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التاريخ :الثالثاء  14ذو القعدة  1443هـ ( 14يونيو 2022م).
الرئاسة :املستشارالسيد النعم ميارة ،رئيس مجلس املستشارين؛
ثم املستشار السيد محمد حنين ،الخليفة األول لرئيس مجلس
املستشارين.
التوقيت :ثالث ساعات ودقيقتان ،ابتداء من الساعة العاشرة
والدقيقة التاسعة عشرة صباحا.
جدول األعمال :مناقشة عرض السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى
للحسابات حول أعمال املحاكم املالية برسم سنتي .2020-2019

املستشارالسيد النعم ميارة ،رئيس املجلس:
بسم هللا الرحمن الرحيم
وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارات واملستشارون املحترمون،
أيها الحضور الكريم،
طبقا ألحكام الفصل  148من الدستور ،والسيما الفقرة األخيرة
منه ،وعمال بمقتضيات النظام الداخلي ملجلس املستشارين ،والسيما
املادة  352منه ،وبعد توصل مجلس املستشارين بالتقرير السنوي
للمجلس األعلى للحسابات برسم سنتي  ،2020-2019وعلى إثر تقديم
السيدة الرئيس األول لهذا املجلس ،عرضا حول أعمال املحاكم املالية
في الجلسة العامة املشتركة بين مجل�سي البرملان ،بتاريخ  11ماي ،2022
وبناء على مداوالت مكتب املجلس في اجتماعيه املنعقدين بتاريخ 16
و 30ماي  ،2022يعقد مجلس املستشارين هذه الجلسة العامة ملناقشة
عرض السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،وفق الترتيب
الذي أقرته ندوة الرؤساء في اجتماعها املنعقد بتاريخ  31ماي .2022
وطبقا ملبادئ التنسيق والتكامل مع مجلس النواب ،سيتولى مجلس
املستشارين مناقشة املحاور التي لها عالقة بمجاالت اهتمامه وتركيبته
الترابية والنقابية واملهنية ،وهي كالتالي:
 القطاعات اإلنتاجية؛ قطاعات الصحة والعمل االجتماعي؛ الحكامة الترابية وتدبيراملرافق واملشاريع والتجهيزات العمومية.ولإلشارة ،سيخصص لهذه الجلسة حيز زمني إجمالي قدره 180
دقيقة ،موزعة بالتساوي بين الحكومة واملجلس ،وذلك بحصة 90
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دقيقة لكل منهما.
وبناء عليه ،سنمر مباشرة إلى املناقشة والكلمة ألول متدخل عن
فريق التجمع الوطني لألحرار.
تفضل السيد الرئيس املحترم.

املستشارالسيد محمد البكوري:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني لألحرار
بمجلس املستشارين في إطار مناقشة العرض الذي تقدمت به السيدة
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال املحاكم املالية
 ،2020-2019وهي مناسبة نعبرفيها عن تقديرنا لعمل املجلس ،منوهين
بالتعاون الوثيق بين املؤسسة التشريعية واملجلس األعلى للحسابات،
الذي منحه الدستور صالحيات تعزيز الرقابة البعدية في أفق إقرار
الحكامة بمختلف مناحي التدبيرالعمومي ،تعزيزا لدولة الحق والقانون
حتى نتمكن جميعا من معالجة النقائص واالختالالت التي تؤثر سلبا
على فعالية ومردودية التدبير العمومي ،وتمس بعنصر الحكامة الجيدة
وتقوض مساعي تعزيز التراكمات اإليجابية على مستوى املؤشرات
الرقمية ،والتي نعي بعمق آثارها االجتماعية ووقعها اإليجابي على النمو
االقتصادي.
وإذ نشيد في هذا الصدد بالتوصيات واملضامين التي تناولها التقرير
السنوي برسم سنتي  2019و ،2020نؤكد أن هذا التقرير جاء بمقاربة
جديدة تعكس بقوة مدى إدراك املجلس األعلى للحسابات ملتطلبات
ورهانات املرحلة ،وخصوصا وأنه استهدف املجاالت ذات األولوية فيما
يخص تأثيرها على حياة املواطنين وأثرها اإليجابي على االستثمار وخلق
الثروة وفرص الشغل.
وتعزيزا ملا سبق ،نعتبرأن تركيزاملجلس األعلى للحسابات على الرفع
من أثر املحاكم املالية على حياة املواطنين يندرج في إطار اإلنصات
لنبض املجتمع ومستلزمات التفاعل اإليجابي مع إشاراته ،من أجل
إعادة األمل والثقة واالطمئنان له وحفظ كرامة املغاربة ،ويساهم في
تثبيت قيم ومبادئ الشفافية ،بحيث أن تضمين املالحظات التي تم
إبداؤها من طرف قضاته إثر قيامهم بمهامهم الرقابية معززة باألجوبة
الكتابية التي تم التوصل بها ،في إطار مساءلة األطراف املعنية بشأن
ً
ً
تدبير الشأن العمومي ،والذي يبقى أمرا ضروريا للمرحلة ،جازمين بأن
التفاعل اإليجابي مع هذا املعطى املحدد وانخراطه في هذا التوجه هو
الذي سيعكس  -ال محالة  -طموح االرتقاء بوظيفة تقاريره بطريقة
هادفة وأكثرشمولية ،ويساهم في إشاعة ثقافة حسن التدبير.
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إننا نقدر عاليا املنهجية الجديدة التي تدبر بها هذه املؤسسة
الدستورية منذ أن حظيت السيدة زينب بثقة جاللة امللك بتعيينها
في هذا املنصب ،طالبين من هللا عز وجل أن يوفقها ويعينها على هته
املهمة الثقيلة ،مبرزين أن االختالالت والتالعبات املرتبطة بتدبير املال
العام ليست في مجملها تدخل في إطار نية مبيتة للمدبرين العموميين
من أجل هدر املال العام ،بل هي مرتبطة في جانب كبير منه في تأخر
تنفيذ املشاريع بسبب صعوبات قانونية أو غياب آليات للتنسيق
والتقييم ،وعدم وفاء األطراف بالتزاماتهم التعاقدية وضعف الكفاءة
وغياب التكوين والنجاعة لديهم ،مما يطرح بإلحاح دعم وتطويرقدرات
مختلف املدبرين العموميين للرفع من حكامة التدبير العمومي ومن
نجاعة أدائه.
السيد الرئيس املحترم،
نتأسف كثيرا لحمالت االستهداف البئيسة والرخيصة التي تسعى إلى
شيطنة تقارير املجلس األعلى للحسابات ،مما يمس تفعيل مبدأ ربط
املسؤولية باملحاسبة ومحاربة كل أشكال الفساد وكذا تخليق الحياة
العامة من خالل خطاب سياسوي بئيس ،دام لسنوات تراقصت عليه
أطراف تتحين دائما الفرص لتبخيس عمل املؤسسات.
هذا الوضع أدى إلى استقالة املسؤولين عن أداء وظائفهم وعزوفهم
عن تقديم ترشيحاتهم لشغل مناصب املسؤولية واملناصب العليا ،مما
جعلهم يبتعدون عن تحمل املسؤوليات ،ما يجعل اإلدارة بطيئة وال
تؤدي املطلوب منها ،بل وتساهم بشكل أو بآخرفي تعطيل املسارالتنموي
لبالدنا.
السيد الرئيس املحترم،
إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار نثمن مسعى انخراط املجلس
األعلى للحسابات في املخطط االستراتيجي للمحاكم املالية برسم الفترة
املمتدة  ،2026-2022والذي سيعطي قيمة مضافة نوعية لعملها،
سواء تعلق األمربمجاالت البرمجة ،وإعداد التقاريرأو جودة التوصيات
وتتبعها أو بإرساء سياسة عقابية مالئمة وتأهيل املوارد البشرية.
وإذ نسجل من جديد بكل إيجابية املجهود املقدر للمجلس األعلى
للحسابات في أوراش إصالح املالية العمومية عبراتفاقية عمل مع وزارة
االقتصاد واملالية ،فإننا نؤكد أن ذلك ينسجم مع البرنامج الحكومي
الجديد ومع التوجه الحكومي الرامي إلى إقرار الحكامة املؤسساتية عبر
ضمان االلتقائية والتشديد على إقرارالنجاعة في التدبير.
وانسجاما مع األدوار التي يضطلع بها مجلس املستشارين وتركيبته،
وإعماال ملبدأ التكامل مع مجلس النواب ،سنكتفي بمناقشة محاور
بعض القطاعات اإلنتاجية وقطاعات الصحة والحماية االجتماعية
والحكامة الترابية وتدبير املرافق واملشاريع والتجهيزات العمومية
املحلية ،مثمنين مبادرات التنسيق املستمر بين املجلسين والتي غابت
علينا ملدة سنوات أثرت بشكل مباشرعلى أداء مؤسساتنا الدستورية.
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أوال ،محور القطاعات اإلنتاجية:
متأكدون أن الحكومة تجعل ضمن أولوياتها تنزيل توصيات
املجلس األعلى للحسابات في أقرب اآلجال لتدارك النقائص املسجلة
في هذا الباب ،ضمن هذا املنطلق نؤكد على أن فريقنا سيناقشها بكل
موضوعية ،علما أننا نقربأننا ساهمنا من مواقع مختلفة في تدبيرها.

 -1على مستوى سلسلة الدواجن:
لقد سبق لفريقنا في مناسبات عدة أن نبه إلى اإلشكاالت الكبيرة
التي يعاني منها القطاع الفالحي على العموم وسلسلة الدواجن على
الخصوص في الشق املتعلق بتجنب املضاربات وتعدد الوسطاء ،وكذا
تسريع وثيرة التحول الرقمي ملجال التسويق بهدف إدماج املنتجين
الصغارواملتوسطين في دورة التسويق ،من أجل تحسين مدخولهم ،مما
يستلزم في نظرنا التعجيل بإصالح فضاءات التسويق في عموم التراب
الوطني.
في هذا اإلطار ،نبرز بأنه ال يمكن إنجاح هذا القطاع إال بانخراط
الجماعات الترابية في هذا الورش تحت إشراف وزارة الداخلية.
وفي إطار تيسير مهام املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية لبلوغ النتائج املتوخاة منه ،نود في هذا الباب تقديم اقتراحات
لتدعيم أدواره وهي:
 وضع رهن إشارة املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجاتالغذائية املوارد املالية والبشرية لالضطالع باالختصاصات املوكولة
إليه؛
 تشجيع دمج وحدات تربية الدواجن غير القانونية في القطاعاملهيكل من خالل تقديم ملفات طلباتهم على املنصة الرقمية للبرنامج
الوطني فرصة ،مما سيمكنهم االستفادة من املواكبة والتوجيه والتكوين
والولوج ملصادرالتمويل؛
 العمل على تدقيق تدخالت مصالح الوالية واملكتب الجماعي لحفظالصحة واملكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على
مستوى االختصاصات املخولة لهم بحكم القانون لحماية املستهلك.

على مستوى الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات:
بالنظرإلى أهمية املالحظات التي تضمنها التقريرعلى هذه املؤسسة،
فإننا نؤكد على ضرورة تقوية أدوارها من خالل اإلسراع في تنزيل
توصيات ومالحظات املجلس األعلى للحسابات ملواجهة التحديات التي
تعرفها وعلى رأسها:
 تحسين كفاءة وآليات الوساطة لدى الوكالة الوطنية إلنعاشالتشغيل والكفاءات من خالل تعزيزنظم الوساطة في سوق الشغل؛
 -إغناء برامج تحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل املأجور من
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خالل تقديم وتعديل برامج النهوض بالتشغيل؛

مواطن على مدى السنوات الخمس القادمة؛

 تحسين آليات التشغيل الذاتي وتطوير البعد االستشرافيللحاجيات من املهن والكفاءات؛

 جعل املستشفى بنية مستقلة من حيث تدبيرها ،جذابة لكافةاملغاربة ،ملزمة باحترام دفتر تحمالت محدد األهداف ،ومطالبة
بتقديم تقاريرإلى التمثيلية الجهوية لوزارة الصحة ،كما ينبغي مراجعة
تعريفات الخدمات في املستشفى بناء على سعر التكلفة ،بعدما ظلت
جامدة منذ  15سنة؛

 إحداث فروع للوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات فيالعالم القروي.

ثانيا ،محور قطاعات الصحة والعمل االجتماعي:
بالرغم من املجهود اإلرادي واملقدر للحكومة ملعالجة اإلشكاليات
التي تعوق تطور محور قطاعات الصحة والعمل االجتماعي ،والذي
حملته الحكومة على عاتقها وتضمنه برنامجها الحكومي ،إال أن التقييم
الذي قام به املجلس األعلى للحسابات ألدائه يبقى موضوعيا ومثيرا
للقلق ،مما يستدعي من الحكومة اإلسراع في معالجة هذه االختالالت
التي نعتبرها في جوهرها تنم عن إشكال حقيقي على مستوى حكامة
املنظومة الصحية وفي مجاالت تدبير بعض املراكز االستشفائية
والتغطية الصحية األساسية.
إننا في فريق التجمع الوطني نؤكد على ضرورة تعبئة كل الوسائل
املتاحة من ميزانيات ووسائل مادية وبشرية لوضع محور قطاعات
الصحة والحماية االجتماعية على سكة اإلصالح والتأهيل والدعم
واملواكبة ليوفر خدمات صحية واجتماعية ،تروق طموح الساكنة
عبر الرفع من اإلمكانيات املوضوعة رهن إشارة القطاع واالرتقاء ببنية
االستقبال وتوفيراملوارد البشرية الضرورية.
ومن االقتراحات التي نقدمها كفريق ملعالجة اإلشكاليات التي تثقل
كاهل هذا القطاع نقترح ما يلي:
 مراجعة وضع الطبيب وفقا لكفاءاته وتضحياته ،ألن طبيعةمهمته وساعات عمله وظروف اشتغاله ال يمكن تسويتها بالوظيفة
العمومية ،وسنحرص على رفع أجرته وحمايته االجتماعية وتحسين
شروط تعويضه عن الحراسة واملداومة؛

 إحداث شبكات مستشفيات متخصصة على مستوى الجهات بدالمن املستشفيات الحالية متعددة التخصصات؛
 النهوض بخدمات االستقبال والحراسة والنظافة واألمن واالرتقاءبجودة هذه الخدمات امللحقة ووضع حد لكثير من االنتهاكات املرتبطة
بها؛
 االستثمار في االستشارة عن بعد ،والخبرة عن بعد واملراقبة عنبعد واملساعدة الطبية عن بعد ،من أجل تمكين مهنيي الصحة من
التدخل أو استشارة زمالئهم أو مراقبة وضعية املر�ضى عن بعد؛
 رفع عدد العاملين في القطاع شبه الطبي ،خاصة القابالتاملؤهالت ،لضمان ولوج أفضل للنساء الحوامل إلى رعاية صحية
منتظمة؛
 تطوير الطب املجتمعي وخدمات الرعاية الصحية في البيوتوتخفيف االكتظاظ في أقسام طب النساء والتوليد بفضل إعادة
تنظيم القطاع وتوفير األدوية املدعمة ،عوامل حاسمة لتقديم رعاية
أفضل للنساء واملواليد الجدد؛
 اعتماد نظام طبيب األسرة لتجويد الخدمات وتدبير أمثل للمواردالبشرية وتخفيف االزدحام في املستشفيات من أجل التركيز على
الحاالت املستعجلة ،وذلك من خالل جعل طبيب األسرة مسؤوال عن
توجيه املر�ضى ،عند االقتضاء ،نحوالبنيات القادرة على توفيرعالج غير
متاح في مركز القرب ،مع جعل مهمة حجز مختلف املواعيد موكلة إلى
مركز القرب ،من أجل تقليص زمن االنتظار ومحاربة مظاهر الزبونية
واملحسوبية؛

 وضع حد للتعيينات طويلة األمد لألخصائيين املتعاقدين التيتنتهي أحيانا بترك الخدمة العمومية أو الهجرة إلى الخارج ،ومن ثم
َّ
تكبيد بالدنا خسارة فادحة ،وذلك من خالل اعتماد نظام للتناوب ُينظم
على املستوى الجهوي ،وتحفيز األطر الطبية في املستشفيات الجهوية
املتخصصة على الخدمة في مناطق نائية ،وفقا لوثيرة محددة مسبقا؛

 تفعيل املراقبة الطبية املجانية لجميع النساء الحوامل ،مع إجراءفحوصات أمراض النساء عند األشهر  3و 6و 9من الحمل ،وتخصيص
منحة للحوامل مع ضرورة توفير اللقاحات املو�صى بها عند الوالدة
لألطفال؛

 -مضاعفة القدرات االستيعابية لتجاوز عتبة سريرين لكل 1000

 تحسين املعيش اليومي للمغاربة عبر الحد من إنفاقهم املباشرعلى الخدمات الصحية ،والذي يكبح ولوجهم إلى العالج ،وذلك عبر
تمكينهم من بطاقة "رعاية" الطبية من أجل خفض إنفاقهم املباشرعلى
الخدمات الصحية وإتاحة تتبع فعال وشخ�صي لحالتهم على امتداد
سلسلة الرعاية الصحية ،عبر التكفل املباشر بجزء هام من مصاريف
الرعاية الصحية.

 تأهيل املراكز الصحية األولية التي سيساعد تنظيمها لتحتضنطب األسرة ،حيث يبلغ عددها اليوم  2112مركزا ،تتباين معدالت
تغطية كل منها حسب املناطق ،وتتراوح بين  5000و 20.000نسمة لكل
مركز ،لذا يجب تركيز الجهود على تحسين تهيئة وتجهيز وإدارة املراكز
الحالية ،مع تطويرخدمات الرعاية الصحية املنزلية والطب عن بعد؛
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مقتضيات تضمنها برنامجنا ونسعى جاهدين من كل املواقع إلى
تنزيله ،معتبرين أنها أهم املداخل األساسية لوضع قطاع الصحة على
السكة السليمة.

على تقديم مقترحات مهمة تعالج عددا من اإلشكاليات التي تهم التأطير
القانوني والعملياتي ملنظومة الصفقات العمومية ،مشيدين بهذه
املبادرة التاريخية التي تعد األولى من نوعها في تاريخ الحكومات املتعاقبة.

بالنسبة  ملحور الحكامة  الترابية وتدبير املرافق واملشاريع
والتجهيزات العمومية املحلية:

وفي الختام ،نؤكد على أهمية هذه الجلسة الدستورية ،مقرين
بضرورة تنزيل توصيات ومالحظات تقرير املجلس األعلى للحسابات
لسنتي  2019و ،2020باعتبارها رهانات وتحديات مستعجلة ال تقبل
االنتظارية ،بهدف تحصين مكتسبات بالدنا ،واالستجابة للمطالب
امللحة واملتزايدة للمغاربة وتحقيق العدالة املجالية بمفهومها الشامل.

إننا نعتبر الخالصات التي تناولها عرض السيدة الرئيس األول
للمجلس األعلى للحسابات حول الحكامة الترابية وتدبير املرافق
واملشاريع والتجهيزات العمومية املحلية ،موضوعية بالنظرإلى النقائص
واالختالالت القبلية والبعدية لتنفيذ املشاريع العمومية املحلية التي
تؤثر سلبا على تنافسيتها ومردوديتها ،مما يجعلنا ننبه إلى اإلسراع في
وضع حد لهذا الوضع املؤلم الذي أثرعلى وضعية املرفق العمومي.
فمن جهة ،الخصاص موجود على مستوى دراسات الجدوى لبعض
املشاريع العمومية املحلية املبرمجة ،والذي يضرب في الصميم الفعل
االستثماري على املستوى الترابي ،ال�شيء الذي يؤثر سلبا على ارتفاع
معدالت البطالة والنهوض باإلمكانيات االقتصادية للجهات.
ومن جهة أخرى ،افتقار هذه املنظومة لألطر املواكبة والكفاءات
التي تتبنى هذه الحكامة وتساهم في إيقاف املزيد من الهدر.
لذلك ،فإننا في فريق التجمع الوطني لألحرار ،ندعو إلى اإلسراع
بمراجعة فورية للمرسوم املنظم إلبرام الصفقات العمومية عبر،
إعداد التأطير القانوني القبلي ملرحلة إنجاز املشاريع لجميع صفقات
املشروع املزمع انجازه من عقود أعمال الهندسة املعمارية وعقود
الدراسات التقنية وعقود املراقبة التقنية وعقود التجارب التقنية
وعقود صفقات األشغال ذات الصلة ،مع إلزامية تقديم هذه الوثائق
للمحاسب العمومي بمناسبة التأشيرعليها مرفقة بالوثائق التالية:
 توفرصاحب املشروع على وعاء عقاري في وضعية قانونية سليمة؛ دراسات تقنية وبرمجة مالية ودراسة الجدوى مستوفية لجميعالشروط والضمانات القانونية.

ولنا كامل الثقة في قدرة الفريق الحكومي للسيد رئيس الحكومة
على تخطي كل هذه املالحظات ومعالجة كل التحديات املضمنة في أفق
تحصين املكتسبات وتعزيزها وإقرارحكامة تدبيرية افتقدناها لسنوات.
وشكرا الكم.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة في حدود  12دقيقة.

املستشارالسيد الخماراملرابط:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدة والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات املحترمة،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة بمجلس
املستشارين ،في إطارالتفاعل مع مضامين العرض الذي قدمته السيدة
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات املحترمة حول أعمال املحاكم
املالية ،على ضوء تقريراملجلس األعلى للحسابات برسم  2019و،2020
في الجلسة العامة املشتركة ملجل�سي البرملان بتاريخ  11ماي .2022

 تضمين مقتضيات املرسوم املنظم إلبرام الصفقات العموميةإللزامية تنزيل املراقبة الداخلية لتقييم مخاطر تدبير املرافق واملشاريع
والتجهيزات العمومية املحلية من طرف صاحب املشروع ،على اعتبار
انعكاساتها اإليجابية في توفير شروط ومقومات نجاح ونجاعة هذه
املشاريع ،مع ضرورة إشراف الخزينة العامة للمملكة على تقديم
املواكبة والتأطير الالزمين لفائدة املدبرين العموميين واملوارد البشرية
العاملة في مجاالت تدبيراملرافق واملشاريع والتجهيزات العمومية املحلية
من خالل تنظيم دورات تكوينية.

ونعتبر املناقشة اليوم فرصة لتفعيل مقتضيات الوثيقة
الدستورية ،وآلية أساسية لتفعيل مبدأ املساءلة البرملانية واإلسهام
في تعميق النقاش العمومي حول مختلف إشكاليات التدبير والبرمجة
والتنزيل ملختلف السياسات العمومية ،وليس فقط التقييم بل موعد
اليوم هو فرصة لتقديم االقتراحات والبدائل املمكنة لضمان حكامة
اإلنفاق العمومي وربط املسؤولية باملحاسبة.

وفي هذا اإلطار ،نثمن عاليا مبادرة الحكومة في إشراك البرملان
القتراح تعديالت لتجويد املرسوم املنظم إلبرام الصفقات العمومية،
حيث عمل فريق التجمع الوطني لألحرار ،إلى جانب مكونات األغلبية،

السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات املحترمة،
اسمحي لي في البداية باسم فريق األصالة واملعاصرة ،أن نثمن الدور
الهام واألصيل الذي يقوم به املجلس األعلى للحسابات ،على مستوى

10854

الجريدة الرسمية للبرملان

مهمة الرقابة العليا على املالية العمومية وتدعيم وحماية مبادئ
وقيم الحكامة الجيدة والشفافية واملحاسبة ،وعلى نجاعة تدخالت
املجالس الجهوية للحسابات املنوط بها دستوريا مراقبة حسابات
الجهات والجماعات الترابية األخرى وهيئاتها ،وما للمحاكم املالية من
صالحيات في معاقبة كل إخالل بالقواعد السارية على عمليات مداخيل
ومصاريف األجهزة العمومية ،ونشيد باملقاربة التشاركية التي أطلقها
املجلس بمناسبة اعتماد استراتيجيته املتعددة السنوات (- 2022
 )2026والتي تركزعلى مقاربة النتائج واألثرعلى حياة املواطن ،بما يعنى
حسن االستجابة النشغاالت وانتظارات املؤسسة التشريعية ومختلف
الفاعلين واملواطنين.
السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات املحترمة،
وإذ نسجل عدم كفاية الزمن املخصص ملناقشة عرضكم وتقريركم
املنجزخالل الفقرة  -2020 2019والذي يشمل ما مجموعه  665مهمة
رقابية ،منها  558مهمة منجزة من طرف املجالس الجهوية للحسابات،
واملوزع وفق مقاربة قطاعية وموضوعاتية ،فإننا سنتولى في فريق
األصالة واملعاصرة مناقشة املحاور املخصصة ملجلس املستشارين بما
يضمن حسن تطبيق مبدأ التناسق والتكامل مع مجلس النواب ،والتي
تخص:
 -1القطاعات اإلنتاجية؛
 -2قطاعات الصحة والعمل االجتماعي؛
 -3الحكامة الترابية وتدبير املرافق واملشاريع والتجهيزات العمومية
املحلية.
ففي مستوى القطاعات اإلنتاجية ،فقد همت املهام الرقابية
للمجلس دراسة وتقييم سلسلة الدواجن ومخطط تنمية التجارة
والتوزيع "رواج" ،واملنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة
وتسيير املعهد املغربي للتقييس ،والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل
والكفاءات ،وهي قطاعات وموضوعات ال شك أن لها أثر على املعيش
اليومي للمواطن ،وهي مناسبة لدعوة القطاعات الحكومية املعنية
بتفعيل توصيات املجلس األعلى للحسابات ،بما يضمن نجاعة وحسن
تدبيرهذه البرامج واملشاريع القطاعية.
كما نعتبر التقرير في الجانب املرتبط منه بالقطاعات اإلنتاجية
فرصة ملناقشة خالصات مهمة تقييم مخطط تنمية التجارة والتوزيع
"رواج" ،والذي انطلق منذ  2008إلى غاية سنة .2020
وفي نفس السياق نثمن في فريق األصالة واملعاصرة املهمة
املوضوعاتية لتقييم املنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة وتسيير
املعهد املغربي للتقييس ،وهي املهمة التي سلطت الضوء على العديد
من اإلكراهات املؤسساتية والقانونية والبنيوية التي تحد من فعالية
املنظومة الوطنية للبنية التحيتية والجودة والهيئات واملؤسسات
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التي تدخل في إطارها ،حيث سجل التقرير أن املجلس األعلى للتقييس
والشهادة باملطابقة واالعتماد ،لم يجتمع سوى مرتين منذ  15يوليوز
 ،2013مما يثير املسؤولية السياسية للحكومات السابقة ،التي اعتبرت
وخالصات التقريرخيردليل أن موضوع الجودة ليس مسألة أولوية.
كما قام املجلس األعلى للحسابات بمهمة مراقبة تسيير الوكالة
الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ،املحدثة منذ سنة  ،2000والتي
توجد تحت وصاية الوزارة املكلفة بالتشغيل ،وقد أفرزت هذه املهمة
مالحظات تتقاطع مع مجموعها في فريق األصالة واملعاصرة بمجلس
املستشارين ،بل إن الكثيرمن املالحظات تعكس فقط أزمة التشغيل في
املغرب وهي أزمة ضاعفتها السياسات الحكومية خالل العشر سنوات
السابقة ،والتي جعلت الوكالة غير متموقعة كمرفق عمومي للتشغيل،
حيث ال يتجاوز عدد املسجلين في الوكالة سنويا فقط  %14في املتوسط،
مع محدودية البرامج التي تطلقها الوكالة على مستوى مواكبة حاملي
املشاريع من أجل خلق املقاوالت.
السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات املحترمة،
يغطي التقريرفي مجال الصحة والعمل االجتماعي ،مختلف املهمات
التي تتعلق بوضعية التغطية الصحية األساسية وبحكامة ودعم بعض
مجاالت املنظومة الصحية وتدبيرمراكزاستشفائية والقطب االجتماعي،
وكذا اإلعانات املمنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية ،وإذ
نثمن الخالصات التي وصلت إليها مختلف املهام الرقابية ،ونعتبر أن ما
كشفت عنه جائحة "كوفيد "19-يزكي بامللموس العجزالحاصل في تدبير
قطاع الصحة والعمل االجتماعي باملغرب ،ويثير املسؤولية السياسية
كذلك للحكومات املتعاقبة.
حيث أكد التقرير في إطار املهمة الرقابية للمجلس ملختلف مكونات
التغطية الصحية األساسية املحدثة بموجب القانون رقم ،65.00
والتي شملت تقييم مستوى تغطية الساكنة ،والنفقات واملوارد،
ودراسة التوازن املالي ،وإطار الحكامة للخدمات التي تضمنها املنظومة،
وهو تقييم من وجهة نظرنا في فريق األصالة واملعاصرة جاء في وقت
املناسب ،خاصة بالتزامن مع إطالق جاللة امللك محمد السادس نصره
هللا للورش االستراتيجي للحماية االجتماعية.
وانطالقا من خالصات التقرير نسجل أن ثلث سكان املغرب
( )%31.2ال يزالون خارج نطاق التغطية الصحية األساسية ،مع عدم
استقرار في املوارد املخصصة لنظام املساعدة الطبية ،مقابل تصاعد
مستمرلنفقات التغطية الصحية األساسية (من  1.72ملياردرهم سنة
 2015إلى  2.4مليار درهم سنة  ،)2019ناهيك عن مشاكل مرتبطة
بغياب إطار عام لحكامة نظام التغطية الصحية األساسية ،وانطالقا
من هذه الخالصات وفي أفق تعميم نظام التامين اإلجباري األسا�سي عن
املرض ،نثمن املجهود الحكومي الجبار في عالقة بتنزيل ورش الحماية
االجتماعية.
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إننا في فريق األصالة واملعاصرة بمجلس املستشارين نثمن الجهود
التي تقوم بها املحاكم املالية على املستوى الجهوي ،كما نعبرعن االعتزاز
بالكفاءات نساء ورجال املجالس الجهوية للحسابات ،وهي مجهودات
نتجت عنها خالل الفترة  2020 – 2019أزيد من  558مهمة رقابية،
تغطي مجال الحكامة الترابية وتدبير املرافق واملشاريع والتجهيزات
العمومية املحلية.
وفي سياق تدخل فريق األصالة واملعاصرة بمجلس املستشارين ،في
مجال الحكامة الترابية وتدبير املرافق واملشاريع ،وعلى مستوى مهمة
الرقابة الخاصة بتدبير النفقات املنزلية والنفايات املماثلة لها الذي
أطلق سنة  2008ويغطي الفترة  ،2022 - 2008فقد سجل قضاة
املجلس األعلى للحسابات مجموعة من املالحظات تتمثل في أن غالبية
األهداف املسطرة في البرنامج عرفت تفاوتا كبيرا في اإلنجاز ،حيث لم
تتجاوز نسبة إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات  %43سنة  ،2020كما
سجل التقرير مالحظات على مستوى إجمالي النفقات املنجزة إلى غاية
سنة  2020والذي لم يتجاوز  %53من الغالف املالي اإلجمالي الذي تم
رصده ،باإلضافة إلى مشاكل تتعلق بالحكامة ،ونحن في فريق األصالة
واملعاصرة بمجلس املستشارين ،نذهب إلى التأكيد على التوصيات
املقدمة للمتدخلين في تنفيذ البرامج والتي تتطلب من الحكومة الحالية
مراجعة املقاربة والنموذج االقتصادي في البرامج املقبلة.
وفي نفس السياق ،فقد اهتم تقريراملجلس األعلى للحسابات بتقييم
البرنامج الوطني املندمج لتدبير الجمعيات ملرفق توزيع املاء الصالح
للشرب في الوسط القروي والذي انطلق سنة  ،1995وهو التقييم الذي
شمل  917جماعة من أصل  1282جماعة قروية (أي ما يمثل ،)%72
والذي وقف عند الجوانب اإليجابية لتدبيرالجمعيات ملرفق توزيع املاء
الصالح للشرب ،سواء على مستوى تغطية عجز الجماعات القروية
أو قرب الجمعيات من الساكنة أو خلق فرص شغل جديدة بالوسط
القروي.
إننا في فريق األصالة واملعاصرة بمجلس املستشارين ،وإذ ننوه
باملجهود املبذول من طرفكم وعبركم كل قاضيات وقضاة وأطراملجلس،
املؤتمنين على تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة ،وحسن
نجاعة تدخل املحاكم املالية بما يكرس االرتقاء بأدائها والرفع من أثر
أعمالها ،فإننا باملقابل نثيرانتباهكم إلى العديد من املالحظات التي تحد
من الوصول إلى املبتغى الدستوري لعمل املجلس:
 -1جزء كبير من أعمال الرقابة التي يطلقها املجلس ال تستجيب
النشغاالت وانتظارات األطراف املعنية والفاعلين االقتصاديين والرأي
العام واملواطنين ،بما يثيرعدة أسئلة من قبيل االستقاللية واملوضوعية
والحياد؛
 -2مقاربة التقارير وأعمال املجلس ،تنحصر في الكشف عن
االختالالت املالية والتدبيرية ،وال تغوص في تقييم مستويات تنزيل
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البرامج والسياسات العمومية وأثرها على املستوى املعي�شي للمواطن،
وعلى االستثماروحلق الثروة وفرص الشغل؛
 -3إشكالية تفعيل مخرجات وتوصيات املحاكم املالية ،وضعف
قدرتها على التأثير على التدبير العمومي وعلى حياة املواطنين ،مع غياب
تقاريرعلى مستوى تتبع االستجابة القطاعية للتوصيات.
وشكرا على حسن انتباهكم.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
أعطي الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

املستشارالسيد محمد حلمي:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يسعدني أن أتناول الكلمة اليوم باسم الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية للمساهمة في مناقشة عرض السيدة الرئيس األول للمجلس
األعلى للحسابات أمام مجلسنا املوقر ،وهي مناسبة نستحضر من
خاللها اإلرهاصات األولى النبثاق هذه املؤسسة منذ إحداث اللجنة
الوطنية للحسابات منذ سنة  ،1960ومرورا باملذكرة التاريخية لحزب
االستقالل املرفوعة إلى امللك الراحل الحسن الثاني ،طيب هللا ثراه
سنة  ،1961وبمختلف املحطات واألحداث واملواقف العظيمة التي مر
منها مسار دسترة هذه املؤسسة ،وال تفوتني هذه املناسبة من دون أن
أثمن العمل الجاد الذي يضطلع به املجلس األعلى واملجالس الجهوية
للحسابات في الكشف عن املشاكل التي تعرفها منظومة التدبير املالي
العمومي.
ونظرا لتعدد املجاالت التي أبدى فيها املجلس مالحظاته سنكتفي
في مداخلتنا باملناقشة في بعض القطاعات التي تم االتفاق بشأنها بين
مكونات مجل�سي النواب واملستشارين ،وذلك من أجل تعميق النقاش
العمومي ببالدنا حول إشكالية التدبيرالعمومي.
ولعل أولى هذه القضايا ،السيد الرئيس ،ما يتعلق باملالحظات
املقدمة بخصوص قطاع الصحة والعمل االجتماعي ،وعلى الخصوص
واقع التغطية الصحية األساسية خالل الفترة ما بين  2006و،2019
والتي تكشف عن أرقام صادمة ،ذلك أن ثلث السكان الزالوا خارج
نطاقها ،خصوصا بالنسبة للعاملين غير األجراء ،إضافة إلى االرتفاع
املستمر لنفقات التغطية الصحية األساسية ،سواء بالنسبة لنظام
املساعدة الطبية أو بالنسبة لنظام التأمين اإلجباري األسا�سي على
املرض.
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وفي هذا الصدد ،فإن الفريق االستقاللي ينبه إلى ضرورة إيجاد
الحلول إلقرار التوازن املالي وضمان دمقرطة نظام التغطية الصحية
األساسية ،فإذا كان صندوق الضمان االجتماعي يتوفر على مؤشرات
مقبولة على املدى املتوسط ،فإن "الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط
االجتماعي" سجل أول نتيجة سلبية سنة  ،2019ليتلوها بعد ذلك عجز
عام ابتداء من سنة  ،2017إذ يالحظ أن االشتراكات واملساهمات لم
تعد تغطي نفقات الخدمات الطبية ونفقات االستغالل واالحتياطات
التقنية.
إن هذا الوضع يدفعنا في الفريق االستقاللي إلى دق ناقوس الخطر
بخصوص هذا النظام واإلسراع بوضع نظام مالئم خاص بحكامة
منظومة التغطية الصحية األساسية في شموليتها وإحداث هيئة
ضبط مستقلة تتمتع بالصالحيات والوسائل الالزمة ،كما ذهب إلى
ذلك التقرير ،ولعل التوجه القوي للحكومة للنهوض بالعرض الصحي
خالل هذه السنة ،سواء عبر تعزيز البنيات التحتية االستشفائية،
إحداث مستشفيات جامعية بالرباط والعيون وأكادير 600 ،مليون
درهم لتأهيل  1500مؤسسة من مؤسسات الرعاية االجتماعية
واملستوصفات  30مركز استشفائي ،ليعبروا بحق عن إرادة الحكومة
لتجاوز التركة الثقيلة من التدبيروالتي عرى التقريرعن جزء منها.
حضرات السيدات والسادة،
يتعلق املحور الثاني من هذه املداخلة بالحكامة الترابية وتدبير
املرافق واملشاريع والتجهيزات العمومية املحلية ،ولعل القضية األولى
تتعلق باملشروع الجهوية املتقدمة ،ذلك أن املالحظات التي يقدمها
التقرير بهذا الخصوص تم استباقها في البرنامج الحكومي الحالي ،مما
يؤكد اإلدراك العميق لهذه الحكومة ووزارة الداخلية بأهمية استكمال
تنزيل الجهوية املتقدمة بأهدافها التنموية.
وال أدل على ذلك من تخصيص القانون املالي لسنة  2022لغالف
مالي بقيمة  10مالييردرهم لتمويل ميزانية الجهات ،وهو ما من شأنه أن
يسهم في تأهيل املجالس الجهوية لرفع التحديات التنموية الكبرى ،لكن
تحقيق هذا في تقديرنا ،مرتبط أيضا بضرورة تحقيق التوزيع العادل
والفعال للمشاريع العمومية حسب الجهات واألقاليم.
وتقودنا هذه املالحظة إلى إثارة الصعوبات على مستوى التنفيذ أو
على مستوى االستغالل ،التي تعرفها عملية تدبير العديد من املشاريع
العمومية على مستوى جهات اململكة ،وأثرذلك على عيش املواطن.
وفي هذا الصدد ،نذكر بمضمون الخطاب امللكي السامي ،بمناسبة
الذكرى  15لعيد العرش املجيد ،ملا خاطب جاللته األمة املغربية:
"املواطن املغربي كيفما كان مستواه املادي واالجتماعي ،وأينما كان
في القرية أو في املدينة ،يشعر بتحسن ملموس في حياته العمومية،
بفضل هذه األوراش واإلصالحات" .انتهى كالم جاللة امللك ،نصره هللا
وأيده.

عدد 4 - 131ةجحلا وذ 4وذ 4(44ويلوي 4وي )4

إن مالحظات الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،بهذا الخصوص
نتفق جملة وتفصيال مع خالصة التقرير ،خصوصا فيما يتعلق بضرورة
توفير األطر واملوارد البشرية واملالية الكافية الرتقاء بالهيئات الترابية،
ذلك أن نسبة التأطير بالجماعات الترابية تظل في مستويات جد
ضعيفة.
حضرات السيدات والسادة،
إن الترافع حول الحكامة الترابية ال يكتمل بدون طرح قضية مهمة
تطرق لها تقرير املجلس األعلى للحسابات ،تتعلق باملشاكل التي يعرفها
تدبير أسواق البيع بالجملة والخضر والفواكه ،والتي تنعكس سلبا
على مستوى ضعف املداخيل الجبائية للجماعات الحاضنة ،وهو أمر
يستدعي من الحكومة ومن البرملان مراجعة املنظومة القانونية وتشديد
عمليات املراقبة على الوكالء داخل هذه األسواق ،وأيضا العمل على
منع أسواق الجملة غيرالنظامية.
حضرات السيدات والسادة،
لقد سجل تقرير املجلس األعلى للحسابات مجموعة من املالحظات
بخصوص بعض املؤسسات والبرامج املنضوية تحت إطار القطاعات
اإلنتاجية ،ولعل أهمها على اإلطالق ما يرتبط بمخطط تنمية التجارة
والتوزيع "رواج".
وإذا كنا في الفريق االستقاللي نتفق على مجموعة من املالحظات
املقدمة بخصوص املخطط ،غيرأن ما يبعث على االرتياح هي الديناميكية
القوية التي يعرفها قطاع الصناعة والتجارة ،ذلك أن الحصيلة املنجزة
تؤكد أن البرامج املتبعة مندمجة في إطار رؤية استراتيجية واضحة
وبأولويات دقيقة ،واملثال هو توجه الوزارة إلى استبدال الواردات
باملنتوجات املحلية ،من خالل بنك للمشاريع الصناعية واالستثمارات
الكبرى ،أسفرت على خلق اآلالف من مناصب الشغل ،مما من شأنه أن
يساهم في دعم مقومات السيادة االقتصادية الوطنية.
حضرات السيدات والسادة،
ختاما ،ننهئ أنفسنا باملضمون العلمي واملوضوعي لهذا املنتوج
الرقابي ،وأعتقد أنه علينا جميعا ،حكومة وبرملانا ،أن نواصل املسار
التطوري الذي تعرفه التجربة املغربية في مجال الرقابة العليا والعمل
على مراجعة تعديل القانون املنظم لعمل القا�ضي املالي واملحاكم
املالية ،وفق منظور شمولي يروم توسيع اختصاصاته بما يسهم في
إصالح منظومة التدبيرالعمومي.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للفريق الحركي.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي للمساهمة في مناقشة تقرير
املجلس األعلى للحسابات املعروض على أنظار مجلسنا املوقر ،وهي
لحظة دستورية سنوية تمكننا كبرملان من ممارسة وظيفتنا الرقابية بناء
على هذه التقارير ،وللوقوف على واقع عدد من القطاعات واملؤسسات،
ومساءلة الحكومة ومختلف املؤسسات املعنية حول مدى تفاعلها مع
اإلشكاليات واالختالالت املسجلة واقتراح الحلول والبدائل.
السيد الرئيس املحترم،
اسمحوا لي في البداية في مستهل مداخلتنا أن أتقدم بالشكر،
باسم الفريق الحركي ،للسيدة املحترمة الرئيس األول للمجلس األعلى
للحسابات ولقضاة وألطر هذه املؤسسة الدستورية على عملهم
الدؤوب ،بكل مسؤولية وتفان وفي نكران للذات ،لحماية املال العام
وإنجاز هذه التقارير الهامة التي  -ال محالة  -تشكل مرجعا أساسيا
للحكومة في تقويم سياساتها العمومية ومنهجيتها التدبيرية ،وللبرملان
في ممارسة مهامه الرقابية ،ولألكاديميين والباحثين في تدريس آليات
وميكانيزمات التدقيق واالفتحاص من أجل حكامة جيدة ،وهي مناسبة
لدعوة الحكومة مجددا إلى توفير اإلمكانيات املالية والبشرية الكافية
والكفيلة بممارسة املجلس األعلى للحسابات واملجالس الجهوية ملهامها
على أكمل وجه ولتنزيل مخططه االستراتيجي الهام.
السيد الرئيس املحترم،
وألن املجال ال يتسع للخوض في جميع القطاعات واملحاور التي
تضمنها هذا التقرير ،سنكتفي بمناقشة القطاعات ذات البعد التنموي
والحمولة االستراتيجية ،بمنظور يقوم على مساءلة أثر مضامين
التقرير والتقارير املماثلة في السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة
واملؤسسات القطاعية ،والجماعات الترابية وقياس منسوب الشفافية
وربط املسؤولية باملحاسبة في تدبيرالشأن العام.
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السيد الرئيس املحترم،
ونحن نناقش مضامين هذا التقرير ،ومن باب اإليمان بروح مغرب
املؤسسات واالستمرارية املتجددة ،فالحكومة الحالية مدعوة إلى العمل
بتدبير التراكم اإليجابي الذي حققته بالدنا وإبداع الحلول للنقائص
واإلشكاليات واالختالالت التي تبرزها مثل هذه التقارير ،بعيدا عن وهم
القطيعة املزعومة ،ومواصلة العمل بمقاربة انتقائية تأخذ من املا�ضي
ما تريد وتترك ما يفيد ،والخروج من بالغة التبريرإلى الجرأة في التقرير.
وألن الجميع له بصمات راسخة في هذا اإلرث بإيجابياته وسلبياته
وللوطن ذاكرة قوية.
السيد الرئيس املحترم،
صلة بما سبق ،ومن منطلق التقييم والتقويم ،ومن باب الواقعية
واملوضوعية التي تميز مواقفنا دائما في الحركة الشعبية ،فإننا نؤكد
على أن مدخل اإلصالح الفعلي هو تطويرسياسة تدبيراملالية العمومية،
والخروج من املنظور املحاسباتي الضيق برؤية تبدع الحلول في مجال
تنويع املوارد ،وإنتاج الثروة بدل التسابق نحو املواقع لتوزيعها،
فمشكلتنا اليوم كما األمس ليست في قلة املوارد ،ولكن في سوء تدبيرها،
وفي اعتماد أسلوب التدبيربالوسائل وليس بالنتائج.
إنه مشكل الحكامة والعجز في جعل حقوق الوطن واملجتمع فوق
حسابات الزمن الحكومي العابر ،وفوق تعاقب املصالح الحزبية
الصغيرة والضيقة.
وفي هذا السياق وفي مجال السياسة االجتماعية فالتقرير شخص
الوضعية املالية الصعبة للعديد من الصناديق واملؤسسات ذات
الصلة بالتغطية الصحية والحماية االجتماعية ،منها املفلسة ومنها
املقبلة على اإلفالس ،وهي وضعية تسائل الحكومة ووعودها االنتخابية
عن الحلول العملية إلصالح هذه البنية املؤسساتية قبل اإلفراط في
تسويق منجزات غير ملموسة حول الورش امللكي االستراتيجي لتعميم
الحماية االجتماعية.
فما هوتصور الحكومة إلصالح أنظمة التقاعد ومعالجة اختالالتها؟
وما هي حلول الحكومة ملعالجة وضعية مؤسسات التأمين وأنظمة
التغطية الصحية األساسية واملساعدة الطبية قبل اإلعالن عن حذفها
بمبرر تعميم التغطية الصحية؟ وهو قراريخفي إرادة حكومية لالنتقال
من الخدمة املجانية إلى خيار الخدمات االجتماعية املؤدى عنها ،وإال
فلتكشف الحكومة عن مقدار مساهمة واشتراك الفئات االجتماعية
املستهدفة بالتغطية الصحية بما فيها الفئات املعوزة.
السيد الرئيس املحترم،
بخصوص سالسل اإلنتاج ،ودون العودة إلى التشخيص الوارد في
التقرير ،نعتبر أن اختالالت هذا القطاع في عالقته بالسياسة الفالحية
والتجارية عموما يطرح سؤاال كبيرا حول مآل األمن الغذائي ببالدنا
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ومدى نجاعة املخططات القطاعية التي أجمعنا جميعا على نجاحها،
وإذا بنا نجد أنفسنا كمغاربة أمام سؤال االكتفاء الذاتي حتى في
املنتوجات املحلية ،في ظل أزمة الوباء والغالء وشح السماء ،وبمبرر
أزمة عاملية دون تقديم البدائل املوازية.
السيد الرئيس املحترم
بخصوص الحكامة الترابية وبعد الوالية التأسيسية للجهوية
املتقدمة ،وإذ ننوه باملجهودات املبذولة ،فإننا نسائل الحكومة عن مآل
األوراش املفتوحة في املرحلة السابقة:
 فماذا عن تنزيل ميثاق الالتمركزاإلداري؟ وما هي اإلجرءات امللموسة للقطاعات الحكومية لتمكين الجهاتوالجماعات الترابية عموما من ممارسة اختصاصاتها الذاتية وباألحرى
االختصاصات املشتركة واملنقولة؟
 وما هي التدابيراملتخذة لتقوية وتأهيل اإلدارة املالية في الجماعاتالترابية لتفادي سقوط الفاعل السيا�سي الترابي في املخالفات عن قصد
أو بدون قصد؟
 وأين يتجلى عمل باقي القطاعات الحكومية لتفعيل الخيارالجهوي ،أسوة بقطاع الداخلية الذي يظل الوحيد املواكب لهذا
الورش االستراتيجي؟
ختاما ،وألن الحيز الزمني ال يكفي ،نكتفي بهذه املالحظات العامة،
مؤكدين مرة أخرى أن الحكومة ملزمة بتقديم مشروع قانون مالي
تعديلي بدل اللجوء إلى استعمال هوامش القانون عبر مراسيم ،بعد
استنفاذ اعتمادات هوامش امليزانية.
وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير بالدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب
الجاللة امللك محمد السادس ،نصره هللا وأيده.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
وبعد استكمال كلمتي السيد الرئيس ،البد أن أحتج مرة أخرى على
هذه املنصة التي ال تليق بالسادة البرملانيين.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس.
احتجاجك مقبول وأعدك بتغييرها ،ونحن في صدد التغيير.
شكرا السيد الرئيس املحترم.
لكلمة اآلن للفريق االشتراكي.
تفضل ،السيد الرئيس املحترم ،في حدود  7دقائق ونصف.

املستشارالسيد يوسف أيذي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
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السيدة والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
تابعنا باهتمام بالغ ،كفريق اتحادي بمجلس املستشارين،
عرض السيدة رئيسة املجلس األعلى للحسابات أمام أنظار السيدات
املستشارات والسادة املستشارين ،كما عهدنا أنفسنا بذلك في كل
مناسبة دستورية ،بعدما تم رفع هذا التقريرتطبيقا ملقتضيات الفصل
 148من الدستور ،واملادة  100من القانون رقم  62.99املتعلق بمدونة
املحاكم املالية ،إلى حضرة صاحب الجاللة من طرف رئيسة املجلس
ثم إلى رئيس الحكومة ورئي�سي مجل�سي البرملان ،مما يكشف بامللموس
النهج التشاركي الذي تقوم عليه هذه املؤسسة الوطنية ،مكرسة في
نفس الوقت تحقيق مبدأ الحق في الحصول على املعلومة.
السيدات والسادة،
إن تعاطينا مع هذا العمل الجبار والغوص في مضامينه ومنهجيته،
يستدعي منا أن نثيراملعالم البارزة للسياق العام الدولي والوطني ،الذي
صيغ فيه هذا التقرير ،نظرا للعالقة الجدلية بين السياقين وما تفرزه
من إكراهات وتحديات ومخاطرمهددة وفق ثنائية التأثيروالتأثر.
نعيش اليوم ،السيدات والسادة ،في وضع دولي غيرمسبوق ،المسنا
املحاوالت الجارية هنا وهناك من أجل النهوض والتعافي االقتصادي
من تداعيات جائحة كورونا ومخلفاتها الكارثية على الدول والشعوب،
جائحة أظهرت الضعف والهشاشة االقتصادية والترهل االجتماعي حتى
في الدول التي كانت تصنف باألمس القريب دوال عظمى.
لقد مراملجتمع الدولي بأسره بمحنة اقتصادية واجتماعية وإنسانية
صعبة ،وبعد مجهودات وطنية ودولية مضنيه بدأت تباشيرالخروج من
األزمة تلوح في األفق وتتبدى بارقة أمل في االنتصار على الجائحة وعودة
الحياة ملجراها الطبيعي ،وفي خضم هذا الوضع ،استطاعت بالدنا،
بالقيادة املتبصرة والحكيمة لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا،
مسايرة هذه التحوالت والتحديات الدولية بما تستلزمه من يقظة
وصمود دفاعا عن املصالح العليا للدولة املغربية.
وفي هذا اإلطار ،شكلت رؤية جاللة امللك ملحاربة تداعيات
"كوفيد "19-مخرجا وحال ناجعا ،سواء من حيث استراتيجية التدابير
االحترازية ،أو من حيث توفير وتوظيف كل األوراق املتاحة لتوفير
اللقاحات بكمية وافرة وبمجانية ،وفي نفس الوقت بسياسة اليد
املمدودة نحوالعديد من الدول اإلفريقية من أجل مساعدتها على تجاوز
هذه األزمة ،في إطار تعزيز التضامن واالندماج اإلفريقي ،وقد حظيت
هذه التجربة املغربية في هذا املضمارباإلشادة والتنويه قاريا ودوليا.
كما تميزت الفترة التي شملها التقريربالوقع السلبي لألزمات الثنائية
التي عرقلت عالقاتنا مع عدد من الدول وخاصة الجارة الشمالية
اسبانيا ،أملانيا وفرنسا ،وهي أزمات عرفت طريقها للتسوية من خالل
احترام إرادة اململكة في بناء عالقات قوامها االحترام املتبادل واحترام
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املصالح العليا للدولة املغربية.
السيدات والسادة،
كنا دائما في الفريق االشتراكي نعتمد منهج القراءة والتفحص من
العام إلى الخاص ،من الدولي إلى الوطني ،بمنطق علمي وفكري مترسخ في
حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية حتى نكون على بينة تامة من
األمور ونتجنب السقوط في فخ ''جلد الذات'' ،وقد أبانت أزمة كوفيد
صحة منهجنا االستقرائي هذا.
ومن هذا املنطلق سيكون نقاشنا وتقييمنا للتقرير املوضوع بين
أيدينا ،ونشير بداية أن معالجة قضايانا الداخلية مدخل لقوة الدولة
املغربية على املستوى الدولي ودليل ناصع على تراص جبهتنا الداخلية،
وأن الوقت قد حان لنجعل من محطات مناقشة تقارير املجلس
األعلى للحسابات أوراشا وطنية لتقويم اإلعوجاجات وفق مبدأ ربط
املسؤولية باملحاسبة ،وليس من املجدي في �شيء اعتبار تقارير املجلس
مناسباتية ،ننتظرها عندما يحل موعدها الدستوري.
لقد سلط تقرير املجلس األعلى للحسابات في باب تناوله للقطاعات
اإلنتاجية الضوء على مكامن الخلل التي تعتري كل من قطاع الدواجن
وبرنامج "رواج" وأيضا في تناوله للوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات،
وشدد التقرير على وحدة الخلل املركزي بالنسبة لهذه القطاعات،
واملتمثل في غياب تصور حكومي وغياب تصور قطاعي لتدبيركل موضوع
على حدة وغياب تصور سيا�سي تنموي يجمع بين املديين القريب
والبعيد ،وهذا خلل جوهري يفترض طرح هذه القطاعات للنقاش
العمومي السيا�سي املسؤول من أجل تجاوز هذا النقص.
كما وقف التقرير عند تناوله لقطاع الدواجن على ظاهرة جلية
وبينة للمواطن املغربي الذي يظل ،هو والفالح ومربي املاشية ،رهينة
ولقمة سائغة إلرادة الوسطاء أو السماسرة الذين يتالعبون بجيوب
املواطنين وقدرتهم الشرائية أمام أعين السلطات العمومية التي يفترض
أنها ال تنام من أجل مصلحة الوطن واملواطن املغلوب على أمره.
وهذا األمر الذي ال ينطبق فقط على قطاع الدواجن ،بل على كل
أنواع اللحوم والخضر ،نثيره مجددا أمام مجلسنا املوقر لنثير انتباه
الحكومة بل ولنحذرها من املخاطر الجمة لسياسة إغماض العين عن
هكذا ظواهرخاصة وأننا على أبواب عيد األضحى املبارك.
إن انتشار ظاهرة الوسطاء ال تشكل عبئا فقط على حيوية
القطاعات االقتصادية املتضررة ،بل أخطر من ذلك تهدد تماسك
النسيج االجتماعي وسالمته من خالل ما تنطوي عليه من تأثير سلبي
مباشر على القوة الشرائية للمواطنين ،وما أحداث السوق األسبوعي
بإقليم القنيطرة للخضروسوق األكباش بالدارالبيضاء السنة املاضية
إال دليل وعينة بسيطة مما قد يقع في املستقبل ،ال قدرهللا ،إذا استمرت
الجهات املعنية في ضعف التحلي بالجدية والصرامة الالزمة في التعاطي
مع هذه الظواهراملتفاقمة.
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السيدات والسادة،
إننا نقدر اليوم املجهودات املبذولة لتطوير قطاع الصحة برؤية
وإستراتيجية متبصرة لصاحب الجاللة ،نصره هللا ،الذي يولي أهمية
مركزية لهذا القطاع الحيوي ،على اعتبار أن الحق في الصحة واألمن
الصحي احد املداخل األساسية للدولة االجتماعية ،والذي كان حبيس
منطق مركزي تكاد مظاهر تقدمه البسيطة متمركزة ببعض املدن
الكبرى فقط ،في حين كانت باقي الجهات واملناطق تعاني صعوبة الولوج
للخدمات العالجية في أبسط صورها.
نقول هذا الكالم ونحن واثقون أن القطاع الصحي ،كغيره من
القطاعات ،أصبح قادرا نسبيا على توليد الحلول املالئمة في حدودها
الدنيا للمشاكل القائمة شريطة نهج أق�صى مستويات الحكامة في
تدبير املوارد البشرية واملادية املتاحة على ندرتها والذهاب باإلصالحات
الهيكلية إلى أق�صى مدى يستجيب ملتطلبات االستراتيجية الصحية
والحماية االجتماعية التي أرادها جاللة امللك لعموم املغاربة.
السيدات والسادة،
ال نريد أن نطيل الكالم حول القطاعات التي تطرق لها تقريراملجلس
األعلى للحسابات ،فالجميع ،أحزابا نقابات ومؤسسات دستورية،
يجري نفس التشخيص ويتفق على نفس التقييم ،بل على املعالم
الكبرى للحلول املمكنة لإلشكاالت املطروحة ،لكننا نريد أن نثيراالنتباه
إلى موضوع آخر ال يقل أهمية ،ويتعلق بالحلول املمكنة لإلشكاالت
املطروحة..
شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
وشكرا الحترام الوقت.
الكلمة لفريق االتحاد العام للشغالين باملغرب ،في حدود  7دقائق
و 30ثانية كذلك.

املستشارة السيدة سليمة زيداني:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد العام للشغالين
باملغرب ،في هذه الجلسة السنوية املخصصة ملناقشة عرض السيدة
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال املحاكم املالية
برسم سنتي  ،2020-2019في املحور املخصص لقطاعات الصحة
والعمل االجتماعي.
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واسمحوا لي ،السيد الرئيس ،أن أعبر باسم فريق االتحاد العام
للشغالين باملغرب ،عن بالغ تقديرنا للعمل الوطني الرصين ،الذي ما
فتئ املجلس األعلى للحسابات ،يقوم به في إطار ممارسته الختصاصاته
الدستورية ،سيما ما يتعلق بالتعاون املثمر واملساعدة التي يقدمها
ملجل�سي البرملان طبقا ملقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة.
السيد الرئيس،
ماذا بوسعنا أن نضيف إلى املالحظات الوجيهة والتحليل العميق
الذي تضمنه تقرير املجلس األعلى للحسابات في املحور الخاص
بقطاعات الصحة والعمل االجتماعي؟ وهي على كل حال جزء من
التشخيص الذي لطاملا ردده ممثلو األمة أثناء مناقشة امليزانية الفرعية
للوزارة.
وبعيدا عن أي محاولة ضيقة الستغالل مضامين هذا التقرير لجني
أي مكاسب كيفما كانت طبيعتها ،فإنه يهمنا وتفاعال مع مضامين هذا
التقريرالهام إبداء املالحظات التالية:
أوال :على خالف ما يردده البعض بأن مشكل القطاع هو مشكل قلة
االعتمادات ،إال أن هذا التقرير أكد على أن الخلل الهيكلي األبرز الذي
تعاني منه منظومة الصحة هو "ضعف الحكامة" ،ومعلوم لدى الجميع
أن ضعف الحكامة اليوم يشكل باب الشرور واملفاسد ،لذلك حق لنا
مجددا أن نردد وبوضوح" :الحكامة ،ثم الحكامة ،ثم الحكامة".
نعتبرإذن أنه آن األوان لنفض الغبارعن هيئات الحكامة التي ذكرها
التقرير ،سواء املجلس الوطني االستشاري للصحة أو اللجنة الوطنية
لعرض العالجات.
إن املالحظة التي سجلها املجلس يجب على الوزارة تنفيذها دون
إبطاء وهي "وضع نظام حكامة يتالءم مع املنظومة الصحية الوطنية
ويكون قابال للتطبيق"؛
ثانيا :ضرورة تجاوز األعطاب التي سجلها التقرير بخصوص النظام
املعلوماتي لوزارة الصحة ،لقد آن األوان إلحداث طفرة رقمية كبرى
تقطع مع الواقع الذي سجله املجلس؛
ثالثا :سجل املجلس مجددا مشكل نقص املوارد البشرية العاملة في
املراكزاالستشفائية اإلقليمية والجهوية التابعة ..العاملة في تلك املراكز
التي تشكل أولوية لضمان الجودة وكذا لتخفيف العبء على الشغيلة.
رابعا :إن اإلشكاليات املرتبطة باملوارد البشرية أعمق من ذلك،
فهي مرتبطة بشكل أساس بضرورة اإلسراع في إقرار النظام األسا�سي
الخاص بالوظيفة الصحية ،على أساس مقاربة تشاركية حقيقية مع
النقابات ،وليس انطالقا من جلسات استماع شكلية ،هذا عالوة على
وجوب إخراج مصنف الكفاءات واملهن إلى حيزالوجود وإعادة النظرفي
القانون املنظم ملؤسسة الحسن الثاني للنهوض بأوضاع شغيلة القطاع
الصحي العمومي.
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السيد الوزير،
هذه املؤسسة بحاجة إلى مرحلة جديدة تقطع مع املمارسات التي
سادت فيها لسنوات وتنهض على الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص
وحماية املال العام.
أما بخصوص مالحظات املجلس املسجلة ذات الصلة بالقطب
االجتماعي ،فهي بحاجة إلى جواب عاجل ،ألنه ال يتصور استمرار مثل
تلك االختالالت في القطب االجتماعي في ظل هدف ترسيخ دعائم
"الدولة االجتماعية" ،والذي رفعته هذه الحكومة ،والذي شرعت فعال
في العمل من أجل بلوغه.
لقد كان صادما لنا أن نقرأ في التقريرأن إعداد استراتيجية القطب
االجتماعي اتسم بنواقص عدة سواء ما يتعلق بالتشخيص أو الدراسات
املسبقة ،كيف إذن إلستراتيجية اعترتها مثل هذه العيوب الخطيرة في
اإلعداد أن تنجح في تحقيق أهدافها؟ بيد أن األخطر هو ما توصل إليه
قضاة املجلس األعلى للحسابات واملتعلق بكون إعداد مخطط العمل
لم يتم إال بشكل محدود.
السيد الرئيس،
نحن ال نعيد تكرار ما ورد في هذا التقرير من باب التكرار املجاني،
بل لكي نقول أن على الوزراء الذي يدبرون اليوم أن يتذكرو أن تقييم
ما يقومون به قادم ال محال ،لذلك عليهم أن يستفيدوا من هذه
املالحظات الوجيهة وأن يتفادوا السقوط فيها ،بل عليهم العمل وبسرعة
على معالجتها وإبداع الحلول الالزمة.
وفيما يتعلق بتدبير اإلعانات املمنوحة للجمعيات من طرف
القطاعات الوزارية ،فقد أوجز التقرير العطب البنيوي الذي يعتريها في
جملة واحدة "يفتقر إلى رؤية استراتيجية أفقية وشاملة ،بما يضمن
تجانس وتكامل تدخالت القطاعات الوزارية في هذا املجال".
لذلك ،نهيب بالحكومة اتخاذ ما يلزم من التدابير لإلعمال السريع
للمالحظات الوجيهة املقدمة في هذا املجال ،ونؤكد على أن أحد املداخل
الجوهرية من أجل حكامة الدعم العمومي املمنوح للجمعيات من طرف
الدولة هو النشر ..نعم يتعين على القطاعات الحكومية إعداد منصة
سهلة الولوج ومفتوحة للعموم ،تمكن كل مواطن من معرفة أوجه
صرف املال العام املقدم في صيغة إعانات للجمعيات.
وشكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة املستشارة املحترمة.
الكلمة لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.
تفضل السيد املستشارفي حدود  6دقائق.
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املستشارالسيد محمد ر�ضى الحميني:

املراجعة ،من خالل إنشاء هيئة اعتماد ُمستقلة معترف به ً
دوليا.

بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يطيب لي أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب ،بمناسبة مناقشة عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى
َُ
للحسابات ،املقدم أمام البرملان في الجلسة العامة املشتركة بتاريخ 11
ماي .2022
ُّ ُ
وبهذه املناسبة ،أود أن أعبر عن تقديرنا للعمل الكبير الذي يقوم

السيد الرئيس،
ً
إننا ندعو إلى التفاعل إيجابا مع مالحظات وتوصيات املجلس األعلى
َ
للحسابات ،ون َو ُّد أن نتقدم ببعض املقترحات التي من شأنها تجويد
مردودية "املنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة وتسيير املعهد
املغربي للتقييس" ،وذلك من خالل بعض التساؤالت:
َّ
أوال ،هل َمك َن ْت هذه املعايير من السماح للشركات بالوصول إلى

به املجلس األعلى للحسابات في مجال مراقبة املالية العامة وتعزيز قيم
الحكامة الجيدة.
َس َن َت َط َّر ُق ،في حدود َ
الح ِّيز الزمني املخصص لنا ،ملناقشة موضوعين
أساسيين:
املوضوع األول يتعلق باملنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة
وتسييراملعهد املغربي للتقييس؛
املوضوع الثاني املتعلق بالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل
والكفاءات.
لقد أثار تقرير املجلس األعلى للحسابات مجموعة من املالحظات
َ
تتعلق باملنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة وتسيير املعهد املغربي
للتقييس ،وذلك وفق النقط اآلتية:
على املستوى املؤسساتي واالستراتيجي :لوحظ عدم وجود سياسة
وطنية ُمتكاملة من حيث الجودة تسمح بتفعيل "نظام البنية التحتية
للجودة" ووضع خارطة طريق ُت ُ
شرك مختلف الفاعلين في القطاعين
العام والخاص؛
َ َّ
فيما يتعلق بمكونات نظام البنية التحتية للجودة ،أكد املجلس
ُ
األعلى على أنه بالرغم من التطور التكنولوجي املستمر في هذا املجال،
َ
فإن اإلطار القانوني لم يواكب هذا التطور ،بحيث لم يتم تحديث
النصوص القانونية منذ سنة 2012؛
فيما يتعلق بعملية "التقييس" ،أبرز املجلس على أن هذه العملية
ال تتمتع باألهمية املطلوبة ،وال يتم تزويدها باملوارد البشرية واإلطار
التنظيمي الكفيل بالترويج لها والتعريف بها.
على ضوء هذه املالحظات ،أو�صى املجلس األعلى للحسابات بأن
َ
تضع وزارة الصناعة والتجارة سياسة عامة لتطوير البنية التحتية
للجودة التي تجمع بين جميع املتدخلين في القطاع.
كما أن اإلطار املؤسساتي املتعلق بنظام االعتماد املغربي َي ْس َت ْو ِج ُب

أسواق جديدة أو حتى تطوير األسواق التي تتواجد فيها؟ بحيث إن
الشروط واملعايير املعتمدة يجب أن تكون مرتبطة خصوصا بالقدرة
التنافسية وأداء املقاوالت؛
بالنسبة للساحة  االقتصادية  الوطنية ،هل كان اللجوء إلى
استخدام املعايير له تأثير على املمارسات غير املهيكلة (les pratiques
)informelles؟
َ َّ
كما أنه ومن أجل أن ت َت َمكن املقاوالت من استيعاب الشروط
الجديدة بشكل أفضل يجب وضع أجندة " "Agendaمحددة للتواصل
َ
والتحسيس على مدار السنة ،وكذا تمكين الهيئة من اإلمكانات املادية
والبشرية من أجل القيام بدورها على أكمل وجه.
بالنسبة للمحور الثاني ديال املداخلة ديالنا اليوم ،تيخص الوكالة
الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ،فلقد أثار التقرير مجموعة من
املالحظات والتوصيات ،ومن أهمها:
املحور يتعلق بالوضعية االستراتيجية ،بحيث أبرز تقرير املجلس
ً
محدودا،
األعلى للحسابات أن دور الوكالة في تطويرسوق الشغل ال يزال
إذ أن دورها اقتصرفقط على الخريجين حاملي الشواهد.
النقطة الثانية تتعلق بدعم إنشاء املقاوالت ،فإن عدم وضوح الرؤية
ُ
بخصوص القوانين واألحكام التي تؤطر مهام الوكالة في هذا املجال،
جعلها غير قادرة على تحديد موقعها بوضوح في املنظومة املقاوالتية
والصناعية من خالل تأطيرإحداث املقاوالت ودعم التشغيل الذاتي.
وعلى ضوء ما سبق ،أو�صى املجلس بأن تعمل الوزارة الوصية على
القطاع على تعزيزتدخل الوكالة في مجال التوظيف.
َ
إننا ندعو إلى تثمين مالحظات وتوصيات املجلس األعلى للحسابات،
ُ
َ
ون َو ُّد أن نؤكد على الحاجة امل ِل َح ِة إلى تجديد نظام اإلدماج املنهي للوكالة
وتعزيز آليات الوساطة للتوظيف ،بما يتما�شى مع توصيات النموذج
التنموي الجديد ،والسيما من خالل خمس نقط أساسية:
 النقطة األولى ،تعزيز االرتباط مع املشغلين من أجل تأطير أفضللالحتياجاتَ ،
ودمج االتحاد العام ملقاوالت املغرب في هيئات حكامة
الوكالة؛
 -تكثيف برامج تعزيزالتوظيف؛
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 -تعزيزالتشغيل الذاتي من خالل تحسين دعم ريادة األعمال؛

واعتبارا لضيق الوقت نعرض عليكم أبرز املالحظات:

 -تنفيذ نظام صارم لتقييم البرامج؛

لقد كشف التقريرأن نزيف منظومتنا التعليمية الزال مستمرا على
الرغم من البرامج واملخططات وما كلفته من اعتمادات مالية عمومية
هائلة وخاصة بالنسبة للعالم القروي ،حيث الزالت بالدنا بعيدة عن
تعميم التمدرس وعن إحقاق املساواة بين الجنسين والحق في التعليم،
وغيرقادرة كذلك على الحد من الهدراملدر�سي خصوصا بين الفتيات كما
سجل التقرير ضعف البنيات التحتية التعليمية إذ ما يزيد عن 5000
مؤسسة تعليمية ال تتوفرعلى مراحيض وغيرمرتبطة باملاء والكهرباء.

