كانت
تشتغل والتي لها كتب موجودة ،مما يطرح سؤاال هل هذا نوع من الريع
في املجال التربوي؟
ذلك أنه كان من املفترض أن تفتح املنافسة وأن يكون هناك دفتر
تحمالت وتفتح املنافسة للتجديد التربوي ،فاملراجعة قائمة ال محالة،
ولكن البد أن نفتح املنافسة أمام أطر التربية والتكوين للمساهمة في
هذا.
األمر الثاني هو أنه السيد الوزير أن هاذ اللجان ديال التأليف
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واملصادقة أنه كان من املفترض أن تؤخذ تقاريرها بعين االعتبار،
املالحظ هو أنه ال تؤخذ تقارير هذه اللجان بعين االعتبار سواء تعلق
باملصادقة ،ملاذا تؤخذ هذه التقارير بعين االعتبار؟ ألن في هذه التقارير
وقوف عن الثغرات التي عرفها الكتاب املدر�سي سابقا لتجاوزها ووقوف
على الجوانب اإليجابية لتثمنيها.
ثم أنه وحتى إن كان هناك دفتر تحمالت وفي غيابه اليوم ،فإنه هذه
اللجان التربوية ولجان التأليف أنه ال يمنح لها الزمن الكافي للتقويم
واملصادقة ،مما يوقع فرق التأليف أحيانا في االرتجال أو الرجوع إلى
املواقع اإللكترونية وعلى رأسها ( )Googleلألخذ منه واالستعانة به.
ثم أن هذا الضغط الزمني أنه أحيانا يوقعنا فيما وقع سابقا من
إدماج بعض الكلمات العامية داخل املقررات وإن تم التوضيح ،وأحيانا
وهنا أقف بالقدر الذي نثمن فيه تعميم التعليم األولي ،نقف معكم
عند كتاب "أول خطوة" الذي حول مادة التربية اإلسالمية التي عنوانها
األساس هو أية من كتاب هللا أو حديث من رسول هللا ،حولها إلى أنشطة
مدمجة في اللغة العربية بدون هوية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس.
بالنسبة أنا قلت أن هاذ دفتر التحمالت فالسنوات األخيرة كنديرو
مالحق بالنسبة لهاذ دفترالتحمالت ،ويتم صياغة الكتب املدرسية على
إثرهذه املالحق.
اليوم يمكن لنا نخرجوكتاب مدر�سي في  3ديال األشهرعوض سنتين،
فاش كيكون واحد التعديل ديال هاذ الدفتر ديال التحمالت ،اللي مهم
هي هذا األمر كامل سيتم تجاوزه مباشرة بعد إصدار قانون اإلطار اللي
غادي يؤطرهاذ العملية عبراللجنة الدائمة لتجديد البرامج واملناهج.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال الثالث موضوعه تثمين نتائج البحث العلمي ،والكلمة ألحد
السادة املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،تفضل
السيد الرئيس.
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املستشارالسيد عبد اإلله حفظي:
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمين،
زمالئي وزميالتي املحترمين واملحترمات،
السيد الوزير املحترم ،هناك تباين بين املجهودات التي تبذلونها
منذ توليكم مسؤولية اإلشراف على وزارة التربية الوطنية واللي نثمنها
عاليا في مد الجسور مع القطاع الخاص من أجل بناء وإرساء شراكة
حقيقية ،وبين كذلك الوضعية التي يعيشها البحث العلمي ،وضعية
اللي كتبان أنها عندها معوقات مؤسساتية ومعوقات مادية ومعوقات
بشرية ،ناهيك عن املعوقات ذات الصلة بالحكامة.
فالتصنيفات الدولية أنها تتعطينا بالنسبة للمؤشر العام العالمي
ديال االبتكار كتعطينا املغرب في الرتبة  76وفقدنا  4داملراتب بالنسبة
لسنة .2017
كذلك تتعطينا بالنسبة ملي تندخلو للتحليل التفصيلي ما بين
 126مرتبة وتتعطينا  81مؤشر ملي تنمشيو ملؤشر العالقة ديال البحث
العلمي مع الصناعة كنلقاو روسنا في الرتبة  ،111وفي العالقة ديال
البحث العلمي مع االبتكارتنلقاو روسنا في املرتبة  ،124يعني نتذيل هذا
الترتيب.
التمويل ،العتبة اليوم ديال  %1باقي ما وصلناش لها ،ولكن هناك
مجهودات بذلت ألن في  2000كان عندنا ياله  %0.4اليوم عندنا 0.8
يجب أننا نوصلو للعتبة ديال  %1وثاني نوصلوا ل  %1.5في 2025
و %2 :2030كما يو�صي بذلك املجلس األعلى ،وهذه مجهودات اللي
خاصها تعمل من أجل أنه البحث العلمي يوصل للمأمول.
املسألة الثالثة هي قضية ديال التشتيت ،كاين تشتيت كبير في
املنظومة ديال البحث العلمي ،ألن هناك املراكز التابعة للجامعة
وهناك مراكز كذلك تابعة للقطاعات الوزارية املختلفة ومراكز تابعة
ل ـ ( )les entreprises publiquesديال املؤسسات العمومية ناهيك عن
املركز الوطني ،يعني ما كاينش واحد الهيئة ديال التنسيق ،وهنا نحتاج
للحكامة ديال املنظومة.
املسألة ديال هادي تعطينا واحد العزلة بالنسبة للجامعة ،فهذه
العزلة يجب فك العزلة عليها عبر مد الجسور نحو القطاع العام،
وأنا أتساءل عالش القطاعات الوزارية ما كتعهدش بإشراف وإنجاز
الدراسات اللي كاينة ،مثال االستراتيجيات الوطنية كلها ،أنها تعطات
املكاتب ديال الخبرات أجنبية ما كنفهمش عالش ما تعطاشاي وعندنا
يعني رجال أكفاء في الجامعة املغربية.
بالنسبة للقطاع الخاص فالقضية معقدة ألن تقسيم األدوار ما
بين القطاع الخاص والقطاع العام في مجال البحث أن كيحتاج لواحد
الرصف ما بين مجال البحث النظري األسا�سي الصلب الخام وما
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بين املجال التطبيقي ،وهنا تطرح اإلشكالية ملاذا وملن تنديرو البحث
العلمي؟ البحث العلمي يجب أن يوجه بالطلب االقتصادي والطلب
االجتماعي بما فيه مصلحة املواطنين ،فاليوم خاصنا واحد الرصف ما
بين هاذ جوج ،خاصنا تشجيع املقاوالت الوطنية من أجل قرض ضريبي.
أعطيني  25ثانية اللي أعطيتيها للسيد ديال الفريق ديالكم.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الرئيس دابا اإلنصاف ،دبا مازال ما قال لك حتى واحد والو،
كمل ،كمل السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد اإلله حفظي:
املسألة األخيرة هي مسألة الحكامة يجب أنه خاصنا هذه الهيـئة
عليا اللي غادي تسهر على التنسيق وعلى كذلك التوجيه نحو املجاالت
املعرفية اللي خاصنا أنها نركزو فيها وخاصنا إستراتيجية وطنية ديال
البحث.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة لكم السيد الوزير ،أنتوما  44ثانية السيد الرئيس.

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد املستشاراملحترم شكرا على هذا السؤال.
اليوم بغيت نؤكد األهمية اللي كتوليها الحكومة والوزارة ملجال
البحث العلمي والتقني ،ألن عبر البحث العلمي نطور التعليم العالي،
وخاصنا البد يكون عندنا واحد البحث علمي واالبتكار اللي غادي يكون
عندو واحد الوقع وواحد األثرعلى التنمية االقتصادية للبالد.

عدد 13–73اوش 13ش 17(113ينوي 17ي )17

في الرباط ،في سطات ،في مراكش ،واللي مهم اليوم واحد الجيل جديد
من هاذ املركبات مجمعات االبتكاردرناهم في أكاديربشراكة مع الجهة.
واليوم هاذ الشراكة بين الجهة والجامعة غادي تعطي لنا واحد
املنتوج اللي مهم ،ألن في هاذ املجمعات االبتكار غادي نحتضنو املشاريع
البحثية التطبيقية ،اللي غادي يكون عندها واحد اآلثار مباشر على
التنمية االقتصادية.
اللي خاصنا أيضا نخمو فيه كيف يمكن أن نمأسس العالقة بين
املقاولة والجامعة ،واليوم كاين واحد العدد ديال اآلليات منها خلق
منح من طرف الدولة اللي غادي تستفد منها الدكاترة اللي غادي يمشيو
يخدمو في املقاولة على بحث اللي تيهم املقاولة ،وهذا غادي يكون جميل
وأيضا تخصيص طلب عروض مزدوج بين املقاولة والجامعة أيضا،
باش غادي تكون واحد اإلسهام وتقريب وتجسير العالقة بين املقاولة
والقطاع العام.
أيضا خاصنا البد اليوم كاين واحد املجهود كبير ديال وضع براءة
االختراع ( ،)Les Brevets d’innovationخاصنا البد كيف يمكن أن
أخذ بهاذ براءة االختراع ونطورها ،لهذا خاص واحد التحفيز جبائي ملا
ال؟ اليوم ونحن نتطرق في الحكومة على هاذ الجبايات وذاك�شي خاص
البد نراعيو هاذ الجانب ألن اإلقالع الحقيقي ديال البحث العلمي على
مستوى القطاع الخاص هو من هاذ الباب هذا.
شكرا لكم السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
وننتقل إلى السؤال الرابع وهو موجه للسيد وزير السياحة والنقل
الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ،وموضوعه غالء
أسعارتذاكرشركة الخطوط امللكية املغربية ،والسؤال موجه من طرف
فريق األصالة واملعاصرة ،تفضلو السيد املستشارلوضع السؤال.

املستشارالسيد عبد الكريم الهمس:

السؤال اليوم اللي مطروح هو كيف جعل هاذ البحث العلمي أكثر
إنتاجية أكثر فعالية وأكثر نجاعة؟ وكيف يتم تجسير البحث العلمي
الجامعي مع بحث ( )Recherche-Développementفي املؤسسات
الخاصة ،ألن اليوم خاصنا نذكرو بأن النسبة الكبيرة ديال التمويل
كتجي من القطاع العام من الدولة ،أكثر من  %70ديال تمويل البحث
العلمي هو من القطاع العام ،ولهذا خاصنا البد تحفيز املقاوالت
والقطاع الخاص باش نهضو بالبحث العلمي واالبتكار ويمكن يكون
واحد املساهمة ويكون تثمين هاذ البحث العلمي واعتماد البحث العلمي
الجامعي في املشاريع التطويرية ديال املقاولة املغربية.

شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزيراملحترم،
يشتكي العديد من املواطنين من بينهم أفراد الجالية املغربية باملهجر
من غالء أسعار تذاكر شركة الخطوط امللكية املغربية ،خاصة خالل
فترة عودتهم إلى أرض الوطن.

واحد العدد ديال األوراش فتحتها الدولة والوزارة ،بما فيها خلق ما
نسميه بمجمعات االبتكار ( )les cités d’innovationخلقناهم في فاس،

أمام هذا الوضع ،نسائلكم حول التدابيراملعتمدة لحماية املواطنين
وضبط أسعارالتذاكر؟
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شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزيرفي إطارالجواب.

السيد محمد ساجد ،وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
في الحقيقة ،هاذ اإلشكالية ديال األسعارديال النقل الجوي تتعرف
واحد التطورات كبيرة في هاذ العقود األخيرة ،واملجال ديال النقل
الجوي بصفة عامة عرف ثورات في هاد العقود األخيرة بتدخل نموذج
جديد ديال النقل الجوي عن طريق الشركات املنخفضة األسعار ،اللي
دارت ثورة بالنسبة للنقل الجوي.
واملغرب فعال استفاد كذلك من هاذ الثورة بفضل التوقيع
على االتفاقية ديال تحرير األجواء املغربية في  – 2004تنظن–اللي
مكنت باش نكسرو بعض االحتكارات اللي كانت واللي ما�شي في فائدة
املستعملين ديال النقل الجوي.
منذ التوقيع على هاذ االتفاقية في  2004وصلنا اليوم واحد  50ديال
الشركات األجنبية وبالخصوص الشركات املنخفضة األسعار ،اللي ولت
تتوصل لوجهات مختلفة في بالدنا أو في مطارات مختلفة.
طبعا هاذ األسعاراملنخفضة وهاذ الشركات ذات األسعاراملنخفضة
املستفيدين منها الكبارهم الجالية املغربية ديالنا اللي موجودة في مواقع
مختلفة في أوربا ،وهي اللي تمأل هاذ الطائرات واللي تتمكن هاذ الجالية
املغربية باش تولي تتوصل للمغرب ما �شي غير في الفترة ديال العطلة،
ولكن في فترات متعددة ،وهاذ ال�شي تنالحظوه من خالل اإلحصائيات
اللي كاينة.
بالنسبة للشركة الوطنية ديال ( )Royal Marocحتى هي تتدير
مجهودات كبيرة إلصالح النموذج االقتصادي ديالها ،ما تبقاش بذوك
( )les chargesمرتفعة ،تتحاول أنها تخفض التكلفة ديال األسعارديالها
باش تكون في املستوى ديال هاذ املنافسة ،اللي هي منافسة ال مفرمنها،
اليوم في هاذ القطاع ديال النقل الجوي.
ثانيا ،هاذ القطاع الجوي في بالدنا عرف في هاذ السنوات األخيرة
وفي هاذ العقود ،خصوصا منذ االتفاق ديال تحرير الجو واحد الحركة
وواحد الديناميكية كبيرة ،مشينا تقريبا من  600رحلة أسبوعية اللي
كانت عندنا عبر املطارات املغربية كلها ،إلى  1600رحلة أسبوعيا اللي
وصلنا في  ،2008هاذ الزيادة في العرض تيأثر إيجابيا على األسعار
املعتمدة في هاذ القطاع ديال النقل الجوي.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد الكريم الهمس:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
إلى ما خفت نكذب أن الخطوط امللكية املغربية هي من بين الشركات
ذات األسعار جد مرتفعة على الصعيد ،..وهذا تينعكس بطبيعة الحال
ال على الجانب االقتصادي ديال البالد ،ال على الجانب السياحي ،كما
تعرفون أن واحد الفئة عريضة من أبناء الجالية اللي تتعيش في أوربا
غير تيبدا فصل الصيف تتبدا املعاناة وتيبدا صعوبات وصولهم إلى
أرض الوطن.
فعالش ما يكونش واحد التسهيالت ،واحد التضامن ما بناتكم
السيد الوزير ،التدخل ديال الوزارة مع الوزارة املعنية باألمرباش يكون
واحد التحفيزات للمواطنين املقيمين بدياراملهجرلتسهيل الوصول.
فكذلك االنعكاس ديالها على السياحة ،األسعار املرتفعة للسياحة
فاملواطن ملي تيدخل للمواقع على األنترنيت ،تيلقى األسعار ديال
الخطوط امللكية جد جد مرتفعة ،وبالتالي إما تيفكر يلتجئ إلى تركيا،
إما يفكر يم�شي ل�شي بلد آخر اللي األثمنة مناسبة من حيث الكراء أو ال
من حيث الفنادق.
فهنا هاذ ال�شي ما تيخدمش السياحة ديال البالد ،فخاص التفكير
بواحد الذكاء ،ألن إلى بغينا نستقطبو للسياحة وننعشها بشكل جيد،
فخاصنا نفكرو بواحد الذكاء كيفاش نديرو بنية تحتية اللي غادي
تشجع لنا املواطنين املقيمين بالخارج ،ناهيك على الناس اللي في أمريكا
وكندا فهناك عائالت تعاني وتعاني ،كاين العائالت ما تتجيش للمغرب
ملدة ثالث ،أربع سنين ،فكيفاش نلقاو الحل لهاذ الناس اللي عندهم
 4ديال األطفال باش يجي من أمريكا وال كندا يزور أرض الوطن واحنا
كناديو وكنشجعو املواطنين املقيمين بالخارج على زيارة أرض الوطن ثم
االستثماروالتفكيرفي الزيارة.
فالسيد الوزير ،هنا خاص يكون واحد التنسيق محكم ،أنا اللي
كنشوف في البلد ديالنا العزيزأن كل واحد عندو �شي مسؤولية تيشوف
غير الطريق ديالو ،ما يقدرش ،..أنا ملي تتوصل للمطار ،تلقاه شاد
( )Billetديال ( )la RAMأغرب األمور تتوقع لك ،يا ( )la valiseما
جاتش ،يا األمتعة كتضيع ،يا تأخر الطائرة بدون ،..يا تبقى تما كتسنى
ساعة أو ساعة ونصف عاد يطلقو لك األمتعة ،فهاد الحوايج خاص،
وخا الوزارة تراسل املديرية املكلفة باملطارات باش توجه وتنبه ألن كاين
شكايات كتكون من طرف الشركات ديال األسفار ،من طرف املواطنين،
من طرف السائحين ،فخاص التدخل ،خاص واحد لجنة اليقظة باش
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نحسنو هذه األجواء ،ونحسنو هذه األرضية ألن ما يمكنش نبقاو دائما
كنتفرجو ،ألن هناك دول اللي كتنتعش سياحيا كتركيا اللي فاتحة
املجال لجميع السياح عبر العالم ،ثم بلدان أخرى إسبانيا والنواحي،
واحنايا جالسين كنتفرجو كمستمعين ،فخاص التدخل وبعجالة
السيد الوزير.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
وننتقل إلى السؤال املوالي ،وهو موجه لوزارة التجهيز والنقل
واللوجيستيك واملاء ،وموضوعه مآل الطريق الرابطة بين دمنات
وغسات بإقليم ورزازات ،وهو موضوع من طرف الفريق الحركي املحترم،
تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشارالسيد عبد الرحمان الدري�سي:

رقم  ،307والطريق اإلقليمية رقم  1517في التصنيف القديم ،واللي
تيربط ما بين دمنات بإقليم أزيالل وإقليم ورزازات مرورا بغسات على
طول إجمالي قدره  137كلم.
هاذ التأهيل ديال هاد الطريق ممتدة على إقليمين.
فيما يتعلق باإلقليم ديال أزيالل عندنا واحد العدد ديال املحاور
اللي تتهم الطريق الجهوية السابقة  ،307واللي الكلفة ديال األشغال
التي توجد في طور اإلنجازأو املبرمجة بهذا املقطع تبلغ تقريبا واحد 240
مليون ديال الدرهم حوالي  24مليار ديال السنتيم ،وهذه إما توجد في
طور اإلنجازأو مبرمجة.
فيما يتعلق باملقطع ديال إقليم ورزازات عندنا  57كلم ،فيها
الطريق الجهوية رقم  307وفيها الطريق اإلقليمية رقم  ،1511الدراسة
التنفيذية املتعلقة بتوسيع وتقوية هذين املقطعين باش نرفعوهم ل 7
األمتارفي طور اإلنجاز ،التقديرات اللي عندنا  120مليون ديال الدرهم،
حوالي  12مليار ديال السنتيم ،واحنا اآلن تنفكرو أن هاد املقطعين
يتدارو في إطار واحد الشراكة على غرار هاذ ال�شي اللي درنا بالنسبة
إلقليم ديال أزيالل ،باش يكون هذا املقطع هذا تقريبا اللي فيه 137
كلم في واحد املستوى جيد من ناحية االنسيابية.

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
السادة أعضاء املجلس،
يعتبر الربط بين جتهي درعة-تافياللت وبني مالل-خنيفرة ،من
الحلول اإلستراتيجية لفك العزلة عن جزء كبيرمن ساكنة الجهتين.

السيد رئيس الجلسة:

وفي هذا اإلطار ،نسائلكم السيد الوزير حول مآل الطريق الرابطة
بين دمنات ورزازات عبرغسات.

شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشار

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزيرللرد على السؤال.

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السادة املستشارين.
السيد الرئيس،
هذا السؤال والسؤال الذي يليه تيتكلمو على واحد املوضوع مهم
اللي يتعلق باملقاطع الطرقية التي تخترق جبال األطلس الكبير ،واللي
عندها أهمية كبيرة بطبيعة الحال بالنسبة لتأهيل أو إعداد التراب
الوطني وربط واحد العدد ديال املناطق اللي عندها أهمية كبيرة جدا.
هذا املقطع ديال الطريق الوطنية رقم  23تيضم الطريق الجهوية
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شكرا السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد الرحمان الدري�سي:
جاء في الكلمة ديالكم السيد الوزير أن هاذ الطريق واألهمية ديالها
بالنسبة لفك العزلة على مناطق جبلية بالخصوص اللي قريبة لدمنات،
وتتعرفو بأن هاذ الطريق هاذي كتدي كذلك إلى املركب ديال النور،
ويمكن لها تحل املعضلة ديال االكتظاظ ديال السير اللي كاين فتيشكا
اللي تيعرف تعثر كبير جدا وكنتمناو كذلك أنكم تسرعو بهاذ الطريق
ديال (.)9
كاين كذلك الطريق كذلك اللي تتربط ما بين امنالون وأزيالل هي
مقطع ديال  7كيلو متر ،وبالتالي السيد الوزير إلى كان ما يمكن لكم
تهديو لهاذ املنطقة هو أنه هاذ ( )les étudesاللي تتهضرو عليها كل
نوبة أنا هاذ ( )l’étudeاللي هضرتو عليها دبا حاليا من  2013وال 2012
تقريبا ،كان دائما تنسمعو عليها أي حاجة كنتحججو ب ()les études
مازال ما كملوشاي ،دبا يكملو ،فوقاش غادي يكملو؟ ألن هذا تتلقاولها
طريق ،وبالتالي ملي تتكون �شي حاجة اللي هي ضرورية كتوليو ()l’étude
تديروها في  6أشهر ،حيث تتجي لهاذ املناطق اللي هي معزولة كتوليو
تمشيو بواحد السرعة بشوية ألن هاذوك الناس فوق ما وصلهم الخير
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راهم ناس صبارة.
السيد الوزير،
بكل صراحة هاذ املنطقة هاذي راه ما يمكن لهاش ترقى لهاذ املناطق
اللي خدمتو فيها بواحد الشكل كبير ،احنا ما بغينا ال طريق سريع ال
قطارال ( )portال )port de plaisance( ،اعطيونا غيرالطريق فين يدوزو
عباد هللا وفين تدوز (.)l’ambulance
هللا يجازيكم بخير السيد الوزير تتهضرو دبا عاوتني على شراكة،
اللهم إن هذا منكر ،فين ما جينا لهاذ املنطقة ديال الجنوب الشرقي
خاصنا شراكة ،في الجهات اآلخرين ما كاين ال شراكة ال والو.
احنا  déjàبعدا ما عندنا والو وكتزيدونا بهاذ الشراكة تحيدو لنا حتى
ذاك ال�شي اللي اعطيتونا.
هللا يجازيكم بخيرالسيد الوزيرهاذ املناطق هاذ املنطقة راه تضررت
بزاف والحل بين يديكم ،خصوصا أنتم السيد الوزير ،ألن الطرق راكم
عرفتوها ،عرفتو املسألة جبلية ،راه ما يمكنش تحل أننا نبقاو جالسين
كل نوبة كنقلبو على �شي حاجة باش نتحججو باش نلقاو واحد الطريق
باش ما نخدموش ،راكم تتعرفو هاذ املنطقة معروفة بالصعوبة ديالها،
ال بالنسبة لتيشكا واللي كذلك تنتسناو النفق وراكم جاوبتونا عليه
عدة مرات بأن الغالب هللا ،حتى يطلق هللا سراحه.
ثاني تتعرفو بأن هاذ الطريق هاذي ديال تيشكا اللي كاينة دابا عارفة
واحد التأخربواحد الشكل كبيرجدا ،وزيد عليها كل نوبة تتقطع بالثلج.
أنا كنتمنى السيد الوزير بكل صراحة أنكم تعطيو لهاذ املنطقة ما
تستحق ،ألنه كيفما كان الحال هاذو حتى هما كذلك راه يستحقون كل
الخيرمنكم.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا لكم السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيرفي إطارالرد على التعقيب.

