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محضرالجلسة رقم 212

وحم ـ ــاه

التاريخ :الجمعة  6شعبان 1440هـ ( 12أبريل 2019م).

عشت في األوطان للعلى عنوان

الرئاسة :املستشارالسيد عبد الحكيم بن شماش ،رئيس املجلس.

ملء كل جن ــان ذكرى كل لس ــان
بالروح بالجسد هب فتاك لبى نداك

التوقيت :ثالث وعشرون دقيقة ،إبتداء من الساعة الرابعة والدقيقة
السابعة عشرة بعد الزوال.

في فمي وفي دمي هواك ثارنور ونار

جدول األعمال :إفتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية .2019-2018

إخوتي هيا للعلى سعيا
نشهد الدنيا أن هنا نحيا
بشعـ ـ ــار

املستشارالسيد عبد الحكيم بن شماش ،رئيس املجلس:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أيها الحضور الكريم،
على بركة هللا نعلن عن افتتاح هذه الدورة العادية ،وخيرما نبدأ به
االستماع آليات بينات من الذكر الحكيم ،يتلوها على مسامعنا املقريء
السيد عبد الكريم الباقي هللا ،فليتفضل مشكورا.

املقريء السيد عبد الكريم الباقي هللا:
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم.
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صدق هللا العظيم.

السيد الرئيس:
صدق هللا العظيم.
شكرا لفقيهنا املحترم.
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء املحترمون،
مرحبا بكم ،واآلن ندعوكم جميعا للوقوف احتراما للنشيد الوطني.
منبت األحرارمشرق األنوار
منتدى السؤدد وحماه
دمت منتداه

هللا
الوط ـ ـ ــن املل ـ ـ ــك.
السيدة والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
طبقا ملقتضيات الفصل  65من الدستور ،واملادة األولى من النظام
الداخلي ملجلس املستشارين أعلن عن افتتاح دورة أبريل للسنة
التشريعية .2019-2018
وأعطي الكلمة مباشرة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما استجد
من مراسالت وإعالنات.
تفضل السيد األمين املحترم.

املستشارالسيد أحمد لخريف ،أمين املجلس:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدة والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
توصلت رئاسة مجلس املستشارين بتاريخ  5أبريل  2019بقرار
املحكمة الدستورية عدد  92/19صرحت بموجبه بتجريد السيد محمد
عدال املنتخب في نطاق الهيئة الناخبة املكونة من أعضاء مجلس جهة
بني مالل-خنيفرة عضوا بمجلس املستشارين من عضويته باملجلس،
وبشغور املقعد الذي كان يشغله ،وتأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل
املقعد الشاغر ،تطبيقا ألحكام البند الخامس من املادة  92من القانون
التنظيمي ملجلس املستشارين.
شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيد األمين املحترم.
حضرات السيدات والسادة املحترمين،

عدد 30–70ابعش 30ش 6(330يام 6ام )6

الجريدة الرسمية للبرملان

تأتي هذه الدورة العادية ،بعد دعوة الحكومة ابتداء من فاتح شهر
أبريل الحالي إلى دورة استثنائية ،الدورة التي تضمن جدول أعمالها
خمسة مشاريع قوانين محالة باألسبقية على مجلس النواب ،وهي
املشاريع التي تليت على حضراتكم في جلسة سابقة ،ولئن كان مجلس
املستشارين انطالقا من دوره الدستوري قد تمكن في نطاق ما فرضه
السياق الوطني من البت في مشروع قانون واحد من مجموع مشاريع
القوانين املذكورة في املرسوم ،وهو املتعلق بالضمانات املنقولة ،فإنه
من الجدير بالتذكير بأن املجلس كان على أتم الجاهزية واالستعداد
للمناقشة العميقة والتصويت على باقي املشاريع املدرجة في جدول
أعمال الدورة االستثنائية.
وبصفة خاصة تقديم مساهمته النوعية في النقاش املجتمعي حول
املضامين الخالفية ملشروع قانون اإلطار املتعلق بالتربية والتكوين،
ومشاريع القوانين املتعلقة باألرا�ضي الساللية والرهان املعلق عليها
للمساهمة في املجهود الوطني للتنمية ،وفقا للتوجهات السامية
لصاحب الجاللة نصره هللا.
واعتبارا أن الدورة االستثنائية تنتهي قانونا إما باستيفاء جدول
أعمالها أو بحلول موعد افتتاح الدورة العادية ،دونما بت مجل�سي
البرملان في جميع القضايا املدرجة في جدول أعمالها املحدد ،فإن مجلسنا
املوقر سيعكف خالل هذه الدورة العادية على مناقشة هذه النصوص
بما تستوجبه من رصانة وعمق في نطاق املصلحة العليا للوطن ،وذلك
بمجرد التوصل بها من مجلس النواب.
كما أننا عاقدون العزم جميعا على النظر بنفس الدرجة واملنهجية
في باقي النصوص املحالة على املجلس ،أو التي ستعرض عليه خالل
الدورة ،والسيما املتعثرة منها ألي سبب من األسباب ،وذلك بعد ما قمنا
برصدها في أفق التشاور بشأنها مع اللجان الدائمة املعنية ،والحكومة
في إطار ندوة الرؤساء ،على أمل الحسم فيها قبل نهاية الدورة التي
نفتتحها اليوم.
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حلول توافقية حول مضامينها.
حضرات السيدات والسادة،
في مجال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية،
فإن الجلسات األسبوعية والشهرية لألسئلة تمثل كما العادة محطة
ثابتة لطرح قضايا الشأن العام ذات األولوية لدى الرأي العام الوطني،
وذلك مع الحق املكفول طبعا لكافة مكونات املجلس في استعمال جميع
آليات الرقابة املخولة بحكم الدستور والنظام الداخلي للمجلس ،علما
بأن املجلس سيباشر بواسطة املجموعة املوضوعاتية املختصة ابتداء
من يوم الثالثاء املقبل مهمة هيكلة اللجنة في أفق تقييم اإلستراتيجية
الوطنية للماء.
ورغبة في إقامة عالقة ناجعة بين العمل التشريعي والفعل الرقابي
للمجلس ،سندشن في الدورة الحالية أولى التمارين حول مراقبة
تطبيق القوانين ،عبرالعمل على رصد منهجي دقيق للقوانين والنصوص
التنظيمية التي تحيل عليها ثم التحقق من مدى الوفاء بإصدارها خالل
مواعيدها ،وذلك على أمل تحقيق تراكم نوعي سيمنح–هذا ما نتمناه–
لدور املجلس قيمة مضافة تجمع بين تعزيز الجودة في مجال التشريع
والفعالية في ميدان املراقبة.
وبالنسبة لعالقة املجلس مع املؤسسات الدستورية ،وباستحضار
النصوص القانونية املؤطرة لها ،فقد باشرت رئاسة املجلس في الدورة
املنصرمة وفي الفترة الفاصلة بين الدورتين ،سلسلة من اللقاءات
التشاورية حول منهجية التعيين في املؤسسات املذكورة ،والتي أفضت
إلى اعتماد معايير موضوعية لالختيار بحسب خصوصية كل مجلس أو
هيئة على حدة.

 ومشروع قانون رقم  63.16بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية الوارد على املجلس من رئيس
الحكومة بتاريخ  26يوليوز .2016

حضرات السيدات والسادة املحترمين،
أما في ما يتعلق بالدبلوماسية البرملانية ،فقد شاركت وفود وشعب
ٌ
مجلس املستشارين لدى االتحادات والجمعيات البرملانية اإلقليمية
والقارية والدولية في أشغال كل من الجلسة العامة الخامسة عشرة
للجمعية البرملانية لالتحاد من أجل املتوسط ،والدورة الشتوية الثامنة
عشرة للجمعية البرملانية ملنظمة األمن والتعاون في أوربا ،والدورة
الثالثة عشرة للجمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط واالجتماع
الخاص بتقييم برنامج شراكة واستشراف آفاق تعاون أوثق مع
مؤسسة "وستمنستر" للديمقراطية في إطار زيارة العمل الرسمية التي
قمنا بها إلى اململكة املتحدة ،والتي تخللتها لقاءات مكثفة مع املسؤولين
الحكوميين والبرملانيين ،وعلى رأسهم رئيس مجلس اللوردات البريطاني،
واجتماع اللجنة الدائمة املعنية بالهجرة لبرملان عموم أفريقيا ،ودورة
برملان أمريكا الوسطى ودورة البرملان األنديني ،حيث تخللتها زيارة للبرملان
الكولومبي.

فضال عن نصوص أخرى تتعلق بتنظيم بعض املهن الطبية وشبه
الطبية التي تعرف محاوالت حثيثة من لدن اللجنة املعنية قصد إيجاد

واملرحلة الثانية من الدورة العادية للجمعية البرملانية ملجلس أوربا،
والندوة املشتركة للمجموعة الخاصة لدول حوض املتوسط والشرق

ومن األمثلة البارزة في هذا املجال نذكر:
 مشروع قانون رقم  35.13يق�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسةللنهوض باألعمال االجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع املياه
والغابات ،املحال على املجلس من رئيس الحكومة في  5فبراير2015؛
 ومشروع قانون املتعلق بالتعاضد املحال على املجلس في إطارقراءة ثانية منذ  3غشت 2016؛
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األوسط "روز روت" والتابعة للجمعية البرملانية ملنظمة حلف الشمال
األطل�سي ،واملؤتمرالبرملاني العالمي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
حول موضوع "تأثير التكنولوجيات الحديثة في التنمية والرأس املال
البشري والتغيرات املناخية" ،والجمعية العامة املائة واألربعون لالتحاد
البرملاني الدولي ،وهي الدورة التي اقترحنا فيها بندا طارئا بعنوان "ضمان
وتنفيذ آلية حماية دولية للشعب الفلسطيني وفقا لألحكام ذات الصلة
في القانون الدولي اإلنساني".
ويأتي هذا املقترح في سياق الجهود الدبلوماسية البرملانية املغربية،
وانسجاما مع املواقف التي طاملا عبرت عنها خدمة للقضايا العربية،
وعلى رأسها القضية الفلسطينية ،كما يندرج في إطار املواقف الثابتة
للمملكة املغربية ،بقيادة صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره
هللا ،رئيس لجنة القدس لنصرة الشعب الفلسطيني الصامد والدفاع
عن حقوقه املشروعة والتاريخية وغير القابلة للتصرف ،من أجل بناء
دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف ،والتي كان آخرها توقيع
جاللته مع قداسة البابا فرانسيس خالل زيارته التاريخية للمغرب على
"نداء القدس" الذي يروم املحافظة والنهوض بالطابع الخاص للقدس
كمدينة متعددة األديان.
حضرات السيدات والسادة األفاضل،
خالل نفس الفترة استقبل مجلس املستشارين وفودا وشخصيات
برملانية وحكومية وطنية ودولية ،وعلى رأسها رئيس الجمعية الوطنية
الكبرى لجمهورية تركيا ،ورئيسة املجلس الوطني االتحادي لدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،التي قامت بزيارة لبالدنا توجت بالتوقيع
على مذكرة التفاهم للتعاون الثنائي ،ورئيس مجلس الشورى لسلطنة
عمان ،والنائب األول لرئيس مجلس النواب العراقي ،ونائب رئيس
الجمعية الوطنية لجمهورية الصين الشعبية ،ورئيس لجنة الشؤون
الخارجية بمجلس النواب الكولومبي ،ورئيس مجموعة الصداقة
البرملانية العمانية املغربية بمجلس الدولة لسلطنة عمان ،في إطار زيارة
عمل لبالدنا ،ووفد برملاني عن جمهورية املوزمبيق وأمناء ومسؤولي
األحزاب الديمقراطية بشمال أفريقيا ،ووفد عن نقابة االتحاد الدولي
لنقابات العمال العرب ،ورئيس ووفد املركزاملغربي للقلم الدولي.
وعلى مستوى تنظيم التظاهرات الدولية ،احتضن البرملان
بمجلسيه ،تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد
السادس نصره هللا ،فعاليات الدورة الرابعة عشرة التحاد مجالس
الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي ،وذلك خالل الفترة املمتدة
ما بين  11و 14مارس  ،2019وقد أصدر املشاركون واملشاركات في هذه
الدورة "إعالن الرباط" ،دعوا من خالله إلى ضرورة العمل على مد
جسور التعاون بين بلدان الدول اإلسالمية وتقوية املبادالت البينية على
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املستويات التجارية والبشرية واالستثماراألمثل للتكامل االقتصادي.
كما أكدوا على األهمية الحيوية للديمقراطية ودولة املؤسسات
واحترام وصيانة حقوق اإلنسان في تقدم املجتمعات وتطويرها وتيسير
استقرارها ،والحرص على تعزيز وتقوية املشاركة السياسية الفاعلة
للنساء والشباب وجددوا التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية
في اهتمامات اإلتحاد ومرافعاته ،مؤكدين تضامنهم مع الشعب
الفلسطيني من أجل إقرار حقوقه املشروعة في إقامة دولته املستقلة
وعاصمتها القدس ،طبقا لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة ،مذكرين
باملكانة التاريخية والروحية ملدينة القدس لدى الشعوب اإلسالمية.
وقد أعرب املشاركون في هذه الدورة أيضا عن التقديرالكبيرلجهود
صاحب الجاللة رئيس لجنة القدس املنبثقة عن منظمة التعاون
اإلسالمي ولذراعها امليداني وكالة بيت مال القدس الشريف من أجل
الحفاظ على الوضع القانوني للقدس وطابعها الحضاري ومعاملها
الروحية ودعم صمود املقدسيين.
وتميزت الفترة الفاصلة بين الدورتين كذلك ،بتنظيم مجلس
املستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد
السادس نصره هللا وبشراكة مع املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
املنتدى البرملاني الدولي الرابع للعدالة االجتماعية في موضوع "الحماية
االجتماعية للمغرب :الحكامة ورهانات االستدامة والتعميم" وذلك يوم
 20فبراير.2019
حضرات السيدات والسادة املحترمين،
في ختام هذه الكلمة االفتتاحية ،أود تجديد التأكيد على عزم
مجلسنا املوقر على مواصلة استكمال مختلف األوراش التي فتحها
كبرملان للجهات وكمؤسسة منفتحة على قضايا وانشغاالت املواطنين
واملواطنات ،وتبعا لذلك سيتم الشروع في مواصلة تنفيذ إحدى
توصيات الدورة التأسيسية للملتقى البرملاني للجهات ،واملتعلقة
بتنظيم ندوات موضوعاتية جهوية.
فبعد الندوة املوضوعاتية األولى املنظمة بمدينة الداخلة حول
التنمية املندمجة لألقاليم الجنوبية ،برمج مكتب مجلس املستشارين
تنظيم ندوتين جهويتين بكل من بني مالل حول املوضوع" تنمية املناطق
القروية والجبلية" يوم  3ماي املقبل ،وبالدار البيضاء حول موضوع
"الفوارق املجالية" في منتصف شهريونيو املقبل على أن تتوالى عمليات
برمجة الندوات املوضوعاتية األخرى فيما تبقى من جهات اململكة.
شكرا على حسن اإلصغاء والسالم عليكم.
رفعت الجلسة.
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محضرالجلسة رقم 213

 -عدد األسئلة الكتابية 64 :سؤاال؛

التاريخ :الثالثاء  10شعبان 1440هـ ( 16أبريل 2019م).

 -وعدد األجوبة الكتابية 163 :جوابا.

الرئاسة :املستشار السيد حميد كوسكوس ،الخليفة الثالث لرئيس
املجلس.

شكرا السيد الرئيس.

التوقيت :ساعتان ،إبتداء من الساعة الثالثة والدقيقة الثانية عشرة
بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشارالسيد حميد كوسكوس ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السادة أعضاء الحكومة املحترمين،
السيدات املستشارات املحترمات،
السادة املستشارون املحترمون،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،ووفقا ملقتضيات النظام
الداخلي ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة
السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.
قبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال،
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت
وإعالنات ،تفضل السيد األمين.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد األمين.
نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال املوجه لقطاع األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،وموضوعه سبل ضمان عدم تكرار املشاكل التي
عانى منها الحجاج املغاربة ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق
األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال ،تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد عادل البراكات:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء املحترمون،
إخواني وأخواتي املستشارين واملستشارات املحترمات،
تحظى فريضة الحج بأهمية بالغة ،باعتبارها إحدى الشعائر
الروحانية الخالصة ،األمر الذي يستلزم إحاطتها بكل شروط العناية
والحرص حتى يتسنى للحجاج أداء هذا الركن العظيم في أجواء يطبعها
النظام واالطمئنان.
لهذه االعتبارات ،نسائلكم ،السيد الوزيراملحترم ،عن االستعدادات
واملجهودات التي تبذلها الوزارة ألداء هذه الشعيرة على أكمل وجه.
وشكرا.

املستشارالسيد أحمد لخريف ،أمين املجلس:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس املحترم.
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
توصلت الرئاسة بمراسلة من الفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي ،يخبر من خاللها املجلس طلب الفريق لتأجيل السؤال
املوجه لوزيرالصحة حول السياسة الصحية إلى جلسة الحقة.

شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

وبمراسلة ثانية من فريق األصالة واملعاصرة ،يخبر من خاللها
املجلس طلب الفريق بتأجيل السؤال املوجه لوزيرة األسرة والتضامن
واملساواة والتنمية االجتماعية حول االندماج املنهي لألشخاص في
وضعية اإلعاقة إلى جلسة الحقة.
وبالنسبة لعدد األسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم
الثالثاء  16أبريل  ،2019فهي كالتالي:
 -عدد األسئلة الشفهية 390 :سؤاال؛
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السيد أحمد التوفيق وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السادة املستشارون،
السيدات املستشارات املحترمات،
السيد املستشاراملحترم،
شكرا لكم ولفريقكم على السؤال وعلى االهتمام باملوضوع ،وهذا
الجواب مناسبة ألؤكد أن عملية تنظيم الحج عملية لوجيستيكية
خاضعة إلكراهات ،ليس التغلب عليها دائما في متناول وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية وحدها .ومن العناصر الجديدة في سبيل التغلب
على هذه اإلكراهات  6مستجدات:
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 أوال :موافقة السلطات السعودية على الزيادة في حصة املؤطريناملغاربة بإضافة  100مؤطرليصبح العدد  750بدل 650؛
 ثانيا :عمل الوزارة على أن يكون في كل إقليم مؤطرون يتعرفعليهم الحجاج مدة قبل السفرويظلون في اتصال معهم إلى غاية الرجوع
من الحج؛
 ثالثا :تنظيم تداريب للمؤطرين واملرافقين لشرح مستجدات هذااملوسم والخطة التي سيتم إتباعها للتغلب على املشاكل التي عرفها
املوسم الفارط ،املتعلقة أساسا بالنقل واإلقامة باملشاعر املقدسة،
وتوجيه املرافقين للتعرف على الحجاج الذين سيؤطرونهم بمعدل 50
حاجا لكل مرافق ،وذلك من خالل الدورات التدريبية التي تنظم بأرض
الوطن مع تدريبهم على استعمال برنامج ( )MAPS.MEالذي يساعد
على تحديد املوقع؛
 رابعا :النقص من نظام الردين خالل النقل داخل املشاعر بنسبة %60من الحجاج ،وذلك بتعبئة  330حافلة ،أقدمها يرجع استعمالها
إلى 2016؛
 خامسا :استجابة سلطات الطيران املدني السعودي لطلب شركةالخطوط امللكية املغربية بتدخل وزارة األوقاف بأن تكون برمجة
الرحالت أكثر كثافة ،بحيث ال تتعدى مدة إقامة الحجاج  30يوما في
الديارالسعودية؛
 سادسا :اتفاق مع املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربيةعلى أن تكون الوجبات الغذائية بمنى وعرفة مطبوخة في حينها بدل
املعلبات الجاهزة.
هذه هي املستجدات الستة ،وتبقى املساحة املخصصة للحاج
الواحد في منى خاضعة للمعيارالذي تحدده السلطات السعودية ،وهو
متر مربع واحد تقريبا ،ألن مساحة هذا املكان منى ،املساحة الشرعية
غير قابلة للتمديد ،في انتظار اقتراح تصورات ميدانية أخرى لحل
املشكل مثل األسرة املركبة أو غيرها.
ومع كل هذه االجتهادات في الوسائل ،فإننا جميعا مدعوون للحفاظ
للحج–كما قلتم–على الجو الالئق به وإن تطلب ذلك ما هو مأجور من
الخشوع واملصابرة.
شكرا.

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

املستشارالسيد عادل البراكات:
شكرا السيد الوزيرعلى الجواب ديالكم القيم.
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فعال ،السيد الوزير ،حنايا ال نحملكم املسؤولية لوزارتكم على
الكبوة اللي عاشوها الحجاج املغاربة في موسم الحج املا�ضي ،ومن هاذ
املنبر السيد الوزير ،نشكركم على املجهودات اللي كتديرو ونشكركم
على الرعاية الفائقة واملتواصلة اللي تولونها للحجاج املغاربة ديالنا في
الدياراملقدسة.
وكذلك نشكركم ،السيد الوزير ،على البرامج التأطيرية اللي
كتديروها للحجاج ديالنا قبل ما يغادرو اململكة املغربية ،ولكن السيد
الوزير ،غادي نمشيو للمشكل الكبير ومربط الفرس في هاذ ال�شي هو
مدى تحمل وكالة األسفارومدى إنجازهم وتنزيلهم لدفترالتحمالت.
السيد الوزير ،كما تعرف وكيعرفو املغاربة جميعا الحجاج تكرفسو
في املوسم املا�ضي .ومن هاذ املنبر ،السيد الوزير ،احنا كناشدكم أنكم
توقفو بصرامة وحزم وتوقفو مع هاذ وكاالت األسفار ونشوفو واش
كينزلو هاذ البرامج ديالهم ،واش كينزلو هاذ األمور ديالهم كما هي ،واش
كنشوفو هاذ الثمن اللي كيأدي الحاج املغربي ،واش كيتلقى باملوازاة
معه نفس الخدمة اللي توازي هاذ الثمن ،واش الخدمة تساوي الثمن
اللي كيؤديه هاد الحاج املغربي؟
كذلك ،السيد الوزير ،هاذ وكاالت األسفار واش ما يمكنش الوزارة
أن بتنسيق مع وزارة السياحة أنهم يديرو واحد اللجنة ديال املعاينة
قبل ما يمشيو الحجاج ديالنا املغاربة تكون واحد اللجنة كتم�شي،
كتسبق هاذ الحجاج ،وكتسبق هاذ السفر هذا لهاذ األماكن املقدسة
وتشوف مدى جاهزية هاذ الفنادق ،هاذ الوحدات الفندقية ،ومدى
جاهزية هاذ وسائل النقل ،ومدى جاهزية هاذ التغذية ،ومدى جاهزية..
 ،ويرجعو بواحد التقرير للوزارة ديالكم ،والناس يمشيو يكون عندهم
مطمئنين أنهم غادي يمشيو يؤديو مناسك الحج وما يكونش عندهم
واحد املشكل في الذهن ديالهم ديال غادي نمشيو ما غنكلوش ،ما
غنلقاوش (  )transportغادي نبقاو ،ألنه فعال ،السيد الوزير ،الحجاج
املغاربة تكرفسو ،وخاصة أنه العمر ديال هاذ الناس كيكونو ناس من
 60سنة األغلبية من  60سنة لفوق ما يتحملوش أنهم يجلسو في املطار
ويجلسو في املطار إلى وصلو للديار السعودية ،وأنهم في الفندق كيجيو،
كيلقاو الحجوزات ديالهم ما كايناش ،هذا كيأثرسلبا على هاذ املناسك.
إذن من هاذ املنبر ،السيد الوزير ،احنا كنعرفو الصرامة ديالك
وكنعرفو كإنسان ،إنسان في املستوى أنك غادي توقف وغادي تعطي
التعليمات ديالك إلنجاح هاذ مواسم الحج.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
في بضع ثواني السيد الوزير إلى بغيتو الرد على التعقيب ،واخا
الوقت ما بقى لكمش ،ولكن في بضع ثواني ،تفضلو.
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السيد وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:
فيما يتعلق بقضية الوكاالت كما تعرفو السيد املستشار املحترم،
الفرق بيننا وبينها أن معندناش مكنبحثوش على هامش الربح ،يعني
حنا مهمتنا حاجة أخرى ،لذلك خلينا أن وزارة السياحة هي اللي تكلف
بالوكاالت ،فكنذاكرو مع وزير السياحة ،ولكن اآلن مثال إلى خصنا 80
مليون تخلصها الوزارة عليهم وإال يقتطعها لنا من الضمانة اللي عندنا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،ونشكركم على املساهمة في هذه الجلسة.
وننتقل لقطاع التربية الوطنية ،والسؤال األول موجه للسيد الوزير،
وموضوعه امللف املطلبي لرجال التعليم العالي ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرارلبسط السؤال ،تفضل.

املستشارالسيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزيراملحترم،
قامت مؤخرا النقابة الوطنية للتعليم العالي بإضراب وطني ملدة
يومين ،حيث تم تقديم ملف مطلبي بخصوص تسوية وضعية رجال
التعليم العالي ،وهذا امللف املطلبي تم إرساله لوزارتكم ،لكن لم تتم
اإلجابة عنه ،ولم تبدي الوزارة أي موقف بخصوصه.
السيد الوزيراملحترم ،ما هو موقف الوزارة من هذا امللف املطلبي؟
وشكرا.

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

السيد سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أريد في البداية السيد املستشار املحترم ،أن أقول لكم ،أن أوضح
بأن هاذ السؤال تم البرمجة ديالو في  4أبريل  ،2018السنة املنصرمة،
بعد هاذ البرمجة تم عقد واحد العدد من االجتماعات مع النقابة
الوطنية للتعليم العالي والنقابة املغربية للتعليم العالي والبحث العلمي،
وتمت واحد العدد ديال الترتيبات بما فيها خلق لجن موضوعاتية حول:
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 -1اللجنة اللي تتعلق بامللف املطلبي؛
 -2لجنة ديال النظام ديال القانون املؤطر للتعليم العالي 01.00
ولجنة أيضا ملراجعة النظام األسا�سي الخاص بهيئة األساتذة.
لهذا تقدمنا في واحد العدد ديال األمور بما فيها امللف املطلبي ،امللف
املطلبي عندنا واحد  4ديال النقط اللي اليوم وصلنا لواحد التوافق
بينا وبين النقابات املعنية بالنسبة إلحداث درجة (د) بإطار األساتذة
املؤهلين وأيضا أساتذة التعليم العالي .تنعرفو اليوم عدد األساتذة كاين
واحد  %75هما أساتذة التعليم العالي (جيم) وفي هاذ أساتذة التعليم
(جيم) وصلو لواحد التسقيف ،لهذا خصنا نخلقو لهم واحد الفرصة
باش يمكن لهم يترقاو ،أيضا في  30سنة إلى ما رقيناش هاذ األساتذة
غادي نفتقدهم.
النقطة الثانية هي إحداث درجة استثنائية أيضا ألن باش نعطيو
واحد الدفعة قوية للتعليم العالي واإلقالع الحقيقي للجامعة املغربية،
خاصنا نحدثو واحد الدرجة استثنائية بالنسبة ألحسن أساتذة ديال
التعليم العالي.
 -3احتساب الخدمة املدنية في األقدمية االعتبارية؛
 -4منح األقدمية االعتبارية بالنسبة لألساتذة الباحثين حاملي
الدكتوراه الفرنسية.
هاذ العرض الحكومي قدمناه للسيد وزير املالية وللسيد وزير
الوظيفة العمومية ،واليوم كاين واحد العمل على هاذ االقتراحات،
وإن شاء هللا في هاذ األيام القليلة غادي يتم أيضا عقد واحد عدد
االجتماعات مع النقابات املعنية باش نقدمولهم العرض ديال الحكومة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
لكم الكلمة في إطارالتعقيب السيد املستشار ،تفضل.

املستشارالسيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الوزير املحترم على جوابكم ،وأكيد أنكم واعون
بأهمية العناية بامللف املطلبي لرجال التعليم العالي بصفة عامة ،ألنه
في اعتقادنا نجاح أي إصالح رهين بالعناية بالعنصر البشري ومواكبته
على كافة املستويات وتوفيركافة إمكانيات النجاح له.
السيد الوزير،
أساتذة التعليم العالي يعانون كثيرا على مستوى تشجيع البحث
العلمي ،لذا فإننا نطالب الحكومة باإلسراع في إقرار إعفاء ضريبي على
البحث العلمي ،والذي من شأنه أن يساهم في رفع األجور والتي بقيت
مجمدة منذ  ،1997السيد الوزير ،تاريخ إقرارالقانون األسا�سي ألساتذة
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التعليم العالي ،أي منذ  23سنة ،لم يستفد أساتذة التعليم العالي من
أي زيادة ،حيث بقيت مجمدة.
الجمود طال أيضا الترقية ،فهناك من األساتذة الجامعيين من
لم يتم ترقيته ألكثر من  20سنة ،لذلك فإنه أصبح من املستعجل
اإلسراع في إصالح القانون األسا�سي وتعديله لكي يرفع هذا الحيف على
هذه الشريحة من الطبقة املتنورة داخل املجتمع ،والتي يجب حمايتها
وصيانتها وتشجيعها على البحث العلمي ،حيث يبقى هذا مطلبا ملحا
لكل التنظيمات املؤطرة لهذه الفئة التي تعاني في صمت.
ما دام ،السيد الوزير ،غادي نخرج شوية في املوضوع ذكرنا هاذ
الطبقة تعاني في صمت ،السيد الوزير مبروك على املغاربة  17جامعة،
ومبروك ،وشكرا للحكومة على إخراجها واملصادقة عليها ،ولكن أشنو
عملت لكم درعة–تافياللت وال تنغير؟ يعني ما داخلينش في هاذ..
تنتمناو منكم ،السيد الوزير ،توعدونا ل  2040باش نتهناو2040 ،
باش  ..ألن راه واش صعيبة عليكم إلى درتو  17ديرو  ،18مال هاذ تنغير؟
واش احنا مشؤومين؟ واش البرملان ديالنا ما تتوصلوش الهضرة؟ واش
احنا قصيتونا عمدا هكذا وما مرغوبينش فينا؟ راه احنا وطنيين ،راه
احنا دافعنا على املغرب ،احنا تتجري فينا الوطنية من رجلنا حتى
لراسنا ،راه يااله ذاك�شي دوزنا بوكافروجبل صغرو وكذا.
السيد الوزير،
احنا ما فهمناش ،والو الناس ما بقاوش تيصدقونا ،ولى انتوما تديرو
اللي بغيتو ،إيوا احنا تنتمناو منكم تردو شوية االعتبار.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة إذا رغبتم في ذلك للرد على التعقيب السيد الوزير.

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:
توضيح السيد املستشار املحترم على هاذ النقطة األخيرة ،الحكومة
تتبرمج واحد العدد ديال املؤسسات في طار املراسيم ،كاين واحد عدد
املؤسسات اللي مرو من اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي ،وإن
شاء هللا ،هم بصدد التنزيل ديالهم في إطار مرسوم جديد في األسابيع
املقبلة ،وغادي يكون ،إن شاء هللا ،مؤسسة إضافية في إقليم ورزازات.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الثاني موضوعه تفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين
والبحث العلمي ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال ،السيدة املستشارة تفضلي.
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املستشارة السيدة خديجة الزومي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
تعهدت الحكومة بتفعيل إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث
العلمي وتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص في التعليم وتطوير املناهج
والنموذج البيداغوجي وتحسين املقررات وجعله ذو جودة عالية ،لكن
لألسف السيد الوزير ،املواطن لم يلمس أي �شيء مما نتغنى به في إطار
هذا اإلصالح.
لذا ،نتساءل ،السيد الوزير ،متى ستنطلق الحكومة بشكل جدي
وواضح في تفعيل وإصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؟

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

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:
شكرا السيدة املستشارة على هذا السؤال.
الحكومة املنصرمة انطلقت في تنزيل الرؤية منذ  ،2016هاذ الحكومة
أيضا انطلقت في تنزيل حقيقي ملقتضيات الرؤية اإلستراتيجية ،وكانت
عندي مناسبة في ينايراألخيرأمام أنظاراملجلس األعلى للتربية والتكوين
والبحث العلمي لتقديم جميع متضمنات ديال الرؤية اإلستراتيجية
على أرض الواقع ،بما فيها أوال التعميم ديال التمدرس ،اليوم ،الحمد
هلل ،عبر اإلحداثات اللي كتديرها الوزارة سنويا استطعنا باش نوصلو
لواحد النسب جد مهمة ديال التمدرس %99.8 ،في االبتدائي %90 ،في
اإلعدادي وأكثرمن  %60في التأهيلي.
أيضا تعميم التعليم األولي ،اليوم خلقنا أيضا  4000حجرة منذ
الدخول املدر�سي ديال هاذ السنة ،استطعنا باش نمدرسو واحد أكثر
من  ،80000ألن في  2018االلتزام ديالنا هو  100000وفي إطار هاذ
قانون املالية ديال  2019تم رصد واحد امليزانية ديال مليارو 350مليون
باش يتم التمدرس ديال  120000طفل إضافي ديال الفئة العمرية ،4
 5سنوات.
ورش أيضا جد مهم ديال تكوين األساس ديال األساتذة ،وانتقلنا من
برنامج السنة املنصرمة برئاسة السيد رئيس الحكومة ديال 200000
مدرس املستقبل ،أيضا التكوين املستمر ،ونحن في طور تنزيله ،باش
كل أستاذ يمكن يستافد من واحد التكوين مستمر ،مراجعة املناهج
واملقاربة البيداغوجية في جميع املواد ال في اللغة العربية أو ال في اللغة
الفرنسية وال في الرياضيات وال في العلوم ،الحكامة وتقوية القدرات
التدبيرية ديال األكاديميات وللمديريات اإلقليمية أيضا.
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جانب آخر هو جسور تجسير املنظومة اليوم ،الحمد هلل ،عندنا
وزارة اللي تتشمل على التربية الوطنية ،التكوين املنهي والتعليم العالي،
خاص البد نخلقو واحد الجسور ويوقع واحد التناغم ما بين هاذ
املكونات ديال هاذ املنظومة ،ونستاطعو باش نديرو واحد النظام ديال
التوجيه املبكر ،حتى التوجيه للتكوين املنهي ما يكونش واحد التوجيه
ديال اإلقصاء وديال الفشل ويكون توجيه حسب القناعات واملؤهالت
ديال التلميذ.
هذا كلو تيدخل في هاذ األوراش اللي اليوم احنا تنزلوها ،والحمد
هلل ،تنتسناو قانون اإلطار يتم املصادقة عليه باش هاذ ال�شي يكون
عندو واحد املعنى حقيقي ،ألن قانون اإلطار تيجيب واحد عدد ديال
املضامين ،والسيما تدبير املوارد البشرية ،أيضا عملية التقييم ،إلى
آخره.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
لكم الكلمة السيدة املستشارة في إطارالتعقيب.

املستشارة السيدة خديجة الزومي:
شكرا السيد الوزير.
أنا أتساءل عن إصالح التعليم ،هل وصل إلى املواطن؟ فكل ما
نراه أننا لم نر أي إصالح وصل إلى املواطن .نحن أمام تسييس وأدلجة
منظومة التعليم أوال ،ثم اختزلت النقاشات كلها حول إصالحات
التعليم في شكل هوياتي ،وهذا خطأ ،ثم كذلك تم إبعاد كل األسئلة
الحقيقية التي تحيل على موضوعي الجودة واملجانية.
لحد اآلن ال نتحدث عن إصالح أو عن تعليم به جودة الزلنا نعاني من
خصاص مهول عند األساتذة من تكوين ضعيف كذلك عند األساتذة
ونعاني كذلك من مشاكل متعددة نتحدث عن إحداثات البد أن نتحدث
عن الهدراملدر�سي ،كم تخرجون من أفواج مهدورة الزمن املدر�سي اآلن؟
ثم كذلك املشاكل املوضوعة على طاولة وزارتكم أثناء الحوار،
هناك ضحايا النظامين األساسيين زنزانة  9املتعاقدين ،الذين لم يسبق
لهم كل هذه األشياء ت�سيء إلى التعليم ،ثم كذلك السيد الوزير ،يجب
أن ندافع على مستقبل البالد واألجيال الصاعدة وضرورة األخذ بعين
االعتبار كذلك التحوالت التكنولوجية والعلمية ذات اإليقاع املتسارع
وذات االرتباط الوثيق بسوق الشغل.
ثم كذلك السيد الوزير البد من إعادة النظر في البرامج وكذلك في
املقررات ،وهلل الحمد أبنائنا التالميذ يعانون من مقررات طويلة وكثيرة
ومتشعبة ،ما عرفناش أشنو بغينا نديرو بهاذ الدري؟ ال بالنسبة للكتب
وال املقررات نحن يجب أن نتفق على نموذج بيداغوجي السيد الوزير،
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هذا هو الحقيقة.
ثم كذلك البد أن نتحدث عن املوارد البشرية ،أما في غياب هذين
السمتين األساسيتين ال يمكن أن نتحدث عن إصالح التعليم ،ثم كذلك
ال عالقة بالقانون اإلطار الذي جئتم به مع الرؤية اإلستراتيجية التي
تتحدثون عليها مابين  2015و 2030إذن هناك ارتباك وهناك انتظارية
وهناك ابتعاد عن اإلصالح ونحن ننادي بضرورة هذا اإلصالح.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
لكم الكلمة في بضع ثواني السيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:
غير بالنسبة للجانب اآلخر اللي غفلتوه هو الطابع االجتماعي أيضا
الحكومة قامت بدعم برامج اجتماعية باش نقلصو من هاذ الهدر
املدر�سي اللي أشرتو إليه السيدة املستشارة املحترمة ،وأيضا في إطار
العمل التشاركي مع شركاء اجتماعيين تم تسوية وضعية ديال السلم
 7،8والسلم  9أيضا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال املوالي موضوعه حصيلة املدارس الجماعاتية ،الكلمة ألحد
السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم السؤال .السيد
املستشارتفضل.

املستشارالسيد عبد السالم �سي كوري:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء املحترمين،
السادة املستشارين املحترمين،
بعد  9سنوات من إنشاء املدارس الجماعاتية بهدف محاربة ظاهرة
الهدر املدر�سي وتعزيز ثقافة تمدرس الفتاة وتجميع األطر التربوية في
محيط مساعد على العطاء ،نسائلكم السيد الوزير املحترم ،عن عدد
املدارس الجماعاتية التي تم إنشاءها وعن حصيلتها في تحقيق األهداف
التي تم تسطيرها؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
لكم الكلمة لإلجابة عن السؤال السيد الوزير.
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السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:

العدد ،يعني  20ألف مدرسة فرعية ما يمكنش تستوعبها ،واخا نديرو
 150مدرسة في ثالث سنوات يعني باقي العدد يعني كيتطلب الكثير.

شكرا السيد املستشاراملحترم.
كيف عبرتو عليه اعتماد األقسام الفرعية في املجال القروي كانت
هذه تجربة سابقة وشكلت واحد العدد ديال املشاكل عندنا واحد
التشتت في املناطق النائية والسيما الجبلية وما كاينش واحد الجودة
في التمدرس ،لهذا في  2009تم اعتماد هاذ التجربة ديال املدارس
الجماعاتية اللي حقيقة برهنت وعبرت على النجاعة ديالها.

الفكرة ديال املدارس الجماعاتية ،السيد الوزير ،هي فكرة مهمة
جدا ورائعة ،ولكن الطريقة ديال التنزيل ديالها ،الشروط ديال التنزيل
ديالها وديال اإلنجاح ديالها هو اللي خاصكم توفرو يعني باش تنجح
على حساب يعني الجماعات وعلى حساب القرى اللي غادي تدار فيها،
ألن املالحظ أن خديتو نموذج واحد عممتوه رغم التباينات الثقافية
واإلجتماعية واملجالية التي تطبع املجال القروي.

هاذ اليوم الوضعية الحالية هي  135مدرسة جماعاتية على
املستوى الوطني ،تم إحداث  10مدرسة خالل هاذ الدخول املدر�سي
 ،2019-2018بالنسبة ل 2019تم برمجة  33مدرسة جماعاتية ومن
هنا إن شاء هللا ل 2021في الوالية الحكومية هاذي التزمنا باش غادي
نحققو  150إضافية.

ثم كذلك تم التوطين ديال املدارس الجماعاتية وفق معايير يعني
ما تمش التوطين ديال هاذ املدارس الجماعاتية وفق معيار علمي،
كيستحضرالحاجة الحقيقية والنجاعة ديال املشروع واملكان املناسب،
حتى املكان يعني خاصو يكون مناسب إلنجاح املدرسة الجماعاتية.

اليوم عندنا واحد اإلطارمرجعي للمدارس الجماعاتية ،نحن بصدد
تحيينه ومراجعته ،حتى هاذ املدارس الجماعاتية يمكن لها تقدم
واحد الخدمة في أحسن وجه ،والسيما الخدمة ديال السكن وال ديال
التمدرس وال ديال اإلطعام ،وأيضا الربط مع النقل املدر�سي ،ألن واحد
العدد ديال املدارس الجماعاتية ما يمكناش بالنسبة للتالميذ الصغار
البد خاصهم يرجعو للمنازل ديالهم ،لهذا خاص يكون واحد املالئمة مع
النقل املدر�سي.
هاذ  33بالنسبة ل 2019غير جهة الشرق ،5 :جهة سوس – ماسة:
 ،5طنجة–تطوان -الحسيمة ،فاس–مكناس ،الرباط -سال -القنيطرة،
بني مالل -خنيفرة ،الدارالبيضاء -سطات ،مراكش – أسفي.3 :
درعة – تافياللت .4 :األخ العزيز.
كلميم – واد نون ،مدرسة جماعاتية إضافية.
وإن شاء هللا ،احنا ملتزمين باش نحققوواحد  150من هنايا ل.2021
وشكرا.

كذلك عدم توفير املوارد البشرية الالزمة لتسيير وتدبير كل املرافق
ديال هاذ املدارس الجماعاتية.
باإلضافة إلى ذلك كاين واحد النوع ديال الضعف ديال اإلنخراط
ديال الجماعات املحلية وديال املجتمع املدني والفاعلين االقتصاديين
في الدعم وفي الضمان ديال النجاح واالستمرارديال هاذ املدارس.
وبالتالي السيد الوزير ،املذكرة اللي صدرتو مؤخرا وسيفطتوها
للمديرين ديال األكاديميات ،واللي ديرتو فيها واحد العدد ديال الشروط
ديال التوطين ديال هاذ املدارس الجماعاتية والخصائص ديالها
واملكونات ديالها ،إلى إلتزمت بها األكاديميات ،وطبقوا هذيك الشروط
اللي فيها ،أكيد غادي ينجحو ،يعني نعطيو واحد النموذج يعني عملي،
نموذج اللي غادي يؤدي الدور ديالو يعني في املحاربة ديال الهدراملدر�سي
وفي الترشيد ديال املوارد البشرية ،إلى غيرذلك.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة في إطارالتعقيب السيد الوزير ،تفضل.

شكرا السيد الوزير.
لكم الكلمة السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:

املستشارالسيد عبد السالم �سي كوري:

السيد املستشار ،هاذ الوتيرة أنتما وضحتيوها ،كنا في  13مدرسة
قبل من  ،2015ودابا رفعنا من هاذ الوتيرة 33 ،هاذ السنة ،وفي :2020
 60وفي  ،60 :2021رفعنا من هاذ الوتيرة باش نوصلو لواحد العدد
محترم .املعايير هو عدد ديال التالميذ وأيضا التنسيق بين السلطات
املحلية والجماعات الترابية.

