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بلتاريخ: الثالثاء 10 جمادى اآلخرة 1444ه )3 يناير 2023م(.

بل ئاسة: املستشار السيد محمد حنين، الخليفة األول لرئيس مجلس 
املستشارين.

بلتوقيت: ساعتان وأربعون دقيقة، ابتداء من الساعة الثالثة والدقيقة 
التاسعة بعد الزوال.

 دول بألعمال: مناقشة األسئلة الشفهية.

بملستشار بلسيد محمد حنين، رئيس بلجلسة:

بسم هللا بل حمن بل حيم

وبلصالة وبلسالم على أش ف بمل سلين.

أعلن عن افتتاح الجلسة.

بلسيدة بلوزي ة،

بلسيد بلوزي  بملحترم،

بلسيدبت بملستشاربت،

بلسادة بملستشارون،

عمال بأحكام الفصل 100 من الدستور، ووفقا ملقتضيات النظام 
الداخلي ملجلس املستشارين، يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة 

السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

الجلسة،  هذه  في  املارمجة  األسئلة  هذه  تناول  في  الشروع  وقبل 
أعطي الكلمة، أوال، للسيدة أمينة املجلس إلطالع املجلس املوقر على ما 

جد من مراسالت وإعالنات.

تفضلي السيدة املستشارة املحترمة.

بملستشارة بلسيدة صفية بلفقيه، أمينة بملجلس:

بسم هللا بل حمن بل حيم

شك ب بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيدبن بلوزي بن بملحترمان،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

بالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة من 27 دجنار إلى تاريخه 
بما يلي، فهي كالتالي:

- األسئلة الشفهية: 62 سؤاال؛

- األسئلة الكتابية: 229 سؤاال.

وطبقا ألحكام املادة 168 من النظام الداخلي للمجلس، توصلت 

األسئلة  نهاية جلسة  في  الكلمة  لتناول  بثالث طلبات  املجلس  رئاسة 
الشفهية ليوم الثالثاء 3 يناير 2023.

الطل5 األول من رئيس فريق االتحاد املغربي للشغل، حول "األوضاع 
املادية واملهنية لهيئة املتصرفين املشتركة بين الوزارات"، وقد عارت 

الحكومة عن استعدادها للتفاعل مع هذا الطل5.

الطل5 الثاني من املستشار خالد السطي، حول "إقصاء املتصرفين 
والتقنيين واملحررين واملساعدين التقنيين واملساعدين اإلداريين من 
الحوار االجتماعي"، وقد عارت الحكومة عن استعدادها للتفاعل مع 

هذا الطل5 أيضا.

الديمقراطية  الكونفدرالية  مجموعة  منسق  من  الثالث  الطل5 
للشغل، حول "الحادث املأساوي الذي عرفته شواطئ مير اللفت بإقليم 
سيدي إفني"، وقد عارت الحكومة عن عدم استعدادها للتفاعل مع 

هذا الطل5.

وفي األخير، فإننا سنكون على موعد مباشرة بعد نهاية هذه الجلسة 
مع جلسة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون 
رقم 60.22 الذي يتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض 
الخاص باألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك الذين ال 

يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور".

شكرا السيد الرئيس.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيدة بألمينة.

جدول  نستهل  املحترمين،  املستشارين  والسادة  السيدات  إذن، 
أعمال هذه الجلسة بالسؤال األول املوجه للسيدة الوزيرة املنتدبة لدى 
لرئيس الحكومة، املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة، وموضوعه 

"تقري5 اإلدارة من املواطنين".

أعطي الكلمة ألحد املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لبسط 
السؤال.

تفضل السيد املستشار املحترم.

بملستشار بلسيد حسن شميس:

شك ب بلسيد بل ئيس بملحترم.

بلسيدة بلوزي ة بملحترمة،

بلسادة بلوزربء بملحترمون،

بلسيدبت بملستشاربت بملحترمات،

بلسادة بملستشارين بملحترمين،

أوال، سنة سعيدة للجميع.
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نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول إستراتيجية الوزارة لتقري5 اإلدارة 
من املواطنين؟

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار.

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب، تفضلي.

بلحكومة،  رئيس  لدى  بملنتدبة  بلوزي ة  مزور،  غيتة  بلسيدة 
بملكلفة باالنتقال بل قمي وإصالح بإلدبرة:

بل ئيس بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون،

أوال، نبغي نتمنى لكم سنة سعيدة بالنجاح والتوفيق إن شاء هللا 
وأطي5 املتمنيات.

كنشكر السيد املستشار املحترم على طرح هاذ السؤال املهم.

كيفما كتعرفو سيدنا هللا ينصرو في الخطابات املتعددة ديالو، دعا 
باألهمية ديال تقري5 اإلدارة من املواطنين، وبأن اإلدارة تكون في خدمة 

املواطنين.

مجالية  العدالة  واحد  تكون  بأنه  دعا  العمومية  املرافق  ميثاق 
الخدمات  وتقري5  بتجويد  ودعا  العمومية،  للخدمات  بالنسبة 
العمومية، فهاذ اإلطار كاين أيضا ميثاق الالتمركز اإلداري اللي تيدعي 
بأنه نقل السلطات على املستوى الالمركزي باش تكون قريبة بالنسبة 

للمواطنين.

اليوم، عدد ديال الخدمات اإلدارية هي اليوم كتعطى للمواطنين 
على الصعيد املحلي، يمكن فاملستوى املحلي ديالهم، كيمكن لهم يطالبو 

ويحصلو على عدد ديال الوثائق فمختلف املجاالت.

احنا أيضا خدامين على تفعيل ميثاق الالتمركز اإلداري، باش يتزادو 
عدد املصالح اإلدارية اللي يمكن للمواطنين يقضيوها على الصعيد 

املحلي ديالهم الالممركز.

اإلداري  الالتمركز  ديال  الوزارية  ديال  اللجنة  راه  اإلطار،  فهاذ 
انعقدت أكثر من 10 مرات، كانو التصاميم اإلدارية ديال القطاعات 
مسطرة  في  اليوم  هي  اللي  املراسيم  ديال   4 على  اشتغلنا  الوزارية، 
املصادقة، اللي من أهم املراسيم ديالها هي أنه نقل تفويض السلطة 
واإلمضاء على املستوى الالممركز، كما أنه اللجنة التقنية خدامة اليوم 
باش توجد للجنة الوزارية الجاية إن شاء هللا، باش نزيدو نفعلو هاذ 

الالتمركز اإلداري وتزاد تقري5 اإلدارة من املواطنين.

اإلنتقال  اللي خدامة عليه وزارة  الورش مهم  كاين واحد  أيضا، 
الرقمي وإصالح اإلدارة، اللي هو ورش الرقمنة ديال الخدمات اإلدارية، 
ورش الرقمنة ديال الخدمات اإلدارية ملي ترقمنو الخدمات اإلدارية 

تيمكن للمواطن ياخذها بال ما يحتاج كاع يتنقل لديك اإلدارة اللي واخا 
تكون حداه، ما يحتاجش حتى يم�سي لها، يمكن من دارو، من تيليفونو، 

من �سي واحد اللي يعاونو يستافد من هاذ الخدمات.

اليوم، املغرب الحمد هلل عندو عدد ديال الخدمات اإلدارية اللي 
يمكن لو يستافد منها املواطن من دارو، نعطي مثال مثال ديال "السوابق 
العدلية" اللي تيحتاجها املواطن فاش يبغي يخدم وال �سي حاجة، كان 
كيحتاج يم�سي للمحكمة ويم�سي هذا، اليوم يمكن لو يطلبها بطريقة 
سهلة، كان املنظومة ديال "مسار" كاين عدد ديال الخدمات الرقمية 

بالنسبة للتعاضديات في مجال الصحة، األداء ديال الضريبة..

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيدة بلوزي ة.

الكلمة لكم، السيد املستشار، للتعقي5 على الجواب.

تفضل.

بملستشار بلسيد حسن شميس:

شك ب بلسيد بل ئيس.

شكرا، السيدة الوزيرة املحترمة، على جوابكم وعلى املجهود املبذول 
في سبيل النهوض بالخدمات اإلدارية املقدمة للمرتفقين كمواطنين أو 
مستثمرين أيضا، خصوصا أن ورش إصالح اإلدارة يحظى باهتمام كبير 
من لدن صاح5 الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، وجعله 
جاللته من عناصر تقعيد املفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه سنة 
1999، وحرص جاللته على النهوض به عار مدخل تقري5 اإلدارة من 

املواطن ضمن خط5 ورسائل ملكية.

إننا في فريق األصالة واملعاصرة نسجل بارتياح كبير البوادر اإليجابية 
لحصيلة وأداء الوزارة في الشق املتعلق بتقري5 اإلدارة من املواطن، عار 
سلسلة من التدخالت والتدابير املعتمدة، سواء بشكل عمودي أو أفقي، 

وفق ما هو مسطر ضمن الارنامج الحكومي.

بلسيدة بلوزي ة بملحترمة،

إن الغاية من تقري5 اإلدارة من املواطن هي تطوير جودة الخدمات 
العمومية املوجهة للمرتفقين، في إطار قواعد التدبير العمومي الجديد، 
عار تعزيز الثقة بين املواطن واإلدارة وتقديم خدمات بجودة وتقليص 
مساطرها وكلفتها مع تعزيز الشفافية والرقابة في إطار محاربة الفساد 
اإلداري وتحديد املسؤوليات اإلدارية وتعزيز التواصل العمومي ما بين 
اإلدارة واملرتفق، وبالتالي املساهمة في تحفيز االستثمار عار تجويد مناخ 

األعمال.

وفي الشق املتعلق بالرقمنة، فهي تمكن من نزع الصفة املادية عن 
املساطر اإلدارية وتمكن املرتفق من ربح الوقت واإلدارة من تقليص 
الكلفة املالية واملوظف من الجهد، وبالتالي املساهمة اإليجابية في الرفع 
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من قيمة الناتج الداخلي الخام، أي تحقيق التنمية.

إال أن هناك تحديات تقابل هذا التوجه املجتمعي من قبيل األمية 
التي تجعل الفجوة الرقمية تتسع، أيضا الهوة املجالية بين الوحدات 
الترابية، باإلضافة إلى هاجس األمن السيبيراني ملا يشكله من خطر املس 
باملعطيات الخاصة باملرتفقين، بل ومنظومة املعطيات املؤسساتية، 
كما أن تقري5 اإلدارة من املواطن يحتاج نقل االختصاص من املسؤول 
املركزي إلى املسؤول املحلي كمنظومة متكاملة، وهو ما يقت�سي جعل 
تقري5 اإلدارة من املواطنين سياسة عمومية ال سياسة قطاعية وال 

إجراءات إدارية مستقلة.

شكرا السيد الرئيس.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار.

إذن ننتقل إلى السؤال الثاني املوجه دائما إلى السيدة الوزيرة، حول 
"استراتيجية رقمنة اإلدارة وتبسيط املساطر".

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

تفضل السيد املستشار.

بملستشار بلسيد عبد بللطيف بألنصاري:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيدة بلوزي ة،

ما هي استراتيجية الحكومة لرقمنة اإلدارة وتبسيط املساطر؟

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار.

الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

بلسيدة بلوزي ة بملنتدبة لدى رئيس بلحكومة، بملكلفة باالنتقال 
بل قمي وإصالح بإلدبرة:

شكرا، السيد املستشار املحترم، على طرح هذا السؤال املهم.

صل5  في  جاية  هي  املساطر  ورقمنة  تبسيط  تتعرفو  ما  كيف 
األولويات ديال الوزارة ديالنا، كاين قانون 55.19 اللي نادى بتبسيط 

ورقمنة املساطر، وأعطى عدد ديال املبادئ اللي تيخصها تطبق.

وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة واكبت القطاعات الوزارية 
باش قامو بتدوين املساطر اإلدارية اللي عندهم، واليوم هاذ املساطر 
اإلدارية راها منشورة في بوابة "إدارتي" يمكن للمواطنين يطلعو عليها، 
ويطلعو على كل مسطرة أشنو هوما األوراق اللي خصهم وأشنو هما 

اآلجال باش يتق�سى ليهم املصلحة ديالهم.

اخذينا أيضا واحد العدد ديال املجاالت االستراتيجية وعملنا عليها، 

مثال مجال االستثمار اللي صاح5 الجاللة هللا ينصرو دعا فالخطاب 

مساطر  ورقمنة  تبسيط  ديال  لألهمية  الارملان  ديال  االفتتاح  ديال 

االستثمار، خدمنا مع املراكز الجهوية ديال االستثمار باش اعطانا واحد 

22 مسطرة اللي تيجيو بزاف وقمنا بتبسيط ديالها ونقصنا 45% من 

األوراق اللي تيحتاجوها املستثمرين أننا نقصنا منها.

قمنا بتحيين املنصة ديال )Cri-invest( وأيضا باش هاذ ال�سي ما 

يبقاش غير فالقانون وال على املنصة، درناه في دورات تحسيسية في 

جميع جهات اململكة بـ 12، اللي شرحنا للموظفين على الصعيد املمركز 

هاذ التبسيطات اللي كانو، باش إن شاء هللا ملي غادي نطلقو املنصة 

في القري5 العاجل إن شاء هللا غادي يكون إن شاء هللا التطبيق مزيان 

ويقدرو املستثمرين يستافدو من هذه التبسيطات اللي درنا.

الرقمية  الوطنية  االستراتيجية  تنديرو  باش  خدامين  أيضا  احنا 

اللي من أهم املحاور ديالها هي اإلدارة الرقمية، باش نقدرو تكون واحد 
النظرة منسجمة ومنسقة بين جميع القطاعات الوزارية باش تكون 

واحد النظرة مبسطة وهذا بالنسبة للمواطنين.

وشكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيدة بلوزي ة.

الكلمة لكم، السيد املستشار، للتعقي5.

بملستشار بلسيد عبد بللطيف بألنصاري:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيدة بلوزي ة،

شكرا على كل هذه اإليضاحات.

نحن في الفريق االستقاللي نثمن عاليا ما تقومين به، ونحن كمكون 

على  اإلدارة  بها  تقوم  التي  املجهودات  فنثمن  الحكومة  مكونات  من 

املستوى الوطني في هذا املجال، اللي هو يعتار مجاال حيويا واللي من 

املخرجات األساسية ديال النموذج التنموي الجديد وكذلك خصوصا 

الخطابات امللكية السامية، وهذا املوضوع ديال الرقمنة له دور محوري 

في التنمية، وخصوصا في ما نعيشه مثل التطور ديال التكنولوجيات 

الحديثة، فما يمكن أن يقال في هذا الصدد هو أنه ارتباطا باالختيار اللي 

دارتو بالدنا ديال الجهوية املوسعة، فكنظن بلي الرقمنة يمكن أن تلع5 

دورا أيضا في تقليص الفوارق املجالية، ألنه هناك العزلة الجغرافية 

وهناك العزلة الرقمية، فكنظن بأنه من األهمية بمكان أنه يتم العمل 

على تسهيل الولوج للرقمنة في جميع جهات اململكة.
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وهنا البد من اإلشارة أنه نشير للقضية ديال ضآلة الصبي5 في بعض 

أنهم  الفاعلين االقتصاديين  املرتفقين وال  املناطق، والتي تحول دون 

يولجو للمنصات الرقمية، وهذا عندو واحد العائق كبير جدا، كنتمناو 

أنه الوزارة ديالكم تاخذ بعين االعتبار هذه املسألة.

هناك أيضا األوراش الكارى اللي بالدنا تشتغل عليها من تعليم وصحة 

الحماية االجتماعية،  اللي هو  األسا�سي  الورش  وتشغيل، وخصوصا 

أظن أن الرقمنة محور أسا�سي في هذه العملية ديال إنجاح الحماية 

االجتماعية، فكنشوفو الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والزخم 

للحماية   )les ramedistes( ديال  والولوج  ديسمار   1 منذ  عندو  اللي 

االجتماعية للتغطية الصحية، واحنا مطالبين بجهد أكثر خالل سنة 

2023 وفيما يقبل من السنوات، فالرقمنة أظن بلي هي من الشروط 

األساسية إلنجاح هذا الورش األسا�سي اللي بالدنا دارتو على عاتقها وهو 

رهان كبير.

ديال  املجموعة  واحد  جاب  صراحة  اللي   55.19 للقانون  نرجع 

املقتضيات لتبسيط املساطر اإلدارية، إال أنه نالحظ بأنه هذا توجيه 

السيدة الوزيرة والحكومة أنه العمل على إخراج النصوص التنظيمية 

من  مجموعة  بأنه  كنشوفو  واللي  جدا  مهم  هو  اللي  القانون،  لهذا 

املقتضيات اللي جاء بها ال تزال حارا على ورق واللي هناك مجموعة من 

املواطنين واملقاولين..

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار.

إذن السيدة الوزيرة عندك �سي تعقي5؟ 

تفضلو في بعض الثواني.

بلسيدة بلوزي ة بملنتدبة لدى رئيس بلحكومة، بملكلفة باالنتقال 
بل قمي وإصالح بإلدبرة:

موضوع الصبي5 راه جاي في واحد السؤال آخر غادي نجاوب عليه.

في  راهم  الصحة  ووزارة   )CNSS1( االجتماعية  للحماية  بالنسبة 

القانون اإلطار الجديد، راه الرقمنة ديال محور مهم ديال اإلصالح، 

واحنا تنواكبو هذه املنظومة مع السيد الوزير ومع )CNSS( بقرب، ألن 

عندها أهمية كبيرة وهوما خدامين على الرقمنة بشكل مهم.

بالنسبة لـ 55.19 وجدنا عدد من املراسيم راهم اليوم في األمانة 

االستثمار،  في  لكم  قلت  كما  أنه،  كما  املصادقة  في مسطرة  العامة 

أكثر من النصوص التنظيمية، هبطنا ألرض الواقع وامليدان في جميع 

الجهات باش نشرحو للناس هاذ ال�سي باش يبداو يطبقوه.

1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيدة بلوزي ة.

الترشح  الثالث، حول "توحيد شروط ومعايير  إلى السؤال  ننتقل 
للمناص5 العليا".

أعطي الكلمة ألحد املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال.

تفضل السيد الرئيس.

بملستشار بلسيد عبد بل حمان بلدري�سي:

بلسيدة بلوزي ة،

بلسيد بلوزي ،

بلسادة بملستشارين،

بلسيدة بلوزي ة،

نسائلكم حول التدابير الحكومة املتخذة لتوحيد شروط التباري 
حول املناص5 العليا وكيفية ضمان شفافية هذا التباري؟

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بل ئيس.

الكلمة لكم السيدة الوزيرة للجواب.

بلسيدة بلوزي ة بملنتدبة لدى رئيس بلحكومة، بملكلفة باالنتقال 
بل قمي وإصالح بإلدبرة:

تنشكر السيد املستشار على طرح هذا السؤال املهم.

الدستور  بأحكام  مؤطر  هو  العليا  املناص5  ولوج  تتعرفو،  كما 
والقانون التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناص5 العليا، 
واملرسوم التطبيقي املتعلق بمسطرة التعيين في املناص5 العليا اللي يتم 

التداول بشأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.

ومعايير  مبادئ  ترسيخ  هو  القانونية  املنظومة  هاذ  ديال  الهدف 
الفرص  وتكافؤ  املساواة  السيما  العليا،  املناص5  لتقلد  واضحة 

واالستحقاق والكفاءة.

في هاذ السياق، النموذج التنموي الجديد في التوصيات ديالو دعا 
املستويين  على  العليا  العمومية  الوظيفة  ملسؤولي  املنتظم  للتجديد 
الوطني واملحلي، والرفع من جاذبية هذه الوظيفة وتحديد وانتقاء خزان 
للكفاءات املرشحة لتحمل املسؤولية وتثمين خاراتها وقدراتها القيادية، 

هاذ ال�سي اللي جاء به النموذج التنموي الجديد.

وفي هذا اإلطار، فإن أحكام القانون التنظيمي واملرسوم املتعلقين 
بالتعيين في املناص5 العليا كتسمح باش يتم في اإلعالنات فتح باب 
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الترشيحات، تحديد الشروط املطلوبة، خاصة منها الكفاءة والتجربة 
شغله  املراد  املنص5  طبيعة  حس5  العلمية  واملؤهالت  املهنية 

وخصوصيته.

ففي هذا اإلعالن ديال فتح املناص5 كاين:

- توصيف املنص5 املفتوح للتباري وطبيعته وخصوصيته؛

- تحديد الشروط الالزم توفرها في املترشحات واملترشحين، بناء 
على الدالئل املرجعية للوظائف والكفاءات، السيما املستوى العلمي 

املطلوب والكفاءات والتجربة املهنية والخارة املالئمة لهذا املنص5.

يتما�سى  فهو  املقتضيات،  هذه  مع  متالئم  اإلعالن  تيكون  ففاش 
مع روح الدستور والقانون التنظيمي مع مبادئ االستحقاق وتكافؤ 
الفرص ومعايير الكفاءة والنزاهة واملؤهالت العلمية والتجربة املهنية، 
كما أنه تتكون واحد اللجنة اللي تيكون مشهود لألعضاء ديالها بالكفاءة 
والنزاهة والخارة، اللي تتقوم بدراسة الترشيحات وإجراء املقابالت مع 

املترشحين، باش هي اللي تتنتقي ما بين هاذ املترشحين.

فالحكومة تتعطي أهمية كارى لهاذ املوضوع، وأنه هاذ املناص5 
بتنزيل  تيقومو  اللي  هم  كفاءة، ألن  فيهم  الناس  يتقلدها  اللي  العليا 

املشاريع الكارى ديال اململكة.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيدة بلوزي ة.

الكلمة لكم السيد الرئيس للتعقي5.

بملستشار بلسيد عبد بل حمان بلدري�سي:

شك ب بلسيدة بلوزي ة.

فعال، القانون جا بأنه تتكون واحد اللجنة اللي تنتقي هاذ األطر 
العليا، من خالل أن السيد الوزير تيحط واحد اللجنة اللي تنتقي واحد 
السبعة ديال األطر، ومن بعد السيد الوزير تينتقي واحد 3 تيعطيهم 

السيد رئيس الحكومة.

ولكن، السيدة الوزيرة، اإلشكالية اللي تطرحات هو أنه هاذ املنطق 
ما بقاش، املنطق، منطق آخر أنه هاذ األطر العليا وهاذ القضية ديال 
تكافؤ الفرص اللي تنهضرو عليها ما تبقشاي فرصة، هو أنه تسيس هاذ 
ال�سي، إلى درجة أنه األطر كاين كالم كثير يقال على هاذ املسألة ديال 
الناس اللي عندهم واحد الكفاءة كبيرة جدا، إلى ما كانش تينتمي لينا ما 

يمكنشاي يلج لهاذ املسألة هاذي.

على  املسائل،  نقلبو  أننا  الوزيرة،  السيدة  نطل5،  احنا  وبالتالي، 
اعتبار أنه اللجنة يحددها السيد رئيس الحكومة، والسيد الوزير يعطي 
أشنو الخصاص ديالو من األطر ديالو، وتكون واحد اللجنة مستقلة، 
على اعتبار باش نخلقو واحد الفرصة لجميع املغاربة واألطر الحقيقيين، 

إذا كنا كنقلبو على أطر حقيقيين، إلى هذا هو املبتغى، وإذا كان املبتغى 
�سيء آخر أننا نرضيو واحد املجموعة اللي تابعة لينا هذه مسألة أخرى، 
وبالتالي كنكونو اإلدارة ديالنا ضعفناها إذا كنا كنقلبو أننا نقويو اإلدارة 
كنوليو نضعفها أكثر، وهذا املنطق هذا حاليا يج5 الحسم فيه، على 
اعتبار أنه كاينين شكايات كثيرة في أي مباراة من املباريات إال وكتلقى 

واحد املجموعة اللي كاينددو يا إما عن خطأ أو عن صح.

وبالتالي، باش نخرجو من هذه اإلشكاليات كلها ما يمكنش يكون 
الوزير هو الحكم وهو اللي كينتقي األسماء وهو الحكم في نفس الوقت، 
 la( وبالتالي كنعطيو واحد اليد على هذه املباريات اللي كتخلق واحد
zizanie( ما بين املوظفين، وبالتالي حتى األطر اللي كيخدمو في اإلدارة اللي 
كانو هازين اإلدارة كيقول لك أودي أنا بالنسبة ليا ها هوما راه اختارو 
بالنسبة لهم فيها الكفاءة، كيرجع للور، كنوليو كنأثرو على العمل ديال 

اإلدارات ديالنا.

بلسيدة بلوزي ة،

اليوم جاء الوقت باش أننا نحددو املعايير الحقيقية اللي باش ناخذو 
األطر، اللي عندو الكفاءة مرحبا به، وكذلك نحلو واحد الباب للمغاربة 
ديال الخارج على اعتبار أنه في املؤسسات العليا مازال ما حليناش هذا 
إشكال كبير، عندنا واحد املجموعة ديال األطر اللي عندهم ما يقولو في 
املغاربة ديال العالم اللي يمكن لنا حتى هوما كذلك ناخذو من الخارة 

ديالهم.

هذا على عاتقكم أنكم تطورو هاذ املسألة هاذي.

وشكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بل ئيس.

السيدة الوزيرة، في بعض الثواني، التعقي5 إذا كان.

بلسيدة بلوزي ة بملنتدبة لدى رئيس بلحكومة، بملكلفة باالنتقال 
بل قمي وإصالح بإلدبرة:

ما نقدروش نقولو على أنه اللي كاينين في اإلدارة اليوم كلهم جايين 
على أساس السياسة وال هذا، تنظن بلي اإلدارة اليوم فيها كفاءات وفيها 

ناس اللي جاو بالكفاءة ديالهم، والحمد هلل راهم خدامين معنا.

املغاربة ديال الخارج راهم حتى هوما يمكن لهم يدخلو لهذه املناص5 
هذه ما مسدوداش على مغاربة الخارج، حتى هوما فاش كيكون باب 
بالترشيحات  الترشيح كيمكن لهم يدخلو واألطر كلهم كيقدرو يدليو 

ديالهم.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيدة بلوزي ة.
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ننتقل إلى السؤال الرابع، حول "ضعف صبي5 شبكة االتصاالت 

الهاتفية واالنترنيت بالعالم القروي".

أعطي الكلمة ألحد املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

تفضل ال�سي أملوك.

بملستشار بلسيد بملدبني أملوك:

شك ب بلسيد بل ئيس،

بلسيدة بلوزي ة بملحترمة،

ما هي أهم التدابير واإلجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل 

التعجيل بالتدخل الفوري ملعالجة هذا املشكل في أقرب اآلجال بغية 

فك العزلة عن سكان هذه املناطق؟

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب.

الكلمة لكم، السيدة الوزيرة، للجواب.

بلسيدة بلوزي ة بملنتدبة لدى رئيس بلحكومة، بملكلفة باالنتقال 
بل قمي وإصالح بإلدبرة:

نبغي نشكر السيد املستشار على طرح هذا السؤال املهم.

أننا يوصل االنترنيت للمجال القروي، هذا في صل5 االهتمامات 

ديالنا، ألن املغرب اليوم ما�سي في واحد املوجة ديال الرقمنة، وباش 

يقدرو املغاربة كلهم يستافدو من الرقمنة خص ضروري يكون عندهم 

التغطية ديال االنترنيت.

اليوم تغطية االنترنيت ولت من األساسيات، ما بقاتش �سي حاجة 

زايدة، ولت بحال املاء والضو، ما يمكنش �سي مغربي نقولو أنت ما 

االهتمامات  في صل5  ال�سي  هاذ  والضو،  املاء  عندك  يكون  يمكنش 

ديالنا، ونبغي نذكر بلي اليوم املغرب راه دائما في هذه السنوات األخيرة 

عندو واحدة من 3 ديال املرات5 األولى في إفريقيا من حيث التغطية 

والجودة ديال االنترنيت، واحنا مازال خدامين باش نزيدو نحسنوهاذ 

ال�سي.

نبغي نذكر، كاين "املخطط الوطني لتنمية الصبي5 العالي والعالي 

جدا"، ففي إطار التفعيل ديالو اللي بدا في 2018 وغادي يستمر حتى لـ 

2023 هذه السنة إن شاء هللا، تم التغطية ديال أكثر من 9225 منطقة 

بخدمات االتصاالت من أصل 10.740 منطقة، وهذه املناطق اللي بقاو 

غادي يكملو إن شاء هللا في هذه السنة 2023، واحنا خدامين دبا باش 

نزيدو نديرو اإلحصاء ديال �سي مناطق أخرى اللي يمكن في 2018 ما 

كانوش فيها عدد ديال السكان وال هذا، اللي غادي يتم التغطية ديالهم 

في إطار )l’INDH2( وتنشكر السادة املستشارين اللي تيتجاوبو معنا على 
هذا وتعطيونا أسئلة وتيجيوعندي بعض املرات يشرحو لي وكنصيفطو 
إلى  املستشار  فالسيد  حاجة،  �سي  تيحتاج  اللي  الواقع  الناس ألرض 
ديالو، فاألبواب  فالجهة  األنترنيت  ديال  فالتغطية  عندو �سي مشكل 
ديالي وديال )l'ANRT3( محلولة، باش نتفاعلو معهم وتنصيفطو الناس 
وتنصيبو حلول للمنطقة ديالهم، ألن كيف ما قلت هاذ ال�سي مهم ما 

يبقاش هاذ ال�سي ما يمكنلوش.

كاينة أيضا املبادرة ديال )VSAT( اللي تتمكن من التغطية عار األقمار 
بالشبكات  ديالها  التغطية  تيصعاب  اللي  مناطق  ل�سي  االصطناعية 
األرضية، فصندوق الخدمة األساسية لالتصاالت كيمنح إعانة كتحدد 
في 50% في حدود 2500 درهم لكل محطة، فاليوم تم االستفادة ديال 
2300 محطة، ويمكن نمشيو حتى لـ 4000 محطة في السنة إلى الناس 
بغاو يستافدو من هاذ املبادرة، وكيف ما قلت األبواب ديالنا مفتوحة إلى 

عندك ديال �سي منطقة بالضبط نستاجبو معها.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيدة بلوزي ة.

الكلمة لكم، السيد املستشار، تفضلو.

بملستشار بلسيد بملدبني أملوك:

شك ب بلسيدة بلوزي ة بملحترمة.

البد أن ننوه بنجاح الحكومة املغربي في اتخاذ تدابير موازية تهدف إلى 
تسريع مشاريع اإلصالح اإلداري وتبسيط اإلجراءات، وفي مقدمة هذه 
االستراتيجية الجديدة التحول الرقمي في أفق سنة 2030، والتي تهدف 
اقتصاد  لظهور  أسس  وإرساء  العامة  الخدمات  رقمنة  إلى  باألساس 
رقمي يؤدي إلى خلق فرص عمل، وبما أن املغرب يتوفر وهلل الحمد 
على مؤهالت في مجال التحول الرقمي، حيث يتطور عدد املشتركين في 
الهاتف املحمول بنسبة 10+% كمعدل متوسط ليصل إلى 49.2 مليون 
مشترك في سنة 2020، بينما يزداد عدد املشتركين في األنترنيت بسنبة 
1.2%، حيث بلغ 27.7% خالل السنة نفسها، إذ يسجل عدد املشتركين 
في الهاتف الثابت زيادة سنوية تقدر بـ 13% حس5 تقارير الوكالة الوطنية 
لتقنين املواصالت، إضافة ملا تحقق في مجال التحول الرقمي سواء فيما 
يتعلق بوضع الارنامج االستراتيجي والتطبيقات أو إنشاء الهيئات ذات 

الصلة.

تحول  عديدة  نواقص  فرز  تم  املجهودات،  هذه  كل  من  بالرغم 
دون تحقيق التحول الرقمي املنشود، حيث تشير بعض الدراسات وفي 
بعنوان  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  رصده  رأي  طليعتها 
الرقمية  الفجوة  بأن  تفيد  ومندمج"،  ومسؤول  رقمي  تحول  "نحو 

2 Initiative Nationale du Développement Humain
3 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunication
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املوجودة تجعل حوالي 6 ماليين من املواطنين واملواطنات غير منخرطين 

في مسلسل الرقمنة الذي تشهده البالد، وذلك راجع إلى النقص في 

االستعمال  الولوج بسب5  والنقص على مستوى  الرقمية  التجهيزات 

على  والنقص  القروي  العالم  في  خاصة  الثابت  األنترنيت  الضعيف 

مستوى إتقان التعامل مع األدوات الرقمية، وهنا أسوق إليكم أمثلة 

الجنوب الشرقي من جرادة لزاكورة، بحيث نجد قرى وجماعات إقليم 

تنغير مثال منطقة كليا.. عن العالم الخارجي، بحكم أن األجهزة النقالة 

للمواطنين بال استقبال وال إرسال.

بلسيدة بلوزي ة،

ما  اللي  الناس  الجبلية  فاملناطق  عندنا  احنا  ألنه  هنا  غنوقف 

وصلهمش الخط ديال التليفون وال )les radars(، كيبغي يهضر كيدي 

التليفون ديالو عند واحد جارو فوق الجبل، ملي كيصوني عليه هذاك 

اآلخر خصو يهبط باش يقول ليه أجي راه صونا عليك التليفون، دبا 

تنطلبو منكم التدخل، إن شاء هللا، الفوري في هذا املجال هذا.

على  النقص  أستسمح  واملواطنات،  املواطنين  على  بأنه  وقلت 

مستوى الولوج بسب5 االستعمال الضعيف لألنترنيت الثابت خاصة 

التعامل مع األدوات  إتقان  القروي والنقص على مستوى  العالم  في 

الرقمية، وهنا أسوق إليكم مثال الجنوب الشرقي من جرادة إلى زاكورة، 

بحيث أن قرى مثال منقطعة كليا عن العالم الخارجي بحكم أن األجهزة 

األنترنيت  أن صبي5  وبما  إرسال،  استقبال وال  بال  للمواطن  النقالة 

ضعيف ومنعدم في بعض األحيان وهو ما يزيد من معاناة الساكنة 

داخل منازلهم، مما يجعلهم مضطرين للذهاب بعيدا في بعض األحيان 

حتى يتمكنوا من إجراء اتصاالتهم.

لذا، نسجل بكل أسف شديد استياء ساكنة تنغير ومعها ساكنة 

صبي5  وانعدام  االتصال  شبكة  ضعف  من  درعة-تافياللت  جهة 

األنترنيت بمنطقتهم، وما يزيد من مضاعفة همومهم ضياع أموالهم 

الوزيرة  السيدة  نطالبكم  لذا  منها،  يستفيدون  ال  خدمات  مقابل 

املحترمة بالتدخل العاجل..

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار بملحترم.

السيدة الوزيرة هل هناك تعقي5؟ في بضع ثواني.

بلسيدة بلوزي ة بملنتدبة لدى رئيس بلحكومة، بملكلفة باالنتقال 
بل قمي وإصالح بإلدبرة:

كيف ما قلت، بابي مفتوحة أجي عندي وال عند )l'ANRT( ناخذ ليك 

موعد معايا وال مع )l'ANRT( ونصيبو حل للمنطقة ديالك، أشنو يمكن 

يديو ليها فأرض الواقع واملكان ونشوفو شنو يمكن يتدار.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيدة بلوزي ة.

إذن ننتقل إلى السؤال األخير املوجه إليكم السيدة الوزيرة، حول 
"جمود الحوار االجتماعي القطاعي في العديد من الوزارات واملؤسسات 

العمومية".

وأعطي الكلمة ألحد املستشارين من فريق االتحاد العام للشغالين 
باملغرب.

تفضلي السيدة املستشارة املحترمة.

بملستشارة بلسيدة سليمة زيدبني:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيدة بلوزي ة،

من  العديد  في  القطاعي  االجتماعي  الحوار  الجمود  أسباب  عن 
الوزارات واملؤسسات العمومية، نسائلكم السيدة الوزيرة.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب.

تفضلي السيدة الوزيرة للجواب.

بلسيدة بلوزي ة بملنتدبة لدى رئيس بلحكومة، بملكلفة باالنتقال 
بل قمي وإصالح بإلدبرة:

كنشكر السيدة املستشارة على طرح هاذ السؤال املهم.

االجتماعي،  للحوار  كبيرة  أهمية  الحكومة كتعطي  كيفما كتعرفو 
حيث تطلق مسلسل ديال الحوار االجتماعي في البداية ديال الوالية، 
وأنه تم التوقيع على اتفاق ديال 30 أبريل ما بين الحكومة والفرقاء 

االجتماعيين األكثر تمثيلية.

أهمها  املكتسبات، من  ديال  كان عندو عدد  اللي  اجتماعي  حوار 
بالنسبة للقطاع العام:

- رفع األجر األدنى بالوظيفة العمومية 3500 درهم؛ 

- حذف السلم 7 بالنسبة للموظفين املنتمين لهيئتي املساعدين 
اإلداريين واملساعدين التقنيين؛

- رفع حصيص الترقية من 33% لـ 36%؛

- إقرار الرخصة ديال األبوة مدتها 15 يوما مدفوعة األجر؛

اللي  االجتماعية  باألعمال  للنهوض  مشتركة  مؤسسة  إحداث   -
غادي يستافدو منها 10 آالف موظفا وموظفة، وتنعرفو كلنا على أنه 
واالصطياف  والسكن  الصحة  مجال  فيها  االجتماعية  األعمال  هاذ 

والقروض، وعدد من الخدمات.
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والحكومة.. كان تم إصدار جوج ديال القوانين و11 املرسوم فواحد 
األشهر قليلة، هذا زمن قيا�سي، وهاذ ال�سي تيعكس األهمية اللي كتعطيها 

الحكومة للحوار االجتماعي.

كما أنه وزارة االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة دارت منشور للسيدات 
والسادة الوزراء من أجل حثهم على دراسة مختلف القضايا وامللفات 
ذات الصلة بالقطاعات اللي كيشرفو عليها في إطار حوار قطاعي، بهدف 
إيجاد حلول ممكنة وعملية مللفات ذات أولوية، اللي غتمكن من تحسين 

األوضاع االجتماعية واملهنية للعاملين بالقطاع.

الخاضعة  العمومية  املنشئات واملؤسسات  املسؤولين على  دعوة 
في  الصلة  ذات  ملفات  دراسة  أجل  من  ملباشرة حوارات  لوصايتهم، 
مجال اختصاصاتهم، وعدد ديال القطاعات دارات حوارات قطاعية، 
مثال حوار التربية الوطنية راه الحوار القطاعي مستمر، في إطار قطاع 
التعليم العالي، تم التوقيع على اتفاق اللي كانت التزمت فيه الحكومة 
بإصدار نظام أسا�سي جديد خاص بهيئة األساتذة الباحثين وتحسين 

الوضعية ديالهم.

على مستوى قطاع الصحة أيضا، كانو عدد ديال األشياء اللي كانو، 
بحال:

- تحسين وضعية األطباء اللي غيستافدو من زيادة مهمة في األجر 
بداية مسارهم املنهي؛

منحهم  عار  واملمرضين  املمرضات  لكافة  الترقية  وثيرة  تسريع   -
أقدمية اعتبارية تتراوح بين ثالثة وخمسة سنوات.

كيفما قلت لكم، الحوار االجتماعي راه مستمر، راه فاملأسسة، كل 
ستة أشهر كنتلقاو بالشركاء االجتماعيين في إطار الحوار االجتماعي باش 

نتدارسو القضايا املهمة بالنسبة للموظفات واملوظفين.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيدة بلوزي ة.

الكلمة لكم السيدة املستشارة للتعقي5.

بملستشارة بلسيدة سليمة زيدبني:

بلسيدة بلوزي ة،

يؤسفنا أن نعار لكم اليوم أن اإلرادة التي عار عنها السيد رئيس 
الحكومة، باعتبار الفرقاء االجتماعيين شريك استراتيجي، مازالت لم 
تصل إلى جميع القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية، والشاهد 
الحكوميين  املسؤولين  من  العديد  تجاوب  عدم  هو  ذلك  على  لدينا 
ومدراء املؤسسات العمومية مع طلبات عقد اللقاءات املوجهة لهم من 
طرف الجامعات والنقابات املنضوية تحت لواء االتحاد العام للشغالين 

باملغرب، لتدارس اإلشكاليات املطروحة وامللفات املطلبية املستعجلة.

وألن الحق أحق أن يقال، فإنه إذا كان ليس هنا إال التنويه بسير 

يواجهها  التي  الصعوبات  القطاعات، رغم  في بعض  القطاعي  الحوار 

التي  القطاعات  باقي  ندعو  فإننا  والصحة،  التعليم  قبيل  من  ذلك 

مازال املسؤولون عنها يستنكفون عن التجاوب مع طلبات الجامعات 

والنقابات املنضوية تحت لواء االتحاد العام للشغالين باملغرب، عقد 

لقاءات معهم إلى تغيير مقاربة التعامل مع الجسم النقابي.

وفي هذا اإلطار، ندعو السيد رئيس الحكومة وفي إطار صالحياته 

الدستورية والقانونية إلى العمل على توجيه تلك القطاعات إلى الوجهة 

السليمة، وهي وجهة اإلصغاء والحوار واإلنصات ملطال5 الشغيلة، كما 

نعار عنها بكل صدق وأمانة ودون مزايدات.

السيدة الوزيرة،

في  دعا  أن  باملغرب  للشغالين  العام  االتحاد  لفريق  سبق  لقد 

مداخلته أثناء الجلسة الشهرية، التي خصصت لتقديم أجوبة السيد 
رئيس الحكومة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة، والتي خصصت 

ملوضوع الحوار االجتماعي، إلى إطالق سراح الحوارات القطاعية، حيث 

الحوار االجتماعي  بمثابة شرايين  القطاعية هي  الحوارات  أن  اعتارنا 

الوطني، وأن استمرار جمودها يمس بهذا املسار الجديد وبهذه الروح 

الشركاء  مع  عالقتها  الحالية  الحكومة  بها  دشنت  التي  اإليجابية 

االجتماعيين.

وعالوة على ذلك، فإن استمرار هذا الجمود سيفرغ مقولة املأسسة 

من أي حمولة إيجابية.

لقد ظهر لنا في فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب ومن خالل 

أسبوعي  بشكل  تنظيميها  على  فريقنا  دأب  التي  االستماع  جلسات 

وبالتناوب مع الجامعات والنقابات املنضوية تحت لواء االتحاد العام 

للشغالين باملغرب، أن هناك حاجة مستعجلة إلطالق الحوار االجتماعي 

في العديد من القطاعات، ومن ذلك مثال مؤسسة العمران، الوكاالت 

الحضرية، املؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزارة الفالحة.

هذا غيض من فيض، نتمنى صادقين أن يسمع نداؤنا هذا وأن ال 

يظل صيحة في واد.

شكرا السيدة الوزيرة.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيدة بملستشارة.

السيدة الوزيرة ما بقاش التعقي5.

ونشكرك في نهاية هذه األسئلة املوجهة لكم على مساهمتكم القيمة 

معنا في هذه الجلسة.

ونشكر السيد وزير الصحة ونرح5 بحضوره معنا في هذه الجلسة.
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وننتقل إلى األسئلة املوجهة للقطاع الذي يشرف عليه، ونستهلها 
بسؤال أول حول "التعريفة املرجعية تعرقل نجاح التغطية الصحية".

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

تفضلوا السيد املستشار ال�سي زيدوح.

بملستشار بلسيد محمد زيدوح:

بلسيد بل ئيس،

بلسيد بلوزي ،

السادة والسيدات املستشارين واملستشارات املحترمات،

يعتار تعميم التغطية الصحية منذ فاتح دجنار 2022 خطوة مهمة 
من أجل تعميم الحق في الولوج للصحة في إطار متكافئ وعادل، إال أن 

التعريفة املرجعية تحول دون تحقيق العدالة الصحية املنشودة.

لذا نسائلكم السيد الوزير عن تصور الحكومة ملراجعة التعريفة 
املرجعية بما يضمن العدالة الصحية؟

وشكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار.

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

بلسيد خالد بفت طال5 وزي  بلصحة وبلحمافة بال تماعية:

شك ب بلسيد بل ئيس.

الصحة  وموفور  املتمنيات  بأطي5  للجميع،  سعيدة  سنة  أوال 
والعافية لهذا البلد الكريم، وصاح5 الجاللة والسادة املستشارين، إن 

شاء هللا وبإذن هللا.

تعلمون،  وكما  املحترم،  املستشار  السيد  سؤالكم،  على  جوابا 
تنعملوش  ما  ولكن  متجاوزة  متجاوزة،  هي  املرجعية  التعريفة  أن 
بالتعريفة املرجعية اليوم، تنعملو بالتعريفة املتوافق عنها، إلى عندنا 
إطار  في  إال  تتستعمل  ما    )la6 tarification6 de6 référence6 de 98(
)l’arbitrage(، ولكن مع الهيئات املدبرة تنعملو بواحد التعريفة اللي 
هي توافقية واللي حتى هي فيها واحد التجاوز، رغم أن كان واحد العمل 
اللي كان تدار في 2020 وكانت واحد املراجعة ديال التعريفة املتوافق 
عنها، وكانت صادقت عليها هيئة مدبرة واحدة، واللي كانت غادي تدير 
لنا واحد القفزة نوعية في اإلطار ديال التكفل باملر�سى على املستوى 

امليداني، سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص.

إال أنها ما طبقاتش، ما دخالتش لحيز التطبيق.

اليوم، التعميم ديال التغطية الصحية ما عندو عالقة بالتعريفة 

املرجعية، خصنا نراجعو هاذ التعريفة املرجعية، ألنه أصال اليوم ذاك 
التوازنات املالية اللي كاينة باش يمكن لنا نحافظو على هاذ الديمومة 
اللي  الحقيقية  التكلفة  عندنا  يكون  الصحية، خص  التغطية  ديال 
كنقيموها على كل مواطن كيستافد من العالجات، كذلك خصنا نحيدو 
ذاك األسالي5 القديمة اللي هي بالطريقة الجديدة اللي توافقنا معها في 
2020 كيمكن لنا نتجاوزوها باش ما يبقاش )chèque6de6garantie(، ما 
يبقاش )le6noir( ويولي املواطن يمكن لو يختار فين بغى يم�سي ما عندو 

حتى مشكل.

اليوم )RAMED4( ما بقاش، دخالت األجرأة ديال التغطية الصحية، 
ولكن ملي كيم�سي اليوم املواطن املغربي اللي عندو )RAMED( يم�سي لـ 
)privé( غادي يطبق عليه إينا تعريفة؟ التعريفة ديال كل واحد، حيث 
ما كايناش التعريفة املرجعية اللي هي متقادمة اللي حتى واحد ما تيقبل 

عليها.

فين وصلنا؟ باش يمكن لنا نديرو التعريفة املرجعية، خصنا أول 
 ،)la NGAP5( حاجة هي نرجعو املصنف، املصنف اللي حتى هو متقادم
خصنا ندخلو واحد املصنف جديد واللي راجعناه ومحطوط في األمانة 
العامة للحكومة للتدارس، كنتسناو األجوبة ديالها باش يمكن لنا عاد 
نديرو عليه التعريفة، ومن تم تندوزو للتوافقات مع الهيئات املدربة، 
الحمد هلل مع الهيئة املدبرة اليوم ديال )la CNSS( ربما غادي يكون 

واحد التحسن جد ملموس في األيام املقبلة إن شاء هللا.

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

الكلمة لكم السيد املستشار للتعقي5.

بملستشار بلسيد محمد زيدوح:

شكرا السيد الوزير على الجواب، اللي أنا ربما كنتقاسم معك فيه 
عدة نقط. 

ولكن ملي كانت التعريفة، السيد الوزير، تصاوبات في 98 وحتى 
2006، وكانت املراجعة ديال كل 3 سنوات ما تعمالتش، ولهذا أصبح 

متجاوز.

اليوم، احنا ملي تنتكلمو على هذه النقطة ديال مراجعة التعريفة، 
راه أساسا ألن تنعرفو املواطن املغربي كيأدي أكثر من 50% في املصاريف 
دالعالج، ملي تنقولو خصنا نحسنو التعريفة املرجعية راه حفاظا على 

التكلفة ديال ذاك املواطن أساسا، ألنه هو اللي أسا�سي اليوم.

ملي تنتكلمو كذلك على مراجعة التعريفة ألن تنعرفو في 2006 كانو 

4 Régime d'Assistance Médicale
5 Nomenclature Générale des Actes Professionnels



11937 الجريدة الرسمية للربملانعدد1426 - 615رج144465 )66فاراير20236( 

بعض األمراض ما داخلينش في التعريفة املرجعية، واليوم ملي كاين 

أمراض ملي تنطلبوها ال )la CNOPS6(، ال )la CNSS( ما كنقدوش 

يعطيونا املوافقة عليها، ألنها غير موجودة. 

إذن، اليوم راه البد حتميا خصنا نراجعو التعريفة ألن أصبح �سيء 

أسا�سي. 

ثانيا، السيد الوزير، ملي تنقولو بأن التأثير على التغطية الصحية، 

ما معناه؟ راه هي بأن احنا بغينا ذاك املواطن املغربي ملي يدخل سواء 

للمستشفى الخاص أو العام بذيك البطاقة ديالو ما يؤدي حتى �سي 

العالج  تكلفة  عندنا  كيكون  ألنه  األسا�سي،  الهدف  هو  هذا  حاجة، 

حقيقية ومعقولة، كيف يعقل بأنه هذاك السيد اللي عندو ذاك املنزل 

وكيكري الدار ديالو كل 3 سنوات كيدير املراجعة ديال الكراء ديالو، 

وهذه مسألة ديال مواطن مغربي ديال املرض ما يمكنش نديرو واحد 

املراجعة لكل 3 سنوات، اللي هي في القانون ومحتوم علينا؟

مع  املعادلة  عندهاش  ما  العالج  ديال  التكلفة  راه  اليوم  إذن، 

املصاريف الحقيقية ديال العالج، وأنت تتعرف، السيد الوزير، أحسن 

 )la6cotation( مني ذلك، ولهذا تتقول بأن اليوم ما بقيناش نتكلفو على

اللي خصنا نتكلفو على التكلفة الحقيقية ديال العالج، وهذا هو اللي 

بغينا نوصلو.

ولكن،   ،2020 ديال  األجندة  مزيان   ،2020 ديال  اتفاقية  كانت 

السيد الوزير، ذيك االتفاقية ما مشاتش ألن ولو بأن ما كانتش عامة 

كانت كتقيس غير اإلنعاش أساسا والفحوصات الطبية، ولكن راه ما 

مشاتش، وأنت عارف عالش ما مشات، السيد الوزير، وما تنفذاتش، 

ياريت كون تنفذات غير هذيك االتفاقية ديال 2020 كان غادي يتحسن 

في اإلنعاش، ألنه اإلنعاش اليوم التكلفة ديالو 1500 درهم، ما كاينة 

حتى �سي دولة في العالم اللي اإلنعاش التكلفة ديالو 1500 درهم، وكانت 

في هذه االتفاقية ديال 2020 كانت طلعات حتى لـ 2500 وكانت مهمة 

جدا.

إذن اليوم، السيد الوزير، احنا بالسؤال ديالنا أوال بغينا نحسو 

بأن راه احنا مستعدين نناقشو مع الحكومة من أجل إيجاد واحد الحل 

متفق عليه ملصلحة املواطن. 

وشكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار بملحترم. 

السيد الوزير، في بعض الثواني، التعقي5.

6 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale

بلسيد وزي  بلصحة وبلحمافة بال تماعية:

راه متفق معك، السيد املستشار املحترم، أنه راه األجرأة راه بدأت 
ديال املراجعة، وهذه الجمعة هذه غادي يكون واحد اللقاء مع القطاع 

الخصو�سي على التفعيل ديال هذه االتفاقية األولى ديال 2020.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي . 

السؤال الثاني.. 

احنا مرتبطين بالوقت السيد املستشار يمكن لو يستغل السؤال 
الثاني ويضيف إلى بغا يضيف.

في  "راميد"  نظام  من  املستفيدين  "إدماج  الثاني  السؤال  إذن 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي". 

أعطي الكلمة ألحد املستشارين من الفريق االشتراكي.

تفضلو السيد املستشار املحترم.

بملستشار بلسيد بلسالك بملوساوي:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد بلوزي  بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارين بملحترمين،

التي  واإلجراءات  اآلليات  عن  املحترم  الوزير  السيد  نسائلكم 
ستتخذها الحكومة من أجل إدماج املستفيدين من نظام "راميد" إلى 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؟

وشكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار. 

الكلمة لكم السيد الوزير.

بلسيد وزي  بلصحة وبلحمافة بال تماعية:

بلسيد بل ئيس،

بلسيد بملستشار بملحترم، 

اإلجراءات والتدابير اتخذت، ألن "الراميد" ما بقاش من 1 دجنار 
ودخلنا في األجرأة ديال التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض التضامني 

اللي غيستافدو منه الناس اللي كانو في إطار "راميد". 

إنما هاذ املسألة هاذي تدارت بواحد الطريقة تلقائية، وأنتم شاركتو 
معنا في إطار القانون ديال اللي هو 27.22 اللي كيخول الصالحيات أنه 
يكون انتقال تلقائي واللي ثبتات باش تبدا األجرة، وزدنا كملنها بالقانون 
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60.22 اللي غتصوتو عليه اليوم في )la6plénière( باش كذلك الناس 
اللي عندهم القدرة ديال االشتراك، وغنكونو الحلقة غلقناها ديال هاذ 

التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض. 

إنما كاين بعض التدابير اللي هي موازية بالنسبة للصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي باش يمكن جميع الصالحيات اللي كانت عند الناس 
اللي هوما كانو كيستافدو من "الراميد" كتبقى هاذيك املكتسبات ما 
كتضيعش لهم، ولهذا كاين هاذوك البيانات اللي كانت عند الوكالة 

.)la CNSS( الوطنية للصحة كلها انتقلت لعند

كذلك، عندنا الوكاالت ومراكز القرب باش نسهلو التسجيالت على 
هاذ املواطنين، رغم أن فهاذوك الناس، هذاك الكم ديال الناس اللي 
هوما انتقلو تلقائيا ديال "الراميد" كاين بزاف ديال الناس اللي فيهم 
72.18 ديال السجل  القانون ديال  إعادة النظر، ولهذا كاين هذاك 

املوحد اللي هو غادي يجي باش يدير واحد التغربيلة، عالش؟

ألن كاين الناس اللي هوما حقيقيا عندهم "الراميد" وما كيستافدوش 
من "الراميد" خصهم يدخلو، وكاين ناس اللي عندهم "الراميد" وما 
كيستافدوش منو خصهم يدخلو لواحد النظام إجباري، وهاذ املسألة 
هاذي راه بدات األجرأة ديالها، الجهة ديال الرباط – سال – القنيطرة 
راه هي اللي تختارت كأول تجربة، والحمد هلل راه بدات األمور، وتعممت 
في 28 نوفمار على سائر الوطن، ولكن األجرأة اخذينا واحد املدة زمنية 

ديال من دبا 6 أشهر غادي يكون عندنا كاع األمور واضحة وشفافة.

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

الكلمة لكم السيد املستشار، كاين تعقي5؟ 

تفضلوا السيد املستشار.

بملستشار بلسيد بلسالك بملوساوي:

شك ب بلسيد بلوزي  على  وببكم. 

إن تنزيل نظام الحماية االجتماعية الشامل يعتار منعطفا حاسما 
لتحقيق التنمية املستدامة والحماية االجتماعية التي أعلن عنها صاح5 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا في خطاب العرش لسنة 2020. 

وفي هذا الصدد، ال يسعنا إال أن نثمن عاليا هذا املشروع املجتمعي 
واإلستراتيجي ونجدد موقفنا لدعم هذا اإلصالح الكبير والذي سيكون 
له األثر الكبير على جميع املغاربة في اتجاه بناء الدولة االجتماعية وتعزيز 

ركائزها.

بلسيد بلوزي  بملحترم، 

إلى  ببالدنا  الصحية  املنظومة  اإلشارة من خالل تشخيص  تجدر 

النقص الحاد في األطر الطبية والتمريضية رغم توظيف 5500 من األطر 
الصحية، كما أن هذا النقص سيتضاعف السيما أن بالدنا تمر من 
مرحلة تحويل 11 مليون من املواطنين املسجلين في إطار نظام املساعدة 
االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  نظام  نحو  "راميد"  الطبية 

وبالتالي سيرفع معه اإلقبال على املؤسسات االستشفائية.

إن الرهان األبرز حول ورش الحماية االجتماعية يرتكز باألساس 
إلى ضمان ديمومة تمويل نظام الحماية االجتماعية وعدم السقوط في 
تجربة ما عاشه نظام "راميد" من صعوبات وتعقيدات كبيرة، ارتبطت 
أساسا بصعوبات التمويل وضمان آليات تمويلية قارة له، خصوصا 
وأننا اليوم نشهد على وجود صعوبات حقيقية في تحصيل اشتراكات 
العديد من الفئات وما لذلك من تأثير على اآلجال املارمجة لتنزيل ورش 

الحماية االجتماعية. 

الحماية  ورش  نجاح  أن  على  نؤكد  االشتراكي  الفريق  في  إننا 
الحكومة  مسؤولية  هي  االجتماعية،  والحماية  الوطنية  االجتماعية 
بأكملها، والفاعلين في امليدان، وليست مسؤولية قطاع الصحة بشكل 

منفرد، وذلك ملا لها من تأثير شامل على املجتمع ككل.

وشكرا السيد الوزير.

شكرا السيد الرئيس.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار.

السيد الوزير، ما كاينش تعقي5؟

تفضلوا، باقي.

بلسيد وزي  بلصحة وبلحمافة بال تماعية:

غير باش نوضح للسيد املستشار املحترم واحد النقيطة، هي أن 
بالنسبة "للراميد" راه الدولة اللي متكلفة باملساهمة، حقيقة كاين واحد 
الصعوبة بالنسبة للناس اللي هوما غير األجراء، ولكن هذيك غادي 

تتجاوز، الدولة كتبقى هي الضامن على التوازنات. 