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
السيد املستشار،
صحيح أنتم تتكلمو بحرقة ،أنا بغيت غيرنصحح واحد القضية غير
باش ما يوقعش فيها تغليط الرأي العام ،ما كاينش طريق في اململكة
املغربية في جميع الجهات ما خضعاش للشراكة ،غير باش ما تقولش
�شي حاجة اللي ما�شي صحيحة .جميع الجهات عندنا معهم شراكة ،غير
املستوى ديال..
السيد املستشار ،واش يمكن لنا نتكلمو؟ دبا أنت قلتي هاذ الجهة
بالضبط هي اللي ما فيهاش شراكة هذا غيرصحيح ،جميع الجهات ديال
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اململكة ،شماال وجنوبا ،خاضعة للشراكة ،حتى الطريق السريع اللي
غادي من تزنيت للداخلة فيه شراكة ،فيه وزارة الداخلية فيه وزارة
املالية وفيه الجهات وأنتا عارف هاذ القضية.
هاذ املسالة هاذي اللي تكلمت عليها أنا تكلمت على أمور اللي هي
عملية ،تنقول لك فيما يتعلق بالشق ديال اإلقليم ديال أزيالل هذا فيه
شراكة واحنا خدامين فيه.
بالنسبة لهاذ القضية ديال إقليم ورزازات هاذ القضية ديال
الدراسات على كل حال أنت..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،باقي لكم الوقت تداركو األجوبة في األسئلة
املوالية اللي عندها تقريبا نفس املوضوع.
فالسؤال املوالي هو موضوع من طرف فريق التجمع الوطني لألحرار،
وموضوعه مآل الطريق الرابطة بين تنغيروبني مالل ،الكلمة لكم السيد
املستشار.

املستشارالسيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة ،السادة الوزراء.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزيراملحترم،
يعيش سكان الجنوب الشرقي للمملكة عدة مشاكل ومعاناة
حقيقية ،جراء العزلة بسبب التماطل في تهيئة الطريق الرابطة بين
إقليم تنغير وبني مالل ،باعتباره شريان الحياة بالنسبة لعدد من
املناطق الجبلية ،الشاسعة ،ال�شيء الذي خلف موجة من االستياء
والتذمرالشديد لذا املواطنين.
السيد الوزيراملحترم،
ما هي التدابير واإلجراءات اآلنية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من
أجل اإلسراع بتهيئة الطريق املذكورة حتى تستجيب لتطلعات سكان
جل املناطق املتضررة؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيرفي إطاراإلجابة.

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
أستغل واحد الثانية باش نكمل للسيد املستشار.
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السيد رئيس الجلسة:
عندك جوج أسئلة في نفس املوضوع.

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
غيرالقضية ديال الدراسة ما كاينش �شي طريق بال دراسة.
طيب هاذ الطريق الوطنية رقم  12فيها السؤال اللي جا السادة
املستشارين  231كلم ،فيها املقطع ديال بني مالل ،اإلقليم ديال بني
مالل فيه  120كلم ،هذا الكلفة ديال األشغال املنجزة والتي توجد في
طور اإلنجازبهاذ املقطع  238مليون درهم ،واحنا غاديين كنشتغلو فيها
ألن عندنا فيها اتفاقية خدامين عليها.
املقطع الثاني فيه  50كلم ،هو اللي كاين في اإلقليم ديال ميدلت،
هو كيضم الجهوية  317والجهوية  703والكلفة ديال هاذ جوج ديال
املقاطع هما اللي مهمين فيهم  100مليون درهم ،احنا اآلن درنا اإلتفاقية
اقترحناها على األطراف األخرى مفيهاش غير هاذ الشق هذا ،فيها كذلك
املحاور أخرى كتهم أنفكو -تونفيت -أغبالة ،فيها واحد  300كلم ،فيها
خمسة ديال القناطر غادي تعاود تبنى ،وفيها تقريبا الكلفة ديال 670
مليون ديال الدرهم.
وأنا قلت أننا احنا مستعدين نساهمو فيها في حدود  %50والجهة
ديال درعة–تافياللت أبدت استعدادها للمساهمة ،أبقت الشق ديال
املديرية العامة للجماعات املحلية.
في ما يتعلق باإلقليم ديال تنغيرفيها  61كلم ،فيها الكلفة  187مليون
درهم ،احنا هاذ مبرمجينها عندنا واملبلغ اإلجمالي تقريبا لهاذ املقطع
الطرقي حوالي نصف مليارديال الدرهم.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
أشكركم السيد الوزيرعلى جوابكم.
ال يخفى عليكم األهمية الكبرى لهذا املحور الطرقي وأثره على
الساكنة الجبلية ال بالنسبة لجهة درعة–تافياللت ،وأخص بالذكر
إقليم تنغير ،وال بالنسبة لجهة بني مالل–خنيفرة عبر إقليم أزيالل
وخنيفرة ،حيث سيتم فك عزلة كافة األقاليم الجبلية املعنية بالجهتين،
وهو ما سيكون له األثراإليجابي لساكنة الجهتين معا.
السيد الوزيراملحترم،
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أكيد أنكم تبذلون مجهودات جبارة لإلرتقاء بمستوى الخدمات
املقدمة لهاته الجهات التي تعيش خصاصا فادحا في كل �شيء ،وقد
وقفتم السيد الوزير خالل زيارتكم امليدانية للجهتين معا على حجم
الخصاص وعلى معاناة ساكنة الجهتين معا ،خصوصا وأن املنطقة
يغلب عليها الطابع الجبلي.
معاناة حقيقية السيد الوزير ،كيف ال وهي املنطقة التي تعرف أعلى
نسبة للفقر والهشاشة ،تكثر األمراض واآلفات ،ولعل مناطق أنفكو-
أيت عبدي -اميلشيل–تودغة -امسمير-وأنيف خير عنوان للتهميش
التي تعيشه املنطقة ،لذلك فإن هذا الطريق سيكون بال شك إحدى
اآلليات املساعدة لخلق االستثمارات ،وبالتالي تحقيق التنمية املنشودة
وتقريب الساكنة من باقي الخدمات العمومية املتوفرة.
السيد الوزيراملحترم،
يعني راه ذيك الجهة ديالنا ،يعني مبغيناش نهضرو بلغة اليأس ،راه
يأسنا ،جميع املشاريع ديالنا متعثرة ،خصنا إتفاقيات ،غادي نشوفو،
يعني راه املنشئات الفنية دبا في ذاك الطريق ديال املقطع اللي ذكرتم
السيد الوزير يعني الحديث وقفت األشغال بالنسبة ليا ،ألن دزت تم
يعني املنشئات واقفين ،الحديد كيتدرى يعني مفهمنا والو في هاذ الجهة
ديالنا ،يعني جهة بني مالل راه وصالت مزيانة ولكن مللي كنجيو ندخلو
لجهة درعة تافياللت كأن فينا التابعة السيد الوزير أو ال ذيك املنطقة
ديالنا مسحورة أو ال ما كاينش �شي حاجة� ،شي عين يعني ما فهمناش.
وزارة التجهيز راه تتشارك في جميع املشاريع ديال جهة درعة–
تافياللت ،ال بالنسبة للمستشفيات وال بالنسبة لكذا ،ولكن صراحة
راه ما فهمنا والو.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة لكم السيد الوزير ،شوفو إلى قدرتو تفوسخو هاذ العين.

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
ال ،ما كاينة ال تابعة ال والو السيد املستشار ،أش من تابعة هاذي؟
ال ،غيرباش تطمأنو أنا نوضح هاذ القضية ديال الشراكة .الشراكة
وزارة التجهيز والنقل تتدخل فيها بواحد النسبة ،القرار اللي عندنا
اآلن في وزارة التجهيز والنقل وأنا خذيتو هو أن املناطق أو الجهات اللي
غنية نسبة املساهمة ديال وزارة التجهيز ما غتجاوزش  .%50بالنسبة
للمناطق األخرى بما فيها درعة–تافياللت احنا يمكن لنا نمشيو أكثرمن
.%50
أنا تكلمت بطبيعة الحال ألنه هذا بشكل موضوعي ما تيمكن لناش
نديرو طرق في بالدنا بدون هذه الشراكة ،احنا أصال داخلين في هاذ
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الفوارق املجالية والتقليص ،تنعيطو مليار و 250مليون سنويا لهاذ
البرنامج هذا ،فبالتالي هناك أطراف أخرى تساهم.

عادة يحيل على أن الطريق كانت مبرمجة وتم التأخير ،هي الطريق ما
عمرها كانت مبرمجة ،الطريق السريع لم يكن مبرمج.

الفرق ربما ما بين الجهات هو كاين بعض الجهات اللي بطبيعة
الحال الشراكة مشات ،استطعنا نتفقو على التركيبة املالية بحال دابا
هاذي ديال اإلقليم ديال ميدلت احنا حاطينها وغادي نوصلوفيها لواحد
االتفاق ،غير هي ما فيهاش غير هذوك جوج املقاطع املعنيين ،ألن احنا
وسعنا درنا  300كيلومتر عندنا هنا واحد العدد ديال املنشئات الفنية،
فاش غادي توقع هاذ االتفاقية سيتم أجرأتها بطبيعة الحال ،ألن واحد
العدد ديال الدراسات التنفيذية ديال هاذ املشاريع هي موجودة.

طيب ،أشنو اللي عندنا اآلن؟ عندنا الطريق الوطنية رقم  13اللي
غادية من ميدلت للراشيدية حتى للريصاني ،وكاين الطريق الوطني
رقم  10في املقطع ديالها اللي تيربط ما بين الراشديية ورزازات ،نحيدو
بعدا واحد امللف اللي كان شحال من مرة تيتطرح هو هاذ القضية ديال
تثنية مقطع الطريق الوطنية رقم  10اللي غادي يربط ورزازات باملدخل
الشرقي ديال مركب نور ،هذي عندنا احنا اآلن الدراسة التنفيذية
في األطوار ديالها األخيرة ولكن عارفين الكلفة ديالها  80مليون ديال
الدرهم ،احنا التزمنا باش نعطيو  50مليون ديال الدرهم ،اآلن خاص
وحوالي تقريبا  ،%63خاص دابا غير نكملو التركيبة املالية مع األطراف
األخرى ونشرعو فيها.

شكرا السيد الوزير.
دائما فريق التجمع الوطني لألحراربسؤال ثالث ،وموضوعه الطريق
السريع بجهة درعة–تافياللت ،تفضل السيد املستشار.

فيما يتعلق بالتثنية ،اللي احنا اآلن بصدد إنجازه ،وأنا اعطيت فيه
تعليمات واضحة ،هو تثنية ديال الطريق الوطنية رقم  13اللي غادي
تم�شي من الحاجب للريصاني فيها  380كيلومتر.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

املستشارالسيد لحسن أدعي:
شكرا.
السيد الوزير،
تعاني ساكنة جهة درعة–تافياللت مرة أخرى من العزلة منذ
عقود طويلة ،بسبب التأخير الذي عرفه بناء الطريق السريع الرابط
بين ميدلت وورزازات مرورا بالراشيدية وتنغير أو زاكورة ،لكم االختيار،
نظرا لألهمية اإلستراتيجية التي يكتسيها هذا املقطع الطرقي الذي خلف
تذمرا واستياء عارما في صفوف املواطنين والسائقين خاصة.
السيد الوزيراملحترم،
ما هي التدابير واإلجراءات اآلنية التي ستتخذها وزارتكم من أجل
التعجيل بالتدخل الفوري لبناء الطريق السريع وإنهاء معاناة سكان
الجهة املذكورة؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
السيد الرئيس،
شكرا للسيد املستشار.
غير للتصحيح ألن انتما في السؤال تتكلمو على التأخير ،والتأخير

احنا في البداية ،بطبيعة الحال هاذ ملي تنتكلم على التثنية دابا
هذي تثنية إذا بغينا نقولو إستراتيجية ،أما هو العدد ديال املركبات أو
العربات اللي تيمرو فيها في الحقيقة ما تيأهلوهاش تدار تثنية ،ولكن
باعتبار أن هذه واحد الجهة مهمة جدا وهي فعال كما يقول السادة
املستشارين ما كانتش فيها طريق سريع ،بدينا اآلن الدراسات ديالها،
والكلفة التقديرية األولية اللي احنا تنشتغلو عليها حوالي  7داملليار ديال
الدرهم.
وبطبيعة الحال هاد الطريق هادي ملا غادي نساليو الدراسات ألن
غادي نديروها عبرمقاطع ،الراجح أنه غيكون فيها املساهمة ديال وزارة
التجهيز والنقل بواحد الشكل كبير ،احنا عندنا اآلن املوافقة املبدئية
ديال الجهة ديال درعة–تافياللت ،غيبقى لنا نشوفو بطبيعة الحال
مع الجماعات املحلية شحال يمكن لها تدير ،وهاذي غادي تم�شي من
الحاجب حتى للريصاني.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزيرعلى جوابكم.
وعلى غرار ما سبق أن تطرقنا إليه في السؤال األول للفريق لتبقى
أسباب نزوله حالة العزلة التي تعيشها جهة درعة–تافياللت بسبب
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غياب االستثمارات املنتجة للثروة ،مما جعل الجهة غير قادرة على
مواكبة التطور املتسارع لباقي الجهات األخرى ،حيث ساهمت هذه
الوضعية في خلق احتقان كبير.
ومما فاقم الوضعية كذلك غياب العديد من البنيات التحتية ذات
األفق االستراتيجي الضرورية للنهوض بأقاليم الجهة التي تتميزبشساعة
املجال ومن بينها الشبكة الطرقية ،األمر الذي يفرض عليكم السيد
الوزيرمضاعفة الجهود لفك هذه العزلة للنهوض باألوضاع االجتماعية
واالقتصادية باملنطقة.
السيد الوزيراملحترم،
بالرغم من خصوصية جهة درعة–تافياللت وموقعها االستراتيجي
والسياحي ،إال أنها لم تحظ بحقها في البنيات األساسية مقارنة مع باقي
الجهات األخرى ،مما خلق لدى الساكنة شعورا باإلقصاء والتهميش
والحكرة ،وهو ما كان له انعكاس سلبي على أداء باقي املرافق العمومية
اقتصاديا واجتماعيا.
وعلى هذا األساس ،وإنصافا لهذه الجهة وأبنائها ،فبناء طريق سريع
يربطها ،عكس ما قال ال�سي ،احنا بغينا الطرق السريعة ما�شي غيربغينا
نفكو العزلة ،بغينا حتى احنا  l’autorouteوبغينا راه املنطقة ديالنا
كبيرة بزاف ،وراه كنتمعشو تما ،راه دوك الطرقان اللي عندنا تما السيد
الوزير وخا راه قواوها شوية ،ولكن ملي كيجي الكار في الليل كتحاول
كفاش ،وكتميتريزي الطريق و  t’as pas le droitتململ ،واخا وسعوها
كان يزيد غير  50سنتميتر ،باش يقويو الطريق ولكن مضيقة ،كيجي
الرموك كتحير معها ،أنا هاد الطريق كنديرها كل أسبوع وهللا إلى برافو
لهادوك الناس اللي كيديو ( )la merchandiseفي ذوك الطرقان وما
بالك بتيزي نتلغمت ملي كيطيح �شي رموك تما كنبقاو ساعات وساعات،
راه غادي يوصلوك التقاريرديالها السيد الوزير.
صراحة ذيك املنطقة راه خاصكم تنهضو بها ،أنا أناشد وأنادي
الحكومة أن تنهض وتوقف بجهة درعة–تافياللت راه ما يمكنش نبقاو
مهمشين حتى لواحد الوقت اللي ما كيتصورش.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيرفيما تبقى من الوقت حوالي  40ثانية.

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
السيد املستشار،
هذه القضية ديال الطريق هي راه عندها معايير ،وملي تنتكلمو على
الطرق السيارة اللي كان أشار لها السيد املستشار قبيلة راه الطريق
السيار ألن كاين واحد املستوى ديال الجوالن اللي تيأهلها باش يكون
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فيها طريق سيار.
طيب ،احنا خدينا القرار اآلن باش نديرو طريق سريع ،أنا كنت
صريح ،قلت لك إذا خدينا نسبة الجوالن راه ما تيأهلهاش للتثنية ،كاين
بعض املقاطع يمكن لها تثنى هذه اللي تكلمتي عليها ،ولكن احنا بدينا
اآلن الدراسات ألن أصال القرار باش تدير الدراسات التنفيذية راه ما
كانش ،دبا احنا غادي نديرو دراسات ،أنا قلت لك راه نتكلم على  7املليار
ديال الدرهم ،هذه غيرالتثنية غيرطريق سريع ،أما إذا جينا نتكلمو على
الطريق السيار راه تنتكلمو على  15–14مليار ديال الدرهم .إذن القرار
ديال الطريق السريع احنا خذيناه ،غادي يداربطبيعة الحال بمقاطع.
فيما يتعلق بالطريق الوطنية رقم  10ما بين الراشيدية وورزازات
هذيك الطريق جيدة اآلن ،بعض املقاطع متوسطة
أنا درتها ،أنا مشيت فيها وعاودت مشيت فيها ،زعما أنا عارفها
مزيان ،ما�شي تنتكلم ..عارفها.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال املوالي موضوعه برمجة إنشاء السدود ،وهو موضوع من
طرف الفريق الدستوري الديمقراطي ،تفضلو السيدة رئيسة الفريق،
مرحبا بك.

املستشارة السيدة عائشة ايتعال:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة والسادة الوزراء،
السيدة والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
دأب املغرب منذ االستقالل ،خصوصا في فترة تولي امللك الراحل
الحسن الثاني ،رحمه هللا ،الحكم وسار على دربه جاللة امللك محمد
السادس ،نصره هللا ،في سن سياسة ترتكز على تدبير املوارد املائية
للمغرب ،تمثل سياسة إنشاء السدود الحجر األساس والعمود الفقري
لهذه السياسة ،ألنها تساهم في تعبئة املياه السطحية وحماية الثروة
التي تنعم بها بالدنا وتميزها عن باقي دول القارة ،إن لم نقل دول العالم،
لكن الزال هناك خصاص كبير في إنشاء السدود ألن كل املنشآت لحد
اآلن ال تعبئ سوى الثلث من مجموع املياه املتساقطة والباقي يهدر في
البحر.
لذا ،نسائلكم السيد الوزير عن برنامج الحكومة إلنشاء السدود
مستقبال.
شكرا السيد الرئيس.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
السيد الرئيس،
السيدة املستشارة،
أنا غنجاوبك ،ولكن أنا السؤال اللي عندي هو معاييردالبرمجة ،وأنا
قدرت بأن السؤال مهم جدا ألن معايير البرمجة طارحة إشكال ديال
املعالجة.
طيب ،هاذ ال�شي كامل اللي قلته صحيح ،عندنا سياسة عمومية،
وهي سياسة عمومية في بالدنا اللي مرتبطة بالسدود بدأت في عهد
الحسن الثاني ،هللا يرحمه ،ومستمرة في عهد جاللة امللك هللا ينصره.
التحدي اللي عندنا في اململكة املغربية هو أننا نوصلو لواحد
املستوى من تخزين سدود كبرى ،أتحدث اللي تتجاوز  30مليار ديال
األمتار املكعبة ،وهذا نشتغل عليه ،وهاذ ال�شي عالش غادي يكون هاذ
البرنامج األولوي اللي تيترأس جاللة امللك األشغال ديالو ،باش يمكن لنا
نرفعو هاذ النسبة.
جوج معطيات مهمة جدا ،فيما يتعلق بالبرمجة ديال السدود
الكبرى تتخضع للمخطط الوطني للماء وتتخضع للمخططات الجهوية
لألحواض املائية ،لكن شنو اللي تغير فيها؟ تغير فيها الكلفة ديالها ،ألن
دبا الجيولوجيا أو ( )resserrement topographiqueاللي والو ،والو
صعاب ،لذا وخا تتاخد واحد السد اللي تتكون الحقينة ديالو  200أو
 250أو  300مليون أمتارمكعبة ،عموما تيتجاوز  1.5مليارديال الدرهم
والدولة املغربية ممثلة بكل الحكومات في إطار هاذ السياسة العمومية
تركز على هاذ النسبة ديال التخزين ترفعها ،خاصة في ظل املتغيرات
املناخية.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيدة الرئيسة.

املستشارة السيدة عائشة ايتعال:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
احنا السؤال اللي وجهنا لكم هو هذا ،إنشاء السدود مستقبال ،لكن
سنتفاعل مع جوابكم السيد الوزير ،إال أن الغرض من هاذ السؤال
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هو انشغال الرأي العام بالسياسة املائية في املغرب ،وخصوصا أمام
التغيرات املناخية اللي تيعرفها العالم اليوم ،كما أن هناك دراسة
السيد الوزير ،تؤكد تراجع التساقطات خالل  30سنة القادمة بكل
الواجهات باستثناء الواجهة الشمالية واملتوسطة ومنطقة الغرب،
وهذا يقت�ضي املزيد من املنشئات املائية.
لكن نالحظ أن هناك إكراهات كبيرة ،اللي تطرقتولها السيد الوزير،
االستثمارات الضخمة التي يتطلبها إنشاء السدود وأموال كبيرة ،فعلى
سبيل املثال هناك تأخر في إنجاز بعض السدود مثال سد بوخميس
بمنطقة زعير ،حيث توقفت فيه األشغال ،تم تحول االعتمادات إلى
جهة أخرى ،على الرغم من أن هذا السد سيحدث ثروة اقتصادية،
فالحية بهاذ الجماعة ،جماعة مول البالد وجماعة سبيت منطقة زعير.
ثانيا ،السيد الوزير ،نتقاسم معك واحد اإلشكاليات ديال الدراسة
اللي تطرقتو لها كذلك ،سد سيدي الشاهد بمنطقة األوداية جهة
فاس – مكناس ،تم إنجاز السد لكن طبيعة التضاريس التي توفرت
على نسبة عالية من امللح حالت دون االستفادة من هذه املياه في سقي
األرا�ضي املحيطة.
هذه اإلشكاليات ،السيد الوزير ،تنتقاسمهم ،بعض السدود
كذلك تتبذل فيها الدولة مجهود كبير ،تنتقاسمو فيها واحد  2إشكاليات
أساسية :عدم استكمال التجهيزات الهيدرو فالحية وشبكة الري،
تيجعل املردودية ضعيفة باملقارنة مع األهداف املسطرة لهاذ السدود،
مثال سد الوحدة اللي كان مرسوم له أنه غيسقي واحد العدد ديال
الهكتارات.
اإلشكالية الثانية نسبة امللء ضعيفة بالنسبة للقيمة اللي قلتو دبا
كتعمربها السدود ،ألن أغلب السدود اليوم فيها األوحال أكثرمن املياه،
وهذا هو اإلشكال اللي مطروح اليوم أمام هاذ السدود الكبيرة اللي في
املغرب أن األوحال فيها تتعبأ واحد املستوى عالي جدا ،لهذا تطرقنا لهاذ
اإلشكالية ديال بناء السدود ألن بالفعل عندنا مشكل ديال السدود
الكبيرة في املغرب عامرة باألوحال ما�شي باملاء ،هذا من ناحية.
هناك واحد اإلشكالية كبيرة أيضا السيد الوزير املناطق الجبلية،
فيها موارد مائية متنوعة جدا ،ولكن ما كتستافدش منها ،لذلك تنطلبو
السيد الوزير املزيد من االهتمام باملناطق الجبلية وتعبئة املوارد املائية
ديالها.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.
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السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
السيدة املستشارة،
بعض األمور ما مختلفش فيها ،غيررجاءا لثاني مرة أسمع أن السدود
الكبرى ديال اململكة عامرة باألوحال ،راه غيرصحيح ،قلتها وأقولها ،هل
هناك بعض السدود نسبة األوحال فيها كاينة؟ صحيح ما كاينش سد في
العالم اللي ما فيهش األوحال.
على كل حال السد ما�شي هو ( )éternelالسد عندو واحد املدة
ديال الحياة ،تقريبا  100سنة ،النسبة ديال األوحال مرتبطة بواحد
العدد ديال األمور ،ومع ذلك احنا هاذ اإلشكال تنعالجوه ،وأنا سبق
لي وقلت اآلن الكلفة باش تبني سد أقل من أنك تم�شي تحيد ..عرفتي
غير باش تحيد األوحال خاصك تلقى ليها واحد العدد ديال املئات ديال
الهكتارات باش تحيد هاذيك األوحال ،ها املسألة األولى.
املسألة الثانية فيما يتعلق أنا تنفضل نشوف الجانب اإليجابي في
تجربة السدود في اململكة املغربية ،أوال شركات مغربية  ،%100خبراء
مغاربة  ،%100مكاتب دراسات  ،%100هل وقعت بعض األخطاء؟
الراجح ،هاذ القضية اللي قلتي ديال سد الشاهد ممكن ،هل ال يمكن
أن نستعمله في املستقبل؟ ممكن أن نستعمله ،حيث هذاك ال�شي
تيرتبط غير باملردودية ،أما راه تيمكن لنا ناخدو ذيك املياه املالحة
ونعاودو نقادوها ونعاودو ..ولكن هاذ املواضع كلها أشنو هو اللي فيها؟
وهاذي بغيت نختم بها ،املتغيرديال التغيرات املناخية–صدقني السيدة
املستشارة–راه ممطروحش غيرللمملكة املغربية ،راه على مستوى دول
العالم حتى اللي عندها املاء تتساءل غدا شنو غيكون عندها املشكل.
في الدول ديال شمال أوروبا اللي ما عندهاش مشكل املاء تتقول لك
غدا شنو يمكن نديرو فهاذ القضية ديال املاء؟
احنا اللي مهم بالنسبة لنا هو نرفعو املستوى ديال التخزين ،ألنه
حتى املناطق اللي ما فيهاش التساقطات كثيرة يمكن تكون فيها حمالت.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
وننتقل للسؤال الخامس وموضوعه تعثر أشغال توسيع الطريق
الوطنية رقم  9الرابطة بين ورزازات ومراكش ،للسيدين املستشارين
ال�سي عبد اللطيف أعمو والسيد املستشار ال�سي عدي شجري ،شكرا
تفضلو السيد املستشار.