شكرا السيد الوزيرعلى الجواب ديالكم.
هو فعال كاين مجهودات مبذولة من طرف الوزارة ديالكم ،ولكن
كتبقى الحصيلة ديال هاذ املدارس الجماعاتية محدودة ،يعني 135
مدرسة في عشر سنوات ،بمعنى واحد  13مدرسة في السنة ،هو عدد
قليل جدا ،وبالتالي ما يمكنش نستغنيو على  20ألف مدرسة فرعية بهاذ

شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
نمر للسؤال الرابع موضوعه االرتفاع املهول في نفقات التمدرس
باملدارس واملعاهد الخصوصية ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من
فريق االتحاد املغربي للشغل ،تفضلي السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي:
السيدين الوزيرين.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،عن اإلجراءات املتخذة لحماية
األسرة املغربية من الرفع املهول واملتكرر من واجبات التمدرس والتأمين
وابتداع مصاريف جديدة من طرف املؤسسات الخصوصية في التعليم؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة املحترمة.
لكم الكلمة السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيدة املستشارة املحترمة،
القانون املؤطر للمؤسسات الخاصة  ،06.00ال ينص على إمكانية
تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة ،وكنا عبرنا عليها مرارا
وتكرارا في هاذ املجلس املوقر ،وما تيخولناش لتحديد القيمة.
واليوم الباب منين يمكن لنا ندخلولهاذ التعديل  06.00هوالترسانة
القانونية املوازية لقانون اإلطار ،بعد املصادقة ،إن شاء هللا ،لقانون
اإلطار غادي يتم تعديل وتحيين واحد العدد ديال القوانين والسيما
 06.00في هاذ الشق هذا ،ألن قانون اإلطار عندو واحد الشق تيطرق
لواحد العدد ديال املواد اللي تيطرق للقطاع الخاص بما فيه تحفيز
القطاع الخاص وأيضا تحديد وتأطيرهاذ القطاع الخاص.
شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
لك الكلمة السيدة املستشارة في إطارالتعقيب.

املستشارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي:
شكرا السيد الوزير.
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أمام الوضعية الكارثية التي يشهدها التعليم العمومي والقلق
املتزايد لدى األسر املغربية على املصير الدرا�سي ألبنائهم ،تضطر األسر
املغربية بما فيها ذات الدخل املحدود مرغمة على تسجيل أبنائها
باملدارس الخصوصية ،التي أصبحت تستغل هذا الوضع لإلمعان
في إرهاق جيوب اآلباء واألولياء ،من خالل الرفع املستمر من واجبات
التمدرس والتأمين وابتداع أنشطة جديدة ومصاريف أخرى تضاف
إلى التسجيل وإعادة التسجيل والرسوم الشهرية ،التنقل ،الحراسة،
اإلطعام ،الحفالت ،الرحالت ،مصاريف والالئحة طويلة.
واملسؤولية هنا ،السيد الوزير ،تقع على الوزارة الوصية التي
اختارت محاباة أرباب هذه املدارس ،من خالل مراجعة القانون رقم
 06.00الذي لم يتطرق إلى تحديد وضبط واجبات ورسوم التمدرس،
بل أكدت املذكرة املنظمة والصادرة على الوزارة بهذا الخصوص بأن
واجبات ورسوم التمدرس تخضع لحرية األسعارواملنافسة.
هذا ناهيك ،السيد الوزير ،عن عدم احترام دفترالتحمالت ،بنايات
وفضاءات غير مؤهلة ،االكتظاظ ،غياب فضاءات للتربية البدنية
وفرض معاييرانتقائية لولوج هذه املؤسسات ،وهو أسلوب غيرتربوي.
السيد الوزير،
إن التعليم الخصو�صي في بالدنا يشكل نموذجا لهضم حقوق
العامالت والعاملين به ،الذين يعيشون الهشاشة بكل تجلياتها ،من
حيث االستقرار في العمل والتغطية االجتماعية والتضييق على الحق
النقابي ،إن طغيان الجشع والهاجس الربحي على الرسالة التربوية
لدى عقول القائمين على مؤسسات القطاع الخاص ومنطق وإخضاع
املنظومة التربوية للعرض والطلب يهدد بانهيار املنظومة التعليمية
ككل ،ما لم تتخذ الوزارة إجراءات مستعجلة وحازمة ،وعلى رأسها
االستجابة لحق املغاربة في تعليم عمومي مجاني بكل مواصفات الجودة
وتكافؤ الفرص ،القطع مع مقاربة الحلول الترقيعية في مجال حيوي ال
يقبل االرتجال ،وذلك في إطار حوار جدي وشامل مع الحركة النقابية
والعمل على الحل الناجح ملعضلة األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،
حال يضمن استقرارهم املنهي واالجتماعي ويجنب أطفالنا سنة بيضاء.
الكف عن محاباة الحكومة لقطاع التعليم الخاص بفرض االحترام
التام لدفتر التحمالت وسد الفراغ القانوني حول رسوم التسجيل
والدراسة ،وإيجاد آلية للمراقبة الحكومية لهذه املؤسسات ،وتمكين
رجال التعليم بالقطاع الخاص من كل حقوقهم ،إعادة الثقة بين جميع
األطراف املتدخلة في العملية التعليمية ،مؤسسات ،مناهج ،إدارة،
تالميذ ،أسر ،مدرسون ،وضمان االستقرار في العمل واألمن الوظيفي،
أي االستقراراالجتماعي.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة ،لكم الكلمة السيد الوزير ،ما عندكمش
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رد على التعقيب.

ثانيا ،ما هي مضامين االتفاق املبرم معهم؟

نمر للسؤالين الخامس والسادس والتي تجمعهما وحدة املوضوع،
لذا سوف نعرضهما دفعة واحدة ،والبداية مع سؤال الفريق الحركي
وموضوعه إلغاء التوظيف بالتعاقد ،تفضل السيد املستشار.

وشكرا السيد الرئيس املحترم.

املستشارالسيد يحفظه بنمبارك:
شكرا السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمين،

السيد رئيس الجلسة:
اسمح لي السيد هللا يخليك ،احنا بالنسبة لنا كانت هناك استشارة
من طرف رئيس املجموعة ،تفضل السيد..

املستشارالسيد مبارك الصادي:

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

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد املستشاراملحترم،
أريد في البداية أن أذكردواعي اللجوء إلى هذا التوظيف سنة .2016

لم يسبق ألي أحد أن استشار ال املجموعة وال أعتقد الفريق اآلخر
وال رئيسها.

 2015 ،2014 ،2013عدد التالميذ في القسم كان يفوق  ،60ملاذا؟
ألن عدد املناصب املالية املحدثة في إطارقوانين املالية ما كانش تتجاوز
أكثر من  7000منصب ،وكان عدد األساتذة اللي تيمشيو للتقاعد
يتجاوز بكثيرالعدد ديال التوظيف.

ال احنا بالنسبة للفريق اآلخر ربما راه تم استشارته من أجل وحدة
املوضوع.

لهذا في  2016وانسجاما مع توصيات امليثاق الوطني للتربية والتكوين
 1999والرؤية اإلستراتيجية  ،2015الحكومة آنذاك في  2016لجأت
لهاذ النمط للتوظيف ،أي عبرالتعاقد بموجب واحد القرارمشترك بين
وزارة املالية ووزارة التربية الوطنية.

السيد رئيس الجلسة:

ولكن النظام الداخلي يحتم على اإلدارة االستشارة ديال الفرق
واملجموعات ،وبالتالي سوف يتم اإلجابة على السؤال كل على حدة.
شكرا.
السؤال األول بطبيعة الحال للفريق الحركي ،موضوعه إلغاء
توظيف التعاقد ،تفضل.

املستشارالسيد يحفظه بنمبارك:
شكرا السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزيراملحترم،
بعد سلسلة من االحتجاجات واإلضرابات التي خاضها األساتذة
املتعاقدون بمختلف األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ،أبرمتم
معهم السيد الوزير املحترم ،في نهاية األسبوع اتفاقا تضمن مجموعة
من االلتزامات.
على هذا األساس ،السيد الوزيراملحترم ،وتنويرا للرأي العام الوطني:
أوال ،نسائلكم ما هي مستجدات وتطورات ملف األساتذة
املتعاقدين؟

هذا النمط الجديد آنذاك كان مكن الدولة باش يوظف 70000
منصب شغل 11000 ،في  24000 ،2016في  20000 ،2017في 2018
و 15000في .2019
ابتداء من السنة املنصرمة الحكومة رغبت باش توفر واحد
الوضعية قارة لهاذ األساتذة ،أطر األكاديميات ،واشتغلت على واحد
النظام أسا�سي ألطر األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ،وترجمته
فيه واحد النظام أسا�سي ،ومرينا من واحد القرار مشترك إلى نظام
أسا�سي ،إذن خلق واحد الوضعية نظامية لهاذ األساتذة.
هاذ النظام األسا�سي فيه واحد العدد ديال الحقوق وواحد العدد
ديال الواجبات اللي تيمنحوها لهاذ أطراألكاديميات ،وهاذ ال�شي في إطار
الجهوية املتقدمة ،وأيضا ترسيخا ملبدأ الالتمركز ومنح األكاديميات
لتوظيف جهوي لسد الخصاص على املستوى الجهوي.
في  13مارس  2019عقدت جميع األكاديميات الجهوية مجالس
إدارة للمصادقة على نظام أسا�سي ،تم تطويره وتجويده ومرينا من
واحد نظام أسا�سي اللي كان فيه  57مادة إلى  113مادة ،فيها واحد
العدد دالواجبات والحقوق ديال هاذ األساتذة ،وبما فيها االنتهاء
واإللغاء النهائي ملبدأ التعاقد.
اليوم النظام األسا�سي ما بقاش فيه كلمة ديال التعاقد ،وال
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نظام أسا�سي يؤطر هاذ العملية ديال التوظيف الجهوي من طرف
األكاديميات ،ألن األكاديميات هي مؤسسات عمومية ولها االستقاللية
اإلدارية واملالية وتدبيراملوارد البشرية.

 -4ندعوكم ،السيد الوزير املحترم ،ومن خاللكم الحكومة إلى حوار
اجتماعي حقيقي وشامل غيرتقليدي ،تشارك فيه مختلف الحساسيات
املجتمعية ،حوار يخرج من الفئوية الضيقة ويعالج أوضاع مختلف
أصناف الفئات ،بعيدا عن منطق االستقواء بالشارع ولغة العدد
والكم ،وجعل املدرسة بعيدا عن املزايدات السياسية واستغالل
املطالب املشروعة للعديد من فئات املجتمع.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير.
لكم الكلمة السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

شكرا السيد املستشار.
نمر للسؤال السادس الذي يتمحور حول وضعية األساتذة
املتعاقدين ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال ،تفضل السيد املستشار.

شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد الوزيراملحترم،
نشكركم على جوابكم القيم ،وتفاعال مع توضيحاتكم ،نود أن
نسجل في الفريق الحركي املالحظات واالقتراحات التالية:

املستشارالسيد عبد الحق حيسان:

واليوم ،الحمد هلل ،عندنا نظام أسا�سي جهوي اللي تيأطر هاذ
العملية وتيضمن االستقرار املنهي لهاذ الفئات ،وفيه واحد العدد ديال
الحقوق بما فيها التخلي النهائي على التعاقد.

املستشارالسيد يحفظه بنمبارك:

 -1نسجل بإيجاب نهج الحوار مع النقابات القطاعية وبحضور
بعض ممثلي األساتذة ،وما أسفر عن هذا اللقاء من نتائج إيجابية من
شأنها عودة االستقرار إلى املدرسة املغربية وإنهاء األزمة التي دامت شهر
ونصف ،كانت مصلحة التلميذ الخاسراألكبرفيها؛
 -2نحيي الخطوات املتخذة قانونيا وتنظيميا ،والتي أفضت إلى وقف
وإنهاء مسطرة التعاقد واستبدالها بالتوظيف الرسمي في األكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين ،كمؤشر إيجابي ،رفع اللبس والغموض عن
وضعية هذه الفئة من األسرة التعليمية ،داعين جميع األطراف إلى
إعمال الحكمة وتجاوز االحتقان الذي ليس في مصلحة أحد؛
 -3نسجل في الفريق الحركي قناعاتنا الراسخة أن خيار التوظيف
الجهوي العمومي هو الخياراألمثل لسد الخصاص املهول القائم مجاليا
وجهويا ،إذ ليس معقوال وال مقبوال أن يتمركزأزيد من  %60من مجموع
املوظفين العموميين في ثالثة جهات بعينها ،بينما هناك جهات تحتضن
فقط  2إلى .%4
وفي هذا السياق ،نجدد املطلب الحركي املتمثل في إعمال هذا
التوظيف العمومي الجهوي في مختلف القطاعات وتوزيع املناصب
املالية املحدثة برسم القانون املالي وفق نسبة الخصاص في الجهات
والتنصيص على الطابع الجهوي ملباريات التوظيف ،وهي إصالحات
تتطلب اإلصالح الجوهري في النظام األسا�سي للوظيفة العمومية.
وعليه نجدد الدعوة إلى عقد مناظرة وطنية لبلورة إصالح شمولي
للوظيفة العمومية بما يضمن جودتها ويحصن حقوق كافة فئات
املوظفين ويحسن أوضاعهم املهنية واالجتماعية ومساراتهم اإلدارية.

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
يخوض األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عدة احتجاجات
تنذر بسنة بيضاء .خالل هذه االحتجاجات تعرض هؤالء األساتذة إلى
التعنيف من طرف الحكومة.
لذا ،نسائلكم ،السيد الوزير ،أين وصل هذا امللف؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
اليوم القضية ديال سنة بيضاء غير وارد نهائيا ،الحمد هلل الوزارة
أعطت واحد األولوية الستدراك الزمن املدر�سي ،وقامت بواحد العدد
ديال املبادرات على املستوى ديال كل الجهة على حدة ،ووفرت التمدرس
إما من طرف أساتذة عرضيين وال أساتذة ديال املنظومة وال أساتذة
أيضا من القطاع الخاص وال من طرف جمعيات ،أيضا من طرف أقاليم
جماعات إقليمية ،وكان الحمد هلل واحد التجاوب كبير ،واحد االنخراط
فعلي ديال جميع هاذ الفئات اللي كنشكرهم.
وأيضا اللي بغيت نذكر هي في هاذ الفترة ديال العطلة البينية ديال
الربيع ،تم أيضا واحد الدعم تربوي جد مهم جد هائل على املستوى
الوطني باش نتمكنو باش نستدركو هاذ الزمن املدر�سي.
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لهذا احنا اليوم الحمد هلل واثقين باش ما غتكونش سنة بيضاء
وغادي نمررو هاذ االمتحانات اإلشهادية في أحسن الظروف.
بالنسبة لألساتذة أطر األكاديميات اليوم ،الحمد هلل ،كاين واحد
الحوار متواصل مع النقابات ،والسبت املنصرم تم أيضا دعوة هاذ
النقابات في إطارواحد الوفد موسع فيه أطراألكاديميات ،وتم التوصل
إلى واحد الحلول جد مهمة ،اللي تتضمن العودة لهاذ األساتذة ،بما
فيها التنازل والتخلي على جميع التدابير واإلجراءات اإلدارية ضد هاذ
األساتذة ،وأيضا الحوار خاصو يكون مستمر باش يمكن لنا نوصلو
لواحد النموذج اللي ير�ضي الجميع.
واليوم ،الحمد هلل ،متقدمين في هذا الحواروتنشتغلوفي هاذ الحوار،
وما يمكن إال أن نبنيو واحد العالقة ديال الثقة ،والحمد هلل ،الوزارة
والحكومة عبرو على حسن النية ديالهم وعلى كسب هاذ الثقة مع هاذ
األساتذة ،ألن هاذ األساتذة ديال املنظومة وما يمكن لنا إال نثقو فيهم
ونعتمدو عليهم باش نأطرو املنظومة ديالنا ونرتقيو باملدرسة املغربية.
اللي تنطلب منهم اليوم هي ،الحمد هلل ،االلتحاق باملدرسة بدات
منذ البارحة إلى اليوم ،كاين التحاق مهم ،تنطلب منهم باش يرجعو
لألقسام ديالهم ،والنقاش احنا برمجنا واحد االجتماع ليوم  23أبريل
يوم الثالثاء املقبل ،إن شاء هللا ،اللي غادي نتوجو به هاذ النموذج اللي
طامحين لو كاملين بنتنا باش يكون هاذ االستقراراملنهي ،وهاذ االستقرار
املعنوي أيضا ونخوضو هاذ العملية بكل جدية ،ونخممو في هاذ األسر،
ونخمموفي التالميذ ديالنا ،باش إن شاء هللا ،يكملوهاذ السنة الدراسية
في أحسن الظروف.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
في إطار التعقيب ،لكم الكلمة ،السيدة املستشارة ،تفضلي عن
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
شكرا السيد الوزير.
في الحقيقة ما جاوبتناش على واحد املجموعة ديال األمور ،أال وهي
أوال التعنيف ديال األساتذة ،بما أنكم ناويين تعملو معهم حوار فلماذا
لجأتم إلى التعنيف؟
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التدابيرإلنقاذ السنة ،ولكن لألسف هاذي كلها ،اسمحوا لي على الكلمة
بالفرنسية هو ( )bricolageألن ما يمكنش أننا نسيرو أو ندبرو قطاع
حيوي واستراتيجي بهاذ الطريقة ،ألن–اسمحوا لي–دابا تنسمعو بأنكم
غتلجأو لجمعيات ،غتلجأو لألساتذة ديال القطاع الخاص ،واحنا
تنتكلمو على الجودة وعلى التكوين ديال هاذ الناس هاذو ،اللي غادي
يديرو لنا هاذ ( )bricolageما هماش مكونين لألسف ،ما تنعتقدش أنهم
مكونين ،وبالتالي كان مطروح هاذ املسألة هاذي السيد الوزير.
ثانيا ،تتكلمو على حوار ،مزيان أنكم فتحتو حوار وهذا إيجابي،
ولكن الحوارأوال تيكون أخذ ورد وتيكون تيستحضرفيه املصلحة العليا
للوطن ،انتما خليتو يوم السبت تتذكرو يوم السبت ،خليتو الحوار مع
الكتاب العامون ديال النقابات األكثر تمثيلية بحضور ممثلين ديال
األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ،ومشيتو ما عرفت فين مشيتو،
يقال أنكم مشيتو ل�شي مهرجان وال �شي حاجة بحال هكا.
لألسف تتقولو بأن هذا خيار إستراتيجي ديال التوظيف الجهوي،
ما �شي صحيح ،ألن شكون اللي قال بأنه إستراتيجي؟ هل الحكومة هي
اللي غادي تجي تقول لنا هذا خيارإستراتيجي؟ الخياراالستراتجي خاصو
ينبع من املجتمع ،خاص يكون حوار وطني حول أشنو هي الخيارات
اإلستراتيجية في هاذ امليدان ،ما يمكن لناش نجيو ونقولو بأن هذا خيار
إستراتيجي انطالقا من أن البنك الدولي وال صندوق النقد الدولي وال
مؤسسات درنا معهم اتفاقيات التبادل الحر باغية تجي تفكك املرفق
العام وتخوصصه وتسطو عليه.
وبالتالي احنا تنطالبو ال حل في الحقيقة إال بإدماج هاذ األساتذة
الذين فرض عليهم التعاقد وكنعاودو نكرروها في إطار النظام األسا�سي
للوظيفة العمومية ،باش يكونو كزمالئهم في الوظيفة العمومية ،باش
ما يكونش واحد التمييز ،ألن التمييز مرفوض في الدستور ،وباش يكون
واحد النوع من االستقرارالوظيفي ،وذيك الساعة يمكن لنا نتكلمو على
حوارحقيقي.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة ،وأشكر السيد الوزير على مساهمته في
هذه الجلسة الدستورية.
ننتقل إلى قطاع إعداد التراب الوطني ،والسؤال األول موضوعه،
تقييم برنامج مدن بدون صفيح ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،تفضل السيد املستشار.

حقيقة ،السيد الوزير ،االحتجاج حق مشروع ،كما تيقولو جميع
املحتجين ،واحنا تنساءلكم كيفاش كان غيكون اإلحساس ديالكم
وأنتما تتحتجو أمام ( )Lycée Descartesلو كان تدخل األمن آنذاك؟
االحتجاج حق مشروع وبالتالي ال داعي لهاذ املقاربة.

املستشارالسيد عبد اللطيف أبدوح:

ثانيا ،السيد الوزير ،تتكلمو على أنكم ما غاديش تكون سنة
بيضاء ،وكاين رجوع األساتذة وكاين مجموعة ديال اإلجراءات وديال

شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء املحترمين،
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الزمالء والزميالت املحترمين،
السيد الوزير،
سؤالنا يتعلق بتقييم برنامج مدن بدون صفيح الذي عمر طويال،
وبالتالي نريد أن نعرف اليوم ويعرف من خاللنا الرأي العام الوطني أين
وصلت هاذ العملية.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

الدار البيضاء  36ألف براكة ،الصخيرات – تمارة  24ألف ،مراكش،
عندنا اجتماع بعد غدا إن شاء هللا إلى غيرذلك ،ولكن بالتأكيد أنا مقتنع
أننا خاصنا مراجعة عميقة للمقاربة ديالنا .هاذ املشكل ديال القصدير
وال ديال الصفيح راه ما�شي مشكل ديال السكنى ،خاصنا نمشيو نحو
مقاربات أكثر استباقية ،أكثر اندماج ،حيث كاين مشكل ديال السكن،
ولكن كاين مشكل ديال املرافق العمومية ،ديال التشغيل ،ديال النقل
إلى غيرذلك ،كاين كذلك واحد املسألة أساسية ديال التحكم في حقيقة
العدد ديال األسراللي إشكالية حقيقية ،مطروحة.
إذن كاين إنجازات ،كاين إكراهات نجتهد للتغلب عليها.

شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد رئيس الجلسة:

السيد عبد األحد الفا�سي الفهري ،وزير إعداد التراب الوطني
والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة:

شكرا السيد الوزير.
لكم الكلمة السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
شكرا السيد املستشارعلى هاذ السؤال.
بطبيعة الحال بالنسبة لهاذ البرنامج مدن بدون صفيح يمكن لي
نتكلم على واحد العدد ديال اإلنجازات وموجودة ،وكاين مجهود ولكن
الواقع أن ما استطعناش نوضعو حد لهاذ الظاهرة ،ولهذا األمر.

املستشارالسيد عبد اللطيف أبدوح:

باش نعطي بعض املعطيات:
عدد األسر اللي استفدت من البرنامج أكثر من  280ألف ،في الوقت
أن أصال اإلحصاء األصلي ديال  270 ،2004ألف ،إذن تم إنجازأكثرمن
اإلحصاء األصلي؛
ثم كاين واحد العدد ديال األسر اللي معنية ،برامج وإنجازات
موجودة خاص ترحيل ،أما برامج في طور اإلنجاز أما في طور الدراسة،
وتقريبا كان واحد  85ألف أسرة اللي اآلن ما مبرمجاش ،هاذ املجموع
كلو  420ألف أسرة.
إذن املشكل اللي مطروح هو أننا كنواجهو واحد العدد ديال
اإلكراهات اللي كيجعل أننا ما كنحققوش البرنامج في اآلجال املحددة،
وهذا حتما كيأدي إلى واحد العدد ديال التعقيدات والتفاقم ديال هاذ
الظاهرة.
تنقومو بواحد العدد ديال اإلنجازات مهمة ،ولكن كاين هاذ الصورة
أننا بحال �شي خابية مثقوبة ،ما كنستطعوش نعمروها ،عالش؟ كاين
عدد ديال اإلكراهات ،إكراهات ديال عدم التحكم في العدد ديال
األسر ،كذلك املشكل ديال هاذ الظاهرة ديال تقسيم البراريك ،األسر
املتفرقة إلى غيرذلك ،باإلضافة إلى املشكل ديال العقار.
احنا بطبيعة الحال كنجتهدو اآلن ،وكاين عمل مهم جهة بجهة مع
وزارة الداخلية ،باش نتجاوزو وكنعتنيو أساسا بهذيك النقط السوداء،
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شكرا السيد الوزيراملحترم.
حقيقة أنه في هاذ التعقيب هو السيد الوزير ما عرفتش كيفاش
نهضر معك ،ألنه احنا تنعيشو في الواقع ،واملعطيات واإلحصائيات
تنعرفوها ،والوتيرة ديال اشتغال الحكومات املتعاقبة تنعرفوها ،ولكن
الواقع وذاك ال�شي اللي تنشوفو في الواقع ال يرتفع حقيقة .دابا راه دزنا
ملسألة أخرى اللي هي صعيبة ،دابا راه ولى عندنا اإلحباط عند الناس ،ما
بقاش تثيق الناس ،ما باقيش تثيق ال في مدن بدون صفيح وال في البرامج
وال في الوعود ،ال املنتخبين وال الحكومة ،ألنه االنتظارية طوالت ،وغير
مدينة مراكش اللي تكلمتي عليها راه كاينة حتى واحد القضية جديدة هو
التباين الترابي ،فيها  5ديال املقاطعات ،كاينة املقاطعة اللي الحمد هلل
مزيان ،كاينة مقاطعة اللي ما واصلها والو بحال مثال مقاطعة النخيل.
وثانيا هذاك املنطق ديال التشارك ما لقيناهش ،ما متواجدش،
تنتكلم معك وعندي الضوابط ديال هاذ ال�شي ،أنا منذ توليتكم ،السيد
الوزير ،وأنا في هاذ املوضوع معك وخصوصا في هاذ القضية هذه،
وجبنا لكم مقترحات عملية باش نساعدكم في إطار(،)La péréquation
اعطيناكم العقارباش يحل املشكل ديال واحد املقاطعة كبيرة ،وكنتكلمو
بدرايتنا للموضوع في إطار باش نتعاونو باش نحلو ذاك املشكل ،ولكن
أنتما مركزيا ها انتما تتشوفو ،ولكن احنا قراب ،كاينة سياسة القرب،
احنا تنشوفو هاذ ال�شي.
الوضعية في هذيك املقاطعة راه كارثية–وتنقول كارثية السيد
الوزير–وهاني تنحمل املسؤولية للجميع اليوم ،تيخص نلتفتو لهذيك
املقاطعة ونهتمو بها ،وغادي يكون الفضل ديالكم وديال الحكومة
وديال الجميع باش نردو االعتبار لهذيك الساكنة ونخليوهم يطمأنو،
هما صبرو بزاف ،صبرو بزاف .راه صعيب باقي تتكلم معهم بهاذ املنطق
ديال مدن وأرقام و 35000و 70000و 10000هاذ ال�شي راه ما عندهم
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ما يديرو به ،حتى الخابية مثقوبة وال مسدودة راه ما عندهم ما يديرو
به ،اللغة راه ما عندهم ما يديرو بها.
الناس بغاو املسائل توصل لهم ،الناس اليوم تيقلبو على الصدق
وتيقلبو غير يعرف مصيرو أين هو ،راه كاين اللي عاش في واحد املنطقة
كلها مكرفس فقير واآلن راه غادي يورث الفقر للعائلة ديالو واألسرة
ديالو وما�شي يمكن ،وتيشوفو في التلفزة وتيشوفو املشاريع الحمد هلل
في باليص آخرين وتيشوفو الناس وصلو وهما تيتسناو ،آش تيتسناو؟
ما عرفنش ،والبيبان تيبقاو مسدودين ،حتى املنتخبين وحلو ،ألنه آش
غادي يقولو الناس؟ االختصاصات راه هي معروفة ومحدودة ،ولكن
التجاوب ما كاين.
فلهذا ،السيد الوزير ،هللا يخليك ،أنا اللي تيهمني وهاني تنقولها
لك ،السيد الوزير ،احنا موجودين نتالقاو نشتغلو في هاذ ال�شي ،هللا
يجازيك بخير.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
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الوكاالت الحضرية اللي  %80ديال النقاش تيدور حول هاذ النقطة.
بطبيعة الحال القوانين خاصها تكون خاضعة لواحد التقييم
مستمر ،وهي مؤهلة إلى التجويد 66.12 ،جا هذي تقريبا عامين هو
بنفسه جا كتحيين وكتجويد للقوانين السابقة فيما يخص القضية
ديال التعمير ،وجاب واحد العدد ديال األمور اإليجابية مثال املسألة
ديال واحد العدد رخص جديدة ،ضبط املسؤوليات إلى غيرذلك.
أشنو هي اإلشكالية دالعالم القروي؟ كيفاش في نفس الوقت نوفقو
ما بين الحق في السكن الالئق هو حق دستوري من جهة ،ومن جهة
احترام واحد العدد ديال التوازنات فالحية ،اقتصادية ،ديموغرافية إلى
غير ذلك ،املسألة ديال السالمة ديال املواطنين إلى غير ذلك؟ خاصنا
نوفقو ما بين هاذ األمور بجوج.
والتوجه العام هو املرونة واليسر ،وهذا ما�شي إبداع ،ألن القوانين
في حد ذاتها في الحلة ديالها الحالية تتسمح بواحد العدد داالستثناءات
فيما يخص الهكتار الواحد ،فيما يخص املساحة املبنية ،فيما يخص
العيوب فيما يخص الشواهد ديال إثبات امللكية ،فيما يخص الشواهد
التقنية .إذن خاصنا نفعلو هاذ الليونة.

شكرا السيد املستشار.
السؤال الثاني موضوعه إشكاالت التعمير بالعالم القروي ،الكلمة
ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لبسط السؤال.
السيدة املستشارة تفضلي.

اإلحصائيات اللي عندي واللي تتعطيني الوكاالت الحضرية في العالم
القروي تقريبا في عام تيجي ما بين  40000و 45000ديال طلب رخصة
البناء في العالم القروي %80 ،تعامل إيجابي ،وفي الغالب األغلبية
الساحقة أقل هكتاربل أكثرأقل  5000متر.

املستشارة السيدة كريمة أفيالل:

إذن خاص حوار احنا واعيين بهاذ املشكل كان اللقاء الوطني في بن
جرير تندفعو الوكاالت الحضرية باش تفتح نقاش على الصعيد املحلي،
حيث املرونة بن جرير ما�شي هي املرونة في جرسيف وال في زحيليكة،
إذن خاص هاذ النقاش باإلضافة أن بالنسبة للعالم القروي كان
واحد العدد األمور االجتهاد للتغطية بالوثائق ديال التعمير ،املساعدة
املعمارية والتقنية باملجان ،العمل اللي تنقومو به باش يكون عرض
سكني في املراكز الصاعدة إلى غير ذلك ،كان مجهود ولكن بالتأكيد
خاص هاذ اإلشكالية نعالجها في التشارك ،في التواصل بجدية.

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
يجمع مختلف املتدخلين في قطاع التعمير بالعالم القروي على
وجود صعوبات في تنزيل وتطبيق بعض القوانين خاصة القانون ،66.12
لذا نسائلكم ،السيد الوزير ،عن اإلجراءات التي ستتخذونها لتبسيط
املساطرفي هذا املجال.
وشكرا.

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

السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
هاذ املسألة ديال البناء في العالم القروي بالنسبة لنا انشغال يومي،
وحقيقة عندو أولوية ،وبالتأكيد الدور ديالكم باألسئلة املتكررة حول
هذا املوضوع لعب دور ،كذلك النقاش داخل املجالس اإلدارية ديال

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
لك الكلمة السيدة املستشارة في إطارالتعقيب.

املستشارة السيدة كريمة افيالل:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
في البداية البد من اإلشادة بمجهودات الوزارة في مجال التعمير
واإلسكان ،ولكن البد أن ننبه بأن إيقاع التطور العمراني أكبر بكثير من
سرعة التدخل واملواكبة ،وهاذ السرعة ديال التدخل واملواكبة ،يجب
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أن نتدارك هاذ الوضع.
السيد الوزير،
القانون  66.12هو اللي كان مثل ديال السؤال ديالنا صدر في
الجريدة الرسمية في  ،2016وهاذ القانون تيتعلق باملراقبة وزجر ديال
املخالفات في مجال التعمير والبناء ،الهدف كان منه هو تعزيز الحكامة
في هاذ املجال وربط املسؤولية باملحاسبة ،ولكن املالحظ أن البناء
العشوائي الزال قائما ولم يتم ضبطه ال في العالم القروي وال في العالم
الحضري.
إذن البد من وقفة لتقييم هذا الوضع وتقييم هاذ القوانين واقتراح
حلول استباقية تستجيب ملتطلبات الساكنة ،وهنا يجب األخذ بعين
االعتبار خصوصيات املناطق والجهات ونوعية العقار واملحافظة على
التراث املادي ،ألن كل جهة عندها الخصوصية ديالها ،وكذلك تغليب
الجانب الوقائي على الجانب الزجري ،يعني اللي جا به هاذ القانون احنا
تنشوفو أن املواطن منين تيشري واحد البقعة ديال األرض ،العدول
تيكتبو لو وقا�ضي التوثيق تيوثق ،ولكن ملي تيجي يطلب الترخيص
تيقولو لو هذا تجزيء عشوائي تجزيء فيه تقسيم غير قانوني ،هنا
تنقولو احنا نتداركو هاذ األمرقبل الوقوع ديالو.
الوزارة مشكورة صدرت واحد املجموعة ديال الدوريات اللي
تتنص على التعامل باملرونة املطلوبة مع طلبات رخص البناء في العالم
القروي ،وتتنص على استثناءات ،ولكن املشكل هو اللي تيتطرح هو في
التنزيل ديال هاذ القوانين في املمارسة ،يعني عند دراسة طلبات رخص
البناء ما كيتمش التعامل مع هاذ القوانين بالليونة الالزمة وتبسيط
املساطر ،وفي غياب الترخيص من طرف اللجان ،املواطن تيلجأ للبناء
العشوائي اللي تيعطينا أحياء عشوائية تتكلف الدولة مبالغ باهظة
من أجل إعادة هيكلتها ،وهنا ضروري أنني تيخصني نذكر السيد الوزير
بإخراج النصوص التنظيمية اللي فيها رخصة اإلصالح والهدم والتسوية
اللي كنا تذاكرنا عليها في املناقشة ديال مشروع امليزانية.
وفي األخيرالبد أن نثمن..السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت ،أستسمح السيدة املستشارة.
السؤال الثالث ،موضوعه مشكل الحصول على رخصة البناء،
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية ،لتقديم السؤال ،تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد موالي ابراهيم شريف:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيدة والسادة الوزراء،
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السيدات والسادة املستشارون،
يشتكي العديد من املواطنين الذين يسكنون بضواحي املدن في
الجماعات الحضرية املحاذية للجماعات القروية ،من عدم وضوح
الرؤية بخصوص االختصاصات بالنسبة لإلدارات العمومية املانحة
لرخص البناء ،ال�شيء الذي يترتب عنه تداخل وتنازع في االختصاصات.
ما هي اإلجراءات والتدابير املتخذة من قبل الوزارة لحل هذا
اإلشكال؟
شكرا.

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

السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
شكرا السيد املستشارعلى هاذ السؤال.
أعتقد القانون واضح في ما يخص املناطق املحيطة بالجماعات
الحضرية واملراكز املحددة ،القانون كينص على إلزامية الحصول على
رخصة البناء.
أما في ما يخص االختصاصات ،رئيس الجماعة هو اللي كيعطي
الرخصة على أساس الرأي ديال الوكالة الحضرية داخل اللجان
املختصة.
إذن املسائل القانونية مضبوطة ،ملي كنقولو املناطق املحيطة
بالجماعات الحضرية واملراكز املحددة كينص على خاصها تكون في
واحد املسافة ديال  15كلم انطالقا من املركزديال الجماعة الحضرية.
عالش خاص إلزامية هاذ رخصة البناء؟
أوال ،باش نتأكدو من احترام وثائق التعمير ،ملي كنا كنوضعو
وثائق التعمير ديال األرضية القانونية لتدبير املجال خاصنا نتأكدو من
احترامها ،ثم كذلك املسألة ديال السالمة في هذه املناطق ،ولكن بصفة
عامة هنا كذلك كاين املسألة ديال املرونة والليونة في العالم القروي
بمختلف التمظهرات ديالو ،بما فيها هاذ املجاالت الضحوية ،والدورية
ديال الوزارة كتم�شي في هاذ االتجاه ،وفي السؤال السابق تكلمت على
هاذ املسألة.
بغيت نقول فيما يخص هاذ القضية ديال رخص البناء كاين
مجهود كبير ،نحن بصدد حقيقة ما أسميه بواحد الثورة صامتة،
عن طريق أساسا ضابط البناء العام (Le Règlement Général de la
 2013 ،)Constructionخرج جاب واحد العدد ديال األمور إيجابية
الشباك الوحيد إلى غير ذلك ،في  28فبراير  2018كاين واحد التعديالت
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جابتهم الحكومة عن طريق مراسيم ،اللي حقيقة تم�شي في واحد االتجاه
ديال تبسيط املساطر ،ديال تحديد اآلجال واملسؤوليات ديال رفض
ذيك املالحظات املتعاقب ـ ــة ( )les observations en cascadeإلى القضية
ديال التدبير الالمادي إلى غير ذلك ،هاذ القضية ديال تبسيط املساطر
مسألة أعتقد أساسية ،واحنا منهمكين في هاذ الورش.

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

املستشارالسيد موالي ابراهيم شريف:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
نشكركم على التوضيحات السيد الوزير ،وبطبيعة الحال–كيفما
أشرت–كاين القانون  12.90املتعلق بالتعمير ،واللي حدد واحد
املجال ديال  15كلم انطالقا من الحدود ديال املدار الحضري بالنسبة
للجماعات الحضرية ،ويتكلم على الحدود اللي خاصها تكون منظمة
بنص قانوني بالنسبة للمراكزاملحددة.
في هذه الحدود كاين–كيف قلت–كاين إلزامية الحصول على رخص
البناء ،ولكن اإلشكال اللي الحظنا هو أنه أول �شيء كاين اإلشكال من
التحديد ديال املراكزالحضرية في حد ذاتها حدودها باش نعرفو الحدود
ديالها واش كاين نصوص قانونية اللي تحدد لنا اإلحداثيات اللي كتحدد
لنا املحيط ديال املجال الحضري ،باش نقدرو نعرفو املجال الحضري،
وبالتالي نعرفو هذيك  15كيلومتراللي دايرة به.
املسألة الثانية نتكلم على أنه بالنسبة لهذيك  15كيلومتر خاص
رئيس املجلس الجماعي القروي خاصو يعطي رخصة ولكن بتنسيق مع
رئيس الجماعة الحضرية ،إذن ممكن تدخل ديال االختصاص.
كاين مسألة ثانية واللي أساسية وهي قضية تغطية هاذ املجال
بالوثائق ديال التعمير ،ملي نتكلمو على وثائق التعميركاين تصميم ديال
الهيئة ،ولكن ما كنلقاوهش في جميع املناطق وكذلك ما تنلقاوش حتى
األصل اللي هو التصميم التوجيهي ديال التعمير.
كذلك على مستوى التدبير ،نالحظ عدد كبيرديال املتدخلين ال على
مستوى رخص البناء على مستوى التجهيزات العقارية ،على مستوى
املجموعات السكنية ،على مستوى التقسيم املتدخلين كثر ،وكاين
تقارير اللي تكلم على أن تقريبا كاين ما يناهز  140توقيع انطالقا من
اقتناء األرض حتى التسليم النهائي .لكم اآلن تتخيلوالعبء اللي تتوضعو
اإلدارة على كاهل املواطن وعلى كاهل املستثمرمن أجل إنجازاملشاريع.
إذن ،السيد الوزير ،احنا اللي تنتطالبو به–كما أشارت السيدة
املستشارة–تجيبو قوانين اللي تكون ديال الزجر  66.12اللي نزيدو فيهم
العقوبات السالبة للحرية على املهنيين وعلى املخالفين للقوانين ،ولكن
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غادي يخصكم االجتهاد أكثر لتبسيط املساطر ،يخصكم أكثر املرونة
اللي تنتكلمو عليها واللي صار نالحظها في خالل معالجة امللفات ،هذا
ال�شيء غايب تماما ،وكذلك كاين جانب تجميع القوانين وتبسيط
املساطر ،وكاين القوانين تتخرج كل سنة.
إذن عندكم يعني واحد األوراش كبيرة خاصكم تشتغلو بها الزم هاذ
املرونة اللي تنتكلمو عليها نشوفوها في عين املكان.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد الوزير للرد على التعقيب إذا رغبتم في ذلك في
بضع ثوان ،تفضل.

السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة:
املحاور ديال االشتغال متفقين عليها ،بغيت نؤكد على واحد النقطة
ديال وثائق التعمير وإعادة االعتبار لواحد الوظيفة أساسية ديال
التخطيط ،كمجهود ،ما�شي كل�شي مقتنع بأننا خاصنا تخطيط وخصنا
وثائق التعمير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،ونشكركم على املساهمة في هاته الجلسة
وننتقل للسؤال األول املوجه لقطاع الصحة ،وموضوعه التغطية
الصحية للمستقلين وأصحاب املهن الحرة ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال،
السيد الرئيس تفضل.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السيدين أو السادة الوزراء املحترمين،
األخوات ،اإلخوة،
السيد الوزير،
استبشر املغاربة خيرا عندما صادق البرملان على قانون تعميم
التغطية الصحية بالنسبة للمهنيين ذوي املهن الحرة ،غير أننا اليوم
الزلنا لم نر أية مبادرة طيبة تشجعنا–نحن كبرملانيين–إلبداع والبتكار
مشاريع أخرى للتخفيف من معاناة املواطنين والستفادة الحرفيين
املهنيين الذين الزالوا ينتظرون بلهفة خروج هاذ القانون إلى حيز
التنفيذ ،خاصة الدرازة والنجارة واملهن الحرة وكذلك املهندسين
واألطباء ذوي املهن الحرة ،فإلى متى سينتظرهؤالء؟
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شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد الوزيرلإلجابة على السؤال ،تفضل.

وفيما يتعلق باملهن اللي هي منظمة أكثر بحال املهن ديال الطب
والصيدلة إلخ ،نحن في أشواط جد متقدمة تنتظرو اقتراحات ديال هاذ
املهنيين األخيرة قبل إصداراملرسوم وتطبيق التغطية الصحية بالنسبة
لهاذ الفئة هاذي.
شكرا.

السيد أناس الدكالي وزيرالصحة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشاراملحترم،
فيما يتعلق بسؤالك حول التغطية الصحية األساسية اللي
تنعتبروها اليوم أولوية اجتماعية في البرنامج الحكومي والوسيلة
للوصول إلى تغطية صحية شاملة كأداة للحماية املالية.

شكرا السيد الوزير.
لكم الكلمة السيد املستشارفي إطارالتعقيب ،تفضل.

اليوم نتكلم عن هذا الثلث األخير ،يعني نقولوأن اليوم الثلثين تقريبا
 %62اللي تم تغطيتهم إما بالراميد إما بالتغطية الصحية األساسية،
اليوم هاذ الثلث ديال العمال املستقلون املهنيون واألشخاص الغير
األجراء اللي تيزاولو نشاط خاص تيمثلو بين  10حتى  11مليون.
القانون تكلمتوعليه ،جات مراسيم ما كاينش �شي قانون راه باملوازاة
معه كاين قانون كذلك ديال املعاشات ألنه تيمشيو بجوج ،مرسوم اللي
تيحدد نسبة االشتراك في  %6.37تيحدد املكونات ديال هاذ الفئات
وقائمة األصناف واألصناف الفرعية ،هاذو فئات كثار بزاف ،وبالتالي
املشاورات كثيرة بزاف مع هاذ الفئات هاذو ،ثم هناك ما هو سيكون
صعب في هاذ املشاورات ،هو كيف يمكن تحديد الدخل الجزافي لكل
فئة ولكل صنف ولكل صنف فرعي؟
وهذه مسألة ديال تشاور ،ما يمكنش الحكومة تفرضها ولو أنه في
واحد الوقت خاصنا نحددو لكل صنف الدخل ديالو اللي غنبنيو عليه
املشاركة أو االشتراك الشهري أو الفصلي على حسب الكيفية ديال
األداء اللي كذلك تيحددها املرسوم والكيفية ديال التسجيل والتطبيق
ديال هاذ القانون.
الهيئات والجمعيات والغرف املهنية والتعاونيات وكذلك النقابات
واملجموعات املهنية مطالبة باش تعطينا كل املعطيات ،تعطى
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي اللي هو غادي يتم تكليفه بموجب
هذا القانون بتدبير هاذ التغطية الصحية ،تعطيه كل املعطيات ديال
هاذ الناس هاذو.
اليوم كاين لجنة فيها وزارة الصحة ،وزارة الشغل واإلدماج املنهي،
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي
اللي عملت سلسلة من املشاورات مع مجموعة من القطاعات12 ،
اجتماع كذلك قطاعي حكومي باش نحددو شكون هو املخاطب ديالنا
في كل قطاع ،تدار واحد الجدول زمني آخر ديال االجتماعات ،اليوم راه
احنا مشينا لواحد العدد ديال اللقاءات.
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املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الوزير.
في الحقيقة احنايا تنوهو بجميع املجهودات التي تبذل لفائدة
مختلف فئات شرائح املجتمع املغربي ،ولكن احنايا غيرنزيدو نأكدو لكم
أن الناس أنهم تينتظرو ،وتنزيدو نأكدو كذلك باش ما�شي الحكومة تجي
غدا وتقول لنا راه درنا لألرامل ،درنا لألطباء ،درنا لهذا راه مازال ما درتيو
والو السيد الوزير ،كحكومة وكوزارة كذلك.
احنايا دوزنا القانون وغنبقاو يمكن حتى نخرجو احنا تساال  21وهي
القوانين مازال ما وصالتش ملواليها وما استفادوش.
اللي تيهمني واحنا في الفريق االستقاللي تنوهو بجميع املبادرات
الطيبة ،وهذا داخل في هاذ اإلطار نوفرو التغطية الصحية للمستقلين
واملهنيين اللي ما عمرهم ما غيحلمو بها ،هذا مبادرة طيبة ،ولكن ملي
تنخرجوها للوجود الحكومة عاجزة على تنفيذها ،وهذا الذي يحز في
نفوسنا ونبقى متأسفين ،هاذ العمل ديال الحكومة فاين؟ خاصنا
نصارحو املغاربة أننا عجزنا وأننا غير تنطبلو وغير الشفوي ما عندنا
والو ،إذن فين هاذ القوانين؟ خرجناها واملدة ديالنا القانونية ديال
 2021ها هي على وشك االنتهاء.
هللا يجازيك بالخير السيد الوزير ،احنا تندعمو املبادرات الطيبة،
ولكن تنقولو لكم جمعو راسكم راه الشعب كلو تيغوت ،خاصنا
نديرو التفاتة ،سيدنا مؤخرا تيهتم بالتغطية الصحية وتيجعلها صلب
اهتماماته ،واحنا فاين؟
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة ،السيد الوزير ،في حدود الوقت املتبقى.