أو  الصحة  ديال  يولي قطاع  أن  ليه، هو  بغينا نوصلو  احنا  اللي 
اللي  هو  املرض  عن  اإلجباري  التأمين  كتمولها  الصحية  املنظومة 
كيمولها، وهاذي خصها واحد الشوية ديال الوقت وتوافقات إن شاء 

هللا، بالفضل ديالكم وبفضل هللا غادي نوصلو إن شاء هللا.

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة: 

شك ب بلسيد بلوزي .

متعددة  مستشفيات  "إحداث  حول  الثالث  السؤال  إلى  ننتقل 



11939 الجريدة الرسمية للربملانعدد1426 - 615رج144465 )66فاراير20236( 

التخصصات"، وأعطي الكلمة ألحد املستشارين بفريق التجمع الوطني 
لألحرار.

تفضل ال�سي الوردي.

بملستشار بلسيد  مال بلوردي:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد بلوزي  بملحترم،

ما هي التدابير واإلجراءات الالزمة التي ستتخذها وزارتكم من أجل 
إيجاد حلول عاجلة ملعالجة الخصاص الذي يعرفه القطاع الصحي 
املناطق  بجل  للقرب  االختصاصات  متعددة  مستشفيات  بإحداث 

النائية املستهدفة؟

وشكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة: 

شك ب بلسيد بملستشار.

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

بلسيد وزي  بلصحة وبلحمافة بال تماعية:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد بملستشار بملحترم،

املنظومة  ديال  الجذري  اإلصالح  هو  الحكومة،  اخذاتها  التدابير 
الصحية، واللي كتشرفو وكتسهرو عليه كذلك معنا في إطار القانون 
الصحية،  املنظومة  ديال  جديدة  حكامة  جاب  اللي   06.22 اإلطار 
كإحداث مجموعات صحية ترابية واللي غادي تجاوب على جميع هاذ 

املسائل.

النائية  املناطق  ديال  مباشرة  السؤال  على  نجاوبك  غادي  إنما 
ومستشفيات وتعدد االختصاصات. 

باش يمكن نحدثو مستشفى كاين بعض املعايير، واحد الشروط 
ما يمكنش نجيو نقولو أرا خصني ندير واحد املستشفى هنايا حيث 
الساكنة طلباتو، صافي، راه هذا استثمار كبير، خصو موارد مالية، 
خص موارد بشرية، إذن كاين واحد املعايير اللي كيكونو داخلين في إطار 

الخريطة الصحية الجهوية.

الصحية  الخريطة  بأن  كنقولو  الجديد  املخطط  اإلطار،  فهاذ 
يحط  غادي  اللي  ولكن  القانون،  بموج5  تحدثت  غادي  الجهوية 
القواعد ديالها هو "املجموعات الصحية الترابية"، واللي غادي تقول 

فين يمكننا نستثمرو في إنشاء وحدات أو منشئات صحية.

في القانون 34.09 القديم اللي اليوم تنسخ، كنا كنقولو بأن ما يمكن 
نحدثو املستشفى إال إذا تعدات الكثافة السكانية أكثر من 70 ألف 

نسمة، عاد يمكن لنا نقولو راه نديرو واحد املستشفى ديال القرب، 
واحنا غاديين، وصلنا لـ 200 واحنا كنطلعو.

اليوم ال، املجموعات الصحية الترابية هي اللي كتشوف فين يمكن 
خص  ربما  مستشفى،  ما�سي  وربما  القرب،  ديال  مصالح  تحط  لها 
وحدات صحية، مراكز صحية املستوى األول، واملستوى الثاني هذا هو 
التوجه الجديد اللي غاديين في إطار ديال املجموعات الصحية الترابية 
واللي كلها كتولي راه مؤسسة عمومية، اللي كتشرف على الجميع من 

)centre6de6santé( الصغير حتى للمركز االستشفائي الجامعي. 

في إطار هاذ التدبير تما فين عندها الخصاص، ألن فين غادة الغاية؟ 
الغاية غادة أن خصنا نشجعو الخدمات ديال القرب، املواطن املغربي 
اليوم اللي كيخسر الجي5 ديالو في التنقل بغينا نقربو ليه الخدمات، 

الطبي5 يم�سي عند املريض، ما�سي املريض يجي عند الطبي5.

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

الكلمة لكم السيد املستشار للتعقي5.

بملستشار بلسيد  مال بلوردي:

التي  املعطيات  على  املحترم  الوزير  السيد  أشكركم  بدوري  أنا 
تفضلتم بتقديمها لنا في هذا الباب.

وقد طرحتم فيها بكل شجاعة اإلشكاالت التي تعاني منها املنظومة 
الصحية مع إقرار معالجتها في إطار التدرج والتراكم للحد من معاناة 

املر�سى وضمان ولوجهم للخدمات العالجية.

لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  في  التعبير  نجدد  املناسبة،  وبهذه 
عن اعتزازنا بهذه املقاربة املتميزة الذي اعتمدتها بالدنا لتنزيل ورش 
التغطية الصحية اإلجبارية لكافة املغاربة، لتعزيز التضامن والتماسك 
االجتماعي، وتعزيز خدمة الصحة العمومية وتوفير الوسائل الكفيلة 
بتطوير العرض الصحي تحت اإلشراف املباشر للسيد رئيس الحكومة، 
الذي يشرف شخصيا على متابعة تنزيل هذا الورش، معتارينها إجراءات 
املستشفى  في  للمواطنين  الثقة  إعادة  إلى  تهدف  وجريئة،  شجاعة 

العمومي.

بلسيد بلوزي  بملحترم،

نقر بوجود مجهودات جبارة تقوم بها أطر املندوبية اإلقليمية لوزارة 
الصحة، ورغم ذلك ساكنة إقليم الخميسات تعاني من الخصاص في 
الخدمة الصحية، حصريا ساكنة سيدي عالل البحراوي والجماعات 
املجاورة لها، التي تنتظر تفعيل قسم املستعجالت واملضمن في االتفاقية 

املارمة ما بين الجماعة والوزارة.
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الوزير، على الخصاص الحاصل  وعليه أود أن أطلعكم، السيد 
في األطر الطبية وشبه الطبية باملراكز الصحية التالية: آيت أوريبل، 
وملاس،  البحراوي  عالل  وسيدي  بوقشمير،  السبيت،  عين  الرماني، 
الصحي،  املركز  تيفلت  في  الطبية  التخصصات  وغياب مجموعة من 
عالل  وسيدي  والرماني  والخميسات  والياسمين  نصير،  بن  مو�سى 

البحراوي.

الهندسية الستقبال  للمعايير  تستجي5  التي ال  للبنايات  بالنسبة 
املر�سى في أحسن الظروف، نجد املراكز الصحية التالية: السعادة، بني 

أونزار وتارميالت، موالي إدريس أغبال وآيت أوريبل.

لحل  العاجل  بالتدخل  املحترم،  الوزير  السيد  نطالبكم،  لهذا 
مشكل توقف األشغال باملستشفى املتعدد االختصاصات بالخميسات 
والقيام بزيارة ميدانية لهذا اإلقليم، وهي فرصة لكم للوقوف على هذه 
النواقص التي تجعل املواطنين واملواطنات غير راضين على أداء املرفق 
الصحي العمومي، وال يحفظ كرامتهم وال يعكس كل املجهودات التي 

تقومون بها في هذا الباب.

وأخيرا، لنا الثقة فيكم، السيد الوزير املحترم، بأنكم لن تدخروا 
جهدا للوقوف على هذا األمر بصفة شخصية، ملا فيه مصحة إقليم 
الخميسات، حتى نتمكن جميعا بعون هللا من حل اإلشكاالت التي من 

شأنها أن تحول دون بلوغ األهداف املرجوة من هذا الورش الهام.

شكرا السيد الوزير.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب.

الكلمة لكم، السيد الوزير، إذا أمكن.. صافي؟

إذن ننتقل إلى السؤال الرابع حول "خدمات أقسام املستعجالت"، 
وأعطي الكلمة ألحد املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

تفضل ال�سي لفحل.

بملستشار بلسيد عبد بإلله لفحل:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد بلوزي  بملحترم،

التدابير واإلجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل سد  ما هي 
البشرية الضرورية وتحسين الخدمات  الخصاص في األدوية واملوارد 

الصحية بأقسام املستعجالت بكافة تراب اململكة؟

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار.

الكلمة لكم، السيد الوزير، للجواب.

بلسيد وزي  بلصحة وبلحمافة بال تماعية:

شك ب بلسيد بل ئيس.

شكرا، السيد املستشار املحترم، على هذا السؤال.

أوال، الخدمات ديال املستعجالت هي جزء ال يتجزأ من الخدمات 
عويصة  إشكالية  هي  املستعجالت  ديال  اإلشكالية  املستشفى.  ديال 
ومتقادمة، يعني باش يمكن نحلو املشكل ديال املستعجالت، خص واحد 
املقاربة شمولية، ولهذا في هذا اإلصالح الكبير اللي جاي ديال املنظومة 
الصحية وفي إطار "املجموعة الصحية الترابية" بما أنها تتكلف بجميع 
املشاكل على املستوى الترابي، غادي نلقاو الحل ديال املستعجالت، 
عالش؟ ألن أشنا هو املشكل؟ خصنا نحط األصبع ديالنا على املشكل 
ديال   %80 هو  اليوم  املستعجالت  ديال  املشكل  املستعجالت،  ديال 
النشاط ديالهم ما�سي استعجالي، عالش؟ ألن وحدات القرب، املراكز 
الصحية ما تيخدموش بنفس الطريقة باش يمكن لهم يقبطو العدد 
ديال املر�سى اللي كيتوافدو على املستعجالت وكيخلقو واحد االكتظاظ.

فلهذا كان واحد العمل اللي هو داخل في إطار ديال هاذ اإلصالح 
هذا، واللي هو تدرجي اللي خدامين به كنقولو بأن أوال مصالح القرب هو 
األولى خصها تصلح باش يمكن لها تستقبل وتبقى سياسة القرب ملر�سى 
املواطنين املغاربة ما خصهومش يمشيو للمستشفى الكبير، إال إلى كانت 

يعني الترشيد ديالهم بوثيقة طبية.

ثانيا، املوارد البشرية، عارف بان املوارد البشرية ديال املستعجالت 
حتى هي كذلك فيها مشكل، بحال في شحال هاذي باش تنهضرو واحد 
ما  اللي  واحد  �سي  كان  ما  فين  شفافة،  خش5  لغة  بدون  الهضرة 
باغيينوش تيقول لك صيفطوه للمستعجالت، وفي هاذ الوقت هاذي 
املستعجالت راه مهنة ثمينة وشريفة وبالعكس اللي تتبغي واحد االلتزام 

وتتبغي واحد..

وغادي  تشجع  غادي  جديدة  جاية  اللي  الصحية  الوظيفة  هاذ 
تحفز وغادي تبدل من منظور ديال العمل في إطار ديال االستقباالت 

باملستعجالت.

ولهذا، تنقول لك املقاربة خصها تكون شمولية باش يمكن لنا نحلو 
هاذ املشكل ديال املستعجالت.

املستعجالت  أطباء  املستعجالت،  ديال  اإلطار  في  التكوين  كذلك 
 كانو كيتكونو على 5 سنين، أكثر من )les6réanimateurs( فالوقت اللي 
 les( غير  ونديرو  سنين،   4 غير  كيديرو   )les6 réanimateurs(

réanimateurs( كافينا باش يخدمنا فـ....

إذن اليوم كذلك، خص واحد املقاربة وحدة أخرى نقصو من العدد 
ديال السنوات ديال التكوين لهاذ األطباء.

كذلك، ولينا كنكونو املمرضين في إطار املستعجالت، باش يمكن لنا 
يخدمو لنا فاملصالح ديال املستعجالت، هاذو هوما السياسة اللي يمكنا 
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تشجع غدا فهاذ املقاربة الشمولية بالوظيفة الصحية باش.. 

غنهضرو على األدوية، كاينة األدوية ديال املغرب من 2019 لليوم، 
امليزانية ديال األدوية ديال وزارة الصحة طلعات بشكل جد مهم، يكفي 
أنا نقول لكم من العام اللي فات لهاذ العام هذا، تقريبا ما يناهز 900 
مليون ديال الدرهم اللي تزادت فاألدوية، فبالتالي كاين واحد النوع ديال 
املشكل ديال الحكامة اللي خصو يتراجع في إطار هاذ اإلصالحات الكارى 

اللي كنقومو بها.

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

الكلمة لكم السيد املستشار لفحل. 

تفضل.

بملستشار بلسيد عبد بإلله لفحل:

شك ب بلسيد بلوزي .

نعلم جيدا تحديات قطاع الصحة ببالدنا ال من حيث نقص املوارد 
البشرية وال من حيث ضعف الوسائل اللوجيستيكية للعمل، بالرغم 
من ذلك تبذلون مجهودات جبارة للرفع من جودة الخدمات الصحية 
املقدمة، إال أن ما يسترعي االنتباه ويج5 االشتغال عليه هو ضعف 
التي  أزمور  مدينة  املثال:  سبيل  وعلى  املستعجالت،  أقسام  خدمات 
تتوافد عليها 7 جماعات مثل: جماعة سيدي علي بنحمدوش، والبير 
الجديد والغديرة وشتوكة واوالد رحمون والحوزية، وتعرف ضعفا في 

الخدمات.

وهاذ األقسام ديال املستعجالت تعد بوابة املرفق الصحي، بحيث 
تستقبل الحاالت الحرجة، والتي في الغال5 ما تكون مصحوبة بقلق كبير 
من لدن طال5 الخدمة الصحية أو بعض األقارب، مما ينجم عنها عدم 
الرضا على الخدمات املقدمة، وأنتم أهل االختصاص تدركون مدى 
أهمية تدخالت أقسام املستعجالت في إنقاذ األرواح وتفادي املآ�سي 
االجتماعية التي قد تنجم عن التأخر أو التهاون في تقديم اإلسعافات 

األولية والضرورية للمر�سى واملصابين.

جودة  من  بالرفع  نطال5  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  في  إننا 
خدمات هذه األقسام وجعل تدخالتها آنية وفورية وبالعناية الالزمة بما 
يسهم في تعزيز ثقة املواطن باملنظومة الصحية وبتثمين روح االنتماء 
للوطن وتقريبها من املواطن، لرفع الضغط على املستشفيات الجامعية 

واإلقليمية.

انطالقا من هذا املسعى، نلتمس منكم، السيد الوزير املحترم، إيالء 
املزيد من العناية لهذه األقسام، سواء من ناحية تعزيز أطقمها الطبية 
وشبه الطبية وبوسائل التدخل السريع املجهزة إلنقاذ األرواح وتخفيف 

وطء اإلصابات والحوادث وكل ما قد يترت5 عليه من مآ�سي.

وشكرا السيد الوزير.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار.

ننتقل إلى السؤال الخامس، حول "تحسين وضعية قطاع الصحة 
من  املستشارين  ألحد  الكلمة  وأعطي  والجبلية"،  القروية  باملناطق 

الفريق الحركي.

تفضلوا السيد املستشار.

بملستشار بلسيد موالي بدريس بلحسني علوي:

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيد بلوزي  بملحترم،

نعود مرة أخرى لطرح موضوع وضعية القطاع الصحي باملناطق 
البنايات  مستوى  على  سواء  بالخصاص  املطبوع  والجبلية،  القروية 

والتجهيزات أواملوارد البشرية.

الحكومية  التدابير  على  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم،  وعليه، 
القطاع  هذا  في  املجالية  والعدالة  اإلنصاف  خيار  لتأسيس  املتخذة 

االستراتيجي.

وشكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار.

الكلمة لكم السيد الوزير.

بلسيد وزي  بلصحة وبلحمافة بال تماعية:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد بملستشار بملحترم،

هاذ القضية ديال املناطق الجبلية والفوارق املجالية، كنظن بأنه 
راه حظات بكثير من االهتمام.

هاذ السؤال هذا شحال من مرة جاوبنا عليه، نفس الجواب كان.. 
راه املشكل ما�سي في املنشئات الصحية، راه املشكل فاملوارد البشرية، 
راه نبنيو شحال ما بنينا، عالش غنبنيو إلى ما غنخدموهم؟ فينا هوما 
املوارد البشرية باش غنخدمو هاذ الناس هاذو؟ خص تكون عندنا واحد 
املقاربة شوية متكاملة باش نقولو شنو بغينا، واش بغينا الحاجة اللي 

كتخدم وال غير ندير الخاطر؟

بنيت باش يتسمى رانا بنيت وكندير لهم العالج النفساني، ال، بغينا 
منشئات صحية تكون خدامة، باش يمكن لها تكون خدامة، خص 
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يكون عندنا املوارد البشرية الكافية، باش يكون عندنا املوارد البشرية 
الكافية، وراه قلنا عندنا واحد النقص مهول ديال 32.000 طبي5، 

65.000 ديال املمرض، كيفاش يمكن لنا نكونوهم؟

تدارت واحد اإلستراتيجية باش نكونو هاذ الناس، باش نرجعو في 
هاذ الخصاص هذا، ولكن خص حتى لـ 2025 عاد يمكن لنا نرجعو، في 
هاذ الوقت هذا واش ما نديرو والو؟ غنديرو إن شاء هللا، وهاذ ال�سي كنا 
تنتكلمو على الط5 الجهوي، هاذ برنامج الط5 الجهوي اللي هو غادي 
يخلي جميع املناطق، سواء كانت حضرية أو جبلية، غادي تستافد من 

ذاك السياسة الصحية الجهوية في إطار املجموعات الصحية الترابية.

ناهيك على هذاك، كان برنامج ديال تقليص الفوارق املجالية اللي 
تدار مع وزارة الفالحة، واللي الصحة هي شريك، كاين الارنامج ديال 
التنمية البشرية، كاين بزاف ديال الارامج ديال الرعاية اللي تنقومو 
ببعض العمليات اللي كتدار على مستوى املجال القروي باش نقلصو 

كذلك من هاذ الفوارق هذا.

الط5 عن بعد، راه اإلشكالية راه هو الطبي5 ملي تتبغي تصيفطو تما 
تقول له اجلس ما غاديش يبقى جالس لك، ولكن أنا تنتمنى وتنفضل 
أن الطبي5 نصيفطو تما يدير واحد العملية ديالو ويرجع عاود ثاني ما 
عنديش مشكل، ولكن يبقى يجني بصفة منتظمة، على األقل الساكنة 
تبقى تشوف ذاك الطبي5 بطريقة منتظمة، اللهم بهاذ الطريقة وال ما 

يكون والو.

ها الارنامج الطبي جاي أشنو جاي5، هذا هو التدبير الجهوي في 
إطار الخريطة الصحية الجهوية اللي بغينا، هذا خصنا نشجعوه، زائد 
تنظيم القوافل الطبية، اليوم القوافل الطبية كنا تنديروها من باب 
ديال اإلحسان، ال دبا املغرب كله عنده التأمين اإلجباري األسا�سي على 
املرض، خص تكون عندنا سياسة واحدة أخرى ديال الط5 املتحرك 
وكذلك نشجعو الط5 عن بعد، وهذا هو املقاربة الشمولية إلى بغينا 
نهضرو على املجال القروي، اللي خص ينخرط ما نبقاش نهضر على 

املجال القروي في إطار الجهة يكون واحد االندماج.

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

الكلمة لكم، السيد املستشار، في إطار التعقي5.

بملستشار بلسيد موالي إدريس بلحسني علوي:

بلسيد بل ئيس،

بلسيد بلوزي  بملحترم،

بعض  تسجيل  الحركي  الفريق  في  ونود  جوابكم،  على  نشكركم 
املالحظات واالقتراحات.

القطاع  في هذا  املبذولة  باملجهودات  ننوه  أن  البداية  في  1- البد 
الذي رغم اإلمكانيات املخصصة فهو يعرف عدة اختالالت، خاصة على 

املستوى املجالي وسوء توزيع البنايات االستشفائية واملوارد البشرية؛

2- ال خالف، السيد الوزير، أن املناطق القروية والجبلية تحتاج 
إلى عناية خاصة في املجال الصحي، ويتجلى ذلك في وضعيات املراكز 
السيد  من  نتمنى  لهذا  الضرورية،  الطبية  األطر  غياب  في  الصحية 
الوزير التعجيل بتأهيل 14.000 مركز صحي التي التزمت بها الحكومة 

في برنامجها؛

الجامعي  املستشفى  الوزير على قرار إحداث  السيد  3- نشكركم 
بدرعة - تافياللت، ونتمنى التعجيل بإخراجه إلى حيز الوجود، كما نتطلع، 
السيد الوزير، إلى مزيد من االهتمامات باملراكز الصحية واملستشفيات 
اإلقليمية بالجهة، وهنا أطل5 منك العمل على توفير طبي5 للمركز 
الصحي بجماعة السفيفة بإقليم الرشيدية، والذي راسلتكم في شأنه، 

وهو املركز الذي يعرف خصاصا أيضا في املوارد البشرية.

وأخيرا، نشكرك السيد الوزير على املجهودات اللي تتقوم بها، ونتمنى 
لك التوفيق إن شاء هللا.

والسالم عليكم.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار.

بالعالم  الصحي  العرض  "تجويد  حول  سادس  سؤال  إلى  ننتقل 
القروي واملناطق الجبلية".

أعطي الكلمة ألحد املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

تفضل ال�سي الحسناوي.

بملستشار بلسيد لحسن بلحسناوي:

الصحي  العرض  تجويد  حول  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم، 
بالعالم القروي وباملناطق الجبلية.

وشكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

تفضلوا، السيد الوزير، هناك تداخل ما بين السؤالين.

بلسيد وزي  بلصحة وبلحمافة بال تماعية:

شك ب بلسيد بملستشار بملحترم.

في نفس اإلطار، التكملة ديال.. الحمد هلل، شوف املناطق سواء 
به  قامت  اللي  الارنامج  األهمية.  بنفس  تحظى  الجبلية  أو  الحضرية 
الحكومة ديال التأهيل لـ 1400 مركز صحي الحمد هلل غادي في واحد 
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يناير غادي تشوفو  الوثيرة جد مهمة، وانتوما مستقبال في هاذ شهر 
اللي هو جد  النموذج  للوجود بواحد  اللي غادي تخرج  املراكز األولى 
متطور وعصري، اللي غادي تخلي االستقبال ديال املريض غادي يتبدل 
وغادي تخلي على األقل الطريقة ديال االشتغال فيها واحد الرقمنة، 
والسيدة الوزيرة سبقتني قبل وتكلمت على الرقمنة، اليوم أنا نقدر 
املستشفيات دخلهم  الصحية وديال  املراكز  ديال   %100 لكم  نقول 
ديال  التحديات  ذاك  حتى  الرقمنة  لهم  ودخلت  املعلوماتي،  النظام 
الصبي5، التحدي مع )Maroc6Télécom( الحمد هلل قدرنا نتجاوزوها، 
 )la6fibre6optique( املركز الصحي اللي ما عندوشاي اللي ما داخلش ليه
وال االنترنيت كاين )satellite( باش يمكن ما يبقاش ذاك املركز الصحي 

في عزلة.

إنما السؤال اللي كيبقى مطروح اليوم واللي خصنا كلنا نجتهدو عليه 
هو كيفاش نردو املراكز الصحية كلها فيها الحضور ديال الطبي5، كاين 

مراكز صحية اليوم فيها الحضور غير ديال املمرض.

ربما في األول غادي نستاعنو بالط5 عن بعد، ريثما أن دخل في حيز 
التطبيق هذه الوظيفة الصحية اللي كتجي بواحد التحفيز جد مهم، 
باش تخلي جميع التنقالت ديال األطباء وديال املمرضين كذلك يستافدو 
من الخدمات اللي تؤدى تما، واملواطن ما غيبقاش يتجول، رغم انتوما، 
السيد املستشار املحترم، كتنتميو لواحد املنطقة اللي تتعرف اليوم 
واحد النشاط كبير في اإلطار ديال املجال الصحي واللي غادي تشهد 
كذلك مركز استشفائي جامعي، املستشفيات عن قرب غادي يخرج، 
أرفود قرب يخرج، تنغير قرب يخرج للوجود، بوملان دادس، يعني الحمد 
هلل كاين راه ما�سي نبقاو نخرجو بوحده هو اللي كافينا، ولكن كيخصنا 

املوارد البشرية. 

إذن في هذا اإلطار ديال املوارد البشرية، حيث هاذ السؤال غادي 
يبقى يم�سي ويجي يبقى يم�سي ويجي خصنا نتعاونو فيه، في األول ما 
عندناش �سي خيار آخر من غير ذاك ال�سي اللي عندنا نوظفوه أحسن 
الناس  هاذوك  توظيف  أحسن  يوظفوه  لنا  يمكن  باش  توظيف، 
اللي كيديرو الخدمة اللي كيديروها 3 يقدر يديرها 1 في اإلطار ديال 
التحفيزات، كذلك أننا احنا الحكومة راه خدامة باش كتشجع الناس 
اللي بغاو يجيو يخدمو هنايا، الجهات خصهم يعاونونا بالشراكات، حيث 
ما�سي وزارة الصحة اللي غتم�سي تدير شراكة مع األجان5، راه كل جهة 
خصها تحفز امليكانيزمات ديالها باش يمكن لها تدير الجهات وتدخل 
واحنا كنسهلو لها املسطرة، باش يمكن لنا املوارد البشرية تجي وتخدم 
في إطار منسجم، مالئم، على حس5 الخاصيات ديال الجهة والحاجيات 

ديالها.

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

الكلمة لكم السيد املستشار للتعقي5.

بملستشار بلسيد لحسن بلحسناوي:

نحن في فريق األصالة واملعاصرة نشيد باملجهودات الجبارة التي 
تبذلونها وباإلصالحات الكارى التي تقومون بها في هذا القطاع، سواء 
على مستوى مشاريع القوانين التي تقدمتم بها إلى املجلس املوقر أو 
على مستوى تنزيل الحماية االجتماعية أو على مستوى توسيع وتجويد 

العرض الصحي.

أغتنم هذه املناسبة كذلك لنتوجه بتحية تقدير وإكبار إلى جميع 
العاملين بهذا القطاع على الصعوبات التي يتحملونها وعلى التضحيات 
الجسام والخدمات النبيلة واإلنسانية التي يقدمونها لفائدة املواطنين 

واملواطنات.

بلسيد بلوزي ،

هذه املجهودات كلها هي في أمس الحاجة إلى مجهود إضافي يتمثل 
في سد الخصاص في األطر الطبية وشبه الطبية، خاصة في املناطق 
التي أكثر تضررا اللي كتعرف واحد التضرر كبير مثل درعة - تافياللت 
وبالخصوص في إقليم الرشيدية اللي كيعرف واحد النقص كبير وكبير 
جدا، وغادي نعطيكم مثال اللي كيخص بلدية الجرف، بلدية الجرف 

راها السنة الثالثة على التوالي ما عندهاش طبي5.

احنا كنعرفو، السيد الوزير، بأنكم بذلتو مجهود كبير، خصصتو 
املناص5 املالية، عينتو ناس وما التحقوش، كنعرفو هذا املجهود هذا 
انتوما عملتوه ولكن املشكل الزال قائما، ما  ولكن، هذا املجهود ها 
يمكنش هاذ الناس يبقاو بدون طبي5، لذلك قلتو في الكلمة ديالكم 
قبل قليل بأنه خصنا نتعاونو، كتعرفو بلي املجلس الجهوي ما باخلش 
عليكم، املجلس اإلقليمي كذلك ما باخلش عليكم، الجماعات الترابية 
عليها  اللي سهر  االتفاقية  عارفين  وراكم  عليكم،  باخالش  ما  كذلك 
السيد الوالي مشكورا وتدارت معكم باش نساعدو من جهتنا ونوفرو 
األطر الطبية وشبه الطبية، ولذلك احنا كنعرفو املجهود مديور، ولكن 
كنعرفو كذلك بأن املشكل مازال قائم، بغينا واحد الوقفة ديال التأمل 

وواحد التفكير بواحد الشكل جدي باش نخرجو من هذا املشكل. 

وشكرا السيد الوزير.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار. 

ننتقل.. ال مازال عندك �سي حاجة، بضع ثواني، تفضلو.

بلسيد وزي  بلصحة وبلحمافة بال تماعية:

غير بسرعة، راه ما كاينش �سي حل آخر من غير التحفيزات باش نكونو 
واضحين، راه اليوم ها انتوما تتشوفو على الصعيد العالمي أشنو واقع، 
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أستراليا حالت األبواب ديالها اللي بغا يجي من املهنيين الصحيين 10 
املرات )salaire( ياخذ، فرنسا دارت ليهم )séjour( كندا كتقول لهم.. 
العالم كله عندو مشكل ديال هاذ الخصاص، حتى احنا ما عندناش من 

غير هذا الحل هذا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب.

وضعية  في  األشخاص  ولوج  "تسهيل  حول  السابع  السؤال  إذن 
إعاقة باملناطق الجبلية للتغطية الصحية".

تفضلي السيدة املستشارة، األخت فاطمة الحساني.

بملستشارة بلسيدة ياطمة بلحساني:

بلسيد بلوزي  بملحترم،

ولوج  لتسهيل  اتخاذها  تعتزمون  التي  واإلجراءات  التدابير  هي  ما 
األشخاص في وضعية إعاقة باملناطق الجبلية للحصول على الخدمات 

الصحية؟ 

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيدة بملستشارة بملحترمة.

تفضلوا السيد الوزير.

بلسيد وزي  بلصحة وبلحمافة بال تماعية:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيدة بملستشارة بملحترمة،

املريض كما كان مريض كيبقى مريض، سواء كان عندو إعاقة وال 
ما�سي إعاقة فهو مريض، ولكن كاين باش نجاوبك على السؤال ديالك 
أنه وزارة الصحة تبعا للتعليمات والتوجيهات ديال صاح5 الجاللة 
هللا ينصرو، اللي كان كيحث على إعداد سياسة مندمجة ومتكاملة 
اجتماعيا واقتصاديا بالنسبة لهاذ الناس اللي هوما ذوي اإلعاقة، فكان 
واحد اإلعداد وتفعيل واحد املخطط وطني للصحة واإلعاقة ملرحلة 
2015-2021، واللي كان يتمحور هذا املخطط حول 20 تدبير، فيه 73 

إجراء على عدة محاور، وهي:

- تعزيز الارامج الصحية الوقائية والكشف املبكر لألمراض املؤدية 
لإلعاقة؛

- تحسين خدمات التكفل باالحتياجات ديال األشخاص في وضعية 
إعاقة؛

- تعزيز التكوين األسا�سي والتكوين املستمر؛

- تعزيز اإلطار القانوني التشاركي؛

- التعبئة االجتماعية؛

- تعزيز التتبع والتقييم والبحث العلمي؛

- وإزالة الحواجز وتحسين فرص الولوج إلى خدمات الارامج الوقائية؛

- وضمان خدمات التكفل والرعاية الصحية.

كذلك، الوزارة عملت على تقييم املخطط من أجل إنجاز مخطط 

جديد للصحة واإلعاقة ديال 2022-2026، حيث تم تنظيم لقاءات 

وورشات عمل تقييمية وإعدادية بشراكات مع القطاعات الحكومية، 

املناطق  بكل  إعاقة  وضعية  في  األشخاص  ولوج  لضمان  كله  هذا 

ببالدنا، ما�سي الحضرية والجبلية في كل املناطق، بدون استثناء، يعني 

ما غاديش يكون التمييز، إلى خدمات صحية جيدة في مجال الوقاية 

والتكفل وإعادة التأهيل، وذلك تماشيا مع الورش الكبير الذي أطلقه 

صاح5 الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

أهم التدابير على هذا املستوى:

- تعزيز برنامج الصحة والوقاية والكشف املبكر لألمراض املؤدية: 

للكشف  الوطنية  العملية  تنظيم  أهمها  محاور  عدة  يتضمن  وهذا 

املبكر والتكفل بالعجز في الوظائف السمعية والبصرية املؤدية لإلعاقة 

السمعية والبصرية لفائدة األشخاص املستفيدين من )RAMED(؛

- تحسين خدمات التكفل باحتياجات األشخاص في وضعية إعاقة؛

- الحفاظ وضمان الحق في استمرارية الخدمات الصحية لذوي 

اإلعاقة، سواء بالعالم القروي أو الحضري، وهذه املكتسبات اللي كان 
اليوم هوما داخلين في إطار ديال التكفل والتأمين اإلجباري  عندهم 

األسا�سي عن املرض، وكيبقاو بنفس املكتسبات ديالهم وكاينة الديباجة 

ديالها القانونية.

كما الوزارة تولي واحد االهتمام كبير للموارد البشرية املختصة، 

اللي  مؤهلين،  اللي  الناس  ولكن خص  هذا  الناس  عندك  يكون  ألن 

إعاقة،  اللي هوما عندهم  بالناس  التكفل  الناس ديال  لهاذ  كيعرفو 

فتم في هذا اإلطار هذا تعزيز األطر واملوارد البشرية، بحيث أن وصلنا 

الفيزيائي  الط5  في  مختصين  أطباء  منهم  إطار،   1374 تقريبا  اليوم 

والتأهيل واملمرضين املختصين في الترويض الحركي وترويض النطق 

والترويض البصري والتقنيين في تركي5 األطراف الصناعية واملقومات 

املتخصصين في العالج والتعليم وغيرها.

السنوية  امليزانية  عرفت  فقد  كذلك،  امليزانياتي  الصعيد  وعلى 

املتعلقة بتجهيز املراكز الجهوية واإلقليمية واقتناء مستلزمات تركي5 

األطراف..
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بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

الكلمة لكم، السيدة املستشارة، للتعقي5.

بملستشارة بلسيدة ياطمة بلحساني:

شك ب لكم بلسيد بلوزي  بملحترم.

بلسيدبت وبلسادة بملستشارين بملحترمين،

بداية، السيد الوزير، كنشكروك على أوال، التملك ديالك لكل ما 
يتعلق بهاذ املنظومة الصحية اللي كنعتارو بأن اليوم الدولة ديالنا 
عندها واحد التحدي كبير كترفعو، ألن في إطار احنا في سياق دولة 
اجتماعية وتنزيل مرتكزاتها من حماية اجتماعية وتغطية صحية اجبارية 
إلى غير ذلك، ألن وفق هذه الرؤية نحن بصدد تنزيل واحد الرؤية سديدة 
ملكية واضحة املعالم، من أجل تجويد الخدمات الصحية وتحسين 

أداء املرفق الصحي.

احنا في التجمع الوطني لألحرار كنعتارو هاذ الورش مجتمعي هام، 
االجتماعية  الفئات  االجتماعي ملختلف  االرتقاء  تحقيق  سيعمل على 
بما فيها األشخاص ذوي اإلعاقة، وفي ذلك إعادة للثقة للمواطن في 

املستشفى العمومي.

بلسيد بلوزي ،

إلى كان املواطن عموما كيعاني فالعالم القروي من ضعف وتدني 
املناطق  بهذه  إعاقة  في وضعية  الصحية، فإن األشخاص  الخدمات 
يعني يعانون األمرين، في ظل ظروف أصع5 وغير مواتية لالستفادة من 
الخدمات الصحية، ناهيك عن غياب كما قلت اآلن في الكلمة ديالكم 

التأطير الصحي الخاص بهذه الفئة بهاذ املناطق.

فاليوم أنا غادي نثير غير معكم واحد املوضوع اللي جا، هذا اليوم 
احنا عندنا مثال الجماعة سيدي بوصار بإقليم وزان، هذا طبي5 منذ 
سنتين كيدفع شواهد طبية، وحاولنا ما أمكن أننا ما غاديش نهضرو 
على هاذ الطبي5، ألن كنقولو إلى درنا هاذ الطبي5 وزولناه راه احنا 
غنبقاو بال طبي5، ولكن سنتين بدون طبي5 وفالوقت اللي كنكتبو، حتى 
مؤخرا اليوم، ملا املصالح اإلقليمية عرفت املشكل، ملا جات باش تاخذ 
القرار السيد كيم�سي وكيدخل ملصحة ديال األمراض العقلية وال �سي 
حاجة، وأصبحت اليوم هاذ.. اليوم كنطلبو منكم، السيد الوزير، أن 

هاذ الفرصة كنغتنمها من أجل فتح تحقيق فهاذ املوضوع.

إذن اليوم، احنا كنعتارو بأن .. )كالم غير واضح( السياسة خصنا 
احنا قاضيين بالسياسة الجهوية، يعني خصنا يكون اليوم التبطين 
الترابي للسياسات الصحية، احنا عرفنا من خاللكم، بأن هناك جهوية، 
هناك واحد التصور جهوي ملعالجة املشكل الصحي، ولكن اليوم خصنا 
هاذ اإلعاقة خصها تدخل، يعني تصبح حاضرة بقوة فهاذ.. مراعاة لهاذ 

املكون ديال املواطنين، ألن واحد الفئة عريضة وخصها تستافد من 
الحقوق ديالها على قدم املساواة، ألن حق دستوري.

أيضا احنا كندعو الحكومة بأن تأخذ بعين االعتبار مراعاة الوضعية 
الصحية لألشخاص باملناطق الجبلية وظروفهم االجتماعية من أجل 
الخصوصية فيما يخص غياب  كلما كيفرض أن هناك واحد  توفير 

الولوجيات لألجهزة الخاصة باملعاقين.

في الختام، بغيت غير نشير لكم ألنني ما غاديش نثير أننا اليوم في 
فريق التجمع الوطني لألحرار، وكما مع باقي مكونات ديال الفرق داخل 
املجلس، أننا نولي هاذ اإلعاقة واحد األهمية خاصة، واليوم إلخباركم 
بأننا تم إحداث لجنة موضوعاتية تهم مختلف السياسات العمومية 
الصباح  هذا  عملها  باشرت  وقد  اإلعاقة،  بموضوع  ارتباط  لها  التي 
برئاسة السيد رئيس مجلس املستشارين، وسندعوكم، السيد الوزير، 
لتعميق النقاش أكثر في هذا املوضوع، في أفق تبني خطة عمل تشمل 
برامج ومؤشرات وفق جدولة زمنية للتنفيذ، مع تحديد املسؤوليات 
ورصد اإلمكانيات املالية والبشرية والضرورية واعتماد آليات التتبع 
والتقييم ألنه اليوم في سياق الدولة االجتماعية ونريد اليوم أن نأخذ 

الحقوق ديال هاذ الفئة.. 

بلسيد رئيس بلجلسة:

شكرا السيدة املستشارة، انتهى الوقت.

األنكولوجيا  مراكز  "غياب  موضوعه  الثامن،  السؤال  إلى  ننتقل 
بالعديد من املدن املغربية".

الكلمة ألحد املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل.

تفضلي السيدة املستشارة املحترمة لبسط السؤال.

بملستشارة بلسيدة مينة حمدبني:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد بلوزي ،

في  الصحة  قطاع  كيشهدها  اللي  املتواصلة  الدينامية  إطار  في 
السنوات األخيرة بفضل التوجيهات امللكية، أقدمت بالدنا على اتخاذ 
من  العديد  على  التغل5  من  مكنت  واملشاريع،  املبادرات  من  جملة 
التحديات التي واجهت املنظومة الصحية، أبرزها املجهودات الكبيرة 
إطالق  وكذا  والتجهيزات  التحتية  البنيات  مستوى  على  بذلت  التي 
الورش امللكي بتعميم التغطية الصحية، مما سيرفع من طل5 املواطنين 

على حقهم الدستوري في الولوج إلى العالج.

وفي هاذ اإلطار، نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات املتخذة 
لتقري5 العالج من املواطنين بتوفير مراكز للعالج األنكولوجي بالعديد 

من املدن املغربية.
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وشكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بألستاذة بملستشارة.

الكلمة لكم، السيد الوزير، تفضلوا.

بلسيد وزي  بلصحة وبلحمافة بال تماعية:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيدة بملستشارة بملحترمة،

تنشكرك على هذا السؤال الوجيه اللي جاء في هاذ الوقت هذا، في 

الوقت اللي احنا تنعملو على إصالح ديال املنظومة الصحية، واللي، 

الحمد هلل، في القانون اإلطار، وأنتم اطلعت عليه، ربما كنتو اطلعتو 

عليه القانون 06.22، واللي يحث على أن خلق، في إطار الجهوية، خلق 

مركز استشفائي جامعي في كل جهة، ملا كنتكلمو على مركز استشفائي 

جامعي، كنتكلمو على مركز استشفائي جامعي بكل املكونات ديالو بما 

فيهم املراكز الخاصة بأمراض السرطان، األنكولوجيا.

ربما ما يمكنش يكون مراكز ديال السرطان في كل مدينة، ما يمكنش، 

ألن أنتم تتعرفو االستثمار والتكلفة ديال املركز ديال األنكولوجيا في 

التجهيزات ديالو مسرعين وهاذو كاين بزاف ديال املعايير والشروط باش 

تنديروهوم، ربما )un6accélérateur( اللي تيدار لـ 1000 نسمة، فبالتالي 

تيكون واحد القط5 تيتخلق في إطار ديال الجهة اللي تيدار فيه العالجات 

ديال السرطان، هذا يسمى باملستشفى، أما املراكز ديال القرب اللي هو 

la6( مثال هذاك ما�سي مشكل  chimiothérapie( إلى كنت تتكلمي على

اللي تتطل5 واحد  في املستشفيات وما�سي �سي حاجة  يمكن لو يدار 

التقنية كبيرة بكثرة ما أن في األول كيخص غي البداية تتبدا والكمالة 

تتكون.

واللي مهم أكثر من هذا ما�سي هو مركز عالج السرطان، ولكن ذاك 

األمور األولية، يعني املراكز ديال الكشف املبكر، هاذو هوما اللي مهمين 

وهاذو راه كاينين على املستوى الجهوي، فبالتالي أنا تنظن بأن االجتهاد 

اللي خصنا نجتاهدو اليوم في إطار ديال عالج السرطان هو توفير األدوية 

الالزمة وكيفاش يمكن لنا نقبطو ذاك األدوية نشوفو باش الثمن ديالها 

ينقص ويكون في املتناول ديال املريض، ويكون في متناول نقدر نكون أكثر 

الهيئة املدبرة اللي غادي تتكلف بالعالج ديال املواطن املغربي.

إذن كاين واحد العمل جد كبير باش يمكن يدخل هذاك الدواء في 

 )remboursable( واحد الالئحة ديال األدوية اللي يمكن مردود عليها يعني

إن شاء هللا بإذن هللا. 

هذا هو املجهود اللي خصنا نخدمو فيه، إن شاء هللا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

الكلمة لكم، السيدة املستشارة، من أجل التعقي5.

بملستشارة بلسيدة مينة حمدبني:

شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد الوزير.

تنشكروكم، السيد الوزير، على التوضيحات اللي قدمتوها اللي 

جات في معرض ديال الرد ديالكم.

تنشكروكم كذلك على كاع املجهودات التي تبذلت وكنطلبو منكم 

فقط املضاعفة ديالها بالنظر لحجم الخصاص والتراكمات املتوارثة، 

مرض  وعالج  الكشف  مراكز  عدد  ضعف  في  بالخصوص  واملتمثلة 

السرطان في العديد من املدن املغربية، والسب5 اللي كنتكلمو عليه، 
السيد الوزير، على هاذ املوضوع هو أن املر�سى ديال السرطان تتكون 

عندهم واحد املعاناة نفسية ومادية كبيرة، وكيضطرو هم والعائالت 

ديالهم للتنقل ملدن أخرى طلبا للعالج، خصوصا الفئات الهشة، السيد 

الوزير، اللي أنتم تتعرفو أنها بعض املرات تتكون ما �سي قادرة على 

تحمل املصاريف الباهظة الخاصة بالدواء واإلقامة والتغذية والتنقل.

بغنيا نشيرو كذلك، السيد الوزير، فيما يتعلق بسرطان األطفال، 

ملي كنتكلمو على سرطان األطفال املعاناة تتولي أعمق بالنسبة للعائالت، 

وباقي عندنا صعوبة في تشخيص هاذ املرض، واملراكز ديال التشخيص 

ديالو كتنحصر في بضع مدن عندنا في املغرب..

وال يسعنا إال أن نضم صوتنا إلى صوت جميع الفعاليات املدنية اللي 

تدق ناقوس الخطر على هذا املوضوع، بال ما نتكلمو، السيد الوزير، أن 

عندنا واحد العدد كبير من املر�سى اللي هم متكفل بعالجهم في املغرب، 

بالسرطان،  الجدد  املر�سى  من  سنة  كل  تيتزاد  اللي  العدد  وكذلك 

ال�سيء اللي تيخلينا بالنسبة لفريق االتحاد املغربي للشغل، واعيين بهاذ 

التحديات اللي تيطرحها هاذ املرض، وعندنا بعض املقترحات، السيد 

الوزير، منها أننا بغينا تشجيع الثقافة ديال الوقاية والكشف املبكر على 

مرض السرطان، وملا ال تدخل في الارامج الدراسية؟

عندنا كذلك مواصلة تجهيز املراكز الجهوية أو ال املراكز املرجعية 

للكشف املبكر عن السرطان، تكثيف تكوين األطر الطبية وشبه الطبية 

في ميادين الكشف املبكر واملتخصصين ديال األنكولوجيا، مع الحرص 

على ضمان توفر كما قلتم، السيد الوزير، األدوية الخاصة بالسرطان 

واألدوية البعدية بصفة دائمة للتخفيف من املعاناة النفسية للمر�سى.

شكرا.
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بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيدة بملستشارة.

بلسيد بلوزي ،

باقي �سي بركة، تفضلوا السيد الوزير.

بلسيد وزي  بلصحة وبلحمافة بال تماعية:

كنتقاسم معك السيدة املستشارة هاذ املسائل، غير هو نأكد على 

واحد املسألة أن املغرب عرف واحد القفزة نوعية فالتكفل بمر�سى 

كنطمحو  السرطان،  ملرض  بالنسبة  ولينا  وفين  كنا  فين  السرطان، 

اللي مهم  اللي مازال  لألفضل الحمد هلل، رغم أن كاين واحد الشق 

مهمة  هي  اللي  التلطيفية  العالجات  يعني  التلطيفية،  األمراض  هو 

وكنفتقروها، ألن رغم كتدير هاذ املجهود ملي تيوصل املريض لواحد 

الحد، أشنو خصنا نديرو ليه من بعد؟ هذاك خصو املواكبة وهذا هو 

اللي احنا مازال كنجتهدو عليه إن شاء هللا.

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

وننتقل معكم إلى السؤال ما قبل األخير حول "مراجعة أثمنة األدوية 

األكثر استهالكا"، وأعطي الكلمة ألحد املستشارين من مجموعة العدالة 

االجتماعية.

تفضلوا السيد املستشار املحترم.

بملستشار بلسيد سعيد شاك :

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد بلوزي  بملحترم،

املغربية  فالدولة  الربح  هامش  وشفنا   )benchmark( واحد  درنا 

ديالنا مرتفع جدا، باملقارنة مع الدول األخرى، أشنو هي اإلجراءات اللي 

غتقومو بها من أجل مراجعة هذه األثمنة املرتفعة؟

السؤال الثاني عندنا واحد الفئات هشة فاملغرب كيحتاجو الدواء، 

ال سيما األمراض اللي هي مستعصية والطل5 كثير على هاذ األدوية، 

أشنو اإلجراءات اللي غتقومو بها السيد الوزير؟

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار.

الكلمة لكم، السيد الوزير، للجواب.

بلسيد وزي  بلصحة وبلحمافة بال تماعية:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد بملستشار بملحترم،

أنتوما تعلمون أن الطريقة املثلى باش نقلصو من أثمنة األدوية 
هي متفرعة، وما يمكنش ليها تكون غير طريقة واحدة وأنتم عارفين 
 )benchmark( أن الدواء، أنت قلت راه الجواب كاين فالسؤال ديالك
التسعيرة،  واحد  لينا  كيخرج  كنستعملو  اللي   )benchmark( واحنا 
واحد الثمن، هذاك الثمن ملي تتقارنو مع بعض البلدان تتقول عالش 
املغرب فيه الدواء غالي على السعودية أو غالي على فرنسا أو غالي على 
 la( هذا؟ نظرا للتركيبة ديال هاذ الدواء ديال هاذ األثمنة، الاروتوكول
procédure( باش تتدار التركيبة كاين فيها واحد هامش ربحي اللي خصو 

يعاد فيه النظر.

ولهذا السيد رئيس الحكومة شكل واحد اللجنة وواحد املكت5 ديال 
الدراسات اللي هو منك5 على هاذ املسألة هاذي، حيث احنا دبا الرهان 
الديمومة ديال  اليوم راه ما يمكنشاي نربحو هاذ  اللي كاين فالبالد 
التغطية الصحية إلى ما عملناش على الدواء، واحنا متفاهمين هاذ األمر 
هذا، إنما باش يمكن لينا التسعيرة ديال الدواء تهبط خصنا نخدمو 

على واحد عدة أمور:

لينا  يمكن  وباش  املحلية،  الصناعة  نشجعو  خصنا  األول  األمر 
نشجعو الصناعة املحلية خصنا الناس املصنعين يتدار ليهم تحفيزات 
خاصة باش يمكن الصناعة تتطور، ومن جملة التحفيزات هي األولوية 
للصناعة املحلية، فاإلقتناءات ديال األدوية الحاجة اللي تنصنعو للبالد 
خصنا ناخذوها احنا األولين، عاد يبقى لينا اللي خصنا نصدرو من بعد، 

)la6préférence6locale( ضرورية.

على  نتكلمو  األدوية خصنا  لهاذ  بالنسبة  أن خصنا  ثاني حاجة، 
الاروتوكوالت العالجية، ألن ملي تتم�سي تشوف دبا السيدة املستشارة 
هضرات على السرطان هو أحسن مثال اللي تتلقى فيه األثمنة خيالية 
ديال األدوية، واملريض كيم�سي من واحد الثمن لواحد الثمن خيالي، 
فما يمكنشاي اليوم نبقاو عندنا هاذ الوصفات مفتوحة إلى ما كانش 
واحد الاروتوكول عالجي اللي كيحدد الوصفة فين يمكن لينا نمشيو 

إينا مستوى ديال العالج.

كذلك، أن الهامش الربحي والضريبة خص تكون إعادة النظر فيها، 
سواء غير مباشرة في الديوانة أو في الضريبة على القيمة املضافة اللي 

خص كذلك إعادة النظر فيها باش يمكن نقلصو الدواء.

وكاين حاجة أخرى هي تشجيع الدواء الجنيس، كاين واحد املقاربة 
كبيرة مثال كتلقى الدواء كتجيبو من واحد البالد اللي هو األم فالثمن 
10 مرات أقل، احنا كذلك  الدواء الجنيس تقريبا  ديالو وال تتجي5 
خصنا كذلك نصنعو هاذ الدواء الجنيس أو حتى االقتناء ديالو نجي5 
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الدواء الجنيس اللي هو مالئم.

بهاذ العوامل هاذي إلى ما كانش كذلك سياسة دوائية وطنية خاصة 

اللي تتشجع هاذ ال�سي هذا وتحصنه ما غاديش، ولهذا..

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

تفضلوا السيد املستشار.

بملستشار بلسيد سعيد شاك :

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد بلوزي ،

واحد  عندي  التعقي5،  على  يجاوبنا  باش  الوقت  خالش  ما 

القدرة  ديال  للمقارنة  بالنسبة  املحترم،  الوزير  السيد  اإلحصائيات، 

الشرائية ما بين مواطن الدولة املغربية وباقي املواطنين في أوروبا وال 

 )SMIG( من  أكثر  ديالهم   )SMIG7( كنصيبو  االسكندنافية،  الدول 

ديالنا بخمس مرات، في حين كنصيبو الغالء ديال األثمنة ديالنا أكثر 

من الغالء، يعني باألثمنة ديالهم، بـ 5 داملرات اآلية مقلوبة، غادي نقولو 
عالش؟ ألن قلت، السيد الوزير، تصنيع الدواء الجنيس، يكفي نقول 

ليك فالدول االسكندنافية نسبة استعمال الدواء الجنيس كيتعدى 

90%، فاملغرب أقل من 25%، خصنا نسولو عالش؟ ففرنسا نسبة 

استعمال الدواء الجنيس كيتعدى 70% وبغينا السادة الحضور يعرفو 

ما معنى الدواء الجنيس؟

الدواء الجنيس كاين الدواء األصلي اللي فعال التكلفة ديالو كتكون 

غالية نسبة للمخترع اللي كيكلفو ذاك االختراع، لكن الدواء الجنيس 

 )le6brevet6d’invention( من بعد 20 سنة بعدما تتساال ذيك املدة متاع

كتجي تشجيع الصناعة املحلية وتنصعو واحد الدواء جنيس ليه واللي 
خصو يو�سى به األطباء باش يكون فالاروتوكول العالجي وخص تكون 

الجودة وتكون املراقبة، ملا كيتصنع الدواء الجنيس األول راه الثمن 

ينخفض بـ 30% والجنيس الثاني كينخفض بـ 70% والجنيس الثالث 

استعمال  نسبة  عندها  االسكندنافية  الدول  كنشوفو  لهذا   %100

الدواء الجنيس اللي كتعدى 90%، وبالتالي هاذيك التكلفة أوال األثمنة 

كتكون رخيصة.

الحظو معايا مثال تركيا نفس ال�سي، كنكونو مسافرين كيسولونا 

الناس عافاكم جيبو لينا الدواء الفالني، فاش تنمشيو لتركيا تنصيبوه 

ناقص بـ 90% باملقارنة مع املغرب، إذن خصنا تشجيع الصناعة املحلية 

وتكون عندنا الجرأة ونكونو حازمين فهاذ األمر هذا، باش تكون عندنا 

صناعة محلية وكاين نقط أخرى إلى كان قانون املالية ديال 2023 قام 

7 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie

بالتحفيزات وشجع االقتناء ديال هاذ األدوية كاإلعفاء من )TVA8( أو 
اإلعفاء من )droit6de6douane( حتى احنا خصنا نزيدو نشجعو الطاقة، 
ألن الطاقة مازال غالية وخصنا نحاربو هاذ اللوبيات والشركات املتعددة 

الجنسيات ألن كتسيطر علينا كوزارة.

كان نقطة أخرى فالصفقات العمومية، السيد الوزير، ما يسمى بـ 
)le6prix6estimatif( ديالكم مع )le PPM( راه فرق كبير، السيد الوزير، 
بعض املرات راه 2000 مرة ديال الفرق، خصنا نكونو حاضرين ونتنبهو 

مزيان لهاذ اللوبيات اللي مسيطرين على هاذ السوق هذا.

وشكرا السيد الوزير.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار.

إذن ننتقل إلى آخر سؤال معكم، السيد الوزير، حول "إعداد اإلطار 
الكلمة لفريق االتحاد  بالوظيفة الصحية"، وأعطي  القانوني املتعلق 

العام للشغالين باملغرب.

تفضلي السيدة املستشارة لطرح السؤال.

بملستشارة بلسيدة هناء بن خير:

بلسيد بل ئيس،

بلسيد بلوزي ،

نسائلكم عن إعداد اإلطار القانوني للوظيفة الصحية؟

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب.

تفضلوا السيد الوزير.

بلسيد وزي  بلصحة وبلحمافة بال تماعية:

فين وصلت الوظيفة الصحية؟

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيدة بملستشارة بملحترمة،

غادي توصلكم غدا وال بعد غدا غادي تدخل ملجلس املستشارين، 
وغادي تناقشوها بإذن هللا.

إذن غير هي باش نتكلمو على الوظيفة الصحية هي مناسبة جد 
مهمة، وهذا قانون جا في وقته، ألنه غادي يجي5 واحد التدابير جد 
مهمة ومحفزة لألطر الصحية، واحنا تنعرفو الخصاص الكبير واملعاناة 
اللي كاينة فالقطاع ديال الصحة، ما�سي فاملغرب بوحدو ولكن على 

8 Taxe sur la Valeur Ajoutée
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املستوى الدولي، واللي اليوم ولت الصحة هي في صل5 االهتمام ديال 
السياسات االقتصادية واالجتماعية والدولية، كذلك حتى في صل5 
األمن ديال البلدان، إذن الزم إلى استقرت الصحة غادي يستقر األمن 

كذلك، والصحة من األمن.

فاإلجراءات كاين أوال، ما يتعلق بالتحفيزات املادية، واللي هي عبارة 
على أجر ثابت وأجر متغير على حس5 العمل واإلنتاج، شحال ما خدم 
اللي هوما خدامين  للناس  بالنسبة  بزاف شحال ما غيتخلص بزاف 
بالنسبة للناس اللي هوما ما خدامنيش  مباشرة مع املر�سى، كذلك 
مباشرة مع املر�سى، هاذو كيستافدو بطريقة غير مباشرة على املردودية 
واإلنتاجية، ألن فهاذ الفلسفة خص كل�سي يستافد فإطار ديال العمل 
ديالو، سواء كان طبي5، ممرض حتى التقني األخير كل�سي خصو فهاذ 

املنظومة خصو يستافد.

البعد  عن   )l’indemnité( كتسمى  يعني  يتعلق  ما  كاين  كذلك، 
)l’indemnité6d’éloignement(، كذلك كاين بعض األمور اللي كتتعلق 
بالتكوين والتكوين املستمر، والتكوين املستمر اللي هو هادف ما�سي 
التكوين املستمر اللي كل واحد رشقات ليه يدير �سي حاجة يجي يديرها، 
ال، خص واحد التكوين املستمر اللي هو احنا في أمس الحاجة منو باش 

نغلقو واحد ونتجاوبو مع واحد الحاجيات ديالنا.

 la( اللي كيتعطاو ديال )les6 indemnités( كذلك، املراجعة ديال
garde et de l'astreinte( وهذا زائد أن األمور كتدبر على املستوى 

الجهوي في إطار املؤسسة العمومية.

فهاذ القانون إن شاء غادي يتوضع إن شاء هللا بين أيديكم، وأنا 
مستعد علي باش نجي نعاود ناقشو معاكم إن شاء هللا، ونشوفو كيفاش 

نزيدو نجودوه إلى عندكم �سي اقتراحات أخرى.

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

هل هناك تعقي5 السيدة املستشارة؟

تفضلي.

بملستشارة بلسيدة هناء بن خير:

شكرا، السيد الوزير، على الجواب والتوضيحات.