املستشارالسيد عدي شجري:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
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السيدات والسادة املستشارين.
فسؤالنا اليوم حول البطء والتعثر اللي كتعرفو أشغال التقوية
وتوسيع الطريق الوطنية رقم ( )9بين ورزازات ومراكش عبر تيشكا ،مما
يتسبب في مشاكل ال حصرلها ،ال بالنسبة للسائقين وال بالنسبة لحركة
املرور.
وفي هذا اإلطار ،نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات التي
ستتخذونها لتسريع وتيرة اإلنجازوضمان السيرالعادي على هذه الطريق.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار.
أوال ،أنا هاذ الطريق درتها ،مشيت فيها جوج مرات وفعال فيها شوية
ديال املعاناة ،عالش؟ ألن االختيار اللي تدار هو أننا هاذ الطريق هاذي
الوطنية رقم ( )9اللي تتربط جوج ديال املدن مهمة جدا اختارينا أننا
نصلحوها ونأهلوها ،وهي خدامة ،والتأهيل ديالها جا في اتجاه أننا مزال
ما حسمناش في النفق ديال تيشكا ،غنصلحو الطريق أسميتو ،غتكلفنا
 1.8مليارديال الدرهم.
بالنسبة لإلخوان املستشارين اللي كانوا تيقولو هاذ القضية ديال
درعة–تافياللت ما استفداتش من واحد العدد ،هاذي  1.8ديال مليار
ديال الدرهم ،تقريبا  177كيلومتر ،فيها مقاطع انتهينا منها ،وفيها بعض
املقاطع السادة املستشارين تيعرفو كان عندنا مشكل ،وهاذ املشكل
خارج عن اإلرادة ديالنا ،عندك واحد الشركة مشات لإلفالس وما كناش
احنا بغيناها تم�شي لإلفالس مشات (،)la liquidation judiciaire
اضطرينا نوقفو معها العقدة ،خاصة هذيك الطرف اللي كاين ما بين
تيشكا وإمرزكان اللي فيه  54كيلومتر ،واإلخوان اللي تيمرو بهاذ الطريق
تيعرفو بأن فيه إشكاالت قانونية وإشكاالت إدارية ،وكاين واحد الطريق
اللي اآلن انتهينا من الدراسة ديالو ،واحنا غادي نكملوه.
أنا أتفهم بأنه ملا تتكون األشغال والطريق خدامة تتكون بعض
اإلشكاالت بعض املعاناة ،نحاول التقليل منها ،لكن تيبقى املشروع في
الحجم ديال  1.8مليارديال الدرهم كواحد الجهد كبيراللي دارتو الدولة
باش هاذ الطريق اللي هي طريق إستراتيجية تكون طريق سالكة بمعايير
جيدة.
شكرا السيد الرئيس.
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السيد رئيس الجلسة:

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:

شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشار.

السيد املستشار ،راه أنا قلت أنها أسئلة آنية وأنا تفاعلت معها ،لكن
دابا خليونا غير نضبطو األمور ،راه ما كاينش اللي تيتكلم حيث فاش
تتكلم على اإلستراتيجية تتقول نفق تيشكا أنا راه كنت واضح السيد
املستشاروأجبت عنه مرارا ،قلت فيما يتعلق بالدراسات التفصيلية أنا
اعطيت فيها تعليمات باش نبداو فيها ،ولكن شوية ديال سميتو راه دبا
هاد النفق ديال تيشكا راه تنتكلمو على  10وال  12مليار ديال الدرهم،
منين غادي يجي وقتو راه غادي يدار.

املستشارالسيد عدي شجري:
شكرا السيد الوزير.
صراحة السيد الوزير ما�شي من باب الصدفة أنه حطو  4أسئلة
تقريبا في نفس املوضوع وفي نفس املنطقة ،هاذ ال�شي إال تيدل على �شي
حاجة تيدل على أن هاذ املنطقة فعال فيها مشاكل ،ألن هاذ املنطقة
معزولة ،ألن هاذ املنطقة مهمشة.
فالسيد الوزير ،قال ال�سي الحاج التابعة وقلتو ما�شي التابعة ،أنا
تنقول ربما �شي تابعة ،ولكن ربما قلة التتبع وقلة العناية ،فاهلل يجازيكم
بخير السيد الوزير هاذ الطريق ديال تيشكا  3سنين هاذي 3 ،سنين
هاذي باش بدات الخدمة ،وبدات الخدمة على مستوى عدة مقاطع
من توفلحت حتى لتدارت ومن تيشكا حتى ألسميتو ،وكما قلتو تحت
السير ( )sous circulationوملي تتكون الخدمة ( )sous circulationراه
الطريق تترجع ( ،)Pisteهل يعقل أن املنفذ الوحيد للمناطق الجنوبية
الشرقية كلها تكون في هاذ الحالة هذي؟
فاهلل يجازيكم بخيرالسيد الوزيرفي الدورة السابقة كنا طرحنا لكم
القضية ديال النفق ديال تيشكا ،وقلتو لنا بأنه هاذ الطريق هذي وهاذ
التهيئة اللي غادي تعرفو الطريق  9غادي تحد من أسمو ،وقلنا لكم في
التعقيب هذا ليس حل ،والوقت تيعطينا الحق السيد الوزير .حتى
املقطع اللي ساال ما بين تدارت وتيشكا ،دابا غير شوية ديال الشتا ما
نقولوشاي الثلج ،الجبل كل�شي تيطيح ،الجبل كل�شي تيطيح والطريق
تتقطع ،وبالتالي الوقيتة فاش كانو الناس تيديرو  4سوايع من مراكش
لورزازات دابا والو تيديرو  6سوايع.
السيد الوزير باش ما نبداوشاي نخبعو كما تيقولو الشمس
بالغربال ،راه النفق ديال تيشكا هو الحل الوحيد إلى بغينا حقيقة أن
ذوك املناطق نربطوهم بباقي مناطق اململكة ،ما نبداوشاي نكذبو على
روسنا هذا بكل صراحة ،وبالتالي اللهم قد بلغنا ،والسيد الوزير ولكم
واسع النظروللحكومة واسع النظر.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير ،يبدوأن هذه الجلسة جلسة جهة درعة–
تافياللت ،سوس سابقا.

فيما يتعلق بالطريق رقم  9اللي تنتكلمو عليها وأنت السيد املستشار
سيد العارفين ،واش كاين طريق اللي فيها  177كلم اللي تتخترق هذيك
الجبال باملنعرجات ديالها غادي ننهيوها في سنة وال في سنتين ،وهي بحال
اللي قلتي أنت ( )sous circulationكاين بعض املقاطع أنا جاو عندي
مستشارين بحال دبا هذا املقطع ديال توفلحت وتدارت أنا مشيت
شفتو ،وفعال فيه معاناة وجلست مع الشركات ما عندناش حل آخر
السيد املستشار ،ذاك الحل اللي كاين هو هذا ،ألن احنا دايزين في جبل
وهذا الجبل ( )les rochesديالو معروفين ونشتغل عليه في هذا اإلطار،
باش نسهلو ونديرو احنا هاد ال�شي كنشتغلو عليه.
النقطة اللي شرتي لها مزيان حيث تكلمتي على ذلك القضية ما
بين فاش غادي املمر ديال تيشكا هادوك ( )les éboulementsصدقني
السيد املستشار أنا واحد الوقت دخلني الشك وعيطت ،ما اكتفيتش
بالخبراء املغاربة ،عيطت على مستشارين من دول اللي عندهم هذه
املشاكل تيقولو لي السيد الوزير راه هذاك ال�شي عادي خاصو يتصلح
واحنا تنصلحوه ما عندناش في املنطقة ديال األطلس الكبير عندنا
كذلك في الريف وكل مرة تنصلحو طرف فيها.
وبالتالي ما مرتبطش واش الخبراء املغاربة وال الشركات املغربية
ما�شي في املستوى..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ننتقل إلى السؤال املوالي ،وموضوعه شروط الوقاية بالطرق السيارة
باملغرب وهو موضوع من طرف الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيد الوزير،
شروط الوقاية بالطرق السيارة ،اليوم خاصنا نفرحو بأن بالدنا
والحمد هلل تزخربشبكة طرقية خاصة الطرق السيارة ،وهنايا أنا غادي
نخفف عليك ألن وأنا كنسمع غير فرق األغلبية تبارك هللا عليها حاملة
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ويائسة ،إذا هاد الطرق السيارة راه وخا متوفرة راها ما محروساش وما
مأمناش ،أنا دبا غير غادي نجي مع الحق ونقول أن فرق األغلبية راها
يائسة ومدمرة وشهد شاهد من أهلها.
إذا أنا ال يحتاج هذا إلى تشكيك بحيث أننا تنسمعو فرق األغلبية
مدمرة فما بالك باملعارضة التي تطالب بتشديد الحراسة على الطرق
السيارة السيد الوزيرما هو جوابكم شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
السيد الرئيس،
فرق األغلبية ناشطة وتمارس حقها في الرقابة ومن حقها أن تساءلني
ومن حقي أن أجيب ،وهي مناسبة باش نقول ومزيان اللي جبدتي هذا
املوضوع ،ما كاينش قرارفي بالدنا تخاذ فيما يتعلق بالطرق السيارة كان
قرارمرتبط بجهة معينة.
رجاء السادة املستشارين ،الطرق السيارة هي مشاريع وطنية بحال
اللي تنديرو طنجة املتوسط راه ما درناهش على ود الجهة ديال الشمال،
طنجة املتوسط ما كان يمكن لنا نديروه إال في طنجة املتوسط هذا
مشروع وطني.
فيما يتعلق بالطرق السيارة وأنت قلتيها  1800كلم تتجعلنا ما بين
الدول األوربية على مستوى التصنيف ،جايين احنا في الوسط ،هناك
دول أوربية أقل منا في الطرق السيارة.
هاد الطرق السيارة باألرقام ،أن  1800كلم عرفتي شحال دايرين
لها ديال السياجات 3050 ،كلم ديال السياجات الحديدية ،و 540
كلم ديال السياجات اإلسمنتية ،لألسف الشديد أن بعض من يحيط
بالطرق السيارة يفعلون فيها بعض األفاعيل وهذه تكلفنا تقريبا 5
املليارديال السنتيم باش نعاودو نقادوها ،لكن هذيك النقطة اللي كنتو
طرحتو أنتما املستشارين وطرحو السادة النواب ديال هذيك القناطر
اللي تيتالح منها الحجر ،وجيت أنا وقلت لكم غنديرو لها برنامج ،وشرعنا
فيه ،وقلت آنذاك وهذا كان يحز في نف�سي ،قلت غادي نسيجوها وخا
الجمالية ديالها غتأثر ،اآلن اشتغلنا سيجنا تقريبا  ،21درنا لها التسييج
ودرنا لها الكاميرات ديال املراقبة اللي مرتبطة بالدرك امللكي مباشرة،
وعندنا  74قنطرة أو ( )passerelleاللي كنشتغلو عليها في هاذ اإلتجاه.
نعطيك غير واحد املؤشر السيد الرئيس ،عندنا معدل قنطرة
للراجلين ،كنتكلم على الراجلين ما كنتكلمش على اآلخرين بمعدل
وحدة لكل  16كلم ،فوق ما كتكون الحاجة أن هاذوك الناس نديرو
لهم قنطرة كنديروها لهم ،وأعتقد أن هاذ املستوى من الخدمة مرتفع

عدد 13–73اوش 13ش 17(113ينوي 17ي )17

وجيد ،علما بأن كاين مقاطع في الطرق السيارة غير مربحة ماعندهاش
مردودية اقتصادية البتة ،ولكن الخدمة ديال املستعمل تفرض علينا
هاذ املستوى من العمل.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم ال�سي اللبار.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الوزير.
في الحقيقة احنايا ال يسعنا إال أن نقول هناك مجهودات مبذولة،
غيرأنها تبقى غيركافية.
السيد الوزير،
احنايا ما كنسولوش كمعارضة باش نحبطو املجهودات اللي كتدير
الحكومة ،فاحنايا يا ليتنا نشيد هنا من هذه القبة أمام الشعب املغربي
بأن هناك مجهودات مبذولة تساهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية
ديال بالدنا .ما أحوجنا إلى القول هكذا ،ولكن نرى أن هذا من الضروري
إثارة بعض املالحظات ،واملالحظات كثيرة ألن هناك خلل في عدم حراسة
الطرق السيارة ،تنلقاو املاشية تتجول في الطرق السيار ،كنلقاو الكالب
الضالة تتجول ،وهذا يهدد سالمة املواطنين ومستعملي هاذ الطرق،
فيا ليتنا نشدد ،هناك نقط سوداء ،أظن يجب أن يكون لديكم إحصاء
في النقط التي تكثرفيها هذه الحوادث.
ثانيا ،السيد الوزير ،ال معنى أننا كنخذو الطريق السيار وكنأديو
الواجب ،غير أننا كنبقاو ماشيين ثالثة ،أربعة حتى لخمسة وأكثر ديال
الكيلومترات واحنا كنمشيو ( )va et vientكتضيع لنا وقتنا ،ما�شي
كنجي نديرو إصالح وكنعرقلو الطريق األخرى والزم املواطن يؤدي،
عالش أخويا ما نخلصوش حنايا ملي كتتعدى واحد املجموعة ديال
الكيلومترات ،أننا أصبحت عاجزة أننا نديرو (.)L’Autoroute
أستسمح السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
السيد الرئيس ،مزيان ملي جبدتي هاذ املوضوع.
في الحقيقة ملي كنتكلمو على الطرق السيارة ،راه هي ممتدة في
الزمن ،دبا احنا غادي نطلقو الطريق السيار ديال جرسيف–الناظور،
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احنا غنطلقوه ،ملي غيوجد ربما تكون حكومة أخرى ،يمكن تكونو أنتما
في الحكومة ،فبالتالي هاذ املوضوع هذا ،املوضوع ديال الطرق السيارة..
السيد الرئيس،
هذا راه مشروع ديال دولة ،راه في عموم البنيات التحتية ،عموم
البنيات التحتية ،إلى خديتي املعدل العادي خمس سنوات ،أما إلى وقعو
( )les imprévus et les glissementsوذاك ال�شي راه يمكن تم�شي حتى
لسبع سنين ،ثمان سنين ،بمعنى في الحد األدنى هي عابرة لحكومتين،
طيب هاذ املسألة األولى.
املسألة الثانية :أنا أشرت لهاذ القضية ،أنا ما بغيتش نكون قا�سي
فيها ،لكن كاين ،راه الناس اللي كيثقبولك السياج وكيثقبولك اإلسمنت
كتولي عندك أمور أخرى ،ولكن مع ذلك نحن حريصون على أنه اللي
يم�شي في الطريق السيارما يمكنش تكون عندو أمور خطيرة عليه.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،وزيدو في الدعوات ديالكم في هاذ العشر
األواخر.
وننتقل إلى السؤال اآلني املوجه لكتابة الدولة املكلفة بالتنمية
القروية ،وموضوعه اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة رؤية
 ،2030نعم؟ التنمية املستدامة ،اسمحي لي السيدة كاتبة الدولة.
التنمية املستدامة فيها العالم القروي والحضري ،والسؤال موضوع
من طرف الفريق الحركي ،تفضلو أحد السادة املستشارين لوضع
السؤال ،تفضل أموالي مبارك.

املستشارالسيد يحفظه بنمبارك:

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيدة كاتبة الدولة.

السيدة نزهة الوافي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن
والتنمية املستدامة مكلفة بالتنمية املستدامة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
هاذ السؤال يحتاج إلى أكثر من ثالث دقائق ،نجيو للجنة ونتكلمو
عليه بشكل مستفيض.
بالفعل اليوم بالدنا ،الحمد هلل ،اعتمد جاللة امللك حفظه هللا في
أول مجلس وزاري لإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة ،اليوم
لدينا حصيلة مشرفة فيما يتعلق بتنزيل هذه اإلستراتيجية ،تنتوفرو
على إطار حكامة معتمد في فبراير  .2017بعد سنة مباشرة اعتمدنا 16
مخطط قطاعي ،اليوم  6دالقطاعات كل قطاع عنده مخطط ديالو
يعمل على تنزيله ،باإلضافة إلى واحد املخطط أفقي اللي هو مخطط
مثالية اإلدارة ،كيفاش اإلدارة تديرالفرز ،تديرالنجاعة الطاقية ،تدير
النقل املستدام ،اليوم احنا في كتابة الدولة للتنمية املستدامة ،كما هو
الشأن بالنسبة للقطاعات األخرى ،احنا عندنا سيارات خضراء في كتابة
الدولة باإلضافة بدينا العملية الفرز ،استعمال الطاقات املتجددة،
النجاعة الطاقية يعني توليد إنتاج الطاقة من الطاقات املتجددة.
باإلضافة إلى أننا وقعنا مع شركة من أجل أن تجمع النفايات
اإللكترونية والكهربائية ،باإلضافة إلى التنزيل الترابي ،وقعنا مع 6
دالجهات تنزيل ترابي لإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة في إطار
توجه نحو الجهوية وتنزيل ترابي ،ألن التحدي مناخي ،تحدي االستدامة
هو ترابي باألساس ومجالي باألساس.

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد رئيس الجلسة:

السيدة الوزيرة املحترمة،
السادة الوزراء املحترمين،

شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشار.

السيدات والسادة املستشارين املحترمين،

املستشارالسيد يحفظه بنمبارك:

يراهن املغرب على االنتقال نحو االقتصاد األخضر قصد تحقيق
الرهانات األساسية في مجال التنمية املستدامة ،أخذا بعين االعتبار
الرهانات البيئية وتحدي التنمية البشرية وتعزيز تنافسية االقتصاد
املغربي ،فبعد مرور سنتين على اعتماد اإلستراتيجية الوطنية للتنمية
املستدامة رؤية  2030بتاريخ  25يونيو  ،2017نسائلكم السيدة الوزيرة
املحترمة حول التدابيراملتخذة لتنزيل أهداف هذه اإلستراتيجية.
وشكرا السيد الرئيس.
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تفاعال مع توضيحاتكم واستحضار مدى جاهزية الحكومة لتنفيذ
خطة األمم املتحدة حول أهداف التنمية املستدامة في أفق 2030
املحددة في إطاراإلستراتيجية الوطنية ،نود في الفريق الحركي أن نسجل
املالحظات التالية واالقتراحات:
أوال ،إن اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة  2030هي بمثابة
التزام سيا�سي رسمي للمغرب بتنفيذ التزاماته الدولية املرتبطة بأهداف
األمم املتحدة للتنمية املستدامة.
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وفي هذا اإلطار نسجل في الفريق الحركي التأخر في أجرأة وتفعيل
هذه اإلستراتجية ،لذا نتطلع إلى تسريع وتيرة العمل واالنكباب على
تحقيق األهداف املسطرة بدل التسابق حول مهام التنسيق والقيادة
بين القطاعات الحكومية املعنية.
ثانيا ،نعتبر أن االنخراط الفعلي لجميع القطاعات الحكومية
واملؤسسات العمومية املعنية بالتنمية املستدامة هو املدخل األسا�سي
إلنجاح هذا الورش اإلستراتيجي ،بعيدا عن الحسابات السياساوية
الضيقة.
وفي هذا اإلطار ندعو مختلف القطاعات إلى إعداد املخططات
القطاعية وإغنائها بمؤشرات دقيقة ومرقمة لتتبع التقدم في تنزيل
اإلستراتيجية ،مع التأكيد على ضرورة االلتقائية والتنسيق بغية تحقيق
األهداف املسطرة على أرض الواقع في اآلجال املحددة.
وهي مناسبة أيضا للتأكيد على ضرورة بلورة إستراتيجية أفقية
لحماية البيئة كهدف أسا�سي من أهداف التنمية املستدامة.
ثالثا ،كما ال يخفى عليكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،يلعب النظام
اإلحصائي الوطني دورا مهما في إنتاج املؤشرات الضرورية لتنفيذ
أهداف التنمية املستدامة ،غيرأن تعارضها بين مختلف األجهزة املكلفة
بإصدارها تجعل املهمة أكثر تعقيدا ،علما أن الدراسات واملعطيات
التفصيلية ديال اإلحصاء لسنة  2014لم تصدر بعد ،لذا نقترح في
الفريق الحركي مراجعة النصوص القانونية الرامية إلى تحسين قانون
اإلحصاء ومأسسة املجلس الوطني لإلحصاء.
رابعا ،السيدة الوزيرة املحترمة ،نجدد التأكيد في الفريق الحركي
على أن املدخل الرئي�سي لتفعيل هذه اإلستراتيجية وضمان نجاحها هو
اإلصالح الشامل والحقيقي ملنظومة التعليم والصحة كأولوية ضمن
األهداف املحددة في رؤية  ،2030اللتان تعرفان اختالالت وإشكاالت
مختلفة تعيق مسارالتنمية البشرية واملستدامة ببالدنا.
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السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة مكلفة بالتنمية املستدامة:
السيد املستشاراملحترم،
غير واحد التمايز بين األجندة األممية للتنمية املستدامة اللي
األهداف ديالها  17الحكومة ملتزمة بأن تنفذ ،والتنفيذ والتنزيل في
طور اإلنجاز ،وكاينة حصيلة ممكن تديرو سؤال محوري للسيد رئيس
الحكومة ألنه ينسق بين كل القطاعات في هذا املشروع األممي.
اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة اللي اعتمدها سيدنا في
املجلس الوزاري هو إطار وطني ،دبا أنت هو اللي جاني السؤال عليه،
أنت تتكلم على إطار أممي اللي هما حقيقة متالزمان ،والحمد هلل
بالدنا في إطار االستباق والتبصر ديال جاللة امللك في هذا الورش ديال
االستدامة وديال املناخ ،احنا قبل ما األمم املتحدة تنتقل من األلفية
ألهداف التنمية املستدامة كنا دوزنا اإلستراتيجية الوطنية للتنمية
املستدامة ،اللي نحن في إطارتنزيلها واللي كتأمن واحد  %72من أهداف
اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة.
اليومالحكومةتشتغلعلىإطارحكامةتنديروفيه ()Lamutualisation
بين اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة واألهداف 17اللي كتخص كل
ما يتعلق بمكافحة الفوارق االجتماعية ،ضمان االستدامة في كل أبعادها
التي تضمن االستدامة في أفق .2030
باإلضافة إلى ذلك هناك كتابة الدولة للتنمية املستدامة باعتبارها
لها عالقة مباشرة بهذا املوضوع ،درنا إعداد خطة من أجل تنزيل هذه
الخطة األممية رهن إشارة الحكومة.
باإلضافة إلى ذلك درنا مراجعة لإلستراتيجية الوطنية للتنمية
املستدامة باش ممكن نراجعو املؤشرات ونراجعو البيانات إلى أي حد
هذيك  17األهداف شحال باقي تتأمن ،واش باقيين احنا في  72في ضوء
التنزيل وال إستمرنا ،وبالتالي هناك واحد التمايز يجب ..اللي توصلت به
هو اإلستراتيجية وما�شي األهداف التنموية.

