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الرئاسة - :السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب؛
 السيد النعم ميارة ،رئيس مجلس املستشارين.التوقيت :ساعة وخمس وعشرون دقيقة ،ابتداء من الساعة الحادية
عشرة والدقيقة السابعة صباحا.
جدول األعمال :جلسة عمومية مشتركة بين مجل�سي البرملان مخصصة
لتقديم السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات عرضا حول
أعمال املجلس برسم سنتي  2019و.2020

السيد  راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ،رئيس
الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
افتتحت الجلسة.
السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،
السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات املحترمة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة البرملانيون املحترمون،
السيدات والسادة رؤساء الغرف باملجلس األعلى للحسابات،
والسيدات والسادة رؤساء املجالس الجهوية للحسابات،
والذين من طنجة إلى الداخلة ،والذين يحضرون معنا ألول مرة،
طبقا ملقتضيات الفصل  148من الدستور وخاصة الفقرة األخيرة
منه ،تقدم السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات خالل
هذه الجلسة املشتركة ملجل�سي البرملان عرضا عن أعمال املجلس برسم
سنتي .2020-2019
أعطي الكلمة للسيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات
لتقديم العرض.
تفضل السيدة الرئيس.

السيدة زينب عدوي ،الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات:
السالم عليكم جميعا.
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على املصطفى األمين.
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السيد رئيس مجلس النواب املحترم،
السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،
السيدات والسادة النواب واملستشارون املحترمون،
يشرفني ويسعدني أن أتقدم أمام املؤسسة التشريعية املوقرة
بعرض عن أعمال املجلس األعلى للحسابات ،تطبيقا ملقتضيات
الفصل  148من دستور اململكة ،وأود بهذه املناسبة أن أهنئكم
بصفتكم ممثلين لألمة على الثقة التي حظيتم بها من طرف الناخبين إثر
االنتخابات األخيرة ،كما يحق لنا جميعا أن ننهئ بالدنا لنجاحها ،تحت
القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،في
تنظيم انتخابات ثالثية غير مسبوقة في خضم جائحة "كوفيد ،"19-في
ظروف اتسمت بكامل املسؤولية وااللتزام والعمل من أجل املصلحة
العامة.
وكما تعلمون ،أسند دستور اململكة للمجلس األعلى للحسابات
مهمة الرقابة العليا على املالية العمومية ،وتدعيم وحماية مبادئ وقيم
الحكامة الجيدة والشفافية واملحاسبة ،كما أناط باملجالس الجهوية
للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية األخرى
وهيئاتها ،وكيفية قيامها بتدبير شؤونها ،وخول الدستور للمحاكم
املالية صالحية املعاقبة عند االقتضاء عن كل إخالل بالقواعد السارية
على عمليات مداخيل ومصاريف األجهزة العمومية.
وبالتالي ،فإن لقاءنا اليوم يعتبر بحق محطة دستورية بامتياز
نعتز بها ،إذ تتوخى تفعيل مبدأ املساءلة ،واإلسهام في تعميق النقاش
العمومي ببالدنا حول إشكاليات التدبير العمومي ،وتنزيل السياسات
والبرامج العمومية وتقييمها ،ورصد اإلختالالت التي قد تعتريها ،وكذا
اقتراح السبل والبدائل الكفيلة لضمان أثرها اإليجابي على املواطن،
على اإلستثماروعلى الشغل.
ويأتي هذا العرض في سياق وطني ودولي يعرف تحوالت مستمرة
ومتسارعة إثر التغييرات الجذرية التي فرضتها الجائحة ،إضافة إلى
تزامن مجموعة من العوامل ذات الطابع اإلجتماعي واإلقتصادي
والجيوسيا�سي والتي أدت إلى مراجعات عميقة لإلختيارات اإلستراتيجية
للدول ،أهمها إعادة النظر في مسار العوملة ووضع العنصر البشري
واإلهتمام بحياة اإلنسان ،جعلها في صلب أولويات السياسات
العمومية.
وعلى الصعيد الوطني ،اتخذت بالدنا طبقا للتوجيهات السامية
لصاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا ،جملة من التدابير
واستهدفت في مرحلة أولى توظيف اإلمكانيات املالية التي أتاحها
الصندوق التضامني لـ"كوفيد ،"19-وفي مرحلة ثانية الحقة وضع خطة
متكاملة إلنعاش اإلقتصاد من خالل إحداث صندوق محمد السادس
لإلستثمارللنهوض باألنشطة اإلنتاجية.
ولعل من أهم الدروس املستخلصة من هذه األزمة أن بالدنا تمكنت
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من التخفيف من اإلنعكاسات املباشرة للجائحة ،أساسا بفضل روح
اإللتزام وروح املواطنة التي أبان عنها املغاربة سواء خالل مرحلة الحجر
الصحي أو في املراحل الالحقة املرتبطة بالحملة الوطنية للتلقيح ،مما
ساعد العديد من األنشطة االقتصادية على التعافي تدريجيا ،حيث
سجل االقتصاد الوطني نموا بأكثر من  %7في سنة  2021بعد انكماش
ب ـ  %6,3في سنة  ،2020كما حافظت بالدنا على جاذبيتها لالستثمارات
األجنبية والتي تنامت بنسبة  %20,5باملقارنة مع سنة .2020
وفي نفس االتجاه ،تحسنت مدخرات بالدنا من العملة الصعبة،
حيث بلغت ما يعادل  6شهور و 22يوما من واردات السلع والخدمات،
بفضل تحويالت املغاربة املقيمين بالخارج والتي سجلت مبالغ قياسية:
 93,3ملياردرهم أي بزيادة .%36,8
وعلى الرغم من ذلك ،فإن التطورات الالحقة للجائحة إضافة إلى
اإلنعكاسات السلبية ملوسم الجفاف ومدى قدرة اإلقتصاد الوطني على
الصمود أمام اإلكراهات الخارجية ،كل هذه العوامل تفرض مواجهة
تحديات كبرى ،يأتي في مقدمة هذه التحديات تعزيز مكانة املغرب
وتحصين مناعته ،السيما في املجاالت الصحية والطاقية والصناعية
والغذائية وتأهيل العنصر البشري ،وتوفير الظروف املواتية لإلستفادة
من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي ،باإلضافة إلى تسريع وتيرة
األوراش الكبرى :كتعميم الحماية اإلجتماعية في أفق سنة ،2025
وأوراش اإلصالح الجبائي واملؤسسات العمومية وتفعيل امليثاق الجديد
لإلستثمار ،باإلضافة إلى ضرورة تنزيل النموذج التنموي الجديد،
خاصة فيما يتعلق بالخالصات الجوهرية املتعلقة بمجال الحكامة
والتدبيرالعمومي ،ونذكرمنها:
تطوير قدرات مختلف الفاعلين العموميين على اإلستباق
اإلستراتيجي وتدبير وتدارك املخاطر وتجريب واحتضان الحلول
واملشاريع؛
9نذكرمنها أيضا تشجيع بلورة سياسات عمومية ناجعة ومنسقة،
تقوم على التحليل ،تقوم على املعطيات املحينة ،وتهدف إلى تحقيق
مكاسب للمواطن ولصالح عموم املواطنين؛
9نذكر منها أيضا تحسين قدرات اإلدارة لتنفيذ السياسات
العمومية بفعالية وبوتيرة أسرع ،وكذا اإلستفادة من التكنولوجيات
الحديثة.
حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارون املحترمون،
في هذا السياق ،فإن تموقع املحاكم املالية يجعلها اليوم في منعطف
جديد ملسارها املؤسساتي ،فإذا كانت املراحل السابقة قد ساهمت
وبصفة تدريجية ومتوازنة في إرساء مبادئ ومناهج الرقابة العليا ،فإننا
اليوم أمام تحديات جديدة وانتظارات متنوعة تفرضها هذه التحوالت
املتسارعة سواء على املستوى الداخلي أو الخارجي ،كما أن انتظارات
األطراف ذات الصلة ،وفي مقدمتها السلطتان التشريعية والتنفيذية
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وكذا املجتمع املدني واملواطنين ،تنامت خالل السنوات األخيرة ،وهو
ما يضع على عاتقنا مهمة صيانة املكانة الدستورية للمحاكم املالية
وتكريسها واإلرتقاء بأدائها والرفع من آثارعملها.
ومما ال شك فيه ،فإن هذه العوامل تشكل بالنسبة لنا كمؤسسة
مؤتمنة على تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة ،تشكل
دافعا قويا ألن نكون دائما على استعداد للتأقلم مع هذه املستجدات
والتحوالت ،وأن نضع اآلليات الالزمة لإلستجابة للتحديات والرهانات
واإلنتظارات التي تترتب عنها.
وفي هذا اإلطار ،اعتمد املجلس األعلى للحسابات منذ مارس 2021
وفق منهجية تشاركية مخططا إستراتيجيا للسنوات الخمسة -2022
 ،2026يرتكز على مقاربة النتائج واألثر على حياة املواطن ،وذلك من
خالل تطويرعمل املحاكم املالية وإرساء آليات اشتغال تتيح لها مواكبة
اإلصالحات الكبرى التي تعرفها بالدنا ،تحت القيادة الرشيدة لصاحب
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،يتعلق األمر باعتماد مقاربة
جديدة في برمجة أعمال املحاكم املالية وتنويع التقارير حول األعمال
الصادرة عنها ،وتفعيل الجسور فيما بين مختلف اإلختصاصات
القضائية وغير القضائية ،وإرساء سياسة عقابية مالئمة وناجعة،
وكذا سن أسلوب جديد في تتبع تنفيذ مخرجات املحاكم املالية ،ونشر
أعمالها والتواصل بشأنها.
وهكذا ،تتوخى املحاكم املالية في إطار برمجة أعمالها الرقابية
اإلستجابة النشغاالت وانتظارات األطراف املعنية والفاعلين
االقتصاديين والرأي العام واملواطنين ،من خالل االعتماد على تحليل
املخاطر ،وعلى منهاج يضمن استقاللية وموضوعية وحياد املحاكم
املالية ،كما تستهدف هذه البرمجة املجاالت ذات األولوية ،السيما
تقييم مدى إنجاز البرامج الكبرى للتنمية واملشاريع العمومية وتنزيلها
على املستوى الترابي.
ومن أجل التنزيل الفعلي ملخرجات وتوصيات املحاكم املالية والرفع
من أثرها على التدبير العمومي وعلى حياة املواطنين ،تولي هذه املحاكم
أهمية بالغة لتتبع التوصيات الصادرة عنها ،حيث يتم تضمين نتائج
هذا التتبع في التقرير السنوي ،ولهذه الغاية أحدث املجلس منصة
رقمية قصد تيسير عمليات التواصل مع مختلف األطراف املعنية،
مع اعتماد وتيرة تتبع ،تأخذ في بعين اإلعتبار طبيعة التوصية ،مدى
أولويتها ،وكذا طابعها اإلستعجالي ،وسيشرع في العمل بهذه املنصة ،إن
شاء هللا ،ابتداء من الشهر املقبل حال استكمال عملية توصل املجلس
باملعطيات املتعلقة باملخاطبين املعينين من طرف القطاعات الوزارية
املعنية ،وأيضا بعد تمكينهم من استعمالها.
وبهذا الصدد ،نثمن إحداث وحدة تابعة لرئاسة الحكومة في أبريل
املنصرم مهمتها تفعيل التوصيات ذات الصلة ،وذلك استجابة لطلب
املجلس األعلى للحسابات.
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وسيعمل املجلس على غرار الهيئات العليا للرقابة الرائدة في هذا
املجال على إعداد تقارير حول مظاهر التحسن املسجلة في التدبير
العمومي لكل قطاع ،وحول مدى اإلستجابة والتقدم في تفعيل هذه
التوصيات.
وفي ذات السياق ،يواكب املجلس أوراش إصالح املالية العمومية
وتنزيل مقاربة التدبير املرتكز على النتائج ،وتحسين مسطرة اإلدالء
بالحسابات ومضمونها ،وتوفير املعلومات املوثوقة واملحينة للمحاكم
املالية ،يواكب أيضا مشروع رقمنة عملية اإلدالء بالحسابات وتوفير
الشروط املالئمة ملمارسة املجلس الختصاص جد فعال وهو اختصاص
التصديق على حسابات الدولة ،وقد تم لهذا الغرض وضع إطارعمل مع
وزارة اإلقتصاد واملالية من خالل اتفاقية حددت املجاالت ذات الصلة
وظروف مواكبتها ،وسيعمل املجلس على تقديم نتائج هذه املواكبة،
مواكبة أوراش إصالح املالية العمومية في تقريره السنوي املقبل.
وعلى مستوى املجالس الجهوية للحسابات وإدراكا منا للدور الهام
الذي تضطلع به في تدعيم الحكامة الترابية ،حرصنا على أن تمارس
هذه املجالس كافة اختصاصاتها وفق رؤية متكاملة ومندمجة ،غايتنا
في ذلك انخراطها العملي في مواكبة تنزيل ورش الجهوية املتقدمة ،مع
مراعاة التحوالت التي تعرفها بالدنا ،وبالطبع مراعاة خصوصيات كل
جهة ،وتوجيه أعمالها أساسا نحو املجاالت ذات الصلة باملعيش اليومي
للمواطن واملساهمة في تحسين أداء الجماعات الترابية بما ينعكس
إيجابا على تجويد الخدمات املقدمة للمرتفقين.
وألجل ذلك ،عملنا على تكثيف املهام املشتركة بين غرف املجلس
واملجالس الجهوية للحسابات وتزويد هذه األخيرة باملوارد البشرية
الالزمة حتى تضطلع بمهامها على النحو املطلوب ،وهكذا فقد تفضل
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،مطلع سنة 2022
بتعيين  49ملحق قضائي جديد على مستوى مختلف املجالس الجهوية
للحسابات ،ونعتزم مواصلة جهودنا في هذا اإلطار قصد تمكينها من
وسائل العمل الالزمة.
وفي إطار تنزيل أحكام دستور اململكة في مجال املساعدة للهيئات
القضائية ،ومن أجل املساهمة في تخليق الحياة العامة ومحاربة
كل أشكال الفساد ،تم تكثيف التنسيق مع املجلس األعلى للسلطة
القضائية ورئاسة النيابة العامة بشأن معالجة الشكايات والتظلمات
والتقارير ذات الصلة باملخالفات والجرائم املالية وتبادل املعلومات
والوثائق املتعلقة بها.
وال يفوتني بهذه املناسبة اإلشادة بالتعاون البناء واملثمر مع املجلس
األعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة منذ توقيع مذكرة
تعاون في يونيو .2021
حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارون املحترمون،
أصدر املجلس األعلى للحسابات في دجنبر  2021التقرير املتعلق
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بأنشطة املحاكم املالية برسم سنتي  2019و ،2020وقد تشرفت برفعه
إلى جاللة امللك نصره هللا ،كما قمت بتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة،
ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين ،وتم نشره في مارس
 2022بالجريدة الرسمية عمال بمقتضيات الفصل  148من الدستور؛
وقد حظي التقرير بتغطية إعالمية واسعة باعتبار املكانة التي يحتلها
تدبيراملال العام ضمن اهتمامات الرأي العام واألوساط اإلعالمية.
يتضمن هذا التقرير حصيلة ممارسة املحاكم املالية الختصاصاتها
القضائية باإلضافة إلى أبرز خالصات املهمات الرقابية بخصوص أهم
املشاريع والبرامج واإلصالحات الهيكلية التي تهم الشأن العام.
فيما يتعلق باختصاص التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية،
أصدرت املحاكم املالية خالل الفترة املمتدة من  2019حتى متم أبريل
 2022ما عدده  464قرار وحكم ،بلغ مجموع الغرامات  10مليون
و 603درهم ،باإلضافة إلى املبالغ املحكوم بإرجاعها واملطابقة للخسارة
التي لحقت باألجهزة العمومية نتيجة املخالفات املرتكبة والتي بلغت
 17مليون و 77ألف درهم ،ويتعلق األمر بإثارة املسؤولية الشخصية
للمتدخلين في تنفيذ العمليات املالية لألجهزة العمومية الذين ارتكبوا
مخالفات في مجال تنفيذ عمليات املوارد والنفقات العمومية ،وكذا
حصولهم على منافع نقدية أو عينية غير مبررة ،وحاالت أيضا إلحاق
أضرار بالجهاز العمومي بسبب اإلخالل الخطير سواء في اإلشراف أو في
املراقبة أو بسبب التقصيرواإلغفال املتكررين في القيام بمهامهم.
أما في مجال التدقيق والبت في حسابات األجهزة املقدمة من طرف
املحاسبين العموميين ،فقد أصدرت املحاكم ،خالل نفس املدة ،ما
مجموعه  636حكما وقرارا صرحت بموجبها ابتدائيا بعجز يوازي 209
داملليون و 700ألف درهم على إثر التدقيق والتحقيق في ما مجموعه
 11.738حسابا.
وتجدر اإلشارة في هذا الصدد ،أن النسخة التنفيذية من األحكام
والقرارات الصادرة عن املحاكم املالية توجه إلى الخزينة العامة للمملكة
بعد اكتسابها قوة ال�شيء املق�ضي به ،وذلك قصد استخالص املبالغ
املحكوم بها.
بالنسبة لألفعال التي تستوجب عقوبة جنائية والتي تم اكتشاف
مجملها ،في إطار ممارسة املحاكم املالية ،مع األسف ،ال تتم اإلحالة
إلى املحاكم املالية من طرف السلطات املختصة حسب القانون .تم
اكتشاف مجملها في إطار ممارسة املحاكم املالية ،فقد أحال الوكيل
العام للملك لدى املجلس األعلى للحسابات خالل نفس الفترة2019 :
إلى متم أبريل  29 ،2022ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض -رئيس النيابة العامة ،-وذلك قصد أخذ ّ
املتعين بشأنها ،فيما
اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص  6ملفات
لعدم كفاية القرائن واإلثباتات الالزمة.
وعالقة باألحكام والقرارات الصادرة في هذا اإلطار ،حرص املجلس
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ضمن هذا التقرير على إبراز عناصر وأسس إسناد املسؤولية أمام
املحاكم املالية املستنبطة من هذه القرارات واألحكام ،وكذا إثارة
اإلنتباه إلى الثغرات واإلختالالت التي تشوب التدبير العمومي وأسبابها
قصد العمل على تجاوزها ،بما ّ
يعزز الحكامة ّ
الجيدة في مجال التدبير
املالي العمومي ويساهم في إشاعة ثقافة حسن التدبير ّ
ويحقق أيضا
األمن القضائي.
وفي انتظار مراجعة نظام مسؤولية ّ
املدبرين العموميين ،يسعى
املجلس إلى تعزيز الوظيفة العقابية بشكل يتناسب مع الغاية من ّ
سن
هذا اإلختصاص ،وكذا مع الرهانات الجديدة للتدبير املالي العمومي،
في إطار اإلنتقال إلى التدبير املرتكز على النتائج بدل التدبير املبني على
الوسائل ،من خالل اعتماد سياسة عقابية وألول مرةّ ،
فعالة وناجعة،
تراعي التوازن في املمارسة القضائية بين مختلف املخالفات املستوجبة
للمسؤولية.
كما أود أن أؤكد أمامكم ،أن املجلس األعلى للحسابات ،بتنسيق
وثيق وفعلي مع النيابة العامة لديه وعلى رأسها السيد الوكيل العام
لجاللة امللك ،يعمل بحزم لتفعيل كل اآلليات التي يتيحها القانون قصد
إحالة كافة ملفات الفساد وهدر األموال العمومية على رئاسة النيابة
العامة إلتخاذ ما يلزم بخصوصها في مجال املتابعات الجنائية كلما
أصبحت القرائن كافية ،هاجسه في ذلك ممارسة كافة اختصاصاته
والحرص على تنزيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة فعليا وعلى أرض
الواقع.
حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارون املحترمون،
بغض النظر عن األنشطة ذات الصبغة القضائية ،فإن ّ
املهمات
املتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج واملشاريع العمومية ومراقبة
استخدام األموال العمومية ،أخذت ّحيزا كبيرا من هذا التقرير ،وقد
روعي في عرض خالصات هذه املهمات األجوبة والتعقيبات املدلى بها من
طرف مسؤولي األجهزة والقطاعات التي خضعت للمراقبة.
كما تم حصرهذه املالحظات في تلك املتعلقة بالتدبير ،أما تلك التي
من شأنها إثارة مسؤولية بعض املدبرين واملسيرين ،فقد تم تضمينها
تماشيا مع مبادئ قرينة البراءة في تقارير منفصلة من أجل إحالتها على
النيابة العامة لدى املحاكم املالية ،وقد تف�ضي إلى عقوبات ذات طابع
إداري أو عقوبات في مجال التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية أو
التسييربحكم الواقع أو عقوبات جنائية.
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كتابات الضبط بمحاكم اململكة والخدمات القنصلية املقدمة للمغاربة
املقيمين بالخارج؛
 مجال التجهيز واإلسكان :ويشمل خالصات املهمات املتعلقةبقطاع املاء واللوجيستيك وكذا تقييما حول آليات وتدخالت الدولة في
مجال محاربة السكن غيرالالئق؛
 مجال األنشطة اإلنتاجية :ويتناول خالصات املهمات املتعلقةبسلسلة الدواجن ومخطط تنمية التجارة والتوزيع "رواج" واملنظومة
الوطنية للبنية التحتية للجودة وتسييراملعهد املغربي للتقييس والوكالة
الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات؛
 مجال التربية والتكوين والرياضة :ويضم خالصات املهمات التيأنجزت حول التمدرس في الوسط القروي وآليات توجيه التالميذ،
والتربية الدامجة ،وتدبير مؤسسات التعليم العالي الفالحي وحكامة
التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي ،وتقييم التكوين املنهي
املوجه لقطاع السيارات ،وكذا عالقة الوزارة املكلفة بالرياضة
بالجامعات الرياضية؛
 مجال الصحة والعمل االجتماعي :ويشمل مهمات مختلفة تتعلقبوضعية التغطية الصحية األساسية وبحكامة ودعم بعض مجاالت
املنظومة الصحية وتدبير مراكز إستشفائية والقطب اإلجتماعي ،وكذا
اإلعانات املمنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية؛
 مجال الحكامة الترابية :ويتعلق بخالصات املهمات املنجزةبخصوص تدبير املشاريع العمومية على مستوى جميع جهات اململكة،
يخص أيضا تدبير النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها وأسواق البيع
بالجملة للخضر والفواكه ،يشمل أيضا آليات التعاون بين الجماعات
الترابية وإعداد وتنفيذ مخططات الجماعات وتسييرالعماالت واألقاليم
وتدبير الجمعيات ملرفق توزيع املاء الصالح للشرب في الوسط القروي،
وتدبير ومراقبة املقالع خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات ،وكذا
مخطط تنمية جهة الدارالبيضاء الكبرى .2020-2015
وكما تالحظون ،أيها السادة الحاضرون ،تحرص املحاكم املالية
على أن تخضع أشغالها لشروط موضوعية ،يأتي في مقدمتها تحديد
األولويات واختيار مهمات رقابية تأخذ بعين اإلعتبار اإلشكاليات
والتحديات الكبرى ،وكذا املخاطراملتزايدة التي يواجهها التدبيرالعمومي
ومراعاة التكامل والتناسق بين مختلف األنشطة الرقابية ،وضمان
تغطية كافية وفعلية لكافة املجاالت الترابية.

وهكذا ،أنجزت خالل الفترة  2020-2019ما مجموعه  665مهمة
رقابية منها  558مهمة منجزة من طرف املجالس الجهوية للحسابات،
وقد صنفت خالصات هذه املهمات في التقرير وفق مقاربة قطاعية
ّ
وموضوعاتية دالة وهادفة تشمل املجاالت اآلتية:

الفئة األولى :وضعية املالية العمومية خالل الفترة 2021-2019؛

مجال املالية العمومية واإلدارة :ويضم خالصات مهمة تتعلقبتنفيذ قوانين املالية ،تدبير الضرائب ،أنظمة التقاعد والتأمين،

الفئات الثانية :السياسات العمومية التي تعنى بالعنصر البشري،
وتهم أساسا التعليم بالوسط القروي والتغطية الصحية؛

في هذا اإلطار ،أود أن أركز أمام حضراتكم على أربعة مواضيع
أساسية ذات صبغة إستراتيجية:
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الفئة الثالثة :تهم السياسة العمومية املتبعة في مجال املاء؛
الفئة الرابعة :إنجاز وتدبير املشاريع العمومية على مستوى جهات
اململكة.
بخصوص الفئة املرتبطة بوضعية املالية العامة خالل الفترة
 2021-2019وتطورها على املدى املتوسط ،يتضح أن بالدنا دخلت
مرحلة جديدة من التقلبات تحمل معها مخاطر متراكمة على مستوى
التوازنات املاكرو-اقتصادية.
وعلى أساس الحسابات الوطنية  2007وطبقا للمعطيات األخيرة
التي نشرتها وزارة اإلقتصاد واملالية ،فإن سنة  2019سجلت استقرارا
نسبيا لعجزامليزانية في مستوى يعادل  %3.6من الناتج الداخلي الخام،
وكذا استقراردين الخزينة في نسبة  %64.9من الناتج الداخلي الخام في
 ،2019وفي املقابل ،فإن الظرفية الخاصة لسنة  2020بسبب السياق
االستثنائي لجائحة "كوفيد "19-وتداعياتها املباشرة والعميقة على
املالية العامة لبالدنا طبعا على غرار غالبية دول املعمور ،استلزمت
اللجوء إلى قانون املالية ّ
املعدل ،وكان من نتائج هذه الوضعية على وجه
الخصوص تفاقم عجز الخزينة بلغ ما يعادل  %7.6من الناتج الداخلي
الخام ،كما أخذ دين الخزينة مسارا تصاعديا ،حيث انتقل إلى %76.4
من الناتج الداخلي الخام مع نهاية  2020أي بزيادة  11.5نقطة.
وقد سجلت سنة  2021تحسنا ملحوظا من حيث املؤشرات
اإلقتصادية واملالية ،بفضل التدابير التي شرع في تنزيلها تدريجيا ضمن
خطة اإلقالع اإلقتصادي للخروج من األزمة وتداعياتها ،وكذا بفضل
املوسم الفالحي الجيد آنذاك ،حيث تراجع عجز امليزانية إلى  %5.9من
الناتج الداخلي الخام ،كما أن دين الخزينة عرف تحسنا نسبيا باملقارنة
مع الناتج الداخلي الخام ،بقي في حدود  %74,2على الرغم من تزايد
حجم الدين بالقيمة املطلقة ،ارتفع من  832,6ملياردرهم إلى  885,5ما
بين  2020و.2021
ّ
ومما الشك فيه ،أن وضعية املالية العامة خالل النصف األول من
هذه السنة تبدو بالغة التعقيد ،نتيجة تزامن هذه اإلكراهات املرتبطة
بالجفاف واالرتفاع امللحوظ لألسعار الدولية للمواد الطاقية والسلع
األساسية ومخاطرالتضخم وانعكاساتها على اإلقتصاد الوطني.
ّ
ويثمن املجلس بهذا الخصوص إنشاء آلية "لجنة اليقظة

اإلستراتيجية" والتي تضم أيضا الفاعلين اإلقتصاديين ،لتتبع
اإلنعكاسات املحتملة التي يواجهها اإلقتصاد الوطني والتخفيف من
وقعها على املواطن وعلى املقاوالت املعنية.
واعتبارا للمستوى املرتفع للدين العمومي ،يتعين العمل في املدى
القصير واملتوسط على اتخاذ تدابير ميزانياتية من أجل توفير هوامش
لتمويل اإلصالحات البنيوية الالزمة ،مع الحرص على وضع نسبة الدين
العمومي في منحى تنازلي ،يمكن تصنيف هذه التدابير إلى ثالث أجزاء
أساسية:
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 األول يتصل باملوارد وذلك بتفعيل القانون اإلطاراملتعلق باإلصالحالجبائي ،خاصة فيما يتعلق بتعبئة اإلمكانات الضريبية عبر توسيع
الوعاء الضريبي ،وأيضا ترشيد التحفيزات الجبائية؛
 الجزء الثاني من التدابير يرتبط بترشيد النفقات العمومية ،منخالل مراجعة منهجية وعميقة للنفقات وتحديد أهداف واضحة
متوسطة األجل تندرج ضمن قوانين املالية السنوية من شأنها إعادة
ترتيب أولويات النفقات والزيادة من فعاليتها واستهدافها وإتاحة موارد
إضافية لتمويل اإلصالحات الضرورية؛
 الجزء الثالث من التدابير يتعلق بتفعيل وتطوير وتوسيع مجالّ
الشراكة بين القطاعين العام والخاص كلما اقت�ضى األمرذلك .واعتبارا
ملحدودية املوارد املالية املتاحة ،فإن اإلبتكارفي هذا املجال من شأنه أن
يعطي دفعة قوية لإلستثمار بشقيه الخاص والعام ،ويعمل على تسريع
وتيرة اإلنجازات.
وفي نفس السياق ،يكت�سي التعجيل بإصالح املؤسسات واملقاوالت
العمومية أهمية بالغة ملا له من انعكاسات على املالية العمومية،
سواء من حيث التوجهات اإلستراتيجية للقطاع العمومي أو من حيث
أيضا التدفقات املالية التي تربطه بميزانية الدولة .ومن املعلوم أن هذا
اإلصالح الطموح الذي جاء بمبادرة ملكية سامية ،وسبق أن صادقت
عليه املؤسسة التشريعية املوقرة ،يندمج ضمن رؤية إصالحية ترتكز
على التسريع اإلقتصادي وبناء اقتصاد قوي .كما أن هذا اإلصالح
يستهدف من جهة دعم الدور اإلستراتيجي للمؤسسات واملقاوالت
العمومية في تنفيذ السياسات العمومية واإلستراتيجيات القطاعية
للدولة ،ومن جهة أخرى يستهدف تعزيز أداء هذا القطاع الرفع سواء
من نجاعته اإلقتصادية أو اإلجتماعية.
ويالحظ املجلس ،أنه على الرغم من صدور القانون املتعلق بإصالح
املؤسسات واملقاوالت العمومية والقانون اإلطار والقانون املحدث
للوكالة الوطنية للتدبير اإلستراتيجي ملساهمات الدولة منذ يوليوز
 ،2021لم يتم بعد الشروع في التنفيذ الفعلي لهذا اإلصالح الحيوي
وتحديد محطاته األساسية ضمن خارطة طريق توضح األدوار العملية
ملختلف الفاعلين وتحدد أيضا األفق الزمني لإلنجاز.
وعلى صعيد آخر ،عالقة باملالية العمومية ،تناول التقرير ،ألول
مرة ،مدى التقدم الحاصل فيما يخص تنفيذ املقتضيات املتعلقة
بمنهجية نجاعة األداء كإحدى مستجدات القانون التنظيمي للمالية
لسنة  ،2015حيث تم تسجيل مجهودات هامة في مسار اعتماد هذه
املنهجية على نطاق واسع ،مما ساهم في دينامية إيجابية لتدبير املالية
العمومية ،إال أن هذه الدينامية ما زالت تعرف نقائص قد تحد من
نتائجها ،وهي هذه املحدودية في التناغم بين اإلستراتيجيات القطاعية
وكيفية تنزيلها ضمن البرامج امليزانياتية ،وكذلك هناك اعتماد لعدد كبير
من األهداف واملؤشرات يتعذر معه تتبعها في بعض األحيان ،باإلضافة
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إلى غياب نظام معلوماتي يمكن من تتبع نجاعة األداء.
وفي ارتباط باملالية العمومية ،أكد املجلس على الصبغة
اإلستعجالية التي يكتسيها إصالح أنظمة التقاعد ،حيث الحظ أن
تغطية التقاعد اإلجمالية للسكان النشيطين ال تزال محدودة ،فمن بين
 4.5مليون شخص مع نهاية  2020ال يتجاوز معدل هذه التغطية %42
على الرغم من التقدم امللحوظ الذي سجل على مستوى الصندوق
الوطني للضمان اإلجتماعي.
وعلى غرار السنوات السابقة ،أورد التقرير تحليال لوضعية أنظمة
التقاعد ،والتي تعرف صعوبات متفاقمة بخصوص ديمومتها وتوازناتها
املالية ،إذ على الرغم من التعديالت املهمة ملقاييس نظام املعاشات
املدنية للصندوق املغربي للتقاعد والتي جاء بها إصالح  ،2016من
املتوقع ،إذا بقيت األمور على حالها ،أن يستنزف النظام كامل احتياطاته
في أفق .2026
أما النظام العام الجماعي ملنح رواتب التقاعد ،فيعرف عجزا تقنيا
منذ  ،2004ومن املتوقع أن يواجه أول عجزله في أفق .2028
كما أن نظام تقاعد األجراء الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان
اإلجتماعي ،سيواجه أول عجز تقني له في  2029على الرغم من وجود
رافعة ديموغرافية مواتية.
واعتبارا لحجم هذه الصعوبات وآثارها املرتقبة ،أو�صى املجلس
بإصالح حكامة وقيادة هذه األنظمة ،واإلستمرار في مراجعة ومؤاومة
معايير أنظمة التقاعد األساسية وتوفير أوجه التقارب فيما بينها مع
اإلطار املستهدف ،وتسريع وتيرة اإلصالحات املعيارية ،وكذا وضع حلول
تمويلية مناسبة ومبتكرة ضمن خارطة طريق شاملة ملنظومة اإلصالح
الهيكلي ككل.
حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارون املحترمون،
الفئة الثانية ترتبط بالسياسات العمومية التي تعنى بالعنصر
البشري ،ويتعلق األمربقطاع التعليم والتغطية الصحية.
يأتي في مقدمة هذه التحديات التمدرس في الوسط القروي ،إذ
يندرج هذا املحور ضمن أهم إستراتيجيات التربية والتكوين ببالدنا،
سواء في امليثاق الوطني للتربية والتكوين ،في البرنامج االستعجالي
والرؤية اإلستراتيجية .2030-2015
ويتضح اهتمام الدولة بالتمدرس بالوسط القروي من خالل
املجهود العمومي املخصص لذلك ،حيث وحسب آخر املعطيات
املتوفرة لدى املحاكم املالية ،انتقلت تكلفة كل تلميذ متمدرس بين
سنتي  2017و 2019فيما يرجع لنفقات التسيير من  7580درهم إلى
 7985درهم بالوسط القروي ،في حين عرفت هذه التكلفة زيادة خالل
نفس الفترة من  6391درهم إلى  6788بالوسط الحضري.
غير أن تقييم املجلس األعلى ،أبان أن حصيلة التمدرس بالوسط
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القروي ،ورغم التحسن امللموس الذي سجلته ،فإنها تبقى دون
الطموحات على عدة مستويات:
فمثال على مستوى تعميم التمدرس واملساواة بين الجنسين في
السلك اإلبتدائي ،وخاصة إثر الجهود الرامية إلى تشجيع تمدرس
الفتيات ،ال يتم الحفاظ على هذين املكسبين بعد اإلنتقال إلى السلكين
اإلعدادي والتأهيلي ،حيث ّ
قدرت النسبة الخام للتمدرس في اإلعدادي
خالل موسم درا�سي  2020-2019بـ  %86,4بالنسبة للذكور و%72,4
بالنسبة لإلناث.
على مستوى االنقطاع عن الدراسة ،تبقى هذه الظاهرة مرتفعة،
السيما في سلك اإلعدادي بنسبة تقدر بـ  %12,2خالل املوسم الدرا�سي
 ،2020-2019مقابل  %9,3بالوسط الحضري.
على مستوى الجودة والتأطير أيضا ،فإن املحتويات البيداغوجية
ال تستجيب دائما ملتطلبات التعليم العصري ،زيادة على عدم تحقيق
تكافؤ الفرص في اإلستفادة من الدروس عن بعد خالل جائحة كورونا،
وخاصة فيما يتعلق بتوفير األدوات الالزمة .كما سجل املجلس قلة
املفتشين التربويين وضعف عمليات التوجيه وكذا ظاهرة تغيب
األساتذة.
على مستوى مرافق البنيات التعليمية ،لوحظ أن مجموعة منها ال
توفر الظروف املالئمة للتحصيل املدر�سي ،من أصل  17.705مؤسسة،
ما يزيد عن  5000وحدة غيرمرتبطة بشبكات املاء والكهرباء والتطهير.
على مستوى الدعم االجتماعي ،سجل املجلس عدم كفاية عرض
السكن املدر�سي ،خاصة لفائدة الفتيات ،إضافة إلى استمرار بعض
الصعوبات في توفيرالنقل املدر�سي.
وفي نفس السياق ،فإن برنامج "تيسير" يعاني من بعض النقائص
خاصة في اإلستهداف.
واعتبارا ملا سبق ،أو�صى املجلس بضرورة التصدي بحزم لكل
أسباب الضعف املرتبطة بالتأطيرالبيداغوجي والهدراملدر�سي ،وتحسين
ظروف التمدرس بالوسط القروي.
وفي مجال آخر يهم العنصر البشري ،وبمبادرة ملكية سامية،
تم الشروع في تعميم التغطية الصحية اإلجبارية ،من خالل التأمين
األسا�سي على املرض ،سواء فيما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء أو
اإلستشفاء والعالج.
وفي سياق تنزيل هذا الورش اإلستراتيجي ،وقف املجلس األعلى
للحسابات على حصيلة التغطية الصحية األساسية خالل الفترة
املمتدة من  2006إلى .2019
فيما يخص تغطية الساكنة ،ما يناهز ثلث السكان ( )%29,8ال
يزالون خارج نطاق هذه التغطية وهو ما ينطبق خصوصا على العاملين
غيراألجراء.
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وقد الحظ املجلس فيما يتعلق بحكامة املنظومة ،أن التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض ،في وضعه الحالي ،يظل خاضعا لهيئات
حكامة الصناديق املدبرة له ،في حين أن نظام املساعدة الطبية ال يتوفر
على هيئة خاصة مسؤولة عن تدبيره وحكامته.

تقنية سلبية سنة  ،2016تالها عجزعام ابتداء من سنة  .2017وبالتالي،
فإن هذا األخير يعاني من وضعية مالية حرجة ،حيث أن اإلشتراكات
واملساهمات لم تعد تغطي نفقات الخدمات الطبية ونفقات االستغالل
واإلحتياطات التقنية.

وقد عرفت املوارد نموا مضطردا خالل الفترة املمتدة من  2015إلى
 ،2020ارتفعت من  10.5دامللياردرهم إلى  13.84ملياردرهم سنة 2020
بالنسبة لنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض ،ومن  1.43مليار
إلى  1.86ملياربالنسبة لنظام املساعدة الطبية ،إال أن املوارد املخصصة
لهذا النظام نظام املساعدة الطبية املتأتية أساسا من "صندوق دعم
التماسك اإلجتماعي" تتسم بعدم اإلستقرار.

وعالقة بسلة العالجات ونسبة تغطية التكاليف املرتبطة بها،
يالحظ املجلس غياب نظام يقوم بتحيين منتظم لهذه السلة والتي ال
تواكب تطور الخدمات الطبية املرتبط بدوره بتطور التقنيات طبعا
وتطور العلوم الطبية ،ويؤدي ضعف نسبة التغطية الفعلية لنفقات
العالجات الطبية إلى تحمل املستفيدين الحصة املتبقية.

بالنسبة ملوارد نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض ،املكونة
أساسا من اشتراكات املأجورين ومساهمات املشغلين ،تطورها يعرف
تعثرا ملحوظا بسبب ركود نسب اإلشتراك والتراجع املستمر للعامل
الديموغرافي -أي عدد املأجورين النشيطين مقارنة مع عدد املشتركين
املتقاعدين -خاصة فيما يتعلق بالصندوق الوطني ملنظمات اإلحتياط
اإلجتماعي ،إذ انتقل هذا املؤشر من  2.61سنة  2015إلى  1.63سنة
.2020
باملقابل ،فإن نفقات التغطية الصحية األساسية تعرف بصفة
عامة تصاعدا مستمرا ،وهكذا انتقلت نفقات الخدمات الطبية
املقدمة للمستفيدين بنظام املساعدة الطبية من  1.72مليار درهم في
سنة  2015إلى  2.4دامللياردراهم سنة .2019
وفي الواقع ،فإن هذا التطور ال يعكس الصورة الحقيقية للخدمات
املقدمة فعليا للمستفيدين في هذا النظام ،في غياب نظام فوترة شاملة
على مستوى املستشفيات العمومية.
كما انتقلت نفقات الخدمات الطبية بالنسبة لنظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض من  6.95مليار درهم إلى  9.83مليار درهم
ما بين سنة  2015و.2019
وبالرجوع إلى معطيات سنة  ،2020فإن تطور نفقات نظام التأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض تؤثر فيه عموما ثالث محددات رئيسية
وهي:
هيمنة النفقات الخاصة باألمراض املزمنة أو املكلفة التي استهلكت
ما يفوق نصف نفقات هذا النظام؛
• أهمية النفقات الخاصة باألدوية ،بلغت ثلث نفقات الخدمات
العالجية،
• املحدد الثاني هو املنحى التصاعدي ملؤشراالصابة باملرض.
ومن حيث التوازن املالي ،وعلى عكس الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي الذي يتوفر على مؤشرات مقبولة على املدى املتوسط ،فإن
الصندوق الوطني ملنظمات اإلحتياط اإلجتماعي قد سجل أول نتيجة

وفي غياب اآلليات الكفيلة بتطوير املوارد وبضبط النفقات ،فإن
التوازن املالي وديمومة نظام التغطية الصحية األساسية بشكل عام
ونظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض بشكل خاص ،يبقى في
حاجة إلى آليات للضبط والتقنين.
وملعالجة هذه اإلختالالت ،يو�صي املجلس بوضع إطار مالئم خاص
بحكامة منظومة التغطية الصحية األساسية في شموليتها وإحداث
هيئة ضبط مستقلة تتمتع بالصالحيات والوسائل الالزمة.
وفي أفق تعميم نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض ليشمل
املستفيدين من نظام املساعدة الطبية مع نهاية هذه السنة ،يو�صي
املجلس أيضا بمراجعة مقاييس تمويل منظومة التغطية الصحية
األساسية ،ووضع اآلليات الكفيلة بالتنويع موارد وطرق تمويلها ،ويحث
املجلس في نفس السياق على تطوير وتأهيل املؤسسات اإلستشفائية
والوحدات الصحية العمومية ،بإختالف مستوياتها ،باعتبارها رافعة
رئيسية لنظام التغطية الصحية األساسية ،وكذا تكثيف مراقبة
القطاع الخاص ،باإلضافة إلى وضع إستراتيجية دوائية فعالة.
حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارون املحترمون،
تتعلق الفئة الثالثة بالسياسة العمومية املتبعة في مجال املاء ،فمن
حيث ندرة املوارد املائية ،توجد بالدنا ضمن  20دولة التي تصنف عامليا
في وضعية إجهاد ،حيث يتوفر املغرب في السنة العادية على مواردة
مائية تقدر بـ  22مليار متر مكعب أي ما يناهز  650متر مكعب لكل فرد
حاليا ،وهي دون عتبة اإلجهاز املائي واملحددة بألف متر مكعب لكل
فرد ،ويعكس هذا الوضع طبعا هشاشة بالدنا إزاء التغيراملناخي ،ولكن
يعكس أيضا الحاجة املاسة إلى تغيير مجموعة من الظواهر السلبية
والسلوكات غير املسؤولة ،بل واملشينة أحيانا في كيفية إستعمال املاء
ومراعاة ندرته ،من بين هذه الظواهر تلويث املياه ،حيث تقدر تكلفة
تدهور املوارد املالية بسبب التلوث بحوالي  %1.26من الناتج الداخلي
الخام ،ويمثل التلوث الصناعي  %18.5من هذه التكلفة ،وبالتالي يتعين
تفعيل مبدأ مسؤولية "امللوث املؤدي" ،خاصة عبر تطبيق اآلليات
القانونية املتوفرة وكذا تعزيزسلطات شرطة املاء.
وفي نفس السياق ،تعرف املياه الجوفية استغالال مفرطا ،حيث
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تقدر كمية املوارد املائية املستنزفة وغير قابلة للتجديد  1.1مليار متر
مكعب سنويا ،كما أن عدد مستغلي املياه بدون ترخيص يبقى جد
قدرإحصاء أجرته الوزارة املعنية ّ ،
مرتفع ،حيث ّ
قدرعددهم بما يفوق
 102ألف ،في حين ال يتجاوز املرخص لهم نصف هذا العدد.

ويرى املجلس أن املبادرات التي اتخذت قصد التكيف مع هذا
الوضع تبقى محدودة ،كما يشهد على ذلك التأخر الحاصل في إدراج
التأثيرات البيئية ضمن املشاريع والبرامج العمومية أو أيضا التطور
البطيء لألنشطة املتعلقة باالقتصاد الدائري.

وبخصوص تعبئة وتثمين املوارد املائية ،يتسم الوضع املالي كما
تعلمون بتوزيع بنيوي غيرمتوازن لألحواض املائية ،من حيث اإلمدادات
السنوية باملياه ،ونتيجة لذلك يوجد الفائض في بعض األحواض دون
إمكانية اإلستفادة منها ،وباملقابل تعاني بعض املناطق األخرى من
صعوبة في توفير املوارد املائية من أجل السقي ،بل في بعض الحاالت
حتى من أجل الشرب ،لذلك أو�صى املجلس بالقيام بإنجازاملشاريع ذات
املردودية املتعلقة بالربط بين األحواض املائية.

واعتبارا لذلك ،يو�صي املجلس بتطوير التكامل بين عناصر مثلث:
املاء  -الطاقة  -الفالحة ،بشكل يسمح بإلتقائية القطاعات الثالث
واندماجها الترابي واملالءمة بين إستراتيجياتها.

وعلى صعيد آخر ،فإن ظاهرة التوحل تؤدي إلى تناقص السعة
التخزينية اإلجمالية للسدود بما يقدر بـ  75مليون متر مكعب سنويا،
لذا أو�صى املجلس بتطوير تدبير مندمج للنظم البيئية من أجل حماية
أفضل للسدود ضد هذه الظاهرة.
على مستوى الري ،توجد فجوة واسعة بين املساحات التي يمكن
سقيها من السدود وبين املناطق املجهزة فعليا ،بلغت هذه الفجوة في
 2018على سبيل املثال ما يقارب  158ألف هكتار.
وفي هذا اإلطار أو�صى املجلس بالعمل على تزامن إنجاز املنشآت
الهيدروفالحية في سافلة السدود الجديدة لتزامنها مع بناء هذه األخيرة،
وكذا تدارك التأخراملسجل في إنجازاملنشآت الفالحية في سافلة السدود
القائمة.
وعلى صعيد آخر ،لوحظ بأن املياه غير االعتيادية ال تمثل إال نسبة
جد جد ضئيلة في حدود  %0.9من إجمالي املوارد املعبأة ،لذا يتعين
تحفيز اللجوء إلى إعادة إستعمال املياه العادمة وتجميع مياه األمطار
وأيضا عند اإلقتضاء إحداث وحدات تحلية للمياه.
ويتميز قطاع املاء أيضا بتعدد املتدخلين من القطاعين العام
والخاص ،وتعترض عملية التوفيق والتنسيق بين مختلف اإلحتياجات
عديد من الصعوبات ،خاصة في ظل عدم تفعيل أجهزة التوجيه
والتنسيق الرئيسية ،كاملجلس األعلى للماء واملناخ واللجان اإلقليمية
للماء ومجلس األحواض املائية ،باإلضافة أيضا إلى غياب منظومة
معلومات وطنية حول املاء ،لذا أو�صى املجلس بالعمل على تفعيل
وتقوية دور هيئات التشاور والتنسيق والتوجيه اإلستراتيجي على
املستوى الوطني والجهوي واملحلي ،وكذا التسريع في إنجاز املشروع
الحالي املتعلق بنظام املعلومات املندمج حول املاء.
ّ
يشجع على تفعيل آلية الترابط
ورغم أن اإلطار املؤسساتي
واإللتقائية بين قطاعات املاء والطاقة والفالحة ،إال أن تدبير هذه
املكونات الثالث ال يزال يتسم بمقاربة قطاعية بدل منطق اندماج
املجاالت الترابية والتنسيق بينها.

وأمام اإلكراهات املسجلة على مستوى التمويل ،وبالنظرإلى ضعف
عدد العقود املبرمة بين القطاعين العام والخاص ،يتعين تطويرشراكة
فعلية بين القطاعين ،وباملوازاة مع ذلك ،تحديد املخاطر واألولويات
ورفع التحديات املتصلة بالتنظيم والتمويل واملنافسة والخبرة واإلبتكار.
في نفس السياق ،لم تعد أنظمة التعريفة املعتمدة حاليا مالئمة
لتدبير معقلن للموارد املائية ،مع العلم بأن تمويل قطاع املاء يرتبط
ارتباطا وثيقا بنظام التعريفة ،لذلك أو�صى املجلس بالقيام بدراسة
حول اإلستهداف املالئم ،وعند اإلقتضاء بمراجعة منظومة تعرفة املاء
والتطهير ،طبعا مع مراعاة الوضعية اإلجتماعية للفئات املستفيدة
والتي هي األكثرهشاشة.
حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارون املحترمون،
تتعلق الفئة الرابعة بالتدبير األنجع للمشاريع العمومية املنجزة
على مستوى جهات اململكة ،وكما تعلمون ،تعتبر املجاالت الترابية نواة
لترسيخ دينامية التنمية وفضاء يتعين تثمينه للعيش املالئم لفائدة
املواطن ولجلب اإلستثمار ،وكذا للحفاظ على االستدامة.
واعتبارا لذلك ،أنجزت املجالس الجهوية للحسابات مهمة
موضوعية حول تدبير املشاريع العمومية على مستوى كافة جهات
اململكة ،والسيما املشاريع التي تعرف صعوبات على مستوى التنفيذ أو
على مستوى اإلستغالل ،ويتعلق األمر بمشاريع تكت�سي طابعا اجتماعيا
وكذا اقتصاديا تم إنجازهته املهمة على مرحلتين:
 األولى :انتهت سنة  2020وشملت جردا لجميع املشاريع التي تعرفصعوبات وتقييم أهميتها وطبيعتها واألسباب املؤدية إلى ذلك؛
 املرحلة الثانية :استمرت إلى أواخر أبريل ّ ،2021خصصت أساسا
الستجالء أثراملهمة الرقابية.
وإجماال ،خلصت هذه املهمة املوضوعاتية إلى كون تدبير املشاريع
العمومية على الصعيد الترابي تعتريه في بعض الحاالت مجموعة
من النقائص ،مما نتج عنه بروز عدة صعوبات ،سواء في التنفيذ أو
اإلستغالل ،وأثر سلبا على نجاعتها ومردوديتها وأدى بالتالي إلى عدم
اإلستفادة املثلى منها من طرف املواطن أو املستثمر.
وقد ساهمت نتائج هذه املهمة املوضوعاتية ومخرجاتها في إيجاد
حلول ملجموعة من املشاريعّ ،
مما يعكس تفاعل األطراف املعنية بشكل
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إيجابي مع نتائج هذه املهمة.
وهكذا ،عرفت حصيلة املشاريع املتأثرة التي رصدت إلى غاية متم
ّ
سنة  2020تراجعا ّ
مهما ،فمن أصل  2635مشروعا ،تمكن 1147
مشروعا منها ،بعد أربعة أشهر فقط من تجاوز الصعوبات التي كانت
تعرفها.
وقد بلغت الكلفة اإلجمالية للمشاريع التي تمت معالجتها ما يناهز
 8.8ملياردرهم ،تم صرفها فعليا أي ما يعادل  %46من الغالف اإلجمالي
املرصود ملجموع هذه املشاريع والتي كان في حدود  19.4مليار.
وجدير بالذكر ،أن هذه الصعوبات استمرت ملدد طويلة فاقت في
بعض األحيان عشر سنوات ،وبلغت في املتوسط ما يزيد عن خمس
سنوات بسبب إكراهات تعزى أساسا إلى استغالل املنجزات ،نسبة
عدم االستغالل كانت  %48 ،%48داملشاريع املتعثرة بسبب صعوبات
في االستغالل ،أو على مستوى تنفيذ األشغال بنسبة  ،%29أو على
مستوى التخطيط بنسبة .%23
وقد أمكن للمجالس الجهوية للحسابات الرصد الدقيق ألهم
أسباب التعثراملرتبطة بمرحلة التخطيط للمشاريع ،وتتلخص في:
• غياب أو ضعف الدراسات التقنية واملالية ودراسات الجدوى؛
• محدودية التنسيق بين األطراف املعنية خالل مرحلة التخطيط؛
• عدم تحديد إلتزامات األطراف أوعدم توثيقها في اتفاقيات شراكة؛
• فضال عن عدم تسوية األوعية العقارية املحتضنة للمشاريع
العمومية أو في بعض األحيان أيضا اختيار مواقع غير مالئمة أو مواقع
غيرمتفق عليها.
فيما يخص مرحلة اإلنجاز ،تتمثل األسباب أساسا في عدم
ومحدودية وفاء أطراف املشروع بإلتزاماتهم التعاقديةّ ،
مما ترتب عنه
تأخيركبيرفي تنفيذ املشاريع ،بلغ في بعض األحيان حد التخلي عنها.
ّ
كما شكل ضعف اإلشراف على األشغال وتتبعها وعدم كفاية مراقبة
جودتها أحد األسباب التي أدت إلى بروزصعوبات في تنفيذ املشاريع ذات
الصلة.
بالنسبة لألسباب التي وقفت عليها املجالس الجهوية والتي حالت
دون االستغالل ( )l'exploitationملجموعة من املشاريع أو استغاللها
بكيفية مالئمة أو استغاللها بكيفية غير منتظمة ،ترتبط أساسا
بعدم توفير املوارد البشرية والتجهيزات الالزمة لالستغالل أو عدم
كفايتها ،نتيجة غياب تصور مندمج ومتكامل لهذا االستغالل في مرحلة
التخطيط واإلعداد.
وألجل اإلسهام في إيجاد حلول املشاريع التي ما زالت تعاني من
صعوبات في التنفيذ أو االستغالل (تقريبا  ،)1800أو�صى املجلس
األعلى للحسابات على الخصوص بإحداث لجنة على الصعيد الجهوي
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تعنى بالضبط والتتبع املحكمين لهذه املشاريع املتبقية والحرص على
تنفيذها ،وعند اإلقتضاء حتى اللجوء إلى إعادة النظر في مجاالت
تخصيصها واستغاللها.
أما بشأن املشاريع املزمع إنجازها مستقبال ،فقد أو�صى املجلس على
الدقة والوضوح أثناء د اسة الحاجياتّ ،
الخصوص بتوخي ّ
والتأكد من
ر
مالءمة موضوع املشاريع املبرمجة وأهدافها مع توجهات املخططات
والبرامج على الصعيد الجهوي والوطني.
كما يتعين القيام باستشارات قبلية والتنسيق وضمان اإللتقائية
وإشراك جميع املتدخلين املحتملين ،خاصة القطاعات الوصية
والفئات املستفيدة ،وذلك قبل حصرالتصور األولي للمشروع.
وأو�صى املجلس أيضا بتوفير عقارات في وضعية قانونية سليمة
ومالئمة ،ال من حيث مساحتها ،وال من حيث تكلفتها ،وال من حيث
موقعها بالنظر إلى خصائص املشروع وكذا طبيعة الفئات املستفيدة،
فضال عن ضرورة تحديد نموذج استغالل للمشروع وديمومته من
حيث الطرف املسؤول واملوارد الالزمة حتى للصيانة فيما بعد ووضع
مؤشرات للتتبع وللتقييم.
حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارون املحترمون،
عالوة على الخالصات التي عرضت أهمها ،يشتمل هذا التقرير
على نتائج عملية تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن املحاكم املالية
واملتعلقة باملهمات الرقابية املنجزة خالل سنتي 2016و ،2017والتي
أبرزت تفاعال إيجابيا من طرف األجهزة العمومية املعنية ،تعكسه نسبة
التوصيات املنفذة كليا أو التي هي في طور التنفيذ والتي بلغت .%78
كما يتضمن التقرير خالصة حول مراقبة حسابات األحزاب
السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل الحمالت اإلنتخابية املتعلقة
باستحقاقات انتخابية ،وكذا في تغطية مصاريف تسيير األحزاب
السياسية وتنظيم مؤتمراتها.
وبهذا الخصوصّ ،
سجل املجلس تحسنا مستمرا في األداء املالي

واملحاسباتي لألحزاب السياسية ،السيما على مستوى إثبات صرف
نفقاتها ،وكذا على مستوى اإلشهاد بصحة حساباتها .كما شمل هذا
التحسن استرجاع الخزينة ملبالغ الدعم غير املستحقة وغير املستعملة
أو املستعملة لغيرالغايات التي منحت من أجلها.
وقد وصلت املبالغ املسترجعة إلى خزينة الدولة إلى حدود أواخر
أبريل  2022ما يعادل  17.07مليون درهم ،مقابل  7.49مليون سنة
 ،2021و 7.09مليون سنة  17.7 ،2020مليون درهم سنة ،2022
مقابل  7.49مليون درهم في  ،21و 7.9مليون درهم في  ،2020في حين
مازالت  10.52مليون درهم لم ّ
تحصل بعد.
وبرسم مساهمة الدولة في تمويل الحمالت اإلنتخابية للمنظمات
النقابية ،استفادت  11منظمة من دعم بمبلغ  8مليون درهم ،وقد
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أودعت تسع منظمات نقابية حسابات حمالتها ،في حين تخلفت
منظمتان عن القيام بذلك إلى حدود أواخرأبريل .2022
وفي مجال اختصاص التصريح اإلجباري باملمتلكاتّ ،
تلقت املحاكم

املالية ما يفوق  398ألف تصريح يخص أكثر من  113ألف ملزم من
جميع الفئات املعنية ،وذلك بعد م�ضي أكثر من  12سنة من العمل
باملنظومة القانونية املتعلقة بالتصريح اإلجباري باملمتلكات من طرف
املجلس.
وفي هذا الصددّ ،
يسجل املجلس ارتفاعا في عدد التصاريح املودعة

بمناسبة حمالت التجديد التي تمت في فبراير ،وهي تتم كل ثالث سنوات،
والتي بلغ عددها  52.095سنة  ،22مقابل  50.300في سنة .2019
وفيما يتعلق بهذه املهمة ،مهمة التصريح اإلجباري باملمتلكاتّ ،
انكب

املجلس على وضع برنامج مراقبة على أساس معايير موضوعية قائمة
على املخاطر ،في إطار نهج مراقبة مندمجة ومتكاملة تؤسس لتفعيل
الجسور بين كافة أنواع املراقبة التي يمارسها املجلس األعلى للحسابات
واملجالس الجهوية للحسابات.
حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارون املحترمون،
كما تالحظون ،يتضح من خالل هذا العرض حول أشغال املحاكم
املالية ،مدى اتساع مجاالت أنشطتها وتنوع اختصاصاتها ،وسعيها
الدائم والحثيث لحماية املال العام وخدمة املواطن كهدف أسمى ،وعلى
غرار الهيئات الرائدة لألجهزة العليا للرقابة ،نعتبر في املرحلة الراهنة أن
اإلرتقاء بأداء املحاكم املالية في ممارستها ملهامها رهين بثالثة محددات
رئيسية:
 أولها :الكفاءات البشرية وتأهيلها باستمرار في كافة مجاالتالتخصص املرتبطة بهذه املهام ،بما فيها القدرات املتعلقة بالتحول
الرقمي التي تعمل املحاكم املالية على إرسائها تدريجيا؛
 ثانيا :املعاييراملهنية واملمارسات الفضلى ،بصفتها املرتكزات األساسللعمل الرقابي واملصدراملوثوق للمعلومات واملبادئ التوجيهية املستقلة
واملوضوعية ،وذلك لدعم التغييراإليجابي في القطاع العمومي؛
 ثالثا :القدرة على التأقلم قصد االستجابة للتطورات املتغيرةواملخاطر الناشئة بشكل يواكب القضايا الرئيسية التي لها تأثير على

املجتمع ،ويستجيب أيضا النتظارات األطراف املعنية بمخرجات
املحاكم املالية.
وقصد االستجابة لهذه املتطلبات ،يحرص املجلس على دعم قدراته
البشرية ،وعلى نسج عالقات تعاون مع أجهزة عليا نظيرة ،ومؤسسات
مهنية ،ومنظمات دولية مختصة في مجال الرقابة العليا على املالية
العمومية والحكامة والتدبيرالعمومي.
وقد قام املجلس مؤخرا بصياغة إستراتيجية في مجال التعاون
الدولي وفق رؤية واضحة ،في إنسجام مع إستراتيجية املحاكم املالية،
وأيضا في إنسجام مع التوجهات العامة للدبلوماسية املغربية ،وتهدف
هذه الخطة في مجال التعاون الدولي إلى تعزيز الكفاءات والخبرات
املهنية لقضاة وموظفي املحاكم املالية والرفع من مساهمة املجلس
األعلى للحسابات ضمن املجموعة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية.
حضرات السيدات والسادة النواب واملستشارون املحترمون،
إني لواثقة أن املؤسسة التشريعية املوقرة ،بمجلسيها وكافة
مكوناتها ،لن ّتدخر جهدا ،كما هو معهود فيها ،من أجل التوظيف
األمثل لهذه األعمال ،أعمال املحاكم املالية ،هدفنا األسمى جميعا
خدمة املصلحة العليا للبالد ،وتمكين املواطن والرأي العام من إدراك
األثر امللموس لتدخالت كافة أجهزة الدولة ،في تناغم وتكامل بين كل
املبادرات وكل اإلنجازات.
ّ
وفقنا هللا جميعا ملا فيه خدمة بلدنا من أجل تحقيق ما يطمح
إليه كافة مواطنيه من الرقي والتقدم والعيش الكريم ،تحت القيادة
الحكيمة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره ّ
وأيده.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات.
شكرا السيدة والسادة الوزراء،
شكرا السيدات والسادة البرملانيون.
رفعت الجلسة.
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التاريخ :الثالثاء  16شوال  1443هـ ( 17ماي 2022م).
الرئاسة :املستشار السيد محمد حنين ،الخليفة األول لرئيس مجلس
املستشارين.
التوقيت :ساعتان وثالث وعشرون دقيقة ،ابتداء من الساعة الثالثة
والدقيقة الخامسة بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشار السيد محمد حنين ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن افتتاح هذه الجلسة.
السيدان الوزيران املحترمان،
السادة والسيدات املستشارات واملستشارين املحترمين،
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 في البداية للسيد األمين ،أمين املجلس ،ال�سي جواد
الهاللي ،إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت وإعالنات.
تفضل السيد األمين املحترم.