تنفيذ  أجل  من  املتواصلة  بمجهوداتكم  اإلشادة  نود  فالبداية، 
التوجيهات امللكية السامية املتعلقة باستكمال بناء منظومة الحماية 
االجتماعية، والتي أعلن عنها جاللة امللك حفظه هللا، لفائدة فئات 

واسعة من املواطنات واملواطنين.

وزارتكم  فإن  اإلجبارية،  الصحية  بالتغطية  املتعلق  شقها  وفي 

2022، تكون  60.22 قبل نهاية سنة  بتقديمها ملشروع القانون رقم 
بذلك قد عملت على تعميم التغطية الصحية على جميع املغاربة، كما 
دعا إلى ذلك جاللة امللك نصره هللا، في خطابه املؤرخ في 9 أكتوبر 2020.

والذي جعل توسيع التغطية الصحية اإلجبارية بحلول نهاية سنة 
2022، أحد مرتكزات منظومة الحماية االجتماعية التي دعا إليها.

لفائدة جميع  التغطية الصحية اإلجبارية  وإذا كان ورش تعميم 
املغاربة بمثابة ثورة اجتماعية ومشروع وطني كبير وغير مسبوق، فإنه 
سيفرض - ال محالة - تحديات كبيرة على املنظومة الصحية الوطنية 

ككل، وخاصة على الشغيلة الصحية.

وإيمانا منا في فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب بالدور األسا�سي 
للعنصر البشري في إنجاح هذا الورش الكبير على أرض الواقع، فإننا 
نرى أن مسألة االهتمام بشغيلة القطاع الصحي مسألة جوهرية، يج5 
إعطاؤها ما تستحقه من اهتمام وتقدير، من أجل النهوض بها وتأهيلها 
الفعالة  مساهمتها  يضمن  بما  املهنية،  أوضاعها  وتحسين  وتحفيزها 

والناجعة في إنجاح هذا الورش.

وفي هذا اإلطار، ونحن مقبلون على مجموعة من مشاريع القوانين 
املتعلقة بتنزيل مقتضيات املنظومة الصحية، وخاصة مشاريع القوانين 
ومهنيي  األساسية ملوظفي  األنظمة  أساس وضع  تعد  والتي  الخمس، 
البشرية،  للموارد  املمنوحة  األساسية  بالضمانات  واملتعلقة  الصحة 
املجموعات الصحية الترابية، الهيأة العليا للصحة، الوكالة الوطنية 
للدم ومشتقاته والوكالة املغربية لألدوية واملنتجات الصحية، فإن هذا 
اإلصالح املرتق5 يج5 أن يكون مناسبة إلشراك جميع الفاعلين في 
القطاع والفرقاء االجتماعيين في هذا اإلصالح وعند اتخاذ القرارات، 
وذلك عار مأسسة الحوار على جميع املستويات: إقليميا ومحليا وجهويا.

كما يج5 أن تكون أيضا فرصة لحل املشاكل العالقة التي تهم جميع 
على  والحفاظ  الصحية  للشغيلة  القصوى  العناية  وإعطاء  الفئات، 
جميع مكتسباتها وتنفيذ مخرجات الحوار االجتماعي األخير، مع الحرص 
على تقوية جاذبية القطاع، للحفاظ على األطر الصحية العاملة به من 

الهدر.

وشكرا السيد الرئيس.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيدة بملستشارة.

السيد الوزير، وزير الصحة والحماية االجتماعية، شكرا لكم على 
املساهمة القيمة في هذه الجلسة.

ونرح5 في الوقت ذاته بالسيد وزير العدل الحاضر معنا، وننتقل إلى 
األسئلة املوجهة إلى القطاع الذي يشرف عليه، ونستهلها بالسؤال األول 
املتعلق باإلجراءات املتخذة لضمان وتسريع تنفيذ األحكام القضائية 
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النهائية لفائدة نزاعات الشغل.

أعطي الكلمة ألحد املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل 
لطرح السؤال.

تفضلوا السيد الرئيس.

بملستشار بلسيد نوربلدفن سليك:

شك ب بلسيد بل ئيس.

شك ب بلسيد بلوزي .

املستقبل  األساس  هو  هذا  ألن  "ديمومة"،  عليه  تنزيدو  السؤال 
االستمرارية واملستقبل، وبالتالي سؤال فريق االتحاد املغربي للشغل: ما 
هي اإلجراءات املتخذة لضمان ديمومة تسريع تنفيذ األحكام القضائية 

النهائية الصادرة لفائدة العمال في ملفات نزاعات الشغل؟

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بل ئيس.

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

تفضلوا.

بلسيد عبد بللطيف وهبي، وزي  بلعدل:

شك ب بلسيد بملستشار.

بلسيد بل ئيس،

وهذه املشكلة ديال تنفيذ األحكام غادي تبقى دائما مشكل، خصنا 
نقلبو على صيغ أخرى، ألنه ما يسمى التقا�سي بسوء النية هو هذا، 
كيبقى معك في املحكمة ملي تتجي تنفذ عليه يا إما كيبدل العنوان إما 

كيبدل.. فعندنا هذا النقاش هذا.

أوال، أول إجراء درناه خصنا نخرجو واحنا اآلن خدامين كنخرجو 
ومكت5  التبليغ  مكت5  يبقاش  ما  املحاكم،  من  والتبليغ  التنفيذ 
ضروري  ما�سي  والتنفيذ،  التبليغ  ديال   )plateforme( يولي  التنفيذ 
ندير إجراء قانوني باش نحول التنفيذ من مدينة ملدينة، خصني نم�سي 
لـ )l’ordinateur( أي مكت5 ضبط في أي محكمة يم�سي يخرج الحكم 
ويعطيه لعون قضائي يم�سي راه جالس في قهوة.. معناه يكون التنفيذ 
ديال  التفاصيل  ذوك  في  يغرق  ما  بدون  سريعة  القوة  واحد  عندو 

اإلجراءات اللي كتدار في املحاكم.

ثانيا، خصنا نفكرو في الشركات، الشركة ملي تجي تؤدي الضريبة 
كيخصها تخلص األحكام القضائية، خصنا نعرقلو لها، بحيث ملي تبغي 
تشد )modèle6J( خصها تجي تخلص الضريبة، خصنا نفكرو في واحد 
الوسائل اللي هي وسائل ضغط، ألن املشكل ديال هاذ تنفيذ األحكام 

حاجة  ب�سي  مرتبطاش  ما  بالشركات،  مرتبط  الشغل  نزاعات  ديال 
أخرى، وفي بعض األحيان بعض املشغلين الفرديين الذاتيين هاذوك 
ما عندنا فيهم إشكال، ولكن أش كيدير؟ كيدير شركة حتى كتدي له 
األحكام القضائية ويخليها كتفلس ويم�سي يخلق لك شركة أخرى عاود 
ثاني يدفعها، عاود ثاني شركة أخرى وكتلقاه داز من 10 وال 15 شركة 
وأنت عندك أحكام قضائية وكتشوف الراجل ها هو عندو الفلوس 
كيدير الشركة، ولكن ما يمكنش تنفذ عليه ألن سبق لو.. هاذ ال�سي 
خص يتلقى له �سي صيغة، ما يبقاش هاذ التهرب الضريبي بخلق شركات 
واحد  يتطل5  نفسه، وهذا  كله كيطرح  ال�سي  هاذ  موازية،  وشركات 
نقاش بيننا وبين رجال األعمال ونساء األعمال وانتوما النقابات، باش 

نلقاو واحد الحل، احنا مطروح وكنقاشه.

ولكن، هذه السنة غادي تكون سنة ديال املحاكم التجارية نعيدو 
فيها النظر وغادي ناقشو كذلك بما فيها، ما�سي .. )كالم غير واضح(، 
كذلك الشركات والعمال، وهنا أطل5 من النقابات يعطيونا تصورات 
ويعطيونا باش إذا بدلنا هاذوك التنفيذات في املحاكم نديروها، أنا 
مادا بيا، ألن حكم صدر باسم جاللة امللك خصو يتنفذ، بأي شكل 
من األشكال، واحنا في القانون اللي املسطرة درنا واحد املجموعة ديال 
اإلجراءات غيرناها باش نضبطو هذه القضية ديال التهرب، وما تبقاش 

تكون التالعبات على مستوى املحاكم وعلى مستوى كتابة الضبط.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي . 

الكلمة لكم السيد الرئيس.

بملستشار بلسيد نوربلدفن سليك:

بلسيد بلوزي ،

نحن في االتحاد املغربي للشغل رهن إشارتكم، إذا ما وجهتم لنا 
الدعوة للمساهمة معكم في هذا النقاش، السيما أن العامالت والعمال 
واملوظفين بشكل عام يعانون األمرين، واحنا في بالد الدستور ديال 

البالد يضمن على الجميع باش يحترم األحكام الصادرة عن القضاء.

أكثر من هذا ملك البالد اللي هو رئيس الدولة تيوقف في الضوء 
املسؤولين  من  ومجموعة  البالد  هاذ  ديال  مسؤولين  ولكن  األحمر، 
إلزامية  وكاين  امللك  باسم  صادرة  هي  اللي  األحكام  تنفيذ  تيرفضو 
دستورية لتنفيذ هذه األحكام، وبالتالي األمر ال يستقيم، السيد الوزير.

مثال  اململكة،  ووسط  وغرب  شرق  معطيات  نعطيكم  لنا  يمكن 
الثمانينات،  اللي كتعرفوها، منذ  الرباط شركة "مطاحن الساحل"، 

"مطاحن الساحل"، منذ الثمانينات وأحكام صادرة ولم تنفذ.

طنجة شركة )APM( فقط ألنها شركة أجنبية متعددة الجنسيات، 
الدولة عاجزة أمام فرض احترام القانون، هاذي سيادة ديال الدولة، 
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سيادة ديال البالد.

وجدة شركة "موبيديك"، يعني الدار البيضاء شركات كثيرة يمكن 
تلجأ  أن  الفائدة  ما  القطاعات،  كل  وال  األحذية  وال  النسيج  ال  لنا 
للقضاء؟ ما الفائدة باش نلجأ للقضاء؟ ما الفائدة أن نتقا�سى؟ وما 
هي قيمة القضاء؟ أو ما هي قيمة الحكم القضائي إن لم ينفذ؟ باش 
يمكن لنا جدودنا أش تيقول له، اللي تيمشيو للمحكمة هم الرجالة، 
بمعنى نوع من املروءة تيمشيو يتقاضو باش يفصل القضاء فيما بينهم، 
واالقتصادي  واالجتماعي  واملعنوي  املادي  الع5ء  ونتحمل  ونتقا�سى 
ديال كل مراحل التقا�سي، وملا ننتزع حكم قضائي اللي تيكون في صالح 
العمال، مع كامل األسف، ال ينفذ ال بالنسبة للمسؤولين الحكوميين، 
مجموعة من املؤسسات عمومية وال بالنسبة ملجموعة من مؤسسات 
الوطنية،  بالسيادة  الوزير،  السيد  مرتبط،  ال�سي  وهاذ  خصوصية، 
يكون  اللي خص  الوطنية  السيادة  برمزية  الوطنية  بالسيادة  مرتبط 
الجميع بدون استثناء وتيخص توضع آليات، ملا ال أن تكون زجرية يمكن 
لها تكون سالبة للحرية أي أحد اللي رفض يمتثل ملنطوق حكم قضائي.

وشكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بل ئيس.

السيد الوزير، كاين �سي تعقي5؟

بلسيد وزي  بلعدل:

على كل، حينما يكون التنفيذ خص حتى اإلجراءات تتم بشكل جيد، 
حينما يكون حكم فيه أحكام رافضة شركة من شركات التنفيذ ديالها، 
خص يبحث على املساطر اللي غادي يضغط عليها، مثال يدير له صعوبة 
صاح5  ديال  لألمالك  يمددها  املقاولة  صعوبة  وهاذيك  املقاولة، 
املقاولة، ويبقى تيشتغل املحامي في هاذ االتجاه هذا، ما �سي فقط يدير 
اإلجراء ال رجع املحضر، ال املحضر تيقول ما كاين شاي، والشركة كاينة.

الشركة إلى تبين وقع فيها مشاكل هاذيك املبالغ مستحقة للعمال، 
يم�سي يمددها زائد على إجراءات أخرى باش يضغط على املالك باش.. 

بمعنى خص نفكرو في مساطر اللي يمكن لها تم�سي لها في هاذ االتجاه.

شكرا لكم.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

ننتقل إلى السؤال الثاني حول "مراجعة مدونة األسرة".

وأعطي الكلمة ملجموعة الدستوري الديمقراطي.

تفضلوا ال�سي شهيد.

بملستشار بلسيد عبد بلك يم شهيد:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد بلوزي  بملحترم،

ملراجعة  الحكومة  طرف  من  املتخذة  واإلجراءات  التدابير  هي  ما 
مدونة األسرة؟

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب.

السيد الوزير، الجواب.

بلسيد وزي  بلعدل:

موضوع  فقط،  العدل  وزارة  موضوع  �سي  ما  راه  األسرة،  مدونة 
جميع املؤسسات ديال البالد، رئيس الدولة تكلم كرئيس دولة في هذا 
املوضوع، ألنها موضوع دولة بمؤسساتها ال سلطة تشريعية وال تنفيذية 

وال قضائية إلى غير ذلك.

التوافق،  واحد  يكون  األسرة، خص  في مدونة  تبدل  يمكن  باش 
اللي موجودة داخل املجتمع ديالنا، تحت  الفكر  توافق بين مكونات 

إشراف طبعا جاللة امللك، باعتباره يحتكر املجال الديني.

احنا في وزارة العدل شفنا حزمة دنتاع النصوص مع واحد القوانين، 
ودرنا واحد الدراسة وهيئنا أنفسنا، باش إلى تطل5 لنا رأينا نعطيوه، 
أو طل5 منا �سي تصور نعطيوه، احنا مهيئينو وتنشتغلو على 2 األمور، 
اشتغلنا على من الناحية املادية بغنيا محاكم األسرة وفقا لتوجيهات 
جاللة امللك باش تكون على املستوى الوطني، وهاذ 3 سنين حددنا 100 
مليون درهم واللي رصدناها لبناء هاذ املحاكم ديال األسرة، ورصدنا 
340 موظف غادي نوزعها على محاكم األسرة، ومشينا أكثر من هذا 
في  موظفين  اآلن  أصبحوا  الناسخين  هاذوك  الناسخين،  دخلنا  اآلن 
وزارة العدل باش ما نخلوهومش يخرجو للزنقة ألنهم ما�سي موظفين 

هم ناسخين ما عندهومش وضعية.

دبا دخلناهم، واآلن تنطلبو من السيد رئيس الحكومة باش يأذن لنا 
على �سي وحدين اللي كبار في السن، باش كذلك.. ألن الناس مزوجين 
وعندهم أوالد ولقاو واحد نهار أنفسهم في البطالة تيخصنا ندخلوهم، 
فاحنا 160 اآلن وغادي نمشيو أكثر، وهاذو هوما اللي غادي يشتغلو في 

محاكم األسرة.

هاذ البنايات غادي تكون في وزان، الجديدة، بن سليمان، بويكرا 
وكذلك صفرو، تمارة املحمدية، بن احمد، تحناوت، ميدلت أسا الزاك 
والناظور ومكناس وتيفلت والقنيطرة وبني مالل، هاذي كلها محاكم في 

الارنامج وتنهيؤوها اآلن، احنا رصدنا ذاك 100 مليون درهم.

وتنتمنى.. أما من الناحية القانونية راه كاين نقاش داخل مدونة 



عدد1426 - 615رج144465 )66فاراير20236( الجريدة الرسمية للربملان11952  

األسرة، احنا مشاركين فيها، وإن شاء هللا غادي نوجدو التصور نعطيوه 
لكم، ولكن خص يكون التصور ديالنا مجرد وجهة نظر في واحد التصور 
كبير غادي يكون داخل املجتمع، يمكن في األيام املقبلة يكون �سي حاجة 

إن شاء هللا.

وشكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

التعقي5 ال�سي شهيد، تفضلوا.

بملستشار بلسيد عبد بلك يم شهيد:

شكرا لكم، السيد الوزير، على هذه اإلجابة. 

لقد شكلت مدونة األسرة سنة 2004 نموذجا إلصالحات جوهرية 
في املغرب، إال أنه وبعد مرور 18 سنة من املمارسة وتطبيق هذه املدونة 
على أرض الواقع، تم الكشف عن مجموعة من االختالالت التي تشوبها 
التحوالت  تواك5  حتى  مقتضياتها،  بعض  مراجعة  تستدعي  والتي 
االجتماعية واالقتصادية التي عرفها املجتمع املغربي خالل السنوات 
املاضية، وأيضا لتالئم املقتضيات الدستورية الجديدة لسنة 2011 
واالتفاقية الدولية التي صادق عليها املغرب في مجاالت تكريس املساواة 

والدفاع عن حقوق النساء.

بلسيد بلوزي ،

لقد تفاعل جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده مع مطال5 
العديد من الهيئات الحقوقية النسائية بعدما أكد على تحيين اآلليات 
والتشريعات للنهوض بوضعية املرأة، وذلك من خالل خطاب الذكرى 
23 لتربع جاللته على العرش، حيث دعا جاللته إلى تفعيل املؤسسات 
الدستورية املعنية بحقوق األسرة واملرأة وتحيين اآلليات والتشريعات 

الوطنية للنهوض بوضعية النساء.

بلسيد بلوزي ،

تشاركية  مقاربة  وفق  يكون  أن  وج5  مستقبلي  تعديل  أي  إن 
وانطالقا من القضايا املطروحة التي دقت لها مجموعة من الجهات 
ناقوس الخطر كزواج القاصرات والوالية على األبناء ومساطر النفقة 

والطالق وتقسيم املمتلكات وإثبات النس5.

فمثال مسألة الوالية القانونية والتي تم وضعها بيد الزوجين معا 
تطرح إشكاال حقيقيا لدى مجموعة من األمهات عند الطالق، خاصة 
عند طل5 الحصول على وثائق لألبناء أو رغبتهن في تنقيلهم للتمدرس 
أو السفر بهم، ففي كثير من األحيان يستعمل الطفل كوسيلة لتصفية 
الحسابات بين األبوين، كما أن زواج األم الحاضنة يسقط حضانتها، 
علما أن األم لها مكانتها الخاصة وتعتار حجر األساس في تربية وتكوين 
شخصية الطفل دون بلوغ سنة الرشد، وهو ال�سيء الذي يستوج5 

الجواب عن التساؤل التالي: هل فعال تمكنا من خالل تطبيق شروط 
الهدف األسمى ملبدأ  بلوغ  إلى  استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها 
عليها  للمحضون كما نصت  الفضلى  املصلحة  والذي هو  الحضانة، 

املواثيق واالتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب؟

بلسيد بلوزي ،

النص  هذا  تقييم  أجل  من  تأمل  بوقفة  القيام  من  البد  اليوم، 
واألسباب  املؤشرات  من  االعتبار مجموعة  بعين  األخذ  مع  القانوني، 
املؤدية إلى ارتفاع نسبة الطالق في املغرب، فبحس5 املعطيات املتوفرة 
بالتزامن مع  26.914 حالة طالق  أنه سجلت املحاكم املغربية  لدينا 
إلى  العدد  ليتنقل   ،2004 سنة  التطبيق  حيز  األسرة  مدونة  دخول 
قارب  ارتفاعا  يشهد من جديد  أن  قبل   ،2020 20.372 حالة سنة 
27.000 حالة سنة 2021، كما أن الطالق االتفاقي يشكل النسبة األعلى 
من حاالت الطالق في اململكة، حيث ارتفع من 1860 حالة في سنة 2004 

إلى 20.655 حالة في سنة 2021.

السيد الوزير،

هاته األرقام ال يمكنها إال أن تؤكد لنا أن األسرة املغربية أصبحت 
مهددة بالتفكيك.

شكرا السيد الوزير.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار.

السيد الوزير.

بلسيد وزي  بلعدل:

هاذ األرقام ديال الطالق نردو منها البال، ألن واحدة كتدير دعوة 
الطالق في 2019 كتحس5 لها 2021 كنقولو في 2021 تزوجت 70.000 
ديال  السنة  واحد  ال�سي  ذاك  كيحتاج  راه  ألنه   80.000 وطلقت 

اإلجراءات لهذا غير نتعاملو..

ثانيا، راه كاينة مشاكل متعددة في هذه القضية ديال األسرة وديال 
الحضانة والوالية وكذا.

شوف، راه املغرب ما يمكنش يزيد القدام إال إذا ما كانت عندو 
الجرأة ملعالجة عدة قضايا فيها احترام لحقوق املرأة، ما يمكنش املرأة 
بغات  وإذا  وتدير..  وتنظف  وتشرب،  كتوكل  الحضانة،  كتدير  تكون 
تسافر خص راجلها يعطيها رخصة باش تدير جواز السفر، في حين أن 
السفر حق دستوري، حق التجول، ما يمكنش حزمة تاع األشياء يمكن 

لي نقولها لك، ما بقاتش مقبولة منطقيا.

العدل سنعمل على أن تكون هناك مساواة ونوع  في وزارة  نحن 
من املناصفة في هذا املوضوع، وكاينة عدة قضايا، واش دبا محكمة 



11953 الجريدة الرسمية للربملانعدد1426 - 615رج144465 )66فاراير20236( 

األسرة كيجلس القا�سي في املنصة وكيحكم ما بين 2 الناس مخاصمين 
على خالف؟ وجلس في قاعة اجتماعات وديرو محضر ويتناقش باش 
التفاصيل ديال حياة حميمية  الطالق فيه  يقنعهم، واش دبا حكم 

وتيدور بين الناس؟

على كل..

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

إذن ننتقل إلى السؤال الثالث موجه إليكم، السيد الوزير، حول 
"أجرأة وعقلنة الخريطة القضائية".

أعطي الكلمة ألحد املستشارين من الفريق االشتراكي.

تفضلوا، أحد املستشارين من الفريق االشتراكي.

أجرأة وعقلنة الخريطة القضائية.. ما عندكمش هاذ السؤال؟

 إذن هذا ما�سي ديالكم؟ من بعد؟

والتحكيم  الوساطة  مراكز  "إحداث  بـ  املتعلق  السؤال  إلى  ننتقل 
التجاري".

املنصة الرقمية خليناها متأخرة، حيث غادي تعرض فيها السيد 
الوزير ياك؟ من الناحية التقنية خلينها هي األخيرة، حيث فيها عرض في 

الشاشة.

لهذا وقع هاذ.. وهذا باستشارة السيد رئيس الفريق ديال األصالة 
واملعاصرة.

إذن نمشيو للخريطة القضائية، نرجعو لكم السؤال، يااله تفضلو 
السيد الرئيس.

بملستشار بلسيد فوسف أفذي:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد بلوزي ،

نسائلكم عن أجرأة وعقلنة الخريطة القضائية؟

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بل ئيس.

الكلمة لكم السيد الوزير.

بلسيد وزي  بلعدل:

تتفكر كرسيف، كرسيف  فيها  تنتناقشو  القضائية غير  الخريطة 
بعيدة بـ 40 أو ال 50 كلم من تازة ودايرينها في وجدة، االستئناف في وجدة، 
معنى سير واحد 100 أو 200 كلم وخلي املحكمة اللي حداك، وإلى طليتي 

من املحكمة االستئناف ديال تازة االختصاص ديال وجدة وكرسيف غير 
تتشوفو في واحد 20 متر على املحكمة، واحد املنطق..

على كل، احنا نعيد النظر، عندنا دراسة، اآلن كنعيدو النظر، أش 
بغينا نديرو؟

تجارية  ومحكمة  إدارية  محكمة  تكون  جهة  كل  في  نديرو  بغنيا 
وطبعا املحكمة االبتدائية واالستئناف، وقلنا أنه كل 2 جهات 3 نديرو 
فيهم محكمة االستئناف اإلدارية ومحكمة االستئناف التجارية، ودرنا 

التقسيم هذا.

دبا السؤال اللي عندنا واش نديرو تقسيم الخريطة القضائية بناء 
على الخريطة ديال الجهة اللي دارتها وزارة الداخلية، التقسيم الجهوي 

أو ال؟ 

أنا تنقول ال، نحن في وزارة العدل عندنا أوضاع مرتبطة بحياة 
اإلنسان أكثر، لذلك نقربو املحاكم وفقا لخريطة ديال تنديروها احنا، 
نحاولو نحترمو فيه ما هو جهوي، ولكن إلى ما قدرنا راه ما قدرناش، 
نخليو خارج الخريطة ديال الداخلية فيما يخص الجهة، نديرو ديال 
وزارة العدل، وهذا غادي يفتح نقاش بيني وبين وزارة الداخلية والسيد 
رئيس الحكومة، وغادي نشوف أشنو هي الصيغة اللي غادي نديرو من 
بعد ما نديرو املرسوم، راه احنا تنهيأو اآلن املرسوم وغادي نحلو املحاكم 
األخرى في األسبوع املقبل أو في األسابيع املقبلة 2 األسابيع أو ال 3 مازال 
ما حددو لي التاريخ، غادي تكون أول جلسة انتقالية للمحكمة اإلدارية 
بطنجة، غادي يوليو محاكم إدارية تتنقل لطنجة ما�سي الناس اللي 

غادي يجيو للرباط واللي يتنقل لطنجة.

واحنا اآلن حددنا السادة القضاة، حددنا الارنامج، بغينا غير نحددو 
التاريخ اللي غادي نم�سي أنا والسيد الرئيس املنتدب والسيد الوكيل 

العام باش نعلنو على البداية ديالها في أقرب وقت.

لهذا فالخريطة القضائية محتاجة إلى إعادة النظر، ولكن كذلك 
محتاجة إلى الحوار، الحوار مع النقابات، الحوار مع املحامين، الحوار 
مع السادة القضاة، هاذ ال�سي يتطل5 شوية ديال الصار، وزير العدل 

خصو يصار حتى يموت.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

بعد عمر طويل، إن شاء هللا.

السيد الرئيس.

بملستشار بلسيد فوسف أفذي:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد بلوزي ،
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القضائية  الخريطة  بعقلنة  املرتبطة  اإلشكاالت  من  جزء  فعال، 
ذكرتوه، وجزء آخر اسمحوا لنا أننا نبسطوه، ألنه اليوم اإلشكال في 
الخريطة القضائية، أوال اإلشكال املجالي اللي تحدثتو عليه واملالءمة 
على  قدرتنا  ومدى  القضائية،  الخريطة  مع  اإلداري  التقسيم  ديال 

االستجابة لهاذ املالءمة.

ثانيا، اإلشكال ديال املوارد البشرية، اليوم املعضلة الكبيرة في وزارة 
العدل هو قلة املوارد البشرية، ال في املوظفين وال في القضاة، وبالتالي 
هاذ املوضوع تيأثر على الوفاء ديال الوزارة والتزاماتها أساسا االلتزام 
االبتدائية  املحكمة  نذكر  وهنا  جديدة،  ابتدائية  محاكم  بإحداث 
باملضيق- الفنيدق واملحكمة االبتدائية ببوجدور واملحكمة االبتدائية 
بالحوز، واللي صدر بخصوصهم مرسوم عن الحكومة، ولحد اآلن مازال 

ما خرجوش لحيز الوجود.

القضاة  ديال مراكز  السؤال  املجالي كيطرح  أيضا، هاذ اإلشكال 
املقيمين، خالل هاذ 3 سنوات األخيرة وزارة العدل عمدت إلى إغالق 
أنكم تعاودو  الوزير، قررتو  انتوما، السيد  عدد من املراكز، واليوم 
تفتحو عدد منها، ال�سيء اللي كيخلق شوية ديال اإلشكاالت شوية ديال 

الضغط على املوارد البشرية في وزارة العدل.

الفرقاء  أنه كيفما قلتو - خصو حوار مع  - أعتقد  هاذ املوضوع 
االجتماعيين، مع املتدخلين فالعملية القضائية، مع مساعدي القضاء، 
لكن خصو العقلنة بما يجعل وزارة العدل يكون عندها واحد املعايير 
مرجعية لتحديد فين تكون املحكمة االبتدائية وفين يكون مركز القا�سي 
املقيم، واشنو هي املعطيات اإلحصائية اللي يمكن لها تعتمدها فهاذ 
املجال، ألنه مهم تقري5 القضاء من املواطنين، لكن األهم هو جودة 

الخدمات القضائية املقدمة للمواطن.

اليوم آجالت البت فالدعاوي وفي نفس النزاعات املعروضة قدام 
املحاكم ما�سي هي نفسها بين املحاكم، جودة األحكام تختلف، والحال 
على أنه املواطن املغربي هو عندو نفس الحق فالولوج ملرفق القضاء، 
لكن أساسا نفس الحق في تقديم خدمات ذات جودة وأحكام قضائية 

ذات جودة وعادلة.

شكرا السيد الوزير.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بل ئيس.

السيد الوزير، هل هناك تعقي5؟

تفضلوا.

بلسيد وزي  بلعدل:

من يوم ما تحملت املسؤولية ديال وزارة العدل لآلن، وظفت 1100 
وظيفة، فيها 500 قا�سي، ألن عندي رغبة باش السادة القضاة يكونو 

موجودين، واملوظفين يكونو موجودين. 

اآلن غادي ندير مباراة فاألسبوع املقبل ديال 260 منتدب قضائي، 
كتعرف شحال جاني من مرشح؟ 85 ألف مرشح، وخصني ندوز 260، 
غادي ندوز 260 غادي يقول وهبي ثاني راه ما دوزش ذاك ال�سي اللي 

خصو يدوز، زهرنا هو هذا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

ننتقل إلى السؤال الرابع حول "إحداث مراكز الوساطة والتحكيم 
التجاري".

أعطي الكلمة ألحد املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب.

تفضلوا، السيد املستشار املحترم.

بملستشار بلسيد سيدي بلطي5 بملوساوي:

بلسيد بل ئيس،

بلسيدبن بلوزي بن،

بلسيدبت بملستشاربت بملحترمات،

بلسادة بملستشارين كذلك بملحترمين،

نسائلكم السيد الوزير املحترم، حول التدابير التي تعتزمون باتخاذها 
إلحداث مراكز الوساطة والتحكيم التجاري.

وشكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار.

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

بلسيد وزي  بلعدل:

احنا يمكن ندعمو ماديا ومعنويا، ولكن ما يمكنش نتدخلو فهاذ 
املؤسسات، ألن هذا قضاء خاص، والقضاء الخاص ال دخل لوزارة 
ديال  القانون  وضعنا  التحكيم،  ديال  القانون  وضعنا  فيه،  العدل 
املسطرة  قانون  وفي  القضاة  السادة  من  طلبنا  خليناهم،  الوساطة 
في  دور  عندها  الوساطة  تكون  باش  اإلجراءات  واحد  زدنا  املدنية 
النزاعات املتواجدة أمام القضاء، ولكن طلبت بأنه نكونو احنا بعاد على 

هاذ املوضوع هذا.

التحكيم، اآلن لغينا ذوك النصوص اللي كانو بقاو فاملسطرة املدنية، 
درنا القانون التحكيم، التحكيم غادي ياخذ املسار ديالو، ومهم جدا، 
ألن مستقبال التحكيم غادي يشتغل أكثر من النزاعات ديال املحاكم، 
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واآلن أصبحت الشركات تلتجأ للتحكيم، ما�سي فقط الشركات الدولية 
حتى الشركات الوطنية والت تلتجأ للتحكيم. 

اللي مطلوب من وزارة العدل هي تتكون فهاذ املجال، دير دورات 
تكوينية فهاذ املجال بالنسبة ملؤسسات التحكيم، تضبط هاذ اللوائح 

ديال املؤسسات ديال التحكيم وتضبط كذلك ما يتعلق بالتحكيم.

عندكم  والتشريع  العدل  فلجنة  هنا  وكنذكر  فالقانون،  لذلك 
باملجلس املستشارين املوقر، كنا درنا واحد املجموعة نتاع النصوص 
مفادها أن أي واحد فيه مساس فأخالقو أو تم عزله من وظيفته ال 
يمكن أن يكون محكما، باش نديرو التحكيم يلع5 الدور ديالو، وأنا 
كنتمنى أنه التحكيم يلع5 الدور ديالو، وكنفكر أنه نناقشوها مع وزارة 
املالية، إذا كانت التحكيم على خالف، نحددو �سي مبالغ مالية بسيطة، 
ما  الشخص  ألن  الضريبية،  اإلعفاءات  بعض  نحددو  كذلك  ولكن 
مشاش للنزاع القضائي وم�سى للنزاع ديال التحكيم، وهنا كان خصنا 
تكوين املحامين، تكوين السادة القضاة باش يمكن يدخلو للتحكيم، ألن 
التحكيم راه هو القضاء ديال املستقبل، راه هو اللي غادي يلتجأو له، 
فهو مهم جدا، ولكن احنا فاملغرب مازال ما عندناش ثقافة التحكيم، 
غادي نديك لـ "دار القا�سي"، مازال القا�سي عندو دارو، مازال الناس 
كيمشيو ليها، وهذه هي العقلية اللي كنتعاملو معها، التحكيم مازال ما 

اخذاش ذاك البعد ديالو، كنتمنى في املستقبل.

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي . 

الكلمة لكم السيد املستشار.

تفضلوا ال�سي املهدي.

بملستشار بلسيد عبد بلك يم مهدي:

شك ب. 

نشكركم السيد الوزير املحترم على جوابكم وعلى االهتمام الكبير 
الذي تعطونه لهذا املوضوع. 

ال يخفى عليكم أن تطوير عجلة االستثمار في بالدنا سواء كان وطنيا 
أو أجنبيا أصبح رهينا بمدى نجاعة اآلليات الكفيلة بتأمين األموال 

املستثمرة وضمان سرعة البت في النزاعات التي قد تنشأ بشأنها.

إلى القضاء مازال لحد اآلن هو الوسيلة األكثر  اللجوء  وإذا كان 
انتشارا في بالدنا، سواء تعلق األمر بالنزاعات االجتماعية، التجارية، 
العقارية، الضريبية أو املدنية وغيرها، فإن تعقيد املساطر القضائية 
وما يترت5 عن ذلك من تأخير في الحسم في القضايا يفرض علينا التفكير 
في طرق أخرى لفض مثل هذه النزاعات، تكون أكثر فعالية وتتناس5 مع 
خصوصيات املقاولة وما تتطلبه مختلف العمليات واملعامالت التجارية 

من سرعة ودقة وكفاءات تقنية متخصصة.

ولذلك، فقد أصبح تيسير اللجوء إلى الوسائل األخرى لحل النزاعات 
مثل الوساطة والتحكيم أمرا ضروريا وملحا. 

وقد سبق لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا أن دعا إلى ذلك 
في العديد من خطبه السامية بهدف تشجيع املستثمرين املغاربة منهم 
واألجان5 على إحداث مشاريعهم بأرض الوطن دون تعقيدات وتذليل 

الصعوبات التي تعوق االستثمار والتنمية ببالدنا. 

ولذلك، وكما جاء في تدخلكم، السيد الوزير، أن في االتحاد العام 
ملقاوالت املغرب إذ نسجل بارتياح ونثمن املصادقة على القانون رقم 
95.17 املتعلق بالوساطة والتحكيم والتفاعل اإليجابي لكم، السيد 
الوزير، مع التعديالت التي قدمها فريقنا بشأنه، فإننا نعتار أن إنجاح 
إذا تمت مصاحبته بعدد من  التجربة ال يمكنه أن يتحقق إال  هذه 
الجوان5 اإلجرائية واملوضوعية واملؤسساتية الكفيلة وحدها بتأهيل 
عملية التحكيم والوساطة االتفاقية وضمان نجاعتها بوصفها خيارا 

ضروريا.

السيد  ندعوكم،  املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  في  فإننا  ولهذا، 
التجاري  والتحكيم  الوساطة  مراكز  بإحداث  التسريع  إلى  الوزير، 
بهدف نشر وتبسيط مفهوم وفلسفة الوساطة والتحكيم والتحسيس 
بأهميتهما وتكوين الكفاءات الالزمة والضرورية للنهوض بهما مع تنظيم 

عمل الوسطاء واملحكمين وتأطير نشاطهم بشكل قانوني.

وشكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار. 

السيد الوزير، الرد على التعقي5.

تفضلوا.

بلسيد وزي  بلعدل:

دورات  أجل  من  العدل  وزارة  مع  تعاون  إذا  املؤسسة  هذه  دبا 
تكوينية في هذا املجال، هذه أوال.

ثانيا، غادي نخصص لهذه املؤسسة ديال رجال األعمال تدير معنا 
يديها في جيبها وتعاون معنا باش نديرو �سي مؤسسات أنيقة بمستوى 

عالي، باش يمكن لها تدير التحكيم راه في مصلحتهم.

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

السؤال الخامس املوجه إليكم السيد الوزير، حول "عدم تنفيذ 
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األحكام القضائية"، هذا عندو عالقة مع املوضوع األول، تفضلوا أحد 
املستشارين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

تفضل السيد الرئيس.

بملستشار بلسيد خليهن بلك ش:

بلسيد بل ئيس،

بلسيد بلوزي  بملحترم،

لتنفيذ  املتخذة  اإلجراءات  حول  املحترم  الوزير  السيد  نسائلكم 
األحكام القضائية في ملفات نزاعات الشغل؟

بلسيد رئيس بلجلسة:

نزاعات الشغل وال تنفيذ األحكام القضائية؟

بملستشار بلسيد خليهن بلك ش:

راه أنتوما ما درتوش وحدة..، السؤال اللي م�سى.

بلسيد رئيس بلجلسة:

خص تكون وحدة املوضوع؟ نعتذر عن ذلك السيد الوزير.

بلسيد وزي  بلعدل:

نفس الجواب، ألنه نفس املوضوع تقريبا عندنا نفس الجواب.

ما�سي مشكل.

بلسيد رئيس بلجلسة:

نعتذر.

بلسيد وزي  بلعدل:

نعاودو ما عندنا مشكل. 

شوف، راه ما يمكنش تنفذ األحكام القضائية إال إذا طورنا املسطرة 
ديالنا، احنا خدامين فيها. 

مع  جلسنا  إذا  الشركات،  على  الضغط  وسائل  عندنا  احنا  إذن 
خص  العدل،  وزارة  ومع  الشركات  مع  جلسو  والنقابات  الشركات، 

نتجمعو ونتذاكرو عليها، كيفاش غادي نفذو األحكام القضائية؟ 

وكاينة التنفيذات اللي هي أهم، وهي قضية تنفيذ أحكام الدولة، 
ليها  نلقاو  خصنا  الجماعات،  ديال  الدولة،  ديال  املؤسسات  أحكام 
�سي حل، الصيغة باش غادي نديروها باش.. جينا لغينا قلنا الحجز 
ما يكونش، ولكن أشنو هو البديل اللي غادي نديرو؟ خصنا نفكرو في 
البديل على األقل نديرو غير إجراءات تكون واضحة، يعرف املواطن 
إمتى غادي يتخلص وكيفاش غادي يتخلص، وما يسبقوش �سي واحد 

إذا كانت نوبتو.

غير هاذ األمور األخالقية البسيطة راه غادي تعطي نتيجة. 

تنديرو  اللي   )plateforme( ديال  املشاريع  ديال  دبا  فعندنا جوج 
هاذي ديال التنفيذ، وتنفيذ قضايا الدولة، ألن هنا خص تكون قضايا 
املواطن  يعرف   )plateforme( فهاذ  كلها  تكون  محكومة  اللي  الدولة 
نوبتو فين، واش نوبتو 20 واش 150، ألنه املواطن حيت يعرف نوبتو 

بأن جاية غادي يتسنا ما عندو مشكل. 

املشكل هو أنه تيكون واحد عندو 10 ماليير كيتخلص، وواحد عندو 
10 مليون وال 10 دراهم كيبقا متأخر، ألنه هاذيك 10 ماليير وهاذيك 10 
مليون ديال الدرهم وال مليون ديال الدرهم، خصنا نلقاو لها �سي صيغة. 

 les( هاذ ال�سي كلو احنا كنشتغلو عليه وكنهيؤو املؤسسات وكنهيؤو
plateformes( وإن شاء هللا غيكون خير، ولكن راه هاذ ال�سي ديال 
التنفيذ راه خصنا نجلسو عليه، تنديرو ذاك الحوار االجتماعي خصنا 
نجلسو عليه، ال النقابات تحضر وال نقابات رجال األعمال تحضر وال 
وزارة العدل تحضر ونلقاو ليه واحد الحل، أما هاكا واحد تيجبد هنا 

وواحد تيجبد هنا ووزارة العدل في الوسط.

وعندنا خالف في وزارة العدل واش التنفيذ مجال قضائي أم مجال 
إداري فاإلدارة القضائية؟ معناه هوما تيقولو ذات صبغة قضائية، ما 

عرفنا واش اختصاصنا وال اختصاص السلطة القضائية؟ 

عندنا هاذ النقاش حتى هو فوسطنا، راه ال قيمة للقضاء وال لألحكام 
للمحكمة  يجي  الراجل  غتنفذ  كانت  إذا  راه  تنفذ،  لم  إذا  القضائية 
ويتقاتل ويدي حكم ويم�سي ينفذو، وإذا ما غينفذو الش غيجي لهاذ 
املحكمة؟ عفيه النهار األول قول له، أودي، واخا تديه راه ما ننفذ لك 

غير سير فحالك، وسالينا.

لذلك، خصنا نفكرو ف�سي صيغة، وأعتقد بأن الحوار بيناتنا، رجال 
األعمال يتقاضاو بحسن نية ويخلصو، والعمال يشتغلو بحسن نية 

ويطالبو بلي معقولة، ونوصلو لحل، خصنا نوصلو لحل.

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي . 

التعقي5 السيد املستشار املحترم.

بملستشار بلسيد خليهن بلك ش:

بلسيد بلوزي ،

مما ال شك فيه أن القانون يوفر كل الضمانات للمتقا�سي لتسهيل 
ممارسة حق اللجوء للقضاء الستيفاء حقه، سيما في املادة االجتماعية 

وخاصة في الشق املتعلق بنزاعات الشغل.
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لكن، يبقى أهم عائق في تحصيل هذا الحق هو التنفيذ، ألن غاية 
العامل ال تتوقف على صدور الحكم لصالحه أو إعطائه حقه، بل تكمن 
في تجسيد هذا الحق على أرض الواقع وفي سرعة تنفيذه من خالل 
وضع إجراءات قانونية تمكنه من اقتضاء هذا الحق، خاصة عندما 
يتعنت املشغل أو يتماطل في االمتثال للحكم القضائي، فالفصل 126 
من الدستور ينص على أن تنفيذ األحكام ملزم للجميع باملساواة بين 
املواطنين أمام القضاء، واحترام وتكريس لحقوق اإلنسان في بالدنا، 
ألنه البد يزال تنفيذ هذه األحكام عديمة الجدوى والفعالية مما يفقد 
املأجورين ثقتهم في القضاء ويمس باألمن القانوني الذي جعله عامال من 

عوامل تحفيز جل5 االستثمارات.

إننا في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نؤكد على وجود 
العديد من اإلشكاالت في عملية تنفيذ األحكام االجتماعية الصادرة في 
نزاعات الشغل، باعتبارها إشكاالت تتعدى ما هو متعارف عليه قانونا 
إلى ما هو تنظيمي وواقعي، يرجع باألساس لالختيارات اإلجرائية في املادة 
االجتماعية من جهة، ثم من جهة ثانية إلى تهرب بعض املحكوم عليهم 
من االمتثال لألحكام القضائية ألجل تأدية أجور العمال، فمنهم من 

غادر املغرب بشكل مفاجئ تاركا العمال بدون أجور.

واألنكى من ذلك أن أغل5 األحكام النهائية املتعلقة بحوادث الشغل 
ال تجد طريقها للتنفيذ، حيث بلغ عدد املستفيدين من التعويضات عن 
حوادث الشغل حوالي 2227 مستفيد خالل الفترة املمتدة بين فاتح 
يناير 2021 إلى غاية متم يوليوز 2021 وهذا الرقم هزيل مقارنة مع الكم 
الهائل من امللفات الصادرة في حقها حكما نهائيا وتنتظر عملية التنفيذ.

بلسيد بلوزي ،

إن مواجهة هذه اإلشكاالت نقترح عليكم ما يلي:

- التفعيل األمثل والناجح ملقتضيات املادة 285 من قانون املسطرة 
املدنية املتعلق بالتنفيذ املعجل وتعديلها لتوسيع نطاق تطبيقها على 

جميع نزاعات الشغل؛

مجال  في  الصادر  األحكام  بتنفيذ  خاص  قانوني  نظام  إحداث   -
الشغل يتم بتبسيط املساطر؛

- إصدار دوريات ومناشير بشكل منتظم وكلما دعت الحاجة إلى ذلك 
لتفسير املقتضيات القانونية ذات الصلة بقضايا نزاعات الشغل؛

- العمل على إحداث محاكم اجتماعية لتسريع إجراءات البت في 
القضايا االجتماعية، ولضمان تنفيذ األحكام الصادرة عنها؛

- وضع نظام جزائي يطبق في حالة امتناع وعرقلة تنفيذ األحكام 
القضائية.

بلسيد بلوزي ،

إن الفرق بيننا وبين كندا هو أن القانون يسمو فوق الجميع في 
كندا، في املغرب الزلنا نقدم استثناءات خاصة لرجال األعمال وبعض 

الشركات غير الشرفاء.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بل ئيس.

السيد الوزير فيما تبقى من الوقت للرد.

بلسيد وزي  بلعدل:

بيننا وبين كندا التقا�سي بحسن النية، بيننا وبين كندا الشركات 

تتجي تخلص، بيننا وبين كندا تتكون الدعوة كتبعها عن بعد، بيننا وبين 

كندا هو املعقول، هاذ ال�سي كل�سي اللي قلتيه درناه، وواقفين في بالصتنا.

النقابات تتغوت ورجال األعمال تيغوتو، واحنا واقفين.

كيفاش إذا واحد مشيت تنفذ عليه ودرتو لو إنذار ودرتو املسطرة وما 

بغاش ينفذ، آش غادي نديرو لو؟ حتى االتفاقية كتمنعني، ملي كتمنعني 

.. )كالم غير واضح( وال نديه الحبس، آش غادي ندير لو؟ النقابة كتدير 

اإلضراب وقت ما بغات، هاذوك ما كيخلصو وأنا في الوسط. 

راه ساهل ندير شعار، ساهل ندير خطاب ناري، ساهل نستشهد 

بكندا، ولكن راه الواقع مر.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

إذن ننتقل معكم السيد الوزير إلى السؤال السادس حول "حاالت 

العود". 

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  الكلمة ألحد  وأعطي 

والتعادلية.

تفضلوا ال�سي الكيحل. 

بملستشار بلسيد عبد بلقادر بلكيحل:

شك ب بلسيد بل ئيس. 

بلسيدبن بلوزي بن،

نسائل الحكومة عن اإلجراءات املتخذة ملواجهة ظاهرة العود وما 

لها من آثار على اكتظاظ السجون.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار.

الكلمة لكم السيد الوزير.
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بلسيد وزي  بلعدل:

شوف، حالة العود راه ما عندنا ما نديرو معها هاذ ال�سي اللي اعطى 
هللا.

أكار نسبة ديال حاالت العود هو الشباب أقل من 18 سنة، وحل 
معيا املشكل دبا. 

كتدير العفو امللكي، كيدير جاللة امللك العفو امللكي أو كندير أنا 
اإلفراج املقيد يومين كيرجع لك، كيخرج بيومين ويرجع لك.

اليوم، صيفطات ليا إدارة السجون واحد، يااله طلقتو الجمعة، 
راه ردوه اليوم، راه دابا غادي نلغي له اإلفراج، معناه املدة اللي ما دوز 

غادي يدوزها دبا 30 شهر، راه عندنا مشكل. 

واش الظروف؟ واش العقوبات؟ واش.. ؟

خص يتعاد النظر حتى في قانون العقوبات، القانون الجنائي خص 
يتعاد فيه النظر، ألن الحل، ملي تتهز واحد الشاب ديال 16 سنة، 17 
سنة وكتديه للسجن كتحيد منو الخلعة ديال السجن، يخرج ويديرها 
ثاني، راه السجن كيبقى تيخوف وتيبقى عندو تأثير نف�سي إذا ما دخل 
لو الواحد، أما غير كيدخل لو صافي كيفقد هاذيك التأثير ديالو، فغير 
لك  تيقول  نديرو؟  غادي  كيف  أخرى،  جريمة  يدير  كيعاود  كيخرج 

التجربة تتهدر. 

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي . 

السيد املستشار، في إطار التعقي5.

تفضلوا.

بملستشار بلسيد عبد بلقادر بلكيحل:

بلسيد بلوزي ،

إذن، هذا واقع يرتبط بالعود إلى الجريمة، العود إلى الجريمة هو 
لسياسة  مقياس  هو  السجون،  داخل  العقابية  للمعاملة  مقياس 
التجريم والسياسة الجنائية، وهو كذلك مقياس لعدم تطور القانون 

املنظم للسجون. 

فيما يتعلق بسياسة التجريم، فعال هناك مجموعة من الجرائم 
عقوباتها تؤدي إلى االرتباط بالجريمة واالرتباط بمجتمع السجون. 

عندنا إشكالية هو أنتم تتحدثون عن اإلفراج املقيد بشروط ولكن 
النسبة ضئيلة، والذين يستفيدون هم فئة في حاجة إلى تأهيل وتكوين، 
بينما فئات أخرى ال تستفيد اللي هي حصلت على شواهد، اللي حصلت 

على واحد املجموعة من األمور داخل املؤسسات السجنية. 

القانون 23.98، السيد الوزير، تقادم واملسودة كذلك تقادمت، 
أنه املسودة هذه أكثر من 6 سنوات وتم عليها االشتغال، فيها بدائل 
ديال العقوبة السالبة للحرية، هذه البدائل هي ما�سي قارة اليوم العالم 

يتطور، احنا باقين تناقشوها املسودة.

أشنو هي األسباب اللي خالت هذه املسودة اليوم ما تكونش عندنا 
تناقش في الارملان، مع العلم أنه كاين توافق ديال الفاعلين في املجال وفي 

املجتمع السجني وفي املناظرة األولى والثانية وما إلى ذلك. 

ديال  عائق  فعال  تخلي  العدلي،  السجل  ديال  اإلشكالية  إذن، 
االندماج في الحياة العامة، الناس اللي عندهم عقوبات ما تيديروش 
املرات،  ديال   2 املجتمع  تيعاقبهم  وبالتالي  تيخدموش،  ما  السياسة، 
الجميع متفق في الحوار الوطني ديال إصالح منظومة العدالة ورغم 
ذلك باقي ما قدرناش نلقاو حلول، تنتكلمو على السجل العدلي كجان5 
تقني، الحوسبة أو ما إلى ذلك، ال خصنا السجل العدلي يكون باملنطق 
اللي تنعطيو للناس االعتبار وفي رد االعتبار كذلك، كيفاش نردو للناس 

اعتبارهم ويندمجو في املجتمع؟

خريجي  أمام  األبواب  تيسد  يكون  تيمكنلوش  ما  املجتمع  ألنه 
السجون، في الوقت اللي تنلقاو تجارب ديال محامو السجون، تنلقاو 
تجارب ديال خريجي السجون عندهم األهلية ديال الدخول إلى الوظيفة 
العمومية، احنا اآلن تنقطعو عليهم هاذ املجاالت، وتنقولو عالش الناس 
يرجعو للسجون، تيرجعو للسجون ألن نسبة التطبي5 مرتفعة، تيرجعو 
للسجون ألنه تيلقى املاكلة في السجن وما تيلقهاش في دراهم، تيرجع 
للسجون ما�سي ألنه.. ألنه كاين بعض املمارسات اليوم داخل السجون 
كاين اللي تيخرج تيعيا وتيدوز الصيف على برا، تيجي الارد تيخصو يرجع 
للسجن، ألنه ما عندوش فين ينعس، ألن كاينة إشكاالت اجتماعية 

أخرى. 

لذلك، عندما نطرح هذا السؤال ما�سي في جانبه التقني، بل في 
إطاره املرتبط بالسياسة الجنائية، خصنا إجراءات، اليوم الحكومة 
دوزت سنة، القانون الجنائي، قوانين متعددة ما خصش نعرفو أشنا 
هي األسباب اللي خالت هاذ ال�سي معطل، عالش ما بغاوش الناس اليوم 

هاذ القضايا نناقشها داخل الارملان؟

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار.

السيد الوزير، كاين رد؟

تفضلوا.

بلسيد وزي  بلعدل:

ال، غير بالنسبة للسجل العدلي أنا متفق معك، ما خصوش يكون 
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فيه باقي، �سي واحد عاقبناه، أدى الثمن، املجتمع ما كانش باقي نجرو 
له هاذ ال�سي، واحنا تنقلبو على الصيغ، باش نوصلو، فرد االعتبار درناه 
تقني، معنى )l’informatique( في )l’ordinateur( تيدير العقوبات، إلى 
�سي واحد دوز واحد املدة ديال 4 سنوات مثال أو ال سنتين ما دار�سي 
جريمة أخرى، ما عندوش، )l’ordinateur( تلقائيا تيمسح العقوبة، ما 
كاين الش يدير لجنة، سير دير لجنة، دير عليه بحث، ما كاين الش ندير 

عليه بحث، اإلنسان راه جيد حتى يثبت العكس.

 4 إذن هذاك اللي تعاق5 مسجل في )l’ordinateur( تدوز واحد 
جريمة  �سي  عندوش  ما  تيمسحها،  تلقائيا   )l’ordinateur( سنوات، 

أخرى عالش يخلي يمدد ليه؟

الجنح  درنا  الجديد،  الجنائية  املسطرة  قانون  في  لدبا  بالنسبة 
اللي أقل من 16 سنة ما تيتعتقلش، أو في الجنايات أقل من 14 سنة 
 bracelet( ودرنا  البديلة  العقوبات  كذلك  درنا  ولكن  تيتعقل،  ما 

électronique(، هاذ ال�سي كلو تناخذوه به بعين االعتبار.

ولكن هناك مشكل كبير، راه املدرسة هي اللي تنقذ من السجن، 
تكون مدرسة قوية وتشتغل املدرسة وندعمو املدرسة، عندنا جرائم 

تتجي في املحيط املدر�سي.

في القانون الجنائي ما �سي ما بغيتش نجيبو، فيه نقاش، راه النقاش 
وأنا  الفردية،  الحريات  نقاش حول  فيه  ديالو،  األخيرة  اللمسات  في 
تنساندها، فيه نقاش حول مجموعة ديال الجرائم اللي تنعتقد أنها ما 

خصهاش تبقى.

تتعرف بأن القانون الجنائي ينص إلى حرقت خيمة تم�سي بعشرين 
سنة سجنا نافذا كحد أدنى، 20 سنة على خيمة، وهاذيك الخيمة 
بقى املفهوم ديالها ما�سي هي الدار والسكن وذاك ال�سي، بقات الخيمة 
خيمة، وتيعاقبو على 20 سنة على خيمة، ال كاين �سي حاجة خصها 

تتغير، كاين أشياء كلها خصها تغير.

احنا اآلن تنشتغلو ونتأكدو راه كاين عندنا اختالفات كبيرة ال في 
وزارة العدل حول واحد املجموعة نتاع النصوص، كاين الناس اللي 
متحررين، كاين الناس اللي محافظين، كاين ناس.. وخا كيفاش غادي 
للفساد؟ كاين مجموعة دالنصوص  تدير  تدير للسكر؟ كيف غادي 

خص تلقى لها مارر داخل مجتمع متحرر عندو فنادق، عندو..

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

ننتقل معكم السيد الوزير إلى السؤال ما قبل األخير املوجه إليكم 
حول "زواج القاصرات".

وأعطي الكلمة ألحد املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

تفضلي األخت جليلة.

بملستشارة بلسيدة  ليلة م سلي:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد بلوزي ،

القاصرات  زواج  من  للحد  املبذولة  املجهودات  من  الرغم  على 
وما يصاحبه من اغتصاب لحقوقهن، إال أن هذه الظاهرة مستمرة 
التحايل  ويستمر  املغربية،  األسر  من  العديد  في صفوف  االنتشار  في 
على مقتضيات الفصلين 20 و21 من مدونة األسرة، املتعلق بزواج 

القاصرات.

وأمام هذا الوضع املقلق، ما هي التدابير واإلجراءات الالزمة التي 
تعتمدون اتخاذها للحد من هذه الظاهرة ومخلفاتها النفسية والصحية 

واالجتماعية؟

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيدة بملستشارة.

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

بلسيد وزي  بلعدل:

تبغي تق�سي على الظاهرة عندك تجريم، ما كاين حل، دير الدروس، 
دير كذا، والو، التجريم، زوجت قاصرة أجي إلى هنا.

أيام  كوفيد،  هو  القاصرات،  زواج  من  فكنا  اللي  تتعرف شكون 
 26.298 تتقول  حيث  قاصرة،   26.298  ،2017 في  نقصت،  كوفيد 
26.298 خرجات من املدرسة ومشات خدامة فواحد  قاصرة معناه 

الدار، مزوجة، ما مزوجة، الوضعية ديالها.

سنة 2017 نقصت، إلى فعام 2020 كوفيد بدا، 12 ألف، معناه 
10 أالف وحدة ما تزوجات ألن كاين كوفيد قضا لنا الغرض كوفيد هللا 

يجازيه بخير.

جينا لـ 2021 واحنا نطلعو، صافي خرج كوفيد، طلعنا لـ 19.369، 
هاذي هي الوضعية ديالنا.

خصنا نديرو التجريم، خصنا نديرو املنع، خصنا نلغيو ذاك النص 
اللي تيعطي للقا�سي الحق في اإلذن بزواج القاصر خصنا نلغيوه، راه 

كاينة قضايا مجتمعية إلى ما واجهناها راه ما كاين معها حل.

هذاك ال�سي ديال نديرو خطاب ونديرو ندوة ونكونو وهاذي شحال 
هاذي باش شدينا االستقالل؟ 70 عام، 70 عام واحنا تنديرو فالدروس 
وتنديرو فالتكوين وفي تأهيل املرأة وها احنا واقفين، عندنا موظفات 
في وزارة العدل 48% وال 49% وعندنا فالقيادة 17 كتقول كيفاش؟ 
القاعدة عندك 49 والقيادة فيها 17، كاين �سي حاجة ما�سي هي هاذيك.