وفي هذا اإلطار نتطلع إلى إخراج القانون اإلطار للتربية والتكوين
بعيدا عن الحسابات اإليديولوجية ،وكذا توفيرشروط تفعيل املخطط
الوطني للنهوض بالقطاع الصحي .2025

السيد رئيس الجلسة:

خامسا ،نعتقد في الفريق الحركي أن التنزيل األمثل لهذه الرؤية
يتطلب التعجيل ببناء نموذج تنموي جديد يحصن املكتسبات ويصحح
االختالالت ،وفي صدارتها النموذج التنموي ألقاليمنا الجنوبية الذي
نتطلع إلى تسريع وتيرة إنجازه.

شكرا السيدة كاتبة الدولة ،شكرا.
ننتقل للسؤال األول املوجه لقطاع الصحة ،وموضوعه اإلشكاالت
املزمنة لقطاع الصحة ببالدنا ،والكلمة ألحد السادة املستشارين من
فريق االتحاد املغربي للشغل ،تفضل السيد املستشاراملحترم.

وشكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيدة كاتبة الدولة ،في إطارالرد على التعقيب.

املستشارالسيد محمد حيتوم:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
أمام تزايد االحتجاجات ،سواء داخل القطاع أو خارجه ،نسائلكم
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عن مدى اإلجراءات التي تتخذونها ملعالجة هذه اإلشكاليات.

اإلشكاالت الطارئة منها واملزمنة ،ونكتفي بإثارة إشكاليتين:

السيد رئيس الجلسة:

تتعلق األولى بالتدبير العام ،وخصوصا في شقه املالي ،والذي
يعرف عددا من اإلختالالت ،أهم مثال نورده هو األدوية واللوازم
الطبية ،فالواقع ينطق أن املراكز الصحية تفتقد ألبسط األدوية وفي
املستشفيات يرغم املر�ضى على شراء األدوية ولوازم الجراحة ،في حين
ترصد ميزانية خاصة للتموين بهذا املجال.

شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد أناس الدكالي ،وزيرالصحة:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
من املؤكد أنه الوضع الصحي في بالدنا بطبيعة الحال ال ير�ضي
الجميع ،مهما املجهودات الجبارة اللي قامت بها هاذ الحكومة والحكومة
السابقة والحكومة اللي قبل منها ،ولكن في هاذ الست ،ثمان سنوات
األخيرة بارتباط مع ارتفاع امليزانية ،بارتباط مع ارتفاع عدد مناصب
ديال الشغل لهاذ القطاع ،وحتى واحد ما يختلف اليوم بأن هناك قطاع
يحتاج إلى إصالح عميق ،واليوم بتعليمات من جاللة امللك هللا يحفظو،
هناك لجنة مشتركة بين قطاع الصحة وقطاع الداخلية وقطاع املالية
يشتغل على بلورة إصالح عميق ،راه بحال نموذج تنموي جديد،
وسيكون هذا اإلصالح في قلب هاذ النموذج التنموي الجديد الذي
يضمن لكل املغاربة الولوج إلى خدمة صحية في املستوى.
بطبيعة الحال لتجاوز االختالالت وملا جيت للقطاع قلت بأنه الزم
ما نعيطو لنفسنا واحد التصور متوسط املدى وعملنا مخطط 2025
بشكل تشاركي ،وجعلنا منه اليوم واحد املرجع أسا�سي لهاذ اإلصالح اللي
تنقومو به مع القطاعات األخرى اللي تكلمتو عليها ،مخطط  2025اللي
في األسبوع املقبل غنقدمو سنة من التنزيل ديالو ،اللي فيه مجموعة
ديال اإلنجازات ،وراه السيد رئيس الحكومة تكلم على البعض منها.
شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد محمد حيتوم:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
لقطاع الصحة مكانة خاصة ،فهو يساهم في تحديد مؤشر التنمية
البشرية ،ويساهم في قياس السياسات الحكومية ،مدى نجاعتها من
فشلها.
وباالستناد إلى جميع املؤشرات وبالنظر إلى واقع الحال الكل يقر
واآلن بأن الوضع الصحي ببالدنا مقلق جدا ،قد يطول الحديث هنا عن

املشكل إذن السيد الوزير ،ليس في حجم امليزانيات ولكن أين
وكيف تصرف هذه امليزانيات؟
اإلشكالية الثانية تتعلق باملوارد البشرية .إذا كان العنصر البشري
هو أهم حد لكل عمل منتج ،فإن أهميته تتضاعف عندما يتعلق األمر
بصحة املواطنين .قطاعكم السيد الوزير الذي من املفروض أن يؤتمن
على صحة الجميع ،يعرف منذ مدة عدة حركات احتجاجية ،أطباء،
ممرضون ،تقنيون ،طلبة ،وبملفات مطلبية مشروعة ،وعوض البحث
في األسباب ومعالجتها ،نرى في فريق اإلتحاد املغربي للشغل ،أن سياسة
ربح الوقت هي سيدة املوقف ،االجتماعات مع النقابات لم تف�ضي إلى
نتائج ملموسة وحتى املحاضرالتي وقعت لم تحترم.
ينضاف إلى كل ذلك عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين،
في االنتقال ،في الترقية ،في التعيين في مناصب املسؤولية ،وعلى ذكر
املسؤولية خصوصا في املناصب العليا لم نفهم لحد اآلن السيد الوزير
ملاذا فرض على املرشح ملنصب الكاتب العام أن يكون طبيبا ،والحال أن
املنصب إداري بامتياز ،أال يعتبر ذلك خرقا للفصل  35من الدستور؟
بما أن هذا الشرط يحرم كفاءات أخرى من الترشح.
خالصة القول السيد الوزير أنه دون حل هاتين اإلشكاليتين ال
يمكن أن تنجح ال خطة وطنية وال قطاعية.
ثانيا ،أن ما ذكرناه عن قطاعكم هو جزء ال يتجزأ من سياسة عامة
تسود البالد ،حيث مازلنا بعيدين عن تطبيق مبدأ ربط املسؤولية
باملحاسبة ،ومازال اإلنسان املغربي ال يحظى باملكانة الحقيقية التي
يستحقها ،أي أن يكون في قلب اهتمام السياسات العمومية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزيرفي إطارالجواب على السؤال.

السيد وزيرالصحة:
ال ،أنا ما غناقش أسلوب التدبير والتسيير ديال الوزير ألنه ربما لن
يروق الكثير ملا كتلتصق بالقوانين واإلجراءات التنظيمية للتعيين في
املناصب العليا والتعيين فعدد ديال املناصب على مستوى الجهات إلخ.
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أنا أريد أن أؤكد على أن مؤشرات الصحة متقدمة ،إلى اخذينا مؤشر
ديال التنمية البشرية عندنا  3فيهم ديال الصحة هواللي مرتفع في بالدنا
هو اللي كيرفع الرتبة ديال املغرب على املستوى العالمي ،ثم كذلك وهذا
كيدل عليه التقلص ديال عدد الوفيات ديال األمهات واألطفال حديثي
الوالدة واألطفال أقل من  5سنوات.
قلتم املوارد املالية ،املوارد املالية اليوم هي اللي مكنت باش يمكن
نخلقو في سنتين  950سرير جديد ونمشيو في  52مؤسسة إستشفائية
جديدة اللي غتعطينا  6000سرير من هنا ل  ،2021هي اللي غتخلينا
كذلك نديرو  150مليون ديال الدرهم في البرنامج ديال تقليص الفوارق
املجالية واالجتماعية ،هي كذلك اللي كتسمح لينا باش نديرو 850
مليون ديال الدرهم باش نعاودو التجهيزات  11ديال ( )IRMجوج مؤخرا
غيكونو في طنجة وورزازات ،عندنا في الراشيدية وغنزيدو وارزازات،
ديال درعة-تافياللت.
ثم كذلك  )scanners( 54اللي تدارو من  2014كل واحد كيسوى
 4مليون ديال الدرهم ،هاذ ال�شي فين هو؟ فين هي الحكامة اللي
تتكلمو عليها ،فين م�شى هاد ال�شي؟ األدوية ضاعفنا  3داملرات وكاينة
مكتكفيش ،غنقول ليك حتى امليزانية مكتكفيش.
لذلك الحل هو تعميم التغطية الصحية ما�شي نخليو الوزارة هي
اللي يمكن تكفل بتمويل ذلك ،هناك اليوم التعميم على املستقلين
وبالنسبة للفئات..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية
لوضع سؤال موضوعه ،إختالالت وفو�ضى االستقبال باملستشفيات
العمومية ،تفضلو ال�سي عبد الصمد.

املستشارالسيد الحسين العبادي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
تعاني مجموعة من املستشفيات واملؤسسات االستشفائية
العمومية من اختالالت وفو�ضى على مستوى االستقبال للمر�ضى
وذويهم ،األمرالذي يزيد من معاناتهم.
لذلك نسائلكم السيد الوزير ،حول اإلجراءات التي ستتخذونها
للحد من مظاهرالفو�ضى واالختالالت على مستوى استقبال املر�ضى؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
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السيد وزيرالصحة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
بطبيعة الحال االكتظاظ في املستشفيات هاذي ظاهرة واقعية
وكيكون الحجم ديالها مرتفع على مستوى املستشفيات الجامعية ،ألنه
لألسف لم نستطع لحد اآلن من تثبيت احترام املسارالعالجي من املركز
الصحي إلى املستشفى ديال القرب إلى املستشفى اإلقليمي إلى املستشفى
الجامعي ،وربما يعني جودة خدمات املستشفيات الجامعية هي اللي
تتجعل هاذ املسألة هاذي كذلك.
ولذلك اليوم احنا مشتغلين بشكل كبير على تأهيل املستشفيات
الجهوية ،خاصة على مستوى املستعجالت ،والتأهيل ديال جميع
املستشفيات ،تكلمت على امليزانية التي نوفرها لذلك باش يمكن نحسنو
الخدمات ونقويو الجاذبية ديال هاذ املؤسسات.
ثم كذلك استخدام بعض الطرق الجديدة يمكن كذلك ما يسمى
باملستشفى ديال النهار ،اليوم وصلنا ل  %10ديال األسرة تنخدموها
للمستشفيات ديال النهار ،يعني كتدوز  24ساعة وتتم�شي ،وهذا
تيقلص حتى الخطر ديال اإلصابة باألمراض الجرثومية اللي كتكون
فاملستشفيات (.)les maladies nosocomiales
ثم كذلك فيما يتعلق باملواعيد ديال الجراحات ،اخذينا واحد
املبادرة هاذ السنة جادة تعبوية قمنا بها واعطيناه إمكانيات ال املوارد
البشرية وال املعدات وغيكون فيها الشراكة كذلك مع القطاع الخاص
من خالل تجفيف اللوائح ديال االنتظار بالنسبة للعمليات الجراحية،
 415حملة طبية اللي غتكون ،درنا اآلن  84وتم االستفادة ديال  26ألف
ديال املواطنين.
أمور أخرى كذلك متعلقة باملستعجالت ،أطلقنا مخطط لتسريع
تأهيل املستعجالت في نهاية السنة ،وفيه مجموعة ديال اإلجراءات اللي
يمكن نتكلمو عليها فيما بعد.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد الحسين العبادي:
شكرا السيد الوزيرعلى جوابكم.
ال نجاملكم إذا قلنا بأن هناك مجموعة من اإلصالحات ،مجموعة
من االجتهادات املبذولة لتحسين العرض الصحي ببالدنا ،نثمن ما قامت
به الحكومة برفع امليزانية املخصصة لهذا القطاع ما بين سنوات 2016
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حتى ل  2019بنسبة تتجاوز  ،%16غير أن هذه املجهودات تبقى غير
كافية لكون أن حجم الخصاص هو كبير والخدمات الصحية ال تزال
دون مستوى تطلعات املغاربة ،فهذا القطاع هو في حاجة إلى إصالح
عميق .األزمة ليست اليوم بل هي متوارثة ومستمرة مع جميع الحكومات.
إذن الكل يعترف بضعف الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين،
للمغاربة ،نظرا لضعف الطاقة االستيعابية باملستشفيات ،نظرا لقلة
األطر الطبية وشبه الطبية ،من قلة األدوية ولغياب التحفيزات لدى
العنصرالبشري.
لذلك ،نطالبكم السيد الوزير ،أوال ،برفع الطاقة االستيعابية عن
طريق إنشاء املزيد من املؤسسات االستشفائية ،املواصلة في تأهيل ما
هو موجود ،كذلك البحث عن مصادر أخرى للتمويل ،كاين الكثير من
املستشفيات اللي هي خاوية ما فيهاش أدوية ،األدوية اللي هي ضرورية
كاألنسولين ديال السكري وكذلك األمصال اللي كتكون في معالجة
لسعات العقارب في الكثيرمن املناطق.
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السيد وزيرالصحة:
تغيير العقليات واملمارسات يأخذ وقت صراحة ،ولكن الحكومة
خاصها تبادر ،أخذ املواعيد عن بعد مسألة أساسية ،اآلن احنا في
 ،%17وضعنا هدف في أفق  2021ل  ،%50مع اتخاذ مجموعة من
اإلجراءات بما فيها أخذ موعد من املركزالصحي.
املسألة ديال األدوية اليوم اخذينا كذلك عملنا إجراء ،أنه نعملو
واحد الصفقة إطار  3سنوات ،وكذلك التدبير املفوض للوجيستيك
والتوزيع ،وهذا من املؤكد أنه غيأدي إلى تحسين التزويد ديال
املستشفيات ،مع العلم أنه دائما اليوم إذا خدينا األمراض املزمنة
وصلنا ل  900ألف اللي تياخدوالدواء ديال ( 900 )tensionألف تقريبا
اللي تياخذو الدواء ديال السكري ،راه عندنا تحول وبائي في بالدنا ،آخر
دراسة في  %29 ،2018اللي أكثر من  18عام عندهم ضغط دموي
مرتفع %11 ،عندهم سكري ،وهذه أرقام زادت على هاذي  10سنوات،
وهاذي كلها كلفة بطبيعة الحال اجتماعية واقتصادية.

نطالبكم السيد الوزير بإبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات
الترابية ،وهنا كاين مجموعة من األمثلة اللي اعطات نتائج إيجابية ،ألن
املنتخبين املحليين على دراية بواقع الصحة يمارسون سياسة القرب.

السيد رئيس الجلسة:

الكثير من مجالس العماالت واألقاليم وكذلك الجهات أبرمت
اتفاقيات مع مؤسسات تابعة لكم ،وكانت النتائج حسنة ،لهذا ندعوكم
إلى مزيد من االنفتاح والتواصل في إطار السياسة املعروفة اللي كتأدي
إلى نتائج إيجابية.

شكرا.
غياب األمن باملستشفيات ،سؤال موضوع من طرف الفريق
االستقاللي للوحدة والتعادلية ،تفضل السيد الرئيس.

الغرض ديالنا من هذا السؤال هوبغينا نفتحومعكم واحد املوضوع
اللي يتعلق بكما تعلمون أن جميع املؤسسات تقريبا كتديرواحد شركات
الحراسة بباب املستشفيات ،كاين مشاكل كبرى ،هادو جاو لألمن ولكن
يساهمون في غياب األمن ،أصبحوا يتدخلون في كل �شيء ،بل يتدخلون
حتى في تحديد املواعيد ،هذا ليس كالمي وليس كالم املواطنين ،جاء
في تقرير املجلس األعلى للحسابات لسنة  2015في بعض املؤسسات،
هناك تدخل في كل �شيء ،هناك ابتزاز للمواطن ،الكثير من الحوادث
واالعتداءات اللي كتكون على األطباء وعلى األطرالصحية السبب ديالها
هما هاد األشخاص املوجودين ألن ما عندهمش تكوين ،كانت لديكم
بادرة ديال مضيفات االستقبال اللي عندهم تكوين خاص لم تستمر،
نتساءل معكم ملاذا؟
نطلب منكم السيد الوزير أن تعملوا جاهدين من أجل تغيير نظرة
املواطنين لهذا القطاع ألن مازال املفهوم اللي عندهم هو أن الداخل إلى
املستشفى مفقود والخارج منه مولود.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السيدين الوزيرين،
سؤال الفريق االستقاللي هو غياب األمن باملستشفيات ،السيد
الوزير ،ونحن نستمع ممن سبقوني في وضع األسئلة إلى االختالالت
املوجودة في مختلف املستوصفات واملستشفيات ،فماذا أعدت
وزارتكم للتقليل من هذه الحدة؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزيرالصحة:
شكرا السيد املستشار.
أنا عندي إيمان بأنه الرفع من مستوى األمن داخل املستشفيات
مرتبط بتحسين الجودة ديال الخدمات الصحية وأنسنة املستشفيات،
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ما �شي باإلكثار بالعدد ديال الحراس على ضرورة ذلك ،وحتى بعض
املرات يتم التدخل ديال قوات األمن ،وعندنا بعض املستشفيات اللي
فيهم داخل املستشفى قوات األمن ،ألنه خاصنا نحميو السالمة ديال
املواطن اللي في الداخل وديال األطرالصحية بطبيعة الحال كذلك.
اليوم هاذ اإلمكانيات اللي تنتكلم عليها واللي تتعبأ بشأنها أنه
تخفض من هاذ الضغط اللي كاين وكذلك من التوتر ،مثال مؤخرا في
سيدي قاسم واحد املصلحة ديال األشعة فيها سكانير ،فيها املصلحة
ديال ( )la mammographieالثانية في اإلقليم ،مللي تتشوف العدد
اآلن ديال الطلبات تتلقى بأن غتجفف اللوائح ديال االنتظارات ،إلى
كان االشتغال حقيقي وغنقدرو نوفرو املوارد البشرية ،مثال في ذيك
املصلحة كاين  3ديال األطباء ديال الراديو ديال األشعة ،فإلى كل�شي
غيقوم بالدور ديالو من املؤكد ما غادي يكونش مشكل.
بالتالي هنا خاصنا عواد ثاني أساليب أخرى ديال التدبير ديال هاذ
املوارد ،فيها التحفيز ،فيها استقاللية املستشفى ،فيها الضبط ديال
الدخول والخروج إلى آخره ،فيها تتبع املردودية ،وهاذ اآلليات راه
تيغيبو على واحد العدد اإلدارات العمومية ،وربما باقي بعيد فيهم قطاع
الصحة ،اآلليات الحديثة لتدبيراملوارد بشكل عام ال املالية وال البشرية.
فيما يتعلق باإلجراءات ،هناك بطبيعة الحال إضافة إلى تحسين
الظروف ،هاذ املضيفات اللي تكلمتو عليهم ،تنديروهم مازال مستمرين
فيهم ،مضيفات خاصين باالستقبال ،وعندنا كذلك هاذ الحراس
الخاصين عززناهم وغندخلو في واحد البرنامج ديال التكوين ديالهم،
ربما كذلك يمكن نرفعو من امليزانيات ،ألن حتى األجور ديال الحراس
إلى ما كانوش في املستوى ،تيجيونا ناس في واحد املستوى ،خاصنا ناس
اللي عندهم قدرة على التواصل وفي نفس الوقت كاين العفة ،فتتجي
حتى باألجرالكريم.
كاين كذلك مساعدات اجتماعيات اللي تندخلهوم اليوم في واحد
العدد داملؤسسات باش يكونو رهن إشارة املريض يتبعو معه واحد
املجموعة داألمور ،كاين كذلك مساعدات العالجات ما بين املريض
واملمرض ،هناك مساعد العالجات ،دخلناه في املستعجالت هاذ السنة
تقريبا  120وفي  2019بغينا نوصلو ألكثر من  500مساعدة ديال
العالجات ،وبالتالي ها هم املهن اللي تندخلو اللي يمكن تحسن من
الجودة ديال العالقة بين املستشفى واملواطن.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالتعقيب.
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املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الوزير على هذه التوضيحات ،وفعال أننا نشاطركم
الرأي أن هناك خلل ،الخلل أظن أن وضعتم عدة فرضيات وعدة تجارب
للتقليل من حدة التوترداخل املستشفيات ،غيرأنني أقول–وبدون طرح
فرضية فهي ملموسة–أن قلة األطر وقلة األدوية وقلة اآلالت هي التي
تؤجج غضب املتوافدين على املستشفيات ،مما يجعل الطبيب أنه ال
حول له وال قوة ،ال يستطيع الطبيب أو املمرض أن يلبي طلبات املر�ضى،
ال�شيء الذي يجعل هؤالء املر�ضى ومرافقيهم بأن يثوروا على الطبيب،
وربما تقع أحداث.
فمهما أكثرنا وتعددت الوسائل ديال الوقاية ،فيجب العناية
باملستوصفات ،باألدوات ،املوارد البشرية قليلة واألدوية قليلة والصحة
عليلة السيد الوزير .راه وخا نجيبو اللي جبنا ،راه اآلن خاصنا سياسة
قوية للضبط ،راه الناس كيجيو ما كيسولو فين ،أنا جبت القريب ديالي
وكنلقى ها هو الطبيب قدامي ،ما عطاني دوا ،مادوز لي �شي راديو وال
سكانيروال �شي وسيلة وما كنثيقش به ،وكنشكك في املقدرة ديالو أنه هو
غير بخل علي ،في حين أن الطبيب ال حول له وال قوة ،ألن هذا خاصنا
ناقشو..

السيد رئيس الجلسة:
السيد الرئيس ،شكي على السيد وزير الصحة ما�شي على السيد
كاتب الدولة في التنمية القروية .أنا شفتك شاد على السيد كاتب الدولة
في التنمية القروية ،هضرمع السيد وزيرالصحة.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
ضيعتنا السيد الرئيس الوقت.

السيد رئيس الجلسة:
نخلفوها لك.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
على أي كنلتمس رد لي الوقيت ديالي ،دقيقة.

السيد رئيس الجلسة:
اليوم كاينة املرونة كل�شي عشرة ديال الثواني.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
إذن أنا كنشوف السيد وزيرالصحة الزم خاصها تكون عندها واحد
العناية خاصة ،ونتساءلوعالش كيوقعوهاذ األحداث ،راه كيوقعونظرا
لعدم تلبية طلبات املر�ضى ،وعندما يالحظ الرفيق ،رفيق املريض أنه
هناك ما كاينش تجاوب يثور ويفقد صوابه.
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إذن احنا خاصنا العناية بالصحة ،والسؤال اللي غادي نطرحوه
مجموعين وهي الصحة مريضة ونقلبو على الدوا ديال الصحة .هناك
خلل في الصحة ،السيد الوزير.
واسمح لي أنا أقول واحد الحقيقة اللي كل�شي أجمع أغلبية ومعارضة
أجمعت على أنه وزارة الصحة غائبة ،وشافاها هللا هاذ الصحة من عدة
أوبئة ،أوبئة االكتظاظ ،أوبئة الشح.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرفيق الرئيس.
تفضل السيد الوزير ،ما بقاش غير 26ثانية.

