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اوت ضيخ: األربعاء 17 رجب 1436ه )06 ماي 2015م(.

اورئ سة: السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والدكتور 
محمد الشيخ بيد هللا رئيس مجلس املستشارين.

العاشرة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  عشرة  وست  ساعة  اوت قيت: 
صباحا والدقيقة الرابعة عشرة.

جدول األعم ل: جلسة عمومية مشتركة تخصص لالستماع لعرض 
السيد الرئيس األول للمجلس االعلى للحسابات حول أعمال املجلس 

برسم سنة 2013.

ضئيس  اون اب،  مجلس  ضئيس  اوعلمي،  اوط وبي  ضاشيد  اوسيد 
الجلسة:

بسم هللا اورحمن اورحيم واوصالة واوسالم على أشرف املرسلي6.

اوسيد ضئيس مجلس املستش ضين املحترم،

اوسيدا6 او 3يرا6،

اوسيد اورئيس األول ولمجلس األعلى ولحس ب ت،

اوسيدات واوس دة اوبرمل ني 6 املحترم 6،

طبقا ملقتضيات الفصل 148 من الدستور وخاصة الفقرة األخيرة 
منه، يقدم السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات خالل هذه 
الجلسة املشتركة ملجل�سي البرملان عرضا عن أعمال املجلس، مناسبة 
التشريعية  املؤسسة  بين  املشترك  للتعاون  تثميننا  نجدد من خاللها 
من  العديد  شملته  الذي  التعاون  هذا  للحسابات،  األعلى  واملجلس 
أنشطة البرملان، سواء بالجلسات العامة أو باللجن الدائمة أو من خالل 
الدراسات واآلراء التي يقدمها املجلس األعلى للمؤسسة البرملانية، نجدد 
الشكر باسمكم جميعا للسيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات 

وأعطيه الكلمة فليتفضل.

اوسيد ادضيس جط  اورئيس األول ولمجلس األعلى ولحس ب ت:

بسم هللا اورحمن اورحيم واوصالة واوسالم على أشرف املرسلي6 وآوه 
وصحبه.

اوسيد ضئيس مجلس اون اب املحترم،

اوسيد ضئيس مجلس املستش ضين املحترم،

اوسيدا6 او 3يرا6،

اوسيدات واوس دة اون اب واملستش ضو6 املحترم 6،

أود في البداية أن أعرب لكم عن سعادتي بحضوري أمام مجلسكم 
املوقر، ألعرض على أنظاركم خالصة أشغال املجلس األعلى واملجالس 

الجهوية للحسابات، طبقا ملقتضيات الفصل 148 من الدستور.

تعلمون، لقد قام املجلس األعلى للحسابات بإصدار تقريره  كما 

السنوي برسم سنة 2013 بعد أن تشرفت برفعه إلى صاحب الجاللة 
نصره هللا، وكذا بعد تقديمه إلى السادة رئيس الحكومة ورئي�سي غرفتي 
البرملان، وباعتبار املعطيات واملالحظات والتوصيات الدقيقة الواردة في 
التقرير السنوي، فلن أتطرق بالتفصيل ملختلف أشغال املحاكم املالية، 
بل سأحاول في هذا العرض التركيز على األنشطة الرئيسية والتوصيات 
وسنو3ع  إشارتكم  رهن  وستجدون  الرقابة،  مهام  إليها  خلصت  التي 

ملخصا للتقرير السنوي األخير للمجلس األعلى للحسابات.

حررات اوسيدات واوس دة اون اب واملستش ضو6 املحترم 6،

في إطار املساعدة املقدمة للبرملان من طرف املجلس األعلى للحسابات 
طبقا ملقتضيات الفصل 148 من الدستور، وعمال بمقتضيات املادة 47 
من القانون التنظيمي لقانون املالية، يعد املجلس تقريرا حول تنفيذ 
قانون املالية وتصريحا عاما بمطابقة حسابات املحاسبين العموميين 
الفردية للحساب العام للمملكة. ويتضمن هذا التقرير الواجب إرفاقه 
بمشروع قانون التصفية نتائج تنفيذ قانون املالية واملالحظات املنبثقة 

عن املقارنة بين التوقعات واإلنجا3ات.

ومن خالل املعطيات النهائية املتعلقة بتنفيذ قانون املالية برسم 
2012، فسيتضح لكم من خالل دراسة التقرير الذي أرسلناه إلى غرفتي 
البرملان أن هذه السنة سنة 2012 عرفت صعوبات توضحها بعض 

املؤشرات االستثنائية والتي لم تعرفها بالدنا من قبل:

• فهي استثنائية من حيث ارتفاع كتلة األجور ما يفوق 96 مليار 
درهم بنسبة 11,7 % من الناتج الداخلي الخام وبزيادة فاقت 13 % 

مقارنة مع سنة 2011؛

• وهي استثنائية كذلك فيما يخص حجم نفقات املقاصة التي بلغت 
54.87 مليار درهم، أي ما يناهز 6.6 % من الناتج الداخلي الخام، مقابل 

معدل 2.7 % عن الفترة ما بين 2005 و2010؛

• وهي استثنائية كذلك من حيث تفاقم عجز امليزانية الذي بلغ 7,4 % 
من الناتج الداخلي الخام؛

• كما عرفت تفاقما لدين الخزينة الذي ارتفع بحجم إضافي بلغ 
62.8 مليار درهم ليصل إلى مستوى 493.7 مليار بما يعادل 59.6 % من 
الناتج الداخلي الخام، مسجال ارتفاعا بنسبة 14.6 %، مقارنة مع سنة 
2011 وتعتبر هذه النسبة قياسية، مقارنة مع الثماني سنوات السابقة؛

• وفي مجال االستثمار بلغت االعتمادات املرحلة من سنة 2011 إلى 
2012 أ3يد من 18.5 مليار ديال الدراهم، وهو ما يمثل 32 % من ميزانية 
االستثمار برسم قانون املالية لهذه السنة، األمر الذي يمكن اعتباره 

مؤشرا على التباطؤ الذي يعرفه إنجا3 مشاريع االستثمار العمومية.

وأمام هذه الوضعية، تم اتخاذ إجراءات استعجالية خالل سنة 
2013، استهدفت أساسا التحكم في حجم النفقات العمومية ومن بين 

هذه اإلجراءات نخص بالذكر:
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أوال- الحد من ارتفاع وتيرة اإلنفاق العمومي، وذلك بوقف تنفيذ 
جزء من امليزانيات القطاعية لالستثمار بمبلغ إجمالي حدد في 15 مليار 

درهم ابتداء من شهر أبريل من سنة 2013؛

ثانيا- تم إيقاف االلتزام بالنفقات العمومية خالل الشهرين األخيرين 
من السنة والتي تعرف عادة ارتفاع وتيرة اإلنفاق،

التدريجية ألسعار بعض  املقايسة  نظام  نهج  في  الشروع  تم  كما 
املواد النفطية ابتداء من الربع األخير من سنة 2013 لتقليص النفقات 
للمواد  العاملية  األسعار  تراجع  ذلك  في  ساعدها  للمقاصة،  املوجهة 
النفطية والغذائية األساسية، مما أدى إلى تراجع هذه النفقات بأكثر 

من 24 % لتستقر عند نهاية سنة 2013 في مبلغ 41.6 مليار درهم.

الدور  مع  تماشيا   2014 سنةسنة  وضعية  تحليل  خالل  ومن 
الدستوري للمجلس املتمثل في الرقابة العليا على تنفيذ قوانين املالية، 
االقتصاد  و3ارة  عنها  أعلنت  التي  واألرقام  املعطيات  إلى  وبالرجوع 
واملالية، يالحظ أن نسبة عجز امليزانية تراجعت من 7.4 % سنة 2012 
إلى 5.5 % سنة 2013 ثم 4.9 % سنة 2014، ويرجع هذا التحسن إلى 
اإلجراءات املتخذة من طرف الحكومة والتي أدت إلى الزيادة في املوارد 
واالستقرار النسبي للنفقات، كما ساهمت فيه عدة عوامل ذات طبيعة 

ظرفية وغير بنيوية نذكر منها :

أوال : مداخيل غير اعتيادية من املؤسسات والشركات الكبرى، وكذا 
استخالص مبالغ ضريبية إثر بعض العمليات االستثنائية وذلك برسم 

الضريبة على الشركات وحقوق التسجيل؛

ثانيا : مداخيل غير ضريبية على شكل دعم من طرف بعض الدول 
الصديقة تضاف إليها مداخيل الخوصصة، البنك الشعبي،

واملوجودات  املمتلكات  برسم  اإلبرائية  املساهمة  عائدات   : ثالثا 
رصده  تم  درهم،  مليار   2.3 ب  يقدر  إجمالي  بمبلغ  بالخارج  املنشأة 
املالية  قانون  ملقتضيات  طبقا  االجتماعي  التماسك  دعم  لصندوق 
لسنة 2014، علما أن لهذه العملية فوائد أخرى، كاملساهمة في الرفع 
من احتياط العملة الصعبة والتشجيع على شفافية املعامالت املالية 

واالقتصادية.

وقد ساهم العمل بنظام املقايسة الجزئية للمواد البترولية منذ 
أكتوبر 2013، وكذا رفع الدعم التدريجي عن املواد البترولية السائلة 
ابتداء من يناير 2014، في تراجع نفقات املقاصة لتصل إلى مستوى 32 

مليار درهم.

كما نثمن املجهود الذي تبذله الحكومة تنفيذا للتوجيهات امللكية 
السامية بهدف تفعيل مختلف مشاريع الطاقات املتجددة، سواء منها 

الشمسية، الريحية أو الكهرومائية.

ونسجل كذلك في إطار تتبع التوصيات توقيع العقد البرنامج مع 
من  تمكينه  قصد  للشرب،  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب 

الحاجيات  وتلبية  االستثماري،  مخططه  وإنجا3  توا3ناته  استعادة 
املتزايدة من الطاقة الكهربائية.

غير أن العديد من البرامج ذات الطابع االستراتيجي والتي تضمنتها 
توصيات املجلس األعلى للحسابات، لم يتم الشروع في تفعيلها رغم 
الظروف املواتية التي يوفرها تراجع األسعار العاملية للمواد الطاقية 

واملواد الغذائية األساسية، ومن بين هذه التوصيات:

أوال، إعادة تكوين احتياطي للمواد الطاقية وتطوير البنيات التحتية 
للتخزين قصد تأمين تموين عادي للسوق الوطنية؛

ثانيا، تسريع املخطط الوطني للغا3 الطبيعي املسال )GNL( بالشروع 
في أشغال امليناء الغا3ي وشبكة التو3يع املرتبطة به؛

ثالثا، تنفيذ برامج النجاعة الطاقية التي لم تعرف لحد اآلن انطالقة 
مكثفة لتفعيلها، وإسناد تنفيذها إلى مؤسسة عمومية تتوفر على كل 
املؤهالت الال3مة لإلنجا3 والتتبع والتقييم، واعتبار لكون النقل السككي 
يبقى الوسيلة األقل كلفة واألكثر أمانا لنقل البضائع واملسافرين، ينبغي 
إعطاء األهمية الال3مة للبرنامج االستثماري الطموح الذي يعده املكتب 
الوطني للسكك الحديدية، والسعي إلى إبرام عقد برنامج بين الدولة 
واملكتب املذكور، قصد إنجا3 االستثمارات الواعدة وبوتيرة تكون في 

مستوى التحديات التي تواجهها بالدنا.

وعلى مستوى النفقات األخرى نسجل كذلك ارتفاع كتلة األجور، 
حيث بلغت ما يناهز 101,6 مليار درهم ممثلىة بذلك نسبة 11,2 % من 
الناتج الداخلي الخام، بل قد تصل إلى ما يناهز 16 % إذا أضيفت إليها 

التحمالت االجتماعية.

وتجدر اإلشارة إلى أن أهم االختالالت التي تطبع كتلة األجور تكمن في 
تزايدها بصفة تلقائية، وفي غياب آليات فعالة للضبط والتحكم مع ما 
ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التوا3نات املالية واالقتصادية، 
مما دفع املجلس األعلى للحسابات إلى برمجة دراسة تقييمية لتشخيص 
منظومة الوظيفة العمومية وكتلة األجور، وكذا تحديد سبل اإلصالح 
املمكن اعتمادها في هذا املجال، ويتوقع أن تكون هذه الدراسة جاهزة 

قبل نهاية السنة الجارية.

أنظمة  توا3ن  على  وتأثيرها  األجور  سياسة  بين  للعالقة  واعتبارا 
ملحة  ضرورة  يعتبر  األنظمة  هذه  إصالح  فإن  وديمومتها،  التقاعد 
شمولية،  حلوال  يستلجم  الذي  املوضوع  ألهمية  ونظرا  ومستعجلة، 
نو�سي بأال يقتصر اإلصالح املقترح على نظام املعاشات املدنية للصندوق 
املغربي للتقاعد، بل ينبغي أن يشمل جميع األنظمة األخرى، وأن يهدف 
إلى رفع أفق ديمومتها وتخفيض ديونها الضمنية، مع تحقيق مستوى من 
االنسجام بين املقاييس الرئيسية ملختلف األنظمة للتمكن من تقارب 

قواعدها، وبالتالي توفير ظروف اندماجها مستقبال.

معامله  تحدد  شمولي  إصالح  في  بالتفكير  املجلس  يو�سي  لذلك، 
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والجدول الزمني لتحقيقه في إطار خارطة طريق يتم اعتمادها بواسطة 
قانون إطار بالتوافق مع مختلف الجهات املعنية، من حكومة، فاعلين 
للمنخرطين  الشرائية  القدرة  مراعاة  مع  واقتصاديين،  اجتماعيين 

واملتقاعدين، وظروف اشتغال العمال واملوظفين.

ومن جهة أخرى فقد عرفت نفقات الدين العمومي للخزينة 3يادة 
ملحوظة خالل سنة 2014، إذ من أجل تمويل عجز امليزانية لجأت 
الخزينة إلى االقتراض على املستويين الداخلي والخارجي مما أدى إلى 
الرفع من حجم مديونية الخزينة إلى 586 مليار درهم عند نهاية سنة 
2014، يشكل منها الدين الداخلي نسبة 76 %، ويمثل حجم مديونية 

الخزينة نسبة 63.9 % من الناتج الداخلي الخام.

أما عن الدين العمومي في مجمله، فقد انتقل من 678 مليار درهم 
سنة 2013 إلى 743 مليار درهم سنة 2014 بما يعادل نسبة 81 % من 

الناتج الداخلي الخام.

وقد تم بذل مجهودات هامة لتحسين تدبير الدين وذلك على عدة 
مستويات تتمثل:

أوال: في توسيع املدى الزمني حيث ارتفع متوسط أمد الدين الداخلي 
من أربعة سنوات وخمسة أشهر سنة 2011 إلى خمس سنوات وتسعة 

أشهر عند نهاية سنة 2014؛

الفائدة  تراجع سعر  حيث  الخزينة  تمويل  تحسين شروط  ثانيا: 
املرجح عند اإلصدار من 4,54 % سنة 2013 إلى 4,27 % سنة 2014.

مجهود هام كذلك كان على مستوى التدبير الفعال للدين الداخلي 
إلى انخفاض  )la gestion active de la dette(، مما أدى  والخارجي 

خدمة دين الخزينة بنسبة تقارب 12 % مقارنة مع سنة 2013.

وإذ يسجل املجلس األعلى للحسابات هذا التحسن امللحوظ، فإنه 
يؤكد على التزام اليقظة والحذر إيزاء املنحى التصاعدي الذي يعرفه 
الدين العمومي، سواء بالنسبة للدين املباشر للخزينة أو ديون القطاع 

.)la dette garantie( العام، وكذا الدين املضمون من طرف الخزينة

في  التحكم  يتعين  العمومية،  املالية  مؤشرات  تحسين  وقصد 
النفقات العادية والرفع من املداخيل ومتابعة اإلصالحات الضرورية 

ومن بينها إصالح جبائي يتوخى توسيع الوعاء الضريبي.

النفقات  لعنصر  األهمية  إيالء  يتعين  مع هذا اإلصالح،  وبعالقة 
الجبائية، والتي تعتبر في حد ذاتها موارد ضمنية ال تستفيد منها الخزينة. 
خاصا  تقريرا  للحسابات  األعلى  املجلس  أصدر  الصدد،  هذا  وفي 
بالنفقات الجبائية، يعالج فيه إشكالية اإلعفاءات والتحفيزات والتي، 

كما تعلمون، يتم تقييمها سنويا من طرف الحكومة.

األخير  السنوي  التقرير  ضمن  املهمة  لهذه  ملخصا  نشرنا  وقد 
للمجلس وسيتم نشر تفاصيلها خالل األسابيع القليلة القادمة.

حررات اوسيدات واوس دة اون اب واملستش ضو6 املحترم 6،

تطوره  إلى  تطرقنا  أن  سبق  الذي  الخزينة،  عجز  بمؤشر  عالقة 
بتفصيل، فإن التوا3نات املاكرو اقتصادية ترتبط بمؤشر ثان، ويتعلق 
األمر بالعجز الذي يسجله الحساب الجاري مليزان األداءات، الذي عرف 
بعض التحسن باملقارنة مع سنة 2013، حيث تراجع ليستقر في نسبة 
تناهز 5.8 % . ويرجع هذا التطور اإليجابي إلى تراجع العجز التجاري، 
بارتباط مع تراجع الفاتورة النفطية والتحسن الذي عرفته التحويالت 
الصافية واالستثمارات األجنبية، كما ساهم في هذه الوضعية األداء 
الجيد للصادرات، وفي مقدمتها تلك املتصلة بقطاعات املهن العاملية 
املعامالت  رقم  ارتفاع  إلى  باإلضافة  الغذائية،  والصناعات  للمغرب 

املوجه للتصدير للمكتب الشريف للفوسفاط.

الترويج  يلعبه  أصبح  الذي  الحيوي  بالدور  املجلس  من  ووعيا 
االقتصادي ببالدنا )la Promotion(، فقد قام املجلس األعلى للحسابات 
بمراقبة تدبير عدة أجهزة منها املكتب الوطني املغربي للسياحة، الوكالة 
املغربية لتنمية االستثمار، الوكالة املغربية لدعم املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة، دار الصانع، والتي تم نشر املالحظات املتعلقة بها بالتقرير 

السنوي األخير للمجلس.

كما راقب في مرحلة ثانية مكتب التسويق والتصدير، املركز املغربي 
لدعم الصادرات، مكتب معارض الدار البيضاء، هذا فضال عن املراكز 
الجهوية لالستثمار التي تمت مراقبتها في السنوات املاضية، والشركة 

املغربية لالستثمار السياحي )la SMIT( التي توجد اآلن قيد املراقبة.

وبعد أن مكنت املهمات الرقابية املذكورة من الوقوف على مواطن 
القوة والضعف في كل مؤسسة على حدة، وتقديم توصيات من أجل 
تحسين تدبيرها، برمج املجلس دراسة موضوعاتية شاملة حول الترويج 
األسابيع  في  املفصلة  نتائجها  نشر  انتظار  وفي  للمغرب،  االقتصادي 

املقبلة، يمكن إجمال النتائج األولية في ما يلي :

الدولة  طرف  من  املرصودة  والبشرية  املالية  املوارد  أهمية  أوال: 
تستأثر  حيث  االقتصادي،  بالترويج  مباشرة  املعنية  األجهزة  لفائدة 
العشرة األولى منها بموارد بشرية تقدر ب 1150 فردا أغلبهم من األطر 

العليا، وبميزانية إجمالية تفوق 3 ديال املليار درهم سنويا.

ث ني : نالحظ غياب االنشغاالت املرتبطة بالتقييم البعدي لنتائج 
عمليات الترويج املختلفة، علما أنها تستهلك مبالغ مالية مهمة، وذلك 
وفق  االقتضاء،  عند  املسار  وتصحيح  وفعاليتها  أثرها  قياس  بهدف 

مقاربة تسويقية علمية وحديثة وبإشراف موارد بشرية متخصصة.

االستثمار،  السياحة،  في  املؤسساتيين  املتدخلين  تعدد  ث وث : 
التصدير، مع غياب مقاربة شاملة ومندمجة ومنسجمة لدعم الترويج 
االقتصادي للمغرب وللمنتوج املغربي، فهل نحتاج إلى عصر املؤسسات؟ 
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فكل مؤسسة تشتغل بمعزل عن األخرى، بل وتصدر في بعض األحيان 
معطيات ورسائل متضاربة، مما ال يساعد على إبرا3 صورة واضحة 

ومستقرة عن املجاالت املعنية.

أنشطتها  مواصلة  في  العمومية  املؤسسات  بعض  استمرار  ضابع : 
بالرغم من التغير الجذري للسياق االقتصادي الذي صاحب نشأتها، 
فعلى سبيل املثال يستمر مكتب التسويق والتصدير في ممارسة عملياته 

رغم أنه لم يعد فاعال في مجال التصدير.

وال يفوتني هنا أن أؤكد بأن املنافسة التي يواجهها االقتصاد الوطني 
في مجاالت التصدير أو السياحة أو استقطاب االستثمار قد صار أكثر 
احتداما، ولم تعد تقتصر على املنافسين التقليديين للمغرب، بل تشمل 
دوال من آسيا وإفريقيا وحتى من أوربا، مما يستدعي مجهودا مضاعفا 

من أجل تعزيز تنافسية املنتوج املغربي وجعله أكثر جاذبية.

وقد بينت الدراسات املقارنة التي قام بها املجلس حول مجموعة من 
الدول الرائدة كسنغافورة، إسبانيا، بريطانيا، فنلندا، تركيا، اإلمارات 
العربية املتحدة، أنها انخرطت منذ سنين في سياسة ما يصطلح عليه 
بـــــ: »الدولة كعالمة تجارية« )Nation Branding(، أخذا بعين االعتبار 
الصادرات،  ودعم  والسياحة  واالستثمار  الخارجية  التجارة  مقومات 
واعتمادا على الدور الحيوي املنوط بشبكة التمثيليات الدبلوماسية في 

الخارج.

ذكية  هيكلة  يستلزم  للترويج  عمومية  سياسة  وضع  أن  ويتبين 
)االستثمار- كبرى  أقطاب  حسب  بتجميعها  الفاعلة،  للمؤسسات 
السياحة-التصدير(، مع إبرا3 أفضل املؤهالت األخرى لبالدنا كقيمه 
البيئية  مؤهالته  واملؤسساتي،  السيا�سي  استقراره  املجتمعية، 
والتاريخية، عالقاته الثقافية الغنية واملتنوعة مع باقي املعمور. ومن 
شأن تبني هذه املقاربة، أن يربحنا نقطا إضافية في جاذبيته وتنافسية 
اقتصادنا، وهو ما يتما�سى مع روح الخطاب امللكي السامي لعيد العرش 

سنة 2014 حول ضرورة تثمين الرأسمال الالمادي لبالدنا.

حررات اوسيدات واوس دة اون اب واملستش ضو6 املحترم 6،

يولي املجلس األعلى للحسابات أهمية خاصة لتتبع أداء الو3ارات 
واملؤسسات والبرامج العمومية ذات الطابع االجتماعي من صحة وسكن 
وتعليم، نظرا لحجم املوارد العمومية املخصصة لها، وكذا النعكاساتها 
املباشرة على املعيش اليومي ملختلف الشرائح االجتماعية. وأود في هذا 
السياق أن أعرض وباختصار ألهم تدخالت املجلس في مجاالت الصحة 

والسكن والتعليم.

في  للحسابات  األعلى  املجلس  قام  أن  وبعد  الصحي  املجال  ففي 
السنوات املاضية بمراقبة مجموعة من الوحدات واملؤسسات الصحية 
ومراقبة تدبير األدوية من طرف و3ارة الصحة، فإنه اهتم خالل السنة 

املاضية بقطاعين حيويين وأساسيين ويتعلق األمر:

- أوال: بمراقبة مشاريع بناء وتوسعة وتهيئة املؤسسات الصحية؛

-  ثانيا: بمراقبة تدبير املعدات البيوطبية و صيانتها؛

كما يعتزم املجلس مستقبال استغالل هذه املراقبات في إعداد تقرير 
موضوعاتي حول املنظومة الصحية بكاملها.

ومن املعلوم أن و3ارة الصحة انخرطت منذ سنة 2000 في سياسة 
استثمارية واسعة، تهدف إلى توسيع شبكة املؤسسات الصحية، من 
خالل إنشاء وحدات استشفائية جديدة وتحديث أخرى قديمة. وقد 
أسفرت نتائج مراقبة تدبير املشاريع املنجزة عن عدة اختالالت أذكر 

منها:

أوال: عدم توفر و3ارة الصحة على خريطة صحية، وذلك خالفا ملا 
ينص عليه القانون اإلطار املتعلق باملنظومة الصحية وعرض العالجات. 
ومن أهم االنعكاسات السلبية لهذه الوضعية، تواجد ما يقارب 151 
مؤسسة للعالجات الصحية جاهزة وغير مشغلة في املجالين الحضري 
إلى  بالنظر  مقبولة  وغير  شاذة  وضعية  يعتبر  الذي  األمر  والقروي، 

الخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة العمومية ببالدنا.

بغية  وذلك  االستراتيجية،  ملخططاتها  الو3ارة  تقييم  عدم  ثانيا: 
تحديد وتقيم النتائج التي تحققت باملقارنة مع األهداف املتوخاة.

ثالثا: هناك غياب نظرة شمولية ومندمجة لعمليات تهيئة املؤسسات 
الصحية واالكتفاء بتدخالت ظرفية تهدف إلى معالجة مشاكل التدهور 
في البنايات، وكذا إعادة تأهيل بعض املستشفيات على الرغم من كلفتها 
التخلي عنها وتعويضها بمشاريع  املفترض  في حين كان من  املرتفعة، 

استشفائية جديدة.

رابعا: انعدام خطة ناجعة لصيانة البنية التحتية الصحية، بما في 
ذلك شبكات الربط بالسوائل الطبية، حيث وقف املجلس على العديد 
من االختالالت منها تهالك حالة البنايات للعديد من املؤسسات رغم 
إصالحات حديثة العهد. كما أن عدة مراكز صحية أنشئت منذ عدة 
عقود بواسطة مواد البناء الجاهزة )les préfabriqués( دون أن تخضع 

ألية عملية إعادة بناء أو استصالح.

وبناء على املالحظات املسجلة قدم املجلس مجموعة من التوصيات 
لتحسين أوجه تدبير هذا املجال.

أما فيما يخص املهمة الرقابية الثانية والتي استهدفت تدبير املعدات 
البيوطبية، يسجل املجلس املجهودات الكبيرة لو3ارة الصحية قصد 
توفير التجهيزات واملعدات الطبية للوحدات الصحية، خصوصا املراكز 

االستشفائية الجامعية الجديدة.

غير أن هاذ املجهود لم يواكبه تأهيل اإلطار القانوني قصد تحيين 
واعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العالقة بتدبير املعدات 
البيوطبية. كما الحظ املجلس عدم إحداث الهيئات املكلفة بالتنسيق 
والتقنين والتخطيط واملراقبة وسالمة املعدات البيوطبية، وذلك خالفا 
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ملا ينص عليه التشريع الجاري به العمل.

اتضح  واألجهزة،  املعدات  من  الو3ارة  بمشتريات  يتعلق  وفيما 
سياسة  أن  ذلك  لالقتناءات،  عامة  بسياسة  تؤطر  ال  أنها  للمجلس 
البشرية  املوارد  تكوين وتوفير  تناسق واندماج مع  في  تتم  االقتناء ال 
املتخصصة. كما أن تحديد املعدات البيوطبية املقرر اقتناؤها ال يرتبط 
دائما باألهداف واألولويات املسطرة، إضافة إلى عدم التحم في كلفة 

التجهيزات.

وفضال عن ذلك، فإن تدبير املعدات الطبية يتأثر سلبا بالخصاص 
الحاد في أنظمة التسيير املعلوماتي على املستوى املركزي وعلى مستوى 

الوحدات االستشفائية.

3منية  لجدولة  يخضع  ال  الطبية  املعدات  اقتناء  أن  لوحظ  كما 
مما  املحدثة،  ملستشفيات  أشغاال  تقدم  مستوى  توا3ي  مضبوطة، 
يتسبب غالبا في التأخر في شروع استغالل هذه املعدات واالضطرار إلى 

.)la garantie( تخزينها، مع مخاطر ضياع الضمانات التعاقدية بشأنها

وفضال عن ذلك، اتضح للمجلس غياب سياسة ناجعة للصيانة، 
العمومية  الخدمات  توفير  الوقائية لضمان  أو  منها اإلصالحية  سواء 

العادية واملستعجلة بصفة دائمة وبالجودة املطلوبة.

لو3ارة  اإليجابي  التفاعل  نذكره-  ما  البد  -هذا  املجلس  ويسجل 
الصحة مع املالحظات والتوصيات التي أصدرها املجلس في هذا الباب.

حررات اوسيدات واوس دة اون اب واملستش ضو6 املحترم 6،

واصل املجلس األعلى للحسابات تتبعه إلنجا3ات قطاع السكنى، 
خاصة في ميدان السكن االجتماعي، حيث راقب خالل سنة 2013 كال 
من شركة »العمران الرباط«، وصندوق التضامن للسكنى واالندماج 

الحضري.

فبالنسبة لشركة »العمران الرباط«، سجل املجلس عدة مالحظات 
أهمها:

• محدودية املساحة املخصصة للسكن االجتماعي، حيث ال تمثل 
إال أقل من 1 في املائة من مجموع الوعاء العقاري للشركة، رغم أن هاذ 

األخير يتكون ب نسبة 97 في املائة من العقار العمومي؛

• ثانيا: تراجع مؤشرات إنتاج السكن االجتماعي، خاصة العمليات 
املدرجة ضمن البرنامج الوطني »مدن بدون صفيح«، والتي عرفت تأخرا 
ملحوظا في إنجا3ها، مما 3اد في تفاقم ظاهرة السكن العشوائي، حيث 
فاق عدد األسر املعنية باالتفاقات املبرمة 68.000 أسرة عند نهاية سنة 
2013. أما بالنسبة للسكن ذي القيمة اإلجمالية املنخفضة 140.000 
من  السنة سوى %28  نفس  نهاية  إلى حدود  منه  ينجز  فلم  درهم، 

الوحدات املبرمجة.

• وفي مجال الشراكة مع القطاع الخاص عقدت شركة »العمران 

الرباط« مجموعة من االتفاقيات من أجل تسريع وتيرة إنتاج السكن 
االجتماعي وتخفيف العبء على خزينة الشركة، من خالل استخالص 
أثمان األرا�سي املخصصة للعمليات موضوع الشراكة. لكن اإلنجا3ات 
2013، لم  تبقى ضعيفة باملقارنة مع االلتزامات، إذ إلى حدود سنة 
التسويق  نسبة  بلغت  بينما   ،%32 املنجزة  الوحدات  نسبة  تتجاو3 
34%، إضافة إلى ما ترتب عن ذلك من منا3عات ترجع إلى عدم وفاء 
اتجاه  أو  العمران  شركة  تجاه  سواء  بالتزاماتهم،  املستثمرين  بعض 

املستفيدين.

• كما وقف املجلس على تجاو3ات تتعلق بشفافية عملية تفويت 
بعض البقع األرضية، واعتبر أن األفعال املرتبطة بها قد تشكل مخالفات 
تتعلق بالتأديب املتعلق بامليزانية وشؤون املالية، وأحالها بناء على ذلك 
إلى النيابة العامة لدى املجلس التخاذ اإلجراءات التي يفرضها القانون.

حررات اوسيدات واوس دة،

في إطار مراقبة الصندوق التضامن للسكنى واالندماج الحضري، 
الحظ املجلس، من خالل املعطيات املتوفرة منذ إحداثه سنة 2002، 
أن خطة تمويل املشاريع التي يساهم فيها تتسم بعدم التوا3ن، ذلك 
أن دعمه للمشاريع التي تعاقد معها يصل في املتوسط إلى 67% من 
كلفتها. واألكثر من ذلك، أن 320 مشروع قد استفاد من تمويل كامل 
درهم.  مليار   5.4 قدرها  إجمالية  بكلفة   %100 الصندوق  لدن  من 
ويرجع ذلك إلى ضعف الدعم املالي للشركاء العموميين اآلخرين وعدم 
الوفاء بالتزاماتهم، إضافة إلى عدم التحكم في العناصر التقنية واملالية 

للعمليات.

وعلى صعيد آخر، أشار املجلس إلى أن الحصة التي رصدت لتغطية 
برامج السكن الغير الالئق وبرامج السكن االجتماعي والتي تعتبر املهمة 
األساسية للصندوق، ال تزيد عن 45% من مجموع املساهمات التي 
يقدمها. أما باقي الدعم، فقد استفادت منه أصناف أخرى من املشاريع، 
السيما عمليات إعادة تأهيل املدن، وذلك حتى قبل أن تنص القوانين 

املعمول بها على هذا الصنف من النفقات ابتداء من سنة 2012.

وضعية  بخصوص  املجلس،  رصدها  التي  املالحظات  أهم  ومن 
الصندوق، تفاقم االلتزامات، إذ بلغت رقما قياسيا يقدر ب 25 مليار 
درهم عند نهاية سنة 2013 )25 مليار درهم( دون توفر االعتمادات 
املوا3ية لتغطيتها. ويرشح هذا املبلغ لالرتفاع في السنوات القادمة نظرا 
قدرة  عدم  التفاقم  هذا  في  ويساهم  للصندوق.  املتزايدة  لاللتزامات 
تمويله  مصدر  اإلسمنت  على  الضريبة  تعد  التي  الصندوق  مداخيل 

الرئي�سي، عدم قدرتها على مسايرة التزامات.

وفيما يخص قطاع التعليم العالي والتربية الوطنية، فقد حرص 
املجلس على تخصيص حيز هام من برامجه السنوية ملراقبة مجموعة 
من املؤسسات الجامعية. وقد ركز املجلس بالخصوص على املنجزات 
وعلى تقييم البرامج واستعمال املوارد املرصودة لها. ويواصل أشغاله 
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األسا�سي  التكوين  يهمان  تقريرين  بإعداد  القطاع  هذا  بخصوص 
البرنامج  تقييم  أشغاله  املجلس ضمن  برمج  كما  املستمر.  والتكوين 
االستعجالي للتربية الوطنية والذي خصصت له كما تعلمون ميزانيات 

جد مهمة.

حررات اوسيدات واوس دة اون اب واملستش ضو6 املحترم 6،

للحسابات  األعلى  املجلس  أنجز  الفالحي،  بالقطاع  يتعلق  فيما 
مهمة رقابية شملت صندوق التنمية الفالحية، باعتباره إحدى اآلليات 
بتمويل  يقوم  والذي  األخضر«،  »املغرب  مخطط  ملواكبة  األساسية 
املساعدات املباشرة للفالحين وتلك املمنوحة للهيئات املمثلة للسالسل 
يمولها  التي  املساعدات  حجم  تميز  وقد  تطويرها.  بهدف  الفالحية 
الصندوق بأهميتها، حيث وصل مبلغها اإلجمالي برسم الفترة ما بين 
2009 و2013 إلى 12,4 مليار درهم، تشكل املساعدات املباشرة نسبة  

88% من الصندوق.

وقد رصدت هذه املهمة الرقابية املالحظات األساسية التالية:

- تعقد مساطر منح املساعدات، مع ما ينتج عن ذلك من تأخر على 
مستوى معالجة امللفات، وبالتالي طول اآلجال لصرف املساعدات؛

بين  الشراكة  عمليات  ضمن  املدرجة  املساعدات  تأطير  عدم   -
القطاعين العام والخاص، مما يؤدي في بعض الحيان إلى االستفادة من 

املساعدات دون الوفاء بالتزامات املتعاقد بشأنها مع الدولة؛

تأهيل  املبرمة على مستوى  لالتفاقيات  والتقييم  التتبع  - ضعف 
السالسل الفالحية، حيث ال تتم املراقبة امليدانية للتحقق من املنجزات 

وخدمتها باألهداف املتفق عليها؛

- كما الحظنا عدم انتظام أشغال اللجنة التقنية املكلفة بإعداد 
البرنامج السنوي للصندوق وعدم تنفيذ بعض توصياتها.

وقد قدم املجلس مجموعة من التوصيات تهدف إلى الرفع من أداء 
هذا الصندوق وتعزيز نتائجه اإليجابية والتي تعد بإنجا3ات مهمة في 

قطاع استراتيجي بالنسبة لبالدنا.

حررات اوسيدات واوس دة اون اب واملستش ضو6 املحترم 6،

في إطار تنويع تدخالته، قام املجلس بإنجا3 مهمة رقابية حول تدبير 
املنا3عات القضائية للدولة. وقد تم تحديد هدف هذه املهمة في تقييم 
تدبير املنا3عات القضائية للدولة على املستويات القانونية والتنظيمية، 
الكفيلة  الوسائل  حول  باقتراحات  واإلدالء  املحققة  النتائج  وكذا 

بتحسين طرق هذا التدبير.

ومن خالل اإلطالع على اإلحصائيات املتعلقة باملنا3عات القضائية 
للدولة، يتبين أن العدد اإلجمالي للقضايا املسجلة أمام املحاكم يناهز 
30 ألف قضية سنويا، وأن العديد من املنا3عات القضائية تف�سي إلى 
إثقال كاهل الخزينة، جراء املبالغ املهمة التي يحكم بها ضد الدولة، 
حيث  العقارية،  امللكية  على  املادي  باالعتداء  املتعلقة  تلك  وخاصة 
أن املبالغ التي تم الحكم بها في إطار قضايا التعويض بين سنتي 2006 

و2013 تفوق 4 ديال املاليير ديال الدرهم.

وقد أسفرت املهمة على عدة توصيات من أهمها دراسة إعادة النظر 
في طبيعة ومكانة الوكالة القضائية للمملكة، من أجل أن تتبوأ املوقع 
الذي يؤهلها للقيام بوظائف اليقظة واإلشراف على عمليات الصلح 
وتوحيد استراتيجية الدفاع القضائي عن مصالح الدولة، وكذا منحها 
االستقالل اإلداري واملالي الكفيل بتمكينها من ممارسة اختصاصاتها 

وفق ما يقتضيه التخصص والطابع التقني واملنهي ملهامها.

حررات اوسيدات واوس دة اون اب واملستش ضو6 املحترم 6،

تميزت أنشطة املجلس األعلى للحسابات لسنة 2013، على مستوى 
التصريح اإلجباري باملمتلكات، بالشروع في تطبيق اإلجراءات القانونية 
التصريح،  بواجب  أخلوا  الذين  للملزمين  بالنسبة  عليها  املنصوص 
وذلك عن طريق إحالة ملفاتهم على الجهات املختصة قد اتخاذ التدابير 
الال3مة. ويقوم املجلس حاليا بوضع اللمسات األخيرة على تقرير شامل 

حول تدقيق حسابات األحزاب السياسية برسم سنتي 2013 و2014.

وعلى صعيد آخر وكما تعلمون، فإن دستور 2011 قد بوأ جمعيات 
املجتمع املدني مكانة خاصة. ومع التطور الذي يعرفه هذا الحقل كما 
ونوعيا وخصوصا كمستفيد من الدعم املالي العمومي، ومن اإلعفاءات 
الضريبية التي تخولها صفة املنفعة العامة، ومن اللجوء إلى اإلحسان 
العمومي، فقد أصبح املجلس يولي أهمية خاصة ملراقبة أوجه صرف 

األموال التي تستفيد منها الجمعيات.

للحسابات،  األعلى  باملجلس  خلية  إحداث  تم  اإلطار،  هذا  وفي 
التي  العمومية  األموال  استخدام  ومراقبة  تتبع  مهمة  إليها  أسندت 

تتلقاها الجمعيات وتحديد برنامج سنوي ألشغالها.

والبيانات  املعلومات  تجميع  إلى  املجلس  يسعى  الغرض،  ولهذا 
املتوفرة حول الجمعيات املستفيدة من الدعم العمومي، حيث راسل 
الجهات املعنية قصد موافاته بقوائم الجمعيات املستفيدة من الدعم 
واملالية حسب  املحاسبية  الوثائق  تقديم  املذكور، وتذكيرها بوجوب 
الكيفيات والشروط املنصوص عليها في القوانين واألنظمة الجاري بها 

العمل.

كما اتخذ املجلس نفس املبادرة إ3اء الجمعيات املعترف لها بصفة 
املنفعة العامة، قصد موافاته باملعطيات والبيانات املتعلقة بمختلف 
أوجه تدبيرها، في أفق إرساء قاعدة معطيات حول الخاضعين ملراقبة 

املجلس في هذا املجال.

ويقوم املجلس حاليا بإعداد تقرير، يرصد أوضاع التمويل املمنوح 
للجمعيات، قصد تقييم التوصيات هدفها الشفافية والحكامة املالية 

لهذه الجمعيات.

حررات اوسيدات واوس دة اون اب واملستش ضو6 املحترم 6،

كما تعلمون، يمارس املجلس إلى جانب املهام الرقابية التي سبق 
الحديث عنها اختصاصات قضائية، وأود في هذا السياق أن أعرض 

ألهم مستجداتها.
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سجلت   ،2013 سنة  خالل  القضائية  املجلس  أنشطة  أن  ذلك 
متابعة النيابة العامة لدى املحاكم املالية لــ 19 شخصا أمام املجلس 
األعلى للحسابات في مجال التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية، 
كما طبقت نفس املسطرة اتجاه 13 شخصا أمام املجالس الجهوية 
للحسابات. وقد أصدر املجلس في إطار هذا االختصاص 114 قرارا منذ 

سنة 2012 إلى يومنا هذا.

وتدعيما للدور البيداغوجي لهذا االختصاص، سيقوم املجلس في 
األيام القليلة القادمة بنشر مجموعة من القرارات التي أصدرها في هذا 

املجال.

وعلى غرار جميع محاكم اململكة، فإن مدونة املحاكم املالية نصت 
التقا�سي على درجتين. وهكذا، توصلت غرفة االستئناف  مبدأ  على 
باملجلس بعرائض استئنافية تخص 130 حكما صادرا عن املجالس 

الجهوية وبتت في 90 منها.

غرفة  مؤخرا  للحسابات  األعلى  املجلس  أحدث  آخر،  وفي سياق 
جديدة، تنفرد بالتدقيق والبت في الحسابات املدلى بها من طرف جميع 
املحاسبين العموميين. ويأتي إحداث هذه الغرفة ملواكبة اإلصالحات 
التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي لقوانين املالية، خاصة املهام 
حسابات  مطابقة  على  بالتصديق  املجلس  بقيام  املتعلقة  لجديدة 

.)la1certification( 2017 الدولة للقانون وصدقيتها، ابتداء من سنة

حررات اوسيدات واوس دة اون اب واملستش ضو6 املحترم 6،

وفي مجال املالية املحلية التي تشكل إحدى املهام الرقابية األساسية 
للمجالس الجهوية للحسابات، فقد عرفت سنة 2013 تحسنا ملحوظا 
في العديد من مؤشرات املالية املحلية، يمكن أن نذكر منها على سبيل 
املثال تحقيق مبلغ قيا�سي من املداخيل بما يناهز 31,8 مليار درهم، 
مداخيل  حققت  وبالفعل،   .2012 سنة  درهم  مليار   28,7 مقابل 
الجبايات املحلية ارتفاعا ملحوظا باملقارنة مع سنة 2012، حيث سجل 
منتوج الرسم على السكن مثال 3يادة تناهز 48 في املائة وعرف منتوج 

الرسم على الخدمات الجماعية نموا يزيد عن 25 في املائة.

ويعود هذا االرتفاع، في جزء منه، إلى التدابير االستثنائية املتعلقة 
بإلغاء الجزاءات والذعائر والغرامات، تطبيقا للقانون الصادر في هذا 

الشأن، وكذا إلى مجهودات املصالح املعنية بالتحصيل.

وعلى الرغم من التقدم امللموس الذي حققته املالية املحلية، فقد 
ظلت تعاني من التبعية لهيكلة التحويالت املالية للدولة، حيث تمثل 

هذه التحويالت 59 في املائة من مداخيل الجماعات الترابية.

وتبقى تعبئة اإلمكانات الجبائية ومواصة إصالح الجبايات املحلية 
من العوامل الحاسمة لالرتقاء باملالية املحلية، حتى يتسنى للجماعات 
املواطنين  حاجيات  وتنمية  املحلية  التنمية  أعباء  مواجهة  الترابية 

واملقاوالت، خاصة في سياق اإلصالح املرتقب املتعلق بالجهوية.

ولهذه االعتبارات، أنجز املجلس األعلى للحسابات مهمة موضوعاتية 
لتقييم الجبايات املحلية، حيث سينشر التقرير املتعلق بها في األيام 

على  بالتفصيل  إليه  ليرجع   ) املقبل  األربعاء  )يوم  القادمة  القليلة 
مستوى اللجن املعنية بمجلس املستشارين، في موعد حدد في 25 من 

الشهر الجاري.

تعلمون، أصدر املجلس  املحلية كذلك، وكما  بالجماعات  عالقة 
للمرافق  املفوض  التدبير  حول  موضوعاتيا  تقريرا  للحسابات  األعلى 
التقرير  أكتوبر2014، وقد شمل هذا  في شهر  املحلية وذلك  العامة 
بخصوص تقييم مرافق تو3يع املاء والكهرباء والتطهير السائل، وكذا 

النقل العمومي الحضري، والنظافة وجمع النفايات.

ولن أخوض في تفصيل مختلف املرافق العمومية املحلية التي وقف 
على تحليلها وتقييمها، علما أنه ستكون لنا فرصة للقيام بذلك من 
خالل العرض الذي سأتشرف بتقديمه أمام السادة النواب املحترمين 
على مستوى اللجان املعنية، حاملا يتم االتفاق على موعد مناسب مع 

السيد رئيس مجلس النواب لهذا الغرض.

حررات اوسيدات واوس دة اون اب واملستش ضو6 املحترم 6،

قبل أن أختتم، واعتبارا لتعدد املهام املسندة للمحاكم املالية والتي 
تم التطرق لبعضها من خالل املواضيع السالفة الذكر، فإن املجلس 
األعلى للحسابات يعتبر أن توفير املوارد البشرية املؤهلة من بين أهدافه 
االستراتيجية. لذا، يسعى إلى توظيف الكفاءات الال3مة لتلبية مختلف 

حاجياته وكذا االرتقاء بها إلى املستوى املطلوب.

قا�سي   84 املالية مؤخرا ب  املحاكم  تعزيز  تم  الصدد،  وفي هذا 
حصلوا على موافقة سيدنا املنصور باهلل قصد تعيينهم ملزاولة مهامهم 

باملجلس األعلى وباملجالس الجهوية للحسابات.

كما يحرص املجلس على تمكين موارده البشرية من تكوين خاص 
ومتعدد التخصصات بهدف االنفتاح على التجارب العلمية والعملية 
الرائدة، وأخذا بعين االعتبار املمارسات واملعايير الدولية املستعملة في 

املجاالت الرقابية.

بارتياح وتفاعل  إلى أن املجلس يسجل  في األخير،  والبد أن أشير 
أشكر  أن  املناسبة،  بهذه  وأود  تقاريره،.  مع  بغرفتيه  للبرملان  إيجابي 
السيدات والسادة النواب واملستشارين املحترمين، على التعاون الجدي 
واملثمر القائم بين املجلس والسلطة التشريعية في كافة مجاالت املتعلقة 
بمراقبة املالية العامة، تحذونا في ذلك خدمة الصالح العام وطموحنا 
نكون عند  لبالدنا، حتى  واالقتصادية  االجتماعية  باألوضاع  لالرتقاء 

حسن ظن صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

وفقنا هللا ملا فيه الخير، والسالم عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

اوسيد اورئيس:

شكرا وكم اوسيد اورئيس.

 ضفعت الجلسة.
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اوت ضيخ: الثالثاء 23 من رجب 1436 هـ )12 ماي 2015 م(

لرئيس  الثاني  الخليفة  فضيلي،  محمد  السيد  املستشار  اورئ سة: 
املجلس.

الرابعة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  عشرة  وإثنى  ساعتان  اوت قيت: 
والدقيقة الثامنة والثالثين بعد الزوال

جدول األعم ل: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستش ض اوسيد محمد فريلي، ضئيس الجلسة:

بسم هللا اورحمن اورحيم واوصالة واوسالم على أشرف املرسلي6.

بسم هللا، أعلن عن افتت ح الجلسة.

حررات اوس دة او 3ضاء املحترمي6،

اوسيدات واوس دة املستش ضين املحترمي6،

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

السادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمال 
الفاتحة ترحما على فقيد  هذه الجلسة، أدعو املجلس املوقر لتالوة 
املجلس املستشار الفقيد بوجمعة الغدال من الفريق االستقاللي، الذي 
وافته املنية يوم الثالثاء، سائلين هللا عز وجل أن يتغمده برحمته وير3ق 

ْيِه َراِجعوَن.
َ
ـا ِإل ِه َوِإنَّ

ّ
ا ِلل أهله الصبر والسلوان. ِإنَّ

الجميع وق ف :

ِحيِم َماِلِك  ْحَمِن الرَّ ِ َربِّ اْلَعاَلِميَن الرَّ ِحيِم اْلَحْمُد لَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم الَّ
ِصَراَط  اْلُمْسَتقِيَم  َراَط  الصِّ اهِدَنا  َنْسَتِعيُن  َوإِيَّاَك  َنْعُبُد  إِيَّاَك  يِن  الدِّ َيْوِم 

الِّيَن. آمين.  الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ

ُسْبَحاَن َرّبَك َرّب اْلِعّزِة َعّما َيِصُفوَن َوَساَلٌم َعَلَى اْلُمْرَسلِيَن َواْلَحْمُد لِّ َرّب 
اْلَعاَلِميَن.

اوسيد ضئيس الجلسة:

واآلن أعطي الكلمة للسيد أمين املجلس ليطلعنا على ماجد من 
مراسالت وإعالنات، فليتفضل السيد أمين املجلس مشكورا.

املستش ض اوسيد عبد اولطيف أبدوح، أمي6 املجلس:

شكرا اوسيد اورئيس.

عدد  من  مكتوبة  باعتذارات  املستشارين  مجلس  رئيس  توصل 

من السادة املستشارين عن حضور أشغال جلسة األسئلة الشفهية 
ليومه الثالثاء 12 ماي 2015، ويتعلق األمر بالسادة: عبد هللا الغوتي، 
محمد القندو�سي، عمر الجزولي، نبيه لحسن، محمد برطني، الغا3ي 
الغراربة، خديجة غامري، أبو بكر عبيد، عمر املكدر، محمد الكبوري، 
عبد  بوعود،  لحسن  الطيبي،  عياد  لغماري،  سعاد  ار3يقي،  سعيد 
الحميد أبرشان، جمال سكاك، إبراهيم فضلي، جمال الدين العكرود، 
الرحموني،  أحمد  الصخي،  حجوب  العواني،  لحسن  عباد،  لحسن 
الرغيوي،  الصادق  بنطلحة،  العربي خربوش، أحمد  الزعيم،  محمد 
النعيمي،  فريدة  اللبار،  عزيز  السردي،  محمد  فاتحي،  الحميد  عبد 
عبد الرحيم عثمون، مصطفى الرداد، عبد الر3اق الور3ا3ي، أحمد 
اإلدري�سي، محمد العزري، محمد بن الزيدية، حداد أحمد بابا، بنجيد 
األمين، بلعيد بنشم�سي، محمد 3ا3، عبد الغني مكاوي، ناجي فخاري، 

العربي سديد، علي جغاوي.

مع  بالعالقات  املكلف  الو3ير  من  بمراسلة  الرئاسة  توصلت  كما 
البرملان، يخبر من خاللها املجلس طلب السيد و3ير الطاقة واملعادن 

بإدراج األسئلة املوجهة لو3ارته في آخر جلسة.

وبمراسلة ثانية يخبر من خاللها املجلس، أن الو3ير املكلف بالنقل 
سيتولى اإلجابة بالنيابة عن األسئلة املوجهة للسيد و3ير التجهيز والنقل 

واللوجيستيك.

وبمراسلة ثالثة، يخبر من خاللها املجلس، أن السيد و3ير التجارة 
الخارجية، سيتولى اإلجابة بالنيابة عن السؤالين املوجهين للسيد الو3ير 
املكلف باملقاوالت الصغرى وذلك الرتباط السادة الو3راء املشار إليهم 

جميعا بالتزامات حكومية طارئة.

على جدول  استدراك  لدينا  أنه  علما  املوقر  املجلس  أحيط  كما 
أعمال جلسة األسئلة ليومه الثالثاء 12 ماي، ذلك أنه بطلب من الفريق 
الحركي يعوض السؤال املوجه للسيد و3ير الفالحة والصيد البحري 
موضوعه  القطاع  لنفس  بسؤال  باملغرب،  الفالحة  معوقات  حول 

حصيلة املوسم الفالحي الحالي.

وبالنسبة لألسئلة الشفهية والكتابية التي توصلت بها الرئاسة إلى 
غاية يوم الثالثاء 12 ماي، فهي كاآلتي:

- األسئلة الشفهية:8 أسئلة؛

- األسئلة الكتابية:3 أسئلة؛

- األجوبة الكتابية:20 جوابا.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

األسئلة  معالجة  في  والسادة،  السيدات  حضرات  اآلن،  نشرع 



عدد31 - 126رمضان14361 )113يوليو201513( الجريدة الرسمية للبرملان6ر   

الشفهية املدرجة في جدول أعمال هذه الجلسة وعددها 19 سؤاال، 
موجهة لقطاع الفالحة، والتجهيز والنقل، والطاقة واملعادن، الوظيفة 

العمومية، املقاوالت الصغرى.

وسنبدأ، بحول هللا، جدول أعمال هذه الجلسة باألسئلة املوجهة 
إلى السيد الو3ير الفالحة والصيد البحري، والسؤال األول حول صعوبة 

التحفيظ العقاري.

لتقديم  االشتراكي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
السؤال، فليتفضلوا مشكورين.

املستش ض اوسيد مصطفى اوهيبة:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة او 3ضاء،

اوسيدات واوس دة املستش ضين املحترمي6،

للمباني  التحفيظ  باب  فتح  على  العقارية  املحافظة  أقدمت 
والعقارات رغم مخالفة بعضها للتصاميم والتراخيص املحصل عليها. 
وفي الوقت الذي نثمن هذه اإلجراءات لتسوية امللفات العقارية العالقة 
لتمكين املالكين من الرسوم العقارية املنفردة تثبيتا لحق امللكية، لكن 
مع األسف يفاجأ الكثير، السيد الو3ير، من أصحاب العقار برفض 
املحافظة العقارية ملطلب التحفيظ الفردي، وتلزمهم فقط بالتحفيظ 
للمعنيين  وصعوبات  مشاكل  عدة  يسبب  الذي  األمر  وهو  املشترك، 

العقاريين واملالكين ولكل الراغبين في القيام بهذه العملية.

لذا، نسائلكم، السيد الو3ير، عن األسباب التي تحول دون هذه 
العملية، علما أن تاريخ 31 دجنبر 2012 كان قد حدد كآخر أجل لتسوية 

هذه امللفات العالقة.

وشكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

السيد الو3ير، لكم الكلمة لإلجابة على السؤال، تفضلوا.

اوسيد عزيز أخن ش، و3ير اوفالحة واوصيد اوبحري:

شكرا اوسيد اورئيس املحترم.

اوسيدات واوس دة املستش ضو6 املحترم 6،

املنعشين  وصغار  املالكين  بعض  واجهها  التي  للصعوبات  نظرا 
العقاريين في تحيين الرسوم العقارية، تم بتاريخ 12 يوليو 2011، كما 
تشيرون إليه في سؤالكم، إصدار مذكرة بتنسيق مع الجهات املعنية من 

أجل تجاو3 هذه الوضعية.

وبالرغم من اآلثار اإليجابية لهذه املذكرة، تبين أن املدة املحددة 

في 31 ديسمبر 2012 لم تكن كافية لتمكين بعض املالكين واملنعشين 
العقاريين من تسوية الوضعية، هذه املذكرة لم تكن تسمح للمعنيين 
نظام  إلى  بها  املرخص  للتصاميم  املخالفة  البنايات  بعض  بإخضاع 

امللكية املشتركة.

لتجاو3 هذه الوضعية وكحل استثنائي، تم إصدار مذكرة بتاريخ 
 2013 31 دجنبر  إلى غاية  تمديد األجل  2012، تنص على  نونبر   23
مع معالجة طلبات إخضاع البنايات املنجزة قبل 31 ديسمبر 2010 
واملخالفة للتصميم املرخص لنظام امللكية املشتركة، وذلك شريطة 

اإلدالء بالوثائق الال3مة.

فتبين مرة أخرى من مواكبة هذه العملية أن األجل املحدد في 31 
وتم  العقارية،  الرسوم  تحيين  من  املالكين  بعض  يمكن  لم  ديسمبر 
إصدار مذكرة جديدة بتاريخ 31 ديسمبر 2013 تنص على تمديد األجل 

إلى غاية 30 يونيو 2014.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم، اوسيد او 3ير.

لكم الكلمة للفريق االشتراكي.

املستش ض اوسيد محمد علمي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير،

نحن كفريق اشتراكي متفقون مع إصدار هاذ املذكرات لتسوية هاذ 
الوضعية العالقة، ولكن، السيد الو3ير، املوضوع هو صعوبة التحفيظ 
العملية  اإلشكاالت  من  جزء  عن  يعبر  أو  جزء  السؤال  العقاري، 

والصعوبات اللي كيتعرضوا لها املواطنين يوميا.

الحكومة  هذه  في  عضو  باعتباركم  املحترم،  الو3ير  السيد  احنا، 
وو�سي على هاذ القطاع اللي هي الوكالة الوطنية ديال التحفيظ العقاري 
واملسح الطبوغرافي، احنا ابغينا نقولو من هاذ املنبر، كاينة آجاالت تم 
تضمينها في القانون الذي عدلته الحكومة السابقة في 2011، وال يتم 

احترام تلك اآلجاالت.

نعطيكم مثال: مثال غير األجل ملي املحافظ العقاري يتلقى مثال 
التعرض ضد مطلب تحفيظي ما، عندو واحد األجل  املسطرة ديال 
قانونية اللي خصو يحترمها باش يوجه امللف للمحكمة للبت في هذا 
التعرض، اللي أحيانا قد يكون كيديا، املحافظون أو بعض املحافظين.. 
اآلجال  هاذ  يحترمون  ال  العقارية  املحافظات  على  املسؤولين  ديال 

وكيخليو ذيك امللفات متراكمة في الرفائف ديال املحافظة.

إصدار  ديال  التاريخ  هو  املحترم،  الو3ير  السيد  الثانية،  النقطة 
تأسيس الرسم العقاري، كيجي مواطن تيدير مطلب ديال التحفيظ، ما 
كيكون ال تعرض ال والو، أحيانا يصطدم بواحد النوع ديال السلوك اللي 
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غير مقبول اللي هو التلكؤ الصادر من طرف بعض السادة املحافظين.

احنا ابغينا باملناسبة، كما درتو هاذ املذكرات من أجل فتح آجال 
للمواطنين لتسوية وضعيتهم، احنا باملقابل نثمن هاذ اإلجراء، وكنقولو 
لك هاذ 2014 ما كافياش، ممكن تديروا مذكرة أخرى، وفي املقابل غير 
اآلجاالت املنصوص عليها في القانون، ألن القانون هو تعبير عن اإلرادة 
ديال األمة، وبأن الفائدة ديال التحفيظ العقاري هو يطهر امللك من كل 
شائبة، احنا ابغينا باملناسبة أيضا تديروا لنا واحد املذكرة قصد حث 
السادة املحافظين باش يحترموا اآلجاالت القانونية املنصوص عليها في 

قانون التحفيظ العقاري.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

السيد الو3ير، لكم الكلمة في إطار الرد على التعقيب، تفضلوا.

اوسيد و3ير اوفالحة واوصيد اوبحري:

شكرا.

غير باش نكمل يعني النتائج ديال هاذ )les opérations( اللي تعملوا 
اللي كثمنو، في إطار هاذ التدابير تمت املعالجة ديال 141 ألف ملف، 
ملكية  نظام  إيداع  ألف عملية إحداث، و10.200 عملية   131 منها 

مشتركة.

وامللفات اللي تعذرت تسويتها كيبقى العدد ديالها قليل، ويعزى ذلك 
إلى أسباب قانونية، كتطاول الوعاءات العقارية املعنية بها على امللك 
العمومي أو األمالك املجاورة لألغيار أو إضافة طبقات بأكملها للمباني 

املرخصة وفقا للتصاميم املعمارية بدون تغيير.

واإلشكالية اللي طرحتو هي إشكالية ديال االحترام ديال الوقت اللي 
جات في الدورية، احنا مستعدين أنه ندرسو هاذ ال�سي وغادي نشوفو 

مع السيد املدير ديال الوكالة إن شاء هللا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

ننتقل إلى السؤال املوالي موضوعه إستراتيجية الحكومة للنهوض 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة  القروي.  بالعالم 

واملعاصرة، تفضلوا السيد املستشار.