السيد وزيرالصحة:
بغيت أطمئنك بأن املشاورات متقدمة وأنه املسالة ما�شي ساهلة،
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وما يمكنش نكرهوالناس على أنهم يأديواالشتراك اللي مازال ما اتفقناش
على أشنو هو الدخل الجزافي .ملا غادي نتفقو على الدخل ديال كل فئة
غادي يمكن نتقدمو لألمام.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
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( ،)Stérilisateursيتم إدراجها في عقود مبرمة ،هناك عقود مبرمة في
كل مستشفى اليوم ،حيث مشينا للمستوى ديال املندوبية إلى مستوى
املركز االستشفائي هو اللي تيتكلف بالصيانة ،هاذ ال�شي كله لتحقيق
القرب ولتحقيق النجاعة مع شرط تأهيل املوارد البشرية ،خاصة
التقنية باش يمكن تقوم بهاذ الدور هذا.
شكرا.

شكرا السيد الوزير.
السؤال الثاني موضوعه صيانة األجهزة الطبية باملستشفيات
العمومية ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة
واملعاصرة ،تفضل السيد املستشار.

شكرا السيد الوزير.
لكم الكلمة السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد عبد الرحيم الكميلي:

املستشارالسيد عبد الرحيم الكميلي:

شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
الزالت إشكالية األجهزة الطبية مطروحة بحدة في ظل عدم تمكن
العديد من املواطنين من االستفادة من هذه األجهزة باملستشفيات
العمومية ،بسبب توقفها وغياب الصيانة والتتبع.

شكرا السيد الوزير.
احنا ما تنشكوشاي في العمل ديالكم اللي تتقومو به ،ولكن ،السيد
الوزير ،راه كاين واحد اإلشكال كبير ،هاذ الكالم ديالك في شكل والواقع
في شكل ،ألن اليوم تنشوفو كاين  %80ديال املعدات اللي هي عاطلة
خاسرة ألن الناس اللي هي تتشكى من هاذ املشكل ديال األجهزة عاطلة
خاسرة ،ألن الناس اليوم إلى بغات تتدير راديو ( )L’IRMوإلى بغات تدير
سكانير خاصها  7شهور 8 ،شهور ،باش تدير واحد الراديو ،حتى ذاك
السيد اللي تيعيطو عليه تيقولو ليه أجي باش تدير سكانير تيقول له
أودي راه مات  3شهور هاذي باش مات ،انتوما عاد تفكرتوه؟ راه كاينة
مشاكل كبيرة اللي تتعيش فيها املستشفيات ،السيد الوزير ،ما نكذبوش
على راسنا ،خاص الناس تعرف الواقع ،املغاربة خاصهم يعرفو الواقع،
راه كاينة  %80ديال املعدات اللي هي خاسرة واللي هي تتحملو املسؤولية
ديالها.

في هذا اإلطار ،نسائلكم عن التدابير املتخذة لتعزيز عملية صيانة
األجهزة الطبية باملستشفيات العمومية.
وشكرا.

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

السيد وزيرالصحة:
شكرا السيد املستشار.
ما عندناش غياب الصيانة ألنه اليوم النسبة ديال املعدات اللي
هي معطلة أو عرفت تعطيال في  2018ما فاتش  ،%10ما بين  5و.%10
كذلك امليزانية املخصصة هاذ السنة  146مليون ديال الدرهم بزيادة
 %9باملقارنة مع السنة املاضية.
مسألة الصيانة عرفت تقدم عبر مراحل من  2009إلى 2013
تم تفويت هاذ الصيانة إلى املصالح الالممركزة ،مع تفويت كذلك
اإلمكانيات واملوارد البشرية التقنية خاصة ،ثم تخلقت في 2016
مصلحة في املديريات الجهوية خاصة بالصيانة ،ثم تم رصد ميزانيات
مهمة للصيانة ودفاترتحمالت نموذجية خاصة بالصيانة.
الصيانة ديال املعدات الطبية الثقيلة سكانير،)L’IRM( ،

السيد رئيس الجلسة:

احنا راه تنعيشو مشاكل ،اليوم وحدة تتعيط من فاس للفريق
ديالنا تتقول لك أودي بأن اليوم طلبت سكانير عندها سرطان ،طلبت
سكانير قالو لها حتى شهر  ،11وفين هاذ ال�شي السيد الوزير؟ كاين
مشاكل كبيرة ال من موارد بشرية ،ال من أطباء ،ال من معدات.
وشوف ،السيد الوزير ،تبعو املسائل ديالكم راه هاذ ال�شي اللي
تتديرو فيه راه ما�شي معقول ،واملغاربة راه هما عايشين في واحد
اإلشكال كبير .احنا تنقولو لك احنا كنديرو املار�شي إلقليم برشيد،
واش أعباد هللا عدنا  ،540000عندنا  10أسرة اللي خاصة للوالدة
واش هذا معقول؟ العياالت تيتخالفو ،وذاك ال�شي اآلخر تيولي عندنا
 30امرأة تتولد في النهار ،عندنا  10األسرة ذاك ،ال�شي اآلخر تيولد في
األرض ،حرام وعيب.
هللا يجعل التقليد ديالهم عليك السيد الوزير.
وشكرا.

عدد 30–70ابعش 30ش 6(330يام 6ام )6

الجريدة الرسمية للبرملان

5885

السيد رئيس الجلسة:

على مجموعة ديال اإلشكاليات اللي في الحقيقة تجاوبتو معنا فيها.

شكرا السيد املستشار.
في إطار التعقيب أو للرد على التعقيب لكم الكلمة السيد الوزير،
تفضل.

السؤال ديالي ،السيد الوزير ،إثارة قضية توجه املصحات الخاصة
باملغرب إلى وقف التعامل مع مؤمني الصندوق الوطني ملنظمات
االحتياط االجتماعي ( )CNOPSجدال واسعا في صفوف املواطنين ،مما
ينذرباحتقان اجتماعي إذا لم تتوافق الحكومة مع هذه املصحات.

السيد وزيرالصحة:
الثقافة املغربية الشعبية ديالنا هاذ الكالم اللي قلت في األخير راه
خطير ،بغيت نقول لك بأنه أنت كذلك قم باملسؤولية ديالك ،دير
لجنة استطالعية ،ونعطيك أي مستشفى سير شوف واش  %80ديال
املعدات هي معطلة؟
يااله دير لجنة استطالعية من غدا مرحبا ،ال ما�شي الناس اللي
تتشكى ،أنت قم بالدور ديالك ،ودير اللجنة ديالك هللا يخليك ،ما
تجيش تقول لي الناس ،ما تكذبش على املواطن ،وجيتي عندي للمكتب،
قلت لك غيكون مستشفى جديد في سطات وكاين واحد العدد ديال
املستشفيات اليوم تتبنى باش يمكن نسهلو ونحسنو املستوى وجودة
العالجات ،ما تبقاش تدير هاذ األسلوب هذا اللي هو ما بقاش خدام
اليوم.
إلى بغيتي الثقة تكون في املواطن خاص أي واحد فينا يقوم بالدور
ديالو ،احنا نقولو الحقيقة وأنت كذلك تعامل بدون مزايدات ،ودير
هاذ اللجان ديالك ،اآلليات اللي تيعطيها لك القانون ديرها وتيعطيها
لك الدستور ديرها وأجي شوف فعال واش  %80املعدات خاسرة .هذا
كذب.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
وننتقل للسؤال الثالث ،موضوعه توقيف العمل بالتغطية الصحية
من طرف املصحات الخاصة ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من
الفريق الحركي لتقديم السؤال ،تفضل أموالي عبد الرحمن.

املستشارالسيد عبد الرحمان الدري�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
األخت الوزيرة،
اإلخوان املستشارين،
أخواتي املستشارات،
أوال ،السيد الوزير ،هو العمل في القطاع ديال الصحة ما�شي عمل
عادي وما�شي سهل ،وبالتالي املجهودات مشكورين عليها ،واحنا وقفنا

وعليه نسائلكم ،السيد الوزير ،كما يلي:
 ما هي مستجدات هذا امللف؟ وما هي التدابيراالحترازية التي ستتخذونها في حالة توقف املصحاتالخاصة على العمل بالتغطية الصحية؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
قبل ما نعطيكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال كاين
هناك نقطة نظام من السيد رئيس فريق األصالة واملعاصرة ،تفضل.

املستشارالسيد عبد العزيزبنعزوز:
بغيت نقول للحكومة.

السيد رئيس الجلسة:
في تسييرالجلسة؟

املستشارالسيد عبد العزيزبنعزوز:
في تسييرالجلسة والدستور.

السيد رئيس الجلسة:
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد العزيزبنعزوز:
البرملان هوالذي يراقب الحكومة وليس الحكومة التي تراقب البرملان،
باش يقول لنا السيد الوزيرآش غادي نديرو ،ويديرها في الدماغ ديالو،
احنا اللي غادي نقولو لو ما�شي هو اللي غيقول ،ما�شي هو اللي تيراقب
البرملان ،ويحشم شوية على عرضو ،ويعرف حدود االختصاص ديالو.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على سؤال الفريق الحركي حول
املوضوع ديال توقيف العمل بالتغطية الصحية من طرف املصحات
الخاصة ،تفضل السيد الوزير.
تفضل السيد الوزيرفي تسييرالجلسة السيد الوزيرما �شي الرد على
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نقطة نظام ،أرجوك.

السيد مصطفى الخلفي الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني الناطق الرسمي
باسم الحكومة:
في تسييرالجلسة ،األسئلة التي تطرح عندها عالقة بتسييرالجلسة؟
ما يمكنش توجه الوزراء أو الرد على الوزراء ونستعملو عبارات غيرالئقة
بهذا الفضاء في مواجهة الوزراء ،العالقة مبنية على االحترام وخصها
تبقى في هاذ األساس.

السيد رئيس الجلسة:
من الضروري.
شكرا هناك احترام متبادل من طرف ال املستشارين وال من طرف
أعضاء الحكومة.
لكم الكلمة السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزيرالصحة:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشاراملحترم،
أشكرك على هذا السؤال املهم فعال اللي تيهم املصحات الخاصة
واللي تتعتبرقطاع حرواللي يعني تتمارس عملها في إطارالقانون 131.13
ديال مزاولة مهنة الطب.
فيما يتعلق باملسألة ديال األثمنة أو التعريفة املرجعية فهي تتحكم
فيها املادة  18من القانون  65.00اللي تتنظم العالقات بين الهيئات
املدبرة للتأمين ومقدمي الخدمات بما فيها القضية ديال التعريفة،
والهدف منها هو يكون عندنا واحد املرجع ديال استرداد املصاريف
بالنسبة للمؤمنين.
هناك اتفاقيات وطنية ،فعال اإلتفاقية الوحيدة اللي كاينة هي
ديال  ،2006ما تمكناش باش نحينوها ،ألن في إطار مشاورات ،ملا ما
كنتفهموش كتستمر هاذ االتفاقية كتبقى جارية ،أو الحكومة يمكن لها
تغيرها وتغير األثمنة في اتجاه باألساس في اتجاه أنه الباقي أداؤه ديال
املواطن يتقلص.
اليوم نحن في خطى متقدمة في هاذ املشاورات ،اليوم كاين إرادة
على عكس ما قلتوه ألن ما ينشر في الجرائد ،حتى هاذ القضية اللي
كانو كيقولو راه ما كاينش ،ألن اللي كنالحظ من طرفي هو إرادة ،هو ثقة
متبادلة ،هو الرغبة ديال جميع األطراف ،ما�شي غير الخواص ،الوزارة،
الوكالة الوطنية اللي دارت واحد العمل مهم ،ديال التقريب بين اآلراء،
وكذلك الهيئات املدبرة ،ألن هي اللي أساسية ،موافقتها أساسية وعندها
الفلوس ديال الناس املؤمنين باش تعطيهم حقوقهم باش ما يبقاوش
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يخلصو من جيبهم أكثرمن ذاك ال�شي اللي خلصو ،مع العلم أنه خاصنا
نمشو إلى أثمنة معقولة.
اليوم كاين واحد العمل مهم في إطارهاذ اإلتفاقيات اللي فيه مراجعة
التعريفة ،كاين أثمنة اللي غتقلص ،كاين أثمنة اللي غتزاد ،وكاين كذلك
أعمال جديدة أساسية اللي ما كانتش مأخوذة بعين االعتبار.
ثم هناك دينامية أخرى اللي غتخلينا نمشيو إلى التحكم الطبي في
النفقات ،مسألة أساسية ،االعتماد على بروتوكوالت عالجية ،االعتماد
على مسارات العالج باش ما يبقاش التفريط في استعمال هاذ الخدمات
ديال التأمين وباش ما يكونش هناك كذلك استغالل من طرف بعض
مقدمي الخدمات استغالل غيرصائب.
شكرا.

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

املستشارالسيد عبد الرحمان الدري�سي:
كلنا ،السيد الوزير ،نطمح إلى تجويد هاذ العمل والثقة ما بين
املؤسسات ،وبالتالي نشكركم ،السيد الوزير ،على الجواب ديالكم.
وانطالقا منه وتفاعال مع توضيحاتكم نسجل في الفريق الحركي
املالحظات التالية:
نؤكد أن توجه املصحات الخاصة إلى وقف التعامل بالتغطية
الصحية هو بمثابة إعالن عن عدم تقديم الخدمات الطبية للمؤمنين،
والتي هي حق لهم ،يؤدون عنها أقساطا شهرية تقتطع بشكل إجباري
من املنبع ،لذا ندعو الوزارة إلى إيجاد حل لإلشكالية بشكل مستعجل.
وكما جاء في الجواب ديالكم ،السيد الوزير ،أنه اإلتفاقية ديال
 2006إلى حدود الساعة لم تتمكنوا في الحقيقة باش يمكن تلقاو واحد
التوافق ما بين الوزارة ومابين هاذ الناس هاذو؛
نعتبر ،في الفريق الحركي ،أن تعميم التغطية الصحية مدخل
أسا�سي ملعالجة إشكالية القطاع ،فرغم املجهودات املبذولة في هذا
النطاق ببلورة مجموعة من البرامج تروم تعزيز وتقوية الحماية
االجتماعية ،كبرنامج املساعدة الطبية "راميد" الذي نتطلع إلى إصالح
اختالالته وجعل بطاقته بطاقة وطنية ،صالحة للعالج في جميع
مستشفيات املغرب ،والتأمين اإلجباري الخاص بالطلبة الذي لم يفعل
بعد ،والتغطية الصحية للمهاجرين والتأمين اإلجباري األسا�سي على
املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير
األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،والذين نطالب الحكومة بالتعجيل
بإصدارمراسيم تطبيقية في انتظارمصادقة البرملان على مشروع قانون
مهم يتعلق بتمكين الوالدين من التغطية الصحية ،فبالرغم من ذلك
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ف  %45من املغاربة خارج التغطية الصحية وتختلف النسبة حسب
الجهات؛
رابعا ،إن تحقيق أهداف التغطية الصحية رهين باالستثمار في
التجهيزات والبنية التحتية الصحية واملوارد البشرية ،فتعميم التغطية
الصحية لم يحقق مراده ما لم يجد املؤمن بنيات صحية الئقة ومجهزة
وأطباء في مختلف التخصصات ،وتفعيل التفتيشية ،السيد الوزير،
هللا يجازيك بخير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد الوزيرللرد على التعقيب ،تفضل.

السيد وزيرالصحة:
شكرا السيد املستشار.
فعال التفتيش واملراقبة هاذي كذلك محاور اللي غادي تكون في
الدينامية ديال التفاوض إلى وقعنا على االتفاقية .االتفاقية اللي بغينا
احنا هو باملوازاة نقويو الدور ديال الوكالة الوطنية ديال التأمين الصحي
باش يكون عندها إمكانية ضبط مدى احترام التقدم ببعض العقوبات،
ملا يكون عدم احترام مضامين هاذ االتفاقية ،ألن مسألة أساسية.
ثم مسألة أخرى هو أنه اليوم إلى ما اشتغلناش على مؤشرات ديال
التتبع ،إلى ما خدمناش على مسألة ديال البروتوكوالت ،إلى ما راجعناش
املصنف ديال األعمال الطبية أو األعمال البيولوجية ودرنا لو التحيين
ديالو غيبقى دائما واحد سوء تفاهم وواحد الهدر ربما ديال اإلمكانيات
ديال هاذ املؤسسات املؤمنة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،وأشكركم على املساهمة في هذه الجلسة
الدستورية.
وننتقل إلى السؤال املوجه لقطاع إصالح اإلدارة والوظيفة
العمومية ،وموضوعه تدني الخدمات اإلدارية ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار لبسط السؤال .تفضل
السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد العزيزبوهدود:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
تتعرفو بأن واحد العدد كبير من املغاربة ما بقاوش تيثيقو في
اإلدارة ،وسيدنا هللا ينصرو أعطى التعليمات واألوامر باش تصلح هاذ
الوضعية ،وهاذ ال�شي خال وزارتكم تدير واحد البوابة باش الشكايات
ديال املواطنين اللي عندهم مشاكل إدارية.
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والسؤال ديالنا :أشنو درتو باش تنجحو هاذ املشروع وترجعو الثقة
ديال املواطنين في اإلدارة؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد الوزيراملنتدب ،تفضل.

السيد محمد بنعبد القادر الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار على تفضلكم بهذا السؤال ،اللي سبق
لي جاوبت عليه في شهر نوفمبر من السنة املاضية ،ولكن ال بأس ألنه
السؤال يحتاج دائما إلى تحيين املعطيات املتعلقة به.
الدستور نص على أن املرافق العمومية ملزمة بتلقي شكايات
ومالحظات واقتراحات املرتفقين وبتأمين تتبعها ،وهاذ الحكومة ملي
فتحت هاذ امللف ما لقاتش كاين واحد املنظومة منسجمة وموحدة
وفعالة لتلقي الشكايات ،ما كايناش ،يعني كل إدارة عندها آجال ومساطر
ومتاهات ديال مكاتب الضبط ،فوضعنا واحد البوابة بمرسوم اللي
كينظم الكيفيات ديال التلقي ما�شي فقط الشكايات ،حتى املالحظات
واالقتراحات ديال املرتفقين وانطلقت هاذ البوابة في شهر يناير ،2012
يناير  ،2018ونقدر نقول لكم بأن هاذ البوابة من اإلنجازات الناجحة
جدا من الناحية ديال الفعالية ديالها ،ألن هذا نظام رقمي نظام
معلوماتي ما�شي ساهل ،يمكن توقع فيها أعطاب وتيمكن ولكن من
األنظمة اللي تتشتغل وفي تصاعد مستمر ،وخلقت واحد القناة ديال
التواصل وديال الثقة لدى املواطنين.
هناك أرقام مهمة جدا هناك موظفون تم تكوينهم على التعامل مع
هاذ البوابة اللي عندها مكاتب أمامية ومكاتب خلفية للمعالجة ،واحنا
اآلن بصدد إعداد التقريرالتركيبي لكل هاذ الشكايات حسب القطاعات
وحسب املواضيع ديالها ،سنقدمه للسيد رئيس الحكومة وسيتم
تقاسمه بطبيعة الحال مع نواب األمة ومع الرأي العام الوطني.
إذن هذه فقط واحدة من الرافعات األساسية الستعادة الثقة
ما�شي بوحدها ،ولكنها أساسية ونعتبرها ناجحة.
وشكرا السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
لكم الكلمة السيد املستشارفي إطارالتعقيب.
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املستشارالسيد محمد البكوري:
شكرا السيد الرئيس.
وشكرا السيد الوزيرعلى جوابكم.
في الحقيقة األمريتعلق بتدني الخدمات اإلدارية ،جات مشكل ديال
الشكايات هي واحدة من مجموعة ديال األمور اللي املواطن تيعاني منه،
ولذلك رغم ذلك أشكركم على جوابكم رغم كل املجهودات املبذولة
ورغم كل التراكمات اإليجابية لإلدارة العمومية بعد االستقالل ،والتي
ساهمت األطر املغربية والزالت في أداء وظيفتها الوطنية في االرتقاء
بمستوى املرافق العمومية ،إال أنه في السنوات األخيرة وجدنا أن اإلدارة
املغربية استقالت تقريبا من أداء وظيفتها ،وبدأت تتهرب من املسؤولية
وال تريد تحملها ،ال�شيء الذي انعكس سلبا على أدائها وأداء املرفق
العمومي ،مما أدى إلى تدني الخدمات العمومية وهذا هو سبب نزول
هذا السؤال.
فبالرغم من الخطب امللكية الصارمة والقاسية في بعض األحيان،
وبالرغم من مجهودات الحكومة في هذا اإلطارإال أنه يجب أن نعترف بأن
الخدمات العمومية متردية واملواطن غير راض عنها تماما ،خصوصا في
القطاعات ذات البعد االجتماعي ،لذلك فإنه يقت�ضي منا ومنكم وقفة
تأملية لوضع األصبع على الداء وتحديد أسباب هذا التردي والراجع إلى
بؤس الخطاب السيا�سي الذي يتجه كله نحو تخوين اإلدارة بشكل غير
الئق.
لذلك ،السيد الوزير ،يجب إصالح أوضاع اإلدارة وتحفيزها وتطبيق
مبدأ املحاسبة والضرب على أيدي املتالعبين بمصالح املواطنين.
العديد من الشكايات التي تتدفق من املواطنين على هذا املوقع ،سواء
املقيمين أو من أبناء جاليتنا باملهجر ،تهم أساسا الترامي على أرا�ضي
الجموع ونهبها أو املس باألمالك الخاصة للمقيمين بالخارج ،وهو محور
تظلماتهم ،خاصة بسبب بطء املساطروتعقيدها.
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السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح
اإلدارة وبالوظيفة العمومية:
شكرا على هذا التعقيب السيد الرئيس وإن كان ال يمكن أن نختزل
الكثير من االختالالت والتأخرات اللي تتعرفها بالدنا في قطاعات كثيرة
في اإلدارة ،هناك مئات آالف املوظفات واملوظفين تيشتغلو بروح
وطنية وتفاني ،لذلك فكاين استقرار وكاين أمن في البالد وكاين نمو
اقتصادي واملغرب بلد ناجح حيث كاينة إدارة كتشتغل ،واالختالالت
راه فيها ،كما قال جاللة امللك حفظه هللا ،هناك تضخم في التشخيص،
خاصنا االجتهاد ،املجلس األعلى دار التشخيص ،املجلس االجتماعي
واالقتصادي دار التشخيص ،وسيط اململكة دار التشخيص ،دبا احنا
تنشتغلو باش نطورو اإلدارة ال في املرافق ديال االستقبال وال في اآلليات،
غير مؤخرا نشرنا دليل على تبسيط املساطر املتعلقة بنزع امللكية ودليل
املواطن لكيفية االستفادة من حقو في التعويضات ،فدخلنا في واحد
املرحلة جديدة ديال الرقمنة وديال تبسيط املساطر وديال حسن
االستقبال ،اللي يمكن نعطيكم هاذ األرقام اللي تتعكس ثقة املواطن في
اإلدارة 112778 :شكاية اللي تقدمت وتتشمل  112إدارة ،ونقدرنعطيك
بأن نسبة الرضا املواطن ( )la Satisfactionديال املواطن وصلت ألكثر
من  %67معبرعنها في البوابة الوطنية للشكايات.
شكرا السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،وأشكركم على املساهمة في هذه الجلسة.
وننتقل للسؤال املوالي املوجه لقطاع الصناعة التقليدية،
وموضوعه تزويد التجمعات الحرفية بمعدات اإلنتاج ووسائل الوقاية،
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة ،تفضل
السيد املستشار.

املستشارالسيد امحمد احميدي:

وهنا نلتمس منكم املعالجة الناجعة للشكايات وحث بعض املصالح
اإلدارية املعنية على تجنب الردود الناقصة أو األجوبة التدليسية
املجانبة للصواب واملخالفة للحقائق ،مما يعمق الجرح ويزيد من تعقيد
األمور ،ال�شيء الذي يخلف تداعيات عكسية وسلبية تؤدي في العديد
من املناسبات إلى التظاهر وخروج املواطنين إلى الشارع احتجاجا على
سوء سالمة تدبيرهذه الشكايات.

شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدة كاتبة الدولة،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
بالنظر إلى أهمية التجمعات الحرفية باعتبارها إحدى اللبنات
األساسية ،بكل صراحة للناتج االقتصادي املغربي ،والدور الكبير الذي
تقوم به في الحياة االجتماعية واالقتصادية باملدن ،وأيضا استنادا،
السيدة كاتبة الدولة ،إلى التزاماتكم السابقة في مجال النهوض بواقع
القطاع ديال الصناعة التقليدية ،لذلك نسائلكم:

شكرا السيد املستشار.
لكم رغبة في الرد على التعقيب ،تفضلو السيد الوزير.

ما هي التدابير التي تنوون القيام بها لتزويد التجمعات الحرفية
بمعدات اإلنتاج ووسائل الوقاية إلى غيرذلك؟

وشكرا لكم السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
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شكرا.

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

السيدة جميلة مصلي كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل
الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي مكلفة
بالصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
السيد الرئيس.
السيد املستشاراملحترم،
أوال ،هاذ املوضوع املرتبط باملعدات التقنية هو يحظى بأهمية كبيرة
في إطار برامج الوزارة املرتبطة بتأهيل مجمعات الصناعة التقليدية
والوحدات املشتغلة ،فاليوم نعطي الرقم اإلجمالي تقريبا  22مليون
درهم ،بما يعادل  230تجمع حرفي تم إعطائها معدات تقنية االزمة
منذ  2007إلى اآلن ،وعندنا اليوم  11مركز تقني على املستوى الوطني،
وهذه املراكز بالنسبة لنا مهمة ،ألنها كتضمن التعاضد في املعدات،
تضمن التعاضد كذلك بين الصناع ،وهاذ موجود في مجموعة من
املدن ،واحنا نحرص في كل الزيارات امليدانية التي أقوم بها ،أحرص
شخصيا على زيارة هذه التجمعات أو السؤال عن أوضاعها وأحوالها،
وإذا كانت هناك مشاكل إيجاد الحلول لها ،ألنه فعال اليوم املوضوع ،ألن
سؤالكم فيه جزأين ،السؤال مرتبط بالعتاد وهذا–كيف ما قلت–احنا
في كتابة الدولة واعين به وكنشتغلو عليه وكنحرصو على هاذ املنطق
ديال التجميع ديال الصناع في هاذ املراكزباش تكون عندهم ،ألن ما�شي
جميع الصناع عندهم إمكانية الحصول على هاذ العتاد غالبا اللي
كيكون بأموال ما�شي في اإلمكانية ديالهم.
السؤال الثاني مرتبط بالوقاية ،هذا السالمة املهنية هي كذلك
كتدخل في البرامج التي نشتغل عليها ،واليوم نستعد إلطالق حملة
وطنية في هاذ املوضوع واللي غادي تكون مناسبة للمزيد من التـأكيد
على أهمية السالمة املهنية للصناع والصانعات.

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

املستشارالسيد امحمد احميدي:
شكرا السيدة كاتبة الدولة.
بكل صراحة فعال أعطينا الوقت الكافي ،السيدة كاتبة الدولة،
ألن ناقشنا معك مرارا وتكرارا في السنوات املاضية ،املوضوع ديال
الوضعية املزرية لقطاع الصناعة التقليدية والصناع التقليديين على
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الصعيد الوطني ،فأعطيناك الوقت الكافي وكانت هناك إلتزامات بكل
صراحة شخصية من طرفكم للنهوض بهاذ القطاع ،ولكن لألسف أنت
مشيتي تكلمتي على املبالغ املالية املرصودة ولكن احنا كنذكرو على
الحكامة ،ألن ما ينقصنا في هاذ القطاع هو الحكامة ،ألن هناك عدد
كبير من التجمعات أحيانا كتجبر بعض املحالت فارغة ،ليس هناك
تتبع من طرف كتابة الدولة أو الوزارة اللي كانت سابقا ،وهذا ما�شي
غيرفي الوقت ديالكم بكل صراحة ،هذا منذ الحكومات املتعاقبة هناك
مشاكل في ما يخص قطاع الصناعة التقليدية ،في ما يخص هاذ ال�شي
ديال املجمعات ،وحتى التجمعات ديال الصناع التقليديين هناك بعض
الصانعات والصناع التقليديين اللي أكفاء الذين يستحقون هاذ املحل
ويستحقون بأن غيرفع بالقطاع ،ألن ما أحوجنا بالدعم لهاذ الناس
هاذو ،ولكن لألسف ،هناك عدد كبير من املحالت اللي مغلقة ،ولكن
الوزارة كتبقى بأن كتنظر لهاذ املشاكل ولكن معندهاش الحلول بكل
صراحة اللي كننتظرو ،إلى جانب املشكل ديال العاصمة ديال الجهة
طنجة–تطوان -الحسيمة التي تفتقر إلى املجمع ،إلى أبسط األشياء،
معندناش املراكزديال التكوين ،بوابة ديال املغرب نحو أوروبا.
السيدة كاتبة الدولة ،أنت عارفة هذا ال�شئ هذا ،وفين اإللتزامات
ديالكم؟ ألتزمت معايا شخصيا في مدينة طنجة قلت بأن سنعمل ،نهار
تم تدشين ذيك األسواق ديال االقتصاد االجتماعي اللي كان في الدار
البيضاء ،قلت بأن غادي نديروه في طنجة إلى حد اآلن ،مرت ثالثة
سنوات على انتدابكم على هاذ القطاع ولكن لم نر النور ،سواء ال من
الناحية ديال املجمع ،وكنشكرو بأن السيد رئيس الجماعة إلى حد اآلن
ما�شي كنشكروه ألن احنا راه عبء على الجماعة أعطونا �شي مراكزاللي
كنتكونو فيها وبعاد ،التزمنا معهم ستة أشهر قلنا  ..كنكرروها ولكن
لألسف ،كنشوفو بأن كاتبة الدولة في هاذ املجال هذا معطياش األهمية
لهاذ القطاع في مدينة طنجة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لك الكلمة السيدة كاتبة الدولة للرد على التعقيب ،في حدود الوقت
املتبقى ،مزال شوية غيرزيدي ،تفضلي.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي مكلفة بالصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
شكرا لكم السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار،
أوال ،احنا هاذ املدة اللي دوزنا في هاذ القطاع ما�شي غير كنا كنتبعو
املشاكل ولكن كنتبعها وكنوضعو برامج ،والحمد هلل هناك برامج
وأنتما ما�شي غريب على هاذ القطاع ،أنت رئيس غرفة وكتعرف مزيان
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املجهودات اللي مبذولة والبرامج اللي كنفذوها.
أوال في ما يخص موضوع املجمعات ،ألن السؤال على العتاد ومشيتي
في التعقيب على املجمعات ،املجمعات أنتما كتعرفو أن السياسة اللي
لقينا أنها كانت كتعطى لألفراد ،اليوم احنا التوجيه اللي كاين واللي كاين
املدراء ديالنا على املستوى الترابي أن هذه املجمعات الصناعة التقليدية
هي ملك ديال الدولة ،وبالتالي خص االستفادة منها تكون للتعاونيات
وللتجمعات ،يعني ما مشيناش في منطق الفردي لألشخاص ،هذا
مستوى.
واليوم قمنا بواحد العمل اللي تنعتبرو شخصيا مهم جدا بفضل
األطر ديال كتابة الدولة اللي اشتغلو فيه واملدراء ديالنا الجهويين هو
إحصاء كل بنيات التحتية والفضاءات التي تتوفر عليها كتابة الدولة
املكلفة بالصناعة التقليدية ،واللي اعطاتنا اليوم الخريطة واضحة
حول البنيات واالشتغال ديالها ،وهذا عمل ما�شي ساهل ألنه خذا منا
وقت كبير وكبير جدا من أجل أننا نحصيو املمتلكات اللي كاينة وأشنو
الفعالية ديال هاذ املؤسسات.
املسألة األخرى ذكرتو موضوع طنجة ،موضوع طنجة هذا سبق لنا
ناقشناه وكنا عندكم في جلسة ترأسها السيد رئيس الحكومة شخصيا
مع الجهة ،وتطرحت فيها املشاكل ديالها بكل التفاصيل ،املوضوع ديال
طنجة تتعرفو أنه مبرمج السوق التضامني في مدينة طنجة مبرمج وأنه
بطبيعة الحال البرمجة تتم مع شركاء آخرين واملوضوع في الطريق ديال
التسوية ديالو.
إذن جميع االلتزامات ديالنا معكم احنا تنحرصو على الوفاء بها.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة كاتبة الدولة.
السؤال الثاني موضوعه التكوين في مهن الصناعة التقليدية،
الكلمة للسيد املستشار من فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب لبسط
السؤال ،تفضل.

املستشارالسيد يوسف محيي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السيد الوزير،
السيدة والسادة املستشارين املحترمين،
يشكل قطاع الصناعة التقليدية ثاني قطاع مشغل باملغرب بساكنة
نشيطة تقدر ب  2.300.000حرفي وحرفية ،اللي تينتجو حوالي %7
من الناتج الوطني في بالدنا .أهمية هذا القطاع ال تقف عند العبء
البعد االقتصادي ،بل كذلك اشمل املقومات الحضرية ذات الحمولة
الثقافية والفنية والتراثية املوجودة في منتوجات الصناعة التقليدية.
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نظرا لهاذ األهمية تتبقى تنافسية القطاع واإلقبال على املنتوجات
دياولو من األولويات الواجب إنجاحها ،ولن يتسنى ذلك إال من خالل
عنصربشري كفء ومتمرس ومكون أحسن تكوين ،وهاذ املهمة الصعبة
موكولة لوزارتكم ،السيدة الوزيرة ،وأنتم مشكورين على املجهودات
ديالكم.
قطاعكم تيقوم بهاذ املهمة عبر  58مؤسسة موزعة على جميع
أطراف اململكة من خالل منظومة قائمة بذاتها ،تضم التكوين األسا�سي
والتكوين املستمر ،وأنتم اآلن بصدد تفعيل اإلستراتيجية الوطنية
للتكوين املنهي املوقعة في  30مارس  2016واللي تتم�ضي إلى غاية ،2021
واللي من بين األهداف ديالها ديال االستراتيجيات تكوين  61600شاب
بالتدرج في هاذ الفترة.
إلى حدود اليوم ،السيدة الوزيرة ،تم إدماج  6600متمرس في 2016
و 7700في  2017و 7800في  ،2018أي تقريبا  21000متمرس خالل
هاذ  3سنوات.
السؤال السيدة الوزيرة :هل تظنون أنكم تستطيعون تكوين
 40000متمرس في السنتين املتبقيتين من عمرهذا البرنامج؟
كذلك بغينا هنا نشيدو بالشركاء ديالكم في هاذ البرنامج اللي هما
غرف الصناعة التقليدية ،واللي هما االتحاد العام ملقاوالت املغرب،
وكذلك بغينا نذكرو بأن هاذ النمط من التكوين اللي ركزنا عليه اللي هو
نمط نتاع التدرج تيعطي نتائج جد مهمة بالنسبة لإلدماج ديال الشباب
في سوق الشغل ،وهنا مربط الفرس ،ألن إدماج الشباب وولوج سوق
الشغل هو الهدف األسمى وهو صلب اإلستراتيجية امللكية وعمق ورقة
طريق التكوين املنهي اللي أشرف عليها جاللة امللك نصره هللا ،واللي
غادي تعطي لبالدنا إن شاء هللا  12مدينة مهن وكفاءات ،وفي هاذ املدن
هذه غادي يكونو إن شاء هللا  6معاهد ديال الصناعة التقليدية وهذا
كله في أفق .2021
لهذا ومن أجل حكامة جيدة وملالءمة التكوين مع مطالب السوق
وتحقيق هاذ اإلدماج أكثر للشباب غادي يتم إشراك املهنيين والجهات
في حكامة وتسيير هاذ املعاهد ،هذا هو التصور اللي كاين اليوم واللي
عملتو عليه مجموعين.
السؤال ديالنا الثاني ،السيدة الوزيرة ،هو اإلستراتيجية ديالكم
ديال الدولة إلعداد جيل جديد من معاهد التكوين في مهن الصناعة
التقليدية وهيكلة املعاهد املوجودة من اآلن ،هاذيك  58مركز على
أساس هاذ الحكامة الجيدة اللي كتستند على إشراك املهنيين وعلى
إشراك الجهات في التسييرعلى غرارما سيعمل به في هاذ مدن الكفاءات
واملهن من خالل املرورعبرالتسييراملفوض.
شكرا السيد الرئيس.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لك الكلمة السيدة كاتبة الدولة.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي مكلفة بالصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا لك السيد املستشار املحترم على هذا السؤال وعلى إثارة هذا
املوضوع ،ألنه اليوم فعال ال يمكن أن نتحدث عن تنمية الرأسمال
البشري املوجود واملهتم بقطاع الصناعة التقليدية باعتباره ،أوال،
هناك إمكانيات كبيرة في هذا القطاع ،انتما ذكرتو انه أكثر من %20
ألن  2.3أكثر من  %20من الساكنة النشيطة املغربية تتشتغل في قطاع
الصناعة التقليدية ،وهناك إمكانات أخرى هائلة في العالم القروي
بعضها استثمروبعض اآلخريمكن لنا نستثمروه.
اليوم عن طريق التكوين وعن طريق تأهيل الرأسمال البشري يمكن
لهذا القطاع أن يساهم بقوة في االقتصاد الوطني ،واليوم كتعرفو
أنه كاين واحد الورش وطني كبير اللي هو ورش ديال إعادة النظر أو
إعادة تطوير منظومة التكوين املنهي ،واللي احنا جزء من هذا املنظومة
الوطنية الكبيرة ،ففي إطار هذه اإلعادة اليوم كاينة هيكلة جديدة،
وقبل ذلك احنا كنا اشتغلنا في إطارأيام دراسية والناس ديالكم حضرو
معنا في هذه األيام من أجل مناقشة ومساءلة حكامة التكوين ،حكامة
تدبير مراكز التكوين في الصناعة التقليدية ،اليوم  58مركز نعم ،ولكن
البد من إعادة النظر في أسلوب التكوين والحكامة بشكل عام ،وكذلك
الهندسة البيداغوجية.
فاليوم ،الحمد هلل ،كاين واحد التطور تنقولو بأنه كاين تطور في
هاذ املجال وكاين واحد االشتغال حثيث اللي أعطى نتائج ،من بينها أوال
أننا اليوم في إطارهاذ البرنامج امللكي الكبيراللي تعلن عليه اللي هو مدن
املهن والكفاءات الصناعة التقليدية غادي تكون حاضرة في  5دالجهات،
 5دالجهات في اململكة اللي فيها الصناعة التقليدية قوية غادي تكون
حاضرة في هذه املدن الكبيرة اللي جات اليوم بواحد التصور جديد
اللي تيقوم على التعاضد في اإلمكانات البشرية واإلمكانات املالية ،واللي
غادي يعطي فرصة للشباب في التكوين في مجموعة داملجاالت وليس
فقط في مجال واحد.
وكذلك على مستوى ،ألن هذا ما غاديش يلغي البرامج القائمة،
برامجنا اللي هي قائمة ،اليوم  58مركز ،نعم ،وعندنا اليوم إحداث 12
معهد في فنون الصناعة التقليدية بدبلوم تقني متخصص عالي ،ألول
مرة غادي يتحدث تقني متخصص ،ملاذا؟ ألن قبل كان عندنا فقط تقني
وما كانش تقني متخصص ،اليوم صدر القرار وغادي يتم هاذ األمر هذا

5891

وغيوليو عندنا شباب ديالنا حاصلين على الباكلوريا اللي تيمكن لهم
يتكونو في فنون الصناعة التقليدية بدبلوم وبمنحة.
كما تعلمون فاليوم متدربي التكوين املنهي عندهم الحق في املنح
واملتدربين ديال الصناعة التقليدية كذلك سيكون لهم هذا الحق،
عندنا كذلك  12معهد في إطار اإلحداث وعندنا كذلك  12معهد في
إطار التأهيل ،ومن بينها معهدان غادي يكونو في إطار حساب تحدي
األلفية ،سواء ديال فاس أو ال ديال مكناس ،وتنعتبرو بأن هاذ الورش
ديال التكوين اليوم ورش مهم جدا ،ألن به أوال غادي نحافظو على
الحرف ديالنا وغادي تستمر في املجتمع املغربي ،ألن التكوين هو إحدى
آليات الحفاظ على الحرف ،واملستوى الثاني هو أنه من خالل التكوين
غادي تستمرهذه الحرف وغادي نفتحو الباب للتشغيل ملجموعة ديال
الشباب ،ألن هذا قطاع تيساهم حتى  %8من الناتج الداخلي الخام
ويمكن لو يساهم أكثر.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال الثالث موضوعه ،االختالالت املتعددة لدارالصانع ،الكلمة
ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم السؤال ،تفضل
السيد املستشار.

املستشارالسيد محمد ريحان:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيدة كاتبة الدولة،
السيد الوزير،
السادة املستشارين،
السيدات املستشارات املحترمات،
الفريق االشتراكي يسائلكم عما يجري بدارالصانع؟
والسالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لك الكلمة السيدة كاتبة الدولة ،تفضلي لإلجابة على السؤال.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي مكلفة بالصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
أوال ،شكرا السيد املستشار املحترم وإن كان السؤال ما واضحش،

5892

الجريدة الرسمية للبرملان

عدد 30–70ابعش 30ش 6(330يام 6ام )6

ما فهمش أشنو بغيتي تقول.

السيد رئيس الجلسة:

سألتم عن دار الصانع بشكل عام ،أجيبكم أن دار الصانع هي
مؤسسة عمومية مكلفة بالترويج للصناعة التقليدية داخل الوطن
وخارجه.

شكرا.
لك الكلمة السيدة كاتبة الدولة للرد على التعقيب ،تفضلي.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة كاتبة الدولة.
الكلمة للسيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد محمد ريحان:
السيدة كاتبة الدولة ما تنساش على بالكم كاين واحد ()l’audit
دارو املجلس األعلى للحسابات ،وها النسخة ربما عندكم أنتما ،وإلى ما
كانتش عندكم ،ها النسخة كاينة.
في الفقرة األولى تيقول أموال دارالصانع في مهب الريح.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي مكلفة بالصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
املستشار املحترم ،أوال تكلمتو على تقرير اللي تنجز ،بطبيعة الحال
النسخة ديال التقرير هي متوفرة ،ألن تقارير املجلس األعلى للحسابات
موجودة.
تكلمتو على التقريرالذي أنجزسنة  ،2012وطبعا احنا راه هذا ديال
 2012هو اللي تكلمتو عليه ديال  ،2012والرؤية اإلستراتيجية -2007
 2015اللي كانت في القطاع واللي تمت بعقد برنامج ،وبالتالي ما كايناش
�شي رؤية في  2020في الصناعة التقليدية.

ثانيا ،تيتكلم على التراجع ما بين  2005و ،2012التراجع بالنسبة
ديال  %52باش تراجعت دار الصانع ،أما بالنسبة ل  2018فتراجعت
ب .%71

الصناعة التقليدية عندها  2015ساالت ،رؤية إستراتيجية -2007
 2015اللي كان عندها عقد برنامج وقع في  ،2007ساالت هاذ الرؤية
اإلستراتجية.