 وأخيرا ،تعزيزوسائل الوكالة لتكثيف خدماتها وتحسين جودتها.وفي الختام ،أود أن نؤكد على انخراطنا الدائم في االتحاد العام
ملقاوالت املغرب في املساهمة في تنزيل التوصيات الواردة في تقرير
املجلس األعلى للحسابات ،بهدف تعزيزمبادئ الحكامة الجيدة وتحقيق
التنمية املنشودة ،تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد
السادس نصره هللا وأيده.
والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة لفريق االتحاد املغربي للشغل.

املستشارالسيد ميلود معصيد:
السيد الرئيس املحترم،
السيدة والسادة الوزراء املحترمون،
السادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن نتدخل اليوم باسم االتحاد املغربي للشغل ملناقشة
التقرير الذي تقدمت به السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى
للحسابات ،والذي تزامن إعداده وإصداره مع الوضعية االستثنائية التي
تعرفها بالدنا على املستويين االقتصادي واالجتماعي بفعل االنعكاسات
السلبية لجائحة كورونا والجفاف وموجة الغالء التي ما فتئت تتمدد
لتعم أغلب السلع والخدمات ،وكذلك بروزتحديات كبرى تتطلب تقوية
الدور االستراتيجي للدولة.
وال يمكننا أن نفوت هذه الفرصة دون أن ننوه باملجهودات املبذولة
من طرف املجلس األعلى للحسابات ،بناء على التوجهات اإلستراتيجية
الجديدة التي تم اعتمادها بعد تعيين السيدة الرئيس األول ،حيث
أصبح التقرير يركز بصفة حصرية على الخالصات املتعلقة بأهم
اإلشكاالت الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي وأثرها على املستوى
املعي�شي للمواطنين واملواطنات وعلى جلب االستثمارات وإنتاج الثروة
وخلق فرص الشغل.
السيد الرئيس املحترم،
لقد أثار التقرير مجموعة من النقائص التدبيرية واالختالالت التي
تعرفها بعض القطاعات والبرامج العمومية وهي كلها تؤكد على غياب
الحكامة والفعالية.
وبخصوص تلك البرامج التي تعنى بالعنصرالبشري كرافعة للتنمية
كالبرامج واإلصالحات الهيكلية بالقطاعات التعليم والصحة والتشغيل،

وهنا نعيد التأكيد على إنجاح أي إصالح ،البد أن يضمن الولوج
العادي لجميع املواطنين املدرسة العمومية ذات جودة ،واسترجاع
الثقة لألسر في التعليم العمومي يمر بالضرورة عبر جعل نساء ورجال
التعليم في صلب االهتمامات باإلنصات لهم ،واالستجابة ملطالبهم
واعتبارملف إصالح املنظومة التربوية ورش مجتمعي يهم الجميع.
كما وقف التقرير على محدودية الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل،
مؤكدا على أنها ال تزال غير متموقعة كمرفق عمومي للتشغيل وغير
قادرة على تدبير برامج تحسين قضية التشغيل من خالل التكوين وكذا
محدودية هذا امللموس في مواكبة خلق املقاوالت ودعم التشغيل الذاتي
أساسا.
وقد قدم هذا التقرير توصيات مهمة في هذا الشأن وهي مناسبة
لنؤكد على ضرورة قيام إصالح الحكومة إصالح ( )l’ANAPEC1التي
أصبحت وكالة تشغيل مؤقت وترسيخ الهشاشة بتمويل املال العام.
كما وقف التقرير على عدة اختالالت تهم قطاع الصحة رغم
املجهودات املبذولة أهمها النقص الكبيرفي املوارد البشرية وسوء تدبير
عديد من املراكز االستشفائية وعدم مالءمة البنيات التحتية ومعدات
االستقبال املر�ضى ورعايتهم وتقديم خدمات عالجية جيدة ،وأيضا
اختالالت على مستوى نظام املعلوماتي.
ونبه التقرير كذلك إلى الوضعية الصعبة واملقلقة التي تعاني منها
منظومة التقاعد والصعوبات املتفاقمة التي تواجه ديمومتها وتوازناتها
املالية ،حيث أنهى باإلسراع بإدخال إصالحات جوهرية وعميقة.
وفي هذا اإلطار ،ال يفوتنا أن نذكر بموقف االتحاد املغربي للشغل
الذي استبق حدث أزمة وانتقد بشدة املقاربة املحاسباتية التجزيئية
مللف التقاعد باعتماد القرار الثالثي امللعون ،زيادة إجبارية في سن
التقاعد والرفع من االقتطاعات وتقليص قيمة املعاش ودعا إلى
معالجتها بعيدا عن اإلجراءات الترقيعية األحادية.
وفي الختام ،فإن فريق االتحاد املغربي للشغل نأمل أن تستثمر
الحكومة توصيات واستنتاجات تقرير املجلس األعلى للحسابات
ومعالجة االختالالت وتقويمها مع إشراك املؤسسة البرملانية في تنفيذ
Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences
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وتتبع هذه التوصيات وبما يساهم في تجويد تدبيرالشأن العام ومحاربة
مختلف تجليات الفساد والريع ،وخلق مناخ جاذب لالستثمار وذك
خدمة للوطن واملواطنين.
كما نطمح أن ينكب املجلس األعلى للحسابات مستقبال باعتباره
املؤسسة الرقابية األولى في البالد على دراسة االمتيازات والتحفيزات
واإلعفاءات الضريبية واالستثمارات العمومية وقياس مدى أثرها على
التشغيل ببالدنا ،وعلى مستوى العيش اليومي للمواطنين واملواطنات.
شكرا على حسن إنصاتكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة ملجموعة الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

املستشارالسيد عبد الكريم شهيد:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،
السيدتين والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتدخل باسم مجموعة الدستوري الديمقراطي
االجتماعي بمجلس املستشارين في مناقشة عرض السيدة الرئيس
األول للمجلس األعلى للحسابات أمام البرملان حول أعمال املحاكم
املالية ،طبقا ملقتضيات الفصل  148من الدستور ومقتضيات الباب
الثالث من الجزء الثامن للنظام الداخلي ملجلس املستشارين ،منوها في
البداية بالقيمة املضافة لعرض السيدة الرئيس األول من حيث عمق
املضامين ،التي جاءت في العرض أو من حيث التقرير السنوي للمجلس
األعلى للحسابات برسم سنتي  2019و.2020
حيث يتبين أن املجلس األعلى للحسابات أضحى مؤسسة وطنية
للحكامة وحسن التدبيروضمان الشفافية وربط املسؤولية باملحاسبة،
من خالل مهمات الرقابة العليا على املالية العمومية ،وهي أدواردستورية
أسندها الدستور للمجلس األعلى واملجالس الجهوية للحسابات ،وذلك
ما يجعل هذا اللقاء اليوم لحظة دستورية نعتز بها كمنتخبين ،ونسجل
من خاللها املجهودات الكبيرة التي يقوم بها املجلس األعلى واملجالس
الجهوية ملمارسة مهمة الرقابة والتوجيه واملواكبة ملختلف أوجه
التدبير العمومي وتنزيل السياسات العمومية ومراقبة وحماية صرف
املال العام ،بهدف ضمان األهداف املسطرة له بما يتما�شى والكفاءة
والفعالية الضروريتين الكفيلتين بتحقيق األثر والوقع اإليجابي على
عموم املواطنين على االستثماروالشغل.
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نسجل أيضا بعد اطالعنا على خالصات التقرير أن مهام الرقابة
والتتبع شملت قطاعات حكومية مختلفة ،القطاعات املالية واإلدارية،
قطاعات التجهيز واإلسكان ،قطاعات التربية والتكوين والرياضة،
قطاعات الصحة والعمل االجتماعي ثم الحكامة الترابية وتدبير املرافق
واملشاريع والتجهيزات العمومية املحلية ،كما أنها شملت التراب الوطني
للمملكة وتسجل أيضا الغايات البيداغوجية للقرارات واألحكام
الصادرة سواء على مستوى املجلس األعلى أو املجالس الجهوية
والتي تتوخى تحسين األداء وتجويد التدبير وتأهيل اآلمرين بالصرف
واملحاسبين العموميين.
وباملناسبة ،نلتمس من السيدة الرئيس األول ومن كل الساهرين
على عمل هذه املؤسسة وألجل ضمان الحكامة الجيدة ،التفكير في
صيغ دستورية وتشريعية لتطويراختصاصات املجلس األعلى ،بإضافة
اختصاص املشورة في األمور املستعصية وما يطرحه التدبير املالي من
إشكاليات إدارية وقانونية واقعية حتى يتطور اختصاص املجلس
األعلى من الرقابة فقط إلى تقديم املشورة وتوجيه اآلمرين بالصرف
واملحاسبين العموميين لتفادي األخطاء واملخالفات غير القصدية،
والتي تكون نابعة من فهم خاطئ لبعض املقتضيات أو الطبيعة املعقدة
للمشاكل املطروحة في املمارسة.
كما أنه يجب التفكير في برامج تكوينية يسهر عليها املجلس األعلى
لفائدة اآلمرين بالصرف واملحاسبين العموميين وكل من له صلة
بصرف املال العام.
نشكركم ،السيدة الرئيس األول ،ومن خاللكم كافة القضاة ورؤساء
الغرف باملجلس األعلى واملجالس الجهوية.
وشكرا للجميع والسالم عليكم.
والسالم عليكم.

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

املستشارة السيدة فاطمة زكاغ:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
أتشرف أن أتدخل باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل ملناقشة التقرير املجلس األعلى للحسابات ،وبالنظر لألهمية
البالغة لهذه التقاريرالتي تقدم باإلضافة إلى تشخيص مكامن الخلل في

10864

الجريدة الرسمية للبرملان

القطاعات ،أيضا تدقيق الحسابات للمالية العمومية.
إن املقتضيات الدستورية تستوجب الترجمة الفعلية لهذه التقارير
عوض وضعها في الرفوف ،وهذا ما يستدعي املناقشة والدراسة املعمقة
لهذه التقارير وتنزيل وتفعيل توصياتها ومعالجة االختالالت املسجلة،
وذلك تطبيقا للمبدأ الدستوري "ربط املسؤولية باملحاسبة" من أجل
بناء دول الحق والقانون.
إن استرجاع الثقة في املؤسسات الدستورية يستلزم منها أداء
وظيفتها املتمثلة في الرقابة واملساءلة واملحاسبة وتحمل املسؤولية
على جميع املستويات املؤسساتي التشريعي والحكماتي وكذا تكريس
مبدأ الشفافية ،وحيث نعتبر في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
أن الحماية االجتماعية من العناصر األساسية لتحقيق العدالة
االجتماعية ،فإننا ساهمنا إلى جانب باقي الشركاء االجتماعيين في بناء
أنظمة للحماية االجتماعية ،تمثل مكتسبات اجتماعية مهمة ،ولكنها
ال ترقى إلى مستوى طموحنا إلى الحماية االجتماعية الشمولية لكافة
املواطنات واملواطنين في كل مراحل حياتهم.
وتعترض التغطية الصحية األساسية املكون الرئي�سي ملنظومة
الحماية االجتماعية املحدثة بموجب القانون رقم  65.00عدة صعوبات
تحول دون توفير خدمات باملستوى الالئق لفائدة املشمولين بهذه
التغطية ،عالوة على الفشل املدوي لنظام املساعدة الطبية الذي حال
دون استفادة الفئات الفقيرة والهشة من التغطية الصحية ،التي تعتبر
حقا من حقوق املواطنة بموجب الفصل  61من الدستوري.
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ومن جهة ثانية فإن حكامة مؤسسات تدبير أنظمة التغطية
الصحية تتميز بضعف تمثيل منخرطيها عن طريق املنظمات النقابية
في أجهزتها التداولية.
إننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نعتبر أن تعميم التغطية
الصحية ينبغي أن يحتل مكانة متميزة ضمن أوليات الدولة ،باعتبار
أن الصحة حق من حقوق اإلنسان وأن اإلصالح الحقيقي للمنظومة
الصحية يمر عبر سن سياسة ملحاربة الفساد اإلداري واملالي املستشري
بالقطاع واعتماد املقاربة التشاركية في مراجعة الترسانة القانونية
املؤطرة للقطاع عبرمؤسسة الحواراالجتماعي.
وفي هذا الصدد ،فقد سبق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن
تقدمت بمقترحات ،أهمها:
 توحيد وتجميع أنظمة التعاضد بالقطاع العام؛ تطوير منظومة الصحة العمومية بالتركيز على إصالح املؤسساتاالستشفائية العمومية كقاعدة إستراتيجية للنهوض بالتغطية
الصحية؛
 تقليص تكلفة الخدمات الصحية واالستشفائية التي يتحملهااملواطن عن طريق الحد من الفارق بين اللوائح الوطنية لألسعارالقادرة
لالسترجاع واألسعارالحقيقية بالقطاعات الطبية الخاصة والحرة؛
 تمكين الجميع من بطاقة موحدة ألداء الخدمات الصحيةواالستشفائية.

وقد وقف تقرير املجلس األعلى للحسابات برسم سنتي 2019
و 2020الذي نحن بصدد مناقشته اليوم على حصيلة التغطية
الصحية األساسية خالل الفترة ما بين سنتي  2018و ،2019فتبين أن
نسبة تغطية الساكنة تظل ضعيفة ،بحيث أن ما يناهز ثلث الساكنة
ال يزالون خارج نطاق هذه التغطية ،عالوة على اختالالت عميقة اعترت
منظومة الحكامة واختالالت في التوازنات املالية ملكونات التغطية
الصحية األساسية ،خاصة نظام املساعدة الطبية الذي ثبت عجز في
تمويله.

املستشارالسيد املصطفى الدحماني:

السيدات والسادة،
لقد نصت ديباجة القانون رقم  65.00بمثابة التغطية الصحية
األساسية (الفقرة الخامسة منه) على أنه سيتم العمل تدريجيا على
توسيع هذا التأمين ليشمل جميع املواطنين بمختلف شرائحهم ،ومن
جهة ثانية فإن قانون اإلطار رقم  09.21املتعلق بالحماية االجتماعية
حدد أفق نهاية سنة  2022لتوسيع التغطية الصحية اإلجبارية ،وبالنظر
لالختالالت التي وقف عليها تقرير املجلس األعلى وتفاعل القطاعات
الوزارية املعنية في ظل الهندسة الحكومية الحالية التي لم تراع التقائية
السياسات العمومية في املجال الصحي ،بحيث تتوزع الصالحيات على
 3قطاعات وزارية :الصحة ،املالية والداخلية ،مما سيحد من فاعليتها.

بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على رسوله الكريم.
السيد الرئيس،
السادة أعضاء الحكومة،
السيدات والسادة ممثلي األمة،
اإلخوة املتتبعين واملتتبعات لهذا النقاش البرملاني الرفيع،
كما جاء في كلمة السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،
تشكل هذه الجلسات محطة لتفعيل مبدأ املساءلة وتعميق النقاش
العمومي حول إشكاالت التدبير العمومي وتنزيل السياسات والبرامج

شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة املستشارة.
وأعتذر ،انتهى الوقت.
والكلمة ملجموعة العدالة االجتماعية.
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العمومية وتقييمها ورصد االختالالت التي قد تعتريها ،واقتراح السبل
والبدائل الكفيلة بضمان أثرها اإليجابي على املواطن وعلى االستثمار
وعلى الشغل.
وهي مسؤولية نتحملها ونستحضر جسامتها ونحن مقيدون بحيز
زمني جد ضيق للمساهمة بالكلمة املسؤولة في جعل هذه املناقشة في
مستوى ما يصبو إليه الدستور وما ينتظره منا الشعب املغربي وما حثنا
عليه صاحب الجاللة ،حفظه هللا ،في توجيهاته بمناسبة افتتاح السنة
التشريعية الجارية.
لقد أحاط عرض السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات
بخالصات التقرير السنوي للمجلس األعلى للمجالس الجهوية برسم
سنتي  2019و 2020ومختلف املالحظات والتوصيات املتضمنة فيه،
واملتعلقة بمجاالت اختصاص املجلس ،وتمت هيكلة عرض السيدة
الرئيس األول على أساس أربع فئات من التحديات.
وبالنظرإلى ضيق الوقت وخصوصية املجلس ،واعتبارا لكون أعضاء
مجموعة العدالة االجتماعية يستمدون نيابتهم من األمة ومنتخبون
من طرف أعضاء الجماعات الترابية ،فقد استقراختياراملجموعة على
التركيز على الفئة الرابعة من التحديات ،والتي تتعلق بالتدبير األنجع
للمشاريع العمومية املنجزة على مستوى جهات اململكة.
فقد انصب تركيز املجلس على مجموعة من مهام التدقيق املتعلقة
بتدبير املشاريع العمومية املنجزة على مستوى جهات اململكة ،وعلى
مهام متعلقة بتدبير النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها ،وعلى
تقييم آليات التعاون بين الجماعات الترابية ،وتقييم مسارات إعداد
وتنفيذ املخططات اإلستراتيجية للجماعات ،وعلى مهام متعلقة بتقييم
مجالس العماالت واألقاليم ،وتضمن كذلك تقارير متعلقة بأسواق
البيع الجملة للخضر والفواكه ،وتقرير متعلق بتدبير الجمعيات ملرفق
توزيع املاء الصالح للشرب في الوسط القروي ،والتقرير املتعلق بتدبير
ومراقبة املقالع بجهة الدار البيضاء-سطات ،باإلضافة إلى تقرير متعلق
بمخطط تنمية جهة الدارالبيضاء الكبرى.
ففيما يتعلق بتدبير النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها :لقد
كشف املجلس عن وجود مجموعة من الثغرات في القانون 28.00
املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ،والتي تحول دون إحداث
مراكز جهوية للتخلص من هذه النفايات ،وهو ما يطرح على السلطة
التشريعية مسؤولية التسريع بمعالجة هذه العوائق ،سواء بمسطرة
املقترحات أو بالتجاوب مع أي مشروع يقدمه رئيس الحكومة.
وفيما يتعلق بإعداد وتنفيذ املخططات اإلستراتيجية للجماعات
الترابية :فقد واجهت الجماعات خالل الوالية األولى في ظل القوانين
التنظيمية الحالية إشكاليات كبيرة في مسألة اعتماد التخطيط
اإلستراتيجي بالنظر إلى الفراغات الكثيرة في النصوص التشريعية
والتنظيمية املتعلقة بمسطرة وآليات إعداد وتنفيذ املخططات
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اإلستراتيجية للجماعات الترابية ،كبرامج العمل مثال.
وبالنظر إلى محدودية املوارد املالية والبشرية الذاتية لهاته
الجماعات ،وهو ما يقت�ضي فتح نقاش حقيقي وتحضيري ملناظرة وطنية
جديدة حول الجماعات الترابية لتقييم مسألة التقطيع الترابي ،وسبل
إعمال مبدأ التدبير الحر ،ومبدأ التفريع ،باإلضافة إلى مراجعة توزيع
االختصاصات وتوزيع املوارد بين املستويات الترابية واملركزية.
وفيما يتعلق بتدبير الجمعيات ملرفق توزيع املاء الصالح للشرب
في الوسط القروي :فقد شكلت الجمعيات رافعة حقيقية لبرامج
تعميم املاء الشروب بالعالم القروي ،وتحملت مسؤوليات نيابة عن
الدولة وعن الجماعات التي عجزت عن القيام بمسؤوليتها ،والبد من
الوقوف بإجالل وتحية مجهودات املجتمع املدني ،خاصة فيما يتعلق
بالتنمية القروية ،فقد قام املجتمع املدني بأدوار رائدة في ضمان الحق
في املاء بالعالم القروي ،وكان سباقا إلنشاء مشاريع التطهير السائل
في بعض القرى ،كما كان سباقا في مشاريع النقل املدر�سي وفي مشاريع
جمع النفايات وغيرها.
وفي املقابل ،لم تسايرالدولة دينامية هذه الجمعيات ولم تواكبها في
معالجة اإلشكاالت القانونية والتنظيمية التي يطرحها قيام الجمعيات
بمسؤوليات عجزت الدولة عن الوفاء بها ،وخاصة ما يتعلق بحماية
ممتلكات الجمعيات وتحصينها وتخفيف العبء الضريبي عنها..
املداخلة كاملة أدلي بها لكم السيد الرئيس.
وشكرا لكم.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس.
وستكون مضمنة في إطار..
إذن بعد انتهاء مداخالت الفرق ،أعطي آخر متدخل الكلمة هو أحد
املستشارين ال�سي خالد السطي أو لبنى علوي ،تفضل السيد..

املستشارالسيد خالد السطي:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على خاتم األنبياء واملرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم االتحاد الوطني للشغل باملغرب
بمجلس املستشارين ،في إطار هذه الجلسة الدستورية ،ملناقشة عرض
السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،حول أعمال محاكم
اململكة برسم سنتي .2020-2019

10866

الجريدة الرسمية للبرملان

وهي مناسبة ونحن بصدد أول جلسة دستورية ملناقشة أعمال
املحاكم املالية ،خالل هذه الوالية التشريعية ،ننوه من خاللها
بأعمال السيدات والسادة قضاة املجلس رغم اإلكراهات البشرية
واللوجيستيكية ،كما نشيد بدورهم البارز في تقييم وتقويم البرامج
العمومية املرتبطة أساسا باملواطن وكذا بدوره الرقابي والزجري بهدف
املساهمة في الحد من املمارسات الفاسدة وحماية املال العام ،فقط
خص الحكومة تعاون املجلس األعلى للحسابات وتوفر له اإلمكانيات
املادية واللوجيستيكية باش يشتغل ،ألن املهمات كثيرة جدا.
السيد الرئيس املحترم،
أغتنم كذلك هذه الفرصة ،ألدعو السيدة الرئيس األول للمجلس
األعلى للحسابات لدق أبواب املركزيات النقابية ،ونحن منها ،ملراقبة
الدعم السنوي الذي يقدم للمركزيات النقابية ،سواء دعم التسيير أو
الدعم ديال التكوين ،ال يمكن أن تبقى املركزيات النقابية بعيدة عن
املراقبة املالية ،ألنه أيضا البد بطبيعة الحال ،هذا واخا باقي قانون
النقابات ما خرجش ،ولكن نتمناو على أن املجلس األعلى كذلك يدق
علينا.
بحكم ضيق الوقت ،مجموعة ديال القطاعات ،غادي نبدا
بالتغطية الصحية األساسية ،بطبيعة الحال جائحة كورونا كشفت
أهمية األمن الصحي للمغاربة ،كشفت كذلك على أن ضرورة على أن
هاذ القضية ديال األمن الصحي كيمكن تعزز االستقاللية األساسية
والسيادة ديال البالد ،بطبيعة الحال املصنع ديال "سينوفارم" من بين
األمثلة ،لذلك باش نم�شي بشكل مباشر في املقترحات باسم االتحاد
الوطني للشغل ،السيد الوزير:
 التعجيل بإخراج مدونة التعاضد والتغطية الصحية للوالدين،مع كامل األسف سحبت من هذا املجلس ،ألسباب كنا نتمنى أن يتم
تجاوزها؛
 إعادة النظر في التعريفة املرجعية للثالث املؤدى عن االستشفاءللمؤمنين وإعادة النظر في طبيعة الحال فالقضية ديال املبالغ اللي
كتكون هزيلة ،خص ضروري التعويض يكون تعويض معقول؛
 خلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات ،ترومإلى تعزيزالعمل وتشجيعه عن بعد.
كاين كذلك بعض األمور اللي عندها عالقة بالداخلية:
 تدبير اإلعانات املمنوحة للجمعيات ،في هاذ اإلطار بطبيعة الحال،خص السيد الوزيريكون:
 إعمال نظام محاسباتي خاص بالجمعيات؛ تعزيزآليات املراقبة والتقييم؛ -الحرص على أن يكون مسلسل التخطيط االستراتيجي تشاركيا
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وأن تمكن استراتيجية القطب االجتماعي من تحديد أهداف تستجيب
بفعالية لحاجيات وأولويات يتم تحديدها بشكل واضح ،وتكون مقرونة
بمؤشرات لقياس مدى إنجازها؛
 الحرص على أن تتم ترجمة استراتيجية القطب االجتماعي إلىمخططات عمل مقرونة بإجراءات وتدابير واضحة وإلى أجندة إنجاز
محددة وكذا إلى تنظيم مالئم وموارد ووسائل مناسبة لتفعيلها؛
 وضع آليات تتبع وتقييم وسيطة لتنزيل االستراتيجية وتحسينتسيير برنامج الدعم بتنسيق مع باقي الفاعلين ،خصوصا بالنسبة
للجوانب املرتبطة باالستهداف وتقضية الفئات املستهدفة وتدبير
البرنامج وإنجازالخدمات.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
استندت وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة في تنزيل
إستراتيجيتها  2026-2022إلى سياق وطني إيجابي يتميز بتبني اململكة
لنموذج تنموي جديد وتفعيل البرنامج الحكومي ،2026-2021
والذي جعل من أولى أولوياته تدعيم ركائز الدولة االجتماعية كما
أرادها صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده ،ومن
خالل مجموعة من األوراش أهمها تعميم الحماية االجتماعية وتوفير
املساعدة االجتماعية املالئمة للفئات في وضعية هشة وتعزيز مشاركة
النساء في االقتصاد الوطني ،كفاعل أسا�سي في التنمية االجتماعية،
كما اعتمدت على توصيات املجلس األعلى للحسابات واملفتشية العامة
للحسابات ودراسات تم إنجازها قبل .2022
وفي إطار تنزيل هته االستراتيجية ،أجرت الوزارة لقاءات تشاورية
جهوية ،بهدف تقوية وترسيخ املقاربة التشاركية مع كل الفاعلين،
وإضفاء الطابع الترابي على االستراتيجية وكذا تعزيز مسلسل التنمية
الدامجة واملستدامة وتحقيق املساواة والعدالة املجالية بين الجهات في
املجال االجتماعي مع تثمين العنصرالبشري.
وتتوخى هته االستراتيجية الجديدة "جسر" بلورة رؤية جديدة
لتدخالت القطب االجتماعي تقوم أساسا على تحرير الطاقات
واالستثمارفي العنصرالبشري كرافعة أساسية لتجديد اجتماعي مبتكر
ودامج ومستدام ،وتؤسس لهندسة اجتماعية جديدة تهدف إلى توفير
جيل جديد من الخدمات املالئمة الحتياجات املواطنين واملواطنات،
وذلك في إطار االلتقائية بين السياسات العمومية والبرامج ومبادرات
مختلف الفاعلين على الصعيدين الوطني والجهوي واملحلي ،مع
التركيز على األسرة املتضامنة كرافعة للتنمية االجتماعية املنصفة
والدامجة واملستدامة واالعتماد على الرقمنة كآلية لتحسين الشفافية
واالستهداف والنجاعة في تدخالت املجال االجتماعي.
وتتجلى املبادئ املؤسسة لهته االستراتيجية في:
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 اإللتقائية؛ املقاربة الحقوقية؛ االستدامة؛ والجودة.السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
إن استراتيجية وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة تهدف
تنزيل املحاور األربع التالية:
 أوال ،تأهيل القطب االجتماعي بكل مكوناته؛ املساهمة في تفعيل املساواة والتمكين والريادة للمرأة؛ تحسين وضعية وإدماج األشخاص في وضعية إعاقة؛ وإرساء سياسة عمومية أسرية تدعم األسرة املتضامنة املحتضنةواملمكنة لكل أفرادها بدون تمييز.
املحور األول :تأهيل القطب االجتماعي
ففيما يخص املحور األول املتعلق بتأهيل القطب االجتماعي ،سيتم
تنزيله عبرمجموعة من األوراش ،أهمها:
 تأهيل مراكز التعاون الوطني التي يفوق عددها  4200مركز،تسيرهم جمعيات شريكة ،وذلك عبر إعادة تأهيل وتطوير وتجويد
العرض الحالي وتثمين وتقوية التأطير وإطالق جيل جديد من املراكز
كالشباك االجتماعي املوحد وتطوير وتعزيز منظومة خدمات املساعدة
االجتماعية وبرامج التأهيل واإلدماج االجتماعي مع تنزيل أهداف
التنمية املستدامة؛
 االعتماد على الرقمنة كآلية فعالة الستهداف األسر والفئاتاالجتماعية في وضعية صعبة وتجميع ودراسة املعطيات وتدبير ونجاعة
منظومة البرامج والخدمات االجتماعية؛
 تحسين جودة خدمات االستقبال واالستماع والتوجيه وتطويرومالءمة برامج التأهيل والتكوين واملواكبة للمستفيدين من خدمات
القطب االجتماعي وخلق مسارات مبدعة لإلدماج االجتماعي؛
 تقوية وتعزيز املوارد البشرية ،خاصة بتشجيع وتسريع إخراجاإلطارالعام للعاملين االجتماعيين؛
 إعادة تموقع وكالة التنمية االجتماعية باعتبارها آلية أساسيةللهندسة االجتماعية ولتأطير ومواكبة الحاضنات االجتماعيات في
تكامل مع التعاون الوطني ،الذرع امليداني للتنمية االجتماعية للقرب؛
 تعزيز التمثيلية الجهوية للوزارة لدعم االلتقائية وتقريب اإلدارةمن املواطنين؛
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 تعزيز انفتاح املعهد الوطني للعمل االجتماعي على الجهاتوالجامعات وتنويع العرض التكويني وتأهيل الجمعيات الشريكة
وتكوين مواردها البشرية ،باإلضافة إلى هيكلة أدوار العامل االجتماعي
عبر توفير ترسانة تشريعية وتنظيمية متكاملة ،وذلك بإخراج الوضعية
التنظيمية املتبقية الخاصة بتنزيل القانون  45.18املتعلق بتنظيم مهن
العامالت والعاملين االجتماعيين؛
 تعزيز الشراكة مع الجهات بالتعاقد مع الجهات بوضع منصةجهوية لاللتقائية تستجيب لالنتظارات املعبر عنها من خالل اللقاءات
التشاورية الجهوية؛
 الشراكة والنهوض بالتشبيك من خالل دعم مبادرات املجتمعاملدني وتطويرالشراكة بين الجماعة والوزارات.
املحور الثاني :املساواة والتمكين والريادة للمرأة
أما بخصوص املحور الثاني واملتمثل في املساواة والتمكين بإطالق
برنامج "جسر" لتكوين  36ألف امرأة ،وكذلك مواصلة تنزيل السياسات
العمومية في مجال النوع واملناصفة ،خاصة عبراآللية الجديدة املتمثلة
في "اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين املرأة" التي تم
إطالقها عبر املرسوم  2.22.194الذي صادق عليه املجلس الحكومي
يوم الخميس  9يونيو.
املحور الثالث :إدماج األشخاص في وضعية إعاقة
أما فيما يخص املحور الثالث الخاص بإدماج األشخاص في وضعية
إعاقة ،فتعمل الوزارة على:
 تنزيل النظام الجديد لتقييم اإلعاقة ،وكذا بطاقة اإلعاقة كآليةلاللتقائية وتضمين حزمة من الخدمات االجتماعية والطبية؛
 تعزيزتشغيل األشخاص في وضعية إعاقة؛ وكذلك دعم تمدرس األطفال في وضعية إعاقة؛ وكذلك خلق في إطارشراكة مع وزارة الصحة والحماية االجتماعية،مراكزمتعددة الخدمات الطبية وشبه الطبية في كل العماالت.
املحور الرابع :السياسة العمومية األسرية
أما فيما يخص املحور الرابع الخاص بالسياسة العمومية األسرية،
فتعمل الوزارة على ضمان الحقوق من خالل:
 بلورة قوانين ومراسيم تنظيمية وتكميلية للنهوض بالحقوقالفئوية :للنساء ،األطفال ،األشخاص املسنين ،األشخاص في وضعية
إعاقة واألشخاص في وضعية هشة ،في إطارمقاربة تشاركية مع املجتمع
املدني وكذا ضمان وحدة األسرة واستقرارها والحفاظ عليها؛
 تقديم حزمة خدمات تكميلية في إطارالحماية االجتماعية؛ -إحداث مفهوم األسرة املستقبلة واألسرة املتضامنة وكذلك إجازة
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الوالدين ملساعدة األمومة والتكفل بعوض داخل األسرة لألطفال
واألشخاص املسنين وتوسيع الخدمات األسرية لتشمل جميع الفئات
الهشة بدون تمييز؛
 إحداث وتعميم داراألسرة للمواكبة األسرية؛ التمكين االقتصادي للجميع ملحاربة الهدراملدر�سي :جوازالقاصر،توفير خدمات الوساطة األسرية ،التربية الوالدية ،اإلرشاد األسري،
إحداث مسارات ملواكبة واإلدماج عبر الحاضنة االجتماعية لجميع
مكونات األسرة؛
 وأخيرا ،مأسسة التمثيلية األسرية مجتمعية ،باإلضافة إلى تأهيلومواكبة الجمعيات العاملة في إطارحماية ومواكبة األسرة املغربية.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
في الختام ،أؤكد لكم أن الوزارة رهن إشارة مجلسكم املوقر للمزيد
من اإلضافات والتوضيحات ،خاصة في الشق املتعلق باملرأة وأيضا
األشخاص املسنين واألطفال واألشخاص في وضعية إعاقة.
وفيما يخص املرأة ،فإن بالدنا على موعد هام هذا األسبوع في
الحقيقة واألسبوع املقبل ستكون تقديم أمام لجنة مكافحة جميع
أشكال التمييز ضد النساء "سيداو" ( )CEDAW2بجنيف ،والذي
سنقدم خاللها تقرير التطورات املهمة التي عرفتها بالدنا فيما يخص
النهوض بوضعية املرأة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك
محمد السادس نصره هللا وأيده.
وشكرا على اهتمامكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة الوزيرة املحترمة.
أعطي الكلمة للسيد وزيرالصحة والحماية االجتماعية.

السيد خالد آيت طالب ،وزيرالصحة والحماية االجتماعية:
السالم عليكم.
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،
السيدات والسادة املستشارين واألطر املهنية املهتمين املتابعين
ألطوارهذه الجلسة الهامة،
The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
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أيها الحضور الكرام،
بإمعان كبير ،تابعنا املداخالت القيمة للسيدات والسادة
املستشارين املحترمين في إطارمناقشة ما تضمنه التقريرالسنوي األخير
للمجلس األعلى للحسابات برسم سنتي  2020-2019من املالحظات
والتوصيات الرصينة ،والتي همت فيما يخص قطاع الصحة والحماية
االجتماعية ،املنظومة الصحية وعرض عالجات في القطاع العام.
فالشكر موصول للسيدة رئيس املجلس األعلى للحسابات والسادة
القضاة ،الذين عملوا بتفاني على إخراج هذا التقرير.
واستحضارا منا للرهانات الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة مع باقي
الفاعلين والشركاء إلنضاج كافة شروط تنزيل اإلصالح الهيكلي للمنظومة
الصحية وتوسيع مجال التغطية االجتماعية ،وفقا للتوجيهات املولوية
السامية لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،واملترجمة من خالل
مقتضيات القانون اإلطار املتعلق بالحماية االجتماعية ،واملدرجة
كذلك كمحاور أساسية في برنامج العمل الحكومي ،فقد اعتبرنا في
الوزارة على أن صدور تقرير املجلس في هذه الفترة يعد فرصة سانحة
لتدعيم األسس واملرتكزات التي سيتم اعتمادها في تنزيل اإلصالح
الشمولي املرتقب للمنظومة الصحية.
لذلك ،وبمجرد نشرمضامين التقريرفي الجريدة الرسمية لتاريخ 14
مارس  ،2022قامت الوزارة أسبوعا عقب ذلك بتوجيه دورية إلى كل
مسؤوليها باملراكزالصحية والال ممركزة ،تدعوهم إلى االنكباب الفوري،
كل فيما يخصه ،تحت إشراف املفتشية العامة للوزارة على فتح نقاش
معمق في شأن املحاور املتعلقة بقطاع الصحة والحماية االجتماعية
في تقرير املجلس األعلى للحسابات وتنزيل مخطط عمل بآجال محددة
وبتنسيق محكم ،واالنخراط لكافة مستويات القرار ،محليا ،جهويا
وكذلك وطنيا ،قصد تعبئة ما يلزم من املوارد والوسائل واإلمكانات
املتاحة ،ملعالجة النقائص وأوجه القصور التي أثارها ،لتصحيح وتقويم
املسار.
وقد أثمر كل ذلك بوضع خارطة طريق عملية ،تم تكليف بعض
مصالح اإلدراة املركزية للوزارة ملواكبة ودعم أجرأة ما تضمنته من
تدابير إصالحية على الوجه األكمل ،همت في جانب كبير منها الحكامة
وتدبير وسائل الدعم وبعض مجاالت املنظومة الصحية وكذا التغطية
الصحية األساسية ،والتي سنستعرض بعضا منها كما يلي:
أوال ،إعادة النظر في هيئات وآليات حكامة القطاع بشكل شامل
وعميق ،وذلك في إطار ورش إصالح وتأهيل املنظومة الصحية الذي
يتم االشتغال عليه ،تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية ،مع مرافقة كل
ذلك بتقييم حصيلة اإلنجازات ووضع آليات لتتبع اإلنجاز؛
ثانيا ،اإلعداد للرقمنة الشاملة للقطاع ،عبرإحداث نظام معلوماتي
صحي مندمج وشامل ،يرتكز على امللف الطبي املعلوماتي املشترك
وعلى ربط املؤسسات الصحية بتكنولوجيا املعلومات وإعداد أنظمة
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معلوماتية مندمجة لتدبير األدوية واملنتجات الصحية واملوارد البشرية
واالستقبال والقبول بكافة املستشفيات العمومية؛
ثالثا ،تكريس نهج اإلشراف املنتدب ()la gestion déléguée
على مشاريع إحداث املؤسسات الصحية الجديدة لفائدة الوكاالت
املتخصصة في املجال :كالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة ،اعتمادا
على املعايير والشروط واألهداف املعتمدة في البرمجة الطبية والبرمجة
التقنية والوظيفية املضمنة في الوثائق والقواعد املرجعية التي تهم
عددا كبيرا من املصالح والوحدات الطبية؛
رابعا ،االشتغال على مخطط اإلصالح الهيكلي والتنظيمي ملنظومة
تحاقن الدم ملواكبة التحديات املستقبلية ،من خالل إخراج مشروع
"الوكالة الوطنية للدم" مع تدعيمها باملوارد والوسائل الكافية للعمل؛
خامسا ،مراجعة السياسات الدوائية بهدف توفير نسخة محينة
تمتد إلى غاية سنة  ،2026تكون مالئمة أكثر لألوراش املفتوحة قصد
تيسير ولوج املواطن إلى الدواء واملواد الطبية األخرى كاملستلزمات
الطبية ،لكنها ستمكن كذلك من االستجابة النتظارات الفاعلين في
القطاع خالل  5سنوات املقبلة؛
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عاشرا ،تحسين تدبير املوارد البشرية عبر تفعيل مجموعة من
اإلجراءات ،منها الزيادة في املناصب املالية املخصصة للمستشفيات
واعتماد التدبير الجهوي لها والرفع من الطاقة االستيعابية ملعاهد
التكوين وتظل األوراش الكبرى ،السيما مشروع قانون الوظيفة
الصحية املرتقب ،إضافة إلى الترخيص لألطباء األجانب بمزاولة مهنة
الطب ببالدنا وتحفيز أطباء مغاربة العالم على العودة ودعم القطاع
الصحي ببلدهم األم ،وكذا تقوية الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع
العام والجماعات الترابية ،من أبرز مقومات تعزيز وتثمين املوارد
البشرية بالقطاع؛
النقطة   ،11إعطاء العناية الالزمة والقصوى ملحور التغطية
الصحية األساسية ،حيث انخرطت الوزارة في التوجيهات الكبرى
الخاصة بتعميم الحماية االجتماعية ،التي كما نعلم من بين مرتكزاتها
توسيع التغطية الصحية لتشمل جميع املواطنين املغاربة بكل فئاتهم،
بمن فيهم املدرجون حاليا في نظام املساعدة الطبية في أفق نهاية ،2022
مما سيمكنهم من االستفادة من التأمين عن املرض الذي يغطي تكاليف
العالج واألدوية واالستشفاء.

سادسا ،تحسين تدبير املراكز االستشفائية عبر دعمها باملوارد
البشرية املتخصصة وتعزيز قدراتها التدبيرية في انتظار استكمال تنزيل
وتعميم النظام املعلوماتي االستشفائي ،والعمل على مناولة أنشطة
االستقبال والفوترة ،مع تعزيزتتبع ومراقبة حسن تنفيذها؛

وألجل حكامة التغطية الصحية األساسية ،تم العمل على مراجعة
القانون رقم  65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية ،من أجل
سد بعض الثغرات التي تعتريه وتركيز نشاط الوكالة الوطنية للتأمين
الصحي على مهامها الرئيسية.

سابعا ،تجويد أنشطة استقبال وتقديم العالجات باملستشفيات
العمومية ،عبر تأهيل فضاءات االستقبال وتدبير عملية اإلرشاد
والتوجيه واالنتظار ومعالجة الشكايات وخدمة أخذ املواعيد عبر
الهاتف أو التطبيق اإللكتروني للمستشفيات العمومية؛

وقد تم عرض املشروع من قبل الوزارة على األمانة العامة للحكومة
خالل شهر أكتوبر  ،2019ومن أجل استكمال إجراءات تنزيل القانون
رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض ،تم
العمل بمعية جميع املتدخلين على إصدارالنصوص التنظيمية لتطبيق
القانون املذكور والعمل بالتدرج على إدراج كل صنف أو صنف فرعي أو
مجموعة من األصناف من األشخاص الخاضعين لتشمل فئات املهنيين
والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا
خاصا ،وكذا إدراج فئات أخرى من خالل املصادقة على املراسيم
املتعلقة باألشخاص الخاضعين لنظام املساهمة املهنية املوحدة
والتجار والصناع التقليديين ،الذين يمسكون املحاسبة واملقاولين
الذاتيين واألطباء والصيادلة واملوثقين والبياطرة واملهندسين واملساحين
الطبوغرافيين وغيرهم ،باإلضافة إلى املراسيم املتعلقة بفئات أخرى
منهم :فالحة وحرفيين وسائقي سيارات األجرة وفنانين ،باإلضافة كذلك
لذوي الحقوق املرتبطين بهم.

تاسعا ،بذل مجهودات كبيرة لتجويد أداء املصالح الطبية التقنية
وفق املعاييراملعتمدة واملركبات الجراحية ،املختبرات ،مصلحة الفحص
باألشعة ،والصيدليات عبر زيادة عدد غرف العمليات الجراحية،
وتحسين الوحدات املكلفة بالتعقيم وتأهيل املركبات الجراحية
وتكثيف املراقبة الدورية لها؛

كما سيتواصل العمل على إدماج الفئات املتبقية كمهنيي الصحة
والسائقين املهنيين واملفوضين القضائيين والتجار واملرشدين
السياحيين وكذا الفئات املعوزة املستفيدة من نظام املساعدة الطبية
"راميد" ( )RAMED3كل ذلك خالل ما تبقى من سنة .2022

ثامنا ،تحسين ظروف االستقبال باملستعجالت الطبية التي تعرف
ضغطا كبيرا ،عبر تطوير مسالك املستعجالت املتخصصة في إطار
البرنامج الطبي الجهوي وتأهيل هذه املصالح وفقا ملعاييرالدليل املرجعي
للمستعجالت الطبية ،والعمل على تنظيم مسارات املر�ضى وتسييرهذه
املصالح ،عبر إصدار نص تنظيمي خاص بتنظيم مصالح االستقبال
باملستعجالت وتطوير ممارسة الطب عن بعد في مجال املستعجالت
بين املراكز االستشفائية الجهوية واإلقليمية ومستشفيات القرب وكذا
وحدات املستعجالت الطبية للقرب ،كما ستعمل املصالح املختصة
على إعداد مشروع يحدد املهام وشروط الوصول وطريقة تشغيل
مصالح االستقبال باملستعجالت؛

Régime d'Assistance Médicale
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هذا ،وملواكبة كل هذه التدابير في إطار األوراش الكبرى املفتوحة،
يتواصل اإلصالح الهيكلي للمنظومة الصحية ،باالرتكاز على أربعة
مبادئ توجيهية:
 -1تثمين املوارد البشرية؛
 -2تأهيل العرض الصحي؛
 -3إحداث مجموعات صحية ترابية؛

عدد 4 - 131ةجحلا وذ 4وذ 4(44ويلوي 4وي )4

االستثمار وتشجيع االستهالك الوطني والتصدير ،وهكذا إلى حدود
سنة  2020ارتفع مستوى اإلنتاج الوطني إلى  685ألف طن من اللحوم
البيضاء و 6.55مليار وحدة من بيض االستهالك ،مما ساهم في ضمان
تغطية حاجيات االستهالك بنسبة  %100من منتوجات الدواجن ،وقد
مكن هذا اإلنتاج من الرفع من مستوى االستهالك السنوي للفرد ليصل
إلى  21كيلو غرام من اللحوم البيضاء خالل الفترة  ،2020-2018يعني
املعدل ديال هاذ الفترة.

 -4اعتماد ملف طبي لكل مريض مشترك بين كافة املتدخلين.

وبخصوص املعيقات التي تواجه قطاع الدواجن ،يتعلق األمر:

شكرا على حسن اإلصغاء.

 -أوال ،بكثرة الوسطاء في القطاع؛

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الوزيراملحترم.
الكلمة للسيد وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه
والغابات.

السيد محمد صديقي ،وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 
القروية واملياه والغابات:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
فتطرقت السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات في
عرضها إلى سلسلة الدواجن وأسواق الجملة للخضروالفواكه.
فبالنسبة لسلسلة الدواجن :يعد القطاع ديال تربية الدواجن
من بين أهم القطاعات اإلنتاجية باملغرب ،ويلعب دورا أساسيا على
الصعيدين االقتصادي واالجتماعي ،وقد حظيت سلسلة الدواجن
بأولوية ضمن مخطط "املغرب األخضر" ،كسلسلة ذات قيمة مضافة
عالية تساهم في رفع الناتج الداخلي الخام الفالحي.
وتم إبرام أول عقد برنامج للقطاع سنة  2008بين الحكومة
والفيدرالية البيمهنية للدواجن ،ألربع سنوات  ،2013-2008وقد تم
تحقيق األهداف املسطرة قبل نهاية الفترة املحددة لهذا العقد البرنامج
األول ،خاصة على مستوى اإلنتاج ،وتم تجديد هذا العقد البرنامج
لتطوير سلسلة الدواجن للفترة  ،2020-2011والذي أعطى األولوية
للصناعة التحويلية بها ،وذلك عبر دعم االستثمار من أجل تثمين
منتجات الدواجن وتطوير نماذج التجميع ،وإحداث وحدات التربية
البديلة وتحسين قنوات التسويق وإنعاش تصديرمنتجات الدواجن.
وارتكز برنامج العمل لهذا العقد أساسا على تأهيل القطاع وإنعاش

 الوحدات اإلنتاجية التي ال تتوفر على ترخيص من طرف املكتبالوطني للسالمة الصحية للمنتجات الفالحية؛
 سوق الدواجن الحية غير مهيكل %92 :من لحوم الدواجن الحيةيتم تسويقها عبراملذابح التقليدية؛
 ضعف استغالل مجازر الدواجن العصرية واستمرار تواجدوحدات الذبح التقليدي ،أي الرياشات ،وضعف تأهيلها.
فنظرا لهاذ االختالالت ،والتي تشكل عائقا أساسيا في تطويرالقطاع
ديال الدواجن ،قامت وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
بشراكة مع القطاعات الوزارية املعنية واملهنيين بعدة إجراءات تتمثل
فيما يلي:
أوال ،تعزيز القطاع املنظم طبقا ملقتضيات القانون رقم 03.12
املتعلق بالهيئات البينمهنية ،والذي تم بموجبه االعتراف بالفيدرالية
البينمهنية لقطاع الدواجن ،اللي بغيت نقول بأن هاذ الفيدرالية كانت
هي قائمة قبل مخطط "املغرب األخضر" ،ولكن ملي جاء القانون تم
االعتراف بها ولت كمحاور وحيد لقطاع الدواجن؛
ثانيا ،تأهيل وحدات تربية الدواجن طبقا ملقتضيات القانون
 49.99املتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج
وتسويق منتوجاتها ،بحيث مكنت هذه العملية من ترخيص ما يقرب
من  9000وحدة تربية الدواجن و 56محضن و 27مجزرة معتمدة و19
مركز توظيب بيض االستهالك و 40وحدة لتصنيع األعالف املركبة و3
وحدات لتحويل البيض و 50وحدة لتقطيع اللحوم.
أما فيما يخص املجازر ،فال يزال استغالل وتشغيل طاقة
املجازر الصناعية حاليا ضعيفة وتعاني من منافسة حوالي  15ألف
رياشة ،فاملجازر التي يبلغ عددها  27هي معتمدة ومراقبة من طرف
( )l’ONSSA4لكنها لم تتمكن من اختراق السوق وتعالج جزءا ضعيفا
من إنتاج القطاع ،فالواقع أن الرياشات تعالج أكثر من  %90من لحوم
الدجاج و %10من لحوم الديك الرومي على املستوى الوطني ،وقد تم
بذل الكثير من الجهود لتحسين التسويق والذبح ،لكن هذا يبقى رهينا
Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires
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باالنخراط والتدخل الفعلي لكل الفاعلين املعنيين.
وفي هذا اإلطار ،تم التوقيع على الدورية املشتركة بتاريخ  3ماي
 2019من طرف وزارة الفالحة والداخلية لفرض مساطر املراقبة
والتتبع ،هذه الدورية تهم بالخصوص شروط النقل وتسويق الدواجن
الحية والشروط التي يجب أن تستوفيها وحدات الذبح للقرب املوجهة
لالحتياجات الحصرية لألسر ،وتحدد كذلك شروط ولوج الدواجن إلى
أسواق البيع بالجملة ونمط عمل هذه األسواق لضمان تتبع منتجات
الدواجن.
ومن جهة أخرى ،تجدر اإلشارة إلى أن هذا القطاع يتميز بدينامية
عالية في مجال التصدير وولوج األسواق الخارجية ،خاصة السوق
اإلفريقي ،حيث بلغ حجم الصادرات سنة  2018بالنسبة لبيض
التفقيس ألجل دجاج اللحم 21.044.000 ،وحدة من كتاكيت يوم
واحد.
ولترسيخ مكتسبات مخطط "املغرب األخضر" وتثمين القطاع وفي
إطار تنزيل االستراتيجية الجديدة "الجيل األخضر" ،تعمل اآلن الوزارة
بشراكة مع املهنيين على وضع اللمسات األخيرة على عقد البرنامج -2022
 2030بالنسبة لسلسلة الدواجن ،الذي سيسعى إلى الرفع من مستوى
اإلنتاج اإلجمالي إلى  912.000طن من اللحوم البيضاء و 7.6ملياربيضة
في أفق سنة  ،2030مع تحسين استهالك منتجات الدواجن تدريجيا إلى
 24كيلوغرام من لحوم الدواجن للفرد الواحد سنويا واملرور من 195
إلى  200بيضة للفرد سنويا.
فيما يخص أسواق الجملة للخضر والفواكه ،فتتوفر بالدنا حاليا
على  38سوق للجملة للخضر والفواكه لتسويق حوالي  3.5مليون طن
سنويا من الخضر والفواكه ،أي ما يعادل  %30من اإلنتاج الوطني،
فقط  %30من اإلنتاج الوطني اللي كيمر باألسواق ديال الجملة ،مما
يمكن من إنجازرقم معامالت سنوي يبلغ حوالي  7مليارديال الدرهم.
وفعال ،كما ذكر تقرير املجلس األعلى للحسابات ،فإن أسواق
الجملة الحالية تعاني من عدة مشاكل واختالالت ،منها:
 ضعف البنية التحتية ألسواق الجملة وانعدام الخدمات بها،باستثناء عدد قليل من األسواق؛
 الظروف الصحية والنظافة غيراملالئمة؛ نمط تسيير غير مالئم ،مما يؤثر سلبا على جاذبية وأداء أسواقالجملة؛
 تغطية غيرمتكافئة للتراب الوطني؛ تعدد الوسطاء مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار.ونظرا لهذه االختالالت والتي تعيق نجاعة عمل هذه األسواق ببالدنا،
قامت وزارة الفالحة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة بوضع خطة إصالح
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طموحة إلنشاء وتحديث أسواق الجملة للفواكه والخضر ،وتعتمد
هذه الخطة على مخطط توجيهي ألسواق الجملة والخضر والفواكه،
يضم  34سوقا والذي يهدف إلى تغطية متوازنة للتراب الوطني لخدمة
أفضل للساكنة ،وترتكزأهم محاور هذا اإلصالح على:
أوال ،في الجانب األول ديال البنيات التحتية اللي خصها تكون
عصرية وطاقة استيعابية مالئمة ،وفيها ،أوال ،البنيات التحتية اللي
خصها تستجيب للمعايير الدولية ومالءمة للطاقة االستيعابية ألسواق
الجملة ،أسواق متعددة املنتوجات ،يعني منتوجات فالحية وغذائية
ومنتوجات نباتية وحيوانية ومتعددة األنشطة ،عرض متكامل
للخدمات ،خصوصا فيما يخص محطة التبريد ومحطات لغسل
وتخزين الصناديق وورش لفرز وتعبئة املواد الفالحية ،جمع ومعالجة
النفايات ،خدمات صحية وخدمات موجهة لألشخاص؛
أما الجانب الثاني فيهم نمط التسيير اللي خصو يكون فعال لهاذ
أسواق الجملة للخضر والفواكه ،ويمكن من تطوير هذه املرافق،
ويعتمد التدبيراملفوض أو الشراكة مع القطاع الخاص.
وتتمثل أهم اآلثاراملرتقبة لهذا اإلصالح:
 أوال ،في تحسين سلسلة القيم للمنتوجات الفالحية املسوقة عبرأسواق الجملة والتي تؤثر إيجابيا على جودة املنتوجات ،مما يؤدي إلى
تحسين دخل الفالحين؛
 الرفع من حجم الخضر والفواكه التي تمر عبر أسواق الجملة من 3.5مليون طن حاليا إلى ما يفوق  6مليون طن؛
 إنجازاستثمارإجمالي يفوق  9مليارديال الدرهم؛ خلق فرص مهمة للشغل ،حوالي  100.000منصب شغل.إلنجاز وتفعيل هاذ اإلصالح ،فإن اإلستراتيجية الجديدة لتنمية
القطاع الفالحي "الجيل األخضر" ،التي أطلقها جاللة امللك نصره هللا في
فبراير ،2020تهدف أساسا فيما يخص الركيزة ديالها الثانية إلى تحسين
ظروف تسويق وتحديث قنوات توزيع املنتجات الفالحية ،وذلك من
خالل إنشاء  12سوقا بالجملة من الجيل الجديد في أفق  ،2030وذلك
في إطاراملخططات الجهوية لتنزيل اإلستراتيجية الفالحية.
وقد شرعنا في إنجاز مشروع مع طبعا الشركاء املؤسساتيين،
مشروع نموذجي من الجيل الجديد في الرباط ،وذلك بشراكة كذلك مع
السلطات املحلية ،وهو حاليا في طور البناء ونتمناو من هللا باش غادي
تكتمل األشغال في مارس  2023املقبل.
ومن جهة أخرى ،نعمل حاليا على إنشاء الشطر األول املكون من
 4أسواق الجملة ذات بعد جهوي من الجيل الجديد ببركان ومكناس
ومراكش وأكادير ،ويتوقع إنجازهذه األسواق نهاية سنة  ،2024والشطر
الثاني اللي تيهم األسواق املتبقية يعني  7أسواق ،غادي يجي من بعد.
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وكذلك بغيت نشير إال أنه استجابة ملطالب املهنيين ،فقد أعدت
الوزارة املكلفة بالفالحة مشروع قانون جديد لتمكين املجمعين اللي
منخرطين في التجميع الفالحي للتسويق املباشر للخضر والفواكه ،دون
إجبارية املرور بأسواق الجملة ،وهذا القانون ديال  37.21اللي كان
صادق عليه املجلس ديالكم املوقر في يوليوز املا�ضي ،وسيمكن هذا
اإلطار من تجاوز تدخل الوسطاء ومن توسيع شبكة توزيع هذه املواد،
من خالل عقد شراكات مع األسواق الكبرى واملتوسطة وكذا املحطات
االستهالكية األخرى املنظمة.
وشكرا على انتباهكم.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الوزيراملحترم.
وأعطي الكلمة اآلن للسيدة وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية
املستدامة في مداخلتين ،املداخلة األولى نيابة عن السيد وزير اإلدماج
االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ واملداخلة الثانية
حول قضايا االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة.
تفضلي السيدة الوزيرة املحترمة.

السيدة ليلى بنعلي ،وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،
نيابة  عن السيد يونس السكوري وبحسو ،وزير اإلدماج
االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
غنلقي الكلمة عوض السيد وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة
الصغرى والتشغيل والكفاءات ألنه أصيب بفيروس كورونا البارح.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة في إطارمناقشة التقريرالسنوي للمجلس
األعلى للحسابات برسم سنتي  ،2020-2019وهي مناسبة ألتقدم
للسيدة الرئيس األول بالشكر والتأكيد على أهمية األدوار التي يضطلع
بها املجلس األعلى للحسابات ،باعتباره الهيئة العليا ملراقبة املالية
العمومية ببالدنا.
إن التقريرموضوع مناقشتنا في هذه الجلسة ،وعلى غراركل التقارير
التي يصدرها املجلس األعلى للحسابات ،يكت�سي أهمية كبرى في تدعيم
وحماية مبادئ وقيم الحكامة والشفافية واملسؤولية ،وهي املبادئ التي
ال يمكن أن تستقيم دولة املؤسسات بدونها ،وهذا ما رسخه دستور
 2011بتكريس مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة.
ومما ال شك فيه أن عرض ومناقشة هذا التقرير السنوي أمام
املؤسسة التشريعية املوقرة يعزز املراقبة املؤسساتية للحكامة،
ويتيح لعموم املواطنات واملواطنين اإلطالع على مضامين هذه التقارير
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املهمة ،وهو ما يقوي املسار الديمقراطي ببالدنا ،ويعطي بعدا أعمق
لعمليات االفتحاص واملراقبة ،التي نعتبره آلية مهمة للوقوف على مدى
احترامنا للضوابط واملقتضيات القانونية واملساطراملعمول بها واملبادئ
الدستورية في عملية التدبيرالتي نتحمل مسؤوليتها في الجوانب التالية.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
سأتناول في مداخلتي املحور املتعلق بالوكالة الوطنية إلنعاش
التشغيل والكفاءات والتي أورد التقريرالسنوي بشأنها الجوانب التالية:
أوال ،التموقع االستراتيجي ونظام الحكامة للوكالة؛
ثانيا ،إنعاش التشغيل املأجور؛
ثالثا ،تحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل الذاتي.

التموقع االستراتيجي ونظام الحكامة للوكالة:
حيث يو�صي املجلس األعلى للحسابات الوزارة بتعزيزتموقع "الوكالة
الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات" كمرفق عمومي للتشغيل مع
وضع برامج إنعاش التشغيل تالئم كل فئة من الباحثين عن الشغل،
وإعادة النظرفي الدور الذي يجب أن تلعبه في تدبيرالتكوينات التأهيلية،
وباإلضافة إلى ذلك يو�صي املجلس األعلى للحسابات الوكالة بما يلي:
 الحرص على تنزيل مخططاتها للتنمية ضمن عقود البرامج املتعاقدبشأنها مع مصالحها جهويا ومحليا ،مع إدماج مؤشرات نوعية تأخذ
باالعتبارالفئة املستهدفة والخصوصيات الترابية والقطاعية؛
 الحرص على توافق نظام معلومات الوكالة مع مخططاتها التنمويةوتغطية جميع أنشطتها بتطبيقات فعالة ومندمجة وآمنة؛
 الحرص على احترام االلتزامات املقررة بالنسبة للتكوين التعاقديللشغل ،كالتكوين من أجل التوظيف ،يضمن إدماج الباحثين عن
الشغل املكونين في هذا اإلطار؛
 تحسين فعالية برامج التكوين التأهيلي والحرص على أن تكونهذه التكوينات مرتبطة بفرص حقيقية للتشغيل ،بتشاور مع الشركاء
املعنيين ،والحرص على وضع وتفعيل عرض للخدمات في مجال مواكبة
ودعم حاملي املشاريع يوضح املسار واألدوات ويستجيب لخصوصيات
كل فئة منه ،مع دعم قدرات مستشاري التشغيل بهذا الخصوص.
وفي هذا الصدد ،تعمل الوكالة في مشروع مخططتها االستراتيجي
على التمييز بين البرامج ،باعتبارها إجراءات تحفيزية ،وعروض
الخدمات التي من شأنها أن تجعل من الوكالة مرفقا عموميا لتشغيل
دامج وشامل ،كما تنهج الوكالة سياسة شراكة مندمجة موجهة نحو
االلتقائية في السياسات العمومية للتشغيل والشراكات مع القطاع
الخاص من أجل تعزيز عرضها الخدماتي لبعض الفئات ودعم البعد
املجالي وتقريب الخدمات للمرتفقين.
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إنعاش التشغيل املأجور:
وفيما يخص برامج إنعاش التشغيل ،فإن عمليات التقييم التي
تنخرط فيها الوكالة وعيا منها بضرورة التحسين املستمر ،تمكن من
استخالص مخرجات تسهل وضع برامج أكثر فعالية تتالءم مع كل فئة
من الباحثين عن الشغل ،كما أن تجربة الوكالة املجالية ألزيد من 20
سنة تجعل منها قوة اقتراحية في وضع برامج جديدة تستجيب لحاجيات
املرتفقين على الصعيد الوطني والجهوي واإلقليمي.
وتجدر اإلشارة إلى أن الوكالة تحرص على تنزيل وتتبع التوصيات
املوجهة لها من طرف املجلس األعلى للحسابات ،حيث شرعت الوكالة في
تجويد نظام التعاقد مع مصالحها الجهوية واإلقليمية مع وضع آليات
لتنزيل مخططاتها للتنمية ،عبر إرساء مبدأ الخصوصية املجالية ،حيث
أن تحديد األهداف يرتكز على تشخيص مجالي مع إدماج مؤشرات
نوعية ،تأخذ بعين االعتبار الفئة املستهدفة والخصوصية الترابية
والقطاعية ،مع التخلي عن مبدأ التطور الخطي السنوي.
تسهرالوكالة على استكمال ورش التحول الرقمي عبرمشروع إعادة
تصميم النظام املعلوماتي الحالي برعاية "وكالة تحدي األلفية" ،والذي
سوف يمكن قبل متم سنة  2022من إنشاء ركائزنظام معلوماتي جديد،
يتما�شى مع استراتيجية الوكالة وتطورات قطاع الوساطة في التشغيل.
لتقييم تأثير التكوين التعاقدي على اندماج املستفيدين ،تقوم
الوكالة باعتماد استبيان مرحلي لإلدماج ،وهو مستند يتم ملؤه مباشرة
من قبل املشغل ومصادق عليه من قبل مديرالوكالة اإلقليمية ،كما أن
آلية األداء املعتمدة ،وفقا لدليل مساطرالتأهيل تحدد نسبة  %20من
مبلغ اتفاقية التكوين عن إدماج املستفيدين.

تحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل الذاتي:
فيما يخص التكوين الـتأهيلي ،تقوم لجنة تقنية منبثقة عن اللجنة
الجهوية لتحسين قابلية التشغيل بدراسة العروض واملشاريع ،وذلك
عمال بالفقرة  8من دليل املساطر للتأهيل ،لذا فالتكوينات املنجزة في
إطار التكوين التأهيلي املقترح تكون موضوع تصديق مسبق من طرف
اللجنة املذكورة ،والتي لها مهام محددة على مستوى الدورية املشتركة
ما بين وزيرالتشغيل والتكوين املنهي ووزيرالداخلية.
وتجدراإلشارة أن دليل مساطرالتأهيل يشيرإلى أن مؤسسة التكوين
ملزمة بضمان خدمات املواكبة في اإلدماج ،وهي خدمة مؤدى عنها مبلغ
 2000درهم عن كل مستفيد مدمج ،وتبقى تكاليف هذه الخدمة خارج
عن تكاليف التكوين وال تؤدى إال بعد تعليل اإلدماج ،وتقوم الوكالة
بتطوير أدوات وآليات متنوعة للمواكبة من أجل تكييفها بشكل أفضل
مع فئة حامل مشروع ،ويمكن للمستشاراملتخصص في إنشاء املقاوالت
من خالل التكوين املستمر والتدريب على املستوى اإلقليمي ومجموعة
من األدوات تلبية انتظارات حاملي املشاريع ،وتعمل الوكالة على رقمنة
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خدمات املواكبة من أجل إدراجها عن بعد ،اعتبارا ملحدودية املوارد
البشرية واملالية.
ويتوخى مشروع املخطط اإلستراتيجي لتنمية الوكالة إرساء نظام
حكامة يعتمد على املمارسات الجيدة في مجاالت عدة ،كتطوير
املعلومات الكثيفة وإدارة املعارف للمساهمة في استقراء سوق الشغل،
وكذلك في مجال تدبير األداءات واملخاطر عبر تحديث منظومة الرقابة
اللي هي داخلية.
كما أن هناك املخطط اإلستراتيجي اللي يعتبر العنصر البشري من
أهم محاور تنمية الوكالة ،ملا يلعبه من أدوارجوهرية في تقديم خدمات
الوساطة للمرتفقين ،ولهذا ستعمل الوكالة على تطوير سياسة خاصة
إلدارة املوارد البشرية ،تستجيب للحاجيات والتطورات التي يعرفها
القطاع ،وتساهم في الرقي بعالقة املشغل بالوكالة لكونها فاعال رائدا في
مجال التشريع.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
في الختام ،أود أن أجدد الشكر ملجلسكم املوقر ولكل السيدات
والسادة املستشارين على اهتمامهم املتواصل بكل املواضيع ذات الصلة
بمجاالت االختصاص ديال وزارة اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى
والتشغيل والكفاءات ،وأجدد التأكيد على استعداد الوزارة للتعاطي
اإليجابي مع مختلف املالحظات والتوصيات الصادرة عن املجلس
األعلى للحسابات وعن مناقشات السيدات والسادة املستشارين.
فوفقنا هللا ملا فيه خير منظومتنا التكوينية وشبابنا ،في ظل القيادة
الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

املستشارالسيد محمد حنين ،رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
تستمري السيدة الوزيرة؟ ياك؟
السيدة وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة:
بصفتي وزيرة االنتقال الطاقي.