املستشار السيد جواد الهاللي ،أمين املجلس:
بسم هللا الرحمن الرحيم
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين
السيد الرئيس املحترم،
السيدان الوزيران املحترمان،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
توصلت رئاسة املجلس خالل الفترة املمتدة من  10ماي  2022إلى
تاريخه ،بما يلي:
 عدد األسئلة الشفهية 39 :سؤاال؛ -عدد األسئلة الكتابية 41 :سؤاال؛
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 عدد األجوبة الكتابية 12 :جوابا.كما توصلت الرئاسة بمراسلة من مجموعة الدستوري الديمقراطي
االجتماعي بشأن تأجيل سؤال املجموعة املوجه لقطاع الصناعة
والتجارة حول "مراجعة النظام األسا�سي للغرف إلى جلسة الحقة".
وطبقا ألحكام املادة  168من النظام الداخلي للمجلس ،توصلت
الرئاسة بطلبين بتناول الكلمة في نهاية جلسة األسئلة الشفهية ليومه
الثالثاء  17ماي  ،2022األول تقدمت به مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل حول موضوع "التطورات واملستجدات التي
تعرفها القضية الفلسطينية" ،والثاني تقدم به املستشاراملحترم السيد
خالد السطي عن االتحاد الوطني للشغل باملغرب ،حول موضوع
"تعرض العشرات من املغاربة الراغبين في أداء مناسك العمرة للنصب
واالحتيال" ،وقد أحيال إلى الحكومة التي عبرت عن عدم استعدادها
للتجاوب مع هذين الطلبين
كما نحيط املجلس املوقر علما بأننا سنكون مباشرة بعد هذه
الجلسة على موعد مع جلسة عامة تشريعية ،تخصص للدراسة
والتصويت على:
 مشروع قانون رقم  80.21بإحداث السجل الوطني الفالحي؛ مشرع قانون رقم  81.21بتغييروتتميم القانون رقم  40.80املتعلقبإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي؛
 مشروع قانون رقم  66.19بتغييروتتميم القانون رقم  2.00املتعلقبحقوق املؤلف والحقوق املجاورة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد األمين.
إذن قبل االنتقال إلى جدول أعمال هذه الجلسة ،أود أن أشيرإلى أنه
يحضر معنا أشغال هذه الجلسة كل من السيد عميد وأعضاء املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية وممثلي كل من بعثة االتحاد األوربي باملغرب
ومجلس أوربا واليونسكو وبرنامج األمم املتحدة لإلنماء باملغرب ،الذين
شاركوا في الندوة التفاعلية املنظمة من لدن مجلس املستشارين هذا
اليوم ،حول موضوع "مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفية
إدماجها في الجلسات العمومية ملجلس املستشارين وفي أجهزته".
وباسمكم جميعا نرحب بضيوفنا ،ونشكرهم على حسن مساهمتهم
في الندوة التفاعلية ،ونأمل أن تكلل أشغال هذه الندوة في تقديم
تصورات وتوصيات من شأنها أن تساعد على التنزيل السليم لورش
إدماج اللغة األمازيغية في أشغال مجلس املستشارين ،إن شاء هللا.
إذن بعد هذا ننتقل أو نستهل جدول أعمال هذه الجلسة باألسئلة
اآلنية املوجهة لقطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية حول االستعدادات
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ملوسم الحج ،والتي تجمعها وحدة املوضوع ،لذلك اقترح عليكم عرضها
دفعة واحدة.
وفي البداية ،نستهل هذه األسئلة بسؤال من فريق االتحاد العام
للشغالين باملغرب ،موضوعه "االستعدادات الجارية ملوسم الحج
."2022
تفضل أحد املستشارين لبسط السؤال.

املستشار السيد املخلول محمد حرمة:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير،
السادة والسيدات املستشارين،
عن االستعدادات الجارية ملوسم الحج نسائلكم السيد الوزير.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال الثاني من فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب ،تفضل
أحد املستشارين.
إذن ننتقل إلى سؤال الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،تفضل
السيد املستشار.

املستشار السيد محمد زيدوح:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
إخواني ،أخواتي املستشارين.
اسمح لي ،السيد الوزير ،كنطرح عليك سؤال عن اإلجراءات
والتدابيراملتخذة هذه السنة للعناية بالحجاج املغاربة وتيسيرمناسكهم
وفق املستجدات املعلنة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة ألحد املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

املستشار السيد خليد البرني�شي:
عن موسم الحج لهذه السنة ،نسائلكم السيد الوزير.
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السيد رئيس الجلسة:
إذن نحن أمام ثالث أسئلة تجمعها وحدة املوضوع ،تفضل السيد
الوزيرللجواب.
إذا رغبتم في ذلك ،السيد الوزير ،تجاوبو من املنصة ،لكم االختيار.

السيد أحمد التوفيق ،وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أشكر السادة املستشارين املحترمين وفرقهم على األسئلة في هذا
املوضوع الذي يتعلق باالستعدادات للحج.
أوال ،وكما تعلمون أجرت الوزارة قرعة الحج آلخر مرة عام ،2019
وتأجل تنظيم الحج عامين بسبب وباء كورونا ،وكانت الوزارة قد تعهدت
باالحتفاظ للناس بنتيجة القرعة.
ثانيا ،قررت السلطات املكلفة بالحج في اململكة العربية السعودية
تنظيم الحج هذا العام ،وجاء اإلعالن عن هذا القرار يوم اإلثنين 18
أبريل ،يعني هاذي شهر.
ثالثا ،دعت الوزارة اللجنة امللكية للحج إلخبارها بهذا املستجد،
حيث عقدت اجتماعها األول يوم الخميس  21أبريل ،تم من خالله
إطالع اللجنة على التدابيرالصادرة عن السلطات املكلفة بالحج وهي:
 حصرعدد الحجاج في  %45من الحصة العادية اللي هي  34ألف،كتولي النتيجة ديالها هي  15ألف 10 ،آالف للتنظيم الرسمي و5000
للوكاالت؛
 حصر املرشحين للحج في من تقل سنهم عن  65سنة ،شرط تلقيالتلقيحات ضد فيروس كورونا وفحص قبل السفر؛
رابعا ،مساء نفس اليوم سافرت لجنة من الوزارة إلى الدياراملقدسة،
حيث عقدت اجتماعات مكثفة مع بعض الجهات السعودية املتدخلة
في تنظيم الحج لتدارس مستجدات املوسم ،وتمكنت من إبرام عقود
مبدئية لتأمين السكن وتوفير التغذية للحجاج بكل من مكة املكرمة
واملدينة املنورة ،غير أنها لم تتمكن من اإلطالع على أسعار الخدمات
األساسية والخدمات اإلضافية ،لكونها لم تعتمد بعد من قبل وزارة
الحج؛
خامسا ،في يوم الثالثاء  10ماي  2022عقدت اللجنة امللكية للحج
اجتماعها الثاني ،واطلعت على اإلجراءات التي تمت منذ االجتماع
املا�ضي للتحضير للحج هاذ العام ،كما تم التذكير بالتدابير التي اتخذتها
السلطات املكلفة بالحج في اململكة العربية السعودية ،برسم هاذ العام،
والتحيينات التي أدخلتها عليها ومنها:
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 اشتراط أن تكون سن الشخص الذي يسمح له بالحج أقل من 65سنة ،أي أن يكون قد ازداد في شهريوليوز أو ما بعده من سنة 1957؛
 أن يكون قد تقلى جرعتين فقط ،ما�شي ثالثة كيفما قالو فاألولمن التلقيح.
فيما يخص باقي الترتيبات املتخذة التي باشرتها الوزارة:
 التنسيق مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحمايةاالجتماعية ،لحصرلوائح املواطنين املنتقين في قرعة  ،2019واملتوفرين
على الشروط التي ذكرناها؛
 التنسيق مع وزارة الداخلية :العماالت واألقاليم ومندوبياتالشؤون اإلسالمية لحصر الئحة املرافقين ألشخاص يفوق سنهم عن
 65سنة ،األزواج واآلباء واألبناء ومنح االختيار لهؤالء املرافقين بين أداء
مناسك الحج هاذ املوسم أوتأجيل ذلك للموسم املقبل ليكونوا رفقتهم؛
 ثالثا ،توجيه مندوبيات الشؤون اإلسالمية بمختلف العماالتواألقاليم إلى تسطيربرامج مكثفة لتأطيراملرشحين للحج؛
 خامسا ،تحيين الوصالت التوعوية وفق املستجدات لهاذ املوسم.ونظرا لضيق الوقت ،فقد أوصت اللجنة امللكية للحج في اجتماعها
الثاني ،بأن تقوم الوزارة بما يلي دون اجتماع جديد:
9أوال ،اإلعالن للعموم عن مصاريف الحج بمجرد التوصل
من السلطات السعودية بكلفة الخدمات الرئيسية والخدمات
اإلضافية؛
9ثانيا ،تحديد مدة االستخالص في خمسة أيام على أن تبدأ بعد
أسبوع من اإلعالن ،ويعتبر تاريخ  31ماي  2022آخر أجل للمطالبة
باسترجاع مصاريف الحج ملن أراد االنسحاب؛
9ثالثا ،التنسيق مع الجهات املختصة والسيما وزارة الداخلية،
وزارة الصحة والحماية االجتماعية والخطوط امللكية املغربية
والخطوط الجوية العربية السعودية ،لإلسراع باإلجراءات
الضرورية إلنجاح املوسم؛
9رابعا ،التدخل لدى اإلدارات املعنية الختصارمسطرة التحويالت
املالية ملصاريف الحج ،نظرا لقرب اآلجال التي حددتها السلطات
السعودية إلبرام العقود وإصدارالتأشيرات؛
9خامسا ،العمل على أن ينزل الحجاج املغاربة بمنى داخل
املنطقة الشرعية؛
9سادسا ،االحتفاظ بالحق في الحج ملوسم آخر ملن لم يتمكنوا
من الحج هاذ العام بسبب السن أو بسبب التلقيح؛
9سابعا ،العمل على تقليص مدة اإلقامة بالدياراملقدسة ،بحيث
ال تتعدى  25يوما للحجاج املغادرين من مطارمحمد الخامس بالدار
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البيضاء.
لإلشارة ،فإن الوزارة في تواصل دائم ويومي مع الجهات السعودية
املختصة ،بخصوص حزمة الخدمات األساسية والخدمات اإلضافية
وأسعارها ،وبمجرد اعتمادها سيتم اإلعالن عن تكلفة الحج وتحديد
فترة أدائها ،وفق ما جاء في توصية اللجنة امللكية للحج.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،السيد الوزير ،على الجواب.
إذن ننتقل إلى التعقيب على الجواب ،وأعطي الكلمة في البداية
لفريق االتحاد العام للشغالين باملغرب.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد املخلول محمد حرمة:
ال يمكننا بداية إال أن ننوه بجواب السيد وزير األوقاف الشؤون
اإلسالمية ،الذي يعمل بال كلل على تنزيل سياسة ورؤية موالنا أمير
املؤمنين حفظه هللا ،في الحقل الديني ،في حرص دائم على صون
الثوابت الدينية لبالدنا.
إن ما يميز االستعدادات ملوسم الحج لهذه السنة في جميع دول
العالم هو أن قلوب املؤمنات واملؤمنين تشرئب إلى تلك البقاع الطاهرة
لتأدية تلك املناسك ،بعد أن حرمتها الجائحة منها خالل سنتين ،فالحمد
هلل واملن أن عجل برفع هذا الوباء اللعين ،حتى يتمكن املسلمون
واملسلمات من االرتواء من أحد مصادر اإليمان الطاهرة والتملي بتلك
البقاع املنورة.
ال يساورنا شك في أن وزارتكم ،وكما دأبت كل عام ،سوف تصاحب
الحجيج املغربي بما يلزم من العناية والرعاية حتى يعودوا ألهلهم وذويهم
وقلوبهم مليئة بالدعاء ملوالنا أمير املؤمنين بالحفظ والتمكين ولبالدنا
باألمن والسلم واالستقرار.
نحن ندرك أن جزءا كبيرا من اإلعداد الذي تقوم به وزارتكم،
مشكورة مأجورة ،يتوقف على القرارات التي تتخذها الجهات املكلفة
بالحج في اململكة العربية السعودية ،ونعلم أنكم تعملون في وعاء زمني
جد ضيق هذه السنة ،ألن قرار تنظيم الحج هذه السنة لم يصدر إال
يوم  18أبريل املا�ضي.
ومع إدراكنا لكل ذلك نهيب بكم ،السيد الوزير ،بالحرص الشخ�صي
واملباشر على متابعة سير التدابير املتخذة ،خصوصا ما يرتبط بالسكن
وظروف التنقل بما يضمن كرامة حجيجنا ،كي يتمكنوا من أداء هذه
الفريضة في أحسن الظروف.
ونعتبر أنه آن الوقت من أجل إصالح منظومة الحج برمتها ،في أفق
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إضفاء املزيد من الحكامة والشفافية والجودة على الخدمات املقدمة
للمواطنين وللمواطنات ،بما يستجيب للعناية امللكية الكريمة التي ما
فتئ موالنا أميراملؤمنين يخص بها رعاياه األوفياء ،سيما حجيج بيت هللا
الحرام.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
الكلمة في إطارالتعقيب للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد محمد زيدوح:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،
أوال ،تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجاللة الذي يؤكد على
العناية الخاصة لهذه الفئة ،واحنا ،السيد الوزير ،تنعرفو االستماتة
ديالك والدراية ديالك بهذا األمر والعمل ديالك املستميت ،وهذا ال
يناقشه أحد ،ولكن نظرا بأن هذه سنتين بأنه عملية الحج توقفت.
بطبيعة الحال احنا غادي نرجعو هذه السنة ،غادي نرجعو ،أوال،
بواحد العدد مقلص ،وثانيا السن أصبح محدود.
بالنسبة لهاتين النقطتين البد من اإلعالم يكون واحد اإلعالم
مضبوط باش املغاربة يعرفوا بأنه املغرب وال وزارتكم ما عندها عالقة
بهذه القرارات ،ألن هذه القرارات قررتها اململكة العربية السعودية،
باش ما يكونش واحد الخلط في النقاش السيا�سي واملجتمعي.
النقطة الثانية ،السيد الوزير ،بما أن هذه سنتين واحنا في املغرب
كيعيش العالم كيعيش هذا الوباء وهاذ املغاربة غادي يمشيو لهاذ
مناسك الحج ،البد يكون عندهم واحد التكوين ،أوال االحترام للقرارات
االحترازية ،بأن هذا الوباء راه ما�شي انتهى راه مازال موجود وخصهم
يعرفو تما بأن ملي غادي يمشيو لذيك األماكن البد يكونو معبئين بواحد
التكوين باش يعرفو رسوهم راه خصهم يحتفظوعلى أنفسهم ويحتفظو
على الناس ،إذن خص البد نراعيوهم ويكون عندنا واحد التكوين في
هذا اإلطار.
حتى في الرجوع ديالهم ،السيد الوزير ،ألن ملي غادي يرجعو راه
غادي يكون مشكل آخرعاود ثاني غادي يتطرح ،ولهذا البد تكون عندنا
واحد السياسة طبية مضبوطة ويكون عندنا حتى األطباء اللي غادي
يكونو معهم خص يكونو كذلك يسهرو عليهم تما باش يعرفو واش
مقيدين بهذه املسائل االحترازية وال مرضو كذلك خص اللي يعاونهم
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ألن إذا مرضو بهذا الوباء البد يكونو في أيادي أمينة ،هذا هو النقطة
األساسية.
كما أن السيد الوزير التخوف ديالنا كذلك من بعد ما وقع هذا
االنخفاض ،التخوف ديالنا كذلك ملي تقلص السن اللي غادي يم�شي
للحج ،بأنه التسعيرة ديال وكاالت األسفار غادي يوقع فيها ما وقع،
وأتمنى بأن أكون أنا مخطئ ولكن البد بأن الوزارة ديالكم تراعي بأنه
واحد املراقبة دقيقة لهاذ وكاالت األسفارباش ما يكونش واحد التالعب
في األثمنة ألنه اليوم العدد غادي يقالل بالنسبة لوكاالت األسفار ،ولكن
البد كنعرفو ( )le manque à ganerكيولي واحد النوع ديال التالعب
اللي غادي يقدر يوقع واللي غادي يقدر يمس حتى بسمعة هذا الحاج
مسكين اللي غادي يم�شي وسمعة املغرب في هذا اإلطار ،والسيما بأنه في
غيرهذه العمرة راه احنا عرفنا بأنه الناس املعتمرين مشاو مساكن وملي
رجعو لقاو مشاكل ،كاين اللي ما لقاش املبيت ديالو إلى غير ذلك ،وهذه
مسائل عادية ،ولكن اليوم بعد سنتين ديال االنقطاع عن الحج البد
بأن الوزارة تسهرأوال على..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار ،شكرا السيد املستشارشكرا.
إذن الكلمة في إطارالتعقيب لفريق األصالة واملعاصرة.
تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد خليد البرني�شي:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
في البداية ،نشكركم على عناصر الجواب الذي تفضلتم بتقديمه،
وهو جواب يهم فئة كبيرة من املجتمع املغربي ،التي تنوي أداء فريضة
الحج لهذه السنة ،سواء عبرالتنظيم الرسمي لوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية أو عبر وكاالت األسفار السياحية ،والذي يقدر العدد اإلجمالي
لحجاج هذه السنة ما يزيد على  15.000حاج وحاجة.
ومما ال شك فيه ،السيد الوزير ،أن موالنا أمير املؤمنين قد أعطى
تعليماته السامية للجنة املكلفة بشؤون الحج من أجل تسيير هذه
العملية في أحسن الظروف وأفضل األحوال.
إننا في فريق األصالة واملعاصرة نشيد بدوركم ودور وزارتكم في
تنظيم عملية الحج بتوفير الظروف السليمة للمواطنين واملواطنات
خالل أداء هذه الفريضة ،إن على مستوى التنقل أو السكن أو اإلعاشة
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أو التأطير الديني أو التقني ،فإننا نثير بعض املالحظات التي توصلنا بها
من عدد كبيرمن املواطنين واملواطنات:

القضية طبعا احنا نتوقع عدد ديال املفاجئات ديال األمور ،نطلب هللا
تعالى أن األمور كلها تكون فيها لطف من هللا تعالى.

9أوال ،تحديد حصة الحجاج املغاربة في  %45من الحصة
العادية ،وهو ما ندعوكم ،السيد الوزير ،إلى مناقشته مع السلطات
السعودية في السنوات املقبلة بإذن هللا؛

فيما يتعلق بالقضية ديال الكلفة ،الكلفة كل�شي معروف إال 2
الحوايج نتسناهم كل نهار ،البارح صيفطت رسالة ألول مرة رسالة
رسمية للسيد وزير الحج تنقول له شوفو الوضعية ديالنا ألنه ما بقي
آخر طيارة غادي تم�شي في  1أو  2يوليوز ،من هنا  44يوم أو كذا ،وثم
كاين قضية واحد الشرط ديال الجهات السعودية أنه خص العقود
يؤدى عنها قبل واحد الوقت معين هو  15شوال ،وهذا شرط ديال
التأشيرات ،أما من جهتنا ما كاين �شي زيادة ،يعني بقيت التذكرة بثمنها.

9ثانيا ،تخفيض السن الذي يسمح للمغاربة بأداء فريضة الحج
في أقل من  65سنة ،وهو ما يعني حرمان عدد كبير من املغاربة من
الحج وخاصة الذين تم انتقاؤهم في القرعة من العام املا�ضي ،وأن
أغلب املغاربة ال يفكرون في أداء فريضة الحج إال بعد تقدمهم في
السن وانتهاء عبء التكاليف األسرية والعائلية؛
9ثالثا ،تأخيروزارتكم في تحديد كلفة الحج وموعد أدائها بالنسبة
للحجاج املعنيين باألمر.
السيد الوزير املحترم،
نحن في فريق األصالة واملعاصرة نطالب سيادتكم أن يؤدي
الحجاج املغاربة هذه السنة فريضة الحج في أحسن الظروف ،سواء
على املستوى اإلرشاد الديني أو على مستوى اإلقامة والتنقل ،وهو ما
يتطلب منكم تعزيزالتنسيق مع السلطات السعودية في التدخل في هذا
املوضوع.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
إذن لكم الكلمة ،السيد الوزير ،للرد على التعقيبات.

السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
أشكرالسادة املستشارين املحترمين على تعقيباتهم.
فيما يتعلق بوكاالت األسفار ،ليست من شأن وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،بل هي من شأن وزارة السياحة ،هاذ املسألة ما
فيها حتى �شي تملص ولكن تنتعاونو معهم ،تنتعاونو مع وزارة السياحة
بكل ما يمكن في هاذ الباب ،ولكن من الناحية اإلدارية هي تابعة لوزارة
السياحة.
فيما يتعلق بالقضية ديال الجانب الصحي ،كاين هاذ العام واحد
القضية أنه الناس اللي غادي يمشيو هوما ما�شي ذوك اللي عندهم
الهشاشة ديال السن ،لألسف احنا ما بغيناهاش ،ولكن مع ذلك كاين
قضية الوباء ،كما قال السيد املستشار ،راه باقي ،فلذلك السلطات
السعودية راه طالبت أنه الناس يحملو الكمامة ،لذلك يعني الخضوع
لهاذ اإلجراءات وكل واحد يحافظ على راسو ويحافظ على الناس،
والسيما اللي م�شى للحج راه عندي مسؤوليات مضاعفة ،لذلك هاذ

الحمد هلل السكن في مكة واملدينة واحد زايد شوية وواحد ناقص
شوية جاو هوما هاذوك تقريبا بحال  ،2019ال�شي اآلخر كله ما كان فيه
حتى �شي زيادة ،كاين الخدمات اللي تنتسناو هي اللي يمكن تكون فيها
زيادة.
على كل حال ،احنا متصلين اتصال وثيق بالسلطات السعودية
وكنحاولو أنه فهاذ الظرف هذا وفهاذ التحديات أننا نتغلبو عليها ويكون
املوسم ديال الحج بالرغم من هاذ االستثناءات موسم يكونو فيه الناس
روحانيا وهللا تعالى يتقبلو ليهم للجميع هذا هو املهم ،املهم هو القبول.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
نتمنى ذلك السيد الوزير.
وننتقل إلى السؤال الرابع موضوعه "تعميم مراكز محاربة األمية
باملناطق النائية" ،فليتفضل أحد املستشارين من فريق التجمع الوطني
لألحرار.
تفضلي السيدة فاطمة الحساني.

املستشارة السيدة فاطمة الحساني:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات املستشارات املحترمات ،السادة املستشارون املحترمون،
السؤال اللي كنوجهوه للسيد وزيراألوقاف ،هوتعاني ساكنة املناطق
النائية ببالدنا من الخصاص الكبير في مراكز محاربة األمية ،األمر اللي
خلف واحد الشوية ديال التذمر والقلق لدى املواطنين وخصوصا في
صفوف النساء.
نسائلكم السيد الوزير:
ما هي التدابير واإلجراءات الالزمة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من
أجل تعميم مراكزمحاربة األمية بجل املناطق النائية املستهدفة؟
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

كيستعملو حتى األميين واألميات كيستعملوه ،وكيكتبو فيه.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة املستشارة.
الجواب السيد الوزير.

شكرا السيد الوزير ،شكرا على الجواب.

السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:

التعقيب للسيدة املستشارة.

شكرا السيدة املستشارة املحترمة.
كنظن لقيتو هاذ السؤال فالفريق ديالكم هاذي عامين ،بما أنه
عندكم حرص على هاذ املسألة وهي مسألة تستحق كل الحرص ،فاللي
كاين هو أنه هاذ البرنامج ،الحمد هلل ،اللي سيدنا هللا ينصرو أعلن عليه
هاذي تقريبا  20سنة من أنجح البرامج فيما يتعلق بمحاربة األمية،
بحيث أكثر من  4500مسجد تيوقع فيها محاربة األمية ،والحمد هلل
عندنا  %70وأكثرمن  %70من النساء ،بمعنى شوية بشوية غادي يكونو
النساء أقل فاألمية من الرجال فاملغرب إلى حسبنا هاذ ،..ألن وصلنا
اآلن ما يقرب من  3ماليين ديال املستفيدين فيهم  %70من النساء.
فاآلن العدد اإلجمالي ديال املسجلين فالبرنامج من سنة 2000
حتى لسنة  2022هو  4.2ماليين من البداية ديالو هي  4.208.000منهم
 1.737.000بالعالم القروي أي بنسبة  ،%41بحيث راه ما كاينش �شي
نظرا لنسبة السكان راه ما كاينش �شي إجحاف.
يستفيد من برنامج محو األمية بالعالم القروي خالل املوسم
الدرا�سي  2022-2021ما مجموعه  136.621مستفيد ،النسبة نفسها
 %45.96يؤطرهم  3709من املؤطرين ،وفي  3538مسجد ،منها 494
مسجد تم فتحها في إطار واحد ال�شي سميناه  1000قرية قارئة ،بمعنى
بغينا نديرو �شي قرى يتبعوهم ما�شي غير ذوك اللي ..القرية كلها تولي
كتقرا وتكتب ،درنا برنامج األلف كاين اآلن مسجل فيه .494
بلغ االعتماد املالي املرصود للبرنامج سنة  180 ،2022مليون درهم
خصص منه  81.7مليون للعالم القروي ،والوزارة كتحاول ..ولكن
فالحقيقة قضية محاربة األمية راه خصنا ليها �شي حاجة جديدة،
بمعنى نحددو واحد الوقت ونقولو في ألفين وكذا كنديرو بعض اآلفاق،
نقولو ما يبقاش �شي واحد فاملغرب ما كيعرف يقرا ويكتب وندير ليه
برنامج لهاذ ال�شي ،تعاون فيه الوزارة بالبرنامج ديالها وجميع املعنيين
واملتعبئين لهاذ املسألة.
كيخص محاربة األمية تكون ليها �شي أفق معين وتدابير معينة
ومراقبة معينة ،راه وقعت في بلدان أخرى هاذي مدة ،أنه الناس قررو
في مدة معينة كل�شي يقرا ويكتب وفعال.
ولذلك ،هاذ القضية كيخص فيها واحد التدبير خاص أنه خصها
واحد االحتياطات معينة ،سيما اآلن عندنا هاذ اآللة اللي سميتها الهاتف
املنقول ،راه يمكن تساهم بواحد اإلسهام كبير الرقمي ،ألن كل�شي اآلن
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املستشارة السيدة فاطمة الحساني:
السيد الوزير،
شكرا ،أوال على حسن التفاعل ديالكم مع هذا السؤال اللي هو
حقيقة كنحملو احنا في حزب التجمع الوطني لألحرار كنعطيوه األهمية
ديالو ألنه كيتوجه للعالم القروي ،كنعتزو باملجهودات ديالكم ألن
بالفعل ألن هو مجهود شخ�صي ومجهود ديال حكومة ومجهود ديال
أنها تنفذ التعليمات السامية ديال سيدنا هللا ينصرو في هذا الباب،
وخصوصا أن املجهود الكبير ألن تقريبا حققنا نتائج مشرفة %92.32
وخاصة في ظل كوفيد.
احنا نعتبر هذا املجهود اللي كتقومو به وكتقوم به الوزارة ديالكم
مشكورة لن يستقيم أو ربما سيستقيم أفضل لو أننا اعطينا واحد
االعتناء خاص لواحد الفئة اللي هي القيمين الدينيين واألئمة اللي
وجهنا لكم في هذا الباب سؤال آني وننتظر جوابكم ،فهذه الفئة من
املجتمع اليوم عندها دور ألن هي كتقوم باإلمامة في هذه املساجد واليوم
تشتكي من عدم تفعيل واحد املذكرة استشرافية ديال الوزارة ديالكم،
هي تنطالبكم بالتفعيل ديالها وهي تثبيت األئمة داخل املساجد.
فهاذ األئمة لألسف كيتعرضو أحيانا أو كيخضعو بعض األحيان
لبعض األمزجة ديال بعض الجمعيات أو بعض الدواوير ،فكيوقع خطأ
وال سوء تفاهم مع واحد اإلمام وهذا مطلب ديال مجموعة ديال األئمة،
وخصوصا في جهة الشمال توصلت بهم أنا بواحد املطالب ديالهم تيقولو
بأنهم تيخرجوهم وملي تيخرجوهم تيعرضوهم وكيبقاو عرضة األسر
ديالهم ،في غياب أي تغطية صحية ،بوليداتهم تيتعرضو فهمتي؟ اسمح
لي إذا درت هذا ( )détourباش نجي نطرح هذا السؤال ألنه آني وبإلحاح
وكذلك اليوم هاذ الناس كذلك كيخضعو لواحد التأهيل خصهم
يخضعو لواحد التأهيل ،يعني ملا كيخرج من املسجد وما كيبقاش إمام
خصو يدير التأهيل بحال واحد النوع من التكوين املستمر اللي كيقدر
يكون سنة في غياب أي تغطية صحية ،في غياب تغطية مادية وليداتهم
مشردين.
إذن اليوم ،السيد الوزير ،كذلك نطلب منكم الحرص ألن كاينة
مذكرة استشرافية في هذا ،ولكن كاين شوية الخشونة كتوقع،
إذن التفعيل ديال هذه املذكرة من جهة وكذلك تنزيل ديال التدابير
واإلجراءات دبا اآلن ديال الدولة االجتماعية اللي احنا بصدد تثبيت
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الركائزديالها ،وفقا للتعليمات السامية ديال سيدنا هللا ينصرو.

منتوج ذو جودة عالية اللي مقبول في السوق الوطني وفي األسواق
الدولية؛

السيد رئيس الجلسة:

ثانيا ،هو تقوية الطلب وفتح األسواق العاملية باتفاقيات التبادل
الحر ،باللوجيستيك إلى آخره والبناء ديال ( )TANGER MEDإلى
آخره ،وهذا جعل بأن وصلنا لواحد املرتبة مرتفعة بالنسبة للتنافسية
والجودة ،ولكن املنتوج ديالنا باقي محقور في بالدو وهاذ ال�شي اللي
كنشتغلو عليه ،وأبرمنا اتفاقيات مع املوزعين املغاربة باش يدمجو
املنتوج املغربي وكان عندو إقبال كبير.

وشكرا السيد الوزير.
شكرا السيدة املستشارة.
وبذلك..

السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
..هذا ما يمكنش ،ألن هذا سؤال بوحدو ،رديه لي إن شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:
إن شاء هللا السيد الوزير.
شكرا السيد الوزير ونشكركم على مساهمتكم القيمة في هذه
الجلسة.
وننتقل إلى السؤال اآلني األول املوجه لقطاع الصناعة والتجارة،
وموضوعه "السياسة الحكومية لدعم املنتوج الوطني".
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية من أجل تقديم السؤال،
تفضل أحد املستشارين.

املستشار السيد عبد اللطيف األنصاري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
نسائلكم حول التدابير الحكومية لدعم وترويج املنتج الوطني
املنشأ؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،الجواب.

السيد رياض مزور ،وزير الصناعة والتجارة:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
شكرا السيد املستشارعلى هذا السؤال.
في الحقيقة ،السياسة الصناعية ديال بالدنا اللي اعطاها االنطالقة
وأشرف عليها سيدنا السياسات الصناعية متكاملة ،وكتمحور على
ثالث محاور:
املحور األول هو تقوية العرض ،أشنو هي تقوية العرض؟ هي أننا
تكون عندنا من أحسن التنافسيات في العالم باش يمكن لنا نصنعو

وبالنسبة للعرض ،كان إشكال ديال إدماج املستثمر الوطني في
اإلنتاج ،ودرنا بنك املشاريع اليوم نتوفرو على  935مشروع اللي ،إن شاء
هللا ،في القريب العاجل غادي تخلق  200.000منصب شغل.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
التعقيب ،السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد عبد اللطيف األنصاري:
شكرا السيد الوزير على هاذ اإلجابة وعلى هاذ اإليضاحات ،إال
أنه يجب أن نشير إلى أن هاذ النقمة ديال الجائحة وتوالي األزمات كان
في طيها نعمة ،هو أننا المسنا عن قرب مدى هشاشة بعض قطاعات
االقتصاد الوطني ،ونحن كفريق استقاللي على كل حال نثمن عاليا
املجهودات التي تقوم بها الحكومة ،خصوصا أنكم ،السيد الوزير ،ومن
ضمنها اإلستراتيجية الوطنية لدعم وترويج املنتج الوطني املنشأ ،فهناك
العديد من الصناعات فعال التي خطونا فيها خطوات معتبرة ،إال انه ال
يزال الكثير الذي يجب العمل عليه ،وأنتم تعلمون أن هناك خصوصا
بعض املواد التي تدخل فيها ( )des intrantsاملواد األولية اللي لألسف
بعض املرات هي موجودة بوفرة عندنا في املغرب ولكنها تصدر خامة
ونستوردها كمنتج نهائي ،وهنا البد من العمل على تثمين هاذ املواد
األولية ،لكي يكون عندنا منتج وطني خالص.
الحاجة الثانية واإلشكال األسا�سي ربما ،املفارقة اللي كاينة هوأنه ما
يمكنشاي تتصورو النجاح ديال هاذ اإلستراتيجية وهي فعال إستراتيجية
هادفة ،إلى ما كاينشاي ،وهاذي مرة أخرى تنأكد على حسنات الحكومة
الحالية ديال الوزارة خاصة بااللتقائية ،فهناك تضافر جهود الجميع،
كل واحد من املوقع ديالو ،هناك ()c’est une responsabilité partagée
تيبرطاجيو واحد املسؤولية مشتركة ديال القطاعات كلها ،فالبد ما
نشيرو إلى أهمية مثال تحسين مناخ األعمال كشرط أسا�سي للنجاح
في العمل على إعطاء األولوية للمنتوج الوطني ،وكما تعرفون ،في مناخ
األعمال فيه تبسيط املساطر ،أجال األداء ،الولوج للوعاء العقاري إلى
غيرذلك ،وهاذي كلها إشكاليات اللي تعترض السبيل ديال الصناعيين.
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أيضا ملي تنجيو مليثاق االستثمار اللي نحن بصدد تنزيله في األيام
املقبلة ،إن شاء هللا ،واللي نحن مطالبين باش أنه القطاع الخاص
يلعب واحد الدور كبير ربما (inverser le rôle de l’investissement
 ،)publiqueاالستثمار العمومي واالستثمار الخاص ،وهاذ االختيار
ديال املنتج الوطني من األهمية بمكان ،فالبد إذن دعم موجه للمقاولة
الوطنية بأنه باش يمكن تشتغل في هاذ اإلطار.
وأيضا نأخذ واحد الجانب ديال املنتج الوطني ليس فقط اإلنتاج
وإنما أيضا الترويج كما في قطاع التجارة وأيضا التحسيس ديال
املواطنين لالستهالك ،ونأخذ نموذج على املستوى الدولي والنموذج
الياباني واألملاني اللي أعطاو أهمية كبيرة للمنتج الوطني واللي املواطنين
ديالهم يعطو أولوية..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزير ..كاين تعقيب؟
تفضل السيد الوزير.

السيد وزير الصناعة والتجارة:
شكرا.
متفق معكم  %100السيد املستشار ،وهاذ مناخ األعمال واألداءات
راه غادي يجي ،إن شاء هللا ،القانون باش يحسن األداءات.
بالنسبة للعقار ،أطلقنا منصة البارحة باش نبينو العقار املوجود
في كل أنحاء اململكة ،وكنشتغلو على تحسين هاذ العرض ديال العقار
في كل أنحاء املمكلة.
بالنسبة لتبسيط املساطر حتى هو داخل في إطار األشغال اللي
تنشتغلو عليها تحت رئاسة رئيس الحكومة من أجل تبسيط املساطر في
إطار"ميثاق االستثمار" وتنزيل امليثاق الجديد لالستثمار.
بالنسبة للمواد األولية ،عندك الحق ،كاين مواد أولية اللي ما
تنتوفروش عليها ،كاين اللي تنتوفرو عليها وما كنثمنوهاش بالكفاية
وتنعاود نستوردها بحال النحاس والكابالج إلى آخره ،وتنشتغلو على
تكميل سلسلة اإلنتاج في الصناعة الغذائية ،في صناعة املعادن إلى
آخره ،وكاين برنامج خاص في هاذ الصدد ،إن شاء هللا.
بالنسبة لتحسيس املستهلك ،هذا مهم ،ألن ..حيث أنا قلت أن
املنتوج املغربي كيتباع فالعالم كامل ومحقور فبالدو ،واليوم أول تجارب
اللي درنا تبين بأن املغاربة كيحبو املنتوج املغربي وكيستهلكوه وهو بأقل
تكلفة وبأحسن جودة من املنتوج املستورد.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
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ننتقل إلى السؤال اآلني الثاني ،وموضوعه "اإلستراتيجية املتبعة
لتثمين املنتوجات الغذائية وتحقيق األمن الغذائي" ،والكلمة ألحد
املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل.
تفضلي السيدة املستشارة املحترمة.

املستشارة السيدة مريم الهلواني:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
ما هي االستراتيجية املتبعة لتثمين املنتوجات الغذائية وتحقيق
األمن الغذائي ببالدنا؟

السيد رئيس الجلسة:
تفضل السيد الوزير.

السيد وزير الصناعة والتجارة:
األمن الغذائي والسيادة الغذائية من التوجهات امللكية السامية
األساسية ،اللي هي من األولويات بالنسبة للحكومة ،االستراتيجية كتركز
على ثالث محاور:
 املحور األول ،هو توفير كل املواد الغذائية األساسية في كل أنحاءاململكة لكل املواطنين بأسعار مناسبة ،كاين ،كاين ،غادي يكون نقاش
على األسعار ،احنا واعيين بهاذ ال�شي وكنشتغلو عليه؛
 ثانيا ،توفير مخزون استراتيجي وهذا أسا�سي ،باش يكونو املوادمتوفرة رغم كل األزمات ،وهاذ ال�شي اللي وقع اليوم ،كنشوفو بلدان
أخرى أن املواد ما متوفراش بعض املواد األساسية ما متوفراش ،في
املغرب الحمد هلل تمكنا من توفيركل املواد؛
 ثالثا ،تقوية املنظومة اإلنتاجية منها الفالحة ومنها الصناعةالغذائية والتكامل بينها باش نكونو مستعدين نتجو أكثر ما يمكننا أن
ننتجه بتوفيركل الحاجيات ديال املغاربة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السيدة املستشارة ،هل هناك تعقيب؟
تفضلي.

املستشارة السيدة مريم الهلواني:
شكرا ،السيد الوزير ،على هاذ املعلومات.
ونحن في فريق االتحاد املغربي للشغل ،وإن كنا ال ننكر املجهودات
والنتائج الهامة التي حققها قطاع الصناعات الغذائية في السنوات
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األخيرة وكذا املجهودات املبذولة والبرامج الهامة التي أطلقتها الوزارة
واملبادرات النوعية املتمثلة في تعويض املنتوجات املستوردة باملنتوجات
املحلية في األسواق الكبرى.
فإننا باملقابل وبالنظر لإلمكانيات الهائلة التي تزخر بها بالدنا على
مستوى الفالحة ،الصيد البحري والغطاء النباتي والغابوي والصورة
اإليجابية التي تحظى بها منتوجات هذه القطاعات على املستوى الدولي،
وكذلك الدينامية الكبيرة التي سجلها القطاع خالل السنوات األخيرة،
نؤكد أن قطاع الصناعات الغذائية الزال يختزن آفاقا تنموية هائلة،
األمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود الستثمار هذه اآلفاق أكثر بما يفيد
في تحقيق السيادة الصناعية واألمن الغذائي وتشغيل اليد العاملة.
كما أنه بات من غير املقبول إهدار جميع املواد الخام الوطنية في
التصدير دون تثمينها محليا ،وخاصة في ظل تهافت دول العالم على
املواد الولية.
لكن ربح هذا الرهان االستراتيجي ،وبالنظر للمنافسة الشرسة
للمنتوجات األجنبية وسبقها الصناعي ،يظل رهينا بمدى القدرة على
خلق منظومة إنتاجية قادرة على تقديم منتجات وخدمات تنافسية
ذات جودة وقيمة مضافة عالية ،وتحقيق اإلشعاع لعالمة "صنع
في املغرب" ،وهذا ما يقت�ضي أيضا ضرورة احترام حقوق العمال
والعامالت ،وهاذ السوق فيه يد عاملة نسائية مهمة جدا ،وتحفيزهم
للرفع من اإلنتاجية ،خاصة وأن القطاع لم يتضرر من تداعيات جائحة
كوفيد ،والعمل على رفع وثيرة هيكلة القطاع ،علما أنه كيشغل أزيد
 160ألف عامل وعاملة.
 التحفيز على االبتكار والبحث واملبادرة الحرة وتقوية القدرة علىالتأقلم لدى املقاوالت الوطنية واملستجدات التكنولوجية؛
 تعزيزوتقوية آليات االلتقائية بين مختلف البرامج واالستراتيجياتمن أجل تقوية التكامل وتسريع تنمية قطاع الصناعات الغذائية
واألنشطة املرتبطة بها؛
 تفعيل آليات مراقبة السوق واألسعار للمحافظة على التنافسيةوالقدرة الشرائية للمواطنين؛
 مراجعة اتفاقيات التبادل الحر غير املتوازنة لحماية القطاعاتاملستهدفة باملنافسة األجنبية غيرالعادلة وعلى رأسها قطاع الصناعات
الغذائية وحمايته من آفة التهريب التي تشكل خطرا مزدوجا على
االقتصاد الوطني وصحة املواطنين.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة لكم السيد الوزير ..للتعقيب؟
تفضل.
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السيد وزير الصناعة والتجارة:
شكرا ،السيدة املستشارة ،على التعقيب ديالك ،وأنا يمكن لي نقول
بأنني متفق معك  ،%90هاذيك  %10خصنا نتذاكرو فيها ،هاذيك %10
أشنو فيها ،فيها اتفاقيات التبادل الحر اللي هي فيها إشكال ،عالش؟
حيث املنظومة الصناعية املغربية مكونة باش تصدروما يمكن لها تنجح
وما يمكن لها تستمر غير إذا كانت عندها الحجم باش تزود األسواق
العاملية كيفما كانت الصناعة ،ولكن واش عندك الحق هو أن الصناعة
الغذائية هي الصناعة اللي يمكن لنا نحققو فيها العدالة املجالية في
كل املجاالت ،حيث في كل مناطق اململكة فيها فالحة يمكن لنا نثمنها
ونزودها ،وال يخفى عليكم أن املنتوج الصناعي الغذائي في التصديرفات
املنتوج الخام منذ أكثرمن  4سنوات في رقم املعامالت ديال التصدير.
أخيرا ،في بنك املشاريع ،أغلبية املشاريع  %26ديال املشاريع مشاريع
ديال الصناعة الغذائية اللي غادي توفر إن شاء هللا  15.000منصب
شغل مباشر و 22.000منصب شغل غير مباشر ،إن شاء هللا وهذه
املشاريع كنشتغلو عليها يوميا باش نخرجوها ونحدثوها ،وإن شاء هللا
يكون خير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ننتقل إلى السؤال اآلني الثالث وموضوعه "حصيلة مخطط اإلقالع
الصناعي".
أعطي الكلمة ألحد املستشارين من مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال.
تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد لحسن نازهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
أسائلكم عن حصيلة مخطط اإلقالع الصناعي ومدى أهميته في
التنمية االقتصادية واملساهمة ديالو في خلق فرص الشغل.
شكرا.

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

السيد وزير الصناعة والتجارة:
شكرا السيد الرئيس.
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شكرا ،السيد املستشار ،على هذا السؤال الهام بحيث أن النتيجة
ديال املخطط الصناعي نتيجة جد مشرفة ،بحيث أنه حقق وفات
األهداف اللي كانت مسطرة له بالنسبة إلحداث  500.000منصب
شغل ،فاتها سنة قبل أن ينتهي املخطط ،يعني في  2019وصلنا لـ
 505.000منصب شغل محدثة هاذ ال�شي هبط في  2020بسبب
الجائحة ،وعاود ثاني في  2021عاود درنا الحساب وصلنا لـ 565.000
منصب شغل محدثة في إطار هذا املخطط اللي هو نجاح كبير وغير
املنظومة الصناعية ديال املغرب ،وهذا الفضل كيرجع للوزير السابق
السيد موالي حفيظ العلمي.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
التعقيب السيد املستشار.

املستشار السيد لحسن نازهي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
لقد ربط البرنامج الحكومي بين تحقيق التنمية واإلقالع الصناعي
وقدم مؤشرات طموحة من أجل تحويل الصناعة إلى رافعة أساسية
للتنمية ،لكن اإلجراءات املتخذة والنتائج املحققة ال تعكس هذه
املؤشرات ،وقد ركزنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على انتقاد
ظاهرة تقديم وإحصائيات ال تعكس حقيقة ما تعيشه املقاولة الوطنية.
أما على مستوى السياسة املتبعة في القطاع نجد غياب التقييم
املرحلي للنتائج املحصلة في عالقتها باملؤشرات املقترحة ،وهذا سينعكس
على قياس مدى قدرة الوزارة على بلوغ األهداف التي سطرتها وتعاقدت
من أجلها ،وبالتالي فإن أي تقويم ينطلق من زاوية تقنية تستند على
املعطيات الرقمية واإلحصائية يصبح غيرذي معنى.
إن غالبية مناصب الشغل املحدثة لم تصل إلى األرقام الكبرى
املعلنة ،ونضيف إلى هذا أن املناصب املستحدثة بالفعل ال تستجيب
للحد األدنى من شروط كفالة العيش الكريم للعمال واملستخدمين
وتظهر الهشاشة واضحة في تسريحهم وحرمانهم من حقوقهم الشغلية
وفي هزالة األجور بصفة عامة.
إن املتغيرات كثيرة في االقتصاد العالمي ومستجدات جائحة كوفيد
تفرض استراتيجيات فعالة وعملية وواقعية لإلجابة الفورية عن هذه
املتغيرات التي يعيش حقيقة وواقعية املقاوالت املتوسطة والصغرى
وتنعكس مباشرة على الحياة االقتصادية للمواطنين ،سواء في قدرتهم
الشرائية أو شروطهم للعيش الكريم.
السيد الوزير،
لقد سبق ملجلس املنافسة الوقوف على جزء من االختالالت
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املذكورة في تقريره ،وكنا ننتظر منكم اتخاذ إجراءات استعجالية
لتدارك هاذ االختالالت وأن تقدموا صورة واضحة عن الوضع الراهن
الذي يعيشه القطاع وعن كيفية الخروج من األزمة التي يعيشها،
ولكن مع األسف الشديد نالحظ االستمرار في نفس السياسات التي
ال تستجيب لطموحات املقاولين املتوسطين والصغار ،والسيما توفير
شروط منافسة جيدة وشفافة ،تمكن من إعادة الثقة في االستثمار
الوطني وإضفاء شفافية على مؤسساتهم.
السيد الوزير،
أكدنا أكثرمن مرة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن العقلية
املتسمة بالبيروقراطية التي تحكم تدبيرر اإلدارة في عالقة املؤسسات
املستثمرة يعيق أي تنمية ممكنة ،ونعيد التأكيد اليوم أن شعارات
النموذج التنموي الجديد ال يمكن أن يتحقق في غياب قدرة الوزارة
على احتضان املؤسسات الصغيرة ،السيما في الظروف الصعبة التي
يجتازها العالم اقتصاديا ،وهو ما عبر عنه واقع العمال واملوظفين
واملواطنين على السواء ،بطبيعة الحال االكتواء بغالء األسعار،
مضاربات املنتجات ،التعرض لإلفالس ،التوقف عن العمل ...إلخ ،هذه
نتيجة طبيعية للسياسات االرتجالية في القطاع.
السيد الوزير،
في األخير ،نستغرب ،السيد الوزير ،أنه هناك النقابة الوطنية
للقطاع ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة ديال
املرسالت لفتح حوار على مسار الحوار االجتماعي اللي كان مع رئيس
الحكومة ،لألسف ما كاينش تفاعل ،نطلب من السيد الوزيرأنه يتفاعل
مع النقابة ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل فتح حوار
من أجل امللف املطلبي.
وشكرا.

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

السيد وزير الصناعة والتجارة:
الجواب على آخر سؤال في أقرب وقت ،الباب ديما مفتوح ،ولكن
السيد املستشار املحترم اسمح ليا أنا جاب ليا هللا كتهضر على بالد
آخر ما�شي املغرب ،جاب ليا هللا كتهضر على بالد آخر ،عالش؟ حيت
املنافسة ديال الصناعة املغربية منافسة عاملية ،احنا داخلين فالسوق
العالمي ما كاين أكثرمنافسة من غيراملنافسة اللي كاينة.
عندك الحق فاملقاولة الصغرى واملتوسطة في إدماجها في سلسلة
اإلنتاج ،وهذا ما نشتغل عليه في إطار سياسة اإلنعاش الصناعي اللي
بدا من  2023-2021وكنتوفرو اليوم على  935مشروع %89 ،مقاوالت
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صغرى ومتوسطة برأسمال مغربي اللي غتشغل  200ألف واحد،
كتقول ليا اإلحصائيات ،اإلحصائيات ديال  565.483واحد اللي شغلناه
نجيب ليك ( )la carteديالهم واحد بواحد ،واحد بواحد ،وإلى لقيتي
غنخليو  %1ديال الصرف أكثرمن  %1ناقص نخلص الحق.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا معالي الوزير.
ننتقل للسؤال الرابع حول "إحداث مناطق صناعية" ،تقدم به
فريق التجمع الوطني لألحرار.
تفضل ال�سي كمال ،السيد املستشار.

املستشار السيد كمال آيت ميك:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير املحترم،
تحظى العديد من مدن اململكة بمؤهالت اقتصادية وطبيعية هامة
وبطاقات بشرية خالقة تشكل أرضية خصبة لتحريك عجلة التنمية،
إال أن هذه املناطق الزالت تفتقر للمشاريع الصناعية ،باعتبارها عامال
من عوامل جلب االستثماروتوفيراملزيد من فرص الشغل.
لذا ،نسائلكم السيد الوزيراملحترم:
ما هي التدابيرواإلجراءات اآلنية التي تنوون القيام بها من أجل توفير
الظروف املالئمة إلحداث مناطق صناعية تعود بالنفع العام على سكان
هذه املناطق؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،من أجل الجواب.

السيد وزير الصناعة والتجارة:
شكرا ،السيد املستشار ،على السؤال.
أوال ،سياسة العقار الصناعي سياسة واضحة ،واليوم والبارح
خرجنا منصة اللي كيتوفرو عليها املستثمرين على كل ما هو جاهز
بالنسبة للمناطق الصناعية.
عندك الحق كاين بعض املجاالت الترابية اللي خصهم يتوفرو على
مناطق صناعية وااللتزام ديال الوزارة أشنو هو؟ غنشتغلو فاألول على
املشاريع ،ومن بعد نوفرو ليهم في أقرب وقت كل التجهيزات والبنية
التحتية اللي غتحتاجها وهاذ ال�شي اللي كنشتغلو عليه وإن شاء هللا
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غاي يوصلنا باش ما نوجدوش مناطق صناعية اللي هي خالية بدون
مشروع ،احنا وجدناها وكنتسناو  20عام من بعد كنزيدو نعاود نأهلوها
وما كاين حتى �شي مشروع وحتى فرص الشغل ما كايناش وما متوفراش.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
التعقيب السيد املستشار ،تفضل.

املستشار السيد كمال آيت ميك:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
أكيد أن العقار الصناعي يلعب دورا أساسيا في جذب االستثمار
الذي يساهم في خلق فرص الشغل واستقطاب الكفاءات وإنعاش
االقتصاد جهويا ووطنيا.
نقترح عليكم ،السيد الوزير ،أوال ،في إطارتعميم األحياء الصناعية
على كافة الجهات وتوسيعها لتشمل العماالت واألقاليم ،في أفق توزيع
االستثمار العمومي بشكل عادل يقارب التوازن املجالي بين الجهات وفي
احترام تام لخصوصيته ،مع عدم االرتكاز على مجال دون آخر لدعم
االستثمار الخاص ،الذي أكد فيه السيد رئيس الحكومة في الجلسة
الشهرية األخيرة داخل هذا املجلس املوقر أنه املفتاح الوحيد لحل
مشكل التشغيل ،لكي نتحدث بكل صراحة ،أصبحنا مقتنعين بأن
الدولة وحدها غير قادرة على استيعاب كل الفئات املعطلة بالرغم من
املجهودات اللي كتقومو بها.
هذا االستثمار ،السيد الوزير ،الذي ال يمكن له أن ينجح إال بإحداث
مناطق صناعية بمواصفات تشجع املستثمر على االستثمار وهاذ ال�شي
اللي قلتو في الجواب ديالكم ،إضافة إلى العمل من داخل الحكومة لرفع
كل العوائق اإلدارية التي تعطل هذا املسار ،على رأسها تخفيف املساطر
وتسريع عمل اإلدارة في التجاوب مع املستثمرين لتفادي هدر املزيد من
الوقت.
السيد الوزير املحترم،
ننوه بميثاق االستثمارالجديد الذي أعلنتم عن خطوطه العريضة،
مشيدين بجهود السيد رئيس الحكومة إلخراجه ،بحيث قدم عرضا
حول الخطوط الكبرى بين يدي جاللة امللك ،ونال رضاه ،فمضامينه
تهدف إلى رفع حصة االستثمار الخاص ،لتبلغ ثلثي استثمار إجمالي،
والذي عبر من خالله السيد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة
ومواكبة املقاوالت في قدم اإلفالس ،خصوصا بعد موجة الغالء وارتفاع
األسعارغيراملسبوق الذي عاشه العالم.
في إطار التفاعل مع جوابكم أيضا نقترح عليكم ،السيد الوزير،
أن تشتغلوا على إحداث مناطق صناعية خاصة باملقاوالت الصغرى
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واملتوسطة والصغيرة جدا في جهة الدار البيضاء-سطات وباقي الجهات
التي تعرف نهضة صناعية.
هذا املوضوع سبق أن تمت املناقشة فيه داخل غرفة التجارة
والصناعة والخدمات لجهة الدارالبيضاء ،وتنأكدو على ضرورة إشراك
هذه الغرفة في املواكبة والتعبئة واملساهمة في إحداث األحياء الصناعية
واألشتغال إلى جانب املستثمرين وإشراكهم في كل األوراش التي تشتغل
عليها الحكومة إلنجاح كل املبادرات الحكومية في هذا اإلطار ،وغادي
نساعدوكم.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزيركاين الرد؟
تفضلو السيد الوزير.

السيد وزير الصناعة والتجارة:
شكرا ،السيد املستشار ،على التعقيب ديالكم وهاذ ال�شي اللي
غاديين فيه وفي هذا االتجاه اللي غاديين فيه ،وأيضا ما�شي غير
الغرف ،املواكبة واملساهمة ،وأيضا احنا عندنا هدف أن الغرف تولي
تسير املناطق الصناعية باش نقويو املداخيل ديال هذه الغرف ونقويو
الحرفية ديال الغرف ،حيث غرفة الدار البيضاء عندها تاريخ كبير
وكانت هي نشأت امليناء وهي اللي نشأت إلى آخره البورصة ...إلخ ،وعدد
من املرافق اللي هي أساسية بالنسبة للبالد.
بالنسبة للعدالة املجالية ،راه هاذ ال�شي ما مرتبطش باملناطق
الصناعية ،املناطق الصناعية متوفرة في كل الجهات ،أشنو خصنا
اليوم؟ خصنا نوجهو املستثمرين ،وكاين تشجيع في امليثاق االستثماري
الجديد متفرق بالنسبة لألقاليم ،ما�شي حتى الجهات باش نقويو الدعم
للجهات اللي عندهم أقل حظا الستقطاب وأقل تنافسية الستقطاب
االستثمارات.
كاين عدد من التدابير اللي كتدار اآلن ،كاين أيضا تشجيعات
أخرى ،اليوم كنوجه عدد من االستثمارات للمدن املتوسطة حيث
كاين الغالء حتى في تكلفة األجور في عدد من املدن بحال دبا في طنجة
اليوم مستحيل باش تجيب أجيربكلفة اللي تكون تنافسية ،كنوجهوهم
ملناطق أخرى كالخميسات ،كتيفلت ،كالعرائش ،وال عدد من املناطق
األخرى ،التوجه كاين من أجل عدالة اجتماعية ،من أجل توفيرمناصب
الشغل لكل املغاربة واملغربيات في املكان اللي يقطنو فيه ،اليوم نشتغل
على التنافسية ونشتغل على أشياء متفارقة.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
إذن ننتقل إلى السؤال الخامس حول "مواكبة وتشجيع سلة
املنتجات الوطنية".
فريق التجمع الوطني لألحرار ،تفضل ال�سي البارودي.

املستشار السيد أمين عباس البارودي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
نسألكم على مواكبة وتشجيع تصديراملنتجات الوطنية؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السيد الوزيرالجواب.

السيد وزير الصناعة والتجارة:
كما تعلم ،السيد املستشار ،وشكرا على السؤال ديالك ،أن الوزارة
قامت بدراسة مدققة باش اللي خرجت أن إمكانية التصدير اإلضافية
اللي عندنا اليوم يمكن لها توصل إلى  120مليار إضافة ملا كنصدروه
اليوم ،وقمنا بإحداث  1200ثنائي للمنتوج وسوق التصدير اللي
كنشتغلو عليه واحد بواحد ،ومنه خرجنا استثمارات وعدد من التدابير
اللي غادي نواكبو فيها املستثمر املغربي واملنتوج املغربي باش يوصل
لهاذ السوق ،فيهم بعض التدابير اللي هي عندها عالقة بتوثيق املنتوج،
بعض التدابير اللي عندها عالقة باللوجيستيك ،بعض التدابير اللي
عندها عالقة بالتمويل ...إلخ.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
التعقيب السيد املستشار.