نديرو قرار بيناتنا واش بغينا نعطيو للمرأة حقوقها ونوضو لها، ما 
بغينا نعطيو خليونا جالسين ومهنيين. 
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ولكن، نقررو هاذ ال�سي ديال.. ال، نديرو هاذي ونزيدو هاذي ونقصو 
هاذي راه ما بقا حل، ألن املجتمع محتاج لواحد القوة اقتصادية وبدنية 
وإنسانية كاينة فاملجتمع راه واقفة مبلوكية، تصور دبا تتجي5 بنت 
عندها 13 سنة، 14 سنة، وكتديها لهذاك املوسم وكتزوجها، وكيجي 
راجل 70 عام تيتزوج بها، وال 60 عام وتيتزوج بها، غير قول ليا أشنو هي 
العالقة بيناتهم وكتجلس معه شهر وال شهرين، عام وكتطلق وكترجع 
بنات، األوالد ما مسجلين  ديال األوالد وال جوج  واليدها بجوج  عند 
والبنات ما مسجلين، واحد الوضعية، نديرو املعقول، املعقول هو ما 

ينزع بالسلطان ال ينزع بالقرآن، أجي خلصها وتكلس راسك.

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي . 

التعقي5 السيدة املستشارة املحترمة.

بملستشارة بلسيدة  ليلة م سلي:

بلسيد بلوزي ،

ما خليتي لي ما نقول، زعما الرد ديالك حاسم، وشافي وقاطع.

ولكن، السيد الوزير، غادي تسمح لي باش حتى أنا نقوم بالدور 
ديالي في إطار التعقي5 على الجواب ديالك.

هو أن ربما املقاربة ديال تزويج القاصرات خصنا نعاودو نشوفو أو 
ال نعاودو ننتهجو واحد املقاربة اللي تكون اجتماعية، ألن اإلشكال هو 
اجتماعي أكثر منه قانوني، ألن حتى باملقتضيات القانونية ما قدرناش 
اإلذن  أو ال  االستثناءات  ديال  األعداد  وبقاو  املشكل،  هاذ  نحلو  أننا 
ديال القا�سي وال قاعدة في عوض ما يكون هو االستثناء، وكيبقى يعني 
علينا  الواج5  من  الحكومة  ومؤسسة  الارملان  وكمؤسسة  كمجتمع 

اليوم أننا نحافظو على املجتمع املغربي وعلى األسرة املغربية.

تزويج القاصرات أو تزويجهما قاصرات، ولكن راهم باقيين في سن 
الطفولة أحيانا، فهذا اغتصاب لحق الطفولة وكيبقى الحل الوحيد 
كيف ما قلت، السيد الوزير، هو أن تكون واحد املقاربة ربما اللي تكون 
زجرية ولكن احنا كننتظرو دائما التعديل ديال مدونة األسرة، وتكون 
هاذ  وتحمي  النساء  ديال  الحقوق  تحمي  تقدر  اللي  قانونية  نصوص 
الفتيات من االغتصاب ديال الحقوق ديالهم في التمدرس والحقوق 

ديالهم الصحية والحقوق النفسية. 

إذن، احنا األمل ديالنا أن تكون واحد املقاربة اللي تكون وإجراءات 
اللي تكون صارمة من الحكومة في إطار تعديل مدونة األسرة كيف ما 
نادى بذلك صاح5 الجاللة باش نقدرو أننا ندخلو في أجرأة مجموعة 

ديال اإلصالحات اللي مرتبطة باملجتمع وبحقوق النساء.

وشكرا السيد الوزير.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيدة بملستشارة.

السيد الوزير للرد، تفضلوا.

بلسيد وزي  بلعدل:

أعلى نسبة ديال زواج القاصرات كاينة فجوج ديال الجهات، مراكش 
والدار البيضاء، ما تكلميش على الجبال والقرى، هاذي راه مدن، هاذي 

الحداثة والحضارة.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

إذن ننتقل معكم إلى آخر سؤال موجه إليكم في هذه الجلسة، حول 
"املنصة الرقمية الخاصة بالزواج". 

أعطي الكلمة ألحد املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

تفضلوا، السيد الرئيس لبسط السؤال. 

بملستشار بلسيد بلخمار بمل ببط:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد بلوزي  بملحترم،

ما هي التدابير املتخذة إلطالق املنصة الرقمية الخاصة بالزواج؟

وشكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بل ئيس.

الكلمة لكم السيد الوزير للجواب.

بلسيد وزي  بلعدل:

على كل غادي تشوفو الشاشة، احنايا درنا واحد الخدمة رقمية 
اآلن باش نسهل عليكم العملية، أي شخص بغا يتزوج كيدخل باش 
ياخذ اإلذن، كتدخل لهاذ املنصة، غير كيسجل االسم ديالو والبطاقة 
الوطنية ديالو وكتم�سي مباشرة للمنصة )plateforme( ديال البطاقة 
أنه  بحيث  املعلومات،  كتجي5  تم  من  الوطني،  األمن  لدى  الوطنية 
كيدير البطاقة الوطنية ديالو تحت التليفون كيعرفو واش هو وال ما�سي 

هو، وكيعطيو املعلومات، وكتكون املعلومات.

كذلك املخطوبة وحتى الخطي5، كتكون املخطوبة حتى هي كتعطي 
نفس املعلومات وكيخرج لو واحد اإلذن، هذاك اإلذن ما يمكنش ياخذو 
مرة أخرى، فضينا، بغا ياخذو مرة أخرى خصو يم�سي عند القا�سي، 
ويقول عالش غياخذو مرة أخرى، واش دار بذاك األول ومع من كان 
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الساعات،  ذيك  كلها  املعلومات  وكيدخل  تزوج؟  وكيفاش  مزوج؟ 
كيكمل املعلومات باش كيخرج لو واحد الرقم خاص، باش كيدخل 
هو شخصيا، باش ما يدخلوش �سي واحد فحياتو الخاصة، كيدخل هو 

فقط وكيحتفظ..

كذلك، املرأة كيكون عندنا واحد  )le6mot6de6passe(واحد الرقم 
سري اللي كتدخل به هي، وهنا غادي نديرو ليس فقط، من حيث 
كيم�سي كيطل5 الطالق كتسجل، عندو لوالد كتسجل، خلص النفقة 

وال ما خلصهاش كتسجل، ما عندو فين يفلت، سالينا.

ألنه هاذ املشاكل اللي كيديرها الزواج، اإلذن بالزواج خطيرة، هذاك 
اإلذن بالزواج هو املفتاح، غير كتدخل، غير كيشدك )l’ordinateur( ما 
بقاش يطلقك صافي، حياتك كلها كتكون عندو، ولكن حتى واحد ما 
يمكن لو يدخل، ثالثة دالناس اللي يمكن لهم يدخلو الزوج أو الزوجة أو 
القا�سي فقط، باش نسهلو.. ومن بعد ما كيتزوجو كيجي5 الوثائق، ألن 
حتى العدول كيديرو العقد، كيديروه فـ )l’ordinateur( وكيجي مباشرة 
لهنايا كيكون العقد محطوط، باش فوقت ما بغاتو الزوجة كتاخذو، 
فوق ما بغاه الزوج كياخذو، ومباشرة من بعد كيسالي كيدوز ذاك 
ال�سي عند.. باش يأخذ بغا العقد موقع مباشرة، ألنه القا�سي كيوقعو 

إلكترونيا.

ذيك الساعات ذاك املوظف دبا اللي هيئنا وكنديرو له دورة تكوينية 
اآلن، هو كيراق5 دوك الوثائق واش هي هاذيك، ياك ما زور �سي حاجة؟ 
ياك ما دار �سي اسم؟ كيراق5 ذاك ال�سي كلو فالبطاقة الوطنية كل�سي 
كيراقبو باش ما يوقعش التزوير، هذا درنا املراقبة البعدية باش ما 

يكونش �سي حاجة ما�سي هي هاذيك.

كيبقاو لنا شكون اللي كنسجلو مباشرة فاملحكمة، الزواج املختلط، 
البطاقة  عليه  عندنا  ما  أجنبي  رجل  لك  كتجي5  املرأة  كتجي  حيث 
الضبط  كات5  قدام  كيجلس  ديالو  الوثائق  كيجي5  هذا  الوطنية، 
كيسجلو، كذلك املرأة إلى كانت أجنبية كتجي5 وكتجي5 الوثائق ديالها 

وكتسجل. 

باش  كلها،  األمور  هاذ  نضبطو  باش  ال�سي؟  هاذ  كل�سي  عالش 
نضبطو، ألن أش كيوقع؟ كيموت لك الرجل حتى كتجي �سي امرأة مع 
اوالدها كتقول ليك راه كنت مزوجة بيه، هاذو اوالدو وأنا مزوجة به، 

وكيدخلو فصراعات فاملحاكم. 

دابا الواحد إذا بغا يتزوج أكثر من امرأة يم�سي يطل5 اإلذن يسيق 
ليه الخار السوق كلو عاد يتزوج.

أما اآلن مباشرة بعد هاذي.. ها اإلذن بتوثيق الزواج، عقد الزواج 
كيفاش غادي يكون فـ )l’ordinateur( واللي غادي تدخل ليه املرأة أو 
الزوج أو القا�سي باش يحصل على الوثيقة ويحصل على اإلذن، ولكن 
هذاك اإلذن ال يعطى منه إثنان، والو، واحد اللي كيتعطى، إذن غيخرج 
الثاني ألنه بغا يدير التعدد وال �سيء من هاذ القبيل هذاك شغلو، خصو 

واحد  وكاينة  ليه،  يعطيه  غادي  اللي  القا�سي  القا�سي،  عند  يم�سي 
الوثيقة أخرى ثم كاين عندنا واحد  )la grille(ما عرفت فين هيا باش 
نديرو االسم، ونديرو جميع املعطيات على حياتو واش تزوج واحد طلق، 
فين تزوج، فين طلق، فين شحال خلص، وشحال عندو ديال النفقة، 
واش خلصها واش ما خلصهاش، ألن هنا في قناعتي، واحد ما كيخلص 
اللي  النفقة  بعد  وخلص  بالزواج،  اإلذن  ليك  يطل5  وكيجي  النفقة 

عليك، عاد زيد املرا الثانية.

ما عندها حتى معنى تبقى تخلي واحد املرا بأوالدها ما عندها ما 
تاكل وأنت كتم�سي تدير.. فقلنا أودي خص هاذ ال�سي يتعاد فيه النظر، 
ولذلك غادي يتم الضبط ديال هاذ ال�سي، وحتى قضاة التوثيق غادي 
غادي  ديالو،  فاملكت5  يجلس  ضروري  ما�سي  ألنه  مرتاحين،  يكونو 
إلكترونيا  ويوقع  ديالو   )l’ordinateur( األنترنيت  طريق  عن  يتوصلو 
هاذو الوثائق اللي كيدلي بها لإلشهاد اللي كيجي5 ديال عقد االزدياد 
ديال الولد، وألنه اآلن كاين واحد القانون، وكاين واحد العمل كنديروه 
اآلن، كتديرو وزارة الداخلية ما�سي أنا، أنه األوالد اللي غيتزادو غادي 
يوليو يتسجلو فاملستشفى، ما يمشيش باهم يسجلهم ف�سي بالصة، 
غادي يتسجلو فاملستشفى نيت، وتم�سي املعلومة آنذاك، وبغينا نربطو 
االتصال بهذيك )plateforme( اللي غادي تدير وزارة الداخلية، باش 

األطفال وحياتهم تكون هنايا، وهذا هو جهدي عليكم.

السالم عليكم.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

إذن السيد الرئيس، كاين �سي تعقي5؟  

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي . 

السيد الرئيس، كاين �سي تعقي5؟

تفضلو السيد الرئيس.

بملستشار بلسيد بلخمار بمل ببط:

شك ب بلسيد بل ئيس.

شكرا، السيد الوزير املحترم، على هذا الجواب الواضح والشامل 
وأضيف الثاق5.

نحن في فريق األصالة واملعاصرة بمجلس املستشارين نثمن عاليا 
ونسجل بإيجاب إطالق هذه املنصة ديال وزارة العدل الرقمية، والتي 
تخص ضبط عقود الزواج وحاالت الطالق، وذلك بهدف منع التحايل 
- كما قلتم - على نصوص مدونة األسرة، السيما فيما يخص طلبات 

اإلذن بتعدد الزواجات.
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هذه املنصة ال شك أنها ستسهل توثيق جميع حاالت الزواج والطالق 
بشكل دقيق منذ تاريخ اإلذن بالزواج، حيث سيتم نسخ العقود من 
طرف النساخ القضائيين ورفعها على املنصة الرقمية، وبذلك ستصبح 
الحالة العائلية لكل املواطنين واملواطنات واضحة أمام القانون بشكل 

ال يمكن التحايل بصدده كما هو الوضع مع األسف حاليا.

بلسيد بلوزي  بملحترم،

ال يفوتنا في فريق األصالة واملعاصرة بمجلس املستشارين أن نثير 
اإلشكالية املرتبطة بتحايل بعض األزواج على املقتضيات القانونية، 
التي تنص عليها مدونة األسرة املغربية بخصوص شروط منح اإلذن 
بالتعدد، حيث يعمد بعض األزواج املأذون لهم بالتعدد إلى استعمال 

اإلذن نفسه مرات عديدة كما قلتم.

طبعا نأمل خيرا، السيد الوزير املحترم، في إطالق املنصة الرقمية 
الخاصة بالزواج كآلية تقنية للتصدي لظاهرة التحايل على القانون 
وحماية حقوق األطفال والنساء، وكما نأمل أن تتم تعبئة كل املتدخلين 

إلنجاح هذه الطفرة النوعية في حقل العدالة.

بلسيد بلوزي  بملحترم،

إن مدونة األسرة تعتار ثورة هادئة بكل املقاييس، لكنها أصبحت 
اليوم بعد مرور 18 سنة في حاجة ملحة للمراجعة حتى تتم معالجة 
شهدها  التي  واالقتصادية  االجتماعية  التحوالت  وتواك5  النواقص 
املجتمع املغربي خالل السنوات األخيرة، ولتالئم كذلك من جهة ثانية 
التزامات اململكة تجاه االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، خاصة 
االتفاقيات  سمو  مبدأ  كرس  الذي   ،2011 دستور  إقرار  ضوء  على 
الدولية على القوانين الوطنية ومع التوجيهات الواردة في خط5، جاللة 

امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

والنتائج  القيمة  باملبادرات  للتنويه  الفرصة  وأخيرا، أستغل هذه 
امللموسة التي حصلت عليها وزارتكم، متمنيا لكم النجاح والتوفيق ملا 
فيه خير ورفعة وطننا العزيز، تحت القيادة الرشيدة ملوالنا أمير املؤمنين 

صاح5 الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

وشكرا على كل املعلومات املقدمة.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بل ئيس.

كاين �سي حاجة السيد الوزير، تفضلوا.

بلسيد وزي  بلعدل:

بغيت نقول للسادة املستشارين أن غادي نديرو واحد التقديم لهذه 
)plateforme( في اللجنة ونشوفو التجربة، نشوفوها كلها بتفاصيلها، 
أنا هنا تكلمت باختزال ونديرو السيد الرئيس كنموذج واش عندو امرأة 

وال 2 وذيك الساعة نشوفو كيفاش.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

ونشكركم  الجلسة،  هذه  في  القيمة  مساهمتكم  على  ونشكركم 
والسادة  السيدات  إشارة  رهن  تضعونها  التي  الكتابية  األجوبة  على 

املستشارين.

شكرا لكم.

 168 املادة  ألحكام  طبقا  املستشارين،  والسادة  السيدات  إذن، 
من النظام الداخلي للمجلس، توصلت رئاسة مجلسنا املوقر بطل5 
تناول الكلمة في نهاية جلسة األسئلة الشفهية تقدم به فريق االتحاد 
املغربي للشغل حول موضوع "األوضاع املادية واملهنية لهيئة املتصرفين 
املشتركة بين الوزارات"، أحيل هذا الطل5 إلى الحكومة وعارت عن 

استعدادها للتجاوب معه.

إذن أعطي الكلمة ملمثل الفريق املحترم في حدود دقيقتين لتناول 
الكلمة.

تفضلي السيدة املستشارة املحترمة.

بملستشارة بلسيدة ياطمة بالدري�سي:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد بلوزي ،

نشكركم بداية على تفضلكم بالجواب على تناول الكلمة نيابة عن 
السيدة الوزيرة، والذي يهم فئة املتصرفين املشتركة بين الوزارات، 
والذين يشكلون العمود الفقري لإلدارة العمومية وقط5 الرحى في أي 
تضطلع  التي  الكبيرة  للمهام  بالنظر  العمومي،  للمرفق  جدي  إصالح 
البشرية  املوارد  وتدبير  املالي  والتسيير  واالفتحاص  كالتخطيط  بها، 
تعاني من  الفئة  القانوني وغيرها، ورغم ذلك الزالت هذه  والتنظيم 
املهام،  بنفس  تقوم  أخرى  بفئات  مقارنة  واملعنوي،  املادي  التمييز 
فبالرغم من تماثل املتصرفين مع فئات أخرى في التكوين والشهادات 
والتخصصات والتشارك معها في املهام واملسؤوليات، فإنهم ال يتساوون 
في األجر وال يتساوون في أنماط وشروط الترقي وآلياته، بل األكثر من 
ذلك فاملتصرفون املسؤولون منهم يتقاضون أجورا أقل من مرؤوسيهم 

املنتمين لبعض الفئات األخرى واألقل منهم أقدمية وتجربة.

التي  الجديدة  الدرجة  من  املتصرفين  حرمان  على  عالوة  هذا، 
تستفيد منها فئات أخرى وحرمان املئات منهم من منص5 متصرف 
عام املنصوص عليه قانونيا، في الوقت الذي تستفيد فئات أخرى من 

منص5 مماثل.

مراجعة  على ضرورة  نؤكد  للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  في  إننا 
الفئة وإعمال مبدأ املساواة األجرية بين أطر  النظام األسا�سي لهذه 
الدولة، ولنا أن نتساءل هنا عن الكيفية التي تريد بها الحكومة إصالح 
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محبطة  البشرية  موارده  من  عريضة  وفئة  العمومي  املرفق  وتجويد 
نفسيا، وباتت تعيش على أبواب الهشاشة بعد تجميد أجورها منذ سنة 
2004 دون مارر موضوعي، في حين استجابت ملطال5 فئات من األطر 

العاملة في اإلدارة العمومية.

شكرا السيد الرئيس.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب. 

الوزير  للسيد  الكلمة  أعطي  الحكومي،  التضامن  إطار  في  إذن 
للتفاعل مع هاذ الكلمة، نيابة عن السيدة الوزيرة.

تفضلوا السيد الوزير.

بلسيد وزي  بلعدل:

شك ب بلسيد بلوزي  بملحترم.

بلسادة بملستشارين، بلسيدبت بملستشاربت،

في البداية، أود أن أتوجه بالشكر لفريق االتحاد املغربي للشغل 
على تطرقه لهذا امللف الذي يخص هيئة املتصرفين، والذي نتابعه 
في الحكومة باهتمام كبير، باعتباره يهم فئة مهمة من األطر العاملة 

باإلدارات العمومية.

فئة املتصرفين تضطلع بأدوار هامة في اإلدارات العمومية بالنظر 
وتنفيذ  واملراقبة  واالستشارة  والخارة  واإلدارة  التأطير  في  مهامهم  إلى 

السياسات العمومية.

الحكومة تهتم بفئة املتصرفين على غرار باقي فئات املوظفين، حيث 
عملت على فتح الحوار االجتماعي مع املركزيات النقابية األكثر تمثيال من 

أجل تدارس القضايا وامللفات التي تهم املوظفات واملوظفين.

وفي هذا اإلطار، فقد تم توقيع اتفاق اجتماعي تضمن العديد من 
املكتسبات التي استفاد منها املوظفون، بما فيهم فئة املتصرفين مثل 
رفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة من 33% إلى 36%، مما سيرفع من 
عدد املوظفين املستفيدين من الترقية كل سنة، وسيساهم بالتالي في 
تحسين وضعيتهم املادية ويحفزهم على املزيد من املردودية واإلنتاجية.

باإلدارات  املتصرفين  عنها من طرف  املعار  املطال5  وفيما يخص 
بجدية  معها  التعامل  على  الحرص  كل  حريصون  فإننا  العمومية، 
ومسؤولية، فعدد من هذه املطال5 هي مطال5 مشتركة تتقاسم العديد 
من الهيئات باإلدارات العمومية، وستظل الحكومة منفتحة على إيجاد 
املركزيات  مع  والتشاور  التنسيق  إطار  في  لتدارسه  املالئمة  الصيغ 
اإلطار  باعتباره  االجتماعي،  الحوار  إطار  في  تمثيال،  األكثر  النقابية 
التشاوري والتفاو�سي األمثل ملعالجة كل املطال5 والعمل على إيجاد 

الحلول املمكنة للملفات املطروحة.

وشكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

دائما في إطار تناول الكلمة، أعطي الكلمة للمستشار خالد السطي 
واملساعدين  واملحررين  والتقنيين  املتصرفين  "إقصاء  موضوع  حول 

التقنيين واملساعدين اإلداريين من الحوار االجتماعي".

تفضلوا السيد املستشار.

بملستشار بلسيد خالد بلسطي:

شك ب بلسيد بل ئيس.

شك ب بلسيدبن بلوزي بن.

بطبيعة الحال، بدوري أشكر الحكومة على التجاوب ديالها وتنتمناو 
على أن باقي الوزراء يحذون نفس ال�سيء ويبقاو يجاوبونا في إطار املادة 

.168

واملحررين  والتقنيين  املتصرفين  إقصاء  ديال  املوضوع  أكيد، 
االجتماعي،  الحوار  من  اإلداريين  واملساعدين  التقنيين  واملساعدين 
السيد الوزير، هاذ األمر هذا على الرغم من الدور الكبير اللي تيقومو 
بيه هاذ األطر، أكيد بطبيعة الحال راه هوما اللي هازين الحمل ديال 
اإلدارة وديال الجماعات الترابية امللفات ديال الرقمنة، ديال تحديث 

اإلدارة... إلخ.

بالنسبة  هو  ديالهم  األسا�سي  املطل5  الحال  بطبيعة  أكيد، 
للمتصرفين على األقل املماثلة مع هيئة كتابة الضبط، مع املهندسين، 
نقول لكم، السيد الوزير، على سبيل املثال املتصرف مع مهندس دولة 
خدامين في نفس البيرو، تيديرو نفس املهام راه )salaire( ديالهم راه 
الفرق ديالو 4000 درهم تقريبا، وهاذي بطبيعة الحال ما كان العدالة 

األجرية.

نفس ال�سيء بالنسبة للتقنيين على سبيل املثال، كذلك التقنيين 
اللي تيخدمو الترقية نتاع املوظفين، محرومين من خارج السلم منذ أكثر 
من 20 سنة، وهاذ ال�سي ما�سي معقول، نفس ال�سيء بالنسبة للمحررين 

حتى محرومين من خارج السلم.

وهاذو  التقنيين  واملساعدين  اإلداريين  املساعدين  كذلك  أكيد، 
كذلك  عامة، حتى  بصفة  املوظفين  من  املستضعفين  تنسميهم  اللي 
ال�سيء  نفس  الوزير.  السيد  ديالهم،  املطال5  من  مجموعة  عندي 
بطبيعة الحال خرج مرسوم ديال إحداث الدرجة الجديدة للمساعدين 

اإلداريين والتقنيين، ما تفعلش لحد اآلن.

رجعش  ما  اللي   )RCAR9( عند  املزدوج  االقتطاع  عندهم  أيضا، 
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لهم األرزاق ديالهم منذ عقود وسنوات، وتقدمنا فيها بأسئلة كتابية 
ومع كامل األسف، ما فيهاش تجاوب، بطبيعة الحال بحكم أن الوزارة 
ديال تحديث اإلدارة أكيد هي مسؤولة على األطر املشتركة، خصهم 
تحديث كذلك األنظمة األساسية ديالهم، األنظمة األساسية أصبحت 
متجاوزة، خصهم أنظمة اللي تراعي املهام اللي تيقومو بها، وفي نفس 

الوقت اللي تتحمي تعطيهم الحقوق واإلمكانيات ديالهم.

اللي داخلة  صحيح، الحوار االجتماعي فيه كالم في بعض األمور 
بشكل أفقي، ولكن األطر املشتركة خصهم عناية خاصة.

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بملستشار.

الكلمة لكم السيد الوزير.

تفضلوا.

بلسيد وزي  بلعدل:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسادة بملستشارين،

بلسيد بملستشار بملحترم،

بلسيدبت بملستشاربت،

الوطني  االتحاد  املستشار عن  للسيد  بالشكر  أتوجه  البداية،  في 
للشغل باملغرب لطرحه هذا املوضوع، حول "موقع األطر املشتركة بين 

الحوار االجتماعي".

صاح5  بتوجيهات  تفعليه  فإن  االجتماعي،  الحوار  وبخصوص 
الجاللة محمد السادس نصره هللا، الرامية إلى مأسسة الحوار االجتماعي 
واعتباره نهجا إستراتيجيا في تدبير الشأن العام، فقد عملت الحكومة 
منذ تنصيبها على عقد شراكات قوية ومتينة مع الشركاء االجتماعيين 
واالقتصاديين، بهدف إيجاد الحلول املناسبة لتحسين األوضاع املادية 

واملهنية واالجتماعية لكافة املوظفات واملوظفين.

واالقتصاديين  االجتماعيين  شركائنا  مع  وقعنا  اإلطار،  هذا  وفي 
اتفاقية في أبريل 22، الذي تضمن مكتسبات مادية واجتماعية هامة 
لفائدة كافة املوظفات واملوظفين، بما فيهم األطر املشتركة، املتصرفون 
اإلداريون،  املساعدون  التقنيون،  املساعدون،  املحررون  التقنيون، 

أذكر منها:

- الرفع من األجر األدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم، بهدف 
تحسين الوضعية املادية للمساعدين اإلداريين واملساعدين التقنيين؛

- حذف السلم السابع بالنسبة للمساعدين اإلداريين واملساعدين 
املنهي  مسارهم  وتحسين  املادية  وضعيتهم  تحسين  بهدف  التقنيين 

املحفز؛

اإلداريين  املساعدين  هيئتي  لفائدة  جديدة  درجة  إحداث   -
وللمساعدين التقنيين؛

- إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة 
كافة موظفي الوزارات واإلدارات العمومية التي ال تتوفر على مؤسسات 
األعمال االجتماعية، من أجل تعميم الخدمات االجتماعية على كافة 
املوظفين وفي مجال الصحة، السكن، االصطياف، القروض وغيرها من 
الخدمات، وهو ما سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية لفائدة هذه الفئة 

من املوظفين وتخفيف الع5ء منها؛

األمر   ،%36 إلى   33 من  الدرجة  في  الترقي  الرفع من حصيص   -
الذي سيؤدي إلى الرفع من أعداد املوظفين املستفيدين من الترقية، 
وسيساهم بالتالي في تحسين وضعيتهم املادية ويحفزهم على املزيد من 

املردودية واإلنتاجية؛

- تمكين املوظفين من رخصة األبوة مدتها 15 يوما مدفوعة األجر، 
ابتداء من تاريخ ازدياد املولود، وذلك بتوطيد مبادئ املسؤولية املشتركة 

بين الزوجين في رعاية األطفال؛

- الرفع من قيمة التعويض عن األخطار املهنية لفائدة األطر اإلدارية 
والتقنية، املتصرفون التقنيون، العاملون في وزارة الصحة والحماية 

االجتماعية.

وفي األخير ...

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

ما دمتم أنكم ستسلمونه الرد مكتوب.

شكرا لكم كذلك، السيد الوزير، على املساهمة في هذه الجلسة.

الوزيرين  وبهذا نكون، السيدات والسادة املستشارين، السيدين 
املحترمين، قد استوفينا جدول أعمال جلسة األسئلة املارمجة في هذه 

الجلسة.

وأعلن عن ريعها.
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محض  بلجلسة رقم  8 

بلتاريخ: الثالثاء 10 جمادى اآلخرة 1444ه )3 يناير 2023م(.

بل ئاسة: املستشار السيد محمد حنين، الخليفة األول لرئيس مجلس 

املستشارين.

بلتوقيت: تسع دقائق، ابتداء من الساعة الخامسة والدقيقة التاسعة 

واألربعين مساء.

رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت  الدراسة  بألعمال:   دول 

60.22 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص 

باألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك الذين ال يزاولون أي 

نشاط مأجور أو غير مأجور )تم إيداعه بمجلس املستشارين من طرف 

الحكومة باألسبقية(.

بملستشار بلسيد محمد حنين، رئيس بلجلسة:

بسم هللا بل حمن بل حيم

وبلصالة وبلسالم على أش ف بمل سلين.

أعلن عن افتتاح الجلسة التشريعية.

بلسيدبن بلوزي بن بملحترمان،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

يخصص املجلس هذه الجلسة للدراسة والتصويت على "مشروع 

قانون رقم 60.22 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض 

الذين  االشتراك  واجبات  تحمل  على  القادرين  باألشخاص  الخاص 

ال يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور"، الذي تم إيداعه بمجلس 

املستشارين من طرف الحكومة باألسبقية.

أتقدم  أن  أود  هذا،  القانون  مشروع  مناقشة  في  الشروع  قبل 

باسم املجلس بالشكر الجزيل لكل من رئيس وأعضاء لجنة التعليم 

والشؤون الثقافية واالجتماعية وكذلك للسيد وزير الصحة والحماية 

االجتماعية، على املجهودات التي تم بذلها في سبيل الدراسة املعمقة 

ملشروع القانون املسجل في جدول أعمال مجلسنا املوقر.

في البداية، أعطي الكلمة للحكومة لتقديم هاد املشروع، فليتفضل 

االجتماعية،  والحماية  الصحة  وزير  السيد  عن  نيابة  الوزير  السيد 

مشكورا.

تفضلوا، السيد الوزير املكلف بالعالقات مع الارملان.

بلسيد مصطفى بافتاس، بلوزي  بملنتدب لدى رئيس بلحكومة 
بملكلف بالعالقات مع بلارملان، بلناطق بل سمي باسم بلحكومة 

نيابة عن بلسيد وزي  بلصحة وبلحمافة بال تماعية:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد بلوزي ،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

رقم  القانون  "مشروع  املوقر  مجلسكم  أمام  أقدم  أن  لي  يطي5 
60.22 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي على املرض الخاص 
باألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك، الذين ال يزاولون 
أي نشاط مأجور أو غير مأجور"، نيابة عن السيد وزير الصحة والحماية 

االجتماعية.

لقد تمكنت بالدنا من تعميم التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض 
لفائدة جميع املغاربة وفق اآلجال املحددة في القانون - إطار رقم 09.21 
املتعلق بالحماية االجتماعية، وهو ما تكرس من خالل إصدار القانون 
رقم 27.22 بتاريخ 25 نوفمار 2022، القا�سي بتغيير وتتميم القانون 

رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية.

وقد حدد القانون املذكور مختلف الفئات املستفيدة من التأمين 
اإلجباري األسا�سي عن املرض، والتي من بينها فئة األشخاص القادرين 
على تحمل واجبات االشتراك الذين ال يزاولون أي نشاط مأجور أو 
غير مأجور، وأحال على تشريع خاص لتحديد القواعد والشروط التي 
يمكن بموجبها لألشخاص السابق ذكرهم االستفادة من نظام التأمين 

اإلجباري األسا�سي عن املرض.

األشخاص،  من  الفئة  بهذه  الخاص  القانوني  لإلطار  واستكماال 
يشرفني أن أقدم هذا القانون الذي حظي باملصادقة عليه باإلجماع من 
لدن لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية بمجلسكم املوقر، 
في االجتماع املنعقد يوم األربعاء 28 ديسمار 2022، وتتمحور أحكامه 

حول العناصر التالية:

- أوال، انطباق القواعد العامة املشتركة بين أنظمة التأمين اإلجباري 
األسا�سي عن املرض املنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 
الخاص  املرض  على  األسا�سي  اإلجباري  التأمين  نظام  على   65.00
باألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك الذين ال يزاولون أي 

نشاط مأجور أو غير مأجور، وذلك كمبدأ عام؛

- ثانيا، تحديد الفئة املؤهلة لالستفادة من هذا النظام في األشخاص 
الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات االشتراك وغير خاضعين ألي 

نظام آخر للتأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض؛

- ثالثا، اعتماد منظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم 
االجتماعي الجاري بها العمل كآلية إلثبات القدرة على تحمل واجبات 

االشتراك؛
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- رببعا، تخويل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي مهمة تدبير 
هذا النظام؛

- خامسا، تحديد مسطرة االستفادة من هذا النظام عن طريق 
تقديم طل5 لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي؛

- سادسا، سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر املوالي للشهر 
الذي تم فيه تسجيل املؤمن؛

- سابعا، اشتراط تخويل الحق في االستفادة من الخدمات في األداء 
املسبق ملبالغ االشتراكات، مع منح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

صالحيات وقف تقديم الخدمات في حالة عدم األداء؛

- ثامنا، التنصيص على أن مبالغ االشتراكات الواج5 أداؤها برسم 
هذا النظام تحدد حس5 مستويات التنقيط املحصل عليها، استنادا إلى 
منظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي، مع اإلحالة 

على نص تنظيمي لتحديد هذه املبالغ وكيفية وآجال أدائها؛

- تاسعا، تحديد مدة تدري5 لالستفادة من تحمل نفقات العالج 
واسترجاع املصاريف في ثالثة أشهر، مع اإلعفاء من قضاء هذه املدة 
بالنسبة للمؤمنين الذين يتوفرون في تاريخ تسجيلهم على تغطية برسم 

نظام آخر للتأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض؛

- عاش ب، بيان املقتضيات الواجبة التطبيق في حالة التأخر عن دفع 
مبالغ االشتراكات وكيفية استخالص الديون، وكذا صوائر املتابعات 
املتعلقة بها املستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 
مع تخويل هذا األخير إمكانية منح إعفاءات من الزيادات عن التأخير 

وصوائر املتابعات؛

- بلنقطة رقم 11، التنصيص على العقوبة املطبقة في حالة عدم 
أداء مبالغ االشتراك خالل اآلجال القانونية.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

تلكم هي أهم مضامين مشروع القانون املعروض على أنظاركم، 
والذي حظي باملصادقة عليه، سنكون حكومة وبرملان قد وضعنا كل 
الترتيبات القانونية الضامنة لعدم وجود أي فئة من فئات املجتمع 

خارج نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض.

وال يفوتني في الختام أن أتقدم بعبارات الشكر للسيدات والسادة 
للسيد  واالجتماعية، وكذا  الثقافية  والشؤون  التعليم  لجنة  أعضاء 
رئيس اللجنة ورؤساء الفرق واملجموعات الارملانية على اهتمامهم الكبير 
بهذا املشروع وحرصهم على مناقشته بكيفية بناءة، مع خالص الشكر 
هذه  في  الحاضرين  املستشارين  والسادة  السيدات  كافة  إلى  كذلك 

الجلسة العامة.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شكرا، السيد الوزير املحترم، على هذا التقديم املفصل ملشروع 
القانون املعروض للدراسة والتصويت.

التقرير؟ تم توزيعه.

بالنسبة للمناقشة ديال الفرق وأعضاء املجموعات، غادي تعطيونا 
مكتوبة.

طي5، شكرا لكم على هاذ التعاون.

إذن ننتقل، إذا وافقتم على ذلك، مباشرة إلى التصويت على هذا 
املشروع.

وأستهل ذلك بـ :

بملادة بألولى:

املوافقون: إجماع. 6

بملادة 6:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة ب:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 5:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 5: 

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 6:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 7:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 8:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 9:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة  1:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 11:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 16:



11967 الجريدة الرسمية للربملانعدد1426 - 615رج144465 )66فاراير20236( 

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة ب1:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 15:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 15:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 16:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 17:

املوافقون: باإلجماع. 6

بآلن أع ض مش وع بلقانون ب مته للتصويت:

املوافقون: باإلجماع. 6

شكرا لكم.

إذن، وبيق مجلس بملستشارين على "مش وع قانون رقم 66. 6 
بلخاص  بمل ض  عن  بألسا�سي  بإل باري  بلتأمين  بنظام  بملتعلق 
باألشخاص بلقادرين على تحمل وب بات بالشتربك بلذفن ال فزبولون 

أي نشاط مأ ور أو غير مأ ور، باإل ماع.

شكرا للجميع.

شكرا للوزيرين املحترمين.

وريعت بلجلسة.

بمللحق: بملدبخالت بملسلمة مكتوبة ل ئاسة بلجلسة حول:

- مش وع بلقانون رقم 66. 6 بملتعلق بنظام بلتأمين بإل باري 
بألسا�سي عن بمل ض بلخاص باألشخاص بلقادرين على تحمل 
وب بات بالشتربك بلذفن ال فزبولون أي نشاط مأ ور أو غير 

مأ ور.

I- مدبخلة ي يق بألصالة وبملعاص ة:

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسادة بلوزربء بملحترمون،

بلسادة وبلسيدبت بملستشارين بملحترمين،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار التصويت 
على "مشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي 

عن املرض الخاص باألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك 

الذين ال يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور".

تتبعه  الذي  التشريعي  باملسار  والتنويه  اإلشادة  من  البد  بداية، 

وزارة الصحة فيما يخص النصوص القانونية املؤطرة لورش الحماية 

االجتماعية، وهو ال�سيء الذي يدل على اإلرادة القوية للحكومة في تنزيل 

هذا الورش االستراتيجي لبالدنا في أفق تجاوز التدهور الكبير الذي ظل 

يعاني منه القطاع الصحي خالل األعوام األخيرة.

كما يأتي هذا املسار التشريعي تنفيذا للتعليمات امللكية السامية 

له صاح5  ما دعا  الورش، وهو  لتنزيل هذا  أفق وآجال  والتي حدد 

الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا خالل عام 2018 إلى ضرورة 

يعرف  الذي  الوطني  الصحي  النظام  في  جذري  بشكل  النظر  إعادة 

 في التدبير.
ً
تفاوتات صارخة وضعفا

السنة لوضع تصور إلصالح  الحكومة طوال هذه  اجتهدت  ولقد 

مواكبة  على  قادرة  تكون  حتى  الوطنية،  الصحية  للمنظومة  شامل 

إلى جان5  امللكي لتعميم الحماية االجتماعية، حيث توفقت  الورش 

الارملان في ظرف وجيز، وفي جو من التوافق واالنسجام وبحس وطني عال 

وفعالية ملموسة، في إخراج القانون- إطار الخاص باملنظومة الصحية.

واستكماال لهذا االجتهاد، فإننا اليوم نناقش "مشروع القانون رقم 

الخاص  املرض  األسا�سي عن  اإلجباري  التأمين  بنظام  يتعلق   60.22

باألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك الذين ال يزاولون أي 

نشاط مأجور أو غير مأجور"، وهو املشروع الذي يأتي تطبيقا ملقتضيات 

القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، كما 

على  أحالت  والتي  منه  الرابعة  املادة  والسيما  وتتميمه،  تغييره  وقع 

تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها لألشخاص 

التأمين  نظام  القادرين على تحمل واجبات االشتراك االستفادة من 

اإلجباري األسا�سي عن املرض.

ويهدف إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين اإلجباري 

األسا�سي عن املرض الخاص باألشخاص القادرين على تحمل واجبات 

االشتراك الذين ال يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

األصالة  بفريق  فإننا  هذا  قانون  مشروع  بمضامين  نشيد  وإذ 

واملعاصرة ندعوكم إلى األخذ بسياسة تواصلية متكاملة حتى يتسنى 

شرح مضامين هذه القوانين لعموم املواطنين، وحتى ال تجد صعوبات 

في تنزيله.

وعليه، فإننا نصوت باإليجاب على هذا املشروع قانون.

وشكرا.
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II- مدبخلة بلف يق بالستقاللي للوحدة وبلتعادلية:

بلسيد بل ئيس،

بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمون،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارين بملحترمين،

إن تنزيل نظام العملية االجتماعية الشاملة يعتار منعطفا حاسما 
لتحقيق التنمية املستدامة والحماية االجتماعية التي أعلن عنها صاح5 
لسنة  العرش  خطاب  في  هللا  نصره  السادس  محمد  امللك  الجاللة 
2020 بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة 
من الوالية التشريعية العاشرة للارملان، وقد ثمنا عاليا هذا املشروع 
املجتمعي واالستراتيجي الذي سيكون له األثر الكبير على جميع املغاربة 

بدون استثناء.

فإننا  اليوم،  بصدده  نحن  الذي  قانون  املشروع  بخصوص  أما 
في الفريق االستقاللي نؤكد على أهمية مضامينه، خصوصا وأنه يأتي 
تطبيقا ملقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية 
األساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، والسيما املادة الرابعة منه التي 
أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها 
لألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك االستفادة من نظام 
التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض، حيث يهدف إلى تحديد القواعد 
التي يخضع لها نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص 
باألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك الذين ال يزاولون أي 
نشاط مأجور أو غير مأجور، وهي مناسبة لنطال5 بضرورة اإلسراع في 
إخراج مقتضياته إلى حيز التطبيق من أجل استفادة كافة املواطنين، 
خاصة الذين في مقدورهم أداء واجبات الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي من التغطية الصحية وتفعيل الورش امللكي الهام، وال يفوتنا 
أن ننوه بكافة املجهودات املبذولة من قبل كافة املتدخلين والفاعلين 

بهدف تيسير تطبيق ورش الحماية االجتماعية.

جهة  من  االنخراط  باب  فتح  سيتم  املشروع  هذا  فبمقتضيات 
أمام ما يناهز 4 ماليين أسرة تعاني من الهشاشة لالستفادة من نفس 
العالجات، ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين 
أو  كانت عامة  الصحية، سواء  املؤسسات  في جميع  العام والخاص 
خاصة، على أن تتحمل الدولة أعباء االشتراك في التغطية الصحية 
اإلجبارية بالنسبة لألشخاص غير القادرين على أداء واجبات االشتراك.

ومن جهة أخرى، فتح باب االنخراط أمام 3 ماليين مواطنة ومواطن 
من فئة العمال غير األجراء مقابل اشتراكات تضامنية تتناس5 ومستوى 
مدخولهم وتتوزع بين األشخاص الخاضعين لنظام املساهمة املهنية 
الذاتيين  التقليديين واملقاولين  والتجار والصناع  املوحدة، والفالحين 

وغيرهم من الفئات.

والسالم عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

III- مدبخلة بلف يق بلح كي:

بسم هللا بل حمن بل حيم

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيد بلوزي  بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارين بملحترمين،

في  للمساهمة  الحركي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
مناقشة مشروع قانون اإلطار رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين اإلجباري 
األسا�سي عن املرض الخاص باألشخاص القادرين على تحمل واجبات 
االشتراك الذين ال يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وهو بمثابة 
استكمال الترسانة القانونية والتشريعية املتعلقة بالحماية االجتماعية 
وباملنظومة الصحية الوطنية الذي ألح عليه جاللته في خطابه بتاريخ 
9 أكتوبر 2020 بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية 
إلى إطالق ورش  الداعية  العاشرة،  التشريعية  الوالية  الخامسة من 
املغاربة وفق برنامج عمل  لفائدة جميع  التغطية االجتماعية  تعميم 
مضبوط في أجل أقصاه نهاية 2022 لفائدة جميع املواطنات واملواطنين.

بلسيد بل ئيس،

في مستهل مداخلتنا، البد أن ننوه بالنقاش اإليجابي والهادئ الذي 
عرفته لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية بمناسبة دراسة 
والحماية  الصحة  وزير  السيد  إلى  موصول  والشكر  املشروع،  هذا 
االجتماعية على التفضل بتقديم مضامين وأهداف هذا النص التشريعي 
الهام، والذي يعد رافعة حقيقية للنمو االقتصادي واالجتماعي واملنهي في 

قطاع الصحة ببالدنا.

كما نثمن تفاعل السيد الوزير مع مالحظات واستفسارات جميع 
الفرقاء السياسيين معارضة وأغلبية والفاعلين النقابيين.

بلسيد بل ئيس،

اليوم يعد  إن هذا النص التشريعي الذي نحن بصدد مناقشته 
حلقة أخرى من حلقات إصالح املنظومة الصحية، إذ يأتي هذا القانون 
تطبيقا ملقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية 
األساسية كما وقع تغييره وتتميمه، السيما املادة الرابعة منه، إذ يحدد 
القواعد والشروط التي يمكن بموجبها األشخاص القادرين على تحمل 
واجبات االشتراك، والذين ال يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، 
عن  األسا�سي  اإلجباري  التأمين  من  آخر  نظام  ألي  الخاضعين  وغير 
املرض، سواء املقيمين باملغرب أو الخارج، يخول لهم االستفادة من 

نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض.

بلسيد بل ئيس،

رغم الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع منذ سنوات، والذي 
الفريق الحركي  في  بها في مجموعة من املناسبات نحن  نبهنا  طاملا ما 
نطال5 بضرورة تسريع تعميم السجل االجتماعي املوحد على جميع 
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أنحاء اململكة باعتباره املدخل األسا�سي إلنجاح هذا اإلصالح، وإعادة 
الثقة واملصداقية في املنظومة الصحية ببالدنا.

لكل هذه االعتبارات، ونظرا ألهمية هذا املشروع وألهدافه النبيلة، 
السيد  إيجابا مع مطالبتكم  الحركي سنصوت عليه  الفريق  في  فإننا 
املشروع  لهذا  املصاحبة  القوانين  إخراج  في  اإلسراع  الوزير بضرورة 
وكل القوانين التنظيمية حتى يتحقق حلم جميع املغاربة من التغطية 

الشاملة.

IV- مدبخلة بملستشارة بلسيدة هناء بن خير باسم ي يق بالتحاد 
بلعام للشغالين باملغ ب:

بلسيد بل ئيس،

بلسيد بلوزي ،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارين،

البد أن نستحضر ونحن بصدد مناقشة مشروع القانون رقم 60.22 
السياق العام الذي جاء فيه، إذ يأتي في إطار استكمال بناء منظومة 
الحماية االجتماعية التي أعلن عنها جاللة امللك حفظه هللا لفائدة فئة 
واسعة من املواطنين في خطاب 9 أكتوبر 2020 بمناسبة افتتاح الدورة 
األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية العاشرة، 
إذ دعا جاللته إلى إطالق مشروع وطني كبير وغير مسبوق، وهو ورش 

تعميم التغطية االجتماعية لفائدة جميع املغاربة.

تكريس  إطار  في  تأتي  اجتماعية،  ثورة  بمثابة  ملكية  دعوة  إنها 
الدولة االجتماعية التي ما فتئ جاللته يدعو إليها، والتي تجد أساسها في 
مقتضيات دستور اململكة الذي يوج5 على الدولة تعبئة كل الوسائل 
في  الحق  من  واملواطنات  املواطنين  استفادة  أسباب  لتيسير  املتاحة 

الحماية االجتماعية والتغطية الصحية والتضامن.

إن هذا املشروع الذي نحن بصدد مناقشة مضامينه يدخل في إطار 
أجرأة ورش الحماية االجتماعية وإصالح املنظومة الصحية في شقه 

املتعلق بتعميم التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض.

ديباجة  في  إليه  اإلشارة  تمت  ما  مع  انسجاما  أيضا  يأتي  كما 
املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري  بالتأمين  املتعلق   65.00 رقم  القانون 
الصادر بتاريخ 21-11-2002 كما تم تغييره وتعديله، وخاصة ما ورد 
باملادتين الثانية والرابعة منه، وكذلك ما نص عليه القانون اإلطار رقم 
09.21 املتعلق بالحماية االجتماعية، وخاصة ما يتعلق منه بمراجعة 
النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالحماية االجتماعية، وذلك 
بهدف توسيع االستفادة من التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض، وهو 
ما ينم عن عملية تشريعية متناسقة، تتخذ من مسألة التدرج في تنزيل 

املشاريع االجتماعية أحد أهم ركائزها.

إن هذه اللحظة التي نعيشها اليوم ال تقتصر فقط على مناقشة 
هذا  صدور  بمجرد  أنه  في  تكمن  أهميتها  إن  بل  قانون،  مشروع 

القانون املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص 
باألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك الذين ال يزاولون أي 
نشاط مأجور أو غير مأجور نكون بذلك قد عملنا على تعميم التغطية 
الصحية على جميع املغاربة وبالتالي ساهمنا في بناء لبنة أساسية في 
منظومة قوية، توفر الحماية االجتماعية لفئات واسعة من املواطنين 
التي أر�سى جاللته نصره هللا، دعائمها وجعل من بين معاملها ومرتكزاتها 

توسيع التغطية الصحية اإلجبارية بحلول نهاية سنة 2022.

بلسيد بل ئيس،

ال يسعنا في هذا السياق إال التنويه بما وصلت إليه بالدنا تحت 
تعتار  التي  االجتماعية  الحماية  مجال  في  لجاللته  الرشيدة  القيادة 
مدخال أساسيا للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة أساسية في 

التنمية ولبناء مجتمع تسوده العدالة االجتماعية.

لفائدة جميع  التغطية الصحية اإلجبارية  وإذا كان ورش تعميم 
املغاربة يعد بمثابة ثورة اجتماعية ومشروع وطني كبير وغير مسبوق، 
فإنه سيفرض ال محالة تحديات كبيرة على املنظومة الصحية الوطنية 
ككل، وخاصة على الشغيلة الصحية، مما يجعلنا نغتنم هذه اللحظة 
الهامة للتأكيد على أن مسألة االهتمام بشغيلة القطاع الصحي مسألة 
أجل  من  وتقدير،  اهتمام  من  تستحقه  ما  إعطاؤها  يج5  جوهرية 
النهوض بها وتأهيلها وتحفيزها وتحسين أوضاعها املهنية، بما يضمن 
مساهمتها الفعالة والناجعة في إنجاح هذا الورش الكبير، وذلك إيمانا 
منا بالدور األسا�سي للعنصر البشري في إنجاح تنزيل أي مشروع على 

أرض الواقع.

V- مدبخلة ي يق بالتحاد بلعام ملقاوالت بملغ ب:

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيد بلوزي  بملحترم،

بسم هللا بل حمان بل حيم

وبلصالة وبلسالم على أش ف بمل سلين.

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

يطي5 لي أن أتدخل باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب في 
هذه الجلسة التشريعية املخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع 
القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين اإلجباري عن املرض الخاص 
باألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك الذين ال يزاولون أي 

نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأود في البداية أن أشيد باألجواء اإليجابية طبعت أشغال لجنة 
التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية خالل مختلف مراحل املسطرة 
موسومة  كانت  التي  األجواء  وهي  القانون،  هذا  ملشروع  التشريعية 
باستحضار أهمية وقيمة ورش الحماية االجتماعية والتعاطي اإليجابي 

مع مضامين النص، والرغبة في اإلسراع في إخراجه.
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كما أشيد أيضا بالعمل الكبير الذي يقوم به السيد وزير الصحة 
والحماية االجتماعية من أجل اإلسراع في إخراج النصوص القانونية 

الالزمة لتنزيل ورش الحماية االجتماعية.

بلسيد بلوزي  بملحترم،

إن مشروع هذا القانون يأتي في سياق إصالحي مؤطر بالتوجيهات 
امللكية السامية الرامية إلى تأهيل املنظومة الصحية الوطنية وتعميم 
للمواطنات  املقدمة  الصحية  الخدمات  وتعزيز  االجتماعية،  الحماية 

واملواطنين.

كما يأتي في إطار تنزيل القانون اإلطار رقم 06.21 املتعلق بالحماية 
االجتماعية، السيما املادتين 17 و18؛ وهو القانون اإلطار الذي يعتار 
املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  ملختلف  املرجعي  اإلطار 

بالحماية االجتماعية وباملنظومة الصحية الوطنية.

بلسيد بلوزي  بملحترم،

وفق ما هو مارز، فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى تطبيق القواعد 
املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري  التأمين  أنظمة  بين  املشتركة  العامة 
التأمين اإلجباري  65.00 على نظام  القانون رقم  في  املنصوص عليها 
األسا�سي عن املرض الخاص باألشخاص القادرين على تحمل واجبات 
االشتراك، مع استهداف األشخاص الذين ال يزاولون أي نشاط مأجور 

أو غير مأجور.

القانون  هذا  ملشروع  اإليجابية  املضامين  االعتبار  بعين  وأخذا 
وأهمية اإلسراع في تنزيل القانون اإلطار املتعلق بالحماية االجتماعية، 
على  باإليجاب  املغرب نصوت  ملقاوالت  العام  االتحاد  فريق  في  فإننا 
مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين اإلجباري عن املرض 
الخاص باألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك الذين ال 

يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

VI- مدبخلة مجموعة بلكونفدربلية بلدفمق بطية للشغل:

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمون،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

بمناسبة  للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  مجموعة  في  إننا 
مناقشة مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين اإلجباري عن 
املرض الخاص باألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك الذين 
ال يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، نعتار كل اإلجراءات والقواعد 
التي جاء بها املشروع واملتمثلة في تحديد الفئة املؤهلة لالستفادة من 
واجبات  تحمل  على  قدرتهم  ثبتت  الذين  األشخاص  في  النظام  هذا 
االشتراك وغير الخاضعين ألي نظام آخر للتأمين اإلجباري األسا�سي عن 

املرض، مع اعتماد منظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم 

االجتماعي الجاري بها العمل، كآلية إلثبات القدرة على تحمل واجبات 

االشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر املوالي للشهر 

الذي تم فيه تسجيل املؤمن.

كبير وقطع خطوات هامة  تقدم  إحراز  تؤكد  اإلجراءات  كل هذه 

للتفعيل التدريجي للتغطية الصحية، لكن ال يعني أن هذا النظام ال 

يعاني من بعض اإلكراهات املتعلقة على وجه الخصوص بتعدد األنظمة 

والفوارق بين معايير هذه األنظمة )سلة العالجات معدل االشتراكات...(، 

إلى جان5 حجم املصاريف التي يتحملها املؤمن ونقص تمويل النظام 

الصحي... وغيرها من األمور.

ومن أجل مواكبة تنزيل اإلصالحات املرجوة، السيما تلك املتعلقة 

بتعميم نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض في أفق سنة 2023، 

يج5 اتخاذ قرارات ترتكز على أسس علمية في مجال التغطية الصحية 

األساسية، تعمل على دراسة مختلف اآلثار املترتبة عن التحول املنتظر 

إلى جان5 خلق أدوات مبتكرة  للساكنة املستفيدة من هذا النظام، 

لتمويل مستدام لنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض.

ومن جهة أخرى، العمل على تكييف آليات الضبط مع التطورات 

التي تعرفها منظومة التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض، والسيما من 

خالل وضع املسار املنسق للعالجات الذي يهدف إلى ضمان تتبع طبي 

أفضل للمؤمنين، ووضع إستراتيجية جديدة للتعويض عن األدوية بغية 

التحكم في نفقات األدوية التي تستنزف لوحدها 31.5% من النفقات.

بلسيد بل ئيس،

تجدر اإلشارة إلى أن تحقيق كل هذه اإلجراءات يتطل5 وضع نظام 

معلوماتي منفتح وفعال وقابل للتطوير، يساهم في بلورة وتتبع مراحل 

إلبرام  جديد  مخطط  وضع  كذلك  خالل  ومن  الورش،  هذا  تنزيل 

االتفاقيات الوطنية بهدف تطويرها وجعلها أداة تعاقدية فعالة بين 

متبادلة  أهداف  على  بناًء  الصحة،  ومهنيي  بالتدبير  املكلفة  الهيئات 

ومحددة.

ومن أجل إنجاح كل هذه املشاريع، يج5 اعتماد مقاربة تشاركية 

ومؤسساتية، ترتكز على التعبئة والحوار االجتماعي، باعتبارهما شرطان 

أساسيان إلنجاح التغطية الصحية الشاملة في بالدنا.

وانسجاما مع شعار "التغطية الصحية الشاملة تحدي مشترك"، 

فإننا في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نصوت باإليجاب 

على مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين اإلجباري عن 

االشتراك  واجبات  تحمل  على  القادرين  باألشخاص  الخاص  املرض 

الذين ال يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
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VII- مدبخلة مجموعة بلعدبلة بال تماعية:

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمون،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

االجتماعية  العدالة  مجموعة  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
رقم  القانون  ملشروع  العامة  املناقشة  إطار  في  املستشارين  بمجلس 
60.22 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض الخاص 
باألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك الذين ال يزاولون أي 
نشاط مأجور أو غير مأجور والذي يندرج في إطار املجهودات املبذولة 
املجتمع،  فئات  مختلف  على  املرض  عن  اإلجباري  التأمين  لتعميم 
ونستغل هذه املناسبة لنجدد التنويه بالورش الكبير الذي أطلقه جاللة 
التغطية  لتعميم  دعا  الخصوص، حيث  بهذا  السادس  امللك محمد 

االجتماعية لجميع املغاربة، وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز 
على أربع مكونات أساسية، أولها تعميم التغطية الصحية اإلجبارية في 
أجل أقصاه نهاية 2022 لصالح 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين 
األسا�سي عن املرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبي5 والدواء، أو 

االستشفاء والعالج.