السيدة كاتبة الدولة ،ما تنساش على أنه كاين واحد املسألة ديال
إجراء الحد من هدراملال العام ،هذا كالم املجلس األعلى للحسابات.

واحنا اليوم تنشتغلو في برامج جديدة اللي مستندة على البرنامج
الحكومي ،وتنشتغلو طبعا في أفق رؤية إستراتيجية جديدة ،ولكن أردنا
أن نقيم أن يكون واحد التقييم للرؤية القديمة ،لجوانب يعني القوة
فيها ،ولجوانب نتاع الضعف فيها ،وكذلك إشراك املجاالت األخرى،
ألن الرؤية القديمة كانت تتشتغل فقط على الصناعة التقليدية ذات
الحمولة الثقافية ،اليوم الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية
والصناعة التقليدية ذات يعني النفعية والصناعة التقليدية الخدماتية
هي جزء يعني داخلة كلها في إطاراالهتمام ديالنا واالشتغال ديالنا.

ثانيا ،سفرية السيد املدير واملرافقين خارج أرض الوطن تيطلبو
عملة صعبة ،أين هي رؤية  2015اللي تسنات أمام جاللة امللك و.2020
أما املعارض خارج الوطن حدث وال حرج ،في كل معرض اللي
تنشوفهم تنشوفو نفس األشخاص ونفس الوجوه اللي تيشاركو في
املعارض هما هما ،ما كاينش عليهم �شي حد آخر ،أشمن صفة باش
تتصيفطو هاذ الناس هاذو لبرا؟
أما املعارض داخل الوطن عندكم �شي إحصائيات السيدة كاتبة
الدولة اللي كتدل لكم على أنه كاين نجاح فهذوك املعارض اللي تتخسر
عليهم املال العام ،وما فيهم فائدة ،كتديرو املعرض في  28و 29في شهر
 ،12واش كاين البرد ،كاين الشتا ،كاين هذا ،ما كاين ال إنتاج ال والو،
واش عندكم إحصائيات هاذ الناس هاذو واش تيبيعو ويشريو ،واش
تيديرو �شي حاجة؟
مزيان.
أما النقطة الرابعة الصفقات داخل املديريات توجد بها اختالالت
كبيرة في دار الصانع ،نفس املهندسين ،نفس املمولين ،نفس مكاتب
الدراسات ،وال توجد أية رؤية واضحة لدار الصانع من أجل تحقيق
االزدهارواملنشود في القطاع.
والسالم عليكم.

تكلمتو على املعارض الوطنية ،املعارض الوطنية ،السيد املستشار،
ال يخفى عليكم أنها تشكل دعم مباشر للصناع ،ألن املعارض الوطنية
هي فرصة ما�شي فقط للبيع واحنا دائما تنقولو هاذي ما�شي محطة
تجارية ،املعارض الوطنية هي محطات للترويج للمنتوج داخل املغرب
وخارج املغرب ،وكتعرفو أن الترويج يعني مزيد من تعميق إقبال املغاربة
على منتوجهم التقليدي ،ألن الصناعة التقليدية في مجموعة من
دول العالم نجحت واستمرت ،عالش؟ نجحت واستمرت ألن أبنائها
تيستهلكوها ،واحنا الدراسات اللي تنجزت بينت أن املستهلك رقم واحد
للمنتوج التقليدي هما املغاربة ،هما املغاربة ،وبالتالي املغاربة ديالنا
اليوم الدراسات اللي عندنا بينت هاذ األمر وأكدتو ،وبالتالي البد من
االشتغال على الترويج ،أشنو هو الترويج؟ هو نقربو املنتوج التقليدي
من املغاربة ،هو نحسسو هذاك الصانع بأنه ما تيقومش بواحد العمل
تقني بسيط ،ولكن تيقوم بواحد العمل فني رائع ،وأنه تيحافظ على
الذاكرة ديال الوطن ديالو وعلى الحضارة ديال بالدو ،وراه معانا
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مستشارين اللي هما صناع في األصل ديالهم ،وتيعرفو هاذ ال�شي تيعرفو
القيمة ديالو.
أكثر من ذلك أن املعارض كيف ما قلت ما�شي أهداف تجارية ولكن
أهداف ببعد ثقافي اجتماعي حضاري ،واحنا يمكن تكون مالحظات ،ما
غنمنعوهاش ،ويمكن لكم كبرملانيين تقومو بالدور ديالكم وتتسائلو في
هاذ املجال ،ال �شيء يمنع ،وكاينة مؤسسات رقابية ومؤسسات دستورية
يمكن لها تقوم بالدور ديالها ،ألنها هي تتقوم بالدور ديال الرقابة ال أحد
يمكن أن يتدخل في ذلك.
ولكن تنقول بأن بالنسبة لنا اليوم االشتغال على الترويج هو أمر
مهم ،الشعوب اللي تتستهلك الصناعة التقليدية وحافظت عليها ما
بغيتش نعطي األمثلة ،ولكن ألن الشعوب كتستهلكها وكتحافظ عليها
وكتعتزبها وكتثمنها.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة كاتبة الدولة.
نمر للسؤال الرابع ،موضوعه دعم وتطوير الصناعة التقليدية،
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية ،تفضل.

املستشارالسيد الحسين العبادي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيدة كاتبة الدولة ،كما يعلم الجميع قطاع الصناعة التقليدية
هو قطاع جوهري مهم ،يساهم في االقتصاد الوطني في التنمية ديال
البالد ديالنا ،يساهم في الترويج للسياحة املغربية ،كما أنه يعمل على
تشغيل الكثير من اليد العاملة يعني واحد النسبة مهمة جدا ،ونحن في
أمس الحاجة إلى التشغيل.
غيرأن هذا القطاع يعاني من عدة مشاكل ،األمرالذي حال دون أن
يعمل على تحقيق ما هو مطلوب منه.
نسائلكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،عن التدابير التي اتخذتموها
والتي ستتخذونها من أجل دعم الصناعة التقليدية ،الصناع
والحرفيين؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لك الكلمة السيدة كاتبة الدولة لإلجابة على السؤال.
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السيدة كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي مكلفة بالصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
أوال ،أريد أن أشكركم في مجلس املستشارين على هاذ االهتمام،
كل الفرق في الحقيقة اللي طرحت األسئلة على هذا االهتمام ،ألن
إثارة موضوع الصناعة التقليدية ومناقشته واخا نتفقو وخا نختلفو
في بعض الجوانب ،ولكن املهم هو أن ذاك الصانع اللي كيستمع لنا،
ذيك  %20من الساكنة النشيطة ديال املغاربة اللي كتستمع كتحس
بأن البرملان ومجلس املستشارين مهتم بهاذ القطاع ،مهتم بالنهوض به،
مهتم بالتطويرديالو ،وهذا كيشكل لهم واحد الدعم معنوي مهم ومهم
جدا.
فنمرللجواب على السؤال ديالكم السيد املستشاراملحترم ،املوضوع
ديال باش نتكلمو على املجاالت أو البرامج التي قمنا بها للنهوض بهذا
القطاع ،طبعا هاذ الوقت ما كايكفيش ،ولكن يمكن لي نتكلم عن بعض
البرامج وعن بعض املشاريع.
أولها ،هو االشتغال على التأهيل القانوني للقطاع ،كتعرفو بأن هاذ
القطاع ما عندوش قانون ،ليس لدينا قانون منظم ألنشطة الصناعة
التقليدية ،كنتكلمو على  %7من الناتج الداخلي الخام حتى %8
ماعندناش قانون منظم ،اليوم هذه الحكومة صادقت ،هذه تقريبا قبل
ثالثة أسابيع ،صادق املجلس الحكومي على القانون املتعلق بأنشطة
الصناعة التقليدية ،وأعتقد أن تقنين وتأهيل هاذ القطاع عبرإصدار،
عبر يكون عندنا قانون ،باملناسبة غادي يجي هاذ القانون غيتحال
عليكم وغتكون مناسبة أننا نناقشو القطاع ونناقشو اإلشكاليات
بالتفاصيل.
كنقول بأن التأهيل القانوني هذا عنوان ،أن هاذ املشروع غادي
يعطي أوال ،غادي ندخلو في واحد املرحلة إلحصاء يعني الصناع دياولنا
غادي تولي عندهم سجل إلكتروني موحد ،سجل إلكتروني كنعرفو به
الصناع وكنعرفو به الحرفيين ديالنا ،هذه مسالة.
القانون غادي يعطينا حكامة ،إحداث مجلس وطني للصناعة
التقليدية ،ألول مرة في املغرب ،كان في القانون ديال  57ولكن ما تفعلش
اليوم ،هاذ القانون غادي يعطينا مجلس وطني للصناعة التقليدية بكل
ما يحمل هاذ املجلس من آليات الحكامة واإللتقائية بين املتدخلين،
وهذا أمرمهم.
االشتغال كذلك على إستراتجية جديدة للقطاع تضم قطاع
الخدمات ،ألن قطاع الخدمات ما كانش ،وكتعرفوقطاع الخدمات اليوم
مشغل بامتياز ،كنتكلمو على قطاع عندو قدرة كبيرة على التشغيل.
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كنتكلمو فهاذ البرامج كذلك التي اشتغلنا عليها سالسل اإلنتاج،
االنتباه إلى سالسل اإلنتاج ،ما يمكنش لي نتكلم على تطوير أوضاع
الصناع التقليدين واحنا ما كنمشيوش للمواد األولية وكنشتغلو عليها.
ثقوا بي أنه بفضل اإللتقائية التي قمنا بها في مجموعة من املتدخلين
في إطار حكومي في إطار مؤسسات عمومية ،هناك اليوم مجموعة من
املنتجات أو من املواد األولية اللي احنا في الطريق إلى إيجاد الحلول،
نعطي منها موضوع الدباغة النباتية ،بفضل البحث والشراكة مع جامعة
سيدي محمد بن عبد هللا بفاس ،اليوم كيدار بحث مع الحرفيين من
أجل الوصول إلى تجويد املادة األولية ديال الجلد املغربي باش ما تبقاش
بعض األمور التي تشوبه ،يمكن في اللجنة نعطيكم تفاصيل أكثر.
املادة املرتبطة بالفخار ،كتعرفو أن الطين مادة أساسية بالنسبة
للصناع والصانعات ،اليوم كاينة دراسة اللي بينت الخريطة ديال الطين
في املغرب وأنه مجال لإلستثمار ،هذا مجال لإلستثمار مجال مربح جدا
من طرف ،اليوم عندنا نقاش مع وزارة التجهيز من أجل فتح هذه
املقالع ،املقالع الخاصة بالطين اللي كيتصاوب منو الفخار املغربي يعني
كمادة أولية ،وبرامج كثيرة إن شاء هللا غادي تجي مناسبة داخل اللجنة
إلثارتها.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة كاتبة الدولة.
لكم الكلمة السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد الحسين العبادي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيدة الوزيرة على الجواب ديالكم وعلى املعطيات املتضمنة
بالجواب وكذلك على صراحتكم املعهودة ،وأننا نعرف بأنكم على إطالع
بمشاكل القطاع بشكل جيد.
نحن في فريق العدالة والتنمية ال نعتبرقطاع الصناعة التقليدية هو
فقط رافد من روافد التنمية االقتصادية بالبلد أو وسيلة ملحاربة الفقر
والهشاشة ،بل نعتبر الصناعة التقليدية املغربية هي مصدر حضارة
تعكس تراثا ضخما وقيم إنسانية وثقافية بارزة في حياة املغاربة.
مع األسف ،السيدة الوزيرة ،ظل هذا القطاع مهمش وينظر إليه
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باستخفاف وبنمطية عادية ،وهذا ما ذكرتموه يعني بأنه ما كاينش حتى
إطار قانوني ينظم  %20من األشخاص اللي تيشتغلو فيه على املستوى
الوطني ،أكثر من  2.4ديال املليون نسمة اللي تتشتغل في هذا القطاع
هذا ،يعني خالل السنوات األخيرة اتضحت الرؤية ،اتضحت أهمية
هذا القطاع وبالتالي كان بلورة البرنامج التنموي لهذا القطاع من خالل
الرؤية العملية ديال  ،2015اللي تعرضت أمام صاحب الجاللة.
حددت هذه الرؤية املعيقات التي تحول دون تنمية هذا القطاع
وكذلك اآلفاق املستقبلية ،بدأت وهلل الحمد تظهر نتائج إيجابية
ومشجعة ،نطالبكم السيدة الوزيرة االستمرار في سياسة املعارض
على مستوى الجهات ،خاصة باملدن اللي هي مهد اللي عند الصناعة
التقليدية كفاس ومراكش وأسفي ،كذلك املعارض الدولية اللي كتعمل
على التسويق ،ونحن في أمس الحاجة إلى التسويق.
علينا أن نبحث على أسواق جديدة ،ألن األسواق التقليدية
األوروبية أبانت عن محدوديتها ،كذلك نطالبكم بإيالء العناية الخاصة
االجتماعية للصناع التقليديين ،أنا ما تنتحدثش على اللي عندهم
مقاوالت أو عندهم تكوين خاص ،ولكن على الناس اللي وصلو واحد
السن يعني أصبحوا طالعين في سن  80سنة ومازال تيشتغلووما عندهم
القوت اليومي ديالهم ،تنطلب باش يكون يعني التركيزعلى هؤالء.
كذلك أنا تنطلبكم بوضع إستراتيجية متكاملة مع مختلف
املتدخلين ،الوزارة ،الجمعيات املهنية ،الغرف ،وأركز على الجماعات
الترابية ،أنكم تبرمو معها اتفاقيات شراكة كل في حدود اختصاصاته،
الجهة والجماعات ومجالس العماالت ،وأشكركم على الدعم اللي
قدمتوه للصناعة التقليدية بفاس وخاصة بمدبغة عين النقبي في إطار
اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة فاس ،اللي هي معلمة ستفتح عما
قريب.
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار ،ونشكرالسيدة كاتبة الدولة على املساهمة،
وأشكرالجميع على املساهمة.
ورفعت الجلسة.
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محضرالجلسة رقم 214

 23أبريل  2019فهي كالتالي:

التاريخ :الثالثاء  17شعبان 1440هـ ( 23أبريل 2019م).

 -عدد األسئلة الشفهية 70 :سؤاال؛

الرئاسة :املستشار السيد عبد الصمد قيوح ،الخليفة األول لرئيس
املجلس.

 -عدد األسئلة الكتابية 27 :سؤاال؛

التوقيت :ساعتان وخمس وثالثون دقيقة ،إبتداء من الساعة الثالثة
والدقيقة الخامسة بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.
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 عدد األجوبة الكتابية 6 :أجوبة.كما نحيط املجلس علما أن املجلس سيعقد مباشرة بعد نهاية
هذه الجلسة جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على
النصوص الجاهزة.
شكرا السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد الصمد قيوح ،رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين
وآله وصحبه أجمعين.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السيدان الوزيران،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،ووفقا للنظام الداخلي
ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة السيدات
والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

شكرا السيد األمين.
نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال ..تفضل السيد الرئيس.

وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال،
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت
وإعالنات ،الكلمة لكم السيد األمين.

املستشارالسيد أحمد تويزي ،أمين املجلس:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على النبي األمين.
توصل املجلس من مجلس النواب بمشروعي القانونين التاليين:
 -1مشروع قانون رقم  20.19بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95
املتعلق بشركات املساهمة.
 -2مشروع قانون رقم  21.19بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96
املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية
باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة.
كما توصلت الرئاسة بمراسلة من الوزير املكلف بالعالقات مع
البرملان ،يخبر من خاللها املجلس طلب السيد وزير الثقافة واالتصال
بتقديم السؤال الفريد املوجه لوزارته في بداية الجلسة ،الرتباط السيد
الوزيربنشاط حكومي طاريء.
أما بالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم الثالثاء

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
نجتمع اليوم والشعب املغربي ينتظرنا خاصة ينتظر الردود ،ردود
السادة الوزراء حول الوضعية االجتماعية وما يمكن أن تقوم به
الحكومة للتخفيف من معاناة املواطنين ،الكل ينتظراليوم أجوبة..
هذه نقطة نظام ،ما تتسيرس األستاذ ،راه كاين الرئيس اسمح لي ،ما
معنى باش  20وزيرغائب ..

السيد رئيس الجلسة:
ال�سي كوسكوس هللا يخليك ما ديرش لنا الفو�ضى ال�سي كوسكوس،
السيد الرئيس أنا اللي تنسير ،السيد الرئيس ،ال�سي اللبار من فضلك
استمع ليا ثانية من فضلك ،نقط نظام يحددها النظام الداخلي إذا
كانت في تسييرالجلسة.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
في تسييرالجلسة أسيدي.

السيد رئيس الجلسة:
إذن قول لنا إلى عندك �شي حاجة في تسييرالجلسة.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
إوا نديرواحد شوية داملقدمة ..

السيد رئيس الجلسة:
ال ،ال هللا يخليك ألن غادي يتصابنا الحرج مع جميع السادة رؤساء
الفرق.
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املستشارالسيد عبد السالم اللبار:

املستشارالسيد عبد الحق حيسان:

أنا سأتلو على املجلس املوقر أسماء الوزراء الغائبين واملتغيبين،
إلى كان �شي نشاط وزاري أحنا كلنا رهن اإلشارة ،وإلى كان يتغيبو هذا
استخفاف بهاذ املجلس ،راه  20وزير غايب ،شكون اللي غادي يجاوب
على معاناة املواطنين.

جوج ثواني ،السيد الرئيس ،معتقل الحراك ال�سي ربيع األبلق
يحتضروغنتسناو كمغاربة حتى يموت عاد نبداو نديرو التعازي.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الرئيس ،مالحظاتكم سوف تؤخذ بعين االعتبار.
شكرا.
من فضلك السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
خليني نقرأ هللا ير�ضى عليك ،عاله النواب تتقراو لهم والبرملانيين
تتقراو لهم الغياب والوزراء ما نقراوش لهم اللي غايبين.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الرئيس ،الوزراء اللي حاضرين راه كاينين في جدول األعمال،
والوزراء اللي غايبين راه كاين في جدول األعمال يعرفهم جميع السيدات
والسادة املستشارين من فضلك.
ال�سي اللبار هللا يخليك من فضلك ال�سي اللبار ،املالحظة ديالك
أخذينها بعين االعتبار.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية وذلك
في..

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
ال�سي حيسان الشطر األول من تدخلكم أنا عندي الجواب ديالو،
وهو كيمس التسيير ديال الجلسة ،إذن توصلت بالفعل مصلحة
األسئلة بسؤال مجموعتكم يوم الخميس  18أبريل على الساعة الثانية
والنصف زواال وأحالته على الحكومة في نفس الوقت ،والساعة إلكترونيا
ضمانا للسرعة ،كما إتصلت بالوزارة املعنية من أجل استطالع موقف
الحكومة ،لكن السؤال املعني لم يرد في الئحة األسئلة اآلنية التي عبرت
الحكومة عن استعدادها للجواب عليها خالل هذه الجلسة ،وعددها
 12سؤاال.
في هاذ السياق السيد الرئيس ،الرئاسة تفاعلت مع الرسالة ديال
املجموعة ديالكم إداريا ،واحنا كنجددو الدعوة للسادة الوزراء في إطار
التعاون والتنسيق اللي هو منظم بينتنا في إطار التعاون ،إلى كاين �شي
جواب عند السيد الوزير املكلف بالعالقات مع الحكومة مرحبا ،وإال
املالحظة ديالكم سجلت.
شكرا السيد الرئيس.
إذن الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية في
سؤال موضوعه ،صحة األخباربالصحافة الوطنية.

املستشارالسيد عبد العلي حامي الدين:
تفضل ال�سي حيسان.

املستشارالسيد عبد الحق حيسان:
السيد الرئيس،
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت قد تقدمت
بسؤال آني للسيد وزير التربية الوطنية ،وعملنا مراسلة للمكتب باش
يجاوبنا عالش متبرمجش هاذ السؤال اآلني؟ وطبقا للنظام الداخلي
طلبنا من املكتب يبرمج لينا السؤال اآلني الخاص بطلبة كلية الطب،
لكن لم نتوصل بالجواب ال من املكتب وال من الوزارة ،مما اضطرنا أننا
نبرمج سؤال آخر في هذه الجلسة ،ابغينا نعرفو عالش األسئلة ديالنا
ديال مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مكتبرمجش؟.
باملناسبة السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،أخذت مالحظتكم ممكن ياك هنا فين عندك السؤال.

السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارين،
تتداول بعض وسائل اإلعالم بل الكثيرمن وسائل اإلعالم العديد من
األخبار الكاذبة في مختلف أنواع الصحافة ،نسائلكم السيد الوزير عن
الوسائل القانونية وعن اإلجراءات التنظيمية التي تعتزمون اتخاذها من
أجل الحد من هذه الظاهرة الخطيرة؟

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

السيد محمد األعرج وزيرالثقافة واالتصال:
شكرا السيد املستشار على هاذ السؤال ،خصوصا وأنه يتعلق
بموضوع له أهميته وله راهنيته ،ونحن نستحضر دائما التحوالت
املجتمعية أو التطورات التكنولوجية ،وطبعا هناك العديد من
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اإلشكاليات املرتبطة بصحة األخبار ،وزارة االتصال تشتغل على
تنزيل العديد من املكتسبات ديال دستور اململكة خصوصا املرتبطة
بحرية الصحافة ،كذلك تنزيل املقتضيات القانونية الواردة في قانون
الصحافة والنشر ،وكذلك املجلس الوطني للصحافة اليوم هناك
ميثاق أخالقيات املهنة ديال الصحافة وهو معروض لدى األمانة
العامة قصد نشره في الجريدة الرسمية.
كذلك هناك قانون إعادة النظرفي مشروع قانون السمعي البصري
وهناك مقتضيات تتعلق بمحاربة األخبار الكاذبة وكل ما يتعلق
باملعلومات الخاطئة التي تؤثر في الرأي العام وتعمل على تضليل الرأي
العام ،وبالتالي هناك إعادة النظرفي مجموعة من املقتضيات القانونية
لنساير هاذ التطورات املرتبطة أوال بحرية التعبير وتعزيز مكتسبات
ديال حرية الصحافة وكذلك في نفس الوقت هناك ال بد من رد الفعل
فيما يتعلق ببعض املعلومات الخاطئة.
وشكرا السيد املستشار.

5897

دولة ،هذه الظاهرة خطيرة جدا بل إن االستهداف وصل إلى مستويات
عليا من حيث نشر األخبار الكاذبة والتجرؤ على مؤسسات البالد ،نحن
نريد أن ننبه إلى هذه الظاهرة ألنها تؤثر على حرية التعبير أوال ثم تؤثر
على مصداقية الخبر ،مكيعرفش املواطن يميز ما بين الخبر الصحيح
والخبر الخاطئ ،ونحن نالحظ بأنه عدد من املؤسسات الصحافية
املحترمة تعاني ألنها تلتزم باملصداقية ،بينما مؤسسات إعالمية أخرى
ال نعرف حتى مصادر تمويلها ،ألنها تشتغل أساسا على التشهير تشتغل
ومكنعرفوش املصادرديالها ،هنا ابغينا نبهوللخطورة ديال هاذ املوضوع
ألنه بالفعل يمس األمن املؤسساتي ويمس أيضا باالستقراراالجتماعي.
شكرا لكم السيد الوزير.

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

السيد رئيس الجلسة:

السيد وزيرالثقافة واالتصال:

شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

شكرا السيد املستشار.
طبعا وزارة االتصال تستحضركل ما قلتموه خصوصا فيما يتعلق.

املستشارالسيد عبد العلي حامي الدين:

أوال ،تعزيز املكتسبات املرتبطة بحرية الصحافة ،ولكن في نفس
الوقت ال بد أن تكون لدينا مقاربة تتعلق باألمن اإلعالمي.

شكرا السيد الوزير املحترم على هاذ املعلومات واملعطيات ،ونحن
نثمن عزم الحكومة على مراجعة العديد من القوانين التنظيمية من
أجل محاصرة هذه الظاهرة.
في الواقع نحن عندما أثرنا هاذ السؤال فنحن نواكب واحد النقاش
اللي هو عالمي وجميع البرملانات الديمقراطية أو حتى البرملانات ديال
بعض الدول السائرة في طريق الديمقراطية تحارب اليوم ظاهرة األخبار
الكاذبة ،ونحن نعتبربأن هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة.
أوال من منطلق املس بحرية التعبير ،حرية التعبير نحن معها ،نحن
مع حرية الصحافة ألنها تقوم بدور نبيل ،نقل األخبار الحقيقية ونقد
أيضا السياسات العمومية والتنبيه إلى االختالالت وأيضا التعليق باآلراء
على مختلف أنواع السياسات ،لكن هناك نوع من الصحافة الذي
ازدهر في اآلونة األخيرة في املغرب يستهدف شخصيات بعينها ،يستهدف
أحزاب سياسية ،يستهدف مؤسسة الحكومة ،وأنتم السيد الوزير
نلتم حصة كافية من هذا التشهير وعدد أيضا من الوزراء ،يستهدف
مؤسسة البرملان ،يستهدف العديد من رؤساء الجماعات ،يستهدف في
النهاية األمن املؤسساتي للبالد ويفرغ املؤسسات التمثيلية من محتواها
الديمقراطي ،ملاذا؟
ألنه إذا لم يعد في هذه البالد حكومة ذات مصداقية ،برملان ذو
مصداقية ،مؤسسات منتخبة ذات مصداقية ،معنى ذلك أنه نحن لسنا

اليوم نشتغل على ضرورة التصدي لألخبار الكاذبة واملعلومات
الخاطئة التي تضلل الرأي العام ،اليوم كذلك كما قلت هناك ميثاق
ديال أخالقيات املهنة تم إعداده من طرف املجلس الوطني للصحافة
وهو معروض لدى األمانة العامة للحكومة قصد نشره في األسابيع
املقبلة ،وكذلك نشتغل في وزارة االتصال على ميثاق النشر ،ميثاق
أخالقيات النشراإللكتروني.
إذن هاذي كلها هناك مقاربة جديدة ،هناك أسس ،هناك مرتكزات
نسعى من خالل هذه املرتكزات أن نصل إلى صحافة مهنية مسؤولة
حرة وصادقة.
وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيرعلى مساهمتكم.
وننتقل إلى السؤال األول املوجه لقطاع التربية الوطنية وموضوعه،
إشكالية املنظومة التعليمية ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من
الفريق الحركي ،تفضلو السيد الرئيس.

املستشارالسيد الطيب البقالي:
شكرا السيد الرئيس.
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السيد الوزيراملحترم،
يعرف قطاع التربية والتكوين عدة مشاكل ذات طبيعة بنيوية
ووظيفية ،بعضها مرتبط باملوارد البشرية وبعضها مرتبط بالبرامج
واملناهج.
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النظر في البرامج ،املناهج مفتوح ،كنا واكبنا السنة األولى والثانية هاذ
السنة املاضية ،السنة الثالثة والرابعة ،إن شاء هللا ،في الدخول املقبل،
والسنة الخامسة والسادسة ابتدائي من .2020

لذا ،نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،على أهم الخطوط العريضة
لإلصالح املنشود؟

أيضا تأهيل وتنويع العرض التربوي للتكوين املنهي ،والحظتم معنا
وتتبعتم معنا خريطة الطريق اللي تم تقديمها أمام صاحب الجاللة
نصره هللا واللي اليوم أعطتنا واحد النموذج وطني مهم اللي هو هاذ
املدن املهن والكفاءات اللي غادي تكون نموذج لتطويرالنظام القائم.

السيد رئيس الجلسة:

أيضا النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي اللي جعل من التعليم
العالي رافعة للتطويروالتنمية االقتصادية ،وأيضا تأهيل الكفاءات على
املستوى الجامعي ،وشكرا لكم.

شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد املستشاراملحترم،
البد في البداية التأكيد والتذكير بأن الحكومة تجعل من التنزيل
الفعلي ملقتضيات رؤية إستراتيجية أهم أولوياتها ،وهذا إلعادة الثقة
للمدرسة العمومية واالعتبار لهذه املدرسة واإلقالع الحقيقي ملنظومة
التربية والتكوين ،هاذ املضامين تم ترجمتها في قانون إطار ،اللي صاحب
الجاللة نصره هللا دعا إلى صياغته وجعله إطارا تعاقدي وطني ملزم على
الجميع.
اليوم الوزارة ما تسناتش والحكومة ما تسناتش باش يدوز هذا
القانون اإلطار ،مشات في التنزيل واحد العدد ديال املقتضيات من
 2015السيما في اإلحداثات وال في إعادة النظر في املناهج والبرامج،
واحد العدد ديال املشاريع اليوم هي متضمنة في هذا القانون اإلطار،
واللي تنطلبو ،إن شاء هللا ،على تسريع املصادقة بهذا القانون اإلطار،
كما جاء في الخطاب امللكي ديال  20غشت باش يمكن لنا نواكبو هاذ
اإلصالح الحقيقي ابتداء من الدخول املقبل ،إن شاء هللا.

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

املستشارالسيد الطيب البقالي:
شكرا السيد الوزير املحترم على هاذ الجواب القيم وعلى هاذ
التوضيحات الهامة ونحن في الفريق الحركي البد لنا وكالعادة أن نتقدم
ببعض املالحظات واملقترحات ،وهي على الشكل التالي:
 -1نحيي فيكم ،السيد الوزير ،إرادتكم الصادقة لإلصالح الشامل
ملنظومة التربية والتكوين ،من خالل مداخل تطوير املناهج وتنويع
لغة التدريس بما يؤكد مكانة اللغتين الرسميتين العربية واألمازيغية
املحسومتين دستوريا ،ويضمن االنفتاح على اللغات األجنبية باعتبارها
لغة االقتصاد والعلم والتكنولوجيا ،وفي هذا النطاق نجدد دعوتنا إلى
التعجيل بإخراج مشروع قانون اإلطارملنظومة التربية والتكوين إلى حيز
الوجود ،وفي نفس الوقت نتطلع إلى أن يصدر املجلس األعلى للتربية
والتكوين والبحث العلمي تقييما لسياسة التعليم املتعبة في املدرسة
املغربية منذ سنة  ،89لرصد مواطن القوة والضعف.

 أوال هو توسيع املدى الزمني اللزامية التمدرس ،كنا من  6سنين إلى 15سنة اليوم من  4سنوات إلى  16سنة؛

 -2نعتبرأن إشكالية الخصاص في املوارد البشرية وسوء توزيعها بين
الجهات هي أهم معيقات اإلصالح ،ومن هذا املنطلق نجدد التأكيد على
قناعتنا الراسخة في الفريق الحركي ،بان اعتماد خيارالتوظيف الجهوي
العمومي هو الحل األمثل ملعالجة هذه اإلشكالية من خالل التوزيع
العادل واملنصف للمناصب املالية املحدثة في إطار القانون املالي بين
الجهات واملخصصة للقطاع.

 ثالثا :التمييز اإليجابي لفائدة األوساط في العالم القروي والشبهالحضرية واملناطق النائية ،في إطار واحد العدالة مجالية ،وأيضا دعم
تمدرس الفتيات إلى جانب األطفال في وضعيات هشة وأيضا في وضعية
إعاقة؛

وأيضا جعل مباريات التوظيف القطاعي ذات الطابع الجهوي
مع املراهنة على تعميم هذا النمط من التوظيف ليشمل مختلف
القطاعات إلى جانب إنجاح الحوار االجتماعي القطاعي بمنظور شمولي
يمكن من تسوية وضعيات فئات األسرة التعليمية وفي صدارتها أقدم
ملف يتعلق بضحايا النظامين األساسين.

 ثانيا :تعميم التعليم األولي ،التعليم األولي بمثابة هو املدخلالحقيقي إلصالح املدرسة املغربية ،للحد من الهدر املدر�سي ولدعم
النجاح الدرا�سي؛

 -التطوير والتحسين املستمر للمناهج ،واليوم الورش ديال إعادة
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 -3نسجل في الفريق الحركي إشادتنا وتنويهنا بخريطة الطريق
لتطوير قطاع التكوين املنهي وإحداث مدن املنهي والكفاءات في كل جهة
املقدمة مؤخرا أمام جاللة امللك نصره هللا ،باعتبارها رافعة إستراتيجية
حقيقية لتحفيز تنافسية املقاوالت وعامال أساسيا إلدماج الشباب
في الحياة العملية ،ونسجل أيضا تفاؤلنا بخصوص انعكاس هذه
اإلستراتيجية إيجابا على تقليص الفوارق املجالية والجهوية في مجال
الشغل وتنمية املهارات إلى جانب تطلعنا إلى إعطاء األولوية للبحث
العلمي ماديا ونوعيا.
أخيرا نتطلع كذلك ،السيد الوزير ،إلى مخطط التربية والتكوين
موجه للوسط القروي ومدخل ذلك هو تعميم تجربة املدارس
الجماعاتية.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيب بقات  17ثانية إذا
رغبتم في ذلك.
السؤال الثاني موضوعه إمتحانات الباكالوريا ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية .تفضل �سي
اللبار.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيد الوزيراملحترم،
امتحانات الباكالوريا أظن أنه سؤال قديم يتجدد كل سنة،
العائالت املغربية اليوم كلها تطرح عدة أسئلة بما فيها فلذات أكبادهم
وهم يستعدون الجتيازاملباراة أوامتحان الباكالوريا ،ماذا أعدت الوزارة
حتى تمرهذه الشهادة أو هذا االمتحان على الوجه الكامل؟
واسمحوا لي السيد الوزير ،الباكالوريا وسأغتنم فرصة تواجدكم
اليوم معنا في البرملان ،هناك إشاعات تطرح سنة بيضاء ،وأنتم اليوم
كوزير التربية الوطنية نريد توضيحات ألن مجيء الوزير إلى البرملان يرد
على عدة إشاعات ويطمئن الشعب املغربي.
أنتم معنا ،السيد الوزير ،ستجيبوننا ولو سمحتم على السؤال
الذي طرحه الفريق االستقاللي وهو الباكالوريا واالستعدادات لكن
ألتمس إن أمكن توضيحات بخصوص اإلضرابات؟
وملاذا لم يتم اجتماع مع النقابات التعليمية يوم 23؟
وما هي الطمأنة التي ستحملونها في جوابكم لكافة اآلباء واألمهات؟
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شكرا.

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

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:
السيد الرئيس املحترم،
السيد املستشاراملحترم،
ال إسمحتو غادي نجاوب على الشق الثاني وغادي نرجع للشق
األول ،غير باش نوضح ونقولها بصريح العبارة ،ما كاينش نهائيا هاذ
القضية ديال سنة بيضاء ما مطروحاش نهائيا ،اليوم ،احمد هلل،
نعمل جاهدا باش غنضمنو الظروف الضرورية باش يدوزو هاذوك
االمتحانات االشهادية في أحسن أجواء ،هاذ التوقف ال يعني بتاتا
املستويات االشهادية.
بالنسبة االجتماع اللي كان اليوم مبرمج ،هاذ االجتماع تيجي ما
بعد اللقاء ديال  13أبريل ،هذاك االجتماع اللي تالقت فيه الوزارة مع
النقابات وممثلي أساتذة أطراألكاديميات ،وكان مخرجات هاذ االجتماع
أربع نقط ،وهاذ الطرف اآلخرلن يلتزم بمخرجات هذا اللقاء.
لهذا ما يمكنش الوزارة اليوم تلتزم هي بهاذ االستمرار في الحوار
والطرف اآلخر لن يلتزم بااللتحاق بالقسم ،ألن بالنسبة لنا أولوية
األولويات هو الحق ديال التمدرس ديال التالميذ ،لهذا ندعو األساتذة
االلتحاق بأقسامهم ونستمر ،إن شاء هللا في الحوار.
بالنسبة للباكالوريا بغيت أوال نطمأن العائالت ونقول بأن التيهيء
المتحانات الباكالوريا دورة  2019ابتدأ شهر أكتوبر  ،2018من شهر
أكتوبر واألساتذة واملفتشين يعملون على إنجاز املواضيع ،في شهر
يناير أفتحنا واحد البوابة اإللكترونية للتدقيق ديال املعطيات ديال
املترشحين ،واليوم ،الحمد هلل واحد الرقم جد مهم اللي وصلنا لو،
عندنا  446989مترشح لباكالوريا  ،2019منهم  8300مترشح ومترشحة
في الباكالوريا املهنية و 108000ديال املترشحين األحرار.
الدورة العادية ،إن شاء هللا ،ستجرى اختباراتها في 14/13/12/11
يونيو والنتيجة غادي نعطيوها ،إن شاء هللا ،في  26يونيو  ،2019الدورة
االستدراكية  8/6/5/4يوليوز والنتائج  13يوليوز ،وهاذ العام استطعنا
باش قدمنا النتائج باش يمكن لنا هاذوك التالميذ اللي غادي يوليو إن
شاء هللا طلبة نوفرو لهم ذاك التسجيل في الجامعات في شهر يوليوز
باش شهرشتنبرتيكون هو الشهرالحقيقي ديال الدخول الجامعي.
بالنسبة لعملية االعتكاف الستنساخ املواضيع ،ستتم إن شاء
هللا في أواخر شهر ماي ،ألن املواضيع غادي يكونو مهيئين ،أيضا بعض
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املعطيات ألن في دورة  2018استطعنا باش نوصلو لواحد النتائج جد
مشرفة على املستوى الوطني %73 ،ما عمرها ما كانت تحصلت بها
كنتائج ديال الباكلوريا.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالتعقيب ،باقي لكم دقيقة و22
ثانية.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
بدوري أنا شأني شأن باقي اآلباء واألمهات الذين ينتظرون جوابكم
السيد الوزير ،اآلن أصبحنا نطمئن على الزمن املدر�سي ،أصبحنا نطمئن
أن االمتحانات اإلشهادية سواء في السابعة وال التاسعة والبكالوريا
غتكون إن شاء هللا في الوقت ديالها ،وأن ما يروجه البعض أن سنة
بيضاء غير واردة نهائيا ،وأن تمكين الزمن املدر�سي غادي يكون إن شاء
هللا باجتهاد مدراء األكاديميات والسادة املدراء الجهويين.
فإذن أنا باسم الفريق االستقاللي ال يسعني إال أن ننوه باملجهودات
اللي كتبذلوها في هاذ اإلطار ،ألن التعليم والتعليم بالخصوص هو
العمود الفقري لتطور البالد ولسيرأماما نحو التقدم التكنولوجي.
السيد الوزير ،وفقكم هللا ،والكل مع خدمة الوطن ،وفقكم هللا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السيد الوزيرما بقى عندكم...
السؤال الثالث ،موضوعه جهة درعة تافياللت في التوفر على
جامعة مستقلة ،والسؤال موضوع من طرف فريق العدالة والتنمية،
تفضلو السيد املستشاراملحترم.

املستشارالسيد مبارك جميلي:
السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
السيد الوزير،
في الوقت الذي كان املهتمون بالشأن التعليمي وساكنة درعة–
تافياللت تنتظر اإلعالن عن إحداث جامعة مستقلة ،يفاجئنا بالغ
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املجلس الحكومي ما قبل األخير ،بإحداث  17مؤسسة تعليمية ،دون
أن تحظى جهة درعة–تافياللت بنصيب منها ،مما خلف (هاذ القرار،
هاذ البالغ) خلف استياء عارما وموجة غضب حول هاذ اإلقصاء.
لذا ،نسائلكم ،السيد الوزير :متى ترى درعة تافياللت جامعة
مستقلة؟
شكرا لكم.

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

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد املستشاراملحترم،
إن شاء هللا درعة – تافياللت غادي يوصلها حقها .األسبوع املنصرم
كان املرسوم الحكومي كيحدد املؤسسات الجامعية ،ما خلقناش
جامعة وما عطيناش األولوية لدرعة – تافياللت ،كانو  17املؤسسات،
واليوم عندنا واحد  7ديال املؤسسات مبرمجة لألسابيع املقبلة إن
شاء هللا ،فيهم مدرسة عليا للتكنولوجيا بورزازات ،وغادي تصبح ذيك
الساعة إن شاء هللا جهة درعة – تافياللت فيها  4مؤسسات ،تقريبا
واحد  20ألف طالب.
باش يمكن لنا نخلق جامعة ،الجامعة تحدث بقانون ،عندنا واحد
القانون  21.06بعد صدور القانون  01.00اللي كيأطر التعليم العالي
والبحث العلمي ،هاذ القانون هو يتمم الظهيرالشريف ديال  16أكتوبر
 ،1975اللي كيحدث الجامعات ،باش يمكن لنا نحدثوالجامعات خاصنا
أوال واحد دراسة الجدوى ،الدراسة اليوم قائمة اللي كتأخذ بعين
االعتبارعدد املؤسسات ،عدد الطلبة وعدد الحاصلين على الباكالوريا،
واليوم هاذ املعايير كاملة كتستجب لها جهة درعة – تافياللت ،وأيضا
إعداد مشروع القانون اللي هو واحد العمل حكومي اللي إن شاء هللا
غادي يتم البرمجة ديالو.
اللي بغيت نقول لكم هي كاين واحد القناعة باش تكون واحد
العدالة مجالية ،وكنشتغلو فيها .اليوم واحد العدد ديال الجهات فيها
 2ديال الجامعات فاس – مكناس ،الرباط–سال -القنيطرة 3 ،ديال
الجامعات ،الدار البيضاء – سطات وجامعة ،وكاين  4ديال الجهات ما
فيهومش حتى �شي جامعة ،وإن شاء هللا احنا واثقين بأن غادي نوصلو
باش نوفرو هاذ العدالة االجتماعية ونقربو هاذ الخدمة من املواطنين
في إطارهاذ العدالة الترابية واملجالية.
وشكرا لكم السيد املستشاراملحترم.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا لكم السيد الوزير.
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد مبارك جميلي:
شكرا لكم السيد الوزيرعلى الجواب.
انتما اآلن تقرون بأن جميع الشروط واملؤهالت تتوفر على درعة –
تافياللت ،بدءا بالعدد ديال الطلبة ،إلى خذينا على سبيل املثال جامعة
موالي إسماعيل اللي كتنتمي لها درعة–تافياللت ،عندنا  2مؤسسات،
نصف العدد ديال جامعة موالي إسماعيل كيتوجدو في الراشيدية،
نصف العدد 43.000 ،كاينة في املجموع ديال املؤسسة عندنا 22.000
طالب .أيضا مجلس الجامعة ديال موالي إسماعيل صادق على إحداث
 3ديال الكليات في الراشيدية ،تقسيم الكلية املتعددة التخصصات إلى
 3ديال املؤسسات.
هاذ الكالم ديال إحداث الجامعة واملؤسسات احنا سمعناه منذ
زمن طويل 4 ،سنين هاذي واحنا كنسمعو هاذ الكالم .اآلن نطالبكم
السيد الوزير بمتى؟ اعطينا واحد التاريخ محدد باش نطمأنو الرأي
العام في درعة–تافياللت بأن هناك مؤسسة جامعية ستحدث في
التاريخ الفالني .كل الشروط وكل الضمانات ،الطلبة عندنا موجودين،
حتى العقار موجود ،في الراشيدية كاين  45هكتار مخصصة إلحداث
قطب جامعي ،في ورزازات كاينة  42هكتار إلحداث قطب جامعي ،كل
الشروط حتى النتائج حتى النتائج ،درعة–تافياللت تحتل املرتبة
الخامسة بالنسبة للنتائج ديال الباكالوريا ،خيرة الطلبة توجد في هذه
املناطق ،في الرياضيات ،في العلوم إلخ ،هاذ اإلحصائيات راه عندكم.
إذن ما بقاش واحد الذرة ديال الوقت باش يمكن نبقاو نتأخرو على
إحداث هاذ الجامعة.
رجاء السيد الوزير راه هاذ الجواب ديالكم باقي فيه التسويف
واملماطلة وكيما تيقولو "سير إلى أجل غيرمسمى" .بغينا تعطينا اآلن من
خاللكم باش تنورو الرأي العام ديال درعة–تافياللت في التاريخ الفالني
وفي األجل الفالني غادي تكون جامعة ديال درعة–تافياللت مستقلة،
وباركة عفاك من الحكرة والتهميش واإلقصاء.
شكرا لكم.