السيد رئيس الجلسة:
نعم ،اآلن استمري.

السيدة وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدة والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
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فتفاعال مع مضامين العرض الذي قدمته السيدة الرئيس األول
للمجلس األعلى أمام أعضاء البرملان حول أعمال املجلس خالل السنتين
 ،2020-2019يسعدني أن أقدم أمام مجلسكم املوقر مجموعة من
املعطيات بشأن مضامين العرض ،باإلضافة إلى جملة من التدابير
واإلجراءات التي اتخذتها الوزارة ،تفعيال لتوصيات تقريراملجلس األعلى
للحسابات.
وقبل ذلك ،ال يمكن إال أن نشيد باألدوار الدستورية املهمة التي
يقوم بها املجلس األعلى للحسابات وبالكفاءات التي تعمل به من أجل
حماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية واملحاسبة ،خصوصا
أنها تتما�شى مع النموذج التنموي الجديد ،كما ال يفوتنا خالل هاذ
الجلسة أن ننهئ السيدة الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات على
الثقة املولوية الشريفة كأول سيدة تتولى منصب الرئيس األول لهذه
املؤسسة الوطنية ،التي تحرص على ممارسة الرقابة العليا على املالية
العمومية.
حضرات السيدات والسادة،
عرف املغرب خالل العقود األخيرة تطورا ديمغرافيا كبيرا ،مما أدى
إلى ارتفاع الطلب على الخدمات األساسية وتفاقم الصعوبات في جمع
النفايات املنزلية واملماثلة لها وتثمينها ،وتصل كمية النفايات املنزلية
املخلفة في املجال الحضري فقط إلى حوالي  6مليون طن في السنة
اللي كيعادل تقريبا  800غرام لكل فرد يوميا ،وتتميز النفايات املنزلية
املخلفة باملغرب ،السيما باملجال الحضري بارتفاع نسبة الرطوبة
ونسبة املواد العضوية التي تمثل ما يفوق  ،%60وقد أدى هذا الوضع
إلى انتشار املطارح العشوائية التي أثرت بشكل سلبي على جودة املياه
الجوفية والسطحية وتف�شي األمراض ،وهذا كيأثر سلبيا على النمو
االقتصادي واالجتماعي في البالد وتدهور الوضع البيئي بشكل عام.
للتغلب على اإلشكاليات املرتبطة بتدبير ومعالجة النفايات
واستدراك التأخر الحاصل ،تم سنة  2006إقرار القانون رقم 28.00
املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ،كما قام قطاع التنمية
املستدامة سنة  2007بشراكة مع وزارة الداخلية بإعداد البرنامج
الوطني لتدبير النفايات املنزلية واملماثلة لها ،فيهدف هذا البرنامج الذي
قدرت كلفته آنذاك اإلجمالية بـ 40مليارديال الدرهم في أفق  2022إلى:
 الرفع من النسبة ديال جمع النفايات إلى مستوى %90؛ إنجاز مراكز لطمر وتثمين النفايات املنزلية لصالح كل املراكزالحضرية؛
 إعادة تأهيل كل املطارح غير املراقبة وتطوير عملية الفرز وتدويروتثمين النفايات عبرمشاريع نموذجية لرفع مستوى التدويرإلى .%20
بخصوص حكامة هذا البرنامج ،كتقوم اللجنة الوطنية التي تترأسها
وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة باملصادقة على البرنامج
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السنوي للمشاريع املستوفية لشروط الدعم ،والذي يتم إعداده من
طرف وحدة ديال تسييرالبرنامج التي تشرف عليها وزارة الداخلية.
يتم تنفيذ املشاريع املستفيدة من الدعم من طرف هذا البرنامج
في إطار اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية املعنية ،مواكبتها
باملساعدة التقنية الالزمة ،وذلك عبر وضع رهن إشارتها مكاتب
للدراسات متخصصة إلنجاز دراسات الجدوى ملشاريع تدبير النفايات
وإعداد ملفات الطلب ديال العروض ،وقد خصص لهذا الغرض واحد
الدعم مالي يقدربـ 47مليون ديال الدرهم.
وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج تم إلى حدود نهاية سنة  2021تحقيق
عدة إنجازات ،بلغ حجم االستثمار اإلجمالي حوالي  21مليار ديال
الدرهم ،ساهمت فيه وزارة االنتقال الطاقي بـ  3مليارديال الدرهم ،وتهم
هاذ اإلنجازات ما يلي:
 أوال ،الرفع من معدل جمع النفايات باملراكز الحضرية بطريقةمهنية إلى مستوى  %96عوض  %44اللي كانت سنة 2008؛
 الرفع من نسبة معالجة النفايات داخل مطارح املراقبة ومراكزالطمر والتثمين ديال النفايات إلى  %63من النفايات املنتجة مقابل
 %10قبل سنة 2008؛
 إنجاز  26مطرحا مراقبا بالكثير من املدن منها :فاس ،وجدة،والجديدة ...إلخ؛
 املساهمة في إنجاز  13مركز لفرز وتثمين النفايات ،تم إنجاز %6منها وهي املراكز املوجودة في كل من مراكش والحسيمة ،وبوجدور
وإفران والداخلة وتطوان ،واللي تهدف إلى رفع نسبة الفرز وتثمين
النفايات املنزلية وتطويراملنظومة الصناعية في هذا املجال؛
 إعادة تأهيل  66مطرحا عشوائيا ،حيث تم إغالق  39مطرحا منهاوتهيئة  27مطرحا آخر؛
 إعداد  51مخططا عماالتيا وإقليميا لتدبير النفايات املنزليةواملماثلة لها ،وهناك  13مخططا في مراحل متقدمة لإلعداد ،والتي
خصص لها القطاع ديال التنمية املستدامة واحد الغالف مالي ديال 95
مليون ديال الدرهم.
وتجدر اإلشارة إلى أنه رغم هذه اإلنجازات التي تحققت في إطار هذا
البرنامج ،لم يتم تحقيق كل األهداف املحددة لبعض مكوناته ،فأنجزت
الوزارة سنة  2020واحد الدراسة تقييمية لتنفيذ البرنامج الوطني
للنفايات املنزلية ،بهدف الوقوف على الجودة والنجاعة ديال أهم
اإلنجازات ،فحددت فيها املعيقات واإلكراهات التي عرفها تنفيذ هذا
البرنامج وأيضا اقترحت حلوال لتجويد تنزيله.
تتمثل أهم الخالصات ديال هاذ الدراسة:
 -أوال ،كاين واحد النقص حاصل في القدرات املالية والتقنية

عدد 4 - 131ةجحلا وذ 4وذ 4(44ويلوي 4وي )4

الجريدة الرسمية للبرملان

10875

للجماعات الترابية ،خاصة اللي تتعلق بإعداد وتدبير الصفقات وتتبع
املراقبة ومراقبة الشركات ديال التدبير املفوض لها باحترافية خالل
مراحل األشغال ومراحل االستغالل؛

 دراسة جدوى وإمكانية إرساء نموذج التدبيريناط بمقتضاه باملدبرالعمومي إنجاز االستثمارات املتعلقة بمشاريع تدبير النفايات ،على أن
يسند االستغالل للقطاع الخاص ،عبرعقود للتدبيراملفوض.

 االقتصارعلى عمليات الطمر ،مما يطرح مشكل ديال توفيرالعقارالضروري لهذه املنشآت وإنتاج عصارة النفايات بكميات كبيرة وغياب
معالجته في جل األحيان؛

فالوزارة تفاعلت طبعا بشكل إيجابي مع هذه التوصيات ،وأفادت
املجلس األعلى للحسابات بمجموعة من التوضيحات واالقتراحات ،من
شأنها املساهمة في تحسين وتجويد وضعية قطاع تدبيرالنفايات.

 ضعف تثمين النفايات وتشجيع الفرز من املصدر مع ضعفإدماج القطاع غيراملهيكل ...إلخ.
وأخذا بعين االعتبار نتائج هذا التقييم ،وبهدف رفع هذه املعيقات
واإلكراهات ،تمت بلورة مجموعة من التوصيات ،منها:
 أوال ،على املستوى القانوني :ضرورة تعديل القانون  ،28.00بغيةتعزيز وتثمين مكتسبات بالدنا في هذا املجال ،وذلك بإدخال مجموعة
من التعديالت اللي نص عليها قانون اإلطار  99.12بمثابة ميثاق وطني
للبيئة والتنمية املستدامة؛
 ثانيا ،على مستوى الحكامة :يجب تعزيز إطار مؤسساتي لتدبيرأنجع للنفايات املنزلية واملماثلة لها على الصعيدين الوطني واملحلي،
وتقوية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛
 ثالثا ،على املستوى املالي :من الضروري القيام بمراجعة كاملةللنموذج املالي املعمول به حاليا.
وبخصوص تقييم تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات املنزلية
واملماثلة لها من طرف املجلس األعلى للحسابات ،فقد أصدر مجموعة
من التوصيات واالقتراحات اللي تتقاطع بشكل كبير من نتائج هذه
الدراسة التقييمية اللي عملتها الوزارة.
من بين التوصيات عندكم:
 االنتقال من مراقبة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مراقبةجديدة تحث على تقليص النفايات والفرز من املصدر أو عند اإليداع،
والتدوير وتثمين في الحدود القصوى املتاحة وحصر الطمر في النفايات
النهائية؛
 إجراء تغييرعميق على النموذج االقتصادي املعمول به حاليا لحفزاملوارد املتأتية من تقليص النفايات ومن التثمين الطاقي وغيرالطاقي بعد
إقامة شروط الفرز االنتقائي وفق نموذج مزدوج (la collecte sélective
)en biflux؛
 تطبيق نظام املسؤولية املوسعة ملنتجي النفايات وتطبيق اإلتاواتعلى املنتجين الكبار وتطبيق الجزاءات على املخالفين لنظام الجمع
والتخلص من النفايات؛

ففي إطار تفعيل مخرجات هذه الدراسة ديال التقييم ديال الوزارة
وتوصيات املجلس األعلى للحسابات ،تم اتخاذ مجموعة من التدابير
واإلجراءات لتحسين تنفيذ هذا البرنامج ،تم:
 إبرام واحد االتفاقية تتعلق بتثمين النفايات املنزلية بين وزارةالداخلية واالنتقال الطاقي والصناعة والتجارة واالقتصاد واملالية
والجمعية املهنية لشركات اإلسمنت التي تهدف إلى التثمين الطاقي
للنفايات املنزلية بنسبة %45؛
 تنفيذ مضامين هذه االتفاقية سيتم وضع واحد املخطط عمل منأجل بلورة وإنجاز مجموعة من املشاريع ديال التثمين الطاقي للنفايات
املنزلية بعدة مراكز طمر وتثمين النفايات ،كنشتغلو على تعديل
القانون..

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيدة الوزيرة.

السيدة وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة:
كنشكركم.
غادي نسالي غيرواحد  30ثانية.
فتجدر اإلشارة ..غادي نعطي الخالصة كما تعلمون فإن الحكومة
تنكب حالية على املرحلة الثانية لالستراتيجية الوطنية للتنمية
املستدامة ،وخصوصا املؤشرات بما فيها اإلتاوات والجزاءات اللي
ممكنة من خالل تحديد واحد األهداف ومؤشرات واضحة وقابلة
للقياس.
فتجدر اإلشارة إلى تقييم كل هذه االستراتيجيات وهذه البرامج
كياخذ بعين االعتبار التحديات الراهنة واملستجدات املتضمنة في كل
االلتزامات اللي عندنا ،وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،مع استحضار مالحظات
وتوصيات املجلس األعلى للحسابات.

 -العمل على تحريرقطاع التثمين الطاقي؛

وشكرا لكم.

 -إزالة العوائق القانونية في هذا الشأن؛

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،السيدة الوزيرة املحترمة ،على هذه املساهمة القيمة في
مناقشة تقريراملجلس األعلى للحسابات.
مباشرة أعطي الكلمة للسيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان.
تفضل السيد الوزير.
السيد الوزير،
ستقومون بمداخلتين ،املداخلة األولى عن القطاع الذي تشرفون
على تسييره ،وفي إطارالتضامن الحكومي ستقومون بمداخلة نيابة عن
السيد وزيرالصناعة والتجارة.
نفضل السيد الوزير.

السيد مصطفى بايتاس ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة،
املكلف بالعالقات مع البرملان ،الناطق الرسمي باسم الحكومة:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
حضرات السيدات والسادة املستشارون،
سعيد بأن أغتنم هذه الجلسة الدستورية لتثمين مجهودات
املجلس األعلى للحسابات في إعداد تقريره السنوي األخير برسم
سنتي  ،2020-2019والذي يغطي مجموعة من القطاعات واملجاالت
املختلفة ،حيث تضمن مالحظات وتوصيات من األهمية بمكان ،تتعلق
باالستراتيجيات والحكامة واإلطار القانوني واإلطار التنظيمي والقدرات
التدبيرية واملالية واملساطر والنظم املعلوماتية وغيرها ،وأخص بالذكر
املحور املتعلق بتقييم تدبير اإلعانات املمنوحة للجمعيات من طرف
القطاعات الحكومية ،كما نثمن مضمون هذا التقرير ملا تضمنه
من توصيات قيمة ،سيكون لها ،ال شك ،أثر إيجابي على السياسات
املرتبطة بالحياة الجمعوية بصفة عامة.
وبالنظر إلى أهمية املالحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير
بخصوص املساهمات املالية التي استفادت منها الجمعيات في إطار
امليزانيات املرصودة ملختلف القطاعات الحكومية ،وذلك خالل الفترة
املمتدة من سنة  2004إلى غاية سنة  ،2019وبما أن القطاع الذي
أشرف عليه معني بهذه املالحظات والتوصيات ،يسعدني أن أناقشها
معكم وفق مقاربة تسعى إلى التفاعل مع اإلشكاالت املثارة تبعا للنقاط
التالية:
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بخصوص االستراتيجية  الحكومية  املؤطرة للدعم املقدم
للجمعيات :أود أن أؤكد على أن الحكومة ،إذ تشيد بالدور الجوهري
الذي تضطلع به جمعيات املجتمع املدني ،فإنها تلتزم بدعمها للنهوض
باملهام الدستورية املنوطة بها وتوفير البيئة املناسبة للقيام بأدوارها
التنموية وفق الرؤية السديدة والرشيدة لصاحب الجاللة نصره هللا.
وفي هذا اإلطار ،يشرفني أنهي إلى كريم علمكم أن الوزارة أعدت
استراتيجية جديدة في مجال العالقات مع املجتمع املدني للفترة املمتدة
من  2022إلى غاية  ،2026تروم جعل املجتمع املدني شريكا أساسيا
الزما في التنمية ،من خالل محورين أساسين ،وتضم في مجملها 11
برنامجا و 21مشروعا ،ينصب املحور األول على اإلسهام في دعم مجتمع
مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي ،ويسعى املحور الثاني إلى تعزيز
مشاركة املجتمع املدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر.
وباملوازاة مع هذين املحورين ،تم  4محاور عرضانية وداعمة وهي:
 املحور األول :يهم إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجالالنهوض باملجتمع املدني ،وهذا واحد من أكبر املالحظات ديال املجلس
األعلى للحسابات؛
 املحور الثاني :يخص تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونيةاملؤطرة للمجتمع املدني؛
 املحور الثالث :يهم النهوض باملشاركة املواطنة؛ املحور الرابع :يتعلق بضمان إنتاج وتعزيز وتثمين املعطياتاملتعلقة باملجتمع املدني.
تجدر اإلشارة إلى أن إعداد هذه االستراتيجية تم في إطار مقاربة
تشاركية ،وبناء على منهجية ارتكزت على تشخيص الوضع الراهن،
من خالل دراسة مختلف الوثائق والتقارير الصادرة عن املؤسسات
والهيئات الوطنية ،ومن بينها طبعا تقارير املجلس األعلى للحسابات،
وكذا االستئناس بالتجارب الدولية ،حيث تم دراسة مقارنة لـ 22دولة
من العالم من أجل استخالص املمارسات الفضلى ذات الصلة ،وقد
أفضت عملية التشخيص هذه إلى تحديد جملة من املعيقات التي ال
يتسع املجال للتطرق إليها.
وفيما يتعلق بتنسيق مجال الدعم العمومي للجمعيات :أشير
إلى أن الوزارة بصدد تنزيل املحور االستراتيجي املرتبط بتعزيز مشاركة
املجتمع املدني في التنمية بشكل فعال ومؤثرومن خالل ترشيد التمويل
والدعم العمومي املقدم للجمعيات ،حيث يتم إعداد مشروع مرسوم
ينظم الشراكة بين الدولة والجمعيات الذي يروم تجاوز بعض
اإلشكاالت والنواقص التي يعرفها تدبير منظومة التمويل العمومي
للجمعيات ،والتي الزالت تستند على منشور السيد الوزير األول رقم
 07/2003الذي لم يعرف أي تحديث منذ صدوره ،وألجل ذلك حرصت
الوزارة على األخذ بعين االعتبار بمالحظات وتوصيات املجلس األعلى
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للحسابات ذات الصلة باملوضوع ،ويهدف هذا املشروع إلى تحقيق ما
يلي:

باعتباره شريكا أساسيا في التنمية وعنصرا فعاال في بلورة السياسات
العمومية إعدادا وتنفيذا وتتبعا وتقييما.

 -أوال ،تحديد معاييرمنح الدعم العمومي للجمعيات وتوحيدها؛

وإذ نثمن الجهود واألدوار الهامة التي تقوم بها جمعيات املجتمع
املدني ،من خالل إسهاماتها العديدة في مختلف املجاالت ،فإننا على ثقة
أن انخراطها وإسهامها بشكل فعال يتطلب تضافرجهود كافة املتدخلين
من أجل تحقيق األهداف املنشودة ومواجهة التحديات املطروحة ،بما
يسهم في تفعيل النموذج التنموي الجديد لتحقيق التنمية الشاملة
واملستدامة لبالدنا ،تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك
محمد السادس ،نصره هللا.

 ثانيا ،تحديد طرق وإبرام اتفاقيات الشراكة بين الجهات املانحةوالجمعيات؛
 ثالثا ،وضع مساطر موحدة النتقاء مشاريع الجمعيات واإلعالنعنها.
وباملوازاة مع ذلك ،ولتكريس مبادئ الحكامة والشفافية في تقديم
الدعم العمومي ،فإن الوزارة بصدد تأهيل وتطوير بوابة الشراكة مع
الجمعيات لجعلها بوابة وطنية موحدة ملزمة لنشر إعالنات املمولين
العموميين والجمعيات املستفيدة من الدعم ،وكذا آليات تمكن
القطاعات الحكومية من تتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكة املبرمة مع
الجمعيات.
أما فيما يتصل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية :فإن
الوزارة في إطار استراتيجيتها الجديدة ،ستعمل على تنسيق السياسات
الحكومية في هذا املجال ،حيث شرعت في إعداد مرسوم إلحداث هيئة
للتنسيق والتشاور مع القطاعات الحكومية املعنية ،إذ تم عقد أول
اجتماع في املوضوع يوم  18ماي  ،2022وذلك من أجل وضع آلية بين
وزارية لتنسيق السياسة العمومية املتعلقة باملجتمع املدني لدى السيد
رئيس الحكومة.
بخصوص تحيين اإلطار القانوني املنظم للجمعيات :بغية تحيين
هذا اإلطار القانوني بما يتما�شى مع أحكام دستور  2011والتطورات
التي تعرفها الحياة الجمعوية في مختلف املجاالت ،فإن الوزارة بناء على
توصيات املجلس األعلى للحسابات ومؤسسات دستورية أخرى سعت
إلى استكمال وتأهيل البيئة القانونية املتعلقة بجمعيات املجتمع املدني.
وفي هذا الصدد ،تمت إحالة النصوص التنظيمية املتعلقة بقانون
التطوع التعاقدي واملرسوم املتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات
على األمانة العامة للحكومة وبرمجة نصوص قانونية وتنظيمية أخرى
ضمن استراتيجيتها الجديدة ،مستحضرة املقاربة التشاركية والتنسيق
مع القطاعات الحكومية ،من أجل تسريع إخراج هذه النصوص إلى حيز
الوجود ،ويتعلق األمربـ:
 مالءمة الظهيرالشريف املتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛ إضافة إلى إعداد مشروع قانون خاص بالتشاور العمومي؛ إعداد مشروع قانون خاص بالتشغيل الجمعوي؛ إعداد مشروع قانون خاص بالسجل الوطني للجمعيات.وفي الختام ،وجب التأكيد على أن تكريس األدوارالجديدة للمجتمع
املدني ،التي أقرها دستور  ،2011يشكل قناعة راسخة لدى الحكومة،

وإذا سمحتم لي السيد الرئيس املحترم ،سوف وفي إطار دائما
التضامن الحكومي ،سوف أقدم مداخلة السيد وزيرالصناعة والتجارة
نيابة عنه ،نظرا لتواجده خارج أرض الوطن.

السيد رئيس الجلسة:
تفضلوا السيد الوزير.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة ،املكلف بالعالقات
مع البرملان ،الناطق الرسمي باسم الحكومة ،نيابة عن السيد
رياض مزور ،وزيرالصناعة والتجارة:
شكرا السيد الرئيس.
عناصرإجابة الوزارة تهم ثالث نقط:
 مخطط تنمية التجارة والتوزيع "رواج"؛ أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه؛ املنظومة  الوطنية للبنية  التحتية للجودة وتسيير املعهد املغربيللتقييس.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون،
السيدة الوزيرة طبعا،
حضرات السيدات والسادة،
تولي مصالح وزارة الصناعة والتجارة وكذلك املؤسسات التابعة لها
أهمية وعناية كبيرتين لتقاريرهيئات الرقابة والحكامة ببالدنا ،خصوصا
تقاريراملجلس األعلى للحسابات ،ملا لها من أهمية في تقييم مدى نجاعة
أنشطة الوزارات واملؤسسات التابعة لها ،من جهة ،ودورها في تحسين
وتجويد هذه األنشطة من خالل االقتراحات والتوصيات ،من جهة
أخرى.
وفي هذا اإلطار ،يشرفني أن أقدم لكم التوضيحات التي أعدتها
الوزارة جوابا على مالحظات املجلس األعلى للحسابات الواردة في تقريره
السنوي لسنة .2020-2019

10878

الجريدة الرسمية للبرملان

أوال ،مخطط تنمية التجارة والتوزيع "رواج":
بالنسبة ملخطط تنمية التجارة والتوزيع "رواج" ،تبعا لجلسات
التشاور واللقاءات املنتظمة مع جميع املتدخلين في القطاع التجاري،
وبناء على التوصيات الصادرة عن هذه املشاورات املوسعة ،قامت
الوزارة سنة  2006بإعداد دراسة حول التجارة الداخلية ،مكنت من
تحديد رؤية شاملة لتنمية القطاع ،أسفرت عن إطالق استراتيجية
وطنية مرفوقة ببرنامج عملي على املدى القصير واملتوسط والطويل،
أطلق عليها اسم "رواج" رؤية  2020وتم اإلعالن عنها في  26يونيو .2007
البد من التذكير بأن هذا املخطط حدد االختيارات والتوجهات
االستراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية خالل الفترة املمتدة من
 2008إلى  ،2020ومن أجل تفعيله تم إعداد برنامج عمل على املدى
املتوسط  ،2012-2008أعلن عنه خالل اليوم الوطني للتجارة الداخلية
املنظم في  24يونيو .2008
وفي سنة  2011قامت الوزارة بدراسة تتعلق بإنجاز خدمات
التخطيط واإلشراف والتتبع ومواكبة التفعيل ،سعت باألساس إلى
تقييم املنجزات والعراقيل التي واجهت تفعيل البرامج واملشاريع وتقوية
أدوار التفعيل وتنزيل مخطط "رواج" ،وقد ساهمت هذه الدراسة في
إعداد املرحلة املوالية عبر تحديد األولوية في تنفيذ البرنامج واملشاريع
للفترة .2020-2013
وفي هذا اإلطار ،تم إعداد برنامج عمل  ،2020-2013عرض على
املجلس الحكومي في فبراير ،2013حيث تم تحديد األهداف واإلجراءات
واملنهجية املالئمة.
لقد رصد لهذا املشروع تمويال قدره  900مليون درهم في إطار
صندوق "رواج" ،لتطوير التجارة على مدى خمس سنوات ،وقد أثرت
هذه الوضعية على استمرار الوضع ،إال أن صرف االعتمادات السنوية
شهدت تأجيالت ،مما أثرعلى استمرارية بعض املشاريع رغم املجهودات
من أجل تحقيق األهداف ،كما انعكس القرار الحكومي لسنة 2013
املتعلق بالتقشف املالي بالنسبة مليزانية االستثمار على تفعيل برنامج
عمل .2020-2013
وبالنسبة النخراط الشركاء في تصميم املخطط ،فقد باشرت
الوزارة مشوارا طويال من املشاورات مع مختلف املتدخلين في القطاع
قبل انطالق الدراسة ،وذلك من خالل تنظيم يوم التجارة الداخلية
السنوي منذ سنة  ،2000وقد تمت مواصلة نفس نسق التشاور خالل
إعداد مخطط "رواج" ،حيث تم تشكيل لجنة إشراف تتكون من هذه
الوزارة ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والوزارة املكلفة بالفالحة
ووكالة مغرب املقاوالت الصغرى واملتوسطة والجمعية املغربية للتوزيع
العصري والفيدرالية املغربية الستغالل األسماء التجارية والنقابة
الوطنية للتجارواملهنيين.
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وقد أسند لهذه اللجنة مهمة التتبع واملصادقة على توجهات
الدراسة اإلستراتيجية.
لقد حدد مخطط "رواج" توجهات اإلستراتيجية لتنمية القطاع
في أفق  ،2020وفق مؤشرات ماكرو اقتصادية ،تم وضعها على
أساس نموذج اقتصادي ،احترم فيه التسلسل املنطقي بين األهداف
واملؤشرات.
أما بالنسبة للشق املتعلق بقيادة املخطط وتمويله ،يجب التوضيح
أن لجنة تتبع صندوق "رواج" املكون من هذه الوزارة ووزارة املالية
ووكالة مغرب املقاوالت الصغرى واملتوسطة ،سهرت على قيادة أوراش
هذا املخطط ،كما أسندت إليها مهمة تسييرالبرنامج السنوي للصندوق
من خالل تتبع مراحل إنجاز املشاريع املمولة من طرف الصندوق
ومراحل التمويل واإلكراهات ،وذلك بناء على مقتضيات االتفاقية
املحدثة للصندوق.
ومع ذلك ،فإن الوزارة مقتنعة بأن صعوبة وتشعب مشاكل القطاع
التجاري وتعدد واختالف الفاعلين واملتدخلين ،كلها عوامل تستدعي
وضع هيئة وطنية موسعة لقيادة األوراش الكبرى واملهيكلة للقطاع.
وفيما يخص تمويل مكونات مخطط "رواج" ،تجدر اإلشارة إلى أن
بعض األوراش املهيكلة واملضمنة في املخطط استلزم تنفيذها دراسة
مسبقة ،ولهذا فإن صندوق "رواج" اعتمد في البداية على تمويل أربعة
برامج:
 عصرنة تجارة القرب؛ مواكبة املقاوالت الرائدة؛ تطويرمناطق األنشطة التجارية؛ واملخططات الجهوية لتطويرالتجارة.وبعد إنجاز الدراسات ،عمدت االتفاقية االنتقالية 2014-2013
إلى توزيع مجال تدخل الصندوق ،عبر تمويل برامج أخرى كأسواق
الخضرللجملة والفواكه واألقطاب التجارية الحضرية ،وتنظيم الباعة
املتجولين ،وتجهيز تجارة القرب بالتكنولوجيات الحديثة ،وحمالت
التواصل.
بخصوص محور تنفيذ مخطط "رواج" ،فإن جل األوراش املهيكلة
واملشاريع النموذجية التي تم وضعها في إطار مخطط "رواج" اعتمدت
على دراسة جدوى ،بشراكة مع القطاعات املعنية ،منها على سبيل
املثال:
 مخطط أسواق الجملة للخضر والفواكه بشراكة مع وزارةالداخلية والوزارة املكلفة بالفالحة ،الذي شكل مرجعا مهما في تصميم
مجموعة من أسواق الجملة النموذجية؛
 -ورش التجارة املتجولة الذي مكن من إطالق سنة  2015بشراكة
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من وزارة الداخلية؛
 "البرنامج الوطني لتنظيم الباعة املتجولين" في إطاراملبادرة الوطنيةللتنمية البشرية وبقيادة السادة الوالة والعمال.
إال أن بعض املشاريع عرفت عدة معيقات حالت دون تنزيلها ،كالتعثر
الذي عرفه إنجاز مشروع منطقة األنشطة التجارية بالدار البيضاء،
والناجم عن تأجيالت الجموع العامة بمجلس مدينة الجار البيضاء
لتصفية العقاراملخصص للمشروع.
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فيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات والنقابات الوطنية للتجار
واملهنيين.
فبالنسبة ملحور إنجازات مخطط "رواج" :لقد وضع مخطط رواج
أهدافا مميزة ،حيث برمج عصرنة  30.000نقطة بيع كل سنة عبرغالف
مالي يناهزأو يقدربـ  750مليون درهم سنويا ،إال أن مجموع امليزانية التي
تم رصدها بلغت  900مليون درهم فقط.

وبخصوص املالحظات املتعلقة  بتحديد األنشطة  التي يجب
تمويلها في إطار تحديث تجارة القرب :البد من اإلشارة إلى أن تجارة
القرب تتميز بتعدد وتنوع األنشطة املزاولة ،ولهذا فإن برنامج عصرنة
تجارة القرب استهدف دعم ومواكبة كل األفكار ومشاريع العصرنة
املصممة من طرف الفاعلين في القطاع ،والتي من شأنها تقديم قيمة
مضافة لطرق وأساليب تسييرهم وتحسين تنافسيتهم.

بالنسبة للمالحظة  املتعلقة  بضرورة تفعيل املخطط املديري
للتكوين :تجدر اإلشارة إلى أن هذا البرنامج حث املتدخلين في مجال
التكوين والتعليم على تكييف عروضهم مع احتياجات سوق العمل
في مجال التجارة والتوزيع ،حيث أن الوزارة اتخذت مجموعة من
اإلجراءات بشراكة مع مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل من أجل
دمج املخطط املديري للتكوين ،عبر إعداد واملصادقة على وحدات
التكوين.

بخصوص املالحظة حول ضرورة تحقيق التوافق بين املخطط
واتفاقيات تدبير صندوق "رواج" :تجدر اإلشارة إلى أن تفعيل عدد من
املشاريع املبرمجة في املخطط كان يقت�ضي ترتيبات ودراسات يتطلب
إنجازها بعض الوقت ،ولهذا أعطى صندوق "رواج" في البداية األسبقية
لتمويل البرامج الجاهزة قبل توسيع مجال تدخله عبر تمويل البرامج
األخرى.

فيما يخص املالحظة املتعلقة بتفعيل مناطق األنشطة التجارية:
ولتفعيل هاذ البرنامج ،تم إنجاز مشروعين نموذجيين في وجدة والدار
البيضاء كمرحلة تجريبية ،حيث دعا املجلس األعلى للحسابات إلى
استغالل املخططات الجهوية لتنمية التجارة عبر التخطيط التجاري،
إال أن تفعيل سياسة التعمير التجاري يستلزم انخراط جميع األطراف
املعنية ،والسيما الفاعلين املحليين.

أما فيما يخص املالحظة املتعلقة باالستهداف حسب نوع النشاط
واملنطقة :فقد تم االعتماد عند تطوير نماذج العصرنة على البعد
القطاعي ،فعلى سبيل املثال تم إعداد دالئل املعدات حسب نوعية
كل نشاط على حدة ،غير أن هيمنة متاجر البقالة أو التغذية العامة في
القطاع انعكست على نوعية املستفيدين ،حيث تركزت غالبية مشاريع
العصرنة في هذا النوع من النشاط.

وأمام هذه الوضعية ،عملت الوزارة على تغيير املقاربة من خالل
محاولة إنجاز املخططات الجهوية لتطوير التجارة بشراكة مع الوكاالت
الحضرية من أجل ضمان إدماج أفضل لنتائج وتوصيات املخططات
الجهوية لتطوير التجارة في مخططات تهيئة املدن ،لكن نقص املوارد
البشرية لصندوق "رواج" لم يمكن من تنزيل هذه املقاربة الجديدة.

وبخصوص تركيز الجهود على مشاريع تجهيز املحالت :وفي هذا
الصدد البد من التوضيح أن اتفاقيات صندوق "رواج" لم تحصرنماذج
العصرنة ،بل اشتملت على تدابير تحفيزية لفائدة جميع الفاعلين
الراغبين في اقتراح نماذج جديدة للعصرنة ،وذلك من خالل تمويل
الخبرة والتكوين واملساهمة في تمويل املعدات الضرورية.
وحول ضرورة تحديد البنود التعاقدية بشكل أدق :يتعين التذكير
بأن اتفاقيات مواكبة املقاوالت الرائدة حدد مجاالت الخبرة التي
تحتاجها املقاولة مع تدبيرتكلفتها ووصف موجزلكل خبرة.
أما فيما يخص املالحظة املتعلقة بضرورة وضع مؤشرات الختيار
العالمات التجارية :فإن االتفاقية الخاصة بمواكبة املقاوالت الرائدة
حددت أهدافا ونتائج املشروع عبر مجموعة من املؤشرات الكمية
والنوعية ،ال�شيء الذي مكن من تقييم آثارهذه البرامج على املستفيدين.
وبخصوص خطة  التواصل :فإن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع

ثانيا ،أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه:
فيما يخص أسواق البيع بالجملة للخضروالفواكه ،فتجدراإلشارة
إلى أنه من أجل ضمان نجاح املشاريع الخاصة بتنظيم أسواق الجملة
وتحسين التنسيق بين الوزارات املعنية ،أسندت قيادة هذا الورش
املشترك إلى وزارة الداخلية ،وقد مكنت االجتماعات واملشاورات بين
الوزارات الثالث من توحيد الرؤية بخصوص الخطوط العريضة
املتعلقة بأساليب إحداث وتدبير أسواق الجملة من الجيل الجديد،
وقد أدى هذا االتفاق إلى التوقيع على اتفاقية إطار في يناير  2021من
قبل الوزارات الثالث باإلضافة إلى املالية من أجل:
 خلق منصات من الجيل الجديد لتسويق الفواكه والخضرواملنتجات الفالحية والغذائية بالجملة ،وذلك تنفيذا لالستراتيجية
الجديدة "الجيل األخضر"2030-2020؛
 التحضير إلحداث أول مشروع نموذجي من الجيل الجديد علىمستوى مدينة الرباط ،يجمع بين عماالت الرباط  -سال والصخيرات
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– تمارة ،وستشارك الوزارات الثالثة كأعضاء في مجلس إدارة شركة
التنمية املحلية بهدف توحيد ومواءمة توجهاتهم بخصوص إدارة هذا
املشروع؛
 تشكيل لجنة مختلطة مكونة من الوزارات الثالثة ،قصد إعدادمشروع قانون يتعلق بأسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة ،بهدف
تحسين اإلطارالتنظيمي والقانوني الذي ينظم أسواق البيع بالجملة.
وبالنسبة للمالحظات املتعلقة بضعف دور الوكالء وتراجع أداء
الجماعات والفاعلين داخل السوق وكذا التعثر البنيوي ،يجدر التذكير
بأن املخطط التوجيهي ألسواق الجملة للخضروالفواكه تناول مختلف
االختالالت التي تواجه تدبير أسواق الجملة ،كما قدم مجموعة من
االقتراحات لتحسين أدائها.
وقد عمدت وزارة الداخلية في إطار التوجيه إلى إبالغ الجماعات
بمحتوى املخطط ،نظر لكون تدبير أسواق الجملة يدخل ضمن
اختصاصات الجماعات.

ثالثا ،املنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة وتسيير املعهد
املغربي للتقييس:
أما فيما يخص املحور املتعلق باملنظومة الوطنية للبنية التحتية
للجودة وتسيير املعهد املغربي للتقييس ،فإن الوزارة أخذت بعين
االعتبار كل املالحظات املدرجة في تقرير املجلس ،بحيث عملت في هذا
الصدد على إعداد السياسة الوطنية للجودة بتعاون مع أكثر من 60
شريكا من القطاعات الخاصة والعامة والجمعوية ،وسيتم توسيع
املشاورات حول مشروع السياسة الوطنية للجودة العتمادها.
ومن أجل تفعيل دور الفاعلين األساسيين في امليدان ،تعمل الوزارة
بانتظام على تجديد تعيين أعضاء للمجلس األعلى للتقييس والشهادة
باملطابقة واالعتماد وأعضاء اللجنة املغربية لالعتماد.
أما بالنسبة لوجوب إحداث هيئات مستقلة مكلفة باالعتماد
وتوضيح الوضع املؤسساتي للنظام املغربي لالعتماد ،فيتم اتخاذ
قرارات اعتماد هيئات تقييم للمطابقة وفقا لرأي لجان االعتماد
املنبثقة عن اللجنة املغربية لالعتماد ،وعلى أساس تقارير التقييم التي
يعدها فريق التقييم املكون من مقيمي الجودة والخبراء الفنيين ،مما
يضمن استقاللية ونزاهة عملية االعتماد.
كما أعدت الوزارة مشروع قانون إلنشاء معهد مستقل لالعتماد،
مرفقا بدراسة جدوى تدعم مدى استمرارية وقابلية مشروع املعهد
املغربي لالعتماد على تحقيق استقالله املالي ،ال�شيء الذي سيمكن
املعهد من الحصول على االعتراف الدولي.
ولوجوب استيفاء متطلبات االعتماد من طرف املصلحة املغربية
لالعتماد ،فتجدر اإلشارة إلى أن قسم االعتماد يتوفر على نظام إدارة
الجودة ودليل الجودة واإلجراءات املتعلقة بجوانب املواصفات الدولية

عدد 4 - 131ةجحلا وذ 4وذ 4(44ويلوي 4وي )4

( ،)ISO/IEC 17011; 2006ويتم إجراء تحديد منتظم إلدارة الجودة
بهدف التحسين املستمرلهذا النظام.
وباإلضافة إلى ذلك ،وفي إطار مواكبة ودعم قسم االعتماد ،تم
تعديل جميع اإلجراءات لتتوافق مع املواصفات الدولية الجديدة،
والتي تخص متطلبات أنشطة االعتماد ،ومن املقرر عقد اجتماع لجنة
الحياد وإجراء تحقيق داخلي وعقد اجتماع ملراجعة تدبيرنظام الجودة
قبل متم السنة الحالية بعد إتمام هذه املواكبة.
وبالنسبة ملمارسة أنشطة اإلشهاد على املطابقة ،يبقى اعتمادها
اختياريا في غياب نصوص قانونية تلزم االعتماد املسبق من قبل
القطاعات الوزارية املختصة.
ولتثمين اعتمادها على املستوى الدولي ،يعتبر مثال املكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية فريدا من نوعه ولدى هذا املكتب
مختبرات معتمدة من طرف ( )SEMAC5للتحليل الكميائي والزراعي،
وكذلك في مجال عمليات التفتيش املتعلقة بمراقبة املنتجات ومخلفات
األدوية البيطرية ،وتعمل مصلحة االعتماد املغربي على أن تتسم
أنشطتها بالفعالية واملصداقية وقد شهد عدد هيئات تقييم املطابقة
املعتمدة تطورا هاما ،حيث ارتفع من  40هيئة معتمدة سنة  2010إلى
أكثرمن  152هيئة حتى شهرماي .2022
وباملقارنة مع أجهزة االعتماد املستقلة األخرى على سبيل املثال ،لم
يتجاوز سنة  2021عدد الهيئات املعتمدة  115في تونس 93 ،في الجزائر
و 113في األردن.
أما فيما يتعلق بتعزيز عملية مراقبة السوق (مراقبة املطابقة)،
فقد تم وضع نظام للمراقبة املحلية وفق األولويات التي تم تحديدها
سنة  ،2017خاصة فيما يتعلق بمراقبة أجهزة الغاز (سخانات املياه
وصفائح الطبخ).
كما تم اعتماد برنامجا وطنيا للمراقبة ،يتمحور حول مقاربة
قطاعية ،تهدف إلى تعزيز املراقبة املحلية من أجل معاينة سالمة
املنتجات وكذلك املمارسات التجارية.
وباإلضافة إلى ذلك ،فقد عرف البرنامج الوطني للمراقبة عمليات
محددة ذات طابع وطني ،همت شواحن وبطاريات الهاتف النقال سنة
 2019والكمامات الواقية لالستخدام غيرالطبي سنة .2020
وقد أدت هذه املقاربة الجديدة إلى جانب تعزيز عدد املراقبين
العاملين في مجال مراقبة سالمة املنتجات واملمارسات التجارية،
وخاصة بعد إسناد عمليات املراقبة عند االستيراد لهيئات دولية
مختصة ،إلى ارتفاع كبير في عدد عمليات املراقبة التي أجريت سنة
 2019و 2020للمؤسسات ،بما في ذلك املصنعون وتجار الجملة
واملتاجر الكبرى واملتوسطة وتجار التقسيط ،إذ تم تسجيل على التوالي
Service marocain d'accréditation
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 14ألف و 19,4ألف عملية مراقبة.
ولتسريع إحداث لجنة  التنسيق ،فقد تم عقد اجتماع أول في
يوليوز  2019تم التركيزفيه على النقط التالية:
 حصيلة عملية التنسيق خالل سنة 2018؛ -آفاق التنسيق لسنة 2020/2019؛

أعتقد بأن الوقت ،السيد الرئيس ،لن يكفيني ،لذلك سوف أقترح
عليكم ،ما لم تروا مانعا ،تسليمكم املداخلة لتضمينها للمحضر ،لكي
أكون وفيا لنصها كما تسلمتها من زميلي السيد وزيرالصناعة والتجارة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

 -وطريقة عمل اللجنة.

تبارك هللا عليكم.

وقد كانت املخرجات األساسية لهذا االجتماع كالتالي:

شكرا.

 تنظيم مؤتمر وطني من أجل تمكين أعضاء لجنة التنسيق منإدارات وقطاعات حكومية وكذا متدخلين من عرض آليات الرقابة
لديها عبرنقطتين:
 أوال ،تحديد املواد غير املشمولة باملراقبة على الصعيد الوطنيكسوائل السجائراإللكترونية إلى غيرذلك؛
 تحديد الترابط خالل تطبيق املقتضيات القانونية العامةوالخاصة واملطبقة على املنتوجات والخدمات كالصابون ومواد
التنظيف ومواد التشحيم.
 باإلضافة إلى تزويد اللجنة بنظام داخلي.ويتم تنفيذ البرنامج الوطني للمراقبة بتنسيق مع أعضاء اللجنة،
خاصة وزارة الداخلية وإدارة الجمارك.
أما بالنسبة  إلحداث بعض لجان التقييس املبرمجة  باملعهد
املغربي للتقييس ،حقق املعهد أغلب التوقعات املسطرة في مخطط
تنميته للفترة املمتدة ما بين  2018-2015فيما يخص اعتماد
املواصفات املغربية بمعدل  1000مواصفة قياسية سنويا ،والزال
مستمرا على نفس الوثيرة ،وتتم دراسة هذه املواصفات في إطار لجان
تقنية مفتوحة في وجه كل من الفرقاء من القطاعين العام والخاص
ومن جمعيات للمستهلكين.
فيما يتعلق بالتواصل ،فإن املعهد املغربي للتقييس ينظم منتديات
وندوات واملشاركة في تنشيط ملتقيات مهنية ومعارض وإصدار بيانات
صحفية تتعلق باملستجدات في مجال اختصاصه.
ومن جهة أخرى ،ونظرا الستفادة املعهد من مشروع للتعاون مع
االتحاد األوربي ،فقد تم إدراج تطوير استراتيجية التواصل ضمن هذا
املشروع الذي هو حاليا في طور التنفيذ.
أما فيما يخص الحاجيات املتعلقة  باملواصفات ،فباإلضافة
إلى االستشارات التي يقوم بها املعهد املغربي للتقييس لدى الفاعلين
االقتصاديين عند إعداد البرنامج السنوي للتقييس ،يتم استغالل
مصادر معلومات أخرى لتحديد االحتياجات الحقيقية واملحتملة من
املواصفات.

إذن شكرا ،السيد الوزير ،على مساهمتكم القيمة ،سواء فيما
يتعلق باملداخلة املتعلقة بالقطاع الذي تشرفون عليه ،أو فيما يتعلق
بمداخلتكم ،نيابة عن زميلكم السيد وزيرالصناعة والتجارة.
إذن شكرا للجميع ،السادة الرؤساء.
شكرا للسيدات املستشارات واملستشارين.
شكرا لجميع الوزراء الذين حضروا معنا على مساهمتهم القيمة
في هذه الجلسة التي خصصت ملناقشة عرض السيدة الرئيس األول
ملجلس األعلى للحسابات حول أعمال املحاكم املالية.
إذن رفعت الجلسة.

امللحق :املداخالت املسلمة مكتوبة لرئاسة الجلسة:
  -Iتتمة مداخلة املستشارالسيد يوسف أيذي:
لكننا نريد أن نثير االنتباه إلى موضوع آخر ال يقل أهمية ويتعلق
بالذكاء االقتصادي والحكامة الترابية التي وإن قطعنا فيها شوطا هاما
من حيث التدابير التشريعية والقانونية  ،فإننا في الواقع العملي النزال
نعاني مجزا موال هو الذي يوفر الشروط املناسبة ملراكمة اإلخفاقات في
كثير من القطاعات االقتصادية واالجتماعية كما جاء بشكل مفصل
على متن التقريرالذي نناقشه اليوم.
إن طموحنا في هذا اإلطارهو أن نصل في أقرب وقت إلى تعاقد جديد
بين الدولة والجماعات الترابية ودعم قدرات هذه األخيرة من ناحية
توسيع االختصاصات الذاتية والرفع من مواردها املالية والبشرية حتى
تكون فاعال ديموقراطيا وتنمويا حقيقيا تؤدي أدوارها ،في انسجام
وتناغم تام مع اإلدارة املركزية ،في النهوض بمهام إنجازالتنمية املنشودة.
فالعمل والحرص على التنمية املحلية بمختلف أجزاء التراب
الوطني هوما سيجعل التنمية الشاملة إفرازا طبيعيا يأخذ بعين االعتبار
خصوصية كل جمة وطبيعتها ومؤهالتها االقتصادية ،ويدمج كذلك
مبادرات مختلف املتدخلين من املجتمع املدني املحلي ،في التقاء سلس
للديموقراطية التمثيلية والديموقراطية التشاركية وفقا للمقاصد
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الدستورية العليا في هذا الشأن.

الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات:

ونجد أنفسنا في الفريق االشتراكي نتقاسم نفس التوجه العملي
امليداني للمجلس األعلى للحسابات و نعتبر توصياته مداخل حقيقية
و عملياتية ستعيد للجهة و للجماعات املحلية عافيتها و ستساهم إلى
جانب ما هو وطني في الرقي بوطننا العزيز تحقيقا للدولة االجتماعية
حيث املواطن واملسؤول واملستثمر ،واملدينة والجهة ،والجهوي والوطني
على سكة واحدة نحو التنمية و التقدم واالزدهار.

إن الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ،باعتبارها مؤسسة
عمومية يرتكز دورها على مساعدة الباحثين عن الشغل ،مطالبة
بتكريس جهودها وتعزيز وتقوية دورها في مجال الوساطة واإلسهام في
إعادة انطالق االقتصاد الوطني خصوصا بعد مخلفات كورونا وذلك
من أجل التخفيف من آثارها السلبية على سوق الشغل ،ولهذا الغرض
فالوكالة مطالبة بتفعيل توصيات املجلس األعلى للحسابات ،خصوصا
ما تعلق باملوقع االستراتيجي للوكالة ومواكبة حاملي املشاريع من أجل
خلق املقاوالت وإنعاش التشغيل املأجور والتقيد بااللتزامات املقررة
بالنسبة للتكوين التعاقدي للتشغيل ،باإلضافة إلى دعم مستشاري
التشغيل وتمكينهم من كل الوسائل واإلمكانيات لتسهيل عملهم .وفي
هذا السياق ،البد من التذكيربتوصية املجلس التي لم تنفذ منذ 2005
واملتمثلة في عضوية الشركاء االجتماعيين واالقتصاديين باملجلس
اإلداري للوكالة.

إن بناء التنمية وبناء الوطن كلحمة جماعية ومشروع مشترك
يتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته ،كل من موقعه.
وهللا ولي التوفيق.

 -IIتتمة مداخلة املستشارالسيد خالد السطي:
سلسلة الدواجن:
السيد الرئيس املحرم،
لقد أعادت الحرب الروسية األوكرانية مسألة األمن الغذائي إلى
واجهة األولويات ،كما سلطت الضوء من جديد على األسئلة املتعلقة
بالسياسة الزراعة والحيوانية ببالدنا ،فاألمن الغذائي أصبح اليوم
ركيزة أساسية لألمن القومي.
وفي هذا السياق ،البد من التأكيد على أهمية الحفاظ على البذور
املحلية والثروة الحيوانية املحلية وتثمينها وتوفير الشروط الطبيعية
والصحية لنموها وتكاثرها .إن األرقام املتعلقة بمراقبة قطاع الدواجن
ببالدنا من طرف املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
( )ONSSAجد محدودة ،حيث لم تتجاوز في املتوسط  15باملائة في
الفترة ما بين  2011و .2018
إن هذه األرقام الصادمة واملقلقة تكشف أن نسبة مهمة من لحوم
الدواجن املوجهة لالستهالك ،في هذه اللحظة ،ال تخضع للمراقبة
الصحية الالزمة ،وهو ما يهدد صحة وسالمة شرائح واسعة من
املواطنات واملواطنين الذين يعتمدون في نظامهم الغذائي على الدواجن.
إن ضعف املراقبة من طرف املكتب الوطني من شأنه تشجيع
منعدمي الضمير على تزويد السوق بمنتوج ال يحترم معايير وشروط
الصحة والسالمة .ولذلك ندعو في االتحاد الوطني للشغل باملغرب إلى:
 تعزيزوتكثيف مراقبة وحدات تربية وتسمين الدواجن؛ عصرنة وتأهيل وحدات الذبح التقليدية بشكل يضمن صحةوسالمة املستهلكين؛
 تعزيزانخراط مصالح وزارة الفالحة في سلسلة الدواجن؛ -محاربة ظاهرة الوسطاء التي تتسبب في ارتفاع أثمنة الدواجن.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -IIIمداخلة باسم وزيرالصناعة والتجارة:
عناصرإجابة وزارة الصناعة والتجارة على مالحظات املجلس األعلى
للحسابات الواردة في تقريره املنجز برسم سنتي  2019و 2020والتي
تهم:
 )1مخطط تنمية التجارة والتوزيع "رواج"؛
 )2أسواق البيع بالجملة للخضروالفواكه؛
 )3املنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة وتسيير املعهد املغربي
للتقييس.
السيد رئيس مجلس املستشارين؛
السيدات والسادة املستشارين املحترمين؛
حضرات السيدات والسادة؛
تولي مصالح وزارة الصناعة والتجارة وكذلك املؤسسات التابعة لها
أهمية وعناية كبيرتين لتقاريرهيآت الرقابة والحكامة ببالدنا ،خصوصا
تقارير املجلس األعلى للحسابات ملا لها من أهمية في تقييم مدى نجاعة
أنشطة الوزارة واملؤسسات التابعة لها من جهة ،ودورها في تحسين
وتجويد هذه األنشطة من خالل االقتراحات والتوصيات من جهة
أخرى.
وفي هذا اإلطار ،يشرفني أن أقدم لكم التوضيحات التي أعدتها
الوزارة جوابا على مالحظات املجلس األعلى للحسابات الواردة في
تقريرها السنوي برسم سنة  ،2020–2019وذلك فيما يتعلق باملواضيع
التالية:
 -مخطط تنمية التجارة والتوزيع "رواج"؛
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 أسواق البيع بالجملة للخضروالفواكه؛ املنظومة الوطنية للبنية التحتية للجودة وتسيير املعهد املغربيللتقييس.

 -1مخطط تنمية التجارة والتوزيع "رواج":
تبعا لجلسات التشاور ولقاءات منتظمة مع جميع املتدخلين في
القطاع التجاري وبناء على التوصيات الصادرة عن هذه املشاورات
املوسعة ،قامت الوزارة سنة  2006بإعداد دراسة حول التجارة
الداخلية ،مكنت من تحديد رؤية شاملة لتنمية القطاع ،أسفرت
عن إطالق استراتيجية وطنية مرفوقة ببرامج عمل على املدى القصير
واملتوسط والطويل ،أطلق عليها اسم "رواج رؤية  "2020وتم اإلعالن
عنها في  26يونيو .2007
البد من التذكير بأن املخطط حدد االختيارات والتوجهات
االستراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية خالل الفترة املمتدة من
 2008إلى .2020
ومن أجل تفعيله ،تم إعداد برنامج عمل على املدى املتوسط
( ،)2012-2008أعلن عنه خالل اليوم الوطني للتجارة الداخلية املنظم
في  24يونيو .2008
وفي سنة  ،2011قامت الوزارة بدراسة تتعلق بإنجاز خدمات
التخطيط واإلشراف والتتبع ومواكبة التفعيل ،سعت باألساس إلى
تقييم املنجزات والعراقيل التي واجهت تفعيل البرامج واملشاريع وتقوية
أدوات تفعيل وتنزيل مخطط "رواج" .وقد ساهمت هذه الدراسة في
إعداد املرحلة املوالية عبر تحديد األولوية في تنفيذ البرامج واملشاريع
للفترة .2020-2013
وفي هذا اإلطار تم إعداد برنامج عمل  ،2020-2013عرض على
املجلس الحكومي في فبراير ،2013حيث تم تحديد األهداف واإلجراءات
واملنهجية املالئمة لتفعيله وكذا العناصر الضرورية إلنجاحه ،بما في
ذلك امليزانية والحكامة.
لقد رصد لهذا املشروع تمويال قدره  900مليون درهم في إطار
صندوق رواج لتطويرالتجارة على مدى خمس سنوات مع توزيع سنوي
محدد ،إال أن صرف االعتمادات السنوية شهدت تأجيالت وفي بعض
األحيان تقليص املبالغ املخصصة.
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قبل انطالق الدراسة ،وذلك من خالل تنظيم يوم التجارة الداخلية
السنوي منذ سنة .2000
وقد تمت مواصلة نفس نسق التشاور خالل إعداد مخطط
رواج ،حيث تم تشكيل لجنة إشراف ،تتكون من هذه الوزارة ورئاسة
الحكومة ووزارة الداخلية والوزارة املكلفة بالفالحة ووكالة "مغرب
املقاوالت الصغرى واملتوسطة" و"الجمعية املغربية للتوزيع الحصري"
و"الفيدرالية املغربية الستغالل األسماء التجارية" و"النقابة الوطنية
للتجار واملهنيين"؛ وقد أسند لهذه اللجنة مهمة التتبع واملصادقة على
توجهات الدراسة االستراتيجية.
لقد حدد مخطط رواج التوجهات االستراتيجية لتنمية قطاع
التجارة الداخلية في أفق  ،2020وفق مؤشرات ماکرو اقتصادية تم
وضعها على أساس نموذج اقتصادي احترم فيه التسلسل املنطقي بين
األهداف العامة واملؤشرات والتدابير املقترحة لكل صنف في القطاع
التجاري.
أما بالنسبة للشق املتعلق بقيادة املخطط وتمويله ،يجب التوضيح
أن لجنة تتبع صندوق رواج ،املكونة من هذه الوزارة ووزارة املالية
و"وكالة مغرب املقاوالت الصغرى واملتوسطة" ،سهرت على قيادة
أوراش املخطط كما واملتدخلين ،كلها عوامل تستدعي وضع هيئة
وطنية موسعة لقيادة األوراش الكبرى واملهيكلة للقطاع.
وفيما يخص تمويل مكونات مخطط رواج ،تجدر اإلشارة إلى أن
بعض األوراش املهيكلة املضمنة في املخطط ،استلزم تنفيذها دراسة
مسبقة .ولهذا فإن صندوق رواج اعتمد في البداية على تمويل أربعة
برامج (عصرنة تجارة القرب ،مواكبة املقاوالت الرائدة ،تطوير مناطق
األنشطة التجارية واملخططات الجهوية لتطويرالتجارة).
وبعد إنجازالدراسات ،عمدت االتفاقية االنتقالية  2014-2013إلى
توسيع مجال تدخل الصندوق عبر تمويل برامج أخرى كأسواق الجملة
للخضر والفواكه ،واالقطاب التجارية الحضرية ،وتنظيم الباعة
املتجولين ،وتجهيز تجارة القرب بالتكنولوجيات الحديثة ،وحمالت
التواصل  ...إلخ.
بخصوص محور تنفيذ مخطط رواج ،فإن جل األوراش املهيكلة
واملشاريع النموذجية التي تم وضعها في إطار مخطط رواج ،اعتمدت
على دراسات جدوى بشراكة مع القطاعات املعنية .منها على سبيل
املثال:

وقد أثرت هذه الوضعية على استمرارية بعض املشاريع رغم
املجهودات املبذولة من أجل تحقيق األهداف .كما انعكس القرار
الحكومي لسنة  2013املتعلق بالتقشف املالي بالنسبة مليزانية االستثمار
على تفعيل برنامج عمل .2020-2013

 مخطط أسواق الجملة للخضر والفواكه بشراكة مع وزارةالداخلية والوزارة املكلفة بالفالحة الذي شکل مرجعا مهما في تصميم
مجموعة من أسواق الجملة النموذجية؛

وبالنسبة النخراط الشركاء في تصميم املخطط ،فقد باشرت
الوزارة مشوارا طويال من املشاورات مع مختلف املتدخلين في القطاع،

 ورش التجارة املتجولة الذي مكن من إطالق سنة  ،2015بشراكةمع وزارة الداخلية ،البرنامج الوطني التنظيم الباعة املتجولين في إطار
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املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبقيادة السادة الوالة والعمال.
إال أن بعض املشاريع عرفت عدة معيقات حالت دون تنزيلها ،كالتعثر
الذي عرفه إنجاز مشروع منطقة األنشطة التجارية بالدار البيضاء
والناجم عن تأجيالت الجموع العامة ملجلس مدينة الدار البيضاء
لتصفية العقاراملخصص للمشروع.
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واملهنيين ،من أجل تنظيم حمالت توعية وتوجيهية خاصة بتجارة
القرب؛ كما قامت الوزارة بتطوير میثاق مرئي خاص بمخطط "رواج"،
توزيع أدوات تواصلية في نقط البيع العصرية كامللصقات والكتيبات
والقبعات وغيرها من وسائل التواصل.

وبخصوص املالحظة املتعلقة بتحديد األنشطة التي يجب تمويلها
في إطارتحديث تجارة القرب ،البد من اإلشارة إلى أن تجارة القرب تتميز
بتعدد وتنوع األنشطة املزاولة ولهذا فإن برنامج عصرنة تجارة القرب
استهدف دعم ومواكبة كل األفكار ومشاريع العصرنة املصممة من
طرف الفاعلين في القطاع والتي من شأنها تقديم قيمة مضافة لطرق
وأساليب تسييرهم وتحسين تنافسيتهم.

فبالنسبة ملحور إنجازات مخطط "رواج" ،لقد وضع مخطط رواج
أهدافا مميزة حيث برمج عصرنة  30.000نقطة بيع كل سنة عبرغالف
مالي يقدر بـ  750مليون درهم سنويا ،إال أن مجموع امليزانية التي تم
رصدها بلغت  900مليون درهم فقط ،ال�شيء الذي استوجب إعادة
النظر في أهداف املخطط تماشيا مع املوارد املالية املرصودة ،كما أن
األزمة االقتصادية آنذاك أدت إلى تقليص عدد املستفيدين من برنامج
"دعم املقاوالت الرائدة" ،حيث اضطر معظم الفاعلين إلى مراجعة
خطتهم التنموية وتوقعاتهم فيما يخص االستثمار والتشغيل وخلق
نقاط البيع.

ولهذا أعطى صندوق رواج ،في البداية ،األسبقية لتمويل البرامج
الجاهزة قبل توسيع مجال تدخله عبرتمويل البرامج األخرى.

بالنسبة للمالحظة املتعلقة بضرورة تفعيل املخطط املديري
للتكوين ،تجدر اإلشارة إلى أن هذا البرنامج حث املتدخلين في مجال
التكوين والتعليم على تكييف عروضهم مع احتياجات سوق العمل
في مجال التجارة والتوزيع ،حيث أن الوزارة اتخذت مجموعة من
اإلجراءات بشراكة مع مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل من أجل
دمج املخطط املديري للتكوين ،عبر إعداد واملصادقة على وحدات
التكوين.

بخصوص املالحظة حول ضرورة تحقيق التوافق بين املخطط
واتفاقيات تدبير صندوق رواج ،تجدر اإلشارة إلى أن تفعيل عدد من
املشاريع املبرمجة في املخطط كان يقت�ضي ترتيبات ودراسات يتطلب
إنجازها بعض الوقت.

فيما يخص املالحظة املتعلقة باالستهداف حسب نوع النشاط
واملنطقة ،فقد تم االعتماد عند تطوير نماذج العصرنة على البعد
القطاعي ،فعلى سبيل املثال تم إعداد دالئل املعدات حسب نوعية كل
نشاط على حدة.
غيرأن هيمنة متاجرالبقالة أو التغذية العامة في القطاع ،انعكست
على نوعية املستفيدين حيث تركزت غالبية مشاريع العصرنة في هذا
النوع من النشاط.
وبخصوص تركيز الجهود على مشاريع تجهيز املحالت ،وفي هذا
الصدد البد من التوضيح أن اتفاقيات صندوق "رواج" لم تحصر
نماذج العصرنة بل اشتملت على تدابيرتحفيزية لفائدة جميع الفاعلين
الراغبين في اقتراح نماذج جديدة للعصرنة وذلك من خالل تمويل
الخبرة والتكوين واملساهمة في تمويل املعدات الضرورية.
وحول ضرورة تحديد البنود التعاقدية بشكل أدق ،يتعين التذكير
بأن اتفاقيات مواكبة املقاوالت الرائدة حدد مجاالت الخبرة التي
تحتاجها املقاولة مع تقديرتكلفتها ووصف موجزلكل خبرة.
أما فيما يخص املالحظة املتعلقة بضرورة وضع مؤشرات الختيار
العالمات التجارية ،فإن االتفاقيات الخاصة بمواكبة املقاوالت الرائدة
حددت أهداف ونتائج املشروع عبرمجموعة من املؤشرات الكمية و /أو
النوعية ،ال�شيء الذي مكن من تقييم أثرهذا البرنامج على املستفيدين.
وبخصوص خطة التواصل ،فإن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع
فيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات والنقابة الوطنية للتجار

فيما يخص املالحظة املتعلقة بتفعيل مناطق األنشطة التجارية،
ولتفعيل هذا البرنامج تم إنجاز مشروعين نموذجيين في وجدة والدار
البيضاء ،كمرحلة تجريبية ،حيث دعا املجلس األعلى للحسابات إلى
استغالل املخططات الجهوية لتنمية التجارة عبر التخطيط التجاري،
إال أن تفعيل سياسة التعمير التجاري يستلزم انخراط جميع األطراف
املعنية والسيما الفاعلين املحليين.
وأمام هذه الوضعية ،عملت الوزارة على تغيير املقاربة من خالل
محاولة إنجاز املخططات الجهوية لتطوير التجارة بشراكة مع الوكاالت
الحضرية من أجل ضمان إدماج أفضل لنتائج وتوصيات املخططات
الجهوية لتطوير التجارة في مخططات تهيئة املدن ،لكن نقص املوارد
املالية لصندوق رواج لم يمكن من تنزيل هذه املقاربة الجديدة.

 .2فيما يخص أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه:
فتجدر اإلشارة إلى أنه من أجل ضمان نجاح املشاريع الخاصة
بتنظيم أسواق الجملة وتحسين التنسيق بين الوزارات املعنية ،أسندت
قيادة هذا الورش املشترك إلى وزارة الداخلية.
وقد مكنت االجتماعات واملشاورات بين الوزارات الثالث من توحيد
الرؤية بخصوص الخطوط العريضة املتعلقة بأساليب إحداث وتدبير
أسواق الجملة من "الجيل الجديد" .وقد أدى هذا االتفاق إلى:
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 التوقيع على اتفاقية إطار في يناير  2021من قبل الوزارات املكلفةبالفالحة والداخلية واملالية والتجارة ،من أجل خلق منصات من الجيل
الجديد" لتسويق الفواكه والخضر واملنتجات الفالحية والغذائية
بالجملة ،وذلك تنفيذا لالستراتيجية الجديدة " الجيل األخضر
"2030-2020؛
 التحضير إلحداث أول مشروع نموذجي من الجيل الجديد علىمستوى مدينة الرباط ،يجمع بين عماالت الرباط  -سال والصخيرات-
تمارة ،وستشارك الوزارات الثالث كأعضاء في مجلس إدارة شركة
التنمية املحلية بهدف توحيد ومواءمة توجهاتهم بخصوص إدارة هذا
املشروع؛
 تشكيل لجنة مختلطة مكونة من الوزارات الثالث قصد إعدادمشروع قانون يتعلق بأسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة ،بهدف
تحسين اإلطار التنظيمي والقانوني الذي ينظم أسواق البيع بالجملة.
وبالنسبة للمالحظات املتعلقة بضعف دور الوكالء وتراجع أداء
الجماعات والفاعلين داخل السوق وكذا التعثر البنيوي ،يجدر التذكير
بأن املخطط التوجيهي األسواق الجملة للخضروالفواكه تناول مختلف
االختالالت التي تواجه تدبير أسواق الجملة كما قدم مجموعة من
االقتراحات لتحسين أداءها.
وقد عمدت وزارة الداخلية في إطار التوجيه إلى إبالغ الجماعات
بمحتوى املخطط نظرا لكون تدبير أسواق الجملة يدخل ضمن
اختصاصات الجماعات.