املستش ض اوسيد أحمد اوسنيتي:

شكرا اوسيد اورئيس.

بسم هللا اورحمن اورحيم، واوصالة واوسالم على أشرف املرسلي6.

اوسيد اورئيس،

اوسيدين او 3يرين املحترمي6،

إخ اني، أخ اتي املستش ضين املحترمي6،

اوسيد او 3ير املحترم،

كلنا يعي تمام الوعي بأن أحد املفاتيح األساسية للرفع من مستوى 
اقتصادنا، وبالتالي حل جزء كبير من مشاكلنا االجتماعية يكمن في تأهيل 
العالم القروي، ونهج سياسة جديدة للقرب اتجاهه تمكن من النهوض 
به من خالل خلق برامج اقتصادية مندمجة، تساهم في تحقيق ظروف 

عيش أفضل بالبادية والتقليص من وطأة الفقر في العالم القروي.

لهذا، السيد الو3ير، نسائلكم:

ما الذي قامت به الحكومة من أجل تحقيق تنمية ترقى إلى تطلعات 
الساكنة القروية؟

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

لكم الكلمة، السيد الو3ير، لإلجابة على السؤال، تفضلوا.

اوسيد و3ير اوفالحة واوصيد اوبحري:

اوس دة او 3ضاء املحترم 6،

اوسيدات واوس دة املستش ضو6 املحترم 6،

ساهمت االستراتيجيات القطاعية بشكل ملحوظ في الرفع من دخل 
ساكنة الوسط القروي واملناطق الجبلية، سواء تعلق األمر بمخطط 
للصناعة   2015 برؤية  أو  للسياحة   2020 برؤية  أو  األخضر  املغرب 

التقليدية.

للرفع من املستوى، استفادت ساكنة هاذ املناطق من الخدمات 
األساسية واالجتماعية، مكنت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من 
محاربة الهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز املكتسبات 
املحققة في إطار البرامج القطاعية الخاصة كالبرنامج الوطني للطرق 
الصالح  باملاء  القروي  العالم  ومد  القروية  الكهربة  وبرنامج  القروية 

للشرب وتعزيز خدمات الصحة والتعليم.

الدخل  نمو  نسبة  من  الرفع  من  األخضر  املغرب  مخطط  مكن 
الفالحي الفردي بمعدل 48%، وخلق مناصب للشغل بوتيرة 9% خالل 
الفترة 2008-2013، كما ارتفع الدخل الفردي بالنسبة للمستفيدين 
األوائل من املشاريع الفالحية التضامنية، هاذوك اللي ابدينا في األول 
يعني في الفالحة التضامنية اللي ابدات اآلن كتعطيهم اإلنتاج الشجرات 

ديالهم.. تحسن الدخل بما قدره 5000 درهم سنويا للهكتار.

واملناطق  القروي  الوسط  بها  يزخر  التي  املؤهالت  تثمين  إطار  في 
مندمجا  برنامجا  الحكومة  وضعت  الدخل،  مصادر  وتنويع  الجبلية 



عدد31 - 126رمضان14361 )113يوليو201513( الجريدة الرسمية للبرملانرر   

ديال  مليون  و340  مليار   2 له  القروية، خصصت  السياحة  لتنمية 
الدرهم. أولت إستراتيجية 2015 مكانة خاصة لهذه املجاالت بإحداث 
الوسط  مؤهالت  لتثمين  التقليديين  الصناع  وقرى  للصانعات  دور 

القروي واملناطق الجبلية في مجال الصناعة التقليدية.

برنامج خامس  انطالقة   2011 الجاللة سنة  أعطى صاحب  كما 
لهذه املبادرة »برنامج التأهيل الترابي« بغالف مالي يزيد عن 5 مليار ديال 
الدرهم، ويستهدف ما يناهز مليون مستفيد مباشر، يقطنون بــ 3300 

دوار في 503 جماعة قروية تابعة لــ 22 إقليم.

في مجال فك العزلة، مكن البرنامج الوطني األول والثاني للطرق 
القروية من رفع نسبة الولوج إلى 78% لفائدة ما يناهز 2 املليون و812 
ألف نسمة من السكان القرويين، وبلغت نسبة الكهربة القروية %98 

في النهاية ديال سنة 2014.

املجهودات  مكنت  للشرب،  الصالح  باملاء  التزويد  يخص  فيما 
املبذولة من رفع نسبة التزويد باملاء الصالح للشرب اللي وصل لـ %94,5 

مع متم سنة 2014.

اوسيد ضئيس الجلسة:

تفضل  التعقيب،  إطار  في  واملعاصرة  األصالة  فريق  الكلمة  لكم 
السيد املستشار املحترم.

املستش ض اوسيد أحمد اوسنيتي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير،

نشكركم جزيل الشكر على جوابكم، وكل ما جاء في كلمتكم. وبكل 
يعيش  القروي  العالم  املحترم،  الو3ير  السيد  وبكل وضوح،  صراحة 
حاليا أ3مة خانقة في شتى املجاالت، والكل يطلع بهذا املوضوع، والكل 

على علم وعلى اطالع بما أقول.

اوسيد او 3ير،

هناك  فعال  البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  هناك  حقيقة 
)transport scolaire(، هناك بعض املسائل ديال الصناعة التقليدية، 
إلى غير ذلك، ولكن، السيد الو3ير املحترم، جل الدواوير مقطوع عليها 
الطرق، في غياب البنية التحتية، السيد الو3ير، كل ما تودون وتريدون 
واملستشفيات.  الطرق  غياب  في  منثورا  هباء  يذهب  إليه  الوصول 
 transport( والتمدرس، السيد الو3ير، بالعالم القروي، ها احنا مثال
scolaire( عندنا في الجماعات، ولكن هاذ )transport scolaire( فين 

غندخلوه؟ لين غنمشيو؟ غادي يتهرس في نهارو.

وبالتالي، السيد الو3ير، يجب عليكم، السيد الو3ير، أن تدعموا 
العالم القروي حتى ال نظن أن هناك مغرب نافع ومغرب غير نافع، 
وبالتالي، السيد الو3ير، حتى نستفيد كسائر املدن والحواضر، وبالتالي، 

السيد الو3ير، العالم القروي يعيش في أ3مة خانقة دائمة ومستمرة، 
خاصة في فصل الشتاء، إلى غير ذلك، في الحفر، الطريق مقطوعة عليه 

دائما وأبدا.

وبالتالي، السيد الو3ير، البد أن تبدلوا ما في وسعكم، ولدينا الثقة 
الكاملة فيكم، السيد الو3ير، بأن تنهضوا بهذا العالم القروي الذي 
عانى وعانى ال�سيء الكثير وحتى يرقى إلى املستوى املطلوب وتعملوا ما 
في وسعكم، السيد الو3ير، حتى نصطف ونتهيأ ونلتحق كسائر الدول 

املتقدمة في شتى املجاالت.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

السيد الو3ير، هل لديكم ما تضيفون في بضع ثواني؟

شكرا.

الداخلي  السوق  تنظيم  موضوعه  املوالي،  السؤال  إلى  ننتقل 
لتصريف املنتوج الفالحي. الكلمة ألحد السادة املستشارين من نفس 

الفريق، أي فريق األصالة واملعاصرة.

املستش ض اوسيد الحبيب بن اوط وب:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير،

بسم هللا اورحمن اورحيم، واوصالة اوسالم على خير املرسلي6.

اوسيد او 3ير،

ومستوى  إال  التنفيذ،  حيز  األخضر  املغرب  مخطط  دخول  منذ 
اإلنتاج الوطني تيعرف واحد االرتفاع مستمر، بل أن األهداف املحددة 
في أفق 2020 سيتم تحقيقها خالل السنوات القليلة القادمة في جل 
السالسل، وهذا نجاح كبير ديال هاذ اإلستراتيجية وهاذ الورش الوطني 
الكبير، إال أن االستمرار ديالو، السيد الو3ير، استمرار هاذ النجاح رهين 
بمعالجة بعض اإلشكاليات املتعلقة بالتسويق والتثمين، ونذكر منها 
كذلك فيما يتعلق بالسوق الداخلي، يجب مراجعة القوانين املنظمة 
ألسواق الجملة والحد من كثرة املتدخلين في هذا القطاع والوسطاء، 
وكذلك حذف رسم ولوج الخضروات والفواكه ألسواق الجملة %7، 
ألن القطاع، السيد الو3ير، قطاع ُمَضرب، يعيش التضريب، وفي إطار 

العدالة القطاعية فنتمناو أنه تحذف هاذ الضريبة، راه %7.

كذلك توسيع الزيادة في التشجيع املخصص لسافلة اإلنتاج للرفع 
من القدرة االستيعابية ديال التحويل، ديال التخزين، ديال التبريد، 
صناعية  أقطاب  خلق  إلى  كذلك  باإلضافة  اإلنتاج،  فائض  ملعالجة 

بالجهات الفالحية بامتيا3.
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شكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

لكم الكلمة، السيد الو3ير، لإلجابة على السؤال، تفضلوا.

اوسيد و3ير اوفالحة واوصيد اوبحري:

هو فعال مخطط املغرب األخضر جا باش يحسن ويوفر املنتوج، 
ويكثر من املنتوج، واملنتوج ملي كيوجد خصو السوق ديالو، السوق 
ديالو يمكن يكون سوق داخلي ويمكن يكون سوق خارجي ويكون كذلك 

العملية ديال التثمين.

فمخطط املغرب األخضر أوال جا بواحد البرنامج باش يكونوا واحد 6 
ديال )les agropoles( اللي موجودين في يعني في األحواض ديال اإلنتاج، 
واللي هما جوج اآلن وجدوا ديال مكناس وديال بركان، وتادلة في طور 
اإلنجا3، والرابعة اللي غادي تكون في سوس إن شاء هللا في أكادير اللي 
توقعت يعني في امللتقى الدولي ديال مكناس، وكاين جوج اللي غادي 
يكونوا في الناحية ديال العرايش والقنيطرة، وواحدة إن شاء هللا في 

مراكش.

هاذو باش نثمنو، باش )valoriser( هذاك املنتوج اللي كيكون خص 
يقدر يتعلب، يقدر يتحول ويتحول املرة األولى والثانية والثالثة باش 

يكون عندو واحد القيمة مضافة ويكون مؤهل.

إذن، كاين واحد االشتغال على هذا. كاين اشتغال آخر ديال التثمين 
 ،)les frigos( أنه خصنا نشتغلو على باش يكونوا  اللي هو جد مهم 
ويكونوا )les centres de conditionnement( باش نحافظو على هذاك 

املنتوج ملي يكون موجود، حتى هذا يعني كاين دعم.

ديـــــــــــــــــــــــــال  و3ارة  مع  كنوجـــــــدو  احنــــــــا  اللي  مسائــــــــــل  كايـــــــــــــــــــــــــن  ولكن 
)le commerce et l‘industrie(، ديال الصناعة والتجارة، اللي احنا 
كنوجدو إن شاء هللا واحد اإلستراتيجية، ملي تكون واجدة غادي نتكلمو 
عليها جميع باش نشوفو كيفاش تكون واحد االلتقائية باش نوضو بهاذ 

اسميتو.

 l‘établissement( كاين تشجيع كذلك ديال التصدير، كتعرفوا بأنه
de contrôle et de coordination( قام بواحد الدور كبير، كينظم 
عندنا  كانت  اللي  املشاكل  هلل  الحمد  كيتكلموا،  الناس  الفاعلين، 
السنة املاضية وتكلمنا عليها هنا ديال السوق الرو�سي وديال األثمنة 
ما ابقاتشاي، األثمنة تضاعفت في جوج، في ثالثة، نقصنا اشوية من 
)les quantités(، ولكن كانت واحد )la régulation( اللي عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
ها )les opérateurs(، وأنا كنهنيهم على هاذ الروح الوطنية اللي خدموا 
فيها، وكيفاش وجدوا يعني هاذ املنتوج باش يم�سي للخارج، وطلعنا في 

.)l’export( أمريكا بـ 20%، وطلعنا في كندا بـ 12% من الناحية ديال

كبيرة،  إشكالية  الداخلية  األسواق  الداخلية،  األسواق  كاين 

القانون اللي غادي يجيكم ديال الجهة، قانون جد مهم ألنه كيحيد 
 les marchés de gros et( ديال  يعني  ديال   )l’exclusivité( هذيك 
القطاع  )les collectivités locales( باش  les abattoirs(، خصوصا 

الخاص يمكن يستثمر.

وابغينا نديرو نماذج، وعندنا واحد املشروع ديال النموذج يمكن 
يتعلن عليه قريبا إن شاء هللا، باش يكون واحد السوق ابحال ذاك 
 )El Mercado( وال بحال ذاك ال�سي ديال إسبانيا )Rungis( ال�سي ديال
باش إن شاء هللا يكون ذاك ال�سي )moderne(، ألن خاص الشفافية 
وخـــاص )la transparence( باش يعني القيمة املضافة تبقى عند الفالح 
وما تمشيش لعند ذوك الناس اللي هما الوسطاء اللي كيشتغلوا في هاذ 

ال�سي.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة في إطار التعقيب لفريق األصالة واملعاصرة.

املستش ض اوسيد الحبيب بن اوط وب:

اوسيد او 3ير،

جا في التدخل ديالنا.. فعال تنثمنو كل ما جيتو به، ألنه الشطر الثاني 
من التنزيل ديال مخطط املغرب األخضر كاينة هاذ النتائج اللي جد 
مهمة، ولكن خص البد ما يكون استعداد، ألن هناك كذلك تحديات من 
نوع جديد، ألنه التضريب غادي يدخل الحق العام خالل الخمس سنين 
البترولية،  الجاية. كذلك الحكومة حذفت الدعم املخصص للمواد 

حتى هو غادي يضر، باإلضافة للمنافسة الشرسة الدولية.

شكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

ننتقل إلى السؤال املوالي، موضوعه قرار االتحاد األوروبي القا�سي 
بمراجعة أسعار التعريفة الجمركية على املنتجات الفالحية املغربية.

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي، فليتفضل 
أحد السادة املستشارين مشكورا.

املستش ض اوسيد محمد بنش يب:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة او 3ضاء،

اوس دة املستش ضين،

لجنة  بمصادقة  ويتعلق  سنة،  قرابة  العمر  من  له  السؤال  هذا 
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الفالحة التابعة للبرملان األوروبي على قرار يروم تعديل نظام التعريفة 
الجمركية املطبق على املنتجات الفالحية املغربية.

وينطوي هذا القرار على مخاطر كبرى بالنسبة ملستقبل سياساتنا 
التصديرية التي يعتمد عليها »مخطط املغرب األخضر« الذي نجح في 
الرفع من اإلنتاجية، ولكن ال3ال يتلمس طريقه للتموقع أكثر فأكثر في 

األسواق الخارجية، وخاصة السوق األوروبية.

سيشكل ضربة  تطبيقه  حالة  في  الو3ير،  معالي  القرار،  هذا  إن 
-ال محالة- لروح االتفاقية املغربية األوروبية، وانحرافا عن االتفاق 
الفالحي بين املغرب واالتحاد األوروبي، وسيستهدف في العمق املنتجات 

الفالحية، ويمس في العمق املكتسبات املحققة في هذا املجال.

شكرا معالي الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

لكم الكلمة، السيد الو3ير.

اوسيد و3ير اوفالحة واوصيد اوبحري:

شكرا اوسيد اورئيس املحترم.

اوس دة او 3ضاء،

اوسيدات واوس دة املستش ضو6 املحترم 6،

هو فعال في سياق التقوية ديال السياسة الحمائية، جات اللجنة 
األوروبية وعملت واحد التعديل رئي�سي على الطريقة املتبعة من قبل 
 de libre( عليه  اتفقنا  كنا  اللي   )l‘accord( واحد  كاين  املصدرين، 
 )le décret( على الفالحة، ولكن جاو ابحال إلى عملوا واحد )échange

باش يحولوا اشوية )la méthode( ديال كيفاش يكون التثمين.

وكان نقاشات وكان االستدعاء ديال السفير، وكان يعني لقاءات وجاو 
املسؤولين الكبار في الصالون ديال مكناس في السنة املاضية، وتحاورنا 
وحاولنا نشوفو ووصلنا لبعض الحلول، هذيك الحلول ملي وصلنا لها 
راه كنا كنتناقشو مع يعني )la FIFEL ( ومع الناس اللي كيصدروا ديــــــــــــال 

)les agrumes( وهذا باش نشوفو واش مواملة.

ولكن، الحمد هلل اليوم اللي يمكن لنا نقولو من بعد تقريبا دابا سنة 
ديال )l‘application( ديال هذا بأنه هاذ النظام الجديد وهاذ ال�سي 
راه قررو كل من املغرب واالتحاد األوربي، ألن كان واحد االجتماع في 
االتحاد األوروبي هاذي بعض األسابيع اللي كيقول بأن النظام الجديد 
نظام شفاف ومنصف لجميع الفاعلين، هذاك )le prix d‘entrée( اللي 
كانوا ابغاو يديروا )obligatoire( احنا قلنا لهم ما كاين مشكل، إلى ما 
ابغيتوش هذيك )la méthode déductive(، غير خصنا نعرفو هاذوك 
األثمان ونتفقو معكم على األسواق فين غادي تاخذوها، ويكون ذاك 
)le ratio( واش املاطيشة الصغيرة وال املاطيشة الكبيرة، وال هذا، يكون 

باين واضح، ونديرو الحسابات ونشوفو.

احنا ملي درنا )les calculs( وهذا لقينا بأنه بالنسبة لنا ما كاينش 
�سي إشكالية كبيرة ألنه )le modèle( اللي كاين اليوم يمكن يصدروا به 
Saint-( املغاربة، واملغاربة صدروا به، واألثمنة كانوا مزيانين، وكانوا ال في

Charles( وال في... بحيث األثمنة تراوحت بين 0,9 يورو و1,4 يورو، إال 
بعض الفترات اللي تزامنت مع بعض الظرفيات اللي كتكون تجارية 
خاصة، إلى كانت تخفيضات وال العطل املدرسية، ولكن األثمنة كانوا 
مزيانين واملنتوج دخل، والشفافية واضحة للجميع، وهاذ ال�سي كنظن 
بأنه في صالح املغرب، ألن )les opérateurs( كيعرفوا األثمنة وكيعرفوا 
فين هذا، قبل راه ما كانش الوضوح، كانوا كيقولوا لنا احنا ما عندناش 
الوضوح، ولكن احنا في الحقيقة هذاك الثمن اللي كانوا كيخرجوه في 
األسبوع، ما كنا كنعرفو آش كاين فيه، اآلن ملي بانت األمور راه األمور 
تحسنت، ويمكن لنا نمشيو وكنقرو بأنه هاذ النظام الجديد هو نظام 

شفاف ومنصف لجميع الفالحين.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة للفريق االستقاللي في إطار التعقيب.

املستش ض اوسيد محمد بنش يب:

شكرا معالي الو3ير على هاذ التوضيحات، ومشكورة الو3ارة ديالكم 
على املجهود اللي كتديروه باش تحميو املنتجات الوطنية.

لوبي قوي جدا  الو3ير،  السيد  األوربي،  اللوبي  تعلمون  وأنا كما 
داخل املؤسسات وداخل النقابات وداخل البرملان، وبالتالي الحكومة 

كترضخ للوبي األوربي، خاصة الفالحي.

ومن هاذ املنطلق كنطالبوكم باملزيد من اليقظة والحذر ومن الثبات 
في املواقف ديالكم، ألنه انتما كتسهروا على املخطط األخضر واملخطط 
األخضر كيتوخى اإلنتاجية والرفع من املردودية وتحسين املستوى ديال 
املغرب االقتصادي، وبالتالي خصو أسواق اللي يدخلها بسالم بدون 

منافسة غير شريفة.

وبالتالي، كنشكروكم وكندعموكم وكنحثوكم على املزيد من اليقظة 
والدفاع املستميت على الحقوق املكتسبة ديال القطاع الفالحي.

وشكرا معالي الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

لكم الكلمة، السيد الو3ير، في إطار الرد على التعقيب.
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اوسيد و3ير اوفالحة واوصيد اوبحري:

يعني احنا متفقين بأن اليقظة تكون، ألن لوبي اصعيب وواعر، 
ال�سي  هاذ  وراء  كانت  اللي  الدول  وكنعرفو  نكونو حاضرين،  وخصنا 
حة ديالها، ولكن راه الحمد هلل يعني املغرب عندو مواقفو، 

ّ
هذا، والفال

ومواقفو كانت كبيرة في هاذ امليدان، يعني ال برملانيين وال فالحة وال 
فالحين وال و3ارة، كل واحد أخذ املوقف ديالو، وجبناهم لواحد املوقع 
اللي هو موقع اللي فيه تكافؤ ديال الفرص باش كل واحد يشتغل بواحد 
)la justice économique( اللي هما ال )les opérateurs( وال العاملين في 

القطاع ديال أوربا وال العاملين في القطاع ديال املغرب.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

ننتقل إلى السؤال الخامس، موضوعه الخطر الذي يتهدد واحات 
االستقاللي،  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة  النخيل. 

فليتفضل مشكورا.

املستش ض اوسيد محمد بلحس 6:

شكرا اوسيد اورئيس.

بسم هللا اورحمن اورحيم.

اوسيد اورئيس،

اوس دة او 3ضاء،

اوسيد او 3ير،

في البداية أود أن أهنئكم على نجاح املعرض الدولي ملكناس، والذي 
عرف نجاحا مهما، والذي يعرف كل سنة تطورا كبيرا. ومن خاللكم، 
السيد الو3ير، أريد أهنئ املسؤولين على املعرض وعلى املجهودات التي 

يبذلونها لنجاح هذا املعرض.

اوسيد او 3ير،

عرف  بالواحات  النخيل  عدد  أن  الو3ير،  السيد  تعلمون،  كما 
تراجعا كبيرا بعدما كان املغرب يتوفر على أكثر من 10 ماليين نخلة في 
القرن السابق، واآلن احنا في 4 املليون و800، وقد كان من بين األسباب 
املباشرة لهذا التراجع تعاقب سنوات الجفاف واألمراض خاصة مرض 
في موت أشجار  البيوض الخطير، الذي ساهم ويساهم بشكل كبير 
النخيل، املصدر األسا�سي ولربما الوحيد للدخل لعدد كبير من ساكنة 
الواحات املتواجدة بالجنوب الشرقي: فكيك، الراشدية، 3اكورة، تنغير، 

ور3ا3ات وطاطا.

هذا، مع العلم أن اإلصابة بمرض البيوض ال يتم تعويضه من طرف 
الحكومة على غرار مرض اللفحة النارية أي )feu bactérien( في مناطق 
3راعة التفاح واملشمش وغيرها التي يتم تعويض أصحابها بما قدره 

15.000 درهم للهكتار.

وينبغي التذكير باليوم الدرا�سي الذي نظمته و3ارتكم بشراكة مع 
تنمية  ووكالة  الراشيدية  إقليم  وعمالة  للتمور  البيمهنية  الفيدرالية 
الواحات وشجرة أركان، والذي تدارس إشكالية مرض البيوض وكيفية 

معالجته، وخلص إلى وضع برنامج وطني ملحاربة هذا الوباء.

املجهودات  على  بالشكر  إليكم  لنتقدم  الفرصة  هذه  ونغتنم 
املبذولة، ونطلب منكم دعم مختلف املتدخلين لهذا البرنامج الهام. 
ويجب االعتراف بمقابل ذلك باملجهودات التي تبذل خاصة من طرف 
مصالحكم، مصالح و3ارتكم، خاصة »مخطط املغرب األخضر« إلعطاء 
دفعة جديدة لزراعة النخيل وتدارك الخصاص والتراجع الذي عرفته 

هذه الزراعة، وهو ما يتجلى في املشاريع املبرمجة في هذا الباب.

غير أنه ينبغي، السيد الو3ير، الحد من اإلشكاليات الحقيقية التي 
تأرق املستثمرين، خاصة في إقليم الراشيدية الذي يتوفر على رصيد هام 
من أرا�سي الجموع، إذ تعتمد املصالح الحكومية املختصة إلى تضمين 
عقد الكراء لثالث سنوات كمدة بالنسبة لألرا�سي التي تقل مساحتها 

على 100 هكتار، وهي مدة غير كافية.

وبهذه املناسبة، نطالبكم بالتدخل لدى و3ارة الداخلية من أجل 
تدارك هذا املشكل الذي يؤثر بشكل سلبي على املستثمرين، ويعتبر 
معاكسا ملا جاء به مخطط املغرب األخضر، ويطرح مشاكل عديدة 

خاصة أمام الشباك الوحيد لالستفادة من الدعم.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

لكم الكلمة، السيد الو3ير، لإلجابة على السؤال، تفضلوا.

اوسيد و3ير اوفالحة واوصيد اوبحري:

اوس دة او 3ضاء،

اوسيد اورئيس،

اوسيدات واوس دة املستش ضو6 املحترم 6،

املناطق ديال الواحات هي مناطق جد.. ولها مستقبل كبير، وهنيئا 
لكم في الناحية ديال الراشيدية باألمطار األخيرة اللي جات، كتعرفوا بأنه 
 ،)le remplissage du barrage( السنة املاضية راه كنا في 12% ديال
واآلن راه فايتين 80% وكانت أمطار مهمة اللي عاود اعطات واحد الدفعة 

وواحد الحياة الحمد هلل لهذوك األشجار ديال النخيل.

كاين برنامج ديال 3 املليون ديال النخالت اللي غادي يكون، كاين 
برنامج باش نعاودو نفكو البرنامج، ألنه كاين واحات اللي هي موجودة 
هذوك  اجداد،  واحات  نديرو  غادي  الواحات،  خارج  وكاين  اآلن، 
الواحات الجداد ما خصــــش يدخـــل لهـــــم البيوض، ما غيدخــــــل لهـــــــم إال 
)les vitroplants( اللي هما دا3وا على )le laboratoire(، واحنا متيقنين 
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بأنهم يعني ما فيهمش األمراض.

داخل الواحات كاين املرض ديال البيوض، والدولة كتعمل واحد 
للفالحة  فابور  يعني  النقالت  كتعطي  النقالت،  يعني  وتتعطي  الدعم 
اللي ابغاو يغرسوا باش يقدروا يغرسوا، إما يديروا يعني بهذاك النخل 
اسميتو ديال )les rejets( أو بالنخلة )elle même( راه احنا موجودين 

باش نعملوا واحد...

وهاذ النجدة وبهاذ يعني اسميتو هــاذ املــــادة الجديــــدة، راه هـــــــــــــــــــي 
)elle résiste(، 3عما تتقاوم البيوض، واملعهد الوطني ديالنا للبحث 
هي  اللي   )la souche( هاذ  ولقى  كبير،  املجهود  واحد  عمل  العلمي 
)résistante( للبيوض، فخص ياخذوها الناس ويغرسوها ويزيدوا في 
أنه تيتعملوا كذلك واحد  التكثيف داخل يعني الواحات، مع العلم 
العدد ديال املشاريع ديال السقي، باش املا يتجمع باش يمكن يدخل 
للمناطق ديال الواحات، ألنه ملي كتدخل للواحات كاين مناطق اللي هي 
)peuplées( ومزيانة وكل�سي، وكاين املناطق اللي هي تقريبا في الداخل 

خاوية اللي خصها ما3ال تعمر.

اللي  خارج  اللي  االستثمار  االستثمارات،  ديال  األنواع  جوج  كاين 
هو كاين في بوذنيب واللي فيه التكثيف واللي غادي نحاربو فيه باش 
ما تكونش هذيك )la maladie( باش ما تدخلش، ما يمكن إال يجيــــو 
)les1plants1certifiés( اللي جابهـــــــم )le laboratoire(، وهنيئــــــا لكـــــــــم بـ 
)le laboratoire( اللي عندكم في الراشيدية اللي هو )moderne(، اللي 
غدا  باش  النخلة  ديال   )génétique( نعرفو  كنقدرو  يعني   )même(
إلى اعطينا النخلة من هنا يعني 7 سنين ملي تبدا تعطي، نعرفو بأنه 
املجهول، تيرجعوا لألصل ديالها بأنهم ما غلطوش واعطاو �سي نخلة 

اخرى.

إذن هاذ )la recherche( اللي تعطات تماك، وهاذ اإلمكانيات وهاذ 
االستثمارات اللي كاينين هما الحمد هلل ما يخليو إال هذيك املنطقة تكون 

منطقة واعدة، يعني عندنا آفاق واعدة في االستثمار.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

الفريق االستقاللي لبضع ثواني، السيد الرئيس.

املستش ض اوسيد محمد األنص ضي:

شكرا اوسيد اورئيس.

أنا بعجالة ما يمكن لي إال نشكر السيد و3ير الفالحة ومن خالله 
املصالح التابعة له على املجهودات املبذولة في املنطقة، واللي أعطت 

واحد الوجه متغير للمنطقة ورجعت اآلمال للساكنة.

وتنتمناو كذلك، السيد الو3ير، وانطالقا من الجهوية اآلن الجديدة 
جهة درعة-تافياللت، باش تكون واحد املديرية قوية باألطر، والتنسيق 

ما بين مكونات جهة درعة-تافياللت، باش تكون إن شاء هللا نموذج في 
الواحات وفي اإلنتاج، وكذلك نموذج في املغرب األخضر في هاذ الوكالة 

ديال التنمية ديال شجر النخيل واألركان.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

ننتقل إلى السؤال املوالي، موضوعه تنافسية الصناعة الغذائية. 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الفيدرالي لتقديم السؤال، 
فليتفضل مشكورا.. تنافسية الصناعة الغذائية، الفريق الفيدرالي.. ال، 

ال احنا ما3ال في تنافسية الصناعة الغذائية.

سبق لنا أننا أعلنا تعويض سؤال الفريق الحركي بسؤال آخر، أي 
املعوقات الغذائية باملنتوج الفالحي للموسم، ولكن ما3ال ما وصلناش، 
عندنا تنافسية الصناعة الغذائية، إن لم يكن أحد السادة املستشارين 
بعض  حضور  حين  إلى  فسنؤجله  حاضرا،  الفيدرالي  الفريق  من 

املستشارين من الفريق الفيدرالي.

البشرية  املوارد  قلة  موضوعه  السابع،  السؤال  إلى  ننتقل  إذن، 
باملكتب الوطني لالستشارة الفالحية.

لتقديم  الحركي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
السؤال، فليتفضل مشكورا.

املستش ض اوسيد عبد اوق دض ق ض ض:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة او 3ضاء،

اوس دة املستش ضين،

اوسيد او 3ير املحترم،

مرة أخرى، نعيد مساءلتكم عن ما تعانيه املكاتب الجهوية لالستثمار 
الوطنية  واملكاتب  الصحية  للسالمة  الوطنية  واملكاتب  الفالحي 
لالستشارة الفالحية من قلة املوارد البشرية للنهوض بأدوارها الطالئعية 
املوكولة إليها، األمر الذي يتوجب على الحكومة معالجته حتى يتسنى لها 

القيام بواجبها تجاه الفالح والفالحة املغربية عموما.

املستقبلية  اإلستراتجية  هي  ما  الو3ير،  السيد  نسائلكم،  وعليه 
لتوفير ملوارد البشرية الكافية لهذه املكاتب؟

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا ولسيد املستش ض.

لكم الكلمة، السيد الو3ير، لإلجابة على السؤال.
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اوسيد و3ير اوفالحة واوصيد اوبحري:

ابغيت غير نذكر بأنه عمل املكتب الوطني لالستشارة الفالحية منذ 
 les( اإلحداث ديالو على إدماج 122 مركز لألشغال الفالحية، هـــــــــــاذو
CT(، و178 مركز لالستثمار الفالحي والتنمية الفالحية ليصل املجموع 

إلى 300 مركز لالستشارة الفالحية.

 )établissements publics(  122 تقريبا  كان  لنا  بالنسبة  هذا 
الجهوية  املديريات  ودابا  بمديريات جهوية،  ولكن  واحد،  في  تجمعوا 
يمكن يخدموا أن كل )CT( قبل ما كان يخدم غير في )la localité( اللي 
هي تابعة ليه، دابا املديرية الجهوية يمكن تخدم يعني في املنطقة كلها 

وفي الجهة اللي كتهمها.

اليوم، كتبلغ النسبة ديال التغطية مستشار فالحي واحد لكل 3500 
فالح، يعني حوالي 1284 مستشار فالحي اللي احنا فيه، فعال كنا في 
واحد العدد اللي هو مهم، وكل سنة كينقص يعني في هاذ )l‘office(. في 
أفق سنة 2020، غادي تبلغ نسبة التغطية مستشار فالحي واحد، هذا 
الهدف )l‘objectif(، لكل 2000 فالح، حوالي 2500 مستشار فالحي اللي 
خصها تزاد لتحقيق هذا التحدي، باش نهبطو لـ 2000. كيفاش غادي 

نوصلو؟

فالحي  مستشار   100 نوظفو  خصنا  سنويا  نوظفو..  غادي  أوال، 
جديد كل سنة، ما مجموعه 600 مستشار يعني عمومي، هاذو اللي 
غادي يخدموا في )l‘ONCA (، وغادي كذلك نديرو التعاقد سنويا، 
حول  للقانون  تفعيال  خاص  فالحي  مستشار   200 باش  يعني  حوالي 
االستشارة الفالحية اللي دا3 في مجلسكم املوقر، ما مجموعه 1150 

مستشار خاص.

)Donc( إلى اجمعتي هاذو، يمكن لنا نكونو في املستوى إن شاء هللا 
باش نوصولو لواحد املستشار لكل 2000 فالح، وهاذو خصهم السيارات 
ديالهم، خصهم اإلمكانيات ديالهم، والبد من هاذ السلسلة ديال يعني 
)le recrutement( ديال تقريبا كما قلنا 100 مستشار كل سنة فيما 
يخص )l‘ONCA(، و200 اللي غادي تكون مستشار هاذيك ديال القطاع 
الخاص اللي غادي تدو3 في واحد املرحلة ديالها اللي هي خاصة واللي هي 

ساهلة للتطبيق.

اوسيد ضئيس الجلسة:

الكلمة للفريق الحركي في إطار التعقيب، تفضلوا.

املستش ض اوسيد عبد اوق دض ق ض ض:

شكرا اوسيد او 3ير.

شكرا اوسيد اورئيس.

أوال، تنشكروكم السيد الو3ير ألنه املجهود اللي تدار بالنسبة لهاذ 
املكاتب سواء )l‘ONCA( أو )l‘ONSSA ( مكاتب جد مهمة، ولكن أنا 

تنهضر على املوارد البشرية، النقص اللي فيها نقص كبير، نقص حاد، 
رئيس  للسيد  مباشرة  السؤال  هاذ  تنوجهو  احنا  املفروض  من  كان 
الحكومة باش يطلق املناصب لهاذ املكاتب ألنه هاذي إلى امشيتي اليوم 
لـ )l‘ONSSA( غادي تلقى البياطرة اقالل، الناس ما3ال اليوم كتاكل 
اللحم بال اطبيع، في الكثير من املناطق كتاكل الناس اللحم بال مراقبة، 
هاذي كتهم الصحة ديال الناس، وبالتالي البد ما نوجدو ملي كنديرو هاذ 
املكاتب صحيح مهمة ولكن كيخصنا نوفرو لهاذ الناس اللي يشتغلوا 

فيها.

إلى امشيتي لبركان، كاين )l‘agropole( معلمة، ذاك ال�سي ما كاينش 
حتى في الدول املتقدمة، ولألسف فين هاذ املوارد؟ دكتور واحد، الناس 
اليوم درتو )laboratoire( ديال التحليل ديال الحبوب ديال املكثرين مهم 
جدا، ولكن شخص واحد تيراقب 2200، 2500 هكتار ديال الحبوب 
ديال املكثرين، ما يقدش يعطي ذاك النتيجة اللي كنتوخاوها، ذاك ال�سي 
اللي ابغيناه، ألنه القلة، واش بوحدو غادي يخدم كل�سي هاذ ال�سي؟ 
...)les pépinières( تيراقب اللي تيدخل من مليلية، من الحدود، من
إلى آخره، راه هاذ ال�سي كلو باش تنبهوكم ألنه باش نديرو الجودة في هاذ 
املكاتب كيخصنا البد ما نوفرو الشروط ديالها، وباألساس وهو العنصر 

البشري.

املكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي اليوم اللي ام�سى ما يطلع حتى 
�سي واحد كيشد بالصتو، كتبقى دائما عندك خصاص وعندك مكاتب 
ناقصها الناس، وبالتالي هذا كلو تيجر لواحد النوع ديال العرقلة حتى 

في العمل.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

السيد الو3ير، لكم الكلمة في بضع ثوان للرد.

اوسيد و3ير اوفالحة واوصيد اوبحري:

هو احنا متفقين بأنه يعني ال3م اإلمكانيات أكثر، وخصوصا املكتب 
واحد  عندنا  ولكن  الفالحية،  واالستشارة  الصحية  للسالمة  الوطني 
العدد ديال الطلبات اللي كيكونوا كل سنة، واللي كنباشروهم مباشرة 
مع و3ارة املالية ومع السيد رئيس الحكومة، واللي غالبا ما كنلقاوش 
إشكالية، ما كاينش إشكالية في اسميتو، واحنا غادي نمشيو في هاذ 
 )office( املسلسل ألن كل سنة خصنا على األقل 100 حتى 150 في كــــــل
ألنــــــــــــه )le service public( هو السالمة الصحية ديال املواطنين، وإن 

شاء هللا ما غادي يكون غير الخير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد او 3ير.
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السؤاالن املواليان تجمعهما وحدة املوضوع، لذا سنعرضهما دفعة 
واحد، األول موضوعه حصيلة املوسم الفالحي الحالي.

لتقديم  الحركي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
السؤال.. الفريق الحركي، هل لكم سؤال؟ تفضلوا.

األسئلة،  عندنا جوج  املستشار؟  السيد  نظام  نقطة  لديكم  هل 
واحد ديال الفريق الحركي، وواحد ديال الفريق التجمعي في موضوع 
واحد، صادق عليهم املكتب ليطرحا دفعة واحدة ليتمكن السيد الو3ير 

من اإلجابة عنهما دفعة واحدة ألنهما تجمعهما وحدة املوضوع.

الكلمة للفريق الحركي.

املستش ض اوسيد سعيد اوتدالوي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير،

توقعتم أن تكون هذه السنة واعدة ومتميزة وذلك بفضل الظروف 
املناخية املواتية والتو3يع الجيد للتساقطات املطرية حسب التوقيت 

واملجال.

لهذا، السيد الو3ير: ما هي حصيلة املوسم الفالحي الحالي؟ وما هي 
وسائل تحسين هذا اإلنتاج؟

وإذا كان في اإلمكان، السيد الو3ير، هللا يجا3يكم بخير رغم أنها ما 
حة، أشنو هي الثمن املرجعي وأشنو 

ّ
كايناش في السؤال باش نطمئن الفال

هي الوسائل اللي غتكون ديال التدخل ديال الناس اللي غادي يشريو 
هاذ املنتوج؟

شكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم اوسيد املستش ض.

السؤال الثاني موضوعه حصيلة املوسم الفالحي الحالي. الكلمة 
لتقديم  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد 

السؤال، فليتفضل مشكورا.

املستش ض اوسيد محمد عب :

بسم هللا اورحمن اورحيم.

اوسيد اورئيس املحترم،

اوس دة او 3ضاء املحترمي6،

إخ اني و3مالئي املستش ضين،

اوسيد او 3ير،

أوال كنتقدم لك بالشكر كرئيس الغرفة الفالحية جهوي على الثمن 
املرجعي اللي أعلنت عليه هاذي تقريبا واحد الشهر، هذا الفالح كان 

فرحان، ولكن كذلك اليوم تبعنا من عند السادة النواب األسئلة ديالهم 
ألن  والسرور،  الفرح  علي  دخل  املستشارين  السادة  ديال  واألسئلة 
اعالش؟ احنا في واحد الجهة، كمتدخل في واحد الجهة وكرئيس غرفة 
في واحد الجهة، الناس ديال الفالحة ما ابغاوش يبيعوا الزرع، املحصول 
ديالهم ما ابغاوش يبيعوه، ولكن اليوم ربما غادي يدخلهم الشك باش 
210 حتى  الجهة من  يبيعوه، ألن سمعوا األقاليم األخرى ديال هاذ 
220 باش كيتباع، الثمن املرجعي، السيد الو3ير، أنتم أعلنتم عليه 
فعال، ولكن راه فيه واصل للمطحنة، فيه )transport( ديال.. واصل 

للمطحنة هاذ الثمن هذا.

ودابا اللي كنطلب من السيد الو3ير باش يحرص، أوال راه كيحرص 
على  يحرص  يزيد  ولكن  الفالحي،  القطاع  هاذ  على  جهدو  من  أكثر 
التسويق، والسيما الفالح الصغير واملتوسط، يسهر على املنتوج، يسهر 

على هاذ 270 اللي قالوا الثمن املرجعي.

اوسيد او 3ير،

احنا تخلق مشكل ديال التجار ديال الحبوب مع الفالحة، سمعوا 
خصك  لك  يقول  كيجي   270 الو3ير،  السيد  ديالكم،  التصريحات 
تخلص لي 270، ها هو كيضيع في الفدان، ما ابغاش يجيبو، ما ابغاوش 

يبيعوه.

اوسيد او 3ير،

أوال كنشكروك على هاذ االنتفاضة اللي درتو انتما، أنا سمحوا لي، 
أنا هاذي 38 عام وأنا تحت هاذ القبة، ما عمر ال�سي عزيز أخنوش كان 

في هاذ املستوى اللي فيها مع الفالحة.

وشكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

دفعة  معا  السؤالين  على  لإلجابة  الو3ير،  السيد  الكلمة،  لكم 
واحدة، تفضل.

اوسيد و3ير اوفالحة واوصيد اوبحري:

شكرا اوسيد اورئيس املحترم.

اوس دة او 3ضاء،

اوسيدات واوس دة املستش ضو6،

هو فعال عرف هاذ املوسم واحد التساقطات اللي هي منتظمة الحمد 
هلل، تقريبا 370 ملمتر، )les barrages agricoles(، السدود الفالحية 
84% ديال )le remplissage(، األغلبية ديال السدود فايتة 80% كلها، 
والحمد هلل هاذ ال�سي كيخلي بأن السنوات املقبلة غادي تكون في واحد 

املستوى اللي هو جيد.

القنطار ديال  110 مليون ديال  )les prévisions( هما  التكهنات 
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إن شاء هللا.. وهذا رقم قيا�سي يمكن ندو3و عليه دغية ألن ولفناه، 
ولكن خصنا نوصلو ليه، هذا راه مجهود كبير اللي قاموا به الفالحة، 
واللي خاذوا فيه واحد العدد ديال )les risques(، واللي اشتغلوا به 
باش يوجدوا هاذ املنتوج الحمد هلل وكذلك هاذ ال�سي بفضل عوامل 
اللي   )large( بأن املكننة وصلنا لهذاك الحد يعني  اإلنتاج، كتعرفوا 
هو اللي كتطلب )FAO ( ديال 7,08 تراكتور لكل 1000 هكتار، يعني 
 les normes( د3نا من 5,7، 5,8، وصلنا دابا يعني لـ 7,08، ودخلنا في

.)prévues( اللي هي )internationales

كذلك مليون و500 ألف قنطار ديال يعني )les semences( ديال 
البذور املختارة اللي تباعت، هذا �سيء جد مهم، وهاذ ال�سي اللي امشينا 
فيه هاذ السنة غنوصلو لـ 70 ألف هكتار اللي هي غادي تستعمل البذور 
املختارة باش توجد السنة املقبلة، وغادي تخلي أنه غادي نفوتو جوج 
املليون ديال القنطار، وهذا رقم قيا�سي، مليون و500 رقم قيا�سي، 
وجوج املليون رقم قيا�سي جديد إن شاء هللا غادي يكون في السنة 

املقبلة.

اللي  إيجابية  اللي هي جد  الدينامية  في واحد  إذن، احنا داخلين 
بهاذ  كنشكروهم  واللي  كيستثمروا،  واللي  معهم،  الفالحة  جابوها 
املجهودات اللي قاموا بها في هاذ املوسم الفالحي، والحمد هلل هللا اعطى 

الخيرات ديالو، وكانت السنة اللي هي جد مهمة.

ابتداء من هذا فكيجي يعني التسويق، التسويق الثمن باش نكونو 
متفقين هو ثمن مرجعي، الدولة ما كتفيكسيش، الدولة تقول لك انت 

ترولي، هو ثمن مرجعي.
ْ
كون

ْ
بيع واشري وأنا ن

اليوم، إلى جبنا الحبوب من أمريكا وال من فرنسا غادي توصل لنا 
إلى ما كانوش )les droits de douanes(، ما كانوش الجمارك غادي 
نوصلو 220 درهم في الدار البيضاء، جيبو من ميريكان وال من أوربا 
غادي يوصل 220 درهم، احنا عاملين اليوم 75% ديال الحماية باش ما 
يدخلش هذاك املنتوج، وما اعملناهاش اليوم، عملناها هاذي شهر قبل 

ما يبداو الناس يحصدوا باش الناس توجد باش يدخل املنتوج.

اليوم، وأنا جاي اليوم في الصباح، اعطاوني النتائج ديال املنطقة 
ديال من سطات حتى للجنوب بما فيها آسفي، عبدة، ودكالة ومراكش 
اللي هي كبيرة   )la qualité( ومناطق.. املنتوج يعني عندو واحد يعني 

بزاف، )qualité( كبيرة احسن من ديال السنة املاضية.

إذن الثمن خصو يكون في املستوى ديال )la qualité(، هاذ 270 
درهم اللي اعلنا عليها باش نشجعو الفالح على هاذ يعني املجهودات 
 la( اللي قام بها، هي يعني خصها تكون 3عما فعلية، ألنه املستوى ديال
 le poids( ،ألنه مستوى أوربي كبير )il est exigé( اللي كاين )qualité
spécifique( طالع أكثر من العام اللي فات، هاذ ال�سي غادي نجيو إن 
شاء هللا في األسابيع املقبلة وغادي نعطيو يعني )les résultats( ديال 

هاذ ال�سي هذا كلو.

فإذن احنا كيظهر لي بأن كنقولو 270 درهم في املطحنة، يعني أنه 
كاين الشاري وكاين هذا وكل واحد غادي يلقى الحسابات ديالو، وكل 
ثمـــن بـ )la qualité( ديالو، على حسب )la qualité( اللي هي كبيرة عندها 
الثمن، و)la qualité( اللي هي ناقصة كيكون ناقص، ولكن يعني خص 
الفاعلين، وعندنا غدا اجتماع مع القرض الفالحي باش إن شاء هللا 
يكون التمويل ديال هاذ الفاعلين اللي غادي يتدخلوا باش يبداو يشريو 

في األسواق.

بأنـــــه فــــــــــــــــــي  بأنه احنا غادي ناخذو وقتنا، واخا عملنا  أنا متيقن 
)les droits de douanes( ما غنحيدوهم حتى آلخر أكتوبر، يعني إلى ما 
امشاتش لنا هاذ السلعة ما خرجاتش احنا ما 3ربانينش، أوال املنتوج 
الوطني غير باش نكونو متفقين بأنه خصهم يكونوا اإلخوة الفالحة يعني 
مرتاحين بأنه عندهم واحد املنتوج فيه جودة، وبأنه الدولة معهم، ولكن 
ما يديروش لنا بعض الفاعلين ابحال السنوات املاضية كانوا عاود ثاني 
كيشدوا ذاك ال�سي وحتى واحد ما ابغى يبيع، حتى أنه ابدينا كنقولو بأنه 
احنا غادي نحلو واسميتو. إذن، خص يكون توا3ن، يعني أول حاجة اللي 
كتهم اإلستراتيجية ديال البالد هو االحتياط ديال املخزون اإلستراتيجي 

ديال البالد، ملي يهبط راه نحل، هاذ ال�سي ما فيهش نقاش.

فلهذا، خص يكون واحد التوا3ن، والحمد هلل أنه يعني دابا تكلمنا 
على الحبوب اللي هي يعني الوقت ديال الساعة، ولكن األشجار املثمرة 
غادي تكون في املستوى، اللحوم الحمراء غادي تكون حتى هي كذلك 
في املستوى، النخيل بالنسبة للتساقطات املطرية إن شاء هللا حتى هو 
غادي يكون في املستوى، الزيتون غادي يكون في املستوى، يعني ننتظر 
أن تكون سنة فالحية إن شاء هللا اللي تعطي واحد القيمة مضافة 
وتخلي الفالحة كقاطرة ديال التنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم اوسيد او 3ير.

الكلمة في إطار التعقيب للفريق الحركي، تفضلوا.

املستش ض اوسيد سعيد اوتدالوي:

اوسيد او 3ير،

وهنيئا  خدمتكم  كتديروا  هنا  واحد،  لسبب  غنشكركش  ما  أنا 
على  كن  الو3ير،  السيد  القضية،  واحد  لك  نقول  غادي  غير  لكم، 
يقين املتدخل واملطاحن كاملنشار طالع واكل هابط واكل، هاذ الثمن 
املرجعي اللي اعطيتو وهاذ القرار كياخذو املتدخل أو املطاحن، اشكون 
 le poids( وكيدير )l‘échantillon( الحكم ملا كتجي عندو تياخذ كيدخل
spécifique( اللي ابغى وكيدير الثمن اللي ابغى، ولكن ملن تشكي انت 

كفالح؟ اشكون غادي يتدخل باش يحميك؟
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كذلك في الدعم، السيد الو3ير، في ذاك الدقيق املدعم، فيه ما 
يتقال كثير، وكيلعبوا فيه املطاحن كثير، وكيخرجوا غير األوراق. السيد 
الو3ير، خصكم تراجعوا هاذ املسائل وتشوفوا مع ) l‘ONICL(، كاين 
واحد العدد ديال التالعبات، هاذ ال�سي اعالش املتدخلين واملطاحن 
هاذ  ابغيتو..  إلى  باش  نهضو  نوضو  الو3ير، خصنا  السيد  كيشكروا 
ال�سي اللي قلتو كلو مزيان وكلكم تصفقوا ليه، شريطة تنوضو تراقبوا 
هاذ الناس، مثال جا فالح وجاب املنتوج ديالو ملن غيشكي ملا ياخذ لو 
قرار يقول لو أسيدي انت غادي نخلصك غير بجوج دراهم، عندك 
poids1( طايح، وعندك، وعندك، باش  spécifique( الوسخ، وعندك
 une troisièmes personne qui va faire un( غادي يعرفها هو؟ خص
 les puissances( هذا خص الدولة هي اللي يمكن لها تدير ،)arbitrage

publiques( هما اللي يمكن لهم يديروا هاذ ال�سي.

كذلك، السيد الو3ير، هللا يخليك اإلنتاج هاذ العام مزيان ألنه 
كان املطر، ولكن احنا تنتمناو كاين بعض املسائـل اللي كنعطيــــــــو فيهـــــــا 
)la subvention(، الدعم، ماكينة الحصاد اللي عندو إمكانيات باش 
يشري ماكينة بــ 80 مليون ما نعيطهش 15 مليون، نعفيه منها، ونعطيها 
في األسمدة أو نعطيها في املواد اللي كتحســـن املحصــــول الزراعــــــي أو 
 )les produits phytosanitaires( أو هاذي في )la qualité( اللـــــون أو
اللي واصلين لـ 700 درهم للتر، هاذي هي املسائل اللي خصنا نعاونو بها 
الفالح ونعاونو بها هاذ الناس، ونوضو نراقبو هاذ الدعم اللي كنعطيو 
بذيك 4 املليار وال ما اعرفتش اشحال كتم�سي ديال الدرهم، راه حرام، 
راه ما كتوصلش للمستهلك، راه ما كتوصلش، كتبقى بين املتدخلين على 
مستوى العماالت وبين املطاحن، كيشري البون والخر كيبيعو لو بـ 56 
ريال، وملي كيجي مول الفران يشري من عندو فرينة فورص تيقول لو 
أودي إلى ابغيتي نعطيك )spécial( دي 30 طن ديال الفورص، ونعطيك 

.)spécial( 10 طن ديال

الو3ير، هذا ما خصوش يبقى، خصو يتحد باش  ولهذا، السيد 
يرجع هاذ ال�سي للفالحة ألن املتدخلين واملطاحن راه هلكوا البالد هاذ 

املضاربين.

شكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلوا الحاج.

املستش ض اوسيد محمد عب :

اوسيد او 3ير املحترم،

السيد  قلتوه،  ما  ديالي  الشكر  كنجدد  أوال  الو3ير،  السيد  أنا، 
الو3ير، وأنا كنتأسف على اللي ما عارفش املهنة وكيهضر عليها، كاين 
اللي ما عارفش املهنة.. ولكن كاين اللي ما عارفش املهنة وهو كيهضر 

عليها، أنا كنتأسف.

اوسيد او 3ير،

احنا غير رأفة منكم انتما، السيد الو3ير، الفالح الصغير والكبير 
حنوا منو ألن إلى جيتي تشوف 27 باخرة راها في املر�سى كاينة ديال 
الفرينة جات من الخارج، 27 وبال شك راهم ساقوا الخبار ديالها، 27 
باخرة هذيك كتمس في الفالح، وكتمس في التجار، التجار راه أنا نهضر في 
التجار ألن في الناحية ديالهم أنا، هذي خمسنين وهما في الخطية، دابا 

راهم هللا يجعل البراكة...

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا، انتهى الوقت، انتهى الوقت.

إذن، بقي سؤال واحد يتعلق بتنافسية الصناعة الغذائية، أعتقد 
بأنه ال أحد من الفريق الفيدرالي حاضر في هذه الجلسة، سيطبق بشأنه 

القانون الداخلي للمجلس، ويؤجل إلى جلسة الحقة.

وأشكر باسمكم جميعا السيد و3ير الفالحة والصيد البحري على 
مساهمته في هذه الجلسة.

والنقل  التجهيز  و3ير  السيد  إلى  املوجهة  األسئلة  إلى  وننتقل 
املكلف  الو3ير  السيد  بالنيابة  عنها  اإلجابة  وسيتولى  واللوجيستيك، 
السادة  ألحد  الكلمة  الطرق.  إصالح  حول  األول  والسؤال  بالنقل، 
أحد  فليتفضل  السؤال،  لتقديم  االشتراكي  الفريق  من  املستشارين 

السادة املستشارين مشكورا.

املستش ض اوسيد م الي الحسن اوط وب:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة او 3ضاء،

إخ اني املستش ضين،

اوسيد او 3ير،

لقد تمسكنا بطرح هذا السؤال ولو أنه تأخر كثيرا، هاذ السؤال 
توضع في 2012، من ذاك الوقت لدابا هاذ الطريق حقيقة تنجزات، 
ولكن املشاكل اللي حاصلة فيها اآلن، احنا تمسكنا باش نعاودو نلقيو 
هاذ السؤال في األصل ديالو، ونناقشكم في التعقيب على املشاكل اللي 

فيه.

اوسيد او 3ير املحترم،

نريد أن نثير انتباه الحكومة إلى الحالة املزرية التي تعرفها الطرق 
الثانوية بإقليم شيشاوة ومدى الرداءة التي تتسم بها، فبعد مرور سنوات 
من الظروف املناخية القاسية، تسببت في تعريتها وتراكم األحجار بها 
وأصبح استعمال هذا الطريق يشكل خطرا كبيرا على روادها، وأكبر 
مثال على ذلك هي الحالة التي تعرفها الطريق الثانوية الفاصلة بين 
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تربط  حيوية  طريق  وهي  أكادير،  الرئيسية  والطريق  امزوضة  سبت 
العديد من الدواوير فيما بينها، وكذا من أجل تزويدها باملواد الغذائية 

وحاجيات ساكنتها املتعددة.

وقد تضررت هذه الطريق بشكل كلي، خاصة بعد استعمالها من 
طرف آليات املقاوالت التي تكلفت بإنجا3 الطريق السيار مراكش أكادير، 
وتلقى السكان آنذاك وعودا بإصالحها بعد االنتهاء من الطريق السيار، 
إال أن األمور بقيت على حالها دون أي تدخل من طرف مصالح و3ارتكم.

فما هي اإلجراءات التي تنوي الو3ارة القيام بها لتفادي هذه الوضعية 
املزرية؟

وشكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

لكم الكلمة، السيد الو3ير، لإلجابة على السؤال، تفضلوا.

اوسيد محمد نجيب ب ويف، او 3ير املنتدب ودى و3ير اوتجهيز 
واونقل واول جيستيك، املكلف ب ونقل )ني بة عن اوسيد و3ير 

اوتجهيز واونقل واول جيستيك(:

شكرا اوسيد املستش ض املحترم.

بالفعل كما تفضلت، السيد املستشار املحترم، السؤال اللي يعود 
إلى 2012، لكن ال3ال عندو راهنية باعتبار ما تفضلت به.

اإلحصائيات اللي عندي، السيد املستشار املحترم، باش ما يتمش 
التعميم، وإن كان الوضعية ديال شيشاوة بالفعل كما تفضلتو نسبة 
الولوج خالل الطرقات املختلفة تتوصل لـ 63%، وأكيد أنها ناقصة 
تقريبا 15 نقطة على املتوسط الوطني، وهذا اللي تيجعل أنه اإلقليم 
خصو بالفعل ياخذ من االهتمام واألولوية في املرحلة الالحقة ما يلزم، 
وخاصة أن البرنامج اللي كان مسطر في العالم القروي، البرنامج الثاني، 
كان فيه تقريبا واحد 371 كلم تنجزات تقريبا كلها، باقي فيها واحد 7 وال 
8 كلم اللي غادي تنجز هاذ السنة، لكن أنا معك اإلقليم ما3ال قياسا إلى 
املتوسط الوطني عندو واحد العدد ديال النقط اللي خصو يستدركهم، 

وبالتالي يكون عندو أولوية.

الطريق اللي تفضلتو بها الطريق اإلقليمية 2026 اللي تتربط الجهوية 
مع الوطنية كان فيها إشكاالت اللي هي مرتبطة بالفعل بإنجا3 الطريق 
السيار مراكش-أكادير واللي جات أيضا الفيضانات األخيرة لنونبر وجات 

عمقت اشوية الجرح في مختلف هذه الطرق.

اللي يمكن نقول لك السيد املستشار املحترم هو أنه تم إدراجها اآلن 
ضمن البرنامج ديال إعادة تأهيل الطرق، بمعنى أنها راها مدرجة، كما 
تم تسجيل جميع املقاطع الطرقية املتضررة ضمن البرنامج الثاني ديال 
برنامج إصالح أضرار الفيضانات، باإلضافة إلى بعض اإلشارات اللي هي 
متعلقة ببعض املنشآت الفنية والقناطر ابحال القنطرة اللي كاينة على 

واد بوعنفير اللي حتى هي من املفروض غادي تكلف واحد مليار و700 
حتى هي راها داخلة في البرنامج وغادي تنجز في أقرب وقت ممكن.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم اوسيد او 3ير.

إطار  في  االشتراكي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
التعقيب.

املستش ض اوسيد م الي الحسن اوط وب:

شكرا اوسيد او 3ير.

الطرق  تعاني  التي  واملشاكل  واقع شيشاوة  تعرفون  أنكم  نسجل 
منها، فعال هاذ الطريق هي من شطرين، كاينة الطريق الجهوية 212 
من إمنتانوت إلى غماسة، وكاينة الطريق اإلقليمية 207 من غماسة 
إلى األوداية، هاذي املكملة لها، ولكن هاذ الطريق، السيد الو3ير، راه 
كتعرف واحد الكثافة كبيرة من السكان، نقل املنتوجات الفالحية، 
العادي  النقل  إلى  باإلضافة  الغاذئية،  املواد  الخزف، نقل  منتوجات 
وسيارات األجرة والسيارات العادية وشاحنات الرمال... إلى آخره، هاذ 
ال�سي كله ما اتخاذش باالعتبار في بناء هذه الطريق، ألنه الطريق ملي 
شيدت على 5 األمتار، واليوم حاليا ما يمكنكش جوج شاحنات في اتجاه 
معاكس يدو3وا، كتوقف وحدة حتى تحيد وحدة، وملي كتكون معها 
الحمولة ولو حتى سيارة خفيفة كتوقف الشاحنة حتى كتنزل السيارة 

عاد كتدو3 الشاحنة.

وهذي إشكالية ما اتخاذش هاذ ال�سي باالعتبار في بناء هاذ الطريق، 
فاليوم الحمد هلل عندنا واحد )l’expertise(، الفيضانات كتعري هاذ 
املشاكل، مع األسف كلهما االختالالت، ملي كتكون الشتا وال �سي حاجة 

كتكون هاذ االختالالت.