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد املستشاراملحترم،
غير الخدمة ديال العرض التربوي يتم تقديمها من طرف مؤسسة
جامعية ،أما الجامعة ما بغيناش احنا �شي وعاء عقاري إضافي ،هواملبنى
ديال الرئاسة ،واش فهمتيني؟ حقيقة بأن الجامعة مستقلة عندها
واحد مشروع جامعة ولكن املؤسسات الجامعية راهم متواجدين،
احنا قلنا اليوم هاذيك متعددة التخصصات غنقسموها على  3باش
نطورو هاذ العرض التربوي وباش نجودو هاذ الخدمة املقدمة من
طرفها ،املدرسة العليا للتكنولوجيا أيضا جات فهاذ..
إذن الخدمة راها كاينة ومقدمة لهاذ الطلبة ،ولكن هاذ ال�شي
تضمينه فواحد الجامعة ها هو جاي ،أنا قلت لك هذا مشروع قانون
ومشروع القانون ما كيخضعش للوزارة ،هاذي حكومة وبرملان ،لهذا
يصعاب علي اليوم باش نعطيك واحد التاريخ وما يكونش هاذ التاريخ
في املوعد.
شكرا السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
والسؤال الرابع موضوعه ،أوضاع الطلبة باملؤسسات واألحياء
الجامعية ،والكلمة ألحد السادة املستشارين من املجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل ،تفضلي السيدة املستشارة لتقديم السؤال.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة،
السيد الوزير،
نسائلكم حول اإلجراءات التي تعتزمون القيام بها للنهوض بأوضاع
الطلبة ،وخاصة لتفادي سنة بيضاء في كلية الطب والصيدلة وطب
األسنان؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار.

شكرا.

الكلمة لكم السيد الوزير.
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السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي:
السيد الرئيس املحترم ،شكرا لك.
ما�شي هو هذا السؤال أنا اللي عندي هنا مطروح.

السيد رئيس الجلسة:
التعقيب لك السيدة املستشارة.

املستشارالسيد عبد الحق حيسان:
..الحكومة تختارذاك ال�شي اللي بغات تجاوب.

السيد رئيس الجلسة:
هللا يخليك ،ال�سي حيسان .ال�سي حيسان ،احنا كنظموهنا الجلسة،
هناك سؤال ديال املستشارين واملستشارات وجواب ديال الحكومة.
السيد الوزير جاوب ،التعقيب ديالكم أنتم ،ما ندخلوش في
املضمون ديال األجوبة ،احنا هنا باش ننظمو فقط العالقة في إطار
األسئلة ما بين الحكومة وما بين املستشارين ،تفضلو في إطارالتعقيب.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
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الخاص باش يدخلو للتخصصات وللمباراة ديال التخصص ومباراة
ديال الداخلية واإلقامة في كلية الطب العمومي ،عالش؟ ألن كاين
هناك عدم تكافؤ الفرص اللي تنتكلمو عليه ،ما كاينش تكافؤ الفرص
عند هاذ الطلبة.
باإلضافة ،املناصب املخصصة للتخصص قليلة ،الطلبة تيطلبو
بأن هاذ املناصب يتزاد فيها ،وأشنو تنشوفو في املقابل؟ تنفتحو املجال
لطلبة القطاع الخاص ونمشيو نشوفو املشاكل اللي تيتخبط فيها
القطاع الخاص ،خصوصا في كلية الطب.
نحيل السيد الوزير وجميع أعضاء الحكومة على كلية طب
األسنان هنايا في الرباط واملشاكل اللي تتخبط فيها ،والطلبة حتى هما
معتصمين ألن عندهم مشاكل حقيقية ،عندهم مشاكل في التأطير وفي
التكوين وفي جميع املسائل .كيفاش غادي نعطيهم املعادلة ونسمحو
لهم بالتخصص؟ هذا ضرب للجامعة العمومية ،وباإلضافة أن حتى
االمتحانات ونظام التنقيط بالنسبة لالمتحانات ما�شي هو نفسه ،فين
هي تكافؤ الفرص؟ فين هو؟ فين هو؟
فإذن الحوار عندو املقومات ديالو .السيد الوزير بغى ينتقم من
األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وما بغاش يتحاور اليوم ،هذا
ما�شي هو الحل ،هما اللي مسؤولين ،الحكومة هي اللي مسؤولة على
تدبير األوضاع ،وبالتالي مرغمة بأنها تنزل لطاولة الحوار لتفادي السنة
البيضاء ،ما�شي بالكالم تنتفاداو السنة البيضاء.

شكرا السيد الرئيس.
في الحقيقة ما فهمناش عالش السيد الوزير يتفادى الجواب على
هاذ السؤال ،ألن أرسلنا سؤال آني وجاوبتونا السيد رئيس الجلسة بأن
درتو اللي عليكم كمكتب للمجلس ،ولكن النظام الداخلي واضح.

السيد رئيس الجلسة:

احنا ملي كنطالبو بإدراج السؤال ديالنا ،من املفروض أنه يتدرج،
ما�شي الحكومة اللي غادي توجه البرملان ،شكون اللي كيراقب شكون؟
واش البرملان كيراقب الحكومة وال الحكومة اللي كتراقب البرملان؟ هذا
ما�شي معقول ،واآلن كيرفض السيد الوزيرالجواب على السؤال.

شكرا.
غيرفيما يخص ،السيدة املستشارة ،السؤال موجه للرئاسة .لقد تم
الجواب في أول الجلسة في إطار تدخل في إطار نقطة نظام ديال السيد
املستشارال�سي حيسان ،لذلك ال نحتاج إلى إعادة الجواب.

احنا ما فهمناش كيهضر على السنة البيضاء في التعليم ما غاديش
تكون ،باش؟ بالجمعيات هي اللي غادي تدرس ألوالد املغاربة ،هاذ ال�شي
ما�شي معقول ،يقول لنا كيفاش غادي يتفادى السنة البيضاء عند
التالميذ ديال الثانوي واإلعدادي واالبتدائي ،واآلن احنا على مشارف
سنة بيضاء في كلية الطب والصيدلة ،االمتحان عندهم  7ماي وهما
دايرين إضراب مفتوح عن الدروس التطبيقية والنظرية وجميع
الدروس منذ  25مارس ،دارو معهم حوار ،نعم .ولكن الحوار عندو،
عندو القوانين ديالو .إلى اتفقو باش يديرو محضر اتفاق ،خرجو ببالغ
مشترك ما بين وزارة التربية ووزارة الصحة على أساس أن املطالب ديال
الطلبة تم القبول ديالها.

فبالنسبة للرئاسة وبالنسبة للمكتب الالئحة ديال األسئلة احنا
تنشتغلو بها كما وردت.

ولكن لألسف ما�شي هاذ ال�شي ،الطلبة تيرفضو الخوصصة ديال
قطاع الصحة ،الطلبة تيرفضو أن يتفتح املجال للطلبة ديال القطاع

وشكرا.

السيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان إذا أراد الكلمة في هاذ..
بغيتو الكلمة ،تفضلو ال�سي الخلفي.

السيد مصطفى الخلفي الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي
باسم الحكومة:
الحكومة موجودة في البرملان لتخضع للمراقبة وللمساءلة
وللمحاسبة ،ولكن تبعا للنظام الداخلي ،النظام الداخلي تيحكم
العالقة ،احنا ما تنتهربوش من الجواب ،راه هاذ األسئلة اللي طرحتي
ديال كلية الطب راه األسبوع املا�ضي تطرحت في الندوة الصحافية

عدد 30–70ابعش 30ش 6(330يام 6ام )6

الجريدة الرسمية للبرملان

األسبوعية وجاوبت عليها ،وعندي الجواب على األسئلة ،ولكن ليس
هذا هو املوضوع.
املوضوع ديالنا هو ما جاء في املادة " :258يبلغ رئيس مجلس
املستشارين السؤال اآلني إلى الحكومة بمجرد ما يتوصل به ،ويتفق
عند االقتضاء مع الوزراء املعنيين على برمجة السؤال اآلني."..

السيد رئيس الجلسة:
هللا يخليك ،ال�سي حيسان ،من فضلك ال�سي حيسان ،استمعو هللا
يخليكم ،احنا راه خصنا نستمعو لبعضنا البعض هنايا ،تفضل السيد
الوزير.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة:
" ..ويتفق عند االقتضاء مع الوزراء املعنيين على برمجة السؤال
اآلني والجواب عنه في أول جلسة قادمة لألسئلة الشفهية األسبوعية"،
ياك؟
لم يبرمج ولم يقع االتفاق ،جوج أمور .هذيك "عند االقتضاء" راه
هذي..
فبالتالي إلى اسمحتي لي النص واضح ،ألن السؤال اآلني بعد واحد
مدة معينة تيتحول إلى سؤال عادي ،ويبرمج ،وبالتالي الحكومة لم
تتهرب ،احنا بالنسبة إلينا يكون اتفاق ونجاوبو.

السيد رئيس الجلسة:

املستشارالسيد مبارك الصادي:
السيد الرئيس،
كان بودنا كرؤساء الفرق باش السيد الوزير يجي لندوة الرؤساء
ونتكلمو في النظام الداخلي ،ألنه احنا من نهار اللي جينا لهاذ املؤسسة
واحنا تنهضرو في هاذ النظام الداخلي وما تنطبقوهش ،مع كامل
األسف ،ألنه أشنو معنى "عند االقتضاء" إلى ما كانتش األولوية ديال
املجتمع وقضايا املجتمع هي اللي تفاعل مع الحكومة ،فوقاش غادي
تفاعل الحكومة..

السيد رئيس الجلسة:
السيد املستشار ،من فضلك ،راه كاين مناسبات ديال ندوة
الرؤساء ،أنا أدعو السيد الوزير والسادة رؤساء الفرق ،ألنه هاذي
مسألة هللا يخليكم احنا تجاوزناها السيد الوزيرمن فضلكم.
من فضلك السيد الوزير ،أنا أترفع على هاذ املسألة نعتبروها بأنه
حلينها جزئيا والباقي اآلخرغادي يتحل في ندوة الرؤساء.
شكرا.
ننتقل للسؤال األول املوجه ..ال ،ال ،هللا يخليك ال�سي عبد العلي راه
وضح ،ال�سي عبد العلي واش أنت اللي غادي توريني آش غادي ندير؟
السيد الوزيرطلب ومن حق الحكومة أنها تطلب نقطة نظام ،أعطيناها
لها إلى كان في نفس املوضوع أنا تنعتبر كرئيس بأنه هاذ املوضوع انتهى
باالتفاق مع األطراف .إلى بغينا نرجعولهاذ املوضوع السيد الوزيرتحملو
املسؤولية ديالكم في إطار..

شكرا السيد الوزير.

شكرا.

دائما في إطار النظام الداخلي ملجلس املستشارين ،أؤكد املادة 258
ديال النظام الداخلي الذي صوتنا عليه جميعا يقول:

السيد الوزير ،بغيتو في نفس ..تفضل.

"يبلغ رئيس مجلس املستشارين السؤال اآلني إلى الحكومة بمجرد
ما يتوصل به ،ويتفق ،عند االقتضاء ،مع الوزراء املعنيين على برمجة
السؤال اآلني والجواب عنه في أول جلسة قادمة لألسئلة الشفهية.
يتأكد رئيس مجلس املستشارين من كون السؤال املطروح تتوفر
فيه الصبغة اآلنية ،وفي حالة الشك يعرض على أول اجتماع للمكتب".
لذلك احنا ورد علينا هاذ األسئلة وانتما اإلخوان طرحتو السؤال،
لذلك أنا نطلب منكم باش إلى كاين ..أنا املالحظة ديالكم سجلناها،
لذلك باش ما نديروهاش كنقطة اختالف باش ما نوقفوش الجلسة.
شكرا.
واش بغيتي نقطة نظام؟ تفضل.
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السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة:
أنا مع كل االحترام ،جلسات ندوة الرؤساء ،ألن السيد الرئيس ديال
الفريق التحق بندوة الرؤساء يا هللا هاذ السنة ،أما راه كانت عندنا على
األقل سنتين من النقاشات املستمرة حول هاذ املوضوع ،وتنعذر ألنك
ما كنتيش منتخب ،ولهذا ما كنتيش عارف املوضوع كيفاش مآله.

السيد رئيس الجلسة:
ننتقل للسؤال ..سوف أكون مضطر ..هللا يخليك غير بالتي غير
بالتي ،السيدة الرئيسة .أنا مضطر إلعطاء نقطة نظام كما ينص عليها
النظام الداخلي واألسبقية لرؤساء الفرق ،وهذا ما حاولنا أن نتفاداه،
لكن تفضلي السيدة الرئيسة ،وبعد ذلك ال�سي نبيل.
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املستشارة السيدة ثريا لحرش:

املستشارالسيد محمد علمي:

أنا أتأسف أن نصل إلى من كان هذاك االختيارديالنا احنا ،وهذا هو
الرئيس ديالنا واللي تيمثلنا في لجنة الرؤساء ،وملي تيجي تينقل سواء
التي سبقت أو الذي أتى ليس فقط املجموعة ديال الكونفدرالية ولكن
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والقواعد ديالها واملسؤولين ديالها.

السيد الرئيس،
ما كان بودي أن أتناول هاذ نقطة نظام ،ولكن ،كما جاء في كالمكم
في بداية هذه الجلسة ،هاذ املوضوع تم التداول بشأنه على مستوى
املكتب.

كنت أتمنى السيد الرئيس أنك ما تنزلش كاع حتى لهاذ املستوى
وكنت وكان ،هللا يا سيدي السيد الوزير زيدو بنا شويش للقدام ،البالد
كلها واقفة ،راه كل�شي واقف ،راه هذا ما�شي مستوى هللا يخليكم عليو
شوية النقاش ،عليو النقاش ،عليو النقاش ،املغرب في حاجة إلى أطر
وزارية وإلى مستشارين اللي يهزو البالد ،ما�شي يبقاو شكون اللي كان
وشكون اللي ما كانش هذا ما�شي مستوى.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الرئيسة.
الكلمة لفريق العدالة والتنمية وال�سي نبيل شيخي في إطار نقطة
نظام.

املستشارالسيد نبيل شيخي:
السيد الرئيس.
مع األسف الشديد كنا كنتمناو ما نوصلوش لهاذ املستوى حول
أمور ينظمها النظام الداخلي.
السيد الرئيس عندو السلطة التقديرية ،أعطى نقطة نظام لطرف
يعبرعلى وجهة نظره� ،شيء طبيعي أن الحكومة ممثلة في شخص الوزير
املنتدب املكلف بالعالقة مع البرملان ،ياخذ حتى هو الوقت ديالو لكي
يعبرعن رأيه ،هذه املسألة األولى.
املسألة الثانية :احنا كنأكدوبأن السيد الوزيرطيلة املرحلة السابقة
كان دائما حاضرا في ندوة الرؤساء والتشاور يكون دائما مستمرا في عدد
من القضايا وامللفات.
ثالثا :مع األسف الشديد النظام ديالنا الداخلي اللي فيه واحد
العدد ديال األمور اللي يمكن نطوروها ،لحد اآلن باقية واحد العدد
ديال األطراف التي كتسعى دائما إلى تأجيله من أجل أن تبقى األمور على
ما هي عليه.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة ..بغيتو في إطارنقطة نظام ،الفريق االشتراكي.

ولكن مع األسف.

املستشارالسيد محمد علمي:
أنا كنلتمس هاذ املوضوع التقني نأجلوه لندوة الرؤساء ،وذيك
الساعة رؤساء الفرق والسادة رؤساء املجموعات حفاظا على السير
العادي للجلسة.

السيد رئيس الجلسة:
هاذ ال�شي اللي اقترحتو.
هللا يخليكم ،السادة الرؤساء ،إلى اسمحتو خليو الجلسة تم�شي
عادية ،ألنه أذكر مرة ثانية أن هاذ املوضوع كان محط نقطة نظام من
طرف املجموعة املحترمة ،وكاين جواب املكتب ،وكان جواب كذلك
السيد الوزير ،باسم الحكومة ،لذلك هللا يخليكم تجاوزو هاذ ال�شي،
هناك ما هو أهم من فضلكم ،إلى اسمحتو ال�سي أعمو ،وال باقي متشبث
بنقطة نظام؟ تفضل ال�سي أعمو.

املستشارالسيد عبد اللطيف أعمو:
السيد الرئيس،
كيبان لي بأن تجاوزنا بعض األشياء اللي خاصنا نرجعو لها.
عندنا فراغ في القانون الداخلي وليس املفروض القانون الداخلي
يجيب كل�شي ويجاوب على كل�شي .األمريتعلق ب "ما معنى السؤال اآلني؟"
هذا هو اللي اسميتو ،ما دام أن الحكومة توصلت به وما جاوباتش،
من حق البرملان يقول أنتظر السؤال اآلني ،اآلنية يعني ذات األسبقية،
سؤال الساعة ،هنا خاصنا نبنيو التقاليد واألعراف البرملانية ،إلى
عندنا الفراغ ،اللي يمكن نعرفو ما معنى اآلني وبالتالي على الرئاسة أن
تلزم الحكومة بالجواب ،وإال تسجل رفض الحكومة ،هذا هو التقاليد
واألعراف ،في اعتقادي أنا ،أما إلى جينا ندوزو هاذ ال�شي غادي نخلطو
بين اآلني وبين كذا ،غادي تقولو ما بقاتش الحكومة تجاوب وقت ما
بغت أو كذا ،ال هذا آني ،يفترض الجواب فورا وبشكل شفهي وارتجالي،
ألن الحكومة مفروض أنها عارفة األمور ديالها وكتبع األمور ،وملي كتكون
مسألة آنية كنقبلوها كلنا ،كنعرفوها.
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
سوف أكون مضطركذلك للجواب على تساؤلكم األستاذ أعمو.
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املحور الثاني هو تدبير الطلب وتثمين املوارد املائية املعبئة ،وهو
هذا املشروع اللي تتشتغل عليه أساسا وزارة الفالحة باعتبار أن هي
املستهلكة األولى للماء.

للتذكير بأن املادة  118تقول بأن" :تكون األسبقية في التدخالت
للتنبيهات إلى الضوابط في شكل نقط نظام ،ويجب أن تنصب على سير
الجلسة والحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي" ،وذلك ما
طبقناه بالحرف.

واملستوى الثالث هو املحافظة على املوارد املائية وعلى الوسط
الطبيعي ،خاصة هاذ القضية ديال مكافحة التصحر ،التأكيد على
القضية ديال التشجير ،القضية ديال الحفاظ على املوارد املائية
الجوفية ،ألن أي تأثير على الوسط الطبيعي تيكون بالطبع عندو واحد
التأثيرعلى املوارد املائية.

ننتقل للسؤال األول موجه لقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك،
وموضوعه ،تدبير ندرة املياه في مواجهة التغيرات املناخية ،الكلمة ألحد
السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة ،لتقديم السؤال،
تفضل ال�سي الحاج العربي.

بطبيعة الحال في تنمية العرض املائي السادة املستشارين تيعرفو
أن اآلن عندنا واحد القدرة من السدود الكبيرة قدرة ديال التخزين
ديال  18.67مليار ديال األمتار املكعبة ( 144سد)،اآلن عندنا حوالي 14
سد قيد اإلنجاز غترفع هاذ القدرة االستيعابية بحوالي  2.7مليار األمتار
املكعبة وعندنا  20سد مبرمجة للست سنوات املقبلة غادي ترفعها ب
 5.38مليارديال األمتاراملكعبة ،بحيث سنصل إن شاء هللا إلى  25مليار
ديال األمتاراملكعبة فيما يتعلق فقط بالسدود الكبيرة.

املادة  119تنحصر نقط النظام في دقيقتين ،لذلك هللا يجازيكم
بخير ،أطلب منكم مرة أخرى أن نستمرفي جلستنا بشكل عادي.

املستشارالسيد العربي املحر�شي:
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
أمام حجم التحديات التي أملتها التغيرات املناخية وانعكاساتها على
املوارد املائية ،نسائلكم حول السياسات املعتمدة لتدبير ندرة املياه في
مواجهة التغيرات املناخية.
وشكرا.

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

السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء:

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة للسيد املستشارفي إطارالتعقيب ،تفضلو السيد املستشار.

املستشارالسيد العربي املحر�شي:
السيد الوزيراملحترم،
جاللة امللك مؤخرا ترأس اللقاء اللي كان فيه التوجيه للقطاع املعني
أو القطاعات املعنية ،ألن لألسف الشديد احنا عندنا  6ديال الوزارات
واملكتب الوطني للماء كلهم مكلفين باملاء والناس تيعانيو من املاء .جاللة
امللك السيد الوزير في االجتماع األخير أعطى توجيه للحكومة واألعضاء
اللي مكلفين ،وجاللة امللك هللا ينصرو عندو ذاك الحس ديال األزمة
اللي ممكن توقع ال في هاذ السنة اللي جاية في الصيف وال في السنوات
املقبلة ،والحس كذلك بالرعايا ديالو األوفياء في املناطق النائية
واملناطق الجبلية اللي تيمشيو  10و 20و 30كيلومتر باش يجيبو املاء في
شهر 7وشهر.8

شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
بالطبع هاذ املوضوع ديال ندرة املياه وعالقته مع التغيرات املناخية
واحد املوضوع اآلن الذي بات يقلق على املستوى الدولي .احنا في بالدنا
في اململكة املغربية هاذ املوضوع يدخل ضمن سياسة عمومية متكاملة
فيها  3ديال املحاور أساسية:

وهاذ اللقاء السيد الوزير اللي ترأسه جاللة امللك اللي هو مهم واللي
في الحقيقة الناس في املناطق اللي تيعيشو هاذ األزمة توقعو أن الحكومة
غادية تكون في املستوى املطلوب وغادي تساهم في املعالجة ديال هاذ
املشكل.

كاين املحور األول هو تنمية العرض ،وأساسا من املياه االعتيادية،
وبطبيعة الحال بدينا اآلن تنوسعو شوية املياه الغير اعتيادية ،ولكن
األساس هو تعبئة املياه السطحية عن طريق السدود.

نتمناو السيد الوزير فعال أنكم تنكبو كحكومة وتنسلخو من هاذ
الصراعات ومن هاذ الحسابات اللي كاينة داخل األغلبية وتتفرغو
تعالجو املشاكل ديال املواطنين في جميع املناطق ،واملشكل األسا�سي
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واألول هو مشكل املاء.
احنا سبق لنا في هاذ البرملان درنا لجنة استطالعية السيد الوزير،
وناقشنا املوضوع ديال املاء من جميع الجوانب هاذي  3سنوات ،ولكن
بقاو هذوك الوثائق وذاك العمل اللي درناه في الرفوف ،بقى حبرا على
ورق ألن الحكومة ما بغاتش تتجاوب معانا ،واستدعينا القطاع املعني،
ولكن ما بغاش يمتثل ويناقش معانا املوضوع ديال املاء ،ودرنا الزيارة
السيد الوزيرللبراج ديال سد الوحدة اللي هو ثاني سد في إفريقيا ،ولكن
لألسف هذا كاملا كلو تيم�شي للبحروهذاك السد اللي تتقولو انتوما فيه
 4مليارمكعب راه فيه غير 2مليار ،ألن النصف فيه عامرباألوحال كيف
ما هما السدود اللي كاينين على مستوى اململكة كلهم عامرين باألوحال.
تصورو السيد الوزير كاين اإلمكانية ديال نعالجو املشكل ديال املاء
من جميع الجوانب ديالو ،ولكن يااله تنعرفو نتكلمو في التلفزيون وفي
املواقع وواحد املجموعة ديال األشياء اللي تتدار خارج اإلطار ،ولكن
االنكباب بشكل جدي وفعلي باش نعالجو هاذ النظرة ديال املاء اللي
فعال كاين مؤشرات ال تبشر بالخير ،نتمناو الحكومة تنكب على هاذ
املشكل.

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

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
السيد املستشار،
أنا غنشرح لك بدون تشنج.
أوال القطاع ديال املاء ما مكلفينش به  6غير باش تصحح املعلومات
ديالك ،الوزارة الوحيدة املكلفة بتعبئة املياه هي وزارة التجهيز والنقل
واللوجيستيك واملاء .القطاعات الوزارية األخرى هي قطاعات مستعملة
للماء.
املسألة الثانية ،السيد املستشار ،راه حرام تقول كالم على بالدك
ما�شي صحيح.
أوال سد الوحدة ما فيهش  4داملليار ما عمر كان فيه  4داملليار ،فيه
 3.5ديال املليار ،وحرام تقول للمغاربة أن النصف ديالو ديال األوحال،
وحرام تقول السيد املستشار على بالدك أن السدود املغربية كلها فيها
أوحال.

عدد 30–70ابعش 30ش 6(330يام 6ام )6

غيتعرض على سيدنا هللا ينصرو غادي تربط فيه جميع القرى وجميع
املداشر ،عالش؟ لسبب بسيط السيد املستشار ،ويفترض فيك تكون
عارفها ،ألنه تاريخيا ملي ما كانش الجفاف كانت هذه املناطق غيرمرتبطة
ب ( .)Raccordementدابا ملي ولى عندها املشكل ولت الحكومة ملزمة
أنها تربطها وهذا هو اللي كاين.

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد الوزير.
السؤال الثاني موضوعه االنقطاع املتكرر للماء الشروب ببعض
املدن والقرى ،والسؤال هو للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية،
تفضلي السيدة املستشارة املحترمة.

املستشارة السيدة فاطمة عميري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
كما تعلمون القطاع ديال املاء  37مدينة أو مركزفيه تيقطع املاء في
املغرب ،خاصة إقليم زاكورة في جهة درعة–تافياللت ،تنشكر السيد
الوزيرعلى املجهودات اللي دارالجبارة ،هاذ العام تحل املشكل شوية في
بلدية زاكورة ،ولكن باقي الجماعات اآلخرين اللي تيعانيو من املشاكل في
القطاع ديال املاء ملي تيوصل الصيف ،وكاين الجماعات اآلخرين وخا
ما عندهومش املاء ولكن املاء غيرصالح للشرب.
تنطالب السيد الوزير بإنشاء السدود التلية اللي بغا يرجع إلقليم
زاكورة الخير والنفع إن شاء هللا ،سد أكدز قريب يسالي إن شاء هللا،
ولكن سد أكدز السيد الوزير مرتبط على سد املنصور الذهبي ،ساكنة
ورزازات ما تيشربوش املاء ديال سد املنصور الذهبي .إلى بغيت تحل
املشكل ديال إقليم زاكورة حل جذري تزود إقليم زاكورة باملاء لسد
"تيويين".
وتنشكرالسيد عامل إقليم زاكورة على املجهودات اللي دارهاذ العام
اللي وصل زاكورة ،وتنطلب منكم السيد الوزيرتتعاونو معه وتديرو اليد
في اليد باش يحل املشاكل ديال الجماعات اآلخرين.
وشكرا.

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

إذا كان هذا األمركما تقول إيوا باش تيشربو الناس؟ وباش تيسقيو
الناس؟

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:

هناك إشكاالت حقيقية فيما يتعلق بالتزويد باملاء الشروب ،وتتعلق
بالتزويد باملاء الشروب في العالم القروي ،ولهذا البرنامج األولوي اللي

شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيدة املستشارة.
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السيدة املستشارة،
في ثنايا السؤال ديالك جاوبتي على بعض األمور ،هاذ القضية اللي
كانت مطروحة ديال زاكورة ،وفعال كانت فيها نقاشات ،أعتقد–وهذا
جاء في كالمك -أن هاذ الصفحة طويت اآلن مرحليا على مستوى
األثقاب اللي درنا وعلى مستوى محطة ديال تحلية املاء األجاج ،واللي
انطلقت في أكتوبر واللي غادي تعطينا واحد الصبيب ديال  60لتر في
الثانية واللي غتكفي.
املشروع ديال السد ديال أكذروصل اآلن  %34ديال تقدم األشغال
ديالو ،غيكلفنا تقريبا مليارو 200مليون ،وغادي نزيدو لو القنوات ديال
الجر اللي غادي تغطي اإلقليم كلو وأساسا زاكورة تقريبا بواحد نصف
مليار ديال الدرهم ،وهذا ،السيدة املستشارة ،هاذ السد ديال أكذر
تدارأساسا لهاذ املوضوع هذا ،بطبيعة الحال عندو مجاالت أخرى اللي
مرتبطة بالفالحة ،لكن انتما تتعرفو أننا في األولويات ديال املاء عندنا
املاء الشروب هو األول ،وعندنا السقي هو الثاني ،وعندنا إنتاج الطاقة
هو الثالث ،فبالتالي احنا تنتصورو من خالل هذا االستثمار اللي هو
استثمار ضخم ألن تنتكلمو تقريبا على مليار و 700مليون ديال الدرهم،
هذا كله سيجيب السيدة املستشارة على هاذ اإلشكاليات.
وأنا مطمئن لواحد القضية هو أن هذاك االلتزام اللي درناه فيما
يتعلق باملحطة أنجزناه وأنجزنا ،بطبيعة الحال ما بغيتش نرجع لبعض
اإلشكاليات اللي مرتبطة ببعض املنتوجات الفالحية ،لكن احنا في
العموم االلتزامات اللي دارتها الوزارة أوفت بها.
شكرا السيد الرئيس.

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

املستشارالسيد عبد اللطيف أبدوح:
شكرا جزيال السيد الرئيس ،السيد الوزير على ما تفضلتم به،
وأعتقد أن السؤال كان واضحا ،وفيه في عمقه طلب هو تزويد الدواوير
والقرى واملدن باملاء الصالح للشرب ،وأننا أشرنا أن هناك انقطاع
للماء ،ونتخوف على أن يكون هناك عطش أو مشكل في هذا املاء على
مستوى األيام املقبلة ،ال نتحدث هنا على اإلنجازات أو ما تقومون
به ،نقول هناك مشكل إن كان هذا املشكل يجب أن تطمئنونا وتعطو
اطمئنانا للساكنة ،وخصوصا على ما الحظنا مؤخرا في زاكورة وحتى في
أوالد تايمة.
إذن احنا كممثلين ديال الساكنة البد أننا نقلو لكم أشنو هما األمور
اللي كاينة باش تطمئنو انتما من خالل هذا السؤال املواطنين ،ما�شي
املفروض بالضرورة هو اإلنجازات ،نحن نتتبعها وغادي تجي وقيتها فاش
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غادي ناقشو أشنو هي الحصيلة وأشنو هو املوضوع ديال كل قطاع.
اآلن نتحدث عن موضوع ديال العطش اللي كاين في زاكورة وطرحاتو
السيدة املستشارة وكذلك املوضوع ديال أوالد تايمة اللي كذلك مطروح
فيه هاذ املوضوع بحدة ،وهذا املوضوع مرتبط بحياة اإلنسان ،هذا ما
فيهش اللعب ،وهاذي ما�شي توقعات ،هاذو مواطنين عايشين تنعرفوهم
تيخصهم احنا نتكلفو بهم ،واللي مسؤول عليهم هو الحكومة.
شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيرفيما تبقى إذا أردتم الرد.

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
ال ،أنا بغيت غيرنقول للسيد املستشارأنا ما تكلمتش على اإلنجازات
في إطار التباهي ،أنا تكلمت على اإلنجازات باش نحل املشكل ديال
العطش ،وأنا أقول بأن هاذ ال�شي اللي تدار في زاكورة ،وأنا كنت واضح
إلى تبعتي أشنو قلت ،أنا قلت هذا غيحل املشكل مرحليا على ما يسالي
السد ديال أكذر ،فأنا الكالم ديالي واضح السيد املستشار.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال املوالي دائما في ..في تسييرالجلسة السيدة الرئيسة؟ تفضلي.

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
ما عندهاش عالقة بالتسيير ،ولكن عندها عالقة بنقل الجلسة،
هناك مشكل في نقل الجلسة الصورة متوقفة عندكم ،نحبكم السيد
الرئيس ،ولكن الصورة راه موقفة غير عندكم ،ما تتبينش السيدات
والسادة املستشارين.

السيد رئيس الجلسة:
مافهمتش كيفاش..

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
البث التلفزي ال يبث أسئلة املستشارين واملستشارات وال الردود
ديال الوزراء ،هي متوقفة في الصورة ديالكم.
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
كيفما كان الحال ،سوف نواصل ونحاول أن نعالج هذه املالحظة.
ننتقل إلى السؤال الثالث ،موضوعه تأخر القطارات عن مواعيدها
والحالة الغير الجيدة للعديد من العربات ،للسادة املستشارين من
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،تفضلو السيد املستشار.

املستشارالسيد الحسن سليغوة:
السيد الرئيس،
السيدة والسادة الوزراء،
زمالئي األعزاء،
السيد الوزير،
منذ مدة والحكومات املتعاقبة تعمل على تحديث عدد من محطات
القطار ،باعتبارها فضاءات توفر ظروف الراحة للمسافرين وضمان
جودة الخدمات ،والحمد هلل نفتخرببعض املحطات في بعض املدن اللي
املغرب اآلن كيتوفر عليها ،إال أن ذلك لم يواكبه تحسين على مستوى
تجويد جزء مهم من العربات التي تقل املواطنين وكذلك تدبير وضبط
مواعيد القطارات ،الذي يشكل مصدرانزعاج ملستعملي القطارات.
لذا نسائلكم السيد الوزير :ما هي املقاربة التي ستعتمدها الحكومة
لخلق التوازن بين تحديث وبناء محطات جديدة والحالة الغير الجيدة
لعدد من العربات والقطارات وضبط مواعيد القطار؟
شكرا.

 430عربة عادية ،ما تنتكلمش على العربات ذات التسييرالذاتي ،هاذي
تقريبا  %80تعاودت ،ولكن هذا ما كافيش.
إذن شنو اللي عندنا؟ عندنا واحد العدد ديال املشاريع سأذكرها:
 أوال ،عندنا مشروع ديال اقتناء ديال  40قطار ذاتي الحركة ،هاذاملشروع اآلن في األطواراألخيرة ديالو وغنطرحوه للمنافسة الدولية؛
 أبرمنا واحد الصفقة ديال اقتناء  30قاطرة جديدة ،وهاذي غاديتكلفنا تقريبا  1.4مليار ديال الدرهم ،وهاذي تمولت بطبيعة الحال
بواحد الشكل اللي يساعدنا أننا ناخدوها.
وهذا كله بطبيعة الحال غيسمح لنا في السنوات املقبلة أن هاذ
الجهد اللي تدارفي السكك الحديدية اللي هو جهد تقريبا ديال  70مليار
ديال الدرهم اللي هم القطار الفائق السرعة ،وهم التثليت ديال الخط
اللي غادي من القنيطرة حتى للدار البيضاء والتثنية ديال الخط اللي
غادي من الدار البيضاء حتى ملراكش ،وكذلك املحطات ديالو ،هاذ
الجهد كله يصب في نهاية املطاف في هاذ القضية ديال جودة الخدمات،
اللي فيها االنتظام ديال املواعيد ،فيها أن كل واحد اآلن طلع في القطار
غيلقى بالصتو ،وفيها كذلك هاذ اإلمكانية اللي تعطات اآلن في السكك
الحديدية أن اإلنسان يمكن ليه ياخذ البالصة ديالو وياخدها على
تيساع وياخذها بواحد الثمن اللي هو ثمن معقول.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشار.

الكلمة لكم السيد الوزير .يبدو أنه هناك مشكل في النقل ،تفضلو
السيد الوزير.

املستشارالسيد الحسن سليغوة:

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
شكرا السيد املستشار.
فيما يتعلق بهاذ ال�شي ديال السكك الحديدية ،تتذكرون السيد
املستشار أنني فاش كنا تنتكلمو على البراق كنت أكدت على واحد
الفكرة أساسية ،قلت ملي البراق غيطلقو سيدنا هللا ينصرو غيكون ما
قبل البراق وما بعد البراق.
احنا اآلن في واحد املرحلة اللي الوضع اآلن ديال السكك الحديدية
تحسن بشكل كبير ،نعطيك غير واحد املؤشر ،هاذ العطلة هاذي هاذ
األسبوعين وصلنا لـ  2ديال املليون ديال مستعملي القطارات بمختلف
األنواع ديالها وكان عندنا تقريبا انتظام حوالي .%94
فيما يتعلق بالسؤال ألن طرحتي واحد السؤال محدد يتعلق
بالجودة ديال العربات اللي هي مرتبطة بجودة الخدمات ،عندنا حوالي
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شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
أنا حاولت نكون موضوعي معكم ،ولكن مع األسف ملي تنسمعو هاذ
األرقام وكتقولو بأن كاينة  2ديال املليون ديال الركاب في الوقت اللي
كاين  %94ديال القطارات اللي كتجي في التوقيت ديالها ،فما يمكينش
نلقى �شي جملة أكثر من هاذ األرقام يتم الترويج لها صالحة للعرض
والتسويق ليس إال ،ألن ملي كنسمع أنا  %94ديال القطارات كيجيو
في التوقيت ديالهم كنقول أنا واش عايش في املغرب وال عايش في دولة
واحدة أخرى؟
ولهذا كنقول لكم ،السيد الوزير ،أنا كنتأسف لهاذ الجواب
ديالكم ،ألن هاذوك أرقام كيعطوهم لكم مسؤولين ،موظفين ،وهاذ
ال�شي ما عنديش �شي هدف ألنه باش ما نقولش �شي كلمة وحدة أخرى،
كاين التشكيك في هاذ األرقام ألنه غيرصحيحة.
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ما نجيوش على االكتظاظ ما نهضروش عليه ،ما نهضروش على
ضبط املسافرين بالدرجات اللي كتلقى االكتظاظ من الدرجة الثانية
للدرجة الثالثة ،ما نهضروش على املراحيض اللي كاينين.
مع األسف احنا املسائل اللي هي وصلنا لها وكتشرف املغرب راه
احنا كنقولها لكم ،ولكن املسائل اللي كيعيش بها املواطنين يوميا في
القطارات راها ال حول وال قوة إال باهلل ،هاذ ال�شي اللي غنقول لكم.
إلى كاين �شي تحسين في إطار هاذ العربات نوضو باش يمكن تكون
واحد املواكبة ما بين هاذ املحطات وما بين البراق وما بين القطارات
اللي كيديو للمغرب كاملين ،ما يمكنش يكون واحد التناقض ،كندخل
كنلقى واحد املحطة في مستوى عالمي وملي كنطلع للقطار أستحيي
أشنو غيمكن لي نقول لك كنلقى فيه ،املاء ما كاينش في املراحيض في
بعض القطارات باش ما نعممش عاود ،ولكن ملي كنسمع �شي جواب
غيرقابل  ..كنتقلق.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزيرفي ما تبقى من..

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
ما عندكش عالش تقلق ،غير خاص تكون موضوعي ،ألنه دابا اللي
سمعك أنت تتحدث هذيك املرحلة اللي تحدثت عليها راه كانت..

املستشارالسيد الحسن سليغوة:
ال ،كاينة دابا.

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
غيرصحيح ،غيرصحيح.

السيد رئيس الجلسة:
السيد املستشار ،من فضلك ،هللا يخليك السيد املستشار.

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
ملي تكلمت السيد املستشار أنا خليتك تتكلم ،مع أنك شككت في
املوظفين كاملين ،هاذوك املوظفين اللي كتشكك فيهم راهم مغاربة
بحالك ،وعندهم الغيرة ،وهاذ الكالم اللي قلتيه كالم غيرصحيح ،ما�شي
معقول.

السيد رئيس الجلسة:
السيد املستشار ،شكرا السيد الوزير ،السيد الوزيرمن فضلكم.
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السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
أنا ملي تكلم السيد املستشار ما عقبتش عليه ،كون التعقيب ديالو
من التعقيب ديالي خاله يتقلق ،أنا نقول لك السيد الرئيس ،كون
التعقيب ديالي يخليه يتقلق ،غادي نعاود نفس الكالم اللي قال.

السيد رئيس الجلسة:
متفق معك .السيد الوزير.

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
أشنو قال هو؟ قال الكذب ،هاذ الكلمة اللي قال ..

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،السيد الوزير ،من فضلك السيد املستشار ،السيد
املستشار من فضلك ،السيد املستشار ،من فضلكم ،ال�سي حسن،
ال�سي حسن من فضلك.
من فضلكم السادة والسيدات املستشارين ،السيد الوزير من
فضلك ،راه عندنا مشكل تقني ،يبدو أن الكاميرات توقفت عن التشغيل
وال تشتغل إال الكاميرا املوجهة للمنصة ،لذلك سوف أطلب من السادة
املستشارين أو املستشارات والسادة الوزراء الذين يريدون أن يلقوا
أسئلتهم أن يتفضلوا إلى املنصة ،باش يبان بطبيعة الحال ،في انتظار،
ال ،ال كاين ،كاين.
ننتقل إلى السؤال األول املوجه لقطاع الصحة ،وموضوعه وضعية
أقسام املستعجالت باملستشفيات العمومية ،والكلمة ألحد السادة
املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
أعتذر ،وراه ما خلونا السيد الوزير ،هاذ املشاحنات ال داعي لها،
أعتذر.
السؤال بالفعل األخير في إطار األسئلة املوجهة للسيد وزير التجهيز
والنقل واللوجيستيك واملاء ،هو سؤال يتعلق بالصرف الصحي في
املنطقة الصناعية بالداخلة ،وهو ألحد السادة املستشارين من الفريق
الحركي ،تفضلو السيد املستشار ،ومعذرة.
ال السيد املستشار غادي تفضلو هنايا ،ال ،باش يبان في التلفزة،
راه عندنا مشكل في ما يخص النقل ،يبدو أن الكاميرا ،واحد الكاميرا
اللي كتشتغل وهي اللي موجهة للمنصة ،لذلك جميع األسئلة واألجوبة
سوف تكون من املنصة ديال األسئلة ،تفضلو السيد املستشار.

املستشارالسيد امبارك حمية:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
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تعرف املنطقة الصناعية "السالم" بمدينة الداخلة مشكل في
الصرف الصحي ،هاذ املشكل ترتبت عنه العديد من العواقب بطبيعة
الحال في املجال البيئي وتضرر السكان واألحياء املجاورة للوكالة،
باإلضافة إلى املصب الذي تم توجيهه إلى املحيط األطل�سي اللي يصب في
باليا أسميتها (شاطئ باليا خيرة) املهم.
لذا ،نسائلكم ،السيد الوزير ،هل تفكروزارتكم في إيجاد حل سريع
لهذه املنطقة الحيوية واملهمة؟
وشكرا.
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لوحدات تجميد وتثمين السمك باملغرب ،باإلضافة إلى أنها وجهة مهمة
بالنسبة لألسواق األوروبية واألسيوية وجنوب إفريقيا والبرازيل.
يعني عندنا هنا ما كنتكلموش على منطقة صناعية عادية ،باإلضافة
إلى أنها تشغل اآلالف ديال البشر ،ديال اليد العاملة ،السيد الوزير.
وبطبيعة الحال ،هاذ املشكل ديال الصرف الصحي هو مشكل
سنوات ما�شي مشكل ديال اليوم ،وأصبح يشكل واحد النقطة سوداء
بمدينة الداخلة وتدمربالنسبة للمستثمرين في القطاع.

السيد رئيس الجلسة:

وعليه ،السيد الوزير ،بطبيعة الحال نشكركم على تفهمكم وعلى
تفاعلكم مع هذا املوضوع.

شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير تفضلوا للمنصة ،ألنه على النقل املباشر ،ال كاين
الصوت ولكن ما كايناش الصورة ،ال من فضلك السيد الوزير ،إذا
سمحتم.

هاذ املوضوع بطبيعة الحال مرتبط بواحد اإلدارة ومؤسسة يجب
عليكم ،السيد الوزير ،لوأنكم تخلقوها بجهة الداخلة ،أال وهي املديرية
الجهوية للماء وقطاع الكهرباء مختلطة قطاع الكهرباء واملاء باش تعد..
داخلة بالنسبة للماء تابعة ملدينة العيون.

ال ،احنا راه االختيار إلى بغات ،ولكن اسمح لي ،هللا يخليك كتديرو
لنا مالحظة ديال الصورة وفي األخر كنلقو الحل ،ال�سي فاتيحي ،تفضلو
السيد الوزير.

الداخلة فيها مشاريع اليوم مهمة ،أولهم محطة ديال تحلية املاء
نموذجية في إفريقيا ،محطة ديال معالجة املياه العادمة نموذجية
بالنسبة على الصعيد الدولي والصعيد اإلفريقي ،وبطبيعة الحال تعرف
زوار دوليين ،مهمين ،وبالتالي وجب اليوم أن يكون املخاطب رئي�سي في
الجهة ،أال وهو مدير جهوي أو إدارة جهوية تكون فيها األطر والكفاءات
واملهندسين والتقنيين الكفيلين باش يسيرو هاذ املنشآت والسهر على
ما تقوم به وزارة املاء.