املستشار السيد أمين عباس البارودي:
شكرا ،السيد الوزير ،على هاذ اإليضاحات وهاذ األرقام ،وتنشكرك
بزاف.
معلوم على وزارة االقتصاد بأنه تعمل دور جبار باش تجلب
استثمارات جديدة وتشجع الصناعة ،خاصة ،وهاذ ال�شي ما�شي من
اليوم ،من الوزير السابق قضيتو معه وغاديين في نفس املسار ،ولكم
الشكروهاذ ال�شي محسوب لكم ،سعادة الوزير.
السؤال عندي أنا ،سعادة الوزير ،هو أنه كاين اهتمامات كبيرة
لجلب استثمارات جديدة ،وتنعرفو بأن دبا اليوم في املغرب كاين
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مقاوالت ( )déjàاستثمرو في املغرب وكاينين ،وعندهم مشاكل كثيرة
وإكراهات كبيرة ،سعادة الوزير ،وما كاينش واحد املجهود كبير بحال
اللي باش نجيبو استثمارات جديدة باش نحل املشاكل نتاعهم.
والغريب في األمر هو هاذ املشاكل اللي كاينة عند هاذ املقاوالت في
الكثير من األحيان ما عندها أي عالقة بالعوامل الخارجية ،عندها
عالقة بعوامل داخلية ،احنا يمكن لنا نتحكم فيها ،يمكن لنا نصلحوها،
يمكن لنا كاع نحيدوها ،نعطيك بعض األمثلة ،سعادة الوزير:
سعادة الوزير ،عندك مثال القيمة املضافة ( )TVA1وخا نعاودو
نجبدو هاذ املوضوع ثاني مرة أخرى ،عرفنا الحكومة خصت  13مليار
ديال الدرهم باش تخلص املستحقات ديال ( )TVAهللا يجازيكم بخير
بزاف داملقاوالت تخلصو ،بعض املقاوالت مازال ما تخلصوشاي،
بعض املقاوالت بداو يتسجلو التأخير ،وهذا ما�شي معقول آ سعادة
الوزير ،خص الحكومة الصراحة تقوم بالواجب وتحترم حتى هي (les
 )engagementsمتاعها ،وهاذ ال�شي راه تيضر ،آ سعادة الوزير ،ما�شي
باالقتصاد ،مغرب املقاوالت يطرح حتى ( )la réputationديال البالد آ
سعادة الوزير.
حاجة أخرى ،أ سعادة الوزير ،كاين مشكل آخر اللي هو كبير كاين
اللوجيستيك ،هذه غير أمثلة أسعادة الوزير ،اللوجيستيك تنعرفو بأن
املغرب راه غالي في اللوجيستيك ال على الصعيد الداخلي وال على الخارجي
حتى هو غالي بزاف ،وكاين حتى في ..وهاذ ال�شي زعما تيلزم ،وخصنا
نفكر كيفاش يمكن لنا نشجع املقاوالت ،ألنه تيتعد واحد (l’impact
 )directعلى التنافسية ديال املقاوالت املغربية ،وفي هاذ القطاع مناع
اللوجيستيك تنعرفو بأنه اليوم االقتصاد اليوم هو ()e-commerce
و( )e-commerceما�شي هواالقتصاد هو( )déjàاقتصاد اليوم ،وتنعرفو
بأن ما كاينش اليوم �شي منتوج مغربي ال صناعي وال تقليدي يمكن له
يتصدرأو يتباع بطريقة ( )e-commerceعلى برا بثمن (.)correct
لهذا ،سعادة الوزير ،أضن أنه اليوم وصل الوقت باش تكون
تشجيعات لهاذوك الشركات نتاع البريد الدولية باش يديرو (des
 )plateformesاهنا في املغرب ،ألنه كاع الشركات اللي تيديرو
( )e-commerce aujourd'huiاليوم تيستعملو ()des plateformes
على برا ،في أوربا أو في أمريكا ،يعني هذا بالنسبة لي ()c’est une urgence
آ سعادة الوزير.
مشكل آخر ،آ سعادة الوزير ،هو اإلدارة ،آ سعادة الوزير ،اإلدارة
اليوم تنشوفو بأنه راه ما�شي معقول باش الوزارة متاعكم تعمل مجهود
جبار..

السيد رئيس الجلسة:
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السيد الوزير ،هل هناك رد؟
تفضلو السيد الوزير.

السيد وزير الصناعة والتجارة:
شكرا السيد الرئيس.
وشكرا على التعقيب.
بالنسبة لـ ( )TVAما يمكن لي غير نقول بأن الحكومة عملت مجهود
جبار ،جبار في ظرفية صعبة باش تخلص وترجع ( )TVAوغتكمل فهاذ
النهج ،وإن شاء هللا ما يكون غيرالخير.
بالنسبة للوجيستيك عندك الحق ،باقيين غاليين فللوجيستيك
ولكن الوضعية ديال املغرب تحسنت ،تحسنت بفضل ميناء طنجة
املتوسط ،اللي اليوم املنتوج املغربي يمكن لو يم�شي ألي بلد بأقل تكلفة،
من ميناء اللي هو عندو من أكبر التنافسيات فالعالم ،وعندو الخطوط
اللي كيوصلو املنتوج فالعالم كامل.
بالنسبة لـ ( )e-commerceعندك الحق أيضا ،عندنا ()un retard
اللي كنشتغلو عليه ودرنا واحد املجموعة ديال ابتكارية من أجل الدفع بـ
( )e-commerceداخل البالد وللتصدير اللي كنشتغلو عليه مع جمعية
محمد السادس ( )polytechniqueديال بنجرير ،اللي إن شاء هللا
غتخرج حلول وابتكارفهاذ الشأن.
وبالنسبة لإلدارة ،ما سمعتش التعقيب ،نجاوب عليه مرة أخرى إن
شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
إذن ننتقل إلى السؤال السادس حول "دعم وإنعاش قطاع النسيج".
فريق األصالة واملعاصرة ،تفضل السيد املستشار املحترم لبسط
السؤال.

املستشار السيد سعيد برني�شي:
السيد الوزير،
ما هي التدابيراملتخذة لدعم قطاع وإنعاش قطاع النسيج باملغرب؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزيرالجواب.

السيد وزير الصناعة والتجارة:

شكرا السيد املستشار ،انتهى الوقت.
Taxe sur la Valeur Ajoutée

1

شكرا السيد املستشار على هاذ السؤال ،اللي هو سؤال هام ،حيث
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كاين بعض املالبسات فاملفاهيم ديال وضعيات قطاع النسيج فبالدنا.
قطاع النسيج كان طاح وتشتت في التسعينات أول سنوات ،2000
تشتت بالكامل ،واليوم استرجعنا ،نهاية  %120 ،2021من مناصب
الشغل اللي كانو عندنا في التسعين ،يعني قطاع النسيج استرجع القوة
ديالو الكاملة.
اليوم ،أكبر موزع فالعالم ديال قطاع النسيج عندو القاعدة
الصناعية ديالو فاملغرب ،ويااله اجتمعت معه قبل ما نجي عندكم
هنا ،وعندنا برامج من أجل إدماج هاذ القطاع وتطويرهاذ القطاع اللي
هي برامج إن شاء هللا غتضاعف القيمة املضافة اللي كينتجها املغرب
فالنسيج.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
التعقيب السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد سعيد برني�شي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا ،السيد الوزير ،على اإلجابة ديالكم.
أظن ،السيد الوزير ،إلى كنتوج جيتو من عند أكبر موزع عالمي،
غادي يكونو املعلومات مازال سخونة.
لذلك ،السيد الوزير ،حتى ال نبخس الناس أشياءهم ،الوزارة اللي
كتشرفو عليها قامت بمجهودات جبارة فيما يخص برنامج التسريع
الصناعي فالسنوات املاضية ،شملت جميع الصناعات وكذلك صناعة
النسيج اللي فعال كنأكد أنه استرجع القوة ديالو بفضل هاذ البرنامج،
خاصة فالحفاظ على مناصب الشغل ،إال أنه ،السيد الوزير ،هاذ
القطاع الزال يعاني من العديد من اإلشكاليات ،ممكن نكونو كنتكلمو
على الحفاظ على مناصب الشغل ،اللي خالنا نكونو اليوم بواحد
القطاع مازال فعال هو القرب الجغرافي من أوروبا وكذلك االستقرار
السيا�سي ديال بالدنا.
أذكر بعض النقط اللي الزم نبه الوزارة ديالكم باش تشتغل عليها
أكثر هو االندماج متاع القطاع ديال النسيج ،السيد الوزير ،عكس ما
قمتم به فالقطاع متاع صناعة السيارات واللي كنوهو باالرتفاع متاع
النسب املئوية متاع االندماج ديالها ،قطاع النسيج الزال بنسب مئوية
جد ضعيفة ،نقدر نقول أن قطاع النسيج اللي عندنا هو تركيبي بنسبة
كبيرة.
الوحدة الصناعية اللي دشنتو ،السيد الوزير ،األسبوع اللي داز
متاع ( )Erumمتاع املعلقات البالستيكية هو مثال متاع املستلزمات
متاع النسيج اللي مازال خصنا نشتغلو عليها.
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السيد الوزير،
مازال لحدود الساعة ،الصدف والسنسلة مازال كيجيو من
تركيا ،نقدر نأكد ليك ،السيد الوزير ،ما تستغربوش ،كاين أمثلة
حية ،وهذا كيخلق أن املرونة متاع املصنعين ديالنا كتكون ضعيفة،
وكتخلينا أنه ما يمكنش يكون عندنا منتوج تناف�سي وما كتكونش واحد
( )la flexibilitéعند املصنعين ديالنا ،سواء اللي كيوزعو داخل املغرب
أو ال اللي كيصدرو للخارج ،خاصة في مجموعة من املنتجات ما غاديش
نقولو الكل.
بالنسبة للنقطة الثانية ،وهنا غادي تعرفو األهمية ديال اللي
سبقوني لها مجموعة من املستشارين ،هي الولوج إلى العقار الصناعي،
ربما الحكومات السابقة كان عندها إشكال متاع الرؤى االستراتيجية
وذاك ال�شي عالش كنلقاو كاين مجموعة ديال املناطق الصناعية شبه
املهجورة ،لكن كاين بعض املناطق اللي فيها فرص جد مهمة ،أخص
بالذكر على سبيل املثال وليس الحصر إقليم جرسيف في الجهة
الشرقية.
السيد الوزير 3000 ،منصب قار ديال النسيج وأكبر منتج بالجهة
الشرقية ديال الزيتون اللي الزيتون ديال جرسيف كيم�شي للمناطق
أخرى باش يتعلب ويتصدر.
لذلك ،السيد الوزير ،نطالبكم بإلحاح من هذا املنبر أنه نخرجو
املنطقة الصناعية لجرسيف في أقرب وقت ،وما كنقولوش منطقة
صناعية ديال  100هكتار باش تبقى لنا مهجورة وإنما ممكن نمشيو
تدريجيا بـ  ،10بـ  20هكتار باش ما نفلتوش هذه الفرص الصناعية
الواعدة بهذا اإلقليم.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الرد السيد الوزير.

السيد وزير الصناعة والتجارة:
السيد الرئيس،
وعندك الحق اإلدماج مازال ما وصلنا للمبتغى ،حتى في الصناعة
الغذائية اللي عندنا إدماج ديال  ،%25وهذا مازال خصنا نشتغلو عليه.
الصناعة التركيبية عندك الحق ،ولكن أيضا ولت صناعة
تصميمية ،وبحال اللي قلتي السلسلة والصدايف كنجيبوهم من تركيا،
عندك الحق ،ولكن ولينا كنصنعوهم هنا وكاين صناعة السلسلة اللي
كاينة منذ  40سنة في املغرب باقية متواجدة )YKK( ،باش ما نقول
لكش السمية ،باش نكونو منصفين.
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ثالثا ،بالنسبة للعقار الصناعي عندك الحق ،جرسيف كاينة
إمكانيات وكاين مستثمر اللي معروف في جرسيف ،مستثمر في الناظور
وفي وجدة اللي نشتغلومعه لتقوية القدرات اإلنتاجية ديالوومستثمرين
آخرين ،وكاين مدن أخرى اللي الزم نحولو لها هذه الصناعات التركيبية،
املدن الصغيرة واملتوسطة اللي عندها يد عاملة اللي كتسنى التشغيل
واللي يمكن لها تقوي التنافسية ديال البالد.
بالنسبة للمشكل ديال اإلدماج ،املشكل ديال اإلدماج أشنو هو؟
ما�شي غير ( )les accessoiresاملشكل ديال اإلدماج حتى في النسيج
براسو والتحوالت اللي كاينة اليوم في السوق اللي تحتاج تدوير النسيج،
وهذا اللي كنشتغلو عليه وإن شاء هللا نكونو متوفقين باش نخلقو هاذ
فرص الشغل 80.000 ،فرصة شغل اللي عندي في النسيج ،خصني
نخلقها في هذه الوالية ،ونتوفقو ،إن شاء هللا ،نخلقوها جميع في كل
أنحاء اململكة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
أشير بأنه كان مبرمج ضمن هذه السلسلة ديال األسئلة املوجهة
إلى قطاع الصناعة والتجارة سؤال حول "مراجعة النظام األسا�سي
للغرف" ،هذا السؤال تم تأجيله بطلب من مجموعة الدستوري
الديمقراطي (االجتماعي).
إذن بذلك ننهي األسئلة املوجهة إلى هذا القطاع ،ونشكر السيد
الوزيرعلى مساهمتكم القيمة في هذه الجلسة.
ننتقل إلى قطاع االقتصاد واملالية ونرحب بالسيدة الوزيرة الحاضرة
معنا ،ونستهل األسئلة املدرجة في هذا اإلطار بسؤال للفريق االشتراكي
حول "الوضعية املالية واالجتماعية للمتقاعدين" ،فليتفضل السيد
رئيس الفريق املحترم.

املستشار السيد يوسف أيذي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزير املحترمة،
يثير نظام التقاعد املتبع حاليا في املغرب انشغال معظم املوظفين
العموميين والخواص ،كما يثير غضب جل املتقاعدين منهم ممن
يقضون سنوات من حياتهم مخلصين لعملهم ومتفانين فيه ،فتصبح
مرحلة التقاعد بالنسبة لهم مأساة.
لذلك نسائلكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،عن التدابير املالية
واالجتماعية املمكن اتخاذها لدعم هذه الشريحة.
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
هناك سؤال آخر ديال الفريق الحركي ،تجمعه مع األول وحدة
املوضوع ،نقترح طرحه دفعة واحدة ،وباش يكون جواب واحد.
تفضل السيد الرئيس ،رئيس الفريق الحركي.

املستشار السيد مبارك السباعي:
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
األكيد أن صناديق التقاعد على مشارف اإلفالس من جديد ،وهي
وضعية تتطلب تدخالت استعجالية إلنقاذها.
في هذا اإلطار ،نسائلكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،عن تصور
الحكومة إلصالح أنظمة التقاعد ومعالجة اختالالتها؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيدة الوزيرة،
تفضلو للجواب على السؤالين دفعة واحدة ،إلى كان ممكن تجي
للمنصة أو اختاري.

السيدة نادية فتاح ،وزيرة االقتصاد واملالية:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السادة املستشارين املحترمين.
كنشكركم ،أوال ،للتطرق لهاذ املوضوع ذي األهمية القصوى اللي
هو أنظمة التقاعد واإلصالحات اللي خصنا نجيو بها بسرعة ،ألن الهدف
هو ضمان ديمومة والحفاظ على استمرارية والتوازنات املالية ألنظمة
التقاعد للدفاع على حقوق جميع املنخرطين ،الناس اللي فالتقاعد
ولكن كذلك الناس اللي مازال كتشتغل ،وأكثر من ذلك األجيال اللي
يااله غتنخرط في سوق الشغل ،كذلك ما نساوش بأن هاذ األنظمة
عندها دور مهم في املساهمة الفعالة في تمويل االقتصاد الوطني.
كيصعاب تشخيص وضعية حالة التقاعد فهاذ الظرف الزمني،
ولكن البد من التذكير ببعض املعطيات ،كيف ما تتعرفو جميعا فكاين
 4ديال األنظمة اللي اليوم هم "الصندوق املغربي للتقاعد"" ،النظام
الجماعي ملنح رواتب التقاعد"" ،الصندوق الوطني للضمان االجتماعي"
و"الصندوق املنهي" اللي كيمثل نظام تكميلي اختياري لفائدة الناس في
القطاع الخاص والعام ،باقي مازال الصندوقين الداخليين لبنك املغرب
واملكتب الوطني للكهرباء واملاء.
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فمنظومة التقاعد اللي يمكن نقولو عليها هي أن كاين غياب رؤية
منسجمة لقطاع التقاعد ،وجاء هذا نتيجة تراكمات تاريخية ،وبالتالي
كاين تباين فاإلطارات املؤسساتية لألنظمة والحكامة ديالها ،وكذلك
تباين في طرق التدبير واالشتغال ديال هاذ الصناديق ،كاين تفاوت بين
األنظمة نتيجة عن غياب العدالة بين املنخرطين.
كاين كذلك ضعف في نسبة التغطية ،اليوم عندنا تقريبا  4.4ديال
الناس اللي كيساهمو فهاذ أنظمة التقاعد واملستفيدين إال  1.4مليون
أي  %43من الساكنة النشيطة ،كيفما تتعرفو كاين الورش الكبير اللي
جاء به صاحب الجاللة نصره هللا ،باش يكون توسيع هاذ التقاعد
للفئات اللي ما كتستافدش منها اليوم.
باش ما نطولش فاملؤشرات ،ولكن الزم نذكرو بمدى هشاشة هاذ
التوازنات املالية ،نعطي  2ديال األرقام ،فيما يخص تاريخ بروز العجز
اإلجمالي حسب الصناديق كيتراوح ما بين  2015و ،2023إذن راه وصل
الوقت ،كذلك تاريخ نفاذ االحتياطات حتى هو كيتراوح ما بين 2028
و.2044
نذكر كذلك بالتوصيات اللي جات بيهم اللجنة الوطنية املكلفة
بإصالحات نظام التقاعد:
 أوال ،اعتبارمنظومة القطبين كإطارعام لإلصالح؛ توسيع التغطية االجتماعية ،ذكرتها؛ وإدراج اإلصالحات املقياسية لنظامات املعاشات املدنية في إطاربالطبع حواراجتماعي.
اليوم ،اإلنجازات تم هاذ اإلصالح املقيا�سي في  2016للمعاشات
املدنية ،ولكن عندنا وعي بأن هاذ اإلصالحات املقياسية اللي قمنا بها
اليوم غير كافية باش نجيو بواحد اإلصالح كافي لألنظمة ديال التقاعد،
فتمت دراسة تقنية اللي مكنتنا اليوم باش يكون عندنا رؤية وتصور
حول املعايير والجوانب التقنية ملنظومة القطبين الخاص والعام،
السيما اللي متعلقة بالهيكلة وكذلك السيناريوهات اللي يمكن لنا
نعتمدوها.
فبالطبع ،أهم حاجة اللي خصنا نطرق لها اليوم هي أن مع جميع
الشركاء وبدا هاذ ال�شي في الحوار االجتماعي ،اللي تم التوقيع على أهم
القرارات في  30أبريل ،أن نشاركو جميع الشركاء ألن هذا ملف صعب
وخصنا نشتغلو جميع ،كاينة دراسة تقنية ،ولكن كاين واقع ،خصنا
نعجلو بهاذ امللف للمغاربة كلهم ينتظرونا باش نجيو بحلول.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
إذن التعقيب الفريق االشتراكي ،تفضل.
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املستشار السيد يوسف ايذي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
هاذ املوضوع ديال التقاعد يثير إشكاالت بنيوية في بالدنا ،طبعا
هو نتاج ديال واحد التدبير �سيء اللي امتد منذ السنوات األولى ديال
االستقالل ،ألنه في مرحلة من التاريخ في بالدنا الدولة ما كانتش تتخلص
املساهمات ديالها في الصندوق ديال التقاعد ،وكانواملوظفون تيساهمو.
في الوقت اللي وقعت األزمة ألنه العدد ديال الناس اللي غادي يتحالو
على التقاعد ولى مرتفع ،ولينا في اإلصالحات املقياسية اللي تحدثتم
عليها في  2016واللي زادت أزمت الوضعية ديال املتقاعدين.
اليوم ،عندنا إشكال ثقافي في النظرة ديال هاذ الناس ،تنتشاركو
فيها كاملين احنا كمجتمع ،كحكومة ألنه بحال إلى هاذ املتقاعدين
ساال وقتهم ،دار اللي عليه وتنلوحوه ،ال أجرة اللي كتراعي الوضعية
االقتصادية للبالد واللي تراعي الحجم ديال تكلفة املعيشة ،ال مصاحبة
في الخدمات االجتماعية والصحية اللي املتقاعد محتاج لها ،ال إجراءات
امتيازية حتى في أبسط األمور ،نهضرو على النقل العمومي ،نهضرو على
الولوج لألنشطة الترفيهية ،نهضرو على اإلجراءات امتيازية لصالح هاذ
الفئة في السياحة ما كاين حتى حاجة ،ونجيو اليوم بنفس املنطق اللي
دبرنا به األزمة في  2016ونتحدثو على إصالحات معيارية اللي بكل تأكيد
غادي يأدي فيها املوظف العمومي الثمن.
ولذلك ،نعتبر احنا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل على أنه
اإلصالح ديال الصناديق ديال التقاعد البد فيه من نظرة طويلة ونظرة
إستراتيجية اللي تعتق املوظف من هاذ اإلشكال.
اليوم ،التسريبات اللي تتم في الصحافة ديال أنه الحكومة عازمة
على الرفع من سن التقاعد وعلى مراجعة املعدل املحتسب في احتساب
املعاش ،خلق رعب حقيقي في الصفوف ديال املوظفين املقبلين على
التقاعد ،خص الوضوح ،خص االجتهاد ،خص املراعاة ديال املصالح
ديال هاذ الفئات.
شكرا السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة لكم ،السيد املستشارمن الفريق الحركي ،للتعقيب.

املستشار السيد عبد الرحمان الدري�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السيد الوزير،
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إخواني املستشارين واملستشارات،
كما تتعرفي ،السيدة الوزيرة ،ربما جاء في الكلمة ديالك التشخيص
الحقيقي للوضعية ديال األنظمة ديال التقاعد ،احنا سمعنا منك
تشخيص ،سمعنا منك كذلك اإلشكاالت اللي عرفتها وكذلك التراكمات
ديال مجموعة ديال الحكومات اللي هي متعاقبة ،هذا كله ما كان فيه
االختالف.
اليوم ،السيدة الوزيرة ،تنهضرو على املستقبل ،واملستقبل غامض،
على اعتبار أنه في الكالم ديالكم ،السيدة الوزيرة ،كان فيه واحد التردد
ألن خصنا نتسناو ،احنا بغينا برنامج الحكومة أوال اللي كان تعهد
أنه غادي يجي بواحد الحلول ولكن حلول مع الفرقاء اللي في األنظمة
متفقين.
بغينا ،السيدة الوزيرة ،نعرفو واش واخذين بعين االعتبار اللجنة
اللي كانت تدارت اللي تق�صي الحقائق اللي جات بمجموعة ديال
التوصيات ،هاذ الناس دبا تظلمو ،هاذ الناس كان تيتقطعو لهم من
األجر ديالهم هاذ ال�شي ديال التقاعد ،بغينا نعرفو شكون اللي كان ما
أعطاش الحق ديالو ،هي الحكومات املتعاقبة ،اليوم هاذ الناس كلهم
عندهم واحد التخوف كبيرجدا من الرؤية ديال الحكومة للمستقبل.
بغينا ،السيدة الوزيرة ،في هاذ القاعة اليوم واحنا تنعرفو الشفافية
والطريقة باش تتعاملي ،السيدة الوزيرة ،ما �شي بوحدكم غادي تاخذو
هاذ املسؤولية ،هذه مسؤولية الجميع ،باش نكونو واضحين ،وهذه
ما�شي مسؤولية ديال اليوم ،ما بغيناش حلول ترقيعية عاود ثاني اللي
نجيو في  2026وال  2028ونقولو للناس عاود ثاني خصنا نعاودو نراعيو
لهذه املسألة هذه.
خصكم تاخذو املسؤولية ديالكم كاملة ،السيدة الوزيرة ،باش
تلقاو حلول ناجعة لهاذ الناس ،وهذا امللف خصو يتطوى وخصو
يكون بشراكة حقيقية مع الناس ،ألنه الناس راه حاليا متخوفين ،وهللا
يجازيك بخير ،راه ما يمكنشاي هذا امللف هذا يتطوى إال في الوقيتة
ديالكم ،عندنا فيكم ثقة كبيرة جدا حتى الشركاء ،ونقول واحد
القضية ،حتى الناس ما غادي تلقاي منهم إال اليد الداعمة لهذا امللف
هذا ،ألن هاذ ملف حقيقي وديال واحد الشريحة من املجتمع اللي ما
يمكنش اليوم أعطت ال�شيء الكثير لهذه البالد هذه واليوم صافي سلينا
بهم كما قال السيد املستشار ونقولو لهم راه احنا في إطار كنشوفو
كيفاش غادي نديرو ..ما كاينش غادي نشوفو كيفاش نديرو ،هذا حق،
وراه ما غاديش تديرو فيهم الصدقة ،راه ما كايناش صدقة ،راه بغينا
نعطيوهم �شي حاجة اللي هي حق ديالهم ،وبغينا هذا الحق ديالهم
يكون باين واضح ،ما�شي بطريقة ملتوية وال هللا يجازيك بخير ،السيدة
الوزيرة ،احنا تنعرفو العمل ديالك ،بغينا هذا امللف هذا تاخذوه بـ ..إذا
كانت الحكومات املتعاقبة تخلت ،ما بغيناكمش تخاالو عليه..
وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيدة الوزيرة كاين رد؟
تفضلوا السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت.

السيدة وزيرة االقتصاد واملالية:
شكرا السادة املستشارين.
أوال ،احنا واعيين بأن الظروف صعبة للمتقاعدين ،ولكن كما قلت
كاين تفاوت ،وبالتالي خص يكون اإلصالح ديال جميع الصناديق في
نفس الوقت ،ما كاينش حتى غموض وما غنطويوش امللف اللي مازال ما
فتحناهش ،فبالتالي أشنو قلنا لكم؟ قلنا كاين واحد التشخيص ومهم
نقومو بهذا التشخيص واحنا متفقين عليه ،وهذا بعدا أمر مهم جدا
اللي متفقين على التشخيص.
ثانيا ،قامت اللجنة بالتوصيات وكانت دراسة تقنية ،هي دراسة
تقنية كان الزم وزارة املالية تجمع ،أوال ،الصناديق ونتفقو ،ألن عندنا
خبراء داخل الصناديق ،عندنا تجربة ،عندنا واقع ،وكان بالتالي قبل
ما نفتحو هذا الحوار اللي احنا بصدد فتحه مع جميع الشركاء ،يكون
اقتناع داخل الصناديق وداخل وزارة املالية باش هذه الحلول اللي
غادي نجيو بها نكونو احنا مقتنعين بها وتكون عملية ،وبالطبع ما
بغيناش نجيو غيربحلول لـ  3سنوات املقبلة أو  4سنوات املقبلة.
اللي على عاتقنا هو يكون عندنا تصور فيه  40 ،30سنة واش غادي
نمشيو للحل ديال  40سنة دفعة واحدة ،غادي نتكلمو ،غادي نشوفو
أشنو هو اللي معقول واللي يمكن لنا نوصلو له ،وبالتالي إن شاء هللا في
األيام وال األسابيع املقبلة غادي نجتمعو ونشتغلو على هاذ ال�شي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
وننتقل إلى أسئلة أخرى ،ويتعلق األمر بـثالث أسئلة تجمع كذلك
بينها وحدة املوضوع ،تتعلق بـ"ارتفاع األسعار وحماية القدرة الشرائية
للمواطنين".
ونستهلها بسؤال للفريق االشتراكي.
تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد عبد السالم بلقشور:
شكرا السيد الرئيس.
السؤال ديالنا ،السيدة الوزيرة ،حول التدابيرواإلجراءات الحكومية
املتخذة من أجل محاربة غالء األسعار وحماية القدرة الشرائية
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للمواطنين.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال املوالي ملجموعة العدالة االجتماعية.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد املصطفي الدحماني:
نفس السؤال السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال األخيرفي هذه األسئلة التي تجمع بينها وحدة املوضوع للفريق
الحركي.
تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيدة الوزيرة.
بعد الوباء جفت السماء وجاء الغالء فصار املواطن ال يسأل رفع
القدرولكن يسأل اللطف فيه.
على هذا األساس نسائلكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،حول الحلول
العملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
تفضلو السيدة الوزيرة للمنصة ،عندك  9ديال الدقائق من أجل
الجواب على هذه األسئلة التي تجمع بينها وحدة املوضوع.

السيدة وزيرة االقتصاد واملالية:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
كما ذكرتو حماية القدرة الشرائية للمواطنين من أولويات تدخل
الحكومة ،والتي تتخذ من أجلها إجراءات مختلفة ،من بينها تلك املتعلقة
باستقراراألسعاروالحفاظ بالطبع على هاذ القدرة الشرائية للمواطنين.
البد من التأكيد بداية أن بالدنا تشهد على غرارمجموعة من الدول
ظرفية استثنائية ،فبعد أزمة "كوفيد ،"19-اليوم هاذ الظرفية تتميز
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بالتوتر الجيوسيا�سي الذي تعرفه أوروبا ،والذي كان له تداعيات على
مجموعة من االقتصادات املجاورة ،فجزء كبيرمن حاجيات الدول من
القمح أو الطاقة كان مصدرها هما أوكرانيا وروسيا ،كذلك الضغط
الذي خلفه هذه النزاعات على األسواق العاملية للنفط واملواد الغذائية،
اللي أصبحت كتعرف ارتفاعات غير مسبوقة ،وتزامنت هاذ الظرفية،
وذكرتو السيد املستشاراملحترم بظرفية وطنية بسبب تأخرالتساقطات
املطرية ،مما أثرسلبا على املوسم الفالحي.
فلمواجهة هاذ الظرفية الطارئة ،تقوم الحكومة ،أوال ،بتتبع مستمر
ومتواصل لحاالت األسواق فيما يخص التموين ،ولكن كذلك مستويات
األسعار ،نتطرق لها يمكن من بعد ،وكاين لجان اللي كتخرج بتكثف
فاألسواق ومازالين غاديين نضاعفو هاذ الجهود باش نبقاو نراقبو
التموين واألسعار.
بالنظر إلى استمرار هاذ ارتفاع األسعار الدولية ،فاتخذنا عددا من
اإلجراءات ،ما فيها باس إال ذكرنا هاذ اإلجراءات:
أوال ،فيما يخص القمح ،فتم تعليق الرسوم الجمركية وإيرادات
القمح الصلب ،االستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات
القطاني وتطبيق الحد األدنى من الرسوم الجمركية على الزبدة.
فيما يخص التكلفة املتوقعة لدعم القمح اللين فهي تقريبا 7.3
ملياردرهم لهاذ السنة.
فيما يخص املواد الطاقية ،فالبد أن نميز بين نوعين :غاز البوطان
كيفما كتعرفو كاين ارتفاع مهم جدا لسعر هاذ املادة ،فاليوم تقريبا
املعدل ديال  95أو  100درهم اللي كتمولها الدولة في القنينة ،فالتكلفة
اللي خاصة بغاز البوطان يقدر يوصل تقريبا ألكثر من  20مليار لسنة
 ،2022أي ونزيدو عليها كذلك السكر اللي غادي تكون التكلفة ديالو 4
ديال املليار ،إذن إال اخذينا غير صندوق املقاصة آخر أبريل  11.8ديال
املليار ،إذن ارتفاع مهم جدا إذا قارناه 6 ،مليار سنة  ،2021هذا فيما
يخص املقاصة.
ولكن كذلك كاين إجراءات مهمة أخرى:
فيما يخص الدعم اللي تعطى ملهنيي قطاع النقل 180 :ألف عربة،
أشنو الهدف ديالو؟ هو أن بالرغم من أن كاين مواد اللي منتوجة
فاملغرب كترتفع بسبب التكلفة ديال النقل ،وكذلك الناس اللي كيلجؤو
للنقل العمومي ،فبالتالي كاين دفعتين اللي غادي تكلف الدولة مليار
ديال الدرهم؛
ما ننساوش كذلك أن الحكومة قامت بتخصيص تقريا  6ديال املليار
الدرهم في تحسين القدرة الشرائية بتسوية الترقيات ديال املوظفين؛
كذلك دعم لقطاع السياحة ألن كانو كيعانيو ،عرفنا كذلك املعاناة
ديال هاذ القطاع 2 ،ملياردرهم ،وقطاع الفالحة بعد التوجيهات امللكية
السامية تخصيص  10ماليير ديال الدرهم و 13مليار ديال الدرهم
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للمقاوالت عبر( )le remboursementديال ( )TVAاللي واعدنا بيه خالل
في شهر دجنبر وتم ( )le remboursementديال هاذ  13مليار لجميع
املقاوالت.
هاذي بعجالة التدابير اللي تتعرفوها ،ولكن البد من التذكير ديالها،
هي ظرفية صعبة عندنا مشكل فالرؤية ديال شحال غادي تستمر هاذ
األزمة ،فبالتالي كنتطرقو للمواد األساسية للفئات الهشة ،ولكن ما
خصناش نرهنو املجهود اللي خص تقوم بيه الدولة فاألوارش الكبرى
األخرى اللي هي الحماية االجتماعية ،هي إصالح منظومة التعليم
والصحة وكذلك االستثمار العمومي اللي كيطلب منا مجهودات كبرى
فامليزانية ديال الدولة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،السيدة الوزيرة ،على الجواب.
ننتقل للتعقيبات ،وأعطي الكلمة للفريق االشتراكي ،تفضل.

املستشار السيد عبد السالم بلقشور:
شكرا السيدة الوزيرة.
هو فالحقيقة ما تفضلتم بتقديمه ال يمكن تبخيسه بأي حال من
األحوال.
على كل حال احنا عندنا تقدير واحترام خاص لوزارة املالية والدور
ديالها اللي تتقوم به وهذا منذ سنوات ما�شي عاد اليوم ،ولعل تدبير
وزارة املالية للتحويالت املالية في إطار جائحة كورونا وتوصل املواطنين
برسائل نصية فالهواتف ديالهم بذيك السرعة والنجاعة باش تأدت
هاذيك املأمورية بتعليمات من صاحب الجاللة نصره هللا ،يعني كانت
تتحظى دائما وزارة املالية بمكانة خاصة.
لكن اليوم ،السيدة الوزيرة ،الجواب ديالكم كان في إطار ما يسمى
باالستراتيجية اللحظية ،املخططات اللحظية لكن ما�شي مخططات
استراتيجية ،احنا ملي ساءلناكم حول املحاربة ديال غالء األسعار ،ألنه
اليوم كاين غالء األسعار واملنحى تيبان أنه تصاعدي ،وإلى كانت كوارث
طبيعية غدا أو بعد غدا بمعنى أننا تنساءلوك من خاللك الحكومة
على حلول استراتيجية ديال بالدنا ،والحلول االستراتيجية ما هي إال
األمن الطاقي واألمن الغذائي واألمن املائي ...إلخ ،متى كتبقى عندنا
هاذ التبعية الطاقية؟ واحنا تكلمنا على برنامج "نور" سنوات اللي ما
عمرنا بقينا سمعنا عليه حتى �شي حاجة ،إلى متى غتبقى عندنا هاذ
التبعية الغذائية؟ كنستوردو النباتات الزيتية وكنستوردو زيوت املائدة
ونستوردو الحبوب ،نستوردو ...إلخ إلى متى؟
إذن غدا هاذ ال�شي اللي قدمتي لينا اليوم هي تحويالت داخل
امليزانية ،يعني غدا إذا إلى جاك توجيه من عند السيد رئيس الحكومة
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باش نقصو من هاذيك  195مليار اللي عندكم ديال االستثمار اليوم
تحولوها لصندوق املقاصة راه غتقومو بها ،يعني ما�شي إجراء هذا إجراء
تقني يعني ( ،)c’est des écritures comptablesواحد الكتابات اللي هي
محاسباتية ال غير ،ولكن اإلجراءات الحقيقية االستراتيجية اللي تتأمنا،
أنا تنتكلم على اآلمان واألمن فيما يخص الطاقة وفيما يخص األمن
الغذائي واألمن الطاقي واألمن املائي ،األمن املائي من عند هللا سبحانه
وتعالى ولكن حتى احنا خصنا نديرو مجهود في هذا الباب.
أما أننا اليوم تنتكلمو على أننا رفعنا الحواجز الجمركية فهاذي
وهاذي وصلنا اليوم  12مليار في صندوق املقاصة عوض  6مليار السنة
املاضية ،فهذا ما كنشوفش فيه مجهود ،أي واحد فينا فهاذ اإلخوان
وأبسط املغاربة يقدر يدير هاذ ال�شي)un simple comptable( ،
يدير لينا هاذ ال�شي ،ولكن أنا كنساءل الحكومة أشنو هي اإلجراءات
االستراتيجية؟ ما�شي اللحظية ديال اليوم.
وإلى تكررت األزمة العام الجاي والعام اآلخر والعام اللي من بعد
منو ،معناه أنه نوقفو االستثمار ونتبعو املقاصة باش نقدرو نحافظو
على القدرة الشرائية وبالتالي غادي نطيحو فاملشاكل الكبرى اللي
هي غنفقدو مناصب الشغل وغنفقدو اإلنتاجية وغنفقدو القدرة
التنافسية وغنفقدو األشياء املهمة اللي كتقدر تضمن لينا خلق الثروة
في بالدنا ،وهذا اللي كنتمنا أنك تعقبي علينا فهاذ االتجاه وتطمئنينا في
إطارالسياسة الحكومية املستقبلية في هذا املجال.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة في إطارالتعقيب ملجموعة العدالة االجتماعية.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد املصطفي الدحماني:
السيد الرئيس،
شكرا ،السيدة الوزيرة ،على هاذ التوضيحات.
لكن رغم أن اإلقراربغالء املعيشة ال يحتاج إلى تقديم دليل ،فاملغاربة
يحسون به ويكتوون به كل يوم ،فال بأس أن نتوقف عند أرقام أساسية
صادرة عن املندوبية السامية في التخطيط ودون الدخول في تفاصيل
كثيرة تقدمها النشرة الدورية لهذه املندوبية بخصوص شهر مارس
املنصرم ،حيث أكدت أن املقارنة بين أسعارمارس  2022ومارس 2021
أثبتت ارتفاع الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك ،بزيادة تصل إلى
أكثرمن  %6خالل شهرمارس  2022وارتفاع أثمان املواد الغذائية بأكثر
من  ،%10وهو ما يعني مؤشر التضخم األسا�سي بنسبة أكثر من %4
باملقارنة مع شهرمارس .2021
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وإذا كان من الطبيعي أن نبرر بعض هذه الزيادات بالتقلبات
السياسة الدولية والحروب وكورونا وغيرها من املبررات ،فهذا التبرير
ال يعفي من ضرورة اإلقرار كذلك بضعف داخلي مرتبط بعدم فعالية
منظومة املنافسة في السوق املغربية ،وضعف أدوات مراقبة حرية
التنافس ومحدودية أدوات مراقبة املمارسات املخلة باملنافسة ومجابهة
املمارسات االحتكارية واالتفاقات والتواطؤات في السوق.
إشكال آخر ،غير مفهوم في ردكم السيدة الوزيرة ،وهو أنه عند
األزمة واشتداد ارتفاع األسعار ،سرعان ما ننبري لتبرير ذلك باالرتفاع
لألسعارفي األسواق الدولية ،لكن حين تتراجع هذه األسعاربهذه األخيرة
نفاجأ بإبقاء الوضع على ما هو عليه باملغرب.
وعلى مستوى التدابير ،وإذا كان الجميع متفق على صعوبة الوضعية
فالحكومة لديها ،كما ذكرتم ،ما يكفي من األدوات للتدخل وتخفيف
الضغط على األسر والطبقات املتوسطة والفقيرة ،من خالل سياسة
تجمع بين اإلجراءات االستعجالية ذات األثر اآلني ،من خالل التدابير
السياسية ومن خالل كذلك التدابيراإلصالحية ذات األثراملمتد.
فمن جهة الحكومة تمتلك األداة الضريبية وخاصة إصداراملراسيم
لوقف استيفاء الرسوم الجمركية على السلع األساسية املستوردة،
تقليص رسوم الولوج إلى أسواق الجملة كالخضر والسمك ،تقليص
بعض الرسوم املفروضة على املحروقات وعلى قطاع نقل البضائع
واألشخاص ،وهذه اإلجراءات ال أعتقد على أنها تؤثرعلى املوازنة العامة
للدولة ،طاملا أن هذه اإلجراءات تشجع االستهالك ،وعند تشجيع
االستهالك يمكن استغالل هذه املداخيل عن طريق مداخيل الضريبة
على القيمة املضافة.
من جهة ثانية ،يمكن يعني دعم هذه التدابيربواسطة تسريع الدعم
االجتماعي واالستفادة من تجربة الحكومة السابقة في إطار دعم األسر
الهشة بواسطة تحويالت مالية سريعة ،على غرار ما عشناه في أزمة
كورونا.
وشكرا.
باقي عناصرتعقيب سندلي بها كتابة لكم السيدة الوزيرة.

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

املستشار السيد عبد الرحمان الدري�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السيد الوزير،
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غير مرة أخرى ،السيدة الوزيرة ،البركة ديال هللا والحكمة ديال
صاحب الجاللة والصبرديال املغاربة في الحقيقة وهاذ كذلك اإلجراءات
اللي درتو ،باش ما نقللوشاي في الحقيقة من اإلجراءات اليوم ،إجراءات
اللي هي مهمة جدا واللي أعطت الوقع ديالها.
ولكن كانت فئوية ،السيدة الوزيرة ،عالش؟ ألنه ما�شي كل�شي الناس
موظفين ،ما�شي كل�شي الناس تيديرو النقل ،ما�شي كل�شي الناس تيخدمو
في السياحة ،ما�شي كل الناس عندهم ( ،)les entreprisesوبالتالي هذه
إجراءات ديال واحد املجموعة اللي متفقين أنها تيستخدمو عندها
الناس.
بغينا ،السيدة الوزيرة ،أنه يكون إجراءات حقيقية اللي تم�شي
لهذاك البسيط جدا اللي كان تيخلص  80درهم لبيدو الزيت ،اليوم
تيخلصو بـ  150دهم ،وما بقاش عندو كي يدير باقي يزيد ،ما عندوش
منين يجيبها ،كان تياخذ املواد القطنية ،اليوم املواد القطنية بغيناك
تشوفي األسعار ديالهم كيفاش ولت ،السيدة الوزيرة ،هاذ ال�شي راه ما
تنرجعوهش لكم ،هذا واقع ،والغالء راه عارفينو منين جاي ،ولكن بغينا
فيه إبداع ،وما�شي إبداع ديال حلول حالية اللي يمكن لنا نحلو بها ،ال
بغينا حلول ،كما قال ال�سي عبد السالم ،اللي يمكن تكون على املدى
البعيد ،وغادي نعطي بعض األمثلة ،السيدة الوزيرة ،اللي ممكن تاخذو
بها:
ملي كان كوفيد بعض اإلجراءات تدارت ،هو أنه تدارت  %-40في
امليزانية ديال التسيير ،عالش اليوم ما نديروشاي ( %40املقصود:
 )%-40في امليزانية ديال التسيير كنهضر ،وراه ممكنة ،من  519مليار
ديال الدرهم يمكن لنا من  %-40غادي نحلوبها مجموعة ديال املشاكل،
وراه ما كايناش اإلدارة اللي ما غاديش تم�شي معكم فيه السيدة الوزيرة،
وهذا إجراء يمكن لكم تديروه ،ويم�شي القضية ديال التحلية ديال املاء،
ونم�شي عوض ما نبقاو نتسناو البركة ديال الشتاء تطيح عند أوكرانيا
وروسيا باش نجيبو القمح ،اللهم نخدمو بهاذ ( )les stationsاللي عندنا
وعندنا مناطق كبيرة جدا يمكن لنا نستثمرو فيها.
خصنا دبا حاليا التصرف اللي يمكن لويخرجنا من هذه اإلشكاليات،
يكون عندنا أمن غذائي حقيقي ما�شي نبقاو اليوم وزايدون كان واحد
الصندوق اللي دارو سيدنا هللا ينصرو ،لم ال نعاودو هذا الصندوق
هذا؟ املغاربة كلهم مستعدين باش يتعاونو ،الناس اللي عندهم يتعاونو
مع الناس اللي ما عندهمش ،راه كاينة حاليا كل�شي هذه األزمة كنعرفوها
ويمكن السيدة الوزيرة نوصولو للمناطق النائية ،راه العدالة املجالية
الناس اللي بعاد راه ما�شي في هذا املحور اللي كتشوفو؛ راه كاين املناطق
اللي ما القياش ما تاكل.
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيدة الوزيرة هل هناك رد؟
تفضلي السيدة الوزيرة.

السيدة وزيرة االقتصاد واملالية:
شكرا السيد الرئيس.
السادة املستشارون املحترمون،
أوال ،اللي نقدر نقول هو احنا متفقين على املنطق ديال هذه األزمة
خصها تدبر بإجراءات آنية اليوم ،ولكن ما خصناش نقصو من الوثيرة
ديال اإلصالحات الكبرى ،ما يمكن لنا غير نتفقو على هاذ ال�شي والوقت
اللي كتقول بأن هذه التدابير اللي كنديرو اليوم هي غير (des écritures
 )comptablesاسمح لي ،ما يمكنش نتفق معها ،ألن نقدرو نتخباو مورا
األزمة وما نقوموش بهذه اإلصالحات ،فالتدبير السليم لهذه األزمة هو
أننا نجيو بإجراءات اللي ما يمكن لهاش تحيد العبء على املواطنين،
واحنا عارفينو ،ولكن تنتقص منها وخصنا نبقاو مستمرين في هاذيك
األوراش الكبرى :الحماية االجتماعية ،التعليم والصحة ،ولكن كذلك
االستثمار واإلقالع ديال االقتصاد ،فما يمكن لكمش تقولو لنا بأن
اليوم اخذينا من هذه البالصة وحطينا في هذه البالصة وتنتسناو األزمة
ما يمكنش ،ألن ..حاجة أخرى مهمة هي خصنا نبقاو محافظين على
توازنات نسبية في ميزانية الدولة ألن مازال محتاجين للتمويالت ،مازال
محتاجين للمستثمرين ،وخص تكون عندنا مصداقية ،وراك شفتوبأن
كاين منشور ديال صندوق النقد الدولي اللي كيثمن هذا التدبير اللي
تنديرو اليوم حاليا ،ألن كاين واحد ( )ciblageديال املساعدات ،ما
كرهناش نساعدو املواطنين كلهم ،ولكن راه الواقع ديالنا االقتصادي
وامليزانية ديالنا معروفة ،ولكن ما خصناش نرهنو األوراش الكبرى اللي
خصنا نبقاو مهتمين بها في املستقبل.
ثانيا ،فيما يخص ..احنا متفقين بأن كاين ارتفاع في األثمنة ،ولكن
هذاك التضخم ديال  %4خصنا نقارنوه مع أمريكا  ،%8نقارنوه مع أوربا
 ،%6.8فبالتالي هاذ  %4راه عندها ضغط على الجيوب ديال املغاربة،
ولكن راه احنا في أزمة عاملية ما كنبرروش بأزمة عاملية ،هذا واقع ،راه
كلنا عارفينو %4 ،كثيرة ،ولكن إذا قارناها كيبقى نسبة معقولة إذا
قارناها ،وبالتالي ما يمكن لناش نقولو بأن راه احنا متغافلين على هذه
الوضعية.
تكلمتو كذلك على املنافسة ،فاحنا بصدد مراجعة القانون
والحكامة ديال األسواق ،فالحكومة صادقت على هذا اإلصالح ديال
مشروع القانون ،وإن شاء هللا في األسابيع املقبلة غادي يمكن لنا نجيو
حدا مجلسكم املوقرباش ناقشو هذه اإلصالحات.
كذلك ،تكلمتم على بعض املشاريع الهيكلية ،بغيت نطمأنكم املاء هو
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مشكل كبير ،املاء الصالح للشرب وكذلك الفالحة ،غيمكن نعاودوالنظر
في املنتوجات اللي بغينا ،وبالتالي فمشروع التحلية في الدار البيضاء راه
اعطيناه االنطالقة ،وكاينين مشاريع أخرى جاية فبعض املدن الكبرى،
هذا حل كبيراللي غادي يساعدنا باش نتطرقو للمشكل ديال املاء ،اللي
غادي يكون عندو واحد النتائج جد مهمة على االستراتيجية إن شاء هللا
الفالحية فاملستقبل.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيرة.
إذن ننتقل إلى سؤال آخر تقدم به الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية ،حول "التدابيراملتخذة إلنقاذ الشركات من اإلفالس".
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد طارق الويداني:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيدة الوزيرة.
ما هي التدابيراملتخذة إلنقاذ الشركات من اإلفالس؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السيدة الوزيرة الجواب.

السيدة وزيرة االقتصاد واملالية:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار،
أظن أنكم كتكلمو على نسبة اإلفالس ،خصوصا فهاذ الظرفية منذ
أزمة كوفيد ،فخصنا نظرو لهاذ املشكل أوال ،كمشكل كان قبل األزمات
وكاين ضعف بعض املقاوالت ،خصوص منها الصغرى ،فأظن أن الزمالء
ديالي فالحكومة فالقطاعات املختلفة كلموكم على االستراتيجيات
القطاعية باش نشجعو النسيج ديال املقاوالت املغربية.
بالطبع ،فهاذ الظرفية ديال األزمات عانو املقاوالت الصغيرة ،وكان
عدد ديال اإلجراءات باش نساعدوهم ،ما غيسمحش لي الوقت باش
نتطرق ليهم كلهم ولكن يمكن لنا نتكلمو املشكل ديال الولوج للتمويل
والتخفيف من الضمانات ،فكاين عدد ديال املنتوجات كضمان
االستثماراللي كيهدف تقريبا لضمان  %50من القروض املوجهة إلعادة
الهيكلة ،ترشيد العرض ديال هاذ الضمانات باش نقلصو منو ونفسروه
لجميع املقاولين ،التعاونيات باش يلجؤو لهاذ الوسائل ديال الضمان.
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كذلك ،نذكر بضمان استئناف نشاط إقالع املقاوالت الصغيرة
جدا ،اللي كيضمن  %95من القروض املمنوحة للمقاوالت الصغيرة
جدا.
ومجلس اإلدارة ديال شركة "تمويلكم" اللي تم في  5يناير ،عرف
بأن بالرغم كان ضمان أوكسجين ،وضمان ( )relanceعندهم سنتين،
تفاعال مع هاذ األزمة تم التمديد ديال هاذ املنتوجات اللي يقدر يوصل
حتى  3سنوات ،باش نساعدو هاذ الشركات اللي مرت من سنتين ديال
املشاكل ،باش يمكن ليها ترجع للعمل ديالها وتستمر.
كذلك ،كان قرارات فصندوق الضمان االجتماعي كذلك باش
يكون ( )la suspensionديال بعض املساهمات ،تفاعال كذلك مع هاذ
الظرفية اللي كيعاني منها املقاول.

السيد رئيس الجلسة:

احنا ،السيدة الوزيرة ،تنضمنو صندوق تدبير جائحة كورونا
كـ"أكسجين" و"إنعاش" ،ولكن هاذ ال�شي ال يكفي ،احنا بغينا كيف ما
تنديرو ( )vaccinاألول و( )vaccinالثاني والثالث تنسناو �شي ()vaccin
آخرلهاذ الشركات باش يعاودو يوقفو على رجليهم.
والسيدة الوزيرة احنا فالفريق االستقاللي كنثمنو هاذ النتائج
ديالكم وبغينا �شي حوايج باش عاود تسرعو بهم الوثيرة كتأجيل ديون
"أكسجين" و"إنعاش" ،وبالنسبة لـ ( )la CNSS4الشركات اللي ما قدروش
باش يفو بااللتزامات مع ( )la CNSSوالضريبة ،خصنا نعاونوهم باش
يبقاو عندهم األوراق باش يشاركو فاملارشيات ،ألن إلى ما خليناش
الشركات يبقاو يشاركو فاملارشيات راه ما غيقدروش يخدمو ،إذن
غيزيدو فاإلفالس ديالهم ويشردو العدد دالعمال ،وعرفنا بأن األشغال
العمومية تتشكل  %40ديال اليد العاملة.
وبالنسبة للصفقات العمومية ،دبا احنا فشهر  6ومازال وصلنا
حتى  %30من الصفقات العمومية اللي مازال ما تلونصاتش ،إذن هاذ
الشركات باش غيخدمو؟ راه ما عندهمش باش يخدمو ،خصنا نسرعو
فالوثيرة ديال الصفقات العمومية.

شكرا السيدة الوزيرة.
السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشار السيد طارق الويداني:
نشكر السيدة الوزيرة على الجواب الذي قدمته ،البد من التفاعل
مع ما جا فيه من معطيات.
السيدة الوزيرة،
بالنسبة للمقاوالت إلى خصنا باش نعاونوهم ،خصنا نسرعو الوثيرة
ديال اإلجراءات ،ألن الشركات راه غاديين فواحد املنحى ليس هو بـ
( )TGV2والحكومة غادية شوية ،وخا احنا كنشكرو الحكومة وكنشكرو
وزارة املالية ووزارة التجهيز ،اللي دارو املسودة الجديدة بالنسبة
لألشغال العمومية.
السيدة الوزيرة،
احنا في الفريق االستقاللي ،كنأمنو هاذ ال�شي اللي كتديرو ،وقد
عانت هاذ املقاوالت في ثالثة ديال األزمات :األزمة ديال املوجة األولى
ديال الجائحة ،املوجة الثانية واألزمة ديال أوكرانيا مع روسيا.
وكاين شركات اللي كيفلسو من  ،2021املسودة اللي جات دبا،
جات باش تعزز غير األثر الرجعي من  ،2021-10-01كاين شركات اللي
بداو اإلفالس ديالهم من  ،2021-01-01خالل الحكومة السابقة اللي
مادرتش حتى إجراء فاآلخر ديال الوالية ديالها ،ألن خلت الشركات
للمصير ديالهم كالشركات اللي كيعملو فاملواد البالستيكية ()PVC3
وراسلنا مجلس املستشارين ،الغرفة األولى والغرفة الثانية وراسلنا
الحكومة وحتى �شي جواب ما كاينش والشركات راه فلسو فعال ،ودبا راه
القليل من الشركات اللي باقيين خدامين فهاذ السيكتور.
Train à Grande Vitesse

2

Polyvinyl Chloride

3

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيدة الوزيرة بقات ليك واحد  40ثانية.

السيدة وزيرة االقتصاد واملالية:
بعجالة ،أوال ،شكرا اللي عاود ذكرتي بالدورية اللي قام بها السيد
رئيس الحكومة باش نعاونو فالصفقات العمومية ،فكان عندنا منظور
أننا نعاودو النظر فهاذ الصفقات العمومية قبل ما نباشرو باملشاريع
الكبرى ،ألن إلى ما كانوش يمكن يشاركو فيهم ما غيستافدوش منهم،
واللي بغيت نقول هو كاين واحد املنظور جديد وغتجي واحد املنظومة
اللي خاصة باملقاوالت الصغرى والصغيرة جدا اللي غيقدمها ليكم
الزميل ديالي ال�سي السكوري في أقرب وقت ،إن شاء هللا ،باش نجيو
بحلول مبتكرة للمقاوالت الصغرى والصغيرة جدا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
وننتقل للسؤال السابع حول "مآل الحماية االجتماعية لفائدة
املهنيين" ،يطرحه فريق التجمع الوطني لألحرار.
تفضل السيد الرئيس.
Caisse Nationale de Sécurité Sociale

4
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املستشار السيد مصطفى امليسوري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس املحترم،
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيدان الوزيران املحترمان،
السيدة الوزيرة املحترمة،
لقد تم إحداث املساهمة املهنية املوحدة والتي تضمنت االستفادة
من الحماية االجتماعية لفائدة املهنيين ،والتي ستشمل في املرحلة األولى
التأمين اإلجباري عن املرض ،إال أنه في الوقت الذي قام فيه املهنيون
بتأدية واجبهم املالي تفاجؤو بعدم تفعيل املشروع املشارإليه أعاله.
السيدة الوزيرة املحترمة،
نسائلكم عن مآل هذا املشروع الواعد الذي استبشر به املهنيون
خيرا ،والذي طاملا انتظروه ،سيما أنهم مقبلون على أداء الواجب املالي
املتعلق بالسنة الثانية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيدة الوزيرة الجواب ،تفضلي.

السيدة وزيرة االقتصاد واملالية:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار املحترم،
فنقدونقولوبأن هاذ املشروع الكبيرامللكي ديال الحماية االجتماعية
هو حل مهم جدا للمهنيين ،وهاذو اللي كيستافدو بنظام املساهمة
املوحدة ،بالطبع كان نوع من الخلل فالسنة املاضية ألن كانت بعض
املساهمات قبل ما يكونو املراسيم خرجت وكان النشر ،اليوم أظن أن
املراسيم تقريبا  21مرسوم اللي صادقت عليهم الحكومة كتنظم عدد
ديال الفئات ديال املهنيين ،وابتداء من ينايركاين استفادة حقيقية من
هاذ التغطية االجتماعية ،وبالتالي كاين كذلك حل لهاذوك املساهمات
اللي ساهموبهم البعض في  2021وما استافدوش من التغطية الصحية،
وفي املنصات ديال ( )la CNSSراه كاين تفسيرات.
أهم حاجة  -واعطيتيني فرصة في هذا اإلطار -هو أن نقولو اليوم بأن
تقريبا  200ديال الناس اللي تسجلو في هذه الفئات اللي هي مختلفة،
فيها صناع تقليديين فيه مهندسين ،فيه..
وبغيت نقول بأن جميع القطاعات الحكومة تشتغل مع املهن
في القطاعات ديالها ألن الفئات خص كل وحدة نفسرو لها الصناع
التقليديين اللي في الوزارة املكلفة بهم ،التجار ،ولكن كاينة واحد
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التعبئة ديال جميع القطاعات وبالخصوص الصندوق الوطني للحماية
االجتماعية ،وأكثر من ذلك ،خصنا نذكرو بأن الوقت اللي غادي
يتسجلو وغادي يبداو يستافدو خصهم أكثر من ذلك يستافدو بواحد
املنظومة الصحة اللي جيدة ،وبالتالي كاين ورش أهم اللي غادي يجي هو
إصالح املنظومة ديال الصحة ابتداء كذلك من األسابيع املقبلة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
السيد املستشارالتعقيب على جواب السيدة الوزيرة.

املستشار السيد مصطفى امليسوري:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
أهنئك على هذا الجواب املقنع والواضح ،الذي يبتعد عن
التسويفات ،واألكيد أنكم تشتغلون في وزارة االقتصاد واملالية ليل
نهار رغم هذه الظروف واملشاكل التي يمر بها العالم ،هاذ كورونا وال
الحرب ،من أجل تنزيل هذا الورش املجتمعي املهم الذي يأتي تنفيذا
للتعليمات امللكية السامية ،حيث سيمكن فئة عريضة من املهنيين
من االستفادة من عدة خدمات اجتماعية أساسية في أفق تعميمها
على الجميع ،حيث نعتبر هذا الجواب أحسن رد للذين ألفوا الكذب
على املغاربة ،ألن املراسيم التطبيقية ألجرأة هذه املقتضيات خرجت
معكم ،وقد تضمنها قانون املالية  ،2022وهلل الحمد ستشمل حوالي
 2.2مليون مستفيد ،طالبين منكم مواصلة تنزيل هذا الورش لكي
يعمم على الفالحين خصوصا الصغار ،وبعد مصادقتنا على قانون
السجل الفالحي ،في انتظار أجرأة النصوص التنظيمية الخاصة
بـ"السجل االجتماعي املوحد" ،والذي يعد أحد الدعامات األساسية
إلنجاح هذا الورش ،والذي يهدف بالدرجة األولى إلى تعميم التغطية
الصحية وتمكين املغاربة من الولوج بشكل عادل إلى مختلف الخدمات
االستشفائية والطبية ،وفق األجندة الزمنية املحددة.
لذا ،يجب أن تتكاثف جهودنا كغرف مهنية وكحكومة عبر
مؤسساتها العمومية من أجل تحسيس باقي فئات العمال غير األجراء
الخاضعين لنظام املساهمة املهنية املوحدة ولنظام املقاول الذاتي
من أجل اإلسراع في التسجيل ،ألن هناك فئات عريضة من املعنيين
بنظام تعميم التغطية الصحية لم يستوعبوا بعد كيفيات االستفادة
من خدمات هذا النظام ،سواء فيما يخص التعويض عن الخدمات
الطبية واالستشفائية ،أو التعويض عن الدواء ،ألن فئات الزالت لم
تنخرط فيه إلى حدود اللحظة ،لذلك نحن واثقون داخل فريق التجمع
الوطني لألحرار بأنكم ستسهرون على تعميم التغطية االجتماعية على
باقي املهنيين.
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وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيدة الوزيرة ،هل هناك رد؟ شكرا.
ننتقل إلى السؤال الثامن حول "السياسة املعتمدة لتخفيض
املديونية".
الكلمة لفريق االتحاد املغربي للشغل.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد عز الدين زكري:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
ما هي االستراتيجية الحكومية للتخفيف من املديونية الخارجية؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السيد الوزيرة.

السيدة وزيرة االقتصاد واملالية:
شكرا السيد املستشار املحترم.
بالطبع عرفت املديونية ديال املغرب خالل هذه السنتين األخيرتين
ارتفاعا مهما جدا ،تقريبا ديال  %11اللي ناتجة ،أوال ،عن واحد
العجز ميزاني غير مسبوق في  2021ديال  %7.6وكذلك في  2021بسبب
الظرفية وكذلك املجهودات اللي تقام بها في ميزانية الدولة باش نواجهو
هذه األزمات املتتالية ،بالتالي اليوم خصنا نطرقو لحلول للتدبير في
املدى القصير ،هاذ املدى القصير أوال ألن مازال نعيش األزمة ويكون
عندنا كذلك تصور على املدى املتوسط واملدى الطويل.
فاآلن خصنا نبقاو تدريجيا ننزلو من هاذ العجز ديال امليزانية وهو
الهدف ديالنا من هاذ التدابير اللي فسرنها سابقا ،وعرف البرنامج
الحكومي فكاين خفض نسبي في التوازنات ،كما جاء في قانون املالية
لسنة  ،2022اللي غادي تمكنا باش نولجو لواحد املديونية ذات فائدة
اللي مقبولة واللي غادي تمكننا باش نواجهو هذه األزمة.
ولكن يمكن السؤال ديالكم يهم أكثراملدى املتوسط واملدى الطويل،
فبالتالي مجموعة ديال اإلجراءات اللي خصنا نتطرقو ليها:
 أوال بالطبع توسيع الوعاء الضريبي ،كما جاء في قانون اإلطار ديالالضرائب؛
 -كذلك مواصلة تطويرالتمويالت املبتكرة؛

10715

 تحسين مردودية ومداخيل امللك الخاص للدولة حتى هو يكونورش مهم اللي غادي يساعدنا؛
 التحكم في نفقات الدولة ونجاعة أكثرللمؤسسات؛ وبالطبع االستثمارالخاص.هاذ ال�شي عالش كاين مجهود كبير باش نشجعو مناخ األعمال
ونشجعوه على االستثمارالخاص ،ألن هذا اللي غادي يمكنا باش ننقص
من هاذ املديونية في املدى املتوسط والطويل.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
التعقيب ،السيد املستشار.