نقط  إل3الة  العاجل  التدخل  هو  الو3ير،  السيد  كنطلبو،  فاللي 
االقتطاع في هاذ الطريق اللي هي فيها 4 ديال الوديان، واد لال صفية، 
إيريق، واد سكساوة، هاذو كلهم خصهم منشآت  تارغونت، واد  واد 
فنية باش ما يكونش انقطاع في هذا الطريق. هذا، باإلضافة إلى إحداث 
مقطع طرقي مداري يربط بين الطريق الوطنية رقم 8 عند مخرج الطريق 

السيار بإمنتانوت.

وأخيرا، ال يفوتني، السيد الو3ير، أن أسجل الحضور ديال السيد 
الو3ير املتكرر لهاذ املنطقة، والوقوف على النقط السوداء في هاذ الطرق 
وإعطاء وعود أنها غادي تحل على أساس تكون شراكة مع الجماعات.. 

نتمنى أن تحظى بعناية كيف سائر األقاليم.

وشكرا السيد الو3ير.
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اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

لكم الكلمة، السيد الو3ير، في بضع ثوان.

اوسيد او 3ير املنتدب ودى و3ير اوتجهيز واونقل واول جيستيك، 
واونقل  اوتجهيز  و3ير  اوسيد  عن  )ني بة  ب ونقل  املكلف 

واول جيستيك(:

ما قاله ال يمكن إال أن.. هذا الطلبيات اللي هي مرتبطة بضرورة 
القيام بإصالحات ضرورية، وهذا أمر اللي السيد الو3ير بالفعل ملا قام 
بزيارة مؤخرا للمنطقة راه وقف على العديد من اإلشكاالت اللي هي 
مطروحة، وتتعرفوا أن الدور ديال هاذ الزيارات أوال هو التباحث مع 
اإلخوان املنتخبين، ولكن أيضا مع السلطات املحلية في األولويات، فهاذ 
ال�سي جزء منو تم، باإلضافة إلى املعاينة الفعلية ديال املقاطع اللي جزء 
منها تكلمتو عليه، وإن شاء هللا رب العاملين هاذ البرمجة اللي تكلمت لكم 
عليها غادي نحاولو على أنه هاذ اإلضافات اللي ضفتو املنشآت الفنية 
األربعة وأيضا املحاولة ديال االشتغال على 5 مترو غادي نشوفو كيفاش 

يمكن تبرمج حتى هي في فرصة الحقة إن شاء هللا رب العاملين.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم اوسيد او 3ير.

السؤال املوالي وضعية الطرق بالعالم القروي. الكلمة ألحد السادة 
املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

املستش ض اوسيد أحمد ع طفي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيدا6 او 3يرا6،

إخ اني املستش ضين،

على الرغم من املجهوادت التي بذلتها بالدنا في مجال توفير البنية 
التحتية الطرقية، والتي تظهر بشكل جلي على مستوى شبكة الطريق 
السيار والطرق الوطنية إال أن العالم القروي ال 3ال يعاني من تبعات 
الوضعية املزرية التي توجد عليها الطرق، والتي تساهم في عزل املناطق 
القروية والجبلية، وتجعل ساكنتها تعاني من الهشاشة والتهميش كمثال 

إقليم تا3ة وإقليم و3ان.

لكل هذه االعتبارات، ما الذي ستقومون به من أجل توفير الطرق 
واملسالك للمناطق التي ال3الت تتوفر عليها لحدود اآلن؟

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

لكم الكلمة، السيد الو3ير، لإلجابة على السؤال، تفضلوا.

اوسيد او 3ير املنتدب ودى و3ير اوتجهيز واونقل واول جيستيك، 
واونقل  اوتجهيز  و3ير  اوسيد  عن  )ني بة  ب ونقل  املكلف 

واول جيستيك(:

شكرا اوسيد اورئيس.

شكرا اوسيد املستش ض املحترم.

الطرق  وضعية  ديال  وطرحتوه  تفضلتو  اللي  املوضوع  بالفعل، 
فيها،  األسئلة  تتكرر  بالفعل  اللي  املواضيع  من  هو  القروي،  بالعالم 
وهي في كل أسبوع تقريبا يمكن نتناولوها بدون أدنى شك، باعتبار أنه 

الخصاص هو خصاص كبير.

ال يخفى عليكم، السيد املستشار املحترم، على أنه بالفعل اليوم راه 
احنا في إطار الشبكة ديال الطرق املعبدة اللي فاقت 40 ألف كلم، واللي 
بالفعل العملية ديال الصيانة -الصيانة أقول- كتاخذ منها واحد %60 

تقريبا من امليزانية ديال الو3ارة اللي تتم�سي فقط للصيانة.

القروي،  العالم  ديال  الثاني  بالبرنامج  يتعلق  فيما  األخيرة  الفترة 
انتقلنا من نسبة اللي كانت في حدود 63%، اليوم راه احنا في نسبة 
اللي هي 78%، وتنتصورو على أنه العالم القروي املغربي في 2015 ملي 
غنساليو ) PNR2( إن شاء هللا غادي نوصلو للنسبة ديال 80%، مع 
التفاوتات ولألسف بين مجموعة من األقاليم اللي تتبدا من 53 إلى 

54%، وتتم�سي حتى 97 - %98.

على هاذ األساس في إطار املقاربة التشاركية اللي تتعتمدها الو3ارة، 
تنحاولو على أننا بالفعل نعطيو األقاليم األولوية اللي عندها خصاص، 
ولكن أيضا اليوم الفلسفة الجديدة ديال االشتغال في العالم القروي 
هي الفلسفة ديال االستثمار في الصيانة وفي البنيات التحتية الطرقية 
من خالل البرامج اللي هي عندها األهداف، وهاذ األهداف تتكون إما 
سوسيو اقتصادية، إما مرتبطة مثال بإنشاء مدرسة، وال بإنشاء مصحة 

وإال باش نسرحو لها الطريق.

اليوم عندنا إشكال، واللي تنحاولو نتفادوه، هو أننا نحاول نحافظو 
األقل  على  نرجعو  باش  الطرقية  الصيانة  ديال  املستوى  نفس  على 
النسب اللي كانت عندنا في سنة 2000، اللي كنا في 66% ديال الطرق 
اللي هي حسنة، وطرق حسنة نزلنا في 2012 لـ 53,5 % بمعنى خسرنا 16 

نقطة في الصيانة.

اللي  درهم  مليار   2,7 ديال  البرنامج  هاذ  أننا  تنحاولو  راه  اليوم، 
تنصرفوه سنويا على الصيانة، تنحاول أننا على األقل نرجعو كما وصلنا 

اليوم 57%، ونحاولو نرجعو على األقل خالل هاذ السنة لـ %60.
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هذا تيعني على أنه من حيث املوارد املرتبطة باألولويات العملية راها 
تتقدم، ولكن هناك مجموعة من اإلشكاالت اللي هي ال 3الت مطروحة 

نظرا للخصاص في املوارد املالية.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة في إطار التعقيب، تفضلوا ال�سي 
كريم.

املستش ض اوسيد عبد اوكريم اوهمس:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير،

في الحقيقة في السؤال ديالنا ربما نعاودو نكرروه بشكل ثاني، هاذ 
البرنامج متعثر وخاصة أن كاين مجموعة من االتفاقيات اللي رهينة 

املكاتب ديال و3ارة التجهيز ما اعرفناش اعالش؟

كاين مجموعة من الجماعات واألقاليم دايرين اتفاقيات شراكة 
باش يخرجوا مجموعة من الطرق للوجود، ما اعرفناش أشنو األسباب، 
ومن بينهم االتفاقية ديال الجماعة ديال مغراوة على مستوى إقليم تا3ة 
اللي كتربط من تزارين 5428 وكذلك الطريق الرابطة ما بين رقم 5466 

اللي كتربط إقليم صفرو.

اوسيد او 3ير،

احنا على مستوى إقليم تا3ة كيف ما جا على لسان السيد املستشار، 
كاين برنامج، الو3ير دائما كيهضر على الشراكة اللي وجدناها مع وكالة 
تنمية أقاليم الشمال ومجلس الجهة والو3ارة، ابغينا مدى االلتزام، ألن 
كاين مجموعة من املحاور اللي بكل صراحة من 2011 وما3ال متعثرة، 
كاين مشروع طريق 510 الرابطة بين أكنول وظهر السوق بورد، هاذ 

الطريق اللي متعثرة من 2010.

بوعبان وواد بوصواب،  اوطا  بين  ما  الرابطة   508 ديال  الطريق 
الطريق الجهوية 507 كذلك الرابطة بين مدينة تا3ة وبويبالن وهي طريق 
سياحية، الطريق اإلقليمية 5400 الرابطة مابين واد أمليل باب بودير 

عبر باب الزهر.

اللي  الطرق  وخصني  أرقام  هاذو  ألن  الو3ير،  السيد  لي،  واسمح 
خصني نشير لهم، وهناك بعض املستشارين كذلك من أقاليم أخرى 
من و3ان كمقريصات اللي كيحتج كذلك على واحد الطريق اللي ما3ال 

خصها الصيانة وخصها الخر كتدي إلى فيفي.

ذيك  كتساءل  والساكنة  يتساءل،  السراغنة  قلعة  من  مستشار 
الطريق الجهوية 210 اللي ما كامالش حتى 15 يوم تنجزات وتم اإلتالف 

وحصدت جوج ديال األرواح، يعني السؤال املطروح أشنو اآلليات ديال 
املحاسبة واملراقبة ديال املقاولة اللي قامت بإنجا3 هاذ الطريق؟ ومتى 

ستقوم الو3ارة بإصالح هاذ الطريق؟

وأمام حجم الخسائر البشرية اللي سمعناها على الصعيد الوطني، 
كل مركز 10، 7، 8 يعني كيخص واحد اإلستراتيجية جديدة وواحد 
السرعة وواحد الديناميكية ديال الو3ارة باش تسرع في التخفيف وفك 
العزلة على العالم القروي وصيانة هاذ الطرق، ألن هاذ الطرق هي اللي 
غتشرف وجه البالد، هاذ الطرق هي اللي السائح كيبغي يتجول عبر 
جماعات اململكة وكترفع ال الوتيرة ديال االقتصاد، كتخفض الوتيرة 
ديال الهجرة، ألن كل ساكنة العالم القروي صبحت اآلن كتوجه إلى 
املدن، ألن الضغط ديال الطبيعة وانعدام وسائل الحياة من صحة 

وتعليم ونقل، ثم ضعف البنية التحتية.

إذن، آن األوان باش الو3ارة تدير واحد اإلستراتيجية. السيد الو3ير، 
دائما كيطلب منا اتفاقية شراكات، احنا جاهزين التفاقيات شراكات، 

وتكلمنا على مؤسسات على مستوى إقليم تا3ة...

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض.

السيد الو3ير، لكم الكلمة للرد على التعقيب فيما تبقى من الوقت.

اوسيد او 3ير املنتدب ودى و3ير اوتجهيز واونقل واول جيستيك، 
واونقل  اوتجهيز  و3ير  اوسيد  عن  )ني بة  ب ونقل  املكلف 

واول جيستيك(:

شكرا اوسيد اورئيس.

دابا اإلشكال في عمومه، السيد املستشار املحترم، ها انتما تتعرفوا 
في إطار )PNR2( باش نكونو على حساب األرقام اللي هي متوفرة 15.569 
كيلومتر تم اإلنجا3 تقريبا، اللي ما3ال غير منجز منها 1000 كيلو متر، 
بمعنى على 15.500 ألف كيلومتر هي اللي بقت في هاذ الفترة املتبقية من 

.)PNR2(

تا3ة نموذجا ديال اإلقليم 420 كيلومتر اللي كانت مبرمجة، 10% منها 
42 كيلومتر هي اللي مفروض هي اللي خصها تكمل. أكيد أنه اعطيتوني 
واحد املجموعة ديال األقاليم، ما كانش عندي في السؤال األقاليم 
املطروحة، وبالتالي ما يمكنش نجاوب عليها، احنا منفتحين في إطار 
شراكات، الو3ارة كانت دائما وال3ال عند تعهداتها، إلى كاين إشكاالت في 
التمويل يمكن تكون، ولكن فيما يتفق عليه في هاذ الحاالت اللي اطرحتو 
ممكن أننا نشوفوهم كل حالة على حدة، والسيد املستشار مدعو مع 
الزمالء ديالو اللي هما تيتابعوا املوضوع باش نجلسو من الناحية التقنية 

نشوفو اإلشكاالت إلى كاين إشكاالت في هاذ املقاطع اللي تكلم عليها.

شكرا السيد الرئيس.
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اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا لكم السيد الو3ير.

ننتقل إلى السؤال املوالي موضوعه اتفاقيات الشراكة مع الجماعات 
الترابية. الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي، فليتفضل 

مشكورا.

املستش ض اوسيد إدضيس مرو6:

بسم هللا اورحمن اورحيم.

اوسيد اورئيس،

اوس دة او 3ضاء،

3مالئي،

في الجماعات املحلية على الخصوص، لنا إشكالية، نشتغل بميثاق، 
وذلك املثياق يتضمن مقت�سى هام جدا، هاذ املقت�سى آش تيقول؟ 
 PCD(، )un( تيقول على أن الجماعات املحلية خصها تشتغل بواحد
plan de développement(، أي واحد املخطط ديال 5 اسنين، وأنها 

خصها تعتمد على الشراكات البد.

إلى  التخطيط ما كنلقاوش شركاء، وحتى  ملا كنديرو هاذ  أنه  إال 
لقيناهم ال تكون هناك التزامات، ال�سي اللي كيجعلنا حتى الجماعة اللي 
تيمكن تدبر في اشوية ديال الفلوس تتخليهم ملزمة وتتحولهم من سنة 
إلى أخرى في انتظار هاته الشراكات، من جهة أننا كنرتكبو أخطاء اللي 
كيعتبروها القضاة ديال املجلس األعلى للحسابات أخطاء، ألننا حولنا 
الفلوس وما صرفناهاش في الوقت ديالها، ولكن احنا عندنا ضغوط 
أننا ملزمين أننا نشتغلو في إطار شراكات، هاذ الشراكات صعب باش 
اللي كانت جادة  كنحصلو عليها، إذا ما استثنينا األشغال العمومية 
اللي  الحاالت  إال بعض  األمور،  في هذه  الوطني  الصعيد  أعتقد على 
يمكن يذكروها أصحابها، لكن األمر يهم أكثر الجماعات املحلية وكذلك 

مختلف القطاعات الحكومية، ليس فقط و3ارة التجهيز.

ولهذا، كان من املفروض أن هاذ السؤال يكون موجه إلى الو3ارة 
الوصية، ونحن عملنا على هذا إال أنه وجدنا سؤالنا موجه إلى و3ارة 
التجهيز والنقل، فنستمع إلى السيد الو3ير بصفته أحد أعضاء الحكومة 

املتضامنة.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

فله الكلمة لإلجابة على السؤال، تفضل السيد الو3ير.

اوسيد او 3ير املنتدب ودى و3ير اوتجهيز واونقل واول جيستيك، 
واونقل  اوتجهيز  و3ير  اوسيد  عن  )ني بة  ب ونقل  املكلف 

واول جيستيك(:

شكرا اوسيد اورئيس.

شكرا السيد املستشار املحترم.

هو بالفعل هي فرصة من خالل السؤال ديالك بالفعل نقول أن 
هناك إشكالية، طرحت اإلشكالية في العمق اللي ما مرتبطاش بحل 
مرحلي ولكن مرتبطة بالفلسفة ديال التعاطي والتعامل ديال االستثمار 
العمومي، وخاصة بالنسبة للجماعات الترابية في إطار الشح ديال املوارد 

والطريقة ديال التعامل من خاللها مع امللف ديال الشراكات.

مادام السؤال جانا، فيما هو مرتبط بالدور ديالنا الرئي�سي كو3ارة 
ديال التجهيز والنقل واللوجيستيك، بالفعل عندنا من االختصاصات 
متعلقة  هي  اللي  البرامج  ديال  الصيانة  وديال  اإلنجا3  ديال  املتابعة 
بالتدبير الطرقي أساسا، والشراكات اللي اآلن مدرجة بين القطاع مع 
الجماعات هي باألساس في املرحلة األخيرة ديال 2012-2015، عندنا 
1500 كلم اللي تمت بـ 1,9 مليار درهم، هاذ ال�سي ما داخلش في البرامج 
ديال )PNR2(، وأيضا عندنا في إطار التقوية والتوسيع عندنا واحد 
1400 كيلومتر أخرى امليزانية ديال 2,7 مليار درهم، هاذو هما الشراكات 
اللي تنشتغلو عليهم، باإلضافة إلى تثنية بعض املحاور الرئيسية حوالي 
70 كلم 500 مليون درهم، وأيضا بعض املنشآت الفنية 121 مليون 
درهم. هاذي في إطار االتفاقيات اللي عندنا مع الجماعات املحلية في هاذ 

املجال، واللي خارجة البرامج التعاقدية ابحال )PNR2( وغيرها.

وبالتالي، لحد اآلن على حسب املعطيات اللي عندي التقنية، جميع 
البرامج بهذه االلتزامات في إطار االتفاقية ديال الشراكة مع الجماعات 
الترابية، الو3ارة راها ماضية في االلتزام بها وفي إتمامها في املدة الزمنية 

اللي هي مخصصة.

تتعرفوا أن العقود هي فيها تفاوض عموما، وفيها واحد املجموعة 
املسؤوليات  ديال  البنود  ديال  املجموعة  واحد  عندي  البنود،  ديال 
وغيرو اللي إلى جا في التعقيب يمكن نتطرق لهم إذا كان الجواب يحتاج 

ذلك.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم اوسيد او 3ير.

الكلمة للفريق الحركي في إطار التعقيب.

املستش ض اوسيد أحمد شد:

شكرا اوسيد اورئيس.

ربما السيد الو3ير غنثير واحد النقطة في إطار هاذ الشراكة، نبين 
لكم بأن الو3ارة ما تتلتزمش تقريبا بجميع االلتزامات ديالها اللي حتى 
لحد السنة. مثال نعطيكم مثل حي هو أن الو3ارة تتأخر بواحد العقدة 
ديال اتفاق شراكة مع مجلس مدينة بني مالل اللي ربما تيعرف واحد 
التحول في إطار واحد البرنامج ديال التأهيل الحضري، واللي فعال أن 
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الو3ارة حتى لحد الساعة عندها تأخير تقريبا ما يفوق سنتين ونصف.

الجماعة التزمت بجميع الشروط اللي التزمت بها، ووصلت الجماعة 
أنها دارت الجودة واعطات وربما نزلت املشروع ديالها بكامله، دارت 
واملناطق  والتشجير   ،)le trottoir( الرصيف  ربما  أخرى  إضافات 
الخضراء املجاورة لهاذ املداخل هاذي، في نفس الوقت تنلقاو بأن وصلنا 
أننا نديرو التسليم النهائي، إال أن الو3ارة لحد الساعة عندها تأخير 
ديال سنتين ونصف وهذا ربما تيضر بالعاصمة ديال الجهة، واللي ربما 
التوسع املستقبلي ديال الجهة تيحث الو3ارة على أساس أنها تباشر هاذ 
االتفاقية، وتكون هي النموذج من أجل تطبيق الشراكة اللي تنعرفوها 
بأنها جدية في بعض األحيان، إال أن هذه الجماعة تأخرت عليها، وربما 
تنحاولو ما أمكن من هاذ املنبر هذا نطلبو من الو3ارة أنها تنفذ البنود 

ديال االتفاقية مع املجلس البلدي ديال مدينة بني مالل.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

السيد الو3ير، هل لكم ما تضيفونه للموضوع؟

اوسيد او 3ير املنتدب ودى و3ير اوتجهيز واونقل واول جيستيك، 
واونقل  اوتجهيز  و3ير  اوسيد  عن  )ني بة  ب ونقل  املكلف 

واول جيستيك(:

شكرا اوسيد اورئيس.

السيد املستشار طرح حالة خاصة ديال بني مالل واللي ما كانتش 
واردة في السؤال، أعده على أنه من هنا لغدا إن شاء هللا رب العاملين 
نشوفو هاذ املوضوع اللي تكلم فيه، عامين ونصف بزاف، إلى كانت 
بالفعل و3ارة عندها.. ولكن ما عنديش معطى اللي يمكن نجاوب عليه 
ألنه لم يرد في السؤال، من هنا لغدا إن شاء هللا، السيد املستشار 
املحترم، نشوفو املوضوع ونشوفو اعالش هاذ التأخر كاين، واش عند 

الو3ارة �سي دور فيه؟

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم، اوسيد او 3ير ،على مس همتكم.

لدي سؤال موجه إلى السيد و3ير الوظيفة العمومية حول انتخابات 
املأجورين املقبلة، ونزوال عن رغبة أصحاب السؤال في التأجيل سيتم 
تطبيق القانون الداخلي من أجله، وسيؤجل طبقا للقانون إلى جلسة 

الحقة.

باملقاوالت  املكلف  الو3ير  السيد  إلى  املوجه  السؤال  إلى  وأنتقل 
الصغرى وإدماج القطاع غير املنظم حول أداء مستحقات املقاوالت 

الصغرى، وسيتولى اإلجابة عنه السيد الو3ير املكلف بالتجارة الخارجية. 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة.

بطلب  العامة  الجلسة  اخبرنا  أننا  واملعادن، سبقنا  الطاقة  و3ير 
السيد و3ير الطاقة واملعادن لظروف قاهرة أو لحضور أنشطة ملكية، 
طلب تأجيل أسئلته إلى آخر هذه الجلسة إن استطاع الحضور، شكرا.

إذن، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة.. على كل 
حال احنا راه طلبناه، وصادق املجلس على تأجيل هذه األسئلة إلى آخر 
الجلسة.. هللا يخليكم ما غاديش نبقاو كل مرة نبرمجو، هللا يخليكم، ال، 

ال، هاذ ال�سي راه صادق عليه املجلس.

إلى اسمحت، السيد الرئيس، السيد الرئيس، بال ما نضيعو الوقت، 
احنا راه طرحنا اإلشكالية للمجلس وصادق على إعادة البرمجة، ما 
غاديش نبقاو كل مرة نغيرو طبقا لرغبات كل واحد فينا، ال ما يمكنش، 

.)tranquille( ما يمكنش، هللا يخليك، ال، ال، غير اجلس

السيد الرئيس، السيد الرئيس، احنا راه ما�سي.. وال آجي تسير انت في 
بالصتي، آجي تسير انت في بالصتي، راه جرت العادة ملي كيطلب الو3ير 
تأجيل األسئلة ديالو آلخر الجلسة كنأجلوها طبقا ملصادقة املجلس، 

وترتبت األمور، ما�سي كل مرة نعاودو البرمجة، ما يمكنش هاذ ال�سي.

طرف  من  عليها  املصادقة  البرمجة  مراجعة  يمكن  ال  لذا  إذن، 
الجلسة العامة، السيد الرئيس.

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

املستش ض اوسيد محمد اوبط ح:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة او 3ضاء،

إخ اني املستش ضين املحترمي6،

تضطلع املقاوالت الصغرى واملتوسطة بدور كبير في تحريك عجلة 
النمو وخلق الثروة، إذ تساهم في تشغيل أكثر من 85% من اليد العاملة 

النشيطة.

من  العديد  الصغرى  املقاوالت  تواجه  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
الصعوبات، تجعلها غير قادرة على القيام بدورها كامال، وفي مقدمتها 
صعوبة الولوج إلى التمويالت البنكية، باإلضافة إلى ذلك فإن إشكالية 
طرق األداء والتأخر في أداء الواجبات املستحقة للمقاوالت الصغرى، 
في خلق  يتسبب  والعامة  الخاصة  الكبرى  الشركات  سواء من طرف 
العديد من املشاكل لهذه املقاوالت لعدم توفرها على الرأسمال الكافي 
الذي يمكنها من تسديد مصاريفها اليومية، إذ ال يتم تأدية واجباتها إال 
بعد مرور عدة أشهر من تاريخ إنهاء األشغال والخدمات املقدمة، مما 
يضطر املقاول الصغير إلى اللجوء إلى األبناك التي تفرض نسب فائدة 
مرتفعة، تدخله في متاهات تسديد أقساط القروض والفوائد البنكية 
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أو توقف األشغال وإفالس املقاولة.

لذلك، نسائلكم، السيد الو3ير، عن التدابير التي ستقومون بها 
مستحقاتها؟  أداء  في  التلكؤ  مواجهة  في  الصغرى  املقاوالت  لحماية 
من  وحمايتها  الصغرى  املقاوالت  لتأهيل  به  القيام  تنوون  الذي  وما 

الصعوبات التي تهدد وجودها؟

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

لكم الكلمة، السيد الو3ير، لإلجابة على السؤال.

اوسيد محمد عب ، او 3ير املنتدب ودى و3ير اوصن عة واوتج ضة 
الخ ضجية  ب وتج ضة  املكلف  اورقمي،  واالقتص د  واالستثم ض 
)ني بة عن اوسيد او 3ير املنتدب ودى و3ير اوصن عة واوتج ضة 
اوصغرى  ب ملق والت  املكلف  اورقمي،  واالقتص د  واالستثم ض 

وإدم ج اوقط ع غير املنظم(:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيدة والسادة املستشارين املحترمين،

السيد الو3ير،

الشكر للسيد املستشار املحترم عن فريق األصالة واملعاصرة لطرحه 
هذا السؤال الهام واملتعلق بمستحقات املقاوالت الصغرى واملتوسطة، 
وابغيت نأكد ونضم الصوت ديالي اللي تفضلتو فيه بطرح هذا السؤال، 
على أن الحكومة هي واعية بأهمية هذا املوضوع ملا له من انعكاس 
االجتماعية  لألدوار  وكذلك  املغربي،  االقتصادي  النسيج  عن  مباشر 
واملساهمة  واملتوسطة  الصغيرة  املقاوالت  كتلعبها  اللي  واالقتصادية 
املتوسطة  املقاوالت  أنشطة  أن  حيث  الوطنية،  التنمية  في  ديالها 
والصغيرة والصغيرة جدا، تمثل أكثر من 75% من الناتج االقتصادي 

املغربي، وبالفعل تشغل أكثر من 85% من اليد العاملة.

وفي هذا اإلطار، وبهدف تقوية وتحسين التوا3ن املالي للمقاوالت، 
تنافسيتها  بتحسين  يسمح  مما  واملتوسطة،  الصغرى  منها  وخاصة 
املتعلق   32.10 رقم  القانون  يحدد  وتطويرها،  االستثمارية  وقدراتها 
بآجال األداءات األجل األق�سى لألداء اللي هو 60 يوم ابتداء من تاريخ 
التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة املطلوبة إذا لم يتفق األطراف على 

تحديد أجل األداء.

 90 يتعدى  اتفاق األطراف، وهذا االتفاق ال يجب أن  وفي حالة 
القانون كذلك  32.10، ينص  القانون  يوما، هذا منصوص عليه في 
على تحديد معدل الغرامات املستحقة في حالة عدم السداد في األجل 
املحدد، وعلى السماح للمقاوالت باملطالبة بغرامة على التأخير من أجل 

التقليص بشكل ملحوظ من هاذ األجل، وتعويض الفوائد اللي يمكن 
لها تترتب على القروض البنكية.

وفي هذا اإلطار، كيأكد النص على أن ال يقل معدل فوائد التأخير 
عن سعر فائدة بنك املغرب 3يادة على واحد الهامش ثابت، هذا يحدد 

بقرار مشترك ما بين و3ارة التجارة والصناعة وو3ير االقتصاد واملالية.

 le( وتجدر اإلشــارة، في األخير، أن اللجنة الوطنيــة ملنــاخ األعمـــــــــال
CNEA ( أدرجت في مخطط عملها برسم هذه السنة مراجعة املرسوم 

اللي كيتكلم على هذه الفوائد.

وشكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم اوسيد او 3ير.

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد املستشار.

املستش ض اوسيد ع بد شكيل:

شكرا اوسيد اورئيس.

شكرا اوسيد او 3ير.

من  تخفف  لها  يمكن  اللي  مهمة  وقرارات  مهمة  إيضاحات  هذه 
املضرة اللي هي تتلحق باملقاوالت الصغرى واملتوسطة، ولكن، السيد 
الو3ير، باش يكون في علمكم وأنتم ابن التجارة، في علمكم، السيد 

الو3ير، بأن هاذ املقتضيات ال تطبق.

وتتفهموا، السيد الو3ير، بأن املقاولة تتكون 3بون ديال أي شركة 
عمومية أو خاصة، ما تتبغيش تم�سي معها أمام املحاكم أو يمكن لها، 
تتبقى هي تتخاف بأنه غير تهضر معها أو تشكي بها ما باقاش تتعامل معها 

تماما.

هاذ ال�سي تيخصكم تصيبوا لو �سي حل، احنا عندنا فيكم الثقة، 
�سي وسيلة أما مراقبة من عندكم أو تكونوا تتفرضوا، ألنه آش تيوقع؟ 
ها املقاول تيدفع السلعة ديالو وتتم�سي وتيبداو في النوبة األولى يقولوا 
لو انتظر، تينتظر هاذ 60 يوم و90 يوم اللي قلت، أنا عندي مقاوالت اللي 
تينتظروا هاذي عامين مع الشبيبة والرياضة، عامين وهما دافعين لهم 
السلعة وباقين اآلن ما خلصوهمش، تيلحقوا لـ )trésor( عاد تيخصهم 
ما هي وما لونها، يم�سي يجيب الرقم، دير هاذي، سير لهنا، راه سيفطناها 

للبنك ما كايناش.

هاذ ال�سي خصكم، السيد الو3ير، واحنا عندنا فيكم الثقة بأنه 
تنقولو احنا الشركات  بالخصوص، ملي  تصيبوا �سي حل مع اإلدارة 
راه غير تنحشمو، راه اإلدارة اللي هي تتعطل للناس وتضر هاذ املقاولة 

الصغرى.

وشكرا.
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اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا، شكرا ولسيد املستش ض.

الكلمة لكم، السيد الو3ير، فيما تبقى من الوقت، تفضلوا.

اوسيد او 3ير املنتدب ودى و3ير اوصن عة واوتج ضة واالستثم ض 
عن  )ني بة  الخ ضجية  ب وتج ضة  املكلف  اورقمي،  واالقتص د 
اوسيد او 3ير املنتدب ودى و3ير اوصن عة واوتج ضة واالستثم ض 
واالقتص د اورقمي، املكلف ب ملق والت اوصغرى وإدم ج اوقط ع 

غير املنظم(:

شكرا اوسيد اورئيس.

فقط ابغيت نأكد للسيد املستشار املحترم على أنه في إطار تصفية 
مستحقات واحد املجموعة من املقاوالت، الحكومة اآلن هي منكبة على 
العمومية، وعلى  املؤسسات  املوضوع مع مجموعة من  هاذ  معالجة 
سبيل املثال بالنسبة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، 
فقد تم إيجاد حلول في إطار عقد برنامج الذي قام به املكتب والحكومة.

كذلك بالنسبة لألكاديميات والجامعات، فقد تم إمدادها بالسيولة، 
ألول مرة، السيوالت الكافية من أجل أداء كل املستحقات ديالها قبل 
أواخر مارس، مع العلم أن في السنوات املاضية كان هاذ املستحقات 

كتوصل حتى لشهر يونيو وشهر يوليو3.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم اوسيد او 3ير.

ننتقل إلى السؤال املوالي حول أوضاع املقاوالت املتوسطة والصغيرة 
والصغيرة جدا. الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي 

لتقديم السؤال، فليتفضل مشكورا.

املستش ض اوسيد عبد اوسالم اولب ض:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة او 3ضاء،

إخ اني املستش ضين،

اوسيد او 3ير،

يا ما تكلمنا على املقاوالت الصغرى والصغيرة جدا، ويا ما سمعنا بأن 
الحكومة تحاول جادة لتدعيمها، ال�سيء الذي يغيب اآلن سيما ونحن 
السجن  إلى  أربابها ذهبوا  نشاهد عدة مقاوالت صغيرة ماتت، وربما 

وال3الوا قابعين فيه.

فماذا أعدت و3ارتكم إلنقاذ ما يمكن إنقاذه سيما وأن املقاوالت 
جعلتها  السابقة  الحكومة  وسياسات  املغرب  عليها  يعتمد  الصغرى 

وسيلة المتصاص البطالة، فما هو أجوبتكم السيد الو3ير مشكورا؟

اوسيد ضئيس الجلسة:

لكم الكلمة، السيد الو3ير، لإلجابة على السؤال.

اوسيد او 3ير املنتدب ودى و3ير اوصن عة واوتج ضة واالستثم ض 
عن  )ني بة  الخ ضجية  ب وتج ضة  املكلف  اورقمي،  واالقتص د 
اوسيد او 3ير املنتدب ودى و3ير اوصن عة واوتج ضة واالستثم ض 
واالقتص د اورقمي، املكلف ب ملق والت اوصغرى وإدم ج اوقط ع 

غير املنظم(

اوسيد اورئيس املحترم،

اوسيدة واوس دة املستش ضين املحترمي6،

شكرا للسيد املستشار املحترم على طرحه هذا السؤال نيابة عن 
الفريق االستقاللي. ابغيت نأكد مرة أخرى أن املوضوع ديال املقاولة 
املتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا هي في اهتمام الحكومة الحالية، 
كما كانت في اهتمام كل الحكومات اللي عرفتها بالدنا، وهذا في اهتمام 
كل حكومات العالم نظرا للدور الذي تقوم به، تتشغل لنا 85% من 
اليد العاملة، تتمثل 75% من اإلنتاج الداخلي الوطني. إذن، مفروض 

على الحكومة أن االهتمام كافي لهاذ الفئة.

التنافسية  ورفع  املقاولة  دعم  أجل  من  جاهدة  تسعى  الحكومة 
ديالها من خالل تنزيل أو من خالل مختلف االستراتيجيات واملخططات 
القطاعية والوطنية اللي غادي نذكر منها فقط اإلستراتيجية الجديدة 
لتسريع التنمية الصناعية 2014 - 2020، والتي ترمي أساسا إلى بناء 

صناعة قوية أكثر اندماجا وإلى عصرنة املقاولة الصغيرة واملتوسطة.

ابغيت كذلك نذكر بأن الحكومة الحالية عملت على إخراج إلى حيز 
الوجود نظام املقاولة الذاتية الذي يهدف إلى دعم روح املبادرة وتيسير 

ولوج الشباب إلى سوق الشغل.

املقاوالت  ملواكبة  واملستقبلي  الحالي  الحكومي  للبرنامج  فبالنسبة 
فهو  الحالي  للبرنامج  فبالنسبة  جدا،  والصغيرة  واملتوسطة  الصغيرة 

يرتكز على محورين أساسيين:

واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  تنافسية  دعم  يهم  األول  املحور 
باعتماد عرض جديد لدعم املقاوالت؛

 les écosystèmes( الصناعية  املنظومات  وتنشيط  إنشاء  ثانيا، 
.)industriels

أما بالنسبة للبرنامج املستقبلي لدعم ومواكبة املقاولة، فيتضمن 
أساسا:

الصغرى  للمقاوالت  الخاصة  الدعم  برنامج  أهداف  مراجعة   -
واملتوسطة في اتجاه الرفع منها، كمثال برنامج »امتيا3« و«مساندة«؛
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- كاين كذلك إعداد عروض جديدة مالئمة للرهانات االقتصادية 
الجديدة؛

- توسيع محيط تدخل الوكالة الوطنية ) ANPME( باش يشمل 
كذلك املقاولة الصغيرة جدا؛

- أجرأة خريطة الطريق نظام املقاول الذاتي من خالل عرض خاص 
بهذه الفئة؛

الجهات من خالل  على مستوى  الدعم  برنامج  تطبيق  وأخيرا،   -
شراكات مع الفاعلين املحليين.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم اوسيد او 3ير.

الكلمة في إطار التعقيب للفريق االستقاللي.

املستش ض اوسيد عبد اوسالم اولب ض:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير،

ال نشك في اجتهاداتكم الشخصية نظرا ألننا نعرف مدى املجهودات 
التي تبذلونها، غير أن الواقع اليوم، وتجدني وأنا نقابي معروف أدافع 
أنها تجود على  املقاوالت نجدها  املقاوالت ألن عندما نكرم هذه  عن 
عمالها، اليوم إني أدافع عن العمال الذي لم يرفع الحد األدنى لألجور 

نظرا ألن هاذ املشغل في إفالس.

أن  يرى  االستقاللي  الفريق  بأن  وبحرارة ألقول  أشد  تراني  اليوم 
الحكومة بخيلة جدا على هذه املقاوالت، وغادي نبداو، السيد الو3ير، 
تنقولو  املضافة،  القيمة  الضريبة على  نبداو من  الضرائب،  هاذوك 
36 شهر بالنسبة للجدد، وهادوك الناس القدام؟ هاذي ضريبة على 
االستثمار كذلك، واش 5 سنوات ديال اإلعفاء كافية؟ واش األبناك 
اليوم كتسلف لهاذ املقاولين الشباب وهادو اللي حاملي املشاريع؟ واش 
األحياء الصناعية اللي عندنا اليوم مؤهلة الستقطاب مشاريع جديدة؟ 
واش احنا اليوم عندنا حتى السيولة في األبناء؟ واش احنا عندنا �سي 
الصغرى،  املقاوالت  الشباب،  املقاولين  هاذوك  باش  اليوم  ضمانات 

املقاوالت الذاتية كلها أسماء، واش احنا وفرنا �سي حاجة؟

كل ما كان متوفر اآلن فين هي نظرا ألن واحد الثقة اليوم ما كايناش، 
واش هاذ الشباب اللي غادي يديروا مقاوالت عندهم �سي ضمانات ما 

ييعطيوها.

ثانيا، وأفظع ما يمكننا أن نسمعه ونستغرب له، السيد الو3ير 
املحترم، كون أن اليوم حتى اللي خدموا ما3ال ما تخلصوش، تنلقاوهم 
تيعانيو من البؤس وفلوسهم عند الدولة، اعطيو للناس فلوسها على 

األقل تستثمر، على األقل تخلص الديون ديالها، تخلص األجراء نتاعها.

راه احنا عايشين في واحد األ3مة وسببها ارتجال في العمل الحكومي، 
وأستسمح، السيد الو3ير، أنا تنعطيك )le constat(، املعاينة الحالية 

وكنشوف ناس اللي هما كيعانيو، فمتى ترفع هذه املعاناة؟

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض.

السيد الو3ير، لكم الكلمة فيما تبقى من الوقت.

اوسيد او 3ير املنتدب ودى و3ير اوصن عة واوتج ضة واالستثم ض 
عن  )ني بة  الخ ضجية  ب وتج ضة  املكلف  اورقمي،  واالقتص د 
اوسيد او 3ير املنتدب ودى و3ير اوصن عة واوتج ضة واالستثم ض 
واالقتص د اورقمي، املكلف ب ملق والت اوصغرى وإدم ج اوقط ع 

غير املنظم(:

شكرا اوسيد اورئيس.

ابغيت فقط نأكد لكم، السيد املستشار املحترم، على أن الحكومة 
املقاوالت  ديال  الفئة  الفئة،  بهاذ  العناية  اهتمامها  في  قلت  كذلك 
الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا نظرا للدور اللي كتقوم به في تحريك 
عجلة النمو، وكذلك خلق ثروة واملساهمة بطبيعة الحال في التشغيل.

ابغيت فقط نعطي واحد الرقم، ونأكد لكم حصيلة البرامج ديال 
الدعم بالنسبة لسنة 2014، نظرا لضيق الوقت فقط رقم، السيد 
الرئيس، يمكن لي نأكد لكم، وهاذي أرقام مؤكدة، أن هناك 4759 
مقاولة استافدت من برامج الدعم واملساهمة املالية للدولة فيها 450 

مليون درهم.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا لكم السيد الو3ير، وشكرا على مساهمتكم في هذه الجلسة.

وننتقل إلى األسئلة املوجهة إلى السيد و3ير الطاقة واملعادن واملاء 
السادة  ألحد  الكلمة  املناجم.  نظام  حول  األول  والسؤال  والبيئة، 
الفريق  رئيس  السيد  تفضلوا  االستقاللي،  الفريق  من  املستشارين 

االستقاللي.

املستش ض اوسيد محمد األنص ضي:

اوسيد اورئيس،

اوسيدا6 او 3يرا6،

اوزميلة واوزمالء،

اوسيد او 3ير،
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القطاع  أن  باعتبار  االستقاللي  الفريق  في  وضعناه  السؤال  هاذ 
املنجمي كما يعلم الجميع واحد القطاع حيوي، قطاع مهم ببالدنا، 
قطاع تيوفر حوالي 36 ألف من اليد العاملة، يدر على خزينة الدولة ما 
يقرب من 7 مليار دوالر، إلى غير ذلك، ولكن تنشوفو أنه طاله النسيان 
واإلهمال من الحكومات املتعاقبة، باعتبار أن هناك جوج القوانين بعد 
االستقالل اللي نظمو هاذ القطاع: املرسوم امللكي ديال 1959 املتعلق 
التنمية  ديال  املركزية  ديال  الظهير  وكاين  املعدنية،  باالستثمارات 
والشراء القطاع املعدني لتافياللت وفكيك ديال 1960، أي ما يقارب 

من 55 سنة ديال الجمود بدون تحديث أو تأطير.

احنا، السيد الو3ير، تنظن أنه آن الوقت باش تقولوا لنا ما هي 
اإلستراتيجية املعتمدة مستقبال من أجل تنظيم هذا القطاع؟

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

لكم الكلمة، السيد الو3ير، لإلجابة على السؤال.

اوسيد عبد اوق دض عم ضة، و3ير اوط قة واملع د6 وامل ء واوبيئة:

شكرا اوسيد اورئيس.

شكرا اوسيد املستش ض املحترم.

شكرا ولفريق املحترم.

اوسيد املستش ض، 

كما تفضلتم وغير خاف عليكم فعال هذا قطاع املعدني قطاع مهم 
جدا في بالدنا، وتعلمون كذلك أن الذي يهيمن عليه هو الفوسفاط، 
ألنه تقريبا أكثر من 90% من رقم املعامالت من النشاط املنجمي هو 
إلى أن تسطر تصور  فوسفاطي، وهذا بطبيعة الحال دفع الحكومة 
للسنوات املقبلة ليعيد نوع من االعتبار للصناعات األخرى املعدنية 
خارج  ديال  املعامالت  رقم  تنشوفو  ملي  ألنه  الفوسفاط،  خارج 
الفوسفاط تنلقاو تقريبا 5 املليار ديال الدرهم، و15 ألف منصب ديال 
الشغل، ولكن األخطر من ذلك أنه على مستوى البحث كاين حوالي 400 
مليون ديال الدرهم، وهذا رقم ضعيف بطبيعة الحال ما تيمكناش 
نشوفو معادن أخرى ابحال الذهب، الفضة، الزنك، الباريتين، إلى غير 

ذلك.

اآلن، الخطة أشنو فيها؟ فيها أربعة مرتكزات:

القانوني، اآلن املشروع ديال  املرتكز األول شرتو ليه هو الجانب 
في مجلس  القطاع تمت املصادقة عليه  اللي غيعصرن هاذ  القانون 
 ،2015 فبراير  بداية  في  املستشارين  مجلس  في  تقديمه  تم  النواب، 
وكنتم حاضرين، السيد املستشار، ونتمنى.. أنا أرجو أن يتم برمجته في 
القريب العاجل إن شاء هللا باش يمكن لنا ندو3وه، ألنه فعال مشروع 

اللي غادي يحدث قطيعة مع القانون الذي أشرتم إليه الذي يعود إلى 
الخمسينيات من القرن املا�سي.

الثانية هي الركيزة ديال منطقة تافياللت- فكيك، هاذي  الركيزة 
ابدينا فيها املشاورات، كاين واحد االتفاق عام على ما يمكن أن نقوم به 
لكي تنفتح هذه املنطقة اللي فيها 60 ألف كيلومتر مربع على االستثمارات 
الوطنية واألجنبية، مع الحفاظ بطبيعة الحال على حقوق املنجميين 
الزنك  الحقيقة  في  فيها  اللي  موعودة،  منطقة  وهاذي  التقليديين، 
والرصاص والباريتين، يمكن يكون فيها معادن أخرى، وأنا دخلتها اآلن 

فيما يتعلق بالكشف الجيولوجي املستقبلي.

الركيزة الثالثة مرتبطة بالجيولوجيا، عندنا تأخر في الجيولوجيا، 
الوطنية  الخريطة  عن  اإلعالن  مع  تزامن  ديالكم  السؤال  اليوم 
وعندنا  للو3ارة،  الجيولوجية  املديرية  رجعت  اآلن  ألن  الجيولوجية، 
واحد البرنامج فيه تقريبا واحد 250 مليون ديال الدرهم، وغادي نعطيو 

فيه األولوية لهاذ املناطق املوعودة.

الركيزة الرابعة بسيطة جدا، هو يعني التعريف باإلمكانيات املعدنية 
الوطنية، وهذا ابديناه من بعض املنتديات الدولية وكذلك التعريف 

ديال املستثمرين الوطنيين.

ونعتقد بأنه في السنوات املقبلة يمكن هاذ 5 املليار تضرب في ثالثة، 
ويولي هاذ القطاع هذا ما غاديش بطبيعة الحال يكون في الحجم ديال 
الشغل  مناصب  واعد على مستوى  لكن غيكون قطاع  الفوسفاط، 
ديالو، وعلى مستوى الدينامية اللي يمكن يخلقها في مناطق بعيدة جدا، 

خاصة املنطقة التي أشرت إليها ديال تافياللت-فكيك.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم اوسيد او 3ير.

الكلمة للفريق االستقاللي، تفضل السيد الرئيس.

املستش ض اوسيد محمد األنص ضي:

شكرا اوسيد او 3ير على ه ذ املعطي ت.

علــــــــــــــــــــــــــــى  اشويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  نتذاكـــــر  ابغيـــــت  أنا  الو3يــــر،  السيد  ولكن، 
القطيعة  تكون  ال  ولكن  القطيعة،  إلى  شرتو  انتما   .)la CADETAF(
بمقت�سي القانون على حساب البؤساء، مناطق اللي هي مهمشة، مناطق 
حدودية، شبابها يكد ليل نهار في تلك املنطقة، ويتعيش من تلك الرخص 
ديال املعادن في ظروف جد قاسية، ألن الدولة همشت تلك املناطق، ما 
فيهاش مقومات العيش الكريم، وابغينا أي قانون جا يراعي الظروف 
يراعي  الشباب،  هذاك  ديال  الظروف  يراعي  املنطقة،  هذيك  ديال 
الظروف ديال ذوك الجنود اللي هم بمثابة جنود في منطقة حدودية 
على امتداد 400 كيلومتر فما أكثر، منطقة اللي اليد العاملة ديالها كلها 
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مشهود لها بالصبر، ويعني العمل ليل نهار من أجل كسب قوت أسرها.

احنا بدون شك كانت عندكم اجتماعات مع هذه الفئات، واملنظور 
ديالهم أنهم سيتضررون كثيرا، احنا مع االستثمار، ولكن البد أن نجد 
آليات ليكون االستثمار في عين املكان من أجل تشغيل ذاك الشباب 
ديال تلك املناطق، وخاصة في الطاووس وكذلك في جماعة سيدي علي 
وفكيك والجماعات كلها اللي هي في الحدود، وخاصة أن هناك اآلن جهة 
الجديدة جهة درعة-تافياللت اللي في نطاق النهوض بتلك الجهة اللي 
بالراشيدية  باألقاليم الخمسة بدءا من ميدلت مرورا  كانت مهمشة 
وتنغير وور3ا3ات و3اكورة، أن هذه هي الفرصة باش على األقل يترد 
االعتبار، وهذاك النسيان ديال 55 سنة ما يكونش على حساب كذلك 
واحد املشروع اللي فتح األبواب للمستثمرين الكبار في غفلة من أبناء 

املنطقة.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

الكلمة للسيد الو3ير فيما تبقى من الوقت.

اوسيد و3ير اوط قة واملع د6 وامل ء واوبيئة:

اوسيد املستش ض،

أنا ملي تكلمت على القطيعة، تكلمت عليها في مشروع القانون ديال 
املناجم، ما�سي في مشروع القانون ديال )la CADETAF( باش نكونو 
واضحين. وقلت بأن هذاك مشروع القانون سيحدث ثورة، وأنتم اآلن 

القانون بين أيديكم ملناقشته.

القضية ديال )la CADETAF( اطمئن السيد املستشار، أوال هاذيك 
املنطقة سنحافظ على حدودها، اللي غادي يوقع فيه التغيير هو أنه 
غادي تدخل استثمارات وطنية وأجنبية، إذا استطعنا نبيعو املنطقة 
حقيقة باملؤهالت ديالها، مع الحفاظ -أؤكد مع الحفاظ- على الحقوق 
ديال هاذ املنجميين التقليديين، وغادي نوسعو في الحقيقة، ألن احنا 
أشنو عندنا دابا، عندنا الزنك والرصاص وعندنا الباريتين، واملنطقة 
فيها أمور أخرى، خاصة أنه املعول عليه مع هاذ املنجميين التقليديين 
هو غيكونوا )des royalties(، غيكون )un pas de porte(، ولكن كذلك 

غيكون واحد الصندوق ديال املنطقة على مستوى البنى التحتية.

الروافع  من  رافع  هاذي ستشكل  املنطقة  أن  اليقين  عندي  وأنا 
ديالها، باإلضافة ملا هو موجود اآلن في املنطقة، هاذ املجال املعدني 

غيخلق خدمات أخرى وغيخلق صناعات أخرى.

واللي أكيد، وهذا أنا واضح فيه، أن هذا سيكون خيارا مفتوحا، 
يعني لن نجبر أحدا على أن.. الذي يجب أن نؤكد عليه واللي خص 
تعاونونا فيه، السيد املستشار، هو كيفاش نقنعو املستثمرين بأن يأتوا 

إلى هذه املنطقة.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم اوسيد او 3ير.

الوطني  املكتب  وعود  مآل  موضوعه  املوالي،  السؤال  إلى  ننتقل 
الشريف للفوسفاط في التشغيل، املقدم من طرف الفريق الدستوري، 

فلهم الكلمة لتقديم السؤال.

املستش ض اوسيد عبد اورحيم اوعالفي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير،

اوس دة املستش ضين املحترمي6،

اوسيد او 3ير،

من املعلوم أن املجمع الشريف للفوسفاط يخلق مناصب، ويساهم 
املحلية،  الكفاءات  توظيف  عبر  مباشر  بشكل  املحلي  االقتصاد  في 

وبطريقة غير مباشرة عبر اتفاقات شراكة مع شركات خاصة للمناولة.

وهنا يكمن جوهر املشكل، بحيث تعتمد هذه الشركات، على خالف 
ما كان يقوم به املجمع الشريف للفوسفاط، من توظيف أبناء املنطقة 
من حطان واملفاسيس وأوالد عزو3 بإقليم خريبكة، إلى جلب يد عاملة 
ومستخدمين من خارج اإلقليم، في الوقت الذي يعاني فيه شباب هذه 

الجهة ككل من البطالة.

ومن هذا املنطلق، السيد الو3ير، نسائلكم: ما هي التدابير املتخذة 
من طرف الحكومة لضمان واحد النسبة مئوية ألبناء املنطقة من طرف 

هاذ الشركات ديال املناولة؟

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

لكم الكلمة، السيد الو3ير، لإلجابة على السؤال.

اوسيد و3ير اوط قة واملع د6 وامل ء واوبيئة:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد املستش ض،

كاين جوج ديال الحوايج، أوال السؤال تيتكلم على املجمع الشريف 
للفوسفاط، املجمع الشريف للفوسفاط احترم االلتزامات ديالو، كان 
إلى  5800 ديال مناصب الشغل، أحدثها وأدخل هؤالء  االتفاق على 
املجمع من واحد العينة اللي كان فيها أكثر من 90 ألف، وهذا ما يسمى بـ 
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)OCP Skills(، واللي كانت ناجحة.

وكان كذلك التزم باش يكون واحد 15 ألف من أبناء هذه املناطق 
الشريف  املجمع  نطلبو من  يمكناش  ما  الشغل،  يولجوا سوق  باش 
للفوسفاط أنه يفتح مناصب للشغل ما تتناسبش مع املردودية ديالو، 
ألن ما خصناش ننساو بأن املجمع الشريف للفوسفاط عندو واحد 
االحتكار عاطياه لو الدولة، وهاذ االحتكار يعود بالنفع على االقتصاد 

الوطني ككل، وهذا هو اللي تيخلق واحد الدينامية.

كاين  أنه  عليك  خافيش  ما  املستشار،  السيد  عارف،  أنت  ألنه 
واحد الضغط كبير جدا على املستوى الدولي فيما يتعلق بالفوسفاط، 
واملجمع عرف واحد التحول من بيع الفوسفاط الخام إلى املشتقات، 
إلى األسمدة، فهذا واحد الشق اللي هو مهم واللي خصنا ننتبهو ليه، 
واللي مطلوب بطبيعة الحال هو أن املجمع يلقى التوا3ن املطلوب ما بين 

التشغيل وما بين املردودية ديالو االقتصادية.

فيما يتعلق بالشركات ديال املناولة، السيد املستشار، أنت تعلم بأن 
هذا موضوع ال يتعلق فقط باملجمع الشريف للفوسفاط، ألنه الشركات 
ديال املناولة هي شركات موجودة في السوق، وبطبيعة الحال ال يمكن 
أن تفرض على هذه الشركات ديال املناولة أن تدخل فالن أو عالن، ألنه 
عادة الشركات ديال املناولة ملا تياخذها املجمع الشريف للفوسفاط 

تياخذها من خالل طلبات ديال العروض.

بطبيعة الحال هاذ الشركات في عمومها تأخذ بعين االعتبار، بطبيعة 
الحال، في إطار التوا3نات املالية ديالها واالقتصادية أنها تاخذ من أبناء 
املنطقة بطبيعة الحال، ألنها تيمكن لها تنقص عليها واحد املجموعة 
ديال التكاليف، لكن ليس بإمكان املجمع أن يفرض نسبا معينة كما 
تفضلت به. غاية ما هنالك أن املجمع يجب أن يكون حريصا على أن 
هذه الشركات تطبق بطبيعة الحال القانون ديال الشغل فيما يتعلق 
بعالقتها بمستخدميها، لكن أن يفرض نسبة معينة، أعتقد، السيد 

املستشار، هذا ال يمكن أن ُيقترح على املجمع الشريف للفوسفاط.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

الكلمة للفريق الدستوري.

املستش ض اوسيد عبد اورحيم اوعالفي:

شكرا اوسيد او 3ير على ج ابكم.

وفعال احنا، السيد الو3ير، راه احنا تنثمنو هاذ املجهودات التي 
يقوم بها املكتب الشريف للفوسفاط، وراه احنا كنا قمنا بواحد الزيارة 
إلى عين املكان، وقدمت لنا شروحات مهمة ال من التنمية وال اقتصاد 

وال إنتاج مستقبل.

ولكن، السيد الو3ير، احنا راه ما�سي كنقولو لكم بأن دابا احنا ابغينا 
التشغيل من طرف املكتب الشريف للفوسفاط، هاذ الساعة، السيد 
الو3ير، راه احنا تنقولو لكم من طرف ذوك الشركات، ألن، السيد 
الو3ير، هاذوك الشركات راه تيجيو لهذيك املنطقة، وأشنو ربحنا معهم 
احنا؟ ربحنا معهم غير تكسير طرق البنية التحتية واملشاكل، ولكن أبناء 

املنطقة واقفين.

احنا دابا تنطلبو منكم باش املجمع الشريف للفوسفاط يساعدنا 
في الصفقات اللي تيدو3وا مع هاذوك الشركات، يقولوا لهم خدموا لنا 
�سي حاجة من أبناء املنطقة، ألن، السيد الو3ير، هاذ املنطقة هذي راها 
ال تتوفر على مؤهالت اقتصادية تمكنها من خلق فرص الشغل، حيث ال 

يجد الشباب القروي أمامه إال العمل مع هاذ الشركات.

دابا احنا ما عندناش، السيد الو3ير، تما �سي و3ينات وال �سي حاجة 
إال هاذ الشركات، الشركات كاينة بزاف، ولكن هاذ الشركات تيجيبوا 
معهم الناس دياولهم، احنا ما�سي تنقولو لهم ما تجيبوش معكم الناس 
ديالكم، غير خوذوا �سي حاجة من الناس دياولنا احنا اللي في املنطقة، 
ألن هذاك العالم القروي البالد ديالو ما ابقاتش عندو بالد، ما ابقى 

تيفلح ما ابقى والو، تيشوف غير في ذيك الشركة باغي يخدم معها.

واحنا، السيد الو3ير، كما قلتم احنا راه تنشكرو املجمع الشريف 
للفوسفاط ألنه هذاك ال�سي اللي قلت بأنه التشغيل ديال 5000 وذاك 
ال�سي مهم، احنا ما تنذاكروش على ذاك ال�سي، تنذاكرو إال على هاذ 
الشركات تنطلبو منهم باش يحاولوا يديروا �سي مجهود باش ينقصوا لنا 

من البطالة ديال املنطقة.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

السيد الو3ير، فيما تبقى من الوقت لكم الكلمة، تفضلوا.

اوسيد و3ير اوط قة واملع د6 وامل ء واوبيئة:

هو، السيد املستشار، آش غادي نقول لك، دابا القضية كلها أن 
هاذ الشركات ديال املناولة هي تشغل أبناء الوطن، يعني يكون جاي من 

الجنوب وال من الشمال وال من الشرق هو ولد البالد.

بطبيعة الحال أنا قلت لك اللي يمكن لنا نطالبو به املجمع هو أن 
يحرص أن هذه الشركات تحترم التزاماتها االجتماعية واملنصوص عليها 

في القانون ديال الشغل.

هذه الشركات عندما تشارك في طلبات العروض تتشارك بناء على 
واحد املجموعة ديال املعطيات، فأن يتدخل املكتب الشريف في هذا 

يبدو لي.. يعني تيبان لي ما عندهاش معنى.
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ابغيت غير نذكرك بواحد القضية، راه احنا اململكة املغربية صارمة 
في قضية الشغل، راه كاين دول قريبة منا يأتي العمال األجانب الذين 
يشتغلون في اسميتو، احنا هاذ القضية واضحة عندنا أن بالدنا يدخلها 
بعض التخصصات غير املوجودة، وهذا كله بطبيعة الحال باش نديرو 
يلقاو مناصب الشغل، فبالتالي  املغربية باش  اململكة  التيساع ألبناء 
خصنا نلقاو واحد التوليفة اللي بطبيعة الحال ما تضرش ال باملجمع 
وال بالشركات وال بالحقوق ديال املواطنين كيفما كانت املناطق التي 

ينحدرون منها.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

السادة  ألحد  الكلمة  الطاقية.  السياسة  حول  املوالي  السؤال 
املستشارين من فريق التحالف االشتراكي.. األستاذ أعمو، تفضل.

املستش ض اوسيد عبد اولطيف أعم :

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير،

اوسيدة واوس دة املستش ضين املحترمي6،

التعرف على برنامج سياسة  الو3ير، نريد  سؤالنا يتعلق، السيد 
الحكومة في الطاقة، ونقصد بها بالضبط برنامج الغا3 الطبيعي السائل. 
هذا الغا3 الطبيعي السائل منذ أكثر من سنة وبشائر ومؤشرات يعرفها 
املغرب، وتأكدت بشكل رسمي يوم الجمعة املا�سي من خالل اإلعالن 
الذي صدر باكتشاف ما يزيد عن 142 ألف متر مكعب من الغا3 الطبيعي.

فالحكومة بدون شك تنوي تحويل الحزمة الطاقية إلى الغا3 الطبيعي 
السائل، وهذا أهم تغيير في العرض الطاقي في البالد في العقود األخيرة، 
إذا ما اعتبرنا أن الطاقات املتجددة ما 3الت لم تأخذ بعد مكانتها في 

الحزمة الطاقية، بحيث في غاية 42% إلى حدود 2020.

االختيارات  هذه  مثل  في  الخطأ  وهامش  كبير،  وطني  رهان  وهذا 
اإلستراتيجية غير مسموح به بتاتا. ومن املتوقع أن يضع هذا البرنامج 
الهام البالد في مسار التنمية بتبات، ويخلق قيمة مضافة على جميع 

املستويات.

وقد عاشت بالدنا في السابق اعتمادا حصريا على الكهرباء ألسباب 
تنتمي للما�سي، ونحن اليوم نعيش محدودية هذه الخيارات الطاقية 
وتكلفتها وإرهاقها لجيوب املواطنين، نحتاج إلى التفكير في تبعات عقد 

البرنامج بين الدولة واملكتب الوطني للكهرباء.

ونحن نستعد اليوم ملغامرة طاقية جديدة قد تستمر لعقود عديدة، 
أفضل  على  السؤال،  هذا  هدف  وهذا  املواطنين،  إطالع  املهم  من 

الخيارات املتاحة وأجداها وأنفعها لالقتصاد الوطني ككل.