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار ،يعني بسرعة هاذ املوضوع هذا بطبيعة الحال
فيه إشكاالت تفضلت بها صحيحة ،رغم أن تدار فيها واحد الجهد،
اآلن كاينة اتفاقية توقعت ،إن شاء هللا األشغال في ما يتعلق بمحطة
خاصة بالتصفية ديال املياه الصناعية ،غتنطلق في الشهور املقبلة،
اآلن التمويل ديالها مضبوط ،املتدخلين ديالها تضبطو ،باقي فيها توقيع
واحد ،آخر توقيع درتو أنا ،ولكن باقي توقيع واحد وإن شاء هللا غادي
تنطلق في األشهراملقبلة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم السيد املستشارتفضلو ،معذرة.

املستشارالسيد امبارك حمية:
شكرا السيد الوزيرعلى اهتمامكم بهذا املوضوع وتفاعلكم.
السيد الوزير ،هاذ املنطقة بطبيعة الحال هي على مساحة 27
هكتار ،كتضم ما يزيد على  80وحدة تجميد وتثمين أسماك الصيد
البحري ،كتعالج  600ألف طن ،كتعرف واحد رقم املعامالت ديال
 2.5ملياردرهم ،يعني ما�شي منطقة صناعية عادية ،كتعرف أكبرتجمع

شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
اللي بغيتو السيد الوزيرتجاوبو من تماك ،اللي بغيتو ،أنتما لكم.

السيد وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء:
ال السيد املستشار ،هو أنت تكلمت فعال كانت بعض اإلشكاالت اللي
عندها تاريخ ،هو الصرف الصحي كان املحطة ديال التصفية كانت ،اللي
هي فيها تقريبا واحد  10ألف مترمكعب يوميا ،لكنها تغلبت بهاذ التطور
ديال هاذ املنطقة الصناعية ،اآلن بطبيعة الحال غتدارمحطة خاصة،
كانت كما قلت كانت بعض التفاهمات اللي خاصها تدار على التمويل
وعلى اللي غادي يتكلف ،احنا اآلن تقريبا سالينها.
املوضوع اآلخر اللي جبدتيه هو قيد الدراسة ،الراجح غنمشيو في
هاذ االتجاه ديال أنه يكون واحد التمثيلية للمكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للشرب على هاذ املستوى.
شكرا السيد الرئيس.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
نزوال عند طلب السادة رؤساء الفرق ،سوف نرفع الجلسة ملدة
خمس دقائق ملعالجة البث املباشر.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السادة الوزراء،
السيدة الوزيرة،
السادة والسيدات املستشارين،
نستمر في جلستنا املخصصة لألسئلة الشفوية وننتقل إلى قطاع
وزارة الصحة ،والسؤال الشفوي الذي موضوعه وضعية أقسام
املستعجالت باملستشفيات العمومية للمستشارين املحترمين السادة
أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،تفضل السيدة املستشارة
والسادة املستشارين األسئلة واألجوبة سوف تكون من املنصة في انتظار
إصالح مشكل البث التلفزي.

املستشارة السيدة فاطمة الحبو�سي:
السيد الرئيس،
السيدة والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
بعد مرور أكثر من  4سنوات على إطالق الوزارة لإلستراتيجية
الوطنية لالستعجال نجد لألسف الشديد الوضع الزال على ما كان
عليه ،دون أن يلمس املواطن أي تحسين في وضعية املنظومة الصحية
بشكل عام ،وبأقسام املستعجالت بشكل خاص.
نسائلكم ،السيد الوزير ،في الفريق االستقاللي ،ما مآل اإلستراتيجية
الوطنية لالستعجال ،وكيف سيتم التعامل مع تدني مستوى خدمة
املستعجالت باملستشفيات العمومية؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة لكم السيد الوزيرفي إطاراإلجابة.

السيد أناس الدكالي ،وزيرالصحة:
الوقت كاين.
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السيد رئيس الجلسة:
إيه ،تفضلو ،معلوم راه الوقت كاين فالسبورة.

السيد وزيرالصحة:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أقسام املستعجالت كيمر منها حوالي  5داملليون ديال املر�ضى
كل سنة ،وتيشكل هاذ ال�شي الثلثين ديال العدد اللي تيمرو عبر
املستشفيات ،دورها حيوي بطبيعة الحال في املنظومة الصحية ومن
األولويات األساسية للنهوض بها بالنسبة لقطاع الصحة.
هناك مخطط التسريع ،تكلمتو على مخطط  4سنوات اللي فيه
مجموعة داالنجازات وما غنذكرهاش اليوم ،غادي نذكرها في مخطط
تسريع تأهيل املستعجالت  ،2021-2019اللي الهدف منه هو االستمرار
في تأهيل البنية التحتية ،في دعم املوارد البشرية والتجهيزات وكذلك
وسائل النقل الصحي.
واإلجراءات اللي قمنا بها :االستمرار في تطوير مصالح املساعدة
الطبية املستعجلة ،واملصالح املتنقلة للمستعجالت واإلنعاش الطبي
( )SAMU-SMURفي  4ديال الجهات اللي هما جهة بني مالل-خنيفرة
وكلميم-واد نون ،واد الذهب-لكويرة ،وكذلك درعة -تافياللت ،ثم إعادة
تأهيل مصالح املساعدة الطبية املستعجلة املشغلة.
هناك افتتاح يوم ثالثة في الشهرين األخيرة ،املستعجالت ديال
طنجة ،ديال تارودانت وديال مكناس.
فيما يتعلق بحظيرة السيارات اإلسعاف  30سيارة إسعاف من نوع
"أ" تم توزيعها على املراكز االستشفائية الجهوية ،و 84اآلن بين "أ"
و"ب" في طور التسلم.
هناك كذلك تطوير مسلك املستعجالت املتخصصة ،طب األطفال
وطب األطفال الخدج وحديثي الوالدة ،وهنا  144حاضنة ثابتة و24
حاضنة متنقلة توزعت على املستشفيات الجهوية مع بلورة بروتوكوالت
ديال التكفل باملستعجالت بالنسبة لهاذ األطفال والحديثي الوالدة.
املوارد البشرية كثفنا العدد ديال اإلدماجات 35 ،تقني في اإلسعاف
الصحي 100 ،ممرض مختص ،و 50مساعد معالج ،هذا واحد
البروفايل جديد اللي أضفناه ،ثم هاذ السنة  2019غنستمرو مع
تعزيز املستعجالت ب 300طبيب يعني عام ،زائد األطباء املقيمين اللي
كيلتحقو ،ثم هناك بلورة وتفعيل برنامج للتكوين املستمر بالنسبة
لألطرالطبية والشبه الطبية وتنظيم املساراملنهي للعاملين.
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة فاطمة الحبو�سي:
شكرا السيد الوزيرعلى جوابكم وعلى األرقام اللي اعطيتو.
فعال ذكرت أرقام مهمة ،ولكن ما نجده في واقع الصحة في
املستعجالت بعيد عن ما قلته السيد الوزير.
السيد الوزير ،اليوم االستعجال أشنو هو؟ االستعجال هو �شي
حاجة مستعجلة ،إلى جا املريض عندو  %50باش يعيش كيوصل
للمستعجالت ويموت ،ألن ما كنلقاوش في املستعجالت ،النقص في
األطرالطبية ،النقص في الخدمات ،النقص في التجهيزات.
كيجي واحد املريض ،السيد الوزير ،باش يداو وتقولو سيرحتى لغدا
ونصايبو لك التلفزة وهو جا في حالة مستعجلة ،هذه كتنطبق على
جميع املستشفيات اللي كاينة في املغرب كامل.
وغنخص لك مثال :إقليم وزان املستشفى اإلقليمي اللي كاين في
وزان ،يعتبر محطة للعبور فقط ،يوجه فقط لشفشاون ،لتطوان،
لطنجة ،ال نجد وما فيهش مستعجالت ،طبيب واحد وستة أسرة،
السيد الوزير ،اإلقليم فيه  16جماعة واملدينة ،شوف عدد املواطنين
اللي كاينين في وزان ،واش هذيك املستعجالت واش قادرة باش تحتوي
ذاك الناس اللي كيجيو يستفدو من املستعجالت بصفة مستعجلة
وآنية؟
وغنختم ،السيد الوزير ،بالتساؤل هو متى سيتم بناء املستشفى
اإلقليمي بوزان؟ لكي تطمئن ساكنة وزان ،لكي ال يظل املستشفى
اإلقليمي بوزان مجرد نقطة عبور للمستشفيات املجاورة؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
السيد الوزيركما تريدون.

السيد وزيرالصحة:
السيدة املستشارة املحترمة.
بالنسبة لوزان راه احنا مقبلين على بناء مستشفى إقليمي جديد،
بمواصفات حديثة اللي يمكن تلبي الحاجيات ديال الساكنة بما فيها
املستعجالت ،في انتظار ذلك نستمر في تأهيل هناك واحد العمل مع
الجهة اللي باش نقومو بتأهيل بعض املصالح منها املستعجالت.
فيما يتعلق بالنقص ،ذاك ال�شي عالش درنا واحد املخطط ديال
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تسريع تأهيل املستعجالت ،ألن فعال كاين نقص خاصة في املوارد
البشرية ،وجهنا األغلبية ديال اإلدماجات ديال هاذ السنة للمستعجالت.
ثم املسألة األخرى ،الوضع الوطني ما�شي كلو بحال بحال ،فكاين
مجموعة ديال املستعجالت اللي هي اليوم كتخدم بمعايير حديثة ،فيها
مسارات محترمة ،فيها يعني جميع املصالح والخاليا ديال التدخل ،ال
بالنسبة فيما يتعلق ( )parcours froidو( )parcours chaudواحد
العدد يعني القاعة ديال إزالة الصدمات والقاعة كذلك ديال املراقبة
ومرتبطة مع الغرف ديال العمليات.
مؤخرا في مكناس تيكون يعني تأهيل الغرف دالعمليات ديال
املستعجالت كذلك ،إضافة إلى ارتباطها بالوحدة ديال طب التوليد
ملا تيتعلق األمر ببعض املستشفيات اللي تيكون فيها املصلحة ديال
( )la maternitéقريبة للمستعجالت.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال املوالي موضوعه ،نزيف استقاالت أطباء القطاع العام،
والكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

املستشارالسيد أحمد تويزي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء املحترمين،
السيد الوزير،
تداولت الكثيرمن املنابراإلعالمية عن عدد كبيرجدا من االستقاالت
في القطاع الطبي.
من هذا املنطلق ،نسائلكم ،السيد الوزير ،عن أسباب هذه
االستقاالت من القطاع العام ،وما هي التدابيرالتي ستقومون بها لوقف
هذا النزيف وتوفيرالشروط املالئمة للممارسة السليمة ملهنة الطب؟
وشكرا.

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

السيد وزيرالصحة:
شكرا للسيد املستشار.
أوال نبغي نؤكد ونطمئن أن االستقاالت هو واحد النوع من يعني
االحتجاج اللي تيقوموبها األطباء ما عندوش حتى �شي سند قانوني وليس
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له أي أثر يعني إداري ،فهو االستمرار في العمل كاين وإلى بغاو االستقالة
هي استقالة فردية وليست جماعية ،ومستعد أنا نتلقى االستقاالت
الفردية وذيك الساعة غادي نتعامل معاها بوحدة بوحدة.
ثم اللي نبغي نقول لك هو أنه الحوار هو فتحاه الوزارة ،الحوار
فتحاه ،هناك دورية ديال مأسسة الحوار وطنيا إقليميا محليا مع كل
الفئات ،هناك كذلك تجاوب مع بعض النقط ديال الرفع من املناصب،
 4000في سنتين متتاليتين ،الرفع من املناصب ديال اإلقامة والداخلية،
في  700 :2019منصب ديال اإلقامة ،هاذي عامين كانت  ،145ثم كذلك
تحسين ظروف االشتغال واالستقبال ،كنتكلم على تأهيل املستعجالت،
تأهيل مجموعة داملصالح ما كاينش �شي أسبوع اللي ما فيهش �شي
مصلحة تيتم التأهيل ديالها 800 ،مليون ديال الدرهم سنويا اللي
كتعطى لهاذ التأهيل فيما يتعلق باملعدات الجديدة ،تقريبا حوالي %90
أو أكثر حتى  %92ديال املستشفيات عندها جميع املعدات اللي خاصة
بها ،هناك بطبيعة الحال نقط أخرى مشتركة بين القطاعات وعندها
أثرمالي مرتبطة باألجور ،راه تتوجد نفسها في الحواريعني االجتماعي مع
الحكومة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
التعقيب لكم السيد املستشار والسيد األمين الذي نطلب منه
االلتحاق بعد التعقيب ملساعدة الرئاسة.

املستشارالسيد أحمد تويزي:
شكرا السيد الوزيرعلى جوابكم.
في البداية ،شخصيا أنا ضد التهديد باالستقالة ،كأي مغربي كيفما
كان املغربي فيجب أن يكون ضد التهديد باالستقالة أو التهديد بالسفر
إلى الخارج ،الهجرة.
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من والو من فراغ ،ال يمكن أن نقول على أنه األمور مزيانة مقادة،
سبيطارات مزيانين ،اآلليات كاينين ،البنية التحتية كاينة وهاذ الناس
 300واحد وال  400واحد تهدد باالستقالة ،ال يمكن نفكرو في هاذ ال�شي،
وبالتالي احنا طرحنا السؤال بأن األسباب التي تجعل عدد كبير جدا من
هاذ األطباء يهددون بهذه االستقالة.
وكما قلت قبيلة أنا غيرمتفق بهذا النوع من االحتجاج ،كاين أسباب،
وهذه األسباب خاصنا نحلوهم ،أسباب كثيرة جدا ،ما يمكنشاي نقولو
أن املنظومة الصحية ديالنا فيها إشكاليات كبيرة جدا ،واش أنتما
مسؤولين على هذه املنظومة؟ أبدا ،ما�شي أنتما بوحدكم ،هذا خلل
مرتبط بالسياسات العمومية منذ سنين اللي مشات في هذا القطاع،
وبالتالي هاذ املنظومة ديالنا تعاني ،منظومتنا مريضة جدا ،بالتالي
مريضة باش؟ نعطيك عدد األطباء عندنا ،هل هاذ عدد األطباء هو اللي
كاينين في الدول اللي فاملستوى ديالنا؟ عدد املمرضين واملمرضات واش
نفس العدد؟ واش عندنا عدد األسرة؟ واش كافية األدوية؟ واش كافية،
كما قلت ،البنية التحتية واش كافية؟
إذن هناك خلل ،هناك إشكاليات وتنطلبو من الحكومة أن هذه
اإلشكاليات التي تكون سببا لهذه التوترات أن تقومو بها وتبداو تحلو
هاذ اإلشكاليات.
ثم كذلك أن يكون هناك حوار ،حوارثم حوارمع الطبقة ،إنها طبقة
األطباء طبقة متنورة راه الناس قراو باك زائد  ،7باك زائد  ،9وبالتالي
البد أن يكون هناك حوار جاد مع هذه الشريحة املهمة من ساكنة
املغرب إليجاد الحلول الالزمة لهم وال للمواطنين الذين هم في خدمتهم.
وشكرا.

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

السيد وزيرالصحة:

ملاذا؟ ألن مهنة الطبيب مهنة خاصة مهنة لها وقع كبير جدا ،مهنة
الطبيب ليست كأي مهن ،فالطبيب مرتبط بواحد القسم أسا�سي ،هو
قسم أبقراط ،قراءة ذاك القسم غيرنقراو ذاك القسم نستوجب نعرف
على أن مهنة الطبيب مهنة شريفة ومهنة لها عليها إنسانية قبل كل �شيء.

شكرا السيد املستشارعلى تدخلكم املوضوعي.
اليوم املنظومة الصحية فعال وصلت إلى املحدودية ديالها فيما
يتعلق بالحكامة الحالية واإلمكانيات املتوفرة.

ولكن احنا أشنو تنقولو؟ عالش جبنا هاذ مشكل االستقاالت،
ألن االستقاالت واش كما قلتم السيد الوزير ،فهو شكل من أشكال
االحتجاج ،وأنا أقول على أن األطباء يمكن أن يحتجوا بطرق أخرى،
اعطى هللا الطرق للدفاع عن مصالحهم.

اليوم طبقا للتعليمات امللكية السامية هناك عمل تيدارفيه  3ديال
القطاعات وخبرة خارجية وسيخرج املنتوج ،إن شاء هللا خالل  2019ال
يمكن أن نتكلم على الوقت ،ولكن هو عمل عميق ألنه إصالح عميق ،لن
يكون فيه مغيبا الطبيب.

ولكن السؤال اللي طرحنا عليكم السيد الوزير ،باش أنتما كحكومة
أوال أن تحيدو ذوك األسباب التي تجعل هذه األطباء أنهم يقومون بهاذ
األعمال أنهم يهددون باالستقالة ،إذن ما يمكنشاي يكون �شي حاجة

املنظومة في إصالحها سوف تقوم كذلك بإصالح الوظيفة العمومية
املرتبطة بمهن الصحة وبكذلك بالوظيفة العمومية االستشفائية،
باش يكون عندها خصوصية ديالها ،هذا يعني مسألة اللي مشات فيها
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مجموعة ديال الدول باش يكون هناك واحد النوع ديال تحفيز األطباء
على االشتغال في املؤسسات ديالهم العمومية.

السيد الوزير ،أظن أنه وزارة الصحة تو�صي بالحركية والنشاط
البدني.

تنتشكاو اليوم من هاذوك األطباء اللي تيخدمو هنا وهنا ،خاصنا
نقولها للمغاربة ما نكذبوش احنا تنرصدو هاذ ال�شي بعض املرات أو
عندنا الغياب في بعض الباليص ،تنعرفو الغياب ما �شي دائما راجع
ملشاكل اجتماعية ما تنخبيوش وجهنا ،ولكن كنتفهمو كذلك بأنه هاذ
األجرالهزيل اللي تينطلق به الطبيب اليوم ما بقاش مقبول.

السيد وزيرالصحة:

لذلك ،تنقول بأنه كل ما يتعلق بالوضعية األجرية فيه نقاش ،ولكن
مزيان نوضعوه في إصالح شمولي ،فيه يعني الدور ديال الجهة غدا،
فيه االستقاللية ديال املستشفى ،ما�شي فقط بإضافة األجر ،ما نزيدو
 2000درهم أو ال  3000درهم للطبيب راه ما�شي هي اللي غادي تخليه أنه
يرجع للمستشفى ديالو أو يخدم ،خاصنا أمور أخرى اللي نشتغلو عليها
وهي ،إن شاء هللا ،اللي غادي تخرج في القريب.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيدة املستشارة شكرا لكم ،السؤال اللي قدمو الفريق ديالكم
املحترم يرتبط بما تقوم به الوزارة فيما يتعلق بالوقاية لتجنب حدوث
مجموعة داألمراض.
أنا وجدت لكم جواب ديال  37صفحة غنصيفطو كتابيا ،وربما
فهاذ  3دقائق يمكن نلخصو بعض األمور املرتبطة باملجهودات الجبارة
اللي تتقوم بها بالدنا واملنظومة الصحية في مجال الوقاية والترصد
والحد من انتشار األمراض السارية ،برامج صحية مختلفة اللي مكنت
من القضاء على بعض األمراض والسيطرة على البعض اآلخرمنها.
املنظومة األولية اللي فالواجهة هي املنظومة ديال العالجات
األساسية ،خاصة في العالم القروي ،بما أنه أكثر من الثلثين ديال
املؤسسات الصحية ديال الرعاية األولية كاينة في العالم القروي كتقوم
بتوفيروتأمين خدمات وأنشطة وقائية.

شكرا السيد الوزير.
السؤال الثالث موضوعه السياسة الصحية ،وهو موضوع من
طرف الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي ،تفضلي السيدة
املستشارة املحترمة.

كاين كذلك كل ما يتعلق بالكشف املبكر لبؤر األمراض ومراقبة
مسببات ظهورها عبرفرق متنقلة ،عندنا  3ديال اآلليات ،كاين املراصد
الجهوية ،الخلية اإلقليمية للمراقبة الوبائية ،كاين خاليا صحة البيئة
اإلقليمية وكاين شبكة داملختبرات ديال التشخيص الوبائي وصحة
الوسط (.)les gènes de milieu

بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس.
السيدة والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السيد الوزير ،تعتمد وزارة الصحة في بالدنا على التدخالت
العالجية البعدية والتي تحتاج إلى تقريب املرفق الصحي للمواطنين
وباألخص بالعالم القروي واملناطق الجبلية ،التي تكلف الدولة ميزانية
ضخمة واستثمارات كبيرة.

اإلجراءات فيما يتعلق بالوقاية من األمراض املنقولة جنسيا ،املرض
كذلك ديال فقدان املناعة واملرض ديال داء السل فيه برامج ،ثم عدة
برامج أخرى يمكن نسردها ،البرنامج الوطني ديال محاربة التهاب السحايا
( )méningiteالبرنامج ديال محاربة األمراض املنقولة عن طريق املاء
والغذاء ،محاربة األمراض املشتركة بين اإلنسان والحيوان كداء الكلب،
اللوائح الصحية العاملية التي يتم احترامها في إطاراملراقبة الصحية عند
الحدود ،ثم كذلك برامج أخرى كمحاربة داء الليشمانيا ،برنامج مرتبط
بالوقاية من الجذام ،ألن باقي بعض البؤر في بعض املناطق ،ثم البرنامج
اليوم اللي تنخدمو عليه ديال التهاب الكبد الفيرو�سي ،اليوم بعد القيام
بدراسة تشخيصية للمستوى ديال اإلصابة بهاذ املرض.

املستشارة السيدة عائشة ايتعال:

نحن في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي نسائلكم ،السيد
الوزير ،هل تعتمد الحكومة سياسة صحية ترمي إلى مواجهة األمراض
والسيما بالعالم القروي ،الذي انتشرت فيه أمراض ترتبط بنمط
الحياة وباملحيط وبضعف البنيات التحتية وانتشارالفقروالهشاشة؟
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.

ثم هناك فيما يتعلق باألمراض الغير السارية اللي تتشكل  %80من
نسبة املرض أو الوفيات في بلدنا ،وهاذي نسبة عند البلدان املتقدمة،
هذا يعني أن بلدنا كذلك تطوره الديمغرافي والحضري والوبائي أصبح
يشبه للدول املتقدمة ،فهناك برامج عدة ،فيها برنامج ديال نمط
العيش السليم وغينطلق واحد البرنامج في شهر رمضان إن شاء هللا
اللي كيشجع على احترام بزاف ديال السلوكيات في مجال ديال التغذية
املتوازنة والسليمة ،البرنامج الوطني للتكفل بداء السكري ،البرنامج
الوطني ديال التهاب املفاصل الروماتزمي ،البرنامج كذلك ديال ارتفاع
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ضغط الدم ،برنامج صحة الفم واألسنان.
كنا اليوم في برنامج ديال الصحة املدرسية عندنا واحد العشرات
ديال الكرا�سي املتنقلة اللي كتم�شي في جميع أنحاء املغرب باش تنقومو
بعالجات ديال الفم واألسنان ،ثم كذلك البرنامج الوطني ديال الفلور
اللي كينقص ب  %60من النسبة ديال التسوس في األسنان ،الفلور 7
دراهم فالعام يعني ما�شي �شي حاجة كثيرة ،واحنا كنقلبو نعممو إن شاء
هللا البرنامج.
البرنامج ديال مراقبة السرطان ،البرنامج ديال الكشف املبكر عن
سرطان الثدي وعنق الرحم ،البرنامج الوطني للصحة النفسية ،محاربة
اإلدمان وبرامج أخرى كثيرة ستكون في الجواب الكتابي إن شاء هللا.
شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة عائشة ايتعال:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزيرعلى هاذ التوضيحات املهمة.
ما تقومون به السيد الوزير يستحق التنويه وينبغي أال ننقص من
هاذ املجهودات اللي تديرو.
السيد الوزير ،عندما طرحنا السؤال على أن السياسات العالجية
اللي تتقومو بها غالبيتها بعدية ،اليوم ،السيد الوزير ،كنقترحو نمشيو
فالسياسات القبلية ألنها كتوفر على الدولة مجموعة من االستثمارات
الضخمة والكبيرة جدا وميزانية كثيرة جدا.
لذا ،هاذ البرامج وهاذ اإلجراءات اللي تقدمتو بها السيد الوزير
بالفعل كتمس واحد الساكنة ضخمة ،إال أن العالم القروي لهاذ ال�شي
راه ما كيسيقش ليه الخبار ،والخصوص الكشف املبكر عن السرطان
راه قليل جدا باملقارنة مع املدن ،السيد الوزير ،ما�شي كنبخسو هاذ
ال�شي اللي تتقول ولكن خاص العالم القروي يلقى حتى هو نفس املقاربة
اللي تديرو مع املدن وشبه القروي كذلك.
هناك بعض التجارب الدولية ،السيد الوزير ،كتعالج هاذ اإلشكالية
قبل ،نعطيك مثال في أملانيا كيعطيو واحد الحلوى "فلور" لألطفال باش
يحدو من ذاك تسوس األسنان ،ألن الدولة تتكلف ميزانية ديال طب
األسنان واحد امليزانية كبيرة ،وبالتالي كيعالوجها قبل ما توصل هذا
نموذج يحتدى به.
فرنسا كذلك تتعطي واحد املحلول ربما ما عقلتش على اسميتو
كحول باملجان لتفادي األمراض الجلدية ،هاذي من بين مجموع
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السياسات اللي ممكن نعتمدوها ،وبالخصوص أن بعض األسئلة اللي
تطرحت قبل مني أن كاين اإلشكالية اآلن أزمة صحية في املغرب ،اللهم
نمشيو في سياسة عالجية قبلية باش ما نصدقوش امليزانية ديال املغرب
كتترتفع.
والعالم القروي اليوم راه انتشرت فيه أمراض كارثية ،مرض السكر
ما كانش في العالم القروي ،حيث مرتبط بنمط العيش .عندنا هاذ ال�شي
السيد الوزيريكون عبرالوسائل اللي معروفة لهم ،التلفزة راه كاينة دابا
عند أي واحد في العالم القروي ،نمشيو في هاذ املخططات ،ما تتكلفش
الدولة ما تنظنش أنها تتكلف الدولة واحد املجهود أو استثمار ،فقط
وصالت إشهارية توصل للمواطنين البساط يفهمها باللغة ديالهم أو
ال بالرسم ،نحدو بهاذ ال�شي ،ألن ما يمكنش األمراض تتكاثر واملشاكل
تتكاثرواألطرما كينينش ،يعني عارفين األزمة ديال الصحة كاينة السيد
الوزير ،ولكن إلى مشينا في هاذ البعد هذا ما غاديش نكلفوك أزمة
الصحة اللي واصلة اآلن بأن أنت السبب ديالها ،ولكن السيد الوزير
غنحملوك مسؤولية ديال ما درتيش �شي تدابيروقائية باش ما نوصلوش
لهاذ ال�شي.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة ،ونشكرالسيد وزيرالصحة على مساهمته.
وننتقل للسؤال املوجه لقطاع الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة،
وموضوعه حصيلة دمج املكتب الوطني للكهرباء واملكتب الوطني للماء
الصالح للشرب في مكتب واحد ،وهو سؤال موجه من طرف فريق
األصالة واملعاصرة.

املستشارالسيد الحو املربوح:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أوال ،السيد الوزير ،أريد من هذا املنبرأن نوجه تحية عالية باعتزاز
وتقدير وشكر لكل العاملين في هذين القطاعين (املاء والكهرباء) من
اإلدارة العامة إلى املستخدمين في أبعد نقطة في البالد ألنه تفاعلو معنا
خالل سنوات ،تعاونو معنا في الجبال والواحات واملناطق الحدودية
إليصال الكهرباء واملاء إلى أكثر من  14مليون مغربي خالل  15سنة
املاضية ،وهذا أفضل تنزيل وأفضل تنفيذ لشعار جاللة امللك ،حين
قال حفظه هللا" :املاء للجميع والكهرباء للجميع" ،ونطلب مزيدا من
املجهودات مثال لفك هاذ املشاكل اللي أثارتها السيدة املستشارة في
إقليم زاكورة.
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السيد الوزير،
ستتفقون معي أن كل قرار استراتيجي يهم املؤسسات العمومية
بصفة عامة واملؤسسات املنتجة بصفة خاصة ،البد بعد مدة من
الزمن ،من النظرية تكون واحد  5سنوات ولكن ما عليش ،البد من
الوقوف على التقييم والحصيلة من أجل تصحيح املسار إذا اقت�ضى
الحال وتجويده.
إذن السيد الوزير فهل من تقييم وحصيلة لدمج هاذين املكتبين
املهمين (املكتب الوطني للكهرباء سابقا واملكتب الوطني للماء الصالح
للشرب سابقا أيضا)؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير في إطار الجواب على السؤال)La Régie( .
واش تصاوب املشكل ديال البث يبدو أنه..
تفضلو السيد الوزير.

السيد عزيزرباح وزيرالطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
تنشكرو السيد املستشار املحترم على هذا السؤال ،وإن كان نعتقد
كاينة إمكانية أننا ندخلو في التفاصيل إذا ارتأى السيدات والسادة
املستشارين في إطار اللجنة ،ألن سبق لنا في الغرفة األولى أن هناك
تفاصيل كثيرة ،نحن بصدد الحديث على واحد املؤسسة يمكن نقول
من أهم املؤسسات اإلستراتيجية في البالد تتعلق بخدمات إستراتجية
حيوية باملاء والكهرباء والتطهير ،تكلمتو على  14مليون ،نعطي واحد
الرقم :في  20سنة انتقلنا من  ،%14في املاء  %18في الكهرباء ،اليوم
كنتكلمو على  %96ديال املاء  %99وزيادة ديال الكهرباء ،بمعنى واحد
العمل جبار 28 ،ألف مستخدم في هذه الشركة ،يعني–كما قلتم–
في كل ربوع الوطن ،بل األكثر من ذلك شراكات دولية في املجال ديال
الكهرباء وفي مجاالت أخرى.
فطبعا احنا أكبر تحدي هو طبعا هاذ املؤسسة تخرج من واحد
املحنة اللي كانت فيها ،كما كنتم تعلمون ،ديون أكثرمن  40ملياردرهم،
أنها كانت عندها في  2013ناقص  2.8في الحصيلة النتيجة السنوية ،ثم
أضف إلى ذلك أنها توقفت االستثمارات ألن ما كانتش هناك قدرة على
االستثمارات.
فكان أوال عقد برنامج باش نديرو التوازنات بالنسبة لهاذ الشركة
وحققت نتائج ،كنعطيوكم التفاصيل مهمة ،واستطعنا أننا نضاعفو
النسبة ديال االستثمارات ونضاعفو النسبة ديال اإلنجازات وخاصة
نمشيو للعالم القروي و نديرو الشراكات.
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كان ضروري أيضا أننا ندمجو الطاقات املتجددة باش نقصو من
تبعية البالد ديالنا بالنسبة للخارج ونستعملو اإلمكانيات اللي عندنا في
البالد ديالنا ،ثم في نفس الوقت–كما قلنا–كان البد نعالجو إشكاالت
التوازنات املالية ،وهذا هو عقد البرنامج األول.
اليوم ،املرحلة أنا متفق معكم على البناء املؤسساتي والهيكلي باش
ندخلو في برنامج ثاني ،وراه كنوجدوه هذا اللي كيتعلق طبعا كيفاش
غادي نديرو اإلنتاج اللي غيكون شراكة مع القطاع الخاص ،التوزيع
اللي خاصنا نمشيو في التوزيع الجهوي وهو اللي املهمة الرئيسية ديال
املكتب اللي بطبيعة الحال هو أنه يجتهد أكثر في املجال ديال النقل،
فهذا فيه واحد العمل جبار اللي اآلن كنقومو به وإن شاء هللا غادي
يكون متضمن الترشيد والهيكلة املؤسساتية في عقد البرنامج الثاني ،إن
شاء هللا ،اللي هو قيد اإلعداد.

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

املستشارالسيد الحو املربوح:
شكرا السيد الوزيرعلى التوضيحات.
أنا كنظن كلنا متفقين فيما يخص الرهانات الطاقية وديال املاء
بالنسبة لبالدنا ،الهدف ديالنا في طرح هاذ السؤال وهو هاذ الوقفة
بعد  8سنوات من إدماج هذا املكتبين باش يمكن كل واحد يساهم في
التجويد ،ولكن أجبتم السيد الوزير ،أنه الهيكلة غادي تجي في عما
قريب ،ألنه في امليدان دبا اللي كيشوفوه الناس وكيشوفوه املواطنين
أنه نحن أمام جسمين مستقلين برأس واحد.
كذلك حتى على صعيد القطاعات الحكومية ،هذا الرأس الوحيد
عندو 3ديال الريوس آخرين ،احنا ذاك ال�شي عالش طرحنا هاذ السؤال
السيد الرئيس ،على صعيد الحكومة باش هاذ الحالة اللي هي الطاقة
واملعادن وقطاع املاء وقطاع تطهيرالسائل ،الفاكتورة ديال املاء راه فيها
الرسوم ديال تطهير السائل إلى آخره ،يعني هاذ ال�شي اللي قلتو السيد
الوزيربالنسبة للهيكلة املؤسساتية احنا كنتظروه.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة ،ممكن تاخذو الكلمة من مكانكم السيد الوزير ،يبدو
أن هناك استمرارلإلرسال ،تفضلو.
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السيد وزيرالطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:
طبعا أنا باغي نقول هاذ املؤسسة عندها ( )Tutelleوحدة ،كيرأس
املجلس اإلداري السيد رئيس الحكومة والوصاية التقنية عند وزارة
الطاقة واملعادن ،غيرباش القضية تكون واضحة.
كونو عندو عالقات مع قطاعات أخرى هذا �شيء عادي وطبيعي،
عندو حتى مع وزارة الصناعة في املجال ديال التصنيع واحد العدد ديال
األمور ،غيرباش القضية تكون واضحة.
في قضية العملية اإلصالحية اآلن ،أوال أهم إصالح هو بعد الهيكلة
الواحدة ،دبا اآلن عندنا مدير واحد ،عندنا إدارة مركزية واحدة ،ولكن
االتجاه هوالهيكلة الواحدة ،كنتكلموعلى  28ألف ،كنتكلموعلى أنظمة
أساسية مختلفة للموظفين ،كنتكلمو على شركاء اجتماعيين نقابيين
اللي خصنا نتفاوضو معهم ،هاذ ال�شي طبعا املهم هو نجحو فيه باش
نديرو الخدمات على أحسن ما يرام ،ثم كنتكلمو على قضية املشتريات،
يعني كل ما يتعلق باللوجيستيك ،هاذي كلها اآلن اللي مشغلين عليها
اآلن ،ولكن أهم �شيء أيضا هي منظومة التوزيع ما عندو معنى يولي
عندنا عدة منظومات توزيع ،غنمشيو في منظومة توزيع موحدة على
املستوى الجهوي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،ونشكركم على مساهمتكم.
وننتقل إلى السؤال املوالي املوجه لقطاع الشباب والرياضة،
وموضوعه مجهودات الحكومة في مكافحة املخدرات وسط أوساط
الشباب ،والسؤال وضعه فريق األصالة واملعاصرة ،تفضلو السيد
املستشار.

املستشارالسيد محمد الحمامي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدة الوزيرة،
السادة املستشارين واملستشارات املحترمين،
تعد املخدرات بكافة أنواعها آفة العصر ومشكلة حقيقية تستهدف
الشباب واملراهقين وتستنزف االقتصاد الوطني وتدمير صحة املجتمع،
حيث يتفق الجميع على ضررها البالغ على الحياة االجتماعية والصحية
واالقتصادية.
وفي هذا الصدد نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات والتدابير
التي ستتخذونها ملكافحة املخدرات وحماية املراهقين والشباب من
استعمالها.
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وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد راشيد الطالبي العلمي وزيرالشباب والرياضة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشارعلى طرحكم هذا السؤال.
فيما يتعلق باملخدرات هي ليست آفة فقط على الشباب ولكن على
املجتمع بكافة مستوياته ،لذا فالدولة املغربية ،ما�شي غير الحكومة،
الدولة املغربية بكل أجهزتها من قضائية وأمنية وجمركية تقوم بعمليات
كبيرة جدا ،وتنقراو يوميا واحد الحجز ديال مجموعة ديال األطنان أو
الحبات املهلوسة إلى غيرذلك.
بالنسبة للشباب بطبيعة الحال العملية ال ترتبط فقط بوزارة
الشباب والرياضة بقدر ما تتداخل فيها مجموعة ديال املؤسسات،
وعلى رأسها أوال مؤسسة األسرة في التربية أوال وقبل كل �شيء ،من بعد
تيدخلو األطراف األخرى من وزارة التعليم ،وزارة الشباب والرياضة.
احنا وزارة الشباب والرياضة ما نقوم به هي العملية ديال التحسيس
باتفاق وبشراكة مع وزارة الصحة ،هذا هو العمل اللي موكول لنا،
فتنقومو به داخل دور الشباب ،كذلك كيفاش هاذ األطفال أو الشباب
ما نخليوش لهم مجال الوقت باش يم�شي يفكر في هاذ ال�شي ،هو أنه
خاصنا نملؤو الفراغات ديالو بأشياء اللي تجلبو واللي تجيبو واللي غادي
يدخل لدارالشباب ويم�شي يمارس الرياضة باش يمكن لنا نحاصرو هاذ
الظاهرة هاذي.
شكرا.

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

املستشارالسيد محمد الحمامي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
أوال احنا ما تنشكو�شي في املجهودات اللي تبذلها الحكومة ،ولكن
هاذي واحد الظاهرة ،واحد اآلفة اللي تتعرفها بالدنا وعلى مجموعة
واحد املدن ،واللي بدينا تنالحظو واحد املجموعة ديال األسر ،واحد
املجموعة ديال الناس اللي هما تيعيشو واحد املجموعة ديال املشاكل،
وهي كاين مجموعة ديال األنواع داملخدرات ،ما بقاو�شي البارح الثقافة
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املغربية معروفة على أساس واحد مجموعة ديال املدن اللي كانت
تتستعمل القنب الهندي ،ولكن اليوم بدينا تنشوفو واحد املجموعة
ديال األنواع أخرى تدور في واحد املجموعة ديال املدن مثل طنجة
وتطوان والناضور والحسيمة ،بالخصوص املدن الشمالية.
اللي تنعرف ،السيد الوزير املحترم ،هو أول مدينة في املغرب اللي
عندها  12000مدمن هي تطوان ،موراها جات طنجة ب ،11000
موراها جات الناضور في  7000وهي ماجية ،دبا اإلشكال اللي هو
مطروح وهي املخدرات القوية ،كاين مخدرات اللي تيسميوها في الشارع
هي املخدرات القوية هي ذيك البابيال وال ما نعرف آش كيسميوها ،وكاين
واحد املخدرآخرهو الكوكايين ،وهاذ األنواع هاذي هي اللي شردت واحد
املجموعة ديال األسر ،واللي قلتها سابقا.
احنيا هنا اآلن تنشوفو واحد املجموعة داملراكز تدار اللي تتعطي
واحد النوع ديال الدواء وهو ( )Metadonaولكن ذيك ()Metadona
ما تداويش هي اللي أصبحت وزارة الصحة تتعطي هاذ ()Metadona
بالت واحد الشباب أخرى بذيك ( ،)Metadonaهنا خاصنا نشوفو
الطريقة هاذ الناس باش تتم املعالجة ديالهم خاص اإليواء ديالهم،
ما�شي تنجيووتنعطيوهم واحد الدواء تنطلقوه يم�شي للشارع تيبيع ذيك
( )Metadonaوتيبيعها لواحد الشاب آخر.
هنايا تتعرف واحد املجموعة الحوايج اللي تنعيشوها كتدخل
واحد املجموعة ديال األنواع ديال ( )droguesأخرى ها أنتم تتشوفو
هاذ الباستيات وكذا بداو كيدخلو عبارة عن حلوى أو مجموعة ديال
الحوايج ،احنا تنشكرو األمن وتنشكرو الدرك وكنشكرو الجمارك اللي
كيقومو بواحد املجهود ،هنا خاصنا نتحملو كاملين املسؤولية ونوضو
نخدمو بالدنا راه بالدنا ماشية فواحد الوضعية من الناحية ديال هاذ
ال�شي راه غتكون كارثية ،أنتم تتشوفو هاذ املجموعة ديال الجرائم هذا
قتل يماه هذا قتل باباه ،هذا ضرب ختو ،هذا سيب راسو هذا ال�شي
هذا هو اللي كيأدينا لهاذ الجرائم.
إذن احنا باش نحاربو الجريمة خاصنا نحاربو املخدرات ،ملي
غنحاربو املخدرات غادي تنقص الجريمة في املغرب إن شاء هللا.
وشكرا السيد الرئيس.

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

السيد وزيرالشباب والرياضة:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار،
تتعرفو مزيان بأن املخدرات هي قضية ديال جريمة منظمة ومنظمة
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على املستوى الدولي ما�شي غير على املستوى الوطني ،فبالتالي املعركة
كبيرة جدا.
فيما يتعلق بالعالج ،املغرب بذل واحد املجهود جبارخالل السنوات
األخيرة ،بحيث املراكزديال العالج على اإلدمان ماشية وتتكبروصلنا 12
مركزاللي هو موجود 8 ،في طور البناء ،بالتالي من املستحيل أنه نقضيو
على اآلفة بشكل جذري وفي وقت واحد ،خاصو التدرج ،ألنه هاذي
سنين ديال االستعمال ديال هاذ اآلفة ديال هاذ املخدرات ،كنتأسفو له
كيضيع فيه الشباب ديالنا ،الجرائم اللي تنتج عنه إما بوعي أوبدون وعي
وغالبا بدون وعي ،فهاذي يسائلنا جميعا كمجتمع وكأسر وكمواطنين
قبل أن تساءلنا كمسؤولين.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
وننتقل للقطاع املوالي ،قطاع العالقات مع البرملان ،وموضوعه
تطوير شراكات الدولة مع جمعيات املجتمع املدني ،والكلمة ألحد
السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية ،تفضلوالسيد املستشار
املحترم.

املستشارالسيد نبيل األندلو�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
في الحقيقة السؤال الذي كنا ننوي طرحه يتعلق بالوضعية
الصحية ملعتقلي حراك الريف ،لكن استجابة لطلب الحكومة بتأجيل
هذا السؤال بسبب الوعكة الصحية للسيد املندوب العام للسجون
الذي نتمنى له شفاء عاجال بإذن هللا ،على اعتبار أن املندوبية هي
املشرفة املباشرة على وضعية هؤالء املعتقلين ،لكن تأجيل السؤال ال
يعني تأجيل الرسالة التي كنا نود أن نوصلها إلى الحكومة ،واملتعلقة
بشكل أسا�سي بوضعية هؤالء املعتقلين ،خاصة أنهم اآلن في اليوم الرابع
عشر من إضرابهم عن الطعام واملاء ووضعية بعضهم دخلت مرحلة
الخطورة ومن بينها وضعية "ربيع األبلق" ،فبالتالي الرسالة ال تحتمل
التأجيل ،السيد الوزير ،وهي أن علينا جميعا أن نتحمل مسؤوليتنا
في وضعية هؤالء السجناء وفتح هذا امللف بشكل شامل وإطالق سراح
هؤالء املعتقلين.
فيما يتعلق بالسؤال املحول ،وهو يتعلق بالشراكة ما بين الدولة
واملجتمع املدني ،فالسؤال رغم املجهودات املبذولة ورغم أن الدستور
ديال  2011أعطى مكانة مهمة للمجتمع املدني ،إال أنه يالحظ أنه ال زلنا
نشتغل باملنشور ديال الوزير األول رقم  2003/7مما يجعلنا نتساءل
عن التدابير التي تنوون اتخاذها لتطوير شراكة الدولة مع جمعيات
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املجتمع املدني.
وشكرا.