املستشار السيد عز الدين زكري:
شكرا السيد الرئيس.
فعال ،اليوم كل دول العالم تلجأ إلى املديونية الخارجية ملوازنة
ماليتها ،بل نرى في بعض األحيان أن الدول العظمى تفوق مديونيتها
بكثير ناتجها الداخلي الخام ،وهاذي مفارقة جديدة داخلة في إطار
إذن تيخص املناقشة ديالو ،املديونية الخارجية لها عالقة وثيقة
باالستثمار ،وبالتالي على مناصب الشغل وكذلك على القدرة الشرائية،
وغادي نتطرق من هنا من جانب القدرة الشرائية وعالقتها باملديونية.
اليوم ،أسعار الغاز واملحروقات عرفت ارتفاعات صاروخية تحملها
املواطن وحده ،وذلك نتيجة القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة
بتحرير أسعار هذه املواد ،دون حسيب وال رقيب ،بمبرر أن صندوق
املقاصة أصبح يؤثر على ميزانية الدولة ،بالتالي تلجأ إلى املديونية ،فال
املواطن استفاد من أثر هذا القرار وال املديونية انخفضت ،بل أثر كثيرا
على القدرة الشرائية للمواطنين بالخصوص على الطبقة الشغيلة.
فاليوم ،رغم انخفاض ثمن برميل البترول الخام الزال املواطن
يؤدي فراق االنخفاض ،ثمن الغازوال ،والزال الغازوال بـ  14درهم
كما كان عليه حينما كان ثمن البرميل  140دوالر ،لطاملا طالبنا في
فريق االتحاد املغربي للشغل بمراقبة وتسقيف األسعار واقترحنا على
الحكومة تخفيض رسم االستهالك الداخلي والضريبة على القيمة
املضافة إلى حين استقرار األسعار ،ولكن لم نجد آذانا صاغية من
حكومتكم القتراحاتنا.
فمن الرابح من أثرارتفاع األسعار؟
فطبعا ليس املواطن العادي ،فالرابح هم أصحاب الوساطة،
السماسرة ثم خزينة الدولة ،ألنه بارتفاع األسعار يرتفع رقم املعامالت،
وبالتالي ترتفع املداخيل الضريبية ،كل هذ أفسد الفرضيات التي
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تقدمتم بها في مشروع قانون املالية لسنة  ،2022كانت فرضيات
ميزانية  2022من اإلنتاج الداخلي للحبوب تناهز  8املليون طن ،بينما
االستهالك الوطني من الحبوب يفوق  10املليون طن ،إال أن التوقعات
الحالية لن تتعدى هذه السنة  3املليون طن.
أسعارالحبوب العاملية تضاعفت بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا
وهتان الدولتان تعدان من املنتجين واملصدرين األوائل في العالم ،الهند
اتخذت قراربمنع تصديرالحبوب لضمان أمنها الغذائي.
ولضمان األمن الغذائي للمغاربة هل ستظل الحكومة تدعم
الحبوب؟
وهذا سؤالنا في فريق االتحاد املغربي للشغل ،هل ستظل الحكومة
تدعم الحبوب وبالخصوص القمح الذي يعد من املواد الغذائية
األساسية ،وتحافظون على القدرة الشرائية للمغاربة؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
انتهى الوقت.
السيدة الوزيرة ،هل هناك رد؟
انتهى الوقت ،فعال بقات لك بعض الثواني ..مرة أخرى إن شاء هللا.
إذن ننتقل للسؤال التاسع حول "تزايد الديون غير املؤداة لفائدة
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي".
الكلمة ألحد املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.
تفضل ال�سي عبد الرحمان.

املستشار السيد موالي عبد الرحمان أبليال:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
أمام تزايد حجم ديون الصندوق الوطني للضمان االجتماعي غير
املؤداة ،أشنوهي اإلجراءات اآلنية أواملرتقبة لتسوية هاذ األمر؟ وخاصة
في ظل واحد الفراغ قانوني اللي ما كيسمحشاي لهاذ الصندوق باش
يدير باش يتفاوض مع املدينين ومع املقاوالت من أجل استخالص هاذ
الديون؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيدة الوزيرة ،الجواب.
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السيدة وزيرة االقتصاد واملالية:
شكرا ،السيد املستشار ،على هاذ السؤال.
أوال ،خصنا نتطرقو ليه ألن عندو أهمية قصوى ،خصوصا الدور
اللي كتقوم به اليوم ،كتقوم به ( )la CNSSواللي غادي تقوم به دبا
فاملستقبل اللي تم تعميم التغطية الصحية ،وبالتالي التوازنات املالية
ديال هاذ الصندوق عندها أهمية قصوى واليوم وزارة املالية كتشرف
على هاذ املؤسسة وغتطرق لهاذ املوضوع.
فالسؤال ديالكم كاين جوج أسئلة:
أوال ،عالش كاين هاذ التأخرات املهمة؟ وخصنا نتطرقو ليها ،كاين
شركات اللي كتعاني وبالتالي ما عندهاش اإلمكانيات ،وكاينة ظرفية اللي
كتبرر هاذ ال�شي و( )la CNSSتطرقت ليها وجات بحلول ،وكاين مقاوالت
يمكن ما�شي هي األكثر اللي ما اخذات واحد العدد اللي ما�شي ما يمكن
لناش نتفقو عليها ،هاذيك خصنا نزيدو من الصرامة فالشركات اللي
ما كتأديش هذاك ..هذا موضوع آخر يمكن خصنا نتطرقو ليه فـ،..
ولكن اللي عندو معاناة فالظرفية خص ( )la CNSSتلقى حلول اللي ما
كتحترمش القوانين وما كتأديش الواجب هذا خص حلول أخرى.
فهاذ املنطق كاين اليوم ابتداء من سنة  ،2022كاين إدماج أكثرمن
 100مكلف بالتحصيل خالل هاذ السنة ،ونفس الرقم السنة املقبلة
باش نساعدو الصندوق على هاذ ال�شي.
كذلك ،كيما ذكرتو خص إصالح فالقانون اللي غادي يتطرح كذلك
ونجيو به إن شاء هللا ،ونشاركوكم فهاذ التصور باش يكون إصالح ديال
هاذ املنظومة ديال (.)la CNSS

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
هل من تعقيب السيد املستشار؟

املستشار السيد موالي عبد الرحمان أبليال:
شكرا السيدة الوزيرة.
هو فالحقيقة احنا أوال ،كنثمنو ذاك القرار ديال إلحاق هاذ
الصندوق ،هاذ املؤسسة بوزارة االقتصاد واملالية ملجموعة من
األسباب ،يمكن ما كيتسعشاي الوقت باش نذكروها.
وثانيا ،كنثمنو الدور املحوري اللي كيقوم به هاذ الصندوق
والعاملين به ،خاصة فالوقت الراهن ،ويمكن لنا نجزمو  -بحال اللي
قلتو السيدة الوزيرة  -بأن جزء مهم من إنزال وإنجاح منظومة التغطية
أو الحماية االجتماعية متوقفة على هاذ املؤسسة وعلى العاملين بها،
وبالنتيجة الحتمية كيظهر لي بأنه نحن اليوم مسؤولين وملزمين باش
نساعدو هاذ املؤسسة ونوفرو ليها الظروف ديال االشتغال ،ومن بين
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هاذ الظروف بحال اللي قلتو املسألة ديال مراجعة النظام القانوني اللي
كتشتغل بيه.
وفالحقيقة هاذ املسألة ،هاذ املوضوع ديال "الباقي استخالصه"
هو موضوع ما كيهم�شي غير صندوق الضمان االجتماعي ،ولكن كيهم
واحد املجموعة ديال املؤسسات العمومية األخرى ،منهم اإلدارات ديال
الضرائب ،الخزينة العامة إلى آخره.
وباش نحلو هاذ املشكل ،أنا فنظري كاين واحد املجموعة ديال
الحلول:
الحل األول ،أوال ،خص يكون الدين ديال هاذ الصندوق خص
يكون عادل وموضوعي وغير مبالغ فيه ومبني على واحد الحوار تواجهي
ما بين املؤسسة وما بين املقاوالت ،وهذا ألن كان واحد النسبة كبيرة من
الديون هي موضوع املنازعة؛
ثانيا ،خصنا نغلبو الطريق الحبي فيما يتعلق باستخالص هاذ
الديون وفيما يتعلق بتسوية املنازعات؛
ثالثا ،خصنا نعطيو واحد الصالحية ،خصنا نعطيو الصالحية
للمدير العام لهاذ الصندوق وملن ينوب عنه باش يعطي تسهيالت
فاألداء ومن بيناتهم هاذ املسألة ديال منح إعفاءات فيما يتعلق
بالغرامات والفوائد على حسب كل حالة على حدة ،وما ننتظروشاي
هذاك القرار ديال املجلس اإلداري اللي كيكون مرتبط بواحد الظرفية
معينة واللي كيستافد منو جميع املقاوالت ،سواء اللي كتستحق واللي
ما كتستحقشاي ،احنا بغينا نجعلو هاذ الحل هذا حل دائم ويكون
عندو واحد التأصيل قانوني وتأصيل اللي كيعطي واحد النوع ديال
االستمرارية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيدة الوزيرة هل هناك رد؟

السيدة وزيرة االقتصاد واملالية:
شكرا.
بغيت غير نقول تثمينا ملا جاء به السيد املستشار املحترم ،هو أن
هاذ الحجم ديال الديون تقريبا  %60منهم (ce sont des pénalités
 ،)de retardوبالتالي إال سرعنا بهاذ القانون وبهاذ اإلجراءات ،يمكن
غيخفف كذلك على الشركات اللي عندها هاذ املشاكل وغيمكن املدير
العام واألطر حتى هوما يساعدو الشركات باش يأديو فالوقت الالزم
هاذيك ونجودو التحصيل ديال هاذ املؤسسة.
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
ننتقل للسؤال العاشرحول "إدماج وتنظيم االقتصاد غيراملهيكل".
وأعطي الكلمة ألحد املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.
السيد الرئيس ،تفضل.

املستشار السيد الخمار املرابط:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدة الوزيرة املحترمة،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
نسائلكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،عن مقاربة الحكومة ملعالجة
إشكالية إدماج وتنظيم القطاع غيراملهيكل؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السيدة الوزيرة الجواب.

السيدة وزيرة االقتصاد واملالية:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
نشكركم على هاذ السؤال.
القطاع غير املهيكل ما كنعرفوش بالضبط ،ألن غير مهيكل،
ولكن عندنا توقع بأن عندو واحد األهمية فاالقتصاد وشفناه خالل
هاذ األزمة ،الوقت اللي بزاف ديال الناس عانو كيفما ذكرتي السيد
املستشار ،بأنهم ما منخرطينش في ( )la CNSSوال ما عندناش كي نوصلو
لهم ،وبالتالي كنظن بأن الورش ديال الحماية االجتماعية باإلضافة
للتغطية الصحية ،غادي يكون عندو واحد الدور مهم جدا لهيكلة هاذ
القطاع.
أوال ،غيمكنا باش نصنفوهاذ الشركات ،وبالتالي كننهي السيد الوزير
اللي جاب هاذ "السجل الوطني ديال الفالحة" ،كذلك "السجل الوطني
ديال الصناع التقليديين" اللي تفعل اليوم ،عندو واحد الدور ،وبالتالي
بزاف ديال الناس غادي يلجؤو لواحد السجل ،لواحد القطاع الوزاري
اللي غادي يمكنهم باش يعرفو الواجبات ديالهم ،واش غيمكن لهم
يعملو كذلك فهاذ..
فذكرت قطاع الصناعة التقليدية وكذلك االقتصاد االجتماعي
والتضامني ،كنظن بأنهم ركائز مهمة جدا اللي غادي نتطرقو ليهم
فاإلستراتيجية ديال القطاع ،ألن هناك عديد ديال الناس اللي كيعيشو
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من هاذ القطاعات ،ما كيستافدوش من جميع اإلجراءات اللي كتجي
بهم الدولة ،وخص يكون عندهم واحد ..تكون إستراتيجية خاصة بهم.
ذكرنا كذلك والزمالء ديالي اللي ذكرو من قبل تفعيل األفضلية
الوطنية لهاذ الشركات ،ألن خص يكون واحد النشاط ديال هاذ
املقاولين وتعاونيات املقاولين الذاتيين.
اللي يمكن لنا نقول غيربعض األرقام اللي تخص املقاوالت الذاتيين،
تنشوفو اليوم كاين واحد التطور مهم جدا في األرقام ،تقريبا 430.000
طلب في االنخراط في السجل الوطني للمقاول الذاتي ،وهذا رقم اللي
تيشجع ،كانوا الناس ما تينخرطوش ألن تيشوفو االنخراط بحال إلى
غادي يكون عندهم باش غادي باش يخلصو الضريبة ،اليوم تيبان لهم
غيستفدو بأشياء أخرى ،وبالتالي تنظن بأن احنا في وثيرة جيدة باس
نعالجو هاذ القطاع غيراملهيكل.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
إذن التعقيب للفريق املحترم ،تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد الخمار املرابط:
شكرا ،السيدة الوزيرة املحترمة ،على جوابكم.
يعني هاذ اإلشكالية هاذي كما تتعرفو كان عبر عليها صاحب
الجاللة محمد السادس نصره هللا بوضوح في خطاب العرش بتاريخ
 29يوليوز  ،2020حيث أشار إلى أن حجم القطاع غير املهيكل يعتبر من
النواقص التي كشفت عنها األزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة
"كوفيد ،"19-مؤكدا على أنه كذلك ينبغي أن يشكل تعميم التغطية
االجتماعية ،كما ذكرتم ،رافعة الندماج القطاع غير املهيكل في النسيج
االقتصادي الوطني.
صحيح أن هاذ األنشطة االقتصادية غير املنظمة تمكن واحد
الشرائح واسعة من الساكنة من إيجاد مصدر للعيش والهروب طبعا
من البطالة ،ولكن أمام هاذ الوضع نجد بأن الحكومة منذ تنصيبها
تعمل جاهدة على البحث على الحلول املجدية لحل املشاكل التي ترتبت
عن السياسات السابقة املبرمجة ملحاربة القطاع غير املهيكل ،دون
تحقيق نتائج ملموسة.
لذا ،نعتقد بأن املخططات التي تقترحها الحكومة املوقرة الحالية
من شأنها أن تساعد على تجاوز كافة األعطاب التي يحدثها التشغيل
العشوائي في تنمية االقتصاد الوطني ،ونذكر بالخصوص بما تم تنزيله
في إطار برنامج "فرصة" ملواكبة حاملي مشاريع الشباب ،والذي نعتبره
برنامجا واعدا يساهم دون شك في فك عزلتهم االقتصادية وحل
مشاكلهم االجتماعية.
كما أننا نسجل بكل ارتياح بأن ما تصبو إليه الحكومة لتحقيقه من
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أهداف نبيلة ،تروم إنقاذ كذلك الشباب الراغبين في استثمار مهاراتهم
عبر األنشطة االقتصادية ،في إطار نظام املقاول الذاتي ،سيعزز هذا
كل النسيج املقاوالتي ببلدنا ،وسيمنحهم كذلك بكل تأكيد إمكانية
االستفادة من عدة امتيازات ،سيتمتعون بها في إطارالبرامج التي أعدتها
الحكومة.
ولقد سبق للسيد الوزير املكلف بالصناعة والتجارة أن أبرز أهمها،
نذكرمنها على سبيل املثال:
 -1تعزيزآلية تسهيل الولوج إلى التمويل؛
 -2اإلنعاش ،اقتراح مخطط لإلنعاش الصناعي؛
 -3إطالق جيل جديد من البرامج املواكبة ملخطط اإلنعاش
االقتصادي ،مثل البرنامج الجديد ،تطوير النمو األخضر ،برامج تطوير
كذلك مقاولة ناشئة ثم البرنامج ديال "نواة".
السيد الرئيس املحترم،
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السادة الوزراء املحترمون،
وعلى املجهود الجبار للحكومة في هذا املجال يتعين إيالء واحد
األهمية خاصة إلدماج القطاع غير املهيكل ومواكبة وتحفيز انتقال
األنشطة واألفراد الفاعلين في القطاع غير املنظم نحو شراكة فردية أو
شخص معنوي بما يعني ذلك..
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الرئيس ،انتهى الوقت.
السيدة الوزيرة ..شكرا السيدة الوزيرة.
ننتقل معك إلى السؤال الحادي عشر وهو ما قبل األخير يتعلق
بـ"حماية املنتوج الوطني ودعم القدرة الشرائية".
أعطي الكلمة ألحد املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد محمد عموري:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس املحترم،
السيدة والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
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نسائلكم ،السيدة الوزيرة ،عن اإلجراءات املتخذة لحماية املنتوج
الوطني ودعم القدرة الشرائية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيدة الوزيرة الجواب ،تفضلي.

السيدة وزيرة االقتصاد واملالية:
شكرا السيد الرئيس.
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املستشار السيد محمد عموري:
أشكركم ،السيدة الوزيرة ،على جوابكم القيم.
وبهذه املناسبة ،البد أن ننوه باإلجراءات التي اتخذتها الحكومة
في الظرفية الحالية والتي كان لها وقع إيجابي على القدرة الشرائية
للمواطنين وحالت دون وقوع صدمات كبيرة على مستوى األسعار ،كما
أود أن أؤكد على أن االتحاد العام ملقاوالت املغرب ومن موقعه كتجمع
للمقاوالت املواطنة ما فتئ ينادي بدعم القدرة الشرائية للمواطن
وبدعم كل اإلجراءات التي تدفع في هذا املجال.

 أوال ،في وضع آلية لألفضلية الوطنية للمقاوالت الوطنية ،ففهاذاإلطار كتضاف  %15تقريبا للشركات األجنبية فنفس هاذ الصفقات
باش تعطى هاذ األفضلية؛

السيدة الوزيرة املحترمة،
لقد استطاع املغرب في وقت قيا�سي بفضل االستراتيجيته
الصناعية تطوير منظومة صناعية ذات مستوى عالمي وتنافسية
كبيرة تميزها جودة "صنع في املغرب" املعترف بها دوليا ،هاته العالمة
التي تعد قاطرة للمستقبل ،والتي ستمكن املغرب من تقوية مكتسباته
الصناعية وتطوير سوق محلي قوي وتناف�سي وتوسيع مكانته كبلد رائد
في التصدير.

 كذلك تشجيع استهالك املنتوج الوطني عبر حماية الصناعاتاملحلية؛

وفي هذا اإلطار ،فإننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب ندعو
الحكومة إلى إعطاء األولية ألربع رافعات لحماية املنتوج الوطني:

 وتم كذلك الزيادة في الرفع في الرسوم الجمركية من  25إلى %40في استيراد املنتوجات الجاهزة؛

 أوال ،تحديث النسيج االقتصادي القائم بحيث يصبح أكثرتنافسية وإنتاجية؛

شكرا السيد املستشاراملحترم.
كاين مجموعة ديال التدابيرلحماية املنتوج الوطني كتتمثل:

 ومراجعة اتفاقيات التبادل الحرمع تركيا ،هذا كمثال وكنظن بأنهنا كيتبين بأن خص الدفاع على املنتوج الوطني ودعم كذلك استباقي
لتحسين جودة املنتوجات املحلية.
فالسؤال ديالكم تتقولو خص نحافظو على املنتوج الوطني وكذلك
على القدرة الشرائية ،وبالتالي خص تدابير أخرى باش تكون تنافسية
ديال املنتوج الوطني إلى جينا نحافظو على القدرة الشرائية ،وهنا خص
االهتمام أوال بالرأسمال البشري فمواضيع التكوين ،فاالبتكار (la
 )recherche et développementحتى هي خص يكون تمويل مهم جدا
ليها وجميع التدابير األخرى اللي خاصة بتجويد مناخ األعمال ،ويكون
عندنا مقاوالت ذات املستوى فاملستقبل ،ألن خصنا نفكرو على املدى
الطويل باش يكونو هاذ املؤسسات الكفيلة باش تنتج واحد املنتوج اللي
صالح داخليا ،وكذلك قابل للتصديرألنه كذلك جاء فالنموذج التنموي
الجديد كوسيلة لتنمية االقتصاد املغربي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
الكلمة في إطارالتعقيب للسيد املستشاراملحترم.

 التنويع الصناعي إلدخال أنشطة ومهارات جديدة؛ زيادة القيمة املضافة واالرتقاء بمعدل االندماج املحلي في صناعتناوتقوية الصادرات املغربية.
السيدة الوزيرة املحترمة،
إن الرهان اليوم معقود على رد االعتبار للمنتوج الوطني من خالل
دعم تنافسيته وطنيا ودوليا ،وفي هذا اإلطار فإننا في االتحاد العام
ملقاوالت املغرب نأمل منكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،ما يلي:
 أوال ،التسريع بإخراج "ميثاق االستثمار"؛ مواجهة تنامي القطاع غيراملهيكل؛ إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر كما أقبلتم عليه السيدةالوزيرة وقلتم في جوابكم؛
 معالجة إشكالية ندرة وعدم توفراملواد األولية ،األمرالذي أدى إلىارتفاع كبيرفي األسعار؛
 توسيع دائرة املستفيدين من برنامج "فرصة" الذي لقي إقباالكبيرا ،بحيث أن عدد الطلبات  150ألف بينما العرض كان  10آالف.
وال يفوتني التنويه بمجهودات الدولة في تشجيع االستثمار من
خالل صناديق الضمان ،غير أننا نتوخى من القطاع البنكي مضاعفة
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املجهودات التي يبذلها في دعم املبادرات واملشاريع االستثمارية.

السيد رئيس الجلسة:

وفي األخير فإننا في االتحاد العام ملقوالت املغرب ننوه بمجهوداتكم،
السيدة الوزيرة ،وندعم الحكومة في كل ما يتعلق بحماية القدرة
الشرائية وحماية املنتوج الوطني ،طبقا للتوجهات التي حرص عليها
جاللة امللك ،حفظه هللا ،على توجيهها في العديد من املناسبات.

شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيدة الوزيرة هل هناك رد؟
تفضلي ،بقى لك واحد..

السيدة وزيرة االقتصاد واملالية:
بغيت غير نركز على واحد الفكرة بأن كاين رغبة ديال املقاوالت في
املغرب أنهم ينتجو أكثر ويستثمرو ،فكاينة الخلية اللي تتكلف باملشاريع
لتعويض الواردات ،كان الهدف في األول  32مليار درهم ،واليوم بفضل
هاذ املشاريع اللي جات لهاذ اللجنة غادي نوصلو ألكثر  50مليار درهم،
وهذا تيدل على أن عندنا الكفاءات وعندنا رغبة في االستثمار ،كذلك
فيما يخص "فرصة" ،املقاوالت الصغيرة بكثير ،ولكن تدل كذلك أن
الشباب حتى هم عندهم رغبة في االستثمار.
فهذا فرصة باش يكون نداء للقطاع الخاص أنه يبقى يستمر في
هاذ الوثيرة ،والحكومة كذلك خصها توفر مناخ األعمال وغادي تسرع
بميثاق االستثمار ،وكذلك مؤهالت أخرى كإستراتيجية ديال التنقل
الطاقي اللي حتى هو يجي بحلول ،وغادي يشارك في تنافسية املقاوالت
واملنتوج..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
وننتقل إلى السؤال األخير في هذه الجلسة ،يتعلق بـ "ملف التقاعد
باملكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن".
تفضلي ،السيدة املستشارة ،من االتحاد العام للشغالين باملغرب
لبسط السؤال.

املستشارة السيدة فتيحة خورتال:
شكرا السيد الرئيس.
عن أسباب جمود إصالح ملف متقاعدي املكتب الوطني
للهيدروكاربورات واملعادن ،نسائلكم السيدة الوزيرة.
وشكرا.

السيدة وزيرة االقتصاد واملالية:
شكرا السيدة املستشارة.
قام املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن بتقديم اقتراح إلى
املجلس اإلداري املنعقد في  15يناير  2020تيهدف إلى طلب مراجعة
نسبة املساهمة في نظام املعاشات ،من أجل الرفع من النسبة ديالها
من  %3إلى  %6كمساهمة األجير ومن  %10.8إلى  %14.8كمساهمة
املشغل ،متفقين على هذا.
وتجدر اإلشارة إلى أن مستخدمي املكتب يخضعون فيما يتعلق
بنظام املعاشات إلى الصندوق املنهي املغربي للتقاعد.
في هذا الصدد ،فمستخدمو املكتب ال يؤدون إال  %3كمساهمة
األجير عوض  %6املطبقة من طرف الصندوق ويتحمل املكتب %3
كمساهمة إضافية.
ووجب التذكيركذلك أن مستخدمي املكتب سبق لهم أن استفادوا
من منحة استثنائية عبارة عن تأمين نهاية الخدمة بقيمة إجمالية تبلغ
 207مليون درهم في يناير ،2009إال أن املكتب يعتبرأن نسبة االستبدال
تتبقى ضعيفة ،وبالتالي فإن املكتب يخضع حاليا ملراقبة املواكبة ،حيث
أن الرفع من نسبة هذه املساهمات خصها تحال على املجلس اإلداري
ديال املكتب اللي تم في  15يناير  ،2020وافق هذا املجلس على طلب
املكتب وأصدر توصية ،ولكن خص الصيغة اللي يكون متوافق عليها
كذلك من املصالح ديال الوزارة ديال املالية ،اللي كتشتغل مع املجلس
اإلداري ديال املكتب في هاذ امللف.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
إذن في إطارالتعقيب ،تفضلي السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة فتيحة خورتال:
ال يمكننا في فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب إال أن نجدد
التنويه بنضاالت شغيلة املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن،
ونؤكد دعمنا الكامل لها في ملفها املطلبي ووقوفنا الثابت معها في سائر
معاركها النضالية.
وفي هذا اإلطار ،جاء طرحنا لهذا السؤال للحيثيات التالية:
 -أوال ،ينخرط أجراء هذا املكتب في الصندوق املنهي املغربي للتقاعد،

عدد 6 - 129ةدعقلا وذ 6وذ 6(66وينوي 6وي )6

الجريدة الرسمية للبرملان

الذي يعتبر كصندوق أسا�سي بالنسبة لهم ،وتعد حصة املساهمات
فيه لألجير واملشغل  ،%12وهذا يفرز معاشات هزيلة ال تتجاوز %40
في أحسن األحوال ،وهو األمر الذي ال يصون كرامة متقاعدي املكتب
يشكل هاجسا يوميا لدى األجراء العاملين؛
 ثانيا ،وعلى الرغم من قيام اإلدارة العامة للمكتب وفي إطارالحرصعلى تحسين وضعية املتقاعدين في املستقبل ،بإعداد مشروع إلصالح
هذه الوضعية غيرالعادلة وغيراملنصفة ،وهو مشروع ينهض على الرفع
من املساهمات في الصندوق املنهي للتقاعد من طرف املشغل واألجير
على حد سواء.
وقد توجت كل هذه املجهودات بمصادقة املجلس اإلداري للمكتب
على مشروع اإلصالح في يناير  ،2020حيث تم تخصيص اعتمادات من
ميزانية املكتب ملباشرة اإلصالح ،لتتم إحالة امللف على مصالح وزارة
االقتصاد واملالية؛
 ثالثا ،بيد أنه على الرغم من عدالة هذا امللف ،وعلى الرغم كذلكمن أنه مرمن جميع املراحل وحظي بمصادقة املجلس اإلداري للمكتب
وإحالته على وزارتكم قبل سنة ،إال أن الشغيلة مازالت تترقب وتتساءل
عن أسباب التأخيرالذي يعرفه هذا امللف االجتماعي؛
 رابعا ،نؤكد في فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب ،على أناملكتب يعيش حالة استثنائية وشاذة ومنعزلة بخصوص التقاعد ،ألنه
غير منخرط في أي صندوق أسا�سي تابع للدولة ،وهو منخرط فقط في
الصندوق املنهي املغربي للتقاعد الذي يستهدف اليوم القطاع الخاص،
ويعتبرصندوقا تكميليا.
وختاما ،وإذ نجدد دعوتنا إلى اإلسراع في حل هذا امللف ،فإننا نعلن
تضامننا الدائم والال مشروط مع شغيلة املكتب ،ونعتبرأن الحل األمثل
اليوم بالنظر لكل ما سبق بيانه هو الرفع من مساهمات األجير واملشغل
معا.
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وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
السيدة الوزيرة ،كاين �شي حاجة؟
تفضل.

السيدة وزيرة االقتصاد واملالية:
نقول للسيدة املستشارة املحترمة يمكن هاذ امللف راه مطرقين ليه
فالوزارة ،بدينا بالتقاعد وغنكملو هاذ الحصة ديال األسئلة بالتقاعد،
وهاذ املثال مهم جدا ،ألن كل مؤسسة إلى تطرقنا ليها عندها واحد
الخصوصيات ديالها ،وبالتالي خصنا نسرعو بهاذ اإلصالح ديال منظومة
التقاعد ،ألن إلى تطرقنا للملف بملف ما غديش نوصلو اللي بغينا ليه
ديال واحد الحل مستدام للتقاعد فاملغرب.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا لك كذلك ،السيدة الوزيرة ،على مساهمتك القيمة في هذه
الجلسة.
وبهذا نكون قد استوفينا جدول أعمال جلسة األسئلة الشفهية.
وننتقل إلى الجلسة املخصصة للتشريع.
شكرا لكم.
السادة الوزراء،
نرفع الجلسة األولى ونمرإلى الجلسة الثانية.
إذن رفعت الجلسة األولى املخصصة لألسئلة الشفوية.
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التاريخ :الثالثاء  16شوال  1443هـ ( 17ماي 2022م).
الرئاسة :املستشار السيد محمد حنين ،الخليفة األول لرئيس مجلس
املستشارين.
التوقيت :سبع وعشرون دقيقة ،ابتداء من الساعة الخامسة والدقيقة
الثامنة والعشرين مساء.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على:
 -1مشروع قانون رقم  66.19بتغيير وتتميم القانون رقم  2.00املتعلق
بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة؛
 -2مشروع قانون رقم  80.21بإحداث السجل الوطني الفالحي؛
 -3مشروع قانون رقم  81.21بتغييروتتميم القانون رقم  40.80املتعلق
بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي.

املستشار السيد محمد حنين ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن افتتاح الجلسة التشريعية.
السادة الوزراء املحترمون،
السيدة الوزيرة املحترمة،
تخصص هذه الجلسة للدراسة والتصويت على ثالث مشاريع
قوانين ،قررت ندوة الرؤساء أن تكون على الترتيب التالي:
في البداية نتطرق إلى "مشروع قانون رقم  66.19بتغيير وتتميم
القانون رقم  2.00املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة" ،واملحال
على مجلس املستشارين من مجلس النواب.
وبعد ذلك ،نتطرق إلى مشروع القانون الثاني رقم  80.21بإحداث
السجل الوطني الفالحي ،واملحال كذلك على مجلسنا من مجلس
النواب.
وفي األخير ،سنقوم بالدراسة والتصويت على "مشروع القانون رقم
 81.21بتغييروتتميم القانون رقم  40.80املتعلق بإحداث املعهد الوطني
للبحث الزراعي" ،واملحال بدوره من مجلس النواب على مجلسنا املوقر.
إذن على بركة هللا نبتدئ بمشروع القانون األول ،وأعطي الكلمة
للسيد الوزيراملحترم لتقديم مشروع القانون رقم .66.19
بطبيعة الحال السيد الوزير ،تفضل.
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السيد محمد املهدي بنسعيد ،وزير الشباب والثقافة والتواصل:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارون،
أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في وصول
مشروع القانون لهذه املرحلة املتقدمة من النقاش ،بالطبع من أطر
الوزارة ،وخاصة أعضاء اللجنة ،أغلبية ومعارضة ،الذين أغنوا هذا
القانون بأفكارهم ونقاشاتهم كذلك.
تجدر اإلشارة إلى أن مشروع القانون هذا بدأ العمل عليه منذ مدة
ليست بالقصيرة ،وهو مشروع قانون يدخل ضمن املجال الحقوقي
واالجتماعي قبل كل �شيء ،ولهذا فقد اختارت الحكومة برمجته كأول
مشروع قانون باملجال الثقافي ،هدفه حماية حقوق املبدعين واملؤلفين،
بحيث ال يمكن الحديث عن الصناعة الثقافية وحكومة اجتماعية إن
لم نكن قادرين على احترام إبداعات الفنانين وإعطائها قيمتها ليست
فقط املعنوية ،بل حتى املادية.
إن الصناعة الثقافية وانخراط الخواص الذي نأمله وربح ثقة
الفنانين أمريبقى ذا عالقة بمدى مساهمة القطاع في النمو االقتصادي
وخلق فرص الشغل.
إن اختيار مشروع القانون هذا ملناقشته يأتي في صلب السياسة
الحكومية الجديدة ضمن القطاع التي أكدها التصريح الحكومي
ومداخلة السيد رئيس الحكومة بمجلس النواب ،وكذلك برنامج عملنا
املضاف خالل املائة يوم األولى ،والذي يجمع ما بين ما هو تصنيعي ربحي
للبنى التحتية الثقافية املسرحية السينمائية،
وما هواجتماعي ،كتطوير ِ
والتي ستمكن املخرجين من إمكانات عرض كبرى وكذلك تطوير مفهوم
الدعم وجعله استثمارا مقرونا بشروط وحل إشكالية األطر املساعدة
ومبادرة "املسرح يتحرك" وفكرة إنشاء مكتبات القرب التي ستمكن
الكتاب من أماكن بيع أكثر ،وخلق مؤسسة األعمال االجتماعية وعدد
من املبادرات التي تمزج بين ما هو صناعي وما هو اجتماعي.
إن مشروع القانون املصادق عليه باللجنة املختصة بمجلسكم
املوقر والذي نضعه أمامكم اليوم هو ترجمة حرفية النخراط الحكومة
في املجال االجتماعي ،أوال ،وفي االعتماد على االستثمار املربح عوض
الدعم ،بحيث أنه يضيف صنفا من املجاالت التي يكن معترفا بها
سابقا ،لتستفيد من دخل عن أعمالها اإلبداعية من جهة ،ويضيف
اختصاصات أخرى للمكتب وهو قادر على تنزيلها ،واألهم من ذلك أنه
يمكن للفنانين االستفادة من الحقوق املجاورة األخرى.
وموازاة مع ذلك ،يجب أن نشير إلى أن هناك نقاش أعمق يتعلق
بالوضعية القانونية للمكتب وحول مآلها ،وهنا أؤكد على أن هناك
مشروع قانون آخر  25.19يناقش وضعية املكتب تم تقديمه للجنة
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املعنية بالغرفة األولى ،أما القانون املوضوع أمامكم فيناقش حقوق
املؤلف والحقوق املجاورة فقط ،بحيث أنه يشمل تعديالت جزئية،
هدفها جعل املكتب قادر على تغطية املجاالت التي أبان عن قدرته في
تغطيتها ،أما التعديالت الشاملة سيتم تقديمها بعد تقديم القانون
 25.19لتسايروضعيته الجديدة آنذاك.
إن التعديالت التي تم اقتراحها تمت دراستها وخاصة دراسة قدرة
املكتب لهيكلتها الحالية على تنزيلها وأي تعديل تم رفضه فال يعني ذلك
االستغناء عنه ،لكن فقط تأجيله لظرفية تسمح بذلك.
إنني اليوم أؤكد للجميع أن الوزارة ستعمل على تمكين املكتب من
كل ما يلزمه حتى يستطيع شمل مجاالت أخرى جاءت مداخالت الفرق..
أظن أنه الزال غير قادر على شملها اليوم ،كما نتمنى أن يكون هناك
إجماع على هذه التعديالت حتى نعطي رسالة ملهنيي القطاع ،مفادها أن
قضية الصناعة الثقافية اليوم ال تخضع لحسابات سياسية ضيقة،
بل هي قضية يتعاون عليها الجميع من أجل الوصول لنفس الغاية ،وهي
النهوض بالقطاع عموما وبأوضاع املهنيين االجتماعية بصفة خاصة،
واالعتراف بإبداعاتهم على اختالف املجاالت.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيرعلى هذا التقديم.
إذن مقرر اللجنة ،تقديم تقرير اللجنة ..وزع ،إذن نستغني عن
التقديم ديالو؟
متفقين؟
على بركة هللا.
إذن ،أفتح باب املناقشة وأبتدئ بفريق التجمع الوطني لألحرار،
تفضل.
غادي تسلموهم مكتوبة؟
على حسب االتفاق اللي اتفقتو ،إذن هللا يسخر.
غادي نمرو إلى التصويت على مواد املشروع.
نبتدئ باملادة األولى املغيرة واملتممة ألحكام املواد األولى و 3و44
و 45الفقرة األولى و 47الفقرة الثانية و 48و 64من القانون رقم 2.00
املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة.
املوافقون على هذه املادة كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :إجماع؛
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ننتقل إلى املادة الثانية املتممة للقانون رقم  2.00املتعلق بحقوق
املؤلف والحقوق املجاورة باملادتين  15-01و 43-01وبفصل رابع مكرر
وفصل تاسع من الباب األول منه وباملادتين  65-16و 65-17من الباب
الرابع مكرر ،إذن:
املوافقون :إجماع؛
املعارضون= .00
ورد تعديل من مجموعة العدالة االجتماعية يرمي إلى إضافة مادة
جديدة من مشروع القانون ،تحت رقم املادة الثالثة.
أعطي الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل.
تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد املصطفى الدحماني:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السادة الوزراء،
السيدة والسادة املستشارين املحترمين،
ُّ
تمسكنا بهذا التعديل هو لفائدة وملصلحة جودة النص املعروض
على مجلس املستشارين ،وتأكيد على األحقية ديال املجلس في طرح
تعديالت ،وإن كانت خارج ما هو معروض من طرف الوزارة التي تبنت
هذا املشروع ،تجويد النص التشريعي ،كيف؟
أعتقد على أنه إقحام مفهوم "الخلف" ضمن النص املقترح ربما
سيف�ضي إلى إشكاالت قانونية.
إلى رجعنا للنسخة  -وهذه دعوة  -احنا كلنا كمجلس والوزارة
النسخة اللي باللغة الفرنسية تتحدث عن ( )les ayants droitبمعنى
"ذوي الحقوق"" ،ذوي الحقوق" في املفهوم القانوني تختلف اختالفا
تاما عن مفهوم "الخلف" الذي يندرج فيه الورثة ،الدائنون ،الطرف
املشتري واملفوت له ،وبالتالي إقحام هذه الصيغة بهذا الشكل هذا
أعتقد على أن من شأنها املس بالقوة والحمولة القانونية للنص ،هذا
هو مناط التمسك ديالنا بهذا التعديل هذا.
ربما احنا نستبق للموقف ديال الحكومة ألن ما عندهاش رغبة
ترجعه ملجلس النواب ،ولكن احنا هذا غير ارتأينا غير في إطار اإلضطالع
ديالنا بالدور ديالنا في تجويد النص التشريعي املعروض علينا احنا
كمجلس في إطارهاذ السلطة التشريعية أنه طرحنا لكم هاذ التعديل.
وشكرا.

املعارضون :ما كاينش ()00؛

السيد رئيس الجلسة:

املمتنعون= .00

شكرا السيد املستشار.
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الكلمة للحكومة ،تفضل السيد الوزير.

السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل:
شكرا السيد الرئيس.
نشكر السيد املستشار على اإلرادة اإليجابية في دعم الحكومة،
على قبل هاذ التعديل مرفوض ،فقط كما ذكرناه في اللجنة آنذاك،
الحكومة جاءت فقط بتعديل بعض املادات ليس بالقانون بأكمله ،وإلى
قبلنا هذا التعديل خصنا نعدلو القانون بأكمله ،أشنوقلنا آنذاك؟ قلنا
بأن ممكن نعاودو نراجعو القانون بأكمله في واحد الوقت آخر ،اليوم
جئنا فقط نتكلم على ..تكلمنا عليها في اللجنة )le droit de suite( ،اللي
عندو واحد األهمية خاصة وتيعني واحد الفئة معينة خاصة ،فلهذا
هاذ التعديل مرفوض.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السيد وزيرالشباب والثقافة والتواصل:
ولكن مشكور السيد املستشار.

املستشار السيد املصطفى الدحماني:
السحب ديالنا لهاذ التعديل هذا.

السيد رئيس الجلسة:
تسحبو؟

املستشار السيد املصطفى الدحماني:
نسحبو.

السيد رئيس الجلسة:
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شكرا للسيد الوزيرعلى مساهمتكم القيمة.
وأمرإلى مشروعي القانونين املتعلقين بالفالحة.
اآلن نمر إلى "مشروع قانون رقم  80.21بإحداث السجل الوطني
الفالحي" واملحال على مجلس املستشارين من مجلس النواب.
تفضل السيد الوزيرلتقديم هاذ املشروع ،مشكورا.

السيد محمد صديقي ،وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
فبداية بغيت نشكرالشكرجزيل للجنة ديال القطاعات اإلنتاجية،
رئيسا وأعضاء ،على النقاش ديالهم وعلى التعاطي ديالهم اإليجابي مع
هاذ جوج ديال القوانين.
فمشروع القانون األول  80.21بإحداث السجل الفالحي عنده
واحد األهمية إستراتيجية ومهمة جدا بالنسبة للقطاع ،وهي واحد
الخطوة مهمة ولبنة أساسية لدعم وتعزيزالترسانة القانونية في القطاع
الفالحي بصفة عامة.
فالسجل الفالحي يعتبر واحد األداة ديال الحكامة والقيادة التخاذ
مختلف القرارات للتصور ووضع وتحيين اإلستراتيجية ديال التنمية
الفالحية والتحسين والتنفيذ ديالها والتتبع ديالها وكذلك التقييم
ديالها ،فهو تيندرج في إطار ديال االلتزامات ديال الوزارة لضبط أفضل
الطرق في إطار تدخلها لتنزيل برامج ومشاريع التنمية الفالحية ،بغية
تعزيز املكتسبات واالهتمام بالعنصر البشري ،باعتباره محورا رئيسيا
لتطويرالقطاع والرفع من مقوماته.
وسيمكن هاذ السجل الفالحي من:
9وضع قاعدة معطيات خاصة لالستغالليات الفالحية؛

كم من حاجة قضيناها بتركها.

9منح معرف رقمي لكل استغاللية فالحية وتوطيد عالقات القرب
مع الفالح؛

إذن أعفيتنا من التصويت على التعديل ،التعديل تم سحبه.

9توفير املعطيات الضرورية لإلعداد االستراتيجيات والبرامج
العمومية في القطاع الفالحي؛

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

9تيسيرالولوج إلى برامج التنمية الفالحية ،عبرتحسين االستهداف
وخصوصا الفالحين الصغار ،ومنها عدة برامج وأنشطة كـ ــ:

شكرا.
نمرإلى عملية التصويت على املشروع برمته.
املوافقون :إجماع.
شكرا.
إذن وافق مجلس املستشارين على "مشروع قانون رقم 66.19
بتغيير وتميم القانون رقم  2.00املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق
املجاورة".

• تنمية سالسل اإلنتاج؛
• التنظيم املنهي؛
• تدبيراملخاطروالتأمين الفالحي؛
• االستشارة الفالحية؛
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• ترميزاملنتجات الفالحية؛

املستدامة ،طبعا عندو في القانون ديالو ،ولكن هذه القضية ديال
التنمية املستدامة كنركزو عليها؛

• تشجيع االستثمارالفالحي.

 مباشرة الدراسات االستطالعية ،خاصة الدراسات املتعلقةبالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين اإلنتاج النباتي أو الحيواني،
طبعا كيقوم بها اليوم ولكن القانون ديالو األسا�سي ما كايناش فيه وما
كتسمح لوش وكاين عندو عدة عوائق فالتدبيراإلداري ديال هاذ ال�شي؛

• السالمة الصحية؛
9كذلك ،إعداد مؤشرات وطنية تتعلق باالستغالليات الفالحية؛
9تسهيل االستفادة من برامج الحماية االجتماعية اللي هو واحد
الورش اللي كتعرفو بأنه الحكومة بصدد التنزيل ديالو ،طبقا
للتوجيهات امللكية السامية؛
9فكذلك ،اإلسهام في تبسيط اإلجراءات واملساطر املتعلقة
بالخدمات املقدمة لفائدة االستغالليات الفالحية والتجويد ديالها.
هذا هو النص األول السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
إذا بغيتو يقدمهم بجوج واحنا غادي ندوزو واحد بواحد.
متفقين؟
تفضل السيد الوزير.
إذن بعدما تولى السيد الوزير تقديم مشروع القانون األول ،رقم
 ،80.21سيقوم بتقديم مشروع القانون الثاني.
تفضل السيد الوزير.

السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
"مشروع القانون رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون رقم 80.40
املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي" ،فهذا القانون جاء
إلعطاء واحد النفس جديد للبحث الزراعي بصفة عامة ،وعبراملراجعة
ديال املهام ديال املعهد الوطني للبحث الزراعي قصد تعزيز مكانته
ودوره في منظومة البحث العلمي ،وذلك من خالل تحيين مهامه الحالية
وإدراج مهام جديدة.
غير بغيت نقول بأنه املعهد اليوم هو العمود الفقري ديال املنظومة
ديال البحث الزراعي والبحث العلمي في امليدان الزراعي وامليادين اللي
تتعلق به )donc( ،هو عندو هذه املهام اللي هي كتوجه له من طرف
الوزارة وكذلك كينظم البحث على الصعيد الوطني ،من خالل العالقة
ديالو مع املعاهد األخرى ومع املؤسسات ديال البحث ومع الجامعات.
فبموجب هذا القانون غادي يمكن للمعهد القيام باملهام التالية:
 -إجراء األبحاث العلمية والتقنية واالقتصادية الرامية إلى التنمية

 إجراء تجارب في شأن املزروعات الجديدة أو الرامية إلى تحسيناإلنتاج النباتي والحيواني ،وبصفة عامة مباشرة جميع التجارب ذات
الصبغة الفالحية أو املتعلقة بإعداد أساليب التحويل قصد تثمين
املنتجات النباتية والحيوانية واستعمالها؛
 املساهمة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العموميةوالخاصة في املجهود الوطني في التكوين والتأطير واستقبال الطلبة
واملتدربين ،طبعا اليوم تيستقبل طلبة ،تيستقبل الناس اللي تيديرو
اإلجازات ديالهم و( )les thèsesولكن ما عندوش واحد األساس قانوني
اللي كيسمح لو يصرف على ذاك ال�شي ،واللي كيسمح لو يكون عندو
واحد امليزانية لهاذ ال�شي ،وكذلك من بعد فدوك األطروحات ديال
اإلجازات وديال الدكتوراه باش يكون االعتراف بالباحثين ديال املعهد
كأساتذة؛
 العمل على مراقبة األبحاث والدراسات واألشغال املنجزة لحسابالدولة أو الهيئات العمومية أو الخاصة؛
 العمل على نشراملعارف واالبتكارات في مجال البحث؛ تحديد كيفيات تطبيق نتائج األبحاث املنجزة ومواكبة نقلها لفائدةالفاعلين املعنيين ،شحال من بحث عندنا جد مهم عندنا فالبالد،
ولكن باش يكون فواحد الصبغة اللي كتجي تسهل االستعمال ديالو
والتطبيق ديالو والفهم ديالو من عند املستشارين الفالحيين كيكون فيها
إشكاليات ،وهو ما عندوش في هاذ املهام باش يم�شي لهاذ ال�شي ،واحنا
بغيناه باش يديرهاذيك ()l’interface؛
 املبادرة في إطار مهامه إلى وضع املشاركة في برامج حماية التنوعالبيولوجي واملحافظة عليه ،هاذ ال�شي جد مهم ،هاذ ال�شي اللي كيوقع
كتحوالت في املحيط ديالنا واللي كيأثرعلى هاذ التنوع البيولوجي والتنوع
البيولوجي اللي هو أسا�سي ال لإلنتاج الفالحي وال السيادة الفالحية وال
السيادة الغذائية ديالنا؛
 إيواء وتدبير املجموعات الوطنية للموارد الوراثية النباتيةوالحيوانية والكائنات الدقيقة لألغذية والزراعات ،طبقا لاللتزامات
الدولية للمملكة املغربية فهاذ املجال ،وفي هاذ ال�شي كذلك ،هذا
موضوع استراتيجي وكذلك موضوع استراتيجي بالنسبة للسيادة
الغذائية والسيادة ديال البحث العلمي كذلك ديال بالدنا ،ألنه هاذ
ال�شي ديال استنباط ديال األصناف ديال عدة منتوجات ديالنا ،بعض
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املرات ما كنلقاوهاش حتى على برا ،وحتى إلى لقيناها ما كاينش عندنا
عليها واحد ( )le contrôleوواحد السيادة ،فضروري باش يكون عندنا
هاذ املواد األولية اللي هي املوارد الوراثية لتشجيع ولتقوية برامج البحث
ديال االستنباط ديال األصناف املالئمة مع املناطق املغربية.
هاذي هي ما جاء به ..امللخص ديال القانون ،السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،السيد الوزير ،على تقديم هذين املشروعي قانونيين املهمين.
وننتقل إلى كلمة مقرر لجنة القطاعات اإلنتاجية ،الذي بهذه
املناسبة نشكره ونشكركذلك رئيس هذه اللجنة.
إذن التقرير ..إذن ال حاجة إلى تقديمه؟
أنا غيراتفقو ،إلى تفقتو ما عندناش مشكل.
إذن باب املناقشة ،املناقشة كذلك اتفقتو بأنه ستسلم مكتوبة،
السادة الرؤساء؟ مكتوبة؟
إذن ندوزو للتصويت.
املادة األولى:
املوافقون :صادقت عليها اللجنة باإلجماع.
بجوج اإلجماع؟
إذن ندوز بسرعة )d’accord( ،ما�شي مشكل.
املادة :1
املوافقون :باإلجماع.
املادة :2
املوافقون :باإلجماع.
املادة :3
املوافقون :باإلجماع.
املادة :4
املوافقون :باإلجماع.
املادة :5
املوافقون :باإلجماع.
املادة :6
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املادة :8
املوافقون :باإلجماع.
املادة :9
املوافقون :باإلجماع.
املادة :10
املوافقون :باإلجماع.
املادة :11
املوافقون :باإلجماع.
املادة :12
املوافقون :باإلجماع.
املادة :13
املوافقون :باإلجماع.
املادة :14
املوافقون :باإلجماع.
املادة :15
املوافقون :باإلجماع.
املادة :16
املوافقون :باإلجماع.
املادة :17
املوافقون :باإلجماع.
املادة :18
املوافقون :باإلجماع.
املادة :19
املوافقون :باإلجماع.
إذن أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:
املوافقون :باإلجماع.
املعارضون :ما كاينش ()00؛
املمتنعون :ما كاينش (.)00
وبذلك يكون مجلس املستشارين قد وافق على "مشروع قانون رقم
 80.21املتعلق بإحداث السجل الوطني الفالحي".

املوافقون :باإلجماع.

هنيئا لنا وللسيد الوزير على املجهود الذي تم بذله من أجل إخراج
هذه اآللية املهمة ألول مرة في بالدنا.

املوافقون :باإلجماع.

ننتقل إذن إلى مشروع القانون األخير املبرمج في هذه الجلسة ،وهو

املادة :7
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"مشروع القانون رقم  81.21القا�ضي بتغييروتميم القانون رقم 40.80
املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي" ،بعد ما قدمه السيد
الوزير.

سعيد بالتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار داخل الجلسة
العامة ألناقش مضامين مشروعي القانونين املتعلقين بإحداث املعهد
الوطني للبحث الزراعي والسجل الوطني الفالحي كما وافق عليها مجلس
النواب ،وباملناسبة البد أن أشيد بجو اإلجماع الذي يطبع مناقشة
هذين املشروعين داخل اللجنة ،حيث تمت املصادقة عليها دون إدخال
أي تعديالت عليها ،نظرا للحاجة املاسة إليها في تسریع دائرة اإلصالحات
املستقبلية التي يعرفها القطاع.

إذن بقى علينا ندوزو لعملية التصويت ،ويتعلق األمر بمادة فريدة 
أعرضها للتصويت ،ونريد أن نعرف من هم املوافقون.

لذلك ،نؤكد أوال على أن املعهد الوطني للبحث الزراعي وعبر مراكزه
اإلقليمية العشرة وثالثة وعشرين ضيعة تجارب موزعة على الصعيد
الوطني ويغطي مختلف النظم الزراعية في البالد ،عبر ربط عالقات
شراكة مع املنظمات الوطنية والدولية ومنظمات التنمية والقطاع
الخاص واملنظمات غيرالحكومية.

نمر إلى تقرير اللجنة ،نفس ال�شيء وزع ونعفي مقرر اللجنة من
تقديمه.
فيما يتعلق باملناقشة كذلك ،املداخالت تم تسليمها.

املوافقون :إجماع.
املعارضون :ما كاينش ()00؛
املمتنعون :ما كاينش (.)00
إذن أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:
	املوافقون :باإلجماع.
إذن ،وافق مجلس املستشارين على "مشروع القانون رقم 81.21
بتغيير وتميم القانون رقم  40.80املتعلق بإحداث املعهد الوطني
للبحث الزراعي".
شكرا لكم ،السيدات والسادة املستشارين املحترمين ،على
مساهمتكم.
وشكرا للسيدين الوزيرين ،وزير العالقات مع البرملان الناطق
الرسمي ،الذي واكب هذه الجلسة الرقابية والتشريعية.
وكذلك شكرا للسيد وزير الفالحة والصيد البحري على مساهمته
القيمة في هذه الجلسة.
شكرا.
ورفعت الجلسة.
امللحق :املداخالت املكتوبة املسلمة لرئاسة الجلسة.

 -Iمداخلة املستشار السيد  مصصفى امليسوري باسم فريق
التجمع الوطني لألحرار:
 مشروع قانون رقم  80.21بإحداث السجل الوطني الفالحي؛ مشروع قانون رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي.
السيد الرئيس املحرم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،

أما "السجل الوطني الفالحي" والذي يعتبر كما تضمنه تدخلكم
أنه قاعدة بيانات ومعطيات حول االستغالليات الفالحية ومستغلي
الضيعات الفالحية ،ويهدف هذا السجل الذي يأتي في إطار استكمال
أسس وآليات تنزيل السياسة العمومية وبلورتها في قطاع الفالحة،
إلى وضع قاعدة خاصة لالستغالليات الفالحية ،قاعدة إلعداد
االستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفالحي عبرتوفيراملعطيات
الضرورية وتيسيرالولوج إلى برامج التنمية الفالحية ،وتشجيع االستثمار
الفالحي ،تنمية سالسل اإلنتاج ،التنظيم املنهي وتدبير املخاطر والتأمين
الفالحي ،االستشارة الفالحية ومواكبة الفالحين واملستغلين إضافة إلى
السالمة الصحية وأهداف أخرى.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء الحرمون،
لقد أبان قطاع الفالحة الذي يشكل اليوم رافعة أساسية إلنعاش
االقتصاد الوطني عن قدرته على الصمود خالل األزمة املزدوجة
الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وقلة التساقطات املطرية ،لتكشف
هذه األزمة أهمية هذا االختيار الحكيم للمملكة ،القائم على اعتبار
الفالحة قطاعا حيويا بالنسبة لالقتصاد الوطني ،من حيث خلق الثروة
وفرص الشغل وتنويع الصادرات وتقليص معدالت الفقر.
ولعل أبرز أهداف "السجل الوطني الفالحي" هو تيسير االستفادة
من برامج الحماية االجتماعية عبر تنزيلها وتعميمها ،خصوصا الحماية
الصحية ،عبر إحداث قاعدة معطيات الفالحين ومدخولهم ومدى
مساهماتهم في التغطية الصحية.
السيد الرئيس املحرم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
إن الشارع املغربي أبدى تذمرا من الغالء وسط مطالب للحكومة
بوضع حد الرتفاع أسعار املواد االستهالكية الناجم عن ارتفاع أثمان
املواد األولية في العالم بأسره ،حيث تأثرت جيوب املواطنين وباتت تهدد
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قدرتهم الشرائية ،وتفاعال مع هذا الوضع ندعوكم إلى لفت االنتباه إلى
حماية القدرة الشرائية للمغاربة خصوصا الفئات الهشة التي تضررت
من تداعيات جائحة كورونا خصوصا أن املندوبية السامية للتخطيط
باعتبارها الهيئة الرسمية املكلفة باإلحصاء أرجعت ارتفاع مؤشرأسعار
املستهلكين املحدد األسا�سي للتضخم إلى ارتفاع أسعار املواد الغذائية بـ
 ،%0.8واملواد غير الغذائية بـ  %1.8رغم سابق علمنا أن ارتفاع أسعار
عدد من مواد االستهالك يعزى أساسا إلى االنتعاش االقتصادي غير
املتوقع الذي يعرفه العالم ،وإلى االرتفاع املضطرد الذي عرفته أسعار
الحبوب واملنتوجات البترولية في السوق الدولية ،وهذا كله رغم أن
للمغرب سيادة فالحية مكنته من تصديرعدة مواد فالحية للعالم ،بقي
في حاجة ماسة إلى مواد أخرى مثل القمح واملواد الخام للزيت النباتي.
السيد الرئيس املحترم،
أما قطاع تربية املوا�شي فإنه يعيش وضعية كارثية ،كما أن جميع
األعالف التي يعتمدها الفالحون املغاربة فهي مستوردة ونعلم أن
السوق العالمي عرف ارتفاعا في أثمنة هذه املواد والتي تزامنت مع
الجفاف الذي عرفه املغرب ،ففي بعض املناطق معاناة مربو املوا�شي
تزايدت هذه السنة ،السيما أنهم يضطرون إلى اقتناء املاء من أجل
ماشيتهم والنتيجة فإن تكلفة إنتاج وتسمين املاشية سترتفع بسبب
االرتفاع الصاروخي لألعالف وقلة املوارد املائية.
لذلك ،فإن الحفاظ على القطيع والثروة الحيوانية هي مسؤولية
الدولة ،لذا ندعوكم السيد الوزير إلى اتخاذ جملة من اإلجراءات
االستعجالية ،منها سحب الضرائب على األعالف املستوردة والتي
تعرف ارتفاعا في السوق العاملية ،إذ يجبر املهنيون على تأدية الضرائب
والرسوم الجمركية في ظل هذه السنة الصعبة على جميع الفالحين،
كما يجب على الدولة أيضا أن تفكر في طرق حديثة إلنتاج أعالف
مخصصة للحيوانات.
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تشكل حقوق املؤلف والحقوق املجاورة لها ركنا أساسيا في منظومة
امللكية الفكرية .ويقوم جوهرحماية امللكية الفكرية على أساس مجمل
الحقوق املادية واملعنوية التي تخول للمبدع واملؤلف واملبتكر لحماية
إبداعه ومؤلفه وابتكاره ،وبموجب هذه الحماية ،يمنح الصفة والكفاءة
القانونية التي تمكنه من التصرف في ما أنتجه من أعمال أدبية وفنية
ومن ابتكارات ،وتمنع غيره من التصرف بهذه اإلبداعات تحت أي شكل
من األشكال دون رخصة منه.
لذلك ،فإن املنظومة القانونية للملكية الفكرية الدولية تديروترعى
هذه الحقوق عبر مجموعة من االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي
تحدد املعايير الكونية التي يتوجب احترامها من لدن البلدان األعضاء
في املنظمة العاملية للملكية الفكرية ( ،)OMPIمنظمة دولية متخصصة
تابعة لألمم املتحدة في هذا الخصوص من جهة ،كما تسهر الدول
األعضاء عند سن قوانينها الوطنية على التقيد بهذه املعايير املتوافق
عليها عامليا في إطار تدبير الحقوق املادية واملعنوية للمؤلفين وحماية
امللكية الفكرية في نطاق حدودها الترابية وسيادتها الوطنية من جهة
أخرى.
والشك أن هذه الحماية املؤطرة بالقانون الدولي أوال ،واملعززة
بالتشريعات الوطنية ثانيا ،تعد أحد العوامل األساسية في إرساء
ممارسات سليمة وذات مردودية بالنسبة للهياكل واملؤسسات املوكول
إليها حماية وتدبير الحقوق الفردية والجماعية للمبدعين واملؤلفين
واملبتكرين في كل دولة حسب ما يتيحه نظامها االجتماعي والتشريعي
من نجاعة في التطبيق واألداء ،كما تشكل هذه الحماية ،في حال توفرها
وتنزيل مضامينها بالشكل األمثل ،إحدى الدعائم املتينة لالقتصاد
الوطني للدول ،وبالتالي تحقق مكانة مرموقة لإلبداع والفكر واملعارف
والفنون عبر ما تنتجه قواها الناعمة من مثقفين ومبتكرين وفنانين في
مختلف املجاالت الفكرية والحقول املعرفية.