األمر الذي سيساهم في ضمان الحق في الصحة املنصوص عليه في 
الفصل 31 من الدستور لجميع املواطنين دون استثناء، كما سيساهم 
في تعزيز الحماية الجماعية باعتبارها من ركائز الدولة االجتماعية التي 
تعمل بالدنا على تدعيمها في هذه املرحلة وفقا للقانون اإلطار رقم 09.21 

املتعلق بالحماية االجتماعية الذي صادق عليه مجلسنا مؤخرا.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمون،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

البد ونحن نناقش مشروع هذا القانون الهام أن نثير كمجموعة 
بتنزيل  أساسا  واملتعلقة  التالية  املالحظات  االجتماعية  العدالة 

مقتضياته:

- ضرورة تجميع النصوص التشريعية املتعلقة بالتأمين اإلجباري عن 
املرض لفائدة مختلفة الفئات املعنية في مدونة وذلك لتيسير مقروئيتها 
وتسهيل الولوج إليها، خاصة وأن أنظمة التأمين اإلجباري األسا�سي عن 

املرض تشترك فيما بينها في عدد من القواعد العامة؛

- تحديد الفئة املؤهلة لالستفادة من نظام التأمين يج5 أن تخضع 
ملعايير دقيقة وعادلة تفاديا لحرمان أشخاص في وضعية هشاشة من 

الحق في االستفادة من خدمات نظام التأمين؛

- ضرورة إطالق حمالت تحسيسية وتواصلية لتشجيع الفئة املعنية 
على التسجيل في هذا النظام؛

- تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية والفعالية من قبل الهيئة املكلفة 
إلى  اللجوء  التأمين وتفادي  بالتدبير لضمان توازن واستدامة أنظمة 

الرفع من مبالغ اشتراكات املؤمنين في حالة اختالل توازنها.

وختاما، واقتناعا من املجموعة بأهمية هذا الورش اإلصالحي الهام 
سنصوت على مشروع القانون اإلطار باإليجاب.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

VIII- مدبخلة بملستشار بلسيد خالد بلسطي:

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيد بلوزي  بملحترم،

بلحمد هلل وحده، وبلصالة وبلسالم على محمد وعلى آله وصحبه.

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم االتحاد الوطني للشغل باملغرب في 
إطار هذه الجلسة العامة التشريعية املخصصة للدراسة والتصويت 
على مشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي 
عن املرض الخاص باألشخاص القادرين على تحمل االشتراك الذين ال 
يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وهو النص الذي أحيل على 

مجلس املستشارين باألسبقية طبقا ألحكام الفصل 78 من الدستور.

وهي مناسبة نؤكد من خاللها على أهمية هذا النص القانوني الذي 
يأتي في إطار ورش تعميم التغطية الصحية الذي يحظى برعاية ملكية 
سامية، والذي سيفتح املجال أمام فئات أخرى لالستفادة من نظام 
املشروع  املرض، حيث سيحدد هذا  األسا�سي عن  اإلجباري  التأمين 
القواعد التي يخضع لها نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض 
الخاص باألشخاص القادرين على تحمل واجبات االشتراك الذين ال 

يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

بلسيد بلوزي  بملحترم،

بتعميم  املرتبة  القوانين  وباقي  القانون  هذا  بإخراج  اإلشادة  إن 
التغطية الصحية، ال يمنعنا من التنبيه إلى بعض اإلشكاالت التي الزالت 
تعاني منها املنظومة الصحية والتي تقت�سي إنجاح هذا الورش معالجتها 
أولها، ومنها تأهيل البنية التحتية الصحية والنهوض بوضعية العاملين 
بالقطاع الصحي وتحفيزهم، باإلضافة إلى النهوض بالصناعة الدوائية 

وغيرها من اإلشكاالت األخرى.

كما يقت�سي إنجاح هذا الورش نهج سياسة تواصلية ناجعة من 
أجل التعريف بهذا القانون وشرح أهدافه للمعنيين به؛ فليس املهمة 

هو سن السياسات العمومية، بل هو تحقيق األهداف املتوخاة منها.

بمجلس  باملغرب  للشغل  الوطني  االتحاد  في  فإننا  عليه،  وبناء 
املستشارين، ندعو إلى ضرورة:

- تمكين الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من اآلليات واملوارد 
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من أجل استيعاب هذه الفئات؛

- تأهيل املوارد البشرية والبنيات التحتية االستشفائية والصناعات 

الدوائية من أجل مواكبة عملية تعميم التغطية الصحية؛

- اإلسراع بإخراج النصوص التنظيمية املرتبطة بهذا القانون من 

أجل ضمان تنزيله على أرض الواقع في أقرب اآلجال؛

- تعزيز حكامة التدبير اإلداري واملالي للصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي لضمان ديمومته.

بمجلس  باملغرب  للشغل  الوطني  االتحاد  في  فإننا  الختام،  وفي 

املستشارين سنصوت باإليجاب على هذا النص القانوني، آملين تحقيق 

الهدف املتوخى منه في تعميم التغطية الصحية على الفئات املعنية به.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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محض  بلجلسة رقم 81 

بلتاريخ: الثالثاء 17 جمادى اآلخرة 1444ه )10 يناير 2023م(.

بل ئاسة: السيد النعم ميارة، رئيس مجلس املستشارين.

بلتوقيت: ساعتان وإثنان وثالثون دقيقة، ابتداء من الساعة الثالثة 
والدقيقة التاسعة بعد الزوال.

على  األجوبة  لتقديم  املخصصة  الشهرية  الجلسة  بألعمال:   دول 
حول  الحكومة،  رئيس  قبل  من  العامة  بالسياسة  املتعلقة  األسئلة 
باملغ ب  وبال تماعية  بلصحية  بلتغطية  ورش  "تفعيل  موضوع: 

لترسيخ أسس بلدولة بال تماعية".

بلسيد بلنعم ميارة، رئيس بملجلس:

بسم هللا بل حمن بل حيم

وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أ معين.

أعلن عن افتتاح الجلسة.

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة أعضاء بلحكومة بملحترمين،

بلسيدبت وبلسادة بملستشاربت بملحترمات،

الدستور،  من   100 الفصل  من  الثالثة  الفقرة  بأحكام  عمال 
واملادتين 283 و284 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين، يخصص 
املجلس هذه الجلسة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة 
العامة من قبل السيد رئيس الحكومة املحترم، حول موضوع "تفعيل 
ورش بلتغطية بلصحية وبال تماعية باملغ ب لترسيخ أسس بلدولة 

بال تماعية".

أعمالنا هذا،  في جدول  املدرجة  تناول األسئلة  في  الشروع  وقبل 
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت 

وإعالنات.

تفضل السيد األمين.

بملستشار بلسيد  وبد بلهاللي، أمين بملجلس:

بسم هللا بل حمن بل حيم.

وشك ب بلسيد بل ئيس بملحترم.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمون،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

توصل املجلس من مجلس النواب بتاريخ 3 يناير 2023، بمشاريع 
القوانين التنظيمية التالية:

- مشروع قانون تنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 
رقم 100.13 املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية؛

- مشروع قانون تنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 
رقم 106.13 املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة؛

بتحديد شروط وإجراءات   86.15 تنظيمي رقم  قانون  - مشروع 
الدفع بعدم دستورية قانون، في إطار قراءة ثانية بعد تعديل املادتين 

5 و10 منه.

باألسبقية،  املجلس  مكت5  لدى  الحكومة  رئيس  السيد  وأودع 
مشروعي القانونيين التاليين:

- مشروع قانون رقم 08.22 بإحداث املجموعات الصحية الترابية؛

- مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات األساسية املمنوحة 
للموارد البشرية بالوظيفة الصحية.

وبالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة من 3 يناير 2023 إلى 
تاريخه، فهي كالتالي:

- األسئلة الشفهية: 74 سؤاال؛

- األسئلة الكتابية: 110 سؤاال؛

- األجوبة الكتابية: 15 جوابا.

وفي األخير، فإننا سنكون على موعد، مباشرة مع نهاية هذه الجلسة، 
مع جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على:

 17.95 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   96.21 رقم  قانون  - مشروع 
املتعلق بشركات املساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم 

لحاملها إلى أسهم إسمية؛

- مشروع قانون رقم 102.21 يتعلق باملناطق الصناعية؛

- مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 املتعلق باملاء.

شكرا السيد الرئيس.

بلسيد بل ئيس:

شك ب بلسيد بألمين بملحترم.

تفعيل  وموضوعه  الجلسة،  هذه  محور  مناقشة  في  نشرع  واآلن 
الدولة  أسس  لترسيخ  باملغرب  واالجتماعية  الصحية  التغطية  ورش 

االجتماعية.

وأعطي الكلمة للسيد رئيس الحكومة لإلجابة على أسئلة السيدات 
والسادة املستشارين، والتي توصلتم بها، السيد رئيس الحكومة، كتابة 
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في وقت سابق، وعددها 12 سؤاال.

تفضلوا السيد رئيس الحكومة لإلجابة.

بلسيد عزيز أخنوش، رئيس بلحكومة:

بسم هللا بل حمن بل حيم.

أزول يالون، أسكاس أمازيغ بمباركي.

بلسيد رئيس بملستشارين بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمون،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

أتقدم بداية بتحية تقدير لكل مكونات مجلسكم املوقر، ملواكبتها 
املولوية  بالعناية  يحظى  الذي  االجتماعية،  الدولة  تكريس  ورش 
السامية لصاح5 الجاللة نصره هللا، كما أنوه بحرصكم الجدي على 
موضوع  اختياركم  وعلى  الشأن  هذا  في  الحكومي  العمل  وثيرة  تتبع 
"تفعيل ورش التغطية الصحية واالجتماعية باملغرب لترسيخ أسس 

الدولة االجتماعية" كمحور لهذه الجلسة الدستورية.

حض بت بلسيدبت وبلسادة،

إن األزمة التي شهدها العالم إبان تف�سي جائحة "كوفيد-19" كانت 
أزمة غير مسبوقة، ال من حيث طبيعتها وحجم التداعيات االجتماعية 
السلطات  تمكنت  وقوته  هللا  وبفضل  أحدثتها،  التي  واالقتصادية 
العمومية من التحكم في تدبير مخلفات هاذ األزمة بشكل ناجع، وكان 
هذا األداء موضوع إشادة على الصعيد الدولي، وتميزت تلك املرحلة 
لجميع  قوية  بتعبئة  وكذلك  بالتقدير،  جديرة  تضامنية  بدينامية 
الفاعلين ومجموع املواطنين والقوى الحية للبالد من أجل مكافحة آثار 
الجائحة، في تناغم وانسجام تام مع التعليمات املولوية السامية لجاللة 

امللك حفظه هللا.

إال أن شدة هاذ التداعيات في سياقنا الوطني ليست وليدة اليوم، 
ذلك أن وجود مكامن الضعف وأشكال الهشاشة البنيوية في أنماط 
تدبير بعض القطاعات قد شكل عامال زاد من حدة الصعوبات التي 
أوراش  تنزيل  في  مراكمته  تمت  الذي  التأخير  نتيجة  بالدنا،  تواجهها 
املنظومة  وتأهيل  االجتماعية  الحماية  تعميم  قبيل  من  رئيسية، 
الصحية وإدماج القطاع غير املهيكل وتعزيز العدالة املجالية والنهوض 

باالقتصاد الوطني.

واالقتصادية  االجتماعية  التحديات  مختلف  عن  النظر  وبغض 
الراهنة، فقد حرصت الحكومة وفق حس وطني جماعي مشترك على 
التنظيم  أنماط  في  تغيير جذري  األزمة فرصة حقيقية إلجراء  اعتبار 
والتدبير العمومي السائدة في البالد، وهو التحول الذي يقت�سي القيام 
بإصالحات هيكلية عميقة كفيلة باملساهمة في توفير الشروط املالئمة 
لتنزيل النموذج التنموي الجديد، بهدف التمكن على املدى املتوسط 
والبعيد من احتواء كل مظاهر األزمات الراهنة، واملساهمة في إرساء 

دعائم مغرب أكثر إنصاف وإدماجا وازدهارا وقدرة على الصمود في وجه 

التقلبات.

فطموح مغرب اإلدماج الذي ما فتأت العناية امللكية توليه مكانة 
التنموي  النموذج  في صل5  وكآلية مقترحة  الصدارة واالستعجالية، 

لتحسين قيادة الارامج االجتماعية، يبقى رهينا بمدى قدرة بالدنا على 

الحد والتخفيف من تفاقم التفاوتات االجتماعية املطروحة، إن على 

بمدى  وكذا  االستراتيجيات  تنزيل  أو  بلورة  أو  املوارد،  تعبئة  مستوى 

نجاعة منظومة الحماية االجتماعية وتعزيز الروابط الوطنية.

حض بت بلسيدبت وبلسادة،

لقد كان لزاما منذ بداية الوالية الحكومية الحالية أن تتجه مختلف 

الجهود نحو اتخاذ قرارات سياسية حقيقية، تؤسس ملرحلة جديدة، 

تنموية غير مسبوقة، يكون فيها املواطن هو الشغل  وتخلق دينامية 

الشاغل لورش الدولة االجتماعية بمختلف مشاربها وسياساتها، وهي 

املقاربة الكفيلة بإنجاح مشروع الحماية االجتماعية بمعناه املندمج 

الذي يوازي بين الحماية كحق من حقوق اإلنسان وكسياسة تنموية، 

تروم تحقيق اإلقالع االقتصادي.

وضوح  يعكس  الذي  واملتجدد،  الطموح  املسعى  هذا  وبفضل 
القناعة الحكومية ووعيها العميق بكل أسئلة املجتمع وقضاياه الكارى 

وانخراطنا خلف الرؤية امللكية املتبصرة، شرعنا في إعادة تموقع مفهوم 

الحماية االجتماعية في صل5 السياسات العمومية، باعتبارها الركيزة 

األساسية ألي عقد اجتماعي يروم إنصاف املواطنين وصون كرامتهم، 

فضال عن كونها منظومة في الحقوق من الحقوق االجتماعية التي تحمي 

وجود املواطن من تقلبات الحياة وخالل فترات الضعف التي يتعرض لها 

في حياته والتصدي لكل املخاطر التي يمكن أن تهدد سالمته وتماسكه.

فقد سبق لجاللة امللك أن أعطى تعليماته السامية بمناسبة عيد 

العرش املجيد سنة 2020 للتسريع في تنزيل مختلف مكونات منظومة 

الحماية االجتماعية، معتارا أن "تويير حمافة ب تماعية لكل بملغاربة 

بلتي ستبقى شغلنا بلشاغل، حتى نتمكن من تعميمها على  ميع 
بلفئات بال تماعية"، مضيفا  اللته في نفس بلخطاب أن "بلوقت 
قد حان إلطالق عملية حازمة لتعميم بلتغطية بال تماعية لجميع 

بملغاربة خالل بلخمس سنوبت بملقبلة". إنتهى كالم صاح5 الجاللة.

وهو ما شكل بالنسبة للحكومة منهجا مستنيرا لترشيد اإلجراءات 

املتخذة في هذا اإلطار، وهو ما ينسجم مع إحدى التوصيات الرئيسية 

التي دعا إليها النموذج التنموي الجديد والرامية إلى إرساء قاعدة صلبة 

للحماية االجتماعية األساسية، تروم تعميم وتوحيد التغطية الصحية 

العالجات  من  لسلة  الولوج  من  املواطنين  جميع  لتمكين  الشاملة، 

األساسية، كمدخل مهيكل بإمكانه أن يساهم في تحقيق نمو اقتصادي 

مهم ويعزز لحمة املجتمع وقوة روابطه.
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بلسيد بل ئيس بملحترم،

حض بت بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

فكما هو معلوم، تبين في السنوات األخيرة بأن بالدنا أمام تحديات 
كارى، مرتبطة بضعف التغطية الصحية، بفعل االختالالت البنيوية 
التي يعانيها العرض الصحي الوطني، فضال عن قصور منظومة التأمين 
اإلجباري عن املرض، األمر الذي نتج عنه شعور كبير بعدم الر�سى في 

أوساط املواطنين.

لذلك، فقد شرعت الحكومة منذ األسابيع األولى لتوليها املسؤولية 
في احترام تام للجدولة الزمنية التي أعلنها جاللة امللك، بمناسبة الذكرى 
21 لعيد العرش املجيد، في إعداد األرضية املثلى لبناء منظومة حديثة 
للحماية االجتماعية ببالدنا وتجاوز مختلف أشكال التشتت التي طبعت 
الارامج السابقة وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها، 
سواء من حيث محدودية نسبة التغطية الصحية أو من خالل ضعف 

آليات الحكامة والتنسيق املؤسساتي.

وهو ما مكننا من بلوغ حصيلة جد إيجابية خالل السنة األولى، 
تضامن  لبنات  إرساء  في  مسبوق  غير  بشكل  الحكومة  نجحت  حيث 
مؤس�سي إجباري، سيسهم في توفير الحماية للجميع وصيانة حقوقهم، 
فضال عن تيسير سبل الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية في ظروف 
الئقة بشكل يضمن املساواة بين جميع املغاربة كيفما كانت وضعيتهم 

املادية واملهنية.

فمن حقنا جميعا أن نفتخر بهذا املستوى املتقدم من العمل الذي 
تم استكماله والذي يعد بحق ثورة اجتماعية في التعاطي مع القضايا 

األساسية للمواطن وفي مقدمتها تكريس الحق في الصحة.

فقد نجحت الحكومة وفاء بالتزاماتها، وقبل انقضاء سنة 2022 في 
تعميم وتوسيع خدمات التأمين اإلجباري عن املرض لتمكين كل املغاربة 
على قدم املساواة من االستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة، 

بغض النظر عن فئاتهم االجتماعية واملهنية.

وباألرقام، ففي ظرف سنة واحدة، انتقل العدد اإلجمالي للمؤمنين 
من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من 7.8 مليون فرد إلى 
أزيد من 23.2 مليون من املواطنين واملواطنات باإلضافة لـ 3.680.000 
العاملين غير األجراء وذوي الحقوق وهاذ ال�سي اللي تزاد، و9.4 ديال 

املليون من املستفيدين من )l’AMO1( ديال التضامن.

إلى  الولوج  معطيات  أبانت  املؤمنين،  أعداد  ارتفاع  مع  وتماشيا 
العالج عن ارتفاع عدد املستفيدين من خدمات الصندوق، فقد بلغت 
أعداد ملفات العالج الخاصة بفئات العاملين غير األجراء برسم سنة 
2022 حوالي 642.700 ملفا، كما تجاوز عدد ملفات العالج الخاص بـ 
)l’AMO( ديال التضامن برسم شهر دجنار املا�سي فقط - ألن بدينا في 

1 Assurance Maladie Obligatoire

األول ديال ديسمار - 53.400 ملفا، إضافة إلى 524.000 تقريبا عملية 
استقبال باملستشفيات العمومية، كلفت أزيد من 233 مليون ديال 

الدرهم.

ولتكريس هذه اإلنجازات غير املسبوقة وضمان استدامتها، وسعيا 
منها لتنسيق عمل كافة املتدخلين املعنيين بتعميم التأمين اإلجباري 
عن املرض، فقد ظلت الحكومة حريصة على تطوير الجوان5 املتعلقة 
بتدبير وحكامة هيئات الضمان االجتماعي، عالوة على اتخاذ تدابير ذات 
الطابع التشريعي والتنظيمي واملالي واملؤسساتي إلنجاح هذه العملية، 
مع مراعاة التوازن الهيكلي بين املوارد واالشتراكات من جهة، والنفقات 
والخدمات املقدمة من جهة أخرى، وفق الهندسة القانونية التي تضمنها 

القانون اإلطار رقم 09.21 املتعلق بالحماية االجتماعية.

وفي هذا الصدد، البد من التنويه بالجهود املبذولة من قبل مختلف 
املصالح الحكومية وشركائها املؤسساتيين، إن على مستوى قيادة وتنزيل 

مكونات املشروع أو فيما يخص محدداته التشريعية والتنظيمية.

لجنة  إحداث  تم  املهيكل،  املشروع  هذا  قيادة  مستوى  فعلى 
وزارية وأخرى تقنية للسهر على تتبع املشروع وحسن تنزيل مختلف 
مكوناته، وهكذا فقد حرصت شخصيا على عقد اجتماعات شهرية 
للجن بين الوزارية للوقوف عن كث5 على مستوى تقدم أشغال هذا 
كل  وتجنيد  متناسق  تواصل مؤسساتي  إرساء  على  والسهر  املشروع 
األطر والوسائل واآلليات الالزمة، عار تعبئة مختلف الفاعلين املعنيين 
وضمان استعدادهم الكامل لالنخراط في إنجاح هذا الورش، في حين 
عملت اللجنة التقنية على عقد سلسلة من االجتماعات املوضوعية، 
تجاوزت 30 اجتماعا من أجل تتبع تفعيل كافة النقط ذات الطابع 

التقني والعملي لتعميم وتنزيل هذا الورش في ظروف جيدة.

كما انكبت مختلف القطاعات الوزارية املعنية على إدماج الفئات 
املهنية واألسر املعنية، وقد تميز هذا املجهود الحكومي بتعبئة مختلف 
مصالح  إحداث  على  العمل  خالل  من  والتقنية،  اإلدارية  املصالح 
مختصة مركزيا وجهويا بهدف مواكبة وتيسير الدعامات اللوجيستيكية 

الكفيلة.

تمكنت  فقد  والتنظيمية،  التشريعية  املواكبة  مستوى  على  أما 
الحكومة من تغيير وتتميم القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية اللي 
جا به السيد وزير الصحة، وإخراج 29 مرسوم تطبيق، وفق مقاربة 
للتأمين  موحد  نظام  إلحداث  أسا�سي  كمدخل  مضبوطة  استباقية 
اإلجباري على املرض، وهو ما ساهم في تمكين مجموعة من الفئات 
الجديدة من املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين 
يمارسون نشاطا خاصا من الولوج لخدمات التغطية الصحية وتأمينهم 
وذويهم من مختلف املخاطر الصحية وتعزيز استقرارهم العملي واملنهي 

مستقبال.

ديال   4 لفائدة  نوعية  نقلة  في تحقيق  النجاح  إلى هاذ  باإلضافة 
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في نظام املساعدة  الفئات املعوزة، املسجلة  املاليين ديال األسر من 

الطبية ديال "راميد" )RAMED2( والعمل على إدماجهم التلقائي، ابتداء 

من فاتح ديسمار، بما يضمن الحفاظ على مكتسباتهم االستشفائية في 

املؤسسات الصحية العمومية وتعزيز استفادتهم من نفس الخدمات 

وسلة العالجات التي يستفيد منها قطاع أجراء القطاع الخاص وموظفو 

القطاع العام.

وللتصدي ملختلف االختالالت التي عرفتها الفترة السابقة، بفعل 

غياب أنظمة فعالة للحكامة التقنية للتغطية الصحية اإلجبارية، فقد 

للقيام  االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  مؤسسة  تعبئة  تمت 

تدخلها،  اإلدارية وتحديث نمط  الالزمة ملختلف هياكلها  باملراجعات 

الجدد  املنخرطين  ملفات  بتلقي  املكلفة  الوسيطة  الهيئة  باعتبارها 

ومواكبة جميع املراحل األساسية لهاذ الورش، حيث تم تعزيز الهيكلة 

اإلدارية لهاذ املؤسسة والتأهيل ديال املوارد البشرية، عار التمكن من 

إحداث مديرية جديدة تعنى بالشؤون الصحية، مهمتها تقوية مهام 

الصندوق وإدارة املخاطر الطبية وتطوير شراكات وطنية وأخرى دولية، 

بما يؤهلها لتقديم خدمات ذات جودة لفائدة املرتفقين.

مقاربة  إرساء  على  العمل  تم  كذلك،  تدخالتها  نوعية  ولتجويد 

تواصلية جديدة لتحسين شروط استقبال املرتفقين، التي تقوم على 

االجتماعي  الورش  هاذ  بأهمية  املهنية  والهيئات  املواطنين  تحسيس 

الترابية  تمثيلياتها  توسيع  على  عالوة  الرئيسية،  ومكوناته  الجديد 

وإبرامها اتفاقيات شراكة مع مؤسسات ونقط القرب والحرص على 

ضمان التوازن املالي للنظام على املدى املتوسط والبعيد.

التي  الكبير  العمل  للوقوف عن كث5 حول  مناسبة كذلك،  وهي 

تشرف عليه مصالح هاذ الصندوق ديال الضمان االجتماعي، بفضل 

املجهودات املبذولة.

هنا تمكن الصندوق من:

- تعزيز نسبة املوارد البشرية عار توظيف أزيد من 1400 منص5 

إضافي خالل السنة املاضية؛

- إرساء خطة جديدة للتكوين األسا�سي لألطر اإلدارية؛

- إحداث مركز ملعالجة ملفات العمال غير األجراء؛

- إبرام شراكات مع مؤسسات القرب والوساطة، التي ستضطلع 

بمهام تحديد فئات العمال غير األجراء وتحويل معطياتهم الشخصية 

لفائدة الصندوق ديال )CNSS3(؛

- افتتاح تقريبا حوالي 47 وكالة جديدة للقرب وإطالق 45 وكالة 

متنقلة؛
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- إحداث 8000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير األجراء الجدد؛

- إحداث 2000 نقطة اتصال الستقبال ملفات التأمين اإلجباري 
على املرض وإحداث 4000 وكالة قرب خاصة بأداء االشتراكات، وهاذ 
ال�سي ساهم فيه الصندوق ديال )la6caisse, la6CNSS(، ولكن ساهمو 
فيه كذلك جميع الوزراء والقطاعات الوزارية املعنية اللي كيهمها هاذ 

ال�سي.

كاين بعض الوزارات هي اللي تتاخذ )les6dossiers( دبا عند ديال 
)l’AMO( في )les6directions( ديالها وهي اللي تتوصلهم السميتو.. وكاين 
اللي تيتعمل )direct( فمشكورين جميع القطاعات اللي ساهمو بجدية 

إلنجاح هذا املشروع.

حض بت بلسيدبت وبلسادة،

إن قناعتنا الثابتة بتأسيس الشروط الضرورية لرسم مالمح عهد 
سوى  يوازيه  ال  املغاربة  جميع  لفائدة  الصحية  التغطية  من  جديد 
املداخل اإلستراتيجية لضمان ديمومته  تثبيت  الدؤوب على  حرصنا 

املالية وضبط قنوات االستهداف بالنجاعة املطلوبة.

ففيما يتعلق بشروط االستدامة املالية، يج5 التأكيد في هذا اإلطار 
أن توسيع الحماية االجتماعية للعاملين، رهين بمراقبة محكمة إللزامية 
انخراط األجراء وكذا العاملين غير األجراء في الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي، مع االلتزام بمواكبة أرباب العمل ألداء استحقاقات األجراء 

في مواعيدها املحددة واتخاذ إجراءات زجرية عند االقتضاء.

ودعوني هنا أذكر، بأن فعالية واستمرارية هذا التحول النوعي، 
األجيال  ومستقبل  وأسرنا  أبنائنا  لفائدة  ثماره  اليوم  نتقاسم  الذي 
الصاعدة، يستلزم الحرص على إجبارية أداء االشتراكات في مواعيدها 
للتأمين املبني على معيار الدخل، حيث أن  املحددة، باعتباره نظاما 
الفئات الجديدة املشمولة باملقتضيات ملزمة بأداء واجباتها التضامنية، 
وفق ما هو محدد قانونا، لضمان االستفادة من خدمة الرعاية الطبية 
االجتماعية  املسؤولية  مبدأي  لتجسيد  منصفة  كآلية  يقدمها،  التي 

والتضامن الوطني.

 )AMO( ولعل هذه املقاربة املبتكرة هي التي مكنتنا من إطالق برنامج
على  القادرين  غير  األشخاص  اشتراكات  الدولة  تحمل  عار  التضامن 
سلة  نفس  من  واالستفادة  الصحي  للتأمين  ولوجهم  لضمان  أدائها، 
العالج التي يستفيد منها املؤمنون األجراء، مع الحفاظ على املجانية في 

خدمات القطاع الصحي العمومي.

فمن غير املعقول اليوم أن تستمر الدولة في تحمل نفقات الخدمات 
الصحية لفائدة العديد من األنشطة املهنية واملهن الحرة، ما دامت هي 
قادرة على املساهمة وأداء واجباتها التضامنية، وهو ما من شأنه أن 
يضعف من وثيرة استهداف األسر ذات الدخل املحدود والحيلولة دون 

تحقيق اإلنصاف االجتماعي بشكل عادل.
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ومن جان5 آخر، ولضمان تحسين حكامة ومردودية مختلف برامج 
االستهداف  تفعيل منظومة  في  الحكومة  انطلقت  االجتماعي،  الدعم 
تنويع  بهدف  املغربية،  اململكة  وأقاليم  عماالت  جميع  في  االجتماعي 
تنزيل  الحكومة  باشرت  حيث  الهشة،  الفئات  دعم  آليات  وتوسيع 
القانون  ديال  مضامين  تنفيذ  عار  باالستهداف،  الخاصة  السجالت 
72.18 الرامي إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل األسر واألفراد الراغبين 
في االستفادة من برامج الدعم االجتماعي، التي تشرف عليها اإلدارات 

العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.

ويأتي هذا التوجه الجديد في تدبير برامج دعم األسر محدودة الدخل، 
امللحة  الضرورة  التي حثت على  السامية،  امللكية  للتعليمات  تنفيذا 
لارنامج الدعم، عار إصالح حقيقي  إلعادة هيكلة العرض االجتماعي 
ملسار  التأسيس  بغية  حاليا،  املعتمدة  االجتماعية  والارامج  لألنظمة 
جديد من العمل االجتماعي الذي يرتكز حول الجودة من خالل املزيد 
من الدقة في وضع الارامج وتعميم إجراءات التتبع وتقييم اآلثار والتحفيز 
السجل  في  التسجيل  يعتار  النتائج، حيث  االبتكار وعلى تحقيق  على 
الوطني للسكان )RNP4( للحصول على املعرف املدني واالجتماعي الرقمي 
الخاص بهم خطوة اللي الزمة للتسجيل فيما بعد في السجل االجتماعي 
املوحد )RSU5( الحتساب املؤشر االجتماعي واالقتصادي لألسر، والذي 
يتم اعتماده لتحديد األفراد واألسر املستحقة والراغبة في االستفادة من 
مختلف برامج الدعم التي تقدمها الدولة بشكل شفاف، وفي مقدمتها في 
املستقبل )l’AMO(، التضامن والتعويضات العائلية التي نشتغل على 

تفعيلها ابتداء من هاته السنة.

ومن شأن التقيد بهذه اإلجراءات اإلدارية الجديدة، تعزيز االنخراط 
الجماعي في إنجاح هذا الورش، وألجل ذلك خصصت الدولة مصالح 
باملعلومات  مدهم  على  وتحرص  املواطنين،  إشارة  رهن  للخدمات 

ومواكبتهم خالل املراحل اإلجرائية.

واسمحوا لي هنا أن أشيد كذلك بالعمل الجبار الذي يشرف عليه 
ومجهوداتهم  تفانيهم  وعلى  السلطة  ورجال  والعمال  الوالة  السادة 
امليدانية وحرصهم الدؤوب على ضمان التقائية التدخالت على املستوى 
الترابي، مع السهر على مد املواطنين واألسر باملعلومات الضرورية وتتبع 

تنزيل هذا الورش في أحسن الظروف وفي أسرع اآلجال.

حض بت بلسيدبت وبلسادة،

إن توفير املداخيل الكارى لكس5 رهانات تعميم الحماية االجتماعية 
ببالدنا لن يكون ذا مردودية أو أثر حقيقي على املستوى امليداني دون 
وجود بنية استشفائية قادرة على مواكبة هذا التحول االجتماعي، هو 
ما يلتقي مع إحدى االختيارات اإلستراتيجية للحكومة والتي تهدف إلى 
إحداث تأطير صحي متكافئ على مجموع التراب الوطني لضمان رعاية 

4 Registre National de la Population
5 Registre Social Unifié

صحية مستدامة للجميع ضد األمراض واملخاطر الصحية بمختلف 
أنواعها، واستدراك التأخر الهيكلي في هذا املجال، السيما ما يتعلق 
ديال  اإلنتاج  قدرات  وتطوير  الصحية  واألطر  االستشفائية  بالبنيات 

األدوية واللقاحات واملستلزمات الطبية األساسية.

امليدان الصحي  التي عرفها  املتالحقة  التطورات  الرغم من  فعلى 
بنيوية  يعاني من مشاكل  باملغرب خالل السنوات األخيرة، فقد ظل 
يتمثل عنوانها البارز في صعوبة الولوج للعالجات والخدمات الصحية 

ال ترقى للحاجيات واالنتظارات.

كما تتوزع أهم مظاهر هذه االختالالت املسجلة في ضعف تجهيز 
املؤسسات الطبية العمومية وارتفاع كلفة األدوية والعالج باملؤسسات 
الوسطى  للطبقات  الشرائية  القدرة  مع  باملقارنة  الخاصة،  الطبية 

واملعوزة.

هذا، باإلضافة إلى عجز املنظومة الصحية على املستوى الجهوي 
وعدم قدرة العديد من الجهات على التكفل باملر�سى بسب5 التوزيع 
غير العادل للموارد البشرية واملادية على مستوى التراب الوطني، لذلك 
كان لزاما أن تنص5 الجهود الحكومية نحو بلورة مقاربة جديدة لحكامة 
التي  الكارى  األسس  أحد  باعتباره  الصحي،  القطاع  وتأهيل خدمات 
تهيكل تعاقدا مع املواطنات واملواطنين، عار السعي نحو إعادة النظر 
في مسار العالجات األساسية وإحداث تحول عميق في نوعية الخدمات 

الطبية املقدمة.

وتنفيذا للتعليمات امللكية السامية بهذا الخصوص، تقود الحكومة 
الحالية ورشا إصالحيا مبتكرا للقطاع، ليكون في مستوى ورش تعميم 
التأمين اإلجباري عن املرض وبرامج الدعم االجتماعي الالحقة، تستند 
باملنظومة  املتعلق  اإلطار  القانون  مضامين  إلى  الرئيسية  مكوناته 
الصحية الوطنية، الذي تم عرضه على أنظار صاح5 الجاللة، نصره 

هللا، وحظي باملوافقة من قبل مجل�سي الارملان.

وفي هذا اإلطار، أولت الحكومة عناية كاملة لهذا القطاع الحيوي، 
عار تحقيق تجاوب فعلي وتعبئة موارد مالية مهمة وتصوي5 اختياراتها 
امليزانياتية بدقة وباستباقية عار الرفع التدريجي من ميزانية الصحة في 
السنة األولى والثانية من واليتها، حيث بلغت 23 مليار و551 مليون ديال 
الدرهم سنة 2022، يعني بزيادة بين 2022 و2021 ديال 3 داملليار و741 
مليون ديال الدرهم، وهو ما تعزز كذلك من خالل هذا القانون اللي عاد 
صوتو عليه املالية ديال 2023، ليصل إلى 28 مليار ديال الدرهم، بزيادة 
قدرها 4.6 مليار ديال الدرهم مقارنة مع السنة الفارطة، ملي كتجمعهم 
بجوج تقريبا راه احنا فـ 8 مليار ديال الدرهم سنوية اللي تزادت لوزارة 

الصحة باش تواك5 املشاريع ديالها املهمة.

عالوة على تخصيص ما يناهز 9.5 مليار ديال الدرهم ملواكبة 4 مليار 
ديال األسر كتستافد من الخدمات ديال )l’AMO(، التضامن، الناس 
اللي كانو فـ"راميد" ودازو )l’AMO(، كاينة واحد الكلفة اللي هي داخل 
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الدولة اليوم اللي تتقام تقريبا بـ 9 مليار ديال الدرهم اللي هي سنويا، 
غرار  على  االستشفائية  للمؤسسات  الولوج  ليها  كتضمن  اللي  وهي 
 deux( كاينش  ما  اإلجبارية،  الصحية  التغطية  املستفيدين من  باقي 
اللي  الناس  يعني لجميع   )un6 seul6 traitement( كاين   )traitements

خصهم الصحة.

رافعات،   4 كتضمن  املقاربة  هاذ  مكونات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
11 إجراء محوري تستهدف تقوية هاذ املنظومة وتعزيزها لتستجي5 
فيها  انخرط  التي  الكارى  األوراش  نجاح  التحديات وضمان  ملختلف 

املغرب.

لهاذ اإلصالح تهدف العتماد حكامة جديدة تتوخى  الركيزة األولى 
تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة االستشفائية 
والتخطيط الترابي للعرض الصحي على كافة املستويات االستراتيجية 

املركزية والترابية، وهاذ ال�سي غا يجي من خالل:

- إحداث الهيئة العليا للصحة لتعزيز مهمة التأطير التقني للتأمين 
الصحية  املؤسسات  خدمات  جودة  وتقييم  املرض  على  اإلجباري 
السياسات  مختلف  في  الرأي  وإبداء  والخاص  العام  بالقطاعين 

العمومية الصحية؛

- إحداث املجموعات الصحية الترابية، اللي غادي تعطاها مهمة 
التعاون  آلية  ديال  والتقوية  الجهوي  الطبي  الارنامج  وتنفيذ  إعداد 

والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

- إحداث وكالة لألدوية واملنتجات الصحية؛

- وإحداث والوكالة املغربية للدم ومشتقاته؛

- ومراجعة املهام والوظائف والهيكلة ديال اإلدارة املركزية.

في حين تسعى الركيزة الثانية إلى تثمين املوارد البشرية، وهاذو كلهم 
راه تدارو ليهم )des6projets6de6texte( اللي هوما اليوم راه معروضين 
على الغرفتين والسيد الوزير غادي يقدم.. قدم �سي حاجة بعدا هاذ 

الصباح، بديتي اليوم، ياك؟ هاذ العشية، هاذ العشية.

الركيزة الثانية تسعى إلى تثمين املوارد البشرية، من خالل إحداث 
قانون الوظيفة الصحية - حتى هو قانون غادي يكون عندكم - لتحفيز 
الرأسمال البشري بالقطاع العام وتقليص الخصاص الحالي في املوارد 
الكفاءات  على  االنفتاح  عن  التكوين، فضال  نظام  وإصالح  البشرية 
وتحفيز األطر الطبية املغربية املقيمة كذلك هنا في املغرب وال في الخارج 

وحثها على العودة ألرض الوطن.

فبغالف مالي يفوق 3 مليار ديال الدرهم هذا ما داخلش فهاذيك 8 
مليار اللي تكلمت عليها قبيال ديال )la6santé( هاذي 3 مليار ديال الدرهم 
وقعات الحكومة على اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة 
من 17.4 لكل 10.000 نسمة املسجل سنة 2021 إلى 24 لكل 10.000 
نسمة بحلول 2025، ونوصلو إن شاء هللا لـ 45 في أفق سنة 2030، 

لهذا باش يكون التوافق واملعايير ديال املنظمة العاملية للصحة اللي هي 
اليوم محددة في 23 من مهنيي الصحة لكل 10.000 نسمة، عالوة على 
مضاعفة العاملين في القطاع الصحي من 68.000 سنة 2022 إلى أكثر 
من 90.000 بحلول tout6ce6qui6est6paramédical( ،2025(، وهو ما 
يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الط5 والصيدلة وط5 األسنان 
مرتين وعدد خريجي املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة 3 
مرات، )on6va6tripler6le6nombre( ديال الناس اللي غادي يتخرجو من 
هاذ املعاهد، إضافة إرساء هندسة جديدة للتكوين األسا�سي في كليات 
الط5 والصيدلة وط5 األسنان وإحداث 3 كليات للط5 والصيدلة و3 
مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية، بني مالل وكلميم وإن 

شاء هللا الداخلة مازال جاية في الطريق.

الركائز، فهي موجهة نحو  4 ديال  الثالثة، قلنا كاين  الركيزة  أما 
تأهيل العرض الصحي بما يستجي5 النتظارات املغاربة، بغية تيسير 
الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها والتوزيع العادل للخدمات 
االستشفائية، عار التراب الوطني عار إصالح مؤسسات الرعاية الصحية 
مسلك  احترام  إللزامية  التأسيس  ثم  املستشفيات،  وتأهيل  األولية 

العالجات وإحداث نظام العتماد املؤسسات الصحية.

وأما الركيزة الرابعة هي الرقمنة، )la6digitalisation( ديال املنظومة 
الصحية الوطنية، عار إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع 
باملنظومة  الخاصة  األساسية  املعلومات  كافة  واستغالل  ومعالجة 
الصحية، وذلك في أفق الحرص على تجميع مختلف خدمات املسار 

العالجي.

وختاما، أود أن أؤكد ملؤسستكم املحترمة وعار كل مختلف مكونات 
الرأي العام الوطني بأن مسألة ترسيخ التقدم الديمقراطي والتنموي 
الكرامة  وتعزيز  الوطني  االقتصاد  لتحول  أسا�سي  كمدخل  لبالدنا 
والعدالة االجتماعية، لن يتأتى دون مواصلة بذل التضحيات الضرورية 
والتحلي بروح اإلبداع واالبتكار وتحقيق التعبئة الجماعية املسؤولية 

لكل أفراد املجتمع املغربي.

فاملؤكد اليوم أن النموذج اإلصالحي املغربي، تحت القيادة الرشيدة 
لصاح5 الجاللة امللك نصره هللا، أبان فعال عن إشعاع استثنائي، وذلك 
باعتراف واضح على الصرحين الدولي واإلقليمي، إذ بفضل قوة وصمود 
اختياراته استطاع مواجهة تحديات العصر والتحوالت االنتقالية التي 
بالرهانات  أبانت بالدنا في سنة حافلة  تعرفها جل املجتمعات، فقد 
االستراتيجية، وقد  التنموية ورؤيتها  نجاعة خياراتها  والتحديات عن 
تجلى ذلك من خالل القدرة على إطالق إصالحات كارى اجتماعية، 
اقتصادية، دون املساس بالتوازن أو املكتسبات، وفق رؤية إصالحية 

متجددة في طور دولة املؤسسات.

في هذا  األولى  النقطة  الختام ديال هذه  في هذا  املناسبة،  وبهذه 
التدخل األولي، أريد أن أشكر الجميع يعني الحكومة اللي عملت واحد 
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ديال  الوزارة  وبالخصوص  بالضبط  وأشكر  كبير،  هو  اللي  املجهود 
الصحة وكذلك الوزارة ديال املالية، ووزارة الداخلية على واحد العمل 
كبير اللي قامو به، واللي أشرفت عليه شخصيا، ألنه كما تتشوفو عندك 
2 ديال )les piliers(، خصك تعطي للناس )l’assurance( باش تقدر 
تاخذ )le6service( ديالها وتشتغل ويدوز ذاك ال�سي في أحسن الظروف.

وها انتوما الحمد هلل شفتو األمور كفاش دازت، وخص كذلك باش 
تكون الصحة ديالنا ال القطاع الخاص وال القطاع العام، تنشوفو بأن 
القطاع الخاص االستثمارات تلو االستثمارات، هذاك ال�سي تيفرح راه 
غاديين له، إن شاء هللا، ولكن القطاع العام واحد املجهود كبير اللي 
غادي يقوم به ابتداء، إن شاء هللا، من هاذ )les textes( اللي غادي 
يكونو عندكم، غادي يخرجو وغادي يمكن ينزلهم، ألن هو بدا وتيشتغل 
هاذي شهور، وغادي نشوفو، إن شاء هللا في هاذ السنوات اللي جاية 
خصوصا العامين اللي جاية ما غاديش يبان الخدمة هاذ العام كلها، 
ولكن تبان )dans6les6deux6ans6à6venir( واحد التحول في النظام ديالنا 

الصحي، اللي هو غادي يكون جد مهم للساكنة واملواطنين.

وشكرا.

بلسيد بل ئيس:

شك ب بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم.

وننتقل إلى مداخالت الفرق واملجموعات الارملانية وغير املنتسبين، 
تعقيبا على جواب السيد رئيس الحكومة.

وأبدأ بأول متدخل عن فريق التجمع الوطني لألحرار.

تفضل السيد املستشار.

بملستشار بلسيد محمد بودس:

بسم هللا بل حمن بل حيم.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمين،

بلسيدة وبلسادة بملستشارين بملحترمين،

املناسبة  هذه  أستغل  أن  الحكومة،  رئيس  السيد  لي،  اسمحوا 
الدستورية الهامة ألهنئ جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا بحلول 
السنة األمازيغية الجديدة، سائال املولى عز وجل أن ينعم على جاللته 

بموفور الصحة والعافية، ويجعلها سنة خير ونماء وازدهار لبالدنا.

كما أهنئكم، السيد رئيس الحكومة املحترم، بهذه املناسبة، ومن 
والسادة  والسيدات  الوزراء  والسادة  السيدات  كافة  أهنئ  خاللكم 
املستشارين املحترمين واملغاربة جميعا بهذه السنة، بعدما احتفلتم بها 

صباح اليوم بمدينة الخميسات.

كما تأتي هذه املناسبة باملوازاة مع تخليد ذكرى تقديم وثيقة املطالبة 
باالستقالل، التي تشكل إحدى املحطات الرئيسية من تاريخ الكفاح 
الوطني، الذي خاضه الشع5 املغربي إلى جان5 ملوك الدولة العلوية 
الشريفة، بدءا بجاللة املغفور له محرر األمة محمد الخامس خلد هللا 
ذكره، والتي جسدت التحام ملك وشع5 من أجل الحرية واالنعتاق 
 بامللك الراحل الحسن الثاني قدس 

ً
وإنهاء التواجد االستعماري، مرورا

هللا روحه باني املغرب الحديث، إلى جاللة امللك محمد السادس حفظه 
هللا، الذي يواصل إنجازات والده، بعدما خلق ثورة في البناء والتشييد 

على كافة املستويات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والقانونية.

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

ونحن في مستهل هذه السنة الجديدة، يحق لنا أن نفتخر باألداء 
املتميز لحكومتكم بالرغم من أنها سنة مليئة بالتحديات واإلكراهات، 
سنة الاليقين سنة التفاوتات االقتصادية واالجتماعية، أنهكت بشكل 
كبير اقتصاد كاريات الدول، سنة التذبذبات املناخية وما صاحبها من 

جفاف، سنة االضطرابات السياسية واالقتصادية بين روسيا وأوروبا.

َفْت موجات ارتفاع أسعار غير مسبوقة في مختلف 
َّ
ل
َ
عوامل كلها، خ

املواد األولية، بالرغم من كل ذلك نعتارها في فريق التجمع الوطني لألحرار 
سنة مرجعية في أداء املالية العمومية، سنة األولويات واإلنجازات، سنة 
إقرار التغطية الصحية بامتياز لكافة املغاربة، رفعتم فيها شعار "وطن 
بدون تفاوتات ب تماعية"، لذلك البد أن ننهئ أنفسنا وأن نهنئكم، 
السيد رئيس الحكومة، على إرادتكم القوية في تنزيل ورش التغطية 
الصحية بمنطق استحضرتم فيه التوجيهات امللكية الصارمة، منطق 
تجاوزتم فيه التحجج باإلكراهات والتراكمات، كما فعل البعض سابقا 
لتارير فشله، واجهتم األزمة بشجاعة وجرأة وباشرتم اإلصالح ِبَنَفِس 
التفاؤل، أشرفتم بصفة شخصية على هذا الورش بمنهجية متميزة 

ومضبوطة وهي:

املرتبطة  القوانين  ومناقشة  إحالة  لتفاصيل  الدقيقة  املتابعة   -
بالتغطية الصحية، والتي همت كافة فئات املجتمع من خالل إصدارها 
لترسانة قانونية تشريعية وتنظيمية غير مسبوقة إلى حين نشرها في 

الجريدة الرسمية؛

- السهر على إخراج مشاريع القوانين املؤطرة للمنظومة الصحية 
التي تضمنها قانون اإلطار وعددها خمسة، مهنئينكم على  الوطنية، 
غرفتي  على  إحالتها  تمت  حيث  بها،  خرجت  التي  القياسية  السرعة 
الارملان أواسط األسبوع املا�سي، وسيتم تقديمها مباشرة بعد االنتهاء 

من هذه الجلسة داخل اللجنة املختصة؛

- توفير موارد إضافية للخزينة ملواصلة الزيادة في ميزانية القطاع 
وتزويده باملوارد البشرية الضرورية.

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

إن هذا املجهود الكبير املحقق في ظرف زمني وجيز، املتميز بالنجاعة 
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والدقة املطلوبتين، يبين بامللموس مدى إصراركم وحرصكم على تنزيل 
هذا الورش املجتمعي الذي كان بالنسبة للمغاربة مجرد حلٍم، وهو ما 
يتطل5 منا جميعا أن نصفق له بحرارة معترفين بنجاحكم فيه، فلكم 
أن تتخيلوا معي، أيها السيدات والسادة، أن تتمكن فئات عديدة من 
الفالح،  واإلسكافي،  التقليدي  والصانع  والنجار  كامليكانيكي  املهنيين 
الصياد، الحداد، السائق املنهي، األجير ومختلف البسطاء من مجتمعنا 
من استرجاع نسبة مهمة من تكاليف االستشفاء والتحاليل واألدوية، 

مقابل تأدية واج5 اشتراك شهري بسيط.

املعوزة،  الفئات  تستفيد  أن  أيضا  معي  تتخيلوا  أن  لكم  كما 
التي كانت خاضعة لنظام "راميد"، من نفس املزايا مع تحمل الدولة 
الجزئي  التعويض  من  االستفادة  من  وتمكينهم  اشتراكهم  لواجبات 
عن مصاريف العالج املجراة في املؤسسات الصحية التابعة للقطاع 
الخاص ومصاريف األدوية والتحاليل الطبية وصور األشعة وغيرها من 
َجات والنس5 املعمول 

َ
ِة الِعال

َّ
الخدمات، التي كانت كلها مؤداة طبقا ِلُسل

بها، شأنهم في ذلك شأن كل املغاربة والتي ابتدأت منذ فاتح دجنار 
املا�سي.

اللحظة  هذه  أجل  من  املسبوق  غير  اإلنجاز  بهذا  نفتخر  أن  لنا 
التاريخية التي أعلنتم من خاللها، السيد رئيس الحكومة، عن إقرار 
التغطية الصحية الشاملة لكافة املغاربة، وهي إحدى أهم االلتزامات 
التي تعاهدتم على تحقيقها معهم، وهو ما يبين سرعة تنفيذ الحكومة 
اللتزاماتها حتى تكون على انسجام تام مع طموحات وانتظارات املغاربة.

حكومة حريصة على أن تكون قريبة من املواطن البسيط وتتفاعل 
مع قضاياه وانشغاالته العادلة، تشتغل بصمت دون أن تكترث لكل 
أصوات  عملها،  لتبخيس  الفرص  دائما  تتحين  التي  النشاز  أصوات 
تحقيق  في  أمال  البعض  ينهجها  التي  التضليل،  وحمالت  التشويش 

مكاس5 سياسية عاجزون عن اإلتيان ببدائل لها.

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

إن ما قمتم به من إجراءات ُمَواِكَبة لضمان استفادة املغاربة من 
نظام التأمين األسا�سي االجباري عن املرض َيهدف باألساس الى تذليل 
كل الصعوبات التي قد تحول دون استفادتهم من هذا االمتياز، وذلك 
من خالل إعادة النظر في منظومتنا الصحية وإدارتها بعدما، جعلتم 
من النهوض بهذا القطاع ورشا مستعجال، ظل لسنوات مطلبا شعبيا 
دعامة  ليكون  كبيرة  بجرأة  باشرتموه  فقط،  لالستهالك  وجماهيريا 
أساسية في تنزيل ورش الحماية االجتماعية للمغاربة، عار اإلجراءات 

التي أعلنتم عليها وهي:

- اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين؛

- ضبط عمل الفاعلين؛

- إعادة النظر في التخطيط الترابي الصحي؛

- تثمين املوارد البشرية والبحث في آليات انخراطها من خالل إحداث 
قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام، مع 
االنفتاح على الكفاءات الطبية األجنبية وتحفيز األطر الطبية املغربية 

املقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن؛

- تأهيل العرض الصحي عار تيسير الولوج للخدمات الطبية وتعزيز 
جاذبية املؤسسات االستشفائية والرفع من جودتها؛

- رقمنة املنظومة الصحية عار إحداث منظومة معلوماتية مندمجة 
الخاصة  األساسية  املعلومات  كافة  واستغالل  ومعالجة  لتجميع 

باملنظومة الصحية؛

والتمريضية  الطبية  لألطر  املادية  باألوضاع  النهوض  مواصلة   -
في سابقة هي األولى من نوعها، مع استفادة حوالي 19 ألف موظفة 
وموظف من الترقية في الدرجة والرتبة، وما يعكس االهتمام الكبير الذي 
م أن أي إصالح لن يتأتى إال 

ُ
تولونه للموارد البشرية بالقطاع هو اعتباُرك

بتحسين األوضاع املادية واالجتماعية للشغيلة وتحفيزهم؛

- تشييد كلية ط5 ومستشفى جامعي بكل جهات اململكة، وذلك 
بتخصيص امليزانية املطلوبة لهذا الغرض، مشيدين بما جاء في مشروع 
قانون املالية، عار تخصيص مبالغ إضافية ستمكن من فتح العديد من 
الوحدات االستشفائية وإعادة تأهيل 1400 مؤسسة، وهو ما سيمكننا 

من سد الخصاص باملناطق النائية.

أليست هذه مرتكزات ثورية تستدعي نقد العشرية السابقة والتي 
ظل فيها القطاع الصحي ضحية لشعارات؟

ومع ذلك، نرى أنه من االستعجال معالجة بعض االختالالت التي 
ت�سيء لهذه املنظومة، والتي يج5 التخلص منها، وهي معضلة الغيابات 
بات  الذي  األمر  والنائية،  القروية  املناطق  في  الطبية  لألطر  املتكررة 
مقلقا، يستوج5 اإلسراع بإخراج املرسوم املتعلق بوحدات الحراسة 
الليلية، مسجلين أسفنا لهزالة التعويضات التي يتقاضاها املمرضون 
واألطباء في هذا الصدد، ناهيك عن سوء التوزيع والتدبير الذي يعرفه 

القطاع.

فمن أبرز مظاهره السلبية تمركز أغل5 األطباء باملدن الكارى دون 
مراعاة للعدالة املجالية التي طاملا نادينا بها، مؤكدين في هذا الباب على 
ضرورة إشراك أطباء القطاع الخاص في هذا الورش واستثمار أدواره في 
تقليص الخصاص، وهنا، السيد رئيس الحكومة، مطالبون بجمع أطباء 
القطاع الخاص مع العام، ومحو هذا التمييز وجعل الجميع ينخرط في 
هذا الورش بمنطق َيْنَصِهُر الجميع في إنجاحه، إذ ال يعقل أمام كل هذه 
الجهود أن يبقى هذا التقسيم غير املارر وما يصاحبه من نقاش عقيم 
حول أدوار كل منهما، علما أنهما يؤديان نفس الدور ونفس الوظيفة، مع 
إعادة النظر في طريقة انتخاب الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء من 

خالل اإلسراع في تعديل القانون املؤطر للهيئة.
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 ضرورة إصالح السياسة الدوائية ومراكز تحاقن 
ً
مستحضرين أيضا

الدم بضمان ولوج الفقراء إليها وفق نظام الوكاالت، بحيث أن هاتين 
واملنتجات  األدوية  ولجميع  للدم  والسالمة  الجودة  ستوفر  الوكالتين 
ْم تعزيز الصناعة 

ُ
ْيك

َ
َعل الصحية، وستقلص التبذير، وهو ما يفرض 

الوطنية لألدوية، وتحيين الترسانة القانونية الوطنية الخاصة بالدواء 
توحيد  إلى  تهدف  النجاعة،  تتوخى  تدبيرية  حكامة  وإقرار  والصيدلة 
بالصيدلية  الخاص  الصندوق  إصالح  مع  املناقصات،  إجراءات 
املركزية، وهو ما كنا ننادي به دائما من هذا املنار أثناء مناقشتنا مليزانية 
قطاع الصحة في أفق مواصلة اإلصالح الضريبي على األدوية، الذي 
طال5 به فريق التجمع الوطني لألحرار في العديد من املحطات بإلغاء 
الضريبة على القيمة املضافة على األدوية، بتنسيق مع وزارة املالية، 
الذي  إيجابي مع مقترحاتنا، كاإلعفاء  تفاعلت مشكورة بشكل  والتي 

َمم. شمل دواء الفيروس الكبدي والسرطان والصَّ

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار نثمن كل هذا الرصيد االجرائي 
املنجز في سبيل تمكين املغاربة من التغطية الصحية اإلجبارية بجميع 
فئاتهم وحمايتهم من املخاطر التي تهدد صحتهم، معتارين هذا اإلنجاز 
وزارة  في  حققتم  بما  يذكرنا  ما  وهو  االجتماعية،  الدولة  ركائز  أحد 
الفالحة والصيد البحري واملياه والغابات من إنجازات خرافية والتي 

ظلت لسنوات طابوهات.

متأكدون بأنكم ستسعون إلى إصالح باقي القطاعات األخرى ِبَنْفِس 
املنطق وِبَنْفِس الروح، في أفق تحقيق إصالح شامل للمرفق العام، 
 يرتكز على الشجاعة والفعالية.

ً
 جديدا

ً
 تدبيريا

ً
َفسا

َ
الذي يحتاج اليوم ن

وشكرا.

بلسيد بل ئيس:

شك ب بلسيد بملستشار بملحترم.

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

تفضل السيد الرئيس.

بملستشار بلسيد بلخمار بمل ببط:

بسم هللا بل حمن بل حيم.

وبلصالة وبلسالم على أش ف بمل سلين.

بلسيد رئيس بملجلس بملحترم،

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة أعضاء بلحكومة بملحترمون،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

أود بداية أن أتقدم باسمي الخاص ونيابة عن كافة أعضاء فريق 

األصالة واملعاصرة بمجلس املستشارين بالتهاني الحارة لكافة املواطنات 
العلي  السنة األمازيغية، متمنيا من  واملواطنين بمناسبة حلول رأس 
محمد  امللك  الجاللة  لصاح5  والعافية  الصحة  يديم  أن  القدير 
السادس نصره هللا، وأن يحفظ بالدنا من أي مكروه، وينعم على شعبنا 

بالتقدم واالزدهار.

وبهذه املناسبة أود ونثمن عاليا املبادرة التي انطلقت اليوم بمدينة 
الخميسات والرامية إلى إطالق مشروع تعزيز استعمال اللغة األمازيغية 

في اإلدارات العمومية.