السيد وزيرالصحة:
قلة املوارد ،قلة األدوية ،كاين حتى قلة الصبر عن املرتفقين ،وكاين
قلة كذلك التدقيق عند السيد املستشار املحترم ،أنا أطلب منك أن
تقوم ،أنا أحترم املثل ديالك ،كاين أمثلة كذلك إيجابية على تحسن
املنظومة ،وألن هناك وزارة ،وكانت وستبقى وستتطور وأن الوزير قائم
بالعمل ديالو ،وحاضر معك اليوم ،ما كيهربش ،شوف شحال األسئلة
اللي كتطرحو على واحد العدد ديال القطاعات ،هذا هو القطاع
الحساس ،وأنا جاي كنتحمل مسؤوليتي وكنواجه املشاكل اللي هي
عبارة عن تراكمات.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
وننتقل إلى السؤال الرابع ،موضوعه تحسين ظروف املمرضين على
مستوى التعويض والحماية من األخطاراملهنية ،وهو سؤال موضوع من
طرف فريق العدالة والتنمية.

املستشارالسيد نبيل األندلو�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
يتعرض املمرضون واملمرضات بشكل دائم ملختلف األخطاراملهنية.
لذا ،نسائكم عن اإلجراءات التي قمتم أو تنوون القيام بها لتحسين
ظروف اشتغال هاته الفئة أوال ،وخاصة على مستوى التعويض وحماية
املمرضين من األخطاراملهنية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.
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السيد وزيرالصحة:
شكرا السيد املستشار.
غير بغيت نجاوب نيت على واحد املداخلة نقولو بأنه الحوار
االجتماعي اللي مأسسناه حقيقة هو مضيعة للوقت ،كأن الحوار
االجتماعي هو حوار في اتجاه واحد ،واحد كيطلب وواحد كيعطي ،ال
هو أخذ ورد ،هو كذلك االعتراف لكل طرف باملطالب ديالو ،وفي نفس
الوقت باإلكراهات ديال الطرف اآلخر.
الحوار االجتماعي يشتغل بمجموعة ديال االجتماعات 12 ،اجتماع
اللي قمنا به ،اللجان ولجنة خاصة املمرضين والتقنيين ديال الصحة
وحددنا جردنا املطالب وحددنا األولويات ،وكانت اجتماعات ديال
اللجنة املركزية ديال الحوار االجتماعي في  28مارس و  18أبريل ،وفي
القريب العاجل غنجتمع في إطارلجنة القيادة مع الكتاب العامين ديال
النقابات ،باش نسطرو أشنو يمكن لو يدار على مستوى وزارة الصحة.
ما هو له أثر مالي راه عاد وقعت الحكومة اتفاق مهم في  15مليار ديال
الدرهم ،راه كيهم جميع األطر ،بما فيهم املمرضين ،فيه الزيادة في
األجر ،فيه التعويض عن التعويضات العائلية وهاد ال�شي مهم ،ولكن
أنا مستعد نزيد لهذه الفئات ديال الصحة ألن كاين الخصوصية ،هذه
الفئة تيطالبو بالزيادة في التعويض عن األخطار ،فعال كاين تعويض
جزافي ،وكيطالبو أنه يكون مرتبط بالسلم اإلداري.
األثر املالي كبير مسألة نحن كنناقشوها وكنشوفو كفاش يمكن لنا
نبداو فيها ،تعزيز األمن خدامين فيه ،الحماية القانونية عبر إحداث
مدونة خاصة بالحماية واملتابعات القانونية اللي كيتعرض لها املمرض
فمشتغلين عليها ،إحداث تأمين لضحايا االعتداءات واملتابعات املدنية،
كذلك ،توسيع خدمات مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية
باش تدير التأمين للموظفين والتأمين عن حوادث الشغل واألمراض
املهنية ،التأمين على األخطاء ،كتدير كذلك التأمين الصحي التكميلي،
أمور اللي احنا كنضيفوها باش يمكن نحسنو األوضاع ديال مهنيي
الصحة وخاصة املمرضين كما جاء في سؤالكم.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالرد على التعقيب.

املستشارالسيد نبيل األندلو�سي:
شكرا السيد الوزير.
السيد الوزير،
طبعا لن نختلف ألن أشرتم في ثنايا الجواب بأنه كاين خصوصية
بالنسبة لهذه الفئة ،وعموم في الحقيقة املشتغلين في القطاع الصحي
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ألنه قطاع حساس الرتباطه املباشر باملواطن ،فهذه الفئة ديال
املمرضين اللي خصصناها بالسؤال اليوم هي عانت في الحقيقة ظلم
لفترة من الزمن.
اآلن كاين فعال التحرك من أجل إنصافها ومحاولة إنصافها ،لكن
النقطة األساسية السيد الوزير في هذا السؤال هو التعويض عن
األخطار املهنية ،فالتعويض عن األخطار يجب أن نتفق جميعا يجب
أن يكون على أساس األخطار املهنية وليس على أساس الشواهد ،هذه
الفئة كتقول بأنها إذا قارنها مثال مع زمالئهم في القطاع اللي هم األطباء
كنلقاو بأن األطباء مثال كيخرجو أثناء التعيين كتعويض عن األخطار
املهنية ب  2800درهم ،وكتوصل حتى ل  ،5900في حين أن املمرضين
كتبقى في  1400ثابتة منذ التعيين إلى التقاعد ،فإذن كاين واحد الحيف
على هذه الفئة رغم أن هذه األخطار ال تميز بين املمرض والطبيب ألنهم
يشتغلون في نفس الفضاء.
فإذن املطالب السيد الوزير اللي هي عادلة ومشروعة خاص
الحكومة وخاصنا جميعا أننا نحولوما أمكن ..فعال كاين إكراهات مالية،
نقدر هذا األمر ،وفعال نثمن الحوار القطاعي اللي تم ،وباملناسبة من
بين الخالصات اللي تم االتفاق بخصوصها مابين ممثلي ووزارة الصحة
واللجنة ديال املمرضين والتقنيين هو اإلضافة ديال  3000درهم كحد
أدنى في هذه القضية ديال التعويضات ،فبالتالي نثمن أنه على مستوى
اللجنة املركزية وعلى مستوى اللقاء ما بينكم وبين األمناء العامين
للنقابات أنهم اتخذو هذه التوصيات اللي ترفعات بعين االعتبار.
كاين مسألة أخرى وهي أنه ممكن أنه نمشيو في املقاربة ديال
التعويض بناء على ظروف أو وسط العمل ،بحال النموذج الجزائري أو
النموذج ديال فرنسا ،بحيث أنه التعويضات تتكون ألن اللي كيشتغل
في األشعة وال في املستعجالت وال في كذا ما�شي بحال الواحد اللي يشتغل
ربما في ظروف نسبيا فيها نوع من...
النقطة الثالثة وبها سأختم السيد الوزير هي أنه عندنا سوابق في
هذه القضية ديال التوحيد ديال التعويض عن األخطار املهنية ،إلى
اخذينا النموذج مثال ديال الوقاية املدنية ،كنلقاو أن مختلف الدرجات
مثال التعويض أنا عندي هنا عندي مرسوم ديال التعويضات عن
الحريق مثال كنلقاو الكولونيل تياخد بحال املالزم بحال العريف بحال
رقيب أول للوقاية املدنية ،ألن عالش؟ ألن نفس األخطارفبالتالي كتكون
نفس توحيد التعويضات.
وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزيرفيما تبقى 30 ،ثانية أو  50 ،40ثانية.
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السيد وزيرالصحة:
غنسميو هاذ ال�شي كيف ما بغينا نسميوه ،تيبقى دائما املسألة
تتعلق بكتلة األجور وبحزمة مالية اللي خاصنا نوفروها ،بعض املرات
بعض الفئات تنحاولو باش نحسنو من الوضع ديالهم نقلبو على �شي
مسالك ،منين تندوزو من ذاك املسلك كنلقاو راسنا خلقنا مشكل مع
فئات أخرى ،هي هاذي اللي واقعة ديال التعويضات عن األخطاروالفرق
بين األطباء واملمرضين.
أنا متفق معك بأن يمكن نعيدو هاذ ال�شي في إطار اإلصالح ديال
اإلدارة العمومية ،هذا خاصو إصالح شمولي اللي اآلن الحكومة منكبة
عليه ،ونتمنى أنه غيأخذ الوقت ،ألن هاذ ال�شي ديال الفئات بالعشرات
وأنواع التعويضات بالعشرات ما غنخرجوش من هاذ ال�شي ،واملالية
عندها كالم واحد هي شحال كياخذ هاذ القطاع ،وشحال يمكن لي نزيد
ليه والنبي عليه السالم.
فبالتالي احنا متفقين باش نعاودو النظر فهاذ الطريقة ديال
االحتساب ،وبغيت نذكر واحد املسألة لهاذ املمرضين ،ونذكرها ودارتها
الحكومة في  ،2017النظام األسا�سي الجديد اللي غيعالج الوضعية
املالية واإلدارية والعلمية ديال هاذ الناس  250مليون ديال الدرهم
ما�شي ساهلة 250 ،مليون ديال الدرهم أنا تيبقاو فيا اليوم واحد 5000
ديال املمرضين اللي ما كيشملهمش هاذ املرسوم ،هاذو بالنسبة لي
أولوية وبالتالي نجبرو لهم �شي حلول ،ولكن كل مطالبهم مشروعة غير
خاصنا نحددو األولويات على حسب اإلمكانيات ديال الحكومة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ننتقل للسؤال الخامس ،وموضوعه تجاوزات املصحات الخاصة،
وهو موضوع من طرف فريق األصالة واملعاصرة ،تفضل السيد
املستشار.

املستشارالسيد أحمد تويزي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
تستغل بعض املصحات الخاصة الظروف الصحية للمر�ضى
لالغتناء السريع ،فالبعض يلزم املر�ضى بوضع شيك ضمان–اللي هو
ممنوع قانونيا–قبل الولوج إلى املصحة عوض استقبال املريض وإنقاذ
حياته اللي هو الدور ديال الطبيب والدور ديال املصحة.
لذا نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي ستتخذونها لوضع حد
لهذه التجاوزات في هذا املجال الحساس بالضبط؟
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزيرالصحة:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشاراملحترم،
هذا سؤال مهم موضوع آني ما يمكنش نحلو هاذ املسألة إلى ما
مشيناش إلى تعميم التغطية األساسية ،باش أي مواطن ملا يم�شي ما
يجبد ال فلوس ال والو يجبد الكارط ،هذا هو األمل ،هذا هو األفق ،ولكن
هذا تيبغي اإلمكانيات وتيبغي تعزيز البرامج ديال الحماية االجتماعية
والتغطية الصحية ،وهاذ ال�شي غنوصلو له إن شاء هللا مع الوقت أكيد
كيف ما وصلو ليه دول أوربية اللي سبقتنا أو متقدمة بشكل عام اللي
سبقتنا إلى ذلك واحنا غاديين فيه ،التوجه ديال الترسانة القانونية
غاديين فيه.
مسألة أخرى كذلك املراجعة ديال االتفاقيات الجماعية والتعرفة
باش يمكن نخفضو على املواطن هذاك الباقي أداؤه ،اليوم أكثر من
 %50تتجي من الجيب ديال املواطن ديال النفقات ديال الصحة اللي
كتوصل ل  65مليار ديال الدرهم ،القانون كيعطي أنه ما يمكن تعطي
للمصحة إال ما تبقى من األداء ،ولكن منين تنشوفو التعرفة اللي كاينة
فاملصحة والتعرفة املرجعية تيبان ليك فرق كبير ،التعرفة املرجعية
تتعطي  120درهم مثال ف ( )consultation spécialiséeراه تيحسبها
ليك ب 300درهم شكون اللي بغا يخلص الفرق؟ راه غتخلصو تخلصو،
إذن هاذ ال�شي هو اللي خاصنا نتجاوزه.
فيما يتعلق بالقانون  131.13الوزارة حريصة على التطبيق ديالو،
اإلشهار ديال األثمنة ،كذلك الفوترة ديال األدوية ،احترام فاتورة
األدوية بارتباط مع القانون  17.04وتطبيق السعر ديال املستشفى
ما�شي ديال الصيدلية أو سعر آخر ،وهذا كان فيه واحد املنشور اللي
صيفطتو للمصحات ،وغتكون هناك مراقبة.
هناك كذلك ،قلت اإلعالن بشكل واضح عن الفوترة ،ثم كذلك
أنه عملية التفتيش الدورية تنقومو بها باش نشوفو مدى مطابقة هاذ
املصحات للقانون.
بطبيعة الحال ما يمكنش نقلبو احنا واش عندو الشيك أو ال ما
عندو الشيك ،هاذ ال�شي ما�شي شغالنا ،ولكن خاصنا نشوفو واش
تيطبق واش تيعلن بأنه هاذ الثمن واش تيطبق االتفاقية الوطنية أو
ال ما تيطبقهاش اللي هي براسها تجاوزت ،واحنا خدامين باش نخرجو،
إن شاء هللا ،واحدة جديدة .ثم مجموعة ديال األمور األخرى مرتبطة
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باملعاييرالتقنية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشارالسيد أحمد تويزي:
السيد الوزيراملحترم،
في الواقع هاذ عندما نتكلم عن املصحات الخاصة ،ألن كما قلتو
السيد الوزير ،على أن القطاع الصحي ببالدنا ،كما قال األخ الرئيس،
مريض فيه إشكاليات كبيرة ومرتبطة كذلك بذاك ال�شي اللي قلت،
هاذ ال�شي فيه ما�شي غير أنت بوحدك اللي مسؤول عليه ،متفقين ،ألن
فيه تراكم كبير جدا ،ولكن هاذ التراكم اللي كاين ما يمكنشاي نخليوه
 7سنين ديال التراكم ،نعطيكم مثل بعض الدول اللي كانت فيها إبادة
عرقية مثال دول إفريقية معروفة اللي كانت فيها حرب أهلية خطيرة
جدا ،في ظرف  7سنين أو  10سنين انتقلت من دولة فقيرة جدا إلى دولة
يعطى بها املثل ،إذن  7سنوات أو  8سنوات من عمر الحكومة وكانت
باش تبدل منحنى التطور في بالدنا.
إذن هاذ ال�شي اللي بغينا نديروه ،ألن كون كانت الصحة مزيانة،
وهاذ ال�شي اللي تتقول كامل متفق معك عليه ،على أنه ما غاديش
يمشيوش الناس يتدفعو مباشرة يمشيو لهاذ القطاع الصحي وكاين
الفقر في بالدنا ،راه كاين الفقر في بالدنا ،اللي تيم�شي الواحد عيب مثال
اللي تيم�شي الواحد املصحة ويطلب منه ،ما تيسولوش باش يدخلوه
لنا للجانب اإلنساني هو األساس ما�شي الجانب التجاري ،أن املعامالت
داخل مصحاتنا أصبحت معامالت تجارية تطغى على العالم اإلنساني
اللي هو أسا�سي في هذا القطاع اللي هو قطاع صحي.
نتمناو على أنه االتفاقيات اللي قلتو خاصكم تفضيوها ،ألن ملي
تيم�شي اإلنسان اللي عندو تغطية صحية تيم�شي تيخلص  %50من
جيبو ،عالش؟ ألن كاينة اتفاقية ما بين الوزارة وبيناتكم انتما الجمعية
الوطنية ألصحاب املصحات ،ما تداكرتوش معهم ،ما تتداكروش
معهم ،ما فضيتوش معهم املشكل ،إذن القضية ،ها انتما قلتوها،
خاصنا نفضيوها ،ما�شي أنا نفضيها أو ال هاذ الناس اللي تيفضيوها،
انتما اللي تفضيوها ،انتما اللي تقعدو مع هاذوك الناس وتفضيو هاذ
املسائل ،تراجعو معهم التعريفة إلى كانت مراجعة التعريفة نراجعوها
معهم ،في إطار باش يخليو املواطن ما يخلص ،كما قلت ،والو ألن عندو
التغطية ،هذا اللي عندو التغطية تيخلص  ،%50اللي ما عندو التغطية
مشكل آخر ،الناس تيبيعو ديورهم ،إشكاليات كبيرة زعما هاذ ال�شي
أنت تتعرفوه ،أنت كمغربي راه تتعرف هاذ ال�شي.
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وبالتالي كذلك كاين مشاكل ،سمعت غير البارح في الجرائد على
أن املشاكل اللي كاينين فيما يخص ( )les ambulancesوتشكات هاذ
الجمعية ديال املصحات على أن هناك لوبيات ،أنا تنتكلم على مصحات
ما يمكنش نتكلمو على جميع املصحات ،ما�شي كاع املصحات ،كاينين
مصحات اللي فيها ذاك الجانب اإلنساني ،ولكن كاين املصحات اللي في
الواقع اللي عندها هاذ الجانب اللي خاص يكون زجري ،اللي خاصكم
تراقبوه ،واللي خاصكم تشوفوه ،حتى قضية الضرائب اللي كان قالها
الكاتب العام ديال الوزارة على أن واحد العدد ما تيخلصوش الضريبة،
 ..ديال هاذوك واحد العدد الناس لوبي ضد كاتب عام ديال وزارة املالية
اللي قال على أن هناك خلل فيما يخص التصريح ،فيما يخص كذا،
والحكومة بلعت لسانها أمام أمام هاذ ..حتى واحد ما هضر فيما يخص
هاذ ..
هذه هي الحقيقة ألن وصلنا واحد الوقيتة في املغرب على أنه �شي
واحد يخاف يقول الحقيقة في قضية اللي هي أساسية في بالدنا.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
والكلمة لكم السيد الوزيرفيما تبقى من الوقت.

السيد وزيرالصحة:
فعال كاين تراكم ،ومنذ  7سنوات كاين عمل جاد من أجل االلتحاق
بالركب ،ومن أجل التدارك ديال هاذ الخصاص اللي واقع ،مع العلم
أنه املتطلبات على الصحة تتزايد ،االتفاقية الوطنية في  2019خاصنا
نعملوها ،وكاين تقدم كبير في املشاورات ،كبير واللي تيشمل ما�شي غير
التعريفة ،كيشمل كذلك أدوات ديال املراقبة ،اللي كيشمل كذلك
وضع بروتوكوالت ،كيشمل كذلك بشكل عام الحماية ديال املستهلك،
ومجموعة ديال األمور اللي يمكن تصفي وتجعل الشفافية والوضوح
بين العالقة بين املنظمات ديال التأمين ومقدمي ديال الخدمات.
في ما يتعلق بالتفتيش ،هاذ السنة غادي نديرو  100عملية ديال
التفتيش إن شاء هللا ،درنا  16العام اآلخر ،ألن كاين الهيئة الوطنية كان
عندهم انتخابات وهي شريك أسا�سي في العمل.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال املوالي ،اإلضرابات املتتالية لطلبة الطب بالكلية،
للمستشارين املحترمين للفريق اإلتحاد االشتراكي.

املستشارالسيد ابوبكراعبيد:
شكرا السيد الرئيس.
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السيدات والسادة املستشارين،
السيد الوزير،
ال يزال طلبة الطب وطب األسنان والصيدلة بالكليات واملستشفيات
العمومية وكذلك املمرضين يخوضون إضرابات متتالية ومتعددة
األسباب منذ مدة طويلة ،مما ينذرحسب البعض بسنة بيضاء.
ومع تفاقم املشاكل ،نسائلكم السيد الوزير عن نتائج الحوار مع
تنسيقية طلبة الطب واألسنان ومع املمرضين وعن اإلجراءات التي
ستقوم بها الوزارة للحد من تأثيرات هذه اإلضرابات على سير وخدمات
املصالح الصحية التي يحتاجها املواطن.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزيرالصحة:
السيد املستشاراملحترم،
منذ بداية االحتجاجات ديال الطلبة ديال الطب ،فتحنا معهم باب
الحوار ،وتكلمنا معهم في جميع النقط ديال امللف املطلبي ديالهم ،ال
قطاع الصحة وال قطاع التعليم العالي ،وكانت اجتماعات عدة في 12
فبراير15 -مارس 29 -مارس ،وأنا والسيد وزيرالتربية الوطنية ،اجتمعنا
معهم يوم الجمعة  12أبريل ،وخرجنا واحد البالغ ،ألن طلبنا منهم باش
نوقعو اتفاق وعطيناهم يومين ،ومشاو هما دارو املسيرة ديالهم واخذاو
الوقت الالزم ،فاضطرينا نخرجو بالغ باش نوضحو للرأي العام واآلباء
بأن هناك التزام ديال الحكومة تلبية جل املطالب اللي كاينة.
كذلك جولة حوارأخرى انطلقنا فيها من بعد ذلك ،باش ندققو هاذ
العرض الحكومي ،ولكن لألسف لحد اآلن كيف ما قلت قبيلة الحوار
في اتجاه واحد.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد الحميد فاتحي:
شكرا السيد الوزير.
احنا في الفريق االشتراكي ،طرحنا السؤال على وزيرين :وزيرالصحة
وزير التربية الوطنية ،باعتبار أن اإلشكالية هما قطاعين وزاريين ،لكن
السيد الوزير ،ما أعتقد أن املشكل يختزل في ما تفضلتم باإلجابة به.
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أعتقد أنها لسنا كمغاربة في حالة ترف من حيث قطاع الصحة،
ومن حيث املوارد البشرية خاصة في األطباء ،حتى نقول بأنه سواء كانت
السنة بيضاء ولم تكن سيان ،ما أعتقد أن هاذ األمريستقيم.
لذلك فمسؤولية الحكومة قائمة في إيجاد الحلول لهاذ اإلشكال،
ألنه يوم  10يونيو كاين االمتحانات ،كاين األسدس الثاني ديال
االمتحانات ،وبالتالي إلى ما شاركوش هاذ الطلبة في هاذ االمتحانات
بمعنى سنعتبراألمرسنة بيضاء.
كذلك األطباء يطالبون ب�شيء معقول وموضوعي ،ال يمكن الدولة
املغربية تقدم مساعدات في االستثمارات للقطاع الخاص ،في التسهيالت
الضريبية ،في مجموعة من األشياء ،لكن ال يمكن أن تكون املستشفيات
العمومية وأن تكون مصالح الطلبة اللي قراو في الكليات العمومية أنه
تكون على مصالح هاذ الناس باش نرضيو واحد الجهات معينة ،إلى كان
القطاع الخاص باغي يدير الكليات ديالو ،يدير املستشفيات ديالو،
يدير.
اليوم كتقولو بأنه اإلقامة الطلبة ديال القطاع الخاص حتى هما
يكونو في اإلقامة ويكونو في الداخلية ،إيوا العدد ديال املقاعد أصال
محدود ،أصال الطلبة في القطاع العام ما قادينهومش هاذ املقاعد،
ونزيدو القطاع الخاص.
كذلك في ما يتعلق بدفتر الضوابط البيداغوجية اللي امليزات اللي
معروفة في كلية الطب ديال مشرف ومشرف جدا ال يمكن التنازل
عليها ،دفتر الضوابط البيداغوجية جاب ،قال حسن ومستحسن،
كذلك سد الخصاص بهاذ األطباء في غياب الطبيب املؤطر هذا إشكال
هاذي مطالب معقولة تيطلبوها الطلبة ،وبالتالي يجب إعمال العقل
وإعمال املسؤولية السياسية في هاذ املوضوع ،وال يجب أن نقول أننا
جلسنا مع الناس وهما دايرين مسيرة يوم  30في الشهرالحالي في الرباط
لتأكيد مطالبهم والدفاع عنها.
لذلك ،أنا أتوجه إليكم السيد الوزير ومن خاللكم إلى الحكومة
بمعاودة الجلوس مع الطلبة األطباء وتفادي السنة البيضاء ألنها ال
تخدم البلد أصال وال تخدم اإلنسان املغربي أصال قبل الطلبة األطباء.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزيرالصحة:
السيد املستشار،
الحكومة طمأنت بأن ما غتكونش سنة بيضاء االمتحانات في وقتها
إن شاء هللا وأنا غنسرد عليك من خاللكم للرأي العام االلتزامات