وفي هذا اإلطار ،نؤكد لكم داخل فرق األغلبية بأننا سنساندكم
وسندعمكم من كل املواقع في كل املبادرات الرامية إلى مواصلة إصالح
الترسانة القانونية من أجل مواكبة القطاع ،مؤكدين لكم أننا واعون
بصعوبة املرحلة وبأنكم ستعالجون كل هته اإلشكاالت املطروحة
في شمولیتها من موقعها الطبيعي وسنصوت على مضامين هذين
املشروعين باإليجاب.

السيد الرئيس املحترم،
لقد حرصت بالدنا على السيرقدما في إعداد البناء القانوني الخاص
بحماية حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،خاصة من خالل القانون
 02.00والذي اظهر التطور التكنولوجي ضرورة إعادة النظر في بعض
مضامينه ،ومما ال شك أن مشروع القانون رقم  ،66.19القا�ضي بتغيير
وتتميم القانون رقم  02.00املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة،
يواكب هذه التطورات التكنولوجية في مجال امللكية الفكرية على
الصعيد الدولي.

 )1مشروع قانون رقم  66.19بتغيير وتتميم القانون رقم  2.00املتعلق
بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السادة املستشارين املحترمين،

فهذا مشروع القانون الذي يأتي في إطاراملجهودات التي تبذلها وزارة
الشباب والثقافة والتواصل في شخص السيد الوزيرالذي أعطى نفسا
جديدا لهذا القطاع في أفق النهوض بقطاع حقوق املؤلف والحقوق
املجاورة ،وتنفيذا للبرنامج اإلصالحي الذي سطرته ،ومواكبة التطورات
التكنولوجية والتقدم التقني املتسارع الذي عرفه مجال امللكية

 -IIفريق األصالة واملعاصرة:
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الفكرية على الصعيد الدولي ،والتزاما باملعاهدات التي صادقت عليها
بالدنا وتطبيقا لالتفاقيات الثنائية املبرمة في هذا الشأن.
فقد عرف مجال حقوق املؤلف والحقوق املجاورة في السنين األخيرة
تطورات هامة وسريعة على املستويين الدولي والوطني ،مما تطلب معه
سد الفراغ القانوني ،من خالل التعجيل بمراجعة وتحيين القانون
املتعلق بحماية امللكية األدبية والفنية باململكة بشكل يستجيب وطنيا
لتطلعات املبدعين واملهنيين ومختلف الفاعلين ،ودوليا عبر مطابقته
ومالءمته ملقتضيات االتفاقيات الدولية ،وليواكب التطور الذي ما فتئ
يعرفه هذا املجال عامليا بفعل التقدم الحاصل في املجال التكنولوجي.
وهو ما جسده هذا املشروع حيث تضمن مقتضيات هامة جديدة
تهم أساسا حماية حقوق املؤلف والحقوق املجاورة في البيئة الرقمية،
وحماية االستغالل الرقمي للمصنفات السمعية والبصرية ،وحق التتبع
الذي يعني بالحقوق املادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع
مصنفاتهم األصلية.
كما تهم هذه املقتضيات حقوق االستنساخ التصويري الذي يعنى
بمؤلفي املصنفات املطبوعة ،وإدراج تعاریف انسجاما مع املقتضيات
الجديدة.
إننا بفريق األصالة واملعاصرة واذ نشيد بمضامين هذا املشروع صونا
وحماية لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،فإننا نصوت باإليجاب عليه
في انتظارأن يكتمل البناء القانوني الذي يحمي املؤلف ويحمي حقوقه.

 )2مشروع قانون رقم  80.21بإحداث السجل الوطني الفالحي:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار
املناقشة والتصويت على "مشروع قانون رقم  80.21املتعلق بإحداث
السجل الوطني الفالحي" بعدما أحيل كما صادق عليه مجلس النواب،
وقد سبق أن أكدنا في الفريق بأهمية هذا املشروع قانون خاصة وأنه
يأتي في سياق تنفيذ سياسات تحديث القطاع الفالحي ("املخطط
األخضر"" ،الجيل األخضر") وعصرنته ،وضبط آليات تنفيذ البرامج
واملشاريع املتعلقة بقطاعات الفالحة والصناعات الغذائية.
حيث أن هذا املشروع وهو يهدف إلى استكمال تنزيل مخطط
هيكلة القطاع الفالحي بغية توفير خدمات أحسن للمستغل الفالحي
واالستغالليات الفالحية ،فإنه يرتكز على إحداث هذا السجل من أجل
معالجة املعطيات املتعلقة باالستغالليات الفالحية ،وذلك عبر تقييد
املعطيات املتعلقة باالستغالليات وتجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها
عند االقتضاء ،فضال عن اإلحصاء العام للفالحة الذي سيوفر قاعدة
بيانات تمكن من التوفر على الئحة بأسماء الفالحين وضيعاتهم ،مع
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تحديد مواقعهم الجغرافية.
كما أن هذا املشروع قانون سیمکن الوزارة من التوفر على قاعدة
مهمة وموسعة من البيانات اإلحصائية ومعلومات مفصلة حول القطاع
الفالحي والفاعلين فيه ،إلى جانب ذلك سيمكن السجل الفالحي من
قيادة وتقييم السياسات الفالحية العمومية ،بالتالي تحديث الضيعات
الصغرى واملتوسطة؛ كما أنه سيوفر للوزارة منظومة تضمن استهدافا
أفضل للتدخالت التي سيتم القيام بها في إطارتنزيل سياستها القطاعية.
وباعتباره مرجعا لتتبع مسارات املنتوجات الفالحية والتصديق،
سیسهل السجل الوطني الفالحي ،كذلك عملية منح املساعدات
واإلعانات ،كما سيشكل دعامة لتدبير األزمات ،خاصة في حاالت
الجفاف والفيضانات ورصد الحالة الصحية للقطيع الوطني.
كما أنه سيمكن من الحد من توسع املجال الحضري على حساب
األرا�ضي الفالحية ،وسيمثل مرجعا إلضفاء املهنية على القطاع ،كما
سيمكن من استهداف الضيعات الفالحية املعنية باملنتجات املحلية
ببرامج تهم تقنيات الفالحة املستدامة.
إن هذا املشروع الذي يهدف إلى تشجيع االستثمار الفالحي وتدبیر
املخاطرواالستشارة الفالحية ومواكبة الفالحين وترميزاملنتوجات املحلية
والسالمة الصحية سيمكن في نهاية األمر من تسهيل التمويل للفاعلين
الفالحيين ،خاصة الصغارواملتوسطين ،وعليه سيصبح السجل الوطني
الفالحي السجل الرسمي لوزارة الفالحة والصيد البحري.
وفي إطارحماية املعطيات السرية للمستغل الفالحي واالستغالليات
الفالحية للسجل الوطني الفالحي ،تم تأطير هذا السجل بمقتضيات
القانون رقم  09.08املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة
املعطيات ذات الطابع الشخ�صي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 1.09.15بتاريخ  18فبراير 2009والنصوص املتخذة لتطبيقه.
لكل هذه االعتبارات ،فإننا نثمن مضامين هذا املشروع ونصوت
عليه باإليجاب.

 )3مشروع قانون رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80
املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين،
إننا في فريق األصالة و املعاصرة كمكون من مكونات األغلبية نثمن
هذا املشروع الذي تقدمت به الحكومة لالعتبارات التالية:
 ألنه يتعلق بمؤسسة لها ارتباط وثيق بقطاع اقتصادي له أهميةإستراتيجية بالنسبة لبالدنا وهو القطاع الفالحي ،وذلك من النواحي
االقتصادية واالجتماعية ومن جوانب األمن الغذائي؛
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 كما أنه يتعلق بمؤسسة أدت دورا كبيرا في مجاالت تطوير البحثالعلمي ،السيما في الجوانب املتعلقة بتطوير اإلنتاج الفالحي وتنمية
اعتماده على أحدث األبحاث والدراسات العلمية.
وإذ نثمن إدراج هذا املشروع ضمن املشاريع التي بادرت الحكومة
للتعجيل بها خالل عامها األول من واليتها ،فإننا نؤمن بحرص الحكومة
على تحقيق أهداف متنوعة ،منها:
 التجاوب مع توجيهات ومالحظات املجلس األعلى للحسابات ،وهوما كان على الحكومات السابقة أن تقوم به قبل هذا التاريخ ،حيث
وردت عدة مالحظات بشأن وجوب تحيين هذه املادة في التقريرالسنوي
للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة  ،2014من جملتها ما ورد تحت
عنوان" :الحاجة إلى إعادة تأطيرمهام املعهد"؛
 تحيين اإلطار القانوني املنظم للمعهد ،حيث يعود النص األصلياملنظم للمعهد املذكور إلى سنة  ،1981وهو التاريخ الذي أصبحنا
بعيدين عنه بما يفوق األربعين سنة ،وهو أمد يوجب التدخل من جانب
املشرع لتحيين مقتضياته وتغييرها وتتميمها لتتجاوب مع ظروف العصر
وملواكبة التطورات التي طرأت على الواقع الذي يشتغل فيه املعهد؛
 مالءمة النصوص القانونية املحددة املهام املعهد مع املعاهداتالتي صادق عليها املغرب ومن بينها "اتفاقية التنوع البيولوجي" التي تمت
املصادقة عليها في  21غشت 1995؛
 تأطير مجال اشتغال املعهد وحدوده وعالقاته بمؤسسات أخرىشرعت حديثا في االشتغال في محيطه ،مثل املكتب الوطني لالستشارة
الفالحية ومن قراءة دقيقة في مضامين مشروع القانون املذكور نالحظ
في فريق األصالة واملعاصرة أنه يستهدف:
 .1التجويد اللغوي للنص ،بإضافة وتوظيف مفاهيم ومفردات
محينة حديثة في قاموس تدبيراملجال الزراعي ،من قبيل:
 "التنمية املستدامة للفالحة "... "تثمين املنتوجات "... "التكوين والتأطير"؛ استعمال عبارة "املواكبة" عوض "إرشاد"؛ توظيف مفردات وصيغ عامة تستهدف تعميم بعض مجاالتتدخله ،حيث عوض عبارة "جميع مؤسسات التعميم الفالحي وجميع
الفالحين" جاء املشروع بعبارة "الفاعلين".
 .2إضافة نصوص جديدة تستهدف تمكين املعهد من وسائل عمل
جديدة ومتقدمة أصبحت معتمدة على الصعيد الدولي ،ومنها:
 وضع أسس اعتماد الشراكة والتعاون واالنفتاح على املؤسسات،حيث نص املشروع على املساهمة مع الجامعات ومؤسسات التعليم
العالي العمومي والخاص في مجاالت التكوين والتأطيرواستقبال الطلبة
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واملتدربين؛
 تطويرالشراكات داخل وخارج املغرب من خالل إبرام اتفاقيات؛ إمكانية وضع أو املشاركة في برامج تهدف إلى حماية التنوعالبيولوجي؛
 تمكينه من إحداث وحدات البحث؛ تمكينه من إنشاء شركات تابعة له؛ تسويق نتائج أبحاثه؛ تنظيم التظاهرات؛ .3إضافة مهام جديدة توسع مجاالت تدخله لتشمل مهام منها:
 مراقبة األبحاث والدراسات واألشغال املنجزة لفائدة الدولةلتشمل تلك املنجزة لفائدة الهيئات الخاصة؛
 املساهمة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في التكوينوالتأطيرواستقبال الطلبة واملتدربين.
 .4مالءمة التشريع الوطني مع االلتزامات الدولية للملكة املغربية:
باإلضافة إلى ما تمت اإلشارة إليه من مصطلحات وعبارات تم
تغييرها ،وهي في الحقيقة تحقق غاية املالءمة اللغوية للقانون مع لغة
املعاهدات الدولية التي صادق عليها املغرب ،فقد أصبح املعهد الوطني
للبحث الزراعي ،في مشروع القانون املوجود قيد الدراسة ،مختصا بـ:
إيواء وتدبير املجموعات الوطنية للموارد الوراثية النباتية والحيوانية
والكائنات الدقيقة لألغذية والزراعة ،حيث أن من جملة ما صادقت
عليه اململكة املغربية في العالقة بمجال مشروع القانون املشار إليه
أعاله نجد "اتفاقية التنوع البيولوجي" وذلك في  21غشت .1995
إن فريق األصالة واملعاصرة بمجلس املستشارين بعد قراءة متأنية
ملشروع القانون رقم  ،81.21يعتبره مشروعا متوازنا ،ومشروعا يتجاوب
مع الحاجة امللحة إلى املوافقة عليه ،ومع االعتبارات املوجبة له قصد
تتميم وتغيير القانون املنظم للمعهد الوطني للبحث الزراعي ،الذي كان
في حاجة ماسة إلى مالءمة مهامه واختصاصاته مع املتغيرات التي طرأت
في مناهج االشتغال ووسائله وفي محيطه الوطني والدولي.
ونعتبر في فريق األصالة واملعاصرة أن من مسؤوليتنا إغناء هذا
املشروع والسعي إلى إخراجه في صيغة تراعي أجد املستجدات امللحة،
وفي ذلك نقترح أن تضاف إلى مهام املعهد ،دراسة أثر التغيرات املناخية
وندرة املوارد الطبيعية ووجوب حمايتها واحترامها والحد من تدميرها؛
خاصة في ظل ما أصبحت تعيشه الكرة األرضية عموما وبالدنا على
وجه الخصوص من تغيرات يصعب تصورها بعيدة عن مجال البحث
الزراعي؛ لكل هذه االعتبارات ،فإننا في فريق األصالة واملعاصرة بمجلس
املستشارين نصوت باإليجاب على هذا املشروع القانون الذي نعتبره
إضافة نوعية للترسانة القانونية املغربية.
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 -IIIالفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:
 )1مشروع قانون رقم  66.19بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00
املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
تكت�سي حقوق املؤلف والحقوق املجاورة أهمية بالغة باتت تتزايد
باضطراد على املستويات االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
كما أضحى مفهوم حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،يعرف
تحوال ،حيث أصبحت حماية امللكية الفكرية بصفة عامة في صلب
االستراتيجيات االقتصادية والتنموية.
من هذا املنطلق ،يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية بمجلس املستشارين ملناقشة "مشروع القانون رقم
 25.19املتعلق باملكتب املغربي لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة".
السيد الرئيس،
اننا في الفريق االستقاللي نعتبر أن مشروع القانون هذا جاء
استجابة لتطلعات املبدعين واملهنيين ومختلف الفاعلين في هذا
امليدان ،من أجل تدارك النقائص التي كرستها املمارسة ،وسد الفراغ
الحاصل بفعل ما أحدثته ثورة تكنولوجيا املعلومات واالنتشار الواسع
الستغالل املصنفات العلمية على مستوى األنترنيت.
وملواكبة ما يعرفه هذا املجال على الصعيد الدولي من تطور،
والوفاء بااللتزامات الدولية لبالدنا في هذا اإلطار.
كما نعتبر مصادقتنا عليه اليوم ،مصادقة على االنخراط الحكومي
الواضح في املجال االجتماعي ،وتفضيل االستثمار املربح على الدعم،
حيث نثمن هدف مشروع القانون إدراج أحكام خاصة باالستغالل
الرقمي للمصنفات املوسيقية واملصنفات السمعية البصرية
واملصنفات البصرية ،ومالءمة القانون مع االتفاقيات الدولية وخاصة
مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى املصنفات املنشورة لفائدة
األشخاص املكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة
املطبوعات ،وليضيف مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق املؤلف
والحقوق املجاورة في البيئة الرقمية ،وإضافة مقتضيات جديدة تهم
"حق التتبع" الذي يتعلق بالحقوق امللكية للفنانين التشكيليين الناتجة
عن إعادة بيع مصنفاتهم األصلية.
كما جاء هذا املشروع بتعاريف جديدة تهم "حق التتبع" و"فنون
الرسم والتشكيك و"خدمة تقاسم املحتوى عبر األنترنيت" و"املصنف
البصري على شبكة األنترنيت" ،انسجاما مع املقتضيات البديلة.
لكل ما سبق ،فإننا نصوت باإليجاب على مشروع القانون رقم
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 25.19املتعلق باملكتب املغربي لحقوق ملؤلف والعقوق املجاورة.
والسالم عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

 )2مشروع قانون رقم  80.21بإحداث السجل الوطني الفالحي:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
لقد أعطت بالدنا أهمية قصوى للسياسات العمومية في القطاع
الفالحي ووزن بارز لالستثمارات املنجزة في إطاراالستراتيجيات الفالحية
خصوصا "مخطط املغرب األخضر  ،"2008-2020و"الجيل األخضر
 ،"2020-2030مما يستلزم وضع میكانزمات جديدة لضبط وتدبير
تنفيذ هذه السياسات وتتبعها ،كما ال يخفى أهمية القطاع الفالحي
داخل االقتصاد الوطني ودوره املحوري في تحريك عجلة التنمية
االقتصادية واالجتماعية بالعالم القروي ،وانطالقا من روح الرسالة
امللكية السامية املوجهة للمؤتمرین بمناسبة اليوم العالمي لإلحصاء
املنعقد يوم  20أكتوبر  2010والتي تنص على ضرورة القيام باإلحصاء
العام للفالحة ،بادرت الحكومة بإحداث "السجل الوطني الفالحي"
اهتماما منها بتثمين العنصر البشري باعتباره املحور الرئي�سي لتطوير
القطاع الفالحي في إطار االستراتيجية الفالحية "الجيل األخضر -2030
 "2020والرفع من مقوماته.
ومن املعلوم أن أكثرمن  50دولة عبرالعالم تتوفرعلى سجل فالحي
من أجل تنظيم وعصرنة هذا القطاع ومواكبته ،ولذلك حققت تطورا
ملحوظا في هذا القطاع.
لذلك ،فإن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،واعتبارا لكل
ما يبق انخرط بشكل فعال وإيجابي بخصوص "مشروع قانون رقم
 80.21بإحداث السجل الوطني الفالحي" الذي من شأنه أن يشكل آلية
فعالة لتوفير املعطيات املتعلقة باالستغالليات الفالحية وتتبع وقيادة
السياسات الفالحية وتحسين أهدافها.
ومن أهم ما تضمن مشروع القانون تكوين قاعدة معطيات موثوقة
وكاملة حول االستغالليات الفالحية يتم تحيينها باستمرار والتعريف
باالستغاللية الفالحية واملستغل الفالحي ،وتحديد شروط وكيفيات
التغيير في السجل الفالحي وتحديد شروط استعمال املعطيات الواردة
في السجل الوطني الفالحي ،إضافة لتشجيع استعمال التكنولوجيا
الحديثة لجمع املعلومات وتخزينها وتحينها واستعمالها ورقمنتها.
وسيتيح هذا السجل توطيد عالقة القرب مع الفالح ،منح الشواهد،
تسهيل الولوج إلى املساعدات املالية للدولة ومختلف الخدمات
العمومية الفالحية ،ناهيك عن الولوج للتغطية الصحية والحماية
االجتماعية املخصصة للفالحين.
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لذلك ،فإن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية يصوت بنعم على
هذا املشروع.

 )3مشروع قانون رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80
املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
بخصوص مشروع قانون رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون رقم
 40.80املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي.
استكماال الستراتيجية "املغرب األخضر  "2008-2020جاءت
استراتيجية "الجيل األخضر  "2020-2030ببرنامج مستقبلي -2024
 2021بأهداف واضحة أبرزها الزيادة في اإلنتاجية ،تطوير أصناف
جديدة ،تثمين اإلنتاج الفالحي ،تطوير الزراعة البيولوجية ،نشر
االبتكار ،النهوض بالزراعة في املناطق الهشة ،تطوير الزراعة الرقمية،
تحسين كفاءة استعمال املياه والحفاظ على التربة.
ويكت�سي مشروع هذا القانون أهمية قصوى ستساهم في دعم
وتعزيز مكانة املعهد الوطني للبحث الزراعي ملواكبة التطورات الهامة
املتجلية في توجهات وأهداف "الجيل األخضر  " 2020-2030وتنفيذها
من خالل برامج ومخططات جهوية ،استراتيجية البحث العلمي الزراعي
والتنمية الفالحية ،النظام الوطني للتكوين والبحث الزراعي ()SNFRA
وتطوير أنشطة بحثية وتسويقية جديدة ،وأساسا القيام ببيع نتائج
أبحاثه والدراسات واألشغال التي يقوم بها إضافة لتطوير القدرات
التقنية والبشرية للمعهد.
وإن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية إذ ينخرط بشكل إيجابي
وملتزم في دعم توجه وروح هذا التعديل ،فهو مقتنع تمام االقتناع بأن
هذا التعديل أن يتيح إنتاج معرفة مالئمة الحتياجات القطاع ونقل
املعرفة للمهنيين ،إنتاج تقنيات مالئمة بشكل أفضل الحتياجات
الجهات ،تقوية وتعزيز مكانة املعهد كفاعل يساهم بفاعلية في املجهود
الوطني في التكوين ،وسيتيح هذا املشروع مراجعة مهام املعهد قصد
تعزيز مكانته ودوره في منظومة البحث العلمي ،إجراء األبحاث العلمية
والتقنية واالقتصادية الرامية إلى التنمية املستدامة للفالحة ،مباشرة
الدراسات االستطالعية ،وإجراء تجارب في شأن املزروعات الجديدة أو
التي من شأنها تحسين اإلنتاج النباتي والحيواني.
ويمر كل ذلك من خالل املساهمة مع الجامعات واملعاهد العمومية
والخاصة في املجهود الوطني في التكوين ،مراقبة األبحاث والدراسات
واألشغال املنجزة لحساب الدولة أو الهيئات العمومية والخاصة ،إلى
غير ذلك ،مع إمكانية إحداث املعهد لشركات تابعة له أو أن يساهم في
شركات أخرى ،ويطور شراكات في املغرب وخارجه.
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ولذلك ،فإن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية يصوت بنعم
على هذا املشروع.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 -IVالفريق الحركي:
 )1مشروع قانون رقم  66.19بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00
املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس املحترم،
السيد والوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي للمساهمة في مناقشة
"مشروع القانون رقم  66.19بتغيير تتميم القانون رقم  2.00املتعلق
بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة".
في البداية ننوه بالنقاش اإليجابي والهادي الذي عرفته لجنة التعليم
والشؤون الثقافية واالجتماعية بمناسبة دراسة هذا املشروع ،والشكر
موصول إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل على التفضل
بتقديم هذا املشروع الهام أمام البرملان ،والذي جاء بأهم املرجعيات
املنصوص عليها في الفصل الخامس من الدستور ،كما جاء استجابة
النتظارات شريحة عريضة من املجتمع لها تأثير في الساحة الثقافية
من مبدعين ومهنيين ومثقفين وفنانين وإعالميين ،وعلى تفاعله مع
مالحظات واستفسارات وتعديالت السيدات والسادة املستشارين
الذي انصبت جميعها على تجويد هذا النص التشريعي.
السيد الرئيس،
إننا في الفريق الحركي نسجل أهمية هذا املشروع وعلى الدور الذي
يلعبه اإلبداع الثقافي والفني ببالدنا والذي يتطلب حمايته وتوسيع
هامش الحريات من اإلنتاج الفكري واألدبي والفني ،كما يتضمن
مجموعة من املقتضيات واملكتسبات املهمة التي ستساهم في جعل
هذه الشريحة تحظى بحقوقها من خالل مسألة التتبع ،وكذا املالءمة
مع التطورات الهامة التي عرفها هذا املجال على املستوى التكنولوجي
الذي ترتب عنه انتشار واسع الستغالل املصنفات املحمية عبر
شبكة األنترنيت ،واالستفادة من عائدات بعد الخدمات التي تبث عبر
األنترنيت ،كما يحظى املشروع بأهمية كبيرة من خالل تمكين جميع
املبدعين من االستفادة من إيرادات منتظمة تضمن الحد األدنى من
االستقالل املادي للمبدعين من أجل دعم الحركية اإلبداعية ببالدنا،
وضمان استمراریها وإغناء وإثراء الساحة الوطنية الفنية واألدبية.
السيد الرئيس،
ونحن نناقش هذا املشروع الهام نسجل بعض املالحظات:
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 نسجل غياب مجموعة من القطاعات ذات الصلة بهذا املوضوعفي إعداد وصياغة هذا املشروع ،على سبيل املثال وزارة التضامن
واملساواة والتنمية االجتماعية ،فيما يخص مراعاة ذوي االحتياجات
الخاصة؛
 عدم إشراك الفاعلين واملهنيين املعنيين باألمر خاصة النقابةالوطنية للصحافة؛
 عدم اإلشارة في النص إلى بعض الفئات االجتماعية "الحكواتيين"من خالل توسيع الدعم لباقي الفئات وإلزامية تطبيق التغطية الصحية
اإلجبارية.
السيد الرئيس،
انطالقا من أهمية هذا املشروع وأهدافه النبيلة ،فإننا في الفريق
الحركي سنصوت عليهما باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 )2مشروع قانون رقم  80.21بإحداث السجل الوطني الفالحي:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي ملناقشة "مشروع قانون
رقم  80.21بإحداث السجل الوطني الفالحي" ،والذي يدخل في صلب
أربع توجهات لقيادة اإلستراتيجية الفالحية ،حيث ترتكز أساسا على
منطق اإلحصائيات واستهداف املساعدات ودعم الدولة واالنعكاسات
ثم مواكبة الفالحين وتدبيروتحليل منجزات القطاع الفالحي.
كما يأتي أيضا إحداث هذا السجل الوطني الفالحي في سياقه
العام على املستويين الوطني والدولي بناء على الرسالة امللكية السامية
املوجهة للمؤتمرین بمناسبة اليوم العالمي لإلحصاء املنعقد يوم 20
أكتوبر  ،2010والتي تنص على ضرورة القيام باإلحصاء العام للفالحة،
وانطالقا أيضا من االهتمام الدولي املتزايد باملوضوع ،حيث أن أزيد من
 50دولة تتوفرعلى سجل فالحي بهدف تنظيم وعصرنة القطاع الفالحي
ومواكبته.
كما يأتي أيضا هذا املشروع القانون في سياق دولي يعرف اهتماما
متزايدا للدول بإحداث سجل فالحي يهدف إلى تنظيم وعصرنة
القطاع الفالحي وتتبعه ،باإلضافة إلى وضع قاعدة معطيات خاصة
باالستغالليات الفالحية واإلسهام في إعداد اإلستراتيجيات والبرامج
العمومية في القطاع الفالحي ،وأيضا تيسير الولوج إلى برامج التنمية
الفالحية ،وترميز املنتوجات والسالمة الصحية وتنمية سالسل اإلنتاج
وغيرها ،وبالتالي فإن كل هذه األهداف الغرض منها النهوض بالقطاع
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الفالحي وعصرنته ،مع تأكيدنا الدائم على ضرورة حرص الوزارة وكل
املتدخلين من غرف وجامعة الغرف الفالحية وغيرها على مواكبة وتتبع
هذا الورش الهام والسهرعلى إنجاحه.
السيد الرئيس،
إننا في الفريق الحركي ننوه بأهمية هذه الخطوة التشريعية املتميزة
رغم تأخرها فهي ستساهم في عملية ضبط وإحصاء االستغالليات
الفالحية حسب الوضعية القانونية لكل نظام عقاري ،كما ستشكل
منطلقا قويا لوضع آليات جديدة كفيلة بتنزيل السياسات العمومية
املندرجة ضمن محاور اإلستراتيجية الوطنية املرتبطة بمخطط "الجيل
األخضر  ،"2020-2030وبالتالي فإن الغرض من كل هذه األهداف هو
النهوض بالقطاع الفالحي وعصرنته ،مع تأكيدنا الدائم على ضرورة
حرص الوزارة وكل املتدخلين من غرف وجامعة الغرف الفالحية وغيرها
على مواكبة وتتبع هذا الورش الهام والسهر على إنجاحه ،وكذلك
االنتباه إلى إشكالية ازدواجية وتقاطع االستهداف االجتماعي للسجل
الفالحي مع آليات السجل االجتماعي املوحد لفائدة مستغلي الضيعات
الفالحية.
السيد الرئيس،
في إطار التفاعل مع هذا املشروع القانون الهام ،فإننا نثمن عاليا
املجهودات املبذولة من أجل تجويده ،وبالتالي فإننا سنصوت عليه
باإليجاب.

 )3مشروع قانون رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80
املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي ملناقشة "مشروع قانون
رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون رقم  40.80املتعلق بإحداث املعهد
الوطني للبحث الزراعي".
وفي البداية أود أن أتقدم بالشكرالجزيل للسيد الوزيرحول عرضه
القيم خالل مناقشتنا ملضامين هذا املشروع ،وبهذه املناسبة ،ال يسعنا
في الفريق الحركي إال أن نثمن هذا املشروع الذي يرتكز أساسا على
دعم وتعزيز مكانة املعهد الوطني للبحث الزراعي ملواكبة التطورات
الهامة التي ميزت محيطه الخارجي عبر توجهات وأهداف اإلستراتيجيات
الفالحية الجديدة "الجيل األخضر  "2030-2020وتنفيذها من خالل
مشاريع ومخططات فالحية جهوية ،وبرامج تنمية سالسل اإلنتاج،
وأيضا من خالل استراتيجية البحث العلمي الزراعي والتنمية الفالحية
وإدماج مهن جديدة حول البحث الزراعي.
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السيد الرئيس،
نحن في الفريق الحركي ال يسعنا إال أن نشيد بحجم املستجدات
التشريعية الواردة باملشروع والهادفة أساسا إلى مراجعة مهام املعهد
وتعزيز مكانته داخل منظومة البحث العلمي ،مع تأكيدنا على ضرورة
مأسسة عملية التنسيق في عالقة املعهد بباقي الجهات املعنية بالتكوين
واإلرشاد واالستشارة كي يتسنى عملية تسويق األبحاث ،عن طريق عقد
شراكات مع مؤسسات خاصة.
السيد الرئيس،
إننا نتطلع في الفريق الحركي إلى تقوية دور املختبرات وتأهيلها
وإشراكها بغية إيجاد بدائل للزراعات الحالية بأصناف جديدة ،مع
ضرورة عقد شراكة بين املعهد والقطاع الخاص لبلورة تصور فعال
للنهوض بورش البحث العلمي.
السيد الرئيس،
انطالقا من أهمية هذا املشروع وأهدافه النبيلة ،فإننا سنصوت
عليه باإليجاب.

 -Vالفريق االشتراكي:
 )1مشروع قانون رقم  66.19بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00
املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق اإلشتراكي بمجلس املستشارين في
مناقشة "مشروع قانون رقم  66.19بتغيير وتميم القانون رقم 2.00
املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة".
ويهدف هذا املشروع إلى إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية
حقوق املؤلف والحقوق املجاورة في العالم الرقمي ،وإدراج أحكام
خاصة باالستغالل الرقي للمصنفات املوسيقية واملصنفات السمعية
البصرية ،وأيضا استجابة لتطلعات املبدعين واملهنيين ومختلف
الفاعلين في هذا الحقل للنهوض باإلبداع وحماية إنتاجاتهم الفكرية
والفنية ،وملواكبة التطورات التي يعرفها هذا املجال على الصعيد
العالمي ،لذا كان ضروريا أيضا مالءمة هذا القانون مع االتفاقيات
الدولية ،خصوصا تلك املتعلقة بتسهيل الولوج إلى املصنفات املنشورة
لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة.
وكفريق نثمن ما جاء به هذا املشروع ،كخطوة ضرورية لحماية
اإلبداع املغربي ،والعمل على استدراك التأخير الكبير الذي عرفه هذا
املجال لسنوات ،بسبب الفراغ القانوني الذي كانت تضيع معه الحقوق
املالية للمؤلفين واملبدعين وذوي الحقوق املجاورة والدولة معا ،ولوضع
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حد ملختلف االختالالت املتراكمة ذات الصلة بالقطاع ،مما يتطلب معه
بذل مجهودات كبيرة من الوزارة لتنزيل حقيقي ملضامين هذا القانون.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 )2مشروع قانون رقم  80.21بإحداث السجل الوطني الفالحي:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين في
مناقشة "مشروع قانون رقم  80.21املتعلق بإحداث السجل الفالحي"،
الذي يعتبرآلية قانونية ملواصلة تنزيل أهداف "مخطط املغرب األخضر"
واالستراتيجية الجديدة "الجيل األخضر ،"2030-2020باعتباره سيوفر
قاعدة بيانات وإحصائيات ومعطيات دقيقة ،موسعة ومفصلة عن
االستغالليات الفالحية ومستغلي الضيعات ،لضمان االستغالل األمثل
واألنجع لألرا�ضي الفالحية ،وتعزيز االستفادة من البرامج املتعلقة
بالدعم واملساعدات من برنامج الحماية االجتماعية ،وتدبير األزمات في
حاالت الجفاف والفيضانات ورصد الحالة الصحية للقطيع الوطني
والتنظيم املنهي وترميزاملنتوجات الفالحية وتعزيزالسالمة الصحية ،كل
هذا في إطار االهتمام بالفالح املغربي وتحديث القطاع الفالحي وتعزيز
دوره االجتماعي في الحفاظ على االستقرار بالعالم القروي وتشجيع
األجيال الصاعدة على االستثمار في املجال الفالحي وتسهيل ولوجهم
لبرامج التأطير واملواكبة والتمويل من طرف البنوك املختصة ،في إطار
إصالح وعصرنة القطاع الفالحي ببالدنا ،بما يسمح بتنزيل "استراتيجية
الجيل األخضر" كما أرادها صاحب الجاللة للرقي بالعالم القروي
والحد من التفاوتات املجالية واالهتمام بالعنصرالبشري القروي.
السيد الرئيس،
وفي هذا اإلطار نتساءل عن سبب تأخر تقديم هذا املشروع بالنظر
ألهميته ،خاصة وأن صاحب الجاللة قد أشار إلى اإلحصاء الفالحي في
اليوم العالمي لإلحصاء سنة  2010من خالل الرسالة املوجهة للمؤتمر،
كما كان من املفروض أن يتم تنزيله باملوازاة مع تنزيل "مخطط املغرب
األخضر" سنة  ،2008حيث أن السجل الفالحي كان سيشكل أرضية
صلبة لتفعيل املخططات اإلستراتيجية في املجال الفالحي ،وجعل
ممارسة النشاط الفالحي فعال مساهما في التنمية الشاملة ومجاال
مغريا لالستثمار ،كما كان سيمكن من التغلب على الكثيرمن اإلكراهات
التي واجهت املخطط األخضر ،خاصة على مستوى عملية تتبع مسار
املنتوجات الفالحية وإخضاعها ملقومات الجودة واملعايير املعتمدة،
وتثمين املنتوج الفالحي ،وتسهيل ولوجه لألسواق ،وتشجيع االستثمار
الفالحي ،وتدبير املخاطر التي يعاني منها الفالح ،من خالل اعتماد
االستشارة الفالحية لتأطير ومواكبة جيدة للفالحة والفالح املغربي،
للوصول إلى مرامي "مخطط الجيل األخضر" وتحقيق التنمية الفالحية

عدد 6 - 129ةدعقلا وذ 6وذ 6(66وينوي 6وي )6

الجريدة الرسمية للبرملان

املنشودة وتحقيق العدالة املجالية.
لهذا ،ونظرا لتأخرإخراج املشروع املتعلق بإحداث "السجل الوطني
الفالحي" إلى حيزالوجود رغم قيمته في تقديم حلول ملواجهة اإلشكاليات
التي تعيق التنمية الفالحية ،البد من التعجيل بإخراج النصوص
التنظيمية واملراسيم التطبيقية في أقرب اآلجال ،بغية توفير اآلليات
واإلمكانيات التي تيسر التنزيل السليم ملقتضيات هذا القانون ونجاحه
وضمان انخراط كل املعنيين بهذا الورش الوطني الهام وفق ما يتما�شى
مع "مخطط الجيل األخضر  ،"2030-2020على اعتبار أن أحكام هذا
القانون لن تعرف طريقها إلى التطبيق إال بصدور النصوص املذكورة،
مع ضرورة مواكبته بحملة إعالمية وتواصلية إلشراك جميع الفالحين،
خاصة الصغار ،لتدشين مرحلة جديدة في السياسة الفالحية ببالدنا
والتنمية القروية في إطار تكامل والتقائية السياسات الحكومية ،على
أساس مبادئ الحكامة الجيدة وإشراك جميع املتدخلين والفاعلين في
القطاع الفالحي بما يضمن تفعيل "السجل الوطني الفالحي" على أرض
الواقع ،جهويا وإقليميا ومحليا ،وتحسين شروط التنمية الفالحية
وتحقيق حكامة جيدة للقطاع.
والسالم عليكم.

 )3مشروع قانون رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80
املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين في
مناقشة "مشروع قانون رقم  81.21بتغيير وتميم القانون رقم 40.80
املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي" من أجل تحيين اإلطار
القانوني املنظم للمعهد ،والذي سيعمل على نسخ وتعويض أحكام
الفصل الثاني من القانون رقم  ،40.80بهدف إعادة صياغة مهام املعهد
الوطني للبحث الزراعي من أجل التجاوب مع ظروف العصر ومواكبة
التطورات التي طرأت على الواقع الذي يشتغل فيه املعهد ومالءمة
النصوص القانونية املنظمة ملهام املعهد مع املعاهدات الدولية التي
صادق املغرب عليها ،كاتفاقية التنوع البيولوجي ،وتعزيز مساهمته
في مجال التكوين الفالحي والبحث العلمي اللذين يعتبران ركيزتين
أساسيتين في تنمية القطاع الفالحي في ظل اعتماد املغرب لالستراتيجية
الفالحية "الجيل األخضر" ،مما يشكل خطوة مهمة في إصالح منظومة
البحث العلمي التطبيقي في املجال الفالحي ،بما يحقق عصرنة الفالحة
على اعتبارأنه ال يمكن تحقيق التقدم في أي مجال دون البحث العلمي،
خاصة في القطاع الفالحي.
كما أن املشروع عزز مهام املعهد باختصاصات أكثر فاعلية،
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منها على سبيل املثال ال الحصر :إجراء األبحاث العلمية والتقنية
واالقتصادية الرامية لخلق التنمية املستدامة للفالحة وتربية املوا�شي،
مباشرة الدراسات املتعلقة بتحسين اإلنتاج النباتي أوالحيواني،
ومباشرة جميع التجارب ذات الطابع الفالحي ،..وهي مهام من شأنها أن
تساهم في الرفع من قيمة املنتوج الفالحي ومن تطوير سالسل اإلنتاج،
نظرا لالرتباط الوثيق للمعهد بالقطاع الفالحي الذي يكت�سي أهمية
اقتصادية واجتماعية لبالدنا ،باإلضافة إلى أهميته فيما يخص تحقيق
األمن الغذائي ومساهمته في تطوير مناخ األعمال الفالحي من خالل
اإلحاطة بحاجيات املستثمرين.
السيد الرئيس،
غير أنه ال يمكن للبحث العلمي أن يعطي النتائج املتوخاة منه
دون توفير الشروط الضرورية واملالئمة إلنجاحه وخلق بيئة مواتية
الحتضان الباحثين في مختلف التخصصات ودعمهم وتشجيعهم
للحيلولة دون هجرتهم نحو الخارج من جهة ،ولحثهم على اإلبداع
واالبتكار من أجل إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي أصبحت
تهدد صحة وسالمة الفالحة الوطنية ،والتي ال يمكن مواجهتها بوضع
تشريعات دون إيالء العناية الالزمة واالهتمام بالبحث والباحثين
وتوفير االعتمادات واإلمكانيات الكافية للبحث العلمي املوجه للبحث
الزراعي ببالدنا ،ووضع مؤسسات البحث العلمي في املجال الفالحي
في صلب السياسات العمومية ،وإصالح منظومة البحث للرفع من
فاعليتها ونجاعتها وضمان حكامتها لتجاوز اإلشكاليات التي تطرحها
كثرة املتدخلين ،وتعزيز الكفاءات البشرية إذا ما أردنا االرتقاء بالقطاع
الفالحي والتنمية القروية وإدماج الساكنة في البرامج التنموية وتحقيق
أهداف اإلستراتيجية الفالحية الجديدة ،نظرا للرهانات الكبيرة للقطاع
ببالدنا.

 -VIفريق االتحاد العام للشغالين باملغرب:
 )1مشروع قانون رقم  66.19بتغيير وتتميم القانون رقم  2.00املتعلق
بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة:

مداخلة املستشارة السيدة هناء بن خيرباسم الفريق:
السيد الرئيس،
ال يمكننا إال التنويه بإعداد الحكومة لهذا املشروع والذي يروم
تحديث املنظومة القانونية الرامية إلى حماية حقوق املؤلفين واملبدعين
وذلك في إطاراالنفتاح على املرجعية املعيارية الدولية واستيعاب أفضل
املعاييرالتي تضمنتها االتفاقيات الدولية ذات الصلة.
لقد فرضت التطورات التكنولوجية تحديات جديدة على
التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة وهو
األمرالذي فرض على العديد من الدول إدخال تحيينات دائمة على تلك
التشريعات بغية جعلها قادرة على تأطيركل الظواهرواملستجدات.
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غير أن هذا املشروع وعلى الرغم من أهمية املواد الذي تضمنها،
إال أننا نعتبر أن حجم التحوالت والتطورات في مجال حقوق املؤلف
والحقوق املجاورة يفرض مراجعة شاملة للقانون  ،2.00وليس فقط
االقتصارعلى التعديالت الجزئية على أهميتها.
السيد الرئيس،
إذا كانت بعض مواد هذا املشروع ذات طبيعة تقنية ،إال أن
موضوعه أليس كذلك ،فهو يتعلق باإلبداع الفني والثقافي ،الذي يرتبط
بدوره بالجوانب الحضارية لدى الشعوب ،ذلك أنه ليس خافيا ما
لإلبداع عموما من أدوارحاسمة في نهضة األمم وفي تطورها.
إن أحد املداخل املهمة ملواجهة التسطيح والرداءة الذي أصبح يتهدد
مجتمعنا هو فسح املجال للمبدعين واملثقفين والفنانين کي يساهموا في
تأطير املجتمع وفي الذود عن الشخصية املغربية وفي التعبير الصادق
واألمين عن مكونات اإلنسية املغربية ،وألن ال�شيء بال�شيء يذكر فإن
هذا املجهود التشريعي املبذول من أجل الحماية القانونية للمبدعين
واملثقفين والفانين ،يجب أن يتم بموازاة مع النهوض باألوضاع
االجتماعية لهم و في هذا اإلطار ال يمكن إال التنويه بتوجه الوزارة نحو
إحداث مؤسسة للرعاية االجتماعية للفنانين ،والتي يمكن أن تلعب
أدوار مهمة في املواكبة االجتماعية لحاجيات الفنانين والصعوبات التي
تواجههم سيما في سنوات عمرهم األخيرة.

 -VIIفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب:
 )1مشروع قانون رقم  66.19بتغيير وتتميم القانون رقم  2.00املتعلق
بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارين املحترمون،
يطيب لي أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب
في هذه الجلسة التي نخصصها لدراسة "مشروع قانون رقم 66.19
بتغيير وتتميم القانون رقم  2.00املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق
املجاورة".
وهي مناسبة نتقدم فيها بالشكر إلى السيد وزير الشباب والثقافة
والتواصل على تقديمه لهذا املشروع الهام ،الذي جاء لتدارك النقائص
التي کرستها املمارسات السابقة في املجاالت التي لها عالقة بحقوق
املؤلف والحقوق املجاورة ،كالفنانين واملبدعين واإلعالميين ،وكذا
مواكبة التطور املتسارع في هذا املجال على الصعيد الدولي ،مع ضمان
تعزيزالهوية الثقافية املغربية.
وحري بنا اإلشادة في هذا الصدد ،بما يوليه جاللة امللك محمد
السادس نصره هللا وأيده من اهتمام خاص بالقطاع الثقافي في سبيل

عدد 6 - 129ةدعقلا وذ 6وذ 6(66وينوي 6وي )6

جعله رافعه للتنمية والرخاء واالزدهار املشاع على الجميع ،ويتضح
ذلك بجالء من خالل السياسة املتبعة بشأن املتاحف واملسارح
واملهرجانات ...وهذه كلها مبادرات ناشد كل واحد منا إلى االنخراط في
هذه الدينامية الثقافية من أجل تسخيرها كقوة دافعة نحو جلب مزيد
من الرقي والتنمية لبالدنا.
السيد الوزير،
إننا وإذ ثمن املضامين اإليجابية ملشروع هذا القانون ،سيما تلك
املتعلقة بـ:
 مالءمة القانون مع االتفاقيات الدولية وخاصة مع معاهدة مراكشلتيسير النفاذ إلى املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفين أو
معاني البصرأو ذوي إعاقات أخرى في قراءة املطبوعات؛
 إضافة مقتضيات جديدة تهم "حق التتبع" الذي يتعلق بالحقوقاملادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم األصلية
(اللوحات التشكيلية ،املنحوتات)...؛
 إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق املؤلف والحقوقاملجاورة في البيئة الرقمية (مطبوعات ،موسیقی ،منشورات صحفية)؛
 إدراج أحكام خاصة باالستغالل الرقمي للمصنفات املوسيقيةواملصنفات السمعية البصرية واملصنفات البصرية.
وهي كلها مقتضيات لطاملا طالبنا بها في االتحاد العام ملقاوالت
املغرب ،سواء بالدعوة إلى احترام حقوق التأليف وامللكية الفكرية،
ومكافحة عمليات القرصنة وكل أشكال االعتداء على حقوق امللكية
الفكرية ،وتأمينها في مہن الفن والثقافة ،وذلك بواسطة تعزيز
التشريعات التي تصون حقوق العاملين في هذه املهن ،وإعادة النظر
في مهام املكتب الوطني لحقوق املؤلفين وتقوية أدواره ،والذي يوجد
قيد الدراسة داخل مجلس النواب ،وأيضا إلى تفعيل وتنزيل النصوص
القانونية املتعلقة بحقوق املؤلف ،وتطوير القوانين املوجودة املتعلقة
بالفنان ،وبالعاملين في حقول الصناعات الثقافية واإلبداعية ،إنتاجا
وتوزيعا وتسويقا وتواصال.
السيد الوزير،
في إطار مناقشة الوضع الثقافي ببالدنا واالستراتيجيات الكفيلة
بالنهوض بالقطاع وتطويره ،وإذ نشيد بالدينامية التي تعيشها الوزارة
منذ تعيينكم على رأسها ،نود أن نتقدم ببعض املقترحات الرامية
إلى تعزيز مكانة الثقافة في الحياة العامة وفي مختلف أماكن العيش،
وحماية حقوق املؤلفين والفنانين والنهوض بأوضاعهم االجتماعية وكذا
تشجيع الصناعة الثقافية ،والتي نقدمها وفق اآلتي:
 التأسيس الستراتيجية وطنية حول الثقافة واإلبداع لجعلها فيقلب املشروع املجتمعي والتنموي املغربي ،وإدماجهما في كل السياسات
العمومية ،تنخرط فيه كل املؤسسات والهيئات الحكومية والجمعوية
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واملدنية والثقافية واملهنية ،والفاعلين املهنيين ،وبلورة رؤية ثقافية
التقائية لتطوير موارد اقتصاديات الثقافة ،وصيانة وتثمين املوروث
الثقافي ،وتشجيع املمارسات الثقافية واإلبداعية العصرية؛
 سن قوانين محفزة على املبادرات املقاوالتية في حقول الثقافةواإلبداع ،والتعامل مع املقاوالت الثقافية باعتبارها تقدم خدمة
عمومية ،ووضع نظام ضرائبي خصو�صي تشجيعي ،وخلق مناخ أعمال
محفزعلى االستثمارفي هذا املجال؛
 خلق صيغ مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص فياتجاه توسيع أوجه التفاعل والتعاون بين القطاعين وتطويرهما،
وذلك بتوظيف إمكانياتهما البشرية واملالية واإلدارية والتنظيمية
والتكنولوجية واملعرفية من أجل االرتقاء بمهن الفن والثقافة؛
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إلى اعتماد رمز تعريفي رقمي وحيد وثابت لكل االستغالليات الفالحية،
بهدف توفيرقاعدة بيانات ومعطيات دقيقة عن االستغالليات الفالحية
ُومستغلي الضيعات الفالحية بهدف االستغالل األمثل واألنجع لألرا�ضي
َ
الفالحية وتعزيز وتيسير االستفادة الحكومية التي تروم تحسين وضعية
الفالحة والنهوض بالقطاع الفالحي.
ووفق هذا التوجه ،فإن السجل الوطني الفالحي ُيعتبر ورش ُمهم
ِ
سيساهم في التنزيل األمثل للسياسة العمومية في املجال الفالحي،
وذلك بالنظرللدور املهم الذي سيقوم به ،باعتباره أداة حقيقية للتدبير
وقيادة وتقييم السياسات العمومية ،والتموقع ُ
كم ّ
سرع لوثيرة تحديث
الضيعات الصغرى واملتوسطة ،فضال عن توفير منظومة تضمن
استهدافا أفضال للتدخالت التي سيتم القيام بها ،خاصة فيما يتعلق
بعمليات االستشارة الفالحية.

 ضبط العرض الثقافي بخلق آليات لتسهيل وتحفيز املقاوالتالثقافية ومبادرات تنظيمات الفاعلين الثقافيين على اإلنتاج ،والتوزيع
والتعريف باملجاالت اإلبداعية والفنية ،بما يخدم إشعاع املغرب
وتقوية صورته وطنيا ودوليا.

فضال عن اعتباره مرجعا أساسيا لتتبع مسارات املنتوجات
الفالحية ،وقاعدة لتيسير الولوج إلى التمويل والولوج إلى برامج التنمية
الفالحية وتشجيع االستثمار الفالحي وتنمية سالسل اإلنتاج والتنظيم
املنهي وترميزاملنتوجات الفالحية وتعزيزالسالمة الصحية.

وفي األخير ،أود أن أعبرلكم ،السيد الوزير ،عن تقديرنا للعمل الذي
تقومون به في سبيل النهوض بقطاع الثقافة ،وعن تثميننا للمضامين
اإليجابية التي جاء بها مشروع هذا القانون.

السيد الوزير املحترم،
ّ
إننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب لطاملا أكدنا على ضرورة عصرنة
هيكلة القطاع الفالحي وتدبيره ،بما في ذلك رقمنة املنظومة الفالحية،
وإعادة توجيه سياسة الدعم العمومية نحواألولويات الجديدة للقطاع،
بما يتما�شى مع مسار تطوره ،سيما أن التطورات التي يشهدها القطاع
َّ ْ
علىالرقمنة واستعمال التكنولوجيا
الفالحي تقت�ضي االستثمار والتركيز
الحديثة ،وعلى العنصر البشري واالستشارة الفالحية من أجل تحسين
الكفاءة التقنية وإنتاجية االستغالليات الفالحية.

والسالم عليكم ورحمة هللا.
 )2مشروع قانون رقم  80.21بإحداث السجل الوطني الفالحي؛
 )3مشروع قانون رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80
املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين،
يطيب لي أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت
ُ َ
املغرب في هذه الجلسة التي نخصصها لدراسة مشروع قانون رقم
 80.21يتعلق بإحداث السجل الوطني الفالحي ،ومشروع القانون
رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون رقم  40.80املتعلق بإحداث املعهد
الوطني للبحث الزراعي ،وهي ُمناسبة ّ
نتقدم فيها بالشكرإلى السيد وزير
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على إخراجه
َ
ملشروع هذين القانونين الهامين.كما ن ْع ُّتز بالروح اإليجابية التي طبعت
أطواردراستهما ومناقشتهما والتي ساهمت في إغنائهما وتجويدهما.
9مشروع قانون رقم  80.21يتعلق بإحداث السجل الوطني
الفالحي:
كما هو ُم ّبين في املذكرة التقديمية ،فإن مشروع هذا القانون يهدف

ألجل ذلك ،وانطالقا من كل هذه االعتبارات واألهداف املرجوة،
والتي نتقاسمها ونسعى إلى بلوغها ،فإننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب ُن ّثمن املضامين اإليجابية ملشروع هذا القانونُ ،ون ّ
قدر أن من
شأنه تعزيزاملنظومة القانونية املؤطرة للقطاع الفالحي ،وتوفيراألساس
واملنطلق الداعم لتعزيزالتنمية الفالحية ببالدنا.
9مشروع قانون رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80
املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي.
السيد الوزير،
فيما يخص مشروع القانون رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون
رقم  40.80املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي ،الذي يأتي
انسجاما مع باقي التوجهات واالستراتيجيات األخرى الرامية إلى تدعيم
مسار إصالح منظومة البحث العلمي في املجال الفالحي بما يحقق
عصرنة القطاع الفالحي ،واعتماد سياسة جديدة للبحث العلمي
التطبيقي في القطاع الفالحي والتي ترتبط بعدة مجاالت متخصصة
على غرار:
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 استراتيجية "الجيل األخضر"2030-2020؛ استراتيجية البحث العلمي الزراعي والتنمية الفالحية؛ النظام الوطني للتكوين والبحث الزراعي ()SNFRA؛ -تطويروإدماج مهن جديدة حول البحث الزراعي.

ّ
ونحن في االتحاد العام ملقاوالت املغرب لطاملا أكدنا على أهمية
ْ
واستعجالية رق َمنة القطاع الفالحي وتعزيز البحث العملي الفالحي
باعتبارهما مداخل أساسية لتطويرالقطاع.
كما أن التركيز على العنصر البشري واالستشارة الفالحية من أجل
ُ
تحسين الكفاءة التقنية وإنتاج االستغالليات الفالحية ،تعد مداخل
أساسية لتطوير البحث الزراعي .ولذلك فإننا نأمل بمواكبة املكتب
الوطني للبحث الزراعي لهذا الورش من خالل:
 وضع استراتيجية تكوين زراعي من أجل قوة عاملة عالية الكفاءة،وهذا اإلجراء سيساهم في تحسين التأهيل وإمكانات االندماج الشباب؛
 تعزيزالجهود واالستثمارات في البحث والتطويرواالبتكار؛ نشر التقنيات املبتكرة للزراعة الدقيقة ،خاصة عبر املنصاتالرقمية؛
 دعم الفالحين في االنتقال إلى الطاقات املتجددة (الطاقاتاملتجددة ،الكتلة الحيوية  )...وتشجيع أنشطة جديدة خالقة لفرص
الشغل في هذه القطاعات؛ نشر تقنيات الحفاظ على التربة (رسم
الخرائط ،التحليل ،املشورة وتحسين األسمدة .)...
وألجل ذلك ،ينبغي توفيراألسا�سي القانوني ،وتعزيزاآلليات القانونية
واختصاصات املؤسسات الوصية .وهو جاء يهدف إليه مشروع القانون
رقم القانون رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون رقم  40.80املتعلق
بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي من خالإلعادة مراجعة مهام
املعهد الوطني للبحث الزراعي قصد تعزيز مكانته ودوره في منظومة
البحث العلمي ،وذلك من خالل إعادة صياغة وتحيين املهام الحالية
للمعهد وكذا إدراج مهام جديدة.
السيد الوزير،
أود في الختام أن أعبر لكم عن تقديرنا الكبير للعمل الذي تقومون
به ،وعن االستعداد الكامل لالتحاد العام ملقاوالت املغرب في االنخراط
بكل جدية ومسؤولية في تنزيل هذا الورش الكبير ،املتعلق بتنزيل
السجل الوطني الفالحي ودعم البحث العلمي الزراعي ،وباقي املشاريع
والبرامج التي من شأنها تعزيزوتقوية منظومتنا الفالحية.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 -VIIIفريق االتحاد املغربي للشغل:
 )1مشروع قانون رقم  66.19بتغيير وتتميم القانون رقم  2.00املتعلق
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بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة:
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني باسم فريق االتحاد املغربي للشغل أن أتناول الكلمة في
إطار هذه الجلسة التشريعية التي تخصص للدراسة والتصويت على
"مشروع القانون رقم  66.19بتغيير وتتميم القانون رقم  2.00املتعلق
بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة".
وفي البداية ،أود أن أنوه باألجواء اإليجابية التي سادت اجتماعي
لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية بتاريخ  20و 27أبريل
 ،2022وكذا بالعرض الهام الذي تقدم به السيد الوزير وتفاعله مع
مختلف املقترحات التي طرحها السيدات والسادة خالل الجلستين
بخصوص مشروع القانون املذكور.
يأتي "مشروع القانون رقم  66.19القا�ضي بتغيير وتتميم القانون
رقم  2.00املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة" لتكريس حماية
اإلبداع والتعبيرات الثقافية املنصوص عليها في الفصل  5من الدستور،
التي ما فتيء املبدعون واملهنيون في الساحة الثقافية والفنية واألدبية
ومعهم عموم الرأي العام الوطني يطالبون بها لضمان إيرادات منتظمة
من خالل إضافة مقتضيات جديدة تهم البيئة الرقمية ولصون
حقوقهم كذلك ،من خالل التنصيص على عقوبات تهم االستغالل
الرقمي للمصنفات املوسيقية والسمعية البصرية.
ونؤكد في فريق االتحاد املغربي للشغل أن من شأن هذه املقتضيات
ستساهم دون شك في االستقاللية املادية لهؤالء املبدعين ،وبما يسمح
وبالتالي دعم الحركة اإلبداعية ببالدنا.
كما جاء مشروع القانون املذكور بهدف تحيينه بالتعاريف واملفاهيم
الجديدة ومالءمة مضامينه مع االتفاقات الدولية.
وحرصا منه على تجويد هذا النص التشريعي الهام وتحقيقا لفعاليته
والتخفيف من العراقيل والصعوبات التي قد تطرأ خالل املمارسة
العملية ،تقدم فريق االتحاد املغربي للشغل بمجوعة من التعديالت
التقنية على مشروع القانون املذكور بلغ عددها  12تعديال ،غير أن
عدم تفاعل الحكومة باإليجاب مع هذه التعديالت واستحضار فريقنا
النتظارات املبدعين من هذا املشروع التعديلي الذي يعتبرخطوة أولى في
اتجاه عصرنة وإعداد منظومة تشريعية متكاملة خاصة بحقوق املؤلف
والحقوق املجاورة ،وبما يشجع على الحركة اإلبداعية ببلدنا ،ارتأينا
سحب هذه التعديالت واستنادا ملا سبق ،فإننا في فريق االتحاد املغربي
للشغل قررنا التصويت لصالح "مشروع القانون رقم  66.19بتغيير
وتتميم القانون رقم  2.00املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة"
كما وافقت عليه لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية.
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 )2مشروع قانون رقم  80.21بإحداث السجل الوطني الفالحي:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد املغربي للشغل
بخصوص مناقشة "مشروع قانون رقم  80.21املتعلق بإحداث السجل
الوطني الفالحي" ،املعروض على أنظارنا بهذه الجلسة التشريعية
العامة ،والذي تمت مناقشة واملصادقة عليه داخل لجنة القطاعات
اإلنتاجية خالل اجتماعي  19و 26أبريل .2022
في البداية ،أود أن أنوه بهذه املبادرة املتمثلة في إحداث هذا السجل
الذي سيتيح لبالدنا التوفر على قاعدة معطيات خاصة باالستغالليات
الفالحية ،وبالتالي االرتكازعلى املنطق اإلحصائي في بلورة االستراتيجيات
والبرامج العمومية بالقطاع الفالحي التي من شأنها تثمين املنتوج الفالحي
وتحقيق فالحة مستدامة ببالدنا ،وكذلك تيسير عملية االستهداف
وخاصة فيما يتعلق بدعم وتقديم املساعدات املقدمة من قبل الدولة
للفالحين خالل الفترات الصعبة ،هذا دون أن نن�سى أهميته في تجويد
عملية تحليل وتدقيق املنجزات والنتائج املحققة بالقطاع الفالحي.
وأملنا أن يشكل هذا املشروع القانون آلية ومدخال ملعالجة
اإلشكاالت الكبرى التي تحد من مردودية القطاع وعلى رأسها تشتت
امللكيات العقارية وبما يساهم في تنمية القطاع الفالحي في أفق تحقيق
األمن الغذائي ببالدنا وضمان استقالليتها الغذائية.
وبعد تدارس مختلف مضامين هذا املشروع واالستماع ألجوبة
السيد الوزير على تساؤالت فريقنا بهذا الخصوص ،وحفظا لروح
اإلجماع التي ميزت أشغال اللجنة خالل مناقشته ،قررنا في فريق
االتحاد املغربي للشغل التصويت بنعم على "مشروع قانون رقم 80.21
املتعلق بإحداث السجل الوطني الفالحي" ،على أنظارنا اليوم بالجلسة
العامة.
 )3مشروع قانون رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80
املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد املغربي للشغل
بخصوص مناقشة "مشروع قانون رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون
رقم  40.80املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي" ،املعروض
على أنظارنا بهذه الجلسة التشريعية العامة ،والذي تمت املناقشة
واملصادقة على مادته الفريدة داخل لجنة القطاعات اإلنتاجية خالل
اجتماعي  19و 26أبريل .2022
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وال يفوتني أن أنوه باألجواء اإليجابية وروح اإلجماع التي طبعت
أشغال هذه اللجنة وكذا تفاعل السيد الوزير مع مختلف تساؤالت
السيدات والسادة املستشارين.
وبخصوص مشروع القانون املذكور الذي سيتم بموجبه نسخ
وتعويض أحكام الفصل الثاني من القانون رقم  40.80املتعلق بإحداث
املعهد الوطني للبحث الزراعي ،فقد هدف بالخصوص لتقوية دوره
ومكانته داخل منظومة البحث العلمي ببالدنا وخاصة فيما يتعلق
باملجال الزراعي ،من خالل اإلشراف على أطروحات طلبة الدكتوراه
واملاستر وغيرها ،وتنشيط ندوات وإعطاء دروس في الجامعات واملعاهد
واملدارس.
كما تهدف هذه التعديالت إلى وضع نظام هیكلي محفز ملستخدمي
املعهد أكثر تالؤما مع خصوصيات هذه املؤسسة الوطنية ،وضمان
التنسيق وااللتقائية مع باقي املؤسسات والهياكل األخرى التابعة للوزارة
الوصية على املعهد ..الخ.
وفي هذا اإلطار ،ركزت التعديالت بالخصوص على إعادة صياغة
وتحيين مهامه كــ:
 إجراء األبحاث التقنية والعلمية واالقتصادية الهادفة إلى التنميةاملستدامة للفالحة وتربية املوا�شي؛
 إجراء التجارب حول املزروعات الجديدة أو الرامية إلى تحسيناإلنتاج؛
 مباشرة الدراسات االستطالعية وخاصة تلك املتعلقة بالوسطالطبيعي أو التي لها عالقة بتطويراإلنتاج النباتي أو حيواني.
وعليه ،وبعد تدارس مختلف مضامين هذا املشروع واالستماع
ألجوبة السيد الوزير على تساؤالت فريقنا بهذا الخصوص ،وحفظا
لروح اإلجماع التي ميزت أشغال اللجنة خالل مناقشته ،قررنا في
فريق االتحاد املغربي للشغل التصويت بنعم على "مشروع القانون
رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون رقم  40.80املتعلق بإحداث املعهد
الوطني للبحث الزراعي" ،على أنظارنا اليوم بالجلسة العامة.