فهل ستعتمد الحكومة في خيارها هذا على وضعية احتكار؟ وهل 
سيكون االحتكار كليا أو جزئيا؟ وما هي حصة الدولة في هذا البرنامج؟ 
وما هي تكلفتها؟ وما هي تعليالتها؟ وكيف سيتم تمويلها باعتماد نهج 
تحليلي لألداء املتوقع تحقيقه في ارتباط مع ممارسات الدول املنافسة؟ 
ما هي املعايير املعتمدة مقارنة مع دول مثل إسبانيا والبرتغال؟ كيف 
يتم تجزيء املشروع؟ وبأي إيقاع؟ وماذا سيكون دور القطاع الخاص 
في البرنامج، مع العلم أن مجموعات اقتصادية وطنية استثمارية قد 
فكيف  املشروع؟  في  املشاركة  في  رغبتها  عن  الصحافة  عبر  أعلنت 
يستفيد املكتب الوطني للكهرباء واملاء وكذلك الصناعة املغربية من 

هذا البرنامج؟

الطبيعي  الغا3  تجزيئات  أخرى، كيف ستضمنون سعر  وبصيغة 
التي ستصلهم إلى التنافسية؟ ومن سيتحكم في استيراد الغا3 الطبيعي 

السائل؟

وهنا نرى أنه من األفضل أن يكون التحكم حصريا في يد الدولة، 
ولو على األقل في العقد األول من املشروع حتى يتمكن تنظيم وهيكلة 

القطاع وإنضاج شروط املنافسة العادية.

أطلب بيانات ملزمة للحكومة، تعبر عن رغبة في أن تكون اإلجابة 
املزمع  الحقيقي  القرار  عناصر  العام  للرأي  ليتضح  ودقيقة  واضحة 

اتخاذه في هذا املجال.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد اورئيس.

الكلمة للسيد الو3ير.. أنا كذلك أتمنى ألنه ال أريد مقاطعة البرملاني 
في أفكاره وفي تسلسل برامجه، املرونة مطلوبة في هذا األمر احتراما 

للبرملانيين والحكومة أيضا.

السيد الو3ير، لكم الكلمة.

اوسيد و3ير اوط قة واملع د6 وامل ء واوبيئة:

شكرا اوسيد اورئيس.

شكرا اوسيد املستش ض املحترم.

هو في الحقيقة السؤال طويل جدا، ومفردات السؤال تحتاج إلى 
جلسة، ربما في اللجنة لتفكيك جميع ما طرحه السيد املستشار. لكن 
بإيجا3 كاينين جوج ديال املواضيع اللي جاو في السؤال واللي خصهم 

توضيح.

عندما نتحدث عن الغا3 الطبيعي الذي يتم اكتشافه في اململكة 
تعطي  التي  الهيدروكاربورات  مدونة  قانون،  ينتظمه  هذا  املغربية، 
للدولة بطبيعة الحال 25%، وتعطي للشركة املستكشفة 75%. وهذا 

يوجه حصريا إلى االستعمال الداخلي قبل أن يتم تصديره.
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وللعلم لحد الساعة لم نجد، وأؤكد على ذلك، اكتشافا ذا بال 
فيما يتعلق بالغا3 الطبيعي، سواء بالحوض ديال سبو أو في الحوض 
ديال الصويرة، غاية ما هنالك أنه هي آبار فيها بضع ماليين من األمتار 
املكعبة، وال3لنا بطبيعة الحال نستكشف في األحواض الرسوبية ديال 
اململكة املغربية التي تبلغ، أذكر السادة املستشارين، حوالي 900 ألف 

كيلومتر مربع.

بطبيعة الحال هاذ البضع ماليين التي نجدها، االستعمال الحالي 
ديالنا، ونحن لم نوسع بعد استعمال الغا3 الطبيعي حوالي مليار متر 
مكعب باش تكون عند السيد املستشار بطبيعة الحال هاذ املقارنة ما 

بين األرقام.

الشق الثاني من السؤال هو مهم يتعلق بما نسميه الغا3 الطبيعي 
املسال، إدخاله إلى اململكة املغربية، والسيد املستشار غير خاف عنه أن 
هاذ املشروع تعثر لسنوات، في حدها األدنى قد تكون 10 سنوات، حيث 

أن كانت بالدنا خصها تدخل.

هاذ الغا3 الطبيعي املسال ما قصته؟ هو غا3 طبيعي يتم إسالته عن 
طريق التبريد، ويتم بطبيعة الحال شحنه إلى جميع املوانئ، واململكة 
املغربية تعتزم إدخاله في ميناء سيكون مخصصا لذلك اللي هو امليناء 
ديال الجرف األصفر، باش نستعملوه في أفق 2025 حوالي 5 املليار 
ديال األمتار املكعبة، الجزء األكبر منها سيكون للكهرباء، والجزء املتبقي 
سيكون للصناعة، وفي مرحلة ثالثة قد نستعمله لالستعماالت املنزلية.

هذا املشروع هذا فيه تقريبا واحد ما بين 40 حتى 45 مليار ديال 
الدرهم، غادي نبداوه اآلن، شرعنا فيه، سيأخذ املدى ديالو واحد 5-4 
سنوات لكي نحصل على أول قطرات من الغا3 الطبيعي املسال في حوالي 
2020، بطبيعة الحال خصو بنية تحتية، خصو ميناء، خصو معامل 
إلعادة الحالة الغا3ية، خصو واحد األنبوب فيه 400 كيلومتر تقريبا، 
وبطبيعة الحال القضية ديال املحطات اللي تنسميوها الدارة املركبة 
الكهرباء،  في  اللي غادي يخليونا نستعملوه   )les cycles combinés(
وغادي تكون عندنا مردودية أحسن، وكذلك ستسمح بتزاوج جيد ما بين 
هاذ االستعمال وما بين الطاقات املتجددة، وأساسا الطاقة الريحية، 

واألهم من ذلك هو أن هاذ الغا3 يعتبر األقل تلويثا.

هاذ ال�سي ما يمكن لناش، السيد املستشار، أن نقوم به إال في إطار 
الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا بطبيعة الحال ينتظم في إطار أمور 
مضبوطة وقوانين مضبوطة تحفظ للدولة حقوقها، وتحفظ بطبيعة 

الحال للمستثمرين حقوقهم.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

آخر سؤال موضوعه عدم استفادة بعض الدواوير من الكهرباء.

واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
فليتفضل أحد املستشارين.

املستش ض اوسيد سيداتي اوشك ف:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير،

على الرغم من األشواط الكبيرة التي قطعتها بالدنا في مجال الكهربة 
املناطق،  من  العديد  إلى  الكهرباء  إيصال  من  مكنت  والتي  القروية، 
والعتبارات  ال3الت  الدواوير  بعض  أن  إال  والبعيدة،  النائية  خاصة 

متعددة لم تستفد إلى حد اآلن من مشاريع الكهرباء القروية.

لذلك، نسائلكم، السيد الو3ير املحترم:

- ما الذي ستقومون به من أجل تعميم االستفادة من الكهرباء، 
خاصة لفائدة ساكنة العالم القروي؟

- وما هو مصير الساكنة التي ال3الت لم تستفد بعد من الكهربة 
القروية؟

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

لكم الكلمة السيد الو3ير لإلجابة على السؤال.

اوسيد و3ير اوط قة واملع د6 وامل ء واوبيئة:

شكرا اوسيد املستش ض املحترم.

شكرا اوسيد اورئيس.

القروية باش نأطرو الجواب حولها،  الكهرباء  هاذ القضية ديال 
نحن عندما نتحدث عن التعميم نحن لسنا في الوضع ديال الدول اللي 
تتكلم على نسب ديال 18%، 20%، احنا تنتكلمو حاليا إلى نهاية مارس 
2015 على 99,01% من الكهربة القروية في بالدنا، وهذا �سيء يجب أن 
نفتخر به بغض النظر عن من كان وراءه، احنا تنتكلمو على مشروع اللي 

بدا في أواسط التسعينيات، الحمد هلل خيره يعم الجميع.

لــ 99,52% من خالل إدراج  لــ 2017 غادي نوصلو  احنا من هنا 
بعض املناطق الصعبة، عندنا املناطق النائية والجبلية هاذي غادي 
تنتظمها املبادرة البشرية، واللي فيها اآلن عندنا واحد التعاقد وقعناه 
مع اإلمارات العربية املتحدة مشكورة، غادي يكون فيه تقريبا واحد 
املليار ديال الدرهم، وغادي يهم تثبيت ألواح شمسية اللي غادي تعطي 
تقريبا واحد 290 واط لكل دار، واللي يمكن لها تخدم به الثالجة، تخدم 
به وتشحن به 2 بطاريات، وغادي يكون عندهم واحد النسبة ضئيلة 
غادي يدفعوها في الشهر اللي هي مرتبطة بالصيانة. إذن، هذا غادي 
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تكون فيه تقريبا واحد 100 ألف نسمة اللي غادي تكون معنية بهاذ 
املشروع.

أن هذاك  الحكومة  في  اخذيناه  اللي  القرار  أننا  هو  الثاني  الشق 
السقف اللي كان ديال 27 ألف درهم رفعناه، يعني اآلن إلى حدود 80 
ألف درهم، نحن ملزمين بالتدخل كمكتب وطني وكجماعات، إلى غير 
ذلك. وهذا غتكون فيه واحد القضية مهمة أن هاذوك الدور اللي هما 
ابعاد تقريبا على آخر عمود بواحد 6 أعمدة، نقولو 300 متر، هاذو من 
حقهم أن يستفيدوا، أنا عارف بأن كاين بعض اإلشكاالت في بعض 
الجماعات، ولكن هللا غالب هذاك ال�سي حسابات احنا ما تيمكنش لنا 

لألسف الشديد أننا نتدخلو فيها.

املستوى الثالث هو فوق 80 ألف درهم، بمعنى إلى كان �سي واحد 
ثمن التكلفة فوق 80 ألف درهم، وهو يصر على أن يرتبط بالشبكة 
بأشغال  نسميه  ما  يدير  باش  الوطني  املكتب  نلزم  احنا  الكهربائية، 
األغيار، بمعنى تيدير الخدمة ديالو فابور، لكن على أساس أن الجماعة 
والشخص يتحمل ذلك، هذا غيخلينا نوصلو لواحد النسبة كما قلت 
ديال 99,52%، ما تبقى هي حاالت التي يجب أن تعالج في إطار محدد، 
أو أن هذاك السيد هو يتحمل  ليها األلواح الشمسية  إما أنك تدير 

التكلفة ديالو.

ألن نقول لك، السيد املستشار، باش نكونو واضحين، راه كاين 
التكلفة ديال بعض البيوت اللي يمكن توصل حتى 600 ألف درهم، 
وهذا يعني رقم غير معقول أن واحد اإلنسان تم�سي تدي ليه الضو 
للجبل بـ 600 ألف درهم، والحال أنه يمكن هاذيك 600 ألف درهم يدير 
بها حوايج آخرين، فيصعب، أنا واضح في هاذ القضية لكي ال نبيع الوهم 
للناس، اآلن النسب اللي عندنا هي نسب جيدة، ونحن حريصون على 

أن تصل الكهرباء.

وهاذ القضية ديال األلواح الشمسية وقع فيها واحد التطور كبير 
 la force( جدا، ال من خالل التخزين وال من خالل ما يسمى بالفرنسية
motrice(، يعني القوة املحركة اللي تيمكن تخلي الناس يتعاملوا مع هاذ 

الضو بواحد الشكل أحسن.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة في إطار التعقيب، تفضلوا.

املستش ض اوسيد سيداتي اوشك ف:

شكرا اوسيد اورئيس.

شكرا اوسيد او 3ير.

كنا نتمنى، السيد الو3ير، أن تعملوا على تعميم الكهربة القروية 

إلى حد اآلن، كنا نفضل تكون  الوقوف عند األرقام املحققة  وعدم 

100%، ألن االستفادة من املاء والكهرباء يعتبر من أهم الحقوق التي 

املواطنين  جميع  استفادة  وجب  وبالتالي  الدولية،  املواثيق  تكفلها 

بمختلف الجهات على قدم املساواة دون تمييز أو تهميش.

اوسيد او 3ير،

نعطيك مثل املنطقة ما�سي �سي منطقة فيها بزاف ديال الجبال، في 

نواحي كلميم، دواوير على سبيل املثال ما�سي على سبيل الحصر، دوار 

إندوران وأ3يالل، وكانت هاذ الدواوير كانوا بعثوا شكاية موقعة من 

الساكنة منذ 2010 إلى حد الساعة، وكنا بعثنها لهم عن طريق فريق 

األصالة واملعاصرة بمجلس املستشارين وإلى حد الساعة لم يتحرك أي 

ساكن في هاذ املوضوع هذا.

املؤهالت  استغالل  يتم  ال  ملاذا  الو3ير،  السيد  نتساءل،  كما 

الطبيعية لجهة وادي الذهب- لكويرة، رغم توفرها على مدة تشميس 

طويلة على مدار السنة، ما يناهز 300 يوم في السنة وهي مشمسة، 

فضال عن إمكانية استغالل مصادر الرياح في إطار مشاريع الطاقات 

املتجددة التي يراهن عليها املغرب للتقليص من التكلفة الطاقية، والتي 

ترهق ميزانية الدولة.

ونتساءل في هذا الصدد عن أسباب تقاعس و3ارتكم بعدم ربط 

جهة وادي الذهب- لكويرة بشبكة الكهرباء الوطنية رغم هذه املؤهالت 

الطبيعية التي ذكرنا، والتي من املمكن أن تزيد من إنتاج هذه املادة 

الحيوية بشكل ملحوظ.

وشكرا السيد الوزير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

بهذا سنكون قد أنهينا برنامج هذا اليوم، وأشكر الجميع.

وضفعت الجلسة.
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محرر الجلسة ضقم ي 3 

اوت ضيخ: الثالثاء 30 من رجب 1436 هـ )19 ماي 2015 م(

اورئ سة: املستشار السيد شيخ أحمدو ادبدا، الخليفة الرابع لرئيس 
املجلس.

الرابعة  الساعة  ابتداء من  اوت قيت: ساعتان وثالث عشرة دقيقة، 
والدقيقة الثالثة واألربعين بعد الزوال.

جدول األعم ل: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستش ض اوسيد شيخ أحمدو ادبدا:

بسم هللا اورحمن اورحيم واوصالة واوسالم على أشرف املرسلي6.

أعلن عن افتت ح الجلسة.

اوسيد او 3ير املحترم،

اوسيدة واوس دة املستش ضو6 املحترم 6،

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

السادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

قبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال، 
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت 

وإعالنات، الكلمة لكم السيد األمين.

املستش ض اوسيد محمد عداب:

شكرا اوسيد اورئيس.

املجلس  عن  صادرين  بقرارين  املستشارين  مجلس  رئيس  توصل 
الدستوري، يحمالن على التوالي رقم 15/959 و15/960 اللذين صرح 
واملرحوم  هاللي  بوشعيب  املرحوم  من  كل  مقعد  بشغور  بموجبهما 

الحسين أشنكلي بمجلس املستشارين دون تعويضهما.

كما توصل رئيس مجلس املستشارين باعتذارات مكتوبة من عدد 
من السادة املستشارين عن حضور أشغال جلسة األسئلة الشفوية 
ليومه الثالثاء 19 ماي 2015، ويتعلق األمر بالسادة: محمد أمزال، عمر 
ادخيل، املكي الحنكوري، أحمد بنطلحة، حجوب الصخي، جمال الدين 
العكرود، عبد الكبير برقية، محمد عبو، عزيز مكنيف، لحسن لعواني، 
محمد القلوبي، محمد عبده عز الدين، عبد الوهاب بلفقيه، دحمان 
الدرهم، عبد الحميد أبرشان، عمر الجزولي، محمد نبيه )املقصود: 
لحسن نبيه(، محمد تاضومانت، جمال السكاك، عبد العزيز البنين، 
عبد الرحيم عماني، عبد الحميد احسيسن، شفيق بنكيران، محمد 
الزعيم، أحمد الرحموني، محمد صالح اقميزة، لحسن بلمقدم، فريدة 

النعيمي، محمد احميدي، محمد البطاح، محمد الكادي، املصطفى 
الخلفيوي، املصطفى التومة، عبد الرحيم واعمرو، احماد أبرجي، الحو 
املربوح، املختار صواب، ادريس الرا�سي، شعيب حميدوش، جناح عبد 

العزيز، سعيد التدالوي، عبد هللا أبو 3يد.

وبالنسبة لألسئلة الشفوية والكتابية التي توصلت بها الرئاسة إلى 
غاية يوم الثالثاء 19 ماي 2015، فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفوية: 7؛

- عدد األسئلة الكتابية: 8.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد األمي6.

ونشرع اآلن في معالجة األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمال 
ه..

ّ
هذه الجلسة، وعددها 20 سؤاال.. تفضل احنا باقي ما ابدينا، ياال

نشرع في معالجة األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمال هاته 
الجلسة، وعددها 20 سؤاال، 13 سؤاال منها آنية موجهة لقطاعات: 
الصحة والسياحة، و7 أسئلة عادية مو3عة على قطاعات: الصحة، 

الوظيفة العمومية، الو3ارة املكلفة بالنقل، الو3ارة املكلفة باملاء.

ونستهل جدول أعمال هاته الجلسة باألسئلة املوجهة إلى السيد و3ير 
الصحة، والسؤال اآلني األول حول االختالالت التي يعرفها املستشفى 
الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة  بالسمارة.  اإلقليمي 

الفيدرالي لتقديم السؤال.

تفضل، تفضل.

املستش ض اوسيد محمد دعيدعة:

نقطة نظام خارج التوقيت هللا يخليك، خارج التوقيت، نقطة نظام 
خارج التوقيت اللي باش نوضحو لكم وللمجلس. األسبوع املنصرم كان 
غياب نتاع الفريق الفيدرالي، هاذ الغياب كان ال إرادي، كنا معتقلين في 

القطار ما بين الدار البيضاء والرباط.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

هذي خارجة عن تسيير الجلسة، هاذيك الجلسة املاضية ما�سي 
هاذي.. إيوا صافي. تفضل الفريق الفيدرالي.

املستش ض اوسيد عبد امل وك أفري ط:

شكرا السيد الرئيس.
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اوسيد او 3ير،

اوسيدة واوس دة املستش ضو6،

يعيش املستشفى اإلقليمي بالسمارة على إيقاع فو�سى عارمة، تتجلى 
أساسا في تدهور البنيات األساسية باملستشفى، كما هو الشأن بالنسبة 
لغرفة العمليات الوحيدة باملستشفى، ناهيكم عن وجود أدوية منتهية 
الصالحية بمخزن األدوية دون ما اعتماد للمعايير العلمية، تأخذ بعين 
االعتبار الحاجيات األساسية للمستشفى، فضال عن وجود اختالالت 

مالية وإدارية جديدة.

لذلك، نسائلكم، السيد الو3ير: هل تفكر الو3ارة في إيفاد لجنة 
التي يتخبط فيها  املالية واإلدارية  للوقوف على االختالالت  افتحاص 
القطاع الصحي بهاته املنطقة، وما هي اإلجراءات املتخذة ملعالجة هذه 

الوضعية الكارثية؟

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض.

الكلمة لكم، السيد الو3ير.

اوسيد الحسي6 او ضدي، و3ير اوصحة:

شكرا اوسيد املستش ض املحترم.

أوال، مستشفى السمارة هو كجميع املستشفيات، ودائما أقر بها، 
تيعرف اختالالت ومشاكل ونقائص. اللي تتطالب به السيد املستشار 
املحترم لجنة، أؤكد لك أن هناك لجنة موجودة منذ 6 ماي، قبل ما 
تطرح السؤال، ألن كاين مشاكل عديدة ومتعددة، جا أنه مستشفى 
6 ماي، هاذي  تما منذ  تفتيشية  كاين مهمة  ليه،  السمارة صيفطنا 

النقطة األولى. واآلن تعكف على صياغة التقرير ديالها.

ثانيا، املشكل مرتبط بقدر كبير باملدير، اعالش؟ ألن هاذ املستشفى 
كتعرفو وعاود ثاني تذكر أمامكم، ما كاينش مدير مستشفى، ألن رغم 
كل سنة تنديرو شغور املنصب، برغم فتح الترشيحات وال واحد ابغى 

يم�سي تما، أنا غنقول لك كيفاش غنحلو هاذ املعضلة.

ثالثا، مركب العمليات تيخدم، هنا ربما ما متفقش معك، كاين جوج 
ديال القاعات ما�سي وحدة، قاعة فيها عمليات جراحية كبرى، وكاين 
واحدة تنسميوها احنا )l’infection... etc(، ومثال السنة األخيرة 307 

عملية جراحية اللي تقامت في هاذ )le bloc( هذا.

رابعا، فيما يخص األدوية منتهية الصالحية، فأنا غير متفق تماما، 
فأنا تبعت هاذ األمور من نهار جاني هاذ التقرير، ومنها كانت املفتشية، ما 
كاين حتى �سي أدوية منتهية الصالحية، كاين مشكل تدبير األدوية صحيح، 
كاين اختالالت، كاين في )le stockage( صحيح، واليني ما كاينش، اللي 
خصنا نعرفو من غير امليزانية اللي تتعطى لجميع املستشفيات، من غير 
امليزانية ديال األدوية اللي تتعطى للسمارة، تنزيدو احنا كل سنة ميزانية 

سنوية طارئة ديال األدوية.

أذكر أن 2014 هاذ امليزانية الطارئة كانت 287 ألف درهم، وهاذ 
السنة طلعناها وصلت 408 ألف درهم، يعني ما�سي �سي حاجة بزاف.

ولكن غنتسناو التقرير الكامل ديال املهمة التفتيشية باش ناخذوا 
التدابير واإلجراءات الال3مة.

شكرا السيد املستشار املحترم.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد او 3ير.

الكلمة لكم، السيد املستشار، في إطار التعقيب.

املستش ض اوسيد محمد دعيدعة:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير،

فعال أنه بمجرد ما صيفطنا السؤال، ألنه هاذ السؤال تأجل جوج 
مرات، ألن بطبيعة الحال كنتم في مهمة بإذن من جاللة امللك، علمنا 
بأنكم فعال مشات لجنة، ولكن، السيد الو3ير، ها القاعة ها هي، شوف 
كيف دايرة، ها القاعة نتاع غرفة العمليات، ونتمنى أنه تصور، ها هي 

كيف دايرة.

كذلك، السيد الو3ير، األرشيف ها هو كيداير، ها هو األرشيف 
كيداير، ها الطريقة التي تخلص منها املستشفى من األرشيف، جابو 

هذاك الطراكس باش هزوه، ها هي مصورة.

ها أدوية انتهت املدة نتاع الصالحية ديالها، ها هي، وهاذ ال�سي راه 
كل�سي غنسلموه لك.

ها صفقات كاينة وال وجود لها في املستشفى، ها هي باألرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام، 
بـ )le bon de commande(، بالقيمة ديالها.

لذلك، السيد الو3ير، طرحنا لهذا السؤال، هناك مناطق يمكن 
يكون فيها الخطأ ويتقبل فيها الخطأ، هذه مناطق ال يقبل أن يكون فيها 
خطأ، ألنه يستغل سياسيا من طرف خصوم الوحدة الترابية. كيف 

يمكن أن تكون أدوية وتنتهي صالحيتها وال يستفيد منها املواطنون؟

لذلك، نطلب منكم تطبيق املقت�سى الدستوري »ربط املسؤولية 
باملحاسبة«، وإذا ثبت بناء على التقرير نتاع التفتيش أنه اللي يتحمل 

املسؤولية »الفالطة بالكبوط«.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم.
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الكلمة لكم، السيد الو3ير، إلى كان هناك �سي تعقيب.

اوسيد و3ير اوصحة:

أنا متفق معك، غير واليني  الصور  ماتوري  بال  أنا قلت  بعجالة، 
جهة  ومن  الصالحية،  منتهية  األدوية  ها  جهة  من  تقول  يمكنش  ما 
أخرى كتقول وإلى ثبت، راه األدوية ما�سي ذاك األرقام، األدوية راه أنا 
تنعرف، حتى أنا طبيب، ما�سي نعطيك اسمية الدواء ونكتب احداه بـ 

)l’ordinateur(، يعني أنه.. ال هذا ال يعني ب�سيء.

لي هذيك  قال  في اسميتو، اشكون  لي  توريه  أنه  ثانيا، األرشيف 
ديالو، هذا ال يعني.. ما�سي تندافع على �سي جهة، تنقول نتريثو، راه 
قلتها انت، السيد املستشار، صيفطنا يوم 6 ماي مهمة تفتيشية، راه 
غيجي التقرير، وإلى ابغيتو عاود ثاني أنا في اللجنة وال هنا ناخذو التدابير 

واإلجراءات، وابغيت تعطيني هاذ امللف هذا.

شكرا، شكرا ال�سي دعيدعة.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

االستشفائية.  البنايات  وضعية  موضوعه  الثاني  اآلني  السؤال 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم 

السؤال، تفضل ال�سي عبد اللطيف.

املستش ض اوسيد عبد اولطيف اسطنب لي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيدات واوس دة املستش ضين املحترمي6،

اوسيد و3ير اوصحة املحترم،

بسبب  كبيرا  تدهورا  االستشفائية  املؤسسات  من  العديد  تعاني 
هذه  وتعرف  الحماية.  عهد  إلى  بعضها  يعود  إذ  وهشاشتها،  قدمها 
البنايات ترديا وتصدعات تنذر بسقوطها في أيه لحظة، وهو ما يهدد 
املر�سى واألطر الطبية والتمريضية العاملين بها، ويعرضهم لخطر محقق 
النائية  بالعديد من املؤسسات االستشفائية بصفة عامة وباملناطق 

بصفة خاصة.

التي  العاجلة  التدابير  عن  الو3ير،  السيد  نسائلكم  ولذلك، 
ستتخذونها في مواجهة هذا اإلشكال، وضمان سالمة املواطنين، ومتى 
سيتم تجديد وتعويض هذه املؤسسات بأخرى تليق بحجم االنتظارات 

املعقودة على هذا القطاع؟

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض.

اوكلمة وكم اوسيد او 3ير.

اوسيد و3ير اوصحة:

شكرا اوسيد املستش ض املحترم.

كالعادة متفقين على التشخيص ألن.. غير هي الحلول اللي خصنا 
نتذاكرو عليها، أنا دائما كنقول أمامكم ما كاينش �سي ع�سى سليمان 
أنه غادي.. قلتها شخصيا، أن قلت منذ االستعمار، يعني ورثناها من 

االستعمار.

فاحنا ابدينا تدريجيا، أنا نقول لك غير الحكومة مثال يعني ما�سي غير 
هاذ الحكومة، هاذ ال�سي راه من التسعينات والحكومة ابدات تتخدم، 
يعني تتزيد في.. غير من 2012 2014-، وهذا يمكن عندي اإلحصائيات 
نوريها لك، أنه 3دنا 74 مؤسسة صحية، 74، إنشاء مستشفى جامعي، 
يعني شغلنا مستشفى جامعي بوجدة، جوج مستشفيات جامعية، يعني 
مستشفيات ديال أمراض الدم، سرطان الدم بكل من مراكش و فاس، 
3دنا 16 ديال مراكز تصفية الدم، 3دنا 7 مستشفيات جهوية إقليمية، 
هي العدد 74 رغم املجهود في سنتين غير كاف، ألن هاذي تندوي غير في 

هاذ عامين، يعني الحكومات السابقة دارت مجهود أكبر، والحكومة...

يعني هاذ ال�سي ما تيتحلش في نهار، أنه هاذ ال�سي راه تنعرفوه، وهاذ 
السيد املستشار تيوريني التصاور، وشتهم دابا يعني أنا متفق، واليني راه 
ما يمكنش نحلهم بهاذ الطريقة، ما عمر، أنا تنقولها أمامكم، 3عما اللي 
عول أنه غادي نهار االثنين غادي نديرو �سي )recette( اللي كيقولوا غادي 
نلقاو مستشفيات اللي تنقول.. ما غاديشاي نلقاوهم، يعني التحسن كل 
ما يمكن أن نطالب به أنا تنظن ربما بكل تواضع، هو تحسين الخدمات، 
وهاذ ال�سي ربما أنا تيجيب لي هللا تنديروه، تنديرو مجهود، هناك إرادة 

سياسية، هناك إرادة ديال و3ارة الصحة في تحسين األمور تدريجيا.

شكرا السيد املستشار.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد املستشار، في إطار التعقيب.

املستش ض اوسيد أحمد اوع طفي:

شكرا اوسيد اورئيس.

املؤسسة االستشفائية هي مرآة تعكس واقع صحة القطاع الصحي 
برمته، فوضعيتها لألسف تعبر عن واقع مرير، ما فتئنا في فريق األصالة 
يعقدها  التي  االنتظارات  ليواكب  تطويره  بضرورة  ننادي  واملعاصرة 

املواطنون على هذا القطاع الهام والحيوي.

إذا كانت الوضعية عل هذا النحو في بعض املدن الكبرى، فإن الحال 
هو أكثر سوء في املغرب العميق، في املجال القروي واملناطق الجبلية، 
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التي تعاني من خصاص مهول في هذا النوع من املؤسسات املوجودة منها 
في وضعية هشاشة، منها ما هو مغلق وال تتم االستفادة منه.

في هذا الصدد، أكد املجلس األعلى للحسابات الصادر مؤخرا تواجد 
عدة مراكز صحية تم بناؤها في عهد الحماية بواسطة وسائل البناء 
أي  الحين  ذلك  منذ  تعرف  لم  والتي   ،)préfabriqué( املعدة مسبقا 

برنامج إعادة بناء أو إصالح.

كما أكد على تواجد عدة مراكز في حالة جد متدهورة وأخرى في 
حالة خراب، أورد منها 14 مركز صحي على سبيل املثال ال الحصر، 
مشتغلة ألسباب  غير  مراكز صحية  عدة  هناك  بأن  التقرير  وأضاف 
تأهيل  بالسهر على  متعددة ومتنوعة. وأو�سى املجلس و3ارة الصحة 

البنيات التحتية للمنشآت الصحية.

وشكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد الو3ير، للرد على التعقيب.

اوسيد و3ير اوصحة:

هاذ ال�سي ربما راه قلنا قبل ما تقولوه للمجلس، وأنا أحترم املجلس 
اللي قال صحيح، مشاكل »التدبير والحكامة« اللي ربما أنا ما متفقش.. 
االختالالت واملشاكل اللي جات في التقرير ولكن ما متفقش على األرقام، 
فمثال هاذ التقرير خاص غير املواطن يعرف هاذ القضية، التقرير يهم 

2013، تقدم في 2015، راه عام ونصف.

فيما يخص التقرير تيدوي على 151 مستوصف ولى مغلق، غير 
ه 74. 

ّ
صحيح، كان ذاك ال�سي صحيح في 2013، إلى حدود اليوم ياال

في 2013 ما كانتش هناك خريطة صحية صحيح، دابا في 2014 عندنا 
خريطة صحية... إلخ.

فالتقرير، أنا ما�سي ضد، أنا ما�سي بوليميكي، عندهم الحق فيما 
يخص الحكامة، وهاذ ال�سي ديما كنت تنقولو أمامكم، السيد املستشار، 

بال ما نحتاجو ال مجلس ال والو.

غير دابا املشكل فاين كاين هو خصنا نتفقو ونتعاونو على الحلول، 
أما التشخيص معروف في املغرب، راه أي و3ير أو أي مسؤول تيجي عندو 
وصل للسقف ديال التشخيص، عارفينو: اختالالت هيكلية عميقة، 

البنيات التحتية، املوارد البشرية، التجهيزات.

دابا خصنا غير األولويات، والتدرج خصو كيفاش يكون باش نمشيو 
تدريجيا، ونتمناو على هللا، ربما تيجيب لي هللا احنا في الطريق الصحيح، 
ما تنحلوش جميع املشاكل، ولكن كيف قلت اإلرادة السياسية واإلرادة 

ديال الو3ارة.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

السؤال اآلني الثالث موضوعه تو3يع املوارد البشرية. الكلمة ألحد 
السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال، تفضل السيد 

املستشار.

املستش ض اوسيد يحفظه بنمب ضك:

بسم هللا اورحمن اورحيم.

شكرا اوسيد اورئيس املحترم.

اوسيد او 3ير املحترم،

اوسيدات واوس دة املستش ضين املحترمي6،

تعاني و3ارة الصحة من خصاص مهول في املوارد البشرية واختالالت 
عميقة في تو3يعها على املستوى الجغرافي ببالدنا. هذا الخصاص الذي 
يقدر بـ 7000 طبيب و9000 ممرض، في الوقت الذي تعرف فيه اإلدارة 
املركزية للو3ارة اكتظاظا في األطر الطبية، حيث نسجل مثال وجود 21 
نتحدث عن مديريات  السكان، ولن  بمديرية واحدة، مديرية  طبيب 
األوبئة  مديرية  الطبية،  والعالجات  املستشفيات  مديرية  منها  أخرى 

ومحاربة األمراض.

اوسيد او 3ير املحترم،

تجدر اإلشارة أن هذه املديريات ال تزال تستقطب دفوعات جديدة 
من األطر الطبية في غياب إستراتيجية واضحة املعالم في القطاع حول 
تدبير املوارد البشرية، وأن العمل بهذه املديريات ال تحتاج إلى هذا الكم 
الهائل من األطباء، وخاصة أن هناك أطر إدارية قادرة على القيام بمهام 

التدبير والتسيير.

لذا، نسائلكم، السيد الو3ير املحترم، عن اإلجراءات التي ستتخذونها 
في هذا الشأن، والتصدي بالتحاق أطباء جدد باإلدارة املركزية.

وشكرا السيد الرئيس املحترم.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض املحترم.

الكلمة لكم، السيد الو3ير، لإلجابة عن السؤال.

اوسيد و3ير اوصحة:

شكرا اوسيد املستش ض املحترم.

كبير  عدد  كاين  معك،  متفقشاي  ما  أنا  اكتظاظ،  ما�سي  أوال، 
في الساحة كاين برامج وطنية  في املديريات، ولكن خصنا نعرفو راه 
بكل  لكم  وأقول  طبيب،  وأنا  املواطنين،  بصحة  مباشرة  عالقة  لها 
تواضع، هاذ املشاكل ما يمكن يحلوها غير األطباء اللي مختصين في 
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 sur( هاذ امليدان. ما يمكنش أنا واحد تيدير واحد البرنامج على الغدد
l‘hypothyroïdie(، وغيجيب لي �سي واحد، ما يمكنش، طبيب وإلى ما 

كانش مختص اشرح لي نشرح لك، ها اللي كاين.

كاين الزيادة صحيح، كان في واحد الوقت منذ االستقالل، وهاذ 
املستشار  السيد  انت،  وكتعرف  األمور،  تنعالجو  واحنا  كاين،  ال�سي 
املحترم، راه واخا نكونو متفقين على التشخيص كيف قلت قبايلة، 
املشكل هو خصني كيفاش نتساعدو على الحلول. راه الحل ما�سي غادي 
تجي لواحد املديرية وتشد 40 طبيب، مزوجين باوالدهم وتقول لهم 

شوف قررت كو3ير كل واحد.. راه ما�سي هذا حل، ما�سي حل.

الصحية،  الخريطة  تدريجيا فيما يخص  الحلول غادين  في  احنا 
فيما يخص التشجيعات ألن دابا كاين طلب عروض باش الناس يطلعوا 

مدراء... إلخ.

النقطة اللي ابغيت نختم بها في هاذ الجواب، هو أنا من الناس اللي 
ضد أنه جميع املسؤولين يكونوا أطباء، واخا اإلخوان األطباء ما يبغيوش 
هاذ الكالم، أنا أقولها. مثال ما تنفهمش اعالش مدير مستشفى يكون 
 )l‘hypothyroïdie( طبيب؟ الش؟ طبيب يفتح، طبيب اللي قلت لك
الغدة، طبيب مثال متبع واحد البرنامج مهم ديال السيدا... إلخ، طبيب 

.)délégué( ديال التدبير ما عندو ما يدير تما ال هو ال

ولهذا، أقول لكم مباشرة بأن هاذي أكثر من شهر، راسلت األمانة 
هاذ  أنه  يبقاش  ما  باش  املرسوم  هاذ  نبدلو  باش  للحكومة  العامة 
على  حكرا  تبقاش  ما  باش  املستشفيات  في  يعني  الطبية  املسؤولية 
األطباء، باش أي واحد مسؤول اللي عندو يعني واحد الكفاءة في التدبير 

والحكامة مرحبا به وألف مرحبا.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد املستشار، في إطار التعقيب.

املستش ض اوسيد يحفظه بنمب ضك:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير املحترم،

ال يختلف اثنان باملجهودات الجبارة اللي تقوموا بها منذ أن حظيتم 
بالثقة املولوية لصاحب الجاللة نصره هللا لتسيير هذا القطاع.

اوسيد او 3ير،

فيما يتعلق بالجهات الجنوبية، وأخص بالذكر جهة واد الذهب- 
لكويرة، مدينة الداخلة، فيما يتعلق بالطب العام، السيد الو3ير، فيما 
يتعلق أيضا باملباراة الجهوية، السيد الو3ير، مؤخرا في املباراة املاضية، 

كان عندنا خصاص ديال ستة ديال األطباء. املباراة الجهوية ربما البعد 
تديروا  الو3ير،  السيد  ابغيناكم،  يدو3وا،  باغين  اللي  األطباء  ديال 
تحفيزات باش اللي ابغى يدو3 املباراة الجهوية في جهة واد الذهب-لكويرة 
يكونو عندو تحفيزات من طرف الو3ارة ديالكم، كانوا عندنا ستة ديال 
ه واحد اللي جا ودو3 ونجح. إذن، ضعنا في خمسة ديال 

ّ
الخصاص، ياال

األطباء.

اوسيد او 3ير املحترم،

فيما يتعلق بالجراحة. السيد الو3ير، هاذي سنين والداخلة، مدينة 
الداخلة، وهلل الحمد، اليوم فيها 170 ألف ساكنة أو 180 ألف ساكنة، 

عندنا جراح واحد.

ثالثة،  دار غير عمليتين وال  إذا  الو3ير، هذا غير معقول،  السيد 
كيفاش؟ إذن ما يمكنلوش يواصل.

إذن، نلتمسو منكم، السيد الو3ير، باش تزيدونا جراح هللا يجا3يكم 
الداخلة،  ملدينة  االلتفاتة  واحد  درتو  بأنه مؤخرا  ونشكروكم  بخير، 

3دتونا كان عندنا واحد البناج، والو عندنا ثالثة، نشكركم باملناسبة.

اوسيد او 3ير،

فيما يتعلق باملعدات الطبية، كاين الخصاص...

اوسيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت، السيد املستشار، آسف.

الكلمة للسيد الو3ير للرد على التعقيب ربما في بضع ثوان.

اوسيد و3ير اوصحة:

بعجالة، انت أشرت لها النقائص كاينة، هنا التدرج، مثال في الداخلة 
وانت عارف بأن السكانير مثال، كنتو كتناديو به.. بعض األطر كاين.

السابقة  الحكومة  لك  أقول  يا سيدي،  التحفيزات،  فيما يخص 
كانت في و3ارة الصحة عندها واحد الفلوس، ابغات التحفيزات، دابا 
غير جيبوا لنا مع من غنتفقو، أشنو هي التحفيزات؟ أنا أقول التحفيزات 
في املناطق النائية وهذا، تيجي واحد وتيقول لك، آ، السيد الو3ير، 
املنطقة النائية إلى خرجت غير في الدار البيضاء احداها منطقة نائية، 
وإلى فرقناها كل�سي غيجيوهم 50 سنتيم وال درهم للواحد، ما ابقاش 

تحفيز.

دابا املشكلة حتى احنا بيناتنا، وهذا الو3ارة السابقة ما فرقتش ذاك 
ال�سي، أنا قرب لي غادي نم�سي ربما ما يتفرقش ذاك ال�سي، احنا نبقاو. 
راه تنقول لكم خصنا نتساعدو بإجراءات عملية ملموسة نطبقوها، أما 
التشخيص معروف، كل�سي اللي تيجي تيقول لك خصك التحفيز، دابا 

التحفيز تنقولوه، والفلوس كاينين، ولكن كيفاش نفرقوهم؟ هللا أعلم.

هذا هو املشكل، راه ما�سي مشكل و3ير، راه حتى احنا تنتناقشو، 
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تنتفاوضو وتنديرو.. دابا غير خصنا نفهمو أشنا هو التحفيز، تتقول ل�سي 
واحد تيقول لك ال أسيدي اعالش ابغيتي تسيفط... حتى الدار البيضاء 

راه غير قريب... إلخ. حتى احنا عندنا...

اوسيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت، السيد الو3ير.

السؤال اآلني الرابع موضوعه تداعيات السماح للتقنيين الخواص 
الكلمة ألحد  العمومية.  الوظيفة  مباريات ولوج  باجتيا3  التمريض  في 
السؤال،  لتقديم  واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املستشارين  السادة 

تفضل.

املستش ض اوسيد جم ل ب نهير:

اوسيد اورئيس،

اوسيد او 3ير،

اوس دة املستش ضين املحترمي6،

اوسيد او 3ير،

في األمس القريب، وبالضبط يوم 12 أبريل 2015، سمحت و3ارتكم 
للتقنيين الخواص في التمريض اجتيا3 مباريات ولوج الوظيفة العمومية، 

وقد أثار هذا اإلجراء حفيظة الشغيلة الصحية.

ولهذا السبب، نسائلكم، السيد الو3ير املحترم، عن األسباب التي 
في تداعياته على طلبة وخريجي  القرار؟ وهل فكرتم  تقف وراء هذا 

املعاهد الوطنية؟

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض.

الكلمة لكم، السيد الو3ير.

اوسيد و3ير اوصحة:

شكرا اوسيد املستش ض املحترم.

األسباب التي تقف وراء هذا القرار هي سببين:

السبب األول هو قانوني، هو القانون 13.00 اللي تصوت عليه في 
هاذ الغرفة املحترمة هاذي سنين وسنين.

 3 ديال  املرسوم  هاذ   ،2012 أكتوبر   3 ديال  مرسوم  كان  ثانيا، 
أكتوبر 2012 تيعطي تكافؤ الفرص، وكاين سبب دستوري، الدستور 
تيقول تكافؤ الفرص للجميع. أعباد هللا واش هاذ ال�سي شريحة ديال 
الناس اللي تيجيو يدو3وا املباراة من ممرضات وممرضين، ما�سي هما 
أبناؤنا؟ ما�سي هما أفراد عائلتنا؟ ما�سي هما قبل كل �سيء مغاربة؟ هاذ 

الناس خالفا ملا يقال وما يشاع، هاذ الناس ما اعطيناهمش الولوج إلى 
الوظيفة العمومية، هاذو غير مكناهم باش يدو3وا املباراة، غير كيقولوا 

واللي احسن غادي ينجح في املباراة، أشنا هو املشكل؟

ولهذا، غير »البالصة كاينة لكل�سي« هاذ 100 املناصب املالية اللي 
يدو3 عليهم املراذة اللي قلت 15 ماي، خصك تعرف، السيد املستشار 
باقي   ،2014 من  شايطة  املمرضين  ديال  منصب   100 هاذ  املحترم، 
املبارات  تندو3و   2014 من  يعقل  وكيفاش   ،2015 ديال  ما قسناش 
 ،2014 2015 باش نعمرو ديال  في  املباراة  والباليص خاويين، و3دنا 

ونديرو )grève( اعالش يدو3وا الخرين، وهي هاذي ما ندير ما تدير.

شكرا السيد املستشار املحترم.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد املستشار، في إطار التعقيب.

املستش ض اوسيد جم ل ب نهير:

السيد الو3ير،

والخريجين  املمرضين  الطالب  أفعال  ردود  نتجاهل  أن  يمكن  ال 
تعرفه  الذي  االضطراب  وكذلك  الصحي،  الجسم  مكونات  ومختلف 
املعاهد العليا للتمريض، إذ تمت بعض األحيان مقاطعة الدراسات 

والتداريب.

لذلك، ال يمكن أن ننكر أن قرار الو3ارة للسماح للتقنيين الخواص 
في التمريض الجتيا3 مباريات ولوج الوظيفة العمومية سيخلق صعوبات 
عديدة، خاصة وأنه ال يمكن التساوي بين خريجي املعاهد الخاصة التي 
تظل تابعة للتكوين املنهي، والتي يخرج منها التقنيين، وبين معاهد الدولة 

التابعة للتعليم العالي التي يخرج منها ممرض مجا3 من الدولة.

امتحانات  ألن  االمتحانات،  مستوى  على  الواضح  التباين  كذلك 
املعاهد الخاصة تفتقد املراقبة من طرف و3ارة الصحة، في حين أن 
معاهد الدولة تتكلف و3ارة الصحة باالمتحانات، فضال عن أن الولوج 
إلى معاهد الدولة يشترط اجتيا3 مباراة االنتقاء، ثم االختبار الكتابي 

واالختبار الشفوي، باملقابل املعاهد الخاصة ال تشترط املباراة.

مالحظة أخرى، البد من اإلشارة إلى أن هذا القرار يعكس تناقض 
مرتبط  سابقا  التزاما  نفسها  على  قطعت  التي  الحكومة  لدى  واضح 

باملعادلة العلمية واإلدارية وإحداث درجات خارج السلم.

شكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.
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الكلمة لكم، السيد الو3ير.

اوسيد و3ير اوصحة:

غير بعجالة، إلى امشينا في هاذ الخطة هاذي حتى الناس اللي تيدو3وا 
الباك دابا في )le privé( غادي نحبسوهم ما يمشيوش.. يعني راه هاذ 
ال�سي اللي تنقولو خصنا غير نتفاهمو، وحتى اللي تيدو3وا البكالوريا 
تيقراو في )le privé(، حتى هما غادي نحبسوهم نقولو لهم راه ما كاينش.

استقبلت  أنا  تواضع،  بكل  شخصيا  تنقول  اللي  أنا  سيدي،  يا 
الحوار  ه قبل ما ندخل، كانوا هنا غير بسرعة، احنا 

ّ
ياال التنسيقية 

ما  نجلسو،  غير  مشاكل  عندكم  اوليداتي  جيو  لهم  تنقول  مفتوح، 
كاين.. ادويو فاش ما ابغيتو. قبل ما نجي هنا هاذي 15 يوم سيفطوا لي 
رسالة، تيقولوا لي فيها أن هاذ املشكل فيما يخص القانون الداخلي، فأنا 
كعميد كلية الطب اللي كنت فيها، لقيت عندهم الحق، بال ما نستقبلهم 
اعطيت التعليمات قلت لهم هذا ظلم، ظلمناهم، يعني احنا مستعدين 

للحوار، الش؟

ملي تتقول، السيد املستشار، دايرين مثال ما تيقراوش، راه خصك 
ال�سي غير لهم، تنقول لهم  إلى تنقول هاذ  أنا  تيقراو،  الثلثين  تعرف 
سيروا أوليداتي تقراو، وآجيو نهار غنسد عليكم الباب ما نستقبلكمش 

وما كاينش الحوار، هذاك ال�سي متفقين.

لكم طلبوا  تنقول  نتناقشو،  آجيو  الحوار  الحل؟  أشنو هو  ودابا 
الطلب األول  طلبات، بال ما يجيو عندي ولبيناهم فيما يخص مثال 
تيقول لك اعالش اللي غيسقط ما عندوش الحق في دورة استدراكية، 
قلنا لهم هذا حقهم، أنا كعميد الكلية ما يمكنش نصبر على هاذ ال�سي، 

اعطيناه لهم... إلخ.

 année( فتنقول لهم دخلوا باش غنتناقشو، تيقول لك ال، يدير
blanche(، إيوا إلى ابغاها ذاك ال�سي آش غادي نقول لك، راه الثلثين 

تيقراو، إيوا اعالش الخرين تيقراو؟ ونتتمناو يكون خير إن شاء هللا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

على  الصحية  الخدمات  تو3يع  الخامس موضوعه  اآلني  السؤال 
السادة  ألحد  الكلمة  والقروية.  الحضرية  واملناطق  الجهات  جميع 
ال�سي  تفضل  السؤال،  لتقديم  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين 

القاسمي.

املستش ض اوسيد املصطفى اوق سمي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة او 3ضاء،

اوسيدة واوس دة املستش ضو6 املحترم 6،

ينص دستور اململكة في الفصل 31 على أن تعمل الدولة واملؤسسات 
العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل املتاحة لتيسير 
أسباب استفادة املواطنين واملواطنات على قدم املساواة من حق العالج 
والعناية الصحية والحماية االجتماعية والتغطية الصحية والتضامن 

التعاضدي واملنظم من لدن الدولة.

الصحية  الظروف  لتحسين  قناة  تعتبر  الصحية  العدالة  أن  كما 
ومؤشرا لتقييم أداء الحكومات، وبالتالي فإن القرارات التي تتخذ على 
مستوى السياسة العامة في كل من املجالين االجتماعي واالقتصادي 
قد تؤثر ال محالة تأثيرا كبيرا على الصحة العمومية. ونتيجة لذلك، 
فإن تقييم اآلثار الصحية قد يصبح له دور رئي�سي في اتخاذ القرارات 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتربوية والبيئية.

لذا، نسائلكم السيد الو3ير:

من  والحد  ملعالجتها  االختالالت  ومواطن  الضعف  مكامن  هي  ما 
التدهور والبأس الصحي املؤدي إلى حرمان آالف املواطنين، إن لم أقل 

املاليين من حقهم الدستوري واإلنساني في ولوج العالج واألدوية؟

وما هي التدابير املزمع اتخاذها لتو3يع الخدمات الصحية بجميع 
يحقق  بما  والقروية  الحضرية  واملناطق  الجهات  جميع  على  أنواعها 

العدالة واملساواة في تو3يع الخدمات؟

والنشاطات  البرامج  لدعم  علمية  وبحوث  دراسات  هناك  وهل 
والخدمات بما يحقق أهداف السياسة الصحية العامة وإلعادة هيكلة 
القطاع الصحي بما يهدف توسيع الخدمات الصحية لجميع املواطنين 

وفقا ألحدث الوسائل واألساليب والتقنيات العلمية املتطورة؟

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد الو3ير.

اوسيد و3ير اوصحة:

شكرا اوسيد املستش ض املحترم.

األسئلة ديالك مهمة جدا بكل صراحة، غير هي كبرى، مثال ناخذ 
منها ثالثة، تتطرحوا السؤال اللي تيهم مكامن ضعف وموطن االختالالت 
هناك  هل  الثالث  والسؤال  ملعالجتها،  التدابير  الصحية،  للمنظومة 

بحوث علمية لدعم برامج الصحة؟

راه جوج  معايا  متفق  انت  ولكن  كلها مهمة جدا،  أسئلة  فهاذي 
دقائق وال 3 راه ما يمكنش لي نجاوبك في هاذ ال�سي، أنا غادي ناخذ جوج 

وال ثالثة ديال النقط.

 74 من  أكثر   2014-2012 من  التحتية  البنيات  لك  تنقول  أوال، 
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مؤسسة صحية شغلت، 74، املستشفى الجامعي ديال وجدة، جوج 
مستشفيات جامعية ديال أمراض الدم ديال فاس وديال مراكش، 45 
مؤسسة صحية أساسية، 7 مستشفيات إقليمية محلية، 16 مركز 
لتصفية الدم، 74 هذا مجهود، هاذ ال�سي 3اد على الصعيد الوطني 

األسرة بـ %6.

هذا  صحيح،  كاف  غير  مجهود  سرير،   1200 3دنا   2014-2012
مجهود ما�سي تنقولو غير بوحدنا، راه حتى الحكومات السابقة خدمت 

كل واحد كان تيجيب اللي في جهدو.

النقطة الثانية هي التجهيزات البيوطبية، القرار اللي اتخذ، املجهود 
االستثنائي ديال هاذ )RAMED (، مثال هو واحد املبلغ مالي استثنائي 3ائد 
بـ 800 مليون درهم ومليار درهم باش نحسنو اإلجرءات في املستشفيات 

.)RAMED( بالتجهيزات البيوطبية، خاصة نظام

ثالثا، تتدوي على املناطق القروية، هي املستشفيات املتنقلة، راه 
حيدنا املستشفى اللي اخدم لهيه، راه غيبدا تنظن في يومين وال 3 أيام 

غيبدا في الحو3... إلخ.

كاين األدوية اللي نقصنا لـ 1700 دواء، وأعدكم بلي املشكل ديال 
)l‘hépatite C( االلتهاب الكبدي من نوع C اللي تيدير الدواء ديالو مليون 
درهم غادي يبقى يتباع في املغرب بصفر درهم، غنصنعوه ونبيعوه بـ 
 ،)l’ANAM ( 3000 درهم، والبارح كان عندي املجلس اإلداري ديال
 le remboursement de( في  غندخلوه  باش  وتنوجد  وتجمعت 
l‘ANAM(، وأقولها قوال وفعال إن شاء هللا أنه املغرب غادي يكون البلد 
األول اللي غيكون بدون التهاب كبدي من نوع C، اللي خصكم تعرفوا 
كاين 625 ألف مواطن ومواطنة اللي عندهم هاذ االلتهاب الكبدي اللي 

تيم�سي لــ )la cirrhose(، اللي تيم�سي لـ )le cancer(... إلخ.

هاذي مجهودات ربما غير كافية، صحيح، النقائص، ولكن في ظرف 
وجيز راه ما يمكنش نخلقو �سي معجزة، دائما أركز على التدرج.

وشكرا لكم.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد املستشار، في إطار التعقيب.

املستش ض اوسيد املصطفى اوق سمي:

شكرا اوسيد او 3ير.

اوسيد او 3ير،

النسبة املئوية اللي تكلمتو عليها ديال بعض املؤسسات الصحية 
بحكم أنني أنتمي إلى مدينة سطات العزيزة، لم أسجل ولو 1% ديال هاذ 
املستشفى الجهوي املوجود في سطات، وخير دليل الحالة التي أصبح 

عليها املستشفى، السيد الو3ير، ربما راكم كتعرفوها، ال ير�سى عليها 
أي مغربي باستثناء الحكومة، ربما هي راضية على ذاك الوضع، اعالش؟ 
 ،)Hibapress( ديال   )les vidéos( الو3ير،  السيد  راكم شفتو،  ربما 

فضالت القطط تحت األسرة.

هذا ماذا يعني هذا، السيد الو3ير؟ الساكنة ديال سطات تعتبره 
حاليا هو استهزاء بهاذ املنطقة هاذي، ألن ال يعقل وال نقبل رغم أن 
الجهوي واملجلس اإلقليمي كتدعم  الكبيرة ديال املجلس  املجهودات 

الو3ارة ديال الصحة.

والوحدات املتنقلة اللي تكلمتو عليها، السيد الو3ير املحترم، املجلس 
الجهوي ديال جهة الشاوية-ورديغة شاري ثالثة الوحدات متنقلة منذ 
4 سنوات، ولم تحرك ولو يوم واحد، أي تفسير هذا، السيد الو3ير؟ 

كيفاش غتقول لي هاذ؟

املستشفى الجهوي منذ سنين ال يتوفر إال على سكانير واحد، وهو 
غير مشغل. كيفاش هاذ.. واملستشفى الجهوي يعني راه عندو 4 األقاليم، 
واملدينة فيها غير 220 ألف ديال الساكنة، السكانير كيجي وكيقول ليه 
سير، كيصيفطوه عند )privé(، وهاذ ال�سي ما�سي أول مرة طرحناه، 

يعني كنا نتسناو.. السؤال طرح عدة مرات.

اوسيد او 3ير،

راه الحالة اللي كيتواجد عليم املستشفى ديال سطات، أرجوكم غير 
تكون واحد البادرة غير صغيرة.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار، انتهى الوقت.

تفضل، السيد الو3ير، عندك بعض الثواني.

اوسيد و3ير اوصحة:

أنا  ما�سي غادي نقولو حا�سى وهلل أنه نستهزؤو بموالين سطات، 
تنقول لك كلهم في قلبي، وتنديرو املجهود وإن شاء هللا يد في يد غادي...

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

السؤال اآلني السادس موضوعه وضعية مرممي وصانعي ومركبي 
األسنان باملغرب في ظل مشروع القانون رقم 25.14 املتعلق بمزاولة مهن 
محضري ومناولي املنتجات الطبية. الكلمة ألحد السادة املستشارين من 

فريق التجمع الوطني ألحرار لتقديم السؤال.
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املستش ض اوسيد محمد اوبك ضي:

شكرا اوسيد اورئيس.

إخ اني املستش ضين،

اوسيدتي6 املستش ضتي6،

سؤالي، السيد الو3ير، هو يأتي في النطاق التالي:

إن و3ارة الصحة قد أعدت مشروع قانون رقم 25.14 يتعلق بمزاولة 
طرف  من  عليه  املصادق  الصحية  املنتجات  ومناولي  محضري  مهن 
مجلس الحكومة بتاريخ 2015/02/26. هذا املشروع الذي يهم بشكل 
باملغرب،  األسنان  ومركبي  وصانعي  ملرممي  الوطنية  الجمعية  مباشر 
نظرا لكونها من أهم املتدخلين في قطاع صحة الفم واألسنان إلى جانب 

مؤسسات الدولة وشركاء آخرين في املهنة، كأطباء ومصحات األسنان.

وحيث أن القانون املذكور جاء بنصوص قانونية واضحة تتعلق 
يستغل  جديدة  ملرحلة  تأسيسا  واحترامها  االختصاصات  بمسألة 
فيها جميع الشركاء بشكل متناغم خدمة ملصلحة املواطن الصحية 

واالجتماعية.

نسائلكم، السيد الو3ير، حول مدى استشارتكم للشركاء في هذا 
املذكور، خصوصا وأن  القانون  إعداد مشروع  الحيوي قبل  املجال 
الجمعية الوطنية ملرممي وصانعي ومركبي األسنان باملغرب قد سبق لها 
أن راسلتكم مرارا من أجل إعطاء رأيها ومالحظاتها في املوضوع، ولم يتم 

االستجابة لطلبها.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

السيد الو3ير، لإلجابة عن السؤال.

اوسيد و3ير اوصحة:

شكرا اوسيد املستش ض.

ما تاخذهاش مني.. وغادي نقول لك هاذ ال�سي غير صحيح تماما، 
شبه  املهن  جميع  به  تيناديو  دائما  كان  قانون  مشروع  هاذ  تماما، 
الطبية، القانون 25.14 الذي صادقت عليه الحكومة في 26 فبراير 
2015، تمت صياغته -أقول- بطريقة تشاركية، وأنا غادي نأكد ذلك، 
مع جميع محضري ومناولي املنتجات الطبية اللي هما اللي كانو كيطالبوا 

به، كيفاش؟

أوال الجمعية ها هي الرسالة كتبت لها يوم 20 أبريل 2012، رسالة 
هاذي  الرسالة  قانون،  مشروع  يخص  فيما  االستشارة  منها  أطلب 
غير )c’est une copie(، ولم أتوصل بأي جواب، ربما غادي نقولو ما 

وصالتش، أنا جايك.

ثانيا، كان في برنامج تلفزيوني طلبوا مني نستقبلهم، قلت لهم نهار 
االثنين آجيو عندي، استقبلتهم يوم االثنين، كيف قلت، في ذاك الوقت 
في مارس، استقبلتهم أنا شخصيا، وما�سي كانوا غير مرممي األسنان، أقول 
 les1aides1pharmaciens(،( ألن هاذ ال�سي تيهم بزاف ديال املهن، الناس

les assistants((... إلخ، كان نقاش واعطاوني بعض املعلومات.

ثالثا، طلبت من املديرية ديال األوبئة اللي تتبع هاذ املشروع قانون، 
استقبلتهم مديرية األوبئة.

أخيرا، املشروع قبل ما تتم املصادقة عليهم في مجلس الحكومة، 
وتتعرفوا، السيد املستشار املحترم، أنه تيتنشر في البوابة ديال األمانة 
العامة للحكومة، تيبقى شهر باش الناس يقولوا أشنو هما املشاكل 
ديالهم، وهاذ الجمعية اللي تتدوي عليها وال النقابة، راه هما 4، كاين 
4 الجمعيات ونقابة، ولو كلمة واحدة ووحيدة، اللي كان في االستشارة 
اللي اكتب لألمانة العامة هما شخصين مرممي األسنان، داروا بعض 

املالحظات، الجمعية كانت غائبة تماما.

أنا شخصيا توصلت بهاذ املقترحات اللي تتدوي عليهم، سيفطتهم 
لي، توصلت بهم للو3ارة يوم الجمعة 18 أبريل، واملشروع صادقت عليه 

الحكومة 26 فبراير، يعني توصلت شهرين من بعد.