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

تعيش اململكة املغربية في هذه املرحلة من تاريخها سلسلة ذهبية 
املتبصرة  والرؤية  السامية  القيادة  تحت  الوطنية،  اإلنجازات  من 
واالستباقية لصاح5 الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، فإذا 
ْبَهرنا العالم ُمؤخرا بُمستوانا الرفيع في كل من رياضة كرة القدم 

َ
نا قد أ

ُ
ك

في مونديال قطر 2022 وتأهل املنتخ5 املغربي للمربع الذهبي، وذهبية 
رياضة ألعاب القوى 2022 لـ 3000 متر موانع وفي مجاالت أخرى، فإن 
هذه اإلنجازات لها أرضية خصبة تغذيها في السياسة واالقتصاد كما 
غذيها في الثقافة واالجتماع، فكل إنجاز هو وليد رؤية متبصرة، وعمل 

ُ
ت

عميق ودؤوب وجاد.

حول أزمة 
ُ
لذلك، يج5 أال نن�سى أن اململكة املغربية استطاعت أن ت

"كوفيد-19" إلى لحظة وعي وطني، شكل رافعة لسياسة وحدت املجتمع 
من أجل نموذج تنموي جديد.

في  امللك حفظه هللا  يتردد جاللة  لم  وبعد "كوفيد-19" مباشرة، 
إجراء االنتخابات في موعدها الدستوري، ُمعارا بذلك عن إيمانه العميق 
كان  وبالفعل  املغربية،  السياسة  للحياة  وحيد  كخيار  بالديمقراطية 
إنجاز انتخابات تعددية أفرزت خريطة سياسية حزبية واضحة أعطت 
للمغرب حكومة منسجمة قوية لها برنامج اقتصادي واجتماعي وبيئي 
ال سابقة له، وكانت بالفعل هذه الحكومة حكومة الشجعان وحكومة 
النتائج، حيث ما إن تسلمت مقاليد القرار الحكومي، حتى اشتغلت في 
ظروف دولية جد صعبة، وكان إنجاز الحكومة أن تمسكت بارنامجها 
اإلصالحي، ومضت في تنزيل الدولة االجتماعية وسياسة تحافظ على 

التوازن املاكرو-اقتصادي وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين.

املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  معكم،  نناقش  نحن  ها  واليوم 
مقتضيات وواقع السياسة االجتماعية ببالدنا.

لقد قال جاللته في خطابه، بمناسبة عيد العرش املجيد، بتاريخ 
31 يوليوز 2021 "... إن بلعنافة بلتي أعطيها لصحة بملوبطن بملغ بي، 
وسالمة عائلته، هي نفسها بلتي أخص بها أبنائي وأس تي بلصغيرة" 
)انتهى خطاب صاح5 الجاللة(؛ لذلك قام جاللته بتحديد استراتيجية 
ثاقبة لبناء أسس الدولة االجتماعية وفي قلبها تعميم التغطية الصحية 

األساسية لفائدة كل املغاربة.
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بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

الحالية عملت  الحكومة  أن  على  النزهاء  وكل  العقالء  كل  يشهد 
دراتها إلقرار سياسة 

ُ
بكل طاقاتها وكفاءاتها، وجندت كل إمكانياتها وق

اجتماعية واقعية ومستدامة لبناء أسس الدولة االجتماعية، فأهداف 
شعارا  الحكومة  سياسة  في  تبق  لم  واالجتماعية  الصحية  التغطية 
رجمت على أرض الواقع بتدابير مالية وقوانين ومراسيم 

ُ
فقط، بل ت

ومؤسسات أعطت للفئات الشعبية املختلفة ُمكتسبات عديدة وفعالة 
من أجل حماية الحق في الصحة، وهذا إنجاز عظيم وتاريخي.

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

زكي باعتزاز 
ُ
إننا في فريق األصالة واملعاصرة بمجلس املستشارين ن

ثمن عاليا، ونتفاعل إيجابا مع ما جاء في عرضكم القيم حول تفعيل 
ُ
ون

الدولة  أسس  لترسيخ  باملغرب  واالجتماعية  الصحية  التغطية  ورش 
توجيهات  بتفعيل  الحكومة  التزامات  بافتخار  ثمن 

ُ
ن كما  االجتماعية، 

الدولة  إقرار  في  السادس حفظه هللا،  امللك محمد  الجاللة  صاح5 
االجتماعية، والذي يهدف إلى توفير التغطية االجتماعية والصحية ملا 
يزيد على 22 مليون مغربي - أعيد 22 مليون مغربي - كانوا ال يتوفرون 
قبل 2022 على أي حماية اجتماعية، وبما أن العرض الذي قدمتموه 
اليوم، يحمل العديد من املؤشرات اإليجابية والتي تحمل الصدقية، 
الارمجة  على  والقدرة  التنزيل  ُحسن  مستوى  على  بالنجاعة  وتتحلى 
والتفعيل، حيث نعتار ما تحقق وما سيتحقق ُيشكل ثورة اجتماعية 

مغربية حقيقية وُمميزة، على ثالثة مستويات:

أوال، ثورة في سياق دولي حالي، ِسَمُته البارزة عدم االستقرار الجيو 
سيا�سي وعدم اليقين الصحي والبيئي؛

باملقارنة مع تجارب دولية، حيث أن املغرب والحمد  ثانيا، ثورة 
هلل قطع أشواطا كبيرة خالل السنتين املاضيتين على مستوى مختلف 

التصنيفات الدولية ذات الصلة باملنظومة الصحية؛

ثالثا، ثورة على مستوى اإلنجازات وااللتزامات الواقعية.

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

إننا نثمن عاليا وبفخر واعتزاز ما حققته الحكومة مظهرة عزمها 
القوي على تعزيز أسس الدولة االجتماعية، إذ نسجل:

أوال، تخصيص أزيد من 9.5 ماليير درهم من ميزانية الدولة بموج5 
قانون املالية لسنة 2023، وجهت لتحمل أعباء االشتراك في التغطية 
الصحية اإلجبارية بالنسبة لألشخاص غير القادرين على أداء واجبات 

االشتراك؛

ثانيا، تتحمل ميزانية الدولة كافة تكاليف عالج واستشفاء هؤالء 
املؤسسات  في  االشتراك  واجبات  أداء  على  القادرين  غير  األشخاص 
واملكلفة،  املزمنة  باألمراض  املتعلقة  خصوصا  العمومية،  الصحية 
وهو ما يضمن إخراج 4 ماليين أسرة - أعيد 4 ماليين أسرة - في وضعية 

هشاشة؛

لألطر  املادية  الوضعية  بتحسين  الحكومة  بالتزام  الوفاء  ثالثا، 
الطبية؛

رببعا، فتح باب التأمين الصحي واملعاش لفائدة 3 ماليين مواطن 
ومواطنة، وهو ما سيضمن التأمين الصحي وتوفير املعاش لفائدة ما 

يناهز 8 ماليين مغربي ومغربية؛

خامسا، فتح باب التأمين واملعاش أمام ما يقرب من 11 مليون 
بالخدمات وسلة العالجات  مغربي ومغربية وذوي الحقوق املرتبطين 
جراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام؛

ُ
نفسها التي يستفيد منها أ

سادسا، تسريع وتيرة االشتغال من أجل إخراج السجل الوطني 
للسكان والسجل االجتماعي املوحد سنة 2023 عوض 2025.

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

لقد أصبحت األوراش الكارى ذات األبعاد السياسية واالقتصادية 
ركاء 

ُ
واالجتماعية، تفرض علينا جميعا كأحزاب سياسية وكحكومة وش

اجتماعيين ومؤسسات دستورية التحلي باإلخالص وبالعمل الدؤوب 
والفعال  االيجابي  االنخراط  يرافقها من ضرورة  وما  النية  ثم  بالنية 
في مواكبة هذه األوراش، والعمل على تحقيق األهداف االقتصادية 
واالجتماعية املرجوة منها، ومراعاة األجندات الزمنية لتحقيقها، لكي 

نحقق آمال األمة املغربية ورؤية جاللة امللك والتزامات الحكومة.

ثمن عاليا ما حققته الحكومة الحالية 
ُ
نوه ون

ُ
ومن أجل ذلك كله ن

من ثورة اجتماعية غير مسبوقة في تفعيل كل هذا، فنجاح الحكومة 
هو نجاح اململكة املغربية، وأقول لكم، السيد رئيس الحكومة املحترم، 
"سير – سير – سير.." من أجل تغطية صحية وحماية اجتماعية للجميع.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلسيد بل ئيس:

شك ب بلسيد بل ئيس بملحترم.

أعتذر عن املقاطعة.

الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

تفضل السيد املستشار املحترم.

بملستشار بلسيد محمد زيدوح:

بسم هللا بل حمن بل حيم.

بلسيد بل ئيس،

بلسيد رئيس بلحكومة،

بلسادة أعضاء بلحكومة،

زمالئي وزميالتي بملستشارين،
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البداية، البد أن أهنئ الشع5 املغربي بمناسبة حلول السنة  في 
األمازيغية الجدية، متمنيين املزيد من الرفاهية واألفراح، تحت القيادة 

السامية لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

يشرفني أن أتدخل اليوم باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 
للتفاعل مع جوابكم، السيد رئيس الحكومة املحترم، ولعرض وجهة نظر 
الفريق ومن خالله حزب االستقالل في موضوع تفعيل ورش التغطية 

الصحية واالجتماعية لترسيخ أسس الدولة االجتماعية.

بداية، البد أن نشيد عاليا بأن الصحة اليوم قد أصبحت في صل5 
وأولوية السياسات العمومية في حكومتكم، مما من شأنه أن يساهم 
في تعزيز ركائز الدولة االجتماعية، بقيادة ورعاية جاللة امللك محمد 

السادس نصره هللا.

واليوم، وبفضل تسريع الحكومة لوثيرة االشتغال من أجل إخراج 
السجل الوطني للسكان والسجل االجتماعي املوحد سنة 2023 عوض 
سنة 2025، سيساهم ذلك في تيسير التنزيل األمثل للمنظومة الصحية.

الترسانة  إعداد  في  املسبوق  غير  التشريعي  املجهود  نسجل  كما 
اإلطار  القانون  الصحية:  املنظومة  بورش إصالح  املتعلقة  القانونية 
الخمس،  القوانين  مشاريع  الوطنية،  الصحية  باملنظومة  املتعلق 
املجموعة الصحية الترابية والوظيفة الصحية والهيئات العليا للصحة 

والوكالة الوطنية لألدوية واملنتجات الصحية والوكالة الوطنية للدم.

بلسيد بل ئيس،

بلسيدبت وبلسادة،

في  للمساهمة  إرادته  منطلق  ومن  االستقاللي،  الفريق  تقدير  وفي 
إلى  بالنظر  التنموي،  االستراتيجي  امللكي  الورش  هذا  وإنجاح  تفعيل 
حجم وقيمة النتائج املحققة واإلجراءات واملشاريع والتدابير املتخذة، 
فإن إنجاح تعميم التغطية الصحية وتحسين شروط ولوج املواطنين 
إلى الخدمات الصحية يستوج5، فضال عما سبق، العمل على التأهيل 
منذ  املتراكمة  النواقص  وتجاوز  الوطني  الصحي  للنظام  الحقيقي 

سنوات.

ببعض  أوفيكم  الحكومة،  رئيس  السيد  مداخلتكم،  مع  وتفاعال 
النقط التي نعتارها أساسية:

أوال، ضرورة العمل على مراجعة التعرفة املرجعية الحالية، والتي 
تحول دون تحقيق العدالة الصحية املأمولة، ذلك أنها من إقرارها سنة 
1998 وأيضا مراجعة سنة 2006 كان من املقرر أن تتم إعادة النظر 
فيها بشكل دوري كل 3 سنوات، خصوصا وأن العديد من العالجات 
واألمراض كانت خارج نطاق التعرفة، عالوة على أن عددا من األمراض 

.)la CNSS et la CNOPS( ال تشملها التغطية لكل من

أضيف إلى ذلك أن حتى االتفاقية ديال 2020 كانت تشمل فقط 
اإلنعاش والفحوصات الطبية، ومع ذلك لم تجد طريقها إلى التفعيل، 

وهو أمر أصبح اليوم متجاوز في ظل السعي إلى تعميم التغطية الصحية، 
لذلك نعتار أن مراجعة التعرفة املرجعية هي حماية القدرة الشرائية 
للمواطنين، الذي يتحمل أزيد من 50% من مصاريف العالج، وهو ما 
من شأنه تسهيل الولوج املشمولين بالتغطية الصحية للمستشفيات 
واملعقولة  الحقيقية  العالج  تكلفة  وفق  والخصوصية،  العمومية 

واملتناسبة مع املصاريف الحقيقية للعالج.

العادل  الصحي  العرض  ضمان  الحكومة،  رئيس  السيد  ثانيا، 
التفاوتات  من  يحد  اململكة  تراب  مجموع  مستوى  على  واملنصف 
املجالية، من خالل إحداث وتوطين البنية التحتية واملنشآت الصحية، 
وكذا التجهيزات البيوطبية في إطار خريطة صحية جهوية للقطاع العام 
والخاص، تسمح بتحديد أولويات االستثمار في مجال الصحة والحماية 
العرض  تعزيز  في  يساهم  بما  الجهات،  كل  مستوى  على  االجتماعية 

الصحي الجهوي وتقليص الفوارق املجالية.

لفائدة  تحفيزية  مشجعة  تدابير  وضع  على  العمل  من  البد  وهنا 
القطاع الخاص للتوجه نحو الجهات التي تعرف خصاصا في الخدمات 
الصحية، وفقا لدفتر تحمالت دقيق وذلك لتشجيع االستثمار في املناطق 
والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي، ألن االستثمارات التي 
نراها اليوم، السيد رئيس الحكومة، تتركز أساسا على املدن الكارى، 
طنجة، الرباط، فاس، الدار البيضاء، مراكش، إلى غير ذلك، وهاذ أمر 
ال يحترم العدالة املجالية، ولذلك الخريطة الجهوية والوطنية أصبحت 

شيئا ملحا، سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام.

استمراريتها  الصحية  التغطية  أن  الحكومة،  رئيس  السيد  ثالثا، 
ترتكز على األداءات املخصصة من طرف الدولة، مع مراعاة التغيرات 
في األثمنة للمعدات الطبية واملستهلكة، مع احتمال ارتفاع مصاريف 
العالج، وهنا نريد أن نعرف كيف ستتعامل الحكومة مع هذه املتغيرات؟ 
املالية  التوازنات  في  األسا�سي  االنخراط  أن تحصيل مستحقات  كما 
مسألة  "راميد"  من  املستفيدين  البيانات  قواعد  تنظيف  وأن  دون.. 

أساسية حتى يكون التعميم عاما وشامال.

إن نجاح هذا الورش الكبير رهين بنشر فعال لهذا اإلصالح والحكامة 
الجيدة واملراقبة املستمرة وصيانة املستشفيات الجامعية والجهوية 

واإلقليمية.

رببعا، بملوبرد بلبش ية: السيد رئيس الحكومة هذا مشكل دولي، 
وليس مشكل خاص باملغرب، ولكن البد أن نأخذه بعين االعتبار، ألنه 
أسا�سي في نجاح التغطية الصحية، اليوم 600 إلى 800 طبي5 ترحل 
إلى الخارج سنويا، وهنا البد من إيجاد ميكانيزمات لوضع الحد من هذه 
الهجرة والرفع من وثيرة تكوين األطباء، مع الحفاظ على جودة التكوين، 

مع الحفاظ في جودة التكوين.

إن تسريع شراكة القطاع العام والخاص ومراجعة القانون إلعطاء 
الحق للطبي5 في مزاولة مهنته في جميع التراب املغربي سوف يساهمان 



عدد1426 - 615رج144465 )66فاراير20236( الجريدة الرسمية للربملان11984  

- ال محالة - في رفع جودة العالج وتقليص الخصاص في الجهات التي 

تعرف نواقص جد مهمة.

خامسا، سياسة وقائية: هذه حجر أسا�سي في سياسة الحد من 

التفاوتات املجالية االجتماعية في الصحة وتطوير السياسة الوقائية هو 

عنصر أسا�سي في التحكم في مصاريف العالج والحد من تطور األمراض 

املزمنة.

سادسا، بملعاقين: هذه الفئة من مجتمعنا البد أن تحظى بالتفاتة 

محددة في املنظومة الصحية، وهذا �سيء ال نجده مع األسف، وأملنا 

فيكم، السيد رئيس الحكومة، كبير إلعطاء هذه الشريحة من املجتمع 

املكانة التي تستحقها.

وأخيرا، في الختام، السيد رئيس الحكومة املحترم، نريد من تاريخ 

جلسة اليوم 10 يناير أي قبل يوم واحد من احتفال الشع5 املغربي 

ذكرى 11 يناير، والتي أبان فيها الشع5 املغربي على القيم الوطنية 

العالية في الدفاع عن الوطن وعن دولة الحق والقانون، وبنفس هذه 

وثيرة اإلصالح  لتسريع  الحكومة،  رئيس  السيد  نراهن عليكم،  القيم 

وإحداث القطائع الضرورية، حتى نكون في مستوى اللحظة الفارقة 

التي تعيشها البالد، في مستوى رهانات الدولة االجتماعية، التي ينشدها 

املغاربة ملكا وشعبا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بلسيد بل ئيس:

شك ب بلسيد بملستشار بملحترم.

الكلمة للفريق الحركي.

تفضل السيد املستشار، عندك 7 دقايق.

بملستشار بلسيد فونس مالل:

بسم هللا بل حمن بل حيم

وبلصالة وبلسالم على أش ف بمل سلين.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمون،

زميالتي وزمالئي بملستشارون بملحترمون،

مرجعيتنا  من  وانطالقا  الشعبية  الحركة  حزب  في  نود  بداية، 

والثقافة  اللغة  قضايا  على  بالدفاع  املوسومة  األصيلة،  التاريخية 

األمازيغية، أن نرفع التهاني إلى صاح5 الجاللة امللك محمد السادس 

ولكافة أطياف الشع5 املغربي بحلول السنة األمازيغية الجديدة.

بلسيد رئيس بلحكومة،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي من أجل التفاعل مع 
مداخلتكم بخصوص تنزيل ورش الحماية االجتماعية بكل روح بناءة 
وإيجابية، بعيدا عن كل صيغ املعارضة العدمية والتجاذبات السياسية 
الضيقة، املغاربة كاملين اليوم جل اهتمامهم مسلط على طريقة تنزيل 

الدولة لهذا املشروع امللكي الضخم.

سيدنا هللا ينصرو في خطاباته بتواريخ 27 يوليوز 2020 و20 غشت 
من نفس السنة وافتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة، 
املغاربة،  جميع  على  االجتماعية  الحماية  تعميم  ضرورة  على  أكد 
وكنعتاقدو في حزب الحركة الشعبية بأن هذا املشروع ليس فقط وليد 
هذه التواريخ، وإنما هو تتويج لواحد الارنامج مجتمعي، اللي ما فتئ 

جاللته يولي اهتمامه منذ توليه العرش.

دستور 2011 في فصله 31 نص على أن الدولة مدعوة إلى تعبئة 
كل الوسائل املتاحة لتيسير استفادة املواطنين واملواطنات على قدم 

املساواة من العالج والعناية الصحية والحماية االجتماعية.

املتنوعة  تركيبته  منطلق  من  هذا  ملجلسنا  أقر  الدستور  نفس 
والجهات  الجماعات  النقابات،  الشغل،  أرباب  ممثلي  من  واملتكونة 
والغرف املهنية، السبق في اقتراح ومناقشة القضايا والسياسات ذات 

الطابع االجتماعي.

كيفما سبق لي قلت، السيد رئيس الحكومة، نحن كمعارضة وطنية 
مؤمنون أن تجويد القوانين املنظمة والحكامة في تنزيل هذا الورش 

غادي يكون له الوقع الكبير في تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية.

جائحة كورونا أظهرت بما ال يدع مجاال للشك مدى عمق اإلشكاليات 
االجتماعية، عندنا 5 ماليين ديال األسر اللي تتعيش في وضعية هشاشة، 
عندنا أكثر من 60% من الساكنة مسجلة في وضعية فقر، 53% منهم 

في الوسط القروي.

عودة إلى القانون اإلطار املتعلق بالحماية االجتماعية 09.21 نعتقد 
أنه جاب واحد 4 النقط، اللي ما يمكن لنا إال نثمنوها، ونتمناو لكم 

تنجحو في تنزيلها:

1- تعميم التغطية الصحية على 22 مليون مغربيا ومغربية؛

2- تعميم التعويضات العائلية على 7 ماليين طفل في سن التمدرس؛

3- توسيع االنخراط في نظام التقاعد لـ 530 )املقصود 530.000( 
مغربي اللي تيشتغلو في القطاع غير املهيكل؛

4-  تعميم التعويض على فقدان العمل.

أننا كنا  أننا ما نذكروكومش  ال�سي كامل ما غاديش يخلينا  هاذ 
كنتمناو وفي إطار شمولية الورش، تفعيل الحكومة اللتزاماتها من منح 
املسنين، اللي تيبلغ السن ديالو 65 سنة وما فوق التعويض ديال 1000 
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درهم اللي سميتموه بمدخول الكرامة، اللي وعدتو به أنكم تبداو في 
املنح ديالو 3 األشهر األخيرة ديال 2022.

نسجل أيضا التأخير في تعميم السجل االجتماعي املوحد على جميع 
جهات اململكة، طبيعي أن هذه التجربة اللي بدات في مدينة الرباط 
والقنيطرة تؤشر عليها العديد من اإلشكاليات والصعوبات، كنتمناو أن 
الحكومة ديالكم تكون وضعت واحد الارنامج باش يتعمم هاذ الارنامج 

على جميع جهات اململكة، كمنطلق لتنزيل معقلن للدعم.

واحد  تتعرف  الحالية  صيغتها  في  االجتماعية  الحماية  منظومة 
التضخم على مستوى الارامج واملبادرات واملتدخلين، كنهضرو على 14 
وزارة، واحد 8 ديال املؤسسات تحت الوصاية، أليس من األجدر اليوم 
أن يكون عندنا واحد اإلطار مؤسساتي اللي غادي يضمن لنا االلتقائية 
في املشاريع ديال هاذ الوزارات واملؤسسات، تفاديا لهدر الزمان والجهد 

والوقت؟

بلسيد رئيس بلحكومة،

ورش تعميم الحماية االجتماعية لفائدة جميع املغاربة خالل الفترة 
2021-2025 كيتطل5 51 مليار درهم سنويا، 23 منها سيتم تحويلها من 
ميزانية الدولة العامة، كنطلبو منكم توضيحات، كيفاش غادي تقدرو 
تعبئوا الفرق ديال هاذ املبلغ؟ ورجوعا للرقم املرصود سلفا، نتساءل 
على مدى قدرة امليزانية العامة للدولة املحدودة املوارد على االلتزام 

بحصتها السنوية منه؟

بلسيد رئيس بلحكومة،

الصناديق  الورش، هو أن مختلف  أهم معيقات نجاح هذا  من 
واملؤسسات ذات الصلة كالصندوق املغربي للتقاعد، الصندوق الوطني 
ملنظمات االحتياط االجتماعي والصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 
وبشهادتكم في آخر وقوف ليكم فهاذ املنصة، أكدتو على أنها في وضعية 
إفالس أو مقبلة على اإلفالس، كنستغل الفرصة باش نسائلكم، السيد 
هاذ  إصالح  أجل  من  ديالكم  الحكومة  ديال  الوصفة  على  الرئيس، 

الصناديق، بعيدا عن جيوب األجراء واملوظفين البسطاء.

نقطة مهمة، أود أن أشير إليها وهي إشكالية استرداد مساهمات 
زمالئي  املرجعية،  التعرفة  على  بناء   %70 فـ  املحددة  املنخرطين 
املستشارين اللي سبقوني تحدثو عليها، وأنا شخصيا تابعت التصريح 
ديال وزير الصحة، األسبوع املا�سي اللي هو كنعتقد حتى هو متوافق 
ديالها، ال فيما يخص  املراجعة  يتم  باش  الوقت  معنا على أن حال 
االستشارة الطبية وال فيما يخص األدوية اللي كتعتمد التعرفة على 
األدوية الجنيسة، وهنا إلى كنتحدثو على األدوية الجنيسة، كنعتقد أن 
دور الوزارة اليوم أنها تدعو األطباء واملؤسسات الطبية أنها إلى كانت 
هاذ األدوية فيها نفس القيمة العالجية اللي فاألدوية األصلية، ما فيها 

باس أنها توصف من األول بنفس الشكل بالنسبة للصيادلة.

فاملداخلة ديالكم، السيد رئيس الحكومة، تحدثتو على االعتماد 

اللي  املعضلة  الخاص من أجل حل هاذ  القطاع  املراهنة على  وعلى 
كنعانيو منها معضلة الصحة، فالقطاع الخاص كيفما كنعرفو جميعا 
هو مبني على واحد الرأسمال اللي خصو يخلق واحد الثروة، كنتمناو أن 
الدولة تخلق واحد اإلطار، واحد امليثاق شرف ما بين الدولة واملواطن 
اللي  اليوم  املواطنين  على  كتفرض  اللي  األثمنة  باش  القطاع،  فهاذ 

كيقصدو هاذ القطاع ما تكونش باهظة ومكلفة.

أعاننا هللا جميعا لكي نكون في خدمة العباد والبالد، تحت القيادة 
الرشيدة لصاح5 الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

وشكرا.

بلسيد بل ئيس:

شك ب بلسيد بملستشار بملحترم.

الكلمة للفريق االشتراكي.

تفضل السيد الرئيس.

بملستشار بلسيد فوسف أفذي:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد رئيس بلحكومة،

بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمين،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

ورش  "تفعيل  موضوع  الدستورية،  الجلسة  في  اليوم  نناقش 
التغطية الصحية واالجتماعية باملغرب لترسيخ الدولة االجتماعية"، 
من منطلق مساهمتنا إلى جانبكم وجان5 كل مكونات الشع5 املغربي 
من أجل إنجاح هذا الورش الذي سيمكننا جميعا من ترسيخ وتعبيد 
الطريق الصحيح للدولة االجتماعية، القادرة على اإلجابة على متطلبات 

املواطنين واملواطنات املغاربة وانتظاراتهم.

لقد عارنا كفريق اشتراكي بمجلس املستشارين، أننا معارضة وطنية 
مسؤولة، ال نتبنى الغوغائية كأسلوب للمعارضة من أجل املعارضة، بل 
كان نهجنا واضحا في نقد ما يمكن انتقاده ودعم ما يمكن دعمه، مبنيا 
على أولوية مصلحة املواطن املغربي، فوق أي مزايدة سياسوية، وهو ما 
أكدناه في مواقفنا أثناء مناقشة مشروع قانون-إطار رقم 06.22 املتعلق 

باملنظومة الصحية الوطنية.

بلسيد بل ئيس،

من  وانطالقا  الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االتحاد  حزب  في  إننا 
أدبياتنا ومرجعياتنا نعتار أن بناء الدولة االجتماعية جزء من هويتنا 
امتداد  على  سبيله  في  ناضلنا  الذي  املجتمعي  وبرنامجنا  السياسية 
مسارنا السيا�سي، وهي عملية تتطل5 عمال جماعيا تضامنيا بين كل 
مدنيا،  ومجتمعا  ونقابات  وأحزاب  دولة  املغربي،  املجتمع  مكونات 
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بإستراتيجية واضحة املعالم قائمة على الشفافية والتشاركية لبلورة 
خطة تنموية شاملة متكاملة ترمي إلى تطوير مستوى عيش املواطن 
وتحقيق مجتمع تكافؤ الفرص يسمح للمواطنين دون تمييز في تحقق 

أحالمهم وطموحاتهم دون خوف ودون معوقات.

بلسيد رئيس بلحكومة، 

إننا في لحظة فارقة في تاريخ املغرب الذي أجمعنا جميعا، ومعنا 
جاللة امللك نصره هللا وأيده، على موقف واحد منذ قطعنا بنجاح أزمة 
جائحة كورونا والتي الزالت تداعياتها قائمة وتهدد الرجوع، أن مغربا 
اجتماعيا جديدا يارز للوجود وأن األولويات االجتماعية هي املحرك في 
كل عملية سياسية، أولوية ضمان صحة جميع املواطنين داخل أرض 
الوطن، كحق دستوري ال يعلى عليه، يتم تنزيله بكل مسؤولية تنزيال 
بكل  التي سندعمها  السياسية  الحكومة مسؤوليتها  تحمل  عار  كامال 
أريحية وبمبدئية مطلقة من خالل التدابير والقرارات الوطنية املنصفة 

والعادلة التي ستتخذها.

بلسيد رئيس بلحكومة،

تشهد العديد من الدول هزات اجتماعية، منها ما هو محدود ومنها 
ما هو شامل، يهدد مستقبل هذه الدول، ومن بينها دول في محيطنا 
املتقدمة  الدول  من  نعتارها  كنا  التي  الدول  بعض  وحتى  اإلقليمي 

اقتصاديا واجتماعيا.

جوهر هذه الهزات االفتقار إلى تصور واضح املعالم ملفهوم الدولة 
تأثيرات  أبانت عنه  ومترابط  متشابك  عالم  اليوم  عالم  االجتماعية، 
األزمة العاملية في شقها املالي عار تصاعد حجم التضخم، ومنها كذلك 
تداعيات الحرب الروسية- األوكرانية التي تخفي الصراع الدولي الشرس 

بين الشرق والغرب في صورته الجديدة.

التأثيرات، مطالبين  بلدنا من هذه  أنفسنا لحماية  وبالتالي، نجد 
بإنجاح الدولة االجتماعية عار تنزيلها بأرض الواقع بمقومات وطنية 
وعلمية، غير أننا بقدر انتصارنا لهذا املشروع الوطني الطموح بقدر ما 
نخ�سى عليه من الحسابات السياسوية الضيقة أمام تسجيلنا لغياب 
التضامن الحكومي الواضح واملطلق املفترض في عدد من امللفات، وأمام 
تصيد مكونات األغلبية لزالت وهفوات بعضها البعض، بل وانصراف 
بعض مكوناتها النتقاد أداء وزراء بعينهم في مشهد يوحي بتفكك األغلبية 
الحكومية، وفي أحسن األحوال عدم قدرتها على كس5 الرهانات الكارى 

للبلد.

إن نجاح ورش الحماية االجتماعية يتطل5 أغلبية منسجمة وأحزابا 
املفتوحة  األوراش  على  الدفاع  على  قادرة  تنظيميا  ومتعافية  قوية 
وتسويقها للمواطنين لضمان انخراطهم القوي واملسؤول في إنجاحها، 
وفي مقدمتهم العامل واملشغل، وهو ما لن يتأتى إال عار مقاربة اجتماعية 
مبنية على مرجعية اجتماعية ديمقراطية واضحة، منطلقها ومنتهاها 

توزيع عادل للثروة الوطنية.

الدولة االجتماعية إال بلحمة  وختاما، ال أفق ألي نجاح ملشروع 
وطنية متينة تعزز سياسيا بجبهة وطنية صلبة غايتها تحقيق النمو 

واالزدهار والرفاه بقيادة جاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

وشكرا.

بلسيد بل ئيس:

شك ب بلسيد بل ئيس بملحترم.

الكلمة لفريق االتحاد العام للشغالين باملغرب.

تفضل السيد املستشار.

بملستشار بلسيد محمد أباحنيني:

بسم هللا بل حمن بل حيم

وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد.

بلسيد بل ئيس،

بلسيد رئيس بلحكومة،

بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمين،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارين بملحترمين،

للشغالين  العام  االتحاد  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
املخصصة  الشهرية  الجلسة  هذه  في  املستشارين  بمجلس  باملغرب 
لتقديم أجوبة السيد رئيس الحكومة على األسئلة املتعلقة بالسياسة 
بالغة،  التي خصصها مجلسنا املوقر ملوضوع يكت�سي أهمية  العامة، 
سيما من خالل العناية واإلشراف الشخ�سي لصاح5 الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا على ورش الحماية االجتماعية الذي يعد 

ثورة اجتماعية هادئة، وأحد أهم تجليات الدورة االجتماعية.

وعطفا على ذلك، يهمنا في فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب 
تقديم املالحظات التالية:

ال يسعنا إال التعبير عن تقديرنا لعمل الحكومة فيما يتعلق بتنزيل 
الورش امللكي املتعلق بالحماية االجتماعية، حيث انكبت بكل جدية 
منذ تنصيبها على هذا امللف، سواء من خالل إصدار املراسيم أو إعادة 
مشاريع قوانين ذات الصلة، وإعداد كل ما يج5 إعداده كي يم�سي هذا 

الورش كما أراده صاح5 الجاللة حفظه هللا.

والسلطات  العمومية  املؤسسات  لسائر  كذلك  موصول  والشكر 
العمومية واإلدارات الترابية التي عملت بال كلل ليتم احترام الجدولة 

الزمنية لهذا امللف.

بأن مجلس املستشارين ومواكبة منه  التذكير  وهنا ال يمكننا إال 
لهذا اإلصالح الشمولي، عمد إلى تكوين مجموعة موضوعاتية مؤقتة 
خالل السنة املاضية، أعدت تقريرا بالغ األهمية يتناول موضوع األمن 
والتوصيات  الخالصات  استثمار  حسن  إلى  الحكومة  ندعو  الصحي، 
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املهمة التي انتهى إليها.

نحن ندرك أن املقاربة الجديدة التي تنهجها الحكومة إلصالح القطاع 
الصحي حتى يكون قادرا على مواجهة األعباء وااللتزامات الناجمة عن 
تعميم التغطية الصحية، تتجاوز املقاربات الجزئية التي تمت تجربتها 
في املا�سي، لينفذ إلى عمق اإلشكاليات الكارى واملرتبطة بشكل أسا�سي 
بمعضلة الحكامة املؤسساتية والتدبيرية، ومع تقدير الوعي الحكومة 
بذلك، إال أننا ندعو للتسريع برقمنة املنظومة الصحية، والتي نعتقد 
أنها ستساهم في تعزيز الشفافية، وما يرتبط بها في جميع مستويات 

املنظومة الصحية ببالدنا. 

أهداف وطنية   10 والحماية االجتماعية  الصحة  ووضعت وزارة 
للشروع في إصالح املنظومة الصحية، وقد جعلت من بينها تثمين املوارد 
البشرية العاملة في القطاع الصحي وتأهيلها عار إرساء وظيفة صحية، 
ومع تثميننا لكل ما يتم القيام به في هذا املجال، سيما األجواء اإليجابية 
التي يم�سي فيها سير الحوار القطاعي، إال أن شغيلة القطاع تتطلع إلى 
التنفيذ الكامل التفاق 24 فاراير 2022، ومازالت تنتظر اإلنصاف من 
الحكومة التي جعلت إصالح قطاع الصحة في مقدمة أولوياتها، وهو 

األمر الذي ال يمكن بلوغه دون إنصاف الشغيلة، نعم اإلنصاف اآلن.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن الحكومة مطالبة بمضاعفة املجهودات 
التي تبذلها لسد الخصاص الكبير في األطر الصحية، وكذا محاصرة 

نزيف هجرة األطباء واألطر الصحية إلى الخارج.

هذا، ناهيك عن الحاجة امللحة إلى ضمان التوزيع العادل للموارد 
البشرية على كافة جهات البالد، ضمانا للعدالة االجتماعية والحق في 

الصحة.

إن املجهود الوطني الكبير والضخم الذي تم القيام به يج5 أن 
العمومية  للمستشفيات  الولوج  املواطنين واملواطنات عند  به  يشعر 
واملصحات الخاصة، والحال أن هذه املرحلة االنتقالية عرفت بعض 
نظام  في  مسجلة  كانت  التي  للفئات  خصوصا  التقنية،  الصعوبات 
فإن من مسؤولية  لذلك  املصحات،  إلى بعض  ولوجها  "راميد" عند 
الحكومة العمل على ضمان تقيد املصحات الخاصة بالقانون وتغلي5 

املصلحة الوطنية ومراعاة القدرة الشرائية على ذلك.

إن الشغيلة املغربية تتطلع بكثير من اآلمال إلى تعميم االستفادة 
من التأمين على التعويض عن فقدان الشغل، سيما مع االرتفاع املهول 
للحاالت غير القانونية، بل وغير األخالقية لتسريح العمال والعامالت 
وهو األمر الذي بات يفرض أكثر من أي وقت م�سى التفكير الجدي في 
خلق أقسام خاصة بنزاعات الشغل لدى املحاكم، وذلك بالنظر للبطء 
الكبير املسجل في العديد من قضايا التسريح وفقدان الشغل املعروضة 

على العديد من محاكم اململكة.

لن نمل في فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب من الدعوة إلى 
القدرة  تؤثر سلبا على  التي  املمارسات  ولكل  املضاربات  إلى  التصدي 

املجهودات  كل  على  وتؤثر  تمس  املمارسات  هذه  أن  ذلك  الشرائية، 
الحكومية املبذولة ملواجهة التضخم، ولئن كان يعود في جزء كبير منه 
إلى تقلبات السوق الدولية، إال أن جانبا منه مازال مرتبط باملضاربات 
التي يقوم البعض الذي يسكنه الجشع وال يرعى هللا في مصالح العباد 

وقوتهم اليومي.

وشكرا السيد رئيس الحكومة.

إال أنه بقيت لي هذه الدقائق بالضبط، البد وهاذي خارجة عن 
املوضوع بطبيعة الحال، نطل5 منكم، وهذا وعد أعطيتوه لنا، باش 
تفك لنا مشكل التحفيظ في إقليم طانطان، بحضور السيدة وزيرة 
املالية والسيد وزير الفالحة، بغيناكم هللا يكثر خيرك تفكو لنا مشكل 

التحفيظ اللي خلق لنا مشكل كبير في االستثمار في اإلقليم.

وشكرا.

بلسيد بل ئيس:

شك ب بلسيد بملستشار بملحترم.

الكلمة لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

تفضل السيد الرئيس.

بملستشار بلسيد محمد فوسف بلعلوي:

بسم هللا بل حمن بل حيم

وبلصالة وبلسالم على أش ف بمل سلين.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمون،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون؛

البد في البداية أن أتقدم إلى صاح5 الجاللة وكافة الشع5 املغربي 
بأحر التهاني بمناسبة حلول السنة األمازيغية الجديدة. 

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

ُيشرفني أن أتدخل باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب في هذه 
ِبيَرة، 

َ
همية ك

َ
و أ

ُ
 ذ

ً
الجلسة الشهرية الدستورية، والتي تتناول موضوعا

فعيل َورش التغطية الصحية واالجتماعية باملغرب 
َ
أال وهو موضوع ت

ُسس الدولة االجتماعية.
ُ
ْرِسيْخ أ

َ
لت

ق جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا بتاريخ 29 يوليوز 
َ
ال

ْ
إن إط

ْاَرى 
ُ
ْورة اجتماعية ك

َ
ْعِميم الحماية االجتماعية ُيْعَتَاُر ِبَحّق ث

َ
ة ت

َّ
ط

ُ
2020 خ

بيرة 
َ
راِئح واسعة وك

َ
وفير التغطية الصحية واالجتماعية ِلش

َ
 إلى ت

ُ
َتْهِدف

التغطية  ْعِميم 
َ
ت آجال  باحترام  َزُمون 

َ
ُمل فإننا  واليوم  املواطنين،  من 

القادمة،  ْمس سنوات 
َ
الخ ِخالل  املغاربة،  َجميع  لصالح  االجتماعية 

نزيل القانون اإلطار 09.21 
َ
 الُحكومة من ِخالل ت

ً
رَعْت فيه ِفْعال

َ
وهو ما ش
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َتعلق بالحماية االجتماعية.
ُ
امل

باملنظومة  املتعلق   06.22 -إطار  القانون  تنزيل  عاليا  نثمن  وكذا 

الصحية الوطنية.

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

ة الُحكومية 
َ
ْعِبئ رح5 بالتَّ

ُ
إننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب، ن

ُمها لإلسراع في تنفيذ تعميم الحماية االجتماعية، كما نعمل من  َدّعِ
ُ
ون

أجل توفير الحماية االجتماعية الالزمة للعاملين في القطاع الخاص، من 

خالل:

- نظام التقاعد )CNSS وCIMR6(؛

- التعويضات العائلية وإعادة تقييمها؛

- التعويض عن فقدان الشغل.

ارة، 
َ

ُبدَّ من اإِلش
َ
ال

َ
ح، ف

َ
ل ِإْصال

ُ
ز ك

َ
ِري ُهو َمْرك

َ
ولكون أن الُعْنُصر الَبش

ْصَبَح من الضروري الحد من هجرة 
َ
السيد رئيس الحكومة، على أنه أ

صوصا أن هناك بعض الُبلدان التي 
ُ
خرى، خ

ُ
األطباء املغاربة إلى ُدَول أ

قدم ِإغراءات مهمة.
ُ
أصبحت ت

ث 
َ
ال

َ
ار الث

َ
َع االِتَفاِقَيات اإِلط

َّ
كما أن االتحاد العام ملقاوالت املغرب، َوق

األولى املتعلقة بتعميم التغطية الصحية اإلجبارية )AMO( لصالح فئة 

ا خاًصا بمناسبة 
ً
شاط

َ
املهنيين واألشخاص العاملين الذين ُيمارسون ن

اإلطالق الرسمي لهذا املشروع.

ولتفعيل هذه االتفاقيات، يج5 تنظيم حمالت إعالمية واسعة من 

ة لالنخراط في منظومة  أجل حث العاملين بالقطاع الفالحي وامِلَهن الُحرَّ

التغطية الصحية واالجتماعية.

باإلضافة إلى ذلك، فإننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب على أتم 

االستعداد لتقديم الدعم في تنفيذ ورش تعميم الحماية االجتماعية، 

من خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واالستثمار في عدة 

اَعات - على سبيل املثال:
َ
ِقط

ْحِتية الطبية، من خالل استثمار الشراكة بين  ية التَّ
ْ
طوير الِبن

َ
- ت

القطاعين العام والخاص لبناء املستشفيات على املستوى املحلي؛

- تكوين جيل جديد من األطباء واألطر الطبية املساعدة، من ِخالل 

ض؛ َفوَّ
ُ
ْدِبير امل إنشاء املعاهد في إطار التَّ

ت 
َّ
ِجال للّسِ املادي  اَبع 

َّ
الط وِإزالة  حي،  الّصِ ام 

َ
ظ الّنِ رقمنة  ْسِريع 

َ
ت  -

ستوى الوطني.
ُ
ِبية على امل ِ

ّ
الط

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

ل تقدير املجهود املالي الذي قامت به الحكومة من 
ُ
ل ِبك َسّجِ

ُ
إننا ن
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تقال من ِنظام املساعدة الطبية )RAMED7( إلى ِنظام الـتأمين 
ْ
أجل ااِلن

اإلجباري عن املرض )AMO(، ِبهدف ِإنشاء ِنظام واحد للتغطية الطبية 
األساسية، وهو نفس النظام لجميع املواطنين.

هذا االنتقال الذي رصدت له الدولة في قانون املالية لسنة 2023 
حوالي 9 مليار درهم.

ْستشفيات 
ُ
امل بإحداث  َتَعلقة 

ُ
امل اإِلْجراءات  بِاْرِتياح  نسجل  كما 

كوين األطباء من 7 إلى 
َ
ِة ت ْقِليص ُمدَّ

َ
َجات وت

َ
ِزيل َمَسار الِعال

ْ
ن
َ
الجامعية وت

6 سنوات.

والبد من اإلشارة، السيد رئيس الحكومة، على أنه من املرتق5 أن 
َفة برنامج التغطية الصحية الشاملة إلى َحوالي 51 مليار درهم 

ْ
ل
ٌ
ِصل ك

َ
ت

َجَراء.
ُ
قاوالت الوطنية واأل

ُ
َتحملها إضافة للدولة، امل

َ
سنويا ت

بالروح  حلي  التَّ الجميع  على  الضروري  من  أصبح  فإنه  ولذلك، 
ّيِ َحال من 

َ
الوطنية من أجل إنجاح هذا الورش الكبير، ولم َيُعْد َمْقُبوال ِبأ

اغيا على املنظومة االقتصادية 
َ
ل ط

َ
َهيك

ُ
ير امل

َ
ى الِقطاع غ

َ
ْحَوال أن َيْبق

َ
األ

زينة الدولة من ِإيَراَدات 
َ
5ُ في ِحْرمان خ َسبَّ

َ
الوطنية، هذا القطاع الذي َيت

ُر بحوالي 40 مليار درهم. دَّ
َ
ق

ُ
َضِريِبية وُمَساهمات اجتماعية ت

ِزُمون، إلى جان5 
َ
ت
ْ
وفي األخير، فإننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب ُمل

ة ِبِبالدنا، باالنخراط  ّلِ الِقَوى الَحيَّ
ُ
َركائنا االجتماعيين وك الحكومة وشُّ

ْحَت الِقَياَدة 
َ
َجاح هذا الورش االجتماعي الَهام، ت

ْ
ْسُؤول، من أجل ِإن

َ
امل

الرشيدة لصاح5 الجاللة امللك محمد السادس، حفظه هللا.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلسيد بل ئيس:

شك ب بلسيد بل ئيس بملحترم.

الكلمة لفريق االتحاد املغربي للشغل.

تفضل السيد الرئيس.

بملستشار بلسيد نور بلدفن سليك:

بلسيد بل ئيس،

بلسيد رئيس بلحكومة،

بلسادة بلوزربء،

بإلخوة بملستشاربت وبملستشارون،

بداية، باسم فريق االتحاد املغربي للشغل، فريق املنظمة النقابية 
الحركة  أصالتها داخل  ما يجسد  الوطنية  الحركة  املنبثقة من رحم 
العاملة  الطبقة  حقوق  عن  تدافع  التي  والعاملية  املحلية  النقابية 
املغربية وعموم الفئات الشعبية ألجل خدمتهم، ال استخدامهم، فإنها 
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بذلك تارهن عن استقاللية تنظيمها وقرارها.

بنفس الروح، نسجل بارتياح انعقاد هذه الجلسة العامة الشهرية 
بحضوركم، السيد الرئيس، ملناقشة موضوع تفعيل ورش التغطية 

الصحية واالجتماعية باملغرب لترسيخ أسس الدول االجتماعية. 

الحماية  بتعميم  القا�سي  امللكي  الورش  يعد  معلوم  هو  كما 
املشاريع  من  الجاللة  صاح5  انطالقتها  أعطى  الذي  االجتماعية 
املجتمعية الكارى ببالدنا، نتمنى أن تكون منعطفا حاسما في مسار 

تحقيق التنمية االجتماعية والعدالة املجالية.

ومن املؤكد أن التنزيل السليم والنزيه لهذا الورش سيكون له آثارا 
إيجابية في تحسين ظروف العيش للفئات الهشة، في طليعتها النساء 
واألشخاص في وضعية إعاقة، وتلك املتواجدة في الهوامش واملناطق 
كرامتهم،  صيانة  الزراعيين،  العمال  مقدمتهم  وفي  والنائية  القروية 
خاصة في ظل املخاطر الصحية والتقلبات االقتصادية التي باتت تطبع 

الساحة الدولية.

وبهذه املناسبة، نعتار أن الحكومة عند تنزيل ورش تعميم الحماية 
غير  القطاع  إدماج  وأمانة فرض  بمسؤولية  هي مطوقة  االجتماعية 
املهيكل في النسيج االقتصادي الوطني بالنظر ملا يوفره هذا االختيار من 

حماية لعموم الطبقة العاملة وصون لحقوقها الدستورية.

إن االتحاد املغربي للشغل، وفاء منه لبيان التأسيس 20 مارس 
1955، ظل والزال يناضل من أجل تعميم الحماية االجتماعية لكافة 
األجراء باعتبارها جوهر مبادئ وقيم العدالة االجتماعية، وإحدى أهم 

ركائز الدولة االجتماعية.

ولذلك، عارت منظمتنا منذ إطالق هذا الورش عن تثمينها لهذه 
إنجاح  في  باعتبارها شريكا أساسيا ال محيد عنه  وانخراطها  املبادرة 
تنزيله، السيما في شقه املتعلق بتعميم التغطية الصحية، بالنظر ملا 
بعد  أكثر  تتفاقم  أال  نتمنى  اختالالت،  من  الصحية  املنظومة  يعتري 
توسيع قاعدة املستفيدين من التأمين اإلجباري عن املرض بـ 22 مليون 

.)CNSS( مستفيد إضافي، ونقل 11 مليون من نظام "راميد" إلى نظام

العيش  بأن ضمان  موقفنا  الجميع صحة  لدى  اليوم  تأكد  لقد 
الكريم لكل املواطنات واملواطنين رهين ِبضمان تقاعد يحفظ الكرامة 
النبيلة  الغايات  لتحقيق  واملتقاعدين  املتقاعدات  لكل  اإلنسانية 
للتضامن بين الفئات واألجيال وتحقيق التماسك االجتماعي، وهو ما 
يستوج5 إصالحات حقيقية تضمن الرفاه والعيش الكريم للمتقاعدات 

واملتقاعدين وذويهم.

واعتبارا لجسامة التضحيات، نرى في فريق االتحاد املغربي للشغل، 
ضرورة توفير كل الشروط إلنجاح هذا الورش، بدءا بإرساء املقاربة 
التشاركية وفقا للمواثيق واالتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب 

من خالل:

مع  االجتماعية  بالحماية  املتعلقة  التشريعات  كل  مالءمة  أوال، 
أحكام الدستور واالتفاقيات الدولية املصادق عليها، وخاصة االتفاقية 
رقم 102 املتعلقة باملعايير الدنيا للضمان االجتماعي والتوصية رقم 202 
بشأن األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية، وتوسيع مهام الضمان 

االجتماعي إلى تغطية حوادث الشغل واألمراض املهنية؛

خالل  من  والعمال  بالعامالت  الكامل  التصريح  فرض  إلزامية   -
تجريم التهرب أو التالع5 بالتصريح باألجراء ووضع جزاءات عقابية 

سالبة للحرية، فكما الحكومة ترغ5 فعليها أن تره5 كذاك؛

- الَعَمل على مباشرة اإلصالح ملنظومة التعويض عن فقدان الشغل 
بتحسين خدماتها وصيانة حق االستفادة منها.

وخالصة القول، السيد الرئيس، بالنسبة لنا فإن املدخل الرئي�سي 
واألسا�سي ألي حماية اجتماعية حقيقية أو دولة اجتماعية حقيقية 
فعلية ال َيُمر إال عار االعتراف الفعلي والحقيقي في أرض الواقع للطبقة 
ها الكوني في ممارسة الحرية النقابية، الحق في التنظيم،  العاملة في َحّقِ

الحق في الولوج إلى االتفاقية الجماعية بعد الحق في التفاوض.

إن كنا، السيد رئيس الحكومة، ال نشك لحظة واحدة في إيمانكم 
به، فإن بعض الوزراء منهم الحاضرين معكم ومنهم من انسحبوا من 

الجلسة، ال يؤمنون به، السيد الرئيس.

فال حماية اجتماعية للعامالت والعمال وعموم األجراء دون صيانة 
ُحُقوِقهم االقتصادية واالجتماعية.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركته.

بلسيد بل ئيس:

شك ب بل ئيس بملحترم.

الكلمة ملجموعة الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

تفضل السيد املنسق.

بملستشار بلسيد عبد بلك يم شهيد:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمين،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارين بملحترمين،

ننهئ  االجتماعي  الديمقراطي  الدستوري  مجموعة  باسم  بداية، 
جاللة امللك والشع5 املغربي بمناسبة حلول السنة األمازيغية الجديدة.

الحيوي  الهام  املوضوع  هذا  بمناقشة  تفضلكم  على  أشكركم 
والجوهري الذي يعتار من بين األوراش الكارى التي أعطى انطالقته 
جاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده والذي ال محالة سيحقق 
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ثورة اجتماعية حقيقية، هذا الورش الذي يهدف باألساس إلى تقليص 
الشرائية لألسر،  القدرة  الهشاشة ودعم  أشكال  الفقر ومحاربة كل 
واملواطنين،  املواطنات  جميع  على  اإلجباري  الصحي  التأمين  وتعميم 
وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل وتوسيع 
نظام التقاعد، هذا بما يتما�سى ومنطوق املادة 31 من الدستور والتي 
تنص على أن الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل 
املواطنات  استفادة  أسباب  لتيسير  املتاحة  الوسائل  كل  تعبئة  على 
واملواطنين على قدم املساواة من الحق في العالج والعناية الصحية 
أو  التعاضدي  والتضامن  الصحية  والتغطية  االجتماعية  والحماية 

املنظم من لدن الدولة.

بلسيد بل ئيس بلحكومة،

هيكلية  إصالحات  تحقيق  على  عازمة  الحكومة  أن  جليا  يتضح 
خاصة  القطاعات،  جميع  في  السامية  املولوية  للرؤية  تجسيدا 
االقتصادي  العالمي  واملحيط  الصعبة  الظروف  رغم  االجتماعية 
والسيا�سي غير املناس5، مركزة بذلك على استكمال بناء منظومة قوية 
توفر الحماية االجتماعية لفئات واسعة، وتكون قادرة على الحد من 
املخاطر االقتصادية واالجتماعية، السيما عن الفئات األكثر هشاشة 
من قبيل تلك التي ترتبت عن تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وهو تجاوب 
ال يمكننا إال أن نقول عنه أنه تجاوب نابع عن إرادة حقيقية للحكومة 
العدالة  تسوده  مجتمع  وبناء  البشري،  بالعنصر  النهوض  أجل  من 
االجتماعية واملجالية التي ما فتئ صاح5 الجاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا يصبو إليها منذ اعتالئه عرش أسالفه املنعمين، إال أنه وج5 
اليوم أكثر مما م�سى أن نعمل من أجل تكثيف الجهود واالنخراط 
من  املعنية،  الفاعلة  الجهات  وكافة  إدارات،  مؤسسات،  جميعا، 
أجل تحقيق املرتكزات التي حددها القانون- إطار رقم 09.21 املتعلق 

بالحماية االجتماعية واملتمثلة باألساس في:

القانون  والتي حددها  اإلجبارية  الصحية  التغطية  توسيع  أوال   -
الستكمال إجراءاتها نهاية سنة 2022 كسقف زمني؛

- ثانيا، تعميم التعويضات العائلة التي يستفيد منها حوالي 7 ماليين 
طفل في سن التمدرس؛

- ثالثا، توسيع قاعدة االنخراط في أنظمة التقاعد من خالل دمج 
حوالي 5 ماليين شخص من الساكنة النشيطة التي ال تتوفر حاليا على 

أي تغطية متعلقة بالتقاعد؛

لفائدة األشخاص  الشغل  التعويض عن فقدان  تعميم  رابعا،   -
الذين يتوفرون على شغل قار.

صراحة، نحن أمام ورش بجدول زمني دقيق للغاية وموعد نهائي 
لتعميم جميع أبعاده. 

شاملة  التعبئة  تكون  أن  الحكومة،  رئيس  السيد  وج5،  ولذا 

التي  الرئيسية  األدوات  لتوفير جميع  الحية  القوى  بكافة  واالستعانة 
السجل  خاصة  االجتماعية،  الحماية  تعميم  تحقيق  من  ستمكننا 
االجتماعي املوحد الذي يعتار لبنة أولى لهذا املشروع، والذي يستهدف 
األشخاص املحتاجين كخطوة عملية مهمة لتحسين مردودية الارامج 
االجتماعية، كما يج5 التركيز على املوارد املالية والتي ستوفر األداء 
املسبق لالشتراكات من طرف الدولة لفائدة األشخاص املعنيين، ألنها 
بمثابة صمام األمان واآللية الوحيدة لتحقيق مبدأ التضامن لفائدة 
األشخاص غير القادرين على تحمل واجبات االشتراك، حيث وأنه حس5 
املعطيات املتوفرة لدينا أن هذا الورش املجتمعي يتطل5 تخصيص 
مبلغ إجمالي سنوي بـ 51 مليار درهم في أفق سنة 2025، منها 23 مليار 
درهم ممولة من امليزانية العامة للدولة، لذا وج5 التركيز على باقي املوارد 
من العائدات الضريبية املخصصة لتمويل الحماية االجتماعية، املوارد 

املتأتية من إصالح نظام املقاصة، الهبات والوصايا.

ومن جهة أخرى وملواجهة الطل5 الذي سيتزايد بوثيرة مرتفعة على 
التربية  منظومة  وقدرات  إمكانيات  تعزيز  وج5  الصحية،  الخدمات 

الوطنية.

وشكرا.

بلسيد بل ئيس:

شك ب لكم بلسيد بملنسق.

أعطي الكلمة ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

تفضلي السيدة املستشارة.

بملستشارة بلسيدة ياطمة زكاغ:

بلسالم عليكم.

أسكاس أمافنو إيغودبن ساملانت بلهنا لكل مغ بي.

بلسيد رئيس بلحكومة،

إن تفعيل ورش التغطية الصحية واالجتماعية ببالدنا يبدأ بالعمل 
على تكريس هذا الحق بالشكل الذي يتوافق واتفاقيات األمم املتحدة 

ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملة بهذا الخصوص.

وعلى هذا األساس، يقع على عاتق الدولة مسؤولية إعمال هذا 
الحق، وهو املوقف الذي عارت عنه مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية 
املتعلق   06.22 رقم  إطار  قانون-  مشروع  مناقشة  بمناسبة  للشغل 
باملنظومة الصحية الوطنية، من خالل التعديل الذي تقدمت به، لكن 

الحكومة لم تتفاعل معه باإليجاب.

بلسيد رئيس بلحكومة،

التشريعي  اإلطار  وضع  أجل  من  بذلت  التي  الجهود  من  بالرغم 
والتنظيمي الخاص بالحماية االجتماعية، فإن وقعه وأثره على أرض 
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الواقع يظل جد متواضع، وذلك لعدم فعلية القوانين التي تصدر بدون 
أن تعرف طريقها إلى التطبيق، عالوة على كون الرؤية الحكومية إلصالح 
هذا القطاع االجتماعي ارتكزت باألساس على مقاربة اقتصادية محضة، 
تبحث عن التمويل وتراعي باألساس التوازنات املالية لألنظمة، في غياب 
تام لسياسة عمومية تعطي مكانة خاصة للتماسك االجتماعي وتعالج 

املسألة االجتماعية في شموليتها.

بلسيد رئيس بلحكومة،

خطابات  مجرد  ليس  واالجتماعية  الصحية  التغطية  تعميم  إن 
وإعالنات تسويقية، وإنما تعميمه مرتبط بالتدابير املتخذة إلنجاحه 
بهذا  واملواطنين  املواطنات  لجميع  الستفادة  الحكومة  ومدى ضمان 

الحق.