 -IXمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:
 )1مشروع قانون رقم  66.19بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00
املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
يشرفني أن أتدخل باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل أمام مجلسنا املوقر ملناقشة "مشروع قانون رقم  66.19بتغيير
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وتتميم القانون رقم  2.00املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة".
تأتي هذه املبادرة التشريعية في سياق التحوالت املؤسساتية
واالجتماعية واالقتصادية والتقنية التي عرفتها بالدنا على غرار باقي
بلدان املعمور ،ولو بشكل متأخر لتحيين وعصرنة مقتضيات القانون
رقم  2.00املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة.
وهكذا ،فإن مشروع القانون رقم  66.19بتغيير وتتميم القانون
رقم  2.00السالف الذكريهدف إلى حماية مجاالت جديدة تهم باألساس
تمديد حماية الحقوق للفنون التشكيلية التي ضل مبدعوها لسنين
طويلة خارج التمتع ببعض من حقوقهم ،وذلك من خالل التنصيص
على "حق التتبع" الذي يتعلق بالحقوق املادية الفنانين التشكيليين
الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم األصلية (اللوحات التشكيلية،
املنحوتات )...وخدمة تقاسم املحتوى عبر االنترنيت واملصنف البصري
على شبكة االنترنيت من جهة ،كما أنه من جهة أخرى يرمي إلى مالءمة
القانون املؤطر لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة مع االتفاقيات
الدولية ،وخاصة معاهدة مراكش لتيسيرالنفاذ إلى املصنفات املنشورة
لفائدة األشخاص املكفوفين أو ضعافي البصر أو ذوي إعاقة أخرى في
قراءة املطبوعات.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
على غرار جميع النصوص التي تناقش وتجود ويصادق عليها
من طرف البرملان ،فإن التحدي الذي يبقى مطروحا هو تفعيلها بعد
إخراجها إلى حيز الوجود ،ويعزي هذا الخصاص في فعلية القوانين إلى
غياب اآلليات التنظيمية وضعف مؤسسات الحكامة ،لذلك ستشكل
فرصة مناقشة مشروع القانون رقم  25.19املتعلق باملكتب املغربي
لحقوق املؤلفين والحقوق املجاورة ،فرصة للوقوف على ضرورة إدخال
إصالحات عميقة لتأهيل املكتب املغربي لحقوق املؤلفين والحقوق
املجاورة ،ملواكبة التحوالت واملستجدات التي طرأت على الصعيد
الدولي على قطاع حقوق املؤلفين والحقوق املجاورة باملغرب ،ولتمكين
املبدعين من االستفادة من إيرادات منتظمة تضمن لهم الحد األدنى
من االستقالل املادي.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -Xمجموعة العدالة االجتماعية:
 )1مشروع قانون رقم  66.19بتغيير وتتميم القانون رقم  2.00املتعلق
بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة:
 )2مشروع قانون رقم  80.21بإحداث السجل الوطني الفالحي؛
 )3مشروع قانون رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80
املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف الخلق واملرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم مجموعة العدالة االجتماعية
في مناقشة مشروعي القانونين رقم  80.21ورقم  81.21املتعلقين
على التوالي بإحداث السجل الوطني الفالحي وبتغيير وتتميم القانون
رقم  40.80املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي ،واللذين
يندرجان في إطاراملجهودات املبذولة للنهوض بالقطاع الفالحي باعتباره
ركيزة من ركائزاالقتصاد الوطني.
السيد الرئيس املحترم،
فيما يتعلق بمشروع القانون القا�ضي بإحداث السجل الوطني
الفالحي فنعتبره من الخطوات الهامة التي يمكنها املساهمة في تذليل
الصعوبات التدبيرية املرتبطة بهذا القطاع بمختلف مجاالته من
خالل التوفر على معطيات مدققة حول االستغالليات الفالحية وهو
ما سيساهم في تعزيز حكامة ونجاعة وفعالية تدخالت الوزارة املوجهة
للفالحين ،من قبيل ضبط نظام اإلعانات ومراقبة السالمة الصحية
للموا�شي ،وتتبع مشاريع الفالحة التضامنية وما يرتبط بالتأمين
الفالحي وتيسير عملية الولوج للتغطية الصحية والحماية االجتماعية
املخصصة للفالحين وغيرها.
ونثمن في هذا اإلطار املقاربة املندمجة والتشاركية إلعداد مشروع
هذا القانون ،وهو ما من شأنه إخراجه في صيغة تستجيب لتطلعات
مختلف املتدخلين واملستهدفين به على الخصوص.
كما ننوه بإخضاع تدبير املعطيات التي يتم تجميعها ملقتضيات
القانون رقم  09.08املتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة
املعطيات ذات الطابع الشخ�صي ،ونؤكد على ضرورة الحرص على
تأمين املعطيات التي يتم تجميعها وإخضاعها لقواعد وضوابط األمن
الرقمي.
أما فيما يخص مشروع القانون رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون
رقم  40.80املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي ،الذي يهدف
إلى دعم وتعزيز مكانة املعهد ملواكبة التطورات الهامة التي يعرفها
القطاع الفالحي ،منها ما يرتبط باالستراتيجية الفالحية الجديدة
ومطالب تنسيق العمل مع املتدخلين في عملية التكوين والبحث وتعزيز
حكامة املعهد.
وننوه في هذا اإلطاربتعزيزمهام املعهد في مجال البحث والتكوين ،بما
في ذلك االنفتاح على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي واملؤسسات
البحثية األخرى ،لتجاوز محدودية مخرجاته ،من بينها ضعف عدد
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املؤطرين في سلكي املاستروالدكتوراه ،حيث لم يتجاوز هذا العدد 448
خريج خالل الفترة املمتدة بين  2017و.2020
ونؤكد في األخير على أننا سنصوت في مجموعة العدالة االجتماعية
على مشروعي القانونين باإليجاب ،وندعو إلى التسريع بإخراج نصوصه
التطبيقية قصد الشروع في أقرب اآلجال في العمل بهما.
والسالم عليكم ورحمة هللا.

 -XIمستشارا االتحاد الوطني للشغل باملغرب:
 )1مشروع قانون رقم  66.19بتغيير وتتميم القانون رقم  2.00املتعلق
بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة:
الحمد  هلل وحده والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم االتحاد الوطني للشغل باملغرب
بمجلس املستشارين في إطارهذه الجلسة العامة التشريعية املخصصة
للدراسة والتصويت على "مشروع القانون رقم  66.19بتغيير وتتميم
القانون رقم  2.00املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة".
وهي مناسبة نؤكد من خاللها على أهمية هذا القانون الذي سيساهم
في ضمان حقوق املؤلفين وغيرها من الحقوق املجاورة ،خصوصا في ظل
التحوالت التي عرفتها املجتمعات بفعل انتشار األساليب التكنولوجية
الحديثة ،حيث سيساهم في ضمان االستقرار املادي لهذه الفئة بما
سينعكس إيجابا على الحركة اإلبداعية في بالدنا .فال يمكن تخيل إبداع
في ظل عدم االستقراراالجتماعي واالقتصادي للفنانين واملهنيين.
كما أن هذا القانون سيساهم أيضا في حماية الهوية الفنية املغربية
وضمان استمرارها والتعريف بها وتحصينها ضد كل أشكال القرصنة
والسرقة التي أصبحت اليوم عابرة للقارات من خالل مجموعة من
املقتضيات التي ستمكن املبدعين املغاربة من تتبع أعمالهم حتى بعد
بيعها واالستفادة من أرباح إعادة البيع ،فقد أدى غياب هذا املقت�ضى
في السابق لضياع حقوق عدد من الفنانين واملبدعين املغاربة ،خصوصا
أوالئك الذين يضطرون لبيع أعمالهم أول مرة ألسباب مادية.
السيد الوزير املحترم،
إننا في االتحاد الوطني للشغل باملغرب بمجلس املستشارين وإن كنا
ننوه بأهمية هذا النص ،فإننا نثير انتباه الحكومة إلى أن عدم إعمال
املقاربة التشاركية في إعداده ،والتسرع في دراسته واملصادقة عليه،
جعله ال يستحضر عددا من اإلكراهات الواقعية والتحديات العملية
وخصوصية التعبيرات الثقافية واملمارسة الفنية.
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ومن هنا ،ضرورة مراجعة اإلطار املؤسساتي وتحسين بنية الحكامة
املتعلقة بتدبيرحقوق املؤلف والحقوق املجاورة الذي لم يعد يتالءم مع
املتغيرات التي عرفها املجتمع املغربي وتطور الفن وأساليب نشره.
ولذلك ،فإننا ندعو في االتحاد الوطني للشغل باملغرب بمجلس
املستشارين إلى ضرورة:
 حماية حقوق املؤلفين وذوي الحقوق وتعزيز الضمانات والقواعداملتعلقة بامللكية الفكرية؛
 إعادة الهيكلة التنظيمية والصيغة القانونية للمكتب املغربيلحقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،وكذا تثمين موارده البشرية
باإلسراع بتنزيل القانون رقم  25.19الذي يعد اللبنة األساس لتنزيل
كافة القوانين املترتبة بعده لحيزالوجود؛
 محاربة كل مظاهر القرصنة التي تلحق أضرارا مادية مباشرةبالفنانين واملهنيين وتهدد اإلبداع الفني؛
 تعزيز الحماية االجتماعية للفنانين املغاربة ،خصوصا أوالئكالذين قدموا خدمات جليلة للوطن من خالل القانون املتعلق باملؤلف؛
وفي الختام ،فإننا في االتحاد الوطني للشغل باملغرب ،سنصوت
باإليجاب على هذا املشروع قانون ،آملين أن يسهم في حماية حقوق
املؤلفين واملهنيين املغاربة وينعكس إيجابا على وضعيتهم االقتصادية
واالجتماعية ويحمي األعمال الفنية املغربية األصيلة ويعرف بها.
والسالم عليكم ورحمة هللا بركاته.
 )2مشروع قانون رقم  80.21بإحداث السجل الوطني الفالحي؛
 )3مشروع قانون رقم  81.21بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80
املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي.
الحمد  هلل وحده والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون الحرمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم االتحاد الوطني للشغل باملغرب
بمجلس املستشارين في إطارهذه الجلسة العامة التشريعية املخصصة
للدراسة والتصويت على "مشروع القانون رقم  80.21بإحداث السجل
الوطني الفالحي" ،و"مشروع القانون رقم  81.21بتغيير وتميم القانون
رقم  40.80املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي" ،وهي
مناسبة نؤكد من خاللها على أهمية إحداث سجل وطني فالحي قادر
على توفير قاعدة بيانات ومعطيات دقيقة عن االستغالليات الفالحية
ومستغلي الضيعات الفالحية ،بما سيمكن من االستغالل األمثل
لألرا�ضي الفالحية وتيسيرحصول الفالحين على الدعم املقدم من طرف
الدولة.
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كما أنه سيساهم في توفير قاعدة معطيات تتضمن البيانات
اإلحصائية حول القطاع الفالحي ببالدنا ،مما سيساهم في مواكبة وتتبع
هذا القطاع ووضع الخطط والبرامج املتعلقة بالسياسات الفالحية
وتيسيرعملية تقييمها ،سواء بالنسبة للفاعل الحكومي أو البرملان.
السيد الوزير املحترم،
لقد انخرطت بالدنا منذ حوالي عقد ونصف في برامج للنهوض
بالقطاع الفالحي مكنت من الرفع من اإلنتاج الزراعي ومن مساهمته
في الناتج الداخلي الخام من خالل مخطط "املغرب األخضر" ،وهو
املخطط الذي كان محط تقييم من طرف مؤسسات رسمية كاملندوبية
السامية للتخطيط التي انتقدت في تقرير لها تحت عنوان "أية آفاق
للتبعية الغذائية للمغرب بحلول عام 2025؟" ،تركيز املخطط على
الرفع من صادرات الخضر والفواكه بدل تحقيق االكتفاء الذاتي
للمغاربة في املواد األساسية مثل الحبوب والزيوت ،فضال عن تسجيل
تراجع واضح في نسبة مساهمة القطاع الفالحي في سوق الشغل ،حيث
انتقل من  %40سنة  2008إلى  %34سنة .2018
كما أن هذا املخطط كان أيضا محط تقييم من طرف املجلس األعلى
للحسابات في تقريرله سنة  2019الذي أكد على أن هذا املخطط الذي
خصصت له موارد مالية ولوجيستية محكمة لم يراع املخاطر البيئية
واملائية ،ودعا إلى مراجعته ،خصوصا وأن املغرب مهدد بأزمة عطش مع
االرتفاع املتزايد في منسوب استنزاف الفالحة للمياه (.)%89
وفضال عما سبق ،فإن هذا املخطط فشل فشال ذريعا في تحقيق
مجموعة من الرهانات املتعلقة بمحاربة الفقر والهشاشة في العالم
القروي وتحسين ظروف حياة الفالحين وتقليص الفوارق املجالية رغم
الوسائل اللوجيستية واملالية املعبئة إلنجاحه.
لقد كشف مؤشراألمن الغذائي الصادرعن مؤسسة "إيكونوميست
إمباكت" أن بالدنا تتبوأ الرتبة  57عامليا ضمن  113دولة ،وأنها تحتل
املركز  12في قائمة بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،كما كشفت
جائحة كورونا والحرب الروسية األوكرانية أهمية االستثمار في األمن
الغذائي للمغاربة ،سواء من خالل إعادة النظر في املنتوجات الزراعية
أو من خالل ضمان احتیاط استراتيجي كاف ملواجهة التحديات التي قد
تواجه بالدنا.
السيد الوزير املحترم،
وبخصوص "مشروع القانون رقم  81.21بتغيير وتميم القانون
رقم  40.80املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي" ،فإن
هذا التعديل يرمي إلى إعادة صياغة مهام املعهد ،خصوصا في ظل
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وجود مؤسسات وهياكل أخرى تابعة للوزارة الوصية ،بما سيمكن من
تعزيز مساهمته في مجال التكوين ،وإجراء األبحاث العلمية والتقنية
واالقتصادية الرامية إلى التنمية املستدامة للفالحة وتربية املوا�شي،
ومباشرة الدراسات االستطالعية املتعلقة بالوسط الطبيعي أو التي لها
صلة بتحسين اإلنتاج النباتي أو الحيواني.
وباإلضافة إلى ما سبق ،فإن هذا التعديل يهدف إلى إجراء تجارب
على املزروعات الجديدة ،ومباشرة جميع التجارب ذات الصبغة
الفالحية ،وتحديد كيفيات تطبيق نتائج األبحاث املنجزة ،ثم إيواء
وتدبير املجموعة الوطنية للموارد الوراثية النباتية ،واملوارد الوراثية
الحيوانية ،والكائنات الدقيقة لألغذية والزراعة ،طبقا لاللتزامات
الدولية لبالدنا في هذا املجال.
وبناء عليه ،فإننا ندعو في االتحاد الوطني للشغل باملغرب بمجلس
املستشارين ،واستحضارا ملا سبق ،ندعو إلى ضرورة:
 تسريع تنزيل برامج تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية وتنميةاملناطق القروية والجبلية؛
 إعادة توجيه اإلنتاج الزراعي بما يضمن األمن الغذائي للمغاربةويحافظ على قدرتهم الشرائية وعلى النسيج البيئي؛
 تعزيز السالمة الصحية من خالل تعزيز مراقبة جودة املنتجاتالفالحية ،سواء تلك املوجهة لالستهالك الداخلي أو الخارجي؛
 التسريع بتنزيل الحد األدنى لألجر في القطاع الفالحي على غرارقطاع الصناعة والخدمات؛
 تحسين ظروف اشتغال العامالت والعمال الزراعيين ،خصوصاعلى مستوى النقل والتغذية؛
 تشجيع البحث العلمي في املجال الزراعي بما ينعكس على تحسينجودة املنتوجات الفالحية والثروة الحيوانية ويساهم في ترشيد
استغالل الوسائل اللوجيستية والطبيعية.
وفي الختام ،فإننا في االتحاد الوطني للشغل باملغرب ،سنصوت
باإليجاب على "مشروع القانون رقم  80.21بإحداث السجل الوطني
الفالحي" ،وعلى "مشروع القانون رقم  81.21بتغيير وتميم القانون
رقم  40.80املتعلق بإحداث املعهد الوطني للبحث الزراعي" ،آملين
أخذ املالحظات املقدمة بعين االعتبار لضمان األمن الغذائي للمغاربة
وتحسين ظروف عيش ساكنة املناطق القروية والجبلية والعامالت
والعمال الزراعيين.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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محضر الجلسة رقم 039
التاريخ :الثالثاء  23شوال  1443هـ ( 24ماي 2022م).
الرئاسة :املستشارالسيد املهدي عتمون ،الخليفة الرابع لرئيس مجلس
املستشارين.
التوقيت :ساعتان وأربع وأربعون دقيقة ،ابتداء من الساعة الثالثة
والدقيقة الثالثة بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشار السيد املهدي عتمون ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السادة أعضاء الحكومة املحترمون،
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.

املستشار السيد مصطفى مشارك ،أمين املجلس:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس املحترم،
السيدة والسيد الوزيرين املحترمين،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أودع أعضاء فريق التجمع الوطني لألحرارمقترحي القانونين التاليين:
 مقترح قانون بنسخ املادة  27من الظهير الشريف بمثابة قانونرقم  1.72.184بتاريخ  15جمادى الثانية  27( 1392يوليوز ،)1972
يتعلق بنظام الضمان االجتماعي ،كما تم تغييره وتتميمه؛
 مقترح قانون يتعلق بتعويض املصابين في حوادث تسببت فيهاعربات برية ذات محرك.
وتوصلت رئاسة املجلس بمراسلة من السيد الوزير املحترم املنتدب
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لدى رئيس الحكومة ،املكلف بالعالقات مع البرملان ،يخبر من خاللها
املجلس ببرمجة األسئلة املوجهة لقطاع االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة
في بداية جلسة األسئلة.
وطبقا ملقتضيات املادة  168من النظام الداخلي ملجلس
املستشارين ،توصلت رئاسة املجلس بطلب تناول الكلمة في نهاية
جلسة األسئلة الشفهية ،تقدم به املستشارالسيد خالد السطي ،حول
"االحتجاجات التي يعرفها قطاع التعاون الوطني بسبب غياب الحوار
مع املنظمات النقابية" ،وقد أحيل على الحكومة داخل اآلجال املحددة
والتي عبرت عن استعدادها للتفاعل معه.
كما توصلت الرئاسة خالل الفترة من  18ماي  2022إلى تاريخه بما
يلي:
 األسئلة الشفوية 58 :سؤاال؛ األسئلة الكتابية 18 :سؤاال؛ األجوبة الكتابية 12 :جوابا.شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد األمين.
في إطارجهود مجلس املستشارين الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية وإدماجها في أشغال جلساته العامة وأجهزته ،طبقا ألحكام
الدستور والقانون التنظيمي رقم  26.16والنظام الداخلي للمجلس،
نحيط املجلس املوقر بالبث التجريبي ألشغال جلسة اليوم باللغة
األمازيغية عبر القناة التلفزية الثامنة بالتعبيرات اللسانية (تمازيغت،
تريفيت وتشلحيت).
اآلن نمر إلى مناقشة األسئلة املدرجة ضمن جدول أعمال هاذ
الجلسة ،ونستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال اآلني األول
املوجه للوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي
وإصالح اإلدارة ،وموضوعه" :اإلجراءات املتخذة لتنفيذ وتتبع مضامين
ومخرجات الحواراالجتماعي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة
لتقديم السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد حسن شميس:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
نسائلكم حول اإلجراءات التي ستباشرونها لتتبع وتنفيذ مضامين
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محضراتفاق  30أبريل  2022ومأسسة الحواراالجتماعي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال.
تفضلي.

السيدة  غيتة مزور ،الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة
املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمون،
تنبغي نشكر السيد املستشار على هاذ السؤال املهم ،تنبغي نذكر
على التوقيع ديال الحوار االجتماعي ،وهو واحد التوقيع تاريخي ،وجا
استجابة لنداء صاحب الجاللة هللا ينصرو ملأسسة الحوار االجتماعي
وباش نزلو مفهوم الدولة االجتماعية.
الحوارات كانت واحد الروح ديال حب الوطن وديال االحترافية،
وتنشكرفهاذ السياق السيد رئيس الحكومة والشركاء االجتماعيين اللي
كانو فهاذ الحوار ،الحوار االجتماعي جا بواحد تعهدات مهمة بالنسبة
للقطاع العام.
التعهد األول هو أنه الحد األدنى لألجور فالقطاع العام غادي يطلع
إن شاء هللا لـ  3500درهم ،على أنه السلم  7غادي يتحذف بالنسبة
للمساعدين اإلداريين واملساعدين التقنيين.
حصيص الترقي اللي هو الكوطا ديال الترقية غادي يطلع من %33
لـ  ،%36وهاذ ال�شي بالطبع غيطلع من عدد املوظفين اللي غيتحسن
الدخل ديالهم.
تعهدنا أيضا باش نديرو مؤسسة مشتركة للنهوض باألعمال
االجتماعية بالنسبة ملوظفي وأعوان اإلدارات العمومية اللي ما
عندهمش اليوم مؤسسة اجتماعية ،واحنا كلنا تنعرفو على أن هاذ
املؤسسات االجتماعية تتقوم بواحد الدور مهم في حياة املوظفين،
حيت كاين اللي تيساهمو في مصاريف التعليم وفي مصاريف الصحة
ومصاريف االصطياف بالنسبة للموظفين والعائالت ديالهم ،املؤسسة
االجتماعية اللي إن شاء هللا تعهدنا باش نخلقوها غتهم  10قطاعات
وزارية و�شي  12ألف موظف وموظفة.
تعهدنا أيضا باش نديرو إجراءات تشريعية بالنسبة لألخطار
واألمراض املهنية وحوادث الشغل ،حوادث الشغل هي �شي حاجة اللي
يمكن توقع ألي واحد فينا ،أي واحد يمكن يكون جاي للعمل ديالو
فالصباح ويتعرض لحادثة شغل ،وتتعرفو على أنه املوظف إلى تصاب
بحادثة شغل معاش الزمانة ديالو ما تيتعداش  823درهم ،شحال
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ما كان تيشد من قبل ،تعهدنا باش نطلعو إن شاء هللا هذا باش يولي
املوظف تيعيش العيش كريم ،ألن هاذ الناس خدمو معنا.
فألول مرة في بالدنا أيضا في مجال تعزيز املساواة تعهدنا باش
يكون إقرار رخصة األبوة بالنسبة للموظفين القطاع العام مدة  15يوم
مدفوعة األجر ،هاذ ال�شي غادي يمكن الزوجين باش يساهمو في التربية
ديال املولود والرعاية ديالو في ذيك األيام األولى.
الحكومة بادرت في تنزيل هاذ ال�شي حيت في املجلس الحكومي في
الخميس اللي فات صادق املجلس الحكومي على هاذ املشروع قانون،
واحنا إن شاء هللا غادي نجيبو هاذ مشروع القانون للبرملان ،وإن شاء
هللا تساهمو معنا في املوقع ديالكم باش نحسنو هاذ ال�شي.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
السيد املستشارفي إطارالتعقيب ،تفضل.

املستشار السيد حسن شميس:
لقد استبشر الجميع خيرا بعد توقيع الحكومة على محضر اتفاق
الحواراالجتماعي  30أبريل  2022وعلى امليثاق الوطني للحواراالجتماعي،
ويأتي هذا االتفاق كتفعيل للتوجيهات امللكية السامية بوضع أسس
متينة للحوار االجتماعي ،من خالل بناء ميثاق جديد ،يعزز الثقة بين
الحكومة والشركاء االجتماعيين ،ويمكن من تعزيزالبناء املشترك في ظل
السلم االجتماعي ،غير أن استكمال تنزيل البرنامج الحكومي يقت�ضي
املزيد من توطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء ،لذلك نحن
مقتنعون بأن تعزيز آليات الحوار االجتماعي هو مدخل أسا�سي إلنجاح
إستراتيجيتنا للتنمية املستدامة.
وألجل تنزيل مضامين هذا االتفاق الذي نعتبره تاريخيا ،فقد بادرتم،
السيدة الوزيرة ،إلى تقديم مشروع القانون رقم  30.22بتغيير وتتميم
الظهيرالشريف بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية ،الذي
يهدف إلى إقرار بعض التدابير واإلجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق
املرتبطة باألمومة ورعاية األطفال ،تماشيا مع مضامين االتفاقية
الدولية رقم  183بشأن مراجعة اتفاقية حماية األمومة املعتمدة من
قبل املؤتمر العام ملنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين،
والتي صادق عليها املغرب في  13أبريل  ،2011وهو ما نعتبره وفاء
بالتزاماتكم كوزارة وصية على قطاع الوظيفة العمومية بما جاء بهذا
القطاع ،وهنا ،السيدة الوزيرة املحترمة ،نطالبكم بالتسريع بأجرأة باقي
البنود التي جاء بها هذا االتفاق.
إن الحوار االجتماعي واجب والبد منه ،وينبغي اعتماده بشكل غير
منقطع ،وعلى الحكومة أن تجتمع بالنقابات وتتواصل معها بانتظام،
بغض النظرعما يمكن أن يفرزه هذا الحوارمن نتائج.
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إن االتفاق الذي توصلت إليه هذه الحكومة يستحق أن نقول عنه
أنه اتفاق تاريخي ملا حققه من مكاسب هامة ،وفي مقدمتها مأسسة
الحوار االجتماعي التي تتما�شى مع التوجيهات امللكية السامية ،ترسيخ
مبادئ الديمقراطية التشاركية وما تحقق في وقت قصير بعد أن ظل
الحواراالجتماعي متعثرلسنوات طويلة ،خاصة أنه جاء في هذه الظروف
االستثنائية التي تمر منها البالد إثر تداعيات جائحة "كوفيد"19-
وانعكاسات الحرب الروسية األوكرانية على بلدان العالم.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال اآلني الثاني موضوعه" :تسريع التحول الرقمي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة
لتقديم السؤال.

املستشار السيد الخمار املرابط:
شكرا السيد الرئيس.
نسائلكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،حول اإلجراءات املعتمدة
لتسريع التحول الرقمي ومواكبة التحوالت التكنولوجية املستجدة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

في إطار تنزيل هاذ القوانين ،الوزارة ديالنا قامت بجرد عدد من
اإلجراءات القانونية اللي هي تضمن في الحيزديال اإلدارات ،اليوم 2700
من هاذ اإلجراءات متوفرة في موقع ( )idarati.maوهذي مرحلة مهمة في
الشفافية ألن املواطن يمكن لو يدخل لـ ( ،)idarati.maويعرف أشنو
تدار.
الوزارة ديالنا تتقوم أيضا بمواكبة ميدانية وقريبة لعدد من
األوراش الكبرى بحال العدل ،بحال الصحة ،بحال األوراش الكبرى
بالنسبة للدولة ،وكالة للتنمية الرقمية اللي تنشرفو عليها أيضا قامت
بتشارك مع عدد من الشركات الناشئة بتطوير عدد من التطبيقات
اإللكترونية ،اللي اعطتها لإلدارات ،اليوم كثر من  2000إدارة تتستافد
من هاذ التطبيقات بحال الحامل اإللكتروني ،بحال الربط اإللكتروني،
كاين أيضا واحد البرنامج اللي تطلق مع ( )DGSN1اللي هو إلثبات
الهوية اللي هو واحد البرنامج اللي غادي يسمح لإلدارة باش تعرف
املواطن اللي غادي تخدم معه واملواطن ما غيبقاش يحتاج يرجع يم�شي
( )physiquementلإلدارة بالنسبة لعدد من الخدمات.
في  12ماي اللي فات درنا اجتماع مع السادة والسيدات الكتاب
العامون للوزارة واملدراء العامون للمؤسسات العمومية الش؟ باش
نديرو واحد النظرة جماعية وننسقو بيناتنا باش نديرو خدمات
للمواطنين ،ألننا احنا حكومة وحدة واملواطن تيعرف إدارة وحدة خدام
معها ،عبرنا لهم أيضا على االستعداد ديال الوزارة ديالنا باش تواكبهم
في اإلطار القانوني أو التقني وتوفير خبراء اللي يقدرو يعاونهم في هاذ
الورش املهم.
شكرا.

شكرا السيد املستشار.
السيدة الوزيرة ،تفضلي.

السيد رئيس الجلسة:

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال
الرقمي وإصالح اإلدارة:

شكرا السيدة الوزيرة.
تفضل ،السيد املستشار ،في إطارالتعقيب.

السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
شكرا ،السيد املستشار ،على هذا السؤال املهم.

املستشار السيد الخمار املرابط:

كما تتعرفو ،النموذج التنموي الجديد ،البرنامج الحكومي بجوج
بهم ركزو على أهمية التحول الرقمي لإلدارة اللي الهدف ديالو هو نوفرو
املواطنين خدمات عمومية ،سهلة ،بسيطة ،شفافة ،وقريبة لهم ما
غاديش يبقاو يمشيو لإلدارة.
في هاذ الصدد كاين قانون  54.19اللي هو ميثاق املرافق العمومية،
وكاين قانون  55.19ديال تبسيط املساطر ،هذو قوانين مهمة جدا اللي
تدعي ملبادئ مهمة في عالقات املرتفق باإلدارة وتدعي تبسيط املساطر
والرقمنة ديالها.

السيد الرئيس املحترم،
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
من املؤكد أن تحقيق الرؤية امللكية والنموذج التنموي وااللتزام
الحكومي والتعاطي كذلك مع الجائحة ،جعل الحكومة حريصة على
البحث على حلول عملية الستمرار الحياة الطبيعية في ظل الحجر
الصحي ،بحيث شرعت اململكة املغربية فعال في االنتقال من إدارة
كالسيكية إلى إدارة رقمية ،باعتبارها املدخل األساس لتحقيق التنمية
املستدامة والشفافية واملساهمة في محاربة الرشوة والفساد.
Direction Générale de la Sûreté Nationale
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وبالرغم من كل ذلك ،فإن بعض مرافق الدولة الزالت تثقل كاهل
املواطنين بمجموعة من الوثائق واإلجراءات ،مع استمرار التداخل
واالزدواجية بين املساطر التقليدية والرقمية ،مما جعل الرقمنة تمثل
في بعض األحيان عبئا جديدا على املواطن ،كما أن مؤشر الجاهزية
اإللكترونية ملجموعة خدمات اإلدارة العمومية ال يتجاوز  ،%48ونحن
في انتظار املزيد من اإلنجازات التي ستحقق ال محالة في ظل اإلجراءات
الواعدة التي تتبناها الحكومة.
السيدة الوزيرة املحترمة،
نريد أيضا أن نثير واقع البنية التحتية للصبيب والتغطية بشبكة
األنترنيت في العالم القروي ،التي ال تصل أو تصل بصبيب منخفض ،وال
معنى اإلدارة الرقمية واملواطن واملواطنة ال يتمكن من استعمال وسائل
التكنولوجيا أو ال يستطيع اقتناءها.
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السيدة الوزيرة،
في بعض الثواني إذا عندكم �شي تعقيب على التعقيب..
تفضلي.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال
الرقمي وإصالح اإلدارة:
..على املواكبة املستمرة لإلدارات العمومية بشكل عملي وتشاركي
باش نعممو التجارب الناجحة .احنا أيضا عندنا برامج باش نعممو
شبكة األنترنيت في املجال القروي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

إن التقدم في ورش الرقمنة بإجراءات ملموسة ووفق آجال محددة
ومضبوطة يتطلب العمل على تحقيق ما يلي:

شكرا السيدة الوزيرة.
السؤال اآلني الثالث موضوعه :إطالق املنصة الوطنية للتعليم
اإللكتروني "األكاديمية الرقمية".

• ثانيا ،وضع بنية تحتية رقمية للمساهمة في تحسين تنافسية
االقتصاد الوطني ودعم االبتكاروضمان السيادة التكنولوجية؛

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية لتقديم السؤال.

• أوال ،رقمنة الخدمات العمومية؛

• ثالثا ،تطوير شبكة األنترنيت متطورة ،مع الحرص على إنشاء
الشبابيك املوحدة لتقديم الخدمات اإلدارية.
السيدة الوزيرة املحترمة،
إن واقع اإلدارة العمومية في عالقتها بالتحول الرقمي يتطلب منكم
تشخيص حقيقي مستمر وتشاركي مع مختلف الفاعلين في الحياة
اإلدارية ،مما سيمكنه من الوقوف على التجارب الناجحة في الرقمنة،
والتي نطالب بالتزام بتعميمها ودعمها.
لنا اليقين ،السيدة الوزيرة املحترمة ،أن الحكومة على وعي تام
بأهمية هذا الورش املجتمعي البالغ األهمية ،والذي ال محالة سيكون
له بالغ األثر في تبوء بالدنا مراتب متقدمة في مجال التحول الرقمي،
كما سيكون له بالغ األثر في تحسين مناخ األعمال وتحقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،وال شك أن الحكومة ستأخذ بعين االعتبار
مضامين تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،الذي تعرفونه
وال داعي لضيق الوقت أن أتكلم عليه.
نتمنى لكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،كل التوفيق والنجاح في
مهامكم ملا فيه خيربالدنا.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.

تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد محمد حلمي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
السادة والسيدات املستشارين واملستشارات املحترمين،
كيف يمكن للمنصة الوطنية للتعليم اإللكتروني "األكاديمية
الرقمية" أن تحقق التميزفي ظل املنافسة القوية ملواقع التواصل؟ وهل
من تنسيق بين القطاعات الحكومية في هذا اإلطار من أجل ضمان
استمرارية ونجاعة هذه املنصة؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيدة الوزيرة تفضلي.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال
الرقمي وإصالح اإلدارة:
"األكاديمية الرقمية" ،للتذكير ،هي واحد املنصة ديال التعليم
اإللكتروني اللي يمكن الناس يدخلو لو باش يتعلمو مهارات متعددة،
بحال في مجال الرقمنة ،الذكاء االصطناعي وأيضا مهارات خاصة بحال
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مهارات التعامل مع الناس.
احنا طلقناها ألن في مجال الرقمنة هو مجال املعرفة بامتياز ،أهم
حاجة اللي يمكن تميز البالد على بالد في مجال الرقمنة هو العنصر
البشري ،لهذا كان عندنا اهتمام كبيرباش نطورو العنصرالبشري.
اليوم في املغرب تنفتخرو أنه عندنا واحد الشباب مؤهل بزاف
في مجال الرقمنة وتياخذ إنجازات وجوائز عاملية ،عندنا بزاف ديال
الشباب اللي تعلمو بوحدهم على سبيل األنترنيت وتميزو ،تنذكر ذيك
النهار الشباب اللي ما كانو تيعرفوش في الذكاء االصطناعي مشاو إلى
اإلنترنيت وتعلمو وشاركو في مسابقة النازا مع  28.000واحد من العالم
وحازو على املرتبة األولى ،كاين أيضا طلبة( ..كالم غيرمفهوم) اللي تميزو.
الشباب املغربي اليوم تيهتم أنه يتعلم الرقمنة وتيتعلمها بوحدو ،هو
تبارك هللا شباب تيهتم.
( )Doncطلقنا منصة ديال األكاديمية الرقمية واحنايا خدامين مع
وكالة التنمية الرقمية باش الناس يستافدو منها ،تطلقت األكاديمية في
 10ماي ،اليوم كاين  1350ديال الناس اللي مقيدين في هاذ األكاديمية
وتيتبعو مسارات دراسية ،منهم  850واحد في اإلدارات العمومية،
100واحد في القطاع الخاص و 100.000واحد في العموم ،واحنا إن
شاء هللا خدامين باش نزيدو نوسعو هاذ النطاق.
تم أيضا التوقيع على اتفاقية مع الجمعية ديال األقاليم والعماالت
باش أنه املوظفين حتى هوما يستافدو ،اليوم الناس باغيين يتعلمو
وتيتعلمو وبهاذ التعلم تيتميزو على الصعيد العالمي ،واحنا فخورين
بهاذ الناس ديالنا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
تفضل ،السيد املستشار ،في إطارالتعقيب.

املستشار السيد محمد حلمي:
شكرا لكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،على ما تقدمت به من
معطيات.
من جهتنا فإننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية نثمن إطالق
منصة "األكاديمية الرقمية" ،التي جاءت لتقدم محتوى تكوين متنوع في
مجال التحول الرقمي لفائدة اإلدارات العمومية واملقاوالت املتوسطة
والصغرى والناشئة وكذا العموم ،بغية تطويراملهارات في هذا املجال.
إن هذه املنصة ستشكل إضافة نوعية في مجال التعلم عن بعد ،إذا
ما كانت هناك تعبئة من خالل وكالة التنمية الرقمية التي تشرفون عليها
بهدف الترويج للمنصة ،حتى تبلغ أهدافها املرجوة واملتمثلة في بلوغ أكبر
قدر من املستفيدين ،ونحن نعي كما الحكومة أن الطاقات والكفاءات
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التي تزخر بها بالدنا هي أهم رأسمال يعتمد عليه في إنجاح هذه املبادرة
املحمودة ،والفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ال يمكنه إال أن يدعم
هذه املبادرة ،كما سيكون لها أثرعلى املدى املتوسط والبعيد.
السيدة الوزيرة،
الرقمنة أمر واقع ال محالة ستتغير معه مفاهيم عدة ،وستظهر معه
مهن وتختفي أخرى ،لذا يتعين على الحكومة العمل باستراتيجيات
استباقية ،ألن العالم يتحول حولنا بشكل متسارع.
أملنا كبير ،السيدة الوزيرة ،في كفاءتكم وكفاءة أطر الوزارة من
أجل العمل وبتنسيق مع كل مكونات القطاعات الحكومية لرقمنة
معطياتها وخدماتها وتقوية الصبيب ،بعيدا عن البيروقراطية اإلدارية،
فدول عديدة سبقتنا للرقمنة ،وكانت في تقدمها وتطوير اقتصادها
وعصرنة إدارتها وتطويروأداء مواردها البشرية.
أملنا أن تكون منصة "أكاديمية الرقمنة" في مستوى تطلعات
املستفيدين منها وعموم املواطنين.
وشكرا السيدة الوزيرة املحترمة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب ،باقي  47ثانية.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال
الرقمي وإصالح اإلدارة:
تنشكرالسيد املستشارعلى التدخل ديالو.
كيفما قلت "وكالة التنمية الرقمية" خدامة اليوم باش تروج ليها،
درنا ومتابعين وقلت كاين  1350واحد اللي مقيد في األكاديمية وتيتبع
الدراسة ديالو ،واحنا متبعين معهم شنوتيقدرو يديرو واش إلى لقاو�شي
صعوبات ،هاذي غير مرحلة تجريبية ،املرحلة اللي موراها هي 12.500
واحد اللي غيستافد ،ألن كيف ما قال السيد املستشارهاذ املجال ديال
الرقمنة هو مجال ديال املعرفة بامتياز ومجال تيتطور بكيفية سريعة،
كل�شي خصو يتعلم ويزيد يتعلم ومرحلة التعلم مهمة.
األكاديمية الرقمية فيها محتوى رقمي مفتوح للعموم ،أي واحد
يمكن لو يم�شي ويتعلم باش يقدرو املغاربة كلهم يستافدو.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
السؤال الرابع موضوعه" :الخطوط العريضة لتصور الوزارة في
مجال إصالح اإلدارة".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال.
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تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد نبيل اليزيدي:
شكرا السيد الرئيس.
نسائلكم ،السيدة الوزيرة ،حول أهم الخطوات املتخذة إلصالح
اإلدارة وبناء إدارة القرب واإلنصاف والحكامة التنموية؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تفضلي السيدة الوزيرة.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال
الرقمي وإصالح اإلدارة:
تنبغي نوجه الشكرللسيد املستشارعلى هاذ السؤال املهم.
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كاين أيضا أوراش مواصلة مواكبة اإلدارة في تفعيل الحق في
الحصول على املعلومة بحال الشفافية ،بحال ( ،)open dataكنخدمو
على تنفيذ خطة العمل ديال الحكومة املنفتحة ،الحكومة املنفتحة
معناتها أن الحكومة كتسمع للشركاء ديالها فاتخاذ القرار ،شفنا هاد
ال�شي فالحوار االجتماعي ،شفنا أنه املغرب غادي ينظم واحد الندوة
كبيرة فهاذ املجال ،وأنه واخذ واحد التموقع عالمي فواحد املجال،
مواصلة تتبع وتنفيذ اإلستراتجية الوطنية ملكافحة الفساد ،وكاين
واحد السؤال جاي على هاذ ال�شي.
هاذو أهم التوجهات ،كاين توجهات كبيرة ،ألن كيفما قلت إصالح
اإلدارة واحد الورش مهم في عالقة الثقة ما بين املواطن واملستثمر
والدولة املغربية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

كيفما تتعرفو اإلدارة هي عندها واحد األهمية كبيرة وواحد الطابع
استراتيجي ،وعندها واحد املكانة مهمة في البرنامج الحكومي.

شكرا السيدة الوزيرة.
تفضل السيد الرئيس في إطارالتعقيب.

احنا خدامين باش نطوروها وباش نعززو الثقة ما بين املواطن
واإلدارة ونحسنو من مناخ األعمال والتموقع ديال البالد ديالنا.

املستشار السيد نبيل اليزيدي:

اإلدارة كيف ما قال بينت في واحد املرحلة مثال ديال "كوفيد" اللي
كانت مرحلة صعيبة بينت على أنها عندها واحد املرونة وقدرت تتأقلم
وتوفر الخدمات العمومية للناس فواحد املرحلة اللي هي صعيبة واللي
جات مفاجئة.
احنا خدامين باش نزيدو نطورو هاذ ال�شي ،من أهم الحوايج اللي
خدامين عليها ،هو تعزيز االنتقال الرقمي لإلدارة ،ألن النموذج التنموي
الجديد ..البرنامج الحكومي كاين واحد اإليمان على أنه الرقمنة يمكن
تعاون اإلدارة بأنها توفر خدمات بطريقة أسرع وبطريقة شفافة
للمواطنين ،وكان سؤال سابق تكلمت على املجهودات اللي كنديرو
اللي عندها واحد ثالثة ديال األبعاد بحال تقوية اإلطار القانوني ،دعم
البنية التحتية ،بحال تقوية الصبيب ،العناية بالكفاءات واملواهب مثال
األكاديمية الرقمية ،رقمنة وتبسيط املساطر ،كان جواب اعطيتو قبل.
كاين أيضا أوراش أخرى بحال مثال ورش الالتمركز اإلداري ،احنا
خدامين على أنه نزيدونزلوهاذ الورش ،كنشوفوالتنظيم ديال الوزارات
باش أنه يكونو عندها تمثيليات جهوية ،وتنعدو مشاريع ومراسيم لذاك
ال�شي.
تأهيل الوظيفة العمومية مهم جدا ،وكان مخرجات الحوار
االجتماعي جات بواحد االلتزامات مهمة ،بحال الرفع من الحد األدنى
لألجور ،حذف السلم  ،7رخصة األبوة ،اإلجراءات بالنسبة لألمراض
وحوادث العمل.

تفاعال ،السيدة الوزيرة ،مع النقط الواردة في جوابكم ،نود في
البداية من باب اإلنصاف واملوضوعية ،أن نثمن املجهودات التي بذلت
في املراحل السابقة في مجال إصالح اإلدارة وتحديثها بتوجيهات ملكية
سامية ،حدد جاللته معاملها في خطابه السامي ،بمناسبة افتتاح السنة
البرملانية سنة  ،2016وكذلك في رسالة موجهة إلى املنتدى الوطني
للوظيفة العمومية املنعقد بالصخيرات بتاريخ .2018-02-27
وعلى هذا األساس ،فلم يعد مطلوبا اليوم من الحكومة تشخيص
واقع اإلدارة املغربية ومواصلة سياسة إصالح اإلصالح ،فهناك ما
يكفي من الدراسات واألبحاث والتقارير واألوراش املفتوحة سابقا،
ولكن املطلوب اليوم ،سياسة حقيقية لإلصالح ،لتحقيق إدارة القرب،
وذلك بجعل املواطن املحور الرئي�سي الذي تقاس نجاعة الخدمات به،
تحسين املردودية نتيجة ضعف األداء مقارنة بامليزانية التي يستنفذها
القطاع ،املساهمة في التنمية البشرية واملستدامة ،ألن كفاءة اإلدارة
من األسس املعتمدة للحكم على قدرة الحكومة لالستجابة للمطالب
الحيوية للمجتمع ،على اعتبار أن اإلدارة مدخل أسا�سي للمساهمة في
التنمية والقطع مع البيروقراطية والرشوة التي أكد مدير بنك املغرب
عند حلوله ضيفا على لجنة املالية بالبرملان على أنها عائق للتنمية
واالستثمار.
إن جوابكم ،السيدة الوزيرة ،لم يتضمن بشكل واضح إطالق
املقاربة املعتمدة من طرف وزارتكم لتعزيز آليات الحكامة الجيدة
لترشيد النفقات العمومية وممارسة الفساد والرشوة ،والتي جعلت
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املغرب خالل نهاية  2021يتراجع  14مرتبة في مؤشر مدركات الرشوة،
كما لم يوضح جوابكم ،السيدة الوزيرة ،القرارات بشكل واضح،
قرارات متخذة لتنزيل ورش الالتركيز اإلداري ،والذي كان مفترضا أن
يرى النور نهاية السنة املاضية ،إسوة برفع اليد عن االختصاصات
الذاتية ملجالس الجهات الذي أسست له الحكومة السابقة.
تحدثتم ،السيدة الوزيرة ،عن الرقمنة كمقاربة جديدة إلصالح
اإلدارة ،إال أن جوابكم حول االنتقال الرقمي لم يجب على سؤالين:
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املستشارة السيدة نائلة مية التازي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
نسائلكم عن تطورات اإلستراتيجية الوطنية ملحاربة الفساد؟
وشكرا.

 كيف ننتقل إلى هذه الخطوة في غياب التعميم للبنيات التحتيةاملؤسسة لإلدارة اإللكترونية؟

السيد رئيس الجلسة:

 كيف ننتقل إلى هذه الخطوة في بنية مجتمعية تتميز بوجود نسبةال بأس بها من األمية؟ ومتى سيتحقق ذلك في ظل هذه املعطيات؟

شكرا السيدة املستشارة.
السيدة الوزيرة.

نتساءل اليوم في الفريق الحركي ،السيدة الوزيرة ،عن القرارات التي
اتخذتم ملعالجة الوضعية االجتماعية واملهنية للموارد البشرية وفق
معايير اإلنصاف وتوحيد املسارات وخلق منظومة موحدة للتعيين في
مناصب املسؤولية؟

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال
الرقمي وإصالح اإلدارة:

كما نتساءل في الفريق الحركي على القرارالنهائي للحكومة بخصوص
التوقيت املستمر؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيدة الوزيرة ،في أربع ثواني للجواب على التعقيب.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال
الرقمي وإصالح اإلدارة:
أنا مررت على دراسات هضرت على مواكبة ميدانية تأهيل وتكوين،
الفساد والرشوة جاي سؤال عليه ،الساعة جاي سؤال عليه ،هذاك
ال�شي كل�شي راه كاين أسئلة ما كاينش مشكل.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
السؤال الخامس موضوعه" :مآل اإلستراتيجية الوطنية ملحاربة
الفساد".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب لتقديم السؤال.
تفضلي السيدة املستشارة.

في البداية تنوجه الشكرللسيدة املستشارة على هاذ السؤال املهم.
كما تنذكر بأنه محاربة الفساد هي من أولويات الحكومة باش يكون
تعزيزالثقة ما بين املواطن واإلدارة واملرتفق واملقاولة واإلدارة.
البرنامج الحكومي وضع هاذ ال�شي في األولويات ديالو ،تنذكر بلي
كاينة إستراتيجية وطنية ملكافحة الفساد اللي الهدف ديالها هو نجعلو
الفساد في منحى تنازلي وتعزيزالثقة.
هاذ اإلستراتيجية تم التحيين ديالها فيما يسمح بااللتقائية والتدرج
في بلوغ األهداف ،حيث اليوم عندها  30هدف إجرائي خالل تنفيذ 203
املشاريع عبر 3مراحل من  2016إلى .2025
غنذكر ببعض املنجزات ،ما�شي كل املنجزات بعض املنجزات،
أهم املنجزات هو إصدار قانون  46.19املتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة
والوقاية من الرشوة واملحاربة ديالها ،واللي هي دفعة قوية لتعزيزاإلطار
املؤسساتي ملكافحة الرشوة ،حيث تستهدف تقوية أطوارالهيئة في مجال
الوقاية من الفساد واملكافحة ديالو ،عندها إمكانية أنها تقترح توجيهات
إستراتيجية لسياسة الدولة ،إبداء الرأي بخصوص اإلستراتيجيات
الوطنية ،وعندها أيضا ميكانيزمات فعالة باش تحارب الرشوة في أرض
الواقع.
تنبغي نشير أيضا لواحد اآللية ديال واحد الخط املباشر للتبليغ
عن الرشوة ،غادي تكونو تتعرفوه ،اللي هو "05.37.71.88.88" :اللي
أحدثته رئاسة النيابة العامة واللي انطلق العمل به يوم  14ماي ،2018
في حدود  14ماي  2022تلقى  67.000مكاملة ،بمعدل  100مكاملة في
النهار ،من بعد  3السنوات من اإلطالق ديالو سجل هذا الخط 217
عملية ضبط املشتبه بهم في حالة تلبس ،يعني هاذ ال�شي ما �شي خط غير
تيتشكاو منه الناس ،ولكن كاين ضبط ديال الناس في حالة التلبس،
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بمعدل حالتين تقريبا كل أسبوع ،وهاذ ال�شي في املغرب كله وفي موظفي
القطاع العام وفي القطاع الخاص.
كاين أيضا بوابة إلكترونية اللي هي ( )chafafiya.maكاينة
( )chikaya.maكاين ( ،)open dataهاذو كلهم واحد التنسيقيات اللي
تيسمحو للمواطن باش يحصل على معلومات من اإلدارات في إطار
الشفافية.
مثال ( )open dataعرفت هاذ البوابة  33.000زائر من  130دولة،
وفي هاد ال�شي كله احنا كما قلت سابقا ذيك األعمال اللي تنديرو في
الرقمنة واللي جاي محور مهم في النموذج التنموي الجديد من أهم
األهداف ديالو هو تعزيزالشفافية ومحاربة الفساد.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
السيدة املستشارة في إطارالتعقيب.

املستشارة السيدة نائلة مية التازي:
نشكركم ،السيدة الوزيرة ،على جوابكم.
ولكن ،رغم التدابير التي ذكرتموها ،فإن املغرب ال يزال يعاني من
إشكالية الفساد ،في تقرير منظمة ( )transparencyتراجع املغرب من
املرتبة  73في  2018إلى  87في  ،2021بينما دول أخرى كاإلمارات العربية
فهي في املرتبة األولى عربيا واملرتبة  24عامليا ،مؤشر الشفافية راه كيأثر
بشكل كبير في مؤشر الثقة كما ذكرتوها ،السيدة الوزيرة ،واملستثمرين
كيعتمدو باألساس على هذه املؤشرات باش يقررو واش غادي يستثمرو
في البالد أم ال.
ورغم االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد لـ  2012والتي ساهم
فيها االتحاد العام ملقاوالت املغرب بشكل كبير في تأطيرها ،فتبقى
اإلشكالية الحقيقية ،السيدة الوزيرة ،هي أن الفساد ال يزال مؤسسة
والرشوة �شيء عادي وطبيعي في جميع القطاعات ،هذا هو العائق
الحقيقي للتنمية.
وللتذكير ،السيدة الوزيرة ،فإن قبل عامين في هذه املؤسسة من
هذا املنبر قمت بمساءلة السيد رئيس الحكومة السابق سعد الدين
العثماني بشأن مسألة الفساد ،وذكرته بأن حكومته التزمت أمام
املواطنين بالقضاء على الفساد ولم تحقق األهداف والوعود.
السيدة الوزيرة،
الرقمنة هي تدبير وقائي مهم ،ولكن وحدها غير كافية للقضاء على
الفساد ،ولذلك فإن تقارير املفتشية العامة للمالية يجب أن تنشر
للعموم ويجب أن تحظى الصفقات العمومية بالشفافية وأن ترفع كل
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الحواجزالتي تعيق املنافسة الحرة ويتم إصالح اإلدارة العمومية.
السيدة الوزيرة،
الرشوة والفساد كيكلفو بالدنا قرابة  50مليار درهم سنويا ،نعم،
السيدة الوزيرة هذا املبلغ يعادل تكلفة صندوق مكافحة "كوفيد،"19-
وإذا تقننت هذه األموال راه ممكن أن تتحول لتنفيذ مشروع تعميم
التغطية االجتماعية الذي أعطى انطالقته جاللة امللك نصره هللا.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال السادس موضوعه" :استراتيجية التكوين املستمر".
الكلمة ألحد السادة املستشارين عن االتحاد الوطني للشغل باملغرب
لتقديم السؤال.

املستشارة السيدة لبنى علوي:
السيد الرئيس،
نسائلكم ،السيدة الوزيرة ،عن استراتيجية التكوين املستمر
الخاصة باملوارد البشرية في اإلدارات العمومية وفي الجماعات الترابية
واملؤسسات العمومية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيدة الوزيرة ،تفضلي.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال
الرقمي وإصالح اإلدارة:
أشكرالسيدة املستشارة على هذا السؤال املهم.
التكوين املستمر هو واحد الحاجة مهمة جدا ،تعزيز الكفاءات
واملهارات للموارد البشرية ألن العالم يتطور ،ألن املرتفقين خصنا
نعاونوهم ،خصنا نعطيوهم الخدمات العمومية ،هذا محور مهم جدا
بالنسبة لنا.
في هذا اإلطار ،تنبغي نذكر باملرسوم رقم  2.05.1366املتعلق
بالتكوين املستمرلفائدة موظفي وأعوان الدولة واللي كيأسس وكينظم
عملية التكوين الهدف ديالو هو مواكبة أوراش اإلصالح ،إذا بغا �شي
موظف يدير �شي تكوين تيتفق مع الرئيس ديالو على هذا التكوين،
وكاينة املسطرة اللي تيتبعوها باش املوظف تيقدريستافد من التكوين.
اليوم ،إلى شفنا على املوظفين كلهم كاين استافدو املوظفين أكثر
من  240ألف يوم ديال التكوين في السنة ،هذا تيدل على أن املوظفين
تيستافدو من التكوينات ،إلى شفنا كيف دايرة هاذ التكوينات%92 ،
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عندها طابع منهي يعني عندها عالقة مباشرة باالختصاصات ديال
اإلدارة اللي خدامين فيها ،كاين  %6اللي هي تكوينات ديال الدعم بحال
املكتبيات ،بحال تدبير املوارد البشرية والتدبير املالي ،وكاينة  %2ديال
تكوينات القيادة ،هاذ التكوينات كاينة على الصعيد  %30.3على صعيد
املصالح املركزية وأكثرمن الثلثين ديالها فاملصالح الالممركزة.
بالنسبة للتحوالت الرقمية ،كاين أيضا أوراش اللي تهتم بالتكوين
املستمر في مجال الرقمنة ،ألن كيف ما قلت من قبل هذا مجال تيتغير
بشكل مستمر ومن املهم على أنه املوظفين يقدرو يكون عندهم تكوين
بطريقة مستمرة ،كاين برنامج ( )e-tamkeenاللي هو في مجال الرقمنة
واللي استافدو منه  1416موظف لحد اآلن.
كاين أيضا منصة "األكاديمية الرقمية" اللي تكلمت عليها فالجواب
السابق واللي هي مهتمة باملوظفين.
هاذ التكوين املستمر هي حاجة مهمة وتنشجعو املوظفين باش
ينخرطو فيها ألهميتها القصوى.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
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الخاص في حاجة بطبيعة الحال إلى فتح نقاش ربما مع الوزارة املكلفة
بالشغل ،وأيضا واحد املشكل ديال التكوين املستمرواملخلفات ديالووهي
الناس اللي ما اخذاوش التسوية املالية ديالهم ،راه مثال قطاع التعليم
كياخذو التعويض على التكوين اللي دارو من السبعينيات والثمانينيات
والتسعينات يااله كياخذو دبا التعويضات ديالهم ،بمعنى خص الناس
تاخذ التعويض ديالها في األجل ديالها وخص تعديل املرسوم اللي حبس
االستفادة من هاذ التعويض ،أعتقد منذ  ،2005ثم مراجعة نظام
املدرسة الوطنية العليا لإلدارة وإحياء العمل بالسلك اإلداري العادي
املوجه إلى املوظفين اللي عندهم الساللم الدنيا وكانو كيديرو التكوين
فهاذ املدارس ،وكيستافدو كيمشيو ملناصب املسؤولية ،وهاذ املدرسة
مزيان تتطور وتكون عندها فروع جهوية ،حيث يصعب باش ينتقلو لينا
الناس من الجنوب مثال وال من الشرق إلى كانو عندنا هاذ املدرسة ديال
اإلدارة وتطور بشكل كبيرويكون عندنا الفروع الجهوية ديالها؛
ثم إلغاء القيود العمرية ما يكونش أقل من  30سنة أو  35سنة ألن
املوظف في حاجة للتكوين وخا يكون عندو فوق  50سنة ،فبالتالي هاذ
القيود العمرية خصكم ،السيدة الوزيرة ،كذلك تفاداوها.

شكرا السيدة الوزيرة.
السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

أيضا ،ال بد من تخصيص ميزانية معتبرة للتكوين املستمر املف�ضي
إلى الحصول على الشواهد بدل اإلغراق في برامج تكوينية جل ميزانيتها،
السيدة الوزيرة ،تخصص لإلطعام والفندقة ،وهاذ ال�شي هذا راه
عشناه ومعروف بطبيعة الحال؛

شكرا السيدة الوزيرة.
بطبيعة الحال التكوين مهم كيف ما ختمت الكالم ديالكم ،ولكن
الحظنا على أنكم كتهتمو بشكل كبيربالرقمنة منذ مجيئكم.