 .3املنظومة  الوطنية للبنية  التحتية للجودة وتسيير املعهد
املغربي للتقييس:
املنظومة  الوطنية للبنية  التحتية للجودة وتسيير املعهد املغربي
للتقييس.
أما فيما يخص املحور املتعلق باملنظومة الوطنية للبنية التحتية
للجودة وتسييراملعهد املغربي للتقييس ،فإن الوزارة أخذت بعين االعتبار
كل املالحظات املدرجة في تقرير املجلس ،بحيث عملت في هذا الصدد،
على إعداد السياسة الوطنية للجودة ،بتعاون مع أكثرمن  60شريكا من
القطاعات الخاصة والعامة والجمعوية وسيتم توسيع املشاورات حول
مشروع السياسة الوطنية للجودة العتمادها.
ومن أجل تفعيل دور الفاعلين األساسيين في امليدان ،تعمل الوزارة
بانتظام على تجديد تعيين أعضاء املجلس األعلى للتقييس والشهادة
باملطابقة واالعتماد ،وأعضاء اللجنة املغربية لالعتماد.
أما بالنسبة لوجوب إحداث هيئة  مستقلة  مكلفة  باالعتماد
وتوضيح الوضع املؤسساتي للنظام املغربي لالعتماد ،فيتم اتخاذ
قرارات اعتماد هيئات تقييم املطابقة وفقا لرأي لجان االعتماد املنبثقة
عن اللجنة املغربية لالعتماد ،وعلى أساس تقارير التقييم التي يعدها
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فريق التقييم املكون من مقيمي الجودة والخبراء الفنيين ،مما يضمن
استقاللية ونزاهة عملية االعتماد.
كما أعدت الوزارة مشروع قانون إلنشاء معهد مستقل لالعتماد،
مرفقا بدراسة جدوى تدعم مدی استمرارية وقابلية مشروع املعهد
املغربي لالعتماد على تحقيق استقالله املالي .ال�شيء الذي سيمكن
املعهد للحصول على االعتراف الدولي.
ولوجوب استيفاء متطلبات االعتماد من طرف املصلحة املغربية
لالعتماد ،فتجدر اإلشارة إلى أن قسم االعتماد يتوفر على نظام إدارة
الجودة ودليل الجودة واإلجراءات املتعلقة بجوانب املواصفة الدولية
 ،ISO/IEC 17011:2006ويتم إجراء تحديث منتظم لنظام إدارة
الجودة بهدف التحسين املستمرلهذا النظام.
باإلضافة إلى ذلك ،وفي إطار مواكبة ودعم قسم االعتماد ،تم
تعديل جميع اإلجراءات لتتوافق مع املواصفة الدولية الجديدة
 ،NM ISO/IEC 17011:2018والتي تخص متطلبات أنشطة االعتماد.
ومن املقرر عقد اجتماع لجنة الحياد واجراء تدقيق داخلي وعقد
اجتماع ملراجعة نظام تدبير الجودة ،قبل متم السنة الحالية ،بعد
إتمام هذه املواكبة.
وبالنسبة ملمارسة أنشطة اإلشهاد على املطابقة ،يبقى اعتمادها
اختياريا في غياب نصوص قانونية تلزم االعتماد املسبق من قبل
القطاعات الوزارية املختصة.
ولتثمين اعتمادها على املستوى الدولي ،يعتبر مثال املكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية فريد من نوعه ،ولدي هذا املكتب
مختبرات معتمدة من قبل  SEMACللتحليل الكيميائي والزراعي،
وكذلك في مجال عمليات التفتيش املتعلقة بمراقبة املنتجات ومخلفات
األدوية البيطرية.
وتعمل مصلحة االعتماد املغربي على أن تتسم أنشطتها بالفعالية
واملصداقية .وقد شهد عدد هيئات تقييم املطابقة املعتمدة تطورا
هاما ،حيث ارتفع هذا العدد من  40هيئة معتمدة سنة  2010إلى أكثر
من  152هيئة حتى شهرماي .2022
وباملقارنة مع أجهزة االعتماد املستقلة األخرى على سبيل املثال ،لم
يتجاوز سنة  2021عدد الهيئات املعتمدة  115في تونس و 93في الجزائر
و 113في األردن.
أما فيما يتعلق بتعزيز عمليات مراقبة السوق (مراقبة املطابقة)،
فقد تم وضع نظام للمراقبة املحلية وفقا لألولويات التي تم تحديدها
سنة  ،2017خاصة ما يتعلق بمراقبة أجهزة الغاز (سخانات املياه
وصفائح الطبخ).
كما تم اعتماد برنامجا وطنيا للمراقبة ،يتمحور حول مقاربة
قطاعية تهدف إلى تعزيز املراقبة املحلية من أجل معاينة سالمة
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املنتجات وكذلك املمارسات التجارية ،مع مراعاة الخصوصيات املحلية
لكل جهة.
وباإلضافة إلى ذلك ،فقد عرف البرنامج الوطني للمراقبة عمليات
مراقبة محددة ذات طابع وطني همت شواحن وبطاريات الهاتف النقال
سنة  ،2019والكمامات الواقية لالستخدام غيرالطبي سنة .2020
وقد أدت هذه املقاربة الجديدة ،إلى جانب تعزيز عدد املراقبين
العاملين في مجال مراقبة سالمة املنتجات واملمارسات التجارية،
وخاصة بعد إسناد عمليات املراقبة عند االستيراد لهيئات دولية
مختصة ،إلى ارتفاع كبير في عدد عمليات املراقبة التي أجريت خالل
سنتي  2019و 2020للمؤسسات ،بما في ذلك املصنعون وتجار الجملة
واملتاجر الكبرى واملتوسطة وتجار التقسيط ،إذ تم تسجيل ،على
التوالي 14 ،ألف و  19،4ألف عملية مراقبة.
ولتسريع إحداث لجنة  التنسيق ،فقد تم عقد اجتماع أول في
يوليوز ،2019تم التركيز فيه على النقاط التالية :حصيلة عمليات
التنسيق خالل سنة  ،2018آفاق التنسيق لسنة ،2020-2019
وطريقة عمل اللجنة.
وقد كانت املخرجات األساسية لهذا االجتماع كالتالي:
 تنظيم مؤتمر وطني من أجل تمكين أعضاء لجنة التنسيق منإدارات وقطاعات حكومية وكذا متدخلين آخرين كقطاع الطاقة
واملعادن والسكن والتجهيزوالنقل من عرض آليات الرقابة لديها:
 تحديد املواد غيراملشمولة باملراقبة على الصعيد الوطني ،كسوائلالسجائراإللكترونية ،استيراد منتوجات الصناعة التقليدية ،... ،وذلك
من أجل تقديم مقتضيات من شأنها سد هذا الفراغ؛
 تحديد الترابط خالل تطبيق املقتضيات القانونية العامة والخاصةواملطبقة على املنتوجات والخدمات ،كالصابون ومواد التنظيف ومواد
التشحيم ،...وذلك من أجل تقديم آليات مراقبة أكثر فعالية تشمل
جميع املواد دون ازدواجية العمل.
 تزويد اللجنة بنظام داخلي.ويتم تنفيذ البرنامج الوطني للمراقبة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة،
خاصة وزارة الداخلية وإدارة الجمارك.
أما بالنسبة  إلحداث بعض لجان التقييس املبرمجة  باملعهد
املغربي للتقييس ،حقق املعهد املغربي للتقييس أغلب التوقعات
املسطرة في مخطط تنميته للفترة املمتدة ما بين سنتي  2015و 2018
فيما يخص اعتماد املواصفات املغربية بمعدل  1000مواصفة قياسية
سنويا وال زال مستمرا على نفس الوتيرة.
وتتم دراسة هته املواصفات في إطار لجان تقنية مفتوحة في وجه
كل الفرقاء من القطاعين العام والخاص ومن جمعيات املستهلكين.
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ويتم تضمين عدد لجان التقييس في خطة العمل السنوية كمؤشر
للتقييم ،علما بأن هذه األخيرة يتم إنشاؤها بناء على طلب الفاعلين
االقتصاديين ،أو كلما دعت الضرورة لذلك.
وفيما يتعلق بالتواصل ،فإن املعهد املغربي للتقييس ينظم
منتديات وندوات واملشاركة في تنشيط ملتقيات مهنية ومعارض وإصدار
بيانات صحفية تتعلق باملستجدات في مجال اختصاصه.
فعلى سبيل املثال ينظم املعهد كل سنة خمسة منتديات وطنية
يجمع كل واحد منها أكثرمن  120مشارك من القطاعين الخاص والعام،
باإلضافة إلى ندوات قطاعية تتطرق ملواضيع ذات أهمية بالنسبة
للمقاوالت املغربية.
ومن جهة أخرى ونظرا الستفادة املعهد من مشروع للتعاون مع
االتحاد األوربي فقد تم إدراج تطوير االستراتيجية التواصل ضمن هذا
املشروع الذي هو حاليا في طور التنفيذ وذلك لالستفادة من الخبرة
األوروبية في هذا املجال.
باإلضافة إلى ذلك ،قام املعهد في إطارالهيكلة الجديدة التي اعتمدها
سنة  2021بإحداث قسم خاص بالتواصل أسندت إليه مهام تنفيذ
برنامج للتواصل حول أنشطة وبرامج املعهد .أما فيما يخص الحاجيات
املتعلقة باملواصفات فباإلضافة إلى االستشارات التي يقوم بها املعهد
املغربي للتقييس لدى الفاعلين االقتصاديين عند إعداد البرنامج
السنوي للتقييس ،يتم استغالل مصادر معلومات أخرى لتحديد
االحتياجات الحقيقية واملحتملة من املواصفات ،كاملنتديات وامللتقيات
املهنية والصحافة املتخصصة واالجتماعات مع املنظمات املهنية.
باإلضافة إلى ذلك ،تخصص لجان التقييس في غالب األحيان
اجتماعا سنويا لتحديد االحتياجات واألولويات القطاعية من
مواصفات قياسية بشكل تشاركي.
ونظرا لضعف تجاوب املهنيين في بعض القطاعات مع هذه
االستشارات يقوم املعهد بعمليات تحسيسية وزيارات ميدانية للتعريف
بأهمية املواصفات ودورها في تقوية تنافسية املنتوج الوطني وحماية
املستهلك.
وبخصوص عدم تفعيل لجان التقييس ،لقد كان الدافع األسا�سي
من وراء إحداث بعض لجان التقييس بطلب من القطاعات الوزارية
املعنية هو إعداد مواصفات محددة أو سد الفراغ الناتج عن غياب
مقتضيات تنظيمية في مجاالت معينة.
وبمجرد استنفاذ املهام التي أحدثت من أجلها أو تقنين املجاالت
املعنية تصبح هذه اللجان غيرذي جدوى وغيرنشيطة.
وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن لجان التقييس هي إطار للعمل
يكون الهدف من وراء إحداثها هو اعتماد املواصفات لتلبية االحتياجات
املعبر عنها في مختلف املجاالت .وتجاوبا مع مالحظات املجلس األعلى
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للحسابات وبعد التشاور مع القطاعات الوزارية املعنية ،قام املعهد
بحل بعض لجان التقييس ،وسيتخذ نفس اإلجراء كلما تبين له أن ال
فائدة في بقاء إحدى اللجان.
وبخصوص مباشرة مسطرة االعتراف الدولي بشهادة املطابقة
التي يمنحها املعهد ،ستعمل الوزارة على التسريع في اتخاذ اإلجراءات
القانونية والتنظيمية لتحقيق االعتراف الدولي بأنشطة االعتماد
الوطنية مما سيوفرفرصا أكبرللمعهد املغربي للتقييس لتطويرأنشطة
الشهادة باملطابقة الوطنية وضمان االعتراف بها على الصعيد الدولي.
أما بالنسبة لشهادات املطابقة األخرى املتعلقة باملنتجات وبقطاع
الحالل على وجه الخصوص في تحظى باعتراف دولي واسع وسمعة طيبة
لدى مختلف الشركاء التجاريين للمغرب.
وجوابا على مالءمة أسعار الخدمات املقدمة مع املؤسسات
الصغيرة تجدراإلشارة في هذا السياق إلى أن النموذج املعتمد من طرف
املعهد التدبير منح شهادات املطابقة يعتمد على عدد مهم من املدققين
املستقلين والذين يتقاضون أتعابهم من املعهد بحسب األسعاراملعمول
بها في مجال التدقيق ،وعليه فإن أي جهد إضافي قد يبذله املعهد
للتخفيض من تكلفة منح شهادات املطابقة سيكون على حساب توازنه
املالي.
ولتشجيع املؤسسات الصغرى على الحصول على شهادة املطابقة
والتكوين في مجال التقييس ،قد يكون من املفيد التفكير في رصد بنود
في ميزانية املعهد لتحمل تكاليف حصول املؤسسات الصغرى على
شهادة املطابقة ،علما بأن الوكالة الوطنية إلنعاش املقاولة الصغرى
واملتوسطة تتيح فرصا مهمة لتحقيق نفس األهداف.
حضرات السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
لقد تضمن تقريراملجلس األعلى للحسابات مجموعة من املالحظات،
وستعمل الوزارة جاهدة على األخذ بعين االعتبارالتوصيات والتوجيهات
الواردة في التقريرعند وضع خطط التنمية املستقبلية للقطاع .وفي هذا
السياق ،ومن أجل تطوير استراتيجية جديدة تهتم بالقطاع التجاري،
نظمت وزارة الصناعة والتجارة سنة  ،2019بتعاون مع غرف التجارة
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والصناعة والخدمات والسلطات املحلية 12 ،منتدى جهوي للتجارة،
مكن من استقبال توصيات ومقترحات الجمعيات والنقابات املهنية
النشيطة على مستوى مجالها الترابي وكذا مناقشة القضايا الرئيسية في
إطار تشاوري موحد مع جميع الفاعلين كما نظمت هذه الوزارة ،تحت
الرعاية السامية لجاللة امللك ،حفظه هللا ،يومي  24و 25أبريل 2019
بمراكش ،املنتدى املغربي للتجارة ،تحت شعار"مشاورة وطنية من أجل
تنمية تجارة منسجمة وشاملة".
وتفعيال لهاته التوصيات عملت هذه الوزارة على وضع مخطط
تسريع التجارة  2025-2020للنهوض بقطاع التجارة والتوزيع بتشاور
مع القطاعات املعنية كوزارة الداخلية والوزارة املكلفة باملالية
والوزارة املكلفة بالفالحة والجمعيات والنقابات املهنية واملساحات
الكبرى واملتوسطة والعاملين في التجارة اإللكترونية وجمعيات حماية
املستهلك ،إلخ ...
وقد تمحور هذا املخطط حول أربع ركائزرئيسية:
 تقوية النسيج التجاري التقليدي كرافعة للجاذبية على مستوىالترابي؛
 عصرنة مندمجة عبراعتماد قاطرات وطنية مسؤولة؛ تعزيزأفضل املمارسات التجارية ،خصوصا عبرالرقمنة؛ تحفيزاملنتوج املحلي كرافعة للتنافسية وولوج األسواق العاملية.هذا ،ونظرا ملا فرضته جائحة "كوفيد "19-من إكراهات وتحديات
جديدة ،قامت الوزارة بمراجعة االستراتيجية املذكورة وفق األولويات
الراهنة ،ووضعت مخططا إلنعاش قطاع التجارة للفترة  23-21يرتكز
على املحاور التالية:
 تعميم التغطية االجتماعية لفائدة التجار؛ مواكبة رقمنة القطاع التجاري؛ إطالق العديد من اإلجراءات األفقية تهم التكوين ،والتمويلووضع إطارتنظيمي ،وتشجيع اإلنتاج املحلي.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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التاريخ :الثالثاء  14ذو القعدة  1443هـ ( 14يونيو 2022م).
الرئاسة :املستشار السيد فؤاد قديري ،الخليفة الثالث لرئيس مجلس
املستشارين.
التوقيت :ساعتان وإحدى وأربعون دقيقة ،ابتداء من الساعة الثالثة
والدقيقة السابعة بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشارالسيد فؤاد قديري ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والحمد هلل حمدا كثيرا كما أمر ،والصالة والسالم على سيدنا محمد
النبي األبر.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات املستشارات املحترمات،
السادة املستشارون املحترمون،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،وطبقا ملقتضيات النظام
الداخلي ملجلس املستشارين ،يعقد املجلس هذه الجلسة ألسئلة
السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.
وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمال
هذه الجلسة ،أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ماجد من
مراسالت وإعالنات.
تفضل ال�سي جواد.

املستشارالسيد جواد الهاللي ،أمين املجلس:
بسم هللا الرحمن الرحيم
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
توصلت رئاسة املجلس بقرارين صادرين عن املحكمة الدستورية
بتاريخ  7يونيو ،2022يحمل أولهما رقم  184قضت بموجبه بعدم قبول
الطعن الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد اإلله حفظي عضوا بمجلس
املستشارين في نطاق الهيئة الناخبة للمنظمات املهنية للمشغلين
األكثر تمثيلية ،على إثر االقتراع املجرى اليوم  5أكتوبر  2021بالدائرة
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االنتخابية لجهات بني مالل  -خنيفرة ،الدارالبيضاء -سطات ،مراكش-
أسفي ،ودرعة – تافياللت.
أما القرار الثاني رقم  ،185فقد قضت بموجبه بعدم قبول
الطعن الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد عموري ،عضوا بمجلس
املستشارين ،على إثر االقتراع الذي أجري في  5أكتوبر  ،2021في نطاق
الهيئة الناخبة ملمثلي املنظمات املهنية للمشغلين األكثرتمثيلية بالدائرة
االنتخابية لجهات طنجة  -تطوان – الحسيمة والشرق وفاس -مكناس
والرباط  -سال -القنيطرة.
وطبقا ألحكام املادة  168من النظام الداخلي ملجلس املستشارين،
توصلت الرئاسة بثالث طلبات ترمي إلى تناول الكلمة في نهاية الجلسة
األسبوعية املخصصة لألسئلة الشفهية ليوم الثالثاء  4يونيو  2022من
قبل السادة أعضاء مجموعة العدالة االجتماعية ،حول:
 حالة ترقب موظفات وموظفي املحاكم جراء تأخر إعالن نتائجالترقي باالختيارفي صفوف هيئة كتابة الضبط؛
 التدخل إلنقاذ حياة املواطن املغربي الذي يروج خبر الحكم عليهباإلعدام في روسيا بسبب الحرب الروسية األوكرانية.
وورد الطلب الثالث من السيد املستشار خالد السطي ،حول
"إضرابات واحتجاجات أساتذة التعليم العالي".
وقد أحيلت جميع هذه الطلبات على الحكومة داخل األجل املحدد
والتي عبرت بشأنها عن موقفها كالتالي:
فيما يخص الطلب املتعلق بتأخر إعالن نتائج الترقي باالختيار
في صفوف هيئة كتابة الضبط ،فإنه يتعذر على السيد وزير العدل
التفاعل مع الطلب في جلسة اليوم ،ويلتمس تأجيله إلى جلسة الحقة.
وبالنسبة للطلب املرتبط بإضرابات واحتجاجات أساتذة التعليم
العالي ،فإن السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار ،يتعذر
عليه التفاعل مع الطلب.
وبخصوص الطلب املتعلق بخبرالحكم باإلعدام على مواطن مغربي
بسبب الحرب الروسية األوكرانية ،فإن السيد وزير الشؤون الخارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج يتعذر عليه التفاعل مع
الطلب.
وتوصلت الرئاسة بطلب من السيد رئيس فريق التجمع الوطني
لألحرار ،يرمي إلى تأجيل سؤال الفريق املدرج في جلسة اليوم املوجه إلى
السيد الوزيراملنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثماروااللتقائية
وتقييم السياسات العمومية حول "إحداث مشاريع استثمارية تنموية
باملناطق القروية".
وطبقا ملقتضيات املادة  296من النظام الداخلي ملجلس
املستشارين ،توصلت الرئاسة في الفترة املمتدة من  7يونيو  2022إلى
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تاريخه بما يلي:

شكرا السيد الرئيس.

 -األسئلة الشفهية 63 :سؤاال؛

السيد رئيس الجلسة:

 -األسئلة الكتابية 37 :سؤاال؛

شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيراملحترم لإلجابة على السؤالين.

 األجوبة الكتابية 31 :جوابا.شكرا السيد الرئيس.
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تفضل السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

السيد خالد آيت طالب ،وزيرالصحة والحماية االجتماعية:

شكرا السيد األمين.
إذن نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤالين اآلنيين املوجهين
لقطاع الصحة والحماية االجتماعية حول "فيروس جذري القردة"،
واللذان تجمعهما وحدة املوضوع ،والبداية مع سؤال الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية.

شكرا السيد الرئيس.
السادة املستشارين املحترمين،
شكرا على هذا السؤال هذا.

تفضل الدكتور زيدوح.

املستشارالسيد محمد زيدوح:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السادة املستشارين،
السؤال ديالنا تنوجهوه للسيد وزير الصحة ،بغينا نعرفو أشنو هي
التدابير اللي أخذت الوزارة من أجل وضع واحد الخطة باش نحبسو
هذا املرض اللي ما يصيبش واحد العدد من املواطنين.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال اآلني الثاني موضوعه" :اإلجراءات االحترازية للوقاية من
جذري القردة".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد مبارك السباعي:
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
في الوقت الذي الزالت بالدنا تعيش على تهديدات االنتكاسة الوبائية
جراء فيروس كورونا ،يظهرفيروس جذري القردة.
على هذا األساس نسائلكم حول التدابير املتخذة للوقاية والحد من
انتشار هذا الفيروس في ظل منظومة صحية مطبوعة بالهشاشة بنيويا
ومجاليا.

أوال ،قبل ما ندوز لإلجابة مباشرة ،الزم ما نعرف أشنو هو هاذ
املرض هذا ،املرض ديال جذري القردة وهو ناتج على واحد الفيروس
اللي معروف من  1958وتعرف االنتشار ديالو في وسط إفريقيا وفي
إفريقيا الغربية في  ،1970انتشر ما بين الحيوانات ،ما بين القردة وما
بين بعض ( ،)les écureuilsالسناجب ،واللي قاس اإلنسان ،وملي
تيقيس اإلنسان تيمكن لو يكون معدي.
هاذ الفيروس الخاصية ديالو أنه من الفصيلة ديال فيروس ديال
( )DNAاللي ما تيتحوروش بسرعة ،ألن تيكونو مستقرين ،كذلك من
الخاصيات ديالو أنه فيروس اللي الحضانة ديالو تتم�شي ما بين 3
أيام حتى لـ  21يوم ،في هاذ الفترة هاذي اللي تيكون فيها الحضانة هي
الفترة اللي تيقدر اإلنسان يتعادى فيها ،ألن ما تيكونوش ذيك الساعات
األعراض.
ملي تتسالي الحضانة تتبدا األعراض ديال الفيروس ،واألعراض
ديالو تتبدا ببعض العالمات ديال السخانة ،تتطلع السخانة لواحد
 38,5حتى لـ  ،39بعض الخطرات تتوصل إلى  ،40بعض العياء ،وهاذ
الظاهرة هاذي ما تتجاوزش  3أيام ،تنسموها فترة االكتساح ،الفيروس
تيدخل في الذات ،تيكتسح الذات تيدير هاذ العالمات ،ومن بعد هاذ
العالمات هاذو تيجي للعالمات الجلدية ،هنا فاش تيتعرف الفيروس.
الفرق بينه وبين بوشويكة وهو بوشويكة تتجي على مراحل ،جذري
القردة تيجي في مرحلة واحدة وكيقيس الذات كاملة من الراس حتى
للرجلين ،والسيما أنه كيقيس حتى كذلك اليدين والرجلين والوجه،
وكيدير َل ْو َ
السس ،هذا الفرق بينو وبين بوشويكة.
لسوء الحظ ،غنقولو ما عندوش العالج كيجربو عالجات وتيجربو
كذلك بعض اللقاحات اللي كانت قديمة واستعملناها فاملحاربة ديال
الجذري ديال اإلنسان واللي لحد اآلن فعالة بـ  ،%85ولكن غيرموجودة
فالسوق ،آش تيبقى؟ تيبقى أن الشفاء كيجي من بعد  3أسابيع حتى لـ4
أسابيع ،فهاذ املرحلة هاذي أشنو كيخص؟ كيخصنا نجتنبو االلتحام
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واملخالطة مع هاذ الناس اللي هوما مريضين ،ألن على األقل راه هوما
معروفين عندهم األعراض ،ملي تتجنبهم وكتخليهم فالدار ديالهم
فبالتالي من بعد  4ديال األسابيع كيبداو يطيحو ذاك الحبوب اللي
تيكون فالذات ،ما كتبقاش ذيك الساعات ملي تيطيحو الحبوب ما
كيبقاش املرض تيدوز وتيسرب وما كتبقاش العدوى تنتقل.
واش الوزارة ما مستعداش؟ الوزارة عندها تجربة اليوم في تدبير
األزمات ،دبرت األزمة ديال اإليبوال ودبرت األزمة ديال ( )H1N1ودبرت
األزمة ديال كورونا ،اليوم عندنا واحد التجربة فهاذ الخلية ديال
التصدي والترصد اللي كتجعلنا نديرو واحد الخطة باش كيفاش نترقبو
هاذ األمرهذا ،والحمد هلل اللي اليوم على جميع املعابراليوم ديال املغرب
كاين عندنا وحدات اللي تتشخص هاذ املرض بسهولة ،وكيمكن ليها
تعلن وتدير واحد اإلنذار لوزارة الصحة باش يمكن ليها تبدا اإلجراءات
على املستوى الجهوي.
وأشنو هو اإلجراء؟ هو العزل ديال هاذ الناس هاذو فاملحل ديالهم
واملعالجة على حساب األعراض اللي كاينة عندهم ،حيث ما كاينش
عالج اللي هو جذري خاص لهاذ املرض.
فاملغرب اليوم تمكنا من ..حيث كاين الحاالت املحتملة والحاالت
املشتبه فيها والحاالت اللي هي متحققين منها ،كيفاش يمكن لينا
نتحققو؟ كاين التشخيص الكلينيكي وكذلك التشخيص املختبري.
املخبري عندنا  4ديال املختبرات اللي هوما قادين يديرو التحاليل،
الحمد هلل كتداربـ ( )PCR1سواء فالحلق بالريق أوفالحبوبات اللي تيكونو
واحد املاء تناخذوعينات ديال ذيك املاء اللي كاين فالحبوب وكنشخصو
وكنلقاو الفيروس وكيمكن لينا نحطو التشخيص ديال املرض.
الحمد هلل هاذ ال�شي موجود عندنا ،خصنا نعرفو بأن أكثر من 900
حالة كاينة فالعالم وهاذ الفيروس هذا هو متوطن فأواسط إفريقيا،
ولكن انتقل عن طريق التنقل ألوروبا اللي عرفات واحد االنتشارفبعض
األماكن اللي كانو تعرفو فيها الحفالت وكانت املخالطة بزاف وكان
انتشر ،ولكن شوف شحال ديال املدة الزمنية اللي استغرق لحد اآلن
مازال الحالة مستقرة ،عندنا حالة واحدة اللي تمكنا من التشخيص
ديالها وحالة واحدة أخرى مشتبه فيها اليوم و 7اللي هوما حيدنا الشك
منهم.
فبالتالي اليوم كاينة خطة اللي هي على املستوى الجهوي معممة على
جميع املديريات الجهوية باش يمكن ليهم كيفاش يتابعو هاذ الناس
هاذو وما يكونش املخالطة ديالهم.
الحمد هلل التجربة ديال كورونا أفادتنا بزاف في إطارالتعامل مع هاذ
جذري القردة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
في إطارالتعقيب ،أعطي الكلمة للفريق االستقاللي.
الدكتور زيدوح ،تفضل.

املستشارالسيد محمد زيدوح:
السيد الوزير،
السادة املستشارين واملستشارات،
كنشكرو السيد الوزير على اإليضاحات اللي هي أساسية ،ولكن
احنا ملي طرحنا هاذ السؤال كان الهدف ديالنا باش ،أوال بغينا نعرفو
من خاللكم الوزارة كيفاش غتعامل مع هاذ املوضوع واليوم اعطيتونا
واحد وجهة نظر اللي هي أساسية ،ولكن كنعتبرو أن التحسيس ديال
املجتمع من أجل أخذ الحذر ،ألنه السيما األطفال والنساء الحوامل
هوما اللي تيتعرضو لواحد الخطورة اللي تيتصابو بهاذ املرض ،كما أن
ال بد كنلحو على واحد النقطة هو التكوين ديال أعوان الصحة ملعرفة
هاذ األمر ،كما أن املختبرات كذلك البد يكون عندهم واحد التكوين من
أجل ذلك ،ألن تحسيس املواطنين كذلك للبقاء في منازلهم على األقل
ملدة  21يوم ملي تيكونو تقاسو بهاذ املرض.
هاذ املرض ،السيد لوزير ،كيف ما قلتي هو من إفريقيا ،ولكن
األساس من الكونغو واللي كان تقريبا من .1970
كما كنلحو على واحد النقطة ،السيد الوزير ،هو ديال التلقيح،
هناك مخطط ،كيكون واحد املخطط ديال التلقيح النسبي بالنسبة
لإلنسان اللي مصاب وبالنسبة لإلنسان اللي هو معروض لإلصابة.
كما أن السؤال ديالنا من خاللكم ،كنا بغينا نطمأنو املغاربة ألن
اليوم املغاربة دازت عليهم سنتين ديال كوفيد ،وداز كذلك واللي أدات
لعواقب مالية واجتماعية واقتصادية ،كما أن املغاربة كذلك الحرب
ديال أوكرانيا أدت لواحد العواقب مالية واجتماعية.
كنا بغينا من خاللكم نطمأنو املغاربة بأن هاذ املرض حقيقة هو
محدود ،والحمد هلل اليوم عندنا غيرإصابة واحدة ،وبأن الوزارة كذلك
مجندة ملواجهة هاذ الخطر اللي يمكن ليه يصيب البالد ،ألن اليوم
املعنويات ديال املواطنين البد ناخذوها بعين االعتبار ،باش يواجهو
الصعاب اللي يمكن ليها تكون مرة أخرى في إطارآخر.
وشكرا.
والسالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:

وشكرا.
Polymerase Chain Reaction
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الكلمة للفريق الحركي.

الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيبات.

تفضل السيد الرئيس.

السيد وزيرالصحة والحماية االجتماعية:

املستشارالسيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
نشكركم ،السيد الوزيراملحترم ،على جوابكم.
وفي إطار التفاعل مع التوضيحات الواردة فيه ،نود في الفريق
الحركي التأكيد على املالحظات واالقتراحات التالية:
أوال ،بكل واقعية وموضوعية ال يمكننا في الفريق الحركي إال أن
نجدد اعتزازنا بنجاح بالدنا ،تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة
امللك محمد السادس ،نصره هللا وأيده ،في تدبير األزمات الوبائية
املتتالية على مدى ثالث سنوات ،والتنويه موصول لكم ،السيد الوزير
املحترم ،بمعية كافة األطروالعاملين بالقطاع الصحي ،على مجهوداتكم
الجبارة في هذا اإلطار ،رغم اإلمكانيات املحدودة ،هي مجهودات توجت
بعودتكم ملواصلة تدبيرالشأن الصحي ببالدنا عن جدارة واستحقاق.
ثانيا ،في ظل االنتشارالواسع لفيروس جذري القردة بمختلف بقاع
العالم في أزيد من  12دولة حسب إقرارمنظمة الصحة العاملية وتسجيل
أول حالة إيجابية وافدة ببالدنا ،وفي ظل أيضا الحركية التي تعرفها
بالدنا بفعل انطالق عملية "مرحبا  "2022واقتراب عطلة عيد األضحى
والعطلة الصيفية ،البد ،السيد الوزير ،من اتخاذ تدابيروقائية خاصة،
أنه حسب املعطيات املتوفرة لدينا ،ونتمنى أن تقدموا لنا معطيات حول
هذا املوضوع ،هي كل املختبرات املؤهلة للكشف عن فيروس جذري
القردة ببالدنا ال تتعدى مختبرين ،والسيد الوزيرأنتوما قلتو دبا ،كاينين
أربعة ديال املختبرات ،احنا ما عرفناش هاذ الجوج اآلخرين فين كاينين،
ألن كاين عندنا مختبر اللي هو املختبر العسكري وكاين عندنا مختبر اللي
هو باستور ،هاذ الجوج اآلخرين ما عرفناهومش ،نتمناوكم ،السيد
الوزير ،تعطيونا ،ألن الناس كيسقسيو على هاذ املختبرين فين كاينين.
ثالثا ،السيد الوزير ،ال يخفى عليكم األهمية التي يكتسيها التواصل
مع املواطنين في مثل هذه الظرفيات ،وكلنا نتذكر االرتباك في التواصل
الذي عرفته املرحلة األولى إبان ظهور جائحة كورونا ببالدنا ،لذا نتمنى
إيالء األهمية الالزمة لهذا الجانب ،كما نطالب الحكومة بتكثيف
حمالت إعالمية للتوعية والتحسيس حول هذا الفيروس الجديد.
رابعا ،السيد الوزير ،ال شك أن من الدروس املستخلصة من
جائحة "كوفيد "19-هي ضرورة تأهيل املنظومة الصحية وجعلها على
رأس أولويات الحكومة ،إلى جانب التعليم والحماية..
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نعقب على املختبرات ،باش نوضح بأن كاين عندنا 4
ديال املختبرات :كاين املختبر الوطني ديال الوقاية اللي هو
( ،)l’INH: Institut National d’Hygièneكاين املختبر العسكري
بالرباط ،املختبر العسكري بمراكش و( )l’institut Pasteurبالدار
البيضاء.
 4اللي مؤهلين واحنا ما مستعدينش باش نزيدو أكثر ،غنقتصرو ألن
املرض ما�شي هو �شي مرض اللي متف�شي وخصنا نديرو املختبرات في كل
مكان ،بالعكس األمور راه مضبوطة ،وحتى مناطق العبور الحمد هلل،
وكاين التكوين ديال املهنيين.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
إذن نمر اآلن إلى السؤال اآلني الثالث ،موضوعه" :انتشار فيروس
كورونا".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم
السؤال.
تفضل ال�سي عبد اإلله.

املستشارالسيد عبد اإلله حيضر:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السادة الوزراء،
السادة والسيدات املستشارون،
نسائلكم ،السيد الوزير ،عن التدابير املزمع اتخاذها للحد من
انتشار فيروس كورونا ،نظرا للتطورات املقلقة األخيرة التي تعرفها
بالدنا.
وشكرا.

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

السيد وزيرالصحة والحماية االجتماعية:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس ،السيد املستشارعلى هذا السؤال.

شكرا السيد الرئيس.

هو حقيقة شفنا هاذ األيام األخيرة واحد االرتفاع ديال بعض
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الحاالت ،اليوم تنسجلو  1646حالة ،ولكن األمر اللي املشجع اليوم
هو أن الحاالت الحرجة واإلماتة ضعيفة ما كاين�شي ،الحالة كانت
مستقرة في املغرب ألزيد من  15أسبوع ،الحالة ديال اإلماتة تقريبا ما
كاينش قليل ،وكذلك الحاالت الحرجة ،يعني األقسام ديال اإلنعاش
اللي هي خاوية %0,36 ،ديال النسبة ديال االشتغال ديال األسرة ديال
اإلنعاش بكورونا ،يعني شتان بيننا وبين األيام اللي فاتت اللي عشنا فيها
بعض املوجات اللي حرجة ديال ( )Deltaاحنا تنعيشو في أوميكرون،
واألوميكرون فيه  2ديال األنواع ( BA1و )BA2وهذا ( )BA2هو اللي
اليوم منتشر ،وشحال ما تيكون التحور الجديد إال واإلماتة ديالو
والفتك ديالو تيقالل تتبقى يااله السرعة ديال االنتشار ،وهذا هو اللي
تنعرفو.
عالش اليوم كاين هاذ الحالة هاذي ديال الحالة الوبائية؟ الزم ما
نوضح على أنه عشنا من بعد ما حبسنا اإلجراءات االحترازية ما�شي
حبسناها ،كاين واحد التراخي ،أوال .ثانيا ،ما بقيناش متمسكين بنفس
اإلجراءات ،ألن تتشوف إلى تتخرج للشارع راه تقريبا ما كاينش ،ها أنتم
هنا في املجلس راه حتى واحد فيكم ما دايراملاسك (.)masque
إذن من بعد ما تيكون عاود ثاني التجمعات ،املخالطات وهذا فصل
الصيف فيه الحركية ،فيه السفر وفيه العراسات ،فيه الجنائز ،فيه
الكرات ( )les stadesالناس جاو من العمرة ،الزم ما يطلعو الحاالت.
هنا اليوم تتولي املسؤولية فردية ،الواحد هو اللي يعرف راسو بأنه
يحافظ على راسو ويحافظ على ذويه ،إذن احنا ما تنقولوش بأن غادي
نبقاو بنفس اإلجراءات ألن العالم كله تيتحرر وتيحاول يتعايش مع هذا
الفيروس ،عالش؟ ألن أوال عندنا واحد املناعة اللي حققناها بالتلقيح،
وهاذي( ..كالم غير واضح) ..صاحب الجاللة بشحال واحنا خدامين
عليها من  ،2020ثانيا كاينة واحد املناعة عادية اكتسبناها من بعد
اإلصابات اللي كانت تسجلت ،فبالتالي اليوم تنشوفو بأنه الوجود ديال
الفيروس غير مضر للصحة ،بالعكس مضر لالقتصاد ،ومضر لبزاف
ديال األمور األخرى.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة في إطارالتعقيب.
ال�سي عبد اإلله ،تفضل.

املستشارالسيد عبد اإلله حيضر:
بداية ،ال يفوتنا التنويه من جديد باسم الفريق االشتراكي بمجلس
املستشارين باملجهودات والتضحيات التي قدمها ويقدمها جنود
الصفوف األمامية من أطباء وأطرومهنيي الصحة واألمن الوطني والدرك
امللكي والقوات املسلحة امللكية والقوات املسلحة املساعدة والوقاية
املدنية والسلطات املحلية ،ونصفق لهم بحرارة على الخدمات الجليلة
التي قدموها والزالوا يقدمونها حماية للوطن واملواطنين.
السيد الوزير،
بعد أن تنفس املغاربة الصعداء من جائحة كورونا وانعكاساتها
السلبية على مستوى جميع املجاالت ،نفاجأ بارتفاع الحاالت إلى 1000
حالة تقريبا ،وقس على هذا خالل هذا األسبوع ،مما أثار معه تخوفات
املغاربة من العودة إلى اإلجراءات الصارمة ،أشدها إغالق الحدود
والبيوت والفنادق وأماكن الترفيه واالستجمام ومنع السفر واألعراس
واملخيمات إلخ ...ونحن في فصل الصيف ،واألكيد أن هذا الصيف
سيعرف إقباال كبيرا من الوافدين ،سواء مغاربة العالم أو السياح،
لقضاء عطلتهم الصيفية بعد إغالق بات  3سنوات ،واإلغالق في هذه
الفترة يعني املزيد من تعميق األزمة االقتصادية ،يعني الشلل التام
لقطاعات حيوية ،لم تعد تتحمل اليوم االستمرارفي هذه األزمة.
السيد الوزير،
من خالل تتبعنا ملستجدات الجائحة نروم إلى استراتيجية التعايش
مع الفيروس ،وهذه رغبة جميع املغاربة ،ال مفر من التعايش مع
الفيروس ،سواء اليوم أو مستقبال ،مع تحمل املواطن كامل مسؤوليته
في أخذ االحتياطات الالزمة لتفادي كل ما من شأنه أن يضر بصحته
وبصحة اآلخرين.

إذن تيبقى االستمرار على نفس اإلجراءات اللي تنبقاو عليها اليوم،
وتنحثو الناس اللي هوما فاتو ذاك  6أشهر ديال التلقيح على الجرعة
الثالثة وهم في هشاشة ربما يكونو عندهم واحد الجرعة معززة أكثراللي
خصنا نديرها لهم ،واللي ما دارش التلقيح خص يديرالتلقيح ،وها أنت
النتيجة ديال التلقيح ها هي باينة وواضحة ،واملغرب تيتوفرعلى األدوية
الخاصة ،الحمد هلل ما عندنا حتى �شي نقص في هاذ األدوية اللي هي
بالنسبة لكورونا.

شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزير ،ما كاين باس ،هذا موضوع حساس وعندو
راهنيته ،إذن عندكم ..إذن مزيان ..مبارك ومسعود.

إذن تنبقاو على نفس اإلجراءات اللي هي ناجحين في الخطة ديالنا،
الحمد هلل.

السؤال الرابع موضوعه" :وضعية املوارد البشرية العاملة في
القطاع".

شكرا.

وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام للشغالين

عدد 4 - 131ةجحلا وذ 4وذ 4(44ويلوي 4وي )4

الجريدة الرسمية للبرملان

باملغرب لتقديم السؤال.
تفضلي األستاذة هناء.

املستشارة السيدة هناء بن خير:
نسائلكم ،السيد الوزير ،عن وضعية املوارد البشرية بقطاع
الصحة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزيرالصحة والحماية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة املستشارة،
سؤال عريض وواسع ما يمكن ليش نلخصوه في مداخلة واحدة،
ولكن انتوما تتعرفو بأنه القطاع ديال الصحة كيعيش اليوم واحد
النقص مهول ديال املوارد البشرية ،ولكن في هذه املوارد البشرية
كنعطي واحد األرقام أن  47.000من املوظفين هم في وضعية القيام
بوظيفتهم ،والنسبة ديال التأنيث في القطاع تبلغ  %63اليوم في هذا
القطاع هذا ،ومتوسط األعمار فهو  41سنة اليوم اللي كيعيش هذا
القطاع ،فبالتالي هذا النقص اللي كنعيشوه فهو تيتجلى في األطر
الطبية واألطر التمريضية ،األطر الطبية تقريبا راه واحد  32.000ديال
الخصاص و 65.000في الخصاص ديال األطرالتمريضية.
أنا ذاك ال�شي عالش كنتكلمو اليوم على اإلصالح ديال املنظومة
الصحية ،بما فيها الركيزة األساسية لتثمين املوارد البشرية وكيفاش
يمكن لنا نرجعو في هذا النقص هذا في ظرف مدة زمنية جد ضئيلة،
ألن باش نكونو كنتالءمو مع التوجيهات ديال املنظمة العاملية للصحة في
أفق  2027-2026وكذلك في األهداف ديال التنمية املستدامة في أفق
.2030
كاين واحد االستراتيجية اللي تتجلى ،أوال ،في التقليص من السنوات
ديال الدراسة ديال الطب بالنسبة للطب ،ثانيا إحداث مراكز ديال
التكوين ال لكلية الطب وال بالنسبة ملعاهد ديال التمريض في كل جهة،
وكل جهة خصها تكون على حسب الخريطة الصحية ،إذن الخصاص
على حسب ديال الجهة ،كذلك كيفاش يمكن لنا للموارد البشرية اللي
كاينة نخليوها ونحفزوها في األماكن ديالها ،وهذا اللي كيعطي لواحد
القطاع كيعطيه الخصوصية ديالو وغنخرجو بواحد الوظيفة صحية
اللي فيها بزاف ديال االمتيازات باش على األقل غادي نشجعو هذه
املوارد البشرية ،تبقى في األماكن ديالها ،واحنا في حاجة ماسة للموارد
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البشرية في القطاع العمومي ،حيث هذا هوالرهان باش يمكن لنا نجحو
كذلك الحماية االجتماعية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
كلمة الفريق في إطارالتعقيب.
تفضلي أستاذة.

املستشارة السيدة هناء بن خير:
السيد الرئيس،
نجدد تنويهنا بالعمل الوطني الجبار الذي تقوم به شغيلة القطاع
بمختلف فئاتها ،ونؤكد في االتحاد العام للشغالين باملغرب دعمنا لها
في مطالبها العادلة واملشروعة ،كما نؤكد دعمنا لكم ،السيد الوزير ،في
اإلصالحات التي تشرفون عليها ،وندعوكم إلى النظر العاجل في القضايا
التالية:
أوال ،إصالح شامل وعميق ملؤسسة الحسن الثاني للنهوض بأوضاع
شغيلة القطاع الصحي العمومي ،وندعو إلى ضمان شروط الشفافية
وتكافؤ الفرص والكفاءة لهذه املؤسسة التي قد آن األوان إلعمال
الحكامة الكاملة في تسييرها ،بعيدا عن الغموض والضبابية الذي ظل
يكتنف عملها طيلة سنوات؛
ثانيا ،ندعو إلى إشراك حقيقي وفعلي لشغيلة القطاع في إعداد
النظام األسا�سي الخاص بمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام وتجاوز
منطق املشاورات الشكلية والتعامل مع الشركاء االجتماعيين بما يليق
من االحترام والتقدير ،باعتبارهم فاعال محوريا في املنظومة ،ال يمكن
تجاوزه أو تجاهله؛
ثالثا ،نتساءل ،السيد الوزير ،عن األسباب التي حالت دون نشر
مصنف الكفاءات واملهن ،والذي صادقت عليه الوزارة منذ سنة
 ،2016رغم املبالغ الضخمة التي تطلبها إعداده؛
رابعا ،التعجيل بتقنين هيئات التمريض وتقنيي الصحة ،من أجل
ضبط العمل بهذا امليدان لضمان جودة الخدمات الصحية املقدمة
لكافة املواطنات واملواطنين؛
خامسا ،نعتبر أنه قد آن األوان إلحداث ثورة رقمية في القطاع
لضمان الحكامة والشفافية في تسيير مرافق الوزارة واملؤسسات
الخاضعة لوصايتها ،طبقا للمبادئ التي أقرها ميثاق املرافق العمومية
وكذا لتجاوز االختالالت التي رصدها تقرير املجلس األعلى للحسابات
لسنتي  2020-2019ذات الصلة بالنظام املعلوماتي لوزارة الصحة
والحماية االجتماعية.
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نتمنى ،السيد الوزير ،منكم ومن جميع املتدخلين في القطاع
إنصاف هذه الفئة من املوظفين ،والتي ظهر دورها جليا خالل الجائحة
بتفعيل مطالبها املادية ،سواء تعلق األمر بالرفع من التعويض عن
األخطار املهنية أو إرساء التعويض عن املردودية والتعويض عن العمل
في املناطق النائية واألعباء التمريضية وغيرها من التحفيزات التي من
شأنها إعادة االعتبارللشغيلة الصحية.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
السيد الوزيرباقي ليك �شي بركة.
تفضل السيد الوزير.

السيد وزيرالصحة والحماية االجتماعية:
أنا متفق معك ،غير باش نأكد ليك واحد األمر ،ألن جبتي بعض
النقاط فاملداخلة ديالك.
الوزارة الوصية راه شفتو العمل اللي دارت في إطارديال  ..هي وصية
على مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية ،وهي تتقوم بواحد
العمل جد متميز.
الوزارة كوصية على مؤسسة الحسن الثاني لألعمال االجتماعية،
شفتو العمل اللي تتقوم به لتحفيز وتشجيع املوارد البشرية ،واحنا
تنقومو بواحد العمل جد ..إن شاء هللا غيعطي األكل ديالو فالسنوات
املقبلة.
ثانيا ،غيكون واحد الجلسات أخرى اللي غنقومو بها مع الشركاء
ديالنا االجتماعيين خالل هاذ األسبوع هذا ،وكنتداولو في هاذ ال�شي
اللي هضرتي عليه ،ألن املصنف ديال األعمال بالنسبة ..ما�شي غير
التمريضية حتى التطبيبية ،ألنه ما عندناش (le référentiel des
 ،)emplois et compétencesاللي هو اليوم ناقص ،كذلك بالنسبة
للهيئة ديال املمرضين اللي خصها تخرج لحيز الوجود ،واللي كان خصنا
ننسقو فيها فقط واحد اللمسات األخيرة من حيث الديباجة القانونية،
فهذا مجهود كنقومو به مع..
املهم فهاذ ال�شي هذا هو الوظيفة الصحية اللي هي جد محفزة ،وما
يمكنش نديروها إال في إطارتشاركي ،هذا هو اللي خصني نأكد عليه.
وشكرا لكم.
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البنيات واملوارد البشرية الصحية".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل
لتقديم السؤال.
األستاذة فاطمة تفضلي.

املستشارة السيدة فاطمة اإلدري�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ال نشك أن الهدف من
اإلصالحات الجديدة في قطاع الصحة هو وضع اللبنات األساسية
لبناء الدولة االجتماعية وضمان الحق في العالج وتفعيل الجهوية
املتقدمة كرافعة لدعم العدالة املجالية واالجتماعية ،لكن يتبين أنه
الزالت هناك العديد من اإلشكاالت املرتبطة بالبنيات التحتية واملوارد
البشرية ،ال�شيء الذي يفرض على الحكومة إيجاد الحلول العاجلة لها.
ومن بين هته اإلشكاالت:
 الحكامة والتخطيط الجيد إلحداث منشآت صحية؛ تنفيذ االلتزامات الحكومية بإحداث املستشفيات الجامعيةبمجموع جهات اململكة وتعزيزها بكليات الطب والصيدلة واملعاهد
العليا للتمريض وتقنيات الصحة؛
 التفاوتات الكبيرة في التوزيع الجغرافي للمراكزاالستشفائية واألطرالصحية املتمركزة في املحور طنجة – الدار البيضاء ،ال�شيء الذي
يساهم في تدني الخدمات الصحية؛
 نقص حاد في املستشفيات التي تهم عددا من التخصصات كالطبالعقلي والنف�سي واألنكولوجيا ،مما يزيد من معاناة املر�ضى؛
 خصاص مهول في عدد األطر الصحية بمجموع تراب اململكةواملقدر حسب تقارير رسمية بـ  34.000كيفما قلتو دبا ،السيد الوزير،
 34.000في فئة األطباء و 65.000في فئة املمرضين وتقنيي الصحة،
والذي سيتفاقم مع تعميم التغطية الصحية التي ستشمل  22مليون
نسمة وزيادة الضغط على املستشفيات؛
 النمو الديمغرافي املتسارع؛ شيخوخة املجتمع املغربي وما يتبعه من أمراض مزمنة؛ وعزوف األطرالصحية عن االلتحاق بالوظيفة العمومية؛ -ومشكل الهجرة ،إذ نجد  14.000طبيب يزاول في الخارج؛

السيد رئيس الجلسة:

 -غياب آليات تقييم وتحفيزاألطرالصحية؛

شكرا السيد الوزير.
السؤال الخامس موضوعه" :استراتيجية الوزارة ملعالجة توزيع

 هزالة األجور؛ -هزالة التعويضات عن األخطار املهنية والتعويضات عن الحراسة
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واإللزامية وكذلك غياب التعويضات عن املناطق النائية.
لذلك نسائلكم ،السيد الوزير ،عن استراتيجية وزارتكم التي
ستعتمدها ملعالجة التوزيع غير املتكافئ للبنيات التحتية واملوارد
البشرية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة املحترمة.
جوابكم السيد الوزير.
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ولكن باملقاربة الجهوية تيمكن لنا بإحداث مؤسسات تكوينية اللي غادي
تكون على حسب الخريطة الصحية والحاجيات ديال تلك املدينة ،حتى
املشكل املجتمعي غادي نحلوه ،ألن دبا أشنو الفائدة أن نكونو في الرباط
وفي الدارالبيضاء ومن بعد تنقول له سيرللبالصة الفالنية ،تيتزوج من
هاذ البالصة تيجي تيدير لك هللا يخليك االلتحاق بالزوج وااللتحاق
بالزوجة؟ بالعكس إلى كنا تنكونو في الجهة ،يكون التنقل غير داخل
الجهة.
واحنا في هذا اإلطار هذا ديال البرنامج الطبي الجهوي غادي نخدمو
الجهة بهاذ الحركية وغادي نخدمو بهاذ املفهوم هذا.

السيد وزيرالصحة والحماية االجتماعية:

على ذاك ال�شي عالش غادي يكون مركز استشفائي جامعي في كل
جهة ،هذا هو املبدأ ديالو.

شكرا السيد الرئيس.
السيدة املستشارة املحترمة،
التشخيص اللي درتيه تدار هاذي سنوات وبقى معطل حتى اليوم،
على هذاك ال�شي عالش جاء اإلصالح الجذري ديال املنظومة الصحية،
هاذ ال�شي كلو اللي تتقوليه اليوم سردتيه كلو غادي يجي في اإلصالح
الجوهري واللي تيرتكزعلى  4ديال األمور:

املراكز ديال التكوين التمريضية في كل جهة ،ذيك الساعات ما
غنقدرش نقول لك راه من العام األول غادي يبانو النتائج ،يعني خصنا
واحد خمس سنين باش النتائج ..واحنا عارفين بأن  2026غادي نقدرو
نتالءمو مع التوصيات ديال املنظمة العاملية ديال الصحة ملي غادي
نوصلو إلى  2.42شخص لكل  1000نسمة بالنسبة ملهنيي الصحة لكل
 1000نسمة ،أنا تنقول طبيب ويمكن حتى املمرض نزيدوه.

 أوال ،تعزيزالعرض الصحي؛ تثمين املوارد البشرية؛ كذلك البرنامج املعلوماتي؛ الوظيفة الصحية.هاذو كلهم اللي هو برنامج اللي غادي تقوم به ،إن شاء هللا ،هاذ
الحكومة في إطار التوجيهات ديال صاحب الجاللة ،باش نقطعو مع
املا�ضي ونحدثوأمور جديدة اللي تتالءم مع الخصوصيات ديال القطاع.
عارفين بأن القطاع عندو خصوصية اليوم ،كل�شي تيشهد به،
واخذينا الخصوصية ديال القطاع ،الحمد هلل.
إذن هاذ الخصوصية خصها املكمالت ديالها ،اللي هي الوظيفة
الصحية ،هاذيك الوظيفة الصحية غادي تعطي مبادئ جديدة للمعنى
ديال مهنيي ديال الصحة.
ثانيا ،البعد الجهوي :اليوم إلى ما كان�شي البعد الجهوي في التدبير
ديال الشأن الصحي ما يمكن ليناش نخرجو من األزمة اللي تنعيشو فيها
وهاذ التوزيع اللي هو غير عادل ،تنقولو غير عادل ،ولكن إلى جيتي في
الحساب تتلقى في املؤشرات راه الدارالبيضاء والرباط وهذاك ال�شي راه
ناقصين من املوارد الطبية والصحية ،بعيدين ،نظرا للكثافة السكانية،
بحيث تنقبطو غير الرقم اللي هو تنقبطوه حافي وتنحاولو نعطيوه واحد
التحليل.
فبالتالي راه هاذ الخصاص هذا راه كاين على املستوى الترابي كامل،

فبالتالي هاذ ال�شي في  ،2026في  2030يمكن لنا نمشيو لألهداف
ديال التنمية املستدامة ،إذن الخلل اللي تتكلمي عليه والنواقص
معروفة ،احنا دبا بغينا اليوم أشنو هوما الحلول اللي نقدرو نخرجو
باش نواكبو هاذ التحول هذا اللي غادي تدخل فيه هاذ اإلصالحات
ديال املنظومة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
تعقيب الفريق املحترم.
تفضلي يا أستاذة.

املستشارة السيدة فاطمة اإلدري�سي:
السيد الوزير،
إننا ال ننكرإرادتكم القوية في تحقيق اإلصالح املنشود عبر:
 خلق إستراتيجية جادة للنهوض بالقطاع ،غيرأننا في فريق االتحاداملغربي للشغل نعتبر أنه من أولى األولويات الرفع من امليزانية املرصودة
للقطاع لتصل  ،%10وذلك انسجاما مع توصيات منظمة الصحة
العاملية؛
 التعجيل باعتماد خريطة صحية جهوية تحدد الحاجياتالحقيقية ،وتمكن من توزيع عادل للموارد البشرية ومراجعة شاملة
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للقانون اإلطار34.09؛

السيد وزيرالصحة والحماية االجتماعية:

 تأهيل املستشفى العمومي حتى يصبح أكثر جاذبية واستجابةالنتظارات املواطنين وأيضا املهنيين؛

شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشارعلى هذا السؤال.

 إعادة هيكلة جميع املؤسسات االستشفائية املتهالكة؛ تثمين املوارد البشرية بصفتها رافعة للقطاع وتدبيرها جهويا؛ تكوين عدد أكبر من املهنيين لدرء الخصاص وتوفير ظروف عملجيدة؛
 االهتمام بالطب االستعجالي ،خاصة في املناطق النائية؛ اعتماد سياسة وقائية لتخفيف الضغط على املستشفياتوبالتالي تخفيف تكلفة العالج.
وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
وشكرا على احترام الوقت.
السيد الوزير ،تنظن استهلكتو..
إذن نمر إلى السؤال السادس ،موضوعه" :نزيف هجرة األطر
الصحية إلى الخارج".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة العدالة االجتماعية
لتقديم السؤال.
ال�سي شاكر ،تفضل.

املستشارالسيد سعيد شاكر:
السيد الرئيس،
السيد الوزيراملحترم،
أنتم ومعكم املغاربة وكلنا كنعرفو بأن األطر واألدمغة املغربية اللي
تتكون هنا باملغرب وكتهاجر تشتغل في الدول األخرى تكلف ميزانية
املغرب املاليير.
إذن أشنو هوما اإلجراءات اللي تلتزمو تتخذوها من أجل الحد أو
وقف هذا النزيف ديال األطرالصحية خارج املغرب.

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

ما�شي وزارة الصحة اللي تتشوف بوحدها ،هذه مسألة أفقية
تتعلق بجميع القطاعات وتتعلق بالحكومة وتتعلق بمسائل هي شاملة،
فبالتالي اليوم اللي كنشوف عالش خصنا السؤال نحطو :عالش الناس
كيهاجرو؟ هذا هو السؤال اللي خصنا نحطو ،ما�شي احنا كنكونوهم،
راه دبا كتكونهم وكتصيفطهم غير للمناطق ما كيبغيوش يبقاو فيها ألنه
كيبغيو يجيو يدخلو للمدن الكبرى ،هذا سؤال هنا خصنا نحطوه ،عاد
نشوفو عالش اللي خرج على برا.
إذن كاين ،هذه مسألة كل�شي كيتشارك فيها باش يمكن لنا نعطيو،
أوال ،واحد الجاذبية للقطاع ،اليوم ألن كيف كتشوفو أن الطبيب ملا
تيتخرج تيشد  8000درهم ،الحمد هلل ،في اآلونة األخير كانت الترقية
ديالهم بذاك الرقم االستداللي  ،509ولكن غير كافي وصلو لـ 12.000
درهم هاذ ال�شي غيركافي.
إذن خصنا في هذا اإلطار ديال الوظيفة الصحية اللي غادي تخلي
املغاربة ملا كيتخرجو تيلقاو عندهم واحد الجاذبية ،واحد التحفيزات
يبقاو في البالد ديالهم.
ثانيا ،الناس اللي خرجو راه "حتى �شي قط ما تيهرب من دارالعرس"،
كل�شي ما كرهوش يرجعو حتى هوما ،لو كان يلقاو األمور متوافقة
ومتالءمة مع التطلعات ديالهم غادي يبغيو يرجعو ،ولهذا كان واحد
إعادة النظر في واحد القانون اللي هو  131.13اللي رجع قانون 33.21
كيحيد جميع املعيقات اللي كانو كيعرفوها املغاربة ملا بغاو يدخلو يزاولو
املهام ديالهم هنا تحيدت ،غادي تخول لهم اإلمكانية باش يمكن لهم
يدخلو يزاولو.
ولكن هاذ ال�شي هذا كيخصو يتدار على املستوى الجهوي في إطار
شراكات ،في إطار توأمات ،إذن هذا نداء لجميع الفاعلين على املستوى
الجهوي باش يستقطبو الكفاءات والخبرات األجنبية باش يمكن لهم
يدخلو للبالد ،وزارة الصحة مستعدة تعامل معهم وتسهل عليهم
الطريق.
إذن هذه الكفاءات باش ما يمكنش ليهم يهاجرو خصنا ما يمكنش
نحبسوهم بزز منهم ،انتوما عارفين ،ألنه وخا يكون ولدك إذا ساال
الدراسة ديالو غادي يقول لك بابا بغيت نم�شي ألملانيا وال نم�شي ألمريكا
غادي تقول له سير هللا يعاونك أولدي ،ولكن إذا لقى ال أولدي جلس
هنا ألن عندك الظروف ديالك جد مالئمة وغادي تكون محفز ،وغادي
تخدم مزيان ،وغادي تقري وليداتك ،هذه هي الوظيفة الصحية اللي
بغينا نخدمو عليها واللي غادي تجي في اإلصالحات الكبرى واللي تتجاوب
مع جميع هذه التساؤالت ديالكم.
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وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
التعقيب للمجموعة املحترمة.
تفضل.

املستشارالسيد سعيد شاكر:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزير.
في إطار استعراض اإلشكالية التي يعرفها قطاع الصحة ،البد من
إثارة موضوع هجرة األطباء املغاربة خارج البالد ،حيث لوحظ أن أكثر
من ثلثي طلبة الطب في املغرب يفكرون في الهجرة إلى الخارج لتوفيرتكوين
ذي جودة وظروف عمل أحسن ومن أجل حياة أفضل ،ما يثير مخاوف
كبرى حول مستقبل قطاع الصحة في املغرب ،وفق املختصين ،حيث
أفادت الدراسة التي نشرت في املجلة األوربية للصحة العامة أن %71.1
من طلبة السنة الختامية في الطب باملغرب ينوون الهجرة إلى الخارج،
الفتة أن من بين كل  3أطباء مغاربة ممارسين يوجد طبيب خارج البالد،
ما نعتبره في مجموعة العدالة االجتماعية هدرا كبيرا للطاقات البشرية،
أسطر على هدرا كبيرا باملاليير ،في الوقت الذي تعرف فيه املنظومة
الصحية الوطنية خصاصا مهوال ،إذ تؤكد املعطيات أن النقص يتجاوز
 32.000طبيب و 35.000إطارتمريض.
وعليه ،نلح على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات استعجالية ،من قبيل
زيادة عدد املراكزاالستشفائية الجامعية.
املهم ،السيد الوزير ،هنا كنسألكم أشنو هي تكشفو للمغاربة على
القيمة ديال الضياع ،على القيمة ديال الهدر ديال الطاقات البشرية
الطبية كيفما قلت سابقا اللي تكونت في املغرب وكتشتغل خارج املغرب.
فعال ،كلنا كنتساءلو معكم وبغينا نعرفو حتى الرقم إال كان ممكن،
السيد الوزير ،أشنو هي اإلجراءات ديالكم من أجل إصالح التكوين في
املجال الصحي ومراجعة شروط الولوج إلى كليات الطب والصيدلة
لتخريج ما يكفي من األطرالصحية التي من شأنها االستجابة للحاجيات
املتزايدة للدولة االجتماعية املزمع ،إن شاء هللا ،نوصلو إليها جميعا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير ..شكرا.
إذن نمر إلى السؤال السابع موضوعه" :وضعية املراكز الصحية
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القروية".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال.
األستاذة فاطمة ،تفضلي.

املستشارة السيدة فاطمة زكاغ:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
السيد الوزيراملحترم،
التزمت الحكومة خالل برنامجها بتوفير رعاية صحية جيدة لصون
كرامة املواطنين ،وال يمكن الحديث عن ضمان فعلية الحق في الصحة
لجميع املغاربة دون الوقوف عند واقع البنيات التحتية والخريطة
الصحية ببالدنا.
لذا نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،حول اإلجراءات املتخذة
للنهوض بوضعية املراكزالصحية القروية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
جواب السيد الوزير.

السيد وزيرالصحة والحماية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة املستشارة املحترمة،
الزم ما نذكربأن كاين واحد املخطط وطني لتنمية الصحة بالوسط
القروي واللي كيهم  2088مؤسسة صحية ،إلى جانب وحدات الوالدة
بالعالم القروي التي يبلغ عددها  423وحدة بالنسبة لـ  %79من مجموع
الوحدات على املستوى الوطني %79 ،في املجال القروي ،هاذ املخطط
تيهدف إلى تعبئة استثمارات مهمة من أجل تقريب الخدمات الصحية
من ساكنة املناطق النائية بالوسط القروي ،هذا كله بهدف توسيع
التغطية الصحية فهاذ املراكز األولية ،ويرتكز هاذ املخطط على  3ديال
املحاور رئيسية ،اللي كترتبط بالتغطية الصحية املتنقلة ودعم كذلك
التغطية الصحية الثابتة واملشاركة الجمعاتية في املجال الصحي،
إضافة إلى اإلسهام الكبير للوزارة في البرنامج ديال تقليص الفوارق
املجالية ،وعارفين بأن الوزارة كتساهم بواحد مليارديال الدرهم ،واللي
 14مليون مستفيد يقطنون في  1066جماعة قروية.
كذلك ،سوف يتم تأهيل واحد الشبكة ديال مؤسسات الرعاية
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الصحية األولية فهاذ برنامج االستثمار اللي داخل فهاذ اإلصالح ديال
املنظومة ،يعني التأهيل ديال املنظومة كذلك ،واللي غادي يشمل
تقريبا  1353مؤسسة ديال الرعاية الصحية ،اللي فيها أكثر من %60
اللي كتجلى فاملجال القروي ،واللي غادي نرصدو ليها تقريبا ،تقريبا
واحد  850مليون ديال الدرهم سنويا ،على مدى  2ديال السنوات
وغيتم التأهيل ديال هاذ املؤسسات الصحية ،الرعاية الصحية األولية.
والوزارة كذلك كتبذل بعض املجهودات األخرى إلعطاء األولوية
لهاذ املراكز الصحية القروية من حيث فتح املناصب املالية ،وهي
مناصب جديدة تقريبا  %40تقريبا من عدد املناصب املفتوحة لألطباء
وطنيا %70 ،كيم�شي للمجال القروي ،وهاذي معطيات أولية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
التعقيب السيدة املستشارة.
تفضلي.

املستشارة السيدة فاطمة زكاغ:
شكرا السيد الوزير.
إن املستوصفات ،السيد الوزير ،تعرف تفاوتات كبيرة سواء على
صعيد األطباء أو املمرضين أو األسرة ،حيث يتم تسجيل توزيع غير
عادل على املستوى الوطني بين جميع األقاليم ،فهناك مراكز صحية
بعضها مغلق تماما والبعض اآلخر يعرف تدهورا كبيرا ويفتقد ألبسط
التجهيزات لتوفير العالجات األولية والتدخل إلنقاذ حياة املواطنات
واملواطنين ،وخاصة منهم في العالم القروي وفي املناطق الجبلية ،مما
يضاعف من معاناة هذه الساكنة ويحرمهم من حقهم الدستوري
املتمثل في الولوج إلى العالج ،كما ينتج عن هذا النقص كذلك ضغط
كبيرعلى املراكزاالستشفائية اإلقليمية والجهوية.
السيد الوزير،
إن أهم املشاكل التي تؤثر سلبا على القطاع في مختلف األقاليم
واملندوبيات ،بعضها يعود إلى ضعف االعتمادات املالية املرصودة
والبعض اآلخر مرتبط بالحكامة والتسيير ،وباملؤهالت الذاتية
للمسؤولين املحليين على املؤسسات الصحية ،ويبقى السؤال املطروح:
كيف يمكن تحقيق الجاذبية املرجوة من املراكزالصحية العمومية
وتوفير الحق في الصحة لجميع املواطنات واملواطنين ،وخاصة الساكنة
في املناطق الجبلية وبالقرى ،في ظل التدهور املستمر لحالتها والنقص
الحاد في املوارد البشرية وفي التجهيزات؟
لذا نطالبكم ،السيد الوزير ،بالتدخل العاجل والعمل على وضع
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استراتيجية لتدبيراملراكزالصحية ووضع الحوافزلجذب األطرالصحية
للعمل في املناطق الصعبة ،وإيالء القطاع األهمية التي يستحقها كقطاع
استراتيجي منتج ،خاصة وأن العالم يتجه نحو احتمال مواجهة أوبئة
أخرى بسبب اآلثارالناجمة عن التغيرات املناخية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
السيد الوزير ،تفضل.

السيد وزيرالصحة والحماية االجتماعية:
غير باش نأكد على السيدة املستشارة املحترمة أنه الدولة تتقوم
بواحد املجهود جد كبير في املجال القروي ،كاين بزاف ديال البرامج
متداخلة اللي فيها العدالة املجالية ،وكذلك احنا مقبلين إن شاء هللا
على تعزيز الطب عن بعد فاملجال القروي ،ولكن املوارد البشرية راك
عارفة ،راه غنبقاو نقولو هاذ املوارد البشرية دائما نبقاو نعاودوها
ونكرروها حتى نكونو الخصاص اللي هو خاص ،فبالتالي تتبقى املقاربة
الجهوية هي الحل األنجع.
إذن في إطار املقاربة الجهوية ،كل جهة عندها املجال القروي ديالها
واملجال الحضري ديالها وخص يكون واحد التضامن في إطار ديال
التدبيرديال املوارد البشرية على املستوى الجهوي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ننتقل اآلن إلى السؤال الثامن واألخير ،موضوعه" :تحسين وضعية
مر�ضى اإلدمان على املخدرات".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار
لتقديم السؤال.
األستاذة شيماء ،تفضلي.