6129

األساسية املهمة واللي تتجاوب على مجموعة من التساؤالت ديالكم.
املراكز االستشفائية الجامعية العمومية تشكل ميادين تدريب
خاصة بطلبة كلية الطب العمومية ،املباراة الخاصة بالداخليين (les
 )internesلن يطرأ عليها أي تغيير في وضعها القانوني ،يعني ال تسمح
للطلبة ديال الكليات الخاصة أنهم يدوزوها ،هما خاصهم يديرو مباريات
ديالهم ،الرفع من مناصب الداخلية من  220في  2017ل  360في 2018
وغنزيدو نرفعو في  ،2019الرفع من مناصب اإلقامة من  197في 2017
إلى  700في  ،2019راه زدناهم ،الرفع من مناصب الشغل الحاصلين على
دكتوراه الصيدلة وطب األسنان ،مراجعة دفترالضوابط البيداغوجية
اللي ناض عليه كاع الصداع ،املراجعة ديالو ،التحيين والتجويد
ديالو بتشاور مع األساتذة والطلبة ،االلتزام باستفادة طلبة السنة
الخامسة من الصيدلة من املنحة والسنة السادسة صيدلة وطب
األسنان من التعويض عن املهام ،تغييراملنشور املتعلق بتدبيرالتداريب
الخاصة بطلبة الطب ،األطباء الداخليين ،تأهيل فضاءات التداريب
االستشفائية وتوسيعها ،إشراك الجميع في تنزيل اإلصالح البيداغوجي
للسلك الثالث ونقط أخرى.
جوج ديال النقط اللي ما يمكنش نرجعو فيهم للور ،هما ديال مباراة
التخصص ما يمكنش نحصروها في خريجي الكليات العمومية على
غرارحاملي الديبلومات املعترف بها اللي تيجيو من الخارج ،حتى هاذوك
مغاربة تيجيو من الخارج ،وهاذو اللي قراو في الخاص ما عندهوش
الحق؟ هوطبيب ما يمكنش يدوز ،ولكن قلنا بأن احنا مستعدين نعيدو
النظر في املباراة بما يضمن حقوق ومكتسبات هؤالء الخريجين اللي
تكلمتي عليهم ديال القطاع العمومي.
السنة السادسة طب األسنان ما فيهاش تراجع ،هذا معيار
بيداغوجي ،ولكن قلنا ما كاين مشكل نراجعو املضامين ديال دفتر
الضوابط البيداغوجية ونراجعو امللف الوصفي ونوفرو الظروف
املالئمة ديال جودة التكوين والتدريب واعطينا وزارة الصحة مراكز
جديدة ياله تفتحات ديال طب األسنان ياله تفتحات ،اعطيناها
للمستشفيات الجامعية قلنا ها فين يجيو يتدربو ،درنا جميع الحلول.
فوق ذلك راه ما يمكنش ،غتقول ليا املستشفى الجامعي ديال أكادير
اعطيه ليا غدا غنقول لك ما يمكنش ،نعطيه لك من دبا عامين ،ما
يمكنش نعطيه ليك غدا ،ولكن نعطيك جوج مستشفيات أكادير
وإنزكان ونعطيك طنجة ومحمد الخامس ومحمد السادس مرحبا
ونخدم معك ونديرلك القاعات ونديرلك هاذ ال�شي مرحبا.
إذن هاذ ال�شي عالش تنقول الحوار خاصو يكون في االتجاهين ،راه
ما يمكنش بغيت هاذ ال�شي وإلى ما كاينش ما لعابينش ،اسمحو لي.
إذن احنا نعم لكل الوساطات وكيف تلقينا مجموعة من االقتراحات
ديال الوساطات ديال فرق برملانية مرحبا بها ونزيدو للقدام إن شاء هللا،
واحنا بغينا غيرمصلحة وليداتنا ومصلحة هاذ الطلبة.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد وزيرالصحة على مساهمتكم.
وننتقل إلى قطاع وزارة الشغل واإلدماج املنهي ،علما بأننا توصلنا من
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية طلب تأجيل السؤال الذي كان
موجها إلى السيد وزيرالثقافة لجلسة الحقة.
إذن السؤال املوجه إلى قطاع الشغل واإلدماج املنهي موضوعه،
احترام الصيدليات لقانون الشغل ،والكلمة ألحد السادة املستشارين
أو املستشارات من طرف املجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
تفضلي السيدة املستشارة املحترمة.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة املستشارون،
تعرف العديد من الصيدليات على الصعيد الوطني خرقا سافرا
للقانون ،لذا نسائلكم السيد الوزير عن األسباب التي تجعل وزارتكم
تتساهل مع هذا القطاع في عدم تطبيق القانون
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد محمد يتيم وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
ال يجوز لهذه الوزارة أو غيرها أن تتساهل في تطبيق القانون مع
أي كان ،كما ورد في سؤالكم ،وال أن تستثني قطاعا من القطاعات
من تطبيق القانون ،والدليل على ذلك أن البرنامج ديالنا يستهدف
البرنامج ديال التفتيش الوطني ،يستهدف مراقبة ظروف عمل العاملين
بالصيدليات ،فأدرجت ضمن األولويات الجهوية املتضمنة في البرنامج
الوطني لسنتي  .2018-2017بطبيعة الحال خدينا  2ديال املديريات،
باش نكونو واضحين ،املديرية الجهوية ديال الشغل واإلدماج املنهي بكل
من الرباط ووجدة وسجلت املالحظات كالتالي:
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باملديرية الجهوية بوجدة ،في إطار تنفيذ األولوية الجهوية الثانية
لتفتيش الشغل ،وجه خاللها  873مالحظة.
وهذا يعني على أنه املفتشين ديال الشغل في املديريات اآلخرين ما
تيستهدفوش الصيدليات ،هذا غير في إطار األولويات باش نعطيو لهاذ
القطاع ما يستحق من التفاتة ومن اهتمام.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم ال�سي حيسان.

املستشارالسيد عبد الحق حيسان:
شكرا السيد الرئيس.
في البداية البد نترحموعلى أرواح العامالت اللي توفاوعاود في حادثة
ديال نقل العمال والعامالت ،وباملناسبة نترحمو أيضا على ال�سي عبد
هللا الحجيلي أب األستاذة التي فرض عليها التعاقد واللي توفى البارحة.
ففيما يتعلق باملوضوع ديال السؤال ديالنا اللي هوديال الصيدليات،
مع كامل األسف ،هاذ القطاع على الصعيد الوطني ما تيحترمش قانون
الشغل ،أوال ،وما تيطبقش الحد األدنى لألجور وما تيصرحوش باألجراء
لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،وأكبر املشاكل اللي كاينة في
مدونة الشغل كاينة في التوقيت ،ألنه كتلقى هاذ األجراء تيخدمو واحد
الوقت اللي تيفوت  44ساعة اللي تتفرضها مدونة الشغل.
أيضا أنهم ما تيعطيوهمش األعياد الدينية والوطنية ،فالبعض
يكتفي باألعياد الدينية ،البعض تيدير النص ديال األعياد الدينية
والوطنية ،وأنا عندي هنا منشور ديال الهيئة ديال الصيادلة املجلس
الجهوي للجنوب ،ولى هو مشرع تيقول بأنه ياله  7ديال األعياد الوطنية
والدينية اللي تيتأداو 7 ،ما�شي  12اللي كاينين في القانون ،وما�شي غير
هاذ ال�شي ،وتيقول بأنه إلى جاو  2ديال األعياد في سيمانة واحدة ياله
العيد الديني هو اللي يتخلص ،تيشرعو بعيدا ال على وزير التشغيل وال
على البرملان.
وأكثر من هذا هاذ املجلس الجهوي لصيادلة الجنوب ما جاش
لالجتماع ديال اللجنة الوطنية اللي انعقدت ،اللي تستدعاو فيها في 6
فبراير وعاود ما جاوش واستدعاوهم ل  21فبراير ،انتما تتقولو السيد
الوزيرتتراقبو.

إنجاز 150زيارة تفتيش للصيدليات والعيادات ومختبرات التحاليل
الطبية باملديرية الجهوية بالرباط ،في إطار تنفيذ األولوية الجهوية
الثانية من البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم  ،2017وجه خاللها
 5705مالحظة؛

املفروض أنهم إلى ما جاوش تفعيل املادة  583من مدونة الشغل،
أنه رئيس اللجنة الوطنية يبعث بتقرير لكم وانتما السيد الوزير تبعثوه
للنيابة العامة.

تم إنجاز  124زيارة تفتيش للصيدليات ومختبرات التحاليل الطبية

مع كامل األسف ،كاين جانب آخر في هاذ االتجاه ،هو أن هناك
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قرارات عاملية ال تحترم القانون وتدير  50ساعة عوض  44ساعة،
قرارات عاملية اللي تيدير التوقيت ديال الصيدليات ،وقرارات عاملية
تختلف من مدينة إلى أخرى ،أنا عندي هنا  5ديال القرارات عاملية كل
واحد تيلغي بلغاه ،املفروض أنه يتدارو القرارات العاملية تكون بعدا
على األقل واحد النموذج ويكونو بحال بحال ،ويكون فيه احترام الحد
ديال الساعات املفروضة قانونا واللي هي  44ساعة ،وإلى كاينين ساعات
إضافية يتخلصو الناس ،هاذ الناس ما كيتخلصوش في الساعات
اإلضافية.
بالنسبة ألشنو املطلوب؟ وهو أنه يتوحدو هذوك القرارات العاملية
وأنه القانون اللي كينظم هاذ القطاع خاصويتنظم ويتقنن ،بالخصوص
أننا كنلقاو العديد من التسميات في أربعة ديال القوانين عندنا أربعة
ديال التسميات ،محضر في الصيدلية ومساعد صيدلي ومستخدم
صيدلي وبائع الصيدلية.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ال�سي حيسان.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
السيد املستشاراملحترم،
ملا تكلمت عليك على  5705مالحظة بالنسبة للمديرية الجهوية
ديال الرباط ،وملا تكلمت لك كذلك على املختبرات ،الزيارات اللي درنا
ديال التفتيش ملختبرات التحاليل الطبية في الجهة ديال وجدة ،وقلت
لك  873مالحظة بمعنى أنه كنسجلو خروقات ،كنعطيك معطيات،
كنعطيك معطيات وكنديرو الواجب اللي كيخصها تديرو الوزارة اللي
هو التنبيه على الخروقات واملالحظات ،إلى ما كانش األمر كنحيلو األمر
على الجهات املختصة اللي هي الجهات القضائية.
ولكن احنا بعاد ،اآلن احنايا هاذ الواقع باش نكونو واضحين هاذ
القطاع كيعاني من واحد الهشاشة وخاصنا نميزو ما بين الصيدليات
اللي كيمكن تتوفر فيها الظروف باش تكون عندها املالءمة االجتماعية
اللي كيخص واحد الحد األدنى من املداخيل ،باش نعطيك في ما يتعلق
بالتصريحات يستوجب باش تكون تصريحات خاص واحد الرقم ديال
املعامالت أزيد من  3.50مليون درهم ،وأنتما كتعرفو الظروف ديال
الهشاشة اللي كيعاني منها القطاع خاصنا نكونو واضحين.
خالل السنوات األربعة تمت تسوية مسألة املالءمة االجتماعية،
سوينا وضعية أزيد من  700أجير أو مساعد ،والزيارات ديال املراقبة
خالل السنوات الثالث املاضية في املجال ديال املالءمة االجتماعية،
كنتكلم على العمل اللي كيقوم به أيضا الصندوق الوطني للضمان
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االجتماعي تدارت  2240صيدلية ،وهاذ  2019عندنا واحد األولوية
ديال املراقبة ديال التصريحات باألجور مقارنة مع رقم املعامالت،
غادي نركزو على رقم املعامالت كنشوفو التصريحات باألجور واألمور
األخرى اللي أشرت إليها ،قلنا لك احنا كنسجلوها كمالحظات بمعنى
كنديرو العمل ديالنا في إطاروزارة الشغل واإلدماج املنهي.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال املوالي هو موجه لقطاع التنمية القروية واملياه والغابات،
وموضوعه خلق نموذج مغربي لتنمية املناطق الجبلية ،وهوموضوع من
طرف فريق األصالة واملعاصرة ،تفضل الحاج العربي لوضع السؤال.

املستشارالسيد العربي املحر�شي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السادة الوزراء،
السادة املستشارين،
السيد الوزيراملحترم،
بغينا نسولو الحكومة أشنو قدمت لساكنة العالم القروي وساكنة
الجبل بشكل خاص؟
وبغينا الرد ديالكم السيد الوزير في هاذ املدة أشنو هي اإلجراءات
العملية اللي قمتم بها؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد حمو أوحلي كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات مكلف بالتنمية
القروية واملياه والغابات:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد املستشار،
أوال كنشكركم على طرح هاذ السؤال املهم جدا ،الحقيقة املناطق
الجبلية ماخذاتش القسط ديالها في ما يخص التنمية ،ولكن يمكن
لنا نعترفو في اآلونة األخيرة بفضل املشاريع الكبرى املهيكلة اللي أعطى
اإلنطالقة ديالها صاحب الجاللة هللا ينصرو ،كاين واحد التغيير وكاين
واحد االنعكاس إيجابي ،جد إيجابي عند الساكنة ،وأخص بالذكر
البرنامج ديال تقليص الفوارق االجتماعية اللي من طبيعة الحال ملي
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شفنا بتدقيق تبين لنا أن  %66ديال فيما يخص هاذ ثالث سنوات اللي
نزلنا فيها هاذ املشروع هذا أن  14.5ديال املليارديال الدرهم في  22مليار
ديال الدرهم اللي تخصصت لهاذ املشاريع مشات لألقاليم الجبلية،
فمن طبيعة الحال هاذ البرنامج عندو انعكاسات فيما يخص الطرق
واملسالك بأصنافها ،التعليم ،الصحة ،الكهرباء واملاء إلى آخره.
عندك البرنامج الثاني الكبير وهو برنامج مخطط املغرب األخضر،
والسيما في الشق ديالو التضامني للدعامة الثانية ،بحيث أن كل هاذ
العمليات ديال التشجير خاصة ديال الفواكه ديال األشجار املثمرة
اعطات كذلك واحد الزخم فيما يخص االقتصاد في هاذ املناطق،
وكذلك الري الصغيروأشياء أخرى.
عندك بطبيعة الحال املياه والغابات تتقوم بالحفاظ على
اإليكولوجيا والحفاظ كذلك على التنوع البيولوجي ،وعندك برنامج
كبير آخر وهو ( )INDHاللي كذلك أعطى صاحب الجاللة االنطالقة
ديالو وأعطى واحد االنعكاس جيد فيما يخص كذلك األنشطة املدرة
للدخل ،هاذو مشاريع بطبيعة الحال بجانب تدخالت ديال القطاعات
الحكومية األخرى اللي من طبيعة الحال اعطات واحد املنظور آخر
وواحد االنطالقة للتنمية ديال املناطق الجبلية ،ونتمناو نزيدو لألمام
إن شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد العربي املحر�شي:
شكرا السيد الوزير.
السيد الوزير،
حقيقة أنا راني رئيس مجلس إقليمي وانتما السيد الوزير راكم
رئيس مجلس إقليمي والفوارق االجتماعية اللي تكلمتي عليها احنا جزء
من الجهات وتنتبعوها مزيان ،وهاذ الفوارق راه في الحقيقة كاينة في
األوراق ،عمليا باقية ما نزلتش احنا متبعين ،راه مازال ما نزلتش.
العالم القروي واملناطق الجبلية ،السيد الوزير ،ملي تنشوف أنا 13
ديال مليون ديال املغاربة هما ساكنة العالم القروي ،ملي تنشوف من
 1503الجماعات اللي كاينة على الصعيد الوطني 1282 ،جماعة كلها
في العالم القروي ،ملي تنشوف ثروات العالم القروي وخيرات العالم
القروي كلها ما تيستفدوش منها ساكنة العالم القروي ،ألن إلى جيتي
تشوف وتديرإحصائيات عملية السيد الوزير ،وتشوف الفقروالتهميش
والقهر اللي تيعيشوه ساكنة العالم القروي ،بل وتقارن ذاك الثروات
والخيرات ديالهم ألن الحبوب  %100في العالم القروي ،الحليب %98
في العالم القروي ،جميع املنتوجات اللي كاينة في العالم القروي ،ولكن
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لألسف الشديد العالم القروي مهمش.
البرامج اللي تدارت السيد الوزير ،ما تتمشاش مع الحاجيات ديال
العالم القروي ،نتصورو السيد الوزير وأنا تنحترمك وتنقدرك وتنتمنى
أن هاذ الرسالة توصل للحكومة وللسيد رئيس الحكومة ولجميع
املتدخلين باش تكون واحد اإلجابة حقيقية تكون إجابة صريحة ،يكون
انكباب ديال الحكومة على إيجاد حلول عملية لساكنة العالم القروي،
غير معقول السيد الوزير باش تكون هاذ الساكنة ديال  13مليون ما
كاينش اهتمام حقيقي وفعلي من طرف الحكومة بهاذ الفئة اللي هي
مهمة واللي هي ذاك العمود الفقري ديال البلد ديالنا ديال املغرب ديالنا،
ألنها هي اللي تتنتج وهي اللي تتساهم في الثروات ديال املاء ،املاء جاي
من العالم القروي ،أي حاجة جاية من العالم القروي ،ولكن االهتمام
بالعالم القروي ما كاينش.
باهلل عليكم السيد الوزير ،واش ما كاينش إرادة عند الحكومة باش
تكون وزارة خاصة تهتم باملناطق القروية؟ ألن كان نقاش مع املجتمع
املدني الحي في األطلس ،في مجموعة املناطق ،اللي كانو تيتكلمو على
إيجاد حلول للمناطق الجبلية.
ولهذا امللتمس ديالنا هو خلق وزارة تهتم بشؤون املناطق الجبلية
وبالجبل ،ألن هاذ الناس كيستحقو من البالد ديالنا االهتمام واملخاطب
اللي خاصو يكون الشغل الشاغل ديالو هو خلق الثروات وتتبع املشاكل
في هاذ املناطق.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد كاتب الدولة لدى وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات مكلف بالتنمية القروية واملياه
والغابات:
السيد املستشار،
كنبادلكم االحترام كذلك ،ولكن ماخصناش نكونو سوداويين
حتى لهذاك الحد ،غير املدخول ديال الشخص في العالم القروي راه
تضاعف هاذ عشرسنين ،هذا من جهة.
ومن جهة أخرى عندي أرقام ،البنيات التحتية اللي تدارت في العالم
القروي في هاذ اآلونة األخيرة هي مهمة جدا ،كيلومترات ديال املسالك،
كيلومترات ديال السواقي ،هكتارات ديال زرع ديال األشجار ،املاليين
ديال النخيل ،مثال في درعة – تافياللت ،عندنا وكالة النخيل وديال
أركان كذلك اللي هي قايمة بواحد املجهود ،هناك خصاص متفق
معاك ،ولكن هاذ الخصاص هذا كنتداركوه وكاين مجهود.
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
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ستمكننا من خلق سلسلة من الخدمات لألطفال ضحايا العنف أو
ضحايا االستغالل كيفما كان هذا االستغالل ،وهذا هو الورش اليوم
املفتوح كأحد أهم املحاور التي جاءت به هذه السياسة العمومية
لحماية حقوق األطفال.

شكرا السيد الوزير.
وننتقل إلى آخر سؤال في جدول األعمال موجه لقطاع األسرة
والتضامن ،وموضوعه التدابير الحمائية للطفولة املغربية ،وهو موجه
من طرف فريق األصالة واملعاصرة ،تفضلو السيد املستشار املحترم
لوضع السؤال.

شكرا السيدة الوزيرة.
الكلمة لكم السيد املستشاراملحترم.

املستشارالسيد موالي عبد الرحيم الكامل:

املستشارالسيد موالي عبد الرحيم الكامل:

شكرا السيد الرئيس.
إخواني ،أخواتي املستشارين،
السادة الوزراء،
السيدة الوزيرة،
في انتظار املصادقة على البروتوكول االختياري الثالث لالتفاقية
الدولية لحقوق الطفل املتعلق بإجراء تقديم البالغات ،نسائلكم
السيدة الوزيرة املحترمة ،حول اإلجراءات والتدابير املتخذة لتعزيز
اآلليات الحمائية للطفولة من كل أشكال العنف واالستغالل.

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة على ما جاء في جوابكم.
لعل طرحنا لهاذ السؤال نابع من االهتمام الكبير الذي يوليه دائما
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،وهو ما يجسده
جاللته بالدعم املستمر الذي يقدمه جاللته لعمل املرصد الوطني
لحقوق الطفل ،وهوما أعاد التأكيد عليه في رسالته السامية التي وجهها
إلى املشاركين في املنتدى العالمي لحقوق اإلنسان املنعقد بمراكش،
نوفمبر  ،2014بدعوة الحكومة لالنخراط في مسلسل املصادقة على
البروتوكول االختياري الثالث لالتفاقية الدولية لحقوق الطفل املتعلق
بإجراء تقديم البالغات.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
تفضلوا السيدة الوزيرة.

السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس.
أشكر السيد املستشار على هاذ السؤال املهم املتعلق بالطفولة،
وأنتم تعلمون أننا منذ  2014التاريخ الذي انعقدت فيه أول مناظرة
خاصة بالنهوض بحقوق األطفال ،ونحن نشتغل على بلورة سياسة
عمومية مندمجة ،ال�شيء الذي تم بالفعل سنة  ،2015ثم املخطط
التنفيذي الذي نحن اآلن نقدم الحصيلة نصف مرحلية ،وقد تم هذا
منذ تقريبا  15يوم في اللجنة البين الوزارية ،فهذا هو العنوان الكبير
واإلطارالذي نشتغل فيه.
أما ما يمكن أن نقوم به طبعا عدة أشياء ،والخصاص سيبقى ،كل
ما يتعلق باإلنسان دائما كيبقى فيه خصاص ،خصوصا عندما يتعلق
األمربظاهرة التشغيل أو ظاهرة وجود األطفال في الشارع أو غيرها.
اآلن االهتمام ديالنا منصب كذلك على أحد أهم املحاور التي جاءت
بها السياسة العمومية املندمجة وهو إحداث األجهزة الترابية ،وهي التي

السيد رئيس الجلسة:

نحن نعلم أن هذا البروتوكول قد صادق عليه مجلس الحكومة
بتاريخ  12نوفمبر  ،2012بموجب مشروع قانون  ،59.12كما تم
التوقيع عليه من طرف اململكة املغربية بتاريخ  28فبراير  ،2012وتم
نشره بالجريدة الرسمية ،لكن الغريب في هذه الوقائع هو أنه لحدود
اليوم لم تتم املصادقة بشكل نهائي على هاذ البروتوكول لالختيار
الثالث بسبب عدم اكتمال مسطرة املصادقة ،خصوصا أن السياسة
الحمائية لألطفال ببالدنا عرفت منعطفا حاسما في مسلسل تعزيز
املنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل ،حيث نص الفصل  32من
دستور  ،2011على أن الدولة تسعى لتوفيرالحماية القانونية واالعتبار
االجتماعي واملعنوي لجميع األطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن
وضعيتهم العائلية ،وتم التنصيص على إحداث مجموعة من الهيئات
الجديدة لالرتقاء بالحكامة والديمقراطية واملساواة من بينها املجلس
االستشاري لألسرة والطفولة.
في هاذ السياق نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة ،عن أسباب
تعثر اإلجراءات املتعلقة باملصادقة عن البروتوكول االختياري الثالث
لالتفاقية الدولية لحقوق الطفل بعد مرور  5سنوات على دعوة جاللة
امللك نصره هللا وأيده للمصادقة عليه.
ونسائلكم أيضا عن ما تحقق من أهداف ونتائج السياسة العمومية
املندمجة للطفولة ،والتي أطلقتها وزارتكم في مارس  2013بدعم من
اليونيسيف وتنسيق مع باقي الشركاء.
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كما نسائلكم السيدة الوزيرة عن حدود تفاعلكم ومواكبتكم
لآلليات الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق
األطفال املنصوص عليها في املادة  18من القانون املنظم للمجلس
الوطني لحقوق اإلنسان.
ونسائلكم أيضا عن مآل مقترح املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي ،املتعلق بإنشاء لجنة جهوية لحماية الطفولة ،مكلفة بترجمة
السياسة املندمجة لحماية الطفولة إلى مخططات عمل وبتنسيقه
للمتدخلين على املستوى الجهوي.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس.
هاذ املساءالت ديال السيد املستشار ،تستدعي انعقاد اللجنة وأنا
مستعدة لكي آتي إلى اللجنة وأقدم جميع الشروحات وأجيب عن هذه
األسئلة وأسئلة أخرى ،لكن مع ذلك مزيان ملي ذكرتي صححتي في
التعقيب أن املغرب لم يصادق أنه وقع ،وطبعا املسطرة املصادقة هي
جزء منها خارج الحكومة.
القضية الثانية هي آلية التظلم وهذا �شيء جديد يجب أن نصفق
له ،الذي وضع لدى املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،وهذا أمر اليوم
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يدخل في منطق البروتوكول ديال التبليغ عن ما يمكن أن يقع لألطفال
من تعسفات أو ظلم أو عنف.
في باب آخر هناك جملة من البرامج اليوم الحمائية لألطفال اليوم
منها البرنامج الكبيراليوم ديال األطفال في وضعية الشارع واللي منخرطين
فيه على املستوى اإلفريقي وعلى املستوى املحلي والرباط نموذجا ،والتي
طبعا منخرط فيها كذلك املرصد الوطني لحقوق الطفل.
بغيت نؤكد على أهمية وحدات اإلسعاف املتنقل ( ،)SAMUلها
أهمية كبيرة جدا ،العدد ديالهم قليل اليوم تنشتغلو باش تواجد على
األقل في كل مدينة واحد الوحدة ديال اإلسعاف متنقل ألنها ستساعدنا
عند إحداث األجهزة الترابية باش نقومو العمل بين العمل ديالنا الكامل
لحماية األطفال.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة على مساهمتها.
وأذكرالسادة والسيدات املستشارين أننا سنكون على موعد مباشرة
بعد هذه الجلسة مع جلسة عامة تخصص للدراسة والتصويت على
النصوص الجاهزة.
كما سوف تجتمع كذلك اللجنة املوضوعاتية املخصصة للماء.
شكرا ملساهمتكم جميعا.
ورفعت الجلسة.

عدد 13–73اوش 13ش 17(113ينوي 17ي )17

الجريدة الرسمية للبرملان

محضرالجلسة رقم 224
التاريخ :الثالثاء  22رمضان 1440هـ ( 28مايو 2019م).
الرئاسة :املستشار السيد عبد القادر سالمة ،الخليفة الرابع لرئيس
املجلس.
التوقيت :ثمان عشرة دقيقة ،إبتداء من الساعة الواحدة والدقيقة
الثانية واالربعين بعد الزوال.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على النصين التشريعيين التاليين:
 -1مشروع قانون التصفية رقم  26.18املتعلق بتنفيذ قانون املالية
للسنة املالية 2016؛
 -2مشروع قانون رقم  51.14يق�ضي بتغيير وتتميم القانون املتعلق
بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية
والبحرية (في إطارقراءة ثانية).

املستشارالسيد عبد القادرسالمة ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
أعلن عن افتتاح الجلسة التشريعية.
السيدين الوزيرين املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
نخصص هذه الجلسة للدراسة والتصويت على مشروعي القانونين
الجاهزين التاليين:
 -1مشروع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة
املالية 2016؛
 -2مشروع قانون رقم  51.14يق�ضي بتغيير وتتميم القانون املتعلق
بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية
والبحرية ،في إطارقراءة ثانية.
وقبل الشروع في دراسة هذين املشروعين ،أود باسمكم جميعا
أن أقدم الشكر ألعضاء لجنة املالية وأعضاء لجنة الفالحة وكذلك
لرؤسائهما وكذلك لكافة املستشارين ورؤساء الفرق على املجهودات
الجبارة التي بذلوها أثناء الدراسة ،وكذلك ألعضاء الحكومة الذين
ساهموا في إغناء هذين املشروعين.
ونستهل الجلسة بالدراسة والتصويت على مشروع قانون التصفية،
السيد وزيرالعالقات مع البرملان ،أنت اللي غادي تقدم؟
إذن غادي نستهل الجلسة بالدراسة والتصويت على مشروع قانون
التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية  ،2016الكلمة
للسيد الوزيرلتقديم مشروع القانون ،تفضل.
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السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي
باسم الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العاملين.
السيد رئيس الجلسة،
السيدات والسادة أعضاء املجلس املوقرين،
بداية ،أبلغكم اعتذارالسيد الوزير ،الذي انتقل إلى مهمة ،وأتشرف
بعرض مشروع قانون التصفية رقم  26.18املتعلق بتنفيذ قانون املالية
للسنة املالية  ،2016والذي يندرج في إطار حرص الحكومة على تكريس
املجهود املبذول إلعداد قوانين التصفية داخل اآلجال الدستورية
والقانونية ،واآلن راه تحال على البرملان مشروع قانون التصفية ديال
 2017أيضا.
واسمحوا لي بداية أن أتوجه بالشكر إلى السيدات والسادة
املستشارين املحترمين على العناية التي تم إيالؤها إلى هذا املشروع،
وهو ما يؤشر على األهمية التي يحظى بها باعتباره أداة أساسية لتفعيل
مضامين الدستور ،وخاصة ما يتعلق بتعزيزالشفافية وربط املسؤولية
باملحاسبة وكذلك ترسيخ نجاعة التدبير العمومي ،باعتباره محورا
أساسيا لإلصالح امليزانياتي القائم على التدبيروفقا للنتائج.
سنة  2016كانت سنة دخول القانون التنظيمي لقانون املالية
الجديد حيز التنفيذ ،حيث قلص آجال إعداد وتقديم مشروع قانون
التصفية للبرملان من  24شهرا إلى  15شهرا ،وعزز دور قانون التصفية
كأداة أساسية للرقابة املالية للمؤسسة التشريعية إلبراز مدى التزامها
بالترخيص البرملاني أثناء تنفيذ القانون املالي.
عمليا هذا أول قانون مالي قانون للتصفية يتم إعداده وفقا للقانون
التنظيمي الجديد للمالية ،وفي احترام لآلجال التي حددها ،حيث تمت
إحالته على البرملان بتاريخ  30مارس  ،2018أي  15شهرا بعد نهاية
 ،2016كما تم إغناؤه بمجموعة من الوثائق ،ومنها تقريرجديد ألول مرة
حول املوارد املرصدة للجماعات الترابية ،حيث ألول مرة العالقة ما بين
املالية ديال الدولة واملالية للجماعات املحلية مفصلة بتقريرتم تقديمه
كمرفق ،وهو اآلن راه ضمن املرفقات للتقريرالصادرعن اللجنة.
أيضا يمكن القول أن النتائج النهائية لتنفيذ قانون املالية لسنة
 2016كما حددها مشروع قانون التصفية جاءت على الشكل التالي:
 -1على مستوى امليزانية العامة بلغت النفقات املنجزة عند نهاية
السنة  311.93مليار درهم ،تم تحصيل ما مجموعه  294.90مليار
درهم ،بنسبة إنجاز بلغت  ،%104.24وقد شكلت املوارد العادية
 %76.36من مجموع هذه املوارد؛
 -2فيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة ،بلغت النفقات
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املنجزة ما مجموعه  76.38مليار درهم ،حيث تمثل النفقات هذه
النفقات  %83.47من مجموع النفقات ،أما فيما يخص موارد هذه
الحسابات التي حددها قانون املالية لسنة  2016في 78.94ملياردرهم،
فقد تم تحصيل  90.25ملياردرهم ،أي نسبة إنجازفاقت التوقعات.
أما فيما يخص مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة ،فقد بلغت
نفقات االستغالل ما مجموعه  2.08مليار درهم ،وموارد االستغالل
لهذه املرافق بلغت تقديراتها النهائية  5.50مليار درهم ،وتم تحصيل
 3.27ملياردرهم.
أما على مستوى نفقات االستثمار لهذه املرافق والتي كانت مقررة
في  1.57ملياردرهم ،وباملقابل بلغت التقديرات النهائية ملوارد االستثمار
لهذه املرافق  4.43ملياردرهم ،وقد تم تحصيل ما مجموعه  5.02مليار
درهم.
ختاما ،السيد الرئيس ،السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
فإن تنفيذ قانون املالية لسنة  2016تم في ظل سياق داخلي وخارجي
اتسم بالتقلبات والعديد من اإلكراهات والتحديات ،وعرف معدل نمو
االقتصاد الوطني آنذاك في تلك السنوات .%1.1
كما أن التوقعات الخاصة بالقانون املالي لسنة  2016تحققت
بنسبة إجمالية حددت على مستوى املوارد في  ،%83على مستوى
التكاليف في  ،%75وقد تم تقليص عجز امليزانية في تلك السنة إلى
 %4.3من الناتج الداخلي الخام ،مع تسجيل مقابل  %4.2سنة ،2015
مع تسجيل نسبة إنجازعلى مستوى تنفيذ ميزانية االستثماربلغت %75
مقابل  %71سنة .2015
تلكم ،السادة والسيدات املستشارات املحترمات ،أهم املعطيات
واملؤشرات املرتبطة بهذا القانون.
وشكرا لكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
كالعادة وكما تعلمون أن ندوة الرؤساء اتفقت على أن األعضاء
الذين يرغبون في أخذ الكلمة لهم ذلك ،والفريق اللي أراد يقدم التقارير
أو املداخالت كتابة له ذلك.
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السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
نحن صوتنا ضد مشروع قانون التصفية ديال ميزانية 2016
في اللجنة ،وسنصوت كذلك برفض هذا املشروع القانون في هذه
الجلسة ،وبالتالي البد من تفسيرتصويتنا.
تصويتنا "ضد" لسببين:
 السبب األول هو أن واحد العدد ديال تقاريراملحاسبين العموميينلم تودع لدى املجلس األعلى للحسابات في إبانها ،حسب القانون ،أوال،
بل أن هناك بعض املحاسبين العموميين لم يودعوا قط تقاريرهم
لدى املجلس األعلى للحسابات ،وكانت املالحظة ديال املجلس األعلى
للحسابات ،ولم تجب الحكومة على هذا األمر ،وبالتالي فمطابقة
املجلس األعلى للحسابات لهاذ التقرير املطابقة أو التصريح باملطابقة
كان بالتحفظ وليس باملطلق ،هذا السبب األول.
 السبب الثاني أن جل الفرضيات التي وردت في مشروع القانوناملالي لسنة  2016لم تتحقق ،وفي مقدمتها الفرضية أو التوقع ديال
نسبة النمو ،اللي الحكومة توقعت  %4تقريبا ،بالكاد وصلنا ،%1
وبطبيعة الحال بمنطق األرقام واملنطق االقتصادي فالتنفيذ ديال هاذ
املشروع القانون ما غيكونش كما ورد في ثنايا تفاصيل هاذ القانون.
 األمر ما غنقولش الثالث ولكن ضمن هاذ التوقعات وضمن بعضالتفاصيل ،أن الحكومة التجأت بدون مبررات مقنعة إلى اإلفراط
أو االستمرار في اإلفراط في االستدانة واالقتراض في السوق الداخلية
والسوق املالية الدولية ،ال�شيء الذي جعل املجلس األعلى للحسابات
يدق ناقوس الخطر الذي يشكله هاذ اإلفراط في االستدانة على
االقتصاد الوطني واملستقبل ديالو.
ولذلك ،نصوت بالرفض على هاذ مشروع القانون.
وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
اإلخوان يجمعو التقارير.
إذن غادي ندوزو للتصويت على مواد املشروع.
املادة :1
املوافقون= 36؛

إذن ما كاينش حتى �شي واحد يريد الكلمة ،تفضل السيد الرئيس
تفضل.

املعارضون = 11؛

املستشارالسيد عبد العزيزبنعزوز:

املمتنعون :ال أحد.

السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة املحترمة،

إذن املجلس وافق على هاذ املادة.
املادة :2
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املوافقون :نفس العدد.
املادة :3
املوافقون :نفس العدد.
املادة :4
املوافقون :نفس العدد.
املادة :5
املوافقون :نفس العدد.
املادة :6
املوافقون :نفس العدد.
املادة :7
املوافقون :نزيدو جوج ()38
املادة :9
املوافقون :نفس العدد.
املادة :10
املوافقون :نفس العدد.
املادة :11
املوافقون :نفس العدد.
واآلن غادي نعرض املشروع برمته:
املوافقون= 38؛
املعارضون= 11؛
املمتنعون= .4
إذن ،وافق املجلس على مشروع قانون التصفية رقم 26.18
املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية  2016بأغلبية الحاضرين.
شكرا السيد الوزير.
اآلن غادي نمرو إلى مشروع قانون آخررقم  51.14للتصويت عليه،
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  25.06املتعلق بالعالمات املميزة
للمنشأ والجودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية ،في
إطارقراءة ثانية.
الكلمة لكم السيد الوزير.
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السيد حمو أوحلي ،كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات املكلف بالتنمية
القروية واملياه والغابات:
بسم هللا الرحمن الرحيم .
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمون،
يسعدني أن أقدم أمام أنظار مجلسكم املوقر في قراءة ثانية،
مشروع القانون رقم  51.14يق�ضي بتغيير وتتميم قانون رقم 25.06
املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية واملنتوجات
الفالحية والبحرية.
للتذكير ،فقد سبق ملجلسكم املوقرأن تدارس هذا املشروع وصادق
عليه باإلجماع في جلسته العامة بتاريخ  12فبراير.2018
وخالل قراءته الثانية من قبل زمالئكم النواب ،تم إعادة تعديل
املادة الثانية للمشروع ،التي تنسخ وتعوض أحكام املادة  17من القانون
رقم  25.06الخاصة باللجنة الوطنية للعالمات املميزة للمنشأ والجودة،
وخاصة فيما يتعلق بتركيبتها لتضم باإلضافة إلى أعضاء يمثلون اإلدارة
واملؤسسات العمومية واملؤسسات العلمية املعنية وفيدرالية غرف
الفالحة وفيدرالية غرف الصيد البحري ،ممثال عن الهيئة البين مهنية
املعنية بالفالحة أو الصيد البحري عوض ممثلي الهيئات بين املهنية
املعنية للفالحة والصيد البحري التي كان مجلسكم املوقر قد صادق
عليها.
وعند تقديم هذا التعديل على أنظار لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية بمجلسكم املوقر ،وافق أعضاؤها باإلجماع عليه.
للتذكير فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى توسيع مجال القانون
رقم  25.06ليشمل املنتوجات البحرية ،فبالدنا والحمد هلل تتوفر
على مؤهالت كبيرة من منتجات بحرية قابلة للترميز ،حيث يمكن
لألسماك الطازجة لطنجة و( )L’Anchoisاململح والروبيان املجمد
املقشر وكويريات السردين املعلب وغيرها من املنتوجات أن تستفيد
من ( )LABELبعالمة الجودة البحرية ،كما يمكن على الخصوص لكل
من أخطبوط الداخلة ،ومحار الداخلة ،والدورة بوجدور ،وسردين
الحسيمة ،الحصول على عالمات البيان الجغرافي ،مما من شأنها أن
يثمن هذه املنتوجات ويرفع من قيمتها.
في الختام ،اسمحوا لي السيد الرئيس املحترم ،السيدات والسادة
املستشارون املحترمون أن أتقدم بالشكر الخالص إلى لجنة الفالحة
والقطاعات اإلنتاجية ،رئيسا وأعضاء ،على تجاوبهم راجيا أن تحظى
هذه الصيغة الجديدة بموافقتكم ،كما كان الشأن عليه داخل اللجنة.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
اآلن ننتقلو للتصويت على املشروع املحال علينا من طرف مجلس
النواب في إطارقراءة ثانية:
املادة  17من املادة الثانية من املشروع:
املوافقون :باإلجماع.
اآلن غادي نصوتو على املشروع برمته:
املوافقون :باإلجماع.
وبذلك ،يكون املجلس قد وافق على مشروع قانون رقم 51.14
بتغيير وتتميم القانون رقم  25.06املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ
والجودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية ،في إطار
قراءة ثانية.
شكرا للجميع.
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من مناقشته في مدة زمنية معقولة ،وهو ما سيسهم في تقوية الرقابة
البعدية للبرملان على املالية العمومية وتعزيز الشفافية بالشكل الذي
يحقق نجاعة التدخالت العمومية ،وتحسين أداء املرفق العمومي
والرفع من أثرالسياسات العمومية على السكان.
ومن جهة أخرى ،فإننا نعتبر في نفس السياق أن إغناء الوثائق
املصاحبة لهذا املشروع مستقبال بتقرير جديد حول املوارد املرصدة
للجماعات الترابية سيشكل مجهودا معتبرا يمكن من إضفاء مزيد من
الصدقية على األرقام واملعطيات املقدمة في الوثائق امليزانياتية املرافقة
ملشروع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية.
إن قراءة النتائج النهائية ملشروع قانون التصفية لسنة  2016كانت
في مجملها إيجابية نذكرمن بينها مايلي:
 تنفيذ نسبة إنجازمهمة على مستوى نفقات امليزانية العامة لسنة 2016حيث بلغت  %99.40بالنسبة لالعتمادات النهائية مقارنة بنسبة
 %90برسم 2015؛

ورفعت الجلسة.

 تسجيل نسبة إنجاز على مستوى نفقات االستثمار لسنة 2016تقدرب  %74.96من االعتمادات النهائية مقارنة بنسبة  %71.10برسم
2015؛

امللح ـ ــق :املداخالت املكتوبة املسلمة للرئاسة.

 تنفيذ نسب إنجاز مهمة على مستوى موارد ونفقات الحساباتالخصوصية للخزينة التي تقدرعلى التوالي في %114.33و%114.49؛

أوال -مشروع قانون رقم  26.18يتعلق بتصفية امليزانية السنوية
لسنة .2016

 تسجيل زيادة للموارد على النفقات بمرافق الدولة املسيرة بصورةمستقلة قدرها  4.64ملياردرهم؛

 -1مداخلة فريق العدالة والتنمية:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية وضمنه
مستشاري االتحاد الوطني للشغل باملغرب ملناقشة مشروع قانون
رقم  26.18املتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية  2016بغرض تقييم
عمل الحكومة ومراقبة أدائها برملانيا ،في إطار الصالحيات والترخيصات
املمنوحة لها بموجب القانون املالي  2016واالطالع والتحقق على
الكيفية التي تم بها استخالص املوارد وصرف االعتمادات برسم نفس
السنة املالية.
ونود في البداية أن نسجل بكل ايجابية تقليص آجال إعداد وتقديم
مشروع قانون التصفية للبرملان من  24شهرا إلى  ،15شهرا طبقا
ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  130.13لقانون املالية ،مما سيمكن

 تنفيذ نسب إنجازإجمالية على مستوى التوقعات الخاصة بقانوناملالية للسنة املالية  2016التي تحققت فيما يخص املوارد ب %83
وكذا التكاليف ب %75؛
 انخفاض نفقات الدين العمومي خالل السنة املالية  2016بنسبة %19.57مقابل نسبة  %23باملقارنة مع السنة املالية .2015
ومن جهة أخرى ،نسجل بكل ايجابية نسبة ارتفاع املوارد غير
الجبائية بين سنتي  2015و 2016التي بلغت  %21.8وكذا املوارد
الجبائية التي تزايدت بنسبة  %1.9بفضل املجهودات املبذولة من
طرف املديرية العامة للضرائب في مجال التحصيل الضريبي واملراقبة
الجبائية ،مما سيمكن من تجاوز الوضعية الراهنة املتسمة بالضغط
املستمرللنفقات أمام قلة املوارد.
ويمكن القول أن التفاوتات املسجلة في األداء املالي للقطاعات
الوزارية (فيما يخص على سبيل املثال تنفيذ نفقات املعدات والنفقات
املختلفة برسم سنة  ،2016نسجل على التوالي نسب %68.6 ،%1.90
بالنسبة لوزارة االقتصاد واملالية و الوزارة املنتدبة املكلفة بالوظيفة
العمومية وتحديث اإلدارة) ،يدعونا بإلحاح إلى مطالبة الحكومة
بترسيخ متطلبات الحكامة الجيدة ،من خالل تفعيل نظام لليقظة
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مدعوم بنظام معلوماتي لتمكين التفاعل بشكل مبكر مع تدهور
املؤشرات االقتصادية ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية املالئمة ،وكذا
تدبير املخاطر ،باعتبارها عنصرا أساسيا في مسلسل إعداد وتدبير
السياسات العمومية.
إننا نعتقد جازمين أن أي تأخير من لدن الحكومة في تفعيل آلية
تدبير املخاطر سيرهن تحسن معدالت النمو االقتصادي ،وما يقتضيه
تسريع مسار اإلصالح والرفع من قدرات االنجاز مما يعزز لدينا قناعة
راسخة أن ترسيخ عنصر الحكامة الجيدة على مستوى إصالح اإلدارة
واملؤسسات العمومية مع ربط االنجازات باألهداف يعتبر حجر الزاوية
لضمان نجاح هذا الورش.
ومن هذا املنطلق ،إننا في فريق العدالة والتنمية ،وضمنه مستشاري
االتحاد الوطني للشغل باملغرب ،نعتبر أن تفعيل املقتضيات املتعلقة
بالحكامة الجيدة املنصوص عليها في الدستور يستلزم التسريع باعتماد
ميثاق املرافق العمومية باعتباره إطارا مرجعيا شامال وموحدا للقواعد
والضوابط التي يجب أن تؤطر سير املرفق العام بمختلف مكوناته،
والواجب على اإلدارة االلتزام بها سواء على مستوى التنظيم والتدبير
اإلداريين أو في عالقاتها باملتعاملين معها.
إن تحقيق هذه املقاصد يستلزم ،في نظرنا ،مأسسة االلتزامات
اإلرادية بين الدولة والقطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية وتقوية
آليات التشاور والبناء املشترك.
واليفوتنا بهذه املناسبة التذكيربقناعتنا كفريق العدالة والتنمية أن
ترسيخ عنصر الحكامة الجيدة على مستوى إصالح اإلدارة واملؤسسات
العمومية وجب إدراجه في إطار سياسة عمومية حتى يتسنى لنا القيام
بتقييم حصيلتها بالشكل املطلوب قصد الوقوف على الجوانب
اإليجابية وتحديد مكامن الخلل التي تعيق تطورها ،وفعاليتها وإعمال
املقت�ضى الدستوري القا�ضي بتفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة.
وبالنظر لتزايد حجم الحاجيات األساسية للمواطن في مجال
التجهيزات والبنيات التحتية والسياسات االجتماعية ،يتطلب في
تقديرنا ضرورة أن تبقى مسألة ترسيخ الحكامة الجيدة من خالل
اعتماد أعلى درجات الشفافية وضمان الحق في الوصول إلى املعلومة
حتى تتمكن بالدنا من ترشيد النفقات على ضوء الرهان األكبروهو خلق
التوازن املجالي وبالتالي الرفع من الهوامش امليزاناتية للدولة.
ومن شأن هذه اإلجراءات أن تمنح زخما إضافيا لوتيرة التحول
الهيكلي لالقتصاد الوطني ،لتحقيق نمو تصاعدي شمولي ومستدام.
لكل هذه األسباب ،فإننا كفريق العدالة والتنمية وضمنه االتحاد
الوطني للشغل باملغرب سنصوت باإليجاب على مشروع قانون رقم
 26.18يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية .2016
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