ومن هنا نتساءل كيف يمكن تعميم هذا الورش في ظل:

- ضعف مؤشرات التأطير الصحي؛

- التوزيع غير العادل للعرض الصحي، وكذا التفاوتات العميقة في 
الولوج إلى العالج حس5 املستوى االجتماعي؛

- ضعف البنية التحتية وتقادم التجهيزات الطبية في العديد من 
املستشفيات التي ال تواك5 التطور الطبي والتقني، ناهيك عن ارتفاع 
مقترح  دائما  الحكومة  ترفض  حيث  العالج،  وتكاليف  األدوية  أثمنة 

)CDT8( بخصوص حذف الضريبة على األدوية؛

- النقص الحاد في األطر الصحية والتباين الحاصل في توزيعها بين 
جهات وأقاليم اململكة؛

من  واالستقالة  الخارج  إلى  الصحية  األطر  هجرة  نسبة  ارتفاع   -
الوظيفة العمومية؛

- عدم إعطاء األولوية لتأهيل قطاع الصحة العمومية، وتراهنون 
الدولة  اتجاه  ضد  إال  ينحو  لن  الذي  الخاص  القطاع  سراب  على 
االجتماعية، بل إنكم تشجعونه من خالل تدابير على حساب القطاع 
املغاربة غيره إلسعافهم  العمومي واألسا�سي، والذي لم يجد  الصحي 

وإنقاذ حياتهم، بغض النظر عن مستواهم االجتماعي.

إال أنه يتبين من خالل توجهات الحكومة أنكم نسيتم أو تناسيتم 
من  التنصل  على  مصرون  والزلتم  كورونا،  ألستاذ  البليغة  الدروس 
مسؤوليتكم، حيث تم رصد ميزانية ضعيفة لهذا القطاع الهام، والتي 

تبقى دون الحد األدنى ملا تو�سي به منظمة الصحة العاملية.

بلسيد رئيس بلحكومة،

ال نلمس من خالل التدابير التي تقومون بها أنكم فعال تريدون بناء 
الدولة االجتماعية، التي نطمح إليها وهو تحقيق العدالة االجتماعية، 
حيث هناك مؤشرات توحي بتعميق سياسة التخلي من خالل السجل 

8 Confédération Démocratique du Travail

الدولة  فكرة  لتجاوز  مرنا  إطارا  يشكل  الذي  املوحد،  االجتماعي 
ينجم  قد  تقنية  تدابير  ضمن  العمومي  الدعم  وحصر  االجتماعية، 
عنها تضييق عدد املستفيدين من الارامج االجتماعية، مقابل تفكيك 

صندوق املقاصة.

بلسيد رئيس بلحكومة،

اعتمدتم منظومة صحية مختلطة، تتسم بوجود قطاعين عمومي 
وخاص لتوفير العالجات وبتمويل قائم على املساهمات وبامليزانية على 
حد سواء، وهو ما يزيح عن الصحة طبيعتها كخدمة عمومية ويسمها 
خالل  من  الحكومة  أن  ويتبين  تسليعها،  إلى  ويسعى  الربح  بمنطق 
الترسانة القانونية التي أصدرتها مصرة على نفس هذا النهج، الذي ال 

يتالءم وشعار الدولة االجتماعية الذي ترفعه.

نطال5  للشغل،  الديموقراطية  الكونفدرالية  مجموعة  في  إننا 
بتحمل الدولة ملسؤوليتها كاملة لضمان ولوج كافة املواطنات واملواطنين 
للخدمات الصحية وللعالجات االستشفائية وتطوير وتحسين العرض 
االستشفاء العمومي ووضع إطار قانوني خاص باملصحات الخاصة، 
يؤكد بالدرجة األولى على إلزامية التحمل الفوري للمر�سى من قبل 
مقتضيات  إلى  باإلضافة  املستعجلة،  الحاالت  في  الخاصة  املصحات 

أخرى تهم شفافية املعامالت وأخالقيات مزاولة املهنة.

كما ندعو الحكومة إلى إيداع وثائق املصادقة على االتفاقية رقم 
102 املتعلقة بالضمان االجتماعي لدى منظمة العمل الدولية.

شكرا السيد الرئيس.

بلسيد بل ئيس:

شك ب بلسيدة بملستشارة بملحترمة.

الكلمة ملجموعة العدالة االجتماعية.

تفضل السيد املستشار.

بملستشار بلسيد محمد بن يقيه:

بلسيد بل ئيس،

بلسيد رئيس بلحكومة،

بلسيدة وبلسادة أعضاء بلحكومة،

بلسيدبت وبلسادة أعضاء مجلس بملستشارين بملحترمين،

أسكاس أماينو، أسكاس إيغودان، إذ يناير نالخير ذالاركة إن شاء 
هللا.

اللي هو  واحد مشروع  على  تنتكلمو  اليوم  احنا  الحال،  بطبيعة 
مشروع طبعا ملكي، مشروع مجتمعي، مشروع املسؤولية فيه ديالنا 
له  أفراد وجماعات، مؤسسات وقطاع خاص، مشروع طبعا  جميع 
أولوية، وعندو أولوية وطنية، ربما سيأتي في املرحلة الثانية بعد األولوية 
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ديال القضية الوطنية.

مشروع تؤطره التوجيهات امللكية السامية، يحكمه دستور 2011، 
له أهداف أساسية ومرتكزات أساسية.

بلسيد رئيس بلحكومة،

تكلمتو على واحد من املرتكزات، ولكن القضية ديال الحماية من 
املخاطر املرتبطة بالطفولة ما تكلمتوش عليها، الحماية من املخاطر 

املرتبطة بالشيخوخة، الحماية من املخاطر املرتبطة بفقدان الشغل.

الحقيقة، احنا اليوم ما عرفتش، أنا عندي واحد املالحظة فالقضية 
ديال املساءلة اليوم، كيبان لي فالتقدير ديالنا بأن هاذ املساءلة اليوم 
سابقة ألوانها، ألن هاذ املشروع يااله فالبداية ديالو، وبطبيعة الحال ما 
يمكن إال أن نثمن املجهود اللي كيتدار، مجهود كبير جدا كيتدار اليوم 

فهاذ امللف وفهاذ الورش هذا.

الصحة،  وزير  السيد  نشكر  غادي  لي  واسمحو  غنشكر،  وهنا 
الاروفسور خالد آيت طال5 على هاذ املشاريع وال هاذ القوانين.

ديال  الوزارة  الحكومة،  رئيس  السيد  قلتو،  كذلك، كنشكر كما 
املالية فشخص السيدة وزيرة املالية، والسيد املكلف بامليزانية، والسيد 

الوزير املكلف بامليزانية، وكنشكر كذلك وزارة الداخلية.

امللف  هذاك  أن  ديال  القضية  واحد  نسجل  غير  بغيت  ولكن، 
االجتماعي، ديال السجل االجتماعي وامللف ديال اإلحصاء ديال السكان، 
خصنا نردو منهم البال عاود ثاني باش ما نطيحوش فاإلشكاالت اللي كنا 

كنطيحو فيها، باش اللي كيستحق �سي حاجة ياخذها.

أنا هاذ الارنامج وهاذ املشروع عندو واحد التركيبة زمنية وعندو 
واحد الجدولة زمنية وعندو آليات ديال التنفيذ وديال التتبع، تكلمتو 

عليها، السيد رئيس الحكومة، بال ما نرجعو لها.

اليوم، واحد املسألة، هنا بحال إال وقع وحد  ولكن بغينا نقولو 
الشوية ديال الخلط ما بين املؤشرات وما بين األهداف، هنا كنهضرو 
الهدف ديالنا هو  على املؤشرات كأنها هي األهداف، احنا راه ما�سي 

نوصلو لـ 22 مليون وال 30 مليون.. ال.

الهدف ديالنا ما�سي هو أنه نسجلو ذوك الناس فالسجاالت، ما�سي 
فالتأمين  مسجلين  عندهم  تكون  الناس  هاذوك  أن  ديالنا  الهدف 
اإلجباري، ال، خص يلقاو واحد البنية ديال االستقبال اللي قادرة على أنها 
تستقبلهم في ظروف صحية جيدة وتوفر لهم.. يتعالجو فاملكان املناس5 
وفالوقت املناس5 وبالعالج املناس5، وهاذ ال�سي ما يمكنش يتأتى بدون 
الرجوع طبعا إلى العنصر البشري، ألن هاذي وخا نوفرو املستشفيات 
اللي بغينا، إال ما رديناش البال للعنصر البشري، خصوصا أنا نقولها 
بكل صراحة، راه كان هاذوك الناس مهدوري الحقوق، األطباء كانوا 
مهدورين، راه ما يمكن أستاذ جامعي، قائد، هذاك يتخلص ديما أكثر 

من الطبي5، عالش؟ وهذا كيقرا املسار ديالو طويل.

ثم ثاني كاين واحد املسألة بالنسبة للفئات ديال األطباء، الطبي5 
يدوز معاك 8 سنين بغا يم�سي هللا يعاونو طلق ليه يم�سي فحالتو يخدم 
في بالصة أخرى، ما يمكنش لنا اليوم ننافسو، راه ما�سي اإلشكال ديال 
واش غادي تعطيه 10 آالف وال 20 ألف درهم، وخا تعطيها ليه راه 
ما تقدرش اليوم تنافس، والسيد الوزير فاألسبوع الفارط تكلم على 
أستراليا اللي كياخذو 10 ديال املرات اللي كياخدو عندنا هنا، معنى راه 
ما�سي التحفيز، غير الناس خصهم يلقاو واحد الظرفية اللي هي تكون 

مناسبة باش يقدرو يتعالجو.

فاألخير، السيد الرئيس، أنا غنهضر على واحد املسألة ديال النية، 
أنا عارف بأن النوايا صادقة، ولكن ما فيها باس نجددو النية ديالنا، 
حققنا  راه  والعمل  بالنية  عليها،  ونأكد  وتنقولها  بالنية  هلل  والحمد 

املعجزات فهاذ املونديال ديال قطر.

لذلك، نقول ونؤكد مرة أخرى على أنه خصنا هاذ النية، ألن هاذيك 
الكرة بغيناها إذا ضربات فالبارة ديال هاذ املشروع تنجح، ألن هاذ 
املشروع، هاذ مشروع اللي تحت الرئاسة خصو ينجح، ما خصوش 
يفشل، وما عندو إال الحق فاش ينجح، عالش؟ ألنه هذا مشروع ديالنا 

كاملين.

ْلُت  ِ َعَلْيِه َتَوكَّ "إِْن ُأِريُد ِإلَّ اْلِْصَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي ِإلَّ بِاللَّ
َوإَِلْيِه ُأنِيُب".

وشكرا.

بلسيد بل ئيس:

شك ب بلسيد بملستشار بملحترم.

الكلمة للمستشارة لبنى علوي.

تفضلي السيدة املستشارة.

بملستشارة بلسيدة لبنى علوي:

شك ب بلسيد بل ئيس.

بسم هللا بل حمن بل حيم

وبلصالة وبلسالم على رسول هللا.

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم االتحاد الوطني للشغل باملغرب، 
ونذكر في هذا السياق بتقرير اللجنة املوضوعاتية حول األمن الصحي 
التي شكلها املجلس السنة املاضية وندعوكم بهذه املناسبة إلى تفعيل 

توصياتها.

وبالعودة إلى الجزء األول من املحور املتعلق بالحماية االجتماعية 
مدى الحياة في الارنامج الحكومي، نجده نص على 3 مقتضيات مهمة 

تتعلق بـ :
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- تعميم الحماية االجتماعية؛

- إحداث الدخل االجتماعي للتماسك وكرامة األسر املغربية؛

- ورعاية صحية جيدة لصون كرامة املواطن.

السب5 وراء عدم  الحكومة، عن  السيد رئيس  نتساءل،  وبالتالي 
تضمين املقت�سى املتعلق بإحداث الدخل االجتماعي للتماسك وكرامة 

األسر املغربية ضمن محور هذه الجلسة؟

وهل يتعلق األمر باإلحراج الذي تشعر به الحكومة بسب5 التنصل 
من التزام سابق يتعلق بمدخول الكرامة لفائدة املسنين الذي وعدتم 

به وحددتم وقتا مضبوطا للشروع في تنزيله؟

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

الحكومات،  أولويات  أصبح ضمن  الصحي  بالقطاع  االهتمام  إن 
فاألمن الصحي هو املدخل األسا�سي لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، 
غير أنه وج5 التنبيه إلى أننا ال زلنا بعيدين عن تحقيق الحد األدنى الذي 
تفرضه منظمة الصحة العاملية لقطاع الصحة وهو 10% من امليزانية 

العامة.

مختلفة،  مفاهيم  بين  أحيانا  املتعمد  الخلط  إلى  ننبه  هنا  ومن 
والحماية  االجتماعية،  الحماية  هي  ليست  االجتماعية  فالدولة 
االجتماعية ال يمكن تلخيصها في التغطية الصحية فقط، ولذلك فإن 
الحماية االجتماعية مجرد مظهر من مظاهر الدولة االجتماعية، ونحن 
األوراش  أهم  من  هذا  أن  نعتار  باملغرب  للشغل  الوطني  االتحاد  في 

الوطنية واإلستراتيجيات الكارى باملغرب.

بلسيد رئيس بلحكومة بملحترم،

حرصنا  منطلق  ومن  باملغرب،  للشغل  الوطني  االتحاد  في  إننا 
على النهوض بورش التغطية الصحية واالجتماعية، ندعو إلى توفير 
االعتمادات املالية الضرورية الالزمة لتنفيذ برامج الحماية االجتماعية.

املالية  قانون  مشروع  مناقشة  خالل  تقدمنا  السياق،  هذا  وفي 
لسنة 2023 بتعديل يروم إلى فرض ضرائ5 على األرباح غير املتوقعة 
لبعض الشركات، مثل شركات املحروقات، من أجل تعبئة املوارد املالية 
الضرورية، باإلضافة إلى محاربة الفساد الذي يكلف خزينة الدولة أكثر 
من 50 مليار درهم سنويا، دعم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
استيعاب  أجل  من  والوسائل  املوارد  من  وتمكينه  ديمومته  لضمان 
يعفيكم من  لن  باملناسبة  الذي   )les ramedistes( الجديدة  الفئات 
تأهيل املستشفيات باملوارد البشرية واملالية لكي ال ندفعهم إلى اللجوء 

إلى القطاع الخاص الذي سيكونون مضطرين فيه لألداء قبل العالج.

شكرا.

بلسيد بل ئيس:

شك ب بلسيدة بملستشارة.

الكلمة للسيد رئيس الحكومة للتعقي5 على مداخالت السيدات 
والسادة املستشارين املحترمين.

تفضلوا السيد رئيس الحكومة.

بلسيد رئيس بلحكومة:

شك ب بلسيد بل ئيس بملحترم.

بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمون،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارين بملحترمين،

كما  األمور،  بعض  نوضح  بغيت  ديالكم،  التدخالت  مع  تفاعال 
كتعرفو واش التعميم ديال التغطية الصحية هو واحد من مقومات 
الدولة االجتماعية؟ وهذا الورش قبل ما يكون برنامج حزبي أو حكومي 

أو سياسة عمومية أو تدبير قطاعي، هو أوال ورش ملكي بامتياز.

هو كذلك محط ديال إجماع وطني بين كافة املكونات السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية ديال الشع5 املغربي، هو جزء من التوجهات 
اإلستراتيجية لسياسة الدولة اللي كتجاوز الزمن االنتخابي وتسمو على 

الحسابات السياسية اآلنية والضيقة.

العديد من  بلدنا عرفت  أيام،  اللي ودعنا قبل  وفي السنة هاذي 
التحديات، كنا كنتكلمو على سنة ديال الجفاف، اللي ما عمر املغرب ما 

عرف بحالها هاذي 40 سنة.

إضافة إلى التطور املهول ديال األسعار عامليا، خاصة أسعار الطاقة، 
ومختلف املواد األولية املستوردة، بفعل الحرب الروسية األوكرانية، 
باإلضافة النعكاسات أزمة كوفيد التي أثرت بشكل واضح على األداء 

االقتصادي.

والحمد هلل، ورغم كل هذه اإلكراهات بلدنا حافظت على توازناتها 
املاكرو اقتصادية.

سنة 2022 فعال كانت سنة صعيبة بكل املقاييس، إال أن الشهر 
األخير في هذه السنة الحمد هلل عشنا بعض )les6événements( اللي 
كانو إيجابيين وفرحونا، منهم راه تكلم عليه األخ املستشار قبيلة الفريق 
الوطني اللي حقق إنجاز غير مسبوق عربيا وإفريقيا في كأس العالم، 
وهاذ ال�سي خالنا غادي تكون مصدر فخر ديالنا ولوليداتنا في السنوات 

املقبلة.

الفرحة الثانية الحمد هلل اللي كانت أنه كانت تساقطات األمطار اللي 
جات بوفرة واللي خرجاتنا من واحد التخوف اللي كبير كنا كنعيشوه، 
ولكن باقي األمل، ونتمناو أمطار هللا، أمطار الخير تكون أكثر وأكثر في 

الشهور املقبلة باش تكون سنة فالحية متميزة إن شاء هللا. 

وكذلك، الفرحة الثالثة اللي احنا في هذه الظرفية اللي صعيبة، 
  )le6rendez-vous( كان ،)le 1 décembre( اللي يمكن لنا نقولوها بأن فـ
باش )les ramedistes( يدوزو من واحد املرحلة لواحد املرحلة أخرى 
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ديال )l’assurance6maladie6obligatoire( هذه دازت سكوتية، ولكن 
راه عندها واحد )l’impact( على املواطن اللي هو جد مهم واملواطن هو 

كيعرف هاذ ال�سي هذا كلو.

احنا  بأن  قلنا  الحكومة،  هذه  تعينت  نهار  من  بأنه  عارفين  احنا 
ملتزمين باألجندة امللكية في تنزيل هذا الورش امللكي، هذا ورش كبير، 
 )textes( 29 واحد ، )les textes(يعني أنا قلت لكم بأنه كاين تقريبا بين
بين )les6décrets( وبين )les6lois( وبين هاذ ال�سي اللي تعمل باش ننزلو 

.)l’assurance6maladie6obligatoire( الورش ديال

به.. ما يمكنشاي نقولو ما تعمل حتى  اللي قامت  الكبير  والعمل 
حاجة في هذا سميتو.. وهذا مشروع كبير تنزل وتنزل بواحد الكيفية اللي 
كانت معقولة وكانت الشفافية وكان الكالم وكتشوفو حتى املواطنين 
يعني التجاوب اللي كان معه هو تجاوب كبير، ألنه احنا ما لقينا إال 
8000 فرد اللي هوما العدول والقابالت واملهندسين املعماريين هوما اللي 
كانو تقيدو، ال�سي اآلخر ما كان عندو ال )texte( ال حتى �سي حاجة عاد 

وجدناهم.

يعني درنا واحد الخدمة اللي هي كبيرة، أنك تم�سي تقل5 على الناس 
اللي خصهم يتقيدو واللي خصهم يتسجلو، والحمد هلل، أنه ملي تنشوف 
واحد العدد ديال، يعني، دزنا اليوم من الولوج ديال، كنا في 42% ديال 
)les gens( اللي هوما )couverts(، اليوم تقريبا وصلنا إلى 100% وهذا 
 la mise en( ديال  وإنجاز عظيم  كبير  إنجاز  لي،  بالنسبة  أنا  إنجاز، 

œuvre( ديال التطبيق ديال هذا اسميتو..

من بعد نقدر نقول لكم بأنه، دبا فهاذ ال�سي اللي جاي، إن شاء 
تعرف  الناس  أوال خاص  يعني  التضامن،  ديال   )l’AMO( ديال  هللا، 
بأنه هاذ الناس اللي في الحرف، اللي في )l’AMO( التضامن يعني اللي 
كان في "راميد" راه في "راميد"، غنرجع ليه غنتكلم عليه من بعد، ولكن 
واحدة من �سي  في  كاين  راه   )la6 catégories( هاذ  في  كاينش  ما   اللي 

)les6catégories( اآلخرين، إما عنده حرفة إما )commerçant( إما فالح 
إما، إما..

)Donc( هاذ الناس خصهم يتسجلو اللي باقي ما تسجلش خصو 
يتسجل، ولكن اللي تسجل خصو يساهم، ألنه هاذي راه مساهمة وفيها 
واحد التضامن، وهاذ ال�سي راه خص الناس تفهم، وما غاديش يتسنى 
حتى يكون مريض عاد يقول أنا غادي نساهم )c’est6trop6tard(، اللي 
غادي يكون مريض )c’est6trop6tard(، ألنه املنظومة كيفاش عاملة، بأنه 
هذاك السيد اللي مريض راه تيخلص عليه �سي واد آخر اللي صحيح، 
باش هذاك اللي صحيح وغادي يولي مريض �سي نهار ال قدر هللا، راه حتى 

هو غادي يعاود يخلص عليه هذاك اللي تشافى واللي ولى صحيح.

)Donc(، هذا هو النظام ديال )la6solidarité(، فلهذا أنا تنقول 2 
les6( ديال  infrastructures(الحوايج، الناس اللي باقي ما تسجلوش و
التسجيل راه كاينين، كاين األنترنيت، كاين)les6agences(، راه تكلمت 

عليهم، كل�سي مسهل من عند )la CNSS( من عند الناس ديال الوزارات 
اللي هي معنية اللي عملت )les6moyens( كذلك باش تعاون الناس، 
)donc( الناس خصها تسجل، واللي تسجل راه ما كافيش، يعني راه 

خصو يساهم وخصو يساهم.

احنا تنشوفو في املساهمة كذلك أنه ال يعقل، ألن خصنا التوازنات، 
ال يعقل أنه هذاك الشغيل اللي عنده )SMIG9( أو ال هذا وتيخلص 300 
درهم يعني في الشهر وواحد آخر مخبي في "راميد" وتيربح 10.000 أو ال 
20.000 درهم وتيخلص باش تخلص عليه الدولة 150 درهم أو ال 200 
درهم، راه خصنا يعني )de6toute6façons( يعني هاذ املنظومة الجديدة 
غادي تبين، ألنه هاذ ال�سي راه جاء في واحد العدد ديال التقريرات بأنه 
"راميد" يعني كاين بعض املسائل اللي هي ما�سي موضوعية، وهاذ ال�سي 

غادي يبان.

اللي هو في املستوى وخصو يعني أنه الدولة غادي تساهم عليه هم 
الكثير، وكاين واحد العدد اللي باقيين على برا ما دخلوش لـ "راميد" اللي 
حتى هم يستاهلو، خصهم هوما يدخلو، ولكن اللي هو يعني غير سالت 
للداخل، راه من األحسن أنه يخرج بوحدو، ألن ما�سي بالصتو هاذيك 
تماك، خصو يم�سي يعني لواحد املنظومة اللي هي موجودة، وهاذ ال�سي 
واحد  فيها  املنظومة  هاذ  ألن  التوازن،  واحد  على  نحافظو  باش  كلو 

التوازن، خصك تخلص، خص كل�سي يخلص باش واحد يقدر يداوى.

En6(، كل واحد خصو يخلص على حس5 املدخول ديالو،  plus(
واللي ما عندوش الدولة تتخلص عليه، واحنا غاديين في املنظومة، 
إلى مشات �سي حاجة فلتات من هاذ املنظومة راه املنظومة كلها غادي 
le6( ما غاديش يخدم، واحنا  système( وواحد النهار )déséquilibré(

غادي نوقفو عليه، إن شاء هللا، باش يبقى خدام وباش يزيد لألمام.

ودابا ملي نجيو مثال كاين بعض )les6performances( اللي كاينين، 
بحال دبا املقاولين الذاتيين وصلو إلى 100% من نسبة األداء، مسجلين 
les6( وكاين بعض  auto6 entrepreneurs( تيخلصو   %100 وتيخلصو 
املهنيين آخرين، بحال دابا املرشدين السياحيين وصلو لـ 87% الناس 

.)on6a6avancé( اللي كيخلصو، زعما

املهنية  للمساهمة  الخاضعين   )les6 commerçants( التجار  كاين 
كاين  ولكن  لألمام،  كنمشيو  احنا   )donc(  ،%77 لـ  وصلو  املوحدة 
بعض القطاعات اللي باقي فيها )le retard( واللي خصها تشتغل باش 
تدخل فهاذ املنظومة، هاذي راه منظومة وطنية بحال ذيك ال�سي ديال 
)l’équipe6de6foot( راه فريق وحد املغرب كلو، راه خص كل�سي يساهم 
بالطريقة ديالو باش نقدرو كل�سي يلقى الحل لإلشكاليات اللي مطروحة 

فامليدان ديال الصحة.

 )donc( متماسكة،  كمنظومة  للعمل  كيحتاج  الجماعي  النجاح 
خص التماسك باش يكون واحد النجاح اللي هو نجاح جماعي.

9 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie
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الطاك�سي،  ديال  دابا هذا شيفور  األمثلة،  بعض  نعطيكم  مثال، 
c’est6( اللي جاو، شيفور ديال الطاك�سي كيخلص  l’un6des6cas( هاذو
 تقريبا 180 درهم فالشهر، 6 دراهم فالنهار وقعت ليه آفات، عندو  
une6( وهاذ )l’opération( كتقام يعني بـ 43 ألف درهم،  opération(
اخذا فيها تقريبا 94%، 41 ألف درهم، خلص 180 درهم شهريا، ولكن 
 )la6protection6sociale( يعني )le6système( ملي جاه اآلفات، الدولة أو ال
اعطاه 43 ألف درهم، فهاذ ال�سي فاش يعني باش يتداوى، )donc( هاذ 
ال�سي فاش خصنا نخممو لينا ولعائلتنا ولوالدنا وألوالد أوالدنا، باش 
نقدمو لهم واحد الصحة، وإلى كانت الصحة سليمة للجميع، واحنا 
متفقين مع اإلخوان بأنه )les6hôpitaux( ديالنا وبأن خص استثمارات، 
ولكن هاذ ال�سي ما تقولوش ما كاينش، احنا كنقولو غادي نعملو 8 
مليار ديال االستثمارات بال املستشفى ديال الرباط )CHU10(، 8 مليار 
فسنتين ديال االستثمارات اللي زايدة على الحساب، هاذ ال�سي راه ما 
عمرو ما كان، إلى كنتو فاملجالس السابقة أو كانت عندكم تجربة، غادي 
 )la6volonté( تشوفو بأن هاذ ال�سي راه ما عمرو ما كان وبأن كاين هاذ
ديال  )la6mise6à6niveau( ديال  )les6centres6dispensaires( وديال 
وكذلك  الجهويين،   )les6 hôpitaux6 provinciaux6 et6 régionaux( 
.)les6équipements6et6le6matériel(و )CHU( ديال )la6construction(

غيبقاو لنا املوارد البشرية هو أهم تحدي، وإشكالية هي فالحقيقة 
اللي هي كبيرة، عملنا اتفاق مع السيد وزير التعليم العالي م�سى، حتى 
هو مشكور قبيلة ما ذكرتوشاي، فالشكر ديالي ألن عمل معنا مجهود 
la6( خص  formation6des6médecins(، )donc( كبير فهاذ ال�سي ديال
 يدخلو واحد العدد أكثر ديال الطلبة اللي غادي يتعلمو، خصنا نوجدو 
)les CHU( دغيا باش نزيدو فـ )la base( ديال الناس اللي كتتعلم، 
 ،)au6 niveau6 des6médecins( ونوجدو راسنا باش نوصلو ما�سي غير

ولكن حتى املمرضين باش تكون )l’offre6sanitaire( ديالنا..

)Donc( هذا برنامج كبير، ولكن دابا احنا فهاذ الارنامج غاديين، 
األزمات العاملية كتزاد ومشاكل أخرى كتطرح والناس، احنا داخلين دابا 
فواحد املنافسة، راه قبيال تكلم السيد املستشار تيقول بأنه واحد العدد 
ديال الدول ذاك ال�سي اللي دارت ديال الزيادات باهظة، التسهيالت 
ديال )l’immigration( باهظة ومنين تيقلبو؟ تيقلبو على األطباء اللي 

كاينين في الدول النامية بحالنا.

هذا دابا تفقير ديال الصحة يعني في الدول النامية وبالعاللي، ما�سي 
معقول، يعني هاذ الدول النامية اللي عندها إمكانيات باش تقري أوالدها 
وتوجدهم وتجي تقول للناس اآلخرين كلهم ال، أنتوما ما بغيناكمش، 
في  اللي خدمو  الناس  ديال  أعطيونا شوية  احنا  باس  فيها  ما   ولكن 
)la6restauration( واعطيونا األطباء، )non, c’est6leur6choix(، ولكن 
راه حتى احنا راه مضرورين كدولة، يعني أنه اللي يجي �سي واحد يقول 

لك أنا نضرب ليه في 10 ف )salaire( وغادي ناخذو بزز، راه إشكالية.

10 Centre Hospitalier Universitaire

فلهذا.. ولكن سوف نتعامل بذكاء مع هذه املعضلة اللي هي معضلة 
كبيرة.

بغيت قبل ما نختم فهذا الورش ديال التغطية الصحية، وأنتم 
مشكورين على جميع ما جبتو به كأفكار، واللي ناخذوه بعين االعتبار، 
أنه البد، حضرات السيدات والسادة، نعطيكم شوية ديال املعطيات 
اقتصادية اللي كتبين بأنه رغم الظرفية الصعبة اللي عشناها سنة 
2020، تمكننا وهلل الحمد أننا نسجلو واحد املجموعة من املؤشرات 
اللي هي إيجابية اللي بينت أنه كاينة واحد القوة وواحد املناعة ديال 
األداء االقتصادي والنجاعة ديال التدخالت الحكومية، وبالخصوص 
 c’est( ،فيما يخص القطاع ديال الصادرات والقطاع ديال السياحة
vrai6que6les6importations( طلعو)les6valeurs( ديالهم طلعو بزاف، 
خصوصا في البترول وفي القمح، يعني كانت واحد.. تعطلو عليها هذا، 
les6( ديالنا أنه يعني ما  exportations( أنه )vous6 imaginez( ولكن

كانش واحد التنافسية ديال البالد ديالنا فين غادي نكونو في الفقر.

ونوفمار  يناير  بين  ما  الفترة  تجاوزت خالل  الوطنية  فالصادرات 
ديال السنة املاضية تقريبا 390 مليار ديال الدرهم، مسجلة ارتفاعا 
 قدره 33% مقارنة مع 2021، اللي كانت 292 مليار، الفوسفاط في هاذ 
)les6augmentations( واملشتقات ديالو طلع بـ 54%، صناعة السيارات 
طلعت بـ 35%، الفالحة والصناعة الغذائية طلعت تقريبا ب�سي %18، 
)fin6novembre(، وملي كناخذو دابا الصادرات ديال املنتجات الغذائية 
produits6( راكم شفتو  de6 la6 mer6 et6 agricole( الفالحية والبحرية
ديال  الدرهم  ديال  مليار   80 البارح  أول  اللي خرج   )communiqué(
االستثمار، 20% ديال الزيادة، يعني بكل صراحة زعما واحد الحمد هلل، 
الحمد هلل ونشكر هللا ألن واحد )la6résilience( أنه زعما في السنة اللي 
فيها، يعني أسوأ سنة اللي جات فهاذ 40 سنة اللي فاتت ديال الجفاف، 
وأنه قدرنا يعني نخرجو هذه األرقام فهذا جد إيجابي، رغم السياق 
الصع5 اللي اتسم به الجفاف وقلة التساقطات، ونتمناو على هللا مرة 

أخرى أن هللا يكرمنا باألمطار ديالو.

أما املداخيل ديال االستثمارات الخارجية املباشرة، حتى ألكتوبر 
تدفق  ديال  الصافي  وكذلك   ،%33 بـ  طلعات  مليار   32.4 كاينة   22

االستثمارات الخارجية ارتفع بـ 50% ليستقر في 21 مليار ديال الدرهم.

بواحد  الفالحي  الداخلي  الناتج  ديال  االنخفاض  من  وبالرغم 
 القوة كبيرة ألنه السنة كانت صعبة، فمن املنتظر إن شاء هللا أنه أوال 
)la6croissance( غادي تكون 1.5% كما هو مرتق5، أنه مجهود كبير 
تعمل في املالية ديال الدولة، تقريبا 40 مليار ديال الدرهم اللي ما كانت 
في )budget( اللي زدناها باش نواكبو موالين )transport(، باش نواكبو 
القمح، باش نواكبو الغاز، نواكبو واحد العدد ديال القطاع السياحي، 
واحد العدد ديال اإلشكاليات اللي طرحت، ورغم هاذ ال�سي هذا كلو 

.)déficit( بقينا يعني فـ 5.3% إن شاء هللا، اللي غادي يكون ديال



عدد1426 - 615رج144465 )66فاراير20236( الجريدة الرسمية للربملان11996  

)Donc( أقل من ذاك ال�سي اللي كان )privé( يعني فـ )budget( ديال 
)la6loi6de6finance( اللي فات واحنا سجلنا 0.6 نقطة، ما يعادل 7 ديال 
 )les6recettes( ألن الحمد هلل ،)l’économie( املليار ديال الدرهم ديال

واملداخيل يعني كانو موجودين.

وصلت  اللي  الدرهم  ديال  مليار   81.7 تقريبا  كذلك  والسياحة 
 la6fin( 2019 فتنا العام ديال )à6fin6février( يعني فتنا )fin6février(
décembre( اللي كان فيه 79 مليار ديال الدرهم، اللي هو أحسن سنة 

اللي كانت ديال املداخيل ديال السياحة.

هذا �سيء إيجابي، مع العلم أنه باقي هنا يعني الشهر ما دخلش، 
وباقي ما خدمناش شهرين، يعني الشهرين األولى ديال السنة فاش بدات 
الحكومة يعني )janvier6et6février(  ما كانش االشتغال، فهاذو كلها يعني 

كيظهر لي بأنه نقط جد إيجابية.

املالية ديال الدولة عمالت مجهود كبير باش تبقى التوازنات ديال 
تبقى  باش  االقتصاد،  عند  التوازنات  تبقى  باش  الشرائية،  القوة 
واحد  تخلص   )les6 entreprises6 de6 construction( عند  التوازنات 

)montant( اللي هو كبير ديال )TVA( هاذ السنة، غادي تجي املناسبة 
باش نتكلمو عليه، يعني الناس اللي كيشتغلو في ظروف صعبة، مع 
 ،)le6 cap( ما مشاتش، بقينا شادين )la6 boussole( العلم أنه يعني
وعملنا الزيادة للتعليم، وعملنا الزيادة يعني للصحة، وكذلك عملنا 

برامج تنموية كبيرة اللي كتخص الورش ديال املاء.

بأنه الحمد هلل بالد  فالحمد هلل هاذي كيفما قلت هنا، عندكم 
الشرفاء وبالد الاركة، وإن شاء هللا نتمناو على هللا أمطار الخير، وما غادي 
 )les6difficultés( يكون غير الخير إن شاء هللا فهاذ السنة املقبلة، رغم

اللي كاينين في العالم.

شكرا.

بلسيد بل ئيس:

شك ب لكم بلسيد رئيس بلحكومة.

شكرا للجميع على مساهمته.

وريعت بلجلسة بلخاصة باألسئلة بملتعلقة بالسياسة بلعامة.
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محض  بلجلسة رقم 86 

بلتاريخ: الثالثاء 17 جمادى اآلخرة 1444ه )10 يناير 2023م(.

بل ئاسة: املستشار السيد محمد حنين، الخليفة األول لرئيس مجلس 
املستشارين.

بلتوقيت: ثالث وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الخامسة والدقيقة 
الثامنة والثالثين مساء.

 دول بألعمال: الدراسة والتصويت على:

1- مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 املتعلق باملاء؛

2- مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق 
بشركات املساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها 

إلى أسهم إسمية؛

3- مشروع قانون رقم 102.21 يتعلق باملناطق الصناعية.

بملستشار بلسيد محمد حنين، رئيس بلجلسة:

بسم هللا بل حمن بل حيم

وبلصالة وبلسالم على أش ف بمل سلين.

أعلن عن افتتاح الجلسة التشريعية.

بلسيدبن بلوزي بن بملحترمان،

بلسادة بملستشارون بملحترمون،

يخصص املجلس هذه الجلسة التشريعية للدراسة والتصويت على 
ثالث نصوص جاهزة، نستهلها بـ "مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون 

رقم 36.15 املتعلق باملاء".

في البداية، أعطي الكلمة ملقرر اللجنة أو مقررة اللجنة لتقديم هذا 
املقترح، يتعلق األمر بنائبة السيد املقرر، هاذي راه خصها التقديم، 

خص تقديم التقرير.

نائبة مقرر اللجنة مريم الهلواني، تفضلي أاللة، في بضع دقائق.

بملستشارة بلسيدة م يم بلهلوبني، نائبة مق ر لجنة بلقطاعات 
بإلنتا ية:

شك ب بلسيد بل ئيس بملحترم.

بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمون،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

الذي  التقرير  املوقر نص  املجلس  أنظار  على  أعرض  أن  يشرفني 
قانون  ملقترح  دراستها  بمناسبة  اإلنتاجية،  القطاعات  لجنة  أعدته 
بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 املتعلق باملاء، كما وافق عليه مجلس 

النواب.

تدارست اللجنة مقترح القانون املذكور في اجتماعها املنعقد بتاريخ 4 
يناير 2023، برئاسة السيد عثمان الطرمونية، رئيس اللجنة، وبحضور 

السيد نزار بركة، وزير التجهيز واملاء.

إبراز  تم  أعاله،  املذكور  القانون  مقترح  تقديم  عند  البداية  في 
اآلبار  حفر  ألوراش  السالمة  شروط  تعزيز  في  تتمثل  والتي  أهدافه، 
وإنجاز األثقاب، سواء في مرحلة اإلنجاز أو االستغالل أو بعد التوقف 
عن استغاللها، فضال عن سن مقتضيات قانونية تلزم كل من لم يعمل 
أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثق5 مائي أو أثناء استغالل مياههما 
أو بعد االستغناء عن استغاللهما، على إنجاز تجهيزات السالمة التي من 
شأنها الوقاية من األخطار املرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال االستغالل 

وبالتخلي عن البئر أو الثق5، بأداء غرامات مالية مهمة.

وفي إطار تفاعله، عار السيد الوزير عن سعادته بمشاركته في مناقشة 
مقترح القانون القا�سي بتميم القانون رقم 36.15 املتعلق باملاء، مؤكدا 
على أهمية هذه املبادرة التشريعية في إضافة شروط السالمة ألوراش 
حفر اآلبار وإنجاز األثقاب، سواء في مرحلة اإلنجاز أو االستغالل أو بعد 

التوقف عن استغاللهما.

بالدنا  شهدتها  التي  املؤملة  الواقعة  الوزير  السيد  استحضر  وقد 
املتعلقة بوفاة الطفل ريان، بعد سقوطه في ثق5 مائي غير متوفر على 
شروط السالمة، وحرص الوزارة على عدم تكرار مثل هذه الحوادث 

والبحث عن حلول جذرية لها.

كما توقف عند أهم املقتضيات التي أتى بها مقترح القانون، خاصة 
إلزام كل من لم يعمل على إنجاز شروط السالمة أثناء القيام بأشغال 
حفر بئر أو إنجاز ثق5 مائي للوقاية من األخطار املرتبطة بأشغال الحفر 
وبأعمال االستغالل وبالتخلي عن البئر أو الثق5 بأداء غرامات مالية 

مهمة )املادة 143 مكررة(.

األدوات  مصادرة  بإمكانية  املتعلق  املقت�سى  إضافة  عن  فضال 
واألشياء التي كان استعمالها أساس املخالفة، األمر الذي من شأنه أن 

يساهم حتما في ردع املخالفين للمقتضيات السالفة الذكر.

كما أنه من شأن إضافة مصالح اإلدارة املكلفة باملاء إلى جان5 
إلمكانية   143 املادة  مقتضيات  ضمن  املعنية  املائي  الحوض  وكالة 
تعليق األشغال في طور اإلنجاز أو إيقافها نهائيا دون اإلخالل بإجراءات 
حماية املياه والسالمة العامة التي يمكن أن تأمر بها، من شأنها تمكين 
مصالح الوزارة من التدخل قصد احترام املقتضيات القانونية الواردة 

في القانون رقم 36.15.

كما أوضح أن هذا املقترح سيساهم في تجويد املنظومة التشريعية 
املتعلقة باملاء، وسيضع حدا لبعض الثغرات والتجاوزات التي أبان عنها 
تطبيق أحكام القانون 36.15 املتعلق باملاء، السيما فيما يتعلق باحترام 
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شروط السالمة العامة الواج5 توفرها في أشغال حفر بئر.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمون،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

رقم  قانون  وتتميم  بتغيير  قانون  ملقترح  العامة  املناقشة  شكلت 
36.15 املتعلق باملاء فرصة أمام السادة املستشارين للتأكيد على أهمية 
مقتضياته بالنسبة لشروط السالمة العامة الواج5 توفرها في أشغال 
حفر بئر أو ثق5، وعند عرض مواد مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون 
36.15 املتعلق باملاء على التصويت، وافقت عليها اللجنة وعلى  رقم 

مقترح القانون برمته باإلجماع وبدون تعديل.

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيدة بملق رة.

الكلمة للحكومة إلى عندكم �سي..

تفضلوا السيد الوزير املحترم.

بلسيد نزبر ب كة، وزي  بلتجهيز وبملاء:

بسم هللا بل حمن بل حيم.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارين بملحترمين،

يسعدني اليوم أن أشارككم في هذه الجلسة التشريعية املخصصة 
للدراسة والتصويت على مقترح القانون بتتميم القانون رقم 36.15 
املتعلق باملاء، والذي يهدف إلى إضافة شروط السالمة ألوراش حفر 
بعد  أو  االستغالل  أو  اإلنجاز  مرحلة  في  األثقاب، سواء  وإنجاز  اآلبار 
التوقف عن استغاللها، املقدم من طرف الفريق االشتراكي بمجلس 

النواب.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارين بملحترمين،

إن حرص الحكومة على التفاعل اإليجابي مع كل مقترحات القوانين 
الهادفة إلى تجويد النصوص القانونية هو الدافع الذي جعلنا اليوم 
املعروض على  املقترح  واملاء قبول مضامين  التجهيز  وزارة  من خالل 
أنظاركم، واللي جاء كما تعلمون نتيجة الواقعة املؤملة التي عشناها مع 
وفاة الطفل ريان رحمه هللا، بعد سقوطه في ثق5 مائي غير متوفر على 

شروط السالمة.

وفي هذا السياق، فإن هاذ املقترح قانون، كما أكدت السيدة نائبة 
يلزم كل من لم  املقرر، فهو عندو واحد األهمية قصوى ألنه، أوال، 
يعمل أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثق5 مائي أو أثناء استغالل 

مياههما أو بعد االستغناء عن استغاللهما على إنجاز تجهيزات السالمة 
التي من شأنها الوقاية من األخطار املرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال 
استعمال التخلي عن البئر أو الثق5 دون القيام بتوفير شروط السالمة، 
بأداء غرامات مالية مهمة، زيادة على إضافة املقت�سى املتعلق بإمكانية 
مصادرة األدوات واألشياء التي كانت استعمالها أساس املخالفة، كما 
تعطات اإلمكانية لإلدارات لتعليق األشغال في طور اإلنجاز أو إيقافها 
نهائيا دون اإلخالل بإجراءات حماية املياه والسالمة العامة، التي يمكن 

أن تأمر بها.

إذن في األخير، أريد أن أثمن العمل الذي تقومون به في هذا اإلطار، 
والذي قامت به اللجنة كذلك، والذي يؤكد مدى حرصكم على خدمة 
يمس  ما  كل  مع  اإليجابي  وتفاعلكم  العام  الصالح  وخدمة  الوطن 
املواطن من ضرر، ويشرفني أن أتقدم إليكم جميعا بعبارات التقدير 

والشكر على ما تبذلونه من جهود.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

وسنة أمازيغية جديدة.

شكرا.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

إذن نمر إلى املناقشة، مناقشة الفرق واملجموعات، ونبدأ بفريق 
التجمع الوطني لألحرار.

املداخالت مكتوبة؟ 

والبد أن نسجل ذلك في املحضر.

إذن شكرا لكم.

نمر إلى التصويت على مواد هاذ املقترح.

نستهلها بـ :

بملادة بألولى:

املوافقون: باإلجماع. 6

شكرا.

بملادة 6:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة ب:

املوافقون: باإلجماع. 6

أع ض مقترح بلقانون ب مته على بلتصويت:

املوافقون: اإلجماع. 6
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إذن، وبيق مجلس بملستشارين على مقترح بلقانون بتغيير وتتميم 

بلقانون رقم 6.15ب بملتعلق باملاء كما ورد من مجلس بلنوبب.

شكرا.

ننتقل للدراسة والتصويت اآلن على "مشروع قانون رقم 96.21 

القا�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة 

وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها إلى أسهم إسمية".

أعطي الكلمة في البداية للحكومة لتقديم هذا املشروع.

تفضلوا السيد الوزير.

بلسيد رياض مزور وزي  بلصناعة وبلتجارة:

بسم هللا بل حمن بل حيم

وبلصالة وبلسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أ معين.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيدة بلوزي ة،

بلسيد بلوزي ،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

القانون  مشروع  املوقر  مجلسكم  أمام  اليوم  أقدم  أن  يسعدني 

رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون 17.95 املتعلق بشركات املساهمة 

وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها إلى أسهم إسمية، 

الذي يندرج في إطار انخراط اململكة املغربية بتاريخ 18 أكتوبر 2011 

في املنتدى العالمي للشفافية وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية، حيث 

تعهد بلدنا بصفته عضوا في هذا املنتدى العالمي باالستجابة للمعايير 

الدولية، السيما تلك املتعلقة بتبادل املعلومات والتعرف على حاملي 

األسهم لحاملها في جميع الظروف.

وفي هذا الصدد، تعتار شركات املساهمة وشركات التوصية باألسهم 

هي الوحيدة التي يمكنها إصدار األسهم لحاملها أي ما يقارب 50% من 

شركات األموال، من بينها 1% التي تنص في نظامها األسا�سي صراحة 

على هذه اإلمكانية، حس5 التقرير املتعلق بتقييم املغرب من طرف 

املنتدى العالمي للشفافية وتبادل املعلومات لسنة 2022، في حين أن 

 12 17.95 السالف الذكر، السيما املادتين  القانون رقم  مقتضيات 

و245 منه، تتيح لهذه الشركات إصدار األسهم لحاملها دون وضع آليات 

تسمح بتحديد هوية حاملي األسهم في جميع الظروف، باستثناء تلك 

التي يتم إصدارها في إطار دعوة الجمهور لالكتتاب، طبقا ملقتضيات 

القانون رقم 35.96.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيدة بلوزي ة،

بلسيد بلوزي ،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

يرمي مشروع هذا القانون إلى حذف إصدار األسهم لحاملها بالنسبة 

في  تفويتها  أو  إصدارها  يتم  التي  تلك  باستثناء  املساهمة،  لشركات 
إطار دعوة الجمهور إلى االكتتاب، كما يتضمن مشروع هذا القانون 

املقتضيات التالية:

1- تحديد نطاق تطبيق مشروع هذا القانون على األسهم لحاملها 

الصادرة أو التي تم تفويتها من طرف الشركات املساهمة، باستثناء تلك 

التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور لالكتئاب؛

2- التنصيص على حذف أسهم لحاملها الصادرة أو التي تم تفويتها 

من طرف شركات املساهمة، باستثناء تلك التي تم التنصيص عليها في 

نطاق التطبيق املشار إليه أعاله؛

3- التنصيص على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، والتي يتعين خاللها 

التي أصدرت أسهم لحاملها قبل دخول هذا  املساهمة  على شركات 

القانون حيز التنفيذ، القيام بمجموعة من اإلجراءات؛

4- التنصيص بعد انصرام الفترة االنتقالية على اإلجراءات املتعلقة 

بإلغاء األسهم لحاملها التي لم يتم تحويلها إلى أسهم إسمية.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيدة بلوزي ة،

بلسيد بلوزي ،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

 96.21 رقم  القانون  ملشروع  العريضة  الخطوط  باختصار  تلكم 

املساهمة وسن  بشركات  املتعلق   17.95 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير 

أحكام انتقالية خاصة بتحويل أسهم لحاملها إلى أسهم إسمية.

وأغتنم هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر ألعضاء وأطر لجنة 

مع  اإليجابي  تفاعلهم  على  املوقر  بمجلسكم  اإلنتاجية  القطاعات 

مضامين مشروع هذا القانون، راجيا أن ينال رضاكم كما كان عليه 

األمر داخل هذه اللجنة.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شك ب بلسيد بلوزي .

إذن تقرير املشروع ربما وزع هو كذلك.

ونمر للمداخالت ديال الفرق كذلك قدمت مكتوبة.
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نعم؟ صحيح، هذا ما تم االتفاق عليه وهذا ما نعمل عليه.

إذن نمر مباشرة إلى.. إن شاء هللا.

احنا فقط، السيد الرئيس، لتدوين ذلك في محضر الجلسة.

إذن شكرا للسادة الرؤساء. 

نم  إلى بلتصويت على موبد هذب بملش وع.

بملادة بألولى:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 6:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة ب:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 5:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 5:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 6:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 7:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 8:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 9:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة  1:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 11:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة 16:

املوافقون: باإلجماع. 6

بملادة ب1:

املوافقون: باإلجماع. 6

أع ض مش وع بلقانون ب مته على بلتصويت: 

املوافقون: باإلجماع. 6

إذن شكرا للجميع.

وبذلك، فكون مجلس بملستشارين قد وبيق على "مش وع قانون 
بش كات  بملتعلق   95.17 رقم  بلقانون  وتتميم  بتغيير   96.61 رقم 
بملساهمة وسن أحكام بنتقالية خاصة بتحويل بألسهم لحاملها إلى 

أسهم إسمية" كما ورد من مجلس بلنوبب.

وننتقل إلى النص األخير واملتعلق بمشروع قانون رقم 102.21 بشأن 
املناطق الصناعية.

أعطي الكلمة للحكومة مرة أخرى، السيد الوزير، اسمح لنا لتقديم 
هاذ املشروع املهم.

بلسيد رياض مزور وزي  بلصناعة وبلتجارة:

شك ب بلسيد بل ئيس بملحترم.

بلسيدة بلوزي ة،

بلسيد بلوزي ،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

يسعدني أن أقدم اليوم أمام مجلسكم املوقر مشروع قانون رقم 
تفعيل  سياق  في  يندرج  الذي  الصناعية،  باملناطق  املتعلق   102.21
القيادة  تحت  املغربية،  اململكة  تنهجها  التي  الصناعية  السياسات 
الرشيدية لصاح5 الجاللة امللك محمد السادس أيده هللا ونصره، 
حيث شهدت البنية التحتية الصناعية املغربية تطورا مستمرا، يهدف 
االقتصادية  التنمية  ودعم  الصناعي  االستثمار  ومواكبة  تسهيل  إلى 

واالجتماعية.

في هذا اإلطار، مكنت االستثمارات العمومية من تعبئة وعاء عقاري 
وتهيئته، وفقا ألفضل املمارسات في هذا املجال، بالتوازي مع تدابير 
املهن  في  الكفاءات  لتكوين  الدعم  وآليات  لالستثمار  املباشر  الدعم 

الصناعية الجديدة وكذا دعم تمويل املقاوالت.

وقصد معالجة بعض اإلشكاالت املرتبطة بغياب التثمين الفعلي 
وزارة  بادرت  الصناعية،  املناطق  بعض  تدبير  يخص  فيما  وبالعجز 
وضع  إلى  املعنية  الوزارية  القطاعات  مع  بتشاور  والتجارة  الصناعة 
إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة 
ومنسجمة مع احتياجات املستثمرين ومع الرهانات الترابية، السيما في 

إطار الجهوية املتقدمة.

يهدف مشروع هذا القانون إلى تحقيق األهداف األساسية التالية:

1- تشجيع االستثمار في املجال الصناعي عار توفير العقار املهيأ لهذا 
الغرض؛

2- تعزيز الترسانة القانونية املرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين املناطق 
الصناعية بغرض تحسين الجودة ومحاربة ظاهرة املضاربة العقارية؛
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3- وضع رهن إشارة املكلف بالتهيئة واملستثمرين اآلليات الضرورية 
التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

يتضمن مشروع هذا القانون املقتضيات التالية:

أوال؛ تحديد نطاق تطبيقه في املناطق املخصصة إلحداث واستغالل 
الوحدات الصناعية املنتجة، باستثناء املناطق املحدثة واملنظمة طبقا 

ملقتضيات القانون رقم 49.19 املتعلق بمناطق التسريع الصناعي؛

وثيقة  باعتباره  الصناعية،  للمناطق  وطني  مخطط  وضع  ثانيا؛ 
العامة والتوجيهات االستراتيجية للدولة في  مرجعية تحدد السياسة 

ميدان البنيات التحتية الصناعية؛

ثالثا؛ وضع نظام عام لتهيئة وتطوير وتسويق املناطق الصناعية، 
يحدد املتطلبات واملعايير واملواصفات التقنية املتعلقة بتهيئة وتطوير 

وتسويق هذه املناطق؛

رابعا؛ التنصيص على نظام عام لتدبير املناطق الصناعية، يحدد 
املتطلبات والقواعد التي يج5 مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو املكلف 

بالتهيئة من أجل تدبير هذه املناطق؛

األرضية  القطع  ملعاينة  إدارية  مسطرة  على  التنصيص  خامسا؛ 
واملنشآت الصناعية غير املثمنة؛

سادسا؛ وأخيرا، التنصيص على مسطرة السترجاع القطع األرضية 
واملنشآت الصناعية غير املثمنة. 

في إطار مناقشة مشروع هذا القانون من طرف لجنة القطاعات 
األولى  املواد  شملت  التي  التعديالت  على  املوافقة  تمت  اإلنتاجية، 
والثالثة والثامنة والتاسعة من مشروع هذا القانون، واملصادقة عليه 

برمته معدال من طرف أعضاء هذه اللجنة.

تلكم باختصار الخطوط العريضة ملشروع القانون رقم 102.21 
املتعلق باملناطق الصناعية.

وأغتنم هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر ألعضاء وأطر لجنة 
القطاعات اإلنتاجية بمجلسكم املوقر على تجاوبهم مع مشروع هذا 
القانون واقتراحاتهم البناءة، التي ساهمت في إغنائه، راجيا أن ينال 

رضاكم كما كان عليه األمر داخل هذه اللجنة.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

بلسيد رئيس بلجلسة:

شكرا، السيد الوزير، على هذا التقديم.

إذن التقرير قد وزع على الجميع.

مناقشة الفرق واملجموعات قدمت مكتوبة.

وبناء عليه، نمر مباشرة إلى التصويت على هذا املشروع.

كما ذكر بذلك السيد الوزير وقد عرفت املادة األولى والثالثة والثامنة 

والتاسعة تعديالت من اللجنة وتمت املصادقة عليها باإلجماع.

بملادة بألولى كما عدلتها اللجنة:

بملوبيقون: باإلجماع. 6

بملادة 6 كما وردت من مجلس النواب:

بملوبيقون: باإلجماع. 6

بملادة ب كما عدلتها اللجنة:

بملوبيقون: باإلجماع. 6

بملادة 5 كما وردت من مجلس النواب:

بملوبيقون: باإلجماع. 6

بملادة 5 كما وردت من مجلس النواب:

بملوبيقون: باإلجماع. 6

بملادة 6 كما وردت من مجلس النواب:

بملوبيقون: باإلجماع. 6

بملادة 7 كما وردت من مجلس النواب:

بملوبيقون: باإلجماع. 6

بملادة 8 كما عدلتها اللجنة:

بملوبيقون: باإلجماع. 6

بملادة 9 كما عدلتها اللجنة:

بملوبيقون: باإلجماع. 6

بملادة  1 كما وردت من مجلس النواب:

بملوبيقون: باإلجماع. 6

بملادة 11 كما وردت من مجلس النواب:

بملوبيقون: باإلجماع. 6

بملادة 16 كما وردت من مجلس النواب:

بملوبيقون: باإلجماع. 6

بملادة ب1 كما وردت من مجلس النواب:

بملوبيقون: باإلجماع. 6

بملادة 15 كما وردت من مجلس النواب:

بملوبيقون: باإلجماع. 6
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بملادة 15 كما وردت من مجلس النواب:

بملوبيقون: اإلجماع. 6

بملادة 16 كما وردت من مجلس النواب:

بملوبيقون: باإلجماع. 6

بملادة 17 كما وردت من مجلس النواب:

بملوبيقون: باإلجماع. 6

بملادة 18 كما وردت من مجلس النواب:

بملوبيقون: باإلجماع. 6

بذلك أع ض مش وع بلقانون ب مته للتصويت: 

بملوبيقون: باإل ماع. 6

وبذلك سيحال هذا املشروع بعد املصادقة عليه من طرف مجلسنا 
املوقر على مجلس النواب لقراءة ثانية.

وهكذا، فكون مجلس بملستشارين قد وبيق على مش وع قانون 
6.61 1 بملتعلق باملناطق بلصناعية كما تم تعدفله.

شكرا للجميع.

وريعت بلجلسة.

بمللحق: بملدبخالت بملسلمة مكتوبة ل ئاسة بلجلسة.

I- ي يق بلتجمع بلوطني لألح بر:

1( مقترح قانون بتغيير وتتميم بلقانون رقم 6.15ب بملتعلق باملاء.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيدة بلوزي ة بملحترمة،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارين بملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة، للمساهمة 
املتعلق   36.15 القانون رقم  بتغيير وتتميم  في مناقشة مقترح قانون 
اآلبار  السالمة ألوراش حفر  إضافة شروط  إلى  يهدف  والذي  باملاء، 
وإنجاز األثقاب سواء في مرحلة اإلنجاز أو االستغالل أو بعد التوقف عن 
استغاللها. باإلضافة ملقتضيات جزرية من شأنها إلزام القائمين على 
هذه األشغال باحترام هذه الشروط انطالقا من بداية األشغال إلى ما 

بعد توقفها.