املستشارة السيدة شيماء الزمزامي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
ما هي التدابيرواإلجراءات الالزمة التي ستقومون بها من أجل تأهيل
املستشفيات العمومية ملواجهة متطلبات عالج اإلدمان؟
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزيرالصحة والحماية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة املستشارة املحترمة،
أوال ،الزم ما نذكر بأن كاين ارتفاع عالمي ديال أعداد املتعاطين
واملدمنين على املخدرات ،خصوصا بين املراهقين والشباب.
ونعطيك واحد األرقام ،هاذ األرقام ضمن املواطنين من  15سنة
للفوق ،تبلغ نسبة استعمال املخدرات  ،%4.1والنسبة ديال التعاطي
تختلف على حسب املادة اللي تستعمل للتخدير وهي القنب الهندي
 ،%3.94االستعمال غير الطبي لألدوية ديال األمراض العقلية (les
 )psychotropesكيستعملهم بعض الناس باش تيتخدرو بيهم وهي
 ،%0.18الكوكايين كتستعمل بـ  ،%0.05املواد األفيونية ()l’héroïne
تستعمل بـ  %0.02وكذلك املتعاطين للكحول حاليا وهي .%1.7
فهاذ األساس ،الوزارة وضعات واحد االستراتيجية واللي متكاملة
للتكفل بهاذ املضطربين على اإلدمان ،وهاذ االستراتيجية من  2018لـ
 2022واللي ترتكزعلى:
 تعزيزالصحة العقلية والوقائية؛ واالكتشاف املبكرالضطرابات استعماالت املخدرات؛ تعزيز عرض العالجات والرعاية لألشخاص املصابين بهاذاالضطراب؛
 تعزيزاملهارات للعاملين بامليدان؛ التقليل من املخاطراملرتبطة باملخدرات؛ تعزيزالحكامة والشراكة في ميدان طب اإلدمان؛ رصد الظاهرة والتقييم والبحث العلمي في املجال وحماية حقوقاألشخاص املصابين باضطرابات استعمال املخدرات؛
 والحد من التمييزوالوصم الذي يتعرضون له)la discrimination( ،ما خصهاش تكون؛
 تعزيز كذلك عرض العالج والرعاية لألشخاص املصابينباضطرابات استعمال املخدرات؛
 وتغطية الجهات باملؤسسات الصحية املتخصصة.اليوم كنوصلو على املستوى الوطني  18مركزديال محاربة اإلدمان،
 3اللي هوما املستشفيات الجامعية و 15إقليميا وكاين مراكز جديدة
اللي تتبنى إن شاء هللا 7 ،مراكز من بين هاذ  18هي كلها كيخصو ليها
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( )méthadoneتتعرفو (c’est comme ça qu’on( ،)méthadone
 ،)traite, la toxicomanie, l’addiction à certaines droguesكاين
 10ديال الوحدات ديال طب اإلدمان بالسجون كذلك ،ألن ما يمكنش
تكون على برا وما يكونش كذلك فالسجون.
كاين كذلك املتابعة في السجون بـ ( ،)méthadoneهاذ املؤسسات
السجنية كذلك اعتمدت الوزارة واحد السياسة ديال اإلدماج ،ديال
التكفل الضطرابات اإلدمان ضمن مؤسسات الرعاية األولية ،يعني حتى
فـ ( )les centres de santéكنخصصو لهم واحد الخاليا للتتبع ديال هاذ
الناس ،على األقل املهم هو فين ما م�شى خص يلقى اللي يتصنت له
ويلقى اللي يعطيه الدواء ،هذا هو املضمون من هذه اإلستراتيجية اللي
غادي تستوفي في  2022ويمكن تتجدد إن شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة في إطارالتعقيب.
تفضلي أستاذة.

املستشارة السيدة شيماء الزمزامي:
في ظل تف�شي مجموعة من مظاهر اإلدمان في صفوف الشباب،
وخاصة بالوسط املدر�سي ،وما تشكله هذه الظاهرة من مخاطر على
الصحة الجسدية والنفسية للمدمنين وعلى أسرهم واملجتمع بشكل
عام ،فلم تعد الحمالت التحسيسية وحدها كافية للتصدي لهذه اآلفة،
بل يجب التركيزبشكل كبيرومستعجل على املقاربة الصحية واإلدماجية
للمدمنين من خالل النهوض بأوضاعهم داخل مراكزالعالج.
فباستثناء املستشفى العسكري محمد الخامس ،نجد أن هذه
املراكز قليلة على املستوى الوطني ،وتتمركز غالبيتها في املدن الكبيرة،
فهي تعرف مجموعة من االختالالت التي تعيق قيامها بأهدافها املنشودة،
حيث تعرف خصاصا مهوال في األطراملتمرضة والطبية ،ناهيك عن تدني
خدمات النظافة ،إضافة إلى االكتظاظ الذي تعرفه بعضها.
السيد الوزيراملحترم،
نرى أنه من املهم العمل على بناء مراكز جديدة في إطار احترام
املقاربة املجالية ،على األقل مركزمتكامل ملعالجة اإلدمان على مستوى
كل جهة ،ألن اإلدمان واقع معاش يهدد املجتمع ويضاعف من معاناة
أسر املر�ضى ،كما يجب التركيز على إعادة تأهيل املراكز املخصصة
للتكفل باالضطرابات اإلدمانية وطب اإلدمان ،وتوسيع خدماتها لتشمل
مختلف الخدمات االجتماعية التي قد تكون هته الفئة في حاجة ماسة
لها ،لتمكينها من العناية الالزمة ،كما يجب أن توفر هته مراكز العالج
النف�سي للمستهدفين ،خصوصا األطفال واملراهقين والشباب وضمان
الرعاية واملواكبة البعدية لهته الفئات ،مع ضرورة فصل طب اإلدمان
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عن الطب النف�سي.

بمختلف املدن الزالت تعاني من السكن الصفيحي.

وفي نفس السياق ،ندعو إلى االعتراف باإلدمان بوصفه مرضا
يتطلب عالجا قابال من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات
الضمان والتأمين الصحي والحماية االجتماعية ،مع ضرورة العمل على
مراجعة اإلطارالقانوني املنظم للتغطية الصحية وتحيينه ،مما سيمكن
من توضيح طبيعة اضطرابات اإلدمان والتحديد الدقيق لتصنيفاتها،
باعتبارها أمراضا تستدعي عالجات حتى تتمكن األسرمن ضمان العالج
ألبنائها في أحسن الظروف ،دون إثقال كاهلها بمصاريف العالج.

لذا ،نسائلكم السيدة الوزيرة :ما هي املقاربة الحكومية لتسريع
إنجازبرنامج مدن بدون صفيح؟

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة املحترمة.
وشكرا للسيد الوزير ،شكرا على إسهامكم القيم في هذه الجلسة.
وننتقل اآلن للسؤالين اآلنيين املوجهين لقطاع إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ،حول برنامج "مدن بدون صفيح"
واللذان تجمعهما وحدة املوضوع ،والبداية مع سؤال فريق األصالة
واملعاصرة ،وموضوعه" :برنامج مدن بدون صفيح".
تفضل ال�سي سعيد.

املستشارالسيد سعيد برني�شي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
نسائلكم عن التدابير واإلجراءات املتخذة من أجل تسريع برنامج
مدن بدون صفيح.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال الثاني موضوعه" :مآل برنامج مدن بدون صفيح".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية لتقديم السؤال.
تفضل ال�سي علي.

املستشارالسيد علي الفياللي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
انطلق برنامج مدن بدون صفيح منذ سنة  2004بكونه برنامجا
شامال موجها إلى مجموعة مدن الصفيح باألوساط الحضرية ،وقد
حقق بعض أهدافه ،إال أننا نسجل أن أزيد من  152.000أسرة

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزيرة ،نشكرك على الحرص على الحضور واإلسهام رغم
اإلكراهات ،وال حرج أن تجيبوا انطالقا من املكان ديالكم.
شكرا.

السيدة فاطمة الزهراء املنصوري ،وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
شكرا ،السادة املستشارين ،على هذا السؤال.
كما قلتو ،السيد املستشار ،هاذ البرنامج انطلق فـ  2004ويشكل
إحدى أهم األولويات ديال الحكومة لتأثيره اإليجابي على التنمية
والعيش الكريم للمواطنين.
األهداف اللي سطر هاذ البرنامج فسنة  2004في أفق  ،2010هو
باش تستافد  270ألف أسرة بناء على اإلحصاء ديال  ،2004وذلك في
أفق  ،2010واإلعالن على  85مدينة بدون صفيح في أفق  2010ولحد
الساعة يااله وصلنا  59مدينة.
واش يمكن لي ،السيد الرئيس ،نطلب واحد االستثناء ،نبقى
جالسة ،نظرا للظروف الصحية ديالي؟

السيد رئيس الجلسة:
أنا قلت لك ال حرج أنك تجل�سي السيدة الوزيرة ،تفضلي السيدة
الوزيرة.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة:
أعتذرللجميع لظروفي الصحية.
لحد الساعة أعلنا على  59مدينة بدون صفيح ،ورغم ذلك راه كاينة
هاذ الظاهرة رجعت فبعض املدن ،وكان من الصعب باش نحققو هاذ
األهداف ديالنا فـ  ،2010نظرا للظاهرة والدينامية اللي مرتبطة بنسبة
التمدن ومرتبطة بالهجرة ،فلذلك صعيب علينا نحققو واحد الرقم
نهائي ونوصلو ليه ونوصلو لهاذ األهداف ،وخاصة أن هاذ املشروع
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كيعرف واحد املجموعة ديال اإلكراهات ،وهاذ البرنامج كيعرف
إكراهات:

الفئة من هذاك املواطنين فئة صغيرة كتستغل بعض الفرص وكيمكن
لها تستافد فواحد املنطقة ومنطقة أخرى ،ألول مرة انطلقنا فواحد
السجل وطني موحد اللي غادي يعطينا أسماء املستفيدين على صعيد
اململكة ،إن شاء هللا؛

 إشكالية اإلحصاء ،وكيصعاب علينا فهاذ عملية اإلحصاء باشنحققو نتائج ،إلى وقت ما جينا وحصينا وتزاد من بعد شهرين ،إلى ما
درناش عملية الترحيل كيصعاب علينا باش نلقاوالحل بطريقة مباشرة؛

 إعادة اإلسكان في عين املكان أو في املحيط في حدود املمكن ،باشما باقيش نرحلو الساكنة خارج املنطقة ديالها ،وتولي قطيعة بينها وبين
محيط العمل ومحيط املدرسة ديال األبناء ديالها ،وكنحاولو نمشيو
فهاذ املقاربة.

 أوال ،كيفما قلنا االنتشار املستمر للسكن الصفيحي،كيولد()propagation permanente؛

 كذلك ،النقص في العقاروخاصة فاملدن الكبرى ،وخصكم تعرفوبأن من  2004لدبا اللي استغليناه هي  29ألف هكتار لهاذ البرنامج
ومازال ما وصنا لنتيجة 29 ،ألف هكتارمن العقارالعمومي ،وهاذ ال�شي
اللي غادي يفرض علينا باش نمشيو في تصور جديد؛
 كذلك ،من بين اإلكراهات اللي كاينة ،كاين الضعف ديال القدرةالشرائية للسكن ،كتعرفو البرنامج تبنى باملساهمة ديال املستفيدين،
وفبعض املناطق املستفيدين ما عندهومش اإلمكانيات باش يحققو
االتفاقية؛
 ضعف كذلك اإللتقائية ما بين الشركاء ،ولكن احنا جد سعداءبوزارة االلتقائية اللي غادي تعاونا فهاذ اإللتقائية وتخلق دينامية
جديدة فالحكامة إن شاء هللا.
وهاذ ال�شي هو اللي كيفرض علينا باش ننطلقو في رؤية جديدة،
أشنو هوما الحلول؟
فيما يتعلق باألسراملتعاقد بشأنها:
 أوال ،تسريع إنجاز املشاريع ،وأنا كنجتمع تقريبا كل أسبوع معاملؤسسات املعنية باش نسرعو بوثيرة إنجازهاذ املشاريع؛
 ثم تسريع عملية الترحيل ،وكتعرفو بأن كتدوز تحت مسؤوليةالسلطات املحلية؛
 واملواكبة االجتماعية باش العملية تدوز بطريقة سليمة ،رغم أنهاذ السنوات األخيرة كان واحد البطء في عملية الترحيل ،نظرا للظروف
الصحية واللي جعلتنا ما كنرحلوش واحد العدد كبير ،ولكن راه عاودت
نطلقات الدينامية مع هاذ الحكومة الجديدة.
فيما يخص األسر غير املتعاقدة بشأنها :وهي اللي فالحقيقة املشكل
الحقيقي والتصور كذلك الجديد.
 أوال ،وهاذ ال�شي انطلقنا فيه اعتمدنا على التكنولوجياتالجديدة لضبط اإلحصاء ،كنستعملو (des drones, ils fichent des
 ،)territoiresكيكون عندنا واحد اإلحصاء وكيمكن لينا واحد املواكبة،
واحد املراقبة شهرية ديال هذاك العدد ،وقت ما تزادت �شي حاجة
كيمكن اإلصالح ديالو؛
 -خلق سجل وطني موحد يحصر املستفيدين ،كتعرفو بأن واحد

 والحل الحقيقي وتنعتبرو بأن حل إيجابي ،وانطلقنا فيه في مدينةتمارة وعاطي النتائج ديالو ،هو تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص
والعام ،اللي تيولي القطاع الخاص هو اللي تينجز الشقق لفائدة هذيك
الفئة ديال الساكنة ،وفي بالصت ما نجزو احنا هاذ الشقق ونشرفو على
العملية ونستغلو عوتاني العقار العام اللي احنا محتاجينو في الصناعة
ومحتاجينو في أوراش أخرى ،كيولي هو تيجي بقع أرضية ديالو تيحقق
املشروع ،واحنا كدولة تنستافدو من هذاك املشروع.
وكذلك خصنا نوسعو القاعدة ديال الشركاء ،وفي هاذ التصور
الجديد دخلنا الجهات باش تكون واحد الرؤية جهوية ديال هاذ
املشكل ،لحد الساعة عدد املستفيدين تيتجاوز  300ألف300 ،
ألف أسرة بغالف مالي ديال  40مليار واللي تتساهم فيه الوزارة بـ10
مليار ،مع األسف باقي  150ألف أسرة اللي مازال ما استفدات من هاذ
البرنامج 60 ،ألف منها في طور املعالجة ،وفي سنة  2022وقعنا جوج
اتفاقيات ،الغالف املالي ديالهم مليار ونصف اللي غادي تساهم الوزارة
بـ 300مليون ،واللي غادي تهم  12.613أسرة.
اللي مهم تعرفوه كذلك ،هو %70من هاذ الظاهرة كاينة في مجموعة
ديال املدن %70 ،كاينة ما بين تمارة ،الدارالبيضاء ،مراكش ،سال،
جرسيف ،العرائش والصخيرات ،وذاك ال�شي عالش قررنا باش غادي
نركزو على هاذ املناطق قبل ما نشتتو الجهود ديالنا.
وفي هاذ اإلطار تنشكر وزير الداخلية اللي تيواكب معايا سلسلة
االجتماعات في إطار اللجنة املركزية باش نحاولو نسرعو من وثيرة هاذ
البرنامج املهم واللي تيرد الكرامة للمواطن ،وآخراجتماع كان في  11ماي
 2022وتكلمنا على جهات الرباط -سال -القنيطرة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
إذن الكلمة في إطارالتعقيب لفريق األصالة واملعاصرة.
تفضل ال�سي سعيد.

املستشارالسيد سعيد برني�شي:
شكرا السيد الرئيس.
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السيدة الوزيرة املحترمة،
كما تعلمون ،فإن مشكل السكن الصفيحي مشكل عمر لسنوات
ببالدنا ،ولضعف الرغبة السياسية عند الحكومات السابقة فإن
برنامج مدن بدون صفيح عرف تأخرا ملحوظا ،مما ساهم بشكل مباشر
في تزايد هذه الظاهرة.
اليوم كيف ما تتعرفو ،السيدة الوزيرة ،في املدن كتمارة كما ذكرتو
فاس جرسيف فيها أحياء صفيحية تعد األكبر في املغرب ،وعلى سبيل
املثال من األشياء السلبية التي ورثتموها عن الحكومة السابقة  -كان
هللا في عوانكم انتوما ومجموعة من القطاعات الوزارية األخرى  -هي
املوافقة في أبريل سنة  ،2021أي السنة الفارطة على قرار إيواء وضم
أسرتين في بقعة واحدة بالحي الصفيحي الضخم الحمرية بمدينة
جرسيف ،واللي الساكنة ديالو تعد في آخر إحصاء هي  12.063أسرة،
ال�شيء الذي نعتبره حيفا في حق هذه الساكنة ،حيث ال يعقل ،السيدة
الوزيرة ،أنه في نفس املدينة وفي نفس البرنامج  4أحياء اللي هي حي
غياطة ،وحي دوار الليل ،ودوار سيدي محمد بن أحمد ،وجزء من
الحمرية ،استفادو من بقعة لكل أسرة واحدة وتجي الحكومة السابقة
وتفرض قرارديال ضم أسرتين في بقعة واحدة ،خاصة مع الخصوصية
اللي تتعرفها املنطقة ثقافيا  2ديال األسر ما يمكنش يسكنو في نفس
السكن.
لذلك ،باسم فريق األصالة واملعاصرة ،نطالبكم ،السيدة الوزيرة،
وبإلحاح بإعادة النظر في هاذ القرار املجحف في حق هاذ الساكنة
وتمكينها ،أي كل أسرة من بقعة واحدة ،أسوة بباقي أحياء املدينة في
هاذ البرنامج ،وكذلك ننوه بالتجاوب اإليجابي لشخصكم ولوزارتكم
في هاذ امللف ،وكلنا أمل في إيجاد الصيغة والتركيبة املالية املناسبتين
لحلحلة هذا امللف ،خاصة وأن املشكل ديال العقار ما عندناش في
جرسيف األرا�ضي الساللية موجودة ،تتبقى غير واحد املجهود مالي مع
باقي الشركاء باش نحلو هاذ اإلشكال.
النقطة األخيرة ،السيدة الوزيرة ،هي بأنه خصنا نعرفو أنه إلى ما
سرعناش بالحل ديال هاذ املشكل تنتكلمو على  12.000أسرة ،اليوم
تنتكلمو على  12.000في غضون  3سنين أو  4سنين راه غنهضرو على 20
أو  %30ديال السكان أو األسراإلضافية ،خاصة وأنه كنتكلمو على أسر
مركبة ،من أسرة واحدة راه غيخرجو  2أو  3ديال األسر ،لذلك كنطلبو
أنكم تقومو بمجهود إضافي مع باقي الشركاء لوضع حل نهائي لهاذ الحي
الذي يعد أكبر حي في الجهة الشرقية ،خاصة وأن الساكنة ديالو تعيش
ظروف مزرية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
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دائما في إطار التعقيب ،أعطي الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية.
تفضل ال�سي علي.

املستشارالسيد علي الفياللي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السادة املستشارون املحترمون،
السيدة الوزيرة املحترمة،
بداية ،أود أن أتقدم إليك بالتنويه ومن خاللك إلى كافة األطر
العاملين في الوزارة التي تشرفين على إدارتها على املجهودات التي
يبذلونها من أجل القضاء على آفة األحياء الصفيحية ،وأود أن أذكرك،
السيدة الوزيرة املحترمة ،أنه حسب التقرير األخير للمجلس األعلى
للحسابات ،فإنه على الرغم من املجهودات التي بذلت منذ سنة 2004
في إطاربرنامج مدن بدون صفيح ،والتي مكنت إلى حدود سنة  2018من
معالجة حوالي  280.000أسرة ،إال أن هذا البرنامج الزال يواجه صعوبة
في امل�ضي بالسرعة املطلوبة لتحقيق األهداف املحددة والتمكن من
القضاء النهائي على أحياء الصفيح.
السيدة الوزيرة املحترمة،
كما ال يخفى عنك أن أهم هاجس يؤرق بال األسراملغربية في الوقت
الراهن ،إلى جانب التعليم والصحة والتشغيل ،هو إيجاد السكن الالئق
في محيط نظيف ،يتوفر على البنيات التحتية األساسية من طرق
وحدائق ومرافق ترفيهية وتهيئة مناطق تخصص لألنشطة االقتصادية
املختلفة ومختلف وسائل العيش الكريم.
السيدة الوزيرة املحترمة،
إن الكالم عن التدابيرالتي اتخذتها الوزارة ملحاولة استئصال السكن
العشوائي تجرنا لطرح السؤال املتعلق بتقييم أسا�سي ملجال السكن
االجتماعي ملعرفة مدى استفادة الفئات املعنية واملستهدفة في إطار
البرنامج السكني الذي تدعمه الدولة ،غير أن املالحظ أن اآلالف من
الوحدات السكنية من فئة  250.000درهم لم يستفد منها املعنيون بها
رغم الشروط املوضوعية لالستفادة ،عالوة على أن السكن املنخفض
التكلفة من فئة  140.000درهم يعاني من إشكالية التسويق.
لذلك ،السيدة الوزيرة املحترمة ،فإن االهتمام اليوم يتعين على أن
ينصب على تسريع إنجاز البنية التحتية األساسية في مجاالت الصحة
والتعليم واملرافق الحيوية واالقتصادية ،باملوازاة مع استمرار القضاء
على الظاهرة.
السيدة الوزيرة،
إنه ولكي نحد من الهجرة نحواملدن والقضاء على الدور الصفيحية،
حان الوقت للعمل على إصالح الترسانة القانونية املتعلقة بالتعمير،
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عبر دمج النصوص املتعلقة بالتعمير في مدونة واضحة ،وإرساء سياسة
التعميربالعالم القروي بشكل يندمج مع املدن الصغيرة.
السيدة الوزيرة املحترمة،
إن هذه بعض من األفكار واالقتراحات التي ارتأينا في الفريق
االستقاللي للوحدة والتعادلية أن نساهم بها من أجل االرتقاء بهذا
القطاع الحيوي.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
نمراآلن للسؤال اآلني الثالث موضوعه" :تفعيل مقتضيات القانون
رقم  66.12املتعلق بمراقبة وزجراملخالفات في مجال التعميروالبناء".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة
لتقديم السؤال.
تفضل السيد الخمار.

املستشارالسيد الخماراملرابط:
شكرا السيد الرئيس.
نسائلكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،حول اإلجراءات الحكومية
املعتمدة لتفعيل مقتضيات القانون  66.12املتعلق بمراقبة وزجر
املخالفات في مجال التعميروالبناء وانعكاساته على تجويد التعمير.

السيد رئيس الجلسة:
جوابكم ،السيدة الوزيرة ،من مكانكم بطبيعة الحال.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا ،السيد املستشارعلى سؤالكم.
كما ال يخفى عليكم ،القانون موضوع السؤال الذي صدر في أواخر
سنة  2016جاء بمقتضيات مهمة ،الغاية منها:
 أوال ،تحديد وتوضيح املسؤوليات في مجال املراقبة؛ ثانيا ،تسريع مسطرة املتابعة القضائية ضد املخالفين؛ ثالثا ،تكريس البعد الوقائي ملنظومة املراقبة لتفادي املخالفات فيمجال التعميروالبناء؛
 ثم تجاوز االختالالت والنواقص التي كانت تشوب منظومة املراقبةواالرتقاء باملشهد العمراني واملعماري ببالدنا.

10903

ما تم إنجازه ،بذلت الوزارة مجهودات كبيرة من أجل اإلسراع
بإصدار مشاريع النصوص التطبيقية ديال القانون  66.12وفق مقاربة
تشاورية مع القطاعات الوزارية املعنية.
ولعلمكم ،السيد املستشار ،فقد تم في هذا اإلطار استصدار
النصوص التنظيمية التالية:
 املرسوم رقم  2.19.409يتعلق بتحديد كيفية مراقبة وزجراملخالفات في ميدان التعميروالبناء ،تاريخ  24فبراير2020؛
 ثم املرسوم رقم  2.17.395املتعلق بدفتر الورش في تاريخ  5يوليوز2021؛
 ثم أخيرا ،النص التطبيقي اللي هو قرار املشترك بين الوزارة ديالناووزارة الداخلية رقم  792.22الذي يحدد نماذج الوثائق املتعلقة
بمراقبة وزجراملخلفات في ميدان التعميروالبناء ،واللي تنشرفي الجريدة
الرسمية  7091بتاريخ  16ماي .2022
هذا هوآخرنص كان منتظر ،راه تنشروغادي يتفعل ،ومن شأن هذا
القرارتعزيزمنظومة املراقبة من خالل فتح إمكانية تعيين مراقبين جدد
تابعون للسادة الوالة والعمال والسلطة الحكومية املكلفة بالتعمير.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
والكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد الخماراملرابط:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
نشكركم السيدة الوزيرة املحترمة على جوابكم الشامل والواضح،
وكما تعلمون يعتبر العقار رافعة أساسية للتنمية املستدامة بمختلف
أبعادها ،وهو ما أكده صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا،
من خالل رسالته السامية التي وجهها للمشاركين في املناظرة الوطنية
حول "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية االقتصادية
واالجتماعية" ،التي انعقدت في مدينة الصخيرات يومي  9-8دجنبر
 ،2015كما دعا جاللته إلى االنكباب على مراجعة وتحديث الترسانة
القانونية املؤطرة للعقاربشقيه العمومي والخاص ،فيما يضمن حماية
الرصيد العقاري وتثمنيه.
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كما ال يخفى على أحد ،فاملشهد العمراني ببالدنا يتسم بنوع من
املشاكل أو التناسق العمراني ،حيث توجد في العديد من املدن املغربية
أحياء وأبنية غير منظمة من حيث شكلها أو ارتفاعها أو لون واجهاتها،
باستثناء مدينة مراكش طبعا ،أو من حيث احترامها للمقتضيات
القانونية ،وأحيانا ال تراعي السالمة العامة للسكان.
ومن أجل التحكم في عملية التوسع العمراني نتيجة الضغط
الذي ذكرتم ،الذي أصبحت تعرفه األنسجة الحضارية بسبب النمو
الديمغرافي كذلك والهجرة القروية ،كان البد من تنظيم املجال من
خالل وضع ضوابط قانونية ،التي ذكرتموها ،ومن تم فإن الجانب
القانوني مليدان التعمير يكت�سي أهمية خاصة ،بحيث يهدف القانون
 66.12إلى تمكين بالدنا من نص قانوني يتجاوز القصور الذي يعرفه
نظام املراقبة والزجرفي مجال التعميروالبناء ،عبرتعزيزالحكامة في هذا
املجال ،من خالل تجميع املقتضيات الزجرية املتناثرة بين النصوص
القانونية املنظمة لقطاع التعميرباملغرب.
أشكركم على ذكر ،كذلك يعني النصوص اللي ذكرتوها ،لكي
يكون لهذا القانون جدوى البد من وضع أجهزة مراقبة واضحة املعالم
ومحددة في اختصاصات ومتمتعة بصالحيات واسعة مع وجود مسطرة
واضحة وفعالة لضبط املخالفات.
السيدة الوزيرة املحترمة،
ال شك أن تجربتكم الناجحة كعمدة ملدينة مراكش لواليتين،
ومعرفتكم العميقة بمجال التعمير وكذا املشاكل التي تواجه املواطن
وأنواع املخالفات وأياديكم النظيفة وكفاءتكم العالية في التدبير ،كل
هذا سيمكنكم من نقل تجربتكم الغنية في هذا املجال ،لذا فأملنا أن
تبسطوا أكثر مساطر الرخص في املجالين القروي والحضري ،وكونوا
على يقين ،السيدة الوزيرة املحترمة ،فاملواطن إذا تأكد من أنه لن يجد
صعوبة في استخراج الرخص ،فكونوا على يقين أنه لن يفكرفي مخالفة
قوانين البناء.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة للسيدة الوزيرة ،في إطارما تبقى من الوقت.
تفضلي السيدة الوزيرة.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار.
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أنا بغيت غيرنغتنم هذه الفرصة باش نقول لكم كذلك بأن تشتغل
الوزارة إلى جانب وزارة الداخلية واملحافظة على تعديل املرسوم
بتسوية الوضعية ،واللي غادي تسمح لنا إن شاء هللا نسويو أكبر عدد
الوضعية ديال الناس اللي عندهم هاذ املخالفات ،غادي نمددو املهلة
وغادي نبسطو الشروط ديال هاذ املرسوم باش تسوى الوضعية ،ولكن
فاش غادي نسويو الوضعية غادي يتطبق القانون بطريقة صارمة ،ألن
ما يمكن لناش نمشيو في نوع من العشوائية داخل بالدنا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة املحترمة.
السؤال املوالي في نفس املحور ،موضوعه" :وثائق التعمير".
الكلمة ألحد املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار لتقديم
السؤال.
تفضل ال�سي بودس.

املستشارالسيد محمد بودس:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
ما هي اإلجراءات التي تعتزمون القيام بها لرفع العوائق التي تطرحها
وثائق التعمير ،خصوصا على مستوى العالم القروي؟
وشكرا.

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

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة:
شكرا ،السيد املستشاراملحترم ،على هذا السؤال ديالكم املهم.
احنا كنعتبرو بأن وثائق التعمير وثائق أساسية للتنمية والتوازن
الترابي.
أكيد ،بدون هذا التخطيط وبدون هذه الوثائق تيصعاب علينا
باش يكون عندنا واحد االستباقية في التصور االقتصادي واالجتماعي
وحتى في البنيات التحتية ديال التراب ديالنا وكذلك في العرض السكني،
فلذلك نعتبرو بأن هاذ وثائق التعميرخصنا نستمرو فيها.
لحد الساعة  1503جماعة ..من أصل  1259 ،1503مغطاة بوثائق
التعمير ،ومن أصل  1282جماعة ترابية قروية 1112 ،مغطاة بوثائق
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التعمير ،أي بواحد النسبة ديال  %87اللي مغطاة ،وتنعتبربأن في الوزارة
من األولويات ديالنا اللي تنحرصو عليها يوميا هو باش يخرجو هاذ وثائق
التعمير على املستوى ديال الوطن وديال اململكة ككل ،والدليل هو في
ظرف  6اشهر ديال هذه السنة خرجنا  51وثيقة التعمير مصادق عليها
..)PA2( 34و.)PDAR3( 17
رغم ذلك ،احنا راه واعيين كليا بأن املصادقة على هذه وثائق التعمير
فيها واحد البطء ثقيل جدا فيما يخص املسطرة ،وكذلك عرفنا بأن هاذ
وثائق التعميرناقصة من املرونة.
وفي هذا اإلطار ،خرجنا واحد الدورية في  01مارس  2022تنطلبومن
الوكاالت الحضرية باش يعمموفي جميع الوثائق الجديدة واحد القاعدة
ديال ( )le fixe et le variableاللي تيعطيونا اإلمكانيات وامليكانيزمات
باش تكون أكثرمرونة وباش نتماشاو مع الواقع االقتصادي واالجتماعي
ديال التراب اللي فيه الوثيقة ،وهذا غير البداية باش نسهلو األمور،
ولكن في نفس الوقت احنا راه تنعاودو النظر في النص القانوني ككل،
ألن ما يمكنش هذه الوثائق خصهم  6سنين باش يتفعلو وخصهم 113
توقيع وخصهم واحد ( 10 )la rigiditéسنين ما تيمكن لناش نعاودو
فيهم النظر ،هذا ليس قرآنا منزال ،قانون غادي نعاود فيه النظروغادي
نتشاورو فيه جميعا إن شاء هللا ،وتنتمناو هللا يوفقنا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،السيدة الوزيرة ،على الجواب وعلى الصراحة.
التعقيب للفريق املحترم.

املستشارالسيد محمد بودس:
إيوا السيدة الوزيرة قالت كل�شي في الحقيقة ،ولكن هذا ما
كيمنعش ،السيدة الوزيرة ،املشكل اللي واقع دبا حاليا بالخصوص في
العالم القروي ما�شي هي املراكز ،املراكز عندها تصاميم التهيئة ديالها،
هو املحيط ديال الجماعة فين كيبنيو الناس ،فين كيفرضو عليهم
هكتار ،وال هذا هو املشكل فين كاين.
احنا في الحقيقة متبعين الخطوات اللي كتقوم بها الوزارة ،ومتبعين
كذلك الدورية اللي في النهاية ديال دجنبراللي وزعتيو على املستوى ديال
الوكاالت الحضرية باش يعيدو النظر في امللفات اللي كانت مرفوضة
واللي القيمة ديالها تقريبا فات  47مليار ،هذي فيها إمكانيات كبيرة
بالنسبة للدولة ،بالنسبة للتشغيل ،بالنسبة للحركة االقتصادية في
البالد ،ولكن هذا تيجعلنا ضروري تيخص ما يعرف ..وكانت البداية في
 ،2005وهي كنظن املدونة ديال التعمير ،هاذ الشتات اللي واقع على
املستوى ديال النصوص القانونية تيخصو يتجمع في واحد املدونة باش
Plan d’Aménagement
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تعرفو بالضبط أشنو اللي خصنا نديرو.
كذلك ،السيدة الوزيرة ،احنا ما نكرهوش تم�شي الوزارة في االتجاه
بما يعرف ( ،)les plans d’aménagement évolutifما يبقاش ذاك
القضية ديال التشدد فيما يخص (.)l’interprétation
دبا تيشوفو بعض املناطق كل منطقة منطقة ،كل واحد تيفهم
القانون على حساب الكيفية كيف تيشوف هو ،تيخصنا هاذ
التوضيحات إما تدار في إطار واحد الدورية باش يكون العمل على
املستوى ديال الجهات يكون موحد ،وكذلك هذا ما تيمنعش على أساس
أنه في وقت ما مرة مرة يكون هناك تشاور على املستوى ديال األقاليم
والجهات باش يمكن لنا نشوفو كيفاش نزيدو بهاذ القطاع ،ألن القطاع
هو أكبر مشغل ،أكبر مستثمر وإلى ما كانش كما تيقولو اسميتو (quand
 ،)le bâtiment va, tout vaراه دابا ( ،)le bâtiment est en panneما
كاين والو.
ولذلك ،على األقل على املستوى ديال الترخيص فيما يخص القضية
ديال املدن الصغرى بالخصوص راه كاين إشكال ،وإشكال كنظن راكم
عارفنها وعارفين اللي اسميتو ..احنا تنشوفو هاذ ال�شي وتنواكبوه من
خالل الدوريات ،تقريبا ما كتدوز واحد املدة حتى تتجي دورية تفسد
الدورية األخرى.
إذن احنا اللي تنطلبو هو تمشيو للقدام وهاذ وثائق التعمير تكون
عندها وثائق التعميريكون عندها واحد املرونة ،خصوصا على املستوى
ديال ..ما ندويش أنا على واحد العدد ديال املشاريع الكبرى ديال الدولة،
وإنما على األقل فيما يخص القضية ديال بعض القرى واملدن ،ألن
الهدف نهار األول من الوثائق التعمير على املستوى ديال البوادي هي
خلق نواة املدينة ديال املستقبل ،مركزديال الجماعة تنخلقو منه واحد
النواة ديال واحد املدينة ،هذاك ال�شي ما مشاش ،أوال لضعف البنية
التحتية اللي كاينة موجودة؛ بالطبع الطرقات حتى في..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
التعقيب ،السيدة الوزيرة ،في حدود ما تبقى من الوقت.
تفضلوا.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا ،السيد املستشار ،على الحماس ديالكم.
وأنا حاملة معك هاذ الهم ألن هاذ ال�شي اللي قلتي كله واقع وعارفينو
وما يمكن ليناش نبقاو غادين بدورية بدورية ،وفي هاذ اإلطار راه بغيت
نعلم بأن إن شاء هللا في شهريوليوز غادي ننطلقو في حواروطني وجهوي
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مهم اللي غادي يشمل كاع هاذ املواضيع ،وخاصة هاذ اإلشكال الحقيقي
ديال وثائق التعمير.
ما يمكن ليناش نتصرفومع العالم القروي كيف تنتصرفومع العالم
الحضري ،كل واحد عندو الخصوصيات ديالو واحنا كمغاربة تنطمحو
باش يتنمى العالم الحضري والعالم القروي ،وإن شاء هللا جميع غادي
نتشاورو وناقشو ونتمناو باش نخرجو بهاذ املدونة اللي طامحين لها
كاملين باش نبسطو على املغاربة فهم التعمير وكذلك ()l’importance
واإليجابية ديال قوانين التعمير.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
ننتقل اآلن إلى السؤال الخامس ،موضوعه" :السكن املوجه للطبقة
املتوسطة".
الكلمة ألحد السادة باسطي السؤال من االتحاد العام للشغالين
باملغرب.
األستاذة فتيحة ،تفضلي.

املستشارة السيدة فتيحة خورتال:
شكرا السيد الرئيس.
عن اإلجراءات التي تنوون اتخاذها لتطوير العرض السكني املوجه
للطبقة املتوسطة ،نسائلكم ،السيدة الوزيرة.
وشكرا.

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

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة:
شكرا السيدة املستشارة املحترمة.
تنأكد لك اليوم بأن املغرب في حاجة لعرض سكني جديد في إطار
مقاربة جديدة ،كما تتعرفي السيدة املستشارة ،تعطات االنطالقة من
طرف صاحب الجاللة نصره هللا في سنة  2010لواحد البرنامج اللي هو
السكن االجتماعي ،وانتهى في  ،2020من  2020لدبا مازال ما عندناش
برنامج جديد ،وهاذ البرنامج مكننا من إنجاز  600.000وحدة سكنية
و 100.000باقي في طور اإلنجازفي أفق  2026اللي هي نهاية االتفاقيات.
تعلمون كذلك ،بأن كان واحد البرنامج للطبقة الوسطى الذي انطلق
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في  ،2013واعتمد على التسهيالت فيما يخص التسجيل والتحفيظ،
واللي مكن من التعاقد إلنجاز ديال  11.000وحدة سكنية غير فقط
التعاقد إلنجاز ،ولكن ما عندناش األرقام باش نعرفو شحال تنجز من
هاذ عدد الوحدات ،هذا يعني بأن هذاك الرقم ضعيف وضعيف جدا،
وخاصة أن آخرالدراسات تتبين لنا بأن الطلب الشامل وصل إلى مليوني
وحدة و %70منها الطبقة االجتماعية واملتوسطة.
فلذلك ،أبشرك خيرا ،السيدة املستشارة ،بأن تجاوبا مع هذا
الطلب ولتشجيع االستثمار ،تشتغل الوزارة على برنامج جديد بمقاربة
جديدة ،نقترح فيها عروضا للطبقة األكثرهشاشة ،الطبقة االجتماعية
والطبقة املتوسطة ،والتي سيتم إن شاء هللا العرض ديالها داخل هذه
املؤسسة التشريعية من بعد ما كملنا املشاورات مع املهنيين والفاعلين
املحليين والجهويين إن شاء هللا في إطار هذا الحوار الوطني ،اللي غادي
من بين املحاور اللي غادي نناقشو ،غادي نناقشو املسألة متاع (l’offre
 )de logementالهدف من هذه املشاورات ما�شي املشاورات فقط
من أجل املشاورات ،ولكن باش نحاولو نقربو ما بين العرض والطلب،
ونحفزو املستثمر وكذلك نشجعو املستفيد ،إلى ما كانتش هاذ عملية
التشاور غادي نطيحو في برنامج فاشل ،والفكرة منه ما�شي هي نجيبو
بكم برنامج وتتسمى الوزارة دارت برنامج ،احنا اللي تيهمنا هو نستهدفو
واحد الساكنة وإن شاء هللا تنخرط معنا داخل هذا البرنامج وهذا هو
طموحنا وتنتمناو باش في القانون املالية تاع ( 2013املقصود)2023 :
نجيبو �شي عرض اللي يعجبكم وتصوتو لنا عليه كذلك.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
التعقيب للفريق املحترم ،األستاذة.
تفضلي.

املستشارة السيدة فتيحة خورتال:
شكرا السيد الرئيس.
بداية ،ال يمكننا إال تجديد تنويهنا بالعمل املتميز الذي تقومون به،
السيدة الوزيرة املحترمة ،في هذا القطاع االستراتيجي ،ونؤكد دعمنا
لكم ووقوفنا إلى جانبكم في مباشرة اإلصالحات الضرورية إلحداث
التغييراملطلوب.
السيدة الوزيرة،
غير خاف عليكم ما تعرضت له الطبقة املتوسطة وعلى امتداد 10
سنوات املاضية من إنهاك منهجي استهدف قوتها اليومي ،وجعلها تعاني
وتئن جراء بعض التدابيراملوازناتية التي تم اتخاذها دون التفكيرفيها وال
في مصالح أبنائها.
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واليوم فإن الطبقة املتوسطة تتطلع بكثيرمن اآلمال إلى نتائج العمل
الحكومي الذي يواجه تداعيات ظرفية عاملية صعبة ،ومع ذلك البد من
إبداع الحلول لدعم الطبقة املتوسطة في وجه موجات الغالء.
لذلك فإننا ،السيدة الوزيرة ،نتطلع إلى أن تقوموا باإلعالن عن
برنامج أو برامج خاصة بالطبقة املتوسطة تضمن لها السكن الالئق،
وتكفيها ذل القروض املجحفة وتعيد لها األمل واالستقرار النف�سي
واالجتماعي.
وإننا عندما نقول ذلك ،نقوله ونعرف أن إحداث تحول استراتيجي
في سياسة السكن باملغرب أمرليس بعزيزعلى املرأة االستثنائية ،خبرت
عمل القرب فبرعت فيه وخبرت العمل العام وأقبلت عليه بكل عطاء
ونكران الذات.
وقصد إغناء النقاش العمومي حول هذا املوضوع ،نقترح عليكم،
السيدة الوزيرة ،عقد لقاء درا�سي حوله ،يسمح لجميع مكونات املجلس
باإلدالء بآرائها ومقترحاتها لبلورة عرض سكني جديد يليق بطموحات
الطبقة املتوسطة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة املحترمة.
نمراآلن إلى السؤال السادس ،موضوعه" :منح رخص البناء بالعالم
القروي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار
لتقديم السؤال.
تفضل ال�سي املداني.

املستشارالسيد املداني املوك:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
ما هي التدابير واإلجراءات اآلنية التي ستتخذها وزارتكم من أجل
التعجيل بإخراج رخص البناء في الوسط القروي لتشمل كافة تراب
اململكة؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
جواب السيدة الوزيرة.
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السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة:
شكرا السيد املستشار.
احنا واعيين كليا بأن ما يمكن لناش نطبقو نفس املساطر
واملعامالت فيما يخص العالم القروي والعالم الحضري ،كما قلت
السيد املستشار.
وفي هاذ اإلطار ،الوزارة خرجت واحد املجموعة ديال الدوريات
لتبسيط هاذ املساطربناء على املادة  36 ،35 ،34من القانون .12.90
أشنو هوما هاذ التدابير وهاذ املساطر؟ هي اللي سمحت لنا باش
نزلو على ذيك مساحة هكتار ،ألن ذاك القانون تيقول مساحة هكتار،
املادة  46تتقول مساحة هكتاروما نتجاوزش  ،%2هاذ املساطرهي اللي
تتسمح لنا نهبطو على هاذ املساحة هكتار ،وغادي نعطيكم األرقام اللي
تيبينو ،الحمد هلل ،هاذ اإلجراءات اللي عندها تأثير إيجابي ،الحرص
على عدم إلزام املواطنين بوثائق تقنية وقانونية وإدارية غير ضرورية،
ثم تحديد مدارات الدواوير غير املغطاة بوثائق التعمير باش إلى درنا هاذ
الوثائق تنسمحو للترخيص أقل من ذيك املساحة ديال هكتار.
اللي تيبين لنا فاش درنا التقييم ديال هاذ الدورية ،تيتبين لنا بأن ما
تيتطبقوش بنفس الطريقة في جميع مناطق املغرب.
فلذلك ،انطلقنا في واحد عمليات التحسيس ،وإن شاء هللا ،في شهر
يوليوز غادي ننطلقو بقافلة موجهة للمواطنين واملهنيين ،باش تفسر
لهم أشنو هوما حقوقهم وكيف يطبقو هاذ اإلجراءات ،ألنهم اإلجراءات
كاينين ولكن ما تتفعلش بنفس الطريقة ،هذا يعني بأن حتى املهنيين
وحتى اإلدارة مازال ما فهمت هاذ امليكانيزمات اللي خصنا نبسطو لهم
ونفسرو لهم باش يتعممو.
التعميم ،كيف ما قلت لكم ،املواكبة في تفعيل املساعدة التقنية
واملعمارية ،تتعرفو بأن الوزارة دارت واحد املساعدات تقنية ،توقعو 6
االتفاقيات مع  6الجهات ،الجهة الوحيدة اللي تفعلت فيها هي بني مالل،
هاذ القافلة حتى هي غادي تمكننا ،غادي نعاودو النظرفي ذيك املسطرة
باش نزيدو نبسطو نعطيو البالنات للمواطنين ،باش يمكن لهم يمشيو
للولوج لهاذ التراخيص بسهولة.
تقديم الدعم لتمكين ساكنة العالم القروي من الحصول على
رخص البناء وكذلك في التصور ،اللي فات هضرت لكم عليه اللي
تنشتغلو عليه باش ندوزو النص القانوني ،إن شاء هللا ،في الشهور
املقبلة ،ديال  12وكالة حضرية في كل جهة ،بغينا نديرو قطب داخل
هاذ الوكاالت الحضرية مختص بدراسة ملفات العالم القروي ،ألن
لحد الساعة نفس األجهزة هوما اللي تيدرسو الحضري والقروي ،هاذ
ال�شي غيرممكن ،واحنا واعيين بهاذ ال�شي ،وراه غادي ينطلقو.
غير باش نعطيكم بعض األرقام :ما بين أكتوبر  2021وأبريل 2022
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تقريبا  16.000ملف اللي تدرست اللي تتمثل تقريبا  %32ديال جميع
امللفات على الصعيد الوطني %66 ،حظيت باملوافقة بدون اللجوء إلى
لجنة االستثناءات واللي تترتبط ببقع أرضية تقل مساحتها  1000متر.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة املحترمة.
هل من تعقيب؟
تفضل ال�سي املداني.

املستشارالسيد املداني املوك:
البد أن ننوه بعرضكم القيم واملفعم بالغيرة الصادقة على هذا
القطاع ،ومنوهين باملجهودات الجبارة التي تقومون بها منذ توليكم
تدبيرهذه املسؤولية الحكومية.
السيدة الوزيرة املحترمة،
الحكومة التزمت في برنامجها بالعمل على تأطير التعمير والبناء
بالعالم القروي ،من خالل وضع برنامج للمساعدة املعمارية والتقنية
والهندسة املجالية بالعالم القروي ،في الوقت الذي الزالت فيه هذه
العملية لحد اآلن مجرد التزام.
نسائلكم عن التدابيراملتخذة لتنزيله ،بحيث أن تأطيرالتعميروالبناء
يجب أن يستجيب لخصوصيات العالم القروي وتطلعات الساكنة في
ضمان سكن الئق ،بعيدا عن التعقيدات املسطرية والتي أوقفت البناء
من خالل وقف إعطاء الرخص ،بحيث أن الشروط املالئمة الستقرار
الساكنة أصبحت مغيبة وتشجع على الهجرة القروية.
لذا ،فإننا نطالبكم بتبسيط املساطر واإلجراءات املرتبطة بالتعمير
والبناء ،تيسير الولوج للسكن القروي مع رفع معاناة الساكنة في إطار
سياسة مندمجة بعيدا عن اإلجراءات الترقيعية التي تكتوي بنارها
الساكنة كما هو الوضع بإقليم تنغيرخاصة جماعة( ..كالم غيرواضح)..
التي أصبحت عملية وقف البناء تؤرق الساكنة وتهدد استقرارها.
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إعادة االعتبار ملؤسسة رئيس الجماعة وخصوصا القروية في ميدان
التعمير ،وتعزيز دور املجالس في األخذ برأيها بعدما تم تجريدها من
جميع الصالحيات ،في هذا اإلطار أجرت مضمون البرنامج الحكومي
بخصوص تقديم التصاميم املجانية لفائدة ساكنة العالم القروي مع
احترام الخصوصية الجغرافية لكل إقليم.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال ما قبل األخير في هذا املحور ،موضوعه" :عدم احترام
تصاميم التهيئة واتخاذ قرارات خارج املسطرة القانونية تخرق تصاميم
التهيئة الحضرية للمدن".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم
السؤال.
تفضل السيد الرئيس ال�سي يوسف.

املستشارالسيد يوسف أيذي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية
عن قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة
من أجل حث املجالس الجماعية على احترام تصاميم التهيئة ،وعدم
اتخاذ قرارات خارج املسطرة القانونية تخرق تصاميم التهيئة الحضرية
للمدن.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
جواب السيدة الوزيرة.

السيدة الوزيرة املحترمة،
ال أخفي عليكم سرا بأن هناك احتقان الساكنة ،مؤكدين على
ضرورة إقرار وضع خاص في العالم القروي سيساهم في بلورة كل
الحلول املمكنة إلصالح قطاع التعمير عموما ،مبرزين أهمية اإلسراع
في إخراج مدونة للتعمير ،تنسجم مع الخصوصيات املغربية وتخدم
مصلحة الوطن واملواطنين وتجيب عن األسئلة التي تحرجنا جميعا.

شكرا السيد الرئيس.
شكرا ،السيد املستشاراملحترم ،على السؤال ديالكم.

لذا نطالبكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،بالقيام بعملية شاملة
مستعجلة لحث الدوائر في العالم القروي ،تجنبا لالستمرار في التمدد
على حساب األرا�ضي الفالحية من جهة ،وتسهيل التدخالت العمومية
للحد من النقص في مجاالت التجهيزات األساسية واملناطق العمومية،

اسمح ليا في البداية بغيت نذكر بمسطرة الترخيص للبناء طبقا
للميثاق الجماعي ،رئيس الجماعة تيرخص بعد الرأي امللزم للوكالة
الحضرية إلى جانب ممثلي قسم التعمير والعمالة وممثلي املصالح
الخارجية ،كل حسب اختصاصه.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة:
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في حالة وجود وثائق التعمير ،تعتمد الوكالة الحضرية على هاذ
إبداء الرأي ،إلى كانت الوثيقة تطبق الوثيقة.
في حالة غياب هذه الوثيقة ،يتم اللجوء إلى في العالم الحضري
تفعيل الفصل  28من القانون  12.90واللي تيسمح لرئيس الجماعة
باش يرخص تماشيا مع املحيط.
في العالم القروي يتم تطبيق املادة  46من القانون 12.90واملواد
 34حتى لـ  36من املرسوم التطبيقي ديال هاذ القانون ،مع إمكانية
االستثناء في املشاريع االقتصادية في إطار لجنة االستثناءات التي يدعو
لها الرئيس ،واللي تيترأسها املفتش الجهوي ديال التعمير وتيحضرو ليها
ممثل السلطة وكذلك ممثل السلطة الحكومية لوزارة الفالحة ووزارة
التجهيز.
إلى كانو خروقات ،القانون وامليثاق الجماعي في املادة  ،64تحدد
العقوبات واللي تتم�شي من العزل حتى للمحاكمة ،ولكن هذا ما�شي
اختصاص الوزارة ،ما�شي من اختصاصنا باش نفعلو هاذ املواد ،كاينة
وزارة الداخلية تتصيفط املفتشية وتيراسلو الرئيس ،والرئيس خصو
يجاوب وباملناسبة  -إلى اسمحتي ليا السيد املستشار  -أنا بغيت ننهي
أغلبية ديال الرؤساء النزهاء ،وخاصة في العالم القروي اللي تيكونو
عندهم إدارة فيها نقص من األطر ،ما كاين مهندسين ،بعض املرات
ما تيكون حتى التقنيين ورغم ذاك ال�شي تيتجاوبو وتيتقاتلو وتيمشيو
يجريو وتيدقو على الوكالة الحضرية وتيلقاو الحلول للمواطنين ،وهاذو
هوما رؤساء الجماعات اللي تنعرف أنا ،أغلبيتهم غاديين فهاذ االتجاه،
واحنا ما�شي أصحاب االختصاص فيما يخص العقوبة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
التعقيب ..تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد يوسف ايذي:
شكرا ،السيدة الوزيرة ،على الجواب ديالكم.
طبعا نتفهم ما جاء في الجواب ديالك حول االختصاص ديال وزارة
الداخلية فهاذ الشأن ،ولكن راه كاين إشكال حقيقي فهاذ املوضوع
ديال خرق ديال التصاميم التهيئة ،خاصة عندما يتعلق باملدن العتيقة.
كيف كنعرفو جميع العناية اللي كتحظى بها املدن العتيقة من
طرف صاحب الجاللة ،والحرص ديالو ،شفنا هاذ ال�شي فمراكش،
شفناه فطنجة ،حتى على استعادة األسماء ديال األزقة واألحياء اللي
كانت فاملدن العتيقة.
اليوم ،ونعطيك مثال ،السيدة الوزيرة ،على سبيل املثال ال الحصر،
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املدينة ديال شفشاون ،املدينة العتيقة سرطان ديال اإلسمنت ،باسم
هاذ االستثناء وأحيانا بغض الطرف وأحيانا بتواطؤمكشوف ،كنشوهو
التراث الحضاري ديال مدننا ،ألنه املدن العتيقة يفترض التعاطي مع
العمران فيها بمنطق ابن خلدون ،ألنها كتشكل عنوان ديال الدولة،
عنوان ديال التقدم ،عنوان ديال الحضارة ،ملي كنقولو احنا دولة اللي
العمق ديالها التاريخي يمتد لـ  14القرن ،فالدليل هو هاذ املدن العتيقة.
منين كنحولوها إلى مسخ إسمنتي ،ومنين كنحولوها إلى مجال ديال
اإلثراء غيراملشروع ،فهنا خص كل سلطة تتحمل املسؤولية ديالها.
السيدة الوزيرة،
أنا استمعت للمرور ديالك فإحدى القنوات اإلذاعية وقلت إنك
كتمقتي "باك صاحبي" ،فغادي نكونومعاك ،وغادي نتمناولك التوفيق،
ألنه حقيقة كترأ�سي واحد القطاع اللي مع كامل األسف يشكل بنية
قائمة الذات ديال املحسوبية وديال الفساد وديال استغالل النفوذ.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
هل من تعقيب ،السيدة الوزيرة ،في حدود ما تبقى من الوقت؟
تفضلي.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة:
شكرا السيد املستشار.
ما يمكن لي غير نكون متفقة معاك  %1000فيما يخص املدن
العتيقة ،هوما كيمثلو الذاكرة ديالنا والتاريخ ديالنا ،وما يمكن لناش
نتصارفو معهم بعشوائية ،ولكن إلى جينا نشوفو أغلبية ديال املدن
العتيقة وخاصة املدن العتيقة الكبرى ،لحد الساعة راه ما عندهومش
تصاميم التهيئة ،مراكش للمثال ما عندهاش تصميم تهيئة فاملدينة
العتيقة ،وذاك ال�شي عالش كنسرع.
أكيد هاذ القطاع فيه مع األسف كيف واحد املجموعة ديال
القطاعات ،ولكن نظرا لـ ( )la valeur économiqueديال هاذ القطاع
كاين تالعبات ،كاين ..ولكن كنقول اليوم اللهم نزربو ونديرو وثائق
التعمير ،وخا ما�شي  %100مقادة ،اللهم مقادة بالنص وال ما تكونش
مقادة وال ما تكونش كاع ،الغياب هو الخطورة ،غياب وثائق التعمير
هو الخطورة ،هو اللي كيخلي الباب مفتوح لالستثناء ،هو اللي كيخلق
أزمات ،واللي كيكسرالتوازنات الترابية ديالنا واالجتماعية ديالنا.
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة املحترمة.
نمر إلى السؤال الثامن واألخير في هذا املحور ،وموضوعه" :تصور
الحكومة إلصالح منظومة التعميرواإلسكان بالعالم القروي".
تفضل ال�سي مبارك.

املستشارالسيد مبارك السباعي:
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
رغم املجهودات املبذولة لتطوير منظومة التعمير واإلسكان ببالدنا،
إال أن املناطق القروية والجبلية ال تزال في حاجة إلى رؤية خاصة
ومقاربة منصفة.
وعليه نسائلكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،حول تصور الحكومة
إلصالح منظومة التعميرواإلسكان بالوسط القروي.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
جواب السيدة الوزيرة.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
إن إصالح منظومة التعمير واإلسكان بالعالم القروي تعتبر من
األولويات ديال الوزارة وديال هاذ الحكومة ،على اعتبار أن العالم
القروي يشكل أكثرمن  %90من التراب الوطني ديالنا ،فلذلك ما يمكن
لينا غيرنتكلفو بيه ونستثمرو فيه.
بالنسبة لقطاع التعمير قلت لكم واحد املجموعة فاألجوبة ديال
األسئلة األخرى ،واحد املجموعة ديال التدابير اللي انطلقنا فيها منها
تنظيم هاذ القافلة التحسيسية اللي غادي تعمم هاذ املساطر اللي
تخذاو باش يتطبقو بنفس الطريقة على الصعيد الوطني.
كذلك ،نشتغل مع وزارة الداخلية وتنتمناو باش تخرج هاذ الدورية
عن قرب على املزيد من تبسيط املساطيرفي العالم القروي ووضع تصور
جديد للمساعدة التقنية واملعمارية بالعالم القروي.
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فيما يخص اإلسكان ،هدف الوزارة خالل هذه الوالية الحكومية
هو بلورة مشاريع تنموية تراعي خصوصيا املجال القروي ،وراه حاضر
معنا السيد الوزير ديال االستثمار ،فاش كنا تناقشو امليثاق أنا أكدت
بزاف على الفكرة ديال التراب ،االستثمار داخل التراب ،والسيد الوزير
والسيد رئيس الحكومة ،مشكورين ،تجاوبو معنا كوزارة إعداد التراب،
إطالق دراسات من أجل إعداد مخطط جهوي للسكن ألول مرة ،ألول
مرة هاذ الوزارة انطلقت في مخططات للسكن ،ألن تنوضعو سياسات
عمومية في غياب معطيات جهوية ،هاذ املخططات ،إن شاء هللا ،هوما
اللي غيعطونا املعطيات باش نوضعو استراتيجية اللي تتما�شى مع واقع
ديال كل جهة ،ديال كل منطقة ديال كل إقليم.
كذلك ،نشتغل في جيل جديد من الشراكات واالتفاقيات برؤية
موحدة مع جميع الفاعلين وخاصة الجهة ،ما يمكن ليناش احنا املركز
يشتغل في اتجاه والجهة تتشتغل في اتجاه ،بغينا نديرو هاذ االلتقائية
باش إن شاء هللا نتجاوبو مع انتظارات العالم القروي كفاعلين
موحدين ،إعادة تصور جديد للتدخل في إطارسياسات املدينة ،تتعرفو
بأن سياسة املدينة طريقة باش تتدبر طريقة تقليدية ،غير تنوقعو
اتفاقيات ما عرفناش شحال وقعنا ،ما عرفنا فين غادين ،ما عرفنا فين
بغينا نوصلو.
هاذ ال�شي عاودنا فيه النظر وكملنا واحد كناش التحمالت اللي
غادي يسمح لنا نخططو أهداف ونحقو أهداف ونديرو التقييم ديال
السياسات العمومية الحقيقية ،وما نديروش فقط الزبونية بسياسة
املدينة ،ولكن نقيسو املغربي في العمق ديالو في العالم القروي في األحياء
الهشة.
كذلك اإلعطاء للمراكز القروية الصاعدة ،وأنا تنعرف بأن سنين
واحنا أنا كنت برملانية آنذاك تنسمع حتى أنا املراكز الصاعدة ،املراكز
غادي ينطلقو هاذ السنة في  12مركز نموذجي ،هو البرنامج كان عاطي
 ،77انا اعتبرت بأن تنفضل ندير  12واحد في كل جهة ،نجحوه نشوفو
النواقص ديالو عاد نعمموه ،وراه إن شاء هللا اتفقنا مع الجهات أشنو
هوما هاذ املراكز وغادي نبداو نفعلوها ونغيرو تصاميم التهيئة باش
ياخذو بعين االعتبار هاذ الحاجيات ديال هاذ املراكز الصاعدة واللي
غادي تهم  127ألف..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة:
حشومة عليك ال�سي فؤاد !
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السيد رئيس الجلسة:
أنا تجاوزت ،مرحبا يااله ،واحد  10ثواني ،تفضلي السيدة الوزيرة.

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة:
هللا يوفقنا جميعا.
شكرا السيد الرئيس.
شكرا للسادة املستشارين.

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

املستشارالسيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
تفاعال مع جوابكم ،نود في الفريق الحركي تسجيل املالحظات
واالقتراحات التالية:
أوال ،من باب الواقعية واملوضوعية التي تميزدوما مواقفنا في الفريق
الحركي ،والتي ال نربطها باملواقع العابرة ،وال يمكننا إال أن نسجل أهمية
املجهودات التي بذلتها الدولة وكافة الحكومات املتعاقبة لتطويرمنظومة
التعمير واإلسكان ببالدنا ،في إطار التوجيهات امللكية السامية لصاحب
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده ،وأحكام الدستور ،التي
تجعل الحق في السكن من املقومات األساسية للعيش الكريم لجميع
املغاربة.
وفي نفس اإلطار ،نسجل مجموعة من النواقص في السياسات
القطاعية ،سواء من حيث اإلطار القانوني والتنظيمي واملؤسساتي ،وال
من حيث البرامج وغياب املعياراملجال في اعتمادها ،حيث تظل املناطق
القروية والجبلية خارج دائرة األوليات.
السيدة الوزيرة،
احنا تصنتنا لألجوبة ديالكم بإمعان ،ألن في الحقيقة كلها األجوبة
واألسئلة اللي كانت تتصب في هاذ االتجاه ،اليوم احنا تنطبقو واحد
القانون اللي هو تيتفرض على حي الرياض وال على أنفا ،وال على كيليز
في مراكش وتنفرضوه على واحد في الدوار وال في واحد املنطقة اللي هي
جبلية ،هذا ال يعقل السيدة الوزيرة.
انتوما قلتو ،السيدة الوزيرة ،بأن كاينة واحد العدد ديال الدوريات
اللي مشات ألسميتو ..وهاذ الدوريات احنا بعدا ما تنعرفوهاش ،كلها
تيقراها كيفما بغى ،ولهذا جا في الجواب ديالكم ،السيدة الوزيرة ،بأنه
هاذ مدن الصفيح تتولد ،وشكون تيولدها السيدة الوزيرة؟ هذوك
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الناس اللي هو كانت واحد العائلة ساكنة في واحد الدار ،كانو الناس،
وتتعرفو العائالت األب تيكونو معه  7العريسات وال  8في دار وحدة،
اليوم ال ،ما بقاش هاذ التقليد ،كل ولى واحد ..وهاذ األب مسكين راه
واحد بالعائلة يااله عندو نصف خدام وال ،إلى بغى يعطي لذاك السيد
نص خدام فين يعيش هو ووليداتو وال �شي دويرة في املستوى تنوضو
احنا تنبيعو هذيك الدورية وتيم�شي يدير براكة في املدينة ،وهذا هو
اللي قلتي ،السيدة الوزيرة ،تيخلق لكم مشاكل بجانب املدن ،هذا راه
تنعرفوه كلنا.
كذلك ،السيدة الوزيرة ،دويتو على االتفاق على وثائق التعمير،
وثائق التعمير احنا تنعرفو احنا كرئيس جماعة يااله عندي جوج مراكز
اللي عندهم وثائق التعمير ،والجماعة راه فيها  40كيلومتر على  40ما
يمكنش هذاك الدوار غنحرموه باش يبني ،وعندنا احنا واحد العدد
ديال الساكنة اللي هي تتخدم في البحرما تتبغيش تهاجرللمدينة ،تتبغي
تبقى حتى هي في الدوار ديالها وفأسميتو ..باش تبني حتى هي دويرة في
املستوى وتعيش بكرامة وتعيش أسميتو.
ولهذا تنطلبو منكم ،السيدة الوزيرة ،راك تفهمتي املسائل ألن أنت
بنت امليدان ودوزتي واحد..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
ونشكر السيدة الوزيرة املحترمة على مساهمتها القيمة واملثمرة في
هذه الجلسة.
وننتقل لألسئلة اآلنية املوجهة للوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة
واملكلفة باالستثمار وااللتقائية وتقييم السياسات العمومية حول
"تقييم السياسات العمومية وضمان التقائية املشاريع" ،والتي تجمعها
وحدة املوضوع.
والبداية مع سؤال فريق التجمع الوطني لألحرارفي نفس املوضوع.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من باسطي السؤال ،السيد
الرئيس..
األستاذة هند ،تفضلي.

املستشارة السيدة هند الغزالي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
ما هي استراتيجية الحكومة لتقييم السياسات العمومية وضمان
التقائيات املشاريع؟
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السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة املستشارة.
السؤال الثاني في نفس املوضوع ،الكلمة ألحد السادة املستشارين
من فريق األصالة واملعاصرة.

شكرا السيد املستشار.
السؤال اآلني املوالي في نفس املوضوع.

السيد الرئيس ،ال�سي الخمار.

املستشارالسيد الخماراملرابط:
السيد الرئيس،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الرئيس،
أوال ،أستسمح على أخذ الكلمة مرة ثانية ،وهذا خارج على إطار
إرادتي.
السيد الوزيراملحترم،
نشكركم على تفاعلكم وعلى تجاوبكم الذي نعتبره ،واسمحو لي هذا
راه تعقيب ،أستسمح ألن مشينا نشوفو الوزيرة ،اسمحو اللي.
ما هي اإلجراءات الحكومية لتقييم السياسات العمومية وضمان
التقائية املشاريع؟
فعال تنتمنى الوقت..
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
إذن السؤال اآلني الثالث موضوعه" :اإلجراءات الحكومية املتخذة
لتقييم السياسات العمومية وضمان التقائية املشاريع".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي.
ال�سي عبد اللطيف ،تفضل ،ال�سي األنصاري.

املستشارالسيد عبد اللطيف األنصاري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
السادة والسيدات املستشارين املحترمين،
سؤالي ،السيد الوزير ،ما هي اإلجراءات التي تعتمدها وزارتكم
لتقييم السياسات العمومية وضمان التقائية املشاريع لتحسين مناخ
األعمال في بالدنا؟

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب.
تفضل ال�سي يوسف.

املستشارالسيد محمد يوسف العلوي:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،عن استراتيجية وزارتكم لتحقيق
التقائية السياسات العمومية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
السؤال اآلني الخامس موضوعه" :استراتيجية الحكومة لتقييم
السياسات العمومية وضمان التقائية املشاريع".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة الدستوري
الديمقراطي االجتماعي لتقديم السؤال.
ال�سي عبد الكريم ،تفضل.

املستشارالسيد عبد الكريم شهيد:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
ال أحد يمكنه إنكار أن مناخ األعمال ببالدنا وأجل األداء في تحسن
مستمر ،وذلك بسبب االستقرار السيا�سي واألمني ببالدنا وبفعل
املجهودات املبذولة على الصعيد التشريعي والقانوني ،كما مكن توجيه
االستثمارالعمومي إلى تحسين تنافسية االستثماربالتراب الوطني وجلب
االستثمارات األجنبية ،وحسب آراء الخبراء فإن تدفقات االستثمارات
األجنبية املباشرة في تطور ملحوظ خالل بداية هذه السنة ،بارتفاع قد
يصل إلى  ،%8لكن الظروف االقتصادية العاملية التي لم تتعاف بعد من
تداعيات الوباء وانضافت إليها األزمة الروسية األوكرانية ،ال�شيء الذي
سبب حالة ركود اقتصادي عالمي مرفوقا بالتضخم وارتفاع األسعار.
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سؤالنا السيد الوزير:
هل من إجراءات تحفيزية لالستثمار؟
وما هي سياسة الحكومة لتمنيع املكتسبات الوطنية في االستثمار
من التقلبات العاملية؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال اآلني واألخير في نفس املحور ،والكلمة ألحد السادة
املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل.
األستاذة مريم ،تفضلي.

املستشارة السيدة مريم الهلواني:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
ما هي اإلجراءات الحكومية املتخذة لتقييم السياسات العمومية
وضمان التقائية املشاريع؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة للسيد الوزير املنتدب لإلجابة على األسئلة املتعلقة بتقييم
السياسات العمومية وضمان التقائية املشاريع.
تفضلو السيد الوزير.