6139

 -2مداخلة الفريق الحركي:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي في إطار مناقشة
مشروع قانون رقم  26.18يتعلق بتصفية ميزانية السنة املالية ،2016
ألعرض على أنظار مجلسنا املوقر وجهة نظرنا حول هذا املشروع،
مسجلين في البداية وفاء الحكومة بالتزامها في ظل الدستور الجديد،
وهو إجراء دستوري وقانوني يتم من خالله تقييم سنة مالية منتهية من
الجانب املحاسبي ،وذلك من حيث النتائج النهائية لتنفيذ قانون املالية،
وعلى مستوى امليزانية العامة ،وعلى مستوى الحسابات الخصوصية
للخزينة وعلى مستوى مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة.
السيد الرئيس،
إن أهمية هذا القانون تظهر أثناء تقديمه ،حيث تحدد مجموع
عمليات تنفيذ القانون املالي وعمليات خزينة الدولة والترخيص
بالتحويل املحاسبي لحساب الخزينة ،وبذلك فإن مناقشة قانون
التصفية تكت�سي أهمية خاصة ،حيث تمكن من الوقوف على االختالالت
وحصر النفقات وأوجه الصرف املختلفة وتوظيفها في مساءلة األداء
الحكومي.
لذا وجب تقوية دور هذه القوانين وإغناء مضامينها وتبويئها مكانة
الئقة بها انسجاما مع املقتضيات الدستورية التي تلزم الحكومة بان
تعتمد مشروع قانون خاص بتصفية امليزانية ،قبل نهاية السنة املالية
الثانية املوالية ،وبالتالي فقانون التصفية هذا يكت�سي أهمية بالغة
باعتباره آلية إلخبارالبرملانيين وإطالعهم على كيفية صرف االعتمادات،
وهو كذلك وسيلة ملمارسة الرقابة البعدية على أعمال الحكومة من
طرف البرملان ،لذا أصبح لزاما على الحكومة تقديم مشروع قانون
التصفية أمام البرملان ملناقشته ومعرفة أوجه صرف املال العام قبل
نهاية السنة الثانية املوالية ،وهو رهان يمكن تسجيله إيجابيا ،بحيث
أصبح باإلمكان الوصول إلى معدل زمني متوسط للمصادقة على قانون
تصفية ميزانية السنة املالية في حدود سنتين على أبعد تقدير ،بعدما
كان املعدل الزمني يتراوح ما بين 5و 9سنوات ،مما يجعلها مجرد قوانين
شكلية يفقدها التأخيرفي تقديمها ،أهميتها ويفرغها من مضمونها.
وعليه فإن الحكومة مطالبة اليوم بمضاعفة مجهوداتها من أجل
االلتزام باآلجال القانونية التي ينص عليها الدستور خاصة وأن العديد
من الدول املتقدمة ال يتطلب منها إعداد وتقديم مشروع قانون
التصفية إال شهورا معدودة.
وأخيرا ،البد أن نحيي الحكومة على املجهودات التي بذلتها من أجل
تسريع وتيرة إعداد وتقديم قوانين التصفية ،وذلك في إطارالحرص على
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تفعيل أحكام الدستور من جهة ،وكذا في إطار إعطاء قانون التصفية
األهمية التي يستحقها كأداة مهمة من أدوات الرقابة البرملانية ،وعلى
اعتبار أننا كأغلبية تساهم في التدبير الحكومي ،وساهمنا في تنفيذ
قانون املالية ،من الطبيعي أن نتفاعل باإليجاب مع مشروع قانون
التصفية هذا.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -3مداخلة فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب:
السيد رئيس الجلسة املحترم،
السيد وزيراالقتصاد واملالية املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يطيب لي باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب بمناسبة
مناقشة مشروع قانون التصفية رقم  26.18املتعلق بتنفيذ قانون
املالية للسنة املالية  2016الذي صادقت عليه لجنة املالية والتخطيط
والتنمية االقتصادية.
السيد الرئيس،
يعتبرقانون التصفية رقم  26.18املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة
املالية  2016قيد الدراسة واملصادقة أحد املؤشرات الدالة على نضج
الرقابة البرملانية ،ذلك أن قوة وصالبة مؤسسات الرقابة القضائية
والبرملانية هي الضمانة الحقيقية للحد من الفساد ومكافحته ،تأسيسا
على مبادئ ربط املسؤولية باملحاسبة والحكامة الجيدة ،وهو ما يمكن
ممثلي األمة بالقيام باألدوار املنوطة بهم ،وأهمها محاسبة الحكومة
على تدبيرها للشأن العمومي في نطاق القانون ووفقا ألحكام الدستور.
وهو ما يمكن البرملان من تحليل ودراسة مؤشر دقة تخطيط املوارد
والنفقات ومؤشردقة إعداد وتنفيذ امليزانية بشكل عام.
السيد الرئيس،
إذا كان مشروع القانون قيد التصويت واملصادقة عليه أمام الجلسة
العامة ،يهدف إلى مواصلة املجهودات املبذولة من طرف الحكومة
والرامية إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى املؤسسة التشريعية
داخل اآلجال الدستورية والقانونية وذلك لتمكينها من االطالع والتحقق
من كيفية استخالص املوارد وصرف االعتمادات برسم السنة املالية
2016؛ وكذا تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون املالية لسنة ،2016
وذلك على مستوى كل من امليزانية العامة والحسابات الخصوصية
للخزينة ومرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة.
فالفارق بين التوقعات واملنجزات ،والتفاوتات املسجلة في األداء
املالي للقطاعات الوزارية؛ فحسب تقرير املجلس األعلى للحسابات
حول تنفيذ قانون املالية لسنة  2016وكذا التقارير املرفقة بقانون
التصفية قيد الدراسة ،يتبين أن نسبة اإلنجاز ال تعطي صورة حقيقية
حول التنفيذ الفعلي والنهائي لجميع النفقات (باستثناء ثمن برميل
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النفط) ،فنسبة مهمة منها تتعلق باإلمدادات واإلعانات التي تتحملها
امليزانية العامة للدولة وتوجه إلى أجهزة عمومية أو ميزانيات موازية،
منها ما ال يدرج في قانون املالية ويقيد على أنها نفقة عمومية بنسبة
إنجاز ،%100عالوة على أن إلغاء بعض االعتمادات من ميزانيات بعض
القطاعات ،مسألة يتعين تداركها مستقبال ،مع ضرورة توضيح بعض
األمور من بينها؛ أسباب ارتفاع االعتمادات املرحلة؟ هل بسبب املبالغة
في التوقعات املبرمجة أم ألسباب أخرى؟ وهو ما يستدعي بذل املزيد من
الجهود في سبيل ضبط طرق اإلنفاق العمومي مع ما يفرض ذلك من
تقوية منهجية وضع الفرضيات والتوقعات وجعلها أكثرواقعية.
السيد الرئيس،
في الشق املتعلق بنفقات الدين العمومي ،يالحظ استمرار تفاقم
عجز امليزانية وبالتبعية تفاقم عجز الخزينة التي بلغت  657.5مليار
درهم مع متم سنة  ،2016واستمرار املنحى التصاعدي لدين الخزينة
الذي وصل مع نهاية عام  2016إلى نسبة  %64,7من الناتج الداخلي
الخام ،مقارنة ب % 64,1عند متم سنة  ،2015رغم اإلصالحات الكبرى
التي عرفتها املالية العمومية باملغرب؛ ذلك أن ارتفاع مديونية الخزينة
هي املؤشر األسا�سي على مدى جودة التوازنات املالية وسالمة امليزانية
العمومية من الهشاشة ومخاطراألزمة املالية.
وعلى املستوى االقتصادي ،ورغم أن املنظومة االقتصادية
لبالدنا تشوبها اختالالت بنيوية وعجز متواصل في امليزانيات العامة
بفعل عدة عوامل ،حيث تم تسجيل انكماش القيمة املضافة في
الفالحة واستمرار ضعف القطاعات غير الفالحية وضعف أداء قطاع
البناء والصناعة االستخراجية ،كما تم تسجيل نمو سلبي في صافي
الصادرات إذ بلغ.% -4,7
السيد الرئيس،
ورغم ما قيل سلفا ،فإننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب
نثمن ما جاء في مقتضيات مشروع القانون الحالي ،ذلك أن الحكومة
قامت بالعديد من التدابير وسطرت مجموعة من اإلجراءات الضرورية
والرامية إلى دعم االستثمار الخاص وتحفيز املقاولة املواطنة؛ حيث إن
املعطيات الواردة في مشروع قانون التصفية رقم  26.18املتعلق بتنفيذ
قانون املالية للسنة املالية  2016عرف إقرار  403تدبير خاص بتحفيز
االستثمار العمومي والخاص ،وهو ما يجعلنا نشيد بتلكم التدابير ،مع
املطالبة بتركيز االستثمار في الرأسمال البشري في أفق النجاح في رفع
تحدي التصنيع وجعل ريادة األعمال (خلق املقاولة) إحدى دعامات
استراتيجية النهوض بتشغيل الشباب ،باعتباره أحد املداخل التي ينبغي
استكشاف ما ُ
تحبل به من فرص كفيلة بتعزيز إدماج الشباب داخل
املجتمع انسجاما مع التوجيهات امللكية السامية.
وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة البرملانية املختصة
بخصوص مشروع قانون رقم  26.18املتعلق بتنفيذ قانون املالية
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للسنة املالية  ،2016فإننا نصوت على مشروع هذا القانون باإليجاب.
وشكرا على حسن إصغائكم.

 -4مداخلة فريق االتحاد املغربي للشغل:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يسعدني باسم فريق االتحاد املغربي للشغل ،بأن أتناول الكلمة
بمناسبة مناقشة مشروع قانون رقم  26.18يتعلق بتصفية امليزانية
السنوية لسنة  2016بالجلسة العامة ،ونعتبرها مناسبة للوقوف على
مدى إنجازقانون املالية لسنة  ،2016والتعثرات التي عرفها هذا اإلنجاز
والنقائص واالختالالت التي اعترضت تنفيذه ،وأكيد أن هذا النقاش
يرتكز على دور البرملان في املراقبة البعدية لقوانين املالية من جهة وكذا
ما ورد في تقرير املجلس األعلى للحسابات حول تنفيذ قانون املالية
للسنة املالية  ،2016والتصريح العام بمطابقة حسابات املحاسبين
الفردية للحساب العام للمملكة للسنة املالية  ،2016وكذا مختلف
الوثائق والتقاريرالتي زودت بها وزارة االقتصاد واملالية أعضاء اللجنة.
السيد الرئيس،
إن مناقشة هذا املشروع يجب أن تكون وفق منهجية النجاعة
املالية التي تؤسس لعمل اللجنة بصفة خاصة وعمل البرملان بصفة
عامة ،من خالل دراسة أهداف ووسائل وإنجازات السنة املالية ،2016
كما أنه من املفروض أن تعتمد هذه املناقشة على تقييم االستراتيجيات
من خالل توظيف الوسائل في بلوغ األهداف والحكامة الجيدة،
لتحقيق اإلنجازات ودراسة أثرها على الوطن واملواطنين ،خصوصا
وأن بالدنا تعرف غليانا اجتماعيا اختلط فيه مفهوم تدبيرالشأن العام
واملسؤولية واملحاسبة على الحكومة الحالية ،فأصبحت مرة تندد بهذا
الغليان واالحتجاجات ،ومرة أخرى تشارك فيها وتقدم تصريحات تنتقد
فيها الحكومة نفسها.
إن ربط املسؤولية باملحاسبة يتجلى في توضيح األمور وإعطاء
الحسابات الدقيقة لنسبة إنجازاملشاريع وامليزانيات التي توقعتها قوانين
املالية ،مادامت كلها قوانين توقعية تنبني على االفتراضات ،واملؤشرات
املالية واالقتصادية العاملية (سعر البترول-سعر صرف العمالت-
توقعات املوسم الفالحي )....وغيرها من التوقعات التي من املفروض أن
تحصل اآلن على نسبة صحتها وإنجازها ،وتخطط من خاللها لتصحيح
األوضاع مستقبال ،رغم أن قوانين املالية التي جاءت بعد قانون املالية
لسنة  )2018-2017( 2016لم تأتي ب�شيء يذكر لتصحيح االختالالت
االجتماعية التي عرفتها بالدنا خالل الفترات السابقة.
السيد الرئيس،
إن وظيفة البرملان في املراقبة البعدية على تنفيذ القانون املالي
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السنوي من املفروض أن تكمن في حصر نتائج السنة املالية وقياس
الفوارق بين نتائج التنفيذ الفعلي والتقارير الواردة في القانون املالي
السنوي لسنة .2016
ومن خالل نقاش مشروع قانون املالية لسنة  ،2016آنذاك كنا
نأمل أن يكون هذا القانون هو التنزيل الفعلي للنظرة امللكية والرؤية
االستشرافية لتطوير نموذج اقتصادي جديد ُيدخل املغرب في نادي
البلدان الصاعدة ،ولكن لألسف خابت كل اآلمال والظنون ،بل عرف
املغرب تراجعات كبيرة على مستوى العديد من املؤشرات االقتصادية
واالجتماعية ،وزادت حدة التوترات واالحتجاجات ،وضرب القدرة
الشرائية وتبخيس العمل النقابي والهروب من كل الحوارات مع الفرقاء
االجتماعيين ،بل وضرب الحوار االجتماعي في العمق من خالل تنصل
الحكومة من التزاماتها ،وتقديمها لعرض اجتماعي ضعيف ،ال يرقى إلى
طموحات املواطنين عموما والطبقة العاملة على وجه الخصوص.
السيد الرئيس،
إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ،نعتبر أن مناقشة مشروع
قانون رقم  26.18يتعلق بتصفية امليزانية السنوية لسنة ،2016
محطة للوقوف على مدى نجاعة اإلدارة املالية املغربية في تنفيذ
امليزانية السنوية ،ومدى احترام الحكومة اللتزاماتها في عدة مجاالت،
وخصوصا في تحقيق إقالع اقتصادي بهدف دعم النمو وخلق الثروة
في إطار نموذج اقتصادي متجدد ،وفي نفس الوقت إعادة التوازن
إلى املالية العمومية ووفق النزيف ،هذا النزيف املزمن الذي يعرفه
اقتصادنا الوطني والذي كانت له تأثيرات سلبية على العرض االجتماعي،
وعلى املعيش اليومي للمواطنين وخصوصا الطبقات الفقيرة والفئات
العمالية وعموم موظفات وموظفي الدولة بما فيهم الطبقة املتوسطة
التي أصبحت تتقهقر سنة بعد سنة ،جراء الضغط الضريبي املباشر
وغير املباشر (الضريبة على الدخل -الضريبة على القيمة املضافة)
مصاريف التعليم الخاص والتطبيب وغيرها من االكراهات االجتماعية
األخرى التي يئن تحت وطأتها عموم املواطنين.
السيد الرئيس،
فيما يتعلق بالفرضيات ،فإننا في االتحاد املغربي للشغل ،نؤكد على
أن املعطيات االستشرافية املتعلقة بميزانية سنة  ،2016هي توقعات
فرضتها البرامج الحكومية املنبثقة بدورها من البرامج االنتخابية
لألحزاب املشكلة للحكومة ،واملفرطة في التفاؤل ،حيث أن هذه املنهجية
تصطدم بواقع التحوالت السياسية والدستورية التي عرفتها بالدنا،
مما يجعلنا نؤكد مرة أخرى على ضرورة وضع فرضيات أكثر واقعية
وأكثرجدية وأكثرقربا من الواقع املعيش للمواطنين.
واعتمادا على ما ورد في تقرير املجلس األعلى للحسابات حول تنفيذ
قانون املالية لسنة  ،2016وكذا التقارير املعدة من طرف وزارة املالية
املصاحبة لقانون التصفية نجد من خالل مقاربة إحصائية أن نسبة
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اإلنجاز ال تعطي صورة حقيقية حول التنفيذ الفعلي والنهائي لجميع
النفقات ،وهنا نطرح سؤاال عريضا حول ضعف نسبة اإلنجاز في بعض
القطاعات رغم أن هذه القطاعات وخالل مناقشة امليزانية الفرعية
القطاعية تشتكي من ضعف املوارد أو الخصاص في ميزانياتها الفرعية،
وهذا ما يجعلنا نطرح السؤال العريض واألبدي حول سوء توزيع املوارد
املالية بين املرافق العمومية ،خصوصا وأن هذه العملية تحول لبعض
املرافق اعتمادات مالية تفوق طاقتها االستيعابية ،في حين تحرم مرافق
أخرى من موارد إضافية لها القدرة على استغاللها كليا ،أضف إلى هذا
كله أن املرافق االجتماعية بالعديد من الوزارات واملؤسسات العمومية
تشكو من عدم توفرها على إمكانات مادية كافية ،في حين أن املرافق
األخرى يبين واقع الحال فيها أنها لم تقم باستغالل املوارد املخولة لها
بشكل كلي.
لكل ما سبق اإلشارة إليه ،السيد الرئيس ،فإننا في االتحاد املغربي
للشغل نصوت باالمتناع على نص املشروع.

ثانيا :مشروع قانون رقم  51.14يق�ضي بتغيير وتتميم القانون
رقم  25.06املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة للمواد
الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية (في إطارقراءة ثانية):
 -1مداخلة فريق العدالة والتنمية:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
في إطار مناقشة مشروع قانون رقم  51.14يق�ضي بتغيير وتتميم
القانون رقم  25.06املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة للمواد
الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية ،نستحضر جميعا املكانة
املتميزة التي يحظى بها قطاع الصيد البحري في االقتصاد الوطني حيث
سيمكن إدخال عالمة الجودة البحرية على غرارعالمة الجودة الفالحية
ضمن مقتضيات مشروع القانون بما في ذلك النصوص التطبيقية التي
تؤطرمجال عمله.
إننا في فريق العدالة والتنمية وضمنه االتحاد الوطني للشغل
باملغرب ،نعتبرمشروع القانون الذي نحن بصدده يكت�سي أهمية كبرى،
على اعتبارأنه يروم تثمين املنتجات البحرية وتحسين قدرتها التنافسية
من خالل إدخال عالمة الجودة البحرية ،وكذا االعتراف بمنشئها
ومواصفتها وطريقة إنتاجها ،والتي تهدف على وجه الخصوص ،إلى تعزيز
جودة اإلنتاج وتحسين ظروف عيش وعمل مهنيي قطاع الصيد البحري
بالنظرإلى الطلب العالمي املتزايد على املنتجات البحرية.
من هذا املنطلق ،إننا نسجل بايجابية ونشيد بهذا اإلجراء التشريعي
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للحكومة في إطار االستجابة ملطلب تثمين الثروة السمكية لبالدنا،
وإنعاش مهارات مهنيي قطاع الصيد البحري حتى يتسنى لهم ممارسة
أنشطتهم في أحسن الظروف لالستجابة بصفة كمية ونوعية للتحديات
التي تواجههم بشكل يومي ،مع األخذ بعين االعتبار فرص الشغل التي
يمكن أن تكون عامل استقرارللعديد من األسراملغربية.
يأتي هذا اإلجراء لسد فراغ تصدير اإلنتاج الوطني لألسماك في
غياب أي عالمة مميزة للمنشأ والجودة يؤثر بشكل سلبي على تثمين
أفضل للمنتجات البحرية وكذا تنمية قطاع الصيد البحري الوطني.
كما نعتبرأن التأطيرالقانوني لعالمة الجودة البحرية سيمكن من تدارك
تأخر بالدنا في هذا الباب ،السيما وأنه يتم تصدير جزء كبير من إنتاج
األسماك دون أي تثمين والتي تمثل  %41من إجمالي حجم صادرات
القطاع .وعلى الرغم من االنخفاض التدريجي لهذه الحصة في السنوات
األخيرة ،إال أن ذلك يشكل إمكانات ضائعة من حيث إحداث فرص
الشغل والقيمة املضافة على املستويين الوطني واملحلي.
وعالوة على املزايا والضمانات القانونية التي يتيحها توفر املنتوج
البحري على عالمة مميزة للمنشأ والجودة ،يبقى نجاحها ،من وجهة
نظرنا ،رهينا بتفعيل عدد من التدابير املصاحبة من طرف الحكومة
وفق ما يلي:
 ترسيخ آليات الحكامة والشفافية على مستوى اعتماد أنظمةاملراقبة الداخلية واملعلوماتية للمنتوج البحري الوطني لتثمينه والرفع
من قيمته املضافة؛
 ضرورة التأطير القانوني لعمليات املواكبة لفائدة مهنيي قطاعالصيد البحري في إطاراملساعدة التقنية التي تقدمها الحكومة لفائدتهم
مع اإلشارة إلى تفعيل إلزاميتها وضرورة تقديمها وفق جدولة زمنية
محددة على مدارالسنة من خالل التنصيص عليها كإجراء تنظيمي.
وفي الختام ،فإننا نعتبر أن حرص كل من الحكومة والبرملان على
إخراجه إلى حيز الوجود والتعامل معه بنفس إيجابي توافقي نظرا
ألهميته ،يجعلنا ُن ّ
عبر عن دعمنا لكل التدابير التي تعزز عمل مهنيي
قطاع الصيد البحري ببالدنا .كما نغتنم هذه الفرصة لنوجه تحية
تقدير إلى جميع مهنيي قطاع الصيد البحري ،والذين يبذلون جهودا
مهمة للنهوض بهذا القطاع وتطويره في أفق الرفع من القيمة املضافة
لعملهم وتحسين أثرها على النمو االقتصادي الوطني.
ولذلكّ ،
فإن فريق العدالة والتنمية سيصوت باإليجاب على
مشروع القانون رقم  51.14يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.06
املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية واملنتوجات
الفالحية والبحرية.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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الجريدة الرسمية للبرملان

 -2مداخلة الفريق الحركي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي بمجلسنا املوقر
ألعرض وجهة نظرنا في مشروع القانون رقم  51.14يق�ضي بتغييروتتميم
القانون رقم  25.06املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة للمواد
الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية ،وذلك في إطارقراءة ثانية.
في البداية البد من استحضار أهداف هذا املشروع املتعلق
بالعالمات املميزة للمنشأ والجودة ،مؤكدين على أن تعديله ،يهدف إلى
ضرورة الحفاظ على تنوع املنتوجات الفالحية والبحرية ،وحماية اإلرث
الثقافي املرتبط بها ،وكذا اإلعتراف بمنشئها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها
والتأكيد على ضرورة إنعاش املهارات ،مع العمل على تثمين املنتوجات
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الفالحية والبحرية ،والسعي للرفع من جودتها قصد تحسين مستوى
دخل املستفدين من عمليات الترميز.
السيد الرئيس،
فيما يخص املادة  17من املشروع املتعلقة بتأسيس اللجنة الوطنية
للعالمات املميزة للمنشأ والجودة ،فقد تم إعادة النظرفيها قصد إدخال
املمثلين التابعين للمؤسسات التي تم إحداثها بقطاعي الفالحة والصيد
البحري وإحداث لجنة فرعية منبثقة عنها ،والتي تقت�ضي إضافة تمثيلية
الهيئات بين مهنية ملا لها من قيمة مضافة ،وأيضا بالشكل الذي يضمن
تمثيلية واحدة للمنظمات بين مهنية.
السيد الرئيس،
نظرا ألهمية هذا املشروع ،فإننا في الفريق الحركي سنصوت عليه في
إطارالقراءة الثانية إيجابا.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