أنا ما يهمنيش ما�سي باش نقول لك ما دايروش، أنا مستعد، تنقول 
الحكومة صادقت عليه راه غيدو3 في الغرفة األولى، ويجي للغرفة الثانية، 
إلى عندهم أفكار، وأنا مستعد نستقبلهم بوحدي، معكم، نبدلو هاذ 
القانون ما كاين مشكل، واليني باش يتقال بطريقة غير تشاركية أرفض، 
ألن عندي وثائق، واستقبلتهم أنا شخصيا ومديرية األوبئة، فهاذ الكالم 

ما كاينش منو.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم السيد املستشار، ما عندكش �سي تعقيب؟ ربما حتى 
الو3ير ما عندوش �سي رد على التعقيب، ما دام ليس هناك تعقيب.

السؤال اآلني السابع موضوعه وضعية الطلبة في مدارس املمرضين. 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي لتقديم السؤال.

املستش ض اوسيد عبد اوسالم اولب ض:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة او 3ضاء،

اوسيد او 3ير،

سمعة  يشرف  ال  مؤسفا  وضعا  املمرضين  مدارس  طلبة  تعيش 
بالدنا، وأنتم أدرى بما التزمتهم به في نظام اإلجا3ة/الدكتوراه/املاستر.
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فماذا ستفعلون، السيد الو3ير، لفك هذه العقدة، سيما وأصبح 
مجموعة من الطلبة مهددين إما بسنة بيضاء وربما هناك من يقول 

الطرد؟

فهل ترضون، وأنتم أستاذ، أنتم صاحب الحرفة وترضون بأبنائكم 
يعيشون في هذه املحن؟

شكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد الو3ير.

اوسيد و3ير اوصحة:

اوسيد املستش ض املحترم،

تنظن هاذ السؤال تطرح قبايلة، واليني ما فيها باس بطريقة أخرى. 
أنا ما تنرضاش، قلت لي واش.. بالعكس راه ابحال اوليداتنا، هاذوك 
اوليدتنا، خصنا نمدو لهم يدينا، أقول لهم من هاذ املنبر ألن بعد راه 
الفئة اللي السنة البيضاء واللي ما تيقراوش قالئل جدا باش نوضح 
األمور، هذا ما�سي باش يعني هاذو راه عندهم الحق، هاذو عندهم.. احنا 
بالعكس تنقولو لهم دابا أشنو هو املشكل؟ هذا مرسوم، دابا هاذ الناس 

غير ما وظفناهمش، يا عباد هللا هاذو غير اعطينا لهم يدو3وا.

ثانيا، راه كاين البالصة، ربما في واحد الوقت غيوقع، أنا تنقول لك 
احنا تندويو على هاذ 100 الباليص اللي واقعة عليهم هاذ القيامة كلها، 
هي 100 ديال الباليص ديال 2014، دابا ما افهمتش 2014 دو3، ال في 
2014 دو3نا املباراة األولى، املباراة الثانية، شاطوا لنا املناصب، دو3نا في 
2015 باش )pour rattraper( هاذوك ديال 2014، ونديرو.. هاذ ال�سي 

راه غير معقول.

معقولة  تيطلبوا مسائل  لك  تنقول  أنا  اوليداتي،  راه  تنقولها  أنا 
راه وافقت عليها بدون ال إضراب وال.. تنقول لهم سيروا دخلوا، آجيو 
تجلسوا، العيب علي راه واحد السيدة جات التنسقية هنا اخذيت رقم 
التلفون، واعدتهم، عاودثاني املبادرة غتجي مني أنا شخصيا، غير نرجع 
من السفر إن شاء هللا غنعيط لهم وغنجلس معهم وغنشوف أشنو هو 

املشكل، بالعكس ما كاين حتى �سي.. يعني كيفاش غنحلو هاذ ال�سي؟

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة للسيد املستشار، تفضل ال�سي اللبار.

املستش ض اوسيد عبد اوسالم اولب ض:

شكايات  اليوم،  املفاهيم.  نوحد  أن  علينا  الو3ير،  السيد  أظن، 
هؤالء الطلبة تقول ال يعقل بأنهم يلجون مدارس املمرضين بعد امتحان 
بمعدل  والنجيبات  النجباء  والطالبات  الطلبة  إال  يقبل  وال  عسير، 
مرتفع، هناك الكتابي وهناك كذلك الشفهي، وهل يقبل بأن يتساووا 

في امتحان التخرج؟

احنا، السيد الو3ير، في التعليم تنقراو االبتدائي في الخصو�سي، 
وملي تيجي اإلعدادي تيكون امتحان موحد، كنجيو للباكالوريا تيقرا في 
املعاهد الخصوصية وملي كيجي المتحان البكالوريا باش تكون عندو 
قيمة تيكون امتحان ما بين الخواص والعمومي موحد، هاذو تيدو3وا 
احنا  ألننا  الخصو�سي،  في  ابغاو  اللي  تينجحوا  بوحدهم،  االمتحان 

كنشجعو.

يمكن لنا نلعبو في التعليم، السيد الو3ير، وما نلعبوش في الناس 
غير  يضرب  باش  بنادم،  ديال  الصحة  في  يخدموا  باش  كنأهلوهم 

)injection( واحد الشوكة باش يضربها ما كيعرفش.

اآلن الو3ارة كتعاني من خصاص، عندنا 3000 تيخرجوا في العام 
ديال املمرضين، واحنا كندخلو 1000، حتى معاناة املمرضين ما ابقاتش 

اآلن.. تكاثرت، املمرضين ما ابقاوش، السيد الو3ير.

الصحة،  لو3ارة  العز  ونعطيو  نشجعوهم  اوليداتنا، خصنا  هاذو 
ما يمكن�سي من هب ودب يدخل لو3ارة الصحة، ما يمكنش أنه دخل 
للقطاع الخصو�سي بـ 10 وواحد دخل بـ 15 و 16 عاد تقبل، إذن ما 

تساوينيش معهم باش ما نغلطوش املفاهيم.

التخرج  مباراة  يدو3  الخصو�سي نشجعوه، ولكن  القطاع  أنا مع 
ما عندهاش  اللي  أفواج  كندخلو  نكونوشاي  ما  باش  ابحال،  ابحال 
يتقبل  ال  اإلنسان،  مع جسم  كيتعاملوا  وهما  علمي، سيما  مستوى 
الخطأ، ما يمكن لي�سي نعطيك )groupe sanguin( ديال »A« نعطيه 

.»O« مثال لـ

هللا يجا3يك بخير، السيد الو3ير، هذا خصو التدخل ديالكم كيف 
كنعرفوكم، خصنا تدخل باش نصفو هؤالء.

شكرا السيد الرئيس، أستسمح.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار، انتهى الوقت السيد املستشار، شكرا.

تفضل السيد الو3ير.

اوسيد و3ير اوصحة:

غير عموما متفقين.



 99 الجريدة الرسمية للبرملانعدد31 - 126رمضان14361 )113يوليو201513( 

السيد املستشار املحترم، راه ملي تندويو على القطاع الخصو�سي 
 94 هما  راه   ،)Accrédité( املعتمد  الخصو�سي  القطاع  على  تندويو 
اللي معتمدين، راه ما�سي تناخذو،   26 ه 

ّ
ياال مدرسة، وكناخذو منهم 

كيف قلتي انت، الصحة غير تنخربقو.

ثانيا، غير تنفكرك، السيد املستشار املحترم، أنه جل الناس اللي 
خدامين في )le privé( هما هاذ الناس اللي تتدويو عليهم، كنا تنعرفو 
امشينا لـ )les cliniques(، ما يمكناش نديرو عاودثاني كل�سي، هذا يعني 

)les cliniques( راه غير تيقتلوا على حساب هاذ.

وأنا  لألرض،  نجلسو  تيحتاج  بال..  تيحتاج  ال�سي  هاذ  تنظن  راه 
مستعد وواحد يسمع لآلخر، ونشوفو أشنو هما املشاكل، تنقول لك 
بعض املشاكل اللي ثاروها أنا فضيتها، ساليناها قلنا لهم عندكم الحق، 
قلنا لهم آجيو تجلسوا بدون شروط نتناقشو جميع املشاكل، أشنو هو 

املشكل؟

ما  نم�سي،  فوقاش  نعرفش  ما  سفر،  غدا  عندي  لك  قلت  راه 
نعرف فوقاش غادي نرجع، إيوا إن شاء هللا ملي غادي نرجع يحن هللا. 
بالعكس، املوعد راه السيدة راه اخذينا الهاتف واخذات الهاتف ديالي، 
ووعدتها أمامكم أنه أنا غادي نحلو هاذ املعضلة، واليني خاص نقاش... 

اللهم للجميع.

اوسيد ضئيس الجلسة:

السؤال اآلني الثامن موضوعه معاناة الساكنة مع مديرة املستشفى 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من  اإلقليمي السقاط بعين الشق. 

فريق التجمع الوطني لألحرار لتقديم السؤال.

املستش ض اوسيد محمد املفيد:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيدين او 3يرين،

اوسيدة واوس دة املستش ضين املحترمي6،

اوسيد او 3ير املحترم،

بدون مجاملة تبذلون مجهودات جبارة في سبيل االرتقاء بالخدمات 
املواطنات واملواطنين، مجهودات ال ينكرها إال  إلى  الصحية املقدمة 
جاحد، لألسف هناك بعض لوبيات اإلدارة التي ال3الت -لألسف- تفرمل 
املستشفى  مديرة  الحصر  ال  املثال  سبيل  وعلى  اإلصالح،  مجهودات 
ضعف  من  تعاني  اليوم  فالساكنة  الشق،  بعين  السقاط  اإلقليمي 

الخدمات الناجمة عن سوء التسيير والتدبير وسوء املعاملة.

اوسيد او 3ير املحترم،

متى ستتدخلون إلنقاذ هذا املستشفى اإلقليمي؟

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد الو3ير.

اوسيد و3ير اوصحة:

شكرا اوسيد املستش ض املحترم.

بعجالة، فأنا ما�سي متى تتدخل؟ تدخلت، ألن مهمة التفتيشية منذ 
البارحة، واليوم كذلك في هاذ املستشفى ملي غادي يجينا التقرير إن 
شاء هللا ندرسوه مع املهنيين وفي الو3ارة وناخذو اإلجراءات والتدابير 

الال3مة ونتمناو...

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم السيد املستشار في إطار التعقيب.

املستش ض اوسيد محمد املفيد:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير املحترم،

نعرف جيدا أنكم تبذلون قصارى جهدكم في إصالح القطاع الذي 
تشرفون عليه رغم معاناتكم مع اللوبيات، فمجهوداتكم ال يمكن أن 
ينكرها إال جاحد -كما قلت- لكن في إطار مساعدتكم، نريد أن نبلغكم 
أن هناك بعض املسؤولين الذين ال يواكبون سياستكم، وعلى رأسهم 

هذه املديرة بمستشفى السقاط بعين الشق بالدار البيضاء.

املواطنون واملواطنات جد مستاؤون، وأرادوا القيام باحتجاجات 
ضد حرس األمن الخاص الذي تحميه هذه املديرة رغم اعتدائه على 
من  البرملانيون  بعض  تدخل  وعندما  العالج،  تتوسل  عجو3  سيدة 
واجهتهم،  معين،  حزب  أقول  ال  البيضاء،  بالدار  األحزاب  مختلف 
السيدة الو3يرة، مواجهة من املستحيل أن تصدر عن مسؤولة بنوع من 

االستهانة والالمباالة دون حياء.

اوسيد او 3ير املحترم،

ما نريد التأكيد عليه هو أن هذه املسؤولة ال تليق بهذا املنصب، 
تفاديا ملا يمكن أن يترتب عن سلوكاتها مع املواطنين واملواطنات، ألنها ال 

تعي ما تقول بكونها لها الحماية الكاملة، وال يمكن أن يمسها أحد.

اوسيد او 3ير،

البرملانين، فهي  لقد كانت هذه السيدة محط أسئلة العديد من 
هناك  وضعها  الذي  هو  ديوانكم  ورئيس  حزبكم  أن  عالنية  تصرح 
وتتحدى الجميع. نحن نعلم أنكم فوق كل هذه االعتبارات، ولكن البد 
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من وضع حد ملثل هذه التصرفات التي ال تليق بمديرة تعمل في القطاع 
الصحي، ونطالبكم مرة أخرى باتخاذ التدابير الال3مة في حق املعنية كما 

هو معهود فيكم.

وشكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض.

الكلمة للسيد الو3ير إلى كان عندكم �سي رد على التعقيب.

اوسيد و3ير اوصحة:

اوسيد املستش ض،

أنا قلت لك مهمة تفتيشية كاينة، هاذي أوال غادي ناخذو إجراءات 
على حساب ملي غادي نشوفو التقرير.

ثانيا، أؤكد أمامكم أنه هاذ القطاع، قطاع الصحة، ما تندبروهش 
ترشيحات  كتعرف  حزبك،  ال  حزبي  ال  كاين  ما  سياسوية،  بطريقة 
تتكون، كاين ربما اللي عندو �سي حاجة يجيبها، أما أنا تنقول لك، ودابا 
ملي غادي تجي املفتشية تعطينا التقرير غادي ناخذو اإلجراءات الال3مة، 
واللي ابغى يقول �سي حاجة راه محمي، راه مدير الديوان، راه الو3ير، راه 

هذاك ال�سي سوقو، كل واحد يتحمل املسؤولية ديالو.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

السؤال التاسع موضوعه وضعية األمراض العقلية ببالدنا. الكلمة 
ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم السؤال، تفضلي 

السيدة املستشارة.

املستش ضة اوسيدة وطيفة اوزي اني:

اوسيد اورئيس،

اوسيدة واوسيد او 3ير،

اوس دة املستش ضو6،

يتبين من خالل التقرير الذي أعده املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
حول الصحة العقلية وحقوق اإلنسان، النقص املهول في عدد األطباء 
النفسانيين واملمرضين األخصائيين، إذ ال يتعدى عدد األطباء بالقطاع 
العام 172 طبيبا و131 طبيبا بالقطاع الخاص، مو3عون على جهات 
الدار  في محور  يتواجد منهم %54  املغرب بشكل غير متكافئ، حيث 
البيضاء الرباط، وأن هناك مؤسسات ال تتوفر إال على طبيب نفساني 

واحد.

وعالوة على نقص األطباء واألطر املتخصصة في معالجة ومواكبة 
املر�سى، فإن املؤسسات االستشفائية ال يتجاو3 عددها 27 مؤسسة 

جلها في أوضاع يرثى لها، إذ ال تتوفر على أبسط شروط األمن والسالمة، 
للقيام  النف�سي  الطب  ملؤسسات  الضرورية  العمل  لوسائل  وتفتقر 

باملهام املنوطة بها.

لهذا، نسائلكم، السيد الو3ير، عن األسباب الحقيقية التي أدت 
إلى األوضاع املزرية ملؤسسات ومستشفيات األمراض النفسية، وعلى 
للخروج من  الواجب تسطيرها  والبرامج  اتخاذها  الواجب  اإلجراءات 

هذه األوضاع املخجلة.

وشكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم السيد الو3ير.

اوسيد و3ير اوصحة:

شكرا اوسيدة املستش ضة املحترمة.

فيما يخص املشاكل والنقائص واالختالالت، يعني التشخيص اللي 
قدمتيه صحيح فيما يخص البنيات التحتية متقادمة، مو3عة بطريقة 
خصنا  فاللي  آخره،  إلى  األدوية...  البشرية،  املوارد  في  نقص  عادلة، 

نعرفوه، قلت أشنو هو السبب.

أنا غادي نقول لك بكل صراحة، السبب كاين سبب واحد، هاذ 
املشكلة ديال األمراض العقلية والنفسية منذ االستقالل، أقول منذ 
االستقالل، ما عمرها كانت من أولويات و3ارة الصحة، ما عمرها كانت 

من أولويات و3ارة الصحة.

كانت الحكومات السابقة خدمت على هاذ ال�سي، ولكن اآلن يوم 
26 يونيو 2013 قدمت أنا شخصيا املخطط الوطني للتكفل باألمراض 
هاذ  تيقول  فأشنو  الجاللة.  أمام صاحب  بوجدة  والنفسية  العقلية 

املخطط؟

على  املستشارة،  السيدة  تعرفي،  فخصك  التحتية،  البنيات  أوال 
الصعيد الوطني أسرة األمراض العقلية 2000-2200، احنا في ظرف 
ديال  بوعرفة،  ديال  حلينا  األخيرة  األيام  هاذ  وفي   ،600 3دنا  عامين 
تزنيت،  على  لي  عيطوا  اليوم  وال  البارح  عيطوا،  اليوم  راه  العروي، 

مراكش، ثالثة املستشفيات... إلخ.

املوارد البشرية مثال غير 2014 حلينا 157 منصب مالي اتخذوا، 
وعاود ثاني هاذ العام 3دنا 50 بال.. هاذي املناصب ديال 2014، هذا 

مجهود جبار.

فيما يخص األدوية، املنظمة العاملية للصحة تتقول باش ننهضو 
باملر�سى النفسانيين، نتكلفو بهم، خص على األقل يعني ميزانية و3ارة 
الصحة ديال األدوية خص جوج في املائة ديال األدوية يمشيو لألدوية 
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ديال األمراض، امنين جينا للو3ارة كانت أقل من 1%، اآلن وصلت 
2,25%، أكثر من ذاك ال�سي اللي ابغات املنظمة العاملية.

أخيرا اللي ابغيت نقول لك غير مثال كإجراء عملي هو »بويا عمر« اللي 
فيه حوالي 2200 واحد، اللي فيه 80% ما تيداواوش، اللي فيه 25% من 
عائلتهم، اللي فيه يعني سوء، يعني قا�سي جدا باش تيعاملوهم... إلخ، 
فقررنا أنه غنسدوه، جميع الترتيبات والتدابير اتخذت باش إن شاء عما 
قريب في بضع أسابيع إن شاء هللا نرجع من السفر غادي نسدوه، ألن 
عار على هاذ البالد أنه هاذ األمراض العقلية يتشد بالسنسلة، وتيبقى 
3 سنين، هو السنسلة مشدود باسميتو، يعني 30 واحد في براكة، هذا 
ال يعقل، فآن األوان هاذ األمراض العقلية التكفل بها والنفسية تكون 

أولوية من أوليات الو3ارة، وهي اآلن أولوية من أولويات الو3ارة.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

لكم الكلمة، السيدة املستشارة، في إطار التعقيب.

املستش ضة اوسيد وطيفة اوزي اني:

باملبادرة التي قمتم بها مؤخرا، واللي  بداية، السيد الو3ير، ننوه 
ذكرتونا بها املتعلقة بـ »بويا عمر«، غير ابغيت نشير، السيد الو3ير، أن 
في املغرب راه كاين بويا عمرات آخرين، خصكم حتى هما تاخذوهم بعين 
االعتبار، نعطيكم على سبيل املثال »موالي عبد الكريم« بو3ان، إذن 
نفس التدابير اللي اخذيتوها بالنسبة لــــ »بويا عمر« تاخذوها لألماكن 

املماثلة واملشابهة.

بجوج  مختلفينش،  ما  احنا  إذن  التشريح،  على  أيضا  أشكركم 
امشينا في نفس التوجه، واعترفتم بالخصاص وبالوضعية املزرية ديال 

هاذ املر�سى وأيضا للبنيات التحتية، إلى غير ذلك.

فعال أنا متفقة معكم أن الصحة النفسية والعقلية يجب أن تكون 
من األولويات قبل من أي مرض آخر، ملاذا؟ ألن كتعرفوا أنها تهدد 
االستقرار األسري، واحنا كنتابعو يوميا في وسائل اإلعالم، ما�سي يوميا 
ولكن باستمرار في وسائل اإلعالم كنشوفو مثال أبناء كيقتلوا الوالدين 
ديالهم، وكيقتلوا عائالتهم وبعد املرات كيقتلوا بـ 4، بـ 5، إلى غير ذلك، 
إذن كنشدو على هاذ.. يعني نثمن هاذ الخطوات، ولكن كنشدو، يعني 
نشدد على هاذ املسألة أن خصها تكون من األوليات، وكنطالبو بتسريع 
الوتيرة، ألن ذكرتو عدد من املراكز، إلى غير ذلك اللي يمكن لكم وصلتو 
في مستشفى محمد  القسم عندنا  بواحد  نذكركم  ولكن غادي  لها، 
الخامس بآسفي، وضعيتو، السيد الو3ير، كارثية على كل املقاييس، 
كنطلبو منكم أن تلتفتوا لهاذ املركز باش تحسنوا من البنية التحتية 

وأيضا من الخدمات ألنه كيعاني خصاص مهول في هاذ املجال.

أيضا ابغينا تسريع الوتيرة، ملاذا؟ ألن عندنا مثال الئحة االنتظار 

طويلة جدا، نعطيو مثال مثال بمستشفى الرا3ي بجهة الرباط الكبرى، 
كيلقاو  ديالهم،  األبناء  كيجيبوا  اآلباء  ديال..  واألولياء  اآلباء  كيجيو 

الالئحة طويلة، الالئحة ديال االنتظار.

لذلك، نطالب بالتسريع، السيد الو3ير، ونشكركم.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد الو3ير، إلى كان �سي رد على التعقيب، ونشكر 
السيد الو3ير على مساهمته القيمة معنا في هاته الجلسة.

واآلن ننتقل إلى األسئلة املوجهة إلى السيد و3ير السياحة، السؤاالن 
اآلنيان األول والثاني تجمعهما وحدة املوضوع، لذا سنعرضهما دفعة 
السياحيين.  املرشدين  عدد  من  الرفع  بضرورة  يتعلق  األول  واحدة. 
الكلمة ألحد املستشارين من الفريق االستقاللي لتقديم السؤال، تفضل 

السيد املستشار.

املستش ض اوسيد محمد 3ا3:

بسم هللا اورحمن اورحيم واوصالة واوسالم على سيد املرسلي6.

اوسيد اورئيس،

اوس دة او 3ضاء،

اوس دة املستش ضو6،

االقتصاد  عجلة  تحريك  في  مهما  دورا  السياحي  القطاع  يلعب 
مرشدين  على  االعتماد  يجب  الدينامية  هذه  على  وللحفاظ  ببالدنا، 
يقدمون خدمات تنافسية تلبي حاجيات السياح وتستجيب ملتطلباتهم، 
خصوصا في ما يتعلق بجودة الخدمات، ألن املرشد السياحي يلعب 
بدوره دورا رئيسيا في التعريف باملواقع السياحية، وبالتعريف بالتراث 

الطبيعي والثقافي الوطني، إذ يلعب دور السفير الثقافي.

لكن، مع األسف نجد عدد املرشدين السياحيين الوطنين ضئيال، 
3يادة على أنه فئتين من املرشدين، الفئة األولى مرشدو املدن واملدارات 
كالجبال  الطبيعية  الفضاءات  مرشدو  الثانية  والفئة  السياحية، 

والصحاري وغيرها.

لذا، نسائلكم السيد الو3ير املحترم: هل هناك تفكير في الرفع من 
عدد املرشدين السياحيين وذلك عن طريق إجراء املباريات لتوسيع 

قاعدة هذه الفئة، وكذلك ترقية املرشدين املحليين؟

وشكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

السؤال اآلني الثاني موضوعه دور املرشد السياحي. الكلمة ألحد 
السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم السؤال، تفضل ال�سي 
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علمي.

املستش ض اوسيد محمد علمي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة او 3ضاء،

اوسيدة واوس دة املستش ضين املحترمي6،

اوسيد او 3ير،

التعريف  في  مهما  دورا  يلعب  معلوم-  هو  -كما  السياحي  املرشد 
السياحية  املقومات  تسويق  وفي  ببالدنا،  والحضاري  التراثي  بالتنوع 
التي تميز املغرب، وعلى هذا األساس يمكن أن نعتبره كوسيلة إعالمية 

متحركة.

اوسيد او 3ير املحترم،

نسائلكم عن ما هي اإلجراءات التي تتخذها الحكومة ملواكبة دعم 
هاته الفئة؟ وما هي التدابير الكفيلة لتحصين هذه املهنة من الدخالء؟

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض.

الكلمة لكم، السيد الو3ير، لإلجابة على السؤالين معا املتعلقين 
باملرشد السياحي.

اوسيد لحسن حداد، و3ير اوسي حة:

شكرا اوسيد اورئيس.

شكرا ولس دة املستش ضين على طرحهم وهذا اوسؤال.

بالفعل، اإلرشاد السياحي هو أهم مكونات ديال املنتوج السياحي 
املغربي، وهو أسا�سي في التثمين ديال املنتوج الطبيعي وديال كذلك 
املنتوج الثقافي الوطني، ألن ذاك املرشد هو اللي عندو عالقة مباشرة مع 
السياح، إذن هو السفير ديال الثقافة املغربية، وديال املنتوج املغربي 

بالنسبة للسائح، إذن مهم.

جودة  هاذيك  ألن  ديالنا،  الخدمات  جودة  هو  ديالنا  والرهان 
اللي  املنتوج  تتعطينا جودة  اللي  هي  للسائح  تيقدمها  اللي  الخدمات 
كنبغيوه، واللي كان.. إذن، واحد من الرهانات اللي موجودة هو إضفاء 

واحد الطابع ديال املهنية على هاذ املسألة ديال اإلرشاد السياحي.

لهذا، كان القانون اللي تمت يعني تمت املصادقة عليه 05.12 اللي 
هو يعني توخى التحديث ديال املهنة ديال اإلرشاد السياحي، يعني إضفاء 
نوع من التبسيط بالنسبة لهاذ املسألة ديال اإلرشاد السياحي، كذلك 
أنه يتوجدوا  اإلمكانية ديال خلق شركات سياحية، اإلمكانية كذلك 
جوج ديال الفئات ديال املرشدين السياحيين، املرشدين ديال املدارات 

الثقافية واملرشدين ديال املدن واملرشدين ديال املدارات الطبيعية.

إذن، كل هذا كان أسا�سي جدا بالنسبة للدفع باملهنة ديال اإلرشاد 
السياحي، واملرسوم ديال التطبيق ديال هاذ القانون هو اآلن موجود 
لدى األمانة العامة للحكومة، وسيتم برمجته في القريب العاجل إن 

شاء هللا.

إذن، هاذ املسائل أساسية جدا، ولكن كذلك من األمور التي نعمل 
عليها هي املسألة ديال التكوين، ألنه من قبل راه ما كانوش هاذ املرشدين 
تيتكونوا، كان هناك تكوين أولي، ال بد من التكوين باش يمكن لك أنه 

تكون مرشد سياحي، هاذي املسألة األولى.

اللي  للمرشدين  بالنسبة  املستمر  التكوين  أنه  الثانية  املسألة 
موجدين اآلن ألنه كاين اللي عندو هاذ اإلمكانية ديال اإلرشاد هاذي 
30 سنة، تغيرت كثير من األمور، سواء بالنسبة للصناعة ال السياحية، 
هاذ  تسويق  لكيفية  بالنسبة  سواء  املغربي،  للمنتوج  بالنسبة  سواء 
املنتوج هذا، سواء بالنسبة للمعلومات اللي موجودة، كل هاذ ال�سي فيه 

تغيير، إذن هناك كذلك تكوين مستمر نقوم به.

املسألة الثالثة اللي احنا كنعملو عليها اآلن، ونحن في إطار العمل 
املوجودة،  الكفايات  بعض  عندهم  اللي  املرشدين  ذوك  حتى  عليها، 
ما هي  لهم، حتى هما غنشوفو  ولكن غير مرخص  وعندهم كفاءات 
اإلمكانية ديال دمجهم إلى كان عندهم التكوين الال3م، وإلى كان ممكن 
بأنهم  لهم  الكفاءات ديالهم كتسمح  أنه  نكونوهم، ولكن كذلك  أننا 

يقوموا باإلرشاد السياحي.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد او 3ير.

في إطار التعقيبات، الكلمة للفريق االستقاللي.

املستش ض اوسيد ن جي فخ ضي:

شكرا وكم اوسيد اورئيس.

اوسيدة او 3يرة،

اوس دة او 3ضاء،

األخت واإلخ ة املستش ضين املحترمي6،

تنشكرو السيد الو3ير على هاذ املعطيات اللي اعطانا. فعال ملحاربة 
البطالة واملساهمة في التشغيل، يجب خلق مباريات إلجراء هاذ النوع 
من النشاط املنهي، خاصة وأن هناك 2700 مرشد على املستوى الوطني، 

ما يعادل مرشد لكل 3000 من السياح.

يجب خلق مباريات لحاملي اإلجا3ات، كذلك املباريات للمرشدين 
املحليين، يعني الترقية إما في املدن أو في الجبال أو بالصحاري أو بغيرها، 
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يعني ال يمكن ملرشد مغادرة املنطقة املحددة له.

قلتم، السيد الو3ير، على أنه جودة الخدمات والرهانات الستقطاب 
أكبر عدد من السياح، طبيعي أنه املرشد هو السفير املغربي لضيوف 
�سيء  هذا  املستمر  والتكوين  التكوين  كذلك  قلتم  املغربية،  اململكة 
إيجابي وجد مهم، إنما يجب خلق مباريات، مثال كاين هناك حاملي 
اللغات والذين يعيشون في مجموعة من الدول، مثال اليابانية هناك 

خصاص، الروسية، الهولندية وباقي اللغات الشرقية.

كذلك مباريات للمرشدين غير املرخص لهم، وهم كثيرون جدا، 
مباريات  نخلق  أن  يجب  األمن  على  العبء  لتخفيف  الحال  بطبيعة 
وندمج هاذ املرشدين لفئة صاعدة إن شاء هللا، إن كان هناك تكوين 

جد مهم.

شكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض.

الكلمة للفريق االشتراكي في إطار التعقيب.

املستش ض اوسيد محمد علمي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير املحترم،

في جوابكم على السؤالين قلتم بأن الحكومة أعدت قانونا مؤطرا 
لدور املرشد السياحي، وهذا صحيح.

اوسيد او 3ير،

هاذ الفئة العريضة استبشرت خيرا ملا أعدت الحكومة فعال هاذ 
بناءة  كمعارضة  ونحن  البرملان،  على  إحالته  وتمت  القانون  مشروع 
الو3ير  القانون، السيد  القانون، وهاذ  لفائدة هذا  باإليجاب  صوتنا 
املحترم، تم نشره بالجريدة الرسمية يوم 18 غشت 2014، يعني مضت 
لحد الساعة 9 أشهر والحكومة ال 3الت لحد الساعة لم تخرج هاذ النص 
التنظيمي الذي ُعلق عليه القانون، إذن بطريقة أو بأخرى روح هاذ 
القانون أفرغ بعدم خروج هاذ النص التنظيمي، ألن القانون ملا يوضع 
ينبغي أن ُيفعل، ينبغي أن ينفذ، ينبغي أن يطبق طبق القاعدة العامة 
أنه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ينبغي على القانون أن ينفذ على 

الفئة وعلى املغاربة من طنجة للكويرة.

احنا التساؤل ديالنا، السيد الو3ير املحترم، ملاذا هاذ النص التنظيمي 
لم يخرج لحد الساعة؟ بالرغم من أن الجواب ديالكم جاء فضفاضا، 
قلتم في األيام القليلة األمانة العامة، 9 أشهر مضت على التصويت وعلى 
النشر والحكومة ما دارتش النص التنظيمي، وهاذ الطريقة هاذي احنا 
غالبا أثناء مناقشة القوانين ما نالحظه عليها ولكن كيكون التزام حكومي 
بأن النص التنظيمي راه كاين مواكبة اإلعداد ديالو مع النص القانوني، 

ولكن يتم إفراغ واحد املجموعة ديال القوانين اللي هي هامة واللي هي 
مؤطرة بعدم إخراج هذا النص التنظيمي.

صحيح، قد يقول قائل بأن هاذ التركة كانت في عهد الحكومات 
السابقة، ولكن احنا مع دستور جديد ينبغي القطع مع تعليق القوانين 
اللي هي تعبير عن إرادة األمة بعدم إصدار النصوص التنظيمية، ألن 
ملي كنجي، السيد الو3ير املحترم، وكتجيب قانون مهم للغاية وكنقول 
بأن كما املادة 4: »يزاول مرشد املدن واملدارات وذلك ضمن الحدود 
املقررة بنص تنظيمي«، وكنجي وما كنخرجش أنا كحكومة هاذ النص 
التنظيمي، فبالتالي كتكون نية واضحة هو إفراغ النص التشريعي اللي 
هو من اختصاص البرملان اللي عندو السيادة انطالقا من التصويت 
ديال األمة على املمثلين ديالو، وكتجي الحكومة ما كتخرجش النص 
التنظيمي، وهذا ما�سي غير في هاذ القانون ديال املرشد السياحي، وإنما 
يتعلق األمر بمجموعة من القوانين كما كان في السابق في ظل دستور 96 

وال في الدستور الحالي.

احنا ابغينا اليوم مع هاذ الحكومة يكون عندها تقدير ملفهوم الزمن 
وينبغي القطع على تعليق القوانين املهمة على عدم إصدار النصوص 

التنظيمية.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض، انتهى او قت.

الكلمة لكم، السيد الو3ير، للرد على التعقيبات.

اوسيد و3ير اوسي حة:

شكرا اوسيد اورئيس.

شكرا السيدات والسادة املستشارين على الردود ديالكم.

في الحقيقة أشنو هما الرهانات اللي كاينة، اإلشكالية األولى اللي 
كتطرحها املسألة ديال اإلرشاد السياحي هي التأطير، اآلن نحن في إطار 
العمل باش نأطرو في إطار جمعيات جهوية، مهمة أنهم يكونوا مؤطرين، 
وهاذي موجودة اآلن في القانون اللي هو مشروع القانون الذي نعمله 

بالنسبة للسياحة، هذه املسألة األولى.

املسألة الثانية أنه املوارد املادية غير موجودة، نعمل مع الكنفدرالية 
الوطنية للسياحة باش يكون املرشدين اللي هما حلقة مهمة جدا، ولكن 
حلقة ضعيفة في سلسلة القيم أنه يكون عندهم املوارد الكافية باش 
يمكن لهم أنهم يتنظموا ويكونوا كذلك صوت واحد ويعبروا على الهموم 

بالنسبة للمرشدين.

الثالثة هي املراقبة، هناك شرطة سياحية موجودة منذ  املسألة 
1994، نحن في إطار النظر فيها باش يكون العمل ديالها أكثر فاعلية، 
وهناك تنسيق كذلك مع األمن الوطني بالنسبة للمراقبة، ونحن اآلن 
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في إطار يعني إعادة النظر في املسألة ديال الشارة باش تكون إلكترونية 
هاذيك الشارة اللي كيحمل املرشد السياحي في إطار املراقبة.

ولكن بالنسبة للنص التنظيمي املسألة اللي طرحت لنا واإلشكالية 
الكبرى اللي طرحت، لهذا اخذ واحد الشوية ديال الوقت، ولكن راه هو 
موجود اآلن في املوقع اإللكتروني ديال األمانة العامة للحكومة باش 
يمكن تكون الردود من املهنيين ومن املهتمين بالنسبة لهاذ القطاع هذا.

اإلشكالية اللي مطروحة من هو املرشد غير املرخص له؟ فين كاين 
هاذ املرشد غير املرخص له؟ اشكون اللي تيعرف هاد املرشد هذا اللي 

هو غير مرخص له؟

تقريبا  كاينة  التقديرات  حسب  يعني  واحد  اآلن  كاين  راه  ولكن 
واحد 30 ألف ديال املرشدين غير املرخص لهم اللي موجودين في فاس 
وموجودين في مراكش وموجودين في طنجة وفي أكادير إلى غير ذلك، 
كيفاش غادي يمكن لنا نشوفو هاذ العدد املهم وأن نلقاو اللي عندهم 
الكفايات ونلقاو اللي عندهم الكفاءات، ونلقاو ألن ما عندهمش أنهم 

قابلين بأنهم نردوهم، إذن هذا هو اللي اخذ لنا كثير من الوقت.

نديرو �سي  أننا  لنا  الفاعلين باش يمكن  هناك تنسيق مع جميع 
عمل اللي هو أسا�سي جدا، ولكن راه هذه شريحة اللي هي مهمة، ولكن 
كذلك راه تعاني من واحد املشاكل اجتماعية كبيرة، مثال بالنسبة لهؤالء 
املرشدين راه الكثير منهم أنه تيعانيو من املوسمية، خصوصا في بعض 
املدن مثل فاس وطنجة ومدن الشمال يعانون من موسمية قاتلة وكبيرة 
جدا، يجب التعامل معها وخصنا نعرفوها، لهذا أنه في هاذ اإلطار ديال 
القانون الحالي أنه اسمحنا يعني أنه التنقل على مستوى جميع التراب 

الوطني.

هناك إشكالية ديال التغطية الصحية بالنسبة للمرشدين، هناك 
اإلمكانية منذ 2011 بأنهم يستعملوا التغطية الصحية، وابغينا نعملو 
مع املرشدين للتعامل مع جميع القضايا سواء االجتماعية أو القضايا 
اللي كتهم يعني التكوين والتأطير أو القضايا اللي كتهم كذلك الجمعيات 

ديال املرشيدين السياحيين.

ولكن اللي غادي يمكن لي نأكد عليه أنه هاذ النص التنظيمي غادي 
يخرج يعني في غضون األسابيع املقبلة إن شاء هللا، وغادي هذا يسهل لنا 

املأمورية بالنسبة لتأهيل هذه املهنة وتأطيرها.

وشكرا لكم.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد او 3ير.

واآلن ننتقل إلى السؤال اآلني الثالث، موضوعه تراجع األنشطة 
السياحية. الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة 

لتقديم السؤال، تفضل ال�سي التويزي.

املستش ض اوسيد أحمد اوت يزي:

شكرا اوسيد او 3ير.

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة او 3ضاء،

إخ اني املستش ضين،

اوسيد او 3ير املحترم،

العام  بداية  باملغرب  السياحية  في علمكم، عرفت األنشطة  كما 
الجاري انخفاض نسبته تقريبا 0,8%، فسؤالنا، السيد الو3ير، هي عن 

اإلجراءات التي تعتزمون القيام بها إلعادة تنشيط هذا القطاع.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم السيد الو3ير.

اوسيد و3ير اوسي حة:

شكرا اوسيد اورئيس.

شكرا املستشار املحترم على طرح هذا السؤال، وهذا سؤال اللي 
هو مهم جدا ألنه كيهم األنشطة السياحية بالنسبة للمغرب. اللي كان 
وهو في سنة 2014 يعني ابدينا في هذاك املنحى التصاعدي اللي كان في 
2013 ابقينا فيه، يعني 6 أشهر األولى ديال 2014 راه درنا تقريبا واحد  
8% بالنسبة لعدد الوافدين، 10% بالنسبة ليالي املبيت، حتى بالنسبة 
للعائدات يعني كانت في تصاعد، ولكن ابتداء من شهر يوليو3، شهر 
غشت، ومع ظاهرة داعش، مع إيبوال، واالختالط اللي كاين في األذهان 
ذبح  يعني  الجزائر  في  جرى  وما  املغرب،  يخص  فيما  للكثير  بالنسبة 
الرهينة الفرنسية، ما جرى في تونس، كذلك )Charlie Hebdo(، وما 
تبع كل هاذ األمور هاذي، خلقت واحد التوتر كبير جدا، خصوصا على 
مستوى السوق الفرنسية، التراجعات اللي كانت، كانت على مستوى 

السوق الفرنسية.

إذن، هاذ التراجعات هاذي ابدات تقريبا في شهر شتنبر، وال3الت اآلن 
نحن في إطار التخفيف من حدة هاذ التراجعات، ألن السوق الفرنسية 

هي سوق مهمة بالنسبة لنا، فيها 30 إلى %35.

ماذا نقوم به؟ املسألة األولى وهو أنه التركيز على األسواق اللي هي 
يعني تكون بديلة عن التراجعات اللي كاينة في السوق الفرنسية. السوق 
األملانية، احنا اآلن في تطور كبير على مستوى السوق األملانية وصل 
إلى 12%، السوق اإلنجليزية هي كذلك سوق مهمة جدا وكتعرفوها، 
السيد املستشار املحترم، ولها كذلك يعني ثقل كبير جدا من الناحية 
ديال القيمة املضافة، واألسواق العربية، السوق البولونية كذلك في 
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تطور مهم.

للسوق  بالنسبة  التبعية  من  نخفف  حتى  األسواق  تنويع  إذن، 
والسوق  اإليطالية  السوق  في  بكثرة  متواجدين  أننا  مع  الفرنسية، 

اإلسبانية والسوق ديال دول )Benelux(، هاذي املسألة األولى.

املسألة الثانية وهو أنه العمل في إطار التواصل، خصوصا مع رواد 
نسترجعو  أننا  لنا  يمكن  باش  الفرنسية  السوق  مستوى  على  الرأي 

العافية ديالنا على مستوى السوق الفرنسية.

واملسألة الثالثة وهو العمل مع املهنيين، مع مروجي الرحالت، مع 
شركات الطيران، باش يمكن لنا أنه يكون عندنا خصوصا على مستوى 
وجهات مثل مراكش، مثل أكادير، الصويرة، ور3ا3ات ، فاس، طنجة، 
حتى الرباط والدار البيضاء، أنه يكون نقل جوي من هاذ األسواق اللي 

تذاكرت عليها باش يمكن لنا أنه يكون يعني التخفيف من األ3مة.

اآلن ابدينا كنشوفو أنه يعني النقص ما�سي كبير جدا، ونرى أنه 
ربما في الصيف غادي يمكن أننا نرجعو إلى واحد املنحى تصاعدي فيما 

يخص يعني الوافدين، وكذلك ليالي املبيت بالنسبة للسياحة.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد او 3ير.

الكلمة لكم، السيد املستشار.

املستش ض اوسيد أحمد اوت يزي:

اوسيد او 3ير،

في الواقع أن القطاع السياحي فهو هش بطبيعته، هاذي متفقين على 
أن املناخ اللي كاين إقليمي، اإلشكاليات اللي في تونس واللي في الجزائر... 

إلخ، هي أثرت فعال، وسوف تؤثر على السياحة.

أثرت على السياحة كذلك األ3مة االقتصادية اللي تعيشها أوروبا، 
أثرت على السياحة كما السواح اللي قلت ديال فرنسا وديال إيطاليا، 
اليوم مثال في مراكش عندنا تقريبا 300 وال 400 ألف اللي كيجيو. إذن، 
انخفاض ديال 300 ألف، مسألة كبيرة جدا بالنسبة لعدد كبيرا جدا 
من الرحالت الجوية، ألن مراكش مرتبطة بواحد العدد كبير جدا من 
املدن الفرنسية، ال�سيء اللي غير موجود في العواصم األخرى اللي هي 

مصدرة للسياحة.

فعال، البد لنا جميعا أن نعمل فيما يخص رد االعتبار لهاذ القطاع 
السياحي، اللي هو أسا�سي ومهم في بالدنا، كاينين املؤسساتيين والو3ارة 
اللي هما ) les CRT( اللي هما الجهات، اللي هما واحد العدد ديال 
املؤسسات اللي يجب عليهم أن يعملوا في هاذ االتجاه، وكذلك الدور 
املحوري واألسا�سي ديال املمثليات ديال املكتب الوطني للسياحة في 

الخارج.

أنا أقول حتى ذاك املسائل اللي كيمشيو لها ذوك ديال السياحة 
اللي كتكون في برلين، في املعارض ديال )Berlin(، ديال لندن، ديال 

)Barcelone(، ديال باريس.

الو3ير،  السيد  لهم شخصيا،  امشيت  أنا  يجب..  املعارض،  هاذ 
وتالقينا اشحال من خطرة تما، يجب إعادة النظر في الكيفية باش 
كيكونوا هاذ املعارض، إعادة النظر فعال، حتى يكون هاذ املعرض في 
الواقع أداة لربط عالقات لبعض الشراكات مع الجهات التي هي نستورد 
منها السياحة، ما تكونش غير واحد املناسبة اللي كنديروها حقاش 

خصها تدار.

كذلك املمثلين ديال )l‘Office1National1de1Tourisme( في الخارج 
 un carnet( عندهم  والكفاية،  القدرة  عندهم  ناس  يكونوا  خصو 
ولد  وال  فالن  ولد   ،)n’import quoi( غير  ندير  ما�سي   ،)d‘adresses
فرتالن نديرو أنا مندوب ديال السياحة في �سي بالصة وما عندو حتى 
عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو  اإلنسان  واحد  يكون  )carnet d‘adresses(، خصو 
)un carnet d‘adresses(، عندو عالقات مع الجامعات، عندو عالقات 
مع الشخصيات السياسية، عندو عالقات مع املمولين ديال السياحة، 

باش يكون قادر، باش يمكن يدفع السياحة لألمام.

إذن، حتى هاذ املوضوع خصنا ننظر إليه، ألن شفنا واحد العدد 
ديال املناطق، امشيت شخصيا كنقول لك، امشيت شخصيا شفت 
هاذ ال�سي، ما اعجبنيش ذاك ال�سي اللي كيطرا فيما يخص هاذ املسائل 
ديال هاذ املوضوع اللي كتدوي، اإلمكانيات كتخسر، ولكن فعال واش 
كاين �سي منتوج وال ما كاينشاي؟ ما كاينش مثال ذاك رد الفعل األسا�سي 

اللي يجيب لنا السواح.

كذلك البد أن ننفتح على األسواق األخرى، متفقين، روسيا جات 
ملراكش رئيسة الدوما الرو�سي، عندها رغبة روسيا باش يمكن ننفتحو 
عندها. وبالتالي لها.. دور الطيران، ذاك الدور الشركة الوطنية للطيران 
ما  يمكن..  باش  وبين روسيا  بيننا  الربط  ديال  العدد  تدير واحد  أن 

يمكنش نتكلمو على السياحة إلى ما كانش الطيران، ال يمكن.

كلمة أخرى، السياحة هذا شأن حكومي ما�سي شأن بوحدو ديال 
ديال  العدد  واحد  ديال  األمن،  ديال  التجهيز،  ديال  السياحة،  و3ير 
اللي هي أساسية ديال  الثروة  املسائل باش يمكن نحافظو على هاذ 

السياحة ديالنا.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

السيد املستشار، راه سالى الوقت.

تفضل السيد الو3ير.
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اوسيد و3ير اوسي حة:

شكرا اوسيد املستش ض.

غير بالنسبة أنا عندي جوج ديال النقط:

املغربي  الوطني  املكتب  أنه  لها،  كنمشيو  اللي  الدولية  املعارض 
اللي خصو  ولكن  الصورة،  كذلك  كيوفر  الفضاء،  كيوفر  للسياحة 
يكون عنـــــــــدو )le carnet d‘adresses( هما املهنيين، راه املهنيين هما اللي 
خصهم يكونوا عاملين مواعيد باش يمكن لهم أنهم يتالقاو مع الناس 
اللي.. احنا ما كنعملوش في املكتب الوطني املغربي للسياحة صفقات 
تجارية، ولكن كنعطيو واحد الفضاء، وعلى املهنيين هما اللي يعملوا 
مسألة  هاذي  الفضاء،  كنعطيوهم  احنا  إذن،  التجارية.  الصفقات 

األولى.

املسألة الثانية، نحن نعيد النظر في املعارض بشكل عام، ألن عندنا 
واحد 80 معرض كنمشيو لها، لكن اآلن التطورات اللي واصلة اللي 
مشات لها بعض الدول أنها بقات تتم�سي تقريبا لواحد 10 أو 15 ديال 
املعارض، برلين ولندن، إلى غير ذلك، ولكن أنا اآلن ركزت على ما هو 

رقمي، وهذا هو اللي غادي نمشيو فيه.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

السؤال اآلني الرابع، موضوعه مشاكل موسم الحج السابق.

لتقديم  الدستوري  الفريق  من  املستشارين  السادة  الكلمة ألحد 
السؤال، تفضل ال�سي عادل.

املستش ض اوسيد ع دل املعطي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيدة او 3يرة،

اوس دة او 3ضاء،

اوس دة املستش ضو6 املحترم 6،

اوسيد او 3ير املحترم،

سؤالنا اليوم في الفريق الدستوري يتعلق األمر باإلعاشة الخاصة 
بالوكاالت السياحية ملوسم الحج السابق، حيث تخلى الجانب السعودي 
عن تنفيذ العقد املبرم في هذا الصدد، مما دفع الوكاالت املعنية من 

تحمل نفقات اإلعاشة بأنفسهم.

وأمام هذا الوضع، نسائلكم، السيد الو3ير، عن اإلجراءات التي 
تعتزمون أو التي قمتم بها لالستجابة لطلب الوكاالت املعنية السترجاع 
ما يناهز 7 املليون ديال الدرهم التي حولت بطرق قانونية وبالعملة 

الصعبة إلى املمول السعودي.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض.

الكلمة لكم، السيد الو3ير.

اوسيد و3ير اوسي حة:

شكرا السيد املستشار اللي طرح هاذ السؤال هذا.

وبالفعل أنه يعني عامة املوسم ديال الحج ديال السنة املاضية مر 
في ظروف حسنة، إال بالنسبة لهاذ املشكل هذا، كانت الجامعة الوطنية 
لوكاالت األسفار دارت تعاقد مع الناقل، يعني اللي كيعمل النقل، والنقل 
ما كانش فيه مشكلة، ولكن هذاك اللي كيأمن اإلطعام خصوصا في منى 

وفي عرفات وقعت مشكلة.

الوسائل  عندو  كانتش  ما  يعني  أنه  وقعت  اللي  اإلشكالية 
اللوجيستيكية، ما كانش كيأمن في الوقت ديالو، ولكن تنتبع األمور 

معهم يعني ساعة بأخرى.

اإلشكالية اللي وقعت في التدخل ديال السلطات السعودية، ألنه 
قال هو بأنه راه ما عندوش الوسائل اللوجيستيكية، ولكن كذلك أنه 
تم إغالق املنافذ ديال منى من طرف السلطات السعودية وما تمكنش 
بأنه يوصل، ولكن ال في التقرير اللي تم وكذلك املحضر اللي تم، أنه 
هناك تعهد أنه يرجع هاذيك األموال للوكاالت حتى ترجع كذلك للحجاج 

املتضررين.

واآلن في الوقت الحاضر راه هناك الجامعة الوطنية لوكاالت األسفار 
هي في إطار اآلن التفاوض على مستوى السعودية، نحن نتتبع األمر باش 
يمكن لهم أنهم يسترجعوا هاذ األموال هاذي، وكذلك أنهم يحتاطوا 
املادية  اإلمكانيات  عندهم  اللي  متعهدين  يكونوا  أنهم  املستقبل  في 
واإلمكانيات اللوجيستيكية باش يمكن لهم يعملوا اإلطعام، خصوصا 
منى  في  كتوقع  اللي  االكتظاظ  وديال  اال3دحام  ديال  الفترة  واحد  في 

وكتوقع في عرفات.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة ألحد السادة.. السيد املستشار تفضل في إطار التعقيب.

املستش ض اوسيد ع دل املعطي:

شكرا اوسيد اورئيس.

شكرا السيد الو3ير املحترم على هذه البيانات.
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إال أنه، السيد الو3ير، راه هناك لجنة ديال و3ارة السياحة تتكون 
حاضرة في عين املكان لتتبع يعني املسائل ديال الحجاج املغاربة، ولكن 
للتعاقد مع هذه املؤسسة، كان من  نوابها  أوفدت أحد  ملا  الجامعة 
املفروض عليها أنها تعرف بأن هذاك املمون أنه غير قادر على اإلعاشة 
لجميع الحجاج ديال وكاالت األسفار. ولهذا، أن التزايد ديال الحجاج 
ديال  القطاع  هاذ  على  تتشرفوا  كو3ارة  انتما  األسفار،  وكاالت  على 

السياحة، ألن طلع من 3500 إلى 7800.

ولهذا، نحن نطالبكم، السيد الو3ير، أنه تبحثوا في هاذ القضية 
هاذي، ويرجعوا األموال إلى أصحابها، ثم كل من تورط أو من ثبت في 
حقه أنه قام بهذا العقد غير القانوني تيخصو محاسبة، باش يمكن لنا 

نكونو واضحين في هاذ املوضوع هذا.

شكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد الو3ير، للرد على التعقيب.

اوسيد و3ير اوسي حة:

هو في الحقيقة، السيد املستشار املحترم، أنه هذا تم في إطار واحد 
العمل اللي كتقوم به الجامعة الوطنية لوكاالت األسفار باش يمكن لها 
أنها تدير عقد واحد ما بين جميع الوكاالت اللي هي تقريبا 171 وكالة، 
باش يمكن لهم أنهم يكون عندهم يعني توفير يعني عرض واحد، ولكن 

من قبل كان التعاقد يتم بين الوكاالت واملمولين.

فاآلن يعني ابغاو يمشيو في هاذ التجربة هاذي، ولكن الوكاالت هي 
اللي رخصت للجامعة باش تعمل هاذ اإلطار هذا، كانت هناك لجنة 
للمعاينة من طرف الو3ارة اللي عملت التقرير ديالها، كذلك هناك يعني 
التفتيش اللي قمنا به في هاذ اإلطار هذا، وتبين بأنه على حسب الوثائق 
اللي عند املتعهد السعودي بالنسبة لإلطعام وثائق اللي هي سليمة، 
ولكن هو ما قدرش أنه من بعد ذلك أنه يوفي بااللتزامات ديالو في إطار 

العقدة.

إذن، هاذي ما كانش اختيار اللي هو غير قانوني، وال كان اختيار.. اللي 
هو كان اختيار اللي هو على أساس يعني واحد طلب العروض اللي قامت 
به، وهذاك هو اللي جاب طلب العروض، ولكن احنا نبهنا الجامعة 
هذا،  اإلطار  هذا  في  تحتاط  أنها  ال3م  بأنه  األسفار  لوكاالت  الوطنية 
ونبهنا كذلك أنه إذا تكررت التجربة ديال الحج ديال املرة الفائتة، ما 
غاديش نبقاو نسمحو أنه يكون تعاقد واحد من طرف الجامعة بالنسبة 
للوكاالت كلها، غادي نرجعو للنظام السابق اللي غادي يكون فيه كل 

وكالة تتعاقد مع ممول، حتى نخفف من هذه اإلشكالية هاذي.

إذن، راه ربما أنه كانت 7000 ديال الناس، وهذا كان يعني كثير على 

ممول واحد، لهذا تخلق املشكل، ولكن ما ابغيناش أننا بسرعة نرجعو 
للنظام القديم، ابغينا نعطيو هاذ الفرصة للنظام الجديد أنه يم�سي، 
ألنه في مصلحة الوكاالت وفي مصلحة الجامعة، ولكن نحن متواجدين، 
إلى كان �سي واحد أنه بان بأنه عندو مسؤولية مباشرة، وأنه كان قصد 
اإلساءة بالنسبة للحجاج وال اإلساءة للخدمات اللي تتقدم لهم، فغادي 

نتخذو اإلجراءات في حقهم.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد او 3ير.

السؤال اآلني الخامس موضوعه اختالالت املكتب الوطني للسياحة. 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال، 

تفضل السيد الرئيس.

املستش ض اوسيد عبد الحميد اوسعداوي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة او 3ضاء،

إخ اني املستش ضين،

اوسيد او 3ير املحترم،

الكل يعلم أن املجلس األعلى للحسابات قام بعدة 3يارات وعمليات 
افتحاص لواحد العدد كبير من املؤسسات العمومية، ومن بينها املكتب 

الوطني للسياحة.

وقد صدر مؤخرا تقرير بعد عملية االفتحاص التي قام بها املجلس 
األعلى للحسابات، ورصد مجموعة من االختالالت املتعلقة بالتسيير 
املبدأ  تفعيل  معه  يستلزم  الو3ير،  السيد  وهذا،  املؤسسة،  وبتدبير 

الدستوري املتعلق بربط املسؤولية باملحاسبة.

ولهذا، السيد الو3ير، نود معرفة القراءة ديالكم لهاذ االختالالت 
األعلى  املجلس  تقرير  في  املتضمنة  للسياحة  الوطني  املكتب  ديال 

للحسابات.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد الو3ير.

اوسيد و3ير اوسي حة:

شكرا السيد املستشار املحترم على طرحه لهذا السؤال.

دستورية،  مؤسسة  هي  للحسابات  األعلى  املجلس  لنا  بالنسبة 
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ونحترم التقارير الواردة فيها، ونأخذ بالتوصيات ديالها، هاذي مسألة 
أساسية.

ولكن لم يشر التقرير بأن هناك اختالالت، بالعكس كان هو ركز على 
الفترة ديال 2001 حتى 2012، احنا فاش جينا في 2012 لقينا بعض 
األمور اللي هي تيشير لها املجلس األعلى للحسابات. من هاذ األمور، 
في  بأنه يجب أن يكون هناك تحديد لألهداف  املسألة األولى تيقول 
الخطط اللي كيعملها املكتب الوطني املغربي للسياحة، في إطار يعني 
املشاكل اللي كانت وقعت على املستوى الدولي والتدبدبات اللي وقعت 
في األسواق ما كانش ممكن ما بين 2008 و2009 و2010، ولكن مع 

االستقرار الذي ورد، اآلن رجعنا إلى التخطيط باألهداف.

كذلك تيقول ما كاينش تتبع، التتبع اآلن موجود، وهناك مؤشرات 
لعمليات  بالنسبة  كذلك  ومؤشرات  سوق،  سوق  كل  مستوى  على 
التسويق بشكل عام، ونتدارسها في إطار مجلس اإلدارة ديال الصندوق.

بأنه يجب تنويع األسواق، تنويع األسواق نعم، ولكن راه  تيقول 
ال3الت أوربا الغربية هي أكبر سوق مزودة بالسياح إلى حد اآلن. إذن نركز 
على األسواق يعني مثل فرنسا، مثل أملانيا، مثل )Benelux(، انجلترا 
وإيطاليا وغيرها، ولكن في نفس اإلطار لنا إستراتيجية بالنسبة لألسواق 
الواعدة، لهذا نركز على دول مثل روسيا، مثل بولونيا، الصين، الدول 
العربية والبرا3يل وغرب إفريقيا، هذه أسواق واعدة، وراه إلى اخذيتي 
ديال  اإلستراتيجية  في  لنا  بالنسبة  احنا  الواعدة،  كلها  األسواق  هاذ 
2020 غادي تجيب منها فقط مليون ديال السياح، بينما العدد األكبر 

سيأتي من األسواق التقليدية بالنسبة لنا.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد املستشار، في إطار التعقيب.

املستش ض اوسيد عبد الحميد اوسعداوي:

اوسيد اورئيس،

شكرا السيد الو3ير على هذه التوضيحات اللي كتهم هاذ املؤسسة 
السياحية الهامة،

واللي كنالحظو بأن هاذ االختالالت كان عندها وقع وتأثير سلبي على 
األدوار في الترويج ديال املنتوج السياحي املغربي، السيما أن الفضاء 
في هذه  2020، وهذا  إلى رؤية  بالبلوغ  أكثر، وكذلك  بالعطاء  يسمح 
الظروف اللي الكل يعرف أنه ليست هناك منافسة مجاورة بالنسبة 

للدول املجاورة لنا، نظرا للظروف الصعبة التي تعيشها.

وكذلك، السيد الو3ير، نود أن يكون هاذ املكتب الوطني للسياحة 
النواة  به، ألنه هو  املنوط  الدور  للسياحة، ويؤدي  هو رافعة كذلك 

لترويج املنتوج السياحي باملغرب.

وكذلك في االعتقاد ديالنا أن هاذ األسباب في عدم بلوغ واحد العدد 
ديال العائدات السياحية السقف املنشود اللي خططتم لها، رغم وجود 

هاذ املناسبة وهاذ عدم املنافسة بالنسبة للدول املجاورة.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد الو3ير، للرد على التعقيب.

اوسيد و3ير اوسي حة:

هو في الحقيقة أنه املكتب الوطني املغربي للسياحة هو واحد الذراع 
للترويج مهمة جدا بالنسبة للمغرب. اآلن، نحن في إطار إعادة تنظيم 
املكتب الوطني املغربي للسياحة، التنظيم الداخلي ديالو، لجنة ديال 
املراقبة، لجنة كذلك ديال الفحص في إطار مجلس اإلدارة ديالو، أننا 
في إطار إعادة الهيكلة ديال املجلس باش يمكن لو أنه يواكب التطورات 

اللي موجودة على املستوى الدولي.

املسألة الثانية وهو أنه يواكب اآلن، ألنه من املؤاخذات اللي جات في 
التقرير ديال املجلس األعلى للحسابات أنه ال يواكب اإلستراتيجية ديال 
2020، اآلن ابدينا في هاذ العمل هذا منذ 2013، ابدينا في هاذ العمل 

ديال املواكبة.

أوال، أنه تحديد املجاالت السياحية ديال املغرب وكذلك التسويق 
ديالها، املجال ديال مراكش، املجال ديال أكادير، إلى غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ذلك، 

)les territoires touristiques( هاذي ابدات العمل فيها.