وجدير بالذكر أن هذا املقترح جاء في سياق مؤلم مرتبط بالواقعة 
حادثة سقوط  في  املتمثلة  املاضية  السنة  بداية  بالدنا  شهدتها  التي 
الطفل ريان في ثق5 مائي غير متوفر على شروط السالمة، وهو ما جعلنا 

جميعا أمام مسؤولية حماية املواطنين، خاصة منهم األطفال، من تكرار 
مثل هذه الحوادث.

ونرى في فريق األصالة واملعاصرة أن هذا املقترح سيشكل إضافة 
نوعية للمنظومة التشريعية املتعلقة باملاء، كما سيقوم بسد ثغرات 
وتجاوزات مهمة مرتبطة بشروط السالمة العامة خالل القيام بأشغال 

حفر اآلبار وإنجاز األثقاب املتعلقة بهذه األشغال.

وقد تضمن هذا املقترح مقتضيات مهمة من شأنها مصادرة األدوات 
واألشياء التي كان استعمالها أساس املخالفة، سيكون لها وقعا إيجابيا 
في ردع كل من لم يحترم املقتضيات القانونية املنصوص عليها في هذا 

الشأن.

كما تم إعطاء مصالح اإلدارة املكلفة باملاء إمكانية التدخل إلى جان5 
وكالة الحوض املائي املعنية، عند تسجيل أي اختالل أو مخالفات، من 
أجل فرض احترام املقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 36.15.

نصوت  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  فإننا  االعتبارات  هذه  لكل 
باإليجاب على هذا املقترح قانون. 

6( مش وع قانون رقم 96.61 بتغيير وتتميم بلقانون رقم 17.95 
بملتعلق بش كات بملساهمة وسن أحكام بنتقالية خاصة بتحويل 

بألسهم لحاملها إلى أسهم إسمية:

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيد بلوزي  بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارين بملحترمين،

يشرفني أن أساهم باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار مناقشة 
مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق 
بشركات املساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها 

إلى أسهم إسمية.

في البداية أود أن أنوه بالعمل الجبار الذي تقوم به وزارة التجارة 
للرؤية  تنزيال  وتحصينه،  الوطني  باالقتصاد  للنهوض  والصناعة 
اإلستراتيجية لصاح5 الجاللة نصره هللا، بجعل بالدنا منصة صناعية 

تنافس كاريات الدول الصناعية.

وهي فرصة كذلك لتثمين املجهودات التي تبذلونها، السيد الوزير، 
في إطار تقوية وتعزيز الترسانة القانونية ومالءمتها مع مختلف التزامات 
بالدنا الدولية، إذ يأتي هذا املشروع قانون تجسيدا النخراط اململكة 
املعلومات  وتبادل  للشفافية  العالمي  املنتدى  في  الشريفة  املغربية 

ألغراض ضريبية.

إننا على يقين أن هذا املشروع قانون، باإلضافة للدور الذي سيلعبه 
في الحفاظ على التصنيف املؤقت املحصل عليه في تقرير تقييم املغرب 
املعلومات،  العالمي للشفافية وتبادل  املنتدى  2022 من قبل  لسنة 
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فإنه كذلك مهم جدا ملسايرة التوجه الحديث للتشريعات املقارنة في 
هذا املجال، بحيث سيسمح بإدخال تعديل تقني فعال لضبط تداول 
القيم املنقولة التي تصدرها شركات املساهمة غير املسعرة أسهمها في 
بورصة القيم، وذلك بمحاولة إلغاء شكل األسهم لحاملها ملا تطرحه من 

إشكاالت، إن على مستوى تداولها أو املخاطر التي تطرحها.

بلسيد بل ئيس،

إننا في فريق األصالة واملعاصرة نعتار أن مشروع القانون هذا يعتار 
إضافة نوعية ونقلة مهمة في مجال املال واألعمال، كما سيعطي دفعة 
نوع  بسط  من  ببالدنا، حيث سيمكن  األعمال  مناخ  لتحسين  مهمة 
من املراقبة على حركة القيم املنقولة، وبالتالي املساهمة في تشجيع 
األموال، خاصة مع تحصين اإلطار  املستثمرين على توظيف رؤوس 
املقاوالت  إلدارة  مهمة  أداة  باعتبارها  املساهمة،  لشركات  التشريعي 

الكارى وجل5 االستثمارات الضخمة.

كما أن هذا املشروع سيكون آلية في مجال محاربة التهرب الضريبي 
وتبيض األموال، من خالل ضمان الحقوق الضريبية للدولة املستحقة 
في مجال تداول القيم املنقولة غير املسعرة في البورصة، وبالتالي الحد 
من التالع5 باالدخار الوطني من خالل فرض جزاءات رادعة، خاصة 
أمام حجم التملص الضريبي الذي تعرفه امليزانية العامة وما تطرحه 
مورد  الضرائ5  أن  باعتبار  الوطني،  لالقتصاد  بنيوية  اختالالت  من 

أسا�سي في ميزانية الدولة.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

من هذا املنطلق، فإننا نصوت باإليجاب على هذا املشروع قانون، 
التشريعي  التطور  باألساس مواكبة  يهدف  بمقتضياته، ألنه  منوهين 
الذي تعرفه بالدنا على مستوى تشجيع االستثمار، وطرح إجابة عملية 
وواقعية، عار إجراءات عملية ومتدرجة، تعطي األسبقية ملالكي األسهم 

لحاملها في االحتفاظ بأسهمهم عن طريق تحويلها ألسهم إسمية.

ب( مش وع بلقانون رقم 6.61 1 بملتعلق باملناطق بلصناعية:

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيد بلوزي  بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارين بملحترمين،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار الدراسة 
باملناطق  املتعلق   102.21 رقم  القانون  مشروع  على  والتصويت 

الصناعية.

في البداية نود أن نؤكد على أهمية هذا املشروع القانون، وذلك 
بالنظر إلى املجهودات التي يبذلها املغرب للنهوض بالقطاع الصناعي، 
وكذلك إلى الدور الريادي الذي ما فتئ يضطلع به القطاع، باعتباره 
قاطرة مهمة لتحريك دوالي5 القطاعات االقتصادية التي يرتكز ويعتمد 

عليها االقتصاد الوطني إلنتاج الثروة الوطنية.

وكما هو معلوم، فإن مشروع القانون رقم 102.21 املتعلق باملناطق 
الصناعية يعزز املسار التطوري للمملكة املغربية باتجاه جعل املغرب 
قاعدة صناعية معترف بها على املستوى العالمي، ويقوم بتنزيل توصيات 
اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، السيما فيما يتعلق بإقامة 
املناطق  تطوير  وكذا  تنافسية،  جودة  ذات  صناعية  تحتية  بنيات 

الصناعية بما يتما�سى مع متطلبات وحاجيات املقاوالت الصناعية.

أضف إلى ذلك، أن هذا املشروع القانون سيشكل دعامة أساسية 
لتعزيز مناخ االستثمار الذي عرف تطورا مهما في بالدنا، ومن ثم سدا 
وتكريسا  الصناعية،  املناطق  وتدبير  بتهيئة  املرتبط  التشريعي  للفراغ 
آلليات الحكامة الجيدة فيما يخص املناطق الصناعية، ناهيك عن 
معالجة  وبالتالي  املجال،  هذا  في  الريع  واقتصاد  املضاربات  محاربة 
العديد من اإلشكاليات التي ظلت على الدوام عقبة كأداء أمام االستثمار 

الوطني واألجنبي على حد سواء.

التحوالت  سيواك5  قانون  املشروع  هذا  أن  تام  يقين  على  إننا 
االقتصادية عن طريق تقوية القطاع الخاص والدفع به لجعله قاطرة 
تعزيز  ابتغاء  املنشودة،  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  حقيقية 
فيما  اململكة  جاذبية  وتقوية  املغربية،  للمقاولة  التنافسية  القدرة 

يخص االستثمار الوطني واألجنبي.

بموازاة ذلك، فإننا ننوه بمقتضيات هذا املشروع القانون الذي 
يهدف كذلك إلى تحقيق العدالة املجالية فيما يخص البنيات التحتية 
االستراتيجية، األمر الذي سيدفع باتجاه تقليص الفوارق االجتماعية 
واملجالية، وتحقيق التنمية املستدامة في إطار الجهوية املتقدمة، على 

مستوى خلق الثروة وخلق فرص الشغل.

غير أن كل ما سبق ال ينبغي أن يمنعنا من اإلقرار بأن الحكومة 
مدعوة التخاذ عدة تدابير لتجاوز اإلشكاالت التي يمكن أن تعيق التنزيل 
السليم ملشروع القانون رقم 102.21 املتعلق باملناطق الصناعية، وهي 

اإلشكاليات التي يمكننا اختزالها فيما يلي:

تحد  9 الصناعي  املستثمر  أمام  العراقيل  من  مجموعة  وجود 
الصناعية، من  املناطق  تجزئة  في مجال  االستثمار  في  رغبته  من 
قبيل األثمنة الخيالية لتكلفة التجزئة، إضافة إلى تعقيد مسطرة 

الحصول على الوثائق املطلوبة من طرف بعض اإلدارات؛

أن  9 إذ  الصناعية،  باملناطق  العقارية  املضاربة  ظاهرة  تف�سي 
هناك من يتخذ من امتالك البقع أو الوعاء العقاري داخل املناطق 
الصناعية استثمارا في حد ذاته، دون أي ممارسة للنشاط الصناعي، 
وذلك عار احتكار العقار وإعادة بيعه وفق شروط خاصة، وبثمن 

ووقت يحددهما املستثمر وفق ما يناسبه؛

نرى أنه بات من الضروري أن يوازي هذا املشروع قانون اتخاذ  9
وخدمات  االجتماعية  املرافق  إحداث  اتجاه  في  وإجراءات  تدابير 
تحمالت  دفتر  وفق  الصناعية،  املناطق  داخل  الضرورية  القرب 
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دقيق وواضح كي تصبح املناطق الصناعية املغربية ذات جاذبية، 
ومن ثم مراعية لوجود اإلنسان فيها مستثمرا كان أو عامال؛

الحرص على توفير البنيات التحتية املوازية الضرورية من قبيل:  9
تساهم  البنيات  هذه  ألن  الحديدية...  والسكك  السيار،  الطرق 
بشكل كبير في توفير مناخ األعمال وجل5 رؤوس األموال والتحفيز 
على االستثمار في القطاع الصناعي على مستوى املناطق الصناعية؛

ضرورة الحرص كذلك على استعمال أكثر من لغة فيما يتعلق  9
بملفات املشاريع، ألن اعتماد اللغة الفرنسية فحس5 يحد من جذب 
املستثمرين الناطقين باللغات األخرى )السيما اللغة اإلنجليزية(، 

تلبية لرغبات كل الفاعلين االقتصاديين مهما كانت جنسيتهم. 

بلسيد بل ئيس بملحترم،

نصوت  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  فإننا  االعتبارات،  هذه  لكل 
باإليجاب على هذا املشروع قانون، آملين أن يساهم إلى جان5 قانون 
اإلطار بمثابة ميثاق االستثمار في إعطاء دفعة قوية لالستثمار الخاص 
ببالدنا، وطنيا كان أو أجنبيا، ألننا في حاجة ماسة إلى توفير مناص5 

الشغل ومعالجة إشكالية البطالة.

II- بلف يق بالستقاللي للوحدة وبلتعادلية:

1( مش وع قانون رقم 96.61 بتغيير وتتميم بلقانون رقم 17.95 
بملتعلق بش كات بملساهمة ومن أحكام بنتقالية خاصة بتمويل 

بألسهم لحاملها إلى أسهم إسمية؛

6( مش وع قانون رقم 6.61 1 فتعلق باملناطق بلصناعية.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيد بلوزي  بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة أعضاء مجلس بملستشارين بملحترمين،

يسرني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في 
مناقشة مشروعي القانون:

 17.95 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   96.21 رقم  قانون  - مشروع 
املتعلق بشركات املساهمة ومن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم 

لحاملها إلى أسهم إسمية؛

- ومشروع قانون رقم 102.21 يتعلق باملناطق الصناعية.

الحكامة  يعزز  ما  كل  في  تلقائي  بشكل  املغربية  اململكة  تنخرط 
والشفافية، وقد توج ذلك بانخراطها سنة 2011 في املنتدى العالمي 
بالدنا  تعهدت  وقد  ضريبية،  األغراض  املعلومات  وتبادل  للشفافية 
بصفتها عضوا في هذا املنتدى العالمي باالستجابة للمعايير الدولية، 
خصوصا املتعلقة منها بتبادل املعلومات والتعرف على حاملي األسهم 

لحاملها في جميع الظروف.

وتعد شركات املساهمة وشركات التوصية باألسهم هي الوحيدة التي 
يمكنها إصدار أسهم لحاملها، بما يقاربـ 5 من شركات األموال من بينها 

1% التي تنص في نظامها األسا�سي صراحة على هذه اإلمكانية.

إال أن مقتضيات القانون رقم 17.95 خصوصا في مادتيه 12 و245، 
آليات تسمح  لحاملها دون وضع  الشركات إصدار األسهم  لهذه  تتبع 

بتحديد هوية حاملي األسهم في جميع الظروف.

وفي هذا الصدد يأتي مشروع هذا القانون الذي يروم حذف إصدار 
يتم  التي  تلك  باستثناء  املساهمة  لشركات  بالنسبة  لحاملها  األسهم 
إصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور إلى االكتتاب، وسيتحقق من 

خالل املصادقة على مشروع هذا القانون أهداف مهمة أبرزها:

تنفيذ االلتزامات الدولية للمملكة املغربية؛

إضفاء طابع الشفافية على األسهم املتداولة داخل شركات األموال 
مكافحة غسل األموال والتهرب الضريبي؛

الحفاظ على التصنيف املحصل عليه في تقرير املغرب لسنة 2022 
الذي يتوقف تفعيله على دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛

تفادي التراجع في التصنيف املذكور مما سيترت5 عنه إدراج املغرب 
في قوائم الدول غير املتعاونة مع االتحاد األوروبي.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيد بلوزي  بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة أعضاء مجلس بملستشارين بملحترمين،

مع  باإليجاب  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  تعاطى  لقد 
تطبيق  نطاق  ليحدد  أتى  والذي  املشروع  هذا  ومقتضيات  مضامين 
مشروع القانون على األسهم لحاملها، الصادرة أو التي تم تفويتها من 
طرف شركات املساهمة، باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في 
إطار دعوة الجمهور لالكتتاب طبقا األحكام القانون رقم 35.96 املتعلق 
بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، 

كما تم تغييره وتتميمه.

وبالتنصيص على حذف األسهم لحاملها الصادرة أو التي تم تفويتها 
من طرف شركات املساهمة، باستثناء تلك التي تم التنصيص عليها في 
نطاق التطبيق املشار إليه أعاله إضافة االستبدال عبارة "سجل األسهم 
اإلسمية" بعبارة "سجل التحويالت" املنصوص عليه في املادة 245 من 
الذكر  السالف  الحذف  املالءمة مع  القانون، من أجل تحقيق  هذا 
انتقالية مدتها ثماني عشرة شهرا والتي يتعين  والتنصيص على فترة 
خاللها على شركات املساهمة التي أصدرت أسهما لحاملها قبل دخول 
هذا القانون حيز التنفيذ، مع إلغاء األسهم لحاملها التي لم يتم تحويلها 
إلى أسهم إسمية، وتفويت األسهم امللغاة، وإيداع األموال املتعلقة بإلغاء 
أو تفويت األسهم لحاملها في صندوق اإليداع والتدبير، وإقرار عقوبات 

مالية للمخلين باحترام القانون.
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وانطالقا من قناعة الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بجدوى 

املعلومات  وتبادل  الشفافية  مبادئ  سيعزز  الذي  القانون  مشروع 

وسيعزز تقدم بالدنا في السلم العالمي، فإننا نصوت بنعم على هذا 

املشروع.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيد بلوزي  بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة أعضاء مجلس بملستشارين بملحترمين،

بخصوص مشروع قانون رقم 102.21 يتعلق باملناطق الصناعية، 

تطورت الصناعة املغربية بشكل ملفت في العشرين سنة األخيرة تحت 

الرعاية السامية لصاح5 الجاللة امللك محمد السادس أعزه هللا، وقد 

شكل التقدم الكبير في البنيات التحتية عامال أساسيا في تحديد القدرة 

إليها  الولوج  إمكانية  تحسين  من  مكن  حيث  للمقاوالت،  التنافسية 
رهانا كبيرا إلنعاش وتشجيع االستثمار املنتج الذي يخلق قيمة مضافة 

ووظائف دائمة.

وقد أو�سى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد بإقامة 

بنيات تحتية صناعية ذات جودة وبأسعار تنافسية، ووضع إطار قانوني 

للبنيات التحتية الصناعية وتطوير عرض مناطق صناعية يلبي متطلبات 

املقاوالت، ويعمل على إشراك الفاعلين بالقطاع العام املعنيين، السيما 

الجهات في مرحلة إعداد تخطيط وتهيئة املناطق الصناعية مع األخذ 

بعين االعتبار احتياجات الفاعلين االقتصاديين والسوق.

املتعلقة  املساطر  أجريت حول  التي  الدراسات  وقد كشفت  هذا 

باالستثمار في املناطق الصناعية أن القدرة التنافسية لبالدنا وللوحدات 

املستويين  على  قوية  ملناقشة  تخضع  باملغرب  املتواجدة  الصناعية 

الدولي والوطني، وتواجه عدة إشكاليات تتمثل في:

وتثمين  وتدبير  وتطوير  لتهيئة  ومالئم  قانوني خاص  إطار  غياب   -

املناطق الصناعية؛

- صعوبة استرجاع العقار غير املثمن؛

- غياب هياكل تدبير املناطق الصناعية، مما يعرض للخطر البنيات 

التحتية والتجهيزات املشتركة لهذه املناطق؛

- عدم مالءمة التجهيزات املتواجدة داخل وخارج املناطق الصناعية 

ملتطلبات الصناعيين.

وبالنظر ملا سبق، فإن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ينوه 
القانون  بمبادرة وزارة الصناعة والتجارة التي بادرت لوضع مشروع 

هذا، بتشاور مع قطاعات وزارية أخرى، وسيمكن هذا املشروع من 

مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة تتالءم مع متطلبات املستثمرين 

وتتما�سى مع الرهانات التي يفرضها املجال الترابي واملندرجة في إطار 

الجهوية املتقدمة.

ويتضح من خالل تقديم السيد الوزير مشروع القانون أنه يهدف 

مع  ومستدامة  ومندمجة  ناجعة  وطنية  صناعية  تنمية  تحقيق  إلى 

مراعاة العدالة املجالية، وكذا اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية 

للمناطق الصناعية، كما يسعى لتحقيق أهداف أساسية منها تشجيع 

االستثمار في املجال الصناعي بما في ذلك مجال الخدمات ذات الصلة 

وصيانة  وتثمين  وتدبير  وتهيئة  الغرض،  لهذا  املهيأ  العقار  توفير  عار 

املضاربة  بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة  الصناعية  املناطق 

العقارية، ووضع اآلليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام 

وفعال للمناطق الصناعية.

وسيتم تطبيق مشروع هذا القانون على املناطق الصناعية كما 

تم تعريفها في املادة 3 منه باستثناء املناطق املحدثة طبقا ملقتضيات 

القانون رقم 19.94 املتعلق بمناطق التسريع الصناعي، إضافة إلعداد 

مخطط وطني للمناطق الصناعية كوثيقة مرجعية تحدد التوجهات 

اإلستراتيجية للدولة في مجال البنيات التحتية الصناعية، ووضع نظام 

عام لتهيئة وتطوير وتسويق املناطق الصناعية، والتنصيص على وضع 

نظام عام لتدبير املناطق الصناعية. وكذلك يتضمن املشروع مقتضيات 

تتعلق بتسويق وتدبير وتثمين املناطق الصناعية.

للمستثمرين  انتقالية  املشروع كذلك مقتضيات  وقد وضع هذا 

املقيمين داخل املناطق الصناعية املحدثة.

االستقاللي  الفريق  التزام  من  وانطالقا  املسؤولية،  منطلق  ومن 

بصفة  لبالدنا  التنموي  املسلسل  في  باملساهمة  والتعادلية  للوحدة 

عامة، والقطاع الصناعي بصفة خاصة، فإننا نصوت بنعم على مشروع 

القانون.

III- بلف يق بلح كي:

1( مقترح قانون بتغيير وتتميم بلقانون رقم 6.15ب بملتعلق باملاء.

بسم هللا بل حمن بل حيم

وبلصالة وبلسالم على أش ف بمل سلين.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمون،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

لي عظيم الشرف أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي، للمساهمة 
في مناقشة مقترح قانون يرمي إلى إضافة املادة 137 مكررة بالقانون 

رقم 15.36 املتعلق باملاء.

في البداية، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوزير على تجاوبه 

للفريق  الهامة والشكر موصول  التشريعية  املبادرة مع هذه  وتفاعله 

االشتراكي بمجلس النواب رئيسا وأعضاء.
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بلسيد بل ئيس،

إننا نثمن جوهر وفلسفة هذا املقترح قانون الذي يرمي إلى توفير 
اإلطار القانوني لترسيخ شروط السالمة العمومية، وحماية املواطنات 
املاء  والتنقي5 عن  البحث  بأشغال  املرتبطة  األخطار  واملواطنين من 
واستغالله، وضمان الحماية من املخاطر املحتملة من استغالل الثروة 

املائية الوطنية.

وفي نفس السياق نود التركيز على االهتمام على بلورة سياية عمومية 
املواطن  ولوج  وضمان  والشمولية،  االستدامة  على  تقوم  املاء  حول 
بالجبال والقرى والحواضر والصحراء بشكل ميسر لهذه املادة الحيوية 

على اعتبار ان املاء ملك عمومي، وطبعا وفق قواعد الحكامة الجيدة..

بلسيد بل ئيس،

حتى ال تتكرر نفس املأساة واملعاناة التي عشناها مع الطفل ريان 
العمومية  واملؤسسات  الدولة  بمسؤولية  وارتباطا  علية،  هللا  رحمة 
والجماعات الترابية في تعبئة كل اإلمكانيات والوسائل املتوفرة واملتاحة 
لتيسير استفادة املواطن من الحق في الحصول على املاء والعيش في بيئة 
سليمة تحترم شروط السالمة الصحية ، وحيث ان حفر اآلبار واألثقاب 
لجل5 املاء يظل وجها من األوجه األكثر استغالال في املناطق القروية 
والجبلية غير املستفيدة من الربط بشبكة املاء الصالح للشرب والتي 
تتسم بالعشوائية سواء في الحفر أو التنقي5 وعدم التقنين، ودون توفر 
شروط السالمة في معظمها من تسييج وتشوير ووضع عالمات الخطر 

مما يهدد سالمة العمال واملواطنين على السواء..

وإننا في الفريق الحركي نثمن مقتضيات هذه املبادرة التشريعية 
التي ترمي إلى الحد من هذه العشوائية وحماية املواطنات واملواطنين 
في أرواحهم، ونهي5 بالقطاع الو�سي بتشديد املراقبة في هذا الشأن 
دون إغفال حق الساكنة بالعيش في ظروف مالئمة وضمان حقهم في 
الحصول على املاء الذي هو أساس الحياة واالستقرار في املجال.. إيمانا 
نثمن  والتي  التشريعية،  املبادرة  هذه  بأهمية  الحركي  الفريق  في  منا 
مضامينها وأهدافها، فكلنا أمل أن يتم بلورة سياسة عمومية مائية 
تضمن حصول املواطن أينما كان في الجبل والقرية واملدينة من هذه 
املادة الحيوية كما نأمل في الفريق الحركي أن تستجي5 باقي القطاعات 

الحكومية مع املبادرة التشريعية ألعضاء مجل�سي الارملان.

شكرا على حسن إنصاتكم.

السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

6( مش وع قانون رقم 96.61 بتغيير وتتميم بلقانون رقم 17.95 
بملتعلق بش كات بملساهمة ومن أحكام بنتقالية خاصة بتمويل 

بألسهم لحاملها إلى أسهم إسمية؛

بسم هللا بل حمان بل حيم

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيد بلوزي  بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

مناقشة  في  للمساهمة  الحركي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.65 املتعلق 
بشركات املساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها 
إلى أسهم إسمية واسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد 
وزير الصناعة والتجارة على عرضه القيم الذي تقدم به أمام أنظار 

أعضاء لجنة القطاعات اإلنتاجية املوقرة.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

النص  أهمية هذا  إال أن نؤكد على  الحركي  الفريق  في  يمكننا  ال 
للترسانة  الهيكلية  اإلصالحات  إطار  في  أهداف  من  له  وما  التشريعي 
القانونية التي عرفها املغرب تحت القيادة الرشيدة لصاح5 الجاللة 

امللك محمد السادس نصره هللا.

كما نثمن املجهودات التي تبذلها الحكومة في تنزيل وتحيين الترسانة 
القانونية تماشيا مع مختلف التزامات بالدنا على الصعيد الدولي تبعا 
النضمام اململكة املغربية للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل املعلومات 

ألغراض ضريبية.

بلسيد بلوزي ،

إننا في الفريق الحركي نثمن مقتضيات هذا املشروع الذي يعطي 
مجموعة من الضمانات التي تتجسد في محافظة مالكي األسهم على 
حقهم في التصرف فيها، مع األخذ بعين االعتبار وضعية الشركة عند 
إجراء التقييم لها، سواء من حيث رأس املال أو الضرائ5 املفروضة 

عليها وكذا حقوق العاملين بها.

لحاملها  األسهم  إصدار  حذف  إلى  القانون  هذا  أيضا  يرمي  كما 
بالنسبة لشركات املساهمة، باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تقويتها 

في إطار دعوة الجمهور إلى االكتتاب.

بلسيد بلوزي ،

إننا في الفريق الحركي نأمل أن تتم مواكبة هذه القوانين ملا لها 
املباشر  وباألثر  للمغرب،  االقتصادية  الوضعية  على  إيجابيات  من 
على تصنيف بالدنا لدى املنتدى العالمي لشفافية وتبادل املعلومات 

الضريبية.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

لكل هذه االعتبارات، سنصوت في الفريق الحركي باإليجاب على هذا 
املشروع.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ب( مش وع بلقانون رقم 6.61 1 بملتعلق باملناطق بلصناعية:

بسم هللا بل حمن بل حيم
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بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيد بلوزي  بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي ألعرض وجهة نظرنا 
حول مشروع قانون رقم 102.21 يتعلق باملناطق الصناعية.

في البداية، أود أن أنوه بعمل اللجنة وبالتفاعل اإليجابي للسادة 
املستشارين مع هذا املشروع الهام الذي يهدف إلى املساهمة في تشجيع 
االستثمار في املجال الصناعي عار توفير العقار املهيأ لهذا العرض، وتعزيز 
الصناعية  املناطق  وتثمين  وتدبير  بتهيئة  املرتبطة  القانونية  الترسانة 
وكذا  العقارية،  املضاربة  ظاهرة  ومحاربة  جودتها  تحسين  بغرض 
معالجة مختلف اإلشكاالت املرتبطة بغياب التثمين الفعلي، وبالعجز 
فيما يخص تدبير بعض املناطق الصناعية، وذلك عار وضع إطار قانوني 
يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة 
مع احتياجات املستثمرين ومع الرهانات الترابية، باإلضافة إلى تمكين 
شأنها  من  التي  الضرورية  اآلليات  من  واملستثمرين  بالتهيئة  املكلف 

ضمان تدبير مستدام وفعال.

بلسيد بل ئيس،

إننا نثمن جوهر وفلسفة هذا املشروع الذي يرمي إلى وضع مخطط 
السياسة  تحدد  مرجعية  وثيقة  باعتباره  الصناعية،  للمناطق  وطني 
التحتية  البنيات  ميدان  في  للدولة  اإلستراتيجية  والتوجهات  العامة 
الصناعية، كما ينص أيضا هذا املشروع على إحداث نظام عام لتدبير 
املناطق الصناعية، يحدد املتطلبات والقواعد التي يج5 مراعاتها من 

قبل هيئة التدبير أو املكلف بالتهيئة من أجل تدبير هذه املناطق.

وفي نفس السياق، نود التركيز على أهمية مقتضيات مشروع هذا 
القانون ملا يشكله من سد للفراغ التشريعي املرتبط بتهيئة وتدبير املناطق 
الصناعية، آملين في الفريق الحركي أن يضمن هذا املشروع العدالة 
االستثمارات  اململكة من  أقاليم  استفادة مختلف  في  املجالية سواء 
واألقطاب الصناعية، أو تأهيل املناطق الصناعية القديمة بما يجعلها 

تتما�سى مع الحديثة منها.

بلسيد بل ئيس،

في إطار التفاعل مع هذا املشروع القانون الهام، فإننا نثمن عاليا 
فإننا سنصوت عليه  وبالتالي  تجويده،  املبذولة من أجل  املجهودات 

باإليجاب.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

IV- بلف يق بالشتربكي:

1( مقترح قانون بتغيير وتتميم بلقانون رقم 6.15ب بملتعلق باملاء:

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين في 
مناقشة مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 املتعلق باملاء، 
الذي تقدم بمبادرة من فريقنا في الغرفة األولى والذي يهدف إلى الحد من 
الحوادث املرتبطة بعدم توفر شروط السالمة بالنسبة لآلبار والثق5 
املائية، كالحادثة املفجعة التي أودت بحياة الطفل ريان، مما جعلنا 
جميعا أمام مسؤولية وطنية حتى ال يتكرر ما حدث، وبالتالي فاملقترح 
جاء بمقتضيات قانونية تعزز شروط السالمة ألوراش حفر اآلبار وإنجاز 
الثق5 املائية وإلزام كل من يعمل أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز 
ثق5 مائي أو أثناء استغالل مياهها أو بعد االستغناء عن استغاللها، 
على انجاز تجهيزات السالمة التي من شأنها الوقاية من األخطار املرتبطة 
بأشغال الحفر وبأعمال االستغالل وبالتخلي عن البئر أو الثق5 وتوفير 
شروط السالمة ألوراش الحفر أو بعد االنتهاء منها، وإال سيكون عرضة 
ألداء غرامات مالية مهمة، وستتم مصادرة األدوات املستعملة أثناء 

املخالفة من أجل ردع املخالفين ملقتضيات هذا القانون.

بلسيد بل ئيس،

ونحن في الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين ننوه بتفاعل الوزارة 
املعنية مع املقترح قانون والتي أبرزت من خالله وأكدت أهمية هذه 
املبادرة التشريعية التي تقدم بها إخواننا في مجلس النواب بهدف تجويد 
املنظومة التشريعية املتعلقة باملاء، وسد الفراغ القانوني فيما يخص 
شروط السالمة العامة الواج5 اتباعها في أوراش حفر اآلبار وانجاز 
األثقاب املائية، سواء في مرحلة اإلنجاز أو االستغالل أو بعد التوقف 
عن استغاللها، حماية للمواطنين من األضرار والحوادث التي تنتج عن 

ذلك الفعل، وخدمة للوطن والصالح العام.

والسالم عليكم.

6( مش وع قانون رقم 96.61 بتغيير وتتميم بلقانون رقم 17.95 
بملتعلق بش كات بملساهمة وسن أحكام بنتقالية خاصة بتحويل 

بألسهم لحاملها إلى أسهم إسمية:

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

املستشارين  بمجلس  الفريق االشتراكي  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
في مناقشة مشروع قانون 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 
املتعلق بشركات املساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم 
لحاملها إلى أسهم إسمية، وهو املشروع الذي جاء انسجاما مع انخراط 
املغرب في املنتدى العالمي للشفافية وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية 
للمعايير  باالستجابة  املنتدى  خالل  التزم  حيث   ،2011 منذ  وذلك 
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األسهم  حاملي  على  والتعرف  املعلومات  تبادل  يخص  فيما  الدولية 
لحاملها في جميع الظروف لضمان شفافية املساهمات ومكافحة غسل 
األموال والتهرب الضريبي، إضافة إلى تقنين إمكانية إلغاء إصدار األسهم 
لحاملها بالنسبة لشركات املساهمة، مع استثناء القيم املنقولة التي 
يتم إصدارها وتفويتها في إطار دعوة الجمهور لالكتتاب، املنظمة طبقا 
ملقتضيات القانون رقم 35.96 املتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس 

نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، كما تم تغييره وتتميمه.

بلسيد بل ئيس،

ألجل هذا نحن في الفريق االشتراكي نثمن املجهودات التي تقوم بها 
الحكومة لتحسين التصنيفات واملرات5 التي يحتلها االقتصاد الوطني 
على املستوى الدولي فيما يتعلق بمناخ األعمال، وإضفاء طابع الشفافية 
في املعامالت ومكافحة غسيل األموال، ونعتار أن هذا املشروع يندرج 
ضمن هذه املجهودات التي تروم مالءمة التشريعات الوطنية مع الشركاء 
االقتصاديين، خاصة األوروبيين، للوفاء بااللتزامات في تبادل املعلومات 
وضمان شفافيتها على مستوى حاملي األسهم لحاملها في جميع الظروف 
وعلى املساهمات ملكافحة تبيض األموال والتهرب الضريبي للحفاظ على 
التصنيف املؤقت "متطابق في األهم" املحصل عليه في تقرير تقييم 
املغرب لسنة 2022 من طرف املنتدى العالمي، والذي يتوقف تفعيله 
على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ولتفادي التراجع في التصنيف 
املذكور، والذي سيترت5 عنه إدراج املغرب في قوائم "غير املتعاونة مع 

االتحاد األوربي".

املنقولة  القيم  تداول  من ضبط  سيمكن  املشروع  هذا  أن  كما 
التي تصدرها شركات املساهمة غير املسعرة أسهمها في بورصة القيم، 
وستمكن من ضمان تحسين الحاكمة في التسيير والحفاظ على حقوق 
املساهمين وإضفاء طابع الشفافية على األسهم املتداولة داخل شركات 
األموال ومكافحة غسل األموال والتملص الضريبي والتخلص من عيوب 
والضريبية،  القانونية  الرقابة  مستوى  على  لحاملها  املنقولة  القيم 

والتخلص من مخاطرها بالنسبة ملالكيها من قبيل الضياع أو السرقة.

وهنا البد أن نشير إلى ضرورة تقوية دور املؤسسات الرقابية للحد 
من ظاهرة التملص الضريبي التي تتكبد خزينة الدولة بسببها خسائر 
في  املوجودة  القانونية  الثغرات  بسب5  الدراهم  بماليير  تقدر  سنوية 
حوالي  يمثل  الذي  املهيكل  غير  القطاع  وطغيان  الضريبية  املنظومة 
30% من الناتج الداخلي الخام، وهو يشكل عائقا أمام تنمية اقتصادنا 

الوطني.

والسالم عليكم.

ب( مش وع قانون رقم 6.61 1 فتعلق باملناطق بلصناعية:

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

املستشارين  بمجلس  الفريق االشتراكي  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
الصناعية  باملناطق  يتعلق   102.21 رقم  قانون  مشروع  مناقشة  في 
ملواكبة تطوير وتنمية املناطق الصناعية الجديدة وتهيئتها بما يتالءم مع 
احتياجات الفاعلين االقتصاديين ومتطلبات املستثمرين لتشجيعهم 
على االستثمار في املجال الصناعي، والذي يهدف إلى تحصين الوعاء 
العقاري املعد لهذا الغرض، والتصدي الستغالل الوعاء العقاري في 
املناطق الصناعية ملمارسة نشاطات ال تتالءم مع تلك املتعهد بها عند 
الحصول على العقار، كتحويل وحدة إنتاجية في منطقة صناعية إلى 
مؤسسة تعليمية خاصة مثال، مستغلين الثغرات املوجودة في تصاميم 
املناطق وصعوبة  لتدبير هذه  هياكل  غياب  إطار  في  املديرية،  التهيئة 

استرجاع العقار غير املثمن.

وبالتالي، فإن عمليات بيع أو كراء القطع األرضية داخل املناطق 
الصناعية، ستخضع ملقتضيات القانون رقم 102.21 الذي ينص على 
ضرورة أن تتضمن عقودها مكونات املشروع املستثمر بتثمين القطعة 
األرضية داخل اآلجال املحددة، وإال سيتعرض لتطبيق جزاءات والتزام 
العقد  فسخ  ذلك  في  بما  التزاماته،  بأحد  اإلخالل  حالة  في  حقه  في 

واسترجاع القطع األرضية.

بلسيد بل ئيس،

ونحن كفريق اشتراكي ال يسعنا إال أن نثمن هذا املشروع الذي 
يص5 في تعزيز الترسانة القانونية املرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين املناطق 
الصناعية، بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة املضاربات العقارية، 
كما أنه سيضع مخططا وطنيا للمناطق الصناعية يحدد من خالله 
التوجهات اإلستراتيجية في ميدان البنيات التحتية الصناعية وحاجيات 
تراب  عار  الصناعية  املناطق  بتطوير  يتعلق  فيما  الصناعي  القطاع 
اململكة في إطار مراعاة العدالة املجالية، وتحديد التموقع االستراتيجي 
والقطاعي للمناطق املزمع تطويرها، وتبني التوجهات االستراتيجية فيما 
يخص تسويق العقار الصناعي ووضعه رهن إشارة املستثمرين بأسعار 
واملواصفات  واملعايير  املتطلبات  يحدد  عاما  نظاما  ووضع  تنافسية، 
التقنية املتعلقة بتهيئة املناطق الصناعية والقواعد القانونية املنظمة 
لتطويرها وتسويقها كآلية من اآلليات الضرورية التي من شأنها ضمان 

تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

والسالم عليكم.

V- ي يق بالتحاد بلعام ملقاوالت بملغ ب:

1( مقترح قانون بتغيير وتتميم بلقانون رقم 6.15ب بملتعلق باملاء:

بسم هللا بل حمان بل حيم

بلسيد بل ئيس،

بلسيد بلوزي ،
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بلسيدبت وبلسادة بملستشارين،

يطي5 لي أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب 
في هذه الجلسة التشريعية العامة املخصصة للمناقشة والتصويت على 

مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 املتعلق باملاء.

واسمحوا لي البداية أن أشيد باألجواء اإليجابية التي طبعت مناقشة 
مقترح هذا القانون طيلة مراحل دراسته ومناقشته بلجنة الداخلية 

والجماعات الترابية والبنيات األساسية.

بلسيد بل ئيس،

لقد كشفت الواقعة املؤملة التي شهدتها بالدنا بداية سنة 2022 
متوفر  غير  مائي  ثق5  في  بعد سقوطه  ريان  الطفل  بوفاة  واملتعلقة 
على شروط السالمة عن جان5 مهم من الفراغ التشريعي الذي شاب 
القانون رقم 36.15 املتعلق باملاء، وجعلتنا جميعا أمام مسؤولية وطنية 
تجاه عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وبالتالي محاولة البحث عن حلول 
جذرية لها، سيما من خالل سن مقتضيات قانونية للحد من مثل هذه 

الحاالت.

وهو السياق الذي أتى فيه مقترح هذا القانون الذي يرمي إلى إضافة 
شروط السالمة ألوراش حفر اآلبار وإنجاز األثقاب، سواء في مرحلة 

اإلنجاز أو االستغالل أو بعد التوقف عن استغالها.

وذلك من خالل التنصيص على إدراج تجهيزات السالمة الضرورية 
شروط  ضمن  الثق5  أو  البئر  بوجود  املرتبطة  األخطار  من  للوقاية 
منح الترخيص، وإلى إقرار غرامة على كل مالك عقار أو مستغله لم 
يقم أثناء أشغال حفر بئر أو إنجاز ثق5 في عقاره أو أثناء استغاللهما 
التي من  السالمة  بإنجاز تجهيزات  بعد االستغناء عن استغاللهما  أو 
شأنها الوقاية من األخطار املرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال االستغالل 

والتخلي عن البئر أو الثق5.

وألجل ذلك، فإننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب سنصوت 
باإليجاب على مقترح هذا القانون.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

6( مش وع قانون رقم 96.61 بتغيير وتتميم بلقانون رقم 17.95 
بملتعلق بش كات بملساهمة وسن أحكام بنتقالية خاصة بتحويل 

بألسهم لحاملها إلى أسهم إسمية:

بسم هللا بل حمان بل حيم

بلسيد بل ئيس،

بلسيد بلوزي ،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارين،

يطي5 لي أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب 
في هذه الجلسة التشريعية العامة املخصصة للمناقشة والتصويت على 

مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق 
بشركات املساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها 

إلى أسهم إسمية.

طبعت  التي  اإليجابية  باألجواء  أشيد  أن  البداية  لي  واسمحوا 
مناقشة مشروع هذا القانون طيلة مراحل دراسته ومناقشته داخل 

لجنة القطاعات اإلنتاجية.

وهي مناسبة أنوه فيها بعمل الحكومة، وبعمل السيد الوزير، في 
املواثيق واالتفاقيات  القانونية مع مختلف  مجال مالءمة منظومتنا 

األممية التي انضمت ووافقت عليها بالدنا.

بلسيد بل ئيس،

يأتي مشروع هذا القانون في إطار انخراط بالدنا، منذ أكتوبر 2011، 
في املنتدى العالمي للشفافية وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية، حيث 
تعهدت بالدنا باالستجابة للمعايير الدولية، السيما تلك املتعلقة بتبادل 

املعلومات والتعرف على حاملي األسهم لحاملها في جميع الظروف.

االلتزام  املنتدى  عن  الصادرة  التقارير  تؤكد  التاريخ،  ذلك  ومنذ 
الجدي للمغرب في مالءمة منظومته القانونية مع املواثيق الصادرة عن 
ّوج هذا االلتزام بتنصيف املغرب في تقرير املنتدى 

ُ
هذه املنظمة، ولقد ت

لسنة 2022 ضمن مؤشر "متطابق في األهم".

كما سجل التقرير، سجل بأنه تم تقييم اململكة املغربية بشكل عام 
على أنها مستجيبة إلى حد كبير "ملعيار الشفافية وتبادل املعلومات عند 
الطل5"، مع تصنيف "مطابق" مع "املعطيات املحاسباتية" و"حقوق 
تبادل  و"شبكة  املعلومات"  تبادل  و"آليات  وحمايتهم"  األشخاص 

املعلومات" و"السرية" و"حقوق وحماية دافعي الضرائ5 والغير".

بالنسبة  إلى حد كبير"  أنه "مطابق  كما تم تصنيف املغرب على 
لعناصر "توافر املعلومات املتعلقة بالهوية وامللكية" و"توافر املعلومات 

املصرفية" و"الولوج إلى املعلومات.

بلسيد بل ئيس،

وحيث إن مشروع هذا القانون يهدف إلى:

شركات  داخل  املتداولة  األسهم  على  الشفافية  طابع  إضفاء   -
األموال؛

- مكافحة غسل األموال والتهرب الضريبي؛

- الحفاظ على التصنيف املؤقت "متطابق في األهم" املحصل عليه 
في تقرير تقييم املغرب لسنة 2022، والذي يتوقف تفعيله على دخول 

هذا القانون حيز التنفيذ.

فإننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب نصوت باإليجاب على 
مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق 
بشركات املساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها 
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إلى أسهم إسمية.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

ب( مش وع بلقانون رقم 6.61 1 فتعلق باملناطق بلصناعية:

بسم هللا بل حمان بل حيم

وبلصالة وبلسالم على أش ف بمل سلين.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيد بلوزي  بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

يطي5 لي أن أتدخل باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب في 
القانون  مشروع  على  والتصويت  للدراسة  املخصصة  الجلسة  هذه 
رقم 102.21 يتعلق باملناطق الصناعية، وهي مناسبة لننوه بمضامين 
هذا املشروع الهام الذي نأمل أن يعالج إحدى أهم املشاكل التي يعاني 
منها االستثمار الوطني، أال وهي العقار الصناعي، من خالل سد الفراغ 
التشريعي املرتبط بتهيئة وتدبير املناطق الصناعية، كما أغتنم الفرصة 
للتنويه بجودة النقاش والتفاعل اإليجابي للسيد الوزير داخل أشغال 

اللجنة.

التفاعل اإليجابي مع تعديالت  الوزير، على  كما نشركم، السيد 
يهدف  تعديلين هامين،  تم قبول  املشروع، حيث  الفريق بشأن هذا 
التعديل األول إلى توفير املوارد واالعتمادات الالزمة من أجل صيانة 
البنيات التحتية لهاته املناطق وتوفير جميع الخدمات الالزمة لتسهيل 
عمل املستثمرين، والتعديل الثاني الهادف إلى التنصيص على اعتماد 
املجال  في  االستثمار  لطبيعة  بالنسبة  ومعقولة  مالئمة  زمنية  مدة 

الصناعي.

بلسيد بلوزي  بملحترم،

ال يخفى عليكم أهمية تكلفة الوعاء العقاري ضمن تكاليف اإلنتاج 
التي تعيق دينامية ريادة األعمال، إلى جان5 عوامل أخرى كاللوجستيك 
يواجه  الصناعي  العقاري  الوعاء  إلى  الولوج  يزال  ال  والطاقة، حيث 
العديد من العقبات، بما في ذلك محدودية احتياطي الوعاء العقاري، 

وتعقيد املساطر اإلدارية املرتبطة به.

إال أن تحسين إمكانية الولوج لهذا الوعاء العقاري، يمثل تحديا 
بتحسين  األمر  تعلق  سواء  الوطني،  االقتصاد  تنافسية  لتعزيز  كبيرا 
التنافسية الفردية للمقاوالت، خاصة في مواجهة املنافسين األجان5، 
أو لتحفيز مزيد من االستثمارات املنتجة التي من شأنها خلق فرص شغل 

مستدامة.

الذي يدعو  التنموي  النموذج  في منظور  العام  وينخرط االتحاد 
إلى "تطوير مناطق مخصصة لألنشطة ذات الجودة املطلوبة، وبأثمنة 
تنافسية متاحة ملختلف املقاوالت"، كما يو�سي بجعل الوعاء العقاري 

الصناعي في متناول املقاوالت الصغيرة بشكل خاص.

في  طويلة  ملدة  اإليجار  إلى  اللجوء  تفضيل  أيضا  االتحاد  ويقترح 
إطار إسناد األرا�سي العمومية ألنشطة اقتصادية، من خالل إعطاء 

األفضلية للمشاريع ذات القيمة املضافة املحلية.

وعلى املدى القصير، فإننا نرى بأن اعتماد تدبير صارم يهدف إلى 
يمنح  قانوني  تقييد  في إصدار  يتمثل  املوجودة  األرا�سي  تثمين  تحفيز 
أصحاب األرا�سي الصناعية غير املستغلة سنة واحدة، اعتبارا من فاتح 
يناير، لبدء االستثمارات املوعودة، تحت طائلة اإلجبار على إعادتها إلى 

السوق بسعر الشراء األصلي.

كما ندعو إلى وضع آلية تتبع "مرصد سوق العقار الصناعي" للتحكم 
في سوق العقار الصناعي وتجن5 التأثير على العروض الحالية من خالل 
الشروع في إنجاز مناطق جديدة بالرغم من أن العقار املتوفر يسمح 
بتلبية جميع الطلبات، إضافة إلى منح حق الشفعة للمكلفين بالتهيئة 
من  قري5  محيط  في  صناعية  مناطق  عروض  على  يتوفرون  الذين 

املناطق الجديدة.

كما يج5 إعطاء أولوية تخطيط البنية التحتية األساسية "مياه 
الشرب /الكهرباء/ الصرف الصحي/ الطرق" لربط املناطق الصناعية، 

مع مراعاة األرا�سي ذات الطابع الصناعي حس5 وثائق التعمير.

كما أن إنشاء وعاء عقاري احتياطي خالي من كل احتالل أو تحمالت 
تابع للجهة سيمكن من إنشاء مناطق صناعية إضافية بما في ذلك 
الوعاء العقاري الالزم لوصل هذه املناطق بالبنيات التحتية الخارجية.

بلسيد بلوزي  بملحترم،

إننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب، نعول على هذا املشروع 
لتعزيز مناخ االستثمار الذي عرف تطورا مهما في بالدنا، ولتكريس آليات 
الصناعية ومحاربة املضاربات  املناطق  الجيدة فيما يخص  الحكامة 
واقتصاد الريع في هذا املجال، وكذلك معالجة إشكاليات عديدة ظلت 
على الدوام تشكل عرقلة أمام االستثمار الوطني واألجنبي، فضال على 
مواكبته للتحوالت االقتصادية عار تقوية القطاع الخاص وجعله قاطرة 
القدرة  لتعزيز  املنشودة،  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  حقيقية 
يخص  فيما  اململكة  جاذبية  وتقوية  املغربية،  للمقاولة  التنافسية 

االستثمار الوطني واألجنبي، لذا فإننا نصوت عليه باإليجاب.

والسالم عليكم.

VI- مجموعة بلعدبلة بال تماعية:

1( مش وع قانون رقم 96.61 بتغيير وتتميم بلقانون رقم 17.95 
بملتعلق بش كات بملساهمة وسن أحكام بنتقالية خاصة بتحويل 

بألسهم لحاملها إلى أسهم إسمية:

بلسيد بل ئيس بملحترم،
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بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمون،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

االجتماعية  العدالة  مجموعة  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
رقم  القانون  ملشروع  العامة  املناقشة  إطار  في  املستشارين  بمجلس 
96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق بشركات املساهمة 
وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل األسهم لحاملها إلى أسهم إسمية، 
الذي يندرج في إطار مالءمة التشريعات الوطنية مع االلتزامات الدولية 
املعار عنها خصوصا في املنتدى العالمي للشفافية وتبادل املعلومات 

ألغراض ضريبية.

ونعتار في مجموعة العدالة االجتماعية أن هذا األمر سيساهم في 
تحسين مرات5 املغرب في التصنيفات الدولية من قبيل "متطابق في 
األهم"، من خالل النص على أحكام تق�سي بتحديد هوية حاملي األسهم 
في شركات املساهمة وشركات التوصية )شركات األموال باألساس( وهو 
بغسل  املرتبط  املجرمة  األفعال  العديد من  ما سيمكن من محاربة 

األموال والتهرب الضريبي.

ونثمن في هذا اإلطار التنصيص على فترة انتقالية لشركات املساهمة 
من أجل تسوية األسهم التي أصدرتها لحاملها وتحويلها إلى أسهم إسمية 
بهذه  للقيام  األسهم  ذلك دعوة حاملي  في  بما  وفق ضوابط محددة 
العملية ونشر إعالن بالجريدة الرسمية حول هذا املوضوع باإلضافة إلى 

تغيير أنظمتها األساسية لتتالءم مع مقتضيات القانون.

في  سنصوت  اإلصالحي،  الورش  هذا  في  وانخراطا  الختام،  وفي 
املجموعة على مشروع القانون باإليجاب.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

6( مش وع بلقانون رقم 6.61 1 بملتعلق باملناطق بلصناعية:

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بلوزربء بملحترمون،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

االجتماعية  العدالة  مجموعة  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
رقم  القانون  ملشروع  العامة  املناقشة  إطار  في  املستشارين  بمجلس 
102.21 املتعلق باملناطق الصناعية والذي يندرج في إطار املجهودات 
ركائز  من  ركيزة  باعتباره  ببالدنا  الصناعي  بالقطاع  للنهوض  املبذولة 
االقتصاد الوطني، وذلك من خالل تعبئة وتهيئة بنيات تحتية صناعية 

ذات جودة وجاذبية وتنافسية لتستجي5 لحاجيات املستثمرين.

بالتطور الذي عرفه هذا  وننوه في مجموعة العدالة االجتماعية 
القطاع خالل اآلونة األخيرة، وهو ما مكن بالدنا من احتالل موقع متميز 
على املستوى الدولي كمنصة لعدد من الصناعات الثقيلة واملتطورة 

على رأسها صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والصناعات الغذائية.

كما نعتقد أن اإلصالحات التي جاء بها مشروع القانون ستمكن من 
تجاوز مختلف اإلشكاالت التي تعرفها عملية تخصيص وتدبير وتثمين 

العقارات املخصصة لهذا الغرض، من ضمنها:

اعتماد التخطيط االستراتيجي لعملية تعبئة العقار من خالل  9
إعداد مخطط وطني للمناطق الصناعية يحدد التوجهات الكارى 
في تموقع وتهيئة  الواج5 مراعاتها  واملعايير واملتطلبات األساسية 

املناطق الصناعية؛

املناطق  9 وتثمين  وتسويق  وتطوير  لتهيئة  عام  نظام  وضع 
الصناعية ونظام عام لتدبيرها؛

تنظيم العالقة التي تربط بين املكلف بالتهيئة واملستثمر بشكل  9
يضمن لكل طرف حقوقه؛

وغيرها من املقتضيات الهامة األخرى. 9

العدالة  مجموعة  في  انخرطنا  اإلصالح،  هذا  بأهمية  وإيمانا 
االجتماعية بشكل بناء في دراسة مشروع القانون، واقترحنا مجموعة 

من التعديالت من أجل تجويد مضامينه، أهمها:

إدراج التنافسية والجاذبية باإلضافة إلى الجودة كمعايير يج5  9
توفرها في املناطق الصناعية لتستجي5 لحاجيات املستثمرين في 

املجال الصناعي؛

النص على مساهمة غرف التجارة والصناعة في إعداد املخطط  9
الوطني للمناطق الصناعية، باعتبارها من املؤسسات األكثر قدرة 
بتطوير  املتعلق  الصناعي  القطاع  حاجيات  عن  للتعبير  وتأهيال 

املناطق الصناعية؛

ضرورة إخضاع املخطط الوطني للمناطق الصناعية للتقييم  9
االستراتيجي، التزاما باملادة رقم 2 من القانون رقم 49.17 املتعلق 
بالتقييم البيئي التي تنص على أنه تخضع للتقييم االستراتيجي البيئي 
القطاعية  والتصاميم  واملخططات  والارامج  السياسات  مشاريع 
والجهوية املعدة من طرف الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات 

العمومية؛

وجوب أن يراعي هذا املخطط االنسجام والتالؤم مع املخططات  9
األخرى املرتبطة به كاملخطط اللوجيستي الوطني وتصاميم التهيئة، 
وهو ما سيمكن من ضمان تموقع أفضل لهذه املناطق وارتباطها 
بالبنيات التحتية األساسية بما من شأنه أن يحسن من جودتها 

وجاذبيتها وتنافسيتها؛

ملوافاة  9 التدبير  هيئة  قبل  من  احترامه  الواج5  األجل  تمديد 
املنطقة  تسويق  حصيلة  حول  بالتقرير  الجهة  ومجلس  اإلدارة 
الصناعية وتثمينها من شهر إلى ثالثة أشهر على اعتبار أن عملية 

التسويق والتثمين تستغرق مدة يج5 مراعاتها.
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كما نثمن التفاعل اإليجابي للسيد الوزير املحترم مع عدد من هذه 
التعديالت وننوه بجو النقاش الهادف الذي عرفته لجنة القطاعات 

اإلنتاجية.

اإلصالحي  الورش  هذا  بأهمية  املجموعة  من  واقتناعا  وختاما، 
الهام، سنصوت على مشروع القانون باإليجاب.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

VII- مدبخلة بملستشار بلسيد خالد بلسطي:

- مش وع قانون رقم 6.61 1 فتعلق باملناطق بلصناعية:

بسم هللا بل حمن بل حيم

وبلصالة وبلسالم على محمد وعلى آله وصحبه.

بلسيد بل ئيس بملحترم،

بلسيد بلوزي  بملحترم،

بلسيدبت وبلسادة بملستشارون بملحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم االتحاد الوطني للشغل باملغرب في 
إطار هذه الجلسة العامة التشريعية املخصصة للدراسة والتصويت 

على مشروع قانون رقم 102.21 يتعلق باملناطق الصناعية.

وهو النص الذي يأتي في سياق الخطاب امللكي السامي بمناسبة 
افتتاح الدورة التشريعية األولى من السنة الثانية من الوالية التشريعية 

الحالية والتي خصص فيها جاللته محورا للحديث عن االستثمار.

وهي مناسبة نؤكد من خاللها على أهمية هذا القانون الذي يأتي 
في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها بالدنا، والتي مكنت 

من تطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة االستثمار الصناعي ودعم 
التنمية االقتصادية واالجتماعية باململكة.

كما نثمن اإلجراءات التي جاء بها هذا املشروع والتي تروم معالجة 
املناطق  تثمين  وغياب  بضعف  املتعلقة  اإلشكاالت  من  مجموعة 
الصناعية، وهو ما يكون له تداعيات سلبية على تشجيع االستثمار 
واملستثمرين وتحقيق العدالة املجالية والترابية في الولوج إلى االستثمار.

بلسيد بلوزي  بملحترم،

انطالقا من إيماننا بهذا املوضوع تقدمنا في االتحاد الوطني للشغل 
همت  التي  التعديالت  من  بمجموعة  املستشارين  بمجلس  باملغرب 
باألساس تحديد املخاط5 الرئي�سي في هذا املجال، من خالل التنصيص 
على تحديد اإلدارة املعنية بدقة ولذلك اقترحنا استبدال عبارة "اإلدارة 
احترام  وإدراج  وباالستثمار"؛  بالصناعة  املكلفة  بـ"الوزارة  املعنية" 
تشريعات الشغل املتعلقة بحقوق األجراء ضمن الجزاءات املطبقة في 

حالة عدم احترام املستثمر اللتزاماته.

كما همت تعديالتنا أيضا فسح املجال أمام هيئة التدبير أو املكلف 
بالتهيئة إلعداد التقرير وموافاة اإلدارات املعنية بنسخة منه، خصوصا 
بدقة  اإلنذار  توجيه  مدة  تحديد  إلى  باإلضافة  كبيرة؛  الغرامة  وأن 

للمستثمر املخل بالتزاماته.

وبالرغم من التفاعل السلبي مع تعديالتنا، فقدر قررنا في االتحاد 
الوطني للشغل باملغرب بمجلس املستشارين التصويت باإليجاب على 
مشروع هذا القانون، آملين أن يسهم في تحقيق األهداف املتوخاة منه 

في النهوض باالستثمار ببالدنا.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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