ثم مراجعة منظومة التكوينات في الخارج وضمان شفافيتها وتكافؤ
الفرص بين املوظفين واإلعالن عن هذه البرامج بزمن كافي ،كاين ناس
كيمشيو يديرو ( )formationعلى برا ،هاذ ال�شي خص يكون فيه
شفافية وعدالة اجتماعية ويكون فيه النزاهة وما يكونش فيه (باك
صاحبي).

املستشار السيد خالد السطي:

مزيان الرقمنة ،ولكن املسألة ديال املحاور األخرى راه مهمة بما فيها
بطبيعة الحال التكوين املستمر ،نظرا لألهمية ديالو وراه ختمت بها
السيدة الوزيرة.
القضية ،بطبيعة الحال ،املسألة ديال التكوين باش ياخذ الطريق
ديالو العادي والطبيعي ،السيدة الوزيرة ،البد من مراجعة شاملة
للنظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية ،بطبيعة الحال بمقاربة
تشاركية ومن خاللها يمكن تجويد وتحسين خدمات املرفق العمومي.
املسألة الثانية خصنا مراجعة االستراتيجية الوطنية ديال التكوين
املستمر بصفة عامة ،هاذ التكوين اللي دويتي عليه ،السيدة الوزيرة،
مزيان يكون عندنا نربطو التكوين بالترقية ديال املوظفين باش كيمكن
نعطيو واحد الحافز وواحد الدافع للموظفين باش يتشجعو على
التكوين.
املسألة الثانية ،هو إعطاء األولوية لبرامج التكوين املستمر للموارد
البشرية للمرفق العام ،علما أن منظومة التكوين املستمر بالقطاع

ثم انفتاح اإلدارة على املكتب الوطني للتكوين املنهي ووضع إطار
تنظيمي الستفادة موظفي اإلدارة من برامج التكوين املستمر املماثلة
للبرامج التي يستفيد منها وزراء القطاع الخاص عبر أداء اإلدارة للرسم
عن التكوين؛
ثم البد تعزيز هاذ األمر يعني ديال املجزوءات ديال التكوين باش
تكون استفادة حقيقة.
وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا املستشاراملحترم ،شكرا.
السيدة الوزيرة ،تفضلي.
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السيدة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال
الرقمي وإصالح اإلدارة:
اللي كاينة اليوم ما�شي كلها بالرقمنة ،الرقم اللي اعطيت هو أنه
املوظفين كلهم تيستافدو من  240ألف ديال يوم تكوين ،هاذ التكوينات
 %92عندها عالقة بالطابع املنهي اللي عندها عالقة بالصلب ديال
اإلدارة ،في الرقمنة كيمكن تكون الرقمنة ،في وزارة الفالحة يمكن تكون
الفالحة ،ما تنديروش تكوينات غير في الرقمنة ،كاين أيضا  %6عندها
تكوينات الدعم بمكتبيات تدبيراملوارد البشرية ،كاين تكوينات القيادة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
السؤال السابع موضوعه" :تفعيل وكالة تنمية االقتصاد الرقمي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.
تفضلي السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة جليلة مرسلي:
السيدة الوزيرة،
صادق البرملان في الوالية التشريعية املاضية على قانون إحداث
"وكالة التنمية الرقمية" وذلك لدعم "استراتيجية املغرب الرقمي" التي
قدمت أمام جاللة امللك نصره هللا في أكتوبر  ،2016والتي تنص على
ترسيخ الحكامة الرقمية ،نظرا ملا لها من دور فعال في االقتصاد الوطني.
السيدة الوزيرة املحترمة،
ما هي حصيلة عمل هذه الوكالة منذ إحداثها؟
وما هو مخطط عملها للسنوات املقبلة؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
السيدة الوزيرة تفضلي.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال
الرقمي وإصالح اإلدارة:
شكرا ،السيدة املستشارة ،على هاذ السؤال املهم.
تنبغي نذكر بأن وكالة التنمية الرقمية تم اإلحداث ديالها بموجب
القانون رقم  61.16الصادر بتاريخ  17ستنبر  ،2017هاذ املؤسسة
اليوم فيها أكثر من  70مستخدم ،وكالة التنمية الرقمية اللي تتشرف
عليها الوزارة ديالنا تتعمل مع عدد من الشركات الناشئة على تطوير
تطبيقات وأنظمة معلوماتية موحدة لفائدة اإلدارات العمومية ،على
سبيل املثال" :مكتب الضبط الرقمي"" ،الحامل اإللكتروني" ،الربط
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البيني بين اإلدارات.
اليوم ،كاينة أكثر من  2000إدارة اللي تتستافد من هاذ املنصات
الرقمية.
مؤخرا عملت الوكالة مع املديرية العامة لألمن الوطني على تطوير
خدمة التعريف االلكتروني وإثبات الهوية لفائدة مستعملي الخدمات
الرقمية ،هاذ الخدمة غادي تمكن باش نزيدو من عدد الخدمات اللي
ما تيحتاجش املواطن يم�شي لإلدارة ،يمكن لو يأخذ الخدمة عن بعد.
كاين أيضا مشروع البيانات املفتوحة ( ،)Open Dataكاينة البوابة
ديال ( )data.gov.maتتعرض عدد من البيانات اللي تتنتجها وتتوفرها
اإلدارات واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية بشكل حر ومجاني
وهاذ ال�شي تيدل على الشفافية ،اليوم هاذ البوابة عندها أكثر من 33
ألف زائرمن  130دولة.
الوكالة تتطور أيضا عدد من املنصات من أجل التحسيس والتكوين،
كاينة مثال منصة ( )e-himayaمن أجل ..فاش تنقول تطور راه ما�شي
تطور هي راه معها شركات ناشئة اللي تيديرو هاذ التطوير ،هي اللي
تتوفرها بحال منصة ( )e-himayaمن أجل تحسيس وحماية األطفال
من مخاطر اإلنترنيت ،وهذا عمل تشاركي وثيق لواحد الفئات معينة
وتيسمح الحماية باش األطفال ،األطفال اللي قدرو يولجو لألنترنيت بال
ما يكونو عندهم خطر.
كاين أيضا منصة "األكاديمية الرقمية" اللي تكلمت عليها من قبل.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
في إطارالتعقيب ،تفضلي السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة جليلة مرسلي:
شكرا السيدة الوزيرة.
هو في الحقيقة هاذ القطاع أو هاذ الوكالة "وكالة التنمية الرقمية"
هي مهمة جدا في إطار التطور اللي كيعرفو املجال ديال الرقميات،
بطبيعة الحال فاالقتصاد املغربي واالقتصاد العالمي بصفة عامة.
نحن اليوم أمام واحد التحول استراتيجي فاملجال الرقمي اللي
كنبقاو خصنا نستغلو فيه هاذ الفرصة وهاذ اإلمكانيات الكبيرة اللي
كتوفرها الظرفية االقتصادية املرتبطة بمجال الرقميات ،وكتبقى هاد
الوكالة ربما خصها تلعب أدواراللي هي أكبرويكون عندها واحد الحضور
اللي هو أكبر في كل ما يخص املواكبة ديال الرقمنة ديال اإلدارات
واملؤسسات العمومية من طبيعة الحال ،ولكن أيضا تكون عندها واحد
املساهمة فعالة في إطار تطوير مجال الرقميات في املغرب بصفة عامة،
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كما تكلمتي ،السيدة الوزيرة ،قبل قليل عن املواهب املغربية الشابة في
قطاع الرقميات ،ولكن تكلمتي وقلتي أنهم هوما كيتعلمو بوحدهم ،يعني
كاين واحد الغياب ديال املواكبة ديال هاذ الثروة البشرية اللي عندنا
اليوم ،اللي خصها نستافدو منها على أكبر قدر ممكن ،واللي ممكن أنها
تحدث واحد الطفرة نوعية فاالقتصاد املغربي عبر االشتغال في كل ما
يتعلق بالرقمنة ،وكنبقاو دائما متفائلين بالدور ديال هاذ الوكالة الفتية
من طبيعة الحال أنها تقوم بأدواراللي أكبرفي املستقبل من أجل املواكبة
الرقمية للتنمية الرقمية داخل بلدنا الحبيب املغرب.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
تفضلي السيدة الوزيرة في إطارالتعقيب.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال
الرقمي وإصالح اإلدارة:
اليوم في التركيبة الحكومية الجديدة ،الرقمنة كاين عندها وكالة
وكاينة حتى وزارة ديال التحول الرقمي ،ألنها ولت وزارة ،هذا كيدل على
األهمية الكبيرة اللي تعطيها الحكومة ،الوزارة حتى هي كتقوم بعدد من
املواكبات بحال الترسانة القانونية ،بحال التأطير ،بحال االنسجام،
بحال هاذ املواهب ،كيفما قالت السيدة املستشارة ،كاينين �شي وحدين
اللي دارو بال منواكبهم ،احنا خدامين باش نواكبو مثال على "األكاديمية
الرقمية" فالتكوينات ،لكن كاين �شي وحدين اللي كيدير وبال مواكبة،
احنا خدامين باش نزيدو نفعلو ..كاين الوكالة وأيضا كاينة الوزارة اليوم
اللي كتقوم على هاذ ال�شي ديال التحول الرقمي لألهمية القصوى ديالو
بالنسبة للدولة ديالنا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
السؤال الثامن موضوعه" :إصالح نظام الوظيفة العمومية".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام للشغالين
باملغرب.

املستشارة السيدة فتيحة خورتال:
شكرا السيد الرئيس.
عن املعالم الكبرى إلصالح النظام األسا�سي العام للوظيفة
العمومية ،نسائلكم السيدة الوزيرة.
وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
تفضلي السيدة الوزيرة.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال
الرقمي وإصالح اإلدارة:
شكرا ،السيدة املستشارة ،على هاذ السؤال املهم.
إصالح نظام الوظيفة العمومية عندو أهمية كبرى ،ألن كاين
موظفين اللي كيقومو بواحد الدور مهم ،كاين اللي كيخدمو بتفاني،
كيخدمو بقلبهم باش يوفرو للمرتفقين ،سواء مواطن ،أو سواء مقاولة،
الخدمات اللي خصهم ،وكنبغي نوه هنايا باملجهودات اللي كيقومو بها
املوظفين كل نهار.
في إطار الجولة األخيرة ديال الحوار االجتماعي ،كان عدد ديال
االلتزامات ديال الحكومة بالنسبة ملوظفي القطاع العام ،وكنذكر بها
مثال :الرفع من الحد األدنى لألجور من  3500درهم ،حذف السلم 7
بالنسبة للمساعدين التقنيين ،وعدد من اإلجراءات اللي تكلمت عليها
فالسؤال السابق.
كنذكر أيضا أنه فالسنوات األخيرة راه وقع واحد االرتفاع مهم في
الحد األدنى لألجور ،على أنه الحد األدنى فاألجور في  2007كان 1586
درهم ،و 2021راه  3300درهم ،يعني الحد األدنى لألجور فالوظيفة
العمومية أكثر ،متضاعف  15سنة اللي دازت ،وبالنسبة للمتوسط
الشهري الصافي لألجور بالوظيفة العمومية انتقل من  5333درهم
 2007إلى  8237درهم في  ،2021يعني أنه ارتفع بـ .%54
كاين أيضا االرتفاع ديال الحصيص ،غنرفعو ،إن شاء هللا الحصيص
من  %33إلى  ،%36وهاذ ال�شي غادي يساهم في الرفع من عدد املوظفين
اللي تيستافدو من الترقية ،كاين إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة
لحماية املوظفات واملوظفين من األخطار واألمراض املهنية ،غنرفعو،
إن شاء هللا ،نسبة التعويض في حالة العجز وغادي نعملو على تبسيط
اإلجراءات واملساطراملتعلقة من االستفادة من هذا التعويض.
كاينة أيضا مراجعة املقتضيات التشريعية املتعلقة برخص املرض
املتوسطة أوالطويلة األمد ،بحال ،هللا يستر ،السرطان أوذيك األمراض.
احنا خدامين باش نزلو هاذ ال�شي ،كان واحد االجتماع مع رئيس
الحكومة باش يتدارو اللجان اللي غيسهرو على تنزيل هاذ ال�شي ،احنا
خدامين في صياغة للعدد من مشاريع القوانين ،كاين مشاريع القانون
بحال ديال األبوة اللي راه تصادق عليه في املجلس الحكومي ،وتنذكر
هاذ ال�شي في أقل من  3األسابيع من االتفاق االجتماعي بدينا املجلس
الحكومي صادق عليه ،وإن شاء هللا القوانين األخرى غادي تجي في
القريب العاجل.
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وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
تفضلي.
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من االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بالدنا ،بما يضمن اإلنصاف
وتكافؤ الفرص وإنصاف كفاءات القطاع العام التي تم التنكر للعديد
منها خالل العشر سنوات املاضية ،وتم تغليب االنتماءات الضيقة على
تثمين الكفاءات التي أفنت سنوات عمرها وهي تعمل بجد وتفان من
أجل النهوض باملهام امللقاة على عاتقها.
وشكرا.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال
الرقمي وإصالح اإلدارة:

السيد رئيس الجلسة:

إن شاء هللا منين غادي تجي على األنظار ديالكم أنا تنثيق باللي
غتكون املساهمة ديالكم إيجابية في تفعيل هاذ القوانين لصالح موظفي
القطاع العام.

شكرا السيدة املستشارة.
السؤال التاسع موضوعه" :جدوى الساعة اإلضافية ومخلفاتها
على صحة وجودة حياة املواطنين".

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل.

شكرا السيدة الوزيرة.
السيدة املستشارة في إطارالتعقيب.

املستشارة السيدة فتيحة خورتال:
شكرا السيد الرئيس.
بادئ ذي بدء يهمنا في الفريق االتحاد العام للشغالين باملغرب
التنويه بمختلف املبادرات التي اتخذتها الحكومة إلعمال مخرجات
االتفاق االجتماعي ،الذي كنا من املساهمين األساسيين في بلوغه،
والذي قبلناه وانخرطنا فيه ملا ملسنا فيه من تجاوب مع أغلبية املطالب
التي تقدمنا بها إلى الحكومة في مذكرتنا املطلبية.
وملا كانت املوظفة واملوظف في قلب نضاالت منظمتنا العتيدة التي
نذرت نفسها للدفاع عليهم منذ أن كانت ،فإننا نعتبر أنه آن األوان
إلنصافهم عبر مراجعة عميقة وشاملة ملقتضيات النظام األسا�سي
العام للوظيفة العمومية ،بما يضمن إنصاف هذه الشرائح الهامة من
املجتمع التي تعمل وتناضل من أجل استمرار املرفق العمومي وضمان
جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
ومن املهم إذن التنويه بمبادرة الحكومة لتعديل هذا النظام
األسا�سي لتضمينه نتائج الحوار االجتماعي ذات الصلة به ،ولكن هل
هذا كاف؟ كال.
نحن نعتبر أن هذه الحكومة بما اجتمع لديها وتفرق لدى غيرها
قادرة على فتح امللفات الصعبة والشائكة ومباشرة اإلصالحات الكبرى،
هذا ظننا بها وبمكوناتها.
ال يسمح املجال هنا لتعداد األعطاب البنيوية التي تكرسها بعض
مقتضيات النظام األسا�سي للوظيفة العمومية ،فقد كتب وقيل عنها
ال�شيء الكثير ،ولكن لقد صار لزاما على الحكومة اليوم مراجعته
بمنهجية الشمولية ملالءمة مقتضياته مع أحكام الدستور ومع العديد

املستشارة السيدة فاطمة زكاغ:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
لقد أجمعت العديد من الدراسات واالستطالعات الخاصة بجدوى
الساعة اإلضافية ومخلفاتها على صحة وجودة حياة املواطنين،
وأكدت االرتباط الوثيق بين إضافة الساعة وبين االضطرابات النفسية
واالجتماعية.
لذا نسائلكن ،السيدة الوزيرة ،عن اإلجراءات التي تعتزمون اتخاذها
للتراجع عن الساعة اإلضافية ،انتصارا لراحة وصحة املجتمع.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
السيدة الوزيرة ،تفضلي.

السيدة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال
الرقمي وإصالح اإلدارة:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
بغيت نشكرالسيدة املستشارة على طرح هذا السؤال.
في البداية تنبغي نشير على أنه القرار ديال زيادة الساعة والتوقيت
الرسمي للمملكة جاء بناء على نتائج الدراسة اللي تنجزات سنة 2018
واللي همت تقييم حصيلة التجربة ديال خمس سنوات من تطبيق
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املرسوم رقم  ،2.12.126الصادر في  18أبريل  ،2012واللي تم تغييره
باملرسوم رقم  2.13.781الصادرفي  28شتنبر.2013
هاذ الدراسة شملت عدد من املجاالت بحال الطاقة ،الصحة،
التربية الوطنية ،األمن العام ،النقل ،االستهالك الداخلي ،األثر
االقتصادي.
في هذا اإلطار ،الدراسة بينت باللي هاذ التوقيت جاء ()GMT2+1
كيسمح باش نوفرو واحد القدر مهم من الطاقة ،واحنا تنعرفو على أن
هاذ الطاقة عندها واحد األهمية كبيرة ،خصوصا في هاذ التداعيات
الدولية ،نظام اإلنارة العمومية ما عندوش عالقة بالتوقيت.
هاذ التوقيت تيمكن أيضا من انخفاض انبعاث غز ثاني أوكسيد
الكربون ،وهاذ ال�شي تينقص من اآلثار السلبية املرتبطة بتلوث البيئة
على صحة املواطنين.
في إطار املواكبة ديال هاذ التوقيت ،اتخذت الحكومة عدد من
اإلجراءات اللي أعطت مرونة في التوقيت تتالءم والخصوصيات
املجالية ملختلف جهات اململكة ،حيث تم إصداراملرسوم رقم 2.18.88
اللي تينص على أنه يمكن لرؤساء اإلدارات واملسؤولين التابعين لهم
منح تسهيالت خاصة للموظفين العاملين تحت إمرتهم ،إذا اقت�ضى األمر
ذلك ،توخيا للمرونة في وقت الدخول إلى العمل ،شريطة مراعاة العمل
اليومي ،يعني الرؤساء في اإلدارات إلى شافو بأن املوظفين ما تيوالهمش
ذاك التوقيت هذا ،يمكن لهم يعطيو مرونة شريطة على أنه عدد
ساعات العمل يكون محترم.
واحد السؤال اللي تيجي مهم أكثر هو أنه الدراري الصغار اللي
تيمشيو للمدرسة التوقيت ديال املدرسة ،في هاذ النطاق وزارة التربية
الوطنية أصدرت مذكرة رقم  158/18بتاريخ  2نونبر  2018اللي أعطت
الصالحية للسيدات والسادة مديري األكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين التنسيق مع السادة الوالة باش يعطيو واحد املرونة في أوقات
الدخول املدر�سي ،وهاذ ال�شي تفعل في أرض الواقع ،مثال:
 -في جهة بني مالل-خنيفرة الدخول هو :الثامنة والنصف؛
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تفضلي السيدة املستشارة في إطارالتعقيب.

املستشارة السيدة فاطمة زكاغ:
السيدة الوزيرة،
منذ ثالث سنوات خلت عارضت الحكومة السابقة اإلرادة الشعبية
في العودة إلى التوقيت الرسمي للمملكة املوافق لتوقيت غرينيتش،
وأقرت بشكل انفرادي إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي طيلة السنة،
وقد اعتبر هذا اإلجراء من ضمن القرارات الالشعبية التي احتسبت
ضمن الرصيد السلبي للحكومة السابقة ،لذلك انعقد األمل لدى
عموم املواطنات واملواطنين أن يحضر صوت الحكمة لدى الحكومة
التي أعقبتها لتعود إلى الرشد وتصغي إلى نبض املجتمع ،لتقدر موقف
املغاربة من التوقيت الصيفي الذي واجه والزال يواجه انتقادات واسعة
من طرف كافة شرائح املجتمع املغربي ،نظرا لتداعياته السلبية على
صحة وحياة املغاربة ،وخاصة األطفال والتالميذ وأوليائهم وعلى النساء
العامالت الالتي يقصدن عملهن في جنح الظالم.
السيدة الوزيرة،
لقد أكدت العديد من الدراسات واالستطالعات املتعلقة بالساعة
اإلضافية على أثارها السلبية على نظام الحياة وجودتها ،بيد أن
هناك ارتباطا وثيقا بين إضافة الساعة وبين االضطرابات النفسية
واالجتماعية التي تصيب اإلنسان ،كون االختالل في الساعة البيولوجية
لكل إنسان يؤدي ال محالة إلى اختالل الحالة املزاجية والوظيفية
له ،وقد خرجت علينا الحكومة الحالية في شخص ناطقها الرسمي،
بتصريح أكد من خالله بأن موضوع إضافة ساعة للتوقيت الرسمي
مطروح للنقاش في شموليته ،مع إمكانية مراجعة هذه الساعة ،غير
أنه ولألسف الشديد ها هي الحكومة وسيرا على نهج سابقتها تتجاهل
مطالبة عموم املواطنات واملواطنين بالرجوع إلى التوقيت الرسمي،
وتتمادى في اعتماد التوقيت املرفوض شعبيا ،مبرهنة بذلك على أنها
ليست في مستوى الخطاب الذي تعبرعنه.
فكيف ملن ال ينصت لنبض املجتمع ليهب ملعالجة آالمه أن يفلح
في بناء الثقة بين املجتمع وتعبيراته ،لوضع البالد على سكة التنمية
املنشودة؟

 في جهة-درعة-تافياللت الدخول هو :التاسعة؛ -في جهة الداخلة-واد الذهب هو :التاسعة؛

السيدة الوزيرة،
جاء على لسانكم اآلن أن الساعة اإلضافية مرتبطة باالقتصاد
الوطني وباملخزون الطاقي ،فحتى إن سلمنا به جدال ،فال يمكن أن يكون
على حساب االستثمارفي العنصرالبشري.

 الشرق :الثامنة والنصف؛ فاس -مكناس :الثامنة والنصف.شكرا.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة.
Greenwich Mean Time

2

شكرا السيدة املستشارة.

10756

الجريدة الرسمية للبرملان

نشكرالسيدة الوزيرة على مساهمتها القيمة في هذه الجلسة.
وننتقل لألسئلة املوجهة لقطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات ،حول "حصيلة املوسم الفالحي" ،والتي
تجمعها وحدة املوضوع ،لذا سنعرضها دفعة واحدة.
والبداية مع سؤال فريق التجمع الوطني لألحرار ،وموضوعه:
"حصيلة املوسم الفالحي الحالي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.
تفضل السيد املستشار ،السيد الرئيس.

املستشار السيد عبد اإلله لفحل:
السيد الوزير،
نسائلك على املوسم الفالحي الحالي والحصيلة ديالو؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الثاني موضوعه" :حصيلة املوسم الفالحي الحالي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة
لتقديم السؤال.
تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد الحبيب بن الطالب:
نفس السؤال ،السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الثالث موضوعه" :مستجدات املوسم الفالحي" دائما.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية لتقديم السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد محمد بولعيش:
شكرا السيد الرئيس.
نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،عن مستجدات املوسم الفالحي
الحالي واإلجراءات الحكومية ملواجهة تحديات الفالحية املطروحة.
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السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد يوسف ايذي:
السيد الوزير،
نسائلكم على حصيلة املوسم الفالحي؟

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي.
تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد عبد هللا مكاوي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
الجفاف واقع قائم ،ومؤشرات املوسم الفالحي غيرقابلة للتحقيق،
فماذا أنتم فاعلون السيد الوزير؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب لتقديم السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد أحمد الصغير:
السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
نسائلكم ،السيد الوزير ،عن وضعية املوسم الفالحي الحالي؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار.

شكرا.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم

الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة الدستوري
الديمقراطي االجتماعي لتقديم السؤال.
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املستشار السيد عبد الكريم شهيد:
شكرا السيد الرئيس.
السيدان الوزيران،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
واجه الفالح املغربي خالل هذه السنة تحديات وصعوبات كبيرة،
أهمها النقص الحاد في التساقطات املطرية ،بل وحتى غيابها خالل
شهري يناير وفبراير ،مما أثر على املردودية التي تراجعت حسب بالغ
الوزارة بنسبة  %69في سلسلة الحبوب ،وعلى العموم فقد توقعت
الوزارة تراجع القيمة املضافة الفالحية إلى  %14عوض  %18السنة
السابقة.
كما واجه الفالح الظروف الدولية غير املواتية ،حيث ارتفعت
األسعار في الكثير من املواد املستعملة في اإلنتاج الفالحي ،أثرت بشكل
كبيرعلى وضعية الفالح املغربي.
تساؤلنا السيد الوزير :ما هي اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة
لتخفيف العبء على الفالح؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات إلجابة على األسئلة املتعلقة بحصيلة املوسم الفالحي.
تفضل السيد الوزير.

السيد محمد صديقي ،وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
اتسم املوسم الفالحي الحالي بظروف مناخية جد صعبة أدت إلى
نقص حاد ونقص تاريخي في املوارد املائية ،وتزامن ذلك مع سياق دولي
متوترومتقلب واللي أثرسلبيا على االقتصاد العالمي بصفة عامة وزعزع
التوازنات ،بما فيها االقتصاد الفالحي العالمي واملنظومة الغذائية
العاملية ،وهذه األزمة املتعددة العوامل وذات أسباب خارجية وعاملية
طبعا أثرت على نمو االقتصاد الفالحي املغربي ،وكذلك االقتصاد
الوطني بصفة عامة.
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وفي هذه الظرفية واصلت الحكومة العمل بكل مجهود لتوفير
الظروف املواتية واآلليات الكفيلة للتخفيف من أعباء الفالحين
ومواكبتهم ،وخاصة الصغارمنهم ،وكذلك تمويل األسواق الوطنية بكل
املنتوجات بصفة مستمرة ومتواصلة ،وهكذا تعمل الوزارة على اتخاذ
اإلجراءات الالزمة ملواكبة كل مراحل وفصول املوسم الفالحي الحالي:
تنزيل البرنامج االستثنائي للحد من آثارالعجزالحاد لتساقطات املطرية
عن النشاط الفالحي ،تنزيل املشاريع املبرمجة في إطار استراتيجية
"الجيل األخضر" ،تبعا لبرنامج العمل السنوي لالستراتيجية ،وكذلك
باشرنا العمل لالستعداد للموسم الفالحي املقبل واللي نتمنى من هللا
العلي القديرباش يكون موسما مواتيا وأحسن ظروف من هذا املوسم.
فبالنسبة للسياق الدولي والتأثير ديالو على عوامل اإلنتاج ،هذه
الظرفية الدولة املتأزمة اللي تنعرفو بأنها السبب ديالها األول هي
الجائحة ديال كوفيد ،ثم جاءت األزمة ديال أوكرانيا وروسيا وما تبعها
من تحركات وتقلبات جيوسياسية ،فهاذ ال�شي تسبب في االرتفاع ديال
أسعار الطاقة أوال ،ارتفاع في األسعار ديال الشحن الدولي ،وخصوصا
اضطرابات في سالسل اإلنتاج واإلمدادات العاملية.
هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعاركل املواد بما فيها املدخالت ديال
اإلنتاج الفالحي ،السوق الدولية ،وبالتالي أثرت على السوق الوطنية.
فبالنسبة لألسمدة التي تأثرت كثيرا ،خصوصا األسمدة اآلوزوتية،
كان فيها واحد االرتفاع مهول على الصعيد العالمي بسبب االرتفاع ديال
الغاز الطبيعي ،فبالنسبة لألسمدة املركبة من الفوسفور لم يطرأ عليها
أي تغيير بالنسبة لألثمنة في السوق الوطنية ،ألن املجمع الشريف
للفوسفاط منذ فاتح يوليوز  2021كيعمل على التوزيع ديال املواد
األولية الستقرار األثمنة في السوق الوطنية ،طبعا احنا كنعرفو كاين
هناك بعض املضاربات في األسواق.
سير املوسم الفالحي الحالي ،فالظروف املناخية والتدبير ديال
املوفورات املائية فمنذ البداية ديال السنة عرفت بالدنا التسجيل ديال
 200ملم من التساقطات منذ شتنبربواحد النقص ديال  %44بالنسبة
لسنة عادية اللي هو املعدل ديال  30سنة املاضية ،فعادت األمطار
والحمد هلل منذ األوائل ديال مارس ،فخالل شهر مارس وأبريل كانت
هناك أمطار اللي كتمثل أكثر من  %60من مجموع التساقطات اللي
عرفتها بالدنا ،وهاذ األمطار ساهمت في تحسين الغطاء النباتي وضمان
السير الجيد للزراعات الربيعية خصوصا ،كما عرفت الحبوب في
املناطق املواتية البورية يعني( ، )Bour favorableخصوصا في الشمال
ديال البالد واحد االنتعاش جيد ،مما أدى إلى تدارك نسبي في اإلنتاجية
في هذه املناطق.
ويتبين من خالل تتبع الغطاء النباتي عبراألقمارالصناعية بأن هذه
السنة ستتجه باش تكون شبيهة باملوسم الفالحي ديال .2016-2015
وعلى مستوى حقينة السدود املوجهة للفالحة ،مازال العجز كبير
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جدا ومهول 2 ،مليار ديال متر مكعب ،حيث لم يتجاوز حجم الواردات
املائية للسدود الفالحية  1.4مليار متر مكعب ،إذ بلغ حجم مياه السقي
املوزعة خالل هذا املوسم على صعيد كل املناطق السقوية ما يعادل
 670مليون مترمكعب ،وعادة يعني املعدل على العشرسنوات املاضية
اللي كنستعملوه في الفالحة هو  3مليارديال املترمكعب.
وفي ظل ندرة التساقطات املطرية ببالدنا وبرسم هذا املوسم
الفالحي ،تم اعتماد عدة تدابير استعجالية ملواجهة هذه الحالة وهذا
الخصاص حسب الوضعية املائية للدوائرالسقوية.
غيرنذكربعض األمثلة:
• أوال ،إعطاء األولوية للمحافظة على الزراعات الدائمة ،يعني
خصوصا األشجار والزراعات الصناعية والبذور املختارة واالقتصار
على سقي األشجارفقط في حاالت العجزالحاد في املوارد املائية؛
 ثانيا ،تتبع دقيق لتطور الوضعية املائية على مستوى جميعاألحواض من أجل برمجة ومراجعة الخصاص املائي املخصص للري
والدوائرالسقوية وبرامج املزروعات؛
 حصروتقييد مساحات الزراعات املستهلكة للماء؛ تعبئة موارد مائية إضافية ،خاصة مياه اآلبار في املناطق التيتسمح فيها الفرشة بذلك؛
 إحداث نقط املاء لتوريد املاشية على الصعيد الوطني؛ استصالح البنيات التحتية للري التقليدي بدوائر الري الصغيرواملتوسط بهدف تحسين نجاعة استعمال مياه الري ،مما يمكن من
خلق فرص الشغل في املناطق املتضررة عبر أوراش األشغال املتعلقة
بهذه البرامج.
فيما يخص توزيع الزراعات واإلنجازات :فالزراعات الخريفية
والشتوية ،بالنسبة للحبوب بلغت املساحة املزروعة  3.6مليون هكتار
من الحبوب ،والتقديرات اللي نشرناها من قبل ديال اإلحصائيات
غادي يكون عندنا إن شاء هللا  32مليون قنطار بالنسبة للحبوب
الرئيسية الثالث ،وهاذ ال�شي يعني واحد االنخفاض ديال  %69مقارنة
باملوسم السابق اللي سجل واحد اإلنتاج من بين اإلنتاجات القياسية
 103مليون قنطار ،ويتوزع هذا اإلنتاج حسب أنواع الحبوب 17.8
مليون قنطارمن القمح اللين 7.5 ،مليون قنطارمن القمح الصلب6.6 ،
مليون قنطارمن الشعير ،أكثرمن  %60من هذا اإلنتاج جاء من املناطق
املواتية ( )le bour favorableبجتهي ديال فاس-مكناس ،الرباط-سال-
القنيطرة ،وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ،وقد تم الشروع في عملية
الحصاد ،حيث همت إلى حد اآلن تقريبا  26.000هكتار.
زراعة الخضروات الخريفية والشتوية :بالنسبة للخضروات
الخريفية والشتوية ،خصوصا في املناطق السقوية فقد همت 162.000
هكتار 102.000 ،هكتار خريفية و 60.000هكتار من الزراعات
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الشتوية ،حيث مكنتنا من تمويل األسواق الوطنية خالل فصل الشتاء
وفصل الربيع اللي احنا فيه اليوم؛
الزراعات السكرية :املساحة املزروعة في الشمندر السكري تتوصل
حتى  39.000هكتار والقصب السكري  10.373هكتار ،والتوقعات
األولية تقدر اإلنتاج ديال السكر األبيض بحوالي  380.000طن ،أي
تقريبا نفس املستوى مقارنة مع محصول املوسم املا�ضي اللي كان فيه
 388.000طن ،وهاذ ال�شي رغم االنخفاض في املساحة؛
الزراعات الربيعية :مكنت هاذ األمطار األخيرة ديال مارس وأبريل
من التوزيع الجيد للزراعات الربيعية والخضروات والفواكه املوسمية
وكذا من تطورها في ظروف مواتية .فلحد اآلن بلغ إجمالي املساحة
املزروعة من الزراعات الربيعية 234.000 :هكتار ،وهو ما يمثل %107
من البرنامج املستهدف ،وتتوزع على:
 الذرة 118.000 :هكتار؛ الحمص 76.000 :هكتار؛ نوارالشمس 31.000 :هكتار؛ اللوبيا الجافة 8.600 :هكتار.وبالنسبة لزارعات الخضروات الربيعية :طبعا في املناطق اللي فيها
إمكانية ديال السقي ،املساحة املرتقبة هي  80.000هكتار وهمت لحد
اآلن  60.000هكتار ،يعني  %77من البرنامج وباقي الزراعة من هنا حتى
ل  15يونيو.
أما بالنسبة للحوامض وأشجار الزيتون والورديات والنخيل :اللي
تتوجد في مرحلة األزهار ،فاآلفاق ديال اإلنتاج هي جيدة ،علما أنه
يرتبط بتطور الظروف املناخية ديال هاذ الشهر ماي ،يونيو ،يوليوز،
وخاصة درجات الحرارة وطبعا اإلمكانيات ديال املاء وديال األمطار.
الصادرات :على مستوى الصادرات منذ شتنبر املا�ضي إلى غاية 18
ماي األخير ،بلغت صادرات البواكير  1.000.370طن ،بواحد الزيادة
ديال  %10دون احتساب الصادرات اللي تتم�شي إلى إفريقيا عبر
الكركرات ،ومنها  594.000طن من الطماطم ،أي بواحد الزيادة ديال
 %15وهو ما يمثل  %43من إجمالي الصادرات ديال البواكر ،يعني
الطماطم تمثل في هاذ الصادرات  %43من البواكر.
وبالنسبة لصادرات الحوامض ،بلغت  720.000طن ،أي بارتفاع
ديال  %40مقارنة مع املوسم الفارط.
اإلنتاج الحيواني :فبفضل انتعاش املراعي في فصل الربيع وتنزيل
البرنامج االستعجالي للحد من آثار الجفاف عن النشاط الفالحي
وتقديم املساعدات للفالحين ومربي املاشية ،تبعا للتعليمات امللكية
السامية لصاحب الجاللة نصره هللا ،تحسنت وضعية املوا�شي ،وفي هاذ
اإلطارديال هاذ البرنامج املحور األول اللي تيهم حماية الرصيد الحيواني
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والنباتي وتدبيرندرة املياه ،تمت عدة إجراءات:

ينايرإلى اآلن  1.6مليارديال الدرهم.

 أوال ،دعم األعالف ،حيث تم اقتناء  4.6مليون قنطارمن الشعير،توزعت منه لحد اآلن  3.1مليون قنطارلفائدة  800.000مستفيد1.8 ،
مليون قنطارمن األعالف املركبة ،تم توزيع منها  800.000قنطارلفائدة
 70.000مستفيد؛

مواصلة برنامج ومشاريع الري والتجهيزات الهيدرو فالحية :لتحسين
نجاعة أنظمة السقي ،حيث يتم تقديم الدعم للفالحين خالل هاذ
املوسم لتجهيز الضيعات الفالحية بنظام الري املوضعي ،واملساحة
املستهدفة هي  45ألف هكتاربواحد القدرديال  1.7ملياردرهم.

 تعزيز السالمة الصحية للقطيع ،هاذ القطيع يتميز بوضع صحيمر�ضي على الصعيد الوطني ،بفضل املراقبة الصحية املستمرة وحمالت
التلقيح املختلفة ضد كل األمراض واآلفات املعدية ،وهاذ ال�شي كيديرو
( )l’ONSSA3باملجان.

مواصلة أشغال عصرنة شبكة الري والتحويل الجماعي :بغالف مالي
 530مليون درهم.

واستعدادا لعيد األضحى املبارك ،تم االنتهاء من العملية ديال
اإلحصاء وتحديد وحدات التسمين اللي بلغت  24ألف وحدة ،وبدأت
املسطرة ديال املراقبة ديالها ،خصوصا فيما يخص األعالف والحالة
الصحية ،وهاذ ال�شي غيستمرإلى يوم العيد ،كما تتواصل العملية ديال
ترقيم األغنام واملاعز املوجهة لعيد األضحى باملجان ،وبلغ العدد املرقم
لحد اآلن أكثرمن  3ماليين رأس من أصل  7ماليين مستهدفة.
معالجة خاليا النحل :كيفما كان مبرمج ،سنقوم بحملة وطنية
ملعالجة خاليا النحل ضد داء ( )varroaseاللي هو واحد (،)parasite
واحد الحشرة ،ودعم املربيين ديال النحل على إعادة إعمار الخاليا بعد
هاذ الظاهرة ديال الهجرة اللي عرفها هاذ القطاع وهاذ ال�شي غيجي
فوقتو اللي هو الصيف.
التأمين الفالحي :بلغت املساحة املؤمنة  1.000.418هكتارأي %29
من املساحة املزروعة وموزعة على  726جماعة قروية ،والرأسمال
املؤمن هو  1.12مليار ديال الدرهم ،وفي شهر أبريل تم صرف الشطر
األول فالتعويض ديال الضيعات املنكوبة ،فقد تم الصرف ديال 360
مليون درهم لتعويضات واحد املساحة ديال  500ألف هكتار على
مستوى ديال  304جماعة اللي كانت منكوبة ،وهاذ ال�شي عوض شهر
يوليوز اللي عادة كان كيتم فيه هاذ التعويض.
الشطر الثاني هو قيد الدراسة والقيمة ديالو هو  49مليون درهم،
وكيهم واحد املساحة ديال  62ألف هكتارعلى املستوى ديال  47جماعة.
تخفيف األعباء املالية على الفالحين واملهنيين من طرف القرض
الفالحي :فاملجموعة ديال القرض الفالحي وضعت واحد املنظومة
شاملة ملواكبة هاذ البرنامج ملعالجة املديونية ديال الفالحين
الستحقاقاتهم املقبلة ،دراسة إعادة تصنيف املديونية وتمويل
االستثمارات الجديدة ،وقد تم لحد اآلن معالجة  5900ملف بواحد
الغالف مالي اللي القدرديالو  5.6مليارديال الدرهم.
مواصلة استثمارات صندوق التنمية الفالحية :يواصل تحفيزات
لالستثمارات ولإلعانات لتشجيع دينامية القطاع ،وبلغت األداءات منذ
Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires
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مواصلة أشغال التجهيزالهيدرو فالحي :لتوسيع املساحات املسقية
وخصوصا في سايس ،قدوسة ،سبو األوسط  2على مساحة  36ألف
هكتاربغالف مالي  1.7مليارديال الدرهم.
مواصلة أشغال مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص:
وخصوصا في مجال تحلية ماء ديال البحر.
متابعة جهود تحسين خدمة املاء واستدامتها :عبر الرفع من
اعتمادات العصرنة ديال شبكات الري والصيانة ديالها ،وكذلك
مواصلة أشغال استصالح وإعادة تأهيل دوائر الري الصغير واملتوسط
بواحد الغالف مالي ديال  300مليون درهم.
إنجازات الفالحة التضامنية :فخالل املوسمين ديال 2022-2021
املوسمين األولين ديال استراتيجية "الجيل األخضر" ،تمت مواصلة
إنجاز ديال  279مشروع لفائدة  175مستفيد ،وبلغت االعتمادات
املرصودة في هذا الجانب ديال الفالحة التضامنية  1.9مليار ديال
الدرهم وكتوزع هذه اإلنجازات حسب املكونات على:
 غرس ديال  17.000هكتارمن األشجار؛ إحداث وتجهيز 10وحدات لتثمين املنتوج الفالحي؛ تحسين املراعي على مساحة  4100هكتار؛ إحداث  110نقطة من املاء لتوريد املاشية؛ إنجاز 117كلم من املسالك لفك العزلة عن الضيعات الفالحية.أخيرا ،ورش الحماية االجتماعية :تعميم ورش الحماية االجتماعية
هو ورش ملكي سامي ،جعلته الحكومة من بين االلتزامات واألولويات
ديال البرنامج ديالها ،وهو ركيزة أساسية لتحسين الظروف املعيشية
ديال الفالحة وال الكسابة والساكنة القروية بصفة عامة ،إذن هو
أولوية قصوى في إطار استراتيجية ديال "الجيل األخضر" ،قطاع
الفالحة هي ..هي  ..االتصال ومسؤولة على تحديد وتحديث لوائح
الفالحين املستفيدين وتزويد الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بكل
املعلومات ،فالفالحة املستهدفين هم  1.6مليون فالح واألسر ديالهم
طبعا ،ولحد اآلن تم تحديد الئحة أولية تضم  1.1مليون فالح تم
التبادل ديالها مع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،وبعد العملية
ديال التأكد من املوثوقية تيبلغ عدد الفالحة املسجلين  800.000فالح،
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ومنهم بالضبط  868.000شروعوا في أداء املستحقات ديالهم الشهرية.
أخيرا ،الحصيلة اإلجمالية املتوقعة للموسم ،كما جاء في السؤال
ديال السيد املستشاراملحترم ،فالتقديرات للناتج الداخلي الخام كتبين
بلي غادي يكون واحد االنخفاض محدود في  ،%14كنقول محدود ألنه
التوقعات كان أكثركان غادي يوصل حتى لـ .%20
وشكرا جزيال.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
في إطار التعقيب على جواب السيد الوزير ،أعطي الكلمة لفريق
التجمع الوطني لألحرار.
تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد عبد اإلله لفحل:
السيد الوزير املحترم،
لقد استمعنا بإمعان شديد ملضمون جوابكم والذي يبقى غني
باألرقام واإلحصائيات ويتضمن معطيات مهمة تثبت بامللموس حجم
الجهود التي بذلتها وتبذلها وزارتكم ،منوهين باسم الفريق بالعمل الجبار
الذي تقومون به ،مشيدين بالتدبير املحكم الذي طبعه السيد رئيس
الحكومة وتواصلون إنجازه ،مؤكدين على أهمية نتائج مخطط "املغرب
األخضر" وهلل الحمد ظهرت في وقت األزمات التي عشناها ويعيشها
العالم بأسره ،بحيث نجد أن أسواقنا زاخرة باملنتوجات الفالحية ،في
الوقت الذي تجد فيه دول قوية اقتصاديا يقف سكانها في شكل طوابير
ألخذ املؤونة.
السيد الوزير،
نتائج مخطط "املغرب األخضر" مشرفة ،مكنت من اإلنتاج الوافر
والتنوع في مختلف سالسل اإلنتاج ،باستثناء الزراعات الخريفية
الشتوية كالحبوب التي عرفت انخفاضا بنسبة  %69مقارنة مع املوسم
السابق بفعل الظروف املناخية وشح التساقطات املطرية التي عرفناها،
مشيدين بالبرنامج امللكي لدعم الفالح واملقدر بـ  10ماليين (املقصود:
ماليير) درهم ،والتي خصصت لدعم مختلف األنشطة االقتصادية
الفالحية الخاصة بالفالح الصغير واملتوسط وتوفير األعالف ،وعلى
رأسها الشعير ،مؤكدين على ضرورة تسريع وتنزيل املشاريع املبرمجة في
إطار استراتيجية "الجيل األخضر" وتعميم مناطق واستفادة ومواصلة
دعم الفالحين الذين تأثروا سلبا من تداعيات تأخرالتساقطات املطرية.
مع اقتراب عيد األضحى املبارك ،نثمن عاليا في فريقنا باإلجراءات
التي تقومون بها على قدم وساق لالنتهاء من عملية اإلحصاء وتحديد
وحدات التسمين وتشديد املراقبة الصحية وتوفير مختلف األعالف
الضرورية والتوريد والتطبيب إلى غاية يوم العيد.
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ثقتنا فيكم كبيرة وواثقون في فريق التجمع الوطني لألحراربالتجربة
والحكمة املطلوبتين منكم ،وستقومون على حل كل اإلشكاليات التي
تعترضكم وعلى رأسها العجز املائي الذي تبذلون فيه مجهودات جبارة
من أجل االقتصاد في ..تعميم دعم السقي بالتنقيط ومواصلة ورش
إصالح السواقي ،ألنه بالفعل ال ندبرهذه املادة الحيوية بالشكل الالئق،
فهناك مليارات من املياه تضيع ،وهذا هو اإلشكال الحقيقي ،خاصة
بعد توقف االستثمارات في مجال بناء السدود ،والتي خلقت لنا عجزا
مائيا غيرمسبوق.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
دائما في إطارالتعقيب ،الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.
تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد الحبيب بن الطالب:
السيد الوزير،
فعال املوسم الفالحي صعب وجاف ،ولكن باستثناء سلسلة الحبوب
اللي عندها ارتباط وانتظام بالتساقطات املطرية ،فالحصيلة كانت
إيجابية على مستوى جل السالسل ،بفضل التعبئة الشاملة ديال
الفالحين وبفضل عمق ومتانة االختيارات االستراتيجية ديال مخطط
"املغرب األخضر" اللي رفعت من القدرات اإلنتاجية والتنافسية ديال
اإلنتاج الوطني ،ورفعت من قدرة صمود الفالحة املغربية أمام األزمات،
ال�شيء اللي اعطانا اليوم فهاذ الظروف الصعبة على املستوى الوطني
هاذ الوفرة بشكل كافي منتظم ،متنوع وبأثمنة  -وأؤكد جيدا عند
الفالح  -جد مناسبة ،وعلى املستوى الدولي خلى بالدنا تتموقع في مجاالت
مرتبطة بالتشارك والتبادل كشريك قوي مستدام وذو مصداقية.
فعال ،موسم استثنائي ،تدابير متخذة ضمن املبادرة امللكية
استثنائية كذلك ،فمؤسسة القرض الفالحي مشكورة بادرت إلى تليين
املعامالت املالية مع جميع الفالحين خالل تأجيل مستحقات عدد
هيكلة الديون العالقة ،إعطاء سلفات جديدة ،مؤسسة ()MAMDA4
كذلك بدورها مشكورة بادرت إلى البدء في صرف أكثر من مليار ديال
الدرهم من التعويضات مع بداية أبريل ،موسم فعال استثنائي ،صعب
نتمناو الحكومة بالتدابير اللي غتاخذ تخفف من تداعيات هاذ األزمة
على املوسم القادم ،ملاذا؟
أوال ،ضعف حاد على مستوى واردات السدود في ظل تدهور كبير
للفرشات املائية :والحكومة هنا مطالبة بتدارك التأخير على مستويات
تعبئة وتنمية وتثمين جل مياه األمطار وكذلك تحويل ومعالجة وتحلية
املياه مع إصالح شبكات الري.
Mutuelle Agricole Marocaine d'Assurances
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ثانيا ،نقص على مستوى البذور املختارة :والحكومة هناك كذلك
مطالبة باإلعالن املبكر على الثمن املرجعي ،أثمنة مشجعة لقطع
الطريق على املضاربين ،مع الرفع من تسبيقات املكثرين لتشجيع زراعة
الحبوب.
ثالثا ،االرتفاع غير املسبوق لتكاليف الطاقة واألسمدة اآلزوتية:
والحكومة هنا كذلك مطالبة من خالل الدول املستوردة للفوسفاط
واملنتجة لألسمدة اآلزوتية لتمكين الفالحة املغربية من هذه األخيرة
بأثمنة معقولة.
رابعا ،إسراع بتوقيع وتنزيل االتفاقيات املبرمة في إطارالجيل األخضر
مع مختلف التنظيمات املهنية وإعفاء استثمارات الطاقة الشمسية
من ( )TVA5وكذلك اإلسراع بتوقيع االتفاق املشترك الخاص بإعانات
السقي املوضعي ،وفي انتظار أمطار الخريف يبقى على البرنامج الوطني
إلنقاذ املاشية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
دائما في إطار التعقيب على جواب السيد الوزير ،الكلمة للفريق
االستقاللي للوحدة والتعادلية.

10761

املواد األساسية التي هي القمح والذرة والصوجا والتي تستنزف احتياطي
العملة الصعبة ،السيد الوزير.
اللي تيدخلو الحوامض واألشجار املثمرة من العملة الصعبة تيديه
لنا القمح والذرة والصوجا ،وهو مشكل من جهة تيشكل ضغط كبير
على ل احتياطات بالدنا من العملة الصعبة ،من جهة ثانية تهديدا
للفالحين ،خصوصا الفالحين الصغار ،والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي تقدير للفريق االستقاللي فإن نجاح الحكومة في مواجهة
التحديات املطروحة تستوجب التركيز على املعضالت األساسية ،منها
على سبيل املثال:
املعضلة األولى ،السيد الوزير ،ترتبط بمشكل تسويق املنتوجات
الفالحية وضعف ولوج الفالحين الصغارإلى األسواق ،وهو ما يستوجب
تسريع عملية رقمنة سلسلة تسويق املنتجات الفالحية من أجل تمكين
الفالحين من الحصول على أعلى معدل ربح من عائدات منتجاتهم بما ال
يمس القدرة الشرائية للمستهلك؛
املعضلة الثانية :ترتبط بارتفاع أسعار بعض عوامل اإلنتاج
والنموذج قطاع الدواجن بسبب االرتفاع املسجل على مستوى األدوية
املعالجة وأثمنة األعالف وثمن الفلوس اللي رجع السوق ،السيد الوزير،
كان يشتريها بـ  2دراهم 3 ،دراهم دابا أصبح  6دراهم ،العلف  3.5دراهم
أصبح بـ  6دراهم..
النتيجة ،خسارة ماليين الدراهم للفالحين ،خسارة كبيرة ،السيد
الوزير ،املنتجين ،وضرب القدرة الشرائية للمستهلك.

تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد محمد بولعيش:
بداية ،نشكركم السيد الوزير ،على ما تفضلتم بعرضه من معطيات
وأرقام بخصوص الحصيلة ومستقبل القطاع الفالحي ببالدنا.
ومما ال شك فيه ،السيد الوزير ،أن املجهودات التي تبذلها الحكومة
املمثلة في القطاع قد أسهمت في تحقيق طفرة كبيرة ونوعية في اإلنتاج
الفالحي وفي تحقيق بالدنا االكتفاء الذاتي في العديد من املنتجات
الفالحية.
ولكن ،السيد الوزير ،الحكومة اليوم خصها تزيد املجهودات
املبذولة ملواجهة التداعيات الخطيرة لألزمة التي يعرفها العالم ،البداية
بكوفيد ،مرورا بالحرب األوكرانية الروسية وانعكاساتها على األسواق
واملنتوجات األساسية ،وأزمة الجفاف على املستوى الداخلي ،السيد
الوزير.
أكيد أن هناك مجهودات كبيرة ومبذولة من قبل الحكومة والتي
سمحت لنا بخلق هوامش مهمة للتحرك من أجل مواجهة مختلف
اإلكراهات ،لكن باملقابل فإن ارتفاع أسعار عديد من املنتجات
الفالحية يطرح تحديات كبيرة على بالدنا ،وخصوصا مشكل استيراد
Taxe sur la Valeur Ajoutée

5

السيد الوزير،
لدينا كامل الثقة في كفاءة الحكومة ،ونحن على يقين على أن هاذ
الحكومة قادرة على تجاوز مختلف التحديات املطروحة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للفريق االشتراكي.

املستشار السيد يوسف أيذي:
شكرا السيد الرئيس.
أوال ،ونحن نتحدث عن حصيلة املوسم الفالحي ،البد من التنويه
باملبادرة امللكية ،التدخل ديال صاحب الجاللة كان حاسما في تقليل
وطأة السنة الصعبة على الفالحين ،خاصة منهم الفالحين الصغار.
السيد الوزير،
واحنا تنستمعو للحصيلة اللي قدمتوها ديال املوسم الفالحي،
نستوعب على أنه بالدنا تتجتاز سنة صعبة ،زاد من الصعوبة ديالها
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األزمة الجيوسياسية اللي في أوربا واللي تتحتم اليوم على الحكومة
أنها تراجع األولويات ديالها في املجال الزراعي ،مطالبة الحكومة بدعم
البحث العلمي ،مطالبة بتثمين املوارد املائية ومطالبة بتدبيرالندرة اللي
تنعانيو منها في هاذ اإلطار.
طبعا ملي تنشوفو البرنامج ديال الدعم الفالحين عندو مجموعة
ديال املالحظات ،أساسا فيما يرتبط بالال عدالة املجالية في تمكين
الفالحين الصغار من األعالف ،وسجلنا أنه عدد من املناطق ،السيد
الوزير ،ما تعطاش فيه الدعم ديال العلف املركز املخصص لألبقار،
تعطى فقط الشعير ،نعطي على سبيل املثال اإلقليم ديال الشاون على
سبيل املثال ال الحصر.
بغينا نعرفو ،السيد الوزير ،هاذ يعني املقاييس املعتمدة في توزيع
هذه األعالف وفي تحديد الفالحين املستفيدين منها على سبيل التدقيق.
أيضا ،نقطة أساسية اللي تحدثو عليها ،السيد الوزير ،وهي
الزراعات الربيعية وما تحدثتوش على زراعة ربيعية مهمة في البالد
ديالنا اللي هي الزراعة ديال الكيف ،اليوم مع كامل األسف يفرض على
املزارعين ديالنا في مناطق جبالة والريف أنهم يمارسو هذه الزراعة هذه
السنة خارج اإلطارديال القانون ،بالتكلفة االقتصادية ديالها ،بالتكلفة
االجتماعية ،بالتكلفة األمنية ،فكنساءلو الحكومة حول األسباب ديال
التأخير في بلورة النصوص التنظيمية لتنزيل القانون ديال تقنين نبتة
الكيف.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة في هذا إطارالتعقيب للفريق الحركي.
تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد عبد هللا مكاوي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
تفاعال مع مضامين جوابكم نود في الفريق الحركي تقديم بعض
املالحظات واالقتراحات:
أوال ،ال خالف ،السيد الوزير ،أن السماء ال تمطر هذه السنة كما
ينبغي وأن الوباء والغالء لهما أسباب عاملية ،ولكن يبقى السؤال الكبير
عن دور الحكومة ،والتي باملناسبة لها امتداد سيا�سي في كل الجهات
ومجمل األقاليم والجماعات ،فأين تتجلى أسس الدولة االجتماعية
في مبادرة الحكومة للتخفيف من آثار الوباء والغالء وشح السماء على
أرض الواقع وليس في التصريحات واألرقام الخداعة؟
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وبهذه املناسبة ،ال يمكنني إال أن أنوه مجددا بالتدخل امللكي السامي
إلقرار برنامجا استعجاليا للتخفيف من آثار الجفاف ،وهو البرنامج
الذي نتطلع اليوم إلى أن تقدموا ،السيد الوزير ،تقريرا أوليا عن آثاره
امللموسة على الفالح وليس على املنتوج فقط ،وعن انعكاساته على
ساكنة املناطق القروية والجبلية ،متطلعين إلى تنويرمجلسنا املوقرمن
خالل الرأي العام عن مآل مختلف سالسل اإلنتاج ،وما هي االعتمادات
املخصصة لكل سلسلة من قبيل سالسل الحبوب واللحوم الحمراء
والبيضاء والحليب ،وأيضا ،السيد الوزير ،قاولتونا أنكم ستعيدون
هيكلة الفدراليات ،ألن واحد العدد كبير منها ال تمثل وال تغطي األقاليم
املغربية ،انتوما تتعرفو خصوصا مثل "مغرب الحليب" ،الفدرالية
فيها  5الناس ،وتعهدتو ،السيد الوزير ،أنكم ستعيدون الهيكلة ديالها
وشكرا ،ما تنساوش.
ثانيا ،كما تعلمون ،السيد الوزير املحترم ،لقد وضعت املخططات
القطاعية من قبيل "أليوتيس" و"املغرب األخضر" وبعده "الجيل
األخضر" لتحقيق االكتفاء الذاتي للمغاربة ،أوال ،ولضمان مخزون
استراتيجي ألوقات األزمات ثانيا ،والواقع اليوم هو أمام أول موجة
جفاف وتعثرسلسلة االستيراد جراء الحرب الروسية األوكرانية ،صارت
بالدنا أمام مشكل كبير في األمن الغذائي ،رغم ما كلفه مخطط املغرب
األخضرمن مالييرعلى مدى السنوات األخيرة ،ليظهربامللموس أن الفالح
الصغير وغذاء املغاربة كانوا أكبر املغيبين في هذه املخططات ،ناهيك
عن كلفته املائية ،فضال عن غياب مقاربة استباقية لخلق مخزون
استراتيجي يحتاجه املغاربة في وقت الحزة ،وهو ما نبه له جاللة امللك
محمد السادس نصره هللا منذ  8أشهرخالل افتتاح البرملان.
ثالثا ،في األخير ،وفي نفس السياق ،البد من مساءلتكم عن حصيلة
مآل برنامج الحد من الفوارق املجالية واالجتماعية ،ونحن على بعد
أشهرمن نهايته ،فهل سيتمدد وكيف وبأي صيغة؟
وماذا عن مصيرما تبقى من برامج في ظل سياسة التقشف املفروضة
واملطلوبة رغم أن الحكومة تتمادى في عنادها ضد واقع يتجاوز الجميع
وضد مطالب املغاربة املشروعة بمراجعة القانون املالي املبني على
مؤشرات وفرضيات متجاوزة للظرفية االقتصادية واالجتماعية؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

املستشار السيد أحمد الصغير:
أشكركم ،السيد الوزير املحترم ،على جوابكم الغني باملعطيات
واألرقام وعلى املجهودات الكبيرة التي تعطونها لهذا القطاع الهام
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والحيوي.
لقد عرف املوسم الفالحي الحالي تأخرا كبيرا في التساقطات املطرية
خالل التساقطات املطرية لشهري مارس وأبريل ،التي أدت إلى تدارك في
اإلنتاجية وإنقاذ بعض الزراعات ،خاصة الربيعية منها كما جاء على
لسانكم.
السيد الوزير املحترم،
ال يخفى عليكم وضع الفالح واملقاولة الفالحية في بالدنا ،التي
أصبحت تعاني من الجفاف الذي أصبح مشكال هيكليا ،إضافة إلى
ارتفاع أسعار األسمدة بشكل كبير ،وهي التي تعتبر من بين أهم املواد
األولية في العملية الفالحية.
وبهذه املناسبة ،نأمل منكم ،السيد الوزير ،العمل بشكل عاجل
على تقنين األسعاراملرجعية لألسمدة ،لتفادي املضاربات في هذه املادة.
وإن كانت التساقطات املطرية األخيرة أنقذت املراعي في مختلف
جهات اململكة ،فإن مربو اإلبل واملاشية في أقاليمنا الجنوبية يعانون من
ندرة األعالف ،وهو ما يتوجب معه تمكين املناطق الجنوبية من كميات
أكبرمن األعالف لتلبية حاجياتهم املتزايدة وتفادي نفوق املوا�شي.
ونظرا ألهمية نشاط تربية اإلبل في جهة الصحراء والتي تدخل ضمن
املوروث الثقافي للمكون الصحراوي األصيل ،فإننا نأمل منكم ،السيد
الوزير ،إيالء األهمية الالزمة لهذا النشاط الفالحي ضمن مخطط
"الجيل األخضر" ،من خالل استهداف املستثمرين في تربية املوا�شي
بشكل مباشر ،وذلك من خالل إقرار تدابير تحفيزية ودعم املقاوالت
لخلق وحدات إلنتاج األعالف بالجهة ،مما سيؤدي إلى خفض تكلفة
اإلنتاج وخلق فرص الشغل.
كما نأمل منكم ،السيد الوزير ،على مواكبة فالحي وكسابة
الصحراء خاصة جهة الداخلة -وادي الذهب باعتبارها من أكبر
املساحات باململكة بما يقارب  13مليون هكتار والتي منها  %90صالحة
للرعي وأكثرمن  30ألف رأس من اإلبل وذلك من خالل:
 رصد اعتمادات إضافية لشراء األدوية البيطرية املختلفة؛ خلق وحدتين بيطريتين متنقلتين للتأطير الصحي عن قرب لفائدةمربي املاشية؛
 إحداث مديرية جهوية للمكتب الوطني للسالمة الغذائية؛ وخلق مرصد جهوي للصحة الحيوانية بأحد جهات الصحراء؛ والعمل بشكل مستعجل على دعم سالسل النقل الخاصةباألعالف في اتجاه األقاليم الجنوبية ،وهذا أحد الوعود التي وعدتم بها
الساكنة خالل الزيارة األخيرة ملدينة الداخلة.
وفي انتظار اإلجراءات والتدابير التي نأمل أن تتخذوها لحل هذه
املشاكل ،نعبر لكم في االتحاد العام ملقاوالت املغرب عن دعمنا لكافة
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املبادرات واملشاريع التي تطلقونها في سبيل تطوير منظومتنا الفالحية
والرقي بها ،تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة ملجموعة الدستوري الديمقراطي االجتماعي.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد عبد الكريم شهيد:
شكرا ،السيد الوزير ،على جوابكم املفصل.
لكن الوضع الذي أصبح يعيشه الفالح في ظل هذه املتغيرات يدعو
إلى القلق ،ويقت�ضي منا التفكير بعمق إليجاد حلول جذرية ،باعتبار
تكاليف اإلنتاج خالل املوسم الفالحي الجاري تفوق بكثير مردودية
القطاع ،ولهذا وجب األخذ بعين االعتبارمجموعة من املعطيات:
أوال ،غالء أسعار الحرث واألسمدة والبذور واملبيدات ،البذور مثال
عرفت ارتفاعا في األسواق الدولية تجاوز  500دوالر للطن ،و8000
درهم للطن ببعض األسواق املحلية؛
ثانيا ،ارتفاع أثمان خدمات الحصاد مقارنة مع السنوات السابقة،
حيث بلغ سعر الحصاد للهكتار الواحد ما بين  500و 600درهم وجمع
قطاع التبن اللي هو البال ما بين  5و 6دراهم للقطعة ،قبل كان بـ 2
دراهم ،العام اللي فات ،حيث أن ارتفاع تكاليف هذه الخدمة حسب
أرباب ومالكي آالت الحصاد مرتبط أساسا بالغالء الحاصل على مستوى
أثمان قطع الغيارواملحروقات ومشتقاتها؛
ثالثا ،الفالح ،السيد الوزير ،وبالرغم من املجهود الذي بذلته
الحكومة ،سواء من خالل طرق الدعم املعتادة أو من خالل الدعم
االستثنائي لبرنامج مكافحة آثار الجفاف ،سواء ما تعلق بالتمويل
والقروض أو ما تعلق بالدعم املباشرللعلف وحتى التعويضات املحددة
من طرف التأمين الفالحي ،تبقى تحت التأثير السلبي الرتفاع أسعار
عوامل اإلنتاج ،والسيما الطاقة والكازوال باألساس ،لهذا نلتمس من
سيادتكم دراسة إمكانية دعم الكازوال الفالحي بنفس ما تم التعامل
به مع قطاعات أخرى ،المتصاص جزء كبيرمن الضغط على الفالح.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيبات.
باقي لكم ،السيد الوزير)Régie( ..؟ تنظن �شي  4دقائق اللي باقية،
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ما الحقاش ،تفضل.