املسألة الثانية، وهو أنه املواكبة ديال الطيران، منذ اآلن سنتين 
تقريبا راه تزادت 200 رحلة ديال الطيران خارج الرباط والدار البيضاء، 
إذن بالنسبة للوجهات السياحية، هذا العمل اللي تيقوم به املكتب 

الوطني املغربي للسياحة.

مثال في السياسة الرقمية أو التعامل مع مروجي الرحالت على مستوى 
اإلنترنيت والرقمي، اآلن هي مسألة إستراتيجية وتقريبا واحد العدد مهم 
جدا من امليزانية ديال املكتب كتم�سي لإلستراتيجية الرقمية، وكذلك 
الغولف،  يخص  فيما  املوضوعاتية، سواء  باإلستراتيجية  نسميه  ما 
ملرافقة  إستراتيجيات  فيها  إلى غير ذلك، كل هاذي  األعمال،  سياحة 

اإلنجا3 ديال الرؤية ديال 2020.

اوسيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيد الو3ير، ونشكر السيد الو3ير على مساهمته 
القيمة معنا في هاته الجلسة.
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وننتقل اآلن إلى السؤال األول املوجه إلى السيد الو3ير املنتدب لدى 
رئيس الحكومة، املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة، حول تأثير 
استعانة اإلدارة بشركات خصوصية في مجال املوارد البشرية في قطاع 

الوظيفة العمومية.

االشتراكي  التحالف  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
لتقديم السؤال، تفضل ال�سي الزغاري.

املستش ض اوسيد محمد عداب:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيدة واوس دة او 3ضاء،

اوسيدة واوس دة املستش ضين املحترمي6،

قررت حكومات سابقة تخفيض وحتى إلغاء مناصب أعوان اإلدارة، 
وتفويت مهام األعوان والحراس واالستقبال لشركات خصوصية، مما 
أثر على سير عمل اإلدارة واملؤسسات العمومية مركزيا ومحليا من جهة، 
وعلى أعداد املوظفين وما لذلك من تأثير على الصندوق املغربي للتقاعد 

من جهة أخرى.

فقد تبين أن الخدمات التي تقدمها الشركات الخصوصية ملساعدة 
اإلدارة محدودة النتائج نظرا لطبيعة العناصر التي تشغلها من جهة، 
اإلداريين  للمسؤولين  وليس  الشركة  إلدارة  املستخدمين  وخضوع 
لدفاتر  الشركات  هذه  احترام  عدم  إلى  إضافة  مباشرة،  املعنيين 
التحمالت، وتقديم أجور هزيلة ملستخدميها بدون أي حقوق في كثير من 
األحيان، مما ال يحفز على أداء جيد ومستمر حسب الحاجيات الفعلية 
لإلدارة، عالوة على مشاكل مستمرة مع املسيرين اإلداريين والتنقيالت 

الدائمة من إدارة إلى أخرى.

الدولة ال من  إن عملية تفويت بعض الخدمات لم تستفد منها 
الناحية املالية، وال من ناحية تجويد الخدمة، فالدولة هي التي تؤدي 
عمليا أجور مستخدمي هذه الشركات، لكن ما تؤديه الدولة ال يصل 
بالكامل بعد اقتطاع مبالغ هامة للوسطاء الذين هم أصحاب الشركات 

الخصوصية.

إضافة إلى ذلك، فإن تخفيض أو إلغاء مناصب مالية مخصصة 
ألعوان اإلدارة والتعليم واملؤسسات العمومية كان له تأثير على صندوق 

التقاعد، اعتبارا لتناقص أعداد املوظفين.

ويزداد األمر تعقيدا مع إحالة عدد من األعوان على التقاعد، مما 
يجعل خصاص اإلدارة من هذه الفئة من املوظفين يزداد وال يمكن 

تعويضهم بخدمات شركات املناولة.

النظام الذي كان معموال به سابقا، يجعل أعوان اإلدارة مرتبطين 
وتابعين مباشرة لإلدارة، كان أجدى من حيث املردودية املباشرة وغير 

املباشرة.

فما هو تقييمكم ألداء نظام تفويت هذه الخدمات للقطاع الخاص؟ 
وهل تنوون مراجعته إما بالعودة إلى النظام القديم أو إيجاد صيغة 
جديدة تجعل أعوان اإلدارة تابعين مباشرة لها، مثل نظام التعاقد 

املباشر مع املعنيين دون وساطة الشركات الخصوصية؟

وشكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض.

الكلمة لكم، السيد الو3ير، لإلجابة عن السؤال.

الحك مة،  ضئيس  ودى  املنتدب  او 3ير  مبديع،  محمد  اوسيد 
املكلف ب و ظيفة اوعم مية وتحديث اإلداضة:

شكرا اوسيد اورئيس.

أوال، في البداية أتوجه بالشكر إلى السيدات والسادة املستشارين 
املحترمين من فريق التحالف االشتراكي على طرحهم هذا السؤال.

العام، من  البداية أن أذكر، أوال، أن مؤسسات القطاع  أود في 
أساسية  مهام  املهام،  من  بنوعين  تقوم  وهيئات،  وجماعات  إدارات 
طرف  من  وتمارس  العمومية،  اإلدارة  اختصاصات  في صلب  تدخل 
مادي  ذات طابع  ثانوية،  مهام  الثانية هي  واملهام  نظاميين.  موظفين 

محض، ليس من الضروري أن تمارس من طرف موظفين.

النقطة الثانية، في إطار محاربة العمل الهش، فاإلدارات العمومية 
كافة  املؤقتين والعرضيين، وتم ترسيم  تم منع تشغيل  منذ سنوات 

األعوان املؤقتين بين 2001 و2011.

وكنتيجة لهذين اإلجرائين، لم يعد بإمكان اإلدارة توظيف العدد 
الكافي من األعوان ملمارسة املهام املادية، كالحراسة والتنظيف والبستنة 

والسياقة... إلخ.

مع  التعاقد  إلى  العمومية  اإلدارات  تلجأ  الخدمات،  ولتوفير هذه 
شركات القطاع الخاص في إطار املناولة، وتخضع هذه الشركات املتعاقد 

معها لقانون مدونة الشغل، وال يعتبر هؤالء األعوان موظفون.

وقبل التعاقد مع هذه الشركات، يجب أن تتوفر فيهم كل الشروط 
الحد  وأجور  االجتماعية  والحماية  االجتماعي  كالضمان  التعاقدية، 

األدنى... إلخ.

اإلدارات  على  كثيرا  يصعب  بدأ  األمر  هذا  أن  نرى  نحن  اآلن، 
في  بين هذه الشركات واإلدارة ليست واضحة  العمومية، والعالقات 
بعض األحيان. لذا، نفكر اآلن في اللجوء إلى أسلوب التعاقد املباشر بين 
اإلدارة وبعض األعوان وبعض املوظفين لتيسير وتبسيط هذا التعامل 

والقيام بهذه املعامالت.

شكرا.
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اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في طار التعقيب.

املستش ض اوسيد محمد عداب:

شكرا السيد الو3ير على التجاوب مع السؤال ديالنا، واللي تفهمتو 
من  أنه  علما  األعوان،  هاذ  ديال  الوضعية  وتفهمتو  ديالو  الوضعية 
الناحية النظرية، يعني اللي كتقولوا، السيد الو3ير، صحيح، ولكن 
من الناحية العملية هناك تداخل، اشحال من مرة املواطن كيتشكى 
من هذاك اإلنسان اللي هو في الحراسة، هو اللي كيولي فيه كل�سي، راه 
هو اللي كيقول لهذاك اإلنسان اللي يتوجه لإلدارة، تيبقى يتعامل معه 
ابحال هو مول اإلدارة، ألن هو اللي تيالقاه املواطن في الباب، وتيكون 

تضارب، ما تيقومش باملهمة ديالو، بل أكثر من هذا...

وهذا ناتج على هاذ ال�سي اللي قلتو على أنه االتفاقيات اللي هذا 
ما واضحاش، واحنا كنتمناو باش هاذ املوضوع هذا، علما أنه راكم 
اخذيتوه بجدية باش يلقى واحد الصيغة متوافق عليها لحماية هاذوك 

العمال وكذلك توضيح األمور ما بين الشركة واإلدارة.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيد املستشار، شكرا.

الكلمة لكم، السيد الو3ير، للرد على التعقيب.

اوسيد او 3ير املنتدب ودى ضئيس الحك مة املكلف ب و ظيفة 
اوعم مية وتحديث اإلداضة:

شكرا اوسيد اورئيس.

هو  االستقبال  املناولة،  مهمة شركات  من  ليس  االستقبال  أوال، 
كانت  فإذا  العموميين،  وباملوظفين  العمومية  باإلدارة  خاصة  مهمة 
هناك بعض الشركات أو بعض اإلدارات يعني تستقبل عن طريق هؤالء 

الشركات أو األشخاص فهذا غير مقبول تماما.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

السؤال املوالي موضوعه انتخابات املأجورين املقبلة. الكلمة ألحد 
السادة املستشارين من فريق االتحاد الوطني للشغل باملغرب لتقديم 

السؤال.

املستش ض اوسيد محمد ضم ش:

بسم هللا اورحمن اورحيم.

اوسيد اورئيس املحترم،

اوس دة او 3ضاء،

إخ اني املستش ضين،

اوسيد او 3ير املحترم،

بانتخاب  يتعلق  باملغرب  للشغل  الوطني  االتحاد  باسم  سؤالنا 
املأجورين.

نحن داخل االتحاد كنا نتمنى أن يتغير املرسوم املرتبط بانتخاب 
بالنسبة  كذلك  وال  العمومية،  للوظيفة  بالنسبة  املأجورين  أعضاء 
للجماعات املحلية، حتى يكون هناك توافق بينه وبين القطاع الخاص 

ملا يفر3ه من نخب، ونعتقد بأن هذا اإلفرا3 فيه عدم تكافؤ واضح.

وكنا نسجل في فترات سابقة، وفي الحوارات املتالحقة، وكان آخرها 
اتفاق ديال 26 أبريل علنا نظفر بهذا التكافؤ من خالل مرسوم يعيد 
االعتبار للموظفين وللجماعات املحلية، لكن لألسف ربما نعيش على 
إيقاع ما هو كائن، يعني بأن القانون القديم هو اللي كنعيشو عليه، هو 

اآلن اللي كندو3و به االنتخابات.

ولذلك، السيد الو3ير، غادي نقولو لكم آش غادي تديروا، ألن 
القطار انطلق، واالنتخابات انطلقت، كيولي السؤال ابحال إلى ما عندو 
حتى �سي معنى، ولكن غادي نسولوكم كذلك فيما بعد عن كثير من 
التجاو3ات التي تابعناها ونحن نواكب العملية االنتخابية داخل اللجن 

الثنائية.

شكرا السيد الو3ير.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض املحترم.

الكلمة لكم السيد الو3ير.

اوسيد او 3ير املنتدب ودى ضئيس الحك مة، املكلف ب و ظيفة 
اوعم مية وتحديث اإلداضة:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد املستش ض املحترم،

أود أن أذكر بأن القواعد التمثيلية في كل من الوظيفة العمومية 
والقطاع الخاص تتميز باختالف واضح، وهذا أمر طبيعي يعود االختالف 

لطبيعة وخصوصية عالقات الشغل في كل من القطاعين.

أوال، نظام التمثيليات في القطاع العام يستمد مبرراته، أوال، من 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد31 - 126رمضان14361 )113يوليو201513(   1

خصوصية الوظيفة العمومية التي تقوم على تمثيل املوظفين حسب 
انتمائهم إلى درجات األطر، املتصرفون، األطباء، املهندسون، التقنيون، 
ولو عندهم سلم واحد، خالفا ملا هو عليه الوضع في القطاع الخاص 
الذي يتم انتخاب مندوبي العمال على أساس ثالثة مستويات فقط: 

األطر، اإلشراف والتنفيذ.

ثانيا، طبيعة االختصاصات االستشارية املوكولة إلى اللجان اإلدارية 
الفردية  املهنية  املسارات  بتدبير  أساسا  واملتعلقة  األعضاء  املتساوية 

للموظفين.

صعوبة تطبيق مقتضيات املادة 433 من مدونة الشغل في الوظيفة 
العمومية، وهي التدبير، بحيث إذا اعتمدنا نفس املقاييس، فمثال في 
بعض القطاعات اإلدارية هناك 20 ألف موظف، لهم 47 مندوب أو 
ممثل، يقابلهم 47 ممثل من اإلدارة العمومية، فتصعب على لجنة 

مكونة من 94 عضو أن تدبر شؤون الترقية وتدبير املهن اإلدارية.

ورغم ذلك، فالحكومة كانت دائما منفتحة ملراجعة هذه األمور 
حتى تضمن التكافؤ بين القطاعين. وكانت عدة لقاءات، آخرها أو ما 
قبل األخير كانت في إطار الحوار االجتماعي لـ 2011، وكذلك في اللجن 
الخاصة باالنتخابات يعني املهنية في 2015، ولكن كنا نتطلع إلى توافق 
بين املركزيات النقابية ملراجعة هذه التمثيليات، وسنبقى منفتحين على 

هذا األمر لضمان التساوي بين النقابات وبين القطاعات.

علما أن متى ظهرت هذه اإلشكالية؟ في 1997، مع يعني إقرار مجلس 
املستشارين، ملا أصبحت للجن املتساوية األعضاء في الوظيفة العمومية 

إمكانية انتخاب املمثلين لهذه الغرفة املحترمة.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة ألحد السادة املستشارين، تفضل السيد املستشار.

املستش ض اوسيد عبد هللا عط ش:

بسم هللا اورحمن اورحيم.

اوسيد اورئيس،

اوسيد او 3ير،

احنا اللي طرحنا السؤال، السيد الو3ير.

شوف، السيد الو3ير، احنا ما غنتكلموش على املرسوم، يكفي أنه 
في 1959، باراكا إلى قلنا راه في 59، واحنا تنعاودو فيه في 2015، يطبق 

في 2015 راه مشكلة كبيرة.

القطاع  تيختاروا مندوب   10 الالتوا3ن ديال  ما غنتكلموش على 

ما  كاع  ال�سي  هاذ  العمومية،  الوظيفة  ديال  تيختار  و1000  الخاص 
نتكلمو عليه، غادي نتكلمو على االختالالت الحالية.

اوسيد او 3ير،

كاين هناك خروقات في املناشير والقرارات ديال بعض الو3راء أو 
الوظيفة  منشور  مع  تتعارض  هي  اللي  العمومية  املؤسسات  رؤساء 
العمومية أو املقتضيات املتعلقة بانتخاب مدونة الشغل، املطارات، 
املنقولة،  للقيم  الوطني  املجلس  والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية  الشركة 

قطاع السجون، الوكالة الوطنية.

التصويت باملراسلة اللي ما ابقاش، وطالبنا بها عدة سنوات باش 
تحيد، باقا اآلن في بعض القطاعات الذي فرضته بالقوة، في قطاع 
يم�سي  اإلنسان  أن  عندهم مصالح خارجية، وعوض  رغم  السجون 
يصوت ويديروا ليه صندوق حداه، خصو قال لك يرسل، والظرف 

يبقى محلول، وهاذي كارثة هاذي.

رفض تثبيت االنتماء النقابي في قطاع السجون، رفض أنه يدير 
االنتماء النقابي، رغم أن عندنا نقابة تماك، الوحيدة اللي كاينة، قال 

لهم ال ما كاينش النقابة، ما تكلموش، ممنوع تدير النقابة.

في 2009 الو3ارة صدرت منشور تتفسر املادة 114 من املرسوم، 
تتمنع االستقاالت بعد آخر آجال لإليداع، اآلن كاين استقاالت واخا 
توضعت آخر آجال، وتتفرضوا بعض النقابات بالقوة وبالضغط وتحت 

التهديد.

والغريب في األمر أن بعض املؤسسات العمومية وبعض الو3ارات 
االستقالة..  املرشحين،  على  تقع  التي  الضغوطات  لها،  تستجيب 
التكوين املنهي ضغط رهيب أمام أنظار الناس وأمام أنظار الو3ارة وأنظار 
الحكومة، ما كاينش اللي يتكلم. قطاع العدل في الجهة الشرقية كاملة، 

قطاع الصحة في الجهة الشرقية كذلك، وقطاعات أخرى.

غادي  ما  دابا  الو3ير  مع  املشكل  حلينا  احنا  السياحة،  و3ارة 
نذكروهاش، اللي بالتليفون من الو3ارة يتم رفض بعض.. املحافظة 
كاملة،  النقابات  ديال  االتفاق  رغم  األلوان،  رفضت  التي  العقارية 
وفرضت اللون األبيض رغم أن الناس طبعوا وطبعوا اللوائح في اللون 
الليموني البرتقالي ديال االتحاد الوطني للشغل بالرمز ديالو املصباح، 

ولكن مع ذلك كتفرض اللون األبيض وضياع مجهود وضياع جهود.

فينا هي آ ال�سي الشفافية واملصداقية، واش غادي ندو3و االنتخابات 
ابحال ديال...

اوسيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت، وا السيد املستشار هللا يهديك، راه ساال الوقت السيد 
املستشار. الكلمة لكم، السيد الو3ير.. السيد الو3ير، تفضل.
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اوسيد او 3ير املنتدب ودى ضئيس الحك مة، املكلف ب و ظيفة 
اوعم مية وتحديث اإلداضة:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد املستش ض املحترم،

املحطة  هاذ  على هللا  ونتمنى  انطلق،  االنتخابات  ديال  املسلسل 
نتعاونو عليها ونجحوها كاملين.

إذا  الجميع،  الجديد، هاذي مسؤولية  الدستور  واالنتخابات مع 
كانت هناك خروقات من أي نوع كانت، نحن منفتحون، وهناك لجان 
تسهر على دراسة هذه األمور، نحن يعني احنا منطلقون بكل شفافية 
وبكل إرادة وبكل عزيمة وبكل تعاون مع جميع القطاعات ومع جميع 

املركزيات النقابية إذا كانت هناك خروقات.

ثانيا، فيما يخص الترشيح أو اإليداع أو الضغوطات أو كذا، فنحن 
مستعدين.

فيما يخص األساليب األخرى تم االتفاق عليها، كيفية التصويت 
باملراسلة أو باملباشر، فتم التوافق عليه.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيد الو3ير، ونشكر السيد الو3ير على مساهمته 
القيمة معنا في هذه الجلسة.

واآلن ننتقل إلى السؤال موجه إلى السيد و3ير املنتدب لدى و3ير 
التجهيز والنقل واللوجيستيك املكلف بالنقل حول واقع النقل السككي. 
الكلمة ألحد السادة املستشارين في فريق األصالة واملعاصرة لتقديم 

السؤال، تفضل آ شكيل.. الصوت آ شكيل، عاود السؤال.

املستش ض اوسيد ع بد شكيل:

اوسيد اورئيس املحترم،

اوسيدة او 3يرة،

اوسيد او 3ير،

اوس دة املستش ضين،

اوسيد او 3ير،

الشك أنكم ال تجادلوني حول ما يعانيه النقل السككي ببالدنا من 
واقع مزري، يعج بمظاهر اإلهمال والتقصير التي ال تعود للعمل البشري 
فقط بل إلى عوامل أخرى من قبيل التأخر املتكرر النطالق ووصول 
القطارات، انقطاعات التيار الكهربائي، انعدام األمن، تعرض املسافرين 
للسرقة، انعدام شروط الراحة والنظافة، الخصاص املهول في املوارد 

البشرية وفي عدد القطارات، إلى آخره، إلى آخره، إلى آخره.

التي  التدابير  عن  نسائلكم  الو3ير،  السيد  الواقع،  هذا  ظل  في 
اتخذتها الحكومة لتأهيل هذا القطاع ولضمان سالمة وأمن املسافرين.

وشكرا مسبقا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا. الكلمة لكم السيد الو3ير في إطار اإلجابة عن السؤال.

اوسيد محمد نجيب ب ويف، او 3ير املنتدب ودى و3ير اوتجهيز 
واونقل واول جيستيك، املكلف ب ونقل:

شكرا اوسيد او 3ير.

شكرا السيد املستشار املحترم على طرح هذا السؤال، واللي بالفعل 
خاصة في املرحلة األخيرة أصبحت عندو راهنية، ألنه املسافرين املغاربة 
وغير املغاربة من خالل املتابعات يظهر على أنهم بالفعل كاين واحد 
النوع ديال املعاناة، وهاذ املعاناة ناتجة على التطور ديال هاذ القطاع، 
العتبارات ديال العدد، والعتبارات اللي هي مرتبطة أساسا باألعمال اللي 

تيقوم بها املكتب الوطني للسكك الحديدية.

ولكن  بالدنا،  عليها  مقبلة  اللي  الكبرى  املشاريع  أنه  على  تتعرفوا 
أيضا املشاريع اللي هي اآلن في طور اإلنجا3 من تثنية وتثليث املحور 
وبالصيانة  بالتشوير  املرتبطة  لإلشكاالت  القنيطرة،  البيضاء  الدار 

اإللكترونية وأيضا باملحاور ديال العبور.

كل هذا أدى إلى أن املكتب بالفعل انشغل بالبنية التحتية في جزء 
من هاذ الثالث سنوات األخيرة، واملسألة ديال الجودة بالفعل نظرا ألن 
املوارد املالية لم تكن كافية، كان هاذ ال�سي في جزء منو على حساب 

الجودة.

للمطالب  املكتب استجابة  البالغ األخير ديال  لكن، كما الحظتم 
ديال املواطنين ولالحتجاجات املتكررة، البالغ األخير جاء واضح، وكان 
واضح على أنه يراعي هاذ التردي ديال األوضاع في شق منها، وأعطى 
بعض الحلول اللي هي مستعجلة وآنية من قبيل الرفع من الحصص 
يتعاملون  الذين  العاملين  ديال  الحصص  الرفع من  املراقبين،  ديال 
من  أيضا  الرفع  التواصل،  ويكون  اإلخبار  يكون  باش  املواطنين  مع 
التخريب  ديال  تتوقع  اللي  األعمال  بكل  للقيام  التقني  اللوجيستيك 
وديال االنقطاعات الكهربائية كما حصل يوم الثالثاء املنصرم ديال 
12 ماي االنقطاع كان على صعيد املنصورية، واللي خلى القطارات 
ألكثر من 3 ساعات اللي ما تحركتش، بمعنى أنه كاين برنامج، ونحن 
مستعدون في الو3ارة مع املكتب باش نجيو لعندكم للجنة باش ننقاش 
هاذ اإلجراءات اللي هي استعجالية، وناقشو أيضا ما سيعمله املكتب 
وتعمله الو3ارة في هذا الصدد، باش نحسنو من األداء ومن الجودة ديال 

الخدمات املقدمة من طرف السكك الحديدية.

شكرا.



1 3 الجريدة الرسمية للبرملانعدد31 - 126رمضان14361 )113يوليو201513( 

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد او 3ير.

الكلمة لكم، السيد املستشار.

املستش ض اوسيد ع بد شكيل:

شكرا اوسيد او 3ير.

أعلن  اللي  االلتزامات  بأن  تتعرفوا  انتما  الو3ير،  السيد  ولكن، 
عليها السكك الحديدية واملسماة بإستراتيجية تطوير القطاع السككي 
 ،2015-2010 باملغرب، والتي تضمنت خارطة الطريق للفترة ما بين 
لألسف، السيد الو3ير، نقول أن منظومة السكك الحديدية ببالدنا 
ت�سيء للمواطنين، ت�سيء للمواطن، وت�سيء لصورة بالدنا، وهاذ ال�سي 
راك تتعرفوا، السيد الو3ير، بسبب تقادم وتال�سي التجهيزات واملنشآت 
السككية والقطارات والعربات وضعف الصيانة والنقص على مستوى 
العديد من املمرات غير املحروسة والتي،  املراقبة واملتابعة، وتواجد 
السيد الو3ير، وأنتم تعلمون بذلك أكثر من أي شخص آخر، تتسبب في 

إ3هاق أرواح املواطنين.

ما ابقاش وكنا تنتظرو غير واحد النهار بأن املسؤول الكبير، الكبير 
هو هللا سبحانه وتعالى، على السكك الحديدية، يجي كيف تنشوفوها في 
دول أخرى، يجي أمام التلفزيون ويقول لنا ها آش درت، وها آش عملت، 
وها الخطأ، وها آش كاين، اشحال مات من واحد ما عمرنا ما سمعناها.

السيد املدير يجي ويهضر، تنشوفوك انت، تنتقارعو معك، وها انت 
تعترف حتى في البالغات بأن راه كاين نقص في السكك الحديدية، ولكن 
الرأي العام ابغى غير يشوفوا واحد النهار ما�سي باش يحاكموا، باش 
نسمعوه، يمكن يقول هو �سي حوايج اللي يمكن لها تقنعنا، ولكن يعترف 

باألخطاء ديالو، املغاربة راهم اعياو ما يعانيو، السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض.

الكلمة لكم، السيد الو3ير، في إطار الرد على التعقيب.

اوسيد او 3ير املنتدب ودى و3ير اوتجهيز واونقل واول جيستيك، 
املكلف ب ونقل:

شكرا.

هو، السيد املستشار، بالفعل طرح اإلشكاالت اللي تتعرفها السكك 
الحديدية اللي جزء منها ما يمكنش ننفيوه، لكن اللي هو حق هو أن 

هناك أمور التي تطورت.

أنا نبغي نجبد غير هاذ ال�سي ديال املمرات اللي تكلم عليها السيد 
املستشار املحترم، كانت في الخمس سنوات ما قبل هذه األخيرة، قبل 
2010، تنوجدو بين 10 و15 ممر، اليوم راه احنا وصلنا ملستوى 40 ممر 

سنويا، على أساس أنه في هاذ الفترة ديال 4، 5 سنوات تكون أكثر من 
200 ممر اللي ما تبقاش، وجميع املمرات اليوم ديال السكك الحديدية 
ملي تيمر القطار ما عاودش فيها، أساسا ما ابقاش تيخرج فيها أنها تكون 

ممرات للراجلين، بمعنى أنه كلها تتجي.

وأيضا العدد ديال القتلى الحمد هلل كل سنة تيتقلص، وهاذ السنة 
هناك  وما3ال  حوادث،  هناك  ما3ال  لكن   ،2013 إلى  قياسا  تقلص 

إشكاالت اللي تكلمت عليها، السيد املستشار املحترم.

حتى  يجي  باش  نجيو،  باش  بالفعل  االستعداد  كامل  على  واحنا 
السيد املدير، يجي عندكم للمجلس هنا باش تسائلوه وباش تطرحوا 
اإلشكاالت اللي هي موجودة في القطاع ديال السكك وباش نعطيوكم 
األجوبة واإلجراءات اللي قامت بها الو3ارة واللي قام بها املكتب في هاذ 

الصدد.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا، ونشكر السيد الو3ير على مساهمته القيمة معنا في هاته 
الجلسة.

واآلن ننتقل إلى األسئلة املوجهة إلى السيدة الو3يرة املنتدبة لدى 
و3ير الطاقة واملعادن واملاء البيئة املكلفة باملاء، والسؤال األول حول 

تدبير مجال املاء.

لتقديم  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
السؤال، تفضل السيد املستشار.

املستش ض اوسيد محمد بنش يب:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيدة او 3يرة،

اوسيد او 3ير،

إخ اني املستش ضين،

تعلمين، السيدة الو3يرة، أن الثروة املائية هي ثروة حيوية بامتيا3، 
ومجال حيوي واقتصادي واجتماعي كذلك بامتيا3، وبالتالي املحافظة 

على هاذ الثروة هي من أوجب الواجبات على الحكومة.

وبالتالي، هناك اختالالت كبيرة وعميقة وهيكلية إن شئنا، تتمثل 
في تعبئة املوارد املائية على مستوى السدود، اليوم السدود تعبأ عن 
طريق األحواض والروافد، ولكن تعبأ باملاء وباألوحال في آن واحد، نظرا 

النعدام التشجير على مستوى الروافد املائية.

كذلك على مستوى تصريف املياه عبر القنوات املهترئة في أكثر من 
مكان. كذلك على مستوى السقي، ما3ال هناك سقي تقليدي عشوائي 
وسائل  العتماد  الدولة  ديال  مجهود  هناك  واسعة،  مساحات  على 
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التنقيط أو السقي املوضعي االقتصادي، ولكن صعوبة املساطر تحول 
وبالتالي  الجديدة،  التقنيات  وهاذ  املساعدات  هذه  إلى  الولوج  دون 

تبسيط املساطر من األولويات كذلك ديال الحكومة.

تسقى  اليوم  الكولف  مالعب  حتى  كنشوفو  مستوى  على  كذلك 
باملاء الصالح للشرب، في حين أن املياه العادمة كاينة بوفرة في املغرب، 
وتصب في اتجاه البحر، وعيب أننا نسقيو املالعب ديال الكولف بمياه 

صالحة للشرب.

اللي هي دون  الزراعات، هناك 3راعات  نوع  كذلك على مستوى 
املستوى، وتستهلك مياه كثيرة ولكن دون مردودية اقتصادية، بال ما 

نقول أنواع الزراعات.

لذا، نسائلكم السيدة الو3يرة: ما هي اإلجراءات املتخذة من طرفكم 
ومن طرف الحكومة ملواجهة هاذ التحديات الكبرى؟

وما هي املقاربة التي سوف تعتمدونها للحيلولة دون هذه اإلشكاليات 
السلبية، ووضع برنامج طموح لحماية هاذ الثروة الحيوية؟

شكرا معالي الو3يرة.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيدة الو3يرة، في إطار اإلجابة عن السؤال.

و3ير  ودى  املنتدبة  او 3يرة  أفيالل  اويدضي  شرف ت  اوسيدة 
اوط قة واملع د6 وامل ء واوبيئة مكلفة ب مل ء:

شكرا اوسيد اورئيس.

شكرا اوسيد املستش ض على اوسؤال دي و .

بالفعل، إن كان هناك سياسة مائية ناجعة، واللي يمكن أن يفتخر 
بها املغرب هي السياسة الوطنية املائية، حيث أن املغرب الحمد هلل راكم 
واحد الخبرة جد متطورة في هذا املجال، وأصبح يصدر هذه الخبرة إلى 

العديد من دول الجوار، وبالخصوص إلى الدول جنوب الصحراء.

ما أشرتم إليه، السيد املستشار، هو يدخل في اهتمام وفي صلب 
عمل الو3ارة املنتدبة املكلفة باملاء، واملتعلق بالحكامة في قطاع املاء 
أو عقلنة استعمال املاء أو ما يصطلح عليه داخل املخطط الوطني 
الدعامة  هاذ  أو  العمود  هاذ  يشكل  أنه  بحيث  املاء،  في  باالقتصاد 
األساسية هي الدعامة األولى فيما يتعلق باملخطط الوطني للماء، أي 
قبل الحديث عن تعبئة موارد مائية إضافية، يجب االلتفاف إلى املوارد 
املتاحة حاليا، كيف تستعمل هذه املوارد؟ وكيف تستهلك؟ ومراجعة 
طرق استهالكها قصد الحد من الضياع ونهج سياسة االقتصاد في املاء 

ومستدامة لهذه الثروة املائية.

أشرتم، السيد الو3ير، إلى األوحال، وهي تعتبر ظاهرة طبيعية تعاني 

منها جميع السدود على الصعيد العالمي، وللحد من هذه الظاهرة التي 
تبقى طبيعية هناك برنامج متعلق بتهيئة األحواض املائية العالية عن 
طريق التشجير وعن طريق العتبات، وهذا نقوم به بتنسيق تام مع 
املندوبية السامية للمياه والغابات، ويعني كان له أثر إيجابي في الحد من 
اآلثار السلبية لظاهرة التوحل، غير أنها تبقى محدودة، ألن باش نعالجو 
ظاهرة التوحل يعني هناك تقنيات وصل إليها البحث العلمي لكنها جد 
غالية، الكلفة ديالها جد باهظة، إذ املتر املكعب يمكن أن يعالج بـ 50 

درهم، يتعدى بكثير ثمن تحلية مياه البحر.

في صلب مقتضيات  تدخل  أيضا  العادمة  املياه  استعمال  إعادة 
املخطط الوطني للماء، وهذا يشكل يعني مصدر إضافي للموارد املائية 
قصد الحد من الضغط الذي يمارس على املياه العذبة، وبالخصوص 
بانخراط  نشيد  الكولف، وهناك  السقي، سقي مالعب  إلى  لتوجيهها 
جامعة الكولف في هذا املجال واملجهودات التي تقوم بها، وهناك أيضا 
مجهودات جبارة جاء بها مخطط املغرب األخضر فيما يتعلق بعصرنة 
وتحديث أنظمة السقي عن طريق تحفيزات مالية تقدم للفالحين من 
أجل االنتقال من أنظمة تقليدية وأنظمة ديال )l‘épandage( إلى أنظمة 
عصرية و)goutte à goutte(، وهذا يعني ملسناه على أرض الواقع من 
خالل االقتصاد في حجم جد مهم من املياه املوجهة باألساس إلى السقي 

وري املساحات املسقية.

وشكرا لكم السيد املستشار.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد املستشار، تفضل ال�سي األنصاري.

املستش ض اوسيد محمد األنص ضي:

شكرا اوسيد اورئيس.

تنشكر السيد الو3ير على هاذ الجواب.

لنتكلم عن  ننطلق  وال  الو3يرة،  السيدة  واقعيين،  نكونو  وخصنا 
الجزء العامر من الكأس، ولكن نتكلم كذلك شيئا ما عن الواقع والجزء 
الفارغ من الكأس، وكذلك فيما يخص مجال ترشيد استعمال املاء، 
وخاصة في بعض املناطق الجنوبية أو املناطق املهمشة رغم املجهودات 
املبذولة من طرف الحكومات السابقة ومن طرفكم كذلك، أود أن أذكر 

بعض األمثلة.

أوال، عدم مواكبة بناء السدود بشبكة عصرية، مما يجعل املياه 
بالراشيدية،  الداخل  املثال بسد الحسن  تهدر بنسبة كبيرة، ونعطي 
بحيث أوال التبخر ثم الشبكة املتآكلة والعشوائية تساهم في ضياع عدد 
كبير من املياه، ثم كذلك فيما يخص املاء الشروب مثال، هناك الشبكة 
أصبحت متجاو3ة، بحيث أن اآلن الصبيب أصبح ضعيف جدا وال يفي 
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بالغرض املطلوب رغم املجهودات اللي تيبذلها املكتب اآلن من أجل 
تجديد الشبكة، ولكن كاين واحد التأخر كبير.

بأن  الو3يرة،  السيدة  استبشرنا خيرا عندما صرحت،  ثم كذلك 
السد ديال قندوسة، وجميع ساكنة  األشغال ستنطلق فيما يخص 
في تلك املناطق ال3الت تنتظر، ورغم الزيارات املتوالية لتلك املناطق 
فتنتمناو كذلك باش يتم االهتمام أكثر بالجهة الجديدة جهة درعة-

عانت  وتنغير، ألن  3اكورة  وار3ا3ات،  الراشيدية،  وخاصة  تافياللت، 
من تهميش كبير في سنوات كثيرة رغم املجهودات املبذولة من طرف 

الحكومة.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض.

الكلمة لكم، السيدة الو3يرة، للرد على التعقيب.

وامل ء  واملع د6  اوط قة  و3ير  ودى  املنتدبة  او 3يرة  اوسيدة 
واوبيئة، املكلفة ب مل ء:

شكرا اوسيد املستش ض.

بالفعل، ال3ال هناك تأخر ولكن باملوا3اة مع ذلك هناك مجهودات 
تقوم. فيما يتعلق بتأهيل الشبكة والرفع من مردوديتها، سواء تعلق 
األمر بشبكة السقي أو شبكة تو3يع املاء الصالح للشرب، هناك برنامج 
جد طموح عن طريق املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب أو 
عن طريق و3ارة الفالحة، يهدف إلى الرفع من مردودية هذه الشبكات 
وجعلها 80%، وهناك استثمار غادي يعرفو هاذ املجال في املستقبل 
حتى نقتصد تقريبا 2,5 ديال املليار متر مكعب يمكن أن نقتصدها فقط 

عن طريق تحديث أنظمة السقي وأيضا الرفع من مردودية الشبكات.

فيما يتعلق بالجهة الجديدة جهة وار3ا3ات- الراشيدية، أظن بأن 
هي الجهة التي حظيت بأولوية عمل الو3ارة في 2015، بحيث جوج ديال 
املنشآت كبرى اللي برمجناها في 2015 موجهة باألساس لهاذ الجهة، سد 
أكد3 وسد تودغة، باإلضافة لسد قندوسة اللي سوف ينطلق األشغال 

في القريب العاجل، ألن الشركة امشات لعين املكان ووالت...

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

السؤال الثاني موضوعه التدابير املتخذة في إطار املخطط الوطني 
السادة  ألحد  الكلمة  املاء.  مجال  في  املسجل  العجز  من  للحد  للماء 
السيد  تفضلوا  السؤال،  لتقديم  الحركي  الفريق  من  املستشارين 

املستشار.

املستش ض اوسيد امب ضك اوسب عي:

شكرا اوسيد اورئيس املحترم.

اوسيدة او 3يرة،

اوسيد او 3ير،

اوس دة املستش ضين املحترمي6،

 31 فصله  في   2011 دستور  أقر  الو3يرة،  السيدة  تعلمون،  كما 
دور الدولة في ضمان الحق في املاء الصالح للشرب للمواطن املغربي. 
وبالرجوع إلى وضعية قطاع املاء في الوقت الراهن، فاألمر يستوجب 
التعبئة ملواجهة العجز املسجل في البالد، والذي يبلغ حاليا 3 ماليير متر 
مكعب، ويتوقع إلى 5 مليار في 2030، باش يكون عندنا العجز ديال 5 

مليار متر مكعب في 2030.

سيتمم  الذي  للماء،  الوطني  املخطط  تطلقون  جعلكم  مما 
اإلستراتيجية الوطنية للماء التي عرضت أمام أنظار صاحب الجاللة 

امللك محمد السادس نصره هللا 2009.

لذا، نسائلكم، السيدة الو3يرة، عن الخطوط العريضة للمخطط 
الوطني للماء، وما هي تكلفته املالية؟ وما هي مصادر تمويله؟ وما هي 

أهدافه؟

شكرا السيدة الو3يرة.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيدة الو3يرة.

وامل ء  واملع د6  اوط قة  و3ير  ودى  املنتدبة  او 3يرة  اوسيدة 
واوبيئة، املكلفة ب مل ء:

شكرا لكم، السيد املستشار، على هذا السؤال الهام.

بالفعل، املخطط الوطني للماء الذي يعتبر املرجع األساس للسياسة 
الوطنية املائية هو منتوج لهذه الحكومة والشهادة هلل ساهمت فيه 

أيضا حكومات سابقة.

هاذ املنتوج أو هاذ الوثيقة أو هاذ املخطط هو اللي غيمكن البالد 
من تأمين حاجياتها من املاء في حدود 2030 باش ما يوقعش لنا ما وقع 
لصندوق املقاصة وما وقع لصناديق التقاعد، ألنها ال بديل عن املوارد 

املائية.

املاء،  على  املتزايد  الطلب  مواكبة  إلى  باألساس  كيهدف  املخطط 
والبحث أيضا عن مصادر التزويد عبر تنويعها، كيعتمد باألساس على 
ثالث دعامات أساسية كما قلت، الدعامة األولى هو االقتصاد في املاء 
والحكامة في تدبير قطاع املاء عن طريق نهج سياسة اقتصاد في املاء، 
سوف تمكن من توفير النصف ديال 5 مليار متر مكعب، أي 2,5 مليار 
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متر مكعب.

أخرى عن طريق  البحث عن مصادر  أيضا هو  الثانية  والدعامة 
تعبئة موارد مائية إضافية، منها ما هو تقليدي أو ما يصطلح عليه 
باملياه التقليدية، مياه السدود واملياه الجوفية، ومنها أيضا اللجوء إلى 
مصادر أخرى أو مصادر غير تقليدية، منها تحلية مياه البحر التي غتمكن 
من توفير 500 مليون متر مكعب في أفق 2030، إعادة استعمال املياه 
املعالجة اللي غتمكن من توفير 300 مليون متر مكعب في 2030، وأيضا 

يعني تحلية مياه األجاجة.

على هذه  املحافظة  تعتبر عرضانية هو  هي  اللي  الثالثة  الدعامة 
املصادر من التلوث والتأقلم مع التغيرات املناخية التي أصبحت معطى 
يفرض نفسه عن طريق تسريع وتيرة املخطط الوطني لتطهير السائل، 
الذي يعتبر عائق أمام تعبئة املوارد املائية املتاحة، ألنه إذا ما فعلناش 
الربط بشبكة تطهير  الرفع من نسبة  إلى  يهدف  الذي  هاذ املخطط 
السائل، غادي تولي املصادر اللي متاحة، وسبو هو كدليل، واخا عندنا 

املوارد املائية ولكن غير قابلة للتعبئة نظرا لجودتها املتدهورة.

 220 في  قيمناها  األول  في  كانت  هي  املخطط  لهاذ  املالية  الكلفة 
مليار متر مكعب، ولكن انطالقا من االجتماعات اللي خضناها مع باقي 
البرامج األخرى،  أنه ندمجو فيها بعض  القطاعات الحكومية، ارتأينا 
برنامج تطهير السائل في العالم القروي، وأيضا تزويد العالم القروي 
باملاء الصالح للشرب، مما أصبحت الكلفة اآلن تقريبا في حدود 270 
مليار متر مكعب، هي كلفة ما�سي سهلة، املالية العمومية غير قادرة على 
تمويل هاذ املخططات، وبالتالي البد من البحث عن شركاء، وهنا نتجه 
باألساس إلى القطاع الخاص أو املستثمرين الخواص في إطار الشراكة ما 

بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وشكرا لكم السيد املستشار.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد املستشار، في إطار التعقيب.

املستش ض اوسيد امب ضك اوسب عي:

شكرا اوسيدة او 3يرة.

احنا تنشكروكم على املجهوادت الجبارة اللي تتقوموا بها، السيدة 
الو3يرة، على الصعيد الوطني، احنا ما كنكروش الخير، ولكن ألن في 
الحقيقة احنا كيف ما قلت الو3راء، الحكومات السابقة هي فعال احنا 
في 97 فاش دخلنا لهاذ القبة ما كاين حتى �سي حاجة في العالم القروي، 
الحمد هلل العالم القروي تغطى باملاء وتغطى بالضوء وتغطى بالكهرباء، 

هذا مجهود كبير كتديرو الدولة، هذا ما نكرناهش.

الو3يرة،  السيدة  منكم،  تنطلبو  اللي  دابا  احنا  الحقيقة  في  ألن 

ملتمس هذا ديالنا ديال الفريق الحركي باش هذاك العالم القروي حتى 
هو يتمدن اشوية، وتعطيوه هاذوك العدادات الفردية باش حتى هو 
يحس بأن هو فعال معتانين به، ألن الدستور ديالنا كيطلب كل واحد 

توصلوا ليه املاء الصالح للشرب.

اوسيدة او 3يرة،

ور3ا3ات،  على  ادويتي  انت  الطريقة،  واحد  من  نجيك  غادي  أنا 
وادويتي على واحد العدد ديال املسائل، وانسيتي واد تانسيفت اللي في 
الحقيقة أنا ما كنوجهش لك اللومة انت، السيدة الو3يرة، كنوجهها 
ديال  العدد  واحد  الحقيقة  في  ألن  الحكومة  رئيس  ككل،  للحكومة 
الضيعات اللي امشاو في شهر 12، في الفيضان ديال 2014 اللي تقريبا 
امشات فيها واحد العدد ديال الضيعات، ال فالحية وال معدات ديال 
الفالحة، اآلبار اللي امشات، تقريبا على 18 كيلومتر، اللي ما ابقاتش فيها 
حتى �سي واحد اللي عندو �سي حاجة، ولكن الحكومة ما اعطاتش واحد 

األهمية لهاذ الناس اللي فعال مضطرين في هاذ املسائل.

اوسيدة او 3يرة،

كتعرفي آسفي بأن هو باقي كيجيب املا ديالو من واد أم الربيع، 180 
كيلومتر، وواد تانسيفت عندو 30 كيلومتر على آسفي، ورغم أن آسفي 
وباقي  سيدنا،  اعطاها  اللي  كبرى  مشاريع  كاين  الحمد هلل  تعطاتهم، 
كنجيبو ليه املا ديالو من واد أم الربيع، واملاليير، ما تنقولش املاليين، 
املاليير ديال األمتار املكعبة، ونعطيك الصور ونعطيك املسائل، اللي 
كتمر للبحر، واحنا كندويو دابا على تحلية املاء ديال البحر، ألن من 
هنا تعطاتنا الوعود في 97 في حكومة التناوب بأنه هو غيكون سد على 
واد تانسيفت، واملخطط ديالكم اللي كاين دابا ما فيهش كاع هاذ السد.

ولهذا، السيدة الو3يرة، هنا ال�سي تغوان أعطانا بأنه هو سد على 
تاملست وال على سيد العرو�سي غادي يكون على واد تانسيفت، وواد 
تانسيفت راه فعال كرفس الناس، لو ما الحكومة راه ما اعطات حتى 
�سي حاجة لهاذ الناس، لوال املجهودات الجبارة ديال السيد الوالي اللي 
كان 15 يوم وهو البس البوط ديالو والتجاكيطة ديالو، هاذوك الناس...

اللي تنقول لك من هذا، السيدة الو3يرة، إلى خلينا هاذ الواد ابقى 
هاكا، واحد جوج ديال الزوايا، 3اوية سيدي احسين غتبقى في خبر كان، 

و3اوية سيدي عي�سى بوخادي غتبقى في.. ألن هاذ الناس...

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض، شكرا.

انتهى الوقت، السيد املستشار، تفضلي السيدة الو3يرة في إطار 
اإلجابة.. شكرا، شكرا.

تفضلي السيدة الو3يرة.

وامل ء  واملع د6  اوط قة  و3ير  ودى  املنتدبة  او 3يرة  اوسيدة 
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واوبيئة، املكلفة ب مل ء:

شكرا اوسيد املستش ض.

فيما يتعلق بالعدادات الفردية، بالفعل أصبح املواطن أو املواطنة 
في العالم القروي غير را�سي على الربط الجماعي وال ذيك النافورات في 
الوقت اللي كانت كتحل املشكل في واحد الوقت، دابا حتى املواطن في 
العالم القروي وعى، وولى أنه يعني كيطالب، وهذا من حقو ألن الدستور 

يقر ذلك، بالربط الفردي.

أظن في هاذ املسألة هاذي في إطار العقدة البرنامج ما بين املكتب 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب والدولة في 2014 و2017، هناك 
4,4 مليار درهم موجهة باألساس، جزء كبير منها إلى ربط الدواوير بالربط 
الفردي، وهنا يعني عمل سوف نقوم به بتنسيق تام مع املديرية العامة 

للجماعات املحلية.

فيما يتعلق بواد تانسيفت، أظن بأن الكل كيعلم بأن يعني األمطار 
كانت  العام  هاذ  البالد  هلل،  الحمد  هاذ،  عرفتها  اللي  والفيضانات 

فيضانات استثنائية، وتجاو3ت جل التوقعات...

اوسيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيدة الو3يرة.

املاء  في  الخصاص  موضوعه  الثالث،  السؤال  إلى  ننتقل  واآلن 
الشروب ببعض املناطق. الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق 

األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال، تفضل ال�سي السينيتي.

املستش ض اوسيد أحمد اوسنيتي:

شكرا اوسيد اورئيس.

بسم هللا اورحمن اورحيم واوصالة واوسالم على أشرف املرسلي6.

اوسيد اورئيس،

اوسيدة او 3يرة املحترمة،

اوسيد او 3ير،

إخ اني املستش ضين املحترمي6،

اوسيدة او 3يرة،

على الرغم من أن بالدنا قطعت أشواطا مهمة في مجال تدبير املياه 
املناطق وخاصة  العديد من  مائية محكمة، فإن  انتهاج سياسة  عبر 

النائية منها واملعزولة، ال 3الت لم تستفد من حقها في الولوج إلى املاء.

لذلك، السيدة الو3يرة املحترمة، ما هي األسباب التي تقف عائقا 
إلى  اململكة والولوج  املواطنين من مختلف مناطق  أمام تمكين كافة 
مياه الشرب؟ وما هي اإلجراءات العاجلة التي ستقومون بها لتجاو3 هذا 

الوضع؟

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيدة الو3يرة، لإلجابة على السؤال.

وامل ء  واملع د6  اوط قة  و3ير  ودى  املنتدبة  او 3يرة  اوسيدة 
واوبيئة، املكلفة ب مل ء:

شكرا اوسيد املستش ض.

البد من اإلشارة بأن بالدنا حققت تقدم جد مهم في مجال تعميم 
التزويد باملاء الصالح للشرب، وهذا بفضل االستثمارات الضخمة التي 
ضختها الحكومة هاذي والحكومات السابقة أيضا في هذا املجال، مما 
جعل نسبة الربط ترتفع بتقدم جد مهم، انتقلت من 14% في 1995 إلى  

94% في متم 2014.

االستثمار السنوي انتقل من 200 مليون درهم سنويا إلى مليار درهم 
سنويا، وهذا �سيء جد مهم، استفادت منها يعني واحد الساكنة قروية 

جد مهمة.

ابقى في بعض املناطق اللي ال 3ال فيها معدل الربط أقل من املعدل 
الوطني، وهذا يعتبر، أو ما يصطلح عليه بالعالم القروي العميق، نظرا 

للعديد من اإلكراهات املوضوعية، وهنا أقول اإلكراهات املوضوعية:

كاين صعوبة  أيضا  ثم  القارة محليا،  املائية  املوارد  انعدام  أوال، 
التضاريس، وهنا كنعرفو املناطق الجبلية وكيف أنها يستحيل في بعض 
األحيان مد قنوات الربط أو القيام ببنية تحتية مائية يصعب في بعض 

األحيان القيام بهاذ األشغال هاذي.

ثم أيضا تشتت الدواوير مما يصعب أنه يكون واحد نوع التركيبة 
التقنية للمشروع كتظل فيها.

لتجاو3 هاذ اإلكراهات هناك برنامج جد مهم، كيف ما قلت، 4,4 
مليار درهم اللي موجهة باألساس لهاذ املناطق حتى تستفيد حقها من 
باألساس ملعالجة هاذ  فيها، ومتعلقة  الربط  يرتفع معدل  املاء وحتى 
املناطق هاذي، يعني العالم القروي العميق ومعالجة إشكالية الربط 

الفردي كما سبق لي وأشرت لها في تدخل السيد املستشار.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد املستشار.

املستش ض اوسيد أحمد اوسنيتي:

شكرا اوسيدة او 3يرة.



عدد31 - 126رمضان14361 )113يوليو201513( الجريدة الرسمية للبرملان8 1  

استمعت بإمعان إلى جوابكم، وبكل صراحة وبكل صدق، السيدة 
الو3يرة املحترمة، أنا أستحضر بعض الكلمات قالهم املرحوم الحسن 
الثاني رحمه هللا، قال بحروف واضحة: »الحروب التي ستأتي ستكون 
ال محالة على املياه، ولن تكون على البترول«. وبالتالي، السيدة الو3يرة، 

بدأنا نلمس هذه األمور في دول مجاورة، إلى غير ذلك.

اوسيدة او 3يرة املحترمة،

مدت،  القنوات  القروي،  العالم  جوابكم حول  من  أستغرب  أنا 
الدواوير سنوات وسنوات  في هذه  القنوات  مد  تم  الو3يرة،  السيدة 
عديدة، وأصبحت، السيدة الو3يرة، عرضة لإلتالف والكل يتساءل: 

ملاذا لم يصل املاء لهذه الدواوير؟

رغم، السيدة الو3يرة املحترمة، وأنا أتكلم على إقليم و3ان وإقليم 
شفشاون، اللي إقليم و3ان الساكنة على سد الوحدة، واآلن في األسابيع 
القليلة السابقة، السيدة الو3يرة، قمنا بلقاء تواصلي حزبي، ندمنا، 
السيدة الو3يرة، اللي امشينا عند االنتقادات ديال املواطنين. ال يعقل 

على أن السد أمام الساكنة، وهم في عطش دائم ومستمر.

اوسيدة او 3يرة،

أنا بكل صراحة ما الذي يعترضكم؟ وما الذي يقف أمامكم حتى 
تقوموا بتزويد هذه الساكنة، السيدة الو3يرة، اللي عانت وعانت ال�سيء 
الكثير لسنوات طوال، والكل استبشر خيرا حينما رؤوا القنوات تمد 

أمامهم؟

واآلن، السيدة الو3يرة، بقي الكل حبرا على ورق، وبالتالي، السيدة 
الو3يرة، أنا بكل صراحة أنا منزعج، ملاذا؟ السيدة الو3يرة، سد الوحدة، 
املرحوم الحسن الثاني الهدف ديالو هو فقط كان واعيا كل الوعي بهذه 
األمور، وكان يعرف على أن األمور ستأتي ال محالة بحروب على املاء، 
وبالتالي أعطى تعليماته آنذاك من أجل تزويد هذا السد، وبالتالي هذا 
السد بدأ اآلن، السيدة الو3يرة، بقي حبرا على ورق، يمتلئ باألوحال 
سنة بعد أخرى. تقول السيدة الو3يرة املياه والغابات، سد الوحدة 
ما فيهش شجرة واحدة ما كايناش، اللي كتحارب قلت املياه والغابات، 

أشنو قالت السيدة الو3يرة؟

وبالتالي، السيدة الو3يرة، أنا أتمنى تبدلوا هاذ املنهجية ديال العمل، 
ال الحكومات السابقة وال أنتم. نتمنى لكم التوفيق، السيدة الو3يرة، في 
املهمة ديالكم والحكومة ككل، حتى ال يقال نحن نشوش ونحن نعارض، 
نحن نمد يدنا، السيدة الو3يرة، دائما وأبدا، املسألة التي تهم الشعب 

املغربي قاطبة فنحن معها اليوم قبل الغد.

وبالتالي، السيدة الو3يرة، أنا أستغرب ملاذا لم يتم الربط...

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار انتهى الوقت، وا السيد املستشار السنيتي 
هللا يهديك، وساال الوقت.. تفضلي السيدة الو3يرة، وا ساال الوقت هللا 

يهديك، تفضلي السيدة الو3يرة، وا السيد املستشار هللا يهديك، تفضلي 
السيدة الو3يرة، وا السيد املستشار انضبط اشوية للرئاسة، انضبط 
وايلي  احترمتو،  ما  الوقت، ال  احترم  يهديك، عندك مدة معينة  هللا 

نبهناك مرات متكررة.

تفضلي السيدة الو3يرة.

وامل ء  واملع د6  اوط قة  و3ير  ودى  املنتدبة  او 3يرة  اوسيدة 
واوبيئة، املكلفة ب مل ء:

اوسيد املستش ض املحترم،

ناقشت معك مرارا هذا املوضوع، وأتفهم الحرقة التي تتكلمون بها 
عن ساكنة تاونات وساكنة الشاون وساكنة و3ان، كيف يعقل أنهم 
يوجدون على ضفاف معلمة مائية قدها قداش وال يتوفرون على حقهم 

في الربط.

وهاذ املشكل راه يؤرقنا يمكن أكثر ممن يؤرق العديد، لكن اإلكراه، 
السيد املستشار، أنا هاذ املشكل جيت ولقيتو كاين، املشاريع كاينة، 
الفلوس كاينين، درنا صفقة، ربحت شركة في إطار الشفافية وفي إطار 
إعمال الحكامة في مجال الصفقات العمومية، فا3ت بها شركة، الشركة 
فلست، والشركة راه كتعرفوها، السيد املستشار، جات ووضعت ذاك 
ال�سي، ما قداتش تكمل، شركة برتغالية، واملساطر اإلدارية كتعرفوها، 
ما يمكنليش أنا نجي ونجيب شركة اخرى تخدم إذا ما فسختش معها 
العقدة، وعملت طلب العروض وفتحتو واخترت شركة أخرى باش تجي 

تخدم.

وهاذ ال�سي عارف، كاين جوج املشاريع انطالقا من سد الوحدة، 
600 مليون درهم و600 مليون درهم راه كاينين محطوطين هنا، املشكل 
هو إعمال املساطر اإلدارية قصد فتح طلب العروض، واإلعالن عن اللي 

غيربح الصفقة من أجل هاذ ال�سي.

وهاذ ال�سي راه عارفو، السيد املستشار، انتما وهضرت معك مرارا 
وتكرارا، أنا ما اكرهتش نم�سي بيدي نبني ولكن هللا غالب، املا كاينين 
والفلوس كاينين، خصنا نعملو املساطر اإلدارية، وهاذ ال�سي تتطالبوا به 
انتما كمستشارين، خصنا احترام املساطر في إطار الصفقات العمومية، 
ما غيمنكليش نعمل �سي حاجة أخرى، )sinon( غادي نضطرو أو نتسمى 

�سي حاجة اخرى.

شكرا لكم السيد املستشار.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيدة او 3يرة.

شكرا السيد الو3ير. شكرا للسادة املستشارين على مساهمتكم.

وضفعت الجلسة.
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اوت ضيخ: الثالثاء 7 شعبان 1436 هـ )26 ماي 2015 م(

اورئ سة: املستشار السيد محمد فو3ي بنعالل، الخليفة األول لرئيس 
املجلس.

اوت قيت: ساعتان وسبع دقائق، ابتداء من الساعة الرابعة والدقيقة 
الثامنة والثالثين بعد الزوال.

جدول األعم ل: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستش ض اوسيد محمد ف 3ي بنعالل، ضئيس الجلسة:

بسم هللا اورحمن اورحيم واوصالة واوسالم على أشرف املرسلي6.

أعلن عن افتت ح الجلسة.

اوسيدة واوس دة او 3ضاء املحترم 6،

اوسيدة واوس دة املستش ضو6 املحترم 6،

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

السادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

قبل أن أشرع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال، 
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت 

وإعالنات، تفضل السيد األمين.

املستش ض اوسيد عبد اولطيف أبدوح، أمي6 املجلس:

شكرا اوسيد اورئيس.

في البداية، نحيط املجلس املوقر علما بتوصل مجلس املستشارين 
بمشروعي قانونين محالين من مجلس النواب، ويتعلق األمر بما يلي:

1- مشروع قانون رقم 78.12 يق�سي بتغيير وتتميم القانون رقم 
17.95 املتعلق بشركات املساهمة؛

2- مشروع قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية األشخاص املشاركين 
في األبحاث البيوطبية.

كما توصل السيد رئيس مجلس املستشارين من عدد من السادة 
األسئلة  جلسة  أشغال  حضور  عن  مكتوبة  باعتذارات  املستشارين 
الشفوية ليومه الثالثاء 26 ماي 2015، وهم السادة: محمود عرشان، 
الصخي، جمال  كميل، حجوب  توفيق  املعطي،  عادل  أكليم،  حسن 
الدين العكرود، عبد الوهاب بلفقيه، املختار صواب، دحمان الدرهم، 
عبد الحميد احسيسن، عبد السالم خيرات، سعيد ار3يقي، محمد 
الكبوري، مبارك السباعي، جواد وهيب، لحسن بوعود، عبد هللا أبو 
3يد، عبد الواحد الشاعر، عمر أدخيل، عبد الرحيم الرماح، محمد 

احسايني، عبد الرحيم الزمزمي، محمد صالح اقميزة، فريدة النعيمي، 
لحسن بلمقدم، ابرهيم بنديدي، عبد الرحيم عثمون، حسان البركاني، 
عبد اللطيف اسطنبولي، عبد القادر لبريكي، نبيه لحسن، محمد املفيد. 

انتهت الالئحة.

كما توصل رئيس املجلس بقرارين للمجلس الدستوري، األول رقم 
15/961 والثاني رقم 15/962، واللذين صرحا بموجبهما بمطابقة كل 
من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية والقانون التنظيمي 
املتعلق   02.12 رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير   12.14 رقم 

بالتعيين في املناصب العليا للدستور.

كما نخبر املجلس املوقر أن الجلسة العمومية املخصصة ملناقشة 
عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات التي كان من 
املقرر عقدها يوم غد األربعاء 27 ماي 2015 على الساعة الثالثة 3واال 

قد تم تأجيلها إلى موعد الحق.

كما أحيط املجلس املوقر أنه لدينا استدراك على جدول أعمال 
جلسة األسئلة، حيث عوض السؤال املوجه للسيد و3ير التشغيل حول 
القطاع  لنفس  املوجه  بالسؤال  للمتقاعدين«  االجتماعية  »األوضاع 
حول »غياب توفير الحماية االجتماعية بمصحات الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي«.

مع  بالعالقات  املكلف  الو3ير  من  بمراسلة  الرئاسة  توصلت  كما 
بإدراج  الثقافة  و3ير  السيد  طلب  املجلس  من خاللها  يخبر  البرملان، 
بالتزامات  نظرا الرتباطه  الجلسة،  بداية  في  لو3ارته  املوجهة  األسئلة 

حكومية طارئة.