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

السيد مصطفى الخلفي الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي
باسم الحكومة:
إذن السؤال املتعلق بالسجون تمت إحالته على املندوبية العامة،
وفي نفس الوقت فقد صدرفي األسبوع املا�ضي بالغ يهم عدد من األسئلة
املطروحة بخصوص هذا األمر.
السؤال الذي طرحتموه حول الشراكة مع املجتمع املدني ،إن شاء
هللا ،يمكن لكم أن تبرمجوا السؤال في الجلسة املقبلة املتعلق بهذا األمر
أو في أي جلسة ،بما يسمح بتمكينكم من كل عناصراإلجابة عنه.
فيما يتعلق بالسؤال الخاص باملجتمع املدني ،فعال منشور الشراكة
ل 2003أصبح متجاوز بالعديد من التطورات ،اآلن مرت أكثر من 15
سنة عن ذلك املنشور الذي يؤطر الشراكة بين الدولة والجمعيات،
ولهذا أطلقنا في الوزارة عملية تمت إطالق دراسة ملراجعته ،وفي
نفس الوقت تم العمل على تعميم التجارب الفضلى اآلن التي عدد
من القطاعات الحكومية تشتغل بها ،ألن الدولة اختارت خيار شراكة
متقدمة مع املجتمع املدني ،وتجلى ذلك في أن العديد من األوراش
والرهانات التنموية الكبرى اآلن تتم بشراكة مع املجتمع املدني.
هنالك ما يهم مثال محو األمية ،شراكة متقدمة مع الجمعيات
بغالف مالي  400مليون درهم ،ما يهم التنمية البشرية املرحلة الثالثة
التي أطلقت برعاية جاللة امللك محمد السادس نصره هللا أعطت
أولوية للشراكة مع الجمعيات ،وتم إطالق برنامج خاص بالتشغيل
الذاتي عبرالجمعيات.
أيضا قطاع التضامن ،أزيد من  400مليون درهم ملجموع الجمعيات
الفاعلة في مجال الرعاية االجتماعية والتضامن ورعاية املسنين
واألطفال ودور الطالب والطالبة 1200 ،مؤسسة 100 ،ألف مستفيد،
هذا برنامج يقوم على دفاترتحمالت وبشراكة مع الجمعيات.
أيضا تعميم التعليم األولي ،وهو إجراء جديد ،وهذا واحد اإلنجاز
كبيرألنه يستهدف  700ألف طفل تدريجيا بشراكة مع مجالس الجهات
والجمعيات ،أيضا ما يتعلق بالنهوض بالحقوق والحريات ،خطة العمل
الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان نصت على شراكة
متقدمة مع الجمعيات.
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منظومة الدعم العمومي اآلن مؤطرة بمنشور جديد ،موجه
للقطاعات الحكومية ،ويق�ضي بإحالة كل االتفاقيات على املجلس
األعلى للحسابات لتقييمها.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم السيد املستشارفيما تبقى من الوقت.

املستشارالسيد نبيل األندلو�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
فعال على مستوى العمل الجبار اللي تدار لتأهيل العمل املدني
والشراكة مع املجتمع املدني ال يمكن أن ينكرها إال جاحد ،فعال كاين
هناك مجهودات وهي باينة للعيان ،لكن هناك مجموعة من اإلشكاليات،
خاصة على مستوى التفعيل هاذ الشراكة والحكامة وعلى سبيل املثال
يمكن التذكيرباملسألة ديال البوابة الوطنية االلكترونية فهي غيرمفعلة
رغم أنها من املقتضيات املهمة غير مفعلة ،فهذا تيطرح هاذ القضية
ديال الحكامة ،يجب أن يكون هناك نوع من العمل من أجل التجويد
على هذا املستوى.
كما أن القضية األخرى املتعلقة باملقاربة التشاركية ،ألنه الزالت
مع األسف السيد الوزير أن هناك بعض العقليات الزالت تشتغل رغم
هاذ املساراللي دخلناه خاصة على مستوى السلطات املحلية ،تنلقاو أن
بعض الجمعيات الزالت تعاني حتى من وصل تسلم وصل اإليداع .مما
يعني أنه يجب أن نتجند جميعا من أجل إيقاف هاذ املمارسات وهاذ
العقلية البائدة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
وننتقل للسؤال املوجه لقطاع إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية،
وموضوعه استقبال املواطنين وإرشادهم باإلدارات العمومية ،وهو
موضوع سؤال من طرف االتحاد املغربي للشغل .تفضلي السيدة
املستشارة.

املستشارة السيدة وفاء القا�ضي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
نسائلكم السيد الوزير عن واقع خدمة استقبال وإرشاد مرتفقي
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اإلدارات العمومية وعن التدابير املتخذة من طرف وزارتكم للرفع من
جودة هذه الخدمة العمومية؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد محمد بنعبد القادر الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية:
شكرا السيد الرئيس.
أشكر السيدة املستشارة على تفضلها بهاذ السؤال .واملعطيات
التشخيصية التي وردت علينا في السؤال مكتوبة هي معطيات صحيحة،
وإن كانت هناك تفاوت بين مختلف اإلدارات في جودة االستقبال
املخصص للمرتفقين.
اللي أسا�سي وهو أننا وقفنا على غياب منظومة متكاملة متجانسة
الستقبال املرتفقين فيما يعتبر باإلدارات األمامية ،على أساس أن
هناك إدارات خلفية تشتغل بملفات وإدارات أمامية من اختصاصها
أن تستقبل ،لكن من واجبها أن تستقبل في إطار املعايير ديال جودة
االستقبال وأيضا أخالقيات االستقبال.
في غياب هاذ املنظومة وضعنا واحد البرنامج ،برنامج "إدارتي" فيه
واحد الرزنامة ،واحد ( )Le Packageيتضمن ميثاقا لحسن االستقبال،
كما يتضمن إطار مرجعي لحسن االستقبال ودليل منهجي يخص
كافة اإلدارات إلعداد التدابير الالزمة لتحسين االستقبال من ناحية
الولوجيات ،واآلن أصبح حسن االستقبال ولوج املرافق العمومية
ليس فقط ولوج مادي حتى الولوج الرقمي اإللكتروني أحيانا تشوبه
تعقيدات يتعذرعلى املرتفقين ،مما يعمق الفوارق في الولوج إلى الخدمة
العمومية ،لذلك فالبرنامج الوطني لحسن استقبال هو أحد املداخل
األساسية اللي اعتمدت الحكومة في إصالح وتحديث اإلدارة.
وشكرا السيدة املستشارة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة وفاء القا�ضي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
ال ننكر املجهودات التي قامت بها وزارتكم ورغبتها املعلنة في
تجويد خدمات اإلدارة ملواكبة حاجيات املواطنين في املجاالت اإلدارية
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واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،محاولة منها الرقي باملرفق
العمومي وجعله مساهما رئيسيا في التنمية البشرية املنشودة ،وهو ما
حاولت الحكومة تتويجه بإخراج مشروع مرسوم تحسين الخدمات
اإلدارية بعد الخطاب امللكي ،والذي نسائلكم السيد الوزير عن مآل
هذا املشروع ،إال أن اإلدارة املغربية الزالت دون طموحات وانتظارات
املواطنين وظلت جميع اإلجراءات املتخذة جزئية ومحكومة بهاجس
تخفيض بنسبة كتلة األجور وتقليص االستثمارات في القطاعات
العامة وإفراغها من املوارد البشرية واللجوء املكثف إلى شركات املناولة
وتقليص التوظيف.
إننا في االتحاد املغربي للشغل نرى أن التجديد وتحديث اإلدارة
املغربية ال يتوقف على رفع شعارات رنانة ،بل يتطلب إرادة سياسية
حقيقية والتقائية في وضع وتنفيذ السياسات العمومية بشكل يترجم
مساعي الحكومة على أرض الواقع ،االهتمام بالعنصر البشري أي
املوظفين واملوظفات ،باعتبارهم املحور الرئي�سي وجوهر أي إصالح
إداري واالرتقاء بوضعهم املنهي واالجتماعي على أساس التحفيز وتكافؤ
الفرص والحد من حالة اإلحباط الذي يسود بين صفوف العاملين
والعامالت بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية بسبب التمييز
والتقسيم إلى مرسمين ومؤقتين وتكريس الهشاشة عبرالعقدة.
إن تجديد وتحديث اإلدارة يتطلب أيضا السيد الوزير تطوير
كفاءات املوارد البشرية بتكوين مستمر هادف ،يشمل الجميع وتوفير
شروط العمل الالئق والوسائل اللوجيستيكية وتحسين فضاءات
العمل بدل إسناد مهام استقبال وتوجيه مرتفقي اإلدارات إلى أعوان
تابعين لشركات املناولة املكلفة بالحراسة والتنظيف ،يفتقرون ألي
تكوين خاص ،تسييد ثقافة األخالق باملرفق العمومي وتجويد الخدمة
العمومية وتحسين ظروف استقبال املواطنين واملواطنات.
السيد الوزير،
إن من شأن إستراتيجية وطنية تركز على تبسيط املساطر وفعالية
العمل العمومي واالهتمام بالعنصر البشري عبر املقاربة التشاركية
وآلية الحوار االجتماعي الجاد واملسؤول ،أن تعيد الثقة بين اإلدارة
واملواطنين ،وما أحوجنا إلى ذلك السيد الوزير في هذه الظروف التي
تعرف احتقانا اجتماعيا شبه عام وسخطا متزايدا على كل القرارات
الالشعبية التي اتخذتها الحكومة القديمة الجديدة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزيرفيما تبقى من الوقت.
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السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح
اإلدارة وبالوظيفة العمومية:
أستسمح السيدة املستشارة في تصحيح بعض ما ورد في هذه
املرافعة.
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السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيدة كاتبة الدولة.

السيدة نزهة الوافي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن
والتنمية املستدامة مكلفة بالتنمية املستدامة:

نحن ال نطرح شعارات فباألحرى أن تكون رنانة ،ليس هناك ال لجوء
وال مكثف وال غير مكثف ل�شي مناولة وال �شي إفراغ الوظيفة العمومية،
هذه هي الشعارات .أما أرض الواقع فيمكن نقول لك أنك يمكن تقوم
لواحد الزيارة قصيرة لبعض املواقع اللي هي فضاءات استقبال تنتمي
للوزارات عملنا معها اتفاقيات ،وأنجزنا فضاءات استقبال في نموذج
مستوى عالمي ،سيري السيدة املستشارة وقومي بزيارة للمقاطعة
السادسة في دوارالرجاء في هللا في يعقوب املنصور والقنصلية ..بالتي..

فيما يتعلق باإلشكال البيئي يتعلق بوحدتين صناعيتين وأحدهما
ملزمة بأن تطبق القانون ،والثانية احنا لقينا لها حل.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

هللا يخليك السيدة املستشارة ،هللا يخليكم احنا لسنا في حوارثنائي.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح
اإلدارة وبالوظيفة العمومية:
واش تنتظر مني نجهز ليك  30000إدارة؟ املسؤول تعرف ما معـ ـ ــنى
( )les expériences pilotesإنما عندنا واحد التصور ،واحد امليثاق
نموذجي نقوم باختباره وتجريبه في موقع للداخلية ،في موقع للخارجية
بالقنصلية العامة في الجزيرة الخضراء ،بمستشفى محمد الخامس
في الجديدة وبمركز لتسجيل السيارات في الرباط ،وسنتوجه إلى فاس
ومكناس إلرساء أول مركزلتوحيد الخدمات اإلدارية في اململكة املغربية.
هناك عمل دؤوب وجدي وفي امليدان ،بالرغم من االختالالت التي
تفضلت بها ،أما الشعارات املتعلقة بالتعاقد فهي ال عالقة لها باملوضوع
السيدة املستشارة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،شكرا على مساهمتكم.
وننتقل إلى قطاع كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة،
وموضوعه الوضع البيئي املزري بإقليم طانطان ،وهو موضوع من طرف
فريق التجمع الوطني لألحرار .تفضلو السيد املستشاراملحترم.

املستشارالسيد محمد اباحنيني:
شكرا السيد الرئيس.
يعيش إقليم طانطان أوضاعا بيئية مزرية ،متى ستعملون على
معالجة هذه اإلشكالية؟
وشكرا.

شكرا السيد املستشاراملحترم على طرح هذا السؤال.
أوال ،البد من التنسيب ،إقليم طانطان ،الحمد هلل فيه محطة
معالجة املياه العادمة اللي وصلت اليوم تتعتبر نموذجية على مستوى
الجهة وأيضا على مستوى املغرب.

شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشارالسيد محمد اباحنيني:
شكرا السيدة الوزيرة.
أوال ،طرحي للسؤال ،معالي الوزيرة ،ألن أوال فاتت أعطتنا وعد وما
وفت بوعدها ،يعني حتى الكالم معها أنا تنظن على أنه جاف ،في الوقت
الوزيرة تعطينا في هاذ املنبروعد على أنها غتزوراملنطقة وبالتالي ما تزور،
بمعنى كالمنا اآلن زايد ناقص معها بكل صراحة.
أوال محطة املعالجة اللي ذكرت ،محطة املعالجة تدارت في جماعة
ابن خليل اللي أنا تنترأسها ،وبالتالي املعامل اللي ذكرت ما مربوطينش
بمحطة املعالجة ،إذن تيقذفو في فواد ابن خليل ،وعندنا عدة شكايات
متتالية بالنسبة للساكنة اللي خسرت فالحتهم وخسرت األرا�ضي واملاء
إلى غيرذلك.
السيدة الوزيرة،
أنت ما جايبة األخبار اللي كتعطيني هاذ الجواب ،عالش؟ ألنك
أوال اعطيتني وعد باش تزوري املنطقة وبالتالي ما زرتيها ،أشنو هو دور
محطات املعالجة إلى ما كانو غادي يربطو بها هاذوك املعامل؟ واحد
من املعامل كيدير( )le prétraitementبمعنى أنه دار معالجة التصفية
ديالو ،وهذاك الثاني درتو معه واحد االتفاقية ،إلى حد الساعة
ما عارفينش أشنو درتو فهاذ االتفاقية مع العلم أنهم تيوقذفو دبا
فالجماعة.
إذن إلى ما وقفتي على عين املكان ما غاديش تعطينا الجواب الصحيح
وما غاديش تجيبي أخبار ،ألن املعامل ديال السمك كاينين في بلدية
طانطان ،وبالتالي خرجو عن بالكة " "40ووالو تيرمو املقذوفات ديالهم
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من بقايا األسماك واملاء والدم وذيك األوساخ كلها ،وبالتالي األطفال
ديال املدرسة تيلعبو فيها ،إذن هذا وضع مزري وضع بيئي مزري.

يبداو  %30كنعطيو ،هاذي ( )conditionnalitéديال اآللية الطوعية
ملكافحة التلوث الصناعي ،خليني نكمل.

املسالة الثانية األزبال على طول املناطق املحدقة باملدينة ،كنحانوكم
بالضبط تفرجو عن هذاك املبلغ اللي واعدتونا به ديال املطرح للعامل
ديال اإلقليم ،كنتو كتحانو الدراسة وكانت األقاليم الجنوبية مشكورة
قامت بدورها وعطاتكم الدراسة ،وبالتالي لحد الساعة مزال ما كاينش
أذن صاغية باش تعاونو هذاك املطرح ،وكذلك اعطيتونا وعد على أنه
من وقت جاتكم الدراسة غتفرجو على االعتماد ،إذن الدراسة جاتكم
ما فرجتو على االعتماد ،وواعدتنا باش تزوري اإلقليم ما زرتيه.

السيد رئيس الجلسة:
من فضلك السيد املستشار .السيد املستشار من فضلك ،خلي
السيدة كاتبة الدولة تكمل هللا يخليك ،تفضلي السيدة كاتبة الدولة.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة مكلفة بالتنمية املستدامة:
أوال ،بقدسية هذه القبة النيابية ،املفترض حتى أخالقيا أن تسحب
كلمة الكذب ،احنا ما كنكذبوش ،واملغاربة راه عارفين مع من كيتكلمو.
ما كنكذبوش احنايا باملناسبة.

إذن أشنو هو دور هاذ الحكومة بالضبط اللي كتعطي الوعود
الكاذبة؟ والناس كل�شي شاهدة وأنتي بنفسك اعطيتينا وعد في هاذ
املنبر ،وبالتالي راه إلى ما مشيتيش لعين املكان ونديوك حتى تشوفي
بالضبط املناطق اللي هي مزرية بيئية يااله تعطينا األجوبة ،وإلى كنتي
غتعطينا األجوبة نظرا لبعض املعطيات اللي كيعطيوك املصالح
الخارجية ما غاديش نتفاهمو معك.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

 15ثانية غادي نضيفها لك السيدة كاتبة الدولة ،ولكن من فضلك
كذلك يجب احترام السادة املستشارين ،من فضلك.

شكرا.
الكلمة لكم السيدة كاتبة الدولة في إطارالرد على التعقيب.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة مكلفة بالتنمية املستدامة:

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة مكلفة بالتنمية املستدامة:

وبالتالي أنا أقول وأؤكد الوحدة الصناعية اللي دارت قبل من 2003
درنا لها الدعم الكامل وغتبدا املشروع ديالها والفلوس ديالها موجودين،
ألن كاينة الدعم مشروط ،حتى كتبدا في األشغال عاد كنعطيوها،
املسألة األولى .ال مازال اسمح لي ،مازال باقي لي الوقت.

وشكرا.

أوال هذه الحكومة التي أنتم جزء منها ليست حكومة الوعود الكاذبة.
املسألة الثانية أنا قمت ب  41زيارة ميدانية وغادي نزورطانطان.
املسالة الثالثة أنا أفي بالتزاماتي وأتحمل مسؤولية ما أقول.
بالنسبة للوحدتين (وأنا أدعوك كمستشاربرملاني أن تصحح السؤال
الكتابي ألن محطة املعالجة وأنت مشرع هي مؤطرة بقانون اللي هو
القانون في إطار البرنامج الوطني لتطهير السائل والوحدات الصناعية
مؤطرة بقانون دراسة التأثيرعلى البيئة).

وكنكمل وكنطلب منك السيد الرئيس أنك تحرص على الوقت اللي
داز ،وال السيد الرئيس كيوقفني.

السيد رئيس الجلسة:
 20ثانية زدناها لك.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة مكلفة بالتنمية املستدامة:
املسألة الثانية ،النائب البرملاني اللي صاحب الشركة األخرى
خاصكم تمشيو تذاكرو معه.

واملسألة الثانية وأنت كمشرع أيضا االختصاصات ديال القانون
التنظيمي للجماعات الترابية–وأنت رئيس جماعة–من املفترض أنكم
تكونو عارفين زوايا االختصاص وزوايا التنفيذ.

السيد رئيس الجلسة:

احنا أسيدي هاذ الوحدتين جبناهم حتى للرباط وتكلمنا معهم
وسولوهم ونجيو نتذاكرو مع املغاربة وجاو لعندي حتى للمكتب والتزمنا
أمام املواطنين والتزمنا على أساس أننا نواكبو الوحدة الصناعية اللي
تدارت الشركة ديالها في سنة  ،2001ألننا عندنا برنامج وطني درنا فيه
 100مليون ب  29مشروع ،واملشروع في  2019إن شاء هللا غيبدا ملي

شكرا.
ننتقل إلى السؤال األول املوجه لقطاع العدل ،وموضوعه مكانة
كتابة الضبط في املنظومة القضائية ،والكلمة ألحد السادة املستشارين
من فريق التجمع الوطني لألحرار ،لتقديم السؤال ،تفضل السيد
املستشار.
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املستشارالسيد جمال الدين العكرود:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
تحتل كتابة الضبط مكانة مهمة في منظومة العدالة ،خاصة بعد
استقالل السلطة القضائية عن وزارة العدل ،واملصادقة على قانون
التنظيم القضائي.
السيد الوزيراملحترم،
لقد أسستم ألفق جديد لدى أطركتابة الضبط ،لذلك فقد أصبح
من الضروري إقرار التكوين املناسب في هذا املجال بتنسيق مع باقي
املهن القضائية.
السيد الوزيراملحترم،
ما هي إستراتيجيتكم لدعم هذا التوجه في أفق اإلرتقاء بعمل كتابة
الضبط؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد محمد أوجاروزيرالعدل:
شكرا السيد الرئيس.
أوال ،بغيت نشكر فريق التجمع الوطني لألحرار على هاذ السؤال
وعلى إثارة االهتمام إلى شريحة مهمة جدا وأساسية ،هي هيئة كتابة
الضبط ،هاذو آالف من املوظفين واملوظفات يقومون بعمل جبار،
وأغتنم هذا السؤال لكي أوجه لهم كل عبارات التقدير واإلمتنان على
جهودهم إلنجاح اإلصالح في مجال القضاء واالرتقاء باألداء العام في
مرفق العدالة.
كتابة الضبط ،كما تفضلتم السيد املستشار ،هي حجرالزاوية وهي
حلقة أساسية في العملية القضائية ،وبالتالي نجاح هاذ اإلصالح الذي
نباشره في بالدنا يتوقف على اإلرتقاء بكتابة الضبط والعناية بالعنصر
البشري والعناية بالشروط والظروف املادية واالجتماعية لهيئة كتابة
الضبط ،وخاصة إعطاء التكوين ما يستحق من مكانة مميزة.
احنا كنشتغلوعلى التكوين من مقاربتين :التكوين األسا�سي والتكوين
املستمر لتلبية الحاجيات املتزايدة لإلدارة القضائية ولجعلها تواكب
املستجدات التشريعية والرقمية والتكنولوجية واالجتماعية وغيرها.
إذن هاذ التكوين الذي نعتمده في الوزارة ينقسم إلى شقين :ما
هو منهي يرتبط باملهام املهنية القضائية والشبه القضائية لكتابة
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الضبط ،وبين التكوين اإلداري الذي يرتبط باالرتقاء باملهارات التدبيرية
للموظفين.
تم تعديل النظام األسا�سي لهيئة كتابة الضبط ليجعل من موضوع
التكوين األسا�سي واملستمر مسألة إلزامية .سنعلن في األشهر القريبة
إن شاء هللا عن إحداث املدرسة الوطنية لكتابة الضبط كمؤسسة
جامعية عليا غتخلق الفضاء املناسب لإلرتقاء بالتكوين لهذه الفئة
املهنية الهامة.
نعطيكم فكرة ،هاذ السنة خضع موظفو هيئة كتابة الضبط في
إطار أنشطة املعهد العالي للقضاء تم تنظيم برامج تكوينية ل 4731
موظف ،شملت التكوين اإلعدادي والتكوين املستمر.
سنة  2018أيضا شهدت عددا من الدورات التكوينية التي استفاد
منها املسؤولون واملوظفون ،وهي دورات تكوينية متخصصة في مجال
تدبير املشتريات مثال ،استفاد منها  110ديال املوظفين ،برنامج تأهيلي
لفائدة رؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة الضبط في النيابة العامة،
كلهم مسؤولين جدد  ،33إضافة إلى تداريب متخصصة في بعض
املجاالت.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم السيد املستشار ،السيد الرئيس فيما تبقى من الوقت.

املستشارالسيد محمد البكوري:
شكرا السيد الوزير.
أشكركم على جوابكم ،منوها في هذا اإلطار باالهتمام البالغ الذي
تولونه لهيئة كتابة الضبط التي تعتبر العمود الفقري لعمل املحكمة،
ونعتبر أنها كذلك مساعد أول للجهاز القضائي في أداء رسالته النبيلة،
فمنها يبتدئ امللف القضائي ومنها ينتهي.
نحن مرتاحون السيد الوزير ملنسوب الثقة والهدوء الذي رجع
ملحاكمنا على صعيد كافة التراب الوطني ،والذي كان سببه املباشر هذا
العمل الدؤوب الذي قامت به وزارتكم ،ثم كذلك النسبة الكبيرة من
موظفي املحاكم التي أصبح لهم تكوين قانوني عالي.
السيد الوزير،
اشتغلت الفرق البرملانية معكم داخل هذا املجلس املوقر على
تعديل مشروع قانون التنظيم القضائي ،توفقنا وهلل الحمد في إخراجه
بعد إدخال حوالي  97تعديل ،وهو إنجاز وطني تاريخي مهم سيعطي بكل
تأكيد املكانة الالزمة لهذه الهيئة املوقرة ،والتي تنتظر منا املزيد من
االهتمام والعناية كإدارة قضائية ،ألنها تعتبر عمود إصالح منظومة
العدالة.
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السيد الوزيراملحترم،
نقدرعاليا القراءة التي أعطتها املحكمة الدستورية لقانون التنظيم
القضائي بعد إحالته من طرفكم عليها في بادرة نادرة ،نعتبرها في فريقنا
شجاعة تستحق منا كل التقدير ،وهو ما يفرض علينا حكومة وبرملان
احترامها ،وبالرغم من ذلك فإن الوضع يفرض كذلك علينا اإلسراع
في إخراج هذا املشروع في أقرب وقت ممكن ،والذي سيرقى بكل تأكيد
بمكانة هيئة كتابة الضبط وبالجسم القضائي ككل ،ألن له أهميته
وراهنيته ،خاصة أنه قطب رحى عمل املحاكم.
ونشكركم كذلك السيد الوزير على سعيكم الدائم والجدي للقيام
بمراجعة شاملة له من خالل تجميع النصوص القانونية املتفرقة
في قوانين مستقلة ،وذلك فيما يمكن أن نسميه ب "مدونة مصغرة
للقانون القضائي الخاص".
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
وننتقل إلى السؤال الثاني ،وموضوعه األطفال املهملين املتكفل بهم
من طرف األجانب ،وهو سؤال موضوع من طرف الفريق االشتراكي،
تفضلو السيد الرئيس.

املستشارالسيد محمد علمي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
الفريق االشتراكي يسائلكم عن اآلثار املترتبة عن عملية التكفل
باألطفال املهملين من طرف األجانب.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم لإلجابة عن السؤال.

السيد وزيرالعدل:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا للفريق االشتراكي على إثارة هاذ املوضوع.
فإذن كفالة األطفال املهملين في حد ذاتها موضوع شائك ومعقد،
ويزداد تعقيدا وحساسية حين يكون األطفال املتكفل بهم من طرف
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أجانب.
إذن هناك بطبيعة الحال القانون صدر كما جاء في السؤال في
يونيو  ،2002الوزارة عملت واحد العدد ديال املجهودات خاصة فيما
يتعلق بتعميق األبحاث املنجزة من طرف الضابطة القضائية حول
أهلية طالب الكفالة للتكفل بالطفل ،وخاصة إذا كان أجنبيا ،وبرغم
كل املجهودات اللي تتقوم بها النيابات العامة ،ألنه عالش هاذ األبحاث
كلها؟
ألن اللي كيهم في هاد األبحاث كلها حين يتعلق املوضوع بأجنبي هو أن
نتأكد من نزاهته وأخالقه  ..ووكذا ،ولكن أساسا على قدرته على تنشئة
املكفول تنشئة إسالمية ،وتنشئة تستجيب للثوابت املغربية ،ثم ما هي
اآلليات التي يجب أن نجد بالتعاون مع املنظومة القنصلية الوطنية ومع
سفارة البالد خارج املغرب لتتبع إلى أي مدى هاذ األجنبي الذي تكفل
بطفل مغربي يخضعه وينشؤه تنشئة تتجاوب وثوابت البالد وهويتها؟
فالخالصة دفعت بوزارة العدل إلى إعداد مشروع قانون متمم
ومعدل للقانون الساري النفاذ للتشدد في موضوع األبحاث ،وللتدقيق
في االنسجام الذي يجب أن يحصل بين هاذ طالب الكفالة وما نشدد
عليه من أولوية أن ينمو الطفل املغربي في بيئة تؤمن له عدم االصطدام
مع مجتمعه وأن يظل في تنشئة إسالمية محترمة لثوابت البالد.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
التعقيب لكم األستاذ علمي.

املستشارالسيد محمد علمي:
شكرا السيد الوزير.
صحيح على أن القانون  15.01املتعلق بكفالة األطفال املهملين
أحاط مسألة الكفالة بضمانات هامة ،ألن الهاجس عند املشرع املغربي
كان هو توفيرالحماية األخالقية وكذلك الحماية االجتماعية.
السيد الوزير،
اسمحوا لي أن أقول لكم بأن الفريق االشتراكي يثير انتباه الحكومة
ككل ،ألن الحكومة هي متضامنة ،وجهنا هاذ السؤال إلى وزارة العدل
لنستفيق نباهة الحكومة املحترمة ،ألن مخاطر الكفالة من طرف
األجانب يترتب عنها تغيير العقيدة ،وعندنا حاالت وقفت عليها النيابة
العامة من طرف أجنبي تكفل بطفل وغيراسمه ،جعله مسيحيا ثم رجع
إلى املغرب وطلب التكفل بشخص آخر ،فلوال يقظة املصالح األمنية
والنيابة العامة ،لكان هذا األخير سيحصل تحت يافطة الكفالة على
األطفال.
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احنا الهاجس ديال الفريق االشتراكي من طرح هذا السؤال هو أن
األطفال والفتيات ديالنا يتم استغاللهم جنسيا ،السيد الوزير املحترم،
من طرف األجانب ،أو يصبحون هاذ األطفال ضحايا ديال التجارة ديال
األعضاء البشرية ،وبغيت نقول لكم بصريح العبارة على أن هناك بعض
الجمعيات وبعض األشخاص العاملين داخل الجمعيات اللي املظاهر
ديال الثراء أصبحت تظهر عليهم عن طريق استغالل منشور اتخذته
الحكومة السابقة ،الذي جاء في ظاهره بأنه يحسن املسطرة ديال كفالة
األطفال املهملين من طرف األجانب.
ولكن مع كل أسف وقفنا على حقائق خطيرة ،هو أن بعض العاملين
في بعض الجمعيات اللي خاص تكثيف جهود املصالح األمنية وخاص
وزارة العدل تمد اليد ديالها لوزارة الداخلية وكذلك وزارة الخارجية،
ألنه السيد الوزير إذا فعلتم غير املرسوم ديال  2005الذي اتخذته
حكومة السيد جطو لشرح القانون  ،15.01كان تيقول خاص قا�ضي
التوثيق ملي يعطي األمرللطفل املهمل من طرف األجنبي يديرالقنصل أو
وزير الخارجية البحث ويزود به وزير العدل ،باعتباره آنذاك كان رئيس
النيابة العامة.
احنا ،السيد الوزير املحترم ،مع مشروع القانون الجديد ،إذا جاء
للبرملان سننخرط في النقاش وتسريع وتيرة املصادقة عليه ،والقصد
ديالنا هو الضرب على أيدي بعض هاذ الجمعيات وخاصة كاينة واحد
الجمعية بمدينة طنجة اللي فاتحة النيابة العامة املتابعة في أحد
األشخاص ،احنا ما غنشهروش بالناس ،وبغيت نقول لكم أن القصد
ديالنا هو الحفاظ على الهوية املغربية وبأن حتى املجلس العلمي األعلى
راه بالنسبة لحرية املعتقد كيعطيها للناس الراشدين ،هاذو راه أطفال.
خاص كما جاء في جوابكم الحفاظ على الهوية اإلسالمية والثوابت
واللغة األمازيغية واللغة العربية ديال األطفال ديالنا.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا األستاذ علمي ،استنفذتم الوقت املخصص لكم.
اإلجابة لكم السيد الوزيرفيما تبقى من الوقت.

السيد وزيرالعدل:
فالسيد الرئيس ،غير لكي أتفاعل إيجابا مع مالحظات الفريق
االشتراكي ،أهم تعديل غيجي به القانون هو تدقيق هاذ اللجنة ديـال
األبحاث وإيجاد اآللية ديال التنسيق بين كل القطاعات املتدخلة،
وأساسا خارج التراب الوطني للتتبع امليداني لحياة املتكفل به ،وخاصة
أن هاذ ال�شي اللي قلتو صحيح ،واحنا حريصين على أن هاذ املغاربة
يبقاو كما ولدو مسلمين متشبثين بثوابتهم وبالهوية املغربية.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيرعلى مساهمتكم.
وقبل رفع الجلسة ،أذكر السيدات والسادة املستشارين بأنه سوف
تخصص مباشرة بعد هذه الجلسة ،جلسة عامة تشريعية ،تخصص
للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة ،وسوف يترأسها الخليفة
الرابع األستاذ عبد القادرسالمة.
شكرا على مساهمتكم جميعا.
ورفعت الجلسة.
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التاريخ :الثالثاء  17شعبان 1440هـ ( 23أبريل 2019م).
الرئاسة :املستشار السيد عبد القادر سالمة ،الخليفة الرابع لرئيس
املجلس.
التوقيت :خمس وعشرون دقيقة ،إبتداء من الساعة الخامسة
والدقيقة الخامسة والخمسون مساء.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشروعي القانونين التاليين:
 -1مشروع قانون رقم  21.19بتغيير وتتميم القانون رقم  5.96املتعلق
بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم
والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة؛
 -2مشروع قانون رقم  20.19بتغييروتتميم القانون رقم  17.95املتعلق
بشركات املساهمة.

املستشارالسيد عبد القادرسالمة ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآله
وصحبه.
أعلن عن افتتاح جلسة تشريعية.
السيدين الوزيرين،
أخواتي إخواني املستشارين املحترمين،
يخصص املجلس هذه الجلسة للدراسة والتصويت على مشروع
قانون املتعلق بشركات املساهمة ،وكذلك مشروع قانون املتعلق
بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم
والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة.
قبل الشروع في دراسة ومناقشة هذين النصين ،أود باسمكم
جميعا أن نشكر السيد رئيس لجنة الفالحة وكافة أعضائها ،وكذلك
السيد وزير العدل الذين ساهموا في إغناء النقاش أثناء الدراسة في
اللجنة.
ونظرا لترابط هذين املشروعين ،أقترح على املجلس تقديمهما
ومناقشتهما دفعة واحدة ،فإذا كان املجلس ال يرى مانعا ،فأعطي الكلمة
لتقديم هذين املشروعين دفعة واحدة للسيد وزير العدل ،فليتفضل
مشكورا.

السيد محمد أوجار ،وزيرالعدل:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
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السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أتشرف اليوم بتقديم مشروع القانون رقم  20.19بتغيير وتتميم
القانون رقم  17.95املتعلق بشركات املساهمة ،ومشروع القانون
رقم  21.19بتغيير وتتميم القانون رقم  5.96املتعلق بشركة التضامن
وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات
املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة أمام مجلسكم املوقر ،وذلك
بعد أن صادق عليهما مجلس النواب بتاريخ  18أبريل  ،2019وصادقت
عليهما لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية بمجلسكم املوقريوم أمس.
وهما يأتيان في ظرفية متميزة ،يشهد فيها الحقل االقتصادي
املغربي تحوال كبيرا ،بفضل األوراش اإلصالحية الكبرى املفتوحة من
قبل صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،والتي جعلت
من املغرب بلدا جاذبا لإلستثمار وقطبا اقتصاديا قادرا على مواجهة
التحديات والرهانات املتزايدة.
كما يأتيان في سياق املراجعة التشريعية الشاملة التي تعرفها
املنظومة القانونية املؤطرة للتجارة واملال واألعمال ببالدنا ،والتي
انخرطت فيها الحكومة والبرملان بغرفتيه بكل عزم وإرادة ،حيث عززت
من مكانة اململكة املغربية على الصعيد الدولي كبلد يحظى باملصداقية
واالحترام من طرف املستثمرين ومختلف الفاعلين االقتصاديين.
إننا نسجل السيد الرئيس ،السيدات والسادة املستشارون
املحترمون ،بكل فخر واعتزاز التفاعل اإليجابي واالنخراط التلقائي
للمؤسسة التشريعية لتحديث وتطوير املنظومة القانونية الوطنية
املنظمة ملجال التجارة واملال واألعمال ،فقبل أيام قليلة قدمت أمام
مجلسكم املوقر مشروع القانون رقم  21.18املتعلق بالضمانات
املنقولة.
وبفضل الروح الوطنية العالية التي تتحلى بها كل مكونات هذه
املؤسسة التشريعية رئيسا وفرقا وأعضاء ،واستشعار الجميع ألهمية
املشروع املذكور ودوره في دعم املقاوالت املغربية واالرتقاء بها وتعزيز
حضورها ،تمت املصادقة عليه من طرف مجلسكم املوقر في الدورة
االستثنائية ،مثلما تمت املصادقة عليه من طرف مجلس النواب في
نفس الدورة.
وقبل سنة قمت بعرض القانون رقم  73.17املتعلق بنسخ وتعويض
الكتاب الخامس من مدونة التجارة املتعلق بصعوبات املقاولة في دورة
استثنائية أيضا ،تعبأت لها بشكل إيجابي كل الفرق البرملانية بكال
املجلسين ،بحيث تمت مناقشته واملصادقة عليه في جو من التوافق
الوطني واستحضاراملصلحة العليا للبالد.
وكما تعلمون فإن القانون املتعلق بالكتاب الخامس من مدونة
التجارة الخاص بصعوبات املقاولة ،مكن بالدنا من كسب عدد مهم
من النقط في مؤشر مناخ األعمال ،وبالتالي االرتقاء في سلم الترتيب
العالمي حيث أبرز التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي حول
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مناخ األعمال لسنة  2019التطور الذي عرفه ترتيب اململكة املغربية في
هذا املجال ،والتي تمكنت من كسب تسع مراكز في ظرف سنة واحدة،
وانتقلت من الرتبة  69إلى الرتبة  60مقارنة مع سنة  ،2017وذلك من
بين  190دولة.
أصبح املغرب يحتل املرتبة الثانية على مستوى دول الشرق األوسط
وشمال إفريقيا بعد دولة اإلمارات العربية املتحدة واملرتبة الثالثة على
مستوى القارة اإلفريقية بعد جزر مريس ورواندا.
تمكنا أيضا من ربح  63مقعد على مستوى مؤشر تسوية اإلعسار
باالنتقال من الرتبة  134إلى الرتبة  ،71ومن املرتقب أن يزداد ترتيب
بالدنا تحسنا خالل هذه السنة بعد أن تمت املصادقة على القانون
املتعلق بالضمانات املنقولة ،كما أن املصادقة إن شاء هللا على
مشروعي القانونين املعروضين على أنظاركم اليوم ونشرهما بالجريدة
الرسمية قبل متم هذا الشهر سيمكن اململكة من كسب  11نقطة،
وهو عدد يفوق النقط التي سنكسبها من القانون املتعلق بالضمانات
املنقولة وبجمع كل هذه النقط ستتمكن بالدنا من دخول دائرة الدول
الخمسين املتقدمة اقتصاديا في العالم.
السيد الرئيس،
حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
كما ذكرت قبل قليل هذين املشروعين يشكالن حلقة أخرى في
تحديث وتطوير املنظومة القانونية املؤطرة للمال واألعمال واالستثمار.
وكما ال يخفى على حضرتكم فإن مناخ األعمال يعرف تغيرا ونموا سريعا
على املستوى الدولي وعلى املستوى املحلي ويعرف تنافسية كبيرة بين
مختلف الدول لتحسينهم من أجل توفيرالبيئة املناسبة له.
تم إعداد املشروعين وفق مشاركة تشاركية واسعة ،حيث
دشنت الحكومة حوارا موسعا مع كافة الفاعلين والشركاء في امليدان
االقتصادي ،والسيما مع القطاع الخاص ،وتم االستماع النشغاالت
هذه األطراف ومقترحاتها ،كما تم أخذ رأي عدد من رجال القانون
والخبراء املختصين في قانون األعمال والشركات.
ساهمت في إعداد الصياغة النهائية لهاذين املشروعين وزارة
الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي ،األمانة العامة
للحكومة ،الهيئة املغربية لسوق الراسميل ،كتابة اللجنة الوطنية ملناخ
األعمال ،وزارة العدل ،وزارة االقتصاد واملالية ،بنك املغرب ،يهدف
املشروعان إلى تحقيق أهداف إستراتيجية أساسية تتمثل فيما يلي:
 تعزيزتنافسية املقاوالت املغربية؛ تعزيزمبدأ الشفافية والحكامة الجيدة في التدبيروالتسيير؛ تحسين مناخ األعمال باملغرب؛ -املالءمة مع املمارسات الدولية الفضلى؛
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 تحسين ترتيب املغرب في مؤشرمناخ األعمال.بخصوص املشروع األول املتعلق بشركات املساهمة يهدف أساسا
إلى تحقيق األهداف التالية الرئيسة في مجال التدبير املقاوالتي وتتمثل
في:
 الرفع من مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء مجلسالرقابة؛
 تحسين وإعالم املساهمين؛ تعزيزدور املساهمين في تسييرالشركات.وهو يتضمن مقتضيات مغيرة ومتممة ل  10مواد يتضمنها القانون
رقم  17.95املتعلق بشركات املساهمة ،الصادربتنفيذه الظهيرالشريف
رقم  ،1.96.124بتاريخ  30غشت  1996ويتعلق األمر باملواد،70 ،67 :
 106 ،104 ،83 76مكرر 352 ،142 ،110 ،و 355مكرر ،إضافة إلى 3
مواد متممة للقانون املذكور ويتعلق األمر باملواد 41 :مكرر 41 ،مكرر
مرتين 353 ،مكرر ،يمكن تلخيص املحاور الكبرى لهذا املشروع كما يلي:
إضافة فقرة جديدة إلى املادة  67تروم تحديد مفهوم املتصرفين
الغير التنفيذين اللذين ال يمارسون مهام اإلدارة ،وال يتحملون
مسؤولية التدبير والتسيير في الشركة ،حيث يجب أن يفوق عددهم
عدد املتصرفين التنفيذيين ،وذلك من أجل ضمان املزيد من الشفافية
واالستقالل في اتخاذ القرارات داخل أجهزة حكامة الشركة؛
إضافة فقرة جديدة إلى املادتين  70و 104تهدفان إلى إخضاع
التفويت الذي يتجاوز نسبة  %50من أصول الشركة أو التفويتات
التي تتجاوز في مجموعها النسبة املذكورة في مدة  12شهر إلى ترخيص
مسبق من الجمعية العامة غير العادية ،بدال من ترخيص مجلس
اإلدارة أو ترخيص مجلس الرقابة ،وذلك ضمانا للشفافية وتفادي
التالعب بأصول الشركة وتبديدها وحماية لحقوق املساهمين ،فضال
عن إلزامية إرفاق طلب الترخيص بتقرير من إعداد مجلس اإلدارة،
يوضح أسباب هذا التفويت واآلثار املترتبة عنه ،وفي هذا تعزيز لحقوق
املساهمين في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة وتمكينهم من
معرفة املعامالت التي يمكن أن يكون لها تأثيركبيرعلى مسارالشركة؛
تدقيق صياغة الفقرة الثانية من املادة  106التي تنص على إحداث
لجنة لتدقيق الحسابات بالنسبة للشركات التي تتوفر على أسهم
مدرجة ببورصة القيم ،وذلك بالتنصيص على أن هذه اللجنة ال يمكن
أن تضم إال املتصرفين غيرالتنفيذيين أو أعضاء مجلس الرقابة اللذين
ال يمارسون أية مهمة من مهام اإلدارة ،فضال عن تحديد تركيبة هذه
اللجنة في ثالثة أعضاء والشروط الواجب توفرها في الرئيس كالخبرة
املالية واملحاسبتية واالستقاللية؛
إضافة فقرة ثانية إلى املادة  142تتضمن ضرورة اإلشارة في تقرير
التسييرالذي يعده مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية إلى قائمة
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التفويضات املوكولة إلى املتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة في مجالس
اإلدارة أو مجالس الرقابة األخرى وكذا إلى مهامهم ووظائفهم الرئيسية،
وذلك بهدف تعزيزإعالم املساهمين وتجنب تضارب املصالح؛
توسيع نطاق األخطاء التي يسأل عنها أعضاء مجلس اإلدارة واملدير
العام واملدير املنتدب وأعضاء مجلس اإلدارة الجماعية وأعضاء
مجلس الرقابة في املادتين  352و 355مكرر ،لتشمل األفعال املرتكبة
التي ال تدخل ضمن نطاق مصلحة الشركة أثناء ممارسة التفويضات
املمنوحة لهم ،وفي هذا حرص على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر
والتزام الحكامة الجيدة في التسييرواإلدارة؛
إضافة فقرة إلى املادة  352تقرر مسؤولية أعضاء مجلسة اإلدارة
وأعضاء مجلس اإلدارة الجماعية اللذين لم يشاركوا في األعمال
والتصرفات املخالفة للقانون املشار إليها في املادتين  352و355
ولم ينسب إليهم أي خطأ ،إذا لم يبلغوا إلى الجمعية العامة األعمال
والتصرفات املذكورة التي بعد أن يصل ذلك إلى علمهم؛
إضافة املادة  41مكرر تلزم الشركات التي تدعو الجمهور لالكتتاب
أن تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقال أو أكثر ،على أن ال
يتعدى عدد هؤالء ثلث العدد اإلجمالي للمتصرفين مع تحديد الشروط
الواجب توفرها في هؤالء املتصرفين املستقلين؛
إضافة فقرة ثانية للمادة  83تلزم الشركات التي تدعو الجمهور
لالكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس رقابتها متصرفا مستقال أوأكثرطبقا
للشروط املنصوص عليها في املادة  41مكرر من هذا املشروع؛
إضافة املادة  41مكرر مرتين تعطي إمكانية تعيين متصرفين
مستقلين باملجالس اإلدارية بالنسبة للشركات التي ال تدعو الجمهور
لالكتتاب؛
إضافة املادة  353مكرر التي تلزم أعضاء مجلس اإلدارة واملدير
العام وإن اقت�ضى الحال املدير العام املنتدب أو أعضاء مجلس اإلدارة
املسؤولين عن مخالفة النظام األسا�سي للشركة أو عن األخطاء التي
يرتكبونها في التسيير أو األفعال املرتكبة التي ال تدخل ضمن نطاق
مصلحة الشركة أثناء التفويض املوكل إليهم ،أن يرجعوا إلى الشركة
األرباح التي تم تحقيقها برسم هذه األعمال والتصرفات ،وذلك من أجل
حماية مصالح الشركة واملساهمين ،إضافة إلى تعزيز العقوبات التي
يمكن أن تطال هؤالء املخالفين.
أما بخصوص املشروع الثاني رقم  21.19بتغيير وتتميم القانون
 5.96املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة
التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة،
فهو يهدف إلى تحقيق هدف رئي�سي يتمثل في تعزيزدور الشركاء في تسيير
الشركة وإقرار مبدأ الحكامة والشفافية في التسيير ،فهو يتضمن
مقتضيات مغيرة ومتممة ملادتين في القانون رقم  5.96املتعلق بشركة
التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة
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ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.97.49بتاريخ  13فبراير  1997ويتعلق األمر باملادتين
 71و 75إضافة إلى مادة متممة ومكملة للقانون املذكور ،ويتعلق األمر
باملادة  83مكرر.
السيد الرئيس،
يمكن تلخيص املحاور الكبرى لهذا املشروع كما يلي:
تعديل املادة  71من القانون املذكور ،وذلك بإعطاء اإلمكانية
للشريك أو الشركاء الذين يملكون عشراألنصبة ويمثلون عشرالشركاء
على األقل لتقديم طلب بعقد الجمعية العامة ،مع العلم أن النصاب
املذكور في املادة  71حاليا هو الربع ،املشروع يقترح تعديله إلى العشر؛
إضافة فقرة للمادة  71املذكورة ،تعطي الحق لكل شريك أو لكل
الشركاء الذين يمثلون  %5من رأسمال الشركة بأن يطلبوا إدراج
مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول األعمال ،ستتيح هذه
التعديالت تمكين الشركاء من املساهمة في عملية اتخاذ هذه القرارات
التي تهم الشركة ،السيما الشركاء ديال األقلية حتى لو كانوا يمثلون
نسبة ضعيفة في رأسمال الشركة؛
إضافة فقرة جديدة إلى املادة  ،75تهدف إلى إخضاع التفويت الذي
يتجاوز نسبة  %50من أصول الشركة أو التفويتات التي تتجاوز في
مجموعها النسبة املذكورة في مدة  12شهر إلى موافقة أغلبية الشركاء
املمثلين لثالثة أرباع رأسمال الشركة ،وذلك ضمانا للشفافية وتفادي
التالعب بأصول الشركة أو تبديدها وحماية لحقوق الشركاء ،فضال
عن إلزامية إرفاق طلب التفويت بتقرير يعده املسير يوضح أسباب هذا
التفويت واآلثاراملترتبة عنه ،وفي هذا تعزيزلحقوق الشركاء في الحصول
على املعلومات الصحيحة والدقيقة وتمكينهم من معرفة املعامالت التي
يمكن أن يكون لها أثركبيرعلى مسارالشركة؛
إضافة املادة  83مكرر ،تنص على قيام الجمعية العامة أو املسير
بتحديد كيفيات أداء األرباح املصوت عليها ،على أن يتم أداء هذه
األرباح داخل أجل أقصاه  9أشهرمن تاريخ اختتام السنة املالية ،ما لم
يتم تمديد األجل بأمر من رئيس املحكمة بصفته قاضيا للمستعجالت
وبطلب من املسير.
تلكم السيد الرئيس املحترم ،السيدات والسادة أعضاء املجلس
املحترمون ،نظرة موجزة عن مشروعي القانونين املعروضين على
أنظاركم ،وهما بدون شك سيشكالن محطة أخرى في ورش تطوير
وتحديث املنظومة القانونية املرتبطة بمجال التجارة واملال واألعمال،
وسيكونان بإذن هللا تعالى بعد املصادقة عليهما ودخولهما حيز التنفيذ،
عامال رئيسيا لجلب االستثمارات وتحسين مناخ األعمال وتحسين
التصنيف العالمي لبالدنا في مؤشرمناخ األعمال.
شكرا على انتباهكم.
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والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيرعلى هذا العرض القيم.
وكما تعلمون أن التقارير وزعت عليكم أو التقريرين وزعا عليكم في
الفرق وكذلك عند املجموعة.
واليوم كان هناك اتفاق في ندوة الرؤساء على أنه سيسلمون التقارير
طبعا اللي بغا ،الفريق اللي بغا واملجموعة اللي بغات ،واللي بغا يتدخل
له ذلك.
فغادي نبداو باملناقشة ،غادي ندخلو في باب املناقشة اللي بغى
يدخل يتفضل اللي بغى يقدم التقريرله ذلك.
تفضلو اإلخوان تجمعو ،إذن أعتقد ما كاين حتى �شي واحد ما بغى
ياخذ ..أنت؟ تفضلي.