لتقديم السؤال.

السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات:

املستشار السيد مصطفى امليسوري:

بغيت غيرنقول بصفة ،أوال ،أشكرالسادة املستشارون.
فاألثمنة ديال البذور إن شاء هللا غادي نعلنو عليها في هذه األيام
املقبلة ،كذلك الثمن املرجعي ،عقود البرامج حتى هي في طور التحضير
إن شاء هللا ،في هذا الصيف غادي يكون التوقيع ديالها مع املهنيين ومع
الغرف الفالحية.
بصفة عامة بغيت غير نقول بأنه بالدنا في هذه الوضعية خصنا
نشوفو أشنو كيجرى في املحيط ديالنا ،فاألمن الغذائي لوال "مخطط
املغرب األخضر" و"الجيل األخضر" اآلن ملا كان عندنا هذه الوفرة ديال
هذه السنة ،الحكومة أخذت على العاتق ديالها باش..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،نخلوه يجاوب؟
مرحبا ،تفضل السيد الوزير.

السيد الرئيس املحترم،
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيدان الوزيران املحترمان،
السيدات املستشارات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير املحترم،
كما كيعرف الجميع ،قطاع الزيتون كيساهم في الناتج الوطني
الفالحي الخام بحوالي  %6ملا له من أهمية ومكانة اجتماعية واقتصادية
باملغرب ،نسائلكم ،السيد الوزير :ما هي اإلجراءات التي تعتزمون
اتخاذها لتطويرسياسة هذا القطاع وتجاوز كل ما يعيق نجاحه؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
تفضل السيد الوزير.

السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات:

السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات:

بغيت غير نقول بأنه جانب األمن الغذائي فيه واحد  2وال  3ديال
األبعاد ،البعد األول هو الوفرة ،الوفرة ألنه كانت عندنا وفرة في جميع
والتنوع ديالها وما عمرو خصت �شي حاجة على الصعيد الوطني طول
هذا املوسم ،وحتى في شهررمضان.

حظيت سلسلة الزيتون بواحد العناية خاصة في إطار "مخطط
املغرب األخضر" ،واآلن في إطار اإلستراتيجية ديال "الجيل األخضر" ملا
لها من مؤهالت مهمة ،فهي عندها  %65من املساحة املخصصة لغرس
األشجار املثمرة هي ديال الزيتون ،األدوار متعددة ال في تثمين األرا�ضي
الفالحية ،املكافحة ديال التعرية ،االنجراف ديال التربة ،التكييف
مع التغيرات املناخية ،االستقرار ديال الساكنة وفي املناطق ،وكذلك
كتشغل واحد العدد كبير فهي توفر  51مليون يوم عمل في السنة،
وكتلبي  %19من الحاجيات اإلجمالية من الزيوت الغذائية لبالدنا.

كاين عندنا الحبوب ،والحكومة من األول أول قرار أخذته الحكومة
ملي جات هو هذيك التعويضات على االستيراد ديال القمح باش الخبز
يبقى في الثمن ديالو وباقي مستمرفي هاذ ال�شي.
هاذو هوما اإلجراءات ديال األمن الغذائي ،كيبقى لنا طبعا هذه
التقلبات في األثمنة ،احنا متفقين بأنه كاين هناك اليوم ..راه ما�شي
املستهلك هواللي كنشوفولو ،كنشوفوالفالح ،اليوم هذه هي اإلشكاليات
اللي عندنا في املعادلة ،وراه اإلجراءات كلها اللي هضرت عليها فيها ما هو
اجتماعي وما هو دعم مباشرللفالح واألرقام اللي اعطيناها راه تتحدث.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال الثامن موضوعه" :النهوض بقطاع الزيتون ببالدنا".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار

ويهدف تطويرالسلسلة عبرالتوقيع ديال العقد البرنامج بين -2009
 2020مع املهنيين لبلوغ مجموعة من األهداف:
 أوال توسيع املساحة باش وصالت  1.2مليون هكتار مقابل 720ألف هكتاراللي كان من قبل؛
 وبفضل أوال املشاريع ديال الدعامة الثانية  282مشروع لفائدة 200.000مستفيد ،التحفيزات املمنوحة في إطار" صندوق التنمية
الفالحية" 970 :مليون ديال الدرهم اللي تصرفت ،تضاعف اإلنتاج 3
مرات ليصل  1.5مليون طن ،أي بواحد النسبة ديال %175؛
 انتعاش االستهالك الداخلي للزيوت وزيتون املائدة ليصل علىالتوالي  3.6و 6.1كيلوغرام للفرد في السنة يعني حاليا؛
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 ارتفاع حجم الصادرات من  75.000إلى  184.000طن مع رقممعادلة يفوق  2.8ملياردرهم في السنة؛

 إحداث حلول مبتكرة من أجل تحسين عمليات التسويق علىاملستوى الوطني والعالمي ،فلله الحمد نجد منتوجاتنا الوطنية تصل
إلى أسواق عاملية كأسواق أوربا وأمريكا ،بالرغم من املنافسة القوية
والراجع باألساس لدعم هذه الدول املنافسة ملنتوجها بشكل كبير.

السيد رئيس الجلسة:

هذه السلسلة الواعدة ولها آفاق وما عليكم إال تشجيعها ،ونحن
واثقون بأنكم واعون بهذه املسألة ولن تدخروا أي جهد من أجل تطوير
هذه...

 تثمين اإلنتاج وتحسين الجودة عبرإنشاء  211وحدة ديال الزيتونوكذلك ترميز 11عالمة مميزة للمنشأ والجودة.
شكرا السيد الوزير.
السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشار السيد مصطفى امليسوري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس املحترم،
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيدان الوزيران املحترمان،
شجرة الزيتون هي شجرة مباركة وصبورة ،واملغاربة في ثقافتهم
مهتمون بهذه الشجرة منذ األزل ويعتنون بها ،وأعتقد أننا جميعا نتناول
زيت الزيتون ،خصوصا عند وجبة الفطور.
السيد الوزير املحترم،
جوابكم يثبت بامللموس أهمية االعتناء بسلسلة إنتاج الزيتون في
بالدنا ،هناك مجهودات كثيرة ومقدرة تبذلونها من أجل تطوير هذا
اإلنتاج ودعمه ،ولكن بالرغم من كل هذه املجهودات املهمة ،خصوصا
في عدة أقاليم باململكة ،نخص بالذكر إقليم شفشاون ،إقليم تاونات،
إقليم تاوريرت وجرسيف وتازة التي تعرف تنظيم مهرجانات وطنية
للزيتون ،إلى جانب أقاليم الرحامنة وقلعة السراغنة وبني مالل والحوز،
ألن املنافسة شرسة بين هذه األقاليم ،ال من حيث الجودة وال من حيث
املردودية.
وبالتالي نرى في فريق التجمع الوطني لألحرار أن سلسلة إنتاج
الزيتون يجب أن تضاعف جهودكم من أجل االشتغال عليها ،فهناك
مناطق شاسعة يجب تشجيرها وتشجيع الفالح على االستثمار في هذا
القطاع ،ألنه مشغل ،كما جاء في حديثكم السيد الوزير ،وذلك بـ:
 توفير سالالت جديدة مطلوبة في األسواق العاملية وذات مردوديةإنتاجية أكبر؛
 إعادة النظرفي طريقة الجني وتوقيته والتعامل مع الشجرة املباركةبطرق حديثة؛
 تشجيع الصناعات الغذائية وتثمين املرتبطة بهذه السلسلة،ونحن نعي جيدا تفاني املستثمرين املغاربة في الجودة؛
 تشجيع البحث العلمي من أجل إحداث أنواع جديدة تفاديالظاهرة التناوب وبغية الرفع من املردودية اإلنتاجية؛

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير.

السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار املحترم،
فالسلسلة ديال الزيتون عندها واحد املكانة مهمة جدا في
اإلستراتيجية ديال "الجيل األخضر" ،الهدف هو باش نغرسو 300.000
هكتار من هنا على  10سنين أو السنوات املقبلة باش نوصلو إلى 1.4
مليون حتى  1.5مليون هكتار على الصعيد الوطني ،إن شاء هللا ،من
هنا إلى .2030
ثانيا ،التحفيزات والعمل على تحسين الجودة هي من املحاور املهمة
جدا ،واحنا في تحضيرديال العقدة البرنامج اللي غادي يتوقع مع املهنيين
واللي غادي تناول الكل هاذ املواضع هاذو.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال التاسع موضوعه" :حصيلة مخطط أليوتيس (.")Halieutis
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم
السؤال.

املستشار السيد يوسف بنجلون:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السادة والسيدات املستشارين املحترمين،
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السيد املستشار ،في إطارالتعقيب تفضل.

السيد رئيس الجلسة:

املستشار السيد يوسف بنجلون:

شكرا السيد املستشار.
السيد الوزيرتفضل.

السيد الوزير،
حقيقي احنا ما غاديش نجادلوك فهاذ األرقام وفهاذ املعطيات ألن
هي صحيحة ،مشروع "أليوتيس" حقق نجاح ،لكن كتعرفو ،السيد
الوزير ،ملي جا مشروع "أليوتيس" نزلت واحد الترسانة قانونية ضخمة
لتسايرهذا ،هاذ الترسانة القانونية فيها ما أصاب وما أخطأ ،اليوم بعد
عشرسنوات خصنا نوقفو ونعطيو بعض األمثلة:

السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
فشكلت استراتيجية "أليوتيس" واحد املنعرج حقيقي في تدبيرقطاع
الصيد البحري منذ االنطالقة ديالها في  2009وبدات في  ،2010تم
تحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية هامة ،ودفعت واحد الدينامية
جديدة على مستوى مختلف األنشطة وكذلك فكلفت واحد امليزانية
ديال  8مليار ديال الدرهم لتمويل املشاريع ومنها أزيد من  1.5مليار
كمنحة للتحفيزات لالستثمار ،واالستراتيجية كان لها واحد الوقع
جد إيجابي على مختلف األصعدة ،سواء على مستوى املحافظة على
الثروات البحرية واالستدامة ديالها ،التسويق وما يرتبط به من بنيات
تحتية وخدمات ،تطوير صناعة الصيد البحري والرفع من التنافسية
ديالها.
أهم املؤشرات ،بعض األرقام:
 بلغ الناتج الداخلي الخام إلى حدود  17 ،2020مليارديال الدرهم،أي بواحد املتوسط ديال النمو ديال  ،%6.8وانتقلنا من  %5حتى لـ
 %96بالنسبة للكميات املصطادة واملفرغة واملدبرة بصفة مستدامة؛
 حجم الصادرات بلغ  841ألف طن في سنة  ،2020واحد املتوسطديال النمو ديال  %5.1خالل العشرسنوات؛
فكذلك ،بالنسبة ملناصب الشغل ،خلق واحد  127منصب شغل
على السفن ديال الصيد البحري وفي اليابسة  110آالف منصب؛
االستثمارات اإلجمالية في مجال صناعة ديال التثمين وهاذ ال�شي
جد مهم هو  5.4مليار درهم ،أي بواحد النسبة بلغت  ،%63ما يعكس
الثقة ديال املصنعين فاالختيارات اإلستراتيجية ديال اإلستراتيجية.
وعلى املستوى االجتماعي ،تم تعميم التغطية االجتماعية والصحية
والتأمين الصحي على حوادث الشغل على جميع البحارة ليشمل أيضا
الصيادين التقليديين.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.

مديرية الصيد البحري عملت واحد العمل جبار ،لكن اليوم يتم
تغريم مثال أرباب املراكب عند املخالفات ،رب املركب راه في املنزل ديالو،
ربان املركب هو اللي كيم�شي يصيد بذاك املركب ،هاذ املشاكل هاذي
ولت كتخلق صعوبات ،وبالتالي هاذ القانون هذا احنا كنا طلبنا أنه يوقع
فيه تغييرإما تكون املسؤولية مشتركة بين ربان املركب ورب املركب ،أو
نشوفو واحد املخرج باش هاد القانون نصلحوه ،وبالتالي ذيك العمل
جبار هنا كيضيع ال فيما يتعلق باملديرية ديال املراقبة وال في املديرية
ديال الصيد البحري.
جينا للمناطق الشمالية ،وأنتم كتعرفو قمتم بواحد العمل جبار
فيما يتعلق بالنيغرو ولكن هناك إشكاليات ،بعد عشر سنين مازال
البارود فالشمال كيتضرب مازال الصيد غير القانوني ،البحر األبيض
املتوسط كتعرفو املستوى ديال التلوث ديالو وإن كان هو (une mer
 )partagéeاحنا كنعرفو املشاكل اللي كتعيشها.
نهضرو مثال على الوكالة الوطنية للتنمية ديال تربية األحياء املائية،
املشروع كان كيهضر على  200ألف طن ،راه وصلنا لـ 850طن ،هذا
إخفاق كبير مع كامل األسف ،امليزانية املخصصة  25مليون ديال
الدرهم كل سنة ،عشرسنين استهلكنا  250مليون ديال الدرهم ،اإلنتاج
اليوم وصل لـ 27مليون ديال الدرهم ،كنا كنتذاكرو على  25مليار ديال
الدرهم ديال اإلنتاج ،إذن هاذ الوكالة خصنا نراجعو األمور ديالنا ،الش
هاذ اإلخفاقات مور عشرسنين ديال العمل؟ واش ما كناش مستعدين؟
واش األمور ديالنا ما كانتش واضحة؟ واش املناطق اللي مشينا لها نديرو
فيها مناطق غير منتجة؟ واش األنواع ديال الصيد  ..هذا إشكال ضخم
تتعيشو الوكالة ديال األحياء املائية.
ثم بعد ذلك ،السيد الوزير ،هنا ربما تيغيب القرار السيا�سي،
فيما يتعلق بـ ( ،)TVAالحكومة السابقة كنا تناقشو ،كان وزير الصيد
البحري آنذاك املشكل ديال ( )TVAكان تيغيب القرارالسيا�سي ،اليوم،
الحمد هلل ،الوزير ديال الصيد البحري هو رئيس الحكومة ،وبالتالي
هاذ ( )TVAاللي وقع فيها املشكل ديال الصيد البحري تيخصنا نتجاوزو
هاذ املوضوع ،ألن شكون اللي تيستافد اليوم بـ ()TVA؟ الشركات اللي
هي مهيكلة ،أما الصيد الساحلي والتقليدي اللي تيبيع األسماك ديالو
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داخل األسواق راه ما تيسترجعش ( ،)TVAهنا تيتطرح السؤال أن هاذ
الثروة اللي أنتجنا اليوم شكون تيستافد منها؟ واش مقتسمة بعدالة؟
واش هناك عدالة جبائية على صعيد جميع التراب الوطني وعلى جميع
املستويات وعلى جميع األنواع ديال الصيد أو ال هناك فئة معينة هي
اللي استفادت من هذه الثروة؟
إذن هاذ العمل الجبار تيخص التحيين ديال الترسانة القانونية من
بعد عشر سنين ديال العمل ،لتصحيح ما يمكن تصحيحه والتحيين
ديال هاذ العمل هذا في إطار واحد الرقمنة تكون واضحة ،نعرفو
من استفاد شكون اللي ما استفاد�شي ،شكون هي الفئة اللي خصنا
نعاونوها ،باش يمكن لنا هذا املشروع هذا هو يبقى قائم الذات وذاك
ال�شي اللي ربحنا كاملين في هاذ العشر سنين ما يضيع لنا شاي ،السيد
الوزير.
شكرا.

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

السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار املحترم،
فاللي بغيت نقول لك أنه العمل مستمر ،فهاذ مثال الوكالة الوطنية
للتنمية ديال تربية األحياء هي وكالة اللي تخلقت فهاذ القطاع اللي ما
كانش عندنا فيه أوال ال تجربة ،ثانيا ال إنتاج ،فاليوم عندنا تقريبا 260
مشروع اللي هو في طور التنزيل ،طبعا الدراسات وباش تيبدا القطاع
جديد ،كان خصو البد عدة مراحل ،وكذلك بالنسبة للترسانة القانونية
كانت هناك تنزيل واحد الترسانة مهمة جدا ،واحنا اليوم تنخدمو مع
املهنيين باش غادي يمكن لنا املعالجة للمسائل اللي خصها تعالج.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال العاشرموضوعه" :تثمين االستثمارفي القطاع الفالحي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

املستشار السيد كمال بن خالد:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير املحترم،
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ما هي اإلجراءات املتخذة من أجل تثمين االستثمارات الفالحية
املحققة؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تفضل السيد الوزير.

السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات:
شكرا السيد املستشار املحترم.
فمخطط "املغرب األخضر" أعطى للفالحة املغربية واحد الرؤية
جديدة ،جعلها محرك للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،وضع التعبئة
ديال االستثمار في قلب املعادلة ديال التدخل وديال التنمية ،وتيشكل
صندوق التنمية الفالحية واحد املحرك فعال فهاذ االستثمارات ،فارتفع
االستثمار العمومي بشكل كبير مما جلب االستثمارات الخاصة وحسن
كذلك من جاذبية القطاع بصفة عامة.
إلى غاية  ،2020تم استثمارات باملجمل ديالها العمومي والخاص
بلغت  132مليارديال الدرهم ،منها  79مليارديال الدرهم من االستثمار
الخاص ،أي بواحد النسبة ديال  %60مما يعني واحد الدرهم من
التحفيز العمومي كيجلب  1.5درهم من اإلستثمار الخاص ،ومباشرة
بعد إنتهاء ديال املخطط املغرب األخضر في  ،2020أعطى جاللة امللك
نصره هللا االنطالقة ديال "الجيل األخضر" ،و"الجيل األخضر" اللي
كيوفر مناخ مالئم لتثمين اإلستثمار في القطاع الفالحي وتثمين كل
املكتسبات اللي كانت في املخطط ديال "املغرب األخضر".
فاإلستراتيجية كتبنى على  2ديال األسس :األساس األول هو األولوية
للعنصر البشري عبر العمل على انبثاق واحد الطبقة وسطى فالحية،
األساس الثاني هو مواصلة دينامية التنمية الفالحية في ارتباط وثيق
طبعا مع التنمية البشرية واالجتماعية عبرعدة محاور:
 تعزيز السالسل الفالحية بهدف مضاعفة الناتج الخام من 200حتى لـ 250مليارديال الدرهم؛
 تعزيز االستثمار في التثمين والتحويل باش يغطي  ،%70اليوم ماكنفوتوش  %30ديال التثمين؛
 كذلك ،تحسين التسويق وهيكلة وتحديث املسالك ديال التوزيعديال املنتوجات الفالحية على الصعيد الوطني عبر العصرنة ديال
 12سوق للجملة وأسواق تقليدية ومواصلة تحديث املجازر كذلك
ومضاعفة املراقبة الصحية؛
 وكذلك تماشيا مع املقتضيات ديال النموذج التنموي الجديد،العمل على االستدامة ديال الفالحة وتكون فالحة مقاومة عبر مواصلة
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برنامج ديال االقتصاد ديال ماء السقي ،باش نوصلو إن شاء هللا ملليون
ديال الهكتاراللي مسقية بالتنقيط من هنا لـ 2030؛
 مصاحبة انتقال الفالحين الستعمال الطاقات املتجددة وتحسينتقنيات الحفاظ على التربة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السيد املستشارالتعقيب.

املستشار السيد كمال بن خالد:
شكرا السيد الوزير.
نحن متفقون مع كل ما جاء فالعرض ديالكم ،السيد الوزير،
وكنعرفو بأن التثمين ديال هاذ املنتوج الفالحي عندو عالقة وطيدة
مع الصناعات الغذائية ،والصناعات الغذائية اليوم ،السيد الوزير،
كنعرفو بأن عندها منافسة قوية من عند الدول املجاورة.
هنا ،السيد الوزير ،كنشوفو بأنه كاين بعض اإلشكاليات املطروحة
وخصنا نوسعو طاولة النقاش فهاذ املوضوع هذا ألن ملي كنشوفو،
السيد الوزير بأنه الفالح في بعض املواد األولية وناخذو على سبيل
املثال الزيتون اللي كيبيعو الفالح في أق�صى تقدير بـ 3دراهم وكيوصل
للمصنع بـ 7دارهم ،كاين واحد  4دراهم يمكن ضايعة بين الوسطاء،
هاذ الوسطاء ،السيد الوزير ،خصنا نلقاو ليهم حل ،ألنه ما�شي غير
املصنع وال الفالح اللي كيضيع فهاذ  4دراهم ،يمكن حتى الدولة تضيع
فهاذ  4دراهم ألن ما كنعرفوهش فين مشات.
كنجيو ثاني ،السيد الوزير ،لبعض اإلشكاليات ،اليوم ما كاينينش
الجمارك فالتصدير ولكن جمارك من نوع آخر ،ألنه هوما الوثائق
الصحية اللي كتعطى بأن كاين بعض األسواق تطلب وثائق صحية،
وهاذ الوثائق الصحية مرتبطة باألدوية املستعملة داخل البساتين
ديالنا.
اليوم خص هاذ األمور ديال هاذ األدوية ،خصها تدخل فواحد
النطاق �شي شوية نحاولو نسيطرو عليه ونحدوه ،ألنه ال يعقل اليوم،
السيد الوزير ،أنه نلقاو هاذ األدوية تتباع عند مول املسمار أي
( )droguerieوكنعرفو بأن عندنا اليوم الحمد هلل وفرة فاملهندسين
الفالحيين اللي يمكن يقومو بهاذ املهمة هاذي ،وهاذي أمور كلها ،السيد
الوزير ،الزم إلى بغينا نجحو فيها أنه خصنا نوسعو هاذ الطاولة ديال
النقاش ،ألنه كاين واحد املنافسة قوية من الدول املجاورة ،وكناخذو
على سبيل املثال اليوم إسبانيا اللي تتنافسنا فهاذ امليدان ديال
الزيتون ،السيد الوزير ،هي أنه الدولة كتعطيهم بعض املساعدات
ما�شي مساعدات مادية ولكن كاينة مساعدات في آليات التصنيع ،اللي
اليوم على سبيل املثال في إسبانيا إلى بغيتي تدير معمل ديال تصنيع
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هاذ املواد كتعطيك الدولة  %80في االستثمار ،احنا اليوم كنعرفو بأنه
هاذ األمور بعيدين عليها �شي شوية ما كنطالبوش كاع باش نوصلو لهاذ
ألرقام ،ولكن خص اليوم كنطالب بواحد الطاولة مستديرة للنقاش،
ألن املنهي عندو ما يقول ألن الفالح بوحدو كيشتغل واملنهي كيشتغل
بوحدو ما يمكنش نوصلو لبعض األمور.
خصنا ننقاشو جميعا هاذ األمور ،السيد الوزير ،ونوسعو طاولة
النقاش ،كاينين جمعيات اللي تتثمل هاذ املصنعين وكاينين جمعيات
اللي تتثمل الفالحة ومستعدين للجلوس للنقاش والوصول للمبتغى،
السيد الوزير.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال الحادي عشر موضوعه" :مراقبة استعمال املبيدات
الحشرية في األنشطة الزراعية".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة العدالة االجتماعية
لتقديم السؤال.
تفضلوا السيد املستشار.

املستشار السيد سعيد شاكر:
شكرا السيد الوزير املحترم.
السيد الوزير،
أنتم أدرى باألضرار ديال املبيدات الحشرية ،لذا نسائلكم أشنو هي
اإلجراءات اللي ممكن تعتمدو عليها للحد من هاذ اآلفة الخطيرة؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير ،تفضلوا.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
فتدبير ومراقبة مبيدات اآلفات الزراعية كيحظى بواحد األهمية
بالغة من طرف الوزارة عبراملكتب الوطني للسالمة الصحية واملنتوجات
الغذائية ،هاذ املبيدات كتخضع قبل االستيراد ديالها والتداول ديالها
باألسواق الوطنية ملسطرة دقيقة للمصادقة من طرف اللجنة الوطنية
ملبيدات اآلفات الزراعية ،واملكتب تيطبق الترخيص ديال املبيدات التي
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تستجيب للمعايير التقنية املتعارف عليها دوليا ،وكذلك يقوم باملراقبة
ديال الجودة ديال املبيدات واملواد كذلك املخصبة املستوردة ،مراقبة
جودة املبيدات واملواد كذلك عند االستيراد وعلى صعيد التسويق
على الصعيد الوطني ،مراقبة الشركات املعتمدة وكذلك نقط التوزيع
والبيع ،مراقبة بقايا املبيدات في الخضروالفواكه والنباتات العطرية.
فمنذ  2019تم العمل على تأهيل وتنظيم بائعي املبيدات عبر
تكوينات لضبط أفضل ملسارهم حيث فاق عدد البائعين املسجلين
 1200بائع بالتقسيط ،وكنحاولو التنظيم ديالهم ،وفي هاذ ..في إطار
التفعيل ديال القرار املتعلق بسجل صيانة وتدبير املنتجات األولية
ذات األصل النباتي كيحرص املكتب على استعمال هاذ السجل باش
تكون عندو ( )la traçabilitéوتيهدف السجل تتبع املنتوجات الفالحية
والتحقق من احترام املعاييرالصحية.
فخالل السنتين املاضيتين ،قام املكتب بأخذ  3600عينة للتحليل،
وحسب النتائج املحصل عليها تم تسجيل واحد االنخفاض بين سنتين
في نسبة عدم املطابقة باملقارنة مع السنوات الفارطة ،وتم كذلك
اإلجراءات الالزمة في حق املخالفين في هاذ ال�شي :إنذار الفالحين ،إتالف
 30طن من املحاصيل ،إرسال أكثر من  40إشعار باملخالفة للمسؤولين
ديال أسواق الجملة ،وفي  2022تمت برمجة أخذ ديال  2500عينة
لتحليل بقايا املبيدات.

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

األعالف الصناعية واملستهلكون للمنتوجات الزراعية والحيوانية ،ال
حديث لهم إال عن اإلفراط في استعمال املبيدات وغياب االحتياطات
ووجود مبيدات مسرطنة ببلدنا العزيزعلى قلوبنا ،لذا نطالبكم ،السيد
الوزير املحترم ،بسحب من السوق الوطنية واحد الالئحة من املبيدات
املسرطنة ،أنتم تعلمونها ،السيد الوزير ،هاذ املبيدات منعتها منظمة
الصحة العاملية.
هنا تنذكركم ،السيد الوزير املحترم ،آش وقع في هولندا ذاك
القرار ديال سحب البرتقال املغربي من األسواق ديالهم ،بغينا املغاربة
تيطالبوكم باش تشرحو لنا أشنا هو السبب السيد الوزير.
السيد الوزير املحترم،
مجموعة من املغاربة تيتسممو عند تناول الفواكه والسيما منها
الصيفية ،وهنا تنعطي املثال بالبطيخ األحمر ،السيد الوزير املحترم،
املغاربة فاش تيدخلو لألسواق ( )supermarchésكيبداو يتساءلو أشنو
غادي نشريوفي هاذ املنتوجات الفالحية؟ أشنوغادي نشريوفي الفواكه،
الخضر ،اللحوم؟ واش نشريو الـ( )bioأو ال نشريو العادية؟ ألنهم
تيخافو من التسمم ،هنا جينا نتساءل نيابة عليهم ،أعطيونا الحل،
السيد الوزير ،فاش يدخل إلى ( )supermarchéأشنو غادي يشري؟
السيد الوزير،
في الختام ،أشنو هي اإلجراءات الالزمة من أجل معاقبة املخالفين
منهم الفالحين واملوزعين؟ وأشنو هي اإلجراءات اللي غادي تقومو بها ملن
إتالف املحاصيل الزراعية غير املطابقة للمعايير الصحية والسيما منها
الدولية؟

املستشار السيد سعيد شاكر:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير املحترم،
في البداية ،أود أن أشيد بالتدابير اللي تتقومو بها في موضوع تدبير
املبيدات ،وعليه أنتم أدرى بأضرارها على املنظومة الصحية والبيئية
عند سوء استعمالها ،األضرار ممكن تنتقل للمياه ،تنتقل للمياه إما
سطحية وال جوفية ،تنتقل للهواء اللي تنستنشقوه.

شكرا السيد املستشار.
السيد الوزيرتفضل.

صحيح أن تدبير املبيدات عندها واحد الخطورة على املنتوجات
الزراعية ،كلكم تتعرفوها عند سوء االستعمال ديال هاذ املبيدات.
أنتم لكم أهمية بالغة في هاذ املوضوع هذا ،لكن في بعض األحيان
أو بعض الحاالت هاذ املنتوجات املستوردة لم تخضع بشكل دقيق
ملسطرة املصادقة أمام اللجنة الوطنية ملبيدات اآلفات الزراعية
وعندنا مجموعة من الحاالت السيد الوزير.
السيد الوزير املحترم،
املغاربة ومعهم الفالحين ومنتجواألعالف الصناعية ،والسيما منتجو
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وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات:
شكرا السيد املستشار املحترم.
غير باش نقول هذاك ال�شي اللي وقع في هولندا ما خصناش نبقاو
نكبرو فيه ،ألنه عادي ،خصنا نعرفو عادي ،ألنه ()c’est normale
وهذاك ال�شي تيكون في التحليالت وما�شي غير علينا ،البلدان كلها حتى
ديال أمريكا املنتوجات ديالها ملي تتم�شي ألوربا تيوقع لها تيلقاو فيها
عينات ،وهذاك ال�شي راه احنا من البلدان األقل املنتوجات ملي تتخضع
للتحاليل تيلقاو املستوى ديال املبيدات ديال ( )les résidusتيوصل
لذاك املعايير.
( )Doncغير باش نقولو بأنه ذاك ال�شي كاين عادي ،راه غير تنكبرو
فيه ،ولكن راه ذاك ال�شي ما �شي مزيان ألنه تيضر باملنتوج الوطني،
واملنتوج ديالنا ما�شي أكثرمن املنتوجات اللي تتجي من أوربا ،باش نكونو
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بالنسبة للمبيدات ،لو كان ذاك ال�شي راه ما عمرنا نقدرو نصدرو �شي
حاجة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
نشكركم على مساهمتكم القيمة في هذه الجلسة.
وننتقل إلى السؤال األول املوجه لقطاع التضامن واإلدماج
االجتماعي واألسرة ،وموضوعه" :وضعية مركبات الرعاية االجتماعية
ببعض مدن اململكة".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار
لتقديم السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد محمد بودس:
السيدة الوزيرة،
ما هي التدابير واإلجراءات اآلنية التي ستتخذها الوزارة من أجل
التدخل الفوري ملعالجة املشاكل التي تؤرق بال نزالء مركبات الرعاية
االجتماعية بكافة تراب اململكة؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيدة الوزيرة تفضلو.

السيدة  عواطف حيار ،وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي
واألسرة:
السيد الرئيس املحترم،
السيد املستشار املحترم،
أشكركم على سؤالكم.
فعال ،وجدنا بعض هته املؤسسات ،مؤسسات الرعاية االجتماعية
في وضعية متردية ،وحاليا توجد  1240مؤسسة مرخصة للرعاية
االجتماعية ،تشتغل في إطار شراكات مع القطب االجتماعي ،خاصة
مع التعاون الوطني ،منها  1079اللي تشتغل في إطار هاذ الشراكات،
وهاذ السنة تم صرف  160مليون درهم في  2022ملؤسسات الرعاية
االجتماعية ،ويستفيد منها تقريبا ما يفوق  100.000مستفيد
ومستفيدة.
وأستغل هاته املناسبة لإلشادة باملجهودات الجبارة التي تقوم بها
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الجمعيات املشرفة على تسيير هته املؤسسات ،مؤسسات الرعاية
االجتماعية ،بتعاون مع السلطات املحلية والتعاون الوطني ومختلف
الفاعلين الترابيين.
وفي إطار االستراتيجية الجديدة" ،جسر" لوزارة التضامن واإلدماج
االجتماعي واألسرة ،تم تخصيص ميزانية مليون درهم لتأهيل مراكز
التعاون الوطني بما فيها الرعاية االجتماعية والشطر األول منها غيتم
الـتأهيل ديالو في هاذ السنة وأيضا نشتغل على إخراج املراسيم
والنصوص املتبقية لتفعيل القانون  ،65.15الذي سيعزز في إطارالرؤية
الجديدة لوزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة سيعزز الجودة،
االلتقائية ،الرقمنة ،تنويع الخدمات ،وخاصة التأكيد على اإلدماج
االجتماعي في املجتمع ،وأيضا تشجيع التكفل بالغيرداخل األسر.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشار السيد محمد بودس:
شكرا السيدة الوزيرة.
األكيد أنكم تدركون ما ألهمية مركبات الرعاية االجتماعية التي
تقدم خدمات جليلة لفئات عديدة من مجتمعنا ،وهو ما ملسناه في
مضمون جوابكم الذي استعرضتم من خالله معطيات مهمة ،تعكس
حجم العمل املنجزبهذه املؤسسات في هته الفترة ،وتعكس كذلك مدى
االهتمام الذي توليه الحكومة لهذا القطاع ،إال أنه ولألسف الشديد
تعرف العديد من هته املؤسسات وضعية صعبة نتيجة تراكمات فاق
من حدتها األزمة الوبائية التي عرفتها بالدنا ،والتي حالت دون تمكين هته
املؤسسات من القيام بالدور املنوط بها كما ينبغي.
فمنها مؤسسات قائمة ،إال أنها مغلقة ومنها من تعرف خلال كبيرا في
التسيير ،إضافة إلى انعدامها في بعض الجماعات التي تحتاج ساكنتها
إلى ملك هذه املؤسسات ،وخاصة دور الطالب والطالبة.
ومن جملة هته املشاكل والصعوبات التي تعيق عمل هذه املؤسسات
سواء منها الداعمة ملنظومة التربية والتكوين أو التي تعنى باألشخاص في
وضعية صعبة ،الصعوبات املالية وصعوبة التدبير ،ناهيك عن نقص
املوارد البشرية ،نموذجا إقليم الجديدة ،فإقليم تازة الذي تعرفه
مؤسساته اكتظاظا يفوق طاقته االستيعابية املرخصة ،إضافة إلى
املشاكل اآلنفة الذكر.
ففيما يتعلق بالصعوبات املالية ،نسجل تأخر املنح املخصصة
لبعض هته املؤسسات ،بل وتقليصها أحيانا باإلضافة إلى غياب مصادر
تمويل مبتكرة خاصة بها ،توفر لها موارد مالية قارة لتجاوز التأخير في
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أداء االلتزامات املالية للشركاء واملتدخلين في تسييرها ،ال�شيء الذي
تعرفه جل هته املؤسسات بإقليم تازة على الخصوص.
السيدة الوزيرة،
إن الخدمات الجليلة التي توفرها مؤسسات الرعاية االجتماعية
في الحواضر والبوادي تستدعي من الجميع تضافر الجهود وإيالء عناية
خاصة بها وبمرتفقيها ،لذلك نقترح في فريق التجمع الوطني لألحرار أن
تنخرط الجماعة الترابية في تسيير هته املؤسسات عبر توفير املوارد
البشرية الالزمة ،مع التزام الوزارة بتكوينهم حتى نتمكن من تطوير
مناهج التدخل االجتماعي املركز والهادف إلى جعل الفعل االجتماعي
التنموي أكثرنجاعة ووقعا على مختلف الفئات االجتماعية املستهدفة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
إذن الوقت اللي بقى للسيدة الوزيرة ،تفضلي.
السيدة الوزيرة ،في إطارالرد على التعقيب.

السيدة وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
أنا جوابتكم ببرنامج الـتأهيل ديال هاذ املؤسسات الرعاية
االجتماعية ،التأخير ما كاينش راني قلتها شحال مرة ،التأخير  2020تم
الصرف ديال املنح كلها 2021 ،كلها ،إلى باقيين �شي ملفات متأخرة ألن
عندهم وثائق اللي ناقصة احنا مستعدين نوقفو عليها.
فيما يخص مؤسسات دور الطالبة ودور الطالب ،احنا حاليا في إطار
االشتغال مع وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن واإلدماج االجتماعي
واألسرة على واحد التصور شامل باش ما يبقاش هاذ االكتظاظ وباش
تكون جودة فالخدمات ،سواء فيما يخص الخدمات ديال اإليواء ولكن
أيضا املواكبة االجتماعية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
السؤال الثاني موضوعه" :معاييرالدعم املقدمة للجمعيات".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام للشغالين
باملغرب لتقديم السؤال.

املستشار السيد عبد اللطيف مستقيم:
شكرا السيد الرئيس.
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عن معاييرالدعم املقدمة للجمعيات نسائلكم السيدة الوزيرة؟

السيد رئيس الجلسة:
السيدة الوزيرة ،تفضلي.

السيدة وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار املحترم،
في البداية أشكر كل جمعيات املجتمع املدني على املجهودات التي
تقوم بها من أجل تسييرهاذ املشاريع اللي بشراكة مع القطب االجتماعي.
ففيما يخص اآلليات ومعايير الدعم ،هناك شراكة عبر آلية طلب
عروض املشاريع املفتوح على نطاق واسع وأمام كل الجمعيات العاملة
في مجاالت تدخل الوزارة ،وهته السنة تمت رقمنة املساطر ،من أجل
توسيع االستهداف بفضل استعمال البوابات الرقمية ،مما سيمكننا
أيضا من تجميع البيانات لتجويد نجاعة التمويل حسب النتائج
املحصل عليها وجودة الخدمات املقدمة للمواطنين.
فيما يخص أيضا هناك الشراكات املوضوعاتية مع الجمعيات
ذات اإلشعاع الوطني ملواكبتها من أجل إطالق برامج تكوين وبرامج
تجويد العمل الجمعوي ،يغني ( ،)des certificationsهاذ التكوينات
غادي يستافدو منها الجمعيات ،خاصة الجمعيات الصغرى لتحسين
الخدمات املقدمة للفئات املستهدفة ،كاألشخاص في وضعية إعاقة،
النساء ،األشخاص املسنين ،األطفال في وضعية صعبة ،وكذلك
العتماد معيار الجودة ومقاربة التنمية املستدامة ،ومن أجل أيضا
تشجيع الجمعيات الوطنية على اإلشعاع على الصعيد الدولي.
فيما يخص املعاييراملعتمدة ،هناك لجان محلية تكون فيها املصالح
الترابية لوزارة الداخلية ،أقسام العمل االجتماعي بالواليات والعماالت
واألقاليم ،مصالح التعاون الوطني وفق ما ينص عليه منشور الوزير
األول  7.2003الصادربتاريخ  27يونيو .2003
على املستوى املركزي بالنسبة للمشاريع اللي كتدوز مع الوزارة على
املستوى املركزي ،هناك لجان التقييم اللي فيها لجان تقنية ولجان
اإلشراف ،تظم ممثلين عن املديريات وكذلك ممثلين عن التعاون
الوطني ووكالة التنمية االجتماعية ،باعتماد جداول اللي هي معدة
مسبقا للتنقيط.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
السيد املستشارفي إطارالتعقيب ،تفضل.
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املستشار السيد عبد اللطيف مستقيم:
السيدة الوزيرة،
إن طرحنا في فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب لهذا السؤال هو
جاء نتيجة لتوصلنا بعدد من الشكايات من عدة جمعيات ،تمت إحالتها
من طرف فريقنا على مؤسسة التعاون الوطني ،لألسف لم يتم التعامل
معها ولم نتوصل بأي جواب عنها.
وبصرف النظرعن كل هذه الحاالت ،فإن مقاربة شمولية إلشكالية
الدعم العمومي للجمعيات تفرض علينا إبداء املالحظات التالية:
أوال ،على الرغم من املقتضيات الدستورية املهمة التي ارتقت
بالجمعيات إلى فاعل أسا�سي اقتراحا ورقابة ومشاركة في تدبير الشأن
العام ،إال أن الواقع يعكس أن هناك عمل كبير يتعين القيام به دون
إبطاء.
ثانيا ،أمام الكم الهائل من املبالغ التي تصرف من املال العام ،فقد
بات من الضروري واملستعجل ،إعماال ملبادئ الشفافية وحق املواطن
في املعلومة ،بات إلزاما أن تعمد الحكومة إلعداد منصة رقمية ،توضح
بكل شفافية حجم املبالغ التي تمنح للجمعيات وأوجه صرفها.
ثالثا ،على بعض مندوبيات التعاون الوطني عدم االختباء وراء
مبررات بيروقراطية لحرمان الجمعيات التي تعمل مع األشخاص
ذوي االحتياجات الخاصة من الدعم ،وذلك نظرا لهشاشة هذه الفئة
والعناية التي يجب أن تمنح لها.
رابعا ،صحيح أن الجمعيات بحاجة إلى الدعم للنهوض برسالتها،
ولكنها  -وهذا هو األهم -محتاجة للتكوين وللمواكبة القانونية.
خامسا ،نرى أيضا من املهم اليوم مراجعة املقتضيات ذات الصلة
بالجمعيات ،وذلك قصد توضيح معايير الدعم العمومي وعقلنة
أوجه صرفه وإحاطته بكافة الضمانات كي ال يصرف في غير مواضعه
الحقيقية.
سادسا ،لقد تم إنجاز ما يكفي من التشخيصات ومن الدراسات
حول هذا املوضوع ،والزمن الحكومي ضيق بطبعه ،لذلك نهيب
بالحكومة بكل قطاعاتها اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات دون إبطاء
من أجل ضمان العدالة املجالية في صرف هذا الدعم ،فالخريطة
الحالية للدعم العمومي مازالت تعرف نوعا من املركزية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
إذن ندوزو للسؤال املوالي ،السؤال الثالث موضوعه" :االحتقان
االجتماعي لوكالة التنمية االجتماعية".
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الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل
لتقديم السؤال.

املستشار السيد نور الدين سليك:
شكرا السيد الرئيس.
نسائلكم ،السيدة الوزيرة ،حول حالة االحتقان االجتماعي بوكالة
التنمية االجتماعية.

السيد رئيس الجلسة:
تفضلي السيدة الوزيرة.

السيدة وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
في البداية أشكركم على السؤال.
لقد استطاعت وكالة التنمية االجتماعية خالل األشهراألخيرة تجاوز
االحتقان االجتماعي الذي كان يؤثر على مردوديتها وعلى السير العادي
للمؤسسة ،وحرصا منا على توفيرظروف االشتغال املالئمة ألطرالوكالة
وبفضل مجهودات الوزارة والوكالة ،تمكنت الوكالة في دجنبر 2021من
تمكين كل األطر الذين استفادوا من الترقية منذ  2019من الحصول
على مستحقاتهم املتأخرة ،ما اخذاوش املستحقات ديالهم من ،2019
مع أنهم مرو في سلم الترقية ،فتمكنا من تصفية هاذ الوضعية وتمكينهم
من االستفادة من مستحقاتهم ،وهذا ما ساهم كثيرا في امتصاص
االحتقان وتحسين ظروف االشتغال.
أما فيما يخص الجانب املؤسساتي ،وتماشيا مع أهداف البرنامج
الحكومي الجديد لتعزيز ركائز الدولة االجتماعية ،فقد اشتغلنا في إطار
مقاربة تشاركية مع مسئولي وكاالت التنمية االجتماعية ،سواء على
الصعيد املركزي أو في الجهات خالل الدورة اللي قمنا بها واللقاءات
التشاورية اللي قمنا فيها بالجهات ،كانت هناك لقاءات معهم ،وعلى
هامش هاذ اللقاءات تم تدارس تموقع وكالة التنمية االجتماعية،
وتمكنا باش نوصلو لواحد التموقع اللي هو جيد ،أننا وكالة التنمية
االجتماعية تشتغل في إطار االلتقائية مع باقي مكونات القطب
االجتماعي ،خاصة التعاون الوطني واملعهد الوطني للعمل االجتماعي،
بحيث تشتغل الوكالة في إطار برنامج "جسر للتمكين" لتمكين النساء،
لتمكين األشخاص في وضعية إعاقة على تأطير الحاضنات االجتماعية
وتوفيرالتكوين للمستفيدين من هاذ البرامج ديال التمكين.
وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
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هشة ،هذا يفسرها..
وشكرا.

شكرا السيدة الوزيرة.
الكلمة للسيد املستشارفي إطارالتعقيب.

السيد رئيس الجلسة:

املستشار السيد نور الدين سليك:
بدون شك ،السيدة الوزيرة ،أنكم تتحدثون عن وكالة التنمية
االجتماعية بدولة أخرى ،غير وكالة التنمية االجتماعية املوجودة في
اململكة املغربية الشريفة ،ولنا دراية خاصة بهته الوكالة ،ألن موظفاتها
وموظفيها ومستخدماتها ومستخدميها هم مؤطرات ومؤطرون مائة في
املائة داخل االتحاد املغربي للشغل ،ولهم مستوى عالي ،مستوى جد
عالي ،يمكن الدولة تعتمد عليهم في كل املقاربات داخل بالدنا ،ال في
مقاربة النوع وال في التشبيب وال في العمل ،اللي من أجله أسست هاد
الوكالة.
ال يخفى علينا ،السيدة الوزيرة ،على أن هاد الوكالة جاء تأسيسها
ضمن باقي مكونات القطب االجتماعي إلى جانب مؤسسات التعاون
الوطني ،استجابة للرهانات التنموية الجديدة ديال بالدنا ،سواء فيما
يخص تنزيل املشروع التنموي الجديد أو فيما يخص بناء مشروع
الدولة االجتماعية التي نصبو إليها جميعا ،غير أن هته املؤسستين ال
التعاون الوطني وال ( )l’ADS6تيعيشو واحد األوضاع ،احتقان اجتماعي
غريبة ومتميزة جدا ،ويبقى التدبير العشوائي للوزارة ،السيدة الوزيرة،
واملؤسسات التابعة لها هو سيد املوقف.
فاحنا فـ  2022وبعد هاد الدينامية الكبيرة اللي عرفتها بالدنا ديال
املد الديمقراطي ،مع كامل األسف مازال مناضالت ومناضلي االتحاد
املغربي للشغل ،على الرغم من أنهم كيمثلو مائة في املائة من هاد
املؤسسة يحاربون ويحارب العمل النقابي ،فأبواب الحوار موصدة
داخل ( )l’ADSوداخل التعاون الوطني وتقومون بمشاريع ،والعقالء
ماذا يقولون؟ ( ،)faire sans moi c’est faire contre moiالعقالء
كيقولو إلى درتي �شي حاجة بال بيا راه كتديرها ضدي ،وأنا الشريك
االجتماعي ،فرئيس الحكومة يستقبل النقابات األكثر تمثيلية ،ووزير
التشغيل يستقبل النقابات األكثر تمثيلية ،وأنتم ،السيدة ،تستقبلون
النقابات التي ال تمثيلية لها ،فقط ألنها قريبة من لونكم السيا�سي ،وقد
تكونين الوزيرة الوحيدة اللي كتعيش هاذ الحالة الشاذة.
فمثال أكادير ،مدينة أكادير التي تدخل زوجكم مشكورا للتسوية
الجزئية للمشكل ،وصل حد إلى بل أنتم كيفما كيقولو املغاربة
كتخنتوه ،إلى درجة وصل إلى الضرب والجرح في حق مسؤول نقابي في
هته املنطقة ،ال ل�شيء ألن الزبونية واملحسوبية هي سيدة املوقف في
هذا الباب ،وما هاذ األوضاع هي اللي كتشرح وكتبرر ،السيدة الوزيرة،
تصريحكم فالبرملان بأن  4000مؤسسة للتعاون الوطني تتعيش أوضاع
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شكرا السيد املستشار.
إذن ،السيدة الوزيرة ،ما بقاش عندكم وقت للتعقيب.
السؤال الرابع موضوعه" :وضعية املسنين".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية لتقديم السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد محمد صبحي:
السيدة الوزيرة،
التزمت الحكومة في برنامجها بالعناية لكبار السن لحمايتهم من
تقلبات الحياة وضمان كرامتهم ،وهو األمر الذي يدعو إلى التساؤل على
اإلجراءات املتخذة لتنفيذ هاذ االلتزام الحكومي.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيدة الوزيرة تفضلو.

السيدة وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة:
السيد املستشار املحترم،
كما تعلمون فإن الورش امللكي للحماية االجتماعية يهدف لتوفير
التغطية الصحية لجميع املواطنين ،وفهاذ اإلطار جعل البرنامج
الحكومي من األولوية ديالو تنفيذ هاد الورش امللكي ،وفي إطار أيضا
تدعيم ركائز الدولة االجتماعية ،هناك عدة برامج تخص األشخاص
املسنين ،منها تفعيل الحماية االجتماعية ،حيث أن أكثر من  2مليون
ديال املغاربة استافدو حاليا من الحماية االجتماعية منذ إطالق هاذ
الورش ،وفخالل االجتماعات ديال مجلس الحكومة تمت املصادقة
على عدد من املراسيم اللي دخلت عدد من الفئات بحال الحرفيين
بحال الصناع التقليديين دخلو في إطار الحماية االجتماعية ،وتنعرفو
أن في هاذ الفئات تيتواجد عدد كبيرمن األشخاص املسنين.
وكذلك ،هناك أيضا في إطار الورش الحماية االجتماعية إحداث
نظام التكفل املباشر لالستفادة من الخدمات الطبية والعالج لتقليص
اإلجراءات اإلدارية السترجاع املصاريف ،كما أشير إلى مردود أو مدخول
"الكرامة" اللي هو مبرمج في أفق باش يوصل في أفق  2026إلى 1000
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درهم ،فكما أشير إلى أن السياسة األسرية التي تشتغل عليها وزارة
التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة أنها ستشجع التكفل من داخل
األسرة باألشخاص املسنين ،وستدعم مفهوم األسرة املتضامنة.
كذلك ،رقمنة الخدمات ستساعد على تفادي التنقل وتتبع
األشخاص املسنين وأيضا نبرمج حمالت تحسيسية وطنية لتعزيز
التضامن في املجتمع ،كذلك نشتغل حاليا وكانت عندي لقاء األسبوع
الفارط حول املراصد خاصة املرصد الوطني لألشخاص املسنين ،وفي
هذا اإلطار نحن سنشجع واحد الشراكة مع الجامعات لتطوير هذا
املرصد اللي غيلعب واحد الدور مهم ،وكذلك نشتغل على خدمات
جديدة إلدماج األشخاص املسنين في أنشطة وبرامج تضامن ما بين
األجيال لفك العزلة عنهم.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
تفضل ،السيد املستشار ،في إطارالتعقيب.

املستشار السيد محمد صبحي:
السيدة الوزيرة املحترمة،
نسجل بإيجابية هذه الرؤية االستراتيجية الجديدة للعناية بهذه
الفئة االجتماعية الخاصة بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون ظروف
هشاشة ،إن لم نقل حياة صعبة متبوعة بالفقر والتهميش واإلقصاء
وفي بعض املناطق على سبيل املثال الصويرة ،وازان ،مما جعل الحكومة
في برنامجها تقر إحداث املدخول الكرامة ،كما قلتي السيدة الوزيرة،
الفئة التي تصير أعمارهم إلى  65سنة من خالل التحويل ليصل إلى
 1000درهم في أفق سنة  ،2026وتحويل مبلغ شهري قدره 400
درهم ابتداء من الفصل الرابع من سنة  ،2021األمر الذي يدعو إلى
التعجيل بتسريع وثيرة تنفيذ هذا االلتزام من أجل تمكين هذه الشريحة
االجتماعية من دعم قدرتها الشرائية ومواجهة متطلبات الحياة اليومية
في ظل الظروف االستثنائية الصعبة ،التي تجتازها البالد.
السيدة الوزيرة،
إن تحسين وضعية هذه الفئة االجتماعية وتمكينها من مقاومة
العيش الكريم وضمان استفادته من مختلف برامج الحماية
االجتماعية بما فيها أساسا التغطية الصحية األساسية والولوج امليسر
ملختلف الخدمات العمومية يعتبر دعامة أساسية لترسيخ الدولة
االجتماعية التي دعا إليها صاحب الجاللة وجعلت منها الحكومة إحدى
أولويات برنامجها بما يضمن تعزيز مبادئ التضامن والتكافل والتآزر
وحماية حقوق هذه الفئة االجتماعية التي تعتبرأكثرحاجة لهذا الدعم
والعناية ،خاصة وأن حوالي  %70من هذه الفئة ال يستفيدون من نظام
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التقاعد ،وبالتالي من أي مصدرعيش يؤمن حياتهم الكريمة.
السيدة الوزيرة،
وفي نفس السياق ،ندعو الحكومة إلى دعم مؤسسات الرعاية
االجتماعية الخاصة بهذه الفئة حتى تقوم بالوظيفة االجتماعية
واإلنسانية املوكولة إليها على الوجه املطلوب وتجاوز الصعوبات
واإلكراهات التي تواجها ،سواء على املستوى املادي أو التأطير البشري
بما يقت�ضي ذلك من اإلسراع من أداء الدعم املوجه إليها والرفع من
االعتمادات املالية املخصصة لها وتزويدها باملوارد البشرية الكفيلة
بالعناية بنزالئها ،مع تسوية الوضعية اإلدارية واملالية بالنسبة للعامالت
بهذه املؤسسات.
وشكرا السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
طبقا ملقتضيات املادة  168من النظام الداخلي ملجلس املستشارين،
توصلت رئاسة املجلس بطلب تناول الكلمة في نهاية جلسة األسئلة
الشفهية ،تقدم به املستشار املحترم السيد خالد السطي حول
االحتجاجات التي يعرفها قطاع التعاون الوطني بسب غياب الحوار مع
املنظمات النقابية ،وقد أحيل على الحكومة داخل اآلجال املحددة،
والتي عبرت عن استعدادها للتفاعل مع هذا الطلب.
عليه أعطي الكلمة للسيد املستشار ال�سي خالد في حدود دقيقتين،
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد خالد السطي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة املستشارين املحترمين،
السيدة الوزيرة،
بطبيعة الحال اإلشكالية ديال التعاون الوطني مع كامل السف كنا
نتمنى أال تحدث ،وأنا نعاود نذكرك ،السيدة الوزيرة ،احنا فاالتحاد
الوطني للشغل في املغرب عندنا واحد املقولة منحوتة" :أبغض الحالل
في النقابة هو اإلضراب" ،اإلضراب كيبقى هو آخر حل يمكن نلجؤو
ليه ،والسيدة الوزيرة ،أنا شخصيا في إحدى اللجان سلمتك رسالة
ديال  5ديال النقابات أو  4ديال النقابات والتزمتي باش تستقبليهم في
رمضان ،ومع كامل األسف هذا لم يحصل ،هاذ ال�شي أدى إلى خوض
إضراب ألربع نقابات بالقطاع ديال التعاون الوطني ،منهم االتحاد
الوطني للشغل باملغرب ،ملاذا رفضتم الجلوس مع هاذ النقابات السيدة
الوزيرة؟ أشنو املشكل اللي كاين؟ بل األدهى من ذلك هو أنهم مشاو
يديرو الدعاية النقابات بأربعة تسدات ليهم الباب ديال التعاون الوطني
في حسان ،واش ولينا للزمن ديال الرصاص وال سنوات الرصاص وال
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أشنو تيتسمى؟
الحريات النقابية أصبحت مكفولة بالنص ديال الدستور ،صحيح
خصنا قانون ديال النقابات ،نتمناو على أن الحكومة تعجل بيه وتخرج
لينا القانون ديال النقابات ويتعطى الهيبة الحقيقية ديال النقابات،
هاذ األمرهذا خصو يكون وأنتم فالحكومة خصكم تجريو على هاذ األمر
هذا السيدة الوزيرة.
بطبيعة الحال أنا أعتقد املطالب ديال النقابات راه عندكم فوثيقة،
السيدة الوزيرة ،إلى بغيتي نعاود نذكرك بها نعاود نذكرك بيها ،بطبيعة
الحال أهم �شيء هو مراجعة النظام األسا�سي اللي كيرجع لـ 2003تجاوز
الزمن ديالو ،ما كاينش التحفيزات عندهم ،بطبيعة الحال النهوض
باألعمال االجتماعية للمستخدمين إسوة بباقي القطاعات ،تسوية
ملفات كثيرة منها األقدمية ،منها تسوية املتعاقدين واملستخدمين باش
يدمجو ،فتح مباراة داخلية لحاملي الشهادات ،إدماج أو ال تسوية امللف
ديال الدكاترة ،وبطبيعة الحال احترام الحقوق والحريات النقابية ما
بغيناش نعاودو نقولو ،ولكن مع ذلك أصبح مهما ،نتمناو السيدة
الوزيرة أنك تستاجبي.
وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للحكومة ،السيدة الوزيرة في إطاردقيقتين.
تفضلوا.

السيدة وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
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أتوجه أوال ،بالشكر لكل النقابات الشريكة في مؤسسة التعاون
الوطني والقطاع ،بما فيهم وكالة التنمية االجتماعية ،التي أثمن دورها
كشريك أسا�سي في تطوير القطاع ،وكنت السباقة وتشهدون على أنني
كنت السباقة لفتح الباب ،أنا اللي دعيتكم فاألول وطلبت منكم باش
تجيو وتجلسو معايا باش نشتغلو على تصور مشترك لجميع مؤسسات
القطاع باش نشتغلو جميع لتطوير سبل التعاون ،وهاذ ال�شي كنأكد
عليه اليوم ،ألن هاذ اإلحاطة توصلت بيها في آخر أجل ،ومع ذلك
قبلتها ،قبلتها ،ألن ما عندي حتى �شي إشكال ،ألن أنا عندي قناعة
داخلية راسخة بأن النقابة شريك أسا�سي في تطوير القطاع وفي تنمية
القطاعات.
السيد املستشار املحترم،
غير تنذكركم بأن التنسيق محمود ومطلوب لبلورة ملف مطلبي
موحد ،ولكن ليس له أي سند قانوني ،أنتما تتعرفو ليس له أي سند
قانوني في مثل هذه اللقاءات ،ومستعدة مع ذلك ،مستعدة للتفاعل مع
املطالب اللي تكلمتوعليها والتعاون جميعا من أجل إيجاد حلول ممكنة،
طبعا في جو يطبعه الهدوء واالتزان واملسؤولية ،وحسب  -تنأكد عليها -
حسب ما تتيحه املساطرالتي يخولها القانون.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
وبهذا نكون قد استوفينا جدول عمل هذه الجلسة.
شكرا للجميع.
ورفعت الجلسة.