السيد محسن الجزولي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة 
املكلف باالستثمار وااللتقائية وتقييم السياسات العمومية:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
في البداية ،قبل كل �شيء ،أود أن أشكركم جزيل الشكر على هذه
الفرصة التي سنقدم لكم من خاللها تصور الحكومة حول االلتقائية
وتقييم السياسات العمومية.
في هذه الوزارة الجديدة كنعتبرو املهام ديالنا كمحور أسا�سي
إلى املنهجية التشاركية التي تشتغل بها كل املؤسسات والقطاعات
والفاعلين.
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تسعى الحكومة من خالل هذه املنهجية إلى تنزيل سياسات عمومية
متجانسة ومتكاملة ومتناسقة ،تعتمد على الحكامة الجيدة وترشيد
النفقات العمومية وتسريع وثيرة اإلنجازات وفق التوجيهات السامية
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس ،نصره هللا.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
لقد تمكن املغرب خالل  20سنة املاضية من تحقيق نتائج إيجابية
بالعديد من السياسات واالستراتيجيات القطاعية ،وعلى سبيل
املثال استراتيجية تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية ،كما أحرز
املغرب تقدما ملموسا في قطاعات التجهيز والنقل والطاقات والفالحة
والصناعة والسياحة وكذا خدمات ذات جودة عالية ،كل هذا جعل من
املغرب بلدا قادرا على التنافسية وفتح األبواب لالستثمارات.
وللمزيد من الفعالية واالرتقاء بالسياسات العمومية ،يجب القيام
بإصالحات وتعديالت ملواجهة التحديات وبناء مرحلة جديدة من
االزدهار ،كما حث على ذلك صاحب الجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا ،في خطابه الفتتاح للدورة األولى من السنة التشريعية
األولى من الوالية  ،11وهنا يأتي دور االلتقائية والتقييم للحصول على
سياسات عمومية ناجعة وفعالة.
ولتنزيل هذا التوجه ،البد من القطيعة التامة مع طرق االشتغال
بشكل فردي ومنعزل بدون تنسيق مع املؤسسات األخرى.
وفي هذا السياق ،هناك ضرورة ملحة لتبني طرق عمل حديثة بآليات
وميكانيزمات فيما يخص االلتقائية وتقييم السياسات العمومية.
أوال ،بالنسبة اللتقائية السياسات العمومية:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
االلتقائية خصها تولي سلوك جديد في تدبير الشأن العام ،في إطار
مقاربة تشاركية تأخذ بعين االعتباراألبعاد الثالثية لاللتقائية:
 -1البعد األفقي الشمولي؛
 -2البعد العمودي القطاعي؛
 -3وأخيرا ،البعد الترابي الجهوي.
ومن أجل ذلك ،تقوم وزارتنا حاليا بتوظيف أطر وكفاءات جديدة
وخلق إدارة مختصة لبناء منظومة إدارية جديدة قادرة على تنزيل
وتفعيل السياسات العمومية.
وفي هذا السياق ،نحن بصدد وضع إستراتجية وطنية متكاملة،
سيتم التشاور فيها مع جميع القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية،
عبر لجان عمل بين القطاعين ،هدفنا األسا�سي هو تحقيق االلتقائية
وفقا للنموذج التنموي الجديد وكذا البرنامج الحكومي ،ولهذا نشتغل
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على عدة محاور:
 -1اعتماد التنسيق االستباقي في بلورة السياسات العمومية؛
 -2وضع نظام اليقظة اإلستراتيجية بين األطراف املكلفة بإعداد
وتدبيرالسياسات العمومية وتقييم نجاعتها وانسجامها وتكاملها.
أما فيما يخص الشق املتعلق بتقييم السياسات العمومية:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
نود من خالل تقييم السياسات العمومية واإلستراتيجيات
القطاعية ترسيخ ثقافة التقييم لتحسين السياسات العمومية ،وذلك
من خالل:
 -1إعداد مقاربة منهجية ،شاملة ومندمجة لتقييم السياسات
العمومية؛
 -2العمل على القيام بتقييم دوري للسياسات العمومية من أجل
التحقق من فعاليتها ونجاعتها؛
 -3وأخيرا ،اقتراح توصيات من أجل تحسين فعالية السياسات
العمومية.
إن منهجية هذه الوزارة هو تسيير ومواكبة القطاعات الوزارية
واملؤسسات املعنية بتنزيل وتتبع السياسات العمومية ،وفي هذا الشأن
بذلت بالفعل جهود كبيرة لترسيخ ثقافة األداء باإلدارة العمومية من
خالل اإلصالحات األخيرة التي عرفها قانون املالية ،والتي تهم تحسين
فعالية السياسات القطاعية من خالل العمل على التقائيتها وربط
النفقات بالنتائج.
نريد من خالل هذه املمارسة أن نرسخ مبدأ الحكامة الجيدة خالل
كل املراحل ،وذلك قبل وأثناء وبعد تنزيل السياسات العمومية.
وفي الختام ،أدعوكم للعمل سويا من أجل إنجازهاذ الورش الوطني
الذي يستلزم تضافر جميع الجهود لبلوغ األهداف املنشودة ،خدمة
النتظارات املواطنات واملواطنين ،تماشيا مع التعليمات والتوجيهات
السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيراملحترم.
يحضر معنا اآلن السيد األمين العام ملنظمة التعاون اإلسالمي،
بمعية السيد رئيس مجلس املستشارين.
(تصفيق الحضور)
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
إذن في إطارالتعقيب على جواب السيد الوزير ،أعطي الكلمة لفريق
التجمع الوطني لألحرار.
األستاذة هند تفضلي.

املستشارة السيدة هند الغزالي:
شكرا ،السيد الوزير ،على التوضيحات اللي قدمتو في املوضوع.
وأول �شيء كنهنؤو الحكومة على التصور اللي جات بيه حول
التقائية املشاريع ،بحيث أنه في هيكلتها وضعت قطاع خاص بااللتقائية
وتقييم السياسات العمومية ،وهذا فحد ذاتو واحد التدارك للنقص
اللي عرفتو التجارب الحكومية السابقة ،ألن مجموعة من املشاريع
ومجموعة من االستراتيجيات كانت تفتقد لهاذ النقطة املحورية،
حيث نجد مثال قطاعات ،خصوصا فاملجاالت التنموية وفي املجاالت
االقتصادية عرفت تعدد تدخالت مجموعة من القطاعات لنفس
الساكنة بنفس الطريقة ومن خالل نفس البرامج ،وكنوجدو أن قطاع
يتدخل في أمر ما ويأتي قطاع آخر ليتدخل في نفس املشروع ،فال تكون
له الجدوى املرجوة ،إذن هذا في حد ذاته كان مضيعة للوقت وللمجهود
والستراتيجية العمل.
السيد الوزير،
نحن ال ننقص من االستراتيجيات السابقة ،ولكن غياب جانب
االلتقائية ديال االستراتيجيات ،خصوصا في الجانب االجتماعي ،حيث
كنا نشهد تعدد الفاعلين الحكوميين واملؤسساتيين فهاذ الجانب:
التعاون الوطني ،وزارة التضامن ،محاربة األمية ،وبعض البرامج
االجتماعية لبعض القطاعات الوزارية ،التي كانت تتدخل بنفس
الطريقة ونفس املنهج وفي نفس املناطق ،وهنا كنبغي نوه بواحد البرنامج
خالل الوالية السابقة اللي يمكن نعتبروه كمرجع بالنسبة اللتقائية
السياسيات للسياسات العمومية ،وهوالبرنامج امللكي لتقليص الفوارق
االجتماعية واملجالية ،اللي بين واحد الطريقة جديدة في التعاطي مع
الجانب االجتماعي وتقليص الفوارق االجتماعية.
يعني كتم�شي لواحد املنطقة ومن تماك يتم تحديد جماعات على
أساس معيارحاجياتها للبنيات األساسية ،وبعد ذلك يتم تدخل جماعة،
جماعة بطريقة مندمجة ،واليوم كنشهدو النجاح ديال تدخالت هاذ
البرنامج ،وهذا بالفعل ما نحن في حاجة إليه.
حاليا ،عندنا استراتيجيات كبيرة ،استراتيجيات اقتصادية
واجتماعية مهمة في املغرب ،اعطات األكل ديالها وال ننكر ذلك ،ولكن
إذا حققنا اإللتقائية بين هته التدخالت وبين هذه االستراتيجيات،
املردودية والنتائج ستكون أفضل بكثير.
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في األخير ،ننهئ السيد الوزير ومن خاللكم الحكومة على املجهودات
املبذولة فهاذ املجال ،ونأمل أنه التصور ديالكم لتقييم السياسات
العمومية ولتحقيق التقائية املشاريع والتقائية التدخالت القطاعات
الحكومية يكون عندو األثراإليجابي على املؤشرات السوسيو اقتصادية
لبالدنا ،لضمان جودة الخدمات املقدمة للمواطنين على املستويين
الوطني واملجالي ولتعزيزالقدرات التنافسية لالقتصاد الوطني.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة املحترمة.
دائما في إطارالتعقيب ،أعطي الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.
تفضل السيد الرئيس.

املتدخلين واملؤسساتيين واالنفتاح على املؤسسة التشريعية التي
راكمت تجربة على مستوى تقييم السياسات العمومية.
كما ندعمكم كذلك إلى تعزيز املبادرات التشاركية مع املجتمع
املدني املعني بمختلف السياسات العمومية ،مع التسريع بتفعيل
املنظام ( )l'organigrammeالجديد لوزارتكم املوقرة ،والذي يحدد
اختصاصات وتنظيم األقسام واملصالح التابعة للمديريات املركزية
لوزارة االستثماروااللتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
شكرا على احترام الوقت.

املستشارالسيد الخماراملرابط:

الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
شكرا على تفاعلكم وعلى جوابكم ،الذي نعتبره في فريق األصالة
واملعاصرة بمجلس املستشارين ،أنه يجسد الرغبة السياسية
الواضحة للحكومة لفتح ورش تقييم السياسات العمومية وضمان
التقائية املشاريع العمومية بما يخدم الدولة االجتماعية التي تعد رهانا
استراتيجيا للمملكة املغربية.

ال�سي األنصاري ،تفضل.

كما نثمن املجهود املبذول من قبل وزارتكم لتفعيل االختصاصات
الدستورية والتنظيمية التي أنيطت بكم ،السيد الوزير ،ونحن واعون
بحجم مسؤولية تقييم السياسات العمومية وضمان التقائها بعد أكثر
من عشر سنوات من تغييب سيا�سي ملفهوم "التقييم" كآلية حكومية
تهدف إلى تجويد خدمات املرافق العمومية والرقي بنجاعة السياسات
العمومية ،وهو ما ال يحتاج إلى دليل إلثباته.
إننا متفائلون أن تضطلع الوزارة بمهامها الدستورية والتنظيمية
على مستوى حسن إعداد استراتيجية التقائية ،كما قلتم ،السيد
الوزير ،بين القطاعات الحكومية وعلى إعداد آليات االلتقائية بما
يضمن أن تصبح االلتقائية شرطا أساسيا في أي برنامج أو مشروع
حكومي.
كما نأمل أن تضمن وزارتكم تكامل وانسجام السياسات العمومية
عبر تعزيز تتبع تفعيل االلتقائية السياسية العمومية بما يعني حسن
تتبع اللجان الوزارية والجهوية عند وأثناء وخالل تنفيذ مختلف
السياسات والبرامج واملشاريع.
وإننا في حزب األصالة واملعاصرة بمجلس املستشارين نثمن عملكم،
السيد الوزير املحترم ،وندعوكم إلى املزيد من التشاور مع مختلف
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املستشارالسيد عبد اللطيف األنصاري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
أهمية االلتقائية ،وهذا �شيء يثمنه الجميع صراحة هذا القطاع
الذي أنيط بكم ،والذي تشتغلون فيه بكل جد ،ونحن كفريق استقاللي
ال يمكن لنا إال أن نثمن ربط هذا قطاع االلتقائية وتقييم السياسات
العمومية باالستثمار ،وهذا من األهمية بمكان لسن وتنفيذ املشاريع
إلنجاز السياسات العمومية ،وهذا من مخرجات النموذج التنموي
الجديد.
االلتقائية أيضا تهدف إلى تحسين ظروف االستثمارومناخ األعمال،
وهنا أود الوقوف عند مناخ األعمال اللي هو شرط من الشروط
األساسية ،وكما تعلمون فاملغرب الحمد هلل خطا خطوات مهمة في هذا
املضمار ،وارتقى إلى مراتب متقدمة قاربنا املرتبة  50عامليا وهذا في حد
ذاته إنجاز ،إال أن هذا اإلنجازواآلن كما نعلم فالبنك الدولي قام بمؤشر
جديد لتصنيف الدول في سلم مناخ األعمال وهو ما يسمى (Business
 )Enabling Environmentعوض ( ،)Doing businessوالذي يعتمد
على نقطتين محوريتين أساسيتين :تقنيات الرقمنة املعتمدة مثل
الشباك الوحيد الرقمي واملعوقات كالتغطية والصبيب ديال شركات
االتصال ،وأيضا النقطة الثانية واألساسية لالستدامة البيئية ،كمثال
على ذلك تقييم الرخص البيئية والتحفيزات الجبائية وما إليها.
كما تعلمون ،فهذا التصنيف الجديد أكد على معايير متعددة وأنا
أظن بأنه االلتقائية من األهمية بمكان أن تواكب هذه املعايير كلها
بطريقة موحدة لكي ال يؤثرذلك على تصنيف بلدنا في السلم الدولي.
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من هذه املعايير البد من ذكرها :خلق املقاوالت ،الولوج للعقار،
سلة الربط بشبكات خدمات املاء والكهرباء ،تدبيراليد العاملة ،الولوج
للتمويل ،التصدير واالستيراد ،التضريب ،فك النزاعات ،املنافسة في
سوق األداء ،وآجال األداء كما تعلمون هذا من األهمية بمكان بالنسبة
ملناخ األعمال.
وكمثال على بعض املعيقات التي كانت تعترض الحكومات السابقة،
فاملخطط األخضرمثال كان برنامجا ناجحا بكل املقاييس ،إال أنه ناخذو
على سبيل املثال ال الحصر جهة درعة  -تافياللت التي كانت عنده آثار
سلبية بالنسبة للفرشة املائية وبالنسبة للموارد املائية ،وهذا يدخل
في صميم ديال عدم االلتقائية مثال ،ناهيك على عدم معالجة الفالحة
املعيشية في جهة درعة – تافياللت..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
شكرا انتهى الوقت.
الكلمة لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.
تعقيبكم ال�سي يوسف ،تفضل.

املستشارالسيد محمد يوسف العلوي:
شكرا السيد الرئيس.
نشكر ،السيد الوزير ،على جوابكم.
لقد وضعت السياسات العمومية مصلحة املواطن على رأس
أولوياتها ،حيث عرفت بداية سنوات  2000بروز تحديات اقتصادية
واجتماعية وثقافية ،مما أدى إلى اعتماد جيل جديد من السياسات
العمومية ،يرتكز على مصلحة املواطن منها :املفهوم الجديد للسلطة،
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،محاربة األمية ،محاربة الرشوة.
كما جاء دستور سنة  2011في سياق خاص يولي أهمية كبرى
للمواطن في جميع سياسات الدولة ،وأخص بالذكر ترسيخ الحقوق
السياسية الديمقراطية ،حرية التعبير ،الجهوية ،ترسيخ الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
كما وضع النموذج التنموي الجديد في صلب السياسات العمومية
والبرامج الحكومية التي تهدف إلى وضع جيل جديد من البرامج ،موجهة
أوال وأخيرا إلى املواطن على وجه الخصوص ،تعميم التغطية الصحية،
الحماية االجتماعية.
السيد الوزير،
على ضوء ما سبق ذكره ،تواجه بالدنا على غرار العديد من دول
العالم العديد من التحديات التي يجب العمل على إيجاد حلول مبتكرة
لتجاوزها ،خاصة ضعف نسبة النمو على الرغم بأن نسبة االستثمار
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الوطني تعتبر من األعلى عامليا  %22من الناتج الداخلي الخام سنة
 ،2020مما يسائلنا جميعا عن نجاعة هذه السياسات العمومية.
هذه اإلشكاليات أصبحت تفرض اعتماد أنماط جديدة لتدبير
الشأن العمومي بأساليب مبتكرة ،حيث يجب العمل على ضمان
التقائية مختلف السياسات والبرامج القطاعية كمنهج جديد في وضع
السياسات العمومية ،حيث من الضروري أن يظل مفهوم االلتقائيات
مرتبطا بقوة بعاملين أساسيين لحكامة السياسة العمومية وهما:
املقاربة التشاركية في وضع السياسات العمومية ،التنسيق ،مما يسمح
بزيادة الشفافية والديمقراطية التشاركية وترشيد األهداف وعقلنة
موارد الدولة.
السيد الوزير،
وفي األخير ،ال يفوتنا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب أن ننوه
بإحداث هذه الوزارة الهامة ،كما نؤكد لكم على الثقة في كفاءتكم
لتحقيق التنمية املنشودة ،تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة،
حفظه هللا.
والسالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة اآلن في إطارالتعقيب دائما ملجموعة الدستوري الديمقراطي
االجتماعي.
ال�سي عبد الكريم.

املستشارالسيد عبد الكريم شهيد:
شكرا السيد الرئيس.
أشكركم ،السيد الوزير ،على جوابكم.
ونحن نأمل الكثير في الحكومة لتنزيل اإلصالحات الضرورية مليثاق
االستثمار ،الذي يهدف باألساس إلى تنمية عادلة ومتوازنة بمختلف
مناطق البالد وخلق املزيد من فرص الشغل.
وهنا أثيرمعكم ظاهرة توطين االستثمارات ال العمومية وال الخاصة،
التي تتمركز في جهات معينة ومحددة دون أخرى ،وهو ما يمس بمبدأ
العدالة الترابية ،كما يهدف امليثاق أيضا إلى وضع آليات لدعم محدد
للمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة ،هذا الدعم الذي يهدف
إلى تشجيع تطوير املقاوالت املغربية ،وهنا أؤكد عليكم ،السيد الوزير،
مسألتين اثنين:
 األولى ،ضرورة التسريع بإقرار النصوص التطبيقية واملراسيماملتعلقة بأجراة هذا الدعم؛
 -ثانيا ،املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة ال زالت تواجه صعوبات
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كبيرة في الولوج إلى السوق ،نظرا للقوة التنافسية للشركات الكبرى ،على
سبيل املثال في قطاع النقل ،رغم الدعم املخصص له ،فإن أصحاب
نقل املستخدمين يعانون من ارتفاع الكازوال والتكاليف عموما.
مثال ،مواطن اقتنى سيارة لنقل املستخدمين بالتقسيط يعاني اليوم
من املديونية وارتفاع األسعار والتكاليف ومن التنافسية أمام الكبار،
ماذا ستقولون اليوم؟ وضعه ال يحتمل االنتظار.
لذلك ،وجبت اإلشارة إلى أن الحكومة مطالبة بوضع مخطط
تشريعي مضبوط بالتزامات زمنية واضحة خصوصا فيما يتعلق بإعداد
النصوص األساسية مليثاق االستثمار ،التشريعية منها والتطبيقية،
والتي يقت�ضي معه التسريع بأوراش اإلصالحات الرامية إلى تبسيط
املساطر الرقمية ،الالتمركز اإلداري ،توفير الوعاء العقاري ،وتقليص
آجال األداء ،وإقرارمبدأ العدالة في الولوج إلى الصفقات العمومية بين
املقاوالت الكبرى والصغرى.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد املستشاراملحترم.
الكلمة في إطارالتعقيب لفريق االتحاد املغربي للشغل.
أستاذة مريم ،تفضلي.

املستشارة السيدة مريم الهلواني:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
بداية ،إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نتفاءل بخلق وزارة
منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة باالستثمار وااللتقائية وتقييم
السياسات العمومية ،كآلية لضمان تحقيق االلتقائية بين مختلف
البرامج واملخططات املوجهة للتنمية االجتماعية ،وقبل ذلك الدفع
باالستثمار.
وإذ ال ننفي املجهودات االستثمارية الهامة التي تبذلها بالدنا لتقوية
االقتصاد الوطني وتوفيرفرص الشغل ،لكن أي استثمار؟ وأي مناصب
للشغل؟

10917

فيستقوون على كل القوانين والتشريعات ،حيث نعيش لألسف
الشديد العديد من املضايقات ،تصل إلى حد التسريح الجماعي لكل
العمال الذين اختاروا ممارسة حقهم في التنظيم النقابي ،كما وقع
ويقع في مجموعة من الشركات في قطاعي ( )offshoringومراكز النداء،
خاصة بمدينة الدارالبيضاء وكذلك الرباط وطنجة وفاس.
أكثرمن ذلك ،السيد الوزير ،أن هؤالء النقابيين املطرودين يجدون
أنفسهم في الئحة سوداء تروج ما بين املشغلين في هذين القطاعين،
بهدف حرمانهم من حقهم في الشغل.
السيد الوزير،
فيما يتعلق بالتقائية البرامج ،نسجل في فريق االتحاد املغربي للشغل
أن العديد من البرامج التي خصصت لها ميزانيات هامة من املال العام،
لم تحقق النتائج املرجوة منها في غياب االلتقائية فيما بينهم ،والغريب
تتم برمجة مشاريع جديدة على أنقاض أخرى كان مصيرها الفشل دون
أن تخضع هذه البرامج لتقييم حقيقي وفق الشروط العلمية لذلك،
وهو شأن العديد من برامج التشغيل التي تستلزم بطبيعتها االلتقائية
في كل مراحل إعدادها وانجازها وكذا تقييم نتائجها والتنسيق الدائم
بين جميع املتدخلين.
وختاما ،نأمل في فريق االتحاد املغربي للشغل أن يلعب هذا القطاع
الوزاري دوره في رفع كل التحديات لتجاوز هذه النقائص وتوفير
العمل الالئق الذي يخلق القيمة املضافة االجتماعية ويحترم الكرامة
اإلنسانية ويحقق العدالة االجتماعية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة املحترمة.
نمراآلن إلى كلمة السيد الوزيرللرد على التعقيبات.
تفضل السيد الوزير.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار
وااللتقائية وتقييم السياسات العمومية:
شكرا سيدي الرئيس.
أوال ،تنشكركم مجددا على األسئلة ديالكم وعلى التدخالت وعلى
الدعم وعلى األهمية اللي تتعطيو لهاذ املوضوع.

إذ يجب توجيه االستثمار املنتج للثروة وأن تخدم هذه االستثمارات
خلق مناصب شغل املحترمة للعمل الالئق كما تحدده معايير العمل
الدولية ،وتو�صي به منظمة العمل الدولية.

إلى اسمحتو لي ،السيدات والسادة املستشارون املحترمون ،باش
نقدم بعض التوضيحات:

استثمارات يجب بالضرورة أن تحترم القوانين والتشريعات
االجتماعية الوطنية والدولية فيما يتعلق باألجور والحق في املفاوضات
الجماعية واحترام الحريات النقابية ،فالعديد من املستثمرين لألسف
يظنون أنه استثمار على حساب عرق جبين العامالت والعمال،

أوال ،فيما يخص االلتقائية ،صراحة كان هناك بالفعل مجموعة من
املبادرات في املا�ضي ،قالتها السيدة املستشارة املحترمة ،كانت مجموعة
من املبادرات في املا�ضي إلرساء التقائية في السياسات العمومية في إطار
تعزيز الحكامة الجيدة للشأن العام ،غير أنها كانت مبادرات  -يمكن لنا
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نقولو  -خجولة بعض ال�شيء وما اعطات�شي حاجة حتى لتماك.

األهداف املنشودة.

ولهذا ،ومنذ بداية والية هاذ الحكومة فقد اعتمدنا االلتقائية
كمبدأ أسا�سي لبلورة وتنزيل جميع السياسات العمومية ،وأحسن مثال
يمكن لنا نعطيوه هو ،كما أشار إليه السيد املستشار املحترم ،هو ديال
امليثاق الجديد لالستثمار ،اللي تيخدمو فيه دبا ،وذلك عبرتوحيد رؤية
وجهود الوزارات واملؤسسات املعنية باالستثمار ،وفق مقاربة تشاركية
وشمولية ،ونعمل معا كذلك عبر اللجان الوزارية املشتركة لتبسيط
املساطراإلدارية وتوحيد الرسوم لدعم القطاعات االستثمارية.

الهدف هو أن تكون السياسات العمومية في خدمة املواطنين
وتحسين ظروف عيشهم اليومي.
لهذا ،يجب أن تتم بلورة وتنفيذ السياسات العمومية بشكل فعال
وناجع ،عبر تحقيق االلتقائية بين القطاعات واملؤسسات وتنزيلها على
املستوى املركزي وعلى املستوى املحلي.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بغيت نشير كذلك إلى أن هاذ التجربة كانت مدخال لاللتقائية
وتقييم السياسات العمومية ،ونريد توسيعها لتشمل باقي املجاالت
والقطاعات.

شكرا السيد الوزيراملحترم.
شكرا على إسهامكم في هذه الجلسة ،اإلسهام القيم بطبيعة الحال.

أمـا فيمــا يخــص تصورن ــا للتقييم ،السي ــدات والس ــادة املستشـ ــارون

بتعقيب السيد الوزير نك ون قد استوفينا جدول أعمال جلسة
األسئلة الشفهية لهذا اليوم.

املحترمون ،فإننا نشتغل بتنسيق مع املؤسسات والوزارات لوضع
اآلليات وترتيب األولويات لتحديد السياسات العمومية ،التي سيتم
تقييم مدى فعاليتها وتأثيرها وتعديلها ،وذلك قصد مالءمتها لتحقق

شكرا للجميع.
ورفعت الجلسة.
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محضرالجلسة رقم 045
التاريخ :الثالثاء  21ذو القعدة  1443هـ ( 21يونيو 2022م).
الرئاسة :املستشار السيد محمد حنين ،الخليفة األول لرئيس مجلس
املستشارين.
التوقيت :ساعتان وسبع وخمسون دقيقة ،ابتداء من الساعة الثالثة
والدقيقة السابعة بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشارالسيد محمد حنين ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن افتتاح هذه الجلسة.
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارين،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،ووفقا ملقتضيات النظام
الداخلي ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة
السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.
وقبل الشروع في تناول األسئلة املدرجة في جدول أعمال هذه
الجلسة ،أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من
مراسالت وإعالنات.
إليكم الكلمة السيد األمين املحترم.

الثالثاء  21يونيو  ،2022األول حول "حالة ترقب موظفات وموظفي
املحاكم ،جراء تأخرإعالن النتائج الترقي باالختيارفي صفوف هيئة كتابة
الضبط" ،وقد عبرت الحكومة عن استعدادها للتجاوب معه.
أما الطلب الثاني فحول ارتفاع أسعار العبور بواسطة العبارات
الرابطة بين موانئ جنوب إسبانيا وشمال املغرب واملستعملة في عملية
مرحبا لصيف  ،2022وقد عبرت الحكومة عن تعذرالتفاعل معه.
وتوصلت الرئاسة أيضا بثالث طلبات أخرى لتناول الكلمة في نهاية
الجلسة األسبوعية املخصصة لألسئلة الشفهية ،ليومه الثالثاء 21
يونيو  ،2022من طرف فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب ،حول
"اإلجراءات والتدابير املتخذة لتشديد املراقبة الجمركية لإلرساليات
التي تتعلق باملعامالت املنجزة من خالل املنصات اإللكترونية" وفريق
االتحاد املغربي للشغل ،حول "املرسوم رقم  2.22.432بتغيير املرسوم
املتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غيراملباشرة الراجعة إلدارة
الجمارك والضرائب غيراملباشرة" ،الهادفة إلى استثناء املعامالت املنجزة
عن طريق املنصات اإللكترونية من اإلعفاء من الرسوم الجمركية عند
االستيراد.
أما الطلب الثالث فتقدمت به مجموعة الدستوري الديمقراطي
االجتماعي ،حول "موضوع اإلجراءات والتدابيراملتخذة لتشديد املراقبة
الجمركية لإلرساليات التي تتعلق باملعامالت املنجزة من خالل املنصات
اإللكترونية".
وقد أحيلت الطلبات املذكورة إلى الحكومة داخل األجل املحدد،
والتي عبرت عن استعدادها للتجاوب معها.
وبالنسبة لألسئلة ،فقد توصلت الرئاسة في الفترة املمتدة من 14
يونيو  2022إلى تاريخه بما يلي:

املستشارالسيد جواد الهاللي ،أمين املجلس:

 -األسئلة الشفوية 30 :سؤاال؛

بسم هللا الرحمن الرحيم
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أودع السادة أعضاء الفريق االشتراكي مقترح قانون يرمي إلى تعديل
املادة  2من القانون رقم  ،39.08كما تم تتميمه بموجب القانون رقم
 22.13املتعلق بمدونة الحقوق العينية.

 -األسئلة الكتابية 35 :سؤاال؛

وتوصل املجلس من مجلس النواب بمشروع قانون رقم 94.21
يتعلق بسندات القرض املؤمنة.
كما تقدم السيد منسق مجموعة العدالة االجتماعية بطلبي تناول
الكلمة في نهاية الجلسة األسبوعية املخصصة لألسئلة الشفهية ليومه
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 األجوبة الكتابية 18 :جوابا.شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد األمين.
إذن على بركة هللا نستهل جدول أعمال هذه الجلسة ،ونبدؤها
بخمسة أسئلة تجمعها وحدة املوضوع ،موجهة لقطاع العالقات مع
البرملان ،حول "الجائزة الوطنية للمجتمع املدني".
أعطي الكلمة في البداية ألحد املستشارين من فريق التجمع الوطني
لألحرار.
تفضل ال�سي لفحل.
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املستشارالسيد عبد اإلله لفحل:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير،
نسائلك من أجل مآل الجائزة الوطنية للمجتمع املدني التي توقفت
منذ سنة .2020
وشكرا.
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تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد الخماراملرابط:
شكرا السيد الرئيس.
نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،حول التدابير املتخذة من أجل
استئناف تنظيم جائزة املجتمع املدني.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا.
الكلمة ألحد املستشارين من فريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
لتقديم السؤال.

شكرا السيد الرئيس.
الكلمة ألحد املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

املستشارالسيد محمد زيدوح:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السادة املستشارين واملستشارات،
بلغ إلى علمنا أن هذه الجائزة ستعود هذه السنة بعد توقف ملدة
سنتين.
لذا ،نسائلكم السيد املحترم:
ما هي آفاق التجديد في تنظيم هذه الجائزة هذه السنة والسنوات
املقبلة؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة ألحد املستشارين من فريق االشتراكي لتقديم السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد السالك املوساوي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،عن النسخة الجديدة للجائزة
الوطنية للمجتمع املدني.
وشكرا.

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

تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد الكريم مهدي:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،عن مآل جائزة املجتمع املدني التي
تقدمها وزارتكم.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم ،السيد الوزيرللجواب ،تفضلوا السيد الوزير.

السيد مصطفى بايتاس ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة 
املكلف بالعالقات مع البرملان ،الناطق الرسمي باسم الحكومة:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أوال ،أريد أن أتقدم بالشكر للسادة املستشارين املحترمين على
طرحهم هذا السؤال املهم ،الذي ينصب حول "جائزة املجتمع املدني"،
التي بحول هللا إن شاء هللا نعتزم أن ننظمها هذه السنة ،كما جرت
العادة ،في سنوات ما قبل .2019
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بداية ،اسمحوا لي ،أوال ،أن أحيطكم علما باملقتضيات التنظيمية
التي تؤطر هذه الجائزة ،إذ يتعلق األمر بالنصوص التالية :باملرسوم
رقم  2.14.836بإحداث جائزة املجتمع املدني ،كما تم تعديله بواسطة
املرسوم رقم  10( 2.17.509نوفمبر  )2017والنظام الداخلي طبعا
للجائزة ،كما تمت املصادقة عليه بواسطة قرار للوزير املنتدب لدى
رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني الناطق
الرسمي ،بتاريخ  8أغسطس .2017
كما أحيطكم علما أن الهدف الرئي�سي من تنظيم هذه الجائزة يتمثل
في تثمين املبادرات اإلبداعية لجمعيات املجتمع املدني واملنظمات غير
الحكومية والشخصيات املدنية ،التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع،
وهي لحظة من اللحظات املميزة لتتويج عمل جمعيات املجتمع املدني
والشخصيات املدنية.
وتجدراإلشارة إلى أن الوزارة نظمت  3دورات خالل سنوات ،2017
 2018و ،2019غير أن الوضعية الوبائية التي عرفها العالم واإلجراءات
التي صاحبتها ،والسيما اإلجراءات االحترازية التي تم اعتمادها من طرف
السلطات العمومية بخصوص التجمعات العمومية للحد من انتشار
فيروس كورونا ،فقد تم اتخاذ قرار إرجاء تنظيم الدورة الرابعة لهذه
الجائزة لسنتين متتاليتين.
وقد حرصنا على مواصلة تنظيم هذه الجائزة بتنظيم الدورة
الرابعة برسم سنة  ،2022والتي تأتي في سياق استثنائي ،يتميز بإعداد
اإلستراتيجية الجديدة للوزارة في مجال العالقات مع املجتمع املدني،
والتي تتضمن إجراءات تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين
صورته ،وحيث أن اإلعالن عن فتح باب الترشيح للجائزة أمام
الجمعيات والشخصيات املدنية يتطلب تشكيل "لجنة التنظيم" التي
تترأسها السلطة الحكومية املكلفة بالعالقات مع املجتمع املدني ،وتضم
في عضويتها ممثلي القطاعات الحكومية :الداخلية ،العدل واألمانة
العامة للحكومة ،باإلضافة إلى  3فاعلين جمعويين ،وبما أن القطاعات
الحكومية قد عينت ممثليها في هذه اللجنة ،فقد أعلنت الوزارة بتاريخ
 15يونيو  2022عن فتح باب الترشيح لفائدة الفاعلين الجمعويين
الراغبين في عضوية هذه اللجنة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيراملحترم.
ننتقل إلى التعقيب ،وأعطي الكلمة في البداية لفريق التجمع الوطني
لألحرار.
تفضل السيد املستشاراملحترم.
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املستشارالسيد عبد اإلله لفحل:
شكرا السيد الوزير.
البد أن نهنئكم ،السيد الوزير ،عن عمل اإلستراتيجية الجديدة في
مجال العالقات مع املجتمع املدني للفترة املمتدة ما بين  2022و،2026
والتي تهدف إلى تعزيز دور جمعيات ومنظمات املجتمع املدني كشريك
أسا�سي في التنمية ،بناء على منهجية علمية ترتكزعلى تشخيص الوضع
الراهن واالستئناس بالتجارب الدولية املقارنة ،مشيدين بالعمل الجبار
الذي تقومون به للنهوض بهذا القطاع ،الذي عرف احتقانا كبيرا وطاله
النسيان قبل إشرافكم عليه ،مثمنين سهركم الجاد على تنظيم جائزة
املجتمع املدني بعد توقفها منذ سنة .2020
إن جائزة املجتمع املدني الوطنية تشكل مبادرة طيبة لتثمين عمل
ومنجزات جمعيات املجتمع املدني والفاعلين الجمعويين بصفة عامة.
كما أنها مناسبة تدل على تشجيعهم على العطاء والتمييز والجودة
وتقوية قدرات الفاعلين في هذا املجال ،باعتبار املجتمع املدني قوة
اقتراحية وتنموية تدعم مجهودات الدولة وتواكب مختلف السياسات
العمومية بالتقييم والتتبع.
املناسبة شرط للرد على بعض األبواق التي دأبت لسنوات على
تبخيس أدوار مؤسسات الدولة بشتى أنواعها وتحاول يائسة اصطياد
الفرص بانتقادها للندوة الصحفية األسبوعية التي تنظمونها عقب
كل اجتماع للمجلس الحكومي ،طالبين منكم إعطاء توضيحات للرأي
العام الوطني ،ومن هذا املجلس املوقر على أسباب نزولها ودورها في
التواصل واالنفتاح في أفق مأسستها.
ونرجو ،السيد الوزير ،أن يبقى التواصل دائما في إقامة ندوات
للتوضيح للرأي العام لهذه الجائزة الوطنية للمجتمع املدني ،التي تعد
حافزا لهذه الفئة التي تساهم بشكل كبيرفي تنمية البالد.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة مباشرة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد محمد زيدوح:
السيد الوزير،
السادة املستشارون واملستشارات،
ال شك أن وزارتكم تعطي اهتمام كبير للمجتمع املدني والجمعيات
والشخصيات الذي تميزوا بالعمل املنتظم واملستميت ،وإن هذا التوقف
ملدة سنتين هو حقيقة توقف اضطراري جراء جائحة "كوفيد "19-وما
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رافقها من تدابيرصحية واحترازية.
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شكرا ،السيد الوزيراملحترم ،على عرضكم.

ال شك أن هذه الجائزة هي من أهم املشاريع التي تشتغل بها وزارتكم
بمقت�ضى املرسوم رقم  2.14.836كما تم تغيير وتتميمه بمقت�ضى
املرسوم رقم  ،2.17.509وال شك أن هذه الجائزة هي رسالة لتكريس
قيم التنافسية واإليجابية على أنها تشمل شهادة تقديرية ودرعا تذكاريا
ومكافأة مالية.

مبادرة جائزة املجتمع املدني هي من توصيات ومخرجات الحوار
الوطني حول املجتمع املدني ،والتي تعتزم الوزارة إعادة تنظيمها،
تستحق منا التنويه والشكر ،ملا لها من دور في تجويد وتقوية مردودية
العمل الجمعوي من حيث تعزيز روح اإلبداع ووضع األثر اإليجابي على
الفئات املستهدفة.

وفي هذا اإلطار ،البد على الجمعيات أن يحافظوا على استقاللهم
الفكري والتربوي والجمعوي ،مع نجاعة الذمة في التسيير املالي ،وأن
يحافظوا على الدور الذي منح لهم الدستور ،وعلى الوزارة أن يكون لها
دور مصاحب وتتبع ،مصاحبة وتتبع أساسا ،كما أن الوزارة البد أن
يكون لها التفكير الجديد في هذه الجائزة يتجاوب مع توجهات صاحب
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا؛ وبهذه املناسبة باسم الفريق
االستقاللي نتمنى الشفاء العاجل لجاللته.

كما يعلم الجميع ،أن الجمعيات تلعب دورا مركزيا هاما في مجاالت
املرتبطة بالتنمية والتضامن االجتماعي والدفاع عن حقوق اإلنسان،
كما يتجلى االعتراف املتزايد بالجمعيات من خالل الدستور الذي يؤكد
على ضرورة تعزيز الحياة الجمعوية ،عبر إحداث "املجلس االستشاري
للشباب والعمل الجمعوي" للنهوض بأوضاع الشباب ورفع عملهم
الجمعوي وتنمية طاقاتهم اإلبداعية وتحفيزهم على االنخراط في الحياة
الوطنية بروح املواطنة املسؤولة.

إن هذه الجائزة البد أن تتما�شى مع تطور املجتمع والسيما بعد
األزمة التي عرفها العالم ،تماشيا كذلك مع الرؤية الجديدة للحكومة،
وعلى هذه الجمعيات أن يتعاطوا بشكل كامل وبدون تحفظ للنضال
الجمعوي وأن يتركوا مواقعهم القيادية في إطار التداول في التسيير حتى
يكون لنا نخب مكونة في املجال الترابي ولها دراية في النواقص داخل
املجتمع.

ونحن في الفريق االشتراكي نسجل ارتياحنا ودعمنا املطلق ملثل هته
املبادرات.

إن االختيار الديمقراطي هو املنهج الوحيد لنجاح أي جمعية
من جمعيات املجتمع املدني ولتحقيق رهانات املجتمع املدني للقيام
بمجموعة من اإلصالحات ،حتى يتم تفعيل الديمقراطية التشاركية على
أرض الواقع ،عن طريق وضع خطة شاملة واستراتيجية واضحة وفعالة
من خالل مراجعة الظهيراملتعلق بالتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.
كما نتساءل عن مصير اليوم الوطني للمجتمع املدني ،كان آخر يوم
هو  3مارس  ،2019وماذا عن تفعيل  7إجراءات التي تمت املصادقة
عليها في ذلك اليوم؟
وفي األخير ،نريد مجتمع مدني كفاعل مهيكل قادرأن يخوض رهانات
تتعلق بقضايا املناخ والهجرة وحقوق اإلنسان إلى غيرذلك.
شكرا.

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

املستشارالسيد السالك املوساوي:
شكرا السيد الرئيس.

وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

املستشارالسيد الخماراملرابط:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة والسادات املستشارين املحترمين،
السيد الوزيراملحترم،
أشكركم على تفاعلكم وعلى جوابكم اإليجابي والشامل.
إن الجميع يعترف باألدوار املحورية والرائدة التي بذلتها الجمعيات
واملنظمات املغربية خالل الجائحة ،عبر املجهودات الجبارة والنوعية
للنساء ولرجال املجتمع املدني ،والتي كانت تستحق أن تتوج من خالل
الحكومة وعبرجائزة املجتمع املدني.
السيد الوزيراملحترم،
إننا في فريق األصالة واملعاصرة بمجلس املستشارين ،نثمن عاليا
قراركم اإليجابي املجسد في إعادة إطالق جائزة املجتمع املدني ،والتي
نعتبرها من أهم املشاريع التي تجسد رغبة الحكومة املغربية في إعادة
االعتبار للمكانة الدستورية للمجتمع املدني كما جاء في برنامجها
الحكومي.
وتفعيال ملقتضيات القانونية املنظمة إلحداث جائزات وطنية ،تحت
اسم "جائزة املجتمع املدني" ،والتي تمنح سنويا لجمعيات املجتمع

عدد 4 - 131ةجحلا وذ 4وذ 4(44ويلوي 4وي )4

الجريدة الرسمية للبرملان

املدني واملنظمات غير الحكومية ،وكذا الشخصيات املدنية ،وهي
الجائزة الوطنية التي تعبر عن لحظة سنوية لتقدير اإلسهامات النوعية
واملبادرات اإلبداعية لجمعيات املجتمع املدني واملنظمات غير حكومية،
إضافة إلى تقدير اإلسهامات النوعية والنظرات اإلبداعية للشخصية
املدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.
السيد الوزيراملحترم،
إننا في فريق األصالة واملعاصرة نعتبر إعادة إطالق الجائزة فرصة
سانحة للحكومة إلعادة تصحيح الكثير من االختالالت البنيوية
والتنظيمية التي عرفتها الجائزة في نسختها السابقة منذ  ،2017سواء
على مستوى اإلطار القانوني املنظم للجائزة كاملرسوم املنظم أو على
املستوى التنظيمي ،والذي يجعل السيا�سي يؤثر في قرارات اللجنة
مما أثار الكثير من الشبهات ،مما مس بمصداقية وشفافية الجائزة في
املواسم السابقة ،قبل أن تتوقف ،مما جعل العديد من الفعاليات
والجمعيات الوطنية تتحفظ بل وتقاطع الجائزة.
ولتدارك كل هذه االختالالت ،بل واالخفاقات السابقة ،والتي ال
ترجع إلى هذه الحكومة ،ندعوكم ،السيد الوزير املحترم ،إلى التعجيل
بمراجعة املقتضيات القانونية املنظمة للجائزة على مستوى مرسوم
إحداثها ،وكذا ضمان مصداقية وشفافية الجائزة ،عبر تعزيز احترام
املعايير والضمانات املعمول بها في منح هذه الجائزة ،وحسن تعبئة
واشتراك مختلف الجمعيات والفعاليات والشخصيات حول هذه
الجائزة ،بما يجعلها رافعة للنهوض باملجتمع املدني لكي يشارك في
التنمية املستدامة ببالدنا.
لنا اليقين ،السيد الوزير املحترم ،في فريق األصالة واملعاصرة
وبتجربتكم وبمهنيتكم العالية ،أنكم ستقومون برفع هذه التحديات
للوصول إلى استعادة هذا الورش املهم جدا للمجتمع املدني والحكومة
واملواطنين.
وشكرا.

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

املستشارالسيد عبد الكريم مهدي:
نشكركم ،السيد الوزير ،على جوابكم وكذا على مجهوداتكم من
أجل النهوض بدور املجتمع املدني في تأطيراملواطنين واملساهمة الفعلية
في الدينامية التشاركية التي عرفتها بالدنا ،والتي عززها وأسس لها
دستور .2011
كما ننوه بقرار وزارتكم للعودة إلى تنظيم جائزة املجتمع املدني بعد
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توقفها منذ سنة  ،2020بسبب التدابير االحترازية ضد جائحة فيروس
كورونا ،وما خلفه هذا القرارمن صدى طيب وارتياح كبيرفي صفوف كل
املعنيين ،من جمعيات وشخصيات املجتمع املدني.
السيد الوزير،
يعتبر املجتمع املدني واحدة من أربعة ركائز أساسية ،تساهم في
النهوض والتطور داخل أي مجتمع معين ،إلى جانب الدولة واملجتمع
السيا�سي والقطاع الخاص ،من خالل أدواره في تعزيز القدرات الذاتية
للمواطنين على املستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي ،ولعل النمو
الكبير الذي شهدته التعاونيات في السنوات األخيرة يبرز أهمية ودور
هذا القطاع في التنمية االجتماعية واالقتصادية.
لذا ،فإننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب نطلب بإلحاح العمل على
إيجاد طرق مبتكرة للنهوض باملبادرات املقاوالتية التي تؤطرها مكونات
املجتمع املدني ،وإيجاد مناخ يساعد الشباب حاملي املشاريع ،وخلق
تصور جديد ،يمزج بين عرض مبادرات فنية وثقافية ورياضية وتعاونية
واالستفادة من تكوين يكون مؤطرا من طرف مؤسسات وطنية ،ترعى
هذه املنظومة املجتمعية وإضافة هذه الفئة إلى فئات أخرى مستفيدة
من هذه الجائزة ،وتشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة وثقافة
األعمال وإيجاد اآلليات والسبل ملواكبتها على املستويات التدبيرية
والتمويلية والتواصلية لضمان نجاح هذه املشاريع.
السيد الوزير،
تطرق التقريرالعام للجنة النموذج التنموي ألهمية القطاع الثالث،
حيث أن التعريف الذي يتم تقديمه عادة ،والذي يميزه عن القطاعين
العام والخاص ،يجعل منه رافعة محتملة للنمو والتنمية املستدامة
والشاملة ،غيرأنه لم يستغل بعد على الوجه األمثل في بالنا ،على الرغم
من اإلمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها ،حيث مكن هذا القطاع في العديد
من الدول ذات االقتصاديات الصناعية من تحقيق تقدم ملموس
يعكس إمكاناته.
لذا ،فإننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب ندعو إلى قطاع ثالث
أقوى واالستفادة من خبراته امليدانية وقربه من املواطنين ،كما ينبغي
تأسيس النواة الصلبة لهذا القطاع الثالث حول مجتمع مدني من
الجيل الجديد ،مهيأ بشكل أفضل ومساهم بصفة متزايدة في العمل
التنموي ،وتعبئته في خدمة البحث واالبتكار من جهة ،وجعله فاعال في
التنمية االقتصادية واالجتماعية املجالية على نطاق مالئم من جهة
أخرى.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيرللرد على التعقيبات.
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السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان ،الناطق الرسمي باسم الحكومة:
شكرا ،السيدات والسادة املستشارين ،على املعلومات اللي تتبين
االهتمام ديالكم بهاذ املوضوع ديال املجتمع املدني.
بالفعل ،الوزارة اآلن منكبة على أنها تستكمل هاذ الشق املرتبط
بالشخصيات الثالث ،يعني فور تشكل هاذ اللجنة ديال التنظيم ،غادي
نمشيو مباشرة باش نعلنو على فتح باب الترشيح لنيل الجائزة برسم
سنة  ،2022واملوعد ،إن شاء هللا ديال التسليم غادي يكون هو 15
نوفمبر اللي هو كيتزامن مع التاريخ ديال صدور ظهير الحريات العامة
سنة  1958بالرمزية ديالو كتاريخ يعني يعكس واحد املنعطف قوي جدا
في بالدنا في هاذ املرحلة بالضبط.
وبالنسبة للقيمة ديال هاذ الجائزة هاذي ،عندنا أوال 140.000
درهم خاصة بالجمعيات واملنظمات الوطنية 140.000 ،درهم خاصة
بالجمعيات واملنظمات املحلية 140.000 ،خاصة بالجمعيات ومنظمات
مغاربة العالم املقيمين بالخارج ،و 60.000لفائدة الشخصيات املدنية
التي أسدت خدمات للمجتمع املدني.
اآلن ،بخصوص املرسوم ،بالفعل احنا هذه السنة هذه غادي نظمو
املرسوم اللي تكلمتو عليه واللي جاء في املداخالت ديالكم.
كان عندنا  2ديال االختيارات ،إما أننا ناخذو شوية ديال الوقت
ونشتغلو على املرسوم الجديد وندخلو فيه واحد املجموعة ديال األمور
اللي تكلمتو عليه ،وإال غادي نضطرو أننا نأجلو الجائزة حتى للسنة
املقبلة ،فاالختيار كان هو أنه نعملو الجائزة هذه السنة هذه ،نردو هذا
الحدث الوطني املتميز ،ونشتغلو على املرسوم في السنوات املقبلة.
بخصوص املوضوع ديال الشفافية ،السيد الرئيس ،نبغي نطمأنك
بأن الوزارة سوف تعمل على توفير كل اإلمكانيات باش تكون الشفافية
الكاملة منذ بداية هذا املسار هذا حتى النهاية ديالو ،ألن هذا حدث
وطني مهم وألن جمعيات املجتمع املدني تقوم بعمل كبير إلى جانب
الفاعل العمومي ،فبالتالي أقل ما يمكن أننا نعطيو لها هو أننا نعطيوها
واحد الحدث وطني بعيد عن كل التجاذبات ،سواء كانت مصلحية وال
سياسية أو ال أي تجاذبات أخرى ،وبالتالي نردو للمجتمع املدني هذا
اإلطاراللي يقدريشتغل به بشكل سليم ومنتج.
ال�سي زيدوح تكلم على األدوارالجديدة ،بالفعل املجتمع املدني اليوم
مطالب أنه يقوم بأدوار جديدة في الهجرة ،في األمن ،ولكن هذا طبعا
محتاج لواحد املجهود من طرف الحكومة ،وهذا هو اللي حاولنا أننا
نجاوبو عليه في االستراتيجية الجديدة ديال املجتمع املدني.
حينما اشتغلنا في هذه االستراتيجية ما�شي الهدف ديالنا أننا نقولو
للمجتمع املدني أشنو يدير ،ال ،ما�شي هذا هو املوضوع ،املجتمع املدني
يشتغل لكن يحتاج إلى فاعل عمومي إلى جانبه يؤطرهُ ،يكونه ،يعطيه
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اإلمكانيات اللي تتقاطع باملناسبة مع الكالم ديال السيد املستشار من
االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،واللي تكلم على األدوار الجديدة ،اليوم،
اللي ربما غادي تكون واحد من املواضيع ديال االلتقائية مع القطاع
الخاص ،ألن القطاع الخاص اآلن يبذل مجهودا كبيرا ،املجتمع املدني
أيضا يبذل أيضا ..يبذل مجهودا كبيرا ،هذه االلتقائية ما بين القطاعات
عبر مجموعة من التحفيزات الضريبية ،عبر الدعم ،عبر املواكبة ،وهاذ
ال�شي كيتعمل اآلن ،القطاع الخاص يدعم املجتمع املدني في مجموعة
من املحطات ،لكن اإلطار القانوني اللي يحفزو أكثر ويحميه ويعطيه
بعض االمتيازات الضريبية غير متوفرة ،وهذا هو ما نشتغل عليه في
االستراتيجية الجديدة ،لكي يحصل ذلك التكامل ما بين القوى كلها.
واحد النقطة ثرتيها في املداخلة ديالك،هي استقاللية املجتمع
املدني ،املجتمع املدني يجب أن يبقى مستقال ،لكن هذا ال يمنع بأن
الحكومة والفاعل العمومي يجب أن يوفر كل اإلمكانيات ديال االرتقاء
والتطوير والتشبيك والتعاضد واإلمكانيات املالية والتحفيزات وأننا
نوفرو له مجموعة من اإلطارات القانونية اللي تخلي أنه يتطور.
نتحدث عن املجتمع املدني في بالدنا وما كنتكلموش على مسارات
التطور ،وهذا هو اللي خص يكون في االستراتيجية الجديدة ،اللي
باملناسبة أنا مستعد باش نجي للجنة في أي وقت بغيتيو ،ألن  12دقيقة
وال  15دقيقة ال تكفي باش نبسطو كل األركان ديالها ،نعملو �شي نهار
إن شاء هللا في اللجنة ديال العدل والتشريع ونبسطو هاذ ال�شي بشكل
مدقق.
نعطي رقم أخير ،هواملرتبط بالتشغيل الجمعوي ،اليوم ما عندناش
قانون ديال التشغيل الجمعوي في بالدنا ،هذا واحد من امللفات التي
نشتغل عليها اليوم في الوزارة ،دول عديدة استثمرت اإلمكانيات التي
يوفرها املجتمع املدني وخلقت فرص ديال الشغل ولت مساهمة في
إنتاج الثروة.
في فرنسا واحد املنصب من  10مناصب اليوم تنتج في سوق الشغل
الفرن�سي ينتجها املجتمع املدني ،احنا ما عندناش اإلطار القانوني
والتحفيزات الضريبية واإلمكانات اللي يمكن نعطيوللمجتمع املدني اللي
غادي يكون مساهم ،بل على العكس من ذلك ،مجموعة من الجمعيات
تشغل لكن الظروف ديال التشغيل ،ما بين معقوفتين ،تبقى فيها نقاش
وفي كثيرمن الكالم.
طبعا كيفما قلت ،لن يتسع املجال لكن في اللجنة ربما سنجد
املجال أكثر.
شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
إذن ،بعد هذه األسئلة التي كانت بينها وحدة املوضوع ،ننتقل إلى
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سؤال عادي موجه لنفس القطاع حول "املخطط التشريعي للحكومة".
وأعطي الكلمة ألحد املستشارين من فريق االتحاد العام للشغالين
باملغرب لبسط السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد اللطيف مستقيم:
شكرا السيد الرئيس.
عن تصوركم للمخطط التشريعي للحكومة ،نسائلكم السيد
الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
تفضل السيد الوزير.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان ،الناطق الرسمي باسم الحكومة:
شكرا السيد الرئيس.
وطبعا الشكرموصول للفريق املحترم على طرح هاذ السؤال هذا.
أوال ،في السؤال ديالكم جاو  2ديال العناصر ،جا السحب ديال
بعض القوانين ،وجا املخطط التشريعي.
بخصوص السحب ،جميع القوانين واألنظمة ال ديال مجلس النواب
وال ديال املستشارين تتيح للحكومة أن تسحب القانون ،املادة  177من
النظام الداخلي ملجلس النواب ،املادة 196؟ ،من حق الحكومة أنها
تسحب واحد القانون ديالها حطتو ،ملاذا؟ لعدة أسباب منها:
أوال ،ربما أنه هناك رغبة في تجويد هذا النص ،ألنه كان واحد اللغط
كثير حول هاذ املوضوع هذا ،على السحب؟ ملاذا؟ واش هذا مخالف
للدستور؟ الحكومة لم تخالف الدستور في سحبها للقوانين ،ألن هذا
حقها الدستوري ،ألن هي اللي عندها الحق تحدد شكون هو القانون
اللي غتستمرفيه وال غادي تسحبو.
اآلن ،بخصوص املخطط التشريعي ،املخطط التشريعي ما كاين
حتى �شي وثيقة قانونية فبالدنا اللي كتكلم على املخطط التشريعي،
ال الدستور وال القوانين التنظيمية كلها وال القوانين العادية وال حتى
فاملمارسات ،فقط عندنا واحد املمارسة اللي كانت في  2012واللي
ارتبطت بواحد الفصل  -أعتقد  -اللي هو الفصل  86من الدستور..
الفصل  86طبعا من الدستور اللي كينص صراحة على أن القوانين
التنظيمية اللي موجودة فالدستور يجب أن يتم عرضها على البرملان
خالل أول والية تشريعية ،هنا ربما جا االجتهاد ديال ضرورة وضع واحد
املخطط اللي تدارفيه القوانين.
اآلن ،اليوم احنا ما عندناش هاذ اإلكراه هذا ديال القوانين
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التنظيمية اللي خصنا نخرجوها ،كلها القوانين التنظيمية خرجت
باستثناء قانون تنظيمي واحد هو املتعلق بقانون اإلضراب اللي باقي
فالبرملان ،فبالتالي الحكومة ما يربطها مع البرملان هو البرنامج الحكومي
اللي جاب واحد املجموعة ديال االلتزامات اللي الحكومة حريصة على
أنها تقوم بها في آجالها املحددة.
ثم السياق اآلن اللي كنعيشوفيه ،كورونا ،هاذ التوترات اللي واقعة،
هاذ األزمة ،هل يمكن ألي أحد أن يتكهن على اآلجال القانونية أو اآلجال
ديال التوقيت اللي يقدريحط فيها قانون معين؟ يصعب.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم السيد الرئيس من أجل التعقيب.

املستشار السيد عبد اللطيف مستقيم:
السيد الرئيس،
ندرك في فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب أنه ليس في الدستور
وال فالقوانين ذات الصلة به ما يلزم الحكومة أن تعرض مخططها
التشريعي لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي حازت به ثقة البرملان ،ولكن
الدستور أقرمبدأ التعاون ما بين املؤسسات الدستورية.
وفي هذا اإلطار ،نعتبر أنه من املفيد لتطوير العالقات ما بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية أن يتم بسط تصور الحكومة
للمشاريع والقوانين ذات األولوية بالنسبة للحكومة كي تتمكن من
تنفيذ برنامجها الحكومي.
السيد الوزير،
وألن ال�شيء بال�شيء يذكر ،فإننا نعتبر أنه من الضروري مضاعفة
املجهودات الحكومية املبذولة للتفاعل مع مقترحات القوانين التي
تقدم بها البرملان.
إننا نعتبر في فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب أن من معالم
التحول الذي يجب أن يصاحب هذه التجربة الحكومية هو التجاوب مع
املبادرات التشريعية للبرملانيين ،التي ال يجب أن تظل حبيسة الرفوف
واألقبية ،وأن تعرف طريقها إلى مسطرة املصادقة.
السيد الوزير،
نحن اليوم على مشارف نهاية السنة التشريعية األولى من هذه
الوالية ،وحجم االنتظارات الشعبية كثير ورهانات تحديث التشريعات
الوطنية في تزايد مستمر ،لذلك نعتبر أنه من املهم ،وانطالقا من
مخرجات الحواراالجتماعي ،إعطاء عناية خاصة ملشاريع القوانين ذات
الصلة بإنصاف الشغيلة املغربية وتمكينها من سائر اآلليات القانونية
والتنظيمية للنهوض بمهامها ،وهو األمر الذي يحتاج إلى الشروع في
مشاورات معمقة مع الفاعلين االجتماعيين للتوصل إلى رؤى متقاربة
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حول بعض القضايا األساسية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير ،كاين رد؟

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان ،الناطق الرسمي باسم الحكومة:
شكرا السيد الرئيس.
وطبعا الشكرللسيد املستشار.
أنا متفق معك ،العالقة ما بين الحكومة والبرملان هي التعاون
والتآزر ،وجميع القرارات ال ديال املجلس الدستوري وال ديال املحكمة
الدستورية تؤكد هذا املعطى هذا.
دبا اآلن بالنسبة للمقترحات ديال القوانين وال املشاريع ،الحكومة ال
تشرع من أجل التشريع ،الحكومة حينما تشرع تحذوها واحد املقاربة
ديال الكيف ما �شي ديال الكم ،ما يحتاجه املواطنون املغاربة.
بالنسبة للمقترحات ديال القوانين ،فين ما كانت اإلمكانية ديال
أن الحكومة تتجاوب إيجابا تتجاوب ،والدليل هو أنه غدا الحكومة
ستوافق على مقترح قانون تقدمتم به أنتم في الفريق ديالكم الذي يهم
األعمال االجتماعية ،أنتم والفريق ديال االتحاد املغربي للشغل.
بمعنى أن الحكومة تتجاوب ..وطبعا الفريق ديال االتحاد الوطني
للشغل أيضا املجموعة ،فالحكومة تتجاوب كلما كانت اإلمكانية ،لكن
هاذ املسألة هاذي ديال - ..وأنا سبق لي قلتها في اجتماعات سابقة -
هاذ املسألة هاذي ديال مقترحات القوانين تحتاج ما�شي فقط إلى أننا
نفعلو املسطرة ديال نصيفطو املقترح ونتسناو الجواب ،ولكن نحتاج
إلى واحد املساحة ديال االلتقاء نجلسو ونشتغلو فيها ،تعرفو الحكومة
ما هي األهداف التي ..والسياق ،وأنتم أيضا أشنو هوما اإلكراهات اللي
عندكم.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا معالي الوزير.
ننتقل إلى السؤال املوالي حول "مراقبة تدبير الدعم املمنوح
للجمعيات".
أعطي الكلمة ألحد املستشارين من الفريق الحركي.
تفضل السيد الرئيس.
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املستشارالسيد عبد الرحمان الدري�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
أخواتي املستشارات،
إخواني املستشارين،
السيد الوزير،
يحظى النسيج الجمعوي املتنوع بمصادر متعددة للدعم العمومي
وغيرالعمومي.
وعلى هذا األساس نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،حول التدابير
املتخذة لضبط نجاعة هذا الدعم وإرساء آليات فعالة ملراقبته.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
جواب السيد الوزير.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان ،الناطق الرسمي باسم الحكومة:
شكرا السيد الرئيس.
الشكر موصول للفريق الحركي والسيد املستشار املحترم على طرح
هذا السؤال املهم ،اللي تيتحدث على واحد من العناصر األساسية اللي
هي الدعم العمومي املوجه لجمعيات املجتمع املدني ،واللي باملناسبة هو
واحد من املحاور ،كيف ما قلت ،اللي في اإلستراتيجية الجديدة ،ألنه
أشنو العالقة اآلن؟ اآلن العالقة ما بين املجتمع املدني والدولة تتحدد
في الدعم فقط ،ما كاينش مجاالت واحدة أخرى ديال أنه تكون واحد
العالقات ما بين الدولة واملجتمع ،فقط هذا الدعم ،وحتى هذا الدعم
يثيرمجموعة من النقاشات في هذا املوضوع.
فتفاعال مع سؤالكم ،وجب التذكير على أن الدستور كرس املبدأ
املرتبط بالحكامة الجيدة وبإقرار الشفافية وربط املسؤولية ،وكاين
واحد املجموعة ديال املقتضيات القانونية وال من النصوص القانونية
اللي تتأكد على هاذ املسألة ديال االفتحاص وديال الجمعيات التي
تستفيد من الدعم العمومي:
 الظهيرالشريف املتعلق بحق تأسيس الجمعيات؛ القانون رقم  62.99املتعلق بمدونة املحاكم املالية؛ منشور السيد رئيس الحكومة  2014/2املتعلق بمراقبة املجلساألعلى للحسابات الستخدام األموال العمومية؛
 -منشور السيد الوزير األول املتعلق بالشراكة ما بين الدولة
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والجمعيات؛
 قرارلوزارة املالية بشأن الجمعيات التي تتلقى أيضا إعانات مالية.وأريد أن أكد في هاذ الصدد بأن الجمعيات املستفيدة من التمويل
كلها تخضع لرقابة املحاكم املالية كما تنص على ذلك املادة  86من
القانون السالف الذكر ،اللي هو القانون ديال مدونة محاكم املالية.
إضافة إلى ذلك ،وفي انتظار تحيين هاذ املقتضيات أو هاذ املنظومة
التشريعية والتنظيمية املرتبطة باملوضوع ،فإن الوزارة املكلفة
بالعالقات مع البرملان قد قامت بعدة تدابير لتطوير منظومة الشراكة
ما بين الدولة والجمعيات ،والسيما تعزيز تدابير مراقبة وتتبع وتقييم
التمويل العمومي ،إذ قامت في هذا الصدد بـ:
أوال ،إعداد التقرير السنوي ديال الشراكة ،اللي تيتحدد فيه عدد
املبالغ اللي استفاد منها املجتمع املدني من طرف املتدخلين العموميين،
املؤسسات العمومية والوزارات إلى غير ذلك ،فقدرنا نخرجو من 2015
إلى  ،2018احنا اآلن نشتغل على تقرير جديد ،وهاذ التقارير كلها
تتضمن واحد املجموعة ديال املعطيات الرقمية حول التمويل العمومي
املقدم ،وكذا املقترحات لتطوير هذه الشراكة وإحداث بوابة الشراكة
مع جمعيات املجتمع املدني ،لتكريس الشفافية باش ما تكونش جمعية
مستفيدة مرتين في نفس املشروع ،فهاذ البوابة غا تجاوب على هاذ
السؤال هذا والحق في الحصول على املعلومات إلى غيرذلك.
وبناء على التراكم الحاصل في مجال الشراكة مع الجمعيات ،وفي
إطار طبعا اإلستراتيجية الجديدة ،شرعت الوزارة في تنفيذ التدابير
التالية اللي منها:
 أوال ،تحيين منظومة الشراكة وتطويرها؛ تحديد معاييرمنح الدعم العمومي للجمعيات؛ تحديد طرق إبرام اتفاقيات الشراكة؛ وضع مساطرموحدة النتقاء الجمعيات؛ وضع آليات تمكن املمول العمومي من تتبع تنفيذ االتفاقات وأنهيعرف األموال اللي اعطى للجمعيات فين مشات؛
 إضافة إلى ذلك فإن قطاعات حكومية تعمل على تحيين بعضالنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة باملوضوع.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
التعقيب السيد املستشار..
تفضل.
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املستشارالسيد عبد الرحمان الدري�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
كما تتعرفو ،السيد الوزير ،طبقا لألحكام الدستور يعتبر املجتمع
املدني شريكا أساسيا واحنا هذا ما تنختلفوشاي فيه ،إال أنه ،السيد
الوزير ،كما تتعرفو أنه مجموعة ديال الجمعيات ،وكذلك هاذ الدعم
هذا كاين فيه متدخلين كثار ،منهم وزارات منهم كذلك جماعات،
وكيبقى هاذ املعايير ديال هاذ املسألة ديال الدعم وهاذ املنح اللي
تيتعطاو كيبقى فيها على حسب املعرفة أو القرب ديال الجمعيات أو
األشخاص لبعض املؤسسات ،وهذا خالق واحد املشكل كبير جدا في
هاذ القضية ديال املعايير.
السيد الوزير،
أنا ال أختلف ،وتنعرف بأنك ابن املجتمع املدني وجاي من املجتمع
املدني وتنعرف بأنك الهواجس واملشاكل كلها اللي تيعيش الجمعيات
تتعرفهم ،إال أنه غادي نرجعو دائما للعدالة املجالية ،وهنا في العدالة
املجالية تنلقاوعاوتاني حتى املجتمع املدني اللي في املناطق اللي هي بعيدة
عندو إشكال ألن ما كاينش ( ،)des sponsorsهاذ الناس اللي تيأطرو
معنا واحد املجال ثقافي ،مجال ريا�ضي ،مجال اجتماعي كبير جدا ،إال
أنه ما كاينش قوانين اللي تحميهم كذلك حتى هوما ،وحتى هوما حتى
الطريقة باش يوصلو للمنبع ديال هاذ املنح فيه إشكاالت كبيرة جدا،
وبالتالي هاذ االستراتيجية اللي تتهضرو عليها ،السيد الوزير ،تنتمنى وأنا
تنعرف بأن ما يمكنش غادي تغفلو على أنه هاذ التـأطيرديال الجمعيات
وكذلك املواكبة ديالهم ،وكذلك أنه يتنصفو بالخصوص املناطق اللي
هضرت عليها في هاذ القضية ديال الدعم ،ألنه هاذ املناطق بدون هاذ
الجمعيات اللي هو الشريك األسا�سي ديال املجتمع املدني ال للسيا�سي
وال للدولة.
وبالتالي البد ،السيد الوزير ،إلى كان من املمكن أنه انتوما تتخدمو
على هاذ االستراتيجية أنه يكون كذلك املشورة ديال هاذ الناس هاذو،
باش يمكن نوصلو لواحد املبتغى اللي كلنا تنقلبو عليه ،أننا نصفو هاذ
املجتمع املدني وكذلك تنعرفو حتى بعد املنابع ديال املنح اللي تتجي من
برا ،منين تتجي وكيفاش تتصرف وأن املعايير باش جات وانتوما عارفين
بزاف أنه كثيرالكالم على هاذ املسألة هذه.
كاين مسألة أخرى اللي هي مهمة وأنهم هاذ الجمعيات مطالبين كذلك
أنهم يعطيو الحسابات ديالهم للمحاكم ديال جرائم األموال وكذلك
( )la cour des comptesفي حين أنهم هوما اللي خص اللي يأطرهم في
هاذ االتجاه هذا السيد الوزير ،وبالتالي عليكم واحد املسؤولية كبيرة
جدا فيما يخص املجتمع اللي تنتمنى أن هاذ االستراتيجية اللي تتخدمو
عليها تجيب واحد املسائل اللي هي جديدة باش يمكن لنا نحصنو هاذ
املجتمع املدني اللي هو شريك أسا�سي.
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
ننتقل إلى السؤال األخيراملوجه إلى السيد وزيرالعالقات مع البرملان،
ويتعلق بـ"معالجة إشكالية االكتظاظ باملؤسسات السجنية ببالدنا".
أعطي الكلمة ألحد املستشارين من مجموعة العدالة االجتماعية.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد محمد بن فقيه:
شكرا السيد الرئيس.
السيدان الوزيران،
نسائلكم عن اآلليات والسبل املعتمدة ملعالجة هاذ الظاهرة ديال
االكتظاظ في السجون املغربية.
وشكرا.