املستشارة السيدة أمال العمري:
السيد الوزيرهنا ،وبأن طبعا حكومة متضامنة ،احنا من ناحية يعني
من ناحية املضمون ديال هاذ القوانين ،هاذ القوانين بجوج ما عندناش
اعتراض ،بالعكس هما قانونين اللي جايين باش يحسنو الحكامة
ديال الشركات ديالنا وطبعا وتياخذو بعين االعتبار حقوق الشركاء ثم
حقوق األقلية إلى آخره ،والحصول على املعلومة وواحد العدد ديال
املقتضيات اللي هي جات باش تحسن في الحقيقة القانونين اللي تحسن
القانون  17.95املتعلق بشركات املساهمة وغيره من القوانين اللي كانت
كتريجي هاذ ..عندنا مشكل في املنهجية ،احنا دائما تنتسناو حتى تيكون
عندنا �شي ( )échéanceيعني واحد االستحقاق إما كاين �شي ترتيب دولي
إما ( )Doing Businessإلى آخره وتنجيبو هاذ ال�شي على وجه السرعة،
أنا تنقول من ناحية املحتوى مزيان تيعزز الحكامة ،يعني الشركاء
املتصرفين التنفيذيين وغير التنفيذيين إلى آخره ،ولكن من ناحية
املنهجية خاص شوية املقاربة ديال الحكومة يتعاد فيها النظر ،يبداو
يجيبو املسائل على تساع ويكون عندنا الوقت الكافي من أجل املناقشة
ومن أجل التحسين ومن أجل هذا ،ما�شي تجينا دايما يااله يااله ،ألن
راه كاين �شي ترتيب ،هاذ ال�شي اللي بغيت نقول بصفة عامة ،وإال احنا
طبعا مع تحسين هاذ القوانين ،ما�شي يبقاو حتى للدقيقة  90ويجيو
تنويلو احنايا غادين احنا تنتجاراو على ( )Le Rythmeديال الحكومة
اللي هي ما واخذاش املسافة اللي خصها تاخذها على مستوى تحسين
القوانين اللي هي مبدئيا قوانين اللي غادي تحسن الترتيب وذاك ال�شي،
ولكن ناخذوها ناخذو الوقت الكافي من قبل.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
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شكرا.
السيد الوزير في إطار ماذا غادي تأخذ الكلمة السيد الوزير؟ ال ما
عندكش الحق ،ال اسمح لي ،هذي مناقشة ،اسمح لي هللا ير�ضي عليك،
هاذي مناقشة خاصة للفرق وكاين الحصص ،الوزير قدم العرض
ديالو ،دابا اإلخوان اللي بغا يهضر خاصو يهضر ،الحكومة ما عندهاش
الحق.
إذن غادي ندوزو للتصويت ،هاذ املشروع فيه  3املواد:
املادة األولى:
املوافقون :باإلجماع.
املادة الثانية:
املوافقون :اإلجماع.
املادة الثالثة:
املوافقون :باإلجماع.
غادي نعرض املشروع برمته للتصويت:
املوافقون :باإلجماع.
إذن ،يكون املجلس قد وافق على مشروع قانون رقم 20.19
بتغييروتتميم القانون رقم  17.95املتعلق بشركات املساهمة.
اآلن غادي نمرو للتصويت على مواد مشروع قانون رقم 21.19
بتغيير وتتميم القانون رقم  5.96املتعلق بشركة التضامن وشركة
التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركات ذات املسؤولية
املحدودة وشركة املحاصة.
املادة األولى:
املوافقون :باإلجماع.
املادة الثانية:
املوافقون :باإلجماع.
غادي نعرض اآلن املشروع برمته.
املوافقون :باإلجماع.
إذن ،يكون املجلس قد وافق على مشروع قانون رقم 21.19
بتغيير وتتميم القانون رقم  5.96املتعلق بشركة التضامن وبشركة
التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات
املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة.
شكرا للجميع.
ورفعت الجلسة.
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امللح ـ ــق :امل ــداخالت املكتوبة املسلمة للرئاسة:

 -1مداخلة فريق األصالة واملعاصرة:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
إخواني املستشارين،
يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار الدراسة
والتصويت على مشروع قانون رقم  20.19بتغيير وتتميم القانون رقم
 17.95املتعلق بشركات املساهمة ،ومشروع قانون رقم  21.19بتغيير
وتتميم القانون رقم  5.96املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية
البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة
وشركة املحاصة.
ويأتي هذان املشروعان في سياق مراجعة املنظومة القانونية
املنظمة للتجارة واملال واألعمال ،والتي تهدف إلى تعزيز األمن القانوني
واالقتصادي والحكامة والشفافية في التدبير االقتصادي واملالي،
تعزيزا ملكانة املغرب على الصعيد العالمي كبلد يزخر بمقومات جيو
استراتيجية تؤهله ليكون بلدا جاذبا لالستثمارات ورائدا في املنطقة
في مجال تحفيز االستثمار ،خاصة وأن املجهودات التي تبذل لتعزيز
تصنيف املغرب على الصعيد الدولي في مؤشرمناخ األعمال على أهميتها
تبقى دون االنتظارات وال ترقى ألهمية املغرب كبلد يعتبر بوابة إفريقيا
بسوقها الذي يعرف تطورا ملحوظا.
وينبغي التأكيد في هذا السياق على أهمية النتائج التي حققتها
اإلصالحات الكبرى التي أطلقها صاحب الجاللة والتي ساهمت في تطوير
املنظومة االقتصادية الوطنية وأعطت دفعة قوية ملكانة املغرب على
الصعيدين الجهوي والدولي عززه انفتاح املغرب على عمقه اإلفريقي،
مما جعله محط أنظار كبرى الشركات العاملية والقوى االقتصادية
املؤثرة ،وهو ما يجعل الحكومة مدعوة إلى تعزيز املكاسب املحققة عبر
تطوير مناخ األعمال من خالل توفير بيئة مالئمة لالستثمار وتطوير
املقاولة املغربية.
في هذا السياق نرى في فريق األصالة واملعاصرة أن النصين
املعروضين على أنظار مجلسنا املوقر يعتبران حلقة إضافية لتطوير
مناخ األعمال الذي ال يعتبر في وقتنا الحاضر اختيارا بل ضرورة ملحة،
بالنسبة للمقاوالت ،خاصة بعد التدابيرالتي تم اتخاذها لفائدة املقاولة
منذ إنشاء اللجنة الوطنية ملناخ األعمال ،منها إقرار نظام التعريف
املوحد للمقاولة الذي سيمكن من تحسين الخدمات اإلدارية املقدمة
لها ،وتيسير تبادل املعلومات ،وإصالح مرسوم الصفقات العمومية
واملصادقة على مشروع قانون يؤطر ،ألول مرة ،املقاول الذاتي،
واملصادقة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤخرا
املصادقة على القانون املتعلق بالضمانات املنقولة.
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السيد الرئيس املحترم،
بالرجوع ملستجدات املشروعين املعروضين علينا ،فبخصوص
مشروع قانون رقم  19.20املتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95
املتعلق بشركات املساهمة ،فتتجلى أهم مقتضياته في توسيع نطاق
تطبيق دعوى املسؤولية عن األخطاء املرتكبة إلى أعضاء مجلس االدارة
وأعضاء مجلس الرقابة ،سواء أثناء ممارستهم للتفويض املوكول إليهم
أو بسبب األخطاء املرتكبة أثناء التسيير ،إضافة إلى تحديد الشروط
الواجب توفرها في املتصرفين املستقلين قصد تعيينهم في مجلس االدارة
ومجلس الرقابة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور لالكتتاب ،و هو
ما يجعل املتصرف مستقال تجاه هيئة التدبير واملساهمين وكذا باقي
األطراف املتدخلة.
ومن أجل توسيع اختصاصات الجمعية العامة غير العادية ،تم
إخضاع كل تفويت ألكثر من  %50من أصول الشركة لترخيص مسبق
من الجمعية العامة غير العادية عوض ترخيص مجلس اإلدارة أو
مجلس الرقابة ،كما يجب أن ُيرفق طلب هذا الترخيص بتقرير ُيعده
مجلس االدارة أو مجلس الرقابة.
إلى جانب ذلك ،وبهدف ُّ
تجنب تضارب املصالح وتعزيز إعالم
املساهمين ،تم التأكيد على ضرورة اإلشارة في تقرير التسيير إلى قائمة
التفويضات املوكولة إلى املتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة ،في
مجالس اإلدارة أو مجالس الرقابة األخرى ،وكذا إلى مهامهم ووظائفهم
الرئيسية.
من جانبه ،يهدف مشروع قانون رقم  21.19القا�ضي بتغييروتتميم
القانون رقم  5.96املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة
وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة
َ
املح َ
اصة ،إلى منح الجمعية العامة ،وعند االقتضاء ،املسير سلطة
تحديد كيفيات أداء األرباح املصوت عليها من طرف الجمعية العامة
وذلك خالل أجل تسعة أشهر يحتسب من تاريخ اختتام السنة املالية،
وذلك من أجل حماية حقوق الشركاء .باإلضافة إلى منح اإلمكانية
للشركاء ،الذين يملكون خمسة في املائة  %5من رأس مال الشركة،
طلب إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول أعمال اجتماع
الجمعية العامة ،كما ُيمكن مشروع القانون الشريك أو الشركاء الذين
ُ
ُ
يملكون نصف االنصبة أو ُعشراالنصبة إذا كانوا يمثلون ُعشرالشركاء
على االقل ،أن يطلبوا عقد الجمعية العامة ،كل هذا من أجل السماح
للشركاء باملساهمة في اتخاذ القرارات التي تخص الشركة؛ عالوة على
َ
ذلك ،ومن أجل تعزيز إعالم الشركاء وحماية مصالح الشركة ،أق َّر
املشروع إخضاع تفويت أكثر من  %50من أصول الشركة خالل مدة
اثني عشر شهرا ملوافقة الشركاء الذين يملكون على االقل ثالثة أرباع
( )3/4رأس املال ،مع وجوب إرفاق طلب التفويت بتقرير ُيعده املسير.
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السيد الرئيس املحترم،
بالرغم من األهمية الكبرى للمقتضيات الواردة في هذين املشروعين،
فإن تحسين مناخ األعمال وكسب نقط إضافية في تصنيف دوينغ
بيزنيس ،يقت�ضي بالضرورة مواكبة املجهودات التشريعية بتدابيرعملية
تهدف إلى مواجهة اإلشكاالت الكبرى املرتبطة بالشفافية والحكامة
ومحاربة مظاهر الفساد والرشوة داخل اإلدارة املغربية ،خاصة وأن
التقرير السنوي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لعام ،2017
كشف عن وجود خمسـة عوامـل تشـكل العراقيـل الرئيسـية التـي تحـول
دون تحسـين منـاخ األعمـال باملغـرب ،أال وهـي الفسـاد ،ضعـف نجاعـة
اإلدارة العموميـة ،الحصـول علـى التمويـل ،النظـام الضريبـي ،باإلضافـة
إلـى التعليـم غيـر املالئـم لحاجيـات ســوق الشــغل .وسجل التقرير وجود
معيق آخريتجسد في إشــكالية تمديــد آجــال األداء ،التي واصلــت منحاهــا
التصاعــدي مما يضـع مسـألة فعاليـة اإلصالحـات املتعـددة التـي تـم
إنجازهـا إلـى حـد اآلن موضـع التسـاؤل ،كمـا أنـه يكشـف عـن البـطء
َّ
املسجل فـي تنفيـذ سياسـات النهـوض بمنـاخ األعمـال وتحسـين أداء
املرفـق العـام.
كما أكد املجلس أن املغــرب يصنف ضمــن فئــة البلــدان األقــل
اســتعدادا لالنخ ـراط فــي الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،واعتبر أداء املغـرب
ً
فـي مجـال االبتـكار أداء متواضعـا ،بسبب ضعـف عـدد طلبـات تسـجيل
َ
بـراءات االختـراع املودعـة مـن لـدن املواطنيـن املغاربـة .مشددا على أن
االبتـكاروالتطـور التقنـي ال يشـكالن مكونيـن أساسـيين فـي نمـوذج النمـو
القائـم حاليـا ،فـي ظـل محدوديـة نجاعـة السياسـات العموميـة الراميـة
إلـى النهـوض باالبتـكاروالبحــث والتطويــر.
السيد الرئيس املحترم،
على الرغم من املالحظات التي أبديناها وبالنظر ألهمية املستجدات
التي جاء بها هذان املشروعان والتي ستعزز مبادئ الشفافية والتشارك
في التسيير والتدبير فإننا في فريق األصالة واملعاصرة نصوت باإليجاب
على هاذين املشروعين.
شكرا السيد الرئيس.

 -2مداخلة 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
االتحاد الوطني للشغل باملغرب ملناقشة مشاريع القوانين اآلتية:
أوال ،مشروع القانون رقم  20.19بتغييروتتميم القانون رقم 17.95
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املتعلق بشركات املساهمة الذي يروم الرفع من مسؤولية أعضاء
مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس الرقابة ،وتحسين إعالم املساهمين
فضال على تعزيزدور املساهمين في تسييرشركات املساهمة.
ومن هذا املنطلق ،فإننا ندعم هذا اإلجراء التشريعي الذي من شأنه
خلق قيمة مضافة في تدبير املقاولة على أساس مبادئ الحكامة الجيدة
والتنافسية الهادفة لتحسين وضعيتها وصيرورتها االقتصادية.
ثانيا ،مشروع القانون رقم  21.19يتعلق بتغيير وتتميم القانون
رقم  5.96املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة
التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة
الذي يندرج في إطار تعزيز دور الشركاء في تسيير الشركة مع تحسين
إعالمهم ،والتي يجب أن تتطور في تقديرنا إلى مستويات أكبر في جو من
الثقة املتبادلة إلرساء آليات داعمة إلنعاش االستثماراملنتج للثروة.
وإننا إذ نثمن هذه الحزمة من اإلجراءات التي اعتمدتموها في
مجال النهوض باملقاولة واالستثمار وكذا تحسين تصنيف تموقع أداء
االقتصاد الوطني فيما يخص ممارسة أنشطة األعمال ،وكلها إجراءات
تكت�سي في نظرنا أهمية بالغة ومترابطة العناصر ألنها سوف تعطي
هامشا أكبر للحكومة في منح زخم إضافي ملسيرة اإلصالح في بالدنا ،والتي
تظل إلى حد بعيد أفضل ضامن لتعزيزصمود نموه االقتصادي.
وفي هذا اإلطار ،نؤمن في فريق العدالة والتنمية أن تحقيق هذه
األهداف يتطلب آليات التتبع وتقييم النتائج املحققة بصفة منتظمة
حرصا على الترجمة الفعلية النخراط بالدنا في الجهود الرامية لبلوغ
هذه املقاصد.
وفي إطار التفاعل مع مضامين مشاريع هذه القوانين ،إننا ندعم
التوجه الذي انخرطت فيه الحكومة فيما يخص تحديث املنظومة
القانونية املؤطرة للنشاط االقتصادي ،بما يواكب دعم التحول
الهيكلي لالقتصاد الوطني لعدة اعتبارات نذكرمن بينها:
 تقوية جودة مناخ األعمال ببالدنا في ظل عوملة االقتصاد بشكليساهم في تحسين تصنيفه طبقا ملا هو محدد في البرنامج الحكومي؛
 تقوية الترسانة القانونية لألعمال ،بما يتما�شى مع املمارساتالدولية الجيدة؛
 ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة على مستوى املنظومةالقانونية املؤطرة للمال واألعمال واالستثمارباملغرب؛
وال يفوتنا بهذه املناسبة التذكير أن التزام بالدنا باالنخراط في
دينامية هذه اإلصالحات كأولوية وطنية قد مكنها من تحسين تصنيفها
على املستوى الدولي ،والسيما تقرير ممارسة األعمال للبنك الدولي
وتقرير املنتدى االقتصادي العالمي ،فيما يخص ممارسة أنشطة
األعمال حيث عرف هذا الورش إصالحات مهمة وقطع أشواطا متقدمة
مما ينمي لدينا قناعة ورغبة كبيرة للحفاظ على هذه املكاسب في ظل
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توجه تقييمي لعمل الحكومة على مستوى السياسات واالختيارات
االستراتيجية املتبعة ،وهذا من شأنه االرتقاء باألداء الحكومي إلى
مستويات عليا في اتجاه الوفاء بالتزاماتها خدمة للمصلحة الوطنية
العليا للبالد وخدمة للمواطنين.
وبصفة عامة ،يمكن القول أن مختلف التقارير الدولية تنوه
باملجهودات املبذولة من طرف املغرب في مجال االستقرار السيا�سي
واإلطاراملاكرو االقتصادي وانفتاح االقتصاد واملبادالت التجارية .إال أن
هذا التقدم ال ينفي املجاالت التي حددتها هذه التقارير باعتبارها نقاط
ضعف وجب تداركها وجعلها عامال محفزا للرفع من تنافسية االقتصاد
الوطني ولتعزيزمستوى التنمية الشاملة.
ومن جهة أخرى ،فإننا نسجل بكل ايجابية أن التحدي املتمثل في
تعزيز تموقع املغرب في محيطه اإلقليمي والدولي يعتبر من أهم املحاور
املهيكلة لنموذجه التنموي على أساس أن هذا التوجه سيمكنه من
االستفادة من الفرص الحقيقية للنمو وخاصة على مستوى القارة
االفريقية.
إن هذه اإلنجازات إن دلت على �شيء ،فإنما تدل ،على قدرتنا
كمغاربة على ربح الرهان ،واالستجابة لكافة التحديات التي تواجه
بالدنا ،إذا خلصت النيات ،وتوافقت اإلرادات ،واستثمرت اإلمكانات
املادية والبشرية التي تزخربها بالدنا.
ّ
إال أن ُن ّ
عبر عن ثقتنا وتصويتنا باإليجاب
وفي الختام ،ال يسعنا
على مشاريع القوانين السالفة الذكر ودعمنا لهذه التدابير التي ستعزز
التحول البنيوي للنسيج االقتصادي من خالل تحفيز االستثمار
والنهوض باملقاولة ،وتحسين مناخ األعمال ،فضال عن رفع القدرات
التنافسية لالقتصاد الوطني.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 -3مداخلة الفريق الحركي:
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 قانون رقم  20.19بتغيير وتتميم
القانون رقم  17.95املتعلق بشركات املساهمة ،وأيضا مشروع القانون
رقم  21.19بتغيير وتتميم القانون رقم  5.96املتعلق بشركة التضامن
وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات
املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة.
في البداية ،أود أن أنوه بعمل لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية
وبكافة أعضائها ،كما نشيد بالتفاعل اإليجابي للسادة املستشارين
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مع هذين املشروعين اللذين يأتيان في ظرفية مميزة يشهد فيها الحقل
اإلقتصادي املغربي تحوال كبيرا بفضل األوراش اإلصالحية الكبرى
املفتوحة من قبل صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا
وأيده ،والتي جعلت من املغرب بلدا جاذبا لإلستثمار ،وقطبا اقتصاديا
قادرا على مواجهة التحديات والرهانات املتزايدة ،كما يأتيان في سياق
املراجعة التشريعية الشاملة التي تعرفها املنظومة القانونية املؤطرة
للتجارة واملال واألعمال ،والتي انخرطت فيها الحكومة والبرملان بكل عزم
وإرادة.
السيد الرئيس املحترم،
البد من التأكيد على أن هذين املشروعين يهدفان إلى تعزيز مكانة
اململكة املغربية على الصعيد الدولي كبلد يحظى باملصداقية واالحترام
من طرف املستثمرين ومختلف الفاعلين االقتصاديين واملاليين ،وأيضا
إلى تحديث وتطوير املنظومة القانونية الوطنية املنظمة ملجال التجارة
واملال واألعمال ،وكما ال يخفى على الجميع فإن مناخ األعمال يعرف
تغيرا ونموا سريعا سواء على املستوى الدولي أو املحلي ،كما أنه يعرف
تنافسية كبيرة بين مختلف الدول لتحسينه وتوفير البيئة املناسبة
له ،وهذه كلها عوامل تحتم التحلي باليقظة واملبادرة لتحيين اإلطار
القانوني للتجارة واملال واألعمال ،وذلك قصد تمكين بالدنا من مواصلة
استقطاب االستثمارات األجنبية وتعزيز األمن القانوني واالقتصادي
والحكامة والشفافية في التدبيراالقتصادي واملالي.
السيد الرئيس املحترم،
إن مشروع قانون رقم  20.19املتعلق بشركات املساهمة نعتبره
تنزيال اللتزام حكومي يتوخى الحصول على موطئ قدم ضمن  50قوة
اقتصادية في مجال مناخ األعمال في أفق  ،2021بحيث تتمحور أهدافه
االستراتيجية حول تعزيز تنافسية املقاوالت املغربية وتعزيز مبدأ
الشفافية والحكامة الجيدة ،هذا فضال عن أهدافه الرئيسية التي ترمي
إلى الرفع من مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس الرقابة،
وكذا تعزيزدور املساهمين في تسييرالشركات.
أما بخصوص أهداف مشروع قانون رقم  21.19املتعلق بشركة
التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة
ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة ،فالحكومة تتوخى من خالله
بلوغ تعزيز تنافسية املقاوالت املغربية ،وتحسين ترتيب املغرب في
التصنيفات الدولية ،وكذا تعزيز دور الشركاء في تسيير الشركة وإقرار
مبدأ الحكامة والشفافية في التسيير.
السيد الرئيس املحترم،
نظرا ألهمية هذين املشروعين ،ولكل االعتبارات سالفة الذكر،
فإننا في الفريق الحركي سنصوت عليهما إيجابا.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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 -4مداخلة املستشارالسيد محمد البكوري باسم فريق التجمع
الوطني لألحرار:
لي الشرف أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار معتبرين
هاذين املشروعين من أهم املشاريع ،والتي جاءت في سياق إتمام الترسانة
القانونية املرتبطة بقانون الضمانات املنقولة الذي صوتنا عليه خالل
الدورة االستثنائية ،حيث يندرجان ضمن التزامات الحكومة وهي ضمن
مخطط اللجنة الوطنية ملناخ األعمال لسنة  ،2019والهادفة إلى بلوغ
أفضل  50قوة اقتصادية في مجال مناخ األعمال .وهما مكمالن للقانون
رقم  73.17املتعلق بالكتاب الخامس من مدونة التجارة والقانون رقم
 21.18املتعلق بالضمانات املنقولة.
يأتي هذان املشروعان كذلك في سياق املراجعة التشريعية الشاملة
التي تعرفها املنظومة القانونية املؤطرة للتجارة واملال واألعمال والتي
انخرطت فيها بالدنا برعاية من الحكومة والبرملان معا ،من أجل تعزيز
األمن القانوني واالقتصادي والحكامة والشفافية في التدبيراالقتصادي
واملالي ،باإلضافة إلى تنشيط الدورة االقتصادية ودعم املقاوالت
الوطنية وتعزيز مكانتها وجعلها رافعة للتنمية االقتصادية ومنتجة
للثروة ،وهو األمر الذي سيمكن ال محالة من تعزيز مكانة املغرب على
الصعيد العالمي كبلد جاذب لإلستثمار ورائد في املنطقة ،مما سيجعل
بالدنا ترتقي بتصنيف املغرب على الصعيد الدولي في مؤشر مناخ
األعمال.
في هذا اإلطار ،يعتبر فريق التجمع الوطني لألحرار أن هذين
املشروعين يدخالن في إطار تعزيز تنافسية املقاوالت املغربية ،وترسيخ
الشفافية والحكامة الجيدة بها ،إلى جانب تحسين مناخ األعمال
باملغرب في توافق وتناغم مع املمارسات الدولية ،عالوة على تحسين
ترتيب اململكة في التصنيفات الدولية ،لذلك فإننا مؤمنون بأن األهداف
الرئيسية ملشروع القانون رقم  20.19املتعلق بشركات املساهمة،
املتمثلة في الرفع من مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس
الرقابة ،وتحسين حق املساهمين في الحصول على املعلومة ،وتعزيزدور
املساهمين في تسيير الشركات ،كما يهدف مشروع القانون رقم 21.19
بتغيير وتتميم القانون رقم  5.96املتعلق بشركة التضامن وشركة
التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية
املحدودة وشركة املحاصة ،حيث يهدف كذلك إلى تحقيق هدف رئي�سي
يتمثل في تعزيزدور الشركاء في تسييرالشركة وتحسين إعالم الشركاء.
نتمنى أن تشكل املصادقة على هذين املشروعين حلقة أخرى في
تحديث وتطوير املنظومة القانونية املؤطرة للمال واألعمال واالستثمار
باملغرب ،في أفق دخول املغرب قائمة أفضل  50قوة اقتصادية في مجال
مناخ األعمال ،وبالنظر إلى هذه األهمية فإن فريقنا سيصوت باإليجاب
على هاذين املشروعين ،شاكرين للسيد وزيرالعدل محمد أوجارحسن
تواصله مع املؤسسة البرملانية ،وأدائه في التعاطي معها.
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 -5مداخلة الفريق االشتراكي:
السيد الرئيس،
السيدات ،والسادة الوزراء
السيدات ،والسادة املستشارون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين في
مناقشة مشروع القانون رقم  20.19بتغييروتتميم القانون رقم 17.95
املتعلق بشركات املساهمة ،ومشروع القانون رقم  21.19بتغييروتتميم
القانون رقم 5.96املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة
وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة
املحاصة .وهما مشروعي قوانين ضمن مشاريع أخرى صادق عليها
البرملان ،تهدف إلى تحيين املنظومة التشريعية املتعلقة بمجال التجارة
واملال واألعمال ،من أجل تحسين مناخ األعمال ،وتحسين ترتيب املغرب
على املستوى الدولي ،والحفاظ على موقع املغرب كوجهة مفضلة
للمستثمرين في ظل املنافسة القوية التي يعرفها سواء على الصعيد
الجهوي أو العالمي ،وإدراجه ضمن أفضل  50قوة اقتصادية في مجال
مناخ األعمال في أفق .2021
كما يعتبران حلقة مهمة في تحيين وتطوير املنظومة القانونية
املؤطرة لالستثمار والتجارة واملال واألعمال ببالدنا ،حيث يعرف هذا
األخير تحوال كبيرا ونموا سريعا على املستويين املحلي والدولي ،مما
يحتم علينا االنخراط في تحيين اإلطارالقانوني للتجارة واملال واألعمال،
للتوافق مع املمارسات الدولية ،وخلق بنية مناسبة ملسايرة املنافسة
القوية بين مختلف الدول ،وكذلك لتقوية الضمانات القانونية ،وتعزيز
األمن االقتصادي واملالي ،وتعزيز مبدأ الشفافية والحكامة في التدبير
االقتصادي الستقطاب املزيد من االستثمارات األجنبية وتقوية مكانة
املغرب كقطب اقتصادي صاعد وذي مصداقية على املستوى العالمي.
السيد الرئيس،
لكل هذه االعتبارات ،فإننا في الفريق االشتراكي ،ال يمكننا إال أن
ننوه بهذين املشروعين اللذين يهدفان باألساس إلى تعزيز تنافسية
املقاولة املغربية ،عبر تعزيز دور املساهمين ،من خالل إقرار مبدأ
الحكامة والشفافية في تسييرها ،لتفادي االختالالت التي تؤدي إلى
صعوبة املقاولة ،مما ينعكس سلبا على االقتصاد الوطني ،وكذلك ملنح
مسؤولية أكبر لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس الرقابة،
حماية ملصالح الشركة واملساهمين معا ،وتعزيز دور الشركاء في تحمل
املسؤولية املشتركة فيما يخص تسيير الشركة ،وهي إجراءات ترمي إلى
تنظيم املقاولة املغربية ،وتوفيربيئة اقتصادية سليمة ،نعمل من خاللها
على تحسين ترتيب املغرب في التصنيفات الدولية ،والرفع من مؤشر
املال واألعمال لبلدنا ،وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصادنا
الوطني.
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والسالم عليكم ورحمة هللا.

 -6مداخلة فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب:
 -1مشروع قانون رقم  20.19بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95
املتعلق بشركات املساهمة
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يطيب لي باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب -بمناسبة
مناقشة مشروع قانون رقم  20.19بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95
املتعلق بشركات املساهمة–أن أنوه باألجواء اإليجابية التي سادت خالل
مدارسة هذا املشروع قانون على مستوى لجنة الفالحة والقطاعات
االنتاجية ،بما يساهم في تيسير مسطرة املناقشة واملصادقة على
مشروع القانون رقم  20.19قيد املصادقة والتصويت ،من قبل
السيدات والسادة املستشارين على مستوى الجلسة العامة.
ويجب أن نستثمر هذه األجواء اإليجابية لتعزيز أواصر التعاون بين
املؤسستين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصالح مواطنينا ووطننا
ويقوي مناعتنا الداخلية وتنافسيتنا املقاولتية في مواجهة منافسة
دولية معوملة تستلزم تحصين مكتسباتنا السياسية والدستورية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والروحية.
فالرهانات والتحديات التي تواجه بالدنا ،متعددة ومتداخلة ،وال
تقبل االنتظارية والحسابات الضيقة؛ فاملغرب يجب أن يكون بلدا
للنماء ،واقتناص الفرص ،ووجهة جذابة لالستثمارات املدرة لفرص
الشغل .ويجب أن نستثمر هذه األجواء اإليجابية لتعزيز أواصر التعاون
بين املؤسستين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصالح مواطنينا
ووطننا ويقوي مناعتنا الداخلية وتنافسية املقاوالت الوطنية في
مواجهة منافسة دولية معوملة.
السيد الرئيس،
يهدف هذا املشروع قانون إلى مواكبة التغيرات التي يعرفها مناخ
األعمال على املستوى الدولي والجهوي ،بما يمكن من تعزيز حماية
املستثمرين األقلية ،وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة ومسايرة
املعاييرالدولية وتعزيزتنافسية املقاوالت ،وكذا تحسين ترتيب املغرب في
التقارير الدولية ()Doing Business؛ كما يندرج مشروع هذا القانون
ضمن مخطط اللجنة الوطنية ملناخ األعمال لسنة  ،2019وتتمثل أهم
التعديالت التي يتضمنها املشروع في التنصيص على مفهوم املتصرفين
املستقلين وغير التنفيذيين كأعضاء في مجلس اإلدارة أو مجلس
الرقابة؛ تحديد الشروط التي يجب أن يستوفيها املتصرفون املستقلون
لتعيينهم في مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة بالنسبة للشركات التي
تدعو الجمهور لالكتتاب على أال يتعدى عددهم ثلث العدد اإلجمالي
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للمتصرفين؛ تحديد كيفيات دفع أجور املتصرفين املستقلين وكذا
كيفيات عزلهم؛ إخضاع تفويت أكثرمن  %50من أصول الشركة خالل
مدة اثني عشر شهرا لترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية
عوض ترخيص مجلس اإلدارة أومجلس الرقابة ،ويرفق طلب الترخيص
بتقرير ينجزه مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة؛ توسيع نطاق تطبيق
دعوى املسؤولية عن األخطاء املرتكبة إلى أعضاء مجلس اإلدارة،
سواء بسبب األخطاء املرتكبة أثناء التسيير أو التصرفات املرتكبة خارج
نطاق مصلحة الشركة ،وذلك أثناء ممارستهم للتفويض املوكول إليهم.
وتسقط املسؤولية عن هؤالء إن لم يعز إليهم أي خطأ وقاموا بالتبليغ
عن هذه األخطاء للجمعية العامة املقبلة فور علمهم بها؛ وكذا إلزامية
إرجاع األرباح املحققة من طرف أجهزة التسيير ،والتي تم الحصول
عليها إثر قيامهم بأعمال أو تصرفات مخالفة ملقتضيات القانون
رقم  17.65املتعلق بشركات املساهمة ،وذلك بأمر من املحكمة؛ مع
تشديد العقوبات املطبقة على أجهزة التسيير إثر ارتكابهم للمخالفات
املنصوص عليها في القانون رقم  17.95السالف الذكر ،أثناء ممارسة
التفويض املوكول إليهم ،والتي تتمثل في استبعادهم ملدة سنة؛ وأخيرا
ضرورة اإلشارة في تقرير التسيير إلى التفويضات املوكولة إلى املتصرفين
في مجالس اإلدارة أومجالس الرقابة األخرى ،وكذا إلى مهامهم ووظائفهم
الرئيسية.
السيد الرئيس،
وفي هذا الصدد ،يولي االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،أهمية خاصة
لتنفيذ الرؤية االستراتيجية لجاللة امللك حفظه هللا في مجال تحسين
مناخ األعمال؛ عبراتخاذ مجموعة من التدابيرالهامة لتحفيزاالستثمار
ودعم املقاولة بما يساهم في تعزيز اإلشعاع الدولي للمغرب وتوطيد
موقعه كفاعل إقليمي وتنويع شركائه االقتصاديين.
وتنضاف إلى التدابير التي تم تسطيرها في ثنايا مشروع القانون رقم
 ،20.19اإلصالحات التي تمت مباشرتها على مستوى تبسيط مساطر
خلق املقاوالت ،واملصادقة على قانون رقم  73.17بنسخ وتعويض
الكتاب الخامس من القانون رقم  15.95املتعلق بمدونة التجارة
فيما يخص مساطر صعوبات املقاولة ،موازاة مع قانون إصالح املراكز
الجهوية لالستثمار وباقي اإلصالحات املهيكلة املتعلقة بدعم االستثمار
وتطوير مناخ األعمال بصفة عامة ،والتي دعا إليها جاللة امللك حفظه
هللا في خطاب العرش األخير.
وهذه كلها إشارات التقطها القطاع الخاص واملستثمرين وفي
مقدمتهم االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،من أجل املساهمة الفاعلة
في إعادة الدينامية االقتصادية وخلق فرص الشغل ،خاصة وأن كل
املؤشرات والتقارير الدولية التي كان آخرها تقييم ممارسة األعمال
األخير للبنك الدولي تؤكد بأن جاذبية بالدنا لالستثمار في تحسن وفي
تقدم متواصل ،وأن التسريع البرملاني ملسطرة املصادقة على مشروع
القانون رقم  20.19بتغيير وتتميم القانون رقم  17.95املتعلق بشركات
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املساهمة يشكل إحدى التدابير ذات الطابع التشريعي ،التي ستساهم،
بال أدنى شك ،في تحسين الترتيب املغربي دوليا في مجال ممارسة األعمال
بما يساهم في تحقيق هدف بلوغ املرتبة  50في مؤشر ممارسة األعمال
في أفق سنة .2021

كيفيات أداء األرباح املصوت عليها من طرف الجمعية العامة ،وذلك
خالل أجل تسعة ( )9أشهر يحتسب من تاريخ اختتام السنة املالية مع
إمكانية تمديد هذا األجل من طرف رئيس املحكمة ،وذلك بطلب من
املسير؛

وفي األخير ،وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة البرملانية
املختصة بخصوص مشروع قانون رقم  20.19بتغيير وتتميم القانون
رقم  17.95املتعلق بشركات املساهمة ،فإننا نصوت على مشروع هذا
القانون باإليجاب.

 منح اإلمكانية للشركاء ،الذين يملكون ( %5خمسة في املائة) منرأس مال الشركة ،اقتراح إدراج مشروع أو عدة مشاريع قرارات في
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة؛

وشكرا على حسن إصغائكم.

 -2مشروع قانون رقم  21.19بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96
املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة
التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة
املحاصة.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يطيب لي باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت أن أتناول الكلمة
بمناسبة مناقشة مشروع قانون رقم  21.19بتغيير وتتميم القانون
رقم  5.96املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة
التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة،
بعد أن تمت مدارسته البارحة على مستوى لجنة الفالحة والقطاعات
اإلنتاجية ،وتم التوافق على التصويت عليه كما أحيل باإلجماع ،وهو ما
يجسد االنخراط التلقائي ألعضاء املجلس لتحديث املنظومة القانونية
الوطنية لتعزيزجاذبية وجهة املغرب أمام االستثمارات األجنبية املنتجة
والتي تساهم في خلق مناصب الشغل وإنتاج الثروة.
وبهذه املناسبة ،ال يسعنا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب إال نثمن
التشاور املستمر الذي يطبع عالقتنا بالوزارة ،وننوه بالعمل الهام
واملبادرات الجادة واملبتكرة التي تعتزم الحكومة نهجها من أجل دعم
برنامج عمل اللجنة الوطنية ملناخ األعمال  2019عبر عدة إجراءات
وتدابير لعل أبرزها مشروع القانون رقم  21.19قيد املصادقة عليه
أمام الجلسة العامة.
السيد الرئيس،
يهدف هذا املشروع قانون إلى مواكبة التغيرات التي يعرفها مناخ
األعمال ،بما يمكن من تعزيز حماية املستثمرين األقلية ،وترسيخ مبدأ
الشفافية والحكامة الجيدة ومسايرة املعايير الدولية وتعزيز تنافسية
املقاوالت ،وكذا تحسين ترتيب املغرب في التقارير الدولية (Doing
)Business؛ من خالل عدة تدابير ،نذكرمنها:
 -منح الجمعية العامة ،عند االقتضاء ،املسير سلطة تحديد

 إخضاع تفويت أكثر من  %50من أصول الشركة خالل مدة اثنيعشر شهرا ( )12ملوافقة الشركاء الذين يملكون ثالثة أرباع ( )3/4رأس
املال ،ويرفق طلب الترخيص بتقرير ينجزه مسير الشركة ،وتمكين
ُ
ْ
الشريك أو الشركاء الذين يملكون ُعشراألنصبة ،إذا كانوا يمثلون ُعشر
الشركاء على األقل ،أن يتقدموا بطلب عقد اجتماع الجمعية العامة.
السيد الرئيس،
البد أن نشيد بمجهودات الوزارة في جذب واستقطاب مشاريع
استثمارية مهيكلة في قطاعات يراهن املغرب على تطويرها للرفع من
معدل النمو وخلق فرص الشغل بما سيساهم في تعزيز قدرات املغرب
لولوج نادي الدول الصاعدة.
فكلنا متفقون ،بأن بالدنا قطعت أشواطا هامة في مسارها التنموي
بقيادة ملكية رشيدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،ونحن متفقون
كذلك على أن حجم االنتظارات كبير ،ويتطلب منا إبداع الحلول
السريعة والناجعة لالستجابة لهذه التطلعات ،بما يخدم املصالح
العليا لبالدنا.
كما ال يفوتنا ،السيد الوزير ،أن نهنئكم ومن خاللكم الحكومة ،على
التحسن امللحوظ لبالدنا خالل سنة واحدة على مستوى مؤشرممارسة
األعمال ( )Doing Businessلسنة 2019؛ حيث انتقلنا من الرتبة  69إلى
الرتبة  ،60وهو ما يقوي طموحنا في ربح رهان ولوج دائرة االقتصاديات
الخمسين  50األوائل عامليا ،في أفق  ،2021خصوصا وأن التسريع
البرملاني ملسطرة املصادقة على مشروع القانون رقم  21.19بتغيير
وتتميم القانون رقم  5.96املتعلق ب"شركة التضامن وشركة التوصية
البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة
وشركة املحاصة" ،يشكل إحدى التدابير ذات الطابع التشريعي ،التي
ستساهم ،بال أدنى شك ،في تحسين الترتيب املغربي دوليا في مجال
ممارسة األعمال.
وفي األخير ،وانسجاما مع موقف فريقنا داخل اللجنة البرملانية
املختصة بخصوص مشروع قانون رقم  21.19بتغيير وتتميم القانون
رقم  5.96املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة
التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة،
فإننا نصوت على مشروع هذا القانون باإليجاب.
وشكرا على حسن إصغائكم.