رئاسة  بها  توصلت  التي  والكتابية  الشفهية  لألسئلة  وبالنسبة 
املجلس إلى غاية يوم الثالثاء 26 ماي، فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 12 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 5 أسئلة؛

- عدد األجوبة الكتابية: 27 جوابا.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

واسمحوا لي قبل أن نستأنف جلستنا أن نرحب بالسيد الو3ير الذي 
نال الثقة املولوية، ونتمنى له مسارا جيدا.

شكرا.

نشرع اآلن في معالجة األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمال 
هذه الجلسة، وعددها 19 سؤاال، واحد منها آني موجه للقطاع املكلف 
عاديا مو3عة على قطاعات:  و18 سؤاال  بالخارج،  املقيمين  باملغاربة 
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الثقافة،  التضامن،  والرياضة،  الشباب  العالي،  التعليم  السكنى، 
العالقة مع البرملان، التشغيل، تحديث اإلدارة، والشؤون العامة.

الثقافة،  و3ير  للسيد  املوجه  بالسؤال  أعمالنا  جدول  نستهل 
وموضوعه حماية التراث الثقافي للبوادي املغربية.

الفريق الدستوري، تفضل  الكلمة ألحد السادة املستشارين من 
السيد املستشار.

املستش ض اوسيد محمد تر م نت:

بسم هللا اورحمن اورحيم.

اوسيد اورئيس،

اوس دة او 3ضاء،

إخ اني املستش ضين املحترمي6،

تعدد  من  املغرب،  في  الحاصل  الحضاري  التفاعل  لهذا  تسجيال 
األنواع في العمران واأل3ياء والحلي واملنتوجات الحرفية والفنية والطبخ 
واملوسيقى، باختالف أنواعها وإيقاعاتها وحمولتها التي اتسمت بقدرتها 
وهذا  العصر،  وروح  الحداثة  مجموعات  مع  والتعايش  التطور  على 
التنوع الثقافي في املغرب ظل الطابع املميز لهذا العطاء، الخالق، املتجذر 

بجذوره الراسخة في أعماق كينونتنا ووجداننا وذكرياتنا الجماعية.

ونسجل بارتياح عميق السياسة املتبعة من طرف الو3ارة التي تسهر 
على تنظيم مهرجانات محلية تهتم بالتراث املحلي مثل »موسم طانطان« 
و»الكدرة«  و»الهرمة«  »أحواش«  ومهرجان  كلميم–السمارة،  بجهة 
سليمان،  بسيدي  »الهيت«  مهرجان  ثم  طاطا،  إقليم  في  و»كناوة« 

وأمثالهم كثيرة في ربوع اململكة.

بلورة  في  مسؤوليتها  تحمل  الحكومة  من  نطلب  السبب  ولهذا 
املغربي  اإلنساني  الرصيد  بحماية  الكفيلة  والتشريعات  السياسات 
بجميع أنواعه، والعمل على تحسيس جميع مكونات املجتمع املدني 

واملؤسسات املعنية بأهمية هذا التراث الثقافي البدوي.

فما هي، سيدي الو3ير، إستراتيجيتكم ومخططاتكم لحماية هذا 
املوروث الثقافي باملغرب؟

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض املحترم.

الكلمة للسيد الو3ير، تفضلوا.

اوسيد محمد األمي6 اوصبيحي، و3ير اوثق فة:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيدات واوس دة املستش ضين،

جوابا على هذا السؤال حول التراث الثقافي بالبوادي املغربية، يمكن 

القول أن رغم تمركز نسبة مهمة من املواقع األثرية والبنايات التاريخية 
والتراث اإلثنوغرافي واملهارات باملجاالت الحضرية التقليدية، فالقرى 
والبوادي املغربية تعج بالفعل باآلالف من املعالم األثرية والتاريخية، 
والطقوس  واملهارات  التقاليد  من  كبيرا  3خما  كذلك  وتحتضن 

اإلثنوغرافية.

العريق، تشتغل  الوطني  الثقافي  املوروث  بأهمية هذا  منها  ووعيا 
و3ارة الثقافة على أربع مستويات:

املستوى األول تيهم مستوى الجرد، فتقوم الو3ارة سنويا بعمليات 
كبرى لجرد العديد من املجاالت التراثية القروية، وخالل السنة املاضية 
قمنا بعملية الجرد بإقليم مراكش، الحو3، سطات، تارودانت، اشتوكة 

آيت باها، ور3ا3ات، 3اكورة، العرائش، األقاليم الصحراوية وطاطا.

األخيرة  السنوات  هاذ  فخالل  األثري،  البحث  مستوى  على  أما 
توسعت برامج البحث األثري، وهمت عدة مناطق وعدة حقب تاريخية، 
إما بالنسبة للفترة ما قبل التاريخ بتافوغالت أو بالنواحي ديال الصويرة 
أو بالنواحي ديال الناظور، أو فيما يخص الفترة الرومانية بمواقع وليلي، 
بناصا، تامو3يدا، غيغا، ليكسوس، 3ليل... إلخ، أو الفترة اإلسالمية، 

فالحفريات بسجلماسة وأغمات والنكور وإكليز.

ثم على مستوى الترميم والتهيئة، خصصنا في هاذ السنة األخيرة 
ما يفوق على 60 مليون درهم مخصصة للعالم القروي، قمنا بها بعدة 
عمليات للترميم والصيانة، همت عدة مواقع: كوليلي بناصا، تامو3يدا... 
إلخ، أو عدة قالع وقصبات بحال: قلعة أمكرو بإقليم تاونات، أو رد 

االعتبار لدار السلطان بتاغجيجت إقليم كلميم... إلخ.

ثم هناك حماية على الصعيد القانوني من أجل تصنيف وتسجيل 
هذه املواقع بالبوادي املغربية ضمن التراث الوطني.

عمليات  بعدة  نقوم  والتحسيس  التعريف  مستوى  على  وأخيرا، 
وتنظيم جوالت لألطفال ديال املدارس واإلعداديات لهاذ املواقع، ثم 
بطبيعة الحال طبع عدة مطويات اللي تتقدم هاذ التراث في البادية 
املغربية، إلى جانب إصدار النشرة األثرية املغربية وسلسلة دفاتر التراث، 
وقمنا بإصدار العدد األول من أطلس التراث الثقافي إلقليم طاطا خالل 

هاذ السنة.

شكرا لكم.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

تفضل السيد املستشار.

املستش ض اوسيد عبد اورحيم اوعالفي:

شكرا اوسيد اورئيس.
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السيد الو3ير،

أوال تنشكروكم على الجواب ديالكم، لكن ذلك ما تيمنعش من إثارة 
االنتباه إلى العالم القروي، ال3الت البوادي املغربية تتعرف واحد النقص 
كبير في املجال الثقافي، ال من البنى التحتية وال من املجال الثقافي، ال من 

حيث املؤطرين للفئات الشابة.

واملالحظ، السيد الو3ير، هو أننا تنتفكرو البادية إال من خالل جلب 
فرق فلكلورية موسيقية لتنشيط مهرجانات املدن.

العالم  بوضع  تقوموا  أن  الو3ير،  السيد  منكم،  تنطلبو  ولهذا، 
القروي والبادية املغربية ضمن األولويات ديالكم في الحكومة حتى ال 

تخلفوا املوعد مع ساكنتها.

القلب  القروي هو  العالم  بأن  الو3ير،  السيد  تفكروا،  وخصكم 
النابض للمدينة ال من جلب الزرع أو الخضار واللحم.

شكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

إذن، نمر إلى السؤال الثاني موضوعه تفعيل الدبلوماسية الثقافية.

واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
تفضل.

املستش ض اوسيد محمد اوعق وي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة او 3ضاء املحترمي6،

إخ اني املستش ضين املحترمي6،

اوسيد او 3ير املحترم،

أمام األهمية البالغة التي تكتسيها الدبلوماسية الثقافية إلى جانب 
لثقافة  في اإلشعاع والترويج  الرسمية، واملمثلة أساسا  الدبلوماسية 
اململكة املغربية وحضارتها العريقة، فضال على األدوار الفعالة التي يمكن 

أن تنهض بها كوسيلة من وسائل الدفاع عن املعالم العليا للمغرب.

دعم  من  تستحقه  ما  الثقافية  الدبلوماسية  إعطاء  غياب  وفي 
املتخذة  اإلجراءات  هي  ما  املحترم:  الو3ير  السيد  نسائلكم  وتشجيع، 

لتعزيز الحضور الثقافي املغربي بالخارج؟

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد الو3ير.

اوسيد و3ير اوثق فة:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد املستش ض،

التعريف  في  أسا�سي  دور  تتلعب  الثقافية  الدبلوماسية  بالفعل، 
دور  كذلك  تتلعب  هي  املعاصر،  وبإبداعنا  لبالدنا  الثقافي  باملوروث 
أسا�سي لتثمين الروابط الثقافية والوطنية مع املغاربة املقيمين بالخارج.

على  املغربية  باملنجزات  للتعريف  أسا�سي  دور  تتلعب  كذلك  هي 
األصعدة املؤسساتية، السياسية والديمقراطية ألن التعريف باإلبداع 
املغربي وبالحركية الثقافية في بالدنا هي أحسن دليل على حرية اإلبداع 

وحرية التعبير وعلى الديمقراطية التي تحظى بها بالدنا.

الدبلوماسية  ديال  العنصر  هذا  من  جعلنا  املنطلق،  هذا  ومن 
الثقافية كمرتكز من املرتكزات ديال سياسية الو3ارة، وهكذا تتدخل 

الو3ارة على عدة مستويات:

- املستوى األول تيهم التنظيم ومشاركة الكتاب والناشرين املغاربة 
في أكثر من 20 معرض دولي في أوربا، في العالم العربي، وفي إفريقيا؛

ثقافية خالل  تظاهرات  في عدة  املغرب  تنظيم مشاركة  - كذلك 
الصين،  سويسرا،  اليونان،  ديفوار،  كوت  بفرنسا،  املاضية  السنة 

الجزائر... إلخ؛

- هذا، باإلضافة إلى تقديم الدعم ملؤسسات وفرق فنية ملشاركتها في 
تظاهرات فنية بالخارج.

يمكن القول كذلك أن هناك عدة متدخلين فيما يخص الدبلوماسية 
الثقافية، هناك بطبيعة الحال إلى جانب و3ارة الثقافة، و3ارة الخارجية 
والتعاون، و3ارة املغاربة املقيمين بالخارج وقضايا الهجرة، هناك و3ارة 
الصناعة التقليدية، و3ارة السياحة، و3ارة املغاربة املقيمين بالخارج 
تقوم بدور مهم اللي مع الشركاء اآلخرين للتحسيس والتعريف بثقافتنا 
الخارج تظل مستمرة  الثقافية والوطنية مع مغاربة  الروابط  وجعل 

وقوية.

ولكن، املوضوعية تقت�سي القول أننا في حاجة اليوم إلى آلية وطنية 
لتنسيق كل هاذ العمل ما بين هاذ الفرقاء لتسطير إستراتيجية وطنية 
في مجال الدبلوماسية الثقافية، واختيار الدول سنويا التي سنقوم بها 

بحضور ثقافي متميز.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

تفضل السيد املستشار.
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املستش ض اوسيد محمد اوعق وي:

السيد الو3ير،

ليصبح  الثقافية  الدبلوماسية  دور  تعزيز  الحكومة  على  يتوجب 
وسيلة فعالة للتعريف بالتراث الثقافي الوطني الذي تجهله العديد من 
الدول، العديد من الدول تجعل من الدبلوماسية الثقافية أهم آلية 
للدفاع عن مصالحها الوطنية، واملغرب -لألسف- لم يتمكن من الترويج 

لقضاياه املصيرية عبر هذه الوسيلة الناجعة والفعالة.

الصعيد  على  باملشاركة  املطلوب  بالشكل  املغرب  يهتم  لم  ملاذا 
العالمي في مجموع التظاهرات الثقافية اإلقليمية والدولية، وتكريس 
حضوره الدائم واملتميز من أجل تحقيق اإلشعاع الثقافي لبالدنا وتعزيز 

تأثيرها دوليا؟

لتعزيز  الثنائية  للعالقات  تتجه  التي  اإلمكانات  استغالل  يتعين 
الحضور الثقافي الوطني والدفاع عن قضاياه العادلة.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا وكم.

الكلمة للسيد الو3ير، تفضلوا..

إذن، السؤال الثالث موضوعه مجال تدخل و3ارة الثقافة بالعالم 
القروي. الكلمة ألحد السادة املستشارين الفريق الحركي، تفضل السيد 

الرئيس.

املستش ض اوسيد عبد الحميد اوسعداوي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيدة واوس دة او 3ضاء املحترمي6،

إخ اني املستش ضين،

اوسيد او 3ير املحترم،

يعتبر قطاع الثقافة من القطاعات املهمة واإلستراتيجية إال أن هذا 
القطاع مرتبط باملجال الحضري أكثر ما هو مرتبط باملجال القروي، 
وأسباب النزول ديال السؤال ديالنا، السيد الو3ير املحترم، نود معرفة 

تدخلكم بالعالم القروي، وما هي حصيلتكم في هاذ املجال؟

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

الكلمة لكم السيد الو3ير، تفضلوا.

اوسيد و3ير اوثق فة:

اوسيد اورئيس،

شكرا السيد املستشار على هاذ السؤال حول العمل الثقافي بالعالم 
القروي.

بطبيعة الحال البد ما نذكرو بأن و3ارة الثقافة منذ بداية سنة 
2012 ضمن املخطط والبرامج القطاعية ديالها وضعت سياسة القرب 
كأولى األولويات، وسياسة القرب من أجل تقريب الخدمات الثقافية من 

كل املواطنات واملواطنين، والسيما في املناطق النائية والعالم القروي.

والبد هنا من التذكير بأن مع بداية سنة 2012 الحظنا أن الخصاص 
فيما يخص البنيات التحتية الثقافية كان يهم 96 جماعة حضرية، و39 

عاصمة إقليم أو عمالة، و90% من الجماعات القروية.

ومن هذا املنطلق، قمنا، لتجاو3 هذا الخصاص، خصصنا ما يفوق 
على 40% من ميزانية و3ارة الثقافة، دون احتساب كتلة األجور، إلحداث 

مراكز ثقافية بالحواضر، ونقط القراءة بالقرى والعالم القروي.

2012-2014، تمكننا باش  الفترة ديال  بين  القول أن ما  ويمكن 
نحدثو ما يناهز 20 مركز ثقافي بكل مكوناته، وواحد العشرين ديال نقط 

القراءة بالعالم القروي.

بتجهيز خمس  قمنا كذلك  القروي،  بالعالم  املجهود  هاذ  ولدعم 
مكتبات متحركة، وهي عبارة عن قوافل للقراءة، تتستهدف الوصول إلى 
املناطق النائية، ثم جهزنا املديريات الجهوية بواحد 60 حقيبة للقراءة 

لتو3يعها في املناطق القروية والنائية.

إحداث  يخص  فيما  به  تنقومو  اللي  العمل  هاذ  الحال  بطبيعة 
هاذ املنشآت الثقافية، هو معز3 كذلك بما يخص التنشيط الثقافي 
في العالم القروي، ويمكن القول أننا نقوم بعمل كبير جدا من خالل 
والقرى  الجبلية  املناطق  أساسا  تهم  التي  التراثية،  املهرجانات  دعم 
أساسا، وخصصنا لهاذ العملية ما يفوق على 15 مليون درهم سنويا، 
وهي فرصة إلعطاء فرص الشغل للفنانين باملناطق الجبلية والقروية، 

وكذلك لخلق واحد الدينامية سياحية ثقافية في هاذ املناطق.

إلى جانب هاذ العمل، ندعم عدد كبير من الجمعيات التي تشتغل 
في العالم القروي من أجل التحسيس على القراءة، من أجل تنظيم 
تظاهرات، وسنويا هناك جزء كبير من الجمعيات الثقافية تشتغل في 

العالم القروي اللي هي مدعمة من طرف و3ارة الثقافة.

ولكن، ال بد أن نشير هنا...

اوسيد ضئيس الجلسة:

سالى الوقت السيد الو3ير. تفضل السيد املستشار، تفضل.

املستش ض اوسيد عبد الحميد اوسعداوي:

شكرا اوسيد اورئيس.

شكرا السيد الو3ير على جوابكم، وعلى املجهودات اللي كتقوموا بها 
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في هاذ القطاع، إال أنه، السيد الو3ير، هل ال تالحظون أن هناك، رغم 
هاذ املجهودات التي ال ترقى إلى املبتغى املطلوب وخاصة بالعالم القروي، 
أال ترون، السيد الو3ير، أن قلتم بأن باش يمكن تغطيو هذا، خصكم 
إشراك  يمكن  أال  الثقافة،  و3ارة  ديال  امليزانية  من  تخصصوا %40 
الجماعات واملجتمع املدني وال الخواص كذلك؟ إشراك الخواص ألن 
كنعرفو امليزانية املخصصة لو3ارة الثقافة هي ميزانية هزيلة جدا، وال 

يمكن أن تسد الخصاص املوجود بالعالم القروي.

قلتم بأنكم هيأتم 20 نقطة للقراءة بالعالم القروي، هذا غير كاف، 
السيد الو3ير، بالنسبة للعالم القروي، ولكن كاين �سيء مهم بالنسبة 
إلشراك الساكنة ديال العالم القروي، ولو أنكم، السيد الو3ير، هيأتو 
ووفرتو البنية التحتية، كيبقى الضعف ديال املوارد البشرية، كيبقى 

هذاك ال�سي كل�سي واقف.

إذن، خص إستراتيجية ديال الحكومة تخمم في عقد شراكة مع 
الجماعات، وكذلك الخواص باش يمكن نفتحو املجال لهاذ املرافق اللي 

انتما بصد التيهيء ديالها.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا، ونشكر السيد الو3ير على مساهمته القيمة في هذه الجلسة.

ننتقل إلى السؤال اآلني املوجه إلى السيد الو3ير املنتدب لدى رئيس 
اإلجراءات  وموضوعه  بالخارج،  املقيمين  باملغاربة  املكلف  الحكومة 
السادة  الكلمة ألحد  الشقيق.  اليمن  بدولة  جاليتنا  لحماية  املتخذة 

املستشارين من الفريق االشتراكي، تفضلي السيدة املستشارة.

املستش ضة اوسيدة خديجة اوزومي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير،

يالحظ املتتبعون لشؤون جاليتنا باليمن غياب تام للتواصل بين 
و3ارتكم وكذلك و3ارة الخارجية معنا، لذا نطالب السيد الو3ير أن 
اإلدارية  املصالح  تعتمدها  التي  اإلجراءات  العام  وللرأي  لنا  يوضح 
حربا  تعيش  والتي  الشقيق،  اليمن  بدولة  الجالية  لحماية  املختصة 

شرسة مفتوحة.

على الرغم من أن عدد املغاربة–قد تقولون–بأنه يعتبر محدودا، 
إال أن همنا األول هو الحفاظ على أرواح املغاربة وأعراضهم وكذلك 

ممتلكاتهم أينما كانوا وكيفما كان عددهم.

لذا، نتساءل في الفريق االستقاللي: ما هي التدابير املتخذة لحماية 
أبناء الجالية املغربية املقيمة بدولة اليمن؟

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

تفضل السيد الو3ير.

ب لخ ضج  املقيمي6  ب ملغ ضبة  املكلف  او 3ير  برو،  أنيس  اوسيد 
وشؤو6 اوهجرة:

شكرا اوسيد اورئيس.

شكرا اوسيدة اون ئبة املحترمة.

السؤال  في  جات  اللي  الكلمة  واحد  منو  3ولتي  الشفوي  السؤال 
الكتابي وتنشكرك على ذاك ال�سي اللي 3ولتيه ألن في السؤال الكتابي 
قلت بأنه هناك تقصير قوي أو غياب قوي لو3ارة الخارجية، وبالتالي كان 
من باب اإلنصاف أن أقول ربما مقصرين في التواصل، ولكن اللي يمكن 
لي نقول لك بأن ولو أن العدد قليل، إلى كان مغربي واحد فهو انشغال 

قوي عندنا دائما كاملين.

العملية اللي قمنا فيها في هاذ املجال هو ترحيل املغاربة، ترحيل 
املغاربة اللي في اليمن. اآلن، الوضع اآلن 141 اللي استطعوا أنهم يدو3وا 
هاذ  يعني  نواجهو  باش  السعودية،  العربية  اململكة  مع  الحدود  على 
املشكل اللي مطروح باش يمكنا ندخلو املغاربة درنا خلية هنا على صعيد 
و3ارة الخارجية، اللي فيها و3ارة شؤون الهجرة وعدد من املؤسسات 
والقطاعات األخرى، درنا خلية على صعيد القنصلية ديالنا في جدة اللي 
فيها الدبلوماسيين ديالنا يشتغلوا، درنا 4 ديال األرقام هاتفية مفتوحة 
للمغاربة اللي في اليمن والعائالت ديالهم باش يتصلوا باش يشوفوا 

كيفاش يمكن أنهم يترحلوا للمغرب.

منذ بداية العملية، ترحلوا ابتداء من 11 ماي ابدا الترحيل، 11 
ماي ترحلوا 14، 13 ماي 13، 15، 15 ماي واألحد 17 ماي، لحد الساعة 
ترحلت 97 ديال املغاربة اللي ترحلوا. اشحال ابقاو لنا اآلن اللي باقين 
تما في السعودية؟ بقات 41، هاذ 43 عفوا، منهم 13 ديال األجانب اللي 
األ3واج ديال املغربيات، فيها 13 ديال الزوجات املغربيات، وفيه األطفال 
ديالهم، قلنا للمغربيات نرحلوكم، ونرحلو األطفال ديالكم، هاذي يمكن 
لنا نديروه، ألن األجانب كاين مسطرة ديال التأشيرة، إلى غير ذلك راك 
كتعرفوا ذاك ال�سي أحسن مني، إال أنه هاذ 13 ديال املغربيات قالت 
ما يمكنش ندخلو بدون األ3واج ديالنا، وهذا بطبيعة الحال تيتطلب 

الوقت باش ياخذوا التأشيرة.

إضافة إلى هذا، هاذ الوقت كلو اللي كانوا في السعودية، الدولة 
ديال  التذاكير  واآلن  واألكل،  اإليواء  املبيت،  نفقات  تتحمل  املغربية 

السفر ديالهم باش يدخلوا للمغرب.

أعتقد هذا مجهود كبير خصنا نسجلوه.

وشكرا.
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اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

تفضلي السيدة املستشارة.

املستش ضة اوسيدة خديجة اوزومي:

اوسيد او 3ير،

نحن ال نبخس املجهودات، السيد الو3ير، ال نبخس مجهوداتكم 
في هذا امليدان، ولكن أال ترون أن هناك غيابا تاما–أؤكد عليه–على 

مستوى التواصل؟

نحن ال نفهم وال نعرف إال ما تناقلته املنابر الصحافية، لم نسمع 
ببالغ صحفي لو3ارة الجالية أو لو3ارة الخارجية املكلفة بهذه امللفات ال 

عبر التلفزيون وال راديو وال غير ذلك.

أنها  الحظنا  العسكرية،  املؤسسة  مع  موا3اة  صمت  هناك  إذن، 
واكبت مجموعة من البالغات، تواكبت عليها مجموعة من البالغات 
التي كانت ترافق ماذا حصل لشهيد الوطن ياسين بحتي، وكذلك عرفنا 

الكثير من األشياء، لم تترك هناك غموضا.

إذن، ما ندعوكم إليه كحكومة أو كو3ير مسؤول عن الجالية هو 
أن تصدروا بالغات، ألن هاذ الناس اللي تما راه عندهم األهل ديالهم 
هنا، وكانوا في عاود ما يتصلوا بكم كيتصلوا باملنابر الصحافية، وهذا 
ما�سي منطقي، املنطقي هو أنهم خصهم يتصلوا بكم انتما وتاخذوا انتما 

املعلومات.

إذن، البد من وضع إسترايتجية للتواصل كلما كانت هذه األشياء 
لقراءة  املجلس  أدعو  فإنني  يذكر،  بال�سيء  ال�سيء  أن  وبما  موجودة. 
الفاتحة على شهيد الوطن ال�سي ياسين بحتي الذي كان طبعا في خدمة 

وطنه.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

تفضل السيد الو3ير.

اوسيد او 3ير املكلف ب ملغ ضبة املقيمي6 ب لخ ضج وشؤو6 اوهجرة:

شكرا اوسيدة املستش ضة املحترمة.

كانوا تصاريح إذاعية متعددة، كانوا استجوابات عديدة جدا، كانت 
كذلك تصاريح في التلفزيون املغربي، القناة األولى والقناة الثانية، إلى غير 

ذلك، هاذ ال�سي كلو تدار، ربما غير كافي، ربما.

وأتشكر لهاذ السؤال ديالك اللي اعطانا هاذ اإلمكانية كذلك باش 
نزيدو في هاذ التواصل.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

إذا اسمحتو نقراو الفاتحة على روح الشهيد.

الجميع وق ف :

ِحيِم َماِلِك  ْحَمِن الرَّ ِ َربِّ اْلَعاَلِميَن الرَّ ِحيِم اْلَحْمُد لَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم الَّ
ِصَراَط  اْلُمْسَتقِيَم  َراَط  الصِّ اهِدَنا  َنْسَتِعيُن  َوإِيَّاَك  َنْعُبُد  إِيَّاَك  يِن  الدِّ َيْوِم 

الِّيَن. آمين. الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ

ُسْبَحاَن َرّبَك َرّب اْلِعّزِة َعّما َيِصُفوَن َوَساَلٌم َعَلَى اْلُمْرَسلِيَن َواْلَحْمُد لِّ َرّب 
اْلَعاَلِميَن.

اوسيد ضئيس الجلسة:

نشكر السيد الو3ير على مساهمته في هذه الجلسة.

وننتقل إلى السؤاالن املواليان للسيد و3ير السكنى وسياسة املدينة، 
تجمعهما وحدة املوضوع، لذا سنعرضهما دفعة واحدة. األول يتعلق 
السادة  الكلمة ألحد  للفئات.  املوجه  السكن  لبرنامج  األولي  بالتقييم 

املستشارين من فريق التحالف، تفضل فريق التحالف.

املستش ض اوسيد أحمد اورحم ني:

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

نعم؟

املستش ضة اوسيدة خديجة اوزومي:

ولكن هناك و3يرة كذلك تستحق الترحيب، وندعو لها بالتوفيق.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شوف، نوصلو للسؤال ديالها وغادي نرحبو بها.

تفضل، تفضل.. راه عندها أول سؤال في مجلس املستشارين.

تفضل السيد املستشار.

املستش ض اوسيد أحمد اورحم ني:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيدات واوس دة او 3ضاء،

اوسيدات واوس دة املستش ضين املحترمي6،

لقد بادرتم، السيد الو3ير، منذ مدة ببلورة مشروع سكني جديد 
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موجه أساسا للفئات الوسطى ضمن عملكم لتوفير عروض سكنية 
لفئات اجتماعية مختلفة. هذا املشروع يهم إنجا3 20 ألف سكن في 
أفق سنة 2016 حسب ما أعلنتم عنه سابقا بهذا الخصوص، وقد 
شرعتم فعال في إنجا3 املشروع، وتم تضمين قانون املالية للسنة املاضية 
تدابير تتعلق بدعم هذا املشروع السكني الهام، غير أن صعوبات رافقت 

التنفيذ، مما جعله ال يحقق األهداف املرجوة منه لحد اآلن.

ونسائلكم، السيد الو3ير، عن تقييمكم األولي لعملية اإلنجا3 وعن 
الصعوبات التي تحول دون تحقيق إنجا3 العدد املحدد في هذا املشروع، 

وهل تمكنتم من تجاو3 الصعوبات والعوائق؟

كما نسائلكم عن مدى إمكانيات توسيع املشروع والزيادة في عدد 
الشقق التي يتضمنها، علما أن رقم 20 ألف شقة رقم مهم، غير أنه غير 
كاف مقارنة مع الطلب املتزايد على السكن من هذا الصنف من طرف 

الفئات الوسطى.

وشكرا لكم السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

بالنسبة للسؤال الثاني، الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 
الحركي، تفضل السيد رئيس الفريق.

املستش ض اوسيد عبد الحميد اوسعداوي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة واوسيدات او 3ضاء املحترم 6،

اوس دة املستش ضين املحترمي6،

اوسيد او 3ير املحترم،

ال يزال الولوج إلى السكن املتوسطي من املعضالت الصعبة التي 
تواجه الطبقة املتوسطة، بالرغم من قيام الحكومة بجهود مهمة في هذا 
املجال من أجل تسييرها، كما أن ضعف تنوع التمويالت وقلة العروض 
السكنية املوجهة لهذه الشريحة، واألسعار املرتفعة التي تتجاو3 القدرة 
الشرائية بسبب تدخل الوسطاء، كيجعلها توجه رغما عنها إلى منتوج 

السكن االقتصادي املوجه أصال لفائدة األسر محدودة الدخل.

ولهذا، السيد الو3ير، نود معرفة اإلجراءات التي ستقومون بها من 
أجل الرفع من منتوج السكن املتوسطي، على اعتبار أن هذا املنتوج 
التي  املواكبة  اإلجراءات  وكذلك  الطلب،  مستوى  إلى  يرقى  ال  حاليا 
ستقومون بها لحصر سعر هذا املنتوج في حدود معقولة، علما أن هذا 

السعر ال يتم احترامه في الواقع.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم السيد الو3ير في ست )6( دقائق.

اوسيد محمد نبيل بنعبد هللا، و3ير اوسكنى وسي سة املدينة:

اوسيد اورئيس املحترم،

أن  وأريد  سؤاليهما،  على  املحترمين  املستشارين  للسيدين  شكرا 
املوجه  السكن  إشكالية  ألن  اعتبارا  السؤالين  هذين  على  أشكرهما 
للفئات الوسطى إشكالية حقيقية، بمعنى أنكم تعلمون بأن في املغرب 
اآلن  نحن  واآلن  االجتماعي،  بالسكن  يتعلق  فيما  هائل  مجهود  بذل 
بصدد إنهاء ما يناهز 500 ألف وحدة على هذا املستوى، في حين أن 
الطلبات املوجهة عبر االتفاقيات املودعة لدى و3ارة السكنى تصل إلى 

مليون و300 ألف.

لكن، طبيعي أن يكون هناك نوع من الركود على هذا املستوى، 
اعتبارا أن الفئات املستهدفة، وكأننا بدأنا نصل إلى مستوى اإلشباع 
بالنسبة لهذا املنتوج، وقد يفسر ذلك ما نعرفه اليوم من ركود مقارنة 
مع ما كنا عليه من نسب نمو برقمين، نعود إلى مستوى عالي من التقدم 

على هذا املستوى، لكن ما الحظناه أن هناك مشكالن أساسيان:

يمكنها من  املشكل األول هو أن هناك فئات دون مستوى دخل 
الولوج إلى السكن االجتماعي، وهذه إشكالية أخرى قد نعود إليها في 

موضوع آخر.

وهناك فئات توجد في بداية ما يمكن أن نسميه بالفئات الوسطى في 
بالدنا، وعندما نرى السوق العقارية نجد 250 ألف درهم، استثناء 300 
ألف، 350 ألف درهم، 400 ألف درهم، وبعد ذلك النار تشتعل، ونصل 
إلى مليون ومليون و200 ألف درهم، ومليون و500 ألف درهم وما فوق. 
بمعنى ليس هناك منتوج 600 ألف درهم، 650 ألف درهم، 700 ألف 

درهم، وأردنا أن نؤطر ذلك.

وتعلمون أننا أخرجنا املنتوج الذي يتيح إمكانية البناء، وذلك مؤطر 
بالقانون املالي، إمكانية بناء ما بين 80 متر مربع و150 متر مربع، في 
البداية كانت 100 متر مربع، رديناها أقل بـ 80 متر مربع، ألن خفضنا 
كذلك السكن االجتماعي من 50 إلى 80 عوض من 50 إلى 100، وبسعر 
ناضت  الضرائب،  احتساب جميع  مع  البداية  في  درهم   6000 ديال 
القيامة عند املنعشين العقاريين وقالوا لنا هذا ال يهمنا، واحنا بما أننا 
ما عندناش استفادات جبائية وإعفاء جبائي كما هو الشأن بالنسبة 
للسكن االجتماعي لن ندخل في هذا املشروع، اللهم إذا عملتم على رفع 
سعر املتر املربع، وجئنا عندكم في القانون املالي ديال هذه السنة ودو3نا 
6000 درهم دون احتساب الضرائب، أي 7200 درهم مع احتساب 
الضرائب، وهذا ما أدى إلى أنه توصلنا لحد اآلن بواحد 14 ألف وحدة 
في إطار االتفاقيات التي أودعت بو3ارة السكنى، ومنها تقريبا 4 آالف اللي 

تم اإلعالن أنه سيتم الخروج إلى مرحلة الورش، أي العمل به.

بالطبع، يظل هاذ العدد غير كاف، وهذا يدل على أن ليس هناك 
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يسجله  أن  يمكن  واقع،  العقاريين، هذا  املنعشين  قبل  انخراط من 
البعض ويقول هذا فشل لو3ارة السكنى، مرحبا، احويط قصير ما كاين 
مشكل، و3ارة السكنى ما�سي هي اللي كتبني، و3ارة السكنى والحكومة 
على هذا املستوى نحن نقوم باختيار لتأطير القطاع ولتحفيزه وللدفع به، 
اعتمادا أساسا على القطاع الخصو�سي لكن بمساهمة كذلك لبعض 
الشركات العمومية، حتى الشركات العمومية التي اعتمدنا عليها أساسا 
»العمران«، وبعض الشركات التابعة ل«صندوق اإليداع والتدبير« كلها 

اآلن أخذت وعد على عاتقها أنها تبني ما يناهز 3000-3500 شقة.ا

االتفاقية اللي درنا مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين هي 
اتفاقية ديال 20 ألف، اتفاقية مبدئية، غير مبدئية، ما�سي �سي حاجة 
ملزمة، ولكن نحن نعتبر أن الخصاص على هاذ املستوى يتجاو3 50 
ألف، ما بين 50 و60 ألف ما�سي أكثر، خصنا نعرفو بأنما ما خصناش 
ننتظرو في هاذ الفئة هاذي األعداد التي عرفناها في السكن االجتماعي، 
انكونو موضوعيين، ما كايناش هاذ األعداد، ما كايناش هاذ الفئات التي 
يمكن أن تلج إلى هاذ النوع من السكن في هاذ الحدود، أكثر من ذلك 

يمكن 100 ألف لكن ليس أكثر.

فاآلن ما نسعى إليه هو أن نجد الصيغ الحقيقية للدفع بهذا املنتوج 
في السوق. هناك معيقات، األولى هو أن املنعشين العقاريين تعودوا على 
نسبة الربح اللي موجودة في االجتماعي، هذا كالم آخر، وهناك التزامات 
إلى حدود 2020، هناك موقف عند الدولة املغربية وعند الحكومة 
اليوم هو أن ال نتمادى في سياسة اإلعفاءات الضريبية، إذن اإلعفاء 
الضريبي على هاذ املستوى مرفوض، ألن هناك قطاعات اقتصادية 

أخرى كثيرة تقول واعالش العقار وما�سي إنتاج السيارات؟

الغالب هللا أنا كنت غادي نزيد �سي اشوية، ولكن...

اوسيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت، السيد الو3ير.

التحالف، فريق التحالف، تفضل السيد املستشار.

املستش ض اوسيد عبد اولطيف أعم :

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير،

نعرف جيدا اهتمامكم القاطع والقوي بتوفير السكن بصفة عامة 
وبالخصوص االجتماعي واالقتصادي، وتكثيف العرض بالشكل الذي 
يساهم في تقريب نسب أو األرقام التي ما 3الت متباعدة، األرقام التي قد 

عبرتم عنها اآلن ما 3الت متباعدة عن تحقيق األهداف املرسومة.

اآلن جربتم كل اإلمكانيات، طرقتم أبواب من أجل تشجيع السكن 
للكراء، هو أيضا يعرف تقهقرا، ونتأسف عن كون البرملان أو الحكومة 
لم تساعدكم في القانون املالي املا�سي من أجل إبداع في هذا املجال، 

أنتم اآلن تقولون بأن هناك عجز، وأن علينا أن نبحث عن صيغ جديدة 
من أجل تخطي هذا العجز.

أال ترون أنه وصل اآلن، ألنه تنعرفو أشنو هو الطبيعة ديال املنعش 
العقاري في البالد، ما غاديش ندخلو في التفاصيل، اشكون هما اللي 
تيديروا، كتعرفوا على أن القطاع الخاص بصفة عامة ال يكتفي بنسبة 
معينة من الربح، بل يكتفي بما يزيد عن 10%، الدستور الحالي ومشاريع 
القوانين متجهة نحو إعادة النظر في الهيكلة الال مركزية، تتحدث عن 
إطار تحويل  في  املحلية  الجماعات  صيغ أخرى، سخروا واعملوا مع 
التفريع إلنجا3 السكن بصفة  التفريع أو تفعيل مبدأ  الصالحيات أو 

عامة االقتصادي واالجتماعي.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار.. السيد املستشار، انتهى الوقت، شكرا.

الفريق الحركي.

املستش ض اوسيد عبد الحميد اوسعداوي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير،

بصراحة، أن الجواب ديالكم كان مفصل، وكيغنينا على التعقيب 
ألن كل ما كنا غادين نسائلكم فيه في التعقيب هو جاوبتو عليه، إال أن، 
السيد الو3ير، فقط نقطة واحدة، وهو يجب أن ال نخلط بين املنعشين 
العقاريين واملنعشين الذين يستفيدون من األرا�سي ديال الدولة بثمن 

جد مشجع ومحفز.

 )fini( املتر مربع  بأن  بعملية االحتساب كنلقاو  إذا قمنا  وكذلك، 
كيوصل ما بين 6000 و6900 مع استرجاع النسب ديال الضريبة على 

القيمة املضافة في املستويات ديال مواد البناء.

شكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

ننتقل إلى السؤال الثالث وموضوعه نظام امللكية املشتركة للعقارات 
املبنية. الكلمة لألصالة واملعاصرة، تفضل السيد املستشار.

املستش ض اوسيد الحبيب بن اوط وب:

شكرا اوسيد اورئيس.

بسم هللا اورحمن اورحيم واوصالة واوسالم على خير املرسلي6.

اوسيد او 3ير،



117 الجريدة الرسمية للبرملانعدد31 - 126رمضان14361 )113يوليو201513( 

نظرا للتغييرات االقتصادية والنمو الديمغرافي، عرف قطاع امللكية 
املشتركة واحد النمو كبير، املالحظ، السيد الو3ير، هو أن القانون 
بعض  تجاو3  يمكن  لم   18.00 للعقارات  املشتركة  للملكية  املنظم 

املعيقات اللي تيعرف هاذ القطاع.

لذا، السيد الو3ير، نسائلكم أشنو هي اإلجراءات اللي غادي تاخذوا 
من أجل معالجة هذه اإلشكاليات، علما أن الفئات التي تيهمها هذا 

السكن هي من ذوي الدخل املحدود؟

شكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد الو3ير.

اوسيد و3ير اوسكنى وسي سة املدينة:

شكرا لكم السيد املستشار على هذا السؤال واخا كان سريع.

في املغرب، عموما يتعين أن نقر بأن هناك إشكالية ديال السكن 
الجماعي، تربية السكن الجماعي مشكل، هو تقاسم عدد من الحقوق 

املشتركة فيها مشكل، باقي ما تربيناش جميع على هاذ األمر.

اآلن، تعلمون أن هناك ظهير ديال 16 نونبر 1946، أي أنه قديم 
اشوية هو اللي كان كينظم هذه العالقة بدون الدخول في التفاصيل، 
2002 عملت الحكومة على إخراج قانون جديد رقم 18.00 اللي كيتعلق 
ديال  األساسية  واملميزات  املبنية،  للعقارات  املشتركة  امللكية  بنظام 
هاذ القانون اعطى اختصاصات واسعة التحادات املالكين أو املالك 
املشتركين )les syndics( في مجال تدبير امللكية املشتركة، ونص على 
ضمانات مهمة في حاالت التماطل في أداء املساهمات اللي هو املشكل 

األساس اللي مطروح.

في البداية، كيتشكل هاذ االتحاد كيبداو الناس، الناس ما كتبقاش 
تؤدي، ما كيبقى اتحاد، تتولي امللكية املشتركة في تال�سي، وكنصدقو في 

مشاكل حقيقية على هذا املجال دون أن تكون لنا إمكانية للتدخل.

نم�سي مباشرة ملا عملناه نحن، اآلن احنا في املرحلة النهائية ديال 
النقاش، عندنا باقي واحد الخالف بسيط مع وكاالت املحافظة العقارية، 
واش القانون يشمل كل األمالك، أنواع األمالك، أو املحفظة فقط، 

ونناقش هذا األمر.

نحن، إذن، بصدد إخراج قانون جديد، يعني تعديل القانون املهم 
املوجود، ومن أهم االختيارات الجديدة اللي نصينا عليه في هذا املشروع 
هو النص على مسألة امللكية املشتركة املنجزة على مراحل، كتعرفوا 
بأن من اإلشكاليات اللي مطروحة هي أنه كاين اللي كيبني، كاين اللي 
كيكون عاد.. خاصة فيما هو بناء ذاتي، كاين اللي كيبني، كاين اللي عاد 

في املرحلة األولى، كاين اللي... فهاذ ال�سي كامل نصينا عليه، وما يتطلبه 
ذلك من وجود نظام امللكية املشتركة مؤقت وآخر نهائي، يتم إعداده 

بعد انتهاء األشغال باألجزاء املشتركة املتبقية من املشروع السكني.

ثانيا، اإلشارة إلى أن اتحاد املالك ينشأ بقوة القانون منذ تقييد أول 
تفويت بشأن البناية موضوع امللكية املشتركة، هذا كذلك من املشاكل 
األساسية، كيكون القضية تبنات وسالينا، وهاذ االتحاد باقي ما تشكل، 

هذا كيتشكل في الضربة األولى ديال املشروع.

حصر الحق في حضور الجموع العامة اللي كيأدي، اللي ما مأديش 
للغوت داخل  مأديش كيحميها  ما  واخا  كاين  اللي  ما يحضرش، ألن 

االتحادات هو ما عامل لو والو، هاذ ال�سي من الخصوصيات املغربية.

يجب العمل كذلك على تنظيم دورات تكوينية ألن امللكية املشتركة 
كما قلت لكم فلسفة وتربية من أجل أن الناس.. كاين اللي ناجح الحمد 
هلل ولكن هي االستثناء، كاين اتحادات ناجحة ألن فيها انضباط، ألن 

الناس كيأديو، ألن آنذاك كيتمكنوا نتوصلو لنتائج إيجابية.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

تعقيب السيد املستشار.

املستش ض اوسيد الحبيب بن اوط وب:

شكرا اوسيد او 3ير.

احنا متفقين معك في الكالم اللي جيتو به، فعال أنه غياب ثقافة ديال 
امللكية املشتركة، وجهل كذلك جل املالكين للحقوق ديالهم والواجبات، 
باإلضافة كذلك لعدم التزام بأداء هاذيك األقساط الشهرية، وكذلك 
مدة التقادم ديال متأخرات تلك األقساط، كل�سي هاذ ال�سي كينعكس 
على جمالية هاذيك العمارة، وكينعكس كذلك أنه في بعض الحاالت 
تنلقاو عمارة بدون حارس، عمارة بدو ضو، عمارة بدون كهرباء، عمارة 
بدون مصعد، بدون )parking(، بل أكثر من ذلك، السيد الو3ير، أن 
بعض الشقق في العمارات ألنه تنلقاو الباب األول، الباب الثاني ديال 
الحديد، السرجم فيه الحديد، كأن هاذ الفئات ساكنة في سجن، ألنه 

بسبب غياب هاذ...

نتمناو أنه من خالل هاذ التحسيس، ومن خالل كذلك تفعيل إلى 
اقت�سى الحال أنه احنا كحزب األصالة واملعاصرة مستعدين نجيبو 
تعديالت في هاذ الباب باش يتجاوب مع هاذ التحديات اللي تيعيشوا 

هاذ الساكنة، وخصوصا الفئات اللي هي من ذوي الدخل املتوسط.

شكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض املحترم.
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السؤال الرابع موضوعه ضابط البناء املضاد للزال3ل. الكلمة ألحد 
السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل ال�سي الحاج.

املستش ض اوسيد ع بد شكيل:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير واوسيدات او 3يرات،

أختي، اوس دة املستش ضين،

اوسيد او 3ير،

بالرغم من الطفرة النوعية التي أحدثها املرسوم املتعلق باملوافقة 
 ،)RPS 2000( على ضابط البناء املضاد للزال3ل، واملسمى بالفرنسية
واملطبق على املباني املحددة في قواعد الوقاية من الزال3ل، وبإحداث 
اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزال3ل، طفرة قانونية من خالل 
التي  الهندسية  التصاميم  وضع  لكيفية  العريضة  الخطوط  وضع 
واقع  لكن  التصاميم،  إعداد  مجال  في  التقنية  للتطورات  تستجيب 
املقتضيات  احترام  عدم  بسبب  متعددة  اختالالت  يعكس  الحال 
التشريعية والتنظيمية املعمول بها لتبقى الغايات واملقاصد املرجوة من 

ضابط البناء املضاد للزال3ل معلقة دون تفعيل.

من أجل ذلك، نسائلكم، السيد و3ير املحترم، عن أسباب عدم 
تفعيل مقتضيات املرسوم املتعلق بضابط البناء املضاد للزال3ل.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

تفضلوا السيد الو3ير.

اوسيد و3ير اوسكنى وسي سة املدينة:

شكرا لكم، السيد املستشار املحترم، على هاذ السؤال.

فعال، هناك تطورات على هذا املستوى التي جعلت أن الضابط 
األول اللي مضاد للزال3ل اللي كما تقولون يسمى )RPS 2000(، هذا 
ضابط نعمل على تحديثه كلما ظهرت على املستوى العالمي تقنيات 
جديدة، ألن االحتساب ديال املعايير فيما يتعلق بالبناء، لن أدخل في 
قضايا تقنية، يستلزم منا ذلك، هذا األمر قمنا به في 28 ماي 2013، 
ودو3نا مرسوم ديال التحديث ديال ما كان موجود، بمعنى أننا نعمل 
اآلن، وصلنا إلى املعايير ثالث مرات، يعني التحديث وقعوا ثالث مرات 
يكونوا  ديالنا  البنايات  باش  املطلوب،  املستوى  في  نكونو  باش  اآلن 

مضادة للزال3ل عموما.

وهناك �سيء ثاني ضفناه، وهو مرسوم آخر للبناء باملواد املحلية مع 
إدخال تقنيات مضادة للزال3ل، وهذا مهم بالنسبة ملناطق بعينها، مثال 
املناطق الجنوبية الشرقية ديالنا أو املناطق الجبلية اللي مع األسف ما 

نراه، كنت مؤخرا بالرشيدية وور3ا3ات، ورأيت بعيني بأن القصبات 
يبنيوها  كيعاود  يبنيوها،  كيعاودش  ما  الناس  كتسقط،  اللي  وكذا 

.)le béton( بالطوب وبـ

وبالتالي، اعالش؟ ألن البعض ربما يعتبر أنها أسهل، ولكن البعض 
اآلخر كان يواجه القوانين واملراسيم بحيث أنه ملا كيم�سي عند رئيس 
الجماعة، رئيس الجماعة كيقول لو ما نعطيكش بذاك ال�سي الخر، تبني 

تبني بالبالن، و)le béton(، وبالحديد والتقنيات الحديثة.

فاليوم، احنا هاذ املراسيم موجودة، بقي التطبيق، التطبيق عمليا 
هو رهين أو مرهون باملستوى املحلي، بمعنى أنه الرؤساء في هذه املجاالت 
يتعين أن يتقيدوا بهاذ النصوص، هاذي نصوص موجودة، كتحمي اآلن 
الرئيس، ألن قبل الرئيس كان كيقول أنا ما يمكنليش نسمح لك تبني 

بمواد غدا تطيح الدار، نعتبر أنا مسؤول.

اليوم، كاين هاذ املراسيم، فبالتالي هاذ األمر أعتقد أنه يتعين على 
الجميع السهر على أن تنفذ، نعمل على تنفيذ هذين املرسومين ألنهما 
مهمين، واألمر حقيقة يمكن أن يساعد خاصة ذوي الدخل املحدود 
في العالم القروي وفي بعض املناطق الجبلية والنائية على أنهم يبنيو 
أو يرمموا البيوت ديالهم بكلفة اللي أقل، وكذلك باحترام املعايير اللي 

اعتمدوها لحد اآلن في البناء.

اوسيد ضئيس الجلسة:

تفضلوا السيد املستشار.

املستش ض اوسيد ع بد شكيل:

شكرا اوسيد او 3ير على ه ذ املعطي ت.

اوسيد او 3ير،

تنبقاو دائما ابعاد عن الواقع، الواقع مر، تنعرفو بأن الجماعات اللي 
تنتظرو منها باش تدير املراقبة وباش تطبق املقتضيات ديال املراسيم 
اللي تتهضر عليها بخصوص.. احنا تنعرفو من 2007 كل اإلجراءات اللي 

أخذت.

أكادير،  املغرب عرف 3ال3ل، عرف  بأن  الو3ير،  السيد  وتنعرفو، 
عرف الحسيمة، ولكن هاذ ال�سي كله التدابير اللي أخذت ما اعطات 
حتى �سي نتيجة، نقولو للجماعة انت راقبي، اشكون هاذ الجماعة، أشنا 
هو الوسائل اللي عندها باش تراقب؟ أشنا هما هاذ األطر اللي عندها 

باش تتراقب؟

إلى حتى متنا على الجماعات باش هي اللي غادا تراقب، كون متيقن 
بأن كل 3لزال غادي.. نصيبو �سي وسائل أخرى اللي تقوم بمراقبة هاذ 
القروي،  العالم  على  الو3ير،  السيد  تتهضر،  اآلن،  تنعرفو  األشياء. 
وتتعرف.. تنعرفو بأن هاذوك فيها غير البناء العشوائي، وتنعرفو البناء 
العشوائي كيفاش تيتبنى، بالخصوص الناس اللي ما عندهمش باش 
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يبني. هاذي أشياء اللي هللا يستر خطيرة على بالدنا، وإلى ما كناش يعني 
واعيين بها، ما غاديش يمكن لنا ال قدر هللا نواجهو أي 3لزال اللي هو 

جانا.

فتنتمنى، السيد الو3ير، وأنتم في القطاع ديالكم أنكم تاخذوا جميع 
اإلجراءات، متفق معاك بإعانات من السلطات املحلية، ولكن تصيبوا 

�سي وسيلة باش تكون املراقبة مفيدة.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض، شكرا.

تفضلوا، السيد الو3ير، في بضع ثوان.

اوسيد و3ير اوسكنى وسي سة املدينة:

فقط للقول بأن هذا مشكل مشترك باش ما نبقاوش، راه احنا 
العالم  في  خاصة  نديرو  باش  محليا،  نعرفه  محليا،  الواقع  كتعرفو 
القروي �سي جيش ديال �سي مراقبين جاي من عند ما اعرفت اشكون، 

هاذ ال�سي ما�سي ممكن.

اللي ممكن هو أنه نتقيد أكثر فأكثر بالقوانين، نربي جميع املغاربة 
على ذلك، نتخذ إجراءات 3جرية كلما اقت�سى األمر ذلك، أما باش نديرو 
املراقبين ما كاينينش، و3ارة الداخلية ما عندهاش بالكفاية، احنا ما 
عندناش بالكفاية، الجماعات ما عندهمش بالكفاية، هذا واقع، ما 
غيمكناش راه احنا كنبحثو أننا نحلو مشاكل في التعليم وفي الصحة وفي 
كذا باش نوفرو مناصب مالية لهاذ ال�سي هذا راه ما يمكنشاي، الواقع 
ال يرتفع. لذلك، اإلمكانية الوحيدة اللي كاينة أن نتقيد جميعا بالقوانين 

وأن نطبقها.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

السؤال الخامس موضوعه هيكلة األحياء السكنية ناقصة التجهيز 
والتأهيل الحضري. الكلمة للفريق االستقاللي، تفضل ال�سي بلحسان.

املستش ض اوسيد محمد بلحس 6:

بسم هللا اورحمن اورحيم.

اوسيد اورئيس،

اوسيدتي6 واوسيدين او 3يرين املحترمي6،

إخ اني املستش ضين،

في البداية، أود أن أهنئ السيدة الو3يرة والسيد الو3ير على الثقة 
املولوية، وأتمنى لهم التوفيق في املهمة الجديدة ديالهم.

اوسيد او 3ير،

الحضري  التأهيل  مجال  في  مهمة  أشواطا  بالدنا  قطعت  لقد 
للمدن بهدف تقوية جاذبتيها وتحسين محيط العيش للساكنة، ومنذ 
عدة سنين عملت الجماعات الترابية، وبتعاون مع مختلف املتدخلين 
بالتنمية املحلية، على برامج للتأهيل الحضري، خصص لها غالف مالي 

مهم.

وبالرغم من أن بعض املدن واملراكز الحضرية عرفت تحوال نوعيا في 
هذا املجال، فإن بعضها ال3ال يعرف العديد من املشاكل والصعوبات، 

خاصة في مجال تدبير مشاريع إنجا3 برامج التأهيل الحضري.

اوسيد او 3ير،

ال ينبغي إنكار املجهودات التي بذلتها بالدنا في مجال إعادة االعتبار 
للمدن واملراكز الحضرية، وذلك منذ الحكومات السابقة ولحدود اليوم 
بلغ عدد برامج التأهيل الحضري للمدن واملراكز الحضرية ما يفوق 
324 برنامجا، بغالف مالي إجمالي قدره حولي 60 مليار درهم، وهذا رقم 
ضخم، السيد الو3ير، ينبغي أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في مراقبة 
املسؤولين عن صرفه، خاصة وأن بعض الجماعات الحضرية تستغل 

هذه املوارد بعيدا عن منطق املراقبة واملحاسبة.

واألمثلة كثيرة في هذا املجال، مدن صرفت عليها ماليين الدراهم، 
نتجت عنها مشاريع أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ال ترقى إلى انتظارات 

املواطنين، وال إلى حجم املوارد املرصودة لها.

اوسيد او 3ير،

أنا أقترح عليكم بأنكم شركاء في هاذ البرامج، اعالش ما تكلفوش 
و3ارة التجهيز باش هي تبقى تراقب هاذ املشاريع ألن عندها أطر مهمة، 
وكاين بعض الجماعات ما عندهاش أطر. لهذا، كنطلبو باش تدخل 
و3ارة التجهيز مراقبة لهاذ املشاريع ألن عندنا الشوارع اللي تصاوبوا، إلى 
د3تي فيهم تقول أنك راك دايز في واحد التيران ديال الكولف، كلو محفر، 

كلو هذا، املسؤولية ملن؟ ما كاينش.

لهذا، السيد الو3ير، كنطلبوكم باش تتدخلوا مادام أنكم شركاء 
انتما واملجالس اإلقليمية وو3ارة الداخلية، خص واحد املراقب مسؤول 

باش يراقب هاذ املشاريع.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد الو3ير، تفضلوا.

اوسيد و3ير اوسكنى وسي سة املدينة:

أعتقد أن هناك جانبان في السؤال، جانب أول أشكركم على األرقام 
اللي اعطيتيو، كتعفيوني من أنني نعطيها أنا بشكل موا3ي، ألنه هناك 
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مجهود بذل في هذا املجال بالذات منذ بداية القرن الحالي، يعني باش 
نكونو موضوعيين، وبحال اللي قلت راه تجاو3نا 60 مليار درهم غير في 

تأهيل املدن وإعادة هيكلة األحياء.

في ذلك تعلمون املجهودات التي يسهر عليها صاحب الجاللة بشكل 
مباشر التي جعلت أن جمالية املدن ديالنا عموما صغيرة، متوسطة، 
كبيرة، تغيرت رأس على عقب، ملا كتم�سي لبعض املدن في الشرق، كيف 
كانت هاذي 10 سنين، كيف هي اليوم، حقيقة هناك عمل كبير أنجز 
ديال الحكومات املتعاقبة، باش نكونو واضحين، أو ملا كتم�سي للجنوب 
أو عدد من املناطق، بما فيها مدن اللي كنا غير كنعبرو منها، اللي كان ملا 
كتعبر منها كتشوف ال هي رصيف مصاوب وال هو أرض الطرق مصاوبة، 
تصاوب،  ال�سي  هاذ  ذلك،  غير  إلى  مصاوبة،  الداخلية  األ3قة  هو  وال 

وإنجا3ات هائلة.

التنفيذ  قبل  التنفيذ،  في  اآلخر،  الجانب  هذا  األحيان  بعض  في 
ربما، مع األسف ما نالحظه هو أنه عدم تيهيء املدن ديالنا إلى احتضان 
الفئات الكثيرة التي تلتحق بهذه املدن من القرى أساسا، يجعل أنه 
انت كتصاوب الحي اليوم وكينشأ لك حي آخر على بعد 200 أو 300 أو 
كيلومتر مباشرة من بعد، بمعنى أن العمل متواصل، واحنا كم تدخلنا 
من مرة في نفس املدينة، في االتفاقية األولى امللحق )l’avenant(، امللحق 

الثاني، باش كنبقاو تابعين هاذ...

نوفرو  أنه  يجعل  اللي  استباقية  النظرة  واحد  توفير  يتم  ال  ملاذا 
األرا�سي للناس، عوض ما يمشيو عند املجزئين السريين، نقولو لهم 
طيب احنا فتحنا مناطق للتعمير، نفتحوها قبل غيرنا، وهذا القرار 

يعود أساسا للمستوى املحلي للقيام به.

بعض  ذلك  في  وبما  معكم،  متفق  أنا  هناك..  التنفيذ  في  طيب، 
املنشآت اللي تابعة للدولة، في التنفيذ كاين هناك خلل على مستوى 
جودة بعض األشغال، ما�سي عند كل�سي، ما�سي في جميع الجماعات، 
نجد ذلك في بعض الجماعات، هاذ ال�سي خصو مراقبة، ويمكن لي نقول 
لك أننا اخذينا على مستوى مثال عالقتنا بمؤسسة العمران اللي كثيرا ما 
تنفذ، ما�سي هي اللي كتدير األشغال، ولكن هي اللي كتسهر عليها، اخذينا 
اآلن إجراءات جديدة من أجل أن الريال اللي كنعطيوه، اسمحوا لي 
على هاذ التعبير بالدارجة، نشوفوه فين ام�سى، وباش ام�سى، وأشنو هي 
السبل ملراقبة صرف هذه األموال، والنتيجة على أرض الواقع، وبعد 

ذلك ليس هناك سبيل ملراجعة املبالغ اللي صرفناها في هذا األمر.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

هناك تعقيب، السيد املستشار؟

املستش ض اوسيد محمد بلحس 6:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير،

اللي  الجبارة  املجهودات  وعلى  ديالك  الصراحة  على  كنشكروك 
كتقوم بها، واحنا ما عندناشاي �سي شك في املجهودات اللي كتقوموا 
بها، وهاذ املسائل كلها اللي قلتوها عرفناها، إال أنه كنزيد نأكدو على 

أساس هللا يخليكم املراقبة ثم املراقبة في هاذ املدن.

وشكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

إذن نمر إلى السؤال السادس، موضوعه املدن الجديدة.

الكلمة ألحد السادة املستشارين، ال�سي التويزي تفضل.

املستش ض اوسيد أحمد اوت يزي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير املحترم،

كما في علمكم، السيد الو3ير، اعتمدت الحكومات سياسة تروم 
تعبئة العقار العمومي، وخلق أقطاب حضرية جديدة، نعطيكم مثل 
سال الجديدة، تامنصورت، تامسنا... إلخ، لكن التطبيق الفعلي أبان أن 

هناك اختالالت متعددة تشوب هاذ البرامج.

ستتخذونها  التي  التدابير  عن  املحترم،  الو3ير  السيد  نسائلكم، 
ملعالجة املشاكل التي تعاني منها هذه املدن.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

تفضلوا السيد الو3ير.

اوسيد و3ير اوسكنى وسي سة املدينة:

هذا  على  املحترم  الرئيس  والسيد  املستشار  السيد  لكم  شكرا 
السؤال.

فعال، تعلمون أن مسألة توفير هاذ العقار العمومي وبناء أقطاب 
حضرية أو مدن جديدة، سياسة امشينا فيها في املغرب، خاصة من 
خالل 4 املدن الجديدة، هاذو ديال الدولة مباشرة، وهناك تعلمون 
بالجهة اللي ترأسونها هناك مشاريع أخرى تابعة لشركة ديال الدولة، 

وهناك مشاريع في بعض املناطق املختلفة.