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

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان ،الناطق الرسمي باسم الحكومة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا ،السيد املستشاراملحترم ،على طرح السؤال.
طبعا ،هاذ السؤال هذا وأنت من خالل االشتغال ديالك ،السيد
املستشار ،املنهي تتعرف بأنه تدخل فيه مجموعة العناصر ،بما فيه
السياسة الجنائية ،لكن أنا اليوم في إطار اإلنابة الدستورية أتولى
اإلجابة عن األسئلة املرتبطة باملندوبية العامة للسجون ،لذلك سوف
يكون جوابي مقتصرا على هذا الجانب ،والجوانب األخرى ربما هاذ
املوضوع إلى وصل املستوى ديال السياسة العامة آنذاك ربما يكون في
مكان آخروفي سياق آخريختلف عن السياق الحالي.
فتعتبرظاهرة االكتظاظ باملؤسسات السجنية من أبرز اإلشكاليات
التي تعاني منها املندوبية العامة ،على الرغم من نهجها الستراتيجية
موضوعية وهادفة تتفاعل مع املستجدات التي يمكن أن تعطي قيمة
مضافة.
على أي ،مجموعة من اإلجراءات اللي تتقوم بها هاذ املندوبية العامة
منها ،أوال ،استبدال املؤسسات السجنية القديمة واملتهالكة والتي تشكل
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خطرا أمنيا على النزالء ،باإلضافة إلى التوسيع ،باإلضافة ملجموعة من
األشغال األخرى.
وقد مكنت هذه اإلجراءات من تحسين الطاقة اإلجمالية لإليواء،
وبذلك انطلقت املساحة ،فضال عن تحسين ظروف اإليواء وجعل
الفضاء السجني يتوفرعلى جميع املرافق األساسية.
لكن رغم املجهودات األساسية املبذولة ،إال أن هناك مجموعة من
اإلكراهات بما فيها هاذ املوضوع هذا ديال االكتظاظ والتقليص من
نسبته.
كاين موضوع آخر التي تشتغل عليه اآلن املندوبية العامة هو نظام
تصنيف السجناء ،هاذ النظام للتخفيف من اآلثارالسلبية الناجمة عن
االكتظاظ وحماية أيضا السجناء فيما بينهم من بعض االعتداءات إلى
غير ذلك ،فبالتالي يتم تصنيفهم حسب السن ،حسب الجنس وحسب
الوضعية الجنائية ملراعة توزيع املعتقلين.
باإلضافة إلى تجويد ونجاعة نظام التصنيف ،اعتمدت املندوبية
في السنوات األخيرة على إحداث نظام جديد لتصنيف السجناء،
يرتكز على تقييم درجة الخطورة التي تختلف من سجين آلخر ووضع
فئات السجناء املختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من
املؤسسات مع مراعاة جنسهم.
ولفرض االنضباط والحد من خطورة بعض السجناء من جهة
أخرى ،إضافة إلى مجموعة من البرامج األخرى التي تشتغل عليها
املندوبية ،كبرنامج "تعايش" الذي شرع في إعداده سنة .2019
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
والتعقيب للسيد املستشار.

املستشارالسيد محمد بن فقيه:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
بطبيعة الحال هذه ظاهرة من الظواهر اللي هي مستفحلة واللي هي
عميقة وبنيوية في املجتمع املغربي ،اللي كتعاني منها جميع املؤسسات
السجنية في املغرب ،ويكفي فقط أنا أثمن املجهود اللي تتبذلو املندوبية
العامة إلدارة السجون ،ولكن املندوبية بطبيعة الحال هي كتنفذ واحد
السياسة جنائية فيما يتعلق بهاذ القضية ديال االعتقال.
تكلمتو ،السيد الوزير ،على تحسين ..أنكم تتهضرو على تحسين
ظروف إقامة السجناء ،أنا نعطيكم جوج ديال األمور جوج ديال
املعطيات:
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املعطى األول :يتعلق باملساحة املخصصة للسجناء ،إلى احصينا
 170.597املتر مربع ،ملي عدد الساكنة السجنية واملحصورة في نهاية
 89.731 ،2021تيعطيني ملي تنقسم ،تنلقى لكل سجين عندو 1.9
متر مربع ،معنى أنه هذاك السجين يعيش في قبر في حياته وهو في حالة
اعتقال ،وقد يعيش في قبر كما سنعيش كاملين فهاذ القبر هذا حتى
يبعث هللا ،هاذي املسألة األولى كأنك عايش فصندوق.
نمشيو للمسألة التالية الرقم الثاني اللي هو ديال املندوبية العامة
إلدارة السجون ،ملي تنهز امليزانية املرصودة املعتمدة فالتسيير تنلقاو
 866.433.000درهم ،ملي كنقسموها على هاذ العدد ديال السجناء
اللي هو  89.700كنلقاو بأن السجين كنخسرو عليه  26فاصلة �شي
حاجة قوول  27درهم فالنهار ،ما عرفتش هاذي واش ديال األكل
واش ديال وجبة واحدة وال ديال  3وجبات ،يعني كيفاش غادي نهضرو
اليوم نبداو نتكلمو على األنسنة ديال الظروف ديال االعتقال؟ كيفاش
غنتكلمو على املفهوم الحقوقي باملؤسسات السجنية؟ كيفاش غنتكلمو
اليوم على مؤسسات متهالكة ،كيف ما قلتو ،السيد الوزير ،اللي ما
فيها ال اإلنارة الكافية ،ما فيهاش التهوية الكافية ،ما فيهاش اآلليات
ديال التبريد ديال املأكوالت ،ما فيهاش اآلليات ديال التسخين؟ كيفاش
غنتكلمو اليوم على مؤسسات سجنية وكنتكلمو اليوم على إعادة
إدماج؟ كيفاش غنديرو لهاذ اإلدماج لهاذ الناس اللي كيتعتقلو فهاذ
الظروف هاذي؟ والحال أنه  %45أقول من هاذ العدد اللي هو معتقل
هو معتقل احتياطي ،وهذا إشكال تيتعلق بالسياسة الجنائية فعال.
اليوم ،من املسؤول؟ هذا هو السؤال اللي تنطرحو اليوم ،ألن اليوم
احنا جينا تنساءلو الحكومة ونساءلو هذا ،من املسؤول اليوم عن
السياسة الجنائية؟ أنا في اعتقادي بأن املندوب العام ما عندو حتى �شي
دور فهاذ املسألة هاذي؟ هوملي تيجيه األمرديال االعتقال خصويدخلو
وخا ما عندو منين يدخلو ما عندوش فين يدخل السجين ،وهو تينفد
األوامر وتيدخلو للسجن ،وخا عندو  200سجين ،تنجيبو لو  200وال
 300غيدخلها ،عندو  2000جابو لو  2000أخرى غيدخلها.
وبالتالي أن تنقول اليوم حان الوقت إلعادة النظر فهاذ املنظومة،
أوال ،في تفريد العقوبات وإعادة النظرفي املنظومة العقابية في البالد.
ثانيا ،كذلك فيما يتعلق بالقضية ديال االعتقال ،اليوم راه كنهضرو
القرينة ديال البراءة ديال املتهم ،احنا واحد العدد ديال الناس اليوم
كنعتقلوهم وهوما قبل ما يتحاكمو ،هذا إشكال خطير وخطير جدا،
وتنقول بأنه اليوم حان الوقت إذا ما كانتش الدولة قادرة تبني تدخل
مع القطاع الخاص وتبني �شي مؤسسات سجنية منتجة ومدرة للدخل..
وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.

10929

انتهى الوقت.
إذن ،السيد الوزير ،عندكم �شي تعقيب؟

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان ،الناطق الرسمي باسم الحكومة:
شكرا السيد املستشار.
أنا ،السيد املستشار ،أنا أتفق معك السيد املستشار فيما قلته،
هذا املوضوع خصو واحد النقاش مجتمعي بروية وبهدوء لكي نتفق.
متفق معك ،السياسة الجنائية حاضرة في هذا امللف بقوة ،ويجب
أن تكون موضوع مناقشة ،لكن ملي كنقولو بأن املندوبية اليوم ..أنا
متفق معك الرقم اللي اعطيتي باملناسبة هو  1.93متر هي املساحة
املخصصة اليوم لكل سجين ،ملي تفتح هذا النقاش املجتمعي اليوم،
وكتقول راه املؤسسة خصها تبني السجون إيوا تتسمع ذاك ال�شي اللي
ما على بالك ،ال ،وعالش؟ وهاذ الحكومة فين غادية ،وكذا ..ولكن هذه
أسئلة مجتمعية يجب أن نجيب عنها ،وخصنا نقدمو لها اإلجابات.
إلى خصنا نبنيو ،خصنا نبنيو ،وإذا ما خصناش نبنيو خصنا نعملو
�شي حاجة في القانون ،خصنا نعملوها ،لكن هذا املوضوع ال يجب أن
يبقى مؤجال ويجب أن نتناقش فيه ،لكي نخرج بتوصيات نطبقها في
املستقبل.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،معالي الوزير ،على مساهمتكم القيمة في هذه الجلسة
كذلك.
وننتقل إلى األسئلة املوجهة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي
واالبتكار ،ونرحب بالسيد الوزير معنا في هذه الجلسة ،ونستهل هذه
األسئلة بسؤال حول "الطلبة املغاربة العائدين من أوكرانيا بسبب
الحرب".
وأعطي الكلمة ألحد املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية لتقديم السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد القادرالكيحل:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
نسائلكم على مآل ملف الطلبة العائدين من حرب أوكرانيا؟
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيرللجواب.

السيد عبد اللطيف ميراوي ،وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي
واالبتكار:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أود في البداية أن أحيطكم علما بأن الوزارة قامت في مرحلة أولى
بإحداث منصة رقمية لجرد املعطيات ذات الصلة باملستوى الجامعي
للطلبة املغاربة العائدين من أوكرانيا وكذا تخصصاتهم ،وقد بلغ عدد
الطلبة املسجلين في هذه املنصة أكثر من  7200طالب %75 ،منهم
ينتمون إلى شعب الطب والصيدلة وطب األسنان ،وفي مرحلة ثانية تم
فتح منصة ثانية الستقبال امللفات اإللكترونية للطلبة ،حيث بلغ عدد
امللفات التي تم تحميلها باملنصة  3255ملفا %80 ،منها تخص الطب
والصيدلة وطب األسنان والتخصصات املرتبطة بها.
وضمن استشراف الحلول املمكنة ملعالجة الوضعية ،قامت الوزارة
بعقد لقاءات مكثفة مع شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة وكليات
طب األسنان بكل من القطاع العمومي والخصو�صي ،وقد خلصت
االجتماعات التشاورية التي تم عقدها مع مختلف شبكات مؤسسات
التعليم العالي املعنية على اعتماد مجموعة من املبادئ من أجل دراسة
إمكانية التحاق الطلبة املعنيين بمنظومة التعليم العالي ببالدنا ،حيث
تم اعتماد ما يلي:
 األخذ بعين االعتبار عدد املقاعد املمكنة إضافتها من طرفكل مؤسسة ،خصوصا في مجاالت الطب والصيدلة وطب األسنان
والبيطرة والهندسة املعمارية؛
 االعتماد على كل مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصةاملعترف بها من أجل املساهمة في هذا املجهود؛
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 دراسة كل حالة على حدة بالنسبة للتخصصات في ميادين الطبوالصيدلة وطب األسنان والبيطرة؛
 وسيتم تنظيم مختلف املباريات بعد عيد األضحى مباشرة ،على أنيتم حل هذا امللف نهائيا الشهراملقبل؛
 إضافة إلى ما سبق ،تم إجراء اتصاالت مع بعض الدول الصديقةبأوروبا الشرقية التي تتوفرعلى نظام تعليمي مماثل لنظيره بأوكرانيا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة للسيد املستشارمن أجل التعقيب.

املستشارالسيد عبد القادر لكحيل:
شكرا ،السيد الوزير ،على اإليضاحات واألجل اللي قدمتو لنا لحل
هاذ اإلشكال.
فيما يتعلق باملنصة ،كاين فرق بين املنصة األولى واملنصة الثانية،
وكاين أن حسب اإلفادة ديال اآلباء واللجنة ديال التتبع ،أن املنصة
الثانية فيها واحد النوع من الغموض وما كاينش واحد النوع من املتابعة
واملصاحبة ديال الناس ألنه شعرو بواحد القلق ،عالش كنلقاو كاين
الفرق بين املنصة األولى واملنصة الثانية؟ كيتساءلو على مواد ديال
االمتحانات ،اختالف األنظمة البيداغوجية تتخلق نقاش اللغة ديال
التدريس ،الناس قراو باألوكرانية وبالروسية ،إذن شنو هي اللغة ديال
املباراة؟ املستويات املتعددة فاملباريات( ،الكروك) اللي تلغات هاذ
السنة بسبب الحرب ،اللي هو بمثابة ديال ( )DEUGاللي هو السنة
الثالثة في النظام ديال أوكرانيا ،الطلبة ديال التخرج اللي مقبلين على
التخرج ،وكذلك راه ما كاينش غيرمشكل ديال املعادلة وديال الدخول،
هذا كاين مشكل االستفادة من الطاقات ،عندنا ناس اللي دارو الطب،
كان كيخصهم يشتغلوعلى األقل فاملستشفيات في العمل ديال التدريب
داخل املستشفيات ويعززو الطاقات داخل هاذ املستشفيات.

 خضوع الطلبة املسجلين بالسنة األولى بكل سلك أو دبلوم لنفساإلجراءات والشروط التي تسري على نظائرهم باملغرب بخصوص
الترشيح والتسجيل بمؤسسات التعليم العالي على الصعيد الوطني؛

إذن ،كذلك الوثائق العالقة اليوم فأوكرانيا بسبب الحرب ،إذن
هذا ملف ما فيهش غير الجانب التقني ،العلمي ،هذا فيه حتى الجانب
اإلنساني ،هناك جوج ديال األنواع:

 بالنسبة لتوزيع الطلبة سيتم اعتماد مبدأ االستحقاق حسبالنقطة املحصل عليها في كل املباريات الوطنية وعدد املقاعد املتاحة
بكل مؤسسة؛

كاين طلبة رجعو لبالدهم ،وكاين طلبة مشاو اختارو بلدان أخرى،
وكيمكن اللي اختارو بلدان أخرى فيهم اللي ما توفقش وكاين فيهم اللي
توفق ،فيهم اللي اخذا الصفة ديال اإلقامة ،فيهم اللي استافد من أنه
جا من بالد ديال الحرب ،فبالتالي هاذ الناس لباو النداء ديال صاحب
الجاللة ،رجعو لبالدهم ،كيخص هذا ،ألنهم اآلباء عندهم واحد
الحرج بذلو مجهود ،ومجهود معتبر وإمكانات كبيرة ،ولكن اللي كيخص
التواصل الدائم.

 إجراء مباراة مستوى "( "N-1سنة واحدة قبل) بالنسبة لجميعالطلبة املسجلين بمستوى " "Nبنفس التكوين؛

 اتخاذ إجراءات مصاحبة ملواكبة الطلبة الناجحين بكل مؤسسةللمصطلحات العلمية واللغات؛
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ما كاينش غير هاذ امللف ،كاين ملفات متعددة ،ولكن الناس ملي
ولدهم كيجي سنة دراسية ،كاين صدمة ديال الحرب ،إشكاالت نفسية،
وكيجي لهنا وكيلقا راسو ما قادرش يعاود ينسجم فبالدو ،هاذو ناس ألن
ملي كنهضرو املؤسسات ديالنا محدودة االستقطاب ما كتدخلش أوالد
املغاربة ،واش املغاربة كون لقاو كلية الطب هنا مفتوحة ،واحنا عندنا
الخصاص في كليات الطب ،وعندنا خصاص في األطباء ،ولكن الناس
اللي دخلو كلية الطب عدد قليل ،كون لقاو اإلمكانيات ما غيمشيوش
ألوكرانيا ،وما يمشيوش لعدد من الدول ،احنا مع الجودة ديال
التكوين ،مع التمييزديال أنه ما يمكنشاي يكون واحد النوع من التباين
في التكوين ،ولكن هاذي حالة استثنائية ،هاذو ناس عائدين من الحرب
بحالة نفسية سيئة ،تيخص يتعامل معهم بجدية أكبروبتواصل أكثر.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
ننتقل إلى سؤال موالي حول "التأخير في إصدار النظام األسا�سي
الخاص بموظفي املؤسسات الجامعية".
أعطي الكلمة ألحد املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل
لبسط السؤال.
تفضلي السيدة املستشارة.

أال تستحق هذه الفئة ،السيد الوزير ،اإلسراع بإخراج نظام أسا�سي
عادل ومنصف ،يليق بمكانتها داخل منظومة التعليم العالي ،ويلعب
دورا أساسيا في الرقي بالخدمة الجامعية وتجويد وضبط العالقات
املهنية داخلها؟
ولهذا نسائلكم ،السيد الوزير ،عن مآل النظام األسا�سي الخاص
بموظفي املؤسسات الجامعية للرقي بوضعية العاملين بها.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة املحترمة.
الكلمة لكم السيد الوزيرمن أجل الجواب.

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيدة املستشارة.
يعتبر تثمين الرأسمال البشري وتأهيله مدخال أساسيا ألي إصالح
منشود ،ولهذا الغرض وبالنظر إلى أهمية النظام األسا�سي ملوظفي
الوزارة في تطويرالتسييروالتدبيراإلداري ،فإن الوزارة بصدد:
 إعداد مشروع نظام أسا�سي جديد خاص باألطراإلدارية والتقنية،سواء العاملين باملصالح املركزية أو املؤسسات الجامعية؛

املستشارة السيدة مينة حمداني:

 -اعتماد نظام أسا�سي محفزيشمل جميع األطر؛

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
الشك أن الجامعات املغربية تحتاج إلى إصالح جذري وشمولي،
كيقوم على أسس مختلفة حتى ال نعيد إنتاج نفس األخطاء السابقة،
والتي ذيلت التعليم العالي والبحث العلمي فبالدنا بأسفل الترتيبات
الدولية فهاذ املجال.

 -إقرارنظام املباراة للتوظيف؛

وإن كان مشروع القانون املتعلق بتنظيم هذا امليدان ،حسب الوزارة
ديالكم ،يحرص على االنسجام مع توصيات تقريرالنموذج التنموي من
أجل تجويد حكامة املنظومة وتحقيق جودة التكوين والنهوض بالبحث
العلمي واالبتكار ،فإننا نتساءل معكم ،السيد الوزير ،عن مكانة
املوظفين داخل املؤسسات الجامعية ،والتي سبق وأكدتم أنهم مكون
أسا�سي وفعال بالتعليم العالي ،وأنهم يعتبرون من جنود الخفاء ،ويجب
أن تعطى لهم املكانة التي تليق بهم.
أليس من املجحف أن نطبق على هذه الفئة قانونا عاما ال يراعي
خصوصية االشتغال بقطع وخصوصية املرتفقين والهيئات التدريسية
بهذه املؤسسات الجامعية؟
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 وعند تغييراإلطارإحداث شبكة جديدة للترقي وتحمل املسؤولية؛ الرفع من قيمة التعويضات والتعويض عن األخطاراملهنية؛ الرفع من عدد األرقام االستداللية؛واعتماد التكوين والتكوين املستمراإلشهادي ضمن معاييرالترقي.شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
التعقيب السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة مينة حمداني:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزير.
في نفس السياق ،ما كرهناش منكم ،السيد الوزير ،أنكم تعطيونا
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واحد وقت زمني أو تاريخ لخروج هاذ النظام ،احنا فعال عرفنا بأنكم
بصدد إعداد هاذ القانون األسا�سي ،وإنما ما كرهناش نأخذ فكرة على
الفترة الزمنية اللي غادي يستغرقها هذا اإلعداد.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ننتقل إلى السؤال املوالي حول "تقليص سنوات الدراسة بكليات
الطب".

وفي نفس الوقت ،احنا متفقين معكم ،السيد الوزير ،بأن املشاكل
اللي يعاني منها هاذ موظفي املصالح املركزية وال املؤسسات الجامعية
هي مشاكل كثيرة ومتعددة ،جبتو جواب في هاذ املشروع اللي قلت عليه
على بعض النقط منها ،منها مثال غياب التعويض والتأمين على األخطار
املهنية ،والتكوين املستمراللي يكون إشهادي.

املستشارالسيد الخماراملرابط:

بغينا غيرنزيدو ،السيد الوزير ،إلى جات على خاطركم ،أننا كنالحظ
أن هناك نقص حاد في األطر اإلدارية في هذا الجامعات ،وبغينا نعرفو
واش كاينة �شي طريقة لتشجيع الناس اللي هم خارج هذا اإلطار باش
يولجو لهاذ امليدان؟

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
نسائلكم حول تصوراتكم من أجل تقليص سنوات الدراسة بكلية
الطب.

تنالحظو كذلك ،السيد الوزير ،أن هاذ املوظفين تيشتكيو من
االفتقار للوسائل ديال التكنولوجيا الحديثة باش تساعدهم في العمل
ديالهم ،على أن هاذ الناس هاذو تيتمناو لو كان تعطيهم األسبقية في
الولوج ملناصب املسؤولية.
وشكرا لكم.

الكلمة لكم ،السيد رئيس األصالة واملعاصرة ،فريق األصالة
واملعاصرة.

شكرا.

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

السيد رئيس الجلسة:

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:

شكرا السيدة املستشارة.
السيد الوزير ،هل هناك رد؟

شكرا.
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
السيدات والسادة املستشارين،
أود في البداية أن أحيطكم علما بأن دراسة إمكانيات تخفيض
سنوات تكوين األطباء من  7سنوات لـ  6سنوات ،يدخل في إطار تنزيل
الورش امللكي لتعميم التغطية الصحية لجميع الفئات املعنية بالتأمين
اإلجباري األسا�سي عن املرض ،وقد وضعت الحكومة استراتيجية
وطنية لالرتقاء باملنظومة الصحية ،تهدف إلى رفع نسبة التأطيرالصحي
املحددة وفق املعايير املحددة من طرف املنظمة العاملية للصحة،
وتتما�شى مع األهداف النموذج التنموي.

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
تعقيب قصير ،غير بغيت نقول بأن املوظفين والتقنيين ديال
الجامعات املغربية ،كيف ما قلتها ،هم جنود الخفاء.
احنا تنديرو واحد العمل اللي بغينا يكون عمل اللي غادي يخلي
املنظومة كلها ترقى ،واللي بغينا هو التكوين املستمر ،اليوم أش تيوقع؟
تيوقع املوظف تيدخل بـ ( )technicienوال باملاستر وكيوصل لواحد
أسميتو الترقية اللي صافي ما تيبقاش يزيد عليها.
في الدول اللي متقدمة كاين واحد الترقية اللي تتبقى مدى الحياة،
هاذ ال�شي خصنا نخدمو عليه ،عارفين الظرفية ديالنا كيدايرة اليوم،
عندنا ( ،)la loi 01.00 à changerعندنا (le statut des enseignants-
 ،)chercheursألول مرة تنتكلمو على ( )le statutديال املوظفين ،خصنا
نمشيو بالعقل حتى الحكومة ديالنا وحتى الرأي العام وحتى كل�شي يتقبل
هاذ املنظومة اللي بغينا نخدموعليها باش تكون عندنا تعليم عالي بجودة
وباملعاييرالدولية اللي كاينة.
شكرا.

وقصد الرفع من أعداد الخريجين وتعزيز اإلمكانات والقدرات
الطبية الوطنية ،التي يقتضيها إنجاح هاذ الورش ،تدارست الحكومة
إمكانية مراجعة مدة التكوين من  7سنوات إلى  ،6كما هو معمول به في
العديد من دول العالم كأوربا ،أملانيا ،إيطاليا ،إيرلندا ،عندها خمسة،
أمريكا عندها  ،4كندا عندها .4
ومن أجل تفعيل مقترح تقليص مدة التكوين قامت شبكة العمداء
كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بعقد سلسلة اجتماعات ،تمت
خاللها مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بهذه
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التكوينات ،وهاذ املقترح يضمن الحرص على مكانة وجودة التكوينات
بالكليات املعنية ،وخالل اجتماعها املنعقد بـ  18ماي صادقت اللجنة
الوطنية للتنسيق التعليم العالي على التعديالت املقترحة على دفاتر
الضوابط البيداغوجية والتخفيض من  7سنوات إلى  6بالنسبة لتكوين
دكتور في الطب.
هذا ،وتجدر اإلشارة إلى أنه سيتم رصد إمكانات املادية والبشرية
الضرورية ملواكبة ورش توسيع وتجويد عرض التكوينات بكلية الطب
والصيدلة وطب األسنان ،وكذلك وفق برنامج تعاقدي بين الحكومة
والجامعات والكليات املعنية %20 ،في الدخول الجامعي اللي غادي
نطلعو املقاعد في كلية الطب واألسنان والصيدلة ومن هنا  26غادي
ندوبليو عدد املقاعد بالنسبة للطب.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا معالي الوزير.
التعقيب السيد الرئيس ،تفضلو.

املستشارالسيد الخماراملرابط:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
إن تصوركم في إطاراملشروع اإلصالحي للقطاع ديال التعليم العالي
يهدف إلى بلوغ مجموعة من األهداف ،في مقدمتها الرفع من أعداد
الخريجين وتعزيز اإلمكانيات والقدرات الطبية الوطنية التي يقتضيها
إنجاح تنزيل الورش امللكي لتعميم الحماية االجتماعية ،سيما الشق
املتعلق بضمان الخدمات العالجية لجميع الفئات املعنية بالتأمين
اإلجباري األسا�سي على املرض.
إن هذا املشروع اإلصالحي الذي أعلنتم عنه نعتبره إيجابيا ،ونؤكد
على أهميته وراهنيته ،وذلك ألنه سيساهم  -ال محالة  -في حلحلة
معضلة الخصاص املهول الذي تعرفه املنظومة الصحية على مستوى
عدد املوارد الطبية والصحية عموما ،سواء على املستوى الوطني أو
الدولي.
فبالدنا تسعى من خالله تحقيق أرضية إلنجاح مشروع تعميم
التغطية الصحية ،الذي سيواكبه ارتفاع كبير في طلب الخدمات
الصحية بالقطاع العام.
وإذ نثمن قراركم الخاص بخفض عدد سنوات التكوين في الطب،
والذي ال يندرج فقط في إطار تحقيق الرغبة في إنجاح تعميم الحماية
االجتماعية ،بل إنه سيساعد في تحسين وضعية جامعاتنا ومستشفياتنا
في الترتيب العالمي املتعلق بالصحة ،والتي من بين معاييرها عدد األطر
الصحية املتوفرة ،إضافة إلى تشجيع االستثمار في الخدمات الصحية
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من طرف القطاع الخاص ،ألن تشجيع الخواص على االستثمارفي قطاع
الصحة ،يقت�ضي توفير موارد بشرية كافية لألطر الصحية ،سيما وأن
هجرة األطباء تعد بمثابة نزيف يؤثر بشكل سلبي على األمن الصحي
ببالدنا ،خاصة مع توالي األزمات الصحية على املستوى العالمي ،وهو
األمرالذي يتطلب حلوال استباقية لتفادي كل ما من شأنه أن يؤثرسلبا
على مزايا االستقرار الذي ننعم به في بالدنا ،تحت القيادة الرشيدة
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس ،نصره هللا.
فالكل يعلم ،السيد الوزير املحترم ،بأن عددا من األطر الطبية
املغاربة التي خرجت للخارج يقارب  7000طبيب ،بحسب إحصائيات
تعود إلى  ،2018فيما يقدر عدد األطباء الذين يغادرون اململكة للعمل
في الخارج بما يقدربـ  200و 300طالب سنويا.
وأمام هذا الوضع نخ�شى بأن ال تتمكن بالدنا من سد الخصاص
الكبيرفي األطباء ما لم يوقف نزيف هذه الهجرة الطبية إلى الخارج.
نظرا لضيق الوقت ،السيد الوزير ،نود تخفيض سنوات التكوين
بالنسبة لألطباء وتطويراملناهج الخاصة بتعليمهم وتكوين عبرالتقنيات
التكنولوجية الفائقة للتطور وفق التصور الذي تدافعون عنه في إطار
ما سميتمونه بالجامعة( ..كالم غيرمسموع) ،تماشيا مع الصناعة..
وشكرا جزيال.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
انتهى الوقت.
ننتقل إلى السؤال املوالي حول اإلجراءات..
التعقيب السيد الوزير؟
بقى ليك �شي شوية ديال الوقت ،ما بقاش ،بعض الثواني ،تفضل.

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
ال بغيت نأكد بأن هاذ القضية ديال سبع سنين ،ست سنين راه
الجودة ما غادياش تقاس نهائيا ،كتعرفو الجودة ديال الطبيب املغربي،
بغيت نعطيكم األرقام 1300 ،و�شي حاجة ،نقولو  1400طبيب اللي
كيخرج عندنا هاذ السنين دبا فالعام ،النص منهم كيم�شي ألوروبا.
إلى تبعتو ذاك ال�شي اللي كيدوز فالصحافة وبالخصوص الصحافة
الدولية ،الطبيب املغربي مطلوب لواحد النقطة إلى شفتو أملانيا
في أيامات الكوفيد حبسو الفيزا على العالم كامل إال الطلبة األطباء
املغاربة ،عندنا هاذ النزيف خصنا نتعاملو معا ما�شي غير باش نطلعو
املقاعد ديال كليات الطب ،ولكن راه كاين تحفيزات اللي خصنا
نعطيوها للشباب ديالنا باش يبقى.
وبغيت نرجع لنقطة..
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ال يمكن لو يرجع ،ألن عندو أسئلة يمكن يكمل ،نحترمو شوية ديال
الوقت باش نضبطو شوية الجلسة.
إذن دائما في نفس القطاع ،السؤال املوالي حول اإلجراءات املتخذة
للنهوض بقطاع التعليم العالي.
أعطي الكلمة ألحد املستشارين من مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل لبسط السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد لحسن نازهي:
نسائلكم ،السيد الوزير ،عن اإلجراءات املتخذة من أجل النهوض
بقطاع التعليم العالي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تفضلو ،السيد الوزير ،للجواب.

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
وهذا سؤال صعيب.
قلتيها ساهلة وخليتني.
وهي فالحقيقة ،اللي بغيت نشيرلو وهو اليوم التعليم العالي فالدول
العاملية الكل مساءل ،وهاذ ال�شي اللي عشناه هاذ السنين األخيرة
بالخصوص من عند هاذ الكوفيد ،كيساءلنا باش نراجعوالعقلية ديالنا
فتدبيرالتعليم على العموم ،ولكن تدبيرالتعليم العالي بالخصوص ،هاذ
ال�شي عالش درنا هاذ املخطط اللي خدمنا عليه ،هاذ املخطط لتسريع
تحويل املنظومة ديال التعليم العالي.
التسريع ،ألن عندنا مشاكل ولت كبيرة اليوم ،وخصنا نتعاملو معها
بواحد التحول اللي يكون سريع باش الرقمنة تكون داخلة ،اللي تنتمناو
هو يكون واحد التجاوب ال مع الرأي العام وال مع الرأي الداخلي ديال
الجامعات املغربية.
 أوال ،إصالح بيداغوجي شامل؛ ثانيا ،وضع األسس ديال البحث العلمي بمعايير دولية ،ألن بديناشفنا هاذ ال�شي تيندثر؛
 إرساء منظومة حكامة ناجعة؛ وباإلضافة إلى تفعيل الدور املحوري للمجاالت الترابية الليالنقاش اللي كان على صعيد الجهات ،بغينا الجهة تكون من الركائز
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ديال الجامعة ،وخا الجامعة عندها دور وطني ودور دولي ،ولكن بغينا
الجهة وبغينا الجهة تكون تشكل واحد النقطة أساسية في التطور ديال
الجامعة املغربية.
ودرنا واحد الجلسات ديال اإلنصات والتشاور اللي ربما ما متفقينش
على كل�شي ،ولكن هذا حضاري خصنا تناقشو عليه ،ربما راكم عارفين
جل النقاشات ،وغادي يتم هاذ املناقشة ديال هاذ املخطط العتمادو
إعداد خريطة الطريق للشروع في تنفيذه بعد املناظرة الوطنية التي
سيتم يعني انعقادها في سبتمبر ،إن شاء هللا.
شكرا.

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

املستشارالسيد لحسن نازهي:
شكرا ،السيد الوزير ،على اإلجابة.
من أجل دينامية اقتصادية ناشئة من خالل إطالق أوراش تنموية
على شكل استراتيجيات قطاعيات كبرى في مجاالت متعددة مثل
الفالحة ،الصيد البحري ،الصناعة ،التجارة ،السياحة ،الطاقات
املتجددة إلى آخره ،مجموعة ديال القطاعات ،أصبح ملحا إرساء إصالح
شمولي ملنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ،والذي ينبغي أن يقطع
مع االختالالت التي شابت مسيرة اإلصالح طيلة العشرين سنة املاضية،
ويحدث تحول نوعي على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي ،يجعلها
في مستوى التطلعات ليرتقي بها إلى التعاهدات القانونية امللزمة لجميع
األطراف بما فيها الوزارة.
إن ربط التعليم العالي والبحث العلمي بالتنمية الشاملة للبالد
يقت�ضي العمل على تطويراملنظومة الحالية وارتقاب مخرجاتها وترسيخ
نموذج بيداغوجي ،كيما قال السيد الوزير ،يمكن من مالءمة التكوينات
مع متطلبات االرتقاء باملجتمع والحاجيات الوطنية والجهوية ومع مهن
املستقبل والرفع من جودتها في مختلف األسالك الجامعية ،وخاصة
املؤسسات ذات االستقطاب املفتوح اللي تعرف اختالالت عميقة.
إن الضرورة امللحة لتحقيق تالقي اإلرادة السياسية مع اإلرادة
املجتمعية وتضافرهما في سبيل تحقيق اإلصالح الشمولي املنشود
يتطلب من الوزارة أن تكون قادرة على املحافظة على خط السيرفي اتجاه
األفق املرسوم والهدف املرسوم ،وعلى تمكين املوارد البشرية وتأهيلها،
ومواكبة تحقيق رهانات اإلصالح وعلى تحقيق النجاعة في التدبير ،كيما
قال السيد الوزير ،من أجل استعمال أمثل للموارد املادية واملالية وعلى
تدبير التحوالت من أجل ضمان الوصول إلى األهداف املسطرة وعلى
التقييم املستمر واملنتظم للمخرجات من أجل تصحيح مسار اإلصالح
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وعلى املعرفة الدقيقة باإلشكاالت الحقيقية التي تعرقل التغيير.

السيد رئيس الجلسة:

وطبعا لن ينجح اإلصالح في النهاية إال بتوفير املوارد الضرورية
لتحقيق الطفرات املمكنة وتوحيد الجهود في إطار مقاربة تشاركية
لتحقيق التغييراملطلوب.

شكرا السيد الوزير.
ننتقل إلى السؤال املوالي حول "املتفوقين في امتحانات الباكالوريا
والراسبين في مختلف املباريات ،تقدم به الفريق االشتراكي.

لذا ،وجب وضع حد للوضع املقلق التي تعيشه الجامعة املغربية
حاليا ،أمام توالي املشكالت وعدم اإلقدام الفعلي على معالجتها ،حيث
نتابع منذ شهور احتجاجات متواصلة لعدد من املدن الجامعية ،سواء
من طرف األساتذة الباحثين أو من طرف موظفي التعليم العالي.

املستشارالسيد السالك املوساوي:

وقد بلغت هذه االحتجاجات أوجها باإلقدام على خوض إضرابات
محلية وجهوية ( ،)l’ENSAM2 Casa( ،)l’ENCG1 Casaكلية اآلداب
بمراكش ،وذلك احتجاجا عن املشاكل التي تراكمت يوما عن يوم وعن
طبيعة تعامل الوزارة معها ،ومع مطالب األساتذة واملوظفين.

شكرا السيد الرئيس املحترم.
نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،عن الحلول واإلجراءات املمكنة
من أجل ضمان أحقية املتميزين من أصحاب شهادة الباكالوريا للولوج
إلى املعاهد واملدارس العليا.

لذا ،نطلب من السيد الوزيرالتعجيل باتخاذ اإلجراءات ملعالجة هاذ
املشاكل وتمكين الجامعة املغربية من الوسائل والشروط التي تؤهلها
لالضطالع بأدوارها في التعليم العالي والبحث العلمي والنهوض بها.

أعطي الكلمة ألحد املستشارين لبسط السؤال.
تفضل السيد املستشار.

وشكرا السيد الوزير.

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

شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:

شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير ،هل ترغبون في الرد؟

شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أود في البداية أن أحيطكم علما أن املؤسسات واملعاهد العليا
ذات الولوج املحدود تعتبر مؤسسات متخصصة في التكوين في مجاالت
ممهننة وذات قدرات استيعابية محدودة ،مقارنة مع الطلب املتزايد
لحملة شهادة الباكالوريا ،مما يستلزم وضع مسطرة تعتمد على معايير
موضوعية لولوجها ،وهكذا وعلى امتداد عدة سنوات تم اعتماد
االنتقاء األولي بناء على معدالت الباكالوريا ،إضافة الجتياز مبارات
كتابية كمسطرة أساسية لهذه العينة من املؤسسات.

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
بعجالة..

السيد رئيس الجلسة:
في بضع ثواني السيد الوزير.

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
غير بغيت نقول السيد املستشار بأن املطالب كبيرة و()le budget
ديالنا قليل 14 ،مليار الدرهم 1.200.000 ،طالب ،نخليك تدير
الحساب أنت 10 ،داملرات أقل من تركيا ،أقل من أفريقيا الجنوبية،
خصنا نتعاونو ،وبغيت نأكد على التعليم هو التمكين ،هاذ السرعة
ديال التحوالت خصنا نخدمو باش وليداتنا يكونو ممكنين ،املسالك ما
تيكونش عندنا التخصصات ما تيكونش فيهم مشكل ،ولكن املهارات
الذاتية والكفاءات األفقية والتمكين ديال اإلنسان هو اللي مازال
خصنا.
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion

1

Ecole Nationale Supérieur des Arts et Métiers

2

وحرصا على ضمان مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بين جميع
املترشحين لولوج هاذ املؤسسات ،اعتمدت الوزارة مجموعة من
اإلجراءات من بينها:
 الرفع من عدد املقاعد البيداغوجية املفتوحة للتباري بهاذاملؤسسات؛
 توحيد طريقة احتساب معدالت االنتقاء باحتساب معدلياالمتحانين الوطني والجهوي؛
 واعتماد التدبير االلكتروني ملباريات الولوج ،بغية تبسيط مسطرةالترشيح؛

10936

الجريدة الرسمية للبرملان

 تم أيضا اعتماد التدبير االلكتروني ()cursussup.gov.maو( )tafem.maكاع هاذ ( )les plateformesاللي تتعرفو ،وحاليا تنخدمو
على إرساء إصالح بيداغوجي شامل ومندمج لجميع مستويات التكوين
الجامعي ،ويرتكزعلى نظام توجيه فعال ،وكذلك اعتماد منصات رقمية
للتكوين البيداغوجي وإدراج الكفايات الذاتية والحياتية كجزء ال يتجزأ
من مسارالتكوين وتعزيزقابلية التشغيل لدى الخريجين.
شكرا.

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

املستشارالسيد السالك املوساوي:
شكرا ،السيد الوزيراملحترم ،على جوابكم.
كما يعلم الجميع أن التعليم العالي العمومي هو سلم الشعوب
للتنمية االجتماعية والرأسمال البشري الضروري للتقدم واالزدهار في
جميع املستويات واملحتضن الفعلي للبحث العلمي ،رغم كل االختالالت
التي يعاني منها.
لذا ،فإننا في الفريق االشتراكي نطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها
وإعطاء مزيد من االهتمام للرقي بهذا القطاع الحيوي.
السيد الوزيراملحترم،
إن تقدم اآلالف املتميزين في الباكالوريا إلى املباريات لولوج بعض
املدارس واملؤسسات الجامعية ككليات الطب واملدارس الوطنية
للتسيير والتجارة والهندسة ،مثال والحاصلين على معدالت قد تفوق
أحيانا  ،18/20دون الظفر بمقعد في مدرجاتها ،هذا األمر يبعث على
الحيرة ويؤدي إلى اليأس وإحباط التالميذ وأولياء أمورهم ،زد على ذلك
تزامن أغلب املباريات في تاريخ واحد.
وهذا يدعونا كذلك ،السيد الوزير ،إلى طرح السؤال على مدى
مصداقية نتائج الباكالوريا وجدواها ومدى وعي وزارتكم بهذه اإلشكالية
التي تتفاقم سنة بعد سنة.
وكذلك ما مصير املتميزين في الباكالوريا وهم راسبين في مختلف
املباريات؟
وفي الختام ،السيد الوزير املحترم ،نغتنم هذه الفرصة للمطالبة
بتنويرنا وتنوير الرأي العام الوطني بمصير الحوار املقرر القيام به مع
النقابة الوطنية للتعليم العالي ،الذي نأمل أن يكون نهاية لكل التوترات
بهذا القطاع.
شكرا السيد الوزير.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير ،التعقيب؟

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
غير نجاوب على واحد السؤال وهو أنا من الناس اللي ما كنبغيش
نتكلم على أشنو هي ( )niveauديال الباكالوريا ،اللي جا عندنا خصنا
نتكلفو بيه ،هذاك ..خصنا نعرفو أشنو غنعطيوه من بعد.
احنا خدامين على باش هاذ اإلصالح الجديد باش تكون واحد
املخرجات ( )l’Outputاللي بغينا نخدمو عليه ،أشنو بغينا التصور من
اإلجازة ومن املاسترومن الدكتوراه.
بغينا اللغات تكون ملزمة ،بغينا هاذ املهارات الذاتية والكفاءات
األفقية تكون ملزمة قبل ما ياخذ الدبلوم ديالو.
اللي بغينا هو ما يمكنش ندخلو كاع الطلبة كلهم لالستقطاب
املحدود ألن املقاعد راكم عارفينها ،اليوم عندا واصلة تقريبا لـ ،%20
تنتمناو فهاذ املرحلة ديال هاذ الحكومة نوصلوها لـ  %30من هنا لـ
 ،2026ولكن خصنا نعطيوها الوسائل ديالها باش يكون التأطير هو
هذاك وباش يكون التجهيز يكون متواصل ،ألن إلى جبنا كاع الطلبة
دخلناهم كلهم لالستقطاب املحدود غادي نخسرو كل�شي.
اليوم ،عندنا مدارس عليا اللي مطلوبة ومعروفة ،عندنا كليات ديال
الطب اللي تتعرفو القيمة ديالها ،خصنا نمشيو بتدرج وخصنا نعطيو
الوسائل اللي غادة تكون إن شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ننتقل إلى السؤال املوالي حول "االبتكار والبحث العلمي كرافعة
لتعزيزتنافسية االقتصاد الوطني".
الكلمة ألحد املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.
تفضل السيد املستشار ،عبد اإلله حفظي.

املستشارالسيد عبد اإلله حفظي:
السيد الوزيراملحترم،
البحث العلمي واالبتكاروتنافسية املقاولة.

السيد رئيس الجلسة:
تفضلو ،السيد الوزير ،للجواب.
سؤاله السيد الوزير ،االبتكاروالبحث العلمي وتنافسية االقتصاد.
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السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
أوال ،هاذ السؤال كيشكل واحد إحدى األولويات ديال التعليم
العالي اليوم ،ألن احنا خصنا نهضو بهاذ املوضوع.
املحور األول هو بحث علمي متميزمن خالل:
 تكوين جيل جديد من الدكاترة ،بغينا يكونو دكاترة بمعاييردولية؛ مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراهاللي غادي يخرج تقريبا في سبتمبرأو ال أكتوبر ،إن شاء هللا؛
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ننتقل إلى التعقيب ،السيد املستشاراملحترم.
تفضل.

املستشارالسيد عبد اإلله حفظي:

 إعادة تصميم جديد ومتناسق لبرامج منح التميزوالحركية وأبحاثالدكتوراه ،بإشراف مشترك بين الجامعة واملقاولة ،وكذلك بإشراف
مشترك بين الجامعة املغربية وجامعة دولية؛

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
احنا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب نعتقد بأن هذا موضوع
ال يحتمل املزايدات ،وبالتالي لن نزايد ألن هاذي مسألة اللي هي وطنية
واللي نعتقد بأن الزمن التربوي هو زمن يندرج في الزمن الطويل ،ألن ملي
تندخلو الطفل لالبتدائي باش أنه تنديرو سياسة جديدة ،راه خصنا 30
سنة أنه بعد باش نبداو نشوفو جني الثمارديالها.

 تشجيع املقاوالت على االستثمار في البحث التنموي ،بشراكة معمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي؛

وبالتالي مسألة أخرى هو أن بالطبع الزمن السيا�سي يختلف عن
الزمن التربوي ،ولكن احنا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب ليس لدينا
اصطفاف سيا�سي ،وبالتالي لسنا في املعارضة ولسنا في األغلبية ،لو
كنا في املعارضة لقلت لكم غنبدا التصنيفات العاملية إلى آخره ،احنا
بالنسبة لنا التصنيفات العاملية تذكرنا باملجهودات التي يجب أن تبذل
من طرف جامعاتنا ومن طرف أطرنا… إلخ ،هذا هو األصل بالنسبة لنا.

 اعتماد نموذج جديد سيادي لتمويل البحث العلمي ،اللي تيهدفإلعطاء دينامية جديدة للصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية
والتكنولوجية وتقوية موارده ،من خالل تعزيز تحصيل املساهمات
الحالية وتعبئة الفاعلين السوسيو اقتصاديين؛

 استهداف املجاالت اإلستراتيجية للبحث التنموي واالبتكارلضمانالسيادة ،يرمي إلى إنشاء معاهد بحث وطنية موضوعاتية بصفة
تدريجية ،لتطوير أنشطة البحث في امليادين اإلستراتيجية وتدوين
البحث العلمي من خالل مواكبة صفة بلد شريك في البرامج (Horizon
)21-27؛
 إعطاء األولوية لتشجيع البحث العلمي املشترك مع الدولاإلفريقية الصديقة ومراجعة برامج "فنكم".
واملحور الثاني هي منظومة االبتكارفي خدمة االقتصاد الوطني:

اآلن ،في االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،املنطلق ،عندنا منطلق،
بالطبع ملي نتكلمو على املنطلق هناك مآل وهناك بالطبع بينهما هناك
( )parcoursهناك سيرورة ،املنطلق ديالنا هو أن تكون إرادة سياسية
حقيقية إلرساء بحث علمي واعد ،سواء على الزمن الطويل ،سواء على
مستوى املستقبل املنظور أو املستقبل غيراملعلوم.

 تعزيز مجمعات االبتكار ( )les cités d’innovationوخاصة اإلطاراملتعلق بالحكامة؛

إشارة واضحة ،إشارة حقيقة اللي غادية إيجابية هو أنه ،وما
تبعوهاش بزاف ال مختصين وال مواطنين ،هو أن الوزارة الحالية تبدل
العنوان ديالها ما بقاتش الوزارة ديال التعليم العالي والوزارة ديال البحث
العلمي ،زادت واحد االختصاص اللي هو االبتكار( ،)l’innovationوهذا
بالنسبة لنا هذا هو األهم ،ألن فيها الرصف وفيها االنسجام والتناغم
ما بين البحث العلمي ،وتكلمتي على القطاع الخاص والقطاع العام،
البحث العلمي النظري األسا�سي الصلب ،الخام ،الذي يجب صقله
وتطويره من أجل يكون أنه من املداخل ديال البحث التطبيقي والتطوير
و( )la recherche et développementكذلك بالنسبة لالبتكاربالنسبة
( )l’innovationهاذي مسائل احنا نثمنها عاليا.

 إعداد برامج لتكوين مختصين في مجال تثمين البحث ونقلالتكنولوجيا.

بالنسبة ..إشارة إيجابية أخرى هو أن القانون املالي ديال 2022
رصد ميزانية من أجل املواكبة منها االبتكارفيها  250مليون درهم..

 تنويع مصادردعم وتمويل االبتكار؛ دعم الجسور بين الجامعات واملقاوالت عبر طلبات العروضلتمويل مشاريع البحث العلمي املشترك؛
 تبني النموذج الوطني للسياسة املؤسساتية لتدبيرامللكية الفكريةبالجامعة العمومية؛
 تشجيع انخراط الجامعة في إنشاء مقاوالت مبتكرة ،من خاللبرامج مقاوالتية؛
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السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

 300مليون..

املستشارالسيد عبد اإلله حفظي:

شكرا السيد املستشار.
الكلمة ألحد املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

..فيها  300مليون درهم ،باش أنه ولكن هي متوقفة على التوقيع.
تنتمناو أنها تولي  500مليون درهم في هاذ القانون املالي ديال .2023

تفضل السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:

املستشارالسيد لحسن آيت اصحا:

شكرا السيد املستشار.
إن شاء هللا تنمنى ذلك.

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة ألجل مالءمة التكوين مع متطلبات
الشغل وسوق الشغل.

السيد الوزير ،في بعض ثواني السيد الوزير.

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:

وشكرا.

أنا اللي بغيت نقول للسيد املستشار وهو سنين هاذي واحنا تنقولو
املقاولة تتقول الجامعة ما بغاتش ،والجامعة تتقول املقاولة ما بغاتش.
أنا تنقول لكم من هاذ املنبر الجامعة ديالكم ومفتوحة لكم وعندي
لقاءات متواصلة مع ( )la CGEM3أشنو بغيتو في هاذ  5سنين املاجية؟
أشنو بغيتو في هاذ  10سنين املاجية؟ وأشنو هو اللي خصنا نخدمو
عليها جميع؟ تكلمت على الدكتوراه املشتركة ولكن ما�شي غيرالدكتوراه
املشتركة ،حتى التكوين املشترك كيفاش نخدمو جميع ،غنحيدو هاذ
النقاش ما خصوش يبقى عندنا في هاذ البالد ،خصنا الثقة ،نخدمو مع
بعضيتنا ونعرفو أشنو بغينا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
دائما ارتباطا بهاذ السؤال هذا هناك سؤالين ترتبطهما وحدة
املوضوع حول "مالءمة التكوينات الجامعية مع حاجيات سوق الشغل".
ونستهلهما بسؤال أول لفريق التجمع الوطني لألحرار ،فليتفضل
أحد املستشارين لبسط السؤال.
تفضل ال�سي عبد الرحمان ابليال.

املستشارالسيد موالي عبد الرحمان ابليال:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
تيعاني بعض الخريجين ديال الجامعات من مشاكل تتعلق بصعوبة
اإلدماج في سوق الشغل ،مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة ،أشنو هي
االستراتيجية ديال وزارتكم ملعالجة هاذ املشكل؟
Confédération Générale des Entreprises du Maroc
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،للجواب على السؤالين معا دفعة
واحدة.

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أوال ،بغيت أحيطكم علما أن مالءمة التكوينات مع حاجيات
التنمية وسوق الشغل تشكل إحدى أولويات املخطط الوطني لتسريع
تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي (،)le PACTE ESRI 2030
اللي طلقتو الوزارة وفق مقاربة تشاركية ،شملت كافة الفاعلين.
تيهدف هاذ املخطط إلى الرفع من جودة ونجاعة املنظومة ،لجعلها
قادرة على رفع التحديات الحالية واملستقبلية وتقديم حلول مبتكرة من
شأنها أن تسهم في تسريع وثيرة التنمية االجتماعية واالقتصادية لبلدنا.
وفي هذا اإلطار ،وفي انتظار مخرجات املناظرة الوطنية ،شكلت
املناظرات الجهوية فرصة للتشاور مع جميع الفاعلين لبلورة مقترحات
وإجراءات عملية حول مساهمة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
واالبتكار في تعزيز االندماج االقتصادي للشباب ومالءمة التكوينات
الجامعية مع حاجيات سوق الشغل.
وبناء على استشراف حاجيات بالدنا من حيث الكفاءات واألطر،
ستتم تعبئة إمكانات الوزارة والجامعات وباقي مؤسسات التعليم العالي
لتكوين الرأسمال البشري املطلوب ،من خالل:
 -إرساء تصميم مديري لعرض التكوينات كفيل باالستجابة
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للحاجيات الحالية واملستقبلية ملختلف القطاعات؛

املستشارالسيد موالي عبد الرحمان ابليال:

 وضع برامج ومبادرات لتلبية بعض الحاجيات الخاصة لقطاعاتمعينة مع مالءمة وتنويع طرق التدريس بالتناوب على سبيل املثال؛

شكرا السيد الوزير.
احنا بداية تنثمنو التصور ديال الحكومة في هاذ املوضوع ،ألنه
حقيقة هذا موضوع قديم وجديد وموضوع ديال كل النقاش.

 اإلشراك املباشرللمحيط االقتصادي والشركاء في إحداث مسالكالتكوين وتطويرها وتقييمها.
وفي نفس السياق ،شرعت الوزارة في التوقيع على حزمة من
اتفاقيات الشراكة بغية تكوين أطر كفئة تستجيب ملتطلبات سوق
الشغل:
 اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي لتكويناملهندسين واألطر املماثلة 33.500 :في أفق  2025وكذا التقنيين:
 62.800في أفق 2025؛
 اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة لتكوينالجيل الجديد من األساتذة 96.500 :في أفق .2026
وتعمل الوزارة حاليا بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية على
إعداد:
 اتفاقية مع وزارة التضامن واألسرة لتكوين األطر املساعدةاالجتماعية 10.000 :في أفق 2030؛
 اتفاقية مع وزارة الصحة والحماية االجتماعية ووزارة املالية للرفعمن عدد األطباء والصيادلة وأطباء األسنان املكونين 14.123 :طبيب،
 1.390صيدلي 2.343 ،طبيب أسنان ،أي ما مجموعه  17.856في أفق
.26-25
ولتكريس مالءمة التكوينات مع حاجيات الشغل ،سيتم إرساء
إصالح بيداغوجي شامل ومندمج ،يرتكزعلى:
 نظام توجيه فعال وناجع؛ محتوى ومقاربات بيداغوجية متجددة ومبتكرة؛ منصات رقمية للتكوين البيداغوجي وإدراج الكفايات الذاتيةوالحياتية كجزء ال يتجزأ من مسارالتكوين.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،السيد الوزير ،على الجواب.
ننتقل إلى التعقيب ،وأعطي الكلمة للسيد املستشار املحترم من
فريق التجمع الوطني لألحرار.
تفضل ال�سي عبد الرحمان.

ولكن حقيقة خصها تكون عندنا واحد الجرأة في هاذ املخطط أو
هاذ اإلصالح باش نقولو بأن اليوم كاينين واحد الكليات وكاين شعب
اللي الزالت تستقطب أعدادا كبيرة من الطلبة ،ولكن سوق الشغل
الحالي ما�شي في حاجة لهاذ الخرجين ديال هاذ الكليات وديال هاذ
الشعب ،أو على األقل ليس في حاجة لهاذ العدد الكبير ديال الخريجين
اللي تيكون سنويا.
هاذ املسألة زادت في واحد من األسباب الرئيسية في البطالة في
بالدنا ،واحد األسباب الرئيسية في تراكم نسبة البطالة في هاذ اإلطار،
وبالتالي أنا ما تنعرفش ،وهاذ الحقيقة هي معروفة ويعرفها كل�شي ،ولكن
ما فهمتش عالش باقي هاذ الكليات وهاذ الشعب باقي مفتوحة إلى يومنا
هذا ،مفتوحة ومستمرة وباقي مستمرة وباقية تستقطب الطلبة بواحد
األعداد كبيرة جدا.
هاذي رسالة لكم ،السيد الوزير ،ولك الرسالة للطلبة وأولياء
األمر بأنه ضروري في التدقيق والتركيز في هاذ املسألة ديال التوجيه،
قلتو غادي يكون واحد اإلصالح بيداغوجي إلى آخره ،تنتمنى يأخذ بعين
االعتبار هاذ املسألة في القريب العاجل ،ألن هاذي مسألة استعجالية
جدا.
احنا كما قلنا مع التصور ديال الحكومة ،مع هاذ املخطط الوطني
اللي غادي يكون ،هاذ املخطط الوطني خص يكون فيه مسألتين
أساسيتين ،خصنا نشجعو التكوينات اللي عندها عالقة بسوق الشغل
وخص يكون الولوج لهاذ التكوينات سهل ومرن ،ما �شي صعيب ،وثانيا
خص تكون عندنا الشجاعة والجرأة باش نزولو بصفة نهائية التكوينات
والشعب اللي فقط تزيد في نسبة البطالة وتزيد في التراكم ديال هاذ
النسبة سنة عن أخرى.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة ألحد املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة في إطار
التعقيب.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد لحسن آيت اصحا:
السيد الوزيراملحترم،
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يشكل ضعف جودة الرأس املال البشري إكراها رئيسيا أمام النمو
االقتصادي في املغرب ،وينعكس هذا الضعف في تسجيل معدالت نجاح
جامعي منخفضة وللطالب التوجه نحو شعب دراسية ال تستجيب
لحاجيات املقاوالت ،وتسجيل النقائص على مستوى مكتسبات
وكفاءات الخريجين.

طلبتنا في سوق الشغل ،ولنا اليقين بأن توجهكم نحو إبداع جيل جديد
من اإلصالحات ملن شأنه أن يساهم في االرتقاء بمنظومة التعليم العالي
والبحث العلمي واالبتكار وجعلها قادرة على االستجابة بالشكل األمثل
ملتطلبات التنمية ومواكبة التحوالت الهيكلية واملتسارعة للسياق
الدولي في عدة ميادين ،ونعتقد بأن..

فاملقاوالت الخاصة في بعض القطاعات ترى بأن املرشحين الذين
يتقدمون لنيل فرص الشغل املعلن عنها ال يتوفرون على الكفاءات
األساسية املفروض اكتسابها بها في مختلف مسالك التعليم الجامعي،
بحيث ال تعثر املقاوالت على العناصر التي تتوفر على الكفاءات التقنية
املطلوبة.

السيد رئيس الجلسة:

وكما نعلم جميعا فإن الدور املحوري الذي تلعبه الجامعة
على مستوى التنمية املحلية والجهوية يستلزم ضرورة بلورة خطة
استراتيجية لعرض التكوينات عبر استشراف حاجيات القطاعات
اإلنتاجية ،من حيث الكفاءات ،وهو األمر الذي نلمسه من خالل
مبادرتكم إلى تنظيم املظاهرات الجهوية بشكل مكثف من أجل الوقوف
على مختلف املتطلبات التي تحتاجها الجماعات الترابية ،بالشكل الذي
سيمكن الجامعات من تنويع عروض التكوين املالئم لسوق الشغل.
وللتذكير ،فقد سبق لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره
هللا ،أن نبه إلى الخطرالذي يعتري نظام التعليم ببالدنا ،بحيث عبرعن
ذلك بكونه نظام تعليمي يستمر في تخريج أفواجا من املعطلين ،ولقد
وضع الخطاب امللكي السامي االهتمام على مكامن الخلل من خالل
التشديد على ضرورة ضمان مالءمة أفضل بين التكوين والتشغيل.
ولتصحيح هذا الوضع ،أكد صاحب الجاللة على ضرورة إعطاء
األولوية للتخصصات التي تمكن من الحصول على شغل وإرساء نظام
ناجح للتوجيه املبكر ،مع ضرورة وضع برنامج إجباري على مستوى كل
مؤسسة لتأهيل الطلبة واملتدربين في اللغات األجنبية.
ومن جهتنا نود ،السيد الوزير املحترم ،أن نعبر لكم عن تقديرنا
للمجهودات التي تباشرونها منذ توليكم مهام تدبير هذا القطاع ،ونحن
على قناعة تامة أن النجاح سيحالفكم ،خاصة وأن لكم من التجربة ما
يؤهلكم ملواجهة التحديات التي يعرفها القطاع ،ألننا نعي تماما أهمية
الرؤية االستراتيجية املتجددة التي تمتلكونها والتي تستمد أولوياتها من
البرنامج الحكومي ،في انسجام تام مع التوجهات االستراتيجية للنموذج
التنموي الجديد ،خصوصا تلك املتعلقة بتعزيز قدرات الرأس املال
البشري للمملكة وتطوير البحث العلمي واالبتكار ،بغية جعلهم رافعة
أساسية للتنمية الشاملة.
السيد الوزيراملحترم،
إن غياب الرؤية الواضحة لدى من سبقوكم في تدبيرشؤون التعليم
العالي أمر يؤسف له ،ألنه فوت على بالدنا العديد من الفرص التي كان
من املمكن أن تساعدنا على تفادي العديد من املشاكل الخاصة بإدماج

شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزير.
عندكم الرد؟
تفضلوا السيد الوزير.

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
غير النقطة اللي بغيت نشير لها بأن خصنا البد ما نتجاوبو مع سوق
الشغل ،واحنا عارفين بأن الشباب ديالنا كيقلب على لقمة العيش،
ولكن ما ننساوش بأن الجامعة عندها دور أيضا ديال التعلم وديال
املعرفة.
هاذ التكوينات اللي ربما تنتكلمو عليها بعض املرات بحال
السوسيولوجيا وال الفلسفة وال ..كاينين التكوينات اللي ربما كنشيرو
لها اليوم باألصابع هي البد ما خصها تبقى في الجامعات ،غير تنظن بأن
إلى كونا الشباب ديالنا وعندو اللغات ..املشكل الكبير اللي كاين اليوم
مطروح وهو الشباب كيم�شي يديرالقانون وال كيم�شي يديربالعربية ألن
ما عندوش اللغة.
احنا هذا اإلصالح اللي درنا اليوم في البرنامج الحكومي واللي ربما
سمعتو بالنسبة للتربية الوطنية وهذا اإلصالح اللي احنا غاديين فيه
على إلزام اللغات غادي يخلي الشباب ديالنا يم�شي يختاراملسالك ديالو
على قناعة ،وهذا اللي بغينا ،بغينا نتجاوبو مع سوق الشغل ،وبغينا
أيضا شباب اللي ربما حتى وليداتكم بعض املرات كتقول له سير دير
( )ingénieurكيقول ليك ما بغيتش بغيت نم�شي نديرالعلوم السياسية
وال العلوم القانونية ،خصنا غير نتجاوبو مع هاذ املشاكل اللي عندنا
اليوم ديال متطلبات سوق الشغل ديالنا وخص املحيط السوسيو
اقتصادي يكون را�ضي على الخريجين ديال الجامعة املغربية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ننتقل إلى سؤال موالي حول "النظام األسا�سي ألساتذة التعليم
العالي".
وأعطي الكلمة ألحد املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار
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لبسط السؤال.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد محمد البكوري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
إخواني املستشارين واملستشارات،
عرف النظام األسا�سي ألساتذة التعليم العالي جمودا منذ سنة
 ،1997مما أثرسلبا على وضعيتهم االقتصادية واالجتماعية.
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الظرفية وكنشوفو كيفاش غادي نحطو هاذ ال�شي ،وأنا كنت بغيت
باش يكون واحد اإلصالح شامل ما�شي نتكلمو على النظام األسا�سي
ونخليو القانون  ،01.00ونخيلو اإلصالح ،نتكلمو على كل�شي ،ويكون إن
شاء هللا عندنا واحد الجامعة مغربية اللي ترجع لبالصتها.
بغينا الهيبة ترجع للجامعة ،وبغينا يعني الرأي العام يثيق فالجامعة
املغربية ،ألن  %99ديال األساتذة الباحثين وديال اإلداريين والتقنيين
ناس اللي تيخدمو بتفان.

السيد الوزير،
أشنو كتشوفو غادي تديرو فهاذ النظام األسا�سي؟ التدابير املزمع
إحداثها أو إجراؤها إلبرازهاذ القانون األسا�سي الذي أصبح أساسيا.

اللي بغينا اليوم هو يكون واحد التجاوب مع الشركات ،وتجاوب مع
هاذ التكوينات اللي كاينة اليوم اللي مطلوبة ونتجاوبو مع هاذ التحوالت
السريعة ،شكون كان كينتظر هاذ ال�شي اللي عشناه هاذ العامين؟ كاين
اللي ما عمرو سمع ال بـ ( )ZOOMوال بـ ( )TEAMSوال بحتى �شي حاجة،
اليوم كل�شي غادي تيتغير ومزال ما وقفناش مزال السنين املقبلة غادي
تشوفو عاوتني تغيرات كبيرة ،هاذ ال�شي هو عالش خصنا نستقطبو
الكفاءات اللي غادة تجينا من الدكتوراه ومن بعد تاخذ املنصب ديالها.

شكرا السيد الرئيس.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،من أجل الجواب.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
باش نكون نختصرفي الجواب ديالي ،ما يمكنش يكون �شي إصالح إلى
ما كانش عندنا موارد بشرية مؤهلة ،ما كاينش �شي إصالح في العالم إال
ما كانوش الجامعيين واألساتذة الباحثين واإلداريين والتقنيين مؤهلين
وكيخدمو بتفان.
اليوم ،هاذ ال�شي اللي ما تدارش في عشرين عام وال ثالثين عام ،ما
نطلبوهش لهاذ الحكومة في ست شهور وال سبع شهور ،احنا بتواصل
كبير فهاذ الظرفية اللي كاينة اليوم راكم كتعرفوها ،ظرفية صعيبة
بالنسبة لينا ،بالنسبة للعالم ككل ،ومع ذلك كاين اللقاءات متواصلة،
اللي بغينا وهونستقطبوكاع الكفاءات باش تجي للجامعة املغربية ،ذاك
ال�شي عالش تكلمت لكم قبيلة على الجيل الجديد ديال الدكاترة ،بغينا
دكاترة اللي كيتكلمو اللغات ،بغينا دكاترة اللي كيعرفو املهارات الذاتية
والكفاءات األفقية اللي كيكونو ( )des coachesألن تيكون فاملدرج
خص األستاذ يكون قادر باش غير يستقطب املشاكل اللي كاينة عند
الطالب ،وبغينا يكون التحفيز ،والتحفيزهو املهم ألن البحث العلمي من
الركائز الكبيرة ديال التعليم العالي ،إلى ما كانش البحث العلمي وإال ما
كانوش أساتذة جامعيين كيديرو البحث العلمي راه غادي يولي إعدادية
وال غادي يولي (.)lycée
إذن احنا خدامين على هاذ املشروع ديال النظام األسا�سي وبتنسيق
مع جميع الفرقاء ،راه النقاشات كانو قبل ما تجي هاذ الحكومة ،واحنا
مازالين متواصلين مع بعضنا باش يكون عندنا �شي صيغة اللي نكونو
متافقين عليها كلنا %95 ،ديال النقاش راه احنا ساليناه ،دبا كنشوفو

شكرا السيد الوزير.
شوية ديال املرونة ،ألنه في سؤال آخرترك واحد الدقيقة و 30ثانية
ما استعملهاش ،صحيح ،ياك؟
شكرا على التتبع.
إذن التعقيب ،السيد الرئيس ،التعقيب لكم.

املستشارالسيد محمد البكوري:
شكرا ،السيد الوزير ،على الجواب ديالكم.
أعتقد ،يمكن هذا هو الجواب فهاذ األجوبة اللي اعطيت كاملين اللي
أثلج الصدرديالي .أكيد أنكم واعون بأهمية العناية بامللف املطلبي ديال
رجال التعليم العالي بصفة عامة ،ألنه في اعتقادنا نجاح أي إصالح البد
ما يكون مرتبط بالعناية واالعتناء بالعنصر البشري كيف قلتو ،السيد
الوزير ،ومواكبته على كافة املستويات وتوفير كذلك كافة إمكانيات
النجاح له.
إذن البد أن تأخذوا بعين االعتبار نجاح اإلضراب الوطني األخير اللي
كان التقرير حسب ما سمعناه  %100نجح ،وهي رسالة واضحة لكم
وللحكومة ،السيد الوزير ،من أجل تطبيق هذا النظام األسا�سي رغم
الصعوبات اللي تذاكرتو عليها والحالة االقتصادية ...إلخ ،وهو باعتبار
أن هذا أحد املداخل األساسية لرفع االحتقان عن الجامعة ،هذا
من شأنه كذلك أن يشحذ الهمم ويرفع املعنويات ويضمن االنخراط
الفعلي والتام للسيدات والسادة واألساتذة الباحثين في إنجاح اإلصالح
املنشود.
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السيد الوزير،
أساتذة التعليم العالي يعانون كثيرا كما يعلم الجميع على مستوى
تشجيع البحث العلمي ،لذا فإننا نطالبكم كحل مرحلي باالشتغال على
إقرار إعفاء ضريبي على البحث العلمي ،والذي من شأنه أن يساهم في
رفع األجور التي بقيت مجمدة منذ سنة  ،1997تاريخ إقرار القانون
األسا�سي ألساتذة التعليم العالي ،أي منذ  23سنة لم تستفد هذه
الطبقة من أي زيادة ولو درهم واحد لألستاذ الباحث ،فنحن نريد
الوصول إلى املغرب الرقمي والجامعة الرقمية ،واألستاذ ال يزال يعيش
على هذا الحال ،هناك تناقض في هذه املعادلة.
لذلك ،فإنه أصبح من املستعجل اإلسراع في إصالح النظام األسا�سي
لنساء ورجال التعليم لكي يرفع هذا الحيف عن هذه الشريحة والطبقة
املتنورة داخل املجتمع.
وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
ننتقل إلى السؤال املوالي حول "جودة التكوينات الجامعية" ،الذي
تقدم به املستشاران خالد السطي ولبنى علوي.
أعطي الكلمة ألحدهما لبسط هذا السؤال.
تفضلي السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة لبنى علوي:
شكرا السيد الرئيس.
باسم االتحاد الوطني للشغل باملغرب ،نسائلكم ،السيد الوزير،
عن جودة التكوينات الجامعية في برنامجكم وعن االستعمال األمثل
للموارد البشرية في قطاعكم.
وشكرا.
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أوال ،أحيطكم علما بأن التقييم وضمان الجودة يعتبر من أهم
مرتكزات التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار ،فلم يعد املطلوب
اآلن هو التكوين فقط ،بل توفيرتكوين ذي جودة.
وفي هذا السياق ،تم إحداث الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة
التعليم العالي والبحث العملي بموجب القانون رقم  80.12كمؤسسة
عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية وباالستقالل املالي ،ويعتبر هذا
اإلحداث خطوة مهمة إلرساء أسس نظام وطني للتقييم وضمان الجودة
للمنظومة.
وفيما يخص جودة التكوينات ،البد من التذكير بأن فتح مسالك
التكوين باملؤسسات الجامعية مشروط بحصول هذه املسالك على
االعتماد من طرف الوزارة ومن طرف الوكالة.
وقبل عملية االعتماد يتعين إخضاع مشاريع املسالك إلى عملية
التقييم ،التي تقوم بها الوكالة بإشراك مجموعة من األساتذة والخبراء،
ويتم هذا التقييم عن طريق التأكد ،أوال ،عن مدى مطابقة هذه
املسالك لدفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية وكذا مدى استجابتها
ملعاييرالجودة ،سواء تعلق األمرباملؤسسات الجامعية أواملؤسسات غير
التابعة للجامعات أو مؤسسات التعليم العالي الخاص.
وفي نفس السياق ،يتم تتبع املسالك بعد اعتمادها عبرثالث آليات:
اآللية األولى :التقييم الذاتي لهذه املسالك التي يتعين على املؤسسات
القيام بها سنويا وكذا عند طلب تجديد االعتماد؛
اآللية الثانية :تتبع الوكالة لعينيات من املسالك املعتمدة ،بحيث
يتم فحص الوثائق ،وكذا القيام بزيارات ميدانية للتأكد من مدى
احترام هذه املسالك ملختلف الضوابط ومالحظة كيفية سير عملية
التكوين؛
اآللية الثالثة :التقييم املؤسساتي الذي يعتبر من بين أهم املهام
املنوطة بالوكالة ،ويتم إنجازه من طرف خبراء الوكالة على مرحلتين:
 -أوال ،مرحلة دراسة تقريرالتقييم الذاتي؛

السيد رئيس الجلسة:

 -ومرحلة الزيارة امليدانية للمؤسسة من طرف الخبراء.

شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة لكم السيد الوزيرمن أجل الجواب.

ويهم هذا التقييم خمسة محاور أساسية:
• الحكامة؛

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:

• البحث العلمي؛

شكرا السيد الرئيس.

• الحياة الطالبية؛

شكرا السيدة املستشارة.

• خدمات املؤسسة املقدمة للمجتمع؛

غيرباش ما نخليش هاذ السؤال اللي كان من قبل ،أنا ما عندي حتى
مشكل ندافع على هاذ القضية ديال الضريبة على البحث العلمي ،ولكن
اللي ما دارش البحث العلمي ما غياخذش النصف ديال (.)salaire

• وكذا التكوينات.
وتجدراإلشارة إلى أن هذه الزيارات امليدانية تمكن الخبراء من اللقاء
بمختلف الفاعلين ،بما فيهم األساتذة والطلبة والشركاء السوسيو
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اقتصاديين ،مما يتيح التأكد من حسن سيرعرض التكوينات.

منهي؛

السيد رئيس الجلسة:

 تحسين شروط التمارين التطبيقية داخل املختبرات مع فرضإلزاميتها؛

شكرا السيد الوزير.
التعقيب السيدة املستشارة املحترمة ،تفضلي.

املستشارة السيدة لبنى علوي:
باسم االتحاد الوطني للشغل باملغرب البد من تجديد التأكيد على
أن اإلصالح البيداغوجي يقت�ضي فتح حوار مجتمعي بمشاركة مختلف
املهتمين واملتدخلين ،لتفادي مآل نظام "البكالوريوس" ،الذي تم
توقيفه بعد سنة فقط على تطبيقه ،ولذلك نثيراملالحظات التالية:
 ضعف الولوج للتمارين التطبيقية ،حيث يعاني الطلبة في بعضالكليات من صعوبات في إجراء التجارب املخبرية وفي القيام ببعض
الدراسات امليدانية ،ويضطر العديد من األساتذة املشرفين على هذه
التكوينات إلى دعوة الطلبة للمساهمة في تمويل األنشطة العلمية
والدراسات امليدانية والخرجات العلمية؛
 غياب العدالة املجالية في توزيع املسالك الجامعية؛ عدم احترام الغالف الزمني للتعلم في غياب تام للمراقبة ،مما يؤثرعلى الجودة؛
 اعتماد أساليب تقليدية للتقييم والتقويم.وفي هذا اإلطار ،فإننا في االتحاد الوطني للشغل باملغرب ،واستنادنا
إلى املالحظات املسجلة ،ندعو إلى:
 ضرورة وضع حد لالحتقان غير املسبوق الذي يعيشه القطاع منخالل حوار جاد ومسؤول مع النقابة املغربية للتعليم العالي والنقابة
الوطنية للتعليم العالي ،واإلسراع بإخراج النظام األسا�سي الخاص
باألساتذة الباحثين والنظام األسا�سي الخاص باملوظفين ،خصوصا بعد
النجاح الكبيرالذي عرفه إضراب األساتذة الجامعيين؛
 توسيع الطاقة االستيعابية لبعض التخصصات ذات االستقطاباملفتوح واعتماد العدالة املجالية ،مع تحسين شروط التمدرس داخل
املؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املفتوح؛
 تنزيل مبدأ التناوب اللغوي املنصوص عليه في القانون اإلطارومأسسة التكوين واإلشهاد املزدوج واملشترك بين مؤسسات التعليم
العالي الوطنية والدولية؛
 رقمنة التسجيل في املسالك الجامعية ،مع إخضاعه لضوابطومعاييراستحقاق وتكافؤ الفرص؛
 تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي فيما يتعلق بمواكبة التخرجمن أجل تيسير اندماج الحاصلين على الشواهد في محيطهم السوسيو

 تعزيز التعليم بالتناوب وتحسين شروط وظروف التعليم عن بعدبشكل يضمن حق الطلبة في الولوج ملختلف املسالك؛
 معالجة صعوبات ولوج طلبة بعض املاسترات للمباريات املعلنعنها بسبب اشتراط بعض اإلدارات تسميات محددة ،حيث يتم إقصاء
طلبة درسوا نفس املواد بسبب التسميات ،وهو ما يضطرهؤالء الطلبة
في الكثيرمن األحيان إلى البحث عن شواهد تثبت مجال تخصصهم.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
انتهى الوقت.
ننتقل إلى السؤال املوالي حول "تقييم تجربة الكليات املتعددة
التخصصات" ،تقدم به فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب.
تفضلي السيدة املستشارة لبسط السؤال.

املستشارة السيدة سليمة زيداني:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
نسائلكم ،السيد الوزير ،عن تقييم تجربة الكليات املتعددة
التخصصات.

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

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيدة املستشارة.
أوال ،التقييم كاين املجلس األعلى اللي دار واحد التقييم اللي
ربما أنا تنقول لكم باش تمشيو تقراوه وتشوفوه ،واحنا كوزارة ملي
تقلدت هذه املسؤولية طلبت باش يكون واحد التقييم اللي على النواة
الجامعية كلها ،ولكن بكليات متعددة التخصصات ديال الناظور ،تازة،
ورزازات ،كذلك املدرسة العليا للتكنولوجيا ديال خنيفرة ،ديال كلميم،
املدرسة الوطنية للتجارة والتسييرديال الداخلة ،كلية العلوم القانونية
واالقتصادية ديال قلعة السراغنة ،وهذه الدراسة اللي غادي نخرجوها
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في األسابيع املقبلة ،ولكن غادي نعطيكم غيربعض املقتطفات.
هذا التقييم كيبين عن وجود عدة نقاط ضعف ،أوال ،سواء تعلق
األمر بالتأطير البيداغوجي أو أنشطة البحث باش ما نقولش منعدمة،
وكنعرفو بأن ال جامعة بال بحث علمي ،اإلشكاالت املتعلقة بالتدبير
والحكامة ،وفضال عن إكراهات ذات الصلة بالحياة الطالبية واالندماج
االقتصادي واالجتماعي.
ما غاديش نطول عليكم ،ألن هذا التقييم هذا غادي نخرجوه في
األسابيع املقبلة ،أظن إن شاء هللا قبل هاذ العطلة الصيفية.
هاذ ضعف اإلنتاج العلمي في أغلب هذه املؤسسات هو ضعف
تواجد األساتذة ،ما كيكونوش ساكنين ،وغياب تكوينات ديال الدكتوراه
وكذلك الخزانات وكذلك كاع املسائل اللي كتخلي عالش تنتكلمو على
التمكين.
كتعرفو اليوم وربما انتوما تتعرفو هاذ ال�شي أحسن مني ،بأن
اليوم الشركات فاش كيطلبو من املحيط السوسيو اقتصادي كيطلب
لينا ..كيقول لنا بغينا وليدات وبنيات يكون عقلهم يكون ما�شي عامر،
يكون كامل ،خص يكون ممكن باش يتجاوب مع هذه التحديات
وهذه التحوالت اللي كاينة ،راكم تتعرفو اليوم اإلنسان تيكون عندو
التخصص ولكن عامين وثالثة وال ربما عام وكيخصو يدير تخصص
آخر ،اليوم الجامعة ولت جامعة مدى الحياة ،ما بقاتش جامعة اللي
تنجيو وتناخذو منها كارطونة وتنمشيو ،خصو يجي يقرى ويم�شي ويرجع
يم�شي ويرجع ،وهذا هو املآل ديال الجامعة الدولية ،هذا هو اللي خصنا
نخدمو عليه جميع وتنظن بأن..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا معالي الوزير.
التعقيب السيدة املستشارة املحترمة.

املستشارة السيدة سليمة زيداني:
السيد الوزير،
ال يسعنا إال التنويه بالدينامية التي أحدثتم في هذا القطاع وبالبعد
التشاوري الذي حرصتم على إعماله ،عبر تنظيم املناظرات الجهوية،
وعطفا على سؤالنا وعلى ضوء الجواب الذي تفضلتم به يهمنا أن نؤكد
ما يلي:
إن الرهان املركزي اليوم يجب أن يظل هو الجودة ،ذلك أن العبرة
ليس بالكم ،بل يجب الحرص الكبير على وجود العرض البيداغوجي،
ألن العديد من التقارير خلصت إلى أن هذه التجربة تمت على حساب
الجودة ،في العديد من الحاالت كنا في الواقع أمام ثانويات تعرف
خصاصا في كل �شيء ،في األساتذة واملدرجات واملوظفين واالعتمادات،
لذلك فإن املهم اليوم ليس هل سنتوقف عن بناء املزيد منها أم ال؟ بل
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األساس هو القيام بتقييم موضوعي على أساس منهج النقد الذاتي،
كي ال نعيد في املستقبل أخطاء مشابهة ،وكي ال تظل الجامعة والطلبة
مختبرا لبعض التجارب الفاشلة.
لن نمل من ترديد أن أحدا مداخل التطوير وتحديث منظومة
التعليم العالي يمروجوبا عبرالعناية بالشغيلة وتمكينها من كافة ظروف
العمل الالئق وتحسين وضعيتها املادية لتحفيزها على االنخراط أكثر في
اإلصالح.
نعتبر أنه من األفضل عدم تشتيت اإلمكانيات واملوارد التي تعاني
من النقص أصال ،وباملقابل يجب تركيزالجهود لتشييد أقطاب جامعية
جهوية كبرى ،يتعين أن تضطلع باإلضافة إلى أدوارها التعليمية بمهام
ثقافية وفكرية ،نحن في أمس الحاجة إليها.
ختاما ،نتساءل ،السيد الوزير ،عن رفضكم التجاوب مع الطلب
املتكرر إلحداث نواة جامعية بإقليم وزان ،رغم توفرالوعاء العقاري.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
السيد الوزير ،استنفذتم الوقت وما كاينش إمكانية ..بغيتي تجاوب
باقي عندك ،السيد الوزير ،أسئلة موالية ويمكن تستغل..
إذن ننتقل إلى سؤال موالي حول "تعميم املنح الجامعية".
أعطي الكلمة ألحد املستشارين املحترمين من فريق التجمع الوطني
لألحرارلبسط السؤال.
تفضل موالي مصطفى.

املستشارالسيد موالي املصطفى العلوي اإلسماعيلي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
متى سيتم تعميم املنح الجامعية على األقاليم الفقيرة ،نموذجا
إلقليم خنيفرة ،وزان؟
وما اإلجراءات املزمع اتخاذها إلعادة النظرفي كل القرارات التي تحد
من تعميم املنح الجامعية؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيرللجواب.
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السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار.
هاذ السنة املقبلة راه احنا غادي نخدمو مع وزارة الداخلية باش
يكون عندنا واحد الرؤية اللي تكون مالئمة ،هاذ املشاكل اللي كاينة
ديال املنح ،أنا ملي شفت تعميم املنح الجامعية تخلعت ما يمكنش
نديرو التعميم ،خصنا نوصلو املنحة للناس الضعفاء ،الناس اللي
تيحتاجوها ،أما الناس اللي الباس عليهم ما خصهمش ياخذوها ما�شي
معقول.
وأنا ما�شي مع التعميم ،أنا مع نوصلو املنحة للشابات والشباب
ديالنا اللي ما فحالهمش ،وهذا هو اللي خصنا نخدمو عليه اليوم باش
تعرفو بأن عندنا  408.000منحة على الصعيد الوطني ،فهاذ السنة
املالية ديال هاذ العام زدنا بطلب مني  250مليون درهم كلها درناها
فاملنح ،ما درناها ال في بحث علمي وال فتطوير البيداغوجية ،درنها
فاملنح 408.000 ،تقريبا عندنا أكثر من مليون طالبة وطالب ،واحنا
بعاد على التعميم ،ولكن اللي تنتمناو هي فهاذ البرنامج الحكومي إن
شاء هللا نوصلو ما بين  50و %60ديال الطلبة باش نعرفو بأن العدد
ديال الطلبة هو مازال وكيتزايد ،فكل عام تقريبا عندنا ما بين  8و%10
ديال الطلبة الجدد ،اللي بغينا هو تكون تكافؤ الفرص وتكون املنح ملي
تتعطى تعطى على حقها وطريقها.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
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غالبيتهم ينتمون لألسر املعوزة وذوي الدخل املحدود ،لذلك فإن
أسباب نزول هذا السؤال في هذا الوقت بالذات له سنده في كون أن
نسبة الطلبة املستفيدين من املنح الجامعية تراجعت بشكل كبير،
نموذج أقاليم خنيفرة ،الناظور ،الدرويش وتطوان ووزان على وجه
التحديد ،بحيث أن كاينة تقريبا  700طلب تتوفرفيها شروط االستفادة
ولم تستفد.
السيد الوزيراملحترم،
إن الطلبة كانوا يأملون تعميم استفادتهم من املنح الجامعية
ليتفاجؤوا بتراجع نسبة املستفيدين من املنحة ،خاصة وأن غالبية
طلبة هذه املناطق ينحدرون من أسر ضعيفة الدخل ،علما أنهم
يضطرون إلى التسجيل في الجامعات التي تكون بعيدة عن مقرسكناهم.
أمام غياب نواة جامعية قريبة من الطالب بعد عزمكم توقيف
برنامج إحداث  33نواة جامعية في غياب أحياء جامعية كافية ،تبقى
املنحة الوسيلة الوحيدة للتخفيف من أعباء الدراسة الجامعية ،وعدم
االستفادة منها يساهم بشكل كبيرفي تف�شي ظاهرة الهدرالجامعي ،خاصة
في صفوف الطالبات ،إضافة إلى إكراهات أخرى مرتبطة بالتحرش
والبعد عن األسرة وعدم االستفادة من املنحة والسكن الجامعي.
لذا نطالبكم ،السيد الوزير ،باإلسراع في مراجعة الطريقة املعتمدة
في تقديم املنح لفائدة طلبة التعليم العالي ،وملا ال تعميمها؟ خاصة وأن
أقاليم كثيرة قامت بتعميم املنحة على طلبتها واالشتغال بسرعة على
توفير السكن الجامعي من أجل إعطاء فرصة لطلبتنا لكي يدرسوا في
أجواء تطبعها الشفافية وجعل االستفادة من املنح أكثرعدالة.

شكرا السيد الوزير.
التعقيب ،السيد املستشار ،تفضل.

وفي هذا اإلطار ،ندعوكم إلى توسيع التنسيق مع مجالس الجهات
لتعميم هذه املنحة ،بهدف ترسيخ أسس عدالة مجالية في إطارالجهوية
املتقدمة التي انخرط فيها املغرب ،الهدف من هذا التنسيق..

املستشارالسيد موالي املصطفى العلوي اإلسماعيلي:

السيد رئيس الجلسة:

مشكورون ،السيد الوزير ،على جوابكم ،ولنا اليقين التام بأنكم
ستبذلون مجهودات لتعميم االستفادة من املنح الجامعية في صفوف
الطلبة بجميع ربوع اململكة.

شكرا السيد املستشار.
انتهى الوقت.
السيد الوزيرمازال عندكم شوية ديال الوقت.

السيد الوزير،
احنا معكم أن فعال الفئة املحتاجة والهشة والفقيرة هي الش خص
تعطى األولوية ،ولكن ملي كتدعم املنح الجامعية راك تدعم طلب
العلم ،فلذلك ما تدعمش األسر ،طلب العلم ،فلذلك التعميم ضروري
ولكن يجي في مرحلة ثانية ،ألن اآلن هو يكون األصل هو تعميم الفئة
الهشة.

أنا كنواعدكم غادي نراجعو الكيفية ديال املنح ،ولكن ما تكونوش
خاطئين في حقنا ،ألن ما نقصناش املنح زدنا ،كانت  395.000ورديناها
.408.000

إن الجميع يدرك األهمية التي تكتسيها هذه املنح بالنسبة للطلبة
الجامعيين ،خصوصا املنتمين للهوامش والعالم القروي والذين

هاذ ال�شي اللي تتقولو ديال بأن كاينين أقاليم اللي كانت بالنسبة،
لـ ( )pourcentageهذاك ( )pourcentageراه ما عندو حتى �شي حاجة

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
املراجعة راني اشرت ليها.
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علمية ،راه واحد النهاروقفو وقالو هاذوك الطلبة اللي عمرو قالو ،%70
وال  %80وال  ،%60ولكن هذه السنين األخيرة ،هاذ العام هذا بزاف
الطلبة دخلو لـ ( ،)plateformeاحنا دبا حليناها قبل دبا �شي شهر هذا
باش محلولة.
إذن ،ملي غادي تشوفو الطلبات غادي يكونو كثار بزاف ،وبزاف
الطلبة مساكن اللي من وسط ضعيف وما عمروش ،ما فراسهومش،
أنا دبا عندي طلبات وما عنديش كفاش ندير لهم ،هنا خص يكون
تحسيس وخصنا نراجعو الكيفية باش كنعطيو املنح ،وخصنا نرفعو
من عدد املنح.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
إذن ننتقل إلى سؤال آخر هذه املرة حول "وضعية األساتذة
الباحثين" ،تقدم به مجموعة الدستوري الديمقراطي االجتماعي.
أعطي الكلمة ألحد املستشارين لبسط هذا السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد الكريم شهيد:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
حسب ما جاء في معرض جوابكم في جلسة عمومية بمجلس
املستشارين أن تعديل النظام الخاص باألساتذة الباحثين وتحسين
وضعيتهم االعتبارية يندرج ضمن أولويات الوزارة ،كما أكدتم أنه
تم إعداد صيغة من هذا النظام وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء
االجتماعيين.
هذا النظام ،حسب ما جاء في كلمتكم ،سيعمل على إرساء إطار
قانوني تحفيزي لهذه الفئة من األستاذة ،مرتكزا في مضامينه على ثقافة
األداء واملردودية.
اليوم ،السيد الوزير املحترم ،أوال ،نسائلكم عن مجهودات الوزارة
لتحسين ظروف عمل واشتغال األساتذة الباحثين والنهوض بأوضاعهم
املهنية واالجتماعية؟
ثانيا ،ما هي املكانة التي خصصها برنامج إصالح الجامعة املغربية
لهذه الفئة ،باعتبارهم عنصرا أساسيا وفاعال في أي إصالح ملنظومة
التعليم العالي والبحث العلمي ببالدنا؟
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،للجواب.

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
هذا السؤال جاوبت عليه قبيلة ،ولكن نقدر ربما نأكد بأن احنا
كنآمنو بأن ما كاينش �شي إصالح إذا ما كانش املوارد البشرية والكفاءات
اللي تتطلب هذه الوضعية هاذي ،إذن عندنا اعتبار كبير بالنسبة
لألساتذة الباحثين وكذلك اإلداريين والتقنيين.
أنا كأستاذ جامعي ديما كان التميزوديما كان الوسط الجامعي ،ديما
كان التحفيزمشروط مع العمل.
اليوم اللي احنا خدامين عليه واللي كنتمناو ،إن شاء هللا ،نحاولو
نديرو هذا املشروع ديال النظام األسا�سي الجديد ،راكم ربما انتوما في
هاذ امليدان راكم تتعرفو بأن اليوم كانت عندنا ( )PH5( ،)PA4و()PES6
احنا مشينا في واحد التوجه اللي تكون فيه ()Maître de Conférence
و( )PESويكون التحفيز والتميز هو اللي غادي يكون األسا�سي بالنسبة
للنظام األسا�سي الجديد.
اللقاءات راهم يعني مكثفة ،وتنظن بأن غادي نوصلو للحل اللي
غادي ير�ضي الجميع.
شكرا.

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

املستشارالسيد عبد الكريم شهيد:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
كما تعلمون أن موضوع األساتذة الباحثين تحول اآلن إلى موضوع
الساعة بين األساتذة والوزارة ،وامتد النقاش حوله إلى درجة أنه أصبح
يلقي بظالله على مسارالدراسة بالجامعات املغربية ،حيث أن النقابات
تعلن بين الفينة واألخرى عن إضرابات ،ال�شيء الذي يؤدي إلى توقف
الدراسة ملدد متباينة وفي أوقات عصيبة ،غالبا ما تتزامن واالمتحانات
واالستعدادات لنهاية السنة الجامعية
السيد الوزير،
إن هذه الفئة من األساتذة تأمل كثيرا في تسريع الحكومة بإصدار
Professeur-Assistant

4

Professeur Habilité

5

Professeur de l’Enseignement Supérieur

6
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نظام أسا�سي لألساتذة الباحثين ،استجابة لتطلعاتهم ومطالبهم،
خاصة وأن تصريحكم مؤخرا ،السيد الوزير ،حول إعداد مشروع
النظام األسا�سي ونصوص تطبيقية املرتبطة به ،بعث ب�شيء من األمل
لدى األساتذة الباحثين ،لكن عامل الزمن والتأخير أثار التوتر بين
الوزارة واألساتذة ،ومما زاد من حدة األمور منشوركم املوجه إلى رؤساء
الجامعات املتعلق بالتوظيف ،حيث اشترطتم إتقان املرشحين حملة
الدكتوراه باللغة العربية ،لغة أجنبية أخرى ،وهو األمرالذي ال ينسجم
مع املنطق ،ألن الطلبة يدرسون بلغة واحدة طيلة مراحل التكوين
الجامعي إلى حين الحصول على الدكتوراه.
وبغض النظر على املواقف املختلفة واملتباينة بين الهيئات النقابية
لألساتذة الباحثين والوزراء ،فإننا من موقعنا كمنتخبين نناشدكم،
السيد الوزير ،األخذ بالحسبان عامل الزمن ،ونؤكد على تسريع إخراج
هاذ امللف للوجود مراعاة لهاته الفئة من األساتذة ،ملا لهم من دور
أسا�سي ومحوري في مستقبل الجامعة املغربية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير ،هل لكم تعقيب أو رد؟
تفضلوا السيد الوزير.

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
السيد املستشار،
شرت لواحد النقطة اللي ما غاديش نغيرها فالعقلية ديالي ،الجامعة
املغربية كتوظف الكفاءات ،اليوم عندنا وليدات فاملدرجات ،بغيت
أحسن أستاذ جامعي فالعالم يكون عندي فاملدرج.
أرسلت دورية لالستئناس لرؤساء الجامعات باش فالتوظيفات
تكون توظيفات معقولة وشفافة ،ودكتور اللي ما كيتكلمش على األقل
العربية والفرنسية وال العربية واإلنجليزية وال ،..كيفاش بغيتي نديرو
فاملدرج الجامعي ،واش بغيتي وليداتك يكونو حاضرين؟
الكفاءة هي األولى ،بغينا دكاترة من الجيل الجديد قبل ما يوصلونا،
عندنا اليوم دكاترة اللي الحمد هلل يقدرو يتباراو ويدخلو للجامعة
املغربية ،وبغينا تكون الشفافية ،وغادي نتبعها بنف�سي ،رسلتها
لالستئناس ،ولكن غادي نتبع توظيف بتوظيف ،هاذي ما فيها ال نقابة
وحتى �شي واحد ،النقابة متفقة معايا ،النقابة ديال التعليم العالي
متفقة معايا ،ألن خصها تكون الشفافية ،هاذ ال�شي اللي كنسمعو راه
كثير ،هاذ ال�شي بغينا نحبسو منو ،ما غنحبسوش ربما كامل ولكن بغينا
نقصو منو ،نقدرو ربما ما نتافقوش على �شي حوايج آخرين ،ولكن على
الشفافية ما غنتنازلش عليه.
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا معالي الوزير.
ننتقل إلى آخر سؤال فهاذ السلسلة ديال األسئلة التي استمعنا
إليها ،واملوجهة إلى قطاع التعليم العالي.
هاذ السؤال األخيريتعلق بـ"مصيرالنواة الجامعية والكليات املتعددة
االختصاصات" ،تقدم به الفريق الحركي ،لذلك أعطي الكلمة ألحد
املستشارين من هاذ الفريق لتقديم هاذ السؤال.
تفضلوا السيد الرئيس.

املستشارالسيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزيراملحترم،
أمام تردد الحكومة في الكشف عن موقف واضح عن مآل الكليات
املتعدد التخصصات ومختلف املؤسسات الجامعية امللتزم بها في املرحلة
السابقة ،وألن املبررات املقدمة غيرمقنعة ،نعود مرة أخرى لنسائلكم،
السيد الوزيراملحترم ،عن مآل هذه املشاريع الجامعية املهمة في العديد
من األقاليم.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
الكلمة لكم السيد الوزيرللجواب.

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار.
من أولويات هاذ الوزارة هي إرساء تصميم مديري وطني لعرض
التكوينات ،وفق مقاربة استشرافية لرصد الحاجيات الحالية
واملستقبلية ملختلف القطاعات اإلنتاجية من حيث الرأسمال البشري.
غادي نرتكزو على املخرجات ديال اللقاءات الجهوية ،اليوم ما
كاين�شي نواة اللي لغينها ،حتى حاجة ما ملغية ،احنا درنا غير()moratoire
حتى نساليو النقاش ونديرو التصميم املديري.
هاذ الكليات املتعددة التخصصات اللي كاينة واللي خدامة ،خصنا
نتعاملو معها باش نعاونو ويرجعو هاذ النواة وهاذ الكليات ،حتى هوما
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نعطيوهم الوسائل باش يخدموويكونوالتكوينات اللي كاينين فيهم يكونو
بحال التكوينات اللي كاينين في املدن الكبرى ،واعتبار الجهة شريكا ،أي
حاجة خصها تدار غنتفاهمو مع الجهة أشنو هو التصور ديال الجهة،
وأشنو هو التصور الوطني.
هاذ ال�شي كلواحنا جايين ليه ،ولكن أي نواة كاينة أوأي كلية متعددة
التخصصات اللي كاينة اليوم غادي نتعاملو معها باش نتعاونو ،باش
يوليو مركبات جامعية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
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تراعي الخصوصيات اإلقليمية ،وحظيت بموافقات رسمية ملجالس
الجماعات والسلطات العمومية وبدعم مالي من األقاليم.
وأنتم ،السيد الوزير ،خصكم..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير ،هل هناك رد؟

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار:

شكرا السيد الوزير.
تفضل ،السيد الرئيس ،في إطارالتعقيب.

الرد اللي غادي نرد وهو ،كيف ما قلت السيد املستشار ،أنا متفق
معك هاذ امليادين هاذي ما فيهاش السياسة ،خصنا نكونو عند حسن
الظن ديال سيدنا هللا ينصره ،وخصنا يكون رأسمال بشري مكون
ّ
أحسن تكوين ،اإلنسان يكون َم ْمكن.

السيد الوزير،
نعود مرة أخرى لفتح موضوع املؤسسات الجامعية امللتزم بها في
املرحلة السابقة ،في ظل عدم وضوح موقف الحكومة املطبوع بالتردد.

لحد الساعة ،أنا تنقول لكم بأن كاين تصميم مديري وطني على
جميع التكوينات في املغرب ،وخصنا نتعاونو كلنا باش اللي بغيتيها
لولدك تبغيها لوليدات الناس اللي ما فحالهمش ،هذا هو اللي بغيت
نقول لك السيد املستشار.

املستشارالسيد مبارك السباعي:

وأنتم ،السيد الوزير ،دبا كتقولو بأن ما كاين حتى �شي إلغاء،
نتمناو هاذ املسائل ،وكيف ما جاء في التعقيب ديال السيد املستشار
بأن كاين عدم الرؤية أو غياب الرؤية للحكومات السابقة ،نتمناو من
هاذ الحكومة تكون عندها رؤية واضحة وصادقة ،ونتمناو من الكالم
ديالكم يكون ،السيد الوزير.
أوال ،كما تعلمون ،السيد الوزير املحترم ،قطاع التربية والتكوين
مؤطر برؤية إستراتيجية إلصالح محددة بأجندة زمنية وبقانون إطار،
مما يفرض تجاوز منطق التشخيص ومواصلة اإلصالح ،مستحضرين
في هذا اإلطار ما جاء في إحدى الخطب السامية لصاحب الجاللة امللك
محمد السادس نصره هللا وأيده ،حيث قال جاللته:

"ذلك أنه من غير املعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط
جديد ،خالل كل خمس سنوات ،متجاهلة  البرنامج السابق ،لذا
فإنه ال ينبغي إقحام القطاع التربوي في اإلطارالسيا�سي املحض ،وأن
ال يخضع تدبيره للمزايدات أو  الصراعات السياسية" ،انتهى نطق
صاحب الجاللة ،امللك محمد السادس نصره هللا.
ثانيا ،كما تعلمون ،السيد الوزير املحترم ،املؤسسات امللتزم
بها وعددها  34ليست كلها كليات متعددة التخصصات ،وعلى هذا
األساس كاين واحد العدد ديال املؤسسات هي باألهمية بمكان ،احنا ما
تنقولوش باش نكونو كل إقليم أو ال كل اسم نعطيه كلية أو ال جامعة..
بل ضمنها العديد من املدارس العليا للهندسة والعلوم التقنية ومهن
الرياضيات والعلوم التطبيقية والتكنولوجية والعلوم االقتصادية
والقانونية والشرعية وغيرها ،والتي تمت برمجتها بمقاربة مجالية،

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
وبذلك نشكركم على مساهمتكم القيمة في هذه الجلسة.
وننتقل لسؤالين موجهين لقطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية،
وبهذه املناسبة نرحب بالسيد الوزير معنا في هذه الجلسة والسيد وزير
العدل والسيد الوزيراملكلف بامليزانية.
إذن على بركة هللا ننتقل إلى هذين السؤالين ،ونستهلهما بسؤال أول
حول "برنامج الوزارة لتسريع وثيرة إصالح املساجد املغلقة".
وأعطي الكلمة ألحد املستشارين املحترمين من الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية لبسط هذا السؤال.

املستشارالسيد محمد صبحي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
الزالت العديد من املساجد التي تم إغالقها من أجل اإلصالح تنتظر
تسريع هذه العملية حتى يتم فتحها في وجه املصلين.
شكرا السيد الوزير.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيرمن أجل الجواب.

السيد أحمد التوفيق ،وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أشكرالسيد املستشاراملحترم على سؤاله وفريقه.
فيما يتعلق بهذا السؤال ،كاين تقريبا  9ماليين ديال األمتار مربعة
ديال املساجد ،الحمد هلل 9 ،ماليين بمعنى كنتساءلو كيفاش يمكن
أن الواحد يدبر أسمو ديالها ،املتابعة ديالها وكلها ،والسيما في العالم
القروي قديمة ،وفي الطبيعة ،وفي العالم كذلك الحضري كاين عدد
ديال املشاكل.
ففي إطار تحسين حكامة تدبير برنامج تأهيل املساجد ،قامت وزارة
برصد اعتمادات مالية مهمة تقدر بـ  300مليون درهم سنويا ،لكن
هنالك تقريبا  200حتى لـ  250مسجد جديد ُيغلق ،فالوزارة ما بين أنها
تبني مساجد جديدة أو تصلح املساجد اللي خصها تصلح وبين أنها يااله
تتواكب هاذ العملية.
ومع ذلك عملت على:
 تعزيز آليات تنفيذ البرنامج وتحسين التأطير التقني للمندوبياتالجهوية واإلقليمية؛
 ووضع مساطر وبرامج معلوماتية خاصة بتنفيذ البرنامج وتقييمنجاعتي؛
 وإبرام اتفاقيات التعاون مع عدة مؤسسات عمومية وشبهعمومية ،كالوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية ،ووكالة رد االعتبار
وإنقاذ مدينة فاس بالنسبة ملشاريع فاس ومكناس ،ووكالة تنمية أقاليم
الشمال بالنسبة ملشاريع جهة طنجة -تطوان -الحسيمة ،مؤسسة
العمران بالنسبة ملشاريع مدينتي مراكش والصويرة ومؤسسة إدماج
السكن بالنسبة ملشاريع مدينة الدارالبيضاء.
وقد أسفرت املجهودات املبذولة منذ سنة  2011إلى حد اآلن على
تأهيل  1382مسجدا من أصل  ،3665بكلفة إجمالية تقدر بـ  2املليار
و 412مليون ،وإنجاز خبرة تقنية لـ  5029مسجد ،بكلفة إجمالية بلغت
 152مليون درهم.
بالنسبة للمساجد املغلقة املتبقية والتي تناهز  ،2283ألن من 11
قلت لكم تقريبا كل سنة تتزاد واحد  ،200فتتوزع كالتالي 539 :في
طور التأهيل بكلفة إجمالية قدرها  1مليار و 32مليون 519 ،مسجد
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في إطار الدراسات والتراخيص ،وبالرغم من املجهود املالي الذي بذلته
الدولة ومساهمة املحسنين لتأهيل املساجد املغلقة الزال هناك 1225
مسجدا يتطلب تأهيلها حوالي ملياري درهم.
والسالم عليكم.

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

املستشارالسيد محمد صبحي:
السيد الوزيراملحترم،
نشكركم على اهتمامكم وأنكم ال تدخرون جهدا في مهمتكم،
وكنشكروكم على األرقام اللي اعطيتونا والعدد ديال املساجد واملبالغ
املالية ،إال أنه ،السيد الوزير ،كاين واحد النقط اللي بغيت نشيرليها ألنه
فاش تيتقفل �شي مسجد كيخلق واحد األزمة ديال املصلين ،ألن مولفين
واحد املسجد فواحد الحي وذيك املسجد فاش كيتغلق على أساس
أنه يتصلح ما تتعطاش واحد املدة زمنية ،كاين املساجد اللي مغلوقة
أكثر من  5سنوات ما هي تصلحات وما هي تبنات ،وهذا تيخلق واحد
األزمة ،وكاين بعض الجمعيات ،السيد الوزير ،اللي كتساعد كتبغي
تصلح مساجد طبعا تحت اإلشراف ديالكم ،ولكن تتلقاها عندها واحد
اإلجراءات روتينية ،خصوصا أن املساجد اللي تتكون بعيدة من املراكز
ديال املندوبيات سيروأجي تيديرواحد العجز ،كاين محسنين على طريق
الجمعيات وطبعا تنكرر ،السيد الوزير ،تحت اإلشراف ديالكم ولكن ما
كرهناش ،السيد الوزير ،تبسطو هاذ املساطرهاذي.
كاينة واحد النقطة ،السيد الوزير ،ولو أنها غيرمشارلها في السؤال
هي املدارس العتيقة ،املدارس العتيقة ،السيد الوزير ،بغيناكم السيد
الوزيرتعطيوها واحد االهتمام ديالها ،خصوصا كنهضرعلى الجهة ديال
مراكش -تانسيفت أنها فيها مدارس كثيرة ،وفعال املحسنين والجمعيات
قامو باإلصالح ديالها ،ولكن ما كافيش وكنشوفو �شي مدراس عندها
تاريخ ،نعطيك على سبيل املثال املدارس العتيقة ديال سيدي عبد
هللا السكياطي بإقليم الصويرة اللي قرا تحت يده تقريبا بعض العلماء
األجالء ،ولكن كنشوف أنها فحال األطالل ،تنطلبو منكم السيد الوزير
تدخلو فهاذ األمر.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املحترم.
السيد الوزير ،عندكم رد؟
تفضلوا السيد الوزير.
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السيد وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:
فيما يتعلق باملساجد عندنا واحد املسطرة ديال أشنو اللي نسبقو
واللي ما نسبقوش حسب اإلمكانيات اللي عندنا ،املسجد اللي تيكون
حدا واحد املسجد معين وكيمكن يمشيو ليه الناس وكتعرفو بأن في
الدين من األفضل أنك تم�شى للجامع وال تم�شي للفران كيف ما تيقولو،
ألن الخطوات للجامع ..هاذ ال�شي ما�شي بغينا نبعدو الجامع على الناس،
ولكن راه عندنا واحد املسطرة باش كيمكن نسبقو هذا على هذا ،ومع
ذلك راه احنا مغلوبين كيف ما قلت ليكم ،ألن كاين الزيادة كل سنة،
عالش سبقت وقلت أن حوالي  9ماليين ديال األمتار؟ بمعنى الصيانة
ديال  9ماليين ديال األمتار ديال بناية نقارنوها مثال بالصيانة ديال
البنايات اإلدارية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا معالي الوزير.
نظرا ألهمية املعلومات درنا شوية ديال املرونة واحد  30ثانية،
ومازال عندو سؤال ثاني ننتقل إليه ،ويتعلق بـ"وضعية األئمة بالعالم
القروي".
أعطي الكلمة ألحد املستشارين أو املستشارات من فريق التجمع
الوطني لألحرارلبسط السؤال.
تفضلي األخت فاطمة الحساني.

املستشارة السيدة فاطمة الحساني:
يعاني مجموعة من األئمة ،وخاصة بالوسط القروي ،من ظروف
اجتماعية ومادية صعبة ،ما هي اإلجراءات املزمع اتخاذها للنهوض
بوضعية األئمة بالعالم القروي؟
شكرا.

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

السيد وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أشكرالسيدة املستشارة املحترمة على سؤالها ،ما بقاش عندنا فرق
ما بين األئمة ديال العالم القروي واألئمة ديال العالم الحضري فيما
يتعلق بالوضعية ديالهم اإلدارية ،وربما األئمة ديال العالم القروي
عندنا واحد النسبة تقريبا أكثر من  %70اللي ساكنين فالجامع وطبعا
اآلن مع التوزيع ديال الكهرباء كيتمتعو بالسكن وبالكهرباء.

عدد 4 - 131ةجحلا وذ 4وذ 4(44ويلوي 4وي )4

أما بالنسبة لجميع األئمة ومن ضمنهم األئمة ديال العالم القروي
راه االعتمادات السنوية التي تترصد لهم راه  1.93مليار درهم في السنة:
مكافآت ،مليار و 601مليون والتغطية الصحية  ،229والتكوين 104
ماليين.
على املستوى املادي ،مكن املجهود املادي الذي بذلته الوزارة من
رفع قيمة املكافآت الشهرية تدريجيا ليصل مبلغ الزيادة اإلجمالية
التي أمر بها أمير املؤمنين حفظه هللا بحلول سنة  2022إلى زيادة على
ما كان  1200درهم بحيث أصبحت املكافأة الشهرية الدنيا تتراوح ما
بين  2300و 2600درهم بالنسبة ملن يزاول اإلمامة وحدها ،في العالم
القروي كل إمام في الغالب يزاول اإلمامة واآلذان والخطبة بمعنى كتزاد
لو اسمو ديالها ،و 2500و 3700درهم بالنسبة لـ  %78الذين يجمعون
بين اإلمامة ومهام أخرى.
على املستوى الصحي تنعرفو بأنه تيتمتعو بواحد النظام صحي ما
كاينش حتى عند املوظفين اآلخرين.
على املستوى االجتماعي ،بالنسبة للجانب االجتماعي ومنذ سنة
 2011يستفيد جميع القيمين الدينيين من خدمات مؤسسة محمد
السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للقيمين الدينيين وبصرف
إعانات مادية عن العجز والوفاة ومساعدات مالية بمناسبة عيد
األضحى والزواج إلى غيرذلك.
شكرا.

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

املستشارة السيدة فاطمة الحساني:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أوال ،أشكركم السيد الوزير على الوفاء ديالكم بأن تعود ،ألن سبق
طرحنا هذا السؤال في عالقة بسؤال آخر ولكن فضلتم أنكم تجيو
مباشرة وتجاوبو على هذا السؤال.
إذن في البداية ما يمكن لنا إال نوهو باملجهودات اللي كتقوم بها
الوزارة ديالكم هي جهود جبارة ،تنفيذا لتعليمات أمير املؤمنين الساهر
على األمن الروحي ديال اململكة ،إذن هذه السياسة التي المست جوهر
اإلشكاليات اللي كيعاني منها األئمة بصفة عامة ،مثمنين املجهودات
التي تقوم بها مؤسسة محمد السادس في سبيل تحسين وضعيتهم.
فإذ نثمن عاليا كل اإلجراءات التي ساهمت في الرقي بمستوى عيش
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األئمة والقيمين الدينيين وحصولهم على تغطية صحية متكاملة في
العالم الحضري ،نؤكد أن الوضعية في العالم القروي مختلفة تماما،
بحيث ،السيد الوزير ،نجد هذه الفئة تعيش الال استقرار والال يقين
على مستقبلها.
لهذا ،فمن هذا املنبر نطالبكم إيالء اهتمام أكبر وعناية أفضل
تشييدا وتجهيزا وتدبيرا ،فال يعقل ،السيد الوزير ،أن يبقى مستقبل
اإلمام بالعالم القروي رهينا بمزاجية جماعة ،حيث أن مجرد سوء
تفاهم بين أعضاء �شي قبيلة وداخل دواركيعصف ..كيمكن لوأنه يخرج
ذاك اإلمام من ذاك املسجد وكيعصف بالحقوق ديالو واملكتسبات
ديالو ،مما يؤدي إلى توقف أو تجميد مهام اإلمام وينتج عن ذلك بين
عشية وضحاها أن كيصبح بدون دخل ،بدون تغطية صحية ،أكثر من
ذلك ،أنه األسرة ديالو كتصبح حتى هي غير مستقرة ،وأكثر من هذا أنه
كيفقد ما يسمى ما عندوش اإلمكانية أنه يدخل مباشرة للمسجد ،وإنما
خصو يعمل واحد ما يسمى بالتكوين املستمر واحد  3أشهر ،وفي هذه
اللحظة ما عندوش تغطية صحية إذن ،فكما حدث مؤخرا مع اإلمام
اللي تم تصويره بشفشاون وهو كيضرب الفلقة لواحد الطفل وتعرض
لهجوم شرس وكانت الزجر ديال الوزارة ديالكم ،واحنا كنقدرو هذا
املوقف وإن كنا من الرافضين ملثل هذه املمارسات اللي شرب عليها
الدهر ،تجاوزها الزمن.
فإننا في هذا الوقت كنطلبو ،السيد الوزير ،كنطلبو منكم صون
كرامة هاد القيمين الدينيين واألئمة ملا في ذلك من الحفاظ على األمن
الروحي ديال اململكة ،وأننا هاذ الناس كيخصهم تكون عندهم ظروف
مريحة باش يشتغلو بشغف وباش يشتغلو كذلك وخصوصا في العالم
القروي ،حيث شوية الظروف صعيبة.
إذن هما مستعدين يشتغلو ولكن اليوم هوما عندهم مطلب كذلك
أسا�سي هو ،أوال ،تفعيل املذكرة اللي عندكم انتوما في الوزارة اللي
تطالب بتثبيت هاذ األئمة داخل املساجد ولو ب�شي شراكة مع السلطات
املحلية ،ألن مؤخرا تعرض واحد اإلمام خرجوه وجا القايد باش يحاول
أنه يدخل في هاذ ال�شي وما استطعش أنه ..ألن كاينة واحد القوة معنوية
ربما عند الجماعة وكتغيب هذه املذكرة وهذه التدابير اللي كتحاول
تحافظ على املصالح واملكتسبات ديال هاذ األئمة.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة املحترمة.
السيد الوزيرفي إطارالرد ،في بعض الثواني.

السيد وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:
فيما يتعلق بهذا العالم ديال األئمة كان في واحد الوقت ما خاضع
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لحتى �شي قواعد ،اآلن خاضع لقواعد  %100بحيث الجماعة لم يعد لها
أن تعفي وال أن توظف إماما ،ما بقاش هاذ ال�شي هذا نهائيا ،والحركية
كانت تيتحولو تقريبا  10.000األئمة تيغيرو األماكن ديالهم ،اآلن ما
يمكنش أي إمام يغيريدخل للمسجد أو ال يخرج منو إال بموافقة الوزارة
مع وجود واحد الحركة انتقالية اللي هي طبيعية وعادية عندما تكون
األسباب.
لذلك ،هاذ املسألة هاذي تنضبطوها شيئا فشيئا ،وإنما هو واحد
العالم كان خارج تماما عن الضوابط؛ اآلن ،الحمد هلل راه منضبط نقدر
نقول لك .%90
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا إذن ،السيد الوزير ،على الرد ،ونشكركم على مساهمتكم
القيمة في هذه الجلسة.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
بهذا نكون قد أنهينا األسئلة الشفوية املبرمجة في هذه الجلسة.
وننتقل إلى طلبات تناول الكلمة في نهاية الجلسة ،جلسة األسئلة
الشفهية ،ونشكرالحكومة على تجاوبها للتفاعل مع أربع طلبات ،نستهلها
بطلب تناول الكلمة األول املوجه إلى الحكومة في شخص السيد وزير
العدل حول "حالة القلق التي يعيشها موظفات وموظفو املحاكم من
جراء تأخرإعالن نتائج الترقي باالختيارفي صفوف هيئة كتابة الضبط".
وأعطي الكلمة ملمثل مجموعة العدالة االجتماعية لتناول الكلمة في
حدود دقيقتين.
تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشارالسيد املصطفى الدحماني:
السيد الرئيس،
الشكر موصول للسيد وزير العدل الذي قرر التفاعل مع طلب
تناول الكلمة باسم مجموعة العدالة االجتماعية ،حول املوضوع الذي
أشرتم إليه املتعلق بـ "حالة القلق التي يعيشها موظفات وموظفي هيئة
كتابة الضبط جراء التأخرفي إعالن نتائج الترقي باالختيار".
اإلعالن عن اللوائح األولية بأسماء املوظفين املؤهلين للترقي في
الدرجة خارج وداخل نظام الحصيص املستوفي للشروط النظامية تم
اإلعالن عنها منذ تاريخ  ،2021/10/29ولم يتم اإلعالن عن النتائج إلى
غاية اليوم.
طبعا ،تأخراإلعالن عن هذه النتائج له انعكاسات اجتماعية ومهنية
على املعنيين بهذه الترقية ،خاصة في ظل انعدام التواصل بين اإلدارة
وبين املوظفين بخصوص أسبابه ،وهي فرصة نتيحها اليوم لكم ،السيد
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الوزير ،من أجل التواصل مع هذه الفئة.
طبعا ،اللوائح املعلن عنها للمعنيين بالترقي باالختيار برسم السنة
املالية  2021تهم عددا كبيرا من موظفي كتابة الضبط وفي مختلف
درجاتها ،مما يطرح هاذ املوضوع املتعلق بالترقية باالختيارعدة تساؤالت
حول معايير ومقاييس املفاضلة بالترقي باالختيار في الدرجة ،حيث
وإن كانت اإلدارة تملك سلطة تقديرية منحها املشرع لها ،لكن هذه
السلطة تبقى مقيدة بالتطبيق السليم للقانون وبتحقيق الشفافية
وتكافؤ الفرص والعدل واإلنصاف ،طبقا للمادة  34من قانون الوظيفة
العمومية.
وهنا نستدعي معكم ،السيد الوزير ،ما ق�ضى به حكم صادر عن
املحكمة اإلدارية بمكناس ،الذي ألزم وزارتكم بوضع وتحديد معايير
ترقية املوظفين ،كما قلت في البداية ،ننتظر تفاعلكم ،السيد الوزير،
بما يطمئن هذه الفئة التي تشكل العمود الفقري ملنظومة العدالة
ببالدنا.
وشكرا السيد الرئيس.
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أوال ،يوافقو لنا على هاذ املعايير ،ألن وخا تدير اإلدارة املعايير كتديرها
ذاتيا ،خص هذاك أعضاء (اللجنة) متساوية األعضاء يوافقو على هاذ
املعايير هذا باش ترد عليهم باش يمشيو يقلبو على املوافقة ديال هاذ
اللجن املتساوية األعضاء على هاذ املعايير هذا ،ثم طرح مقترح اإلدارة
وافقو عليه وتحدد األسبوع األول لشهر يوليوز املقبل للبت في الترقية
باالختيار ،وغادي نمشيو في هاذ االتجاه.
ما غتكونش املوضوعية  %100هذا هو املشكل ،ألنه غادي نعطيك
نموذج ،تيجيني التنقيط ديال املوظف عندو  %19.5وتتجيني شكاية
ديال نفس املسؤول تيقول فيها راه ما تيجيش وما تيحضرش وكذا ،ها
هو عاطيه نقطة  20 ،19راه هو ما تيحضرش ما تيجيش ،خوذ قرارأنت
أش غادي تدير ،تتجيك التنقيطات كلها فيها  19و 19.5 ،19.5وكلهم
تيشتكيو ،نكونو موضوعيين ،هاذ املسألة ديال التنقيط خصنا نعيودو
فيها النظر ،ما يمكنش تبقى تاخذ  19 ،19 ،19 ،19ألنه هاذ املسؤول
ما بغاش يتحمل املسؤولية.
انتهى الوقت ،كان مازال فيا اللي يهضرولكن اللي اعطى هللا هو هذا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،في حدود دقيقتين.

شكرا السيد الوزير.
انتهى الوقت.

السيد عبد اللطيف وهبي ،وزيرالعدل:

إذن ننتقل إلى  3طلبات توصلت بها الرئاسة ،دائما طبقا ألحكام
املادة  168من النظام الداخلي:

شكرا السيد املستشار.
في الحقيقة هذا النقاش خصو يكون مع النقابات ،اليوم التقيت مع
الفيدرالية ومع الجامعة وغدا غادي نلتقي مع الكونفدرالية ،ونعتقد أن
املشكل ديال هاذ ال�شي ديال الترقيات هي ذيك السلطة التقديرية اللي
تعطات لإلدارة.
دائما تنطرح السؤال أشنو هي الوسائل باش نضبطوها باش ما
توليش هذيك السلطة التقديرية داخلة فيها مجموعة العناصر األخرى
الذاتية ،تناقشو في هاذ املوضوع هذا ،وقلنا الالئحة ولكن هذيك
الالئحة اللي طبقا للفصل  34من الظهير ،درنا واحد الالئحة لدراسة
عميقة كينص عليها الظهير ،ولكن في آخر املطاف ،راه الوزير كاين
الفوق ما تيعرف أش كاين التحت ،قليل باش ..تيخصو يقلب على
املعلومات باش يعرف أشنو كاين تحت.
لذلك ،أنا تنشرط وتنفرض باش يكون هناك معايير محددة تكون
متوفرة باش يمكن لنا نطبقو عليها باش يمكن لي نراقب هذاك اللي
تيدير هذيك الالئحة ديال الترقيات ،وهاذ الشروط مشحال كان عليها
نقاش كبير وطويل مع ..تنوصلو واحد املجموعة ديال املعايير وديال
الشروط وتنحاولو إلى حد كبير أنه ..ودرنا واحد االجتماع  17يونيو
مع أعضاء اللجن اإلدارية املتساوية األعضاء واللي باملركزية باش،

 الطلب األول :تقدم به فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب،حول موضوع "اإلجراءات والتدابير املتخذة لتشديد املراقبة الجمركية
لإلرساليات التي تتعلق باملعامالت املنجزة من خالل املنصات
اإللكترونية"؛
 والطلب الثاني :تقدم به فريق االتحاد املغربي للشغل حولموضوع "املرسوم رقم  2.22.438املتعلق بتغيير املرسوم الصادر في 9
أكتوبر  1977بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة ،الراجع
إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة ،الهادف إلى استثناء صراحة
املعامالت املنجزة عن طريق املنصات اإللكترونية من اإلعفاء من
الرسوم الجمركية عند االستيراد"؛
والطلب الثالث :تقدمت به مجموعة الدستوري الديمقراطياالجتماعي حول موضوع "مصادقة الحكومة على فرض الضريبة
على التجارة االلكترونية بموجب املرسوم املصادق عليه في املجلس
الحكومي ليوم الخميس  16يونيو ."2022
هذه الطلبات الثالث أحيلت داخل األجل على الحكومة ،والحكومة
عبرت مشكورة عن قبولها للتجاوب مع هذه الطلبات ،وبهذه املناسبة
نشكر السيد الوزير املكلف بامليزانية ،وأعطي الكلمة في البداية لفريق
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االتحاد العام للشغالين باملغرب في حدود دقيقتين لتناول الكلمة.
تفضلي السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة هناء بن خير:
صادق املجلس الحكومي على املرسوم رقم  2.22.438بتغييراملرسوم
رقم  2.77.862بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غيراملباشرة الراجعة
إلدارة الجمارك والضرائب غيراملباشرة ،والذي يروم إلى تشديد املراقبة
الجمركية لإلرساليات التي تتعلق باملعامالت املنجزة من خالل املنصات
اإللكترونية ،وهو األمرالذي أثاراستفسارات وأسئلة وقلق لدى العديد
من املواطنات واملواطنين.
وقصد توضيح مضامين هذا املرسوم وإزالة اللبس عن األهداف
منه ،جاء طلبنا لتناول الكلمة حول هذا املوضوع ،آملين أن يساهم
جواب الحكومة في تقريب مضامين هذا املرسوم من الرأي العام.
وألن ال�شيء بال�شيء يذكر فإننا ننتهز هذه الفرصة ملضاعفة
املجهودات املبذولة لتطوير وتحديث التواصل الحكومي ،وذلك بغية
سد الباب أمام اإلشاعات وسوء الفهم.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة لفريق االتحاد املغربي للشغل في حدود دقيقتين كذلك.
تفضلي السيدة الرئيسة.

املستشارة السيدة أمال العمري:
بداية ،بغيت نشكر السيد الوزير للتعامل اإليجابي مع طلب الكلمة
اللي غادي ناخذوها بخصوص املرسوم اللي أخذته األسبوع اللي فات
واللي كيهدف إلخضاع املعامالت عبر املنصات اإللكترونية األجنبية
للرسوم الجمركية بعدما كانوا مستثنيين في حدود مبلغ معين.
وإذا كان فريق االتحاد املغربي للشغل كيتفهم أن هذا اإلجراء من
شأنه أنه يوسع الوعاء ديال املداخيل الجمركية لفائدة الخزينة العامة،
إال أن مثال حماية التجارة والصناعة املحليتين اللي جات في التعليل
كنعرفو بأنه هذا اإلجراء ما غاديش يكفي طبعا وأنها كيخصها سياسة
مندمجة ،وكاين إشكال آخربالدنا مرتبطة باتفاقيات التبادل الحرواش
هذا اإلجراء ما غاديش يكون يعتبر خرق ملبدأ حرية املنافسة عبر توجيه
املواطنين نحو املنصات املحلية بدل األجنبية؟
كاين كذلك واحد العدد ديال عالمات االستفهام ،السيد الوزير،
فالعديد من املواطنين وخاصة الشباب كيقتنيو منتوجات غير متوفرة
في السوق الوطنية وال عموما منتوجات سلع بأسعار محفزة ،وبالتالي
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واش هاذ ال�شي ما غاديش يحد من حرية املستهلك في التسوق عبر
منصات التجارة الدولية؟
من جهة أخرى ،ال شك أن هذا اإلجراء سيكون له تأثير سلبي على
اآلالف من الشباب املغاربة اللي في ظل ارتفاع نسبة البطالة ،خاصة في
هذه الظرفية االستثنائية وطبعا غالء املعيشة ،توجهو لهذه املنصات
كيشريو وكيعاودو يبيعو.
فبغيناكم ،السيد الوزير ،تعطيونا إجابات شافية عن الجدوى من
هذا اإلجراء اللي اخذيتيوه األسبوع اللي فات ،واللي غيدخل حيزالتنفيذ
بداية يوليوز القادم.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الرئيسة املحترمة.
الكلمة ملجموعة الدستوري الديمقراطي في حدود دقيقتين.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد الكريم شهيد:
شكرا السيد الرئيس.
السيدان الوزيران،
السيد الوزيراملحترم،
لقد صادقت الحكومة في املجلس الحكومي ليوم الخميس  16يونيو
 2022على مشروع املرسوم رقم  2.22.438بتغييراملرسوم رقم 2.77.862
بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة ،والذي يهدف إلى
تشديد املراقبة الجمركية لإلرساليات التي تتعلق باملعامالت املنجزة
من خالل املنصات اإللكترونية ،عبرتغييرمقتضيات الفصل 190-ج-2
من املرسوم  2.77.862املذكور أعاله ،بهدف استثناء املعامالت املنجزة
عن طريق املنصات اإللكترونية من اإلعفاء عن الرسوم الجمركية عند
االستيراد ،بصرف النظرعن قيمة هذه اإلرساليات.
وقد أثار هذا املوضوع تخوفات كبيرة لدى العديد من مستعملي
التجارة اإللكترونية ،نظرا ملا لها من انعكاسات وآثارمرتقبة على أسعار
وتكاليف هذا النوع من التجارة ،ال�شيء الذي سيؤثرال محال على قيمة
الرواج التجاري اإللكتروني ،هذا األخير الذي عرف تزايدا في السنوات
األخيرة بفعل اإلجراءات املرتبطة بكورونا.
وألجله ،نلتمس من السيد الوزير املنتدب املكلف بامليزانية توضيح
مالبسات وحيثيات هذا القرار الحكومي وتنوير الرأي العام الوطني،
درءا ألي تأويالت أو تفسيرات مغرضة.
شكرا السيد الوزير.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
إذن الكلمة للحكومة ،لكم الحق السيد الوزير في ستة دقائق،
وأفضل أن تجيبوا من املنصة إن أردتم ذلك.

السيد فوزي لقجع ،الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية ،املكلف بامليزانية:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا ،السيدات والسادة املستشارين ،على هذه التساؤالت،
لتمكين الحكومة من اإلجابة وإعطاء كل التوضيحات املرتبطة بهاذ
املوضوع ،وعبركم بطبيعة الحال ،وضع الرأي العام الوطني في حقيقة
وجوهراملوضوع.
املوضوع اليوم ،نبداو من املنطلق هو أنه في مدونة الجمارك كان
واحد التسهيل معين في حدود  1250درهم ،كل عملية تهم أي سلعة بأي
طريقة ،كانت كتنزل القيمة نتاعها على  1250درهم كنقولو بأن الثمن
زهيد ،وتتعلق خاصة بودائع كتصيفطها سواء الجالية املغربية املقيمة
بالخارج أو العائالت فيما بينها ،وبالتالي ما كتخضعش ألي رسم جمركي
حتى لحدود  ،2018هاذ اإلرساليات كان العدد نتاعهم  2.8ديال مليون
إرسالية ،في سنة  2021هاذ العدد انتقل إلى أكثر من  6ديال املليون
إرسالية )donc( ،انتقلنا من  2.8إلى أكثرمن  6مليون إرسالية ،وفي قلب
ذوك  6مليون ديال اإلرساليات ،كاينين أكثرمن  4ماليين متاع املشتريات
التي تتم عبراملنصات اإللكترونية ،القيمة متاع هاذ اإلرساليات تجاوزت
 2ديال مليارنتاع الدرهم.
وتبين بالواضح وبعد القيام بعمليات التدقيق الالزمة ،أن الناس
كيلجؤو سواء لـ ( )la sous facturationكينقصو القيمة الحقيقية
للفاتورة باش يبقاو فـ  1250أو لتشتيت وتنويع املمونين ،وتتوجه هاذ
البضائع للناس الذين يمارسون تجارة في نوع من أنواع السلع.
أمام هاذ الحالة ،أشنو هو الخيار؟ أوال ،القانون واملدونة ديال
الجمارك خصها تضمن املساواة أمام القانون للجميع ،ما يمكنش
واحد السيد كيجيب هذيك السلعة فـ ( )conteneurوكيخلص عليها
 %68ملا يتعلق األمربالصين ،وفي نفس الوقت واحد كيمارس التجارة في
نفس املواد وكيخلص عليها وما كيخلص عليها ال �شيء ،ألن القيمة كما
قلت ولينا كنتكلمو على املالييرمتاع الدرهم.
( ،)doncأمام هاذ الوضعية إلى ما رجعناش هاذ العدالة الجبائية
وحمينا هاذ التجارة الداخلية اللي هي اللي كتشغل املاليين ديال املغاربة،
التجارة الداخلية ،وهي اللي كتخلي الصناعة أو ما تبقى منها خاصة فـ
( )textileواللي تشغل مئات اآلالف من املغاربة ،نخليوه غير في وضع
قانوني ،ألن في نهاية املطاف الجمارك واملدونة متاعها ،ما كتستهدفش
الطريقة ديال الشراء ،اللي بغا يشري فاملنصة اإللكترونية وتيرتاح فـ
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( )les technologies d’informationهللا يعاونو ،ولكن اللي بغا يبقى
يجيب من ( )conteneurهللا يعاونو ،املدونة ديال الجمارك كتستهدف
السلعة املعينة ،وضع السلعة في نفس الظروف متاع الجبايات.
املسألة األخرى ،هاذ التعديل اللي درنا على املرسوم واللي تيستهدف
هاذ ال�شيء بالضبط ما�شي توسيع الوعاء لتحصيل املوارد الضريبية،
ألن ملي تتشوف هاذ ال�شي كله املداخيل متاعو أمام ما يتطلبه من
جهد وتعبئة قليل ،الهدف منه هو نحميو التجارة الداخلية التي أؤكد
أنه كتشغل املاليين متاع األسر ،ونحميو الصناعة الداخلية اللي
املشرع ،نحن جميعا هاذ السلعة اللي تنتكلمو عليه وضعناها في %68
فـ (.)les droits à l’importation
( )Doncأمام هاذ الوضعية تم التعديل ،وهاذ التعديل ال يستهدف
املبادالت متاع األشخاص الذاتيين ،معناه أن هذاك العمال املقيمين
بالخارج اللي هوما  5ماليين اللي بغا يصيفط واحد الهدية للعائلة متاعو
وال يصفيط ليه �شي دواء وال فذاك ال�شي اللي أقل من  1250درهم لن
يؤدي أي ضريبة جمركية ،غادي يبقى كيستافد من اإلعفاء ،ولكن اللي
بغا يدير التجارة يخلص بحالو بحال الناس اللي تيمارسو التجارة متاع
نفس املادة ويكون فـ ( ،)l’équité fiscaleوهللا يعاونو ألن ذاك التاجر
املهيكل تيخلص ( )la patenteوتنقولو لو إلى عندك ()comptabilité
خلص لينا ( )l’IS7إلى غير ذلك ،ودبا قلنا ليه راك ( ،)CPUSTEخصك
تديكالري باش تخلص ( )la protection socialeإلى غيرذلك ،ما يمكنش
يكون عندنا الكيل بمكيالين.
ثم هاذ املسألة هاذي راه اللي طور وال غادي يطور التجارة عبر
منصات التواصل الرقمي راه ما�شي في صالحه ،ألن غادي يخلص
الضرائب )donc( ،اليوم سنضع الجميع على قدم املساواة.
اإلنسان اللي تيجيب واحد السلعة معينة بأي شكل من األشكال
بما فيها الشراء عبر املنصات الرقمية ،خصو يأدي الضرائب ،وهذه هي
حقيقة األمر ،والهدف من هاذ ال�شي أنا قلت ليكم واحدة فهاذ الشركات
اللي ولت معروفة على الصعيد العالمي في  10سنوات الرقم ديال
املعامالت ديالها بلغ  100ملياردوالر 100 ،ملياردوالر ،واالتحاد األوربي
وضع ( )TVA8ضريبة على القيمة املضافة على هذه املشتريات بمختلف
أصنافها ،واملكتب العالمي للجمارك هو بصدد دراسة مختلف األشكال
لتقنين هذه التجارة التي أقول أنه ال يعقل أن نعمل بتشريعين ،تشريع
كنصادقو عليه وفيه واحد الرسوم ديال  ،%68وعمليات كنشوفوها
يوميا أنه تمارس في تجارة غير مهيكلة ،ولكن أرقام معامالتها صافي ولت
تتنافس التجارة املهيكلة وتنشوفوها وما تتخلص وال �شيء.
وهاذ اإلجراءات احنا نقولو اليوم للناس غادي يبدا في فاتح يوليوز،
هذاك ال�شي اللي كان شراوه من قبل ملي ما كانش هاذ الوضوح فالقانون
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ولو أن املرسوم السابق الهدف منه كان واضح هو هذا ،كنقولو يا ودي
هذاك ال�شي اللي تيدار بين األشخاص الذاتيين هو اللي معفى ما�شي
التجارة ،ولو بهكذا كنقولو ياودي هاذ اإلجراء ما يبدا حتى لفاتح يوليوز
واللي جاب �شي سلعة يخرجها.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،شكرا.
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فتحتي الشهية للسادة املستشارين إلى غاية أنهم طلبو مني إضافة
مزيد من الوقت لكم لتشفي غليلهم حـول هذا املوضوع اللي فالحقيقة
يستأثرباهتمام الجميع.
شكرا لكم ،السيد الوزير ،على هاذ الجواب.
شكرا للسيد وزيرالعدل كذلك على املساهمة القيمة.
شكرا لكم السيدات والسادة املستشارين على الحضور واملساهمة.
وأعلن عن رفع هذه الجلسة.