املشاكل الكبيرة التي نحياها في كل ذلك ما�سي غير في املغرب، في 
املغرب وفي غير املغرب، هو أنه مشروع ديال مدينة جديدة باش يعرف 
النمو ديالو في أق�سى درجات على هذا املستوى خصو 20، 25 و30 
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عام، ما يمكنش مدينة جديدة عندها 5 سنين أو 6 سنين أنها تبان 
لك ناجحة في البداية، اعالش؟ ألن كاين إشكاليات عديدة، يمكن لك 
توفر الطرقات، توفر التطهير، توفر اإلنارة العمومية، لكن بعد ذلك 
كيتطرح مشكل، اشكون اللي غيجي األول، واش الساكنة وال التجهيزات 

العمومية؟ واش املدرسة األولى وال املواطن؟

إلى امشيتي عند و3ارة التعليم غتقول لها ابغيت مدرسة في هاذ 
أنا عندي  فيه حد،  كاين  ما  لك  الجديد، غتقول  الحضري  القطب 
أـولويات أخرى، فبالتالي كيوليو الناس الساكنين ما عندهمش املدرسة، 
ما عندهمش املستوصف، ما عندهمش التجهيزات العمومية األخرى، 

ما عندهمش النقل، ما عندهمش واحد العدد ديال األمور.

مع ذلك، أدخلنا ملا جينا في هذه التجربة، ألن هناك مدن قائمة 
برنامج  لتامسنا  بالنسبة  اخذينا  باألساس،  تامنصورت  تامسنا، 
للمصاحبة إلعطاء دفعة جديدة ديال 540 مليون ديال الدرهم، راه 
اآلن كيتنفذ، طرق جديدة مباشرة من الرباط حتى لتامسنا، من تمارة 
حتى لتامسنا، من تامسنا حتى )l’autoroute(، تجهيزات بمساهمة عدد 

من الو3ارات، ما غندخلش في التفاصيل.

نفس ال�سيء في تامنصورت، مليار و300 مليون درهم من ضمنها 
نقل جزء من الجامعة إلى تامنصورت. كذلك الشأن بالنسبة لتامسنا 

إلعطاء حيوية جديدة غاية لهذه املدن.

لكن نعترف باقي نقائص، مثال بالنسبة لتامنصورت ما كاينش الخط 
ديال النقل السريع، طاملا أن ما كاينش الخط ديال النقل السريع ما 
توفيرها  نعمل على  التي  األمور  نتيجة، وهذا من  �سي  غنوصلو لحتى 
بمجهودات اللي نتمناو أنه يساهم فيها الجميع من أجل أن يكون هناك 

خط ديال النقل السريع بين تامنصورت وبين مراكش.

ونفس املشكل نعاني منه على مستوى بعض األقطاب الحضرية 
األخرى، نشتغل على برنامج للمصاحبة كذلك ديال الشرافات، وعندنا 
تعطات  حقيقة  ألنه  مشكل  فيه  هذاك  للخيايطة،  بالنسبة  مشكل 
رخصة، تعطى مشروع للدولة، نتكلم بصراحة، تعطى مشروع للدولة 
فيه أ3يد من 1000 هكتار باش تطور فيه الدولة مشاريع سكنية ومدينة، 
وفي نفس الوقت كتعطى رخص ما�سي غير دابا، سنوات مضت، في 
الجوار املباشر، بمعنى أنه اعطينا مدينة وقتلناها بالتراخيص املجاورة 
اللي اعطينا. لذلك، هذا مشروع ما عندوش أولوية بالنسبة لنا اليوم، 

نهتم باملدينتين األوليين.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

املستش ض اوسيد أحمد اوت يزي:

نشكركم على املصاحبة والدعم الذي ما دمتم تدعمون به مدينة 

تامنصورت الجديدة، وفي الواقع هذا البرنامج برنامج اللي مهم جدا. 
احنا املهم بعدا على طرح السؤال هو نستفيد من األخطاء السابقة، 
ألن كما تفضلتو قلتو على أن هناك أخطاء سابقة صاحبت إنشاء هذه 

املدن.

هذه املدن عندها واحد الجانب أسا�سي، أوال هو أنه أوال حيد واحد 
املسألة اللي تتكون فيما يخص توجيه العقار، عندنا في مراكش أن ذوك 
العباقرة ديال العقار وجهوا العقار في اتجاه النخيل، في اتجاه املناطق 
الزراعية، ولكن جات تامنصورت في الواقع وعتقت في الواقع مدينة 
مراكش، حيث أنه مشات لواحد البالصة اللي فيها غير الحجر، وبالتالي 

توجيه العقار ألنه تتحكم فيه لوبيات كثيرة جدا.

إذن، إيجاد مدن وإيجاد عقار في هذا الشكل هذا كيقطع الطريق 
أمام هاذ اللوبيات التي تتالعب في العقارات، وتوجهها في اتجاهات اللي 

هي مخلة بالبيئة ومخلة بواحد العدد ديال املسائل.

ديال  غير  ما�سي  أساسية،  مسألة  املدن  هذه  إنشاء  أن  كذلك 
و3ارة واحدة، هاذي مسألة حكومية، فيها الحكومة، فيها املؤسسات 
العمومية، فيها الجماعات املحلية، وبالتالي األخطاء اللي كانت في املدن 
السابقة، يجب أال تتكرر إذا فكرنا، ألن في البرنامج األول كانت ابغات 
تكون �سي 15 مدينة في أفق 2020، نتمناو على أنه إذا كانت �سي مدينة 
أخرى أن تستفيد من األخطاء التي كانت فيما يخص كما قلتو النقل 

الحضري بين املدينة الجديدة وبين املدينة األم.

كذلك البنيات التحتية األساسية من مدارس ومن مؤسسات، إلى 
شفنا مثال مدينة تامنصورت مدينة جميلة جدا، فيها اآلن 50 ألف ديال 
الساكنة مزيان، 50 ألف ساكنة في 10 سنين، من دابا 20 عام غادي 
تكون 100 ألف، إذن فهي مشجعة كيفما كان الحال، ولكن ملي كيكون 
تجزيئات تيطلبوا املا من )l’ONEP (، )l’ONEP( تتقول لهم ما عنديش 

املا، كيطلب الضو كيقول ما عنديش..

اإلدارات  الناس،  يتوافقوا  التوافق،  واحد  يكون  خص  إذن، 
العمومية، الحكومة ككل أن تتوافق على برنامج، وأن تضع اإلمكانيات 
الال3مة لتنفيذ هاذ البرامج باش يمكن نهار تبدى املدينة تكمل، إلى جاو 
الناس يلقاو املدرسة، يلقاو )commissariat(، يلقاو الطرقات، يلقاو 
)les espaces verts(، يلقاو واحد العدد ديال املسائل باش يمكن يكون 

النجاح أكثر.

3يادة مثال على املشكل اللي كان هنا في تامسنا فيما يخص هذوك 
الناس اللي داروا مع الدولة فيما يخص بناء ذاك السكن االقتصادي، 

اإلشكاليات اللي وضعوا، الناس خلصوا وابقاو كيديوهم وكيجيبوهم.

إذن، كاين إشكالية كيفما كان املوضوع، ولكن كيف ما كان الحال 
فهاد سياسة املدن الجديدة أعطت مجال جديد جدا ملحاربة هاذوك 

الدواور اللي كنتو قلتوهم، كتحارب واحد الدوار كينوضوا لك جوج.
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إذن، كيفما كان الحال لعبت واحد العمل اللي هو أسا�سي فيما 
يخص هاذ الفئات اللي هي طالبة للسكن، وجدت مثال بقع أرضية، 

وجدت مساكن اللي هي أساسية.

نشكركم مرة أخرى على الدعم اللي كتعطيو لهذيك املدينة ديال 
تامنصورت.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت، شكرا جزيال، ونشكر السيد الو3ير على مساهمته 
القيمة في هذه الجلسة، وأود باسمكم جميعا أن نرحب كذلك بالسيدة 

الو3يرة، ونتمنى لها مسيرة موفقة إن شاء هللا.

ننتقل إلى السؤال املوجه للسيد و3ير التعليم العالي والبحث العلمي 
وتكوين األطر، وموضوعه مراجعة طريقة ولوج املعاهد العليا للطلبة 

الجدد. الكلمة للفريق االستقاللي، تفضل ال�سي اللبار.

املستش ض اوسيد عبد اوسالم اولب ض:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة او 3ضاء،

إخ اني املستش ضين،

لها  متمنيا  املولوية،  الثقة  على  الو3يرة  السيدة  سأهنئ  بدوري 
كامل التوفيق، وأنا على يقين، نظرا ملا أملسه وملسته وعايشت السيدة 
الو3يرة من جدية وحزم، أظن أنها ستكون بحول هللا موفقة، كذلك 
ال�سي العماري، الو3ير املكلف بالعالقات مع البرملان، الصديق فهنيئا 

وبالتوفيق بحول هللا.

اوسيدة او 3يرة،

اسمحوا لي اخذيت واحد اشوية ديال الوقت، فال يخفى عليكم كلما 
اقتربت البكالوريا إال ويزداد الضغط على اآلباء، ما ابقاوش اآلباء اليوم، 
السيدة الو3يرة، كيفكروا في النجاح، بقدر ما كيفكروا باشحال االبن 
ديالهم غادي ينجح، اآلن املعدل ديال البكالوريا أصبح واحد الهاجس 
باش كيمكن لهم يولجوا املعاهد العليا، هاذ الولوج، السيدة الو3يرة، 
وما يخفاش عليك أن فيه واحد الشوية ديال انعدام العدالة، واحد 

الشوية ديال الغبن بالنسبة لبعض التالميذ.

فماذا فكرت و3ارتكم الستتباب نوع من الجدية وتكافؤ الفرص؟

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض.

تفضلي السيدة الو3يرة.

اوسيدة جميلة املصلي، او 3يرة املنتدبة ودى و3ير اوتعليم اوع لي 
واوبحث اوعلمي وتك ين األطر:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة املستش ضين،

فيه  ملا  التوفيق  لنا جميعا  ونتمنى  التهنئة،  بداية، أشكركم على 
خدمة هذا الوطن العزيز.

ال شك أن موضوع السؤال املتعلق بولوج مؤسسات التعليم العالي، 
اليوم  وخاصة املؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املحدود، هذا 

أصبح هاجسا لدى األسر املغربية ولدى الطلبة على حد سواء.

هذا  إن  بل  محدودا،  مغربيا  مشكال  ليس  املشكل  هاذ  طبعا، 
التحدي مطروح على املنظومة التعليمية على املستوى الدولي، فشهادة 
البكالوريا يعني على املستوى الدولي البد في األنظمة التعليمية هناك 
في جامعات كثيرة على  املغرب ولكن  في  ليس فقط  لالنتقاء،  مناهج 

املستوى الدولي.

املوضوع،  بهذا  املرتبطة  اإلجراءات  غير  من  إشكال  هناك  طبعا، 
هناك إشكال البد أن نتحدث عنه وهو مشكل ثقافي لدى اليوم األسر 
املغربية، وهو الرغبة في كون أبنائها أن يكونوا إما أن يلجوا إلى مدارس 
املهندسين أو إلى كليات الطب، طبعا نحتاج اليوم في املغرب إلى مثل 
هذه التخصصات، ولكن نحتاج كذلك أن يتوجه طلبتنا إلى العلوم 
اإلنسانية، العلوم االقتصادية، االجتماعية، القانونية، ألنه ال يمكن 
أن نتصور أن يتقدم هذا البلد، نعم كيفما قلت علوم الهندسة والطب 
علوم مهمة، ولكن نحتاج إلى أطر وكفاءات في مختلف التخصصات 
حتى تكون هناك فعال نخبة فكرية، نخبة مواكبة، وأن يكون لدينا 

كذلك أطر تمثل هاذ البلد العزيز.

طبعا، الو3ارة واعية كل الوعي بهاذ املشكل، ألننا نصادفه يعني 
ويطرح كل سنة ومع كل امتحانات البكالوريا، هناك تصور لحل في أفق 
السنة القادمة إن شاء هللا، ولكن يعني هاذ التصور سيقوم خاصة على 
إمكانية االعتماد على النقط املحصلة في البكالوريا، ومع نسبة محددة 

من نقط االمتحان الجهوي.

إذن، فالو3ارة هاذ السنة أصدرت مذكرات إخبارية، هذه املذكرات 
التذكير  املؤسسات،  إلى هذه  الولوج  بمسطرة  التعريف  منها  الهدف 
والتنصيص على أهداف التكوين، خصوصيات التكوين، مدة الدراسة، 

وغيرها.

وفي إطار مبدأ تكافئ الفرص، فالو3ارة واعية كل الوعي بأنه مبدأ 
دستوري، تكافؤ الفرص اليوم هو مبدأ دستوري، وبالتالي فهو اختيار 
كبير، فقلت أن هاذ املبدأ في إطاره اتخذنا مجموعة من التدابير، فهذه 

التدابير منها ما هو مرتبط بمواعيد املباريات وغيرها.
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اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

تفضل السيد املستشار، هناك تعقيب؟

املستش ض اوسيد عبد اوسالم اولب ض:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيدة او 3يرة،

اليوم، احنا كنفكرو بعين اآلباء، والفريق االستقاللي ملي حط هاذ 
السؤال، ال3م كيستحضر املعاناة ديال اآلباء. اليوم تنشوف أن الطالب 
مفروض يجيب 18 أو19 أو 17 باش يمكن لو يدخل ملعهد الهندسة أو 
كلية الطب أو الهندسة املعمارية، اعالش؟ ألن الجامعات اليوم هناك 

اكتظاظ.

كبيرة  الحقب  الحالية عبر واحد  الحكومة  احنا كحكومة وما�سي 
واحنا كنشوفو أن الجامعات فيها اكتظاظ، وأن النجاح في الجامعة 
تيصعاب، وكل أب كيفضل أن اإلبن انتاعو يكون في معهد اللي هو تيقرا 

فيه وتيحصل فيه مريح.

أنا كنلتمس اليوم في االجتهاد ديالنا جميع باش نقلبو على وسيلة 
اللي تكون فيها تكافؤ الفرص، ال معنى باش أن اللي ما عندوش 12 ما 
يدو3ش االمتحان، ما يتمش اختيارو للمباراة، أنا كنشوف أن مول 10 
ديال املعدل تيمكن حصل لو حاصل، �سي طارئ اللي ما جابشاي 18، 
وتنلقاوه كفأ وأهل باش يتبع دراستو في املعاهد العليا بدل هذاك مول 
17. فتيخصنا نجتهدو نقلبو على وسيلة، على �سي حل نرضيو الجميع، 
تكافؤ  نفرضو  باش  كاملين  الو3يرة، وهذا ما�سي عزيز علينا  السيدة 

الفرص.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا، شكرا.

السيدة الو3يرة في بضع ثوان.

واوبحث  اوع لي  اوتعليم  و3ير  ودى  املنتدبة  او 3يرة  اوسيدة 
اوعلمي وتك ين األطر:

قلت شكرا للسيد املستشار.

وبالرجوع إلى العتبة التي تم على أساسها االختيار في هذه السنة، 
فاملعدالت ما واصالش 18، 19، هي أمامي مقارنة بين كل السنوات، هاذ 
السنة كانت قريبة: املعدل بين 14 و15 بين مختلف املؤسسات حسب 

اإلحصائيات املتوفرة لدى الو3ارة.

واتخذت مجموعة، كيف ما قلت وأؤكد، أن هاذ الهم حاضر لدى 

الو3ارة بقوة، وبالتالي نفكر في حل في السنة القادمة إن شاء هللا، حاليا 
اتخذت مجموعة من التدابير لضمان تكافؤ الفرص، واللي ال شك اليوم 
تالحظت على مستوى الحركية وعلى مستوى األسر من أهمها أنه اليوم 
للمدارس  الدخول  امتحانات  مع  البكالوريا  موعد  تزامن  ابقاش  ما 
العليا، بل اتخذنا تدابير بأنه على األقل كتكون شهرين ديال الفرق حتى 

نتجاو3 املعاناة اللي عند األسر في هاذ الجانب.

ثم إجراء اتخاذ يعني االمتحانات على املستوى الوطني عوض أن كل 
مؤسسة كتنجز امتحان بشكل فردي.

اوسيد ضئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيدة الو3يرة، شكرا.

الفريق  بالرشيدية،  جامعة  إحداث  موضوعه  املوالي  السؤال 
االستقاللي، 3د ال�سي بلحسان، تفضل.

املستش ض اوسيد محمد بلحس 6:

شكرا اوسيد اورئيس.

بسم هللا اورحمن اورحيم.

اوسيدتي6 واوس دة او 3ضاء،

إخ اني املستش ضين،

ال يخفى عليكم أن إقليم الرشيدية الذي يبعد على مدينة مكناس 
حوالي 500 كيلومتر، وأنا كنقول 500 راه من آخر الحدود ديال إقليم 
إسماعيل  موالي  لجامعة  تابعة  كليات  عدة  على  يتوفر  الرشيدية، 
املجاورة  واملناطق  اإلقليم  وطالب  طالبات  من  عدد  وأن  بمكناس، 
له يضطرون إلى االنتقال ملدينة مكناس أو فاس أو أكادير الستكمال 
يعد  عددهم  وأن  باإلقليم،  املتوفرة  غير  الكليات  بعض  في  دراستهم 
باآلالف، مما يتسبب لهم ولذويهم في متاعب جمة مما يجعلهم مرغمين 

على االنقطاع عن الدراسات وخاصة اإلناث منهم.

التعاطي  الحكومة  على  وبإلحاح  يفرض  الوضع  أصبح  واليوم 
والتعامل بمقاربة عادلة ومتضامنة مع كافة الجهات، فمثال جهة درعة-

الحدود مع  تمتد حتى  والتي  الشاسعة،  تافياللت املحدثة بمساحتها 
الجزائر، باإلضافة إلى الكثافة السكانية الهائلة لهذه الجهة ال3الت تعاني 
من أخطر أنواع التهميش املادي واملعنوي املتمثل أساسا في التهميش 
الفكري والعلمي على كافة املستويات، وخاصة في مجال التعليم العالي.

لذا، نسائلكم السيدة الو3يرة: ألم يحن الوقت بعد إلنشاء جامعات 
متكاملة تحت اسم جامعة موالي علي الشريف بإقليم الرشيدية؟

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.
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تفضلي السيدة الو3يرة.

واوبحث  اوع لي  اوتعليم  و3ير  ودى  املنتدبة  او 3يرة  اوسيدة 
اوعلمي وتك ين األطر:

أشكر اوسيد املستش ض على ه ذ اوسؤال.

ال يخفى عليكم أن مسطرة إنشاء الجامعات أن هناك قانون ينظم 
اللي هو القانون 01.00، وأن إصدار القانون البد من قانون من أجل 
التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  برأي  يأخذ  الذي  الجامعات  إنشاء 
العالي، ألن هذه اللجنة هي التي تبدي رأيها في مشروع إحداث أي جامعة 
أو مؤسسة للتعليم العالي، علما أن سياسة الو3ارة اليوم هي تجميع 
الجامعات، الشك أن التجربة ال تخفى عليكم، تجربة الرباط تجميع كل 
من جامعة السوي�سي وجامعة أكدال، كذلك في الدار البيضاء تجميع 
جامعة الحسن الثاني وجامعة يعني في عين الشق وفي املحمدية، فهي 

تجارب مهمة اليوم.

الجهوي  التقسيم  إطار  في  هو  لدينا  الذي  الجديد  املعطى  ولكن 
مهمة  لجهة  عاصمة  والشك  هي  الرشيدية،  مدينة  اليوم  الجديد، 
من جهات اململكة جهة درعة-تافياللت، هذه الجهة الشك أنها اليوم 
تستحق أن تكون لها جامعة كبيرة في مستوى هذه الجهة، ويعني هاذ 
األمر مرتبط، كيف ما قلت، بهذا التقسيم الجديد، مرتبط كذلك ببعد 
آخر وهو عدد التالميذ الحاصلين على البكالوريا في هذه الجهة، والذي 
يتزايد باستمرار، مع العلم أن هناك اليوم، ليس هناك فراغ، هناك 

كليات تابعة لجامعة املولى إسماعيل بمكناس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

السيد املستشار، هناك تعقيب؟

املستش ض اوسيد محمد بلحس 6:

شكرا اوسيد اورئيس.

شكرا السيدة الو3يرة على هاذ التوضيح.

لكن، السيدة الو3يرة، اللي خصكم تعرفوا بأنه جهة درعة-تافياللت 
حاليا كانت قسمة فيهم تابعة ملكناس وقسمة تابعة ألكادير، لهذا هللا 
يجا3يكم بخير خصكم تعرفوا بأن هاذ املنطقة هي منطقة حدودية، 
األرا�سي  حد  ما  ألنه  الجهة  هاذ  في  السباقين  من  تكونوا  وخصكم 
متواجدة خصكم على األقل تاخذوا األرا�سي باش يمكن لكم توجدوا 

البنية التحتية لهاذ الجامعة.

احنا ما كنكرو�سي بأن كاينة هاذ الفرعيات ديال الجامعة، ولكن 
كنأكدو على أساس أن خص جامعة تكون كما جاء في الكلمة انتاعكم.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

هناك رد على التعقيب، السيدة الو3يرة؟

واوبحث  اوع لي  اوتعليم  و3ير  ودى  املنتدبة  او 3يرة  اوسيدة 
اوعلمي وتك ين األطر:

شكرا اوسيد املستش ض.

كيف ما قلت أن اليوم ليس هناك فراغ، فجامعة موالي إسماعيل 
اللي في مكناس عندنا كليتين: كلية العلوم والتقنيات التي فتحت منذ 
سنة 1994، وعرفت التوسع في املراحل األخيرة عبر فتح مسالك على 
مستوى املاستر؛ الكلية متعددة التخصصات التي فتحت سنة 2006، 
وفي السنتين األخيرتين عرفت هذه الكلية فتح مجموعة من املسالك 
واإلعالميات  والفرنسية  األدبية  الدراسات  التخصصات:  في  األخرى 
واإلعالميات،  البشرية  املوارد  تدبير  يعني  مجال  في  وكذلك  وغيرها، 
وكنظن أن هذه الكليات تقدم اليوم خدمة عمومية مهمة لطلبة هذه 

الجهة في هذه التكاوين التي أصبحت الحاجة ماسة إليها.

الوطنية  املباريات  أن  أكيد  الجهة  هذه  فطلبة  ذلك،  من  وأكثر 
بالنسبة لولوج املدارس العليا للمهندسين هي مفتوحة في وجههم كما 
مفتوحة في وجه جميع أبناء املغاربة في مختلف الجهات، كلية الطب 
والصيدلة كذلك مفتوحة في وجههم باعتبار أنها كلية الولوج إليها يعني 
هي جهوية كلية فاس، فإذن الكليات متوفرة وهناك طموح من أجل 
توسيع التخصصات، ولكن األفق هو إنشاء جامعة بهذه الجهة املهمة 

وبهاذ اإلقليم املهم.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيدة الو3يرة، ونشكرك على مساهمتك في هذه الجلسة، 
شكرا.

إذن، ننتقل إلى السؤال املوجه إلى السيد و3ير الشباب والرياضة، 
وموضوعه واقع قطاع الرياضة باملغرب. الكلمة لفريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضل ال�سي خيري.

املستش ض اوسيد خيري بلخير:

بسم هللا اورحمن اورحيم.

اوسيد اورئيس،

اوس دة او 3ضاء،

إخ اني، أخ اتي املستش ضين،

اوسيد او 3ير،
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 2013 الذي وجهته سنة  السؤال  تحيين معطيات هاذ  سأحاول 
لطرح قضايا وواقع الرياضة ببالدنا.

التوفيق  لكم  متمنين  الجديد،  تعيينكم  على  نهنئكم  البداية  في 
النجاح  حليفكم  يكون  أن  ومتمنين  الجديدة،  مهامكم  في  والنجاح 
فيما تبقى من والية هذه الحكومة، واضعين تجربتكم رهن إشارة هذا 
القطاع الذي ال3ال يعاني من عدة إشكاالت، منها على الخصوص توسيع 
قاعدة املمارسين الرياضيين، ضعف التكوين، عدم احترام القوانين 

واالتفاقيات والشراكات.

اوسيد او 3ير،

ما هي اإلستراتيجية التي ستراهنون عليها في هذه املدة الزمنية؟

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد الو3ير، تفضلوا.

اوسيد محند اوعنصر، و3ير اوشب ب واوري ضة:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيدات واوس دة املستش ضين املحترمي6،

شكرا السيد املستشار على تهنئتكم وعلى سؤالكم كذلك.

وبالفعل معكم الحق ألن السؤال كان متقادم شيئا ما بحيث أنه 
يعود إلى 2013. اللي ابغيت نقول وهو أن دور الو3ارة ديال الشباب 
والرياضة في هذا الحقل ديال الرياضة، كما تعلمون، وهو منصوص 
عليه في القانون 30.09، هو أوال تنمية الحركة الرياضية واملساهمة إلى 
جانب الفاعلين األساسيين اللي هما الجامعات، وكذلك اللجنة الوطنية 

األوملبية، املساهمة في تحضير نخب ذات املستوى العالي.

تشتغل  اللي  اإلطار  هو  وهذا  اإلطار،  هاذ  في  جاء  كلو  والقانون 
تخليهشاي  وما  تؤطرها،  أنها  الجامعات  هاذ  تحاول  أنها  الو3ارة  فيه 
فيه  ديالكم  السؤال  والقانون ألن  أساليب،  بعدة  تؤطرها  بوحدها، 
واحد جوج ديال املسائل مهمة، وهي الديمقراطية، كيف يكون التسيير 
الديمقراطي، وكذلك املشاركة ديال الجميع، وهذا ما حصل، ويمكن 
لي نعطي بعض األرقام اآلن اللي كتدل على أن املجهودات الحمد هلل 
املبذولة بدأت تعطي نتائجها، مثال 36 جماعة من 45 هي اللي دارت 
االجتماعات االستثنائية ملالءمة القوانين، 32 من 45 هي اللي دارت 

الجموع العامة ديال سنة 2014.

بعض  علينا  عابته  يعني  كان  ما  أن حتى  ذلك  إلى  أضفنا  ما  إذا 
الجامعات الدولية، فهو ما�سي الغلط أننا ارتكبنا غلط، وهو املالءمة 
ديال القوانين، بحيث أن اليوم نشتغل بالفصل 31 اللي كيجعل أن 

الو3ارة كتدخل عندما يكون هناك خلل في جامعة، عندما ال تحترم 
الديمقراطية أو الرأي أو األندية، ولكن الحمد هلل ما استعملناش هذا 
بكثير، استعملناه مع كرة السلة، ومستعمل اآلن مع جامعة واحدة 
كذلك اللي تفهمت الجامعة الدولية، أننا سائرين في إعادة البناء لهذه 

الجامعة.

فإذن، يمكن لي نقول لكم بأن التوجه ديال الو3ارة هو مساعدة 
الجامعات، ألن الرياضة ديال أعلى مستوى ما�سي الو3ارة اللي كتديرها 

بل الجامعات.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد املستشار.

املستش ض اوسيد خيري بلخير:

شكرا اوسيد او 3ير.

في  القوانين  احترام  في  الو3ارة  به  قامت  ما  الحقيقة  بدوري  أنا 
بعض الجامعات، ولكن ال3الت بعض املرات تتدخل الو3ارة في بعض 
الجامعات، ألن نعرفو أن خص البد تطبيق القوانين، البد تكون مالءمة 

بين القوانين الدولية للجامعات الدولية وقوانين الجامعات املغربية.

أن اللي ابغيت، السيد الو3ير، وهو أن توسيع القاعدة ديال الرياضة، 
ابغينا اآلن الحكومة وال الو3ارة ديالكم، وهو أنه كنشوفو اآلن الشباب 
ديال املغرب كيلعب الرياضة في األ3قة، في األماكن هاذي، هاذي.. ابغينا 
تحاولوا ذوك مالعب القرب الزيادة فيهم باش أننا نستوعبو واحد العدد 

ديال الشباب واألطفال اللي في الشوارع.

كذلك، ابغينا التكوين ديال العنصر البشري، وكنعرفو أي نجاح 
وهو تكوين ديال العنصر البشري، أننا اآلن الو3ارة ابحال اللي ما ابقاتش 
كتكون، ألن األندية ضعيفة، ما عندهاش إمكانيات باش تكون مدربين 
وأطر، والو3ارة ما... على سبيل املثال الجامعة ديال ألعاب القوى كونت 
واحد العدد ديال األطر، وفي األخير وظفتهم الو3ارة، هنا كيوقع واحد 

الخلل، أن جامعة تكون، والو3ارة تاخذ من عند الجامعات.

ولهذا، ابغينا السيد الو3ير، نتمناو أنك تتوفق في العمل ديالك 
لخدمة الوطن، وخدمة هاذ الشعب.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض.

هناك رد، السيد الو3ير؟ تفضل.



عدد31 - 126رمضان14361 )113يوليو201513( الجريدة الرسمية للبرملانر13  

اوسيد و3ير اوشب ب واوري ضة:

شكرا اوسيد املستش ض املحترم.

مع  القوانين  ديال  املالءمة  بأن  نقول  لي  يمكن  شديدة،  بسرعة 
األنظمة الدولية، هذا ما نسهر عليه، وهذا ما اعترفت به كذلك هذه 

األندية.

فما  كيكونوا،  اللي   )l’athlétisme( ديال  جبتيها  اللي  القضية 
يمكنشاي نحرمو املغاربة من اجتيا3 املباراة. هاذو جاو اجتا3وا املباراة 

ونجحوا، فما علينا إال نكونو أطر جديدة أخرى.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

للفريق  الكلمة  الصيفية.  املخيمات  موضوعه  الثاني  السؤال 
الحركي، تفضل السيد رئيس الفريق.

املستش ض اوسيد عبد الحميد اوسعداوي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيدة واوس دة او 3ضاء،

إخ اني املستش ضين،

اوسيد او 3ير املحترم،

نحن كفريق حركي نهنئكم كذلك بالثقة املولوية التي حظيتم بها 
بإشرافكم على هذا القطاع الهام، ونتمنى لكم التوفيق.

اوسيد او 3ير املحترم،

التداريب  بإلغاء  والرياضة  الشباب  و3ارة  سبق  فيما  قامت  لقد 
الشتوية الخاصة بتكوين أطر املخيمات الصيفية، كما أن دورة الربيع 

عرفت بعض التعثر في تنظيمها.

الدورات  هذه  أهمية  مدى  املحترم،  الو3ير  السيد  وتعرفون، 
التكوينية في تأطير وإدماج وإنجاح املخيمات الصيفية، التي تشهد إقباال 
كبيرا من طرف الجمعيات، إن على املستوى املحلي أو الوطني، والتي 

تشتغل في هذا املجال.

وعليه، السيد الو3ير، نود معرفة اإلجراءات التي اتخذتموها من 
أجل اإلعداد الجيد للمخيمات الصيفية لهذه السنة، وتوفير العدد 

الكافي من األطر التربوية املؤهلة لتأطيرها.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

تفضلوا السيد الو3ير، لكم الكلمة.

اوسيد و3ير اوشب ب واوري ضة:

شكرا اوسيد اورئيس.

شكرا السيد املستشار ورئيس الفريق املحترم، وشكرا على التهاني 
كذلك.

البد من اإلشارة بأن، أوال قضية التخييم بالنسبة للو3ارة فهي مسألة 
إستراتيجية، ألن نعتبر أنها مع األعداد ديال األطفال وديال األفراد الذي 
يهمهم األمر، هذا مجال اللي تنعطيوه األهمية، ولكن بالخصوص الذي 
تريد الو3ارة أن تكون املقاربة فيه مقاربة تشاركية، وهذا ما نقوم به 

بتنسيق مع الجامعة الوطنية للتخييم التي ندبر معها هاذ امليدان هذا.

فصحيح كذلك أن وقع تغيير في التنظيم ديال هاذ الفترات ديال 
يعني  ابقاتشاي  ما  الربيعية  ديال  الفترة  مثال  أن  بحيث  التخييم، 
تحيدت، وال ابقات الفترة ديال الشتوية، وابقات كذلك نهاية األسبوع 

التي أضفناها، واملخيمات الصيفية.

ديال  الشتوية  الفترة  كان حذف  بالتكوين، صحيح  يتعلق  وفيما 
التكوين الشتوي لعدة أسباب، منها ما هو داخلي، أي الو3ارة، لكن منها 
ما هو موضوعي كذلك، ألن األطر ديال الدرجة الثانية اللي كنسميوهم، 
اللي كنكونوهم في هذه الفترة، يعني ما جاتشاي العطل ديالهم مالئمة 
مع هذه الفترة، لكن لم يكن هذا كلو باتفاق مع الجامعة، ولم يكن 

هناك مشكل في العدد ديال التأطير.

عدة  فعال  فهناك  الصيفي،  املخيم  ديال  الصيفية  الفترة  اآلن، 
إجراءات اتخذت بالخصوص فيما يتعلق، ليس باألطر ألن كاين الحمد 
وبالتأطير  اللوجيستيكية  بالظروف  يتعلق  فيما  لكن  الرصيد،  هلل 
اللوجيستيكي، بحيث أن مثال أعطيت االعتمادات كلها، وغادي يتفتحوا 
ثالثة ديال املخيمات جدد في هاذ الصيف، وهي الحسيمة ومير اللفت 

وكذلك 3كوطة بسيدي قاسم.

وهناك امليدان الصحي الذي أعطيناه اهتمام كبير في هذه الفترة، 
بحيث ستكون نقط تحت اإلشراف ديال و3ارة الصحة، وسيكون كذلك 
واحد املراقبة شديدة شيئا ما عند الولوج للمخيمات، ألن ما ابغيناشاي 

أن املسائل الصحية تطرا على هاذ األطفال.

أضف إلى ذلك، إذا أضفنا أن هناك كذلك الوقاية املدنية ستكون 
حاضرة باستمرار، التأمين ستأخذه الو3ارة على عاتقها، التأمين ديال 
الفضاءات كلها، وأشياء أخرى املادية التي ستجعل من هذه الفترة إن 

شاء هللا فترة يستفيد منها الشباب كلو واألطفال.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد او 3ير.
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هناك تعقيب، السيد املستشار؟

املستش ض اوسيد عبد الحميد اوسعداوي:

شكرا اوسيد اورئيس.

شكرا السيد الو3ير على هذه التوضيحات، ونتمنى لكم التوفيق إن 
شاء هللا كي تدفعوا بهذا القطاع، ليس فقط فيما يخص املخيمات، 

ولكن على جميع األصعدة.

إال أن لنا مالحظة، السيد الو3ير املحترم، ملا تكلمنا على الجمعيات 
املحلية، كنالحظو بأن هناك واحد اإلشكاليات اللي كتخبط فيها هاذ 
الو3راء  وكل  الو3ارة،  كنشكرو  املناسبة  وبهاذ  املحلية،  الجمعيات 
السابقين على هاذيك املبادرة الطيبة ديال إحداث املراكز السوسيو 
رياضية، إال أنه، السيد الو3ير، نرى أن هذه املراكز موجودة ومجهزة 
من طرف الو3ارة، إال أنها معطلة لعدم توفر املوارد البشرية والعدد كثير 

منها.

وكنطلبو منكم، السيد الو3ير، بهذه املناسبة هاذي ونوجه لكم نداء 
باش تعطيو األوامر ديالكم كي نوفر املوارد البشرية، األطر، أتكلم عن 
األطر ألن املوارد البشرية يمكن ألن هاذ املراكز هاذي أحدثت بشراكة 
مع الجماعات، الجماعات يمكن لها توفر اليد العاملة أو ما إلى ذلك، 
املسألة،  هاذ  على  تعملوا  الو3ير،  السيد  البد،  التسيير،  أطر  ولكن 
وتوفروا هاذ األطر كي تفتح هاذ املراكز السوسيو-رياضية، باش يمكن 

لهاذ الجمعيات تشتغل في واحد الفضاء تربوي وريا�سي.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

هل لكم رد على التعقيب السيد الو3ير في بضع ثوان؟ تفضلوا.. 
إذن، نشكر السيد الو3ير على مساهمته القيمة في هذه الجلسة.

وننتقل إلى السؤال املوجه إلى السيدة و3يرة التضامن واملرأة واألسرة 
والتنمية االجتماعية، وموضوعه مساهمة املرأة املغربية في التنمية. 

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي، تفضل.

املستش ضة اوسيدة وطيفة اوزي اني:

اوسيد اورئيس،

اوسيدة او 3يرة،

اوس دة املستش ضين،

إن سعي املرأة املغربية إلى االندماج في مختلف املجاالت واملساواة هو 
من أجل وضع حد لهدر طاقات وكفاءات ال يمكن أن يكون عطاؤها إال 
في مستوى ما تنتظره البالد، فاملرأة املغربية توجد اليوم في قلب عملية 
وكسواعد  وإبداعية  اقتراحية  وكقوة  فاعلة  كقوة  الوطنية  التنمية 

العام  املرفق  قطاعات  مختلف  وفي  املجتمع  وفي  األسرة  في  نشيطة 
والخاص، لكن مع األسف، ال3الت هناك معيقات تحول دون ممارسة 
املرأة املغربية لحقوقها كاملة، والقيام بواجباتها تجاه وطنها على أساس 

املساواة واحترام مبدأ تكافئ الفرص.

لذا، نسائلكم السيدة الو3يرة، عن اإلجراءات والتدابير التي قامت 
االقتصادية  التنمية  في  املغربية  املرأة  إدماج  أجل  من  الحكومة  بها 

واالجتماعية.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

تفضلي السيدة الو3يرة.

واألسرة  واملرأة  اوتر من  و3يرة  الحق وي،  بسيمة  اوسيدة 
واوتنمية االجتم عية:

بسم هللا اورحمن اورحيم واوصالة واوسالم على سيد املرسلي6.

اوسيد اورئيس،

اوسيدات واوس دة املستش ضين،

أوال، أشكرك السيدة املستشارة على هذا السؤال املهم وكذلك على 
مضمونه اإليجابي في حق املرأة. البد أن نؤكد أن املغرب خطى خطوات 
كبيرة جدا من حيث تمكين املرأة سياسيا واجتماعيا وكذلك اقتصاديا، 
وأنتم تعلمون أن جميع البرامج التي توجه لتشجيع املقاوالت تستفيد 
منها املرأة، لكن عندما نقف عند تقييم هذه املشاركة وهذه االستفادة 

ه استفادت ما بين 29%، في أحسن الظروف %67.
ّ
كنلقاوها ياال

لذلك، فكرت الحكومة من خالل الخطة الحكومية للمساواة الذي 
تتحقق فيه االلتقائية بين جميع مكونات الحكومة، والذي يسعى في 
أحد محاوره إلى تحقيق اإلدماج االقتصادي للمرأة، وتحقيق كذلك 
االستقاللية االقتصادية للمرأة، قام وبادر بمجموعة من البرامج، أنا 

غادي نذكر لكم البعض منها:

- عندنا مثال دعم املقاوالت النسائية من خالل إحداث صندوق 
تشجيع األبناك لدعم املقاولة النسائية؛

- ثانيا، برنامج »بينهن« في الجهات، وهذا لتعزيز القدرات اإلدارية 
للنساء باش ينجحوا في املقاولة ديالهم؛

- برنامج »انفتاح لها«، والذي يشجع على الحصول على رخصة 
رقمية تمكنهم من الولوج إلى العروض التفضيلية؛

- عندنا مثال برنامج »امتيا3« ملواكبة املقاولة الصغرى واملتوسطة؛

- برنامج »مساندة«، برنامج »تثمين«.

للمرأة من أجل  تقدم  الخدمات  البرامج، سلة من  مجموعة من 
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تشجيع املقاولة النسائية، ومن أجل كذلك إيجاد موقع متميز للمرأة 
داخل املنظومة االقتصادية.

اوسيد ضئيس الجلسة:

هناك تعقيب؟ تفضلي السيدة املستشارة.

املستش ضة اوسيدة وطيفة اوزي اني:

شكرا اوسيدة او 3يرة.

ما مختلفاش معكم في اإلجراءات اللي كتديروها، ولكن نتكلم على 
األثر في الواقع، نجاح األشياء بأثرها على مستوى الواقع. تتكلمون عن 

نجاح النساء في املقاوالت، اشحال عندنا ديال النساء املقاوالت؟

يديروا  كيبغيو  ملي  الجمعوي،  املستوى  على  أن  تعرف  خصك 
إطارات جمعوية لنساء مقاوالت، ما كيكتملش لهم النصاب، ألن كاين 

إشكال، ما كاينش النساء، ما منخرطينش في العمل االقتصادي.

غادي نعطيك غير بعض املؤشرات اللي كتدل على أن املرأة غير 
من  العالم  مستوى  على  املرأة  كتملك  اشحال  اقتصاديا،  متمكنة 

األرض؟ هاذي كاينة إحصائيات دايراها منظمات دولية، %1.

الواقع، لكن  ابغيت نسود  أنا ما�سي  أغلبها،  اآلفات االجتماعية، 
أغلب اآلفات االجتماعية هي مؤنثة: الفقر، الهشاشة، األمية، إلى غير 

ذلك من اآلفات االجتماعية.

إلى انتقلنا إلى مستوى آخر، السيدة الو3يرة، ونحن نتكلم على األثر، 
اشحال ديال الو3يرات عندنا في هاذ الحكومة هاذي؟ اشحال ديال 
النساء في املناصب العليا؟ اشحال ديال النساء في املؤسسات املنتخبة؟ 

اشحال ديال النساء في املؤسسات ديال اإلنتاج؟

رفع املستوى ديال النساء أو عددهن في هذه املؤسسات هو اللي 
يمكن يرفع لنا املؤشرات ديال التنمية.

كاينة حاجة أخرى، البد من اعتماد مقاربة النوع، وكمدخل أسا�سي 
باش نرفعو من تواجد املرأة ومن مكانتها في املجتمع، راه خصها التفعيل 
ديال الدستور، فين هي املساواة وتكافؤ الفرص؟ راه ما كاينينش، نتكلم 
التفعيل  الدستور،  في  عنهم، موجودين على مستوى خطط، كاينين 

ديالهم فينا هو؟

أين هي املساواة؟ راه ما كنشوفوهاش على مستوى الواقع، احنا 
يندثر مع مئات  الثقافي  املوروث  الثقافي،  املوروث  ما كندويوش على 
السنين، ولكن اإلجراءات الفعلية على مستوى الواقع راه ضعيفة جدا.

أو االقتصاد ضعيف جدا، حتى ملي  املقاوالت  في  النساء  تواجد 
عمل  هذا  التعاونيات،  ديال  العمل  مثال  تنديرو  ندمجوهم  كنبداو 
جيد، ولكن أشنو التمكين االقتصادي اللي كنعطيو؟ محدودية ديال 
املدخول، يعني غير هي كنسميها حلول ترقيعية، ما�سي حلول واقعية 

اللي كتعطينا واحد املرأة متمكنة اقتصاديا.

التمكين  من  البد  راه  السيا�سي،  التمكين  على  ندويو  ابغينا  إلى 

االقتصادي، إلى ما كانش عندنا التمكين االقتصادي ما يمكنش نديويو 

على التمكين السيا�سي، ما يمكنش ندويو على املرأة ألنها نصف املجتمع، 

وكنشوفو أن نصف املجتمع يعيش معيقات.

إذن، إلى ابغينا نتجاو3و االختالالت الهيكلية لالقتصاد الوطني البد 

من تفعيل الدستور، والبد من األجرأة ديال هاذ األمور على مستوى...

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا، انتهى الوقت، انتهى الوقت.

تفضلي السيدة الو3يرة.

اوسيدة و3يرة اوتر من واملرأة واألسرة واوتنمية االجتم عية:

املوروث  من  أن  املحترمة  املستشارة  للسيدة  نقول  ابغيت  اللي 

الثقافي الولوج إلى امللكية باملستوى الضعيف الذي تعيشه املرأة، إذن 

اليوم نعيش حالة املوروث الثقافي، لكن كذلك نعيش حالة املوروث 

السيا�سي، كون أن املقاولة النسائية ما انطلقاتش هاذي مدة، كون أن 

اإلدماج االقتصادي للمرأة لم يتحقق منذ املبادرات األولى في هذا الباب.

اليوم، على األقل يمكن أن نتحدث على البرامج الحقيقية، ونتحدث 

كذلك على املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي اليوم نمت لنا املجال، 

وأنعشت األنشطة املدرة للدخل من جهة.

وكذلك تطوير التعاونيات، تشجيع إنشاء التعاونيات وتطويرها إلى 

مقاوالت متوسطة وصغرى، وكذلك تخصيص ميزانية لهذا األمر، اللي 

كتدخل فيه املقاولة الذاتية اللي انتما صادقتو عليه في قانون املالية، 

اللي فيه اليوم مثال صندوق التماسك االجتماعي اللي تينشط واحد 

الجانب، وال واحد الفئة من الفئات اللي هما األشخاص اللي في وضعية 

إعاقة وجزء منهم من النساء.

فهذه البرامج هي اللي عندها اآلثار على الواقع ديال املرأة، بدونها ال 

يمكن أن يكون هناك أي آثار.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا، ونشكر السيدة الو3يرة على مساهمتها في هذه الجلسة.

ننتقل إلى السؤال املوجه إلى السيد الو3ير املكلف بالعالقات مع 

السجناء،  إدماج  نسبة  وموضوعه ضعف  املدني،  واملجتمع  البرملان 

للفريق االشتراكي.

تفضل السيد املستشار.
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املستش ض اوسيد محمد اوهبطي:

بسم هللا اورحمن اورحيم.

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيدة او 3يرة،

اوس دة او 3ضاء،

اوزمالء املستش ضو6 املحترم 6،

أوال، بعد تهنئتكم بالثقة املولوية السامية التي حظيتم بها، وبعد 
متمنياتي الصادقة بالتوفيق والنجاح.

في  السجناء  إدماج  ملسألة  محدود  أثر  هناك  أن  فيه  مما الشك 
النسيج املجتمعي، أود بهذه املناسبة أن أسألكم عن اإلجراءات والتدابير 

التي يجب اتخاذها واعتمادها في هذا اإلطار.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

تفضلوا السيد الو3ير.

اوسيد عبد اوعزيز اوعم ضي، او 3ير املكلف ب وعالق ت مع اوبرمل 6 
واملجتمع املدني:

بسم هللا اورحمن اورحيم.

والسادة  السيدات  وأشكر  الرئيس،  السيد  أشكركم  البداية،  في 
والتعاون  التوفيق  للجميع  ونتمناو  ديالهم،  التهاني  على  املستشارين 

للقيام بواجبنا في خدمة هذا الوطن.

يندرج  املوضوع  املحترم، هذا  املستشار  السيد  للسؤال،  بالنسبة 
ضمن إستراتيجية اعتمدتها املندوبية العامة إلدارة السجون واإلدماج، 
أحكام  من  ملكية،  توجيهات  من  اإلستراتيجية  بناء هذه  في  انطلقت 
الدستور، وكذلك من برنامج حكومي، باإلضافة إلى اإلطار التشريعي 

والقانوني.

هذا  في  املكتسبات  تعزيز  إلى  باألساس  تهدف  اإلستراتيجية  هذه 
املجال، ثم إلى النهوض باألوضاع ديال السجناء واإلدماج ديالهم سواء 

على مستوى اإلدماج االجتماعي أو االقتصادي.

كذلك، هي تستحضر وتعكس هذه اإلستراتيجية من خالل برامج، 
مدى  لقياس  مؤشرات  عندها  3مني،  مدى  عندها  إجراءات،  عندها 

التقدم في إنجا3 هذه اإلستراتيجية.

ويمكن أن نؤكد لكم، السيد املستشار املحترم، على أن من أهم هاته 
البرامج هناك برامج ذات طبيعية تعليمية، ذات طبيعية تربوية، ذات 
طبيعية مهتمة بمجال محو األمية، برامج تتوجه إلى الشق االجتماعي، 
سأذكر بعض من هاته البرامج املهمة والتي يتم تنزيلها، في إطار شراكات، 
في إطار تعاون إما مع القطاعات الحكومية أو مع جمعيات املجتمع 

املدني، وغيره.

فعلى مستوى البرامج التعليمية في إطار الشراكة مع مؤسسة محمد 
السادس إلعادة إدماج السجناء، تحققت كثير من املؤشرات اإليجابية، 
يمكن نذكرو في مجال االستفادة من البرامج التعليمية في الثالث سنوات 
الدراسية الحالية، وصل عدد املستفيدين 45.909 مستفيد، مقارنة 
مع الثالث سنوات السابقة، أي بزيادة 42%، وهذا مؤشر إيجابي، وهو 

يؤهل لإلدماج عندما يتم التعليم واالستفادة من البرامج التعليمية.

كذلك، على مستوى بناء املراكز البيداغوجية، بلغ العدد الحالي 
ديال املراكز 45 مركز، وهذا األمر مهم جدا ألنه كاين بنسبة 3يادة ديال  

62% كيمكن من إعادة اإلدماج.

إطار  في  األمية،  محو  يعني  الطبيعة..  ذات  البرامج  املستوى  على 
التعاون مع القطاعات الحكومية، وخصوصا مع البرامج اللي كتديرها 
و3ارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، نؤكد لكم على أنه تم إدماج 15 

مؤسسة سجنية في إطار البرامج ديال محو األمية.

لألنشطة  باإلضافة  اإلدماج،  من  كتمكن  اللي  اآلليات  هي  وهذه 
اللي عندها الطابع االجتماعي من خالل األنشطة الثقافية والرياضية 
والفنية واملسابقات اللي كتنجز، اللي كتأهل بطبيعة الحال هاته الفئة 

من أجل إدماجها في املجتمع.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

هناك تعقيب؟ تفضل السيد املستشار.

املستش ض اوسيد محمد اوهبطي:

شكرا السيد الو3ير على التوضيحات اللي قدمتو في جوابكم.

لكن، أنا ابغيت ناقش هاذ املسألة ديال إعادة إدماج السجناء من 
الجانب ديال االرتباط ديالها بالسياسة الجنائية، ألنه هاذ املوضوع 
أي  لكن  الجنائية،  بالسياسة  وثيق  ارتباط  له  السجناء  إدماج  ديال 
سياسة جنائية؟ واش السياسة الجنائية القائمة على الزجر والعقاب 
والتشديد في العقاب؟ أم السياسة الجنائية القائمة على أنسنة ظروف 

االعتقال وأنسنة املعاملة ديال السجناء؟

في هاذ االتجاه، بطبيعة الحال املغرب ما يمكن يكون إال مع االختيار 
ديال األنسنة، وهذا يقت�سي، أوال وقبل كل �سيء، إعادة النظر في واحد 
العدد ديال األمور، سواء قبل أو إبان االعتقال وأثناء االعتقال وبعد 

االعتقال.

قبل وإبان االعتقال مطروح أمامنا مشكل ديال االكتظاظ ديال 
السجون، هو اكتظاظ فضيع جدا، وي�سيء إلى صورتنا على املستوى 
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الدولي، كاين 49 مؤسسة سجنية تستقبل ما يزيد على 60 ألف حتى 
70 ألف معتقل، في حين الطاقة االستيعابية ال تتعدى 25 ألف سجين، 
وبالتالي ينبغي التفكير جديا في إعادة النظر في واحد العدد العقوبات 
السالبة للحرية، واستبدالها بالعقوبات البديلة، ونتمناو هاذ املشروع 

الجنائي اللي كاين مطروح حاليا يجاوب على هاذ األمر.

املسألة الثانية، أثناء االعتقال، املوارد البشرية غير كافية، كاين 
اللي  30 هما  ه 

ّ
ياال 6 آالف موظف في مجموع املؤسسات السجنية، 

مؤهلين، اللي تلقوا تكوين باش يصاحبوا ويؤهلوا السجناء، وبالتالي 
ينبغي إعادة النظر في هاذ األمر.

ثم كذلك في ما بعد وهو املسألة ديال الشراكة بين املندوبية ديال 
هذه  تتطور  أن  نتمنى  السادس،  محمد  ديال  واملؤسسة  السجون 

الشراكة.

والسالم.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

لكم رد على التعقيب في بضع ثوان، السيد الو3ير.

اوسيد او 3ير املكلف ب وعالق ت مع اوبرمل 6 واملجتمع املدني:

باختصار شديد، أؤكد على أن االختيار بطبيعة الحال ديال بالدنا 
هو االختيار ديال املقاربة ديال األنسنة واعتبار البعد اإلنساني للنزالء.

ثم بكل تأكيد أن هاته اإلجراءات سواء كان املجتمع املدني اللي 
أكثر من 842 نشاط تدار في هاذ املجال كيعاون على مستوى التأهيل 

البشري.

على مستوى السياسة الجنائية، صحيح، االختيار القائم في املشاريع 
العقوبات  يعني  اعتماد  تتوجه نحو  اختيارات  للنقاش هو  املعروضة 
البديلة، وهذا من شأنه أنه يكون في نفس السياق اللي ذكرو السيد 

املستشار املحترم.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الو3ير، ونشكر السيد الو3ير على مساهمته في هذه 
الجلسة.

االجتماعية،  والشؤون  التشغيل  و3ير  السيد  إلى  املوالي  السؤال 
وموضوعه غياب توفير الحماية االجتماعية بمصحات الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي. فريق األصالة واملعاصرة، تفضل ال�سي بونمر.

املستش ض اوسيد عبد اوكريم ب نمر:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد اورئيس،

اوس دة او 3ضاء،

الدستور  بمقتضيات  الو3ير،  السيد  لتذكيركم،  حاجة  في  لسنا 
املغربي، خاصة الفصل 31 منه.. أستسمح.

تحتاج العديد من املؤسسات العمومية من بينها الصندوق الوطني 
املنوط  بالدور  لتقوم  عميقة  إصالح  عملية  إلى  االجتماعي  للضمان 
بها، حيث تشكو بعض املصحات التابعة لهذه املؤسسة من ضعف 
الخدمات الطبية واالستشفائية الناجمة عن سوء التدبير، كما أكدتها 

تقارير املجلس األعلى للحسابات.

التي  واإلجراءات  التدابير  هي  ما  الو3ير:  السيد  نسائلكم  لذا، 
ستتخذونها لضمان حق املواطن في العالج والعناية الصحية ملصحات 
الوصية  الو3ارة  تملك  وهل  االجتماعي؟  للضمان  الوطني  الصندوق 
إستراتيجية وطنية شاملة ومندمجة لإلصالح الشامل والعميق ملؤسسة 
التابعة لها  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بما فيها املصحات 

لتحقيق أهداف حماية اجتماعية لبالدنا؟

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

تفضلوا السيد الو3ير.

واوشؤو6  اوتشغيل  و3ير  اوصديقي،  اوسالم  عبد  اوسيد 
االجتم عية:

شكرا اوسيد اورئيس املحترم.

اوس دة املستش ضين املحترمي6،

ابغيت نشكر السيد املستشار على هاذ السؤال، يتعلق بمصحات 
الضمان االجتماعي ومدى نجاعتها، وإلى إي حد تقدم خدمات بالنسبة 

أساسا للمساهمين العمال في الضمان االجتماعي.

كما تعلمون، السيد املستشار، أن هذه املصحات ديال الضمان 
تقديم  يخص  فيما  أساسيا  دورا  تلعب  وما3الت  لعبت  االجتماعي 
العالجات الضرورية، عددها 13 ديال املصحات، 5 في الدار البيضاء، 
مراكش،  والقنيطرة،  الجديدة  أكادير،  مدن  بعض  في  مو3عين  و.. 

املحمدية، وجدة وسطات وطنجة.

النتائج ديال هاذ السنة ديال 2014، خالفا ملا يعتقد، بعض النتائج 
ربما قد تفاجئك وربما تفاجئ الكثير، حوالي تقريبا 640 ألف، غادي 
ندير أرقام يعني.. 640 ألف مريض اللي توجهوا هاذ السنة، سنة 2014، 
51300 تقريبا تلقوا العالج ويعني اقضاو بعض األيام وال بعض.. في هاذ 
 ..)hémodialyse( املصحات، 340.500 اللي قاموا بعملية تصفية الدم
يعني 48 ألف، 3د على ذلك 11.130 ديال املرأة، ديال الوالدة، النساء 
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اللي ولدوا في هاذ...

كتعرفوا هاذ املصحات ما كاينش يعني �سي مغربي اللي ما استفدش 
تقريبا على مستوى الدار البيضاء وهذا، أوال هي ما بين، يعني باش نتكلمو 
بصفة واضحة، ما بين )les cliniques( الخاصة اللي كانت أثمنة تقريبا 
باهظة واملستشفيات العمومية اللي كتعاني من بعض.. هاذي كتقدم 
واحد الخدمة بأقل تكلفة، ولكن في صالح املر�سى، وأساسا في صالح 

العمال، ألن البناية ديالها تبنات بمال العمال، بمدخرات العمال.

طبعا مرت بواحد املرحلة صعبة في واحد الوقت معين، هذا ال ينكره 
أحد، ولكن اآلن احنا بصدد إعادة التأهيل والتغلب على كل الصعاب 

باش حقيقة هاذ املصحات تؤدي الخدمة اللي تدارت من أجلها.

واحنا واثقين نظرا للعمل والسياسة نتاعنا في هاذ االتجاه باش 
نديرو من هاذ املصحات مثاال يحتدا به في بالدنا لتكون مفخرة، وربما 

مثال بالنسبة لعدد من املستشفيات واملؤسسات االستشفائية.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

هناك تعقيب، السيد املستشار؟

املستش ض اوسيد عبد اوكريم ب نمر:

شكرا اوسيد اورئيس.

دابا اللي فهمت من الجواب ديال السيد الو3ير، أوال طرحنا السؤال، 
السيد الو3ير.. حيث راه ما تيسمعنيش.

اوسيد ضئيس الجلسة:

تفضل.

املستش ض اوسيد عبد اوكريم ب نمر:

احنا طرحنا لكم السؤال، السيد الو3ير، وقلنا لكم هناك تقرير 
ديال مؤسسة من مؤسسات الحكامة، مؤسسة دستورية هي املجلس 
األعلى للحسابات، واستأنستو بهاذ التقرير، هذا ما جاوبتوناش عليه، 
انتما تحدثتو على الجانب اإليجابي، احنا ما كنكروهش، وال أحد ينكر 
الدور اللي كتقوم به هاذ املؤسسات، وخاصة أنها تستهدف واحد الفئة 
من املجتمع املدني، وهي أكثر الفئات تعرضا للمرض ولحوادث الشغل، 

وهي الفئة ديال العمال، احنا دابا الحسنات كنعتبروها في املكاسب.

قلتو  اللي  ال�سي  هاذ  فعال  الو3ير،  السيد  كان مطروح،  السؤال 
كاين، ولكن راه كاين اختالالت، التقرير ركز على سوء التدبير، انتما ما 
تلكمتوش على املشاكل، راه كاين سوء التدبير، كاينة مشاكل، العدد 

راه ما كافيش، املغرب راه طويل عريض، والعدد ديال العمال تتقول 
600 ألف، راه ما كاينش 600 ألف واحد تيخدموا في القطاع الخاص، 
واحد العدد كبير كيم�سي للمؤسسة ديال املستشفيات العمومية، لو 

كان التركيز غير على هاذ املصحات غتكون كارثة.

احنا دابا اآلن تنتحدثو واش كاين.. ألن السؤال مبني على تقرير، 
انتما ما جاوبتوش على التقرير، أشنو درتو في املجال ديال التدبير؟ ألن 

اإلشكال الوحيد اللي كاين في هاذ املؤسسات هو سوء التدبير.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

لكم تعقيب أو رد على التعقيب، السيد الو3ير، في بضع ثواني.

اوسيد و3ير اوتشغيل واوشؤو6 االجتم عية:

أنا قلت لك، السيد الرئيس، راني جاوبتك، قلت لك كانت مشاكل، 
كانت اختالالت في املا�سي، في واحد الوقت معين، احنا نؤمن بالتطور 
اإليجابي، ما نبقاوش فقط نتكلمو على االختالالت، األمور تطورت، 

تحسنت.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا، ونشكر السيد الو3ير على مساهمته.

إلى السيد الو3ير املنتدب لدى رئيس  إلى السؤال املوجه  وننتقل 
وموضوعه  اإلدارة،  وتحديث  العمومية  بالوظيفة  املكلف  الحكومة، 

امللف املطلبي لهيئة املتصرفين. الكلمة للفريق الفيدرالي، تفضل.

املستش ض اوسيد عبد امل وك أفري ط:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة او 3ضاء،

اوس دة املستش ضو6،

الترابية  والجماعات  العمومية  باإلدارات  املتصرفين  هيئة  تعيش 
واملؤسسات العمومية منذ سنوات على واقع الحيف والتمييز والالعدالة 
على عدة مستويات أمام صمت وتعنت الحكومة إ3اء مطالبها املشروعة 
)كتضحك، السيد الو3ير، 3عما بحال إلى احنا ما كاينش هاذ ال�سي، ما 

عندو ما ياكل والو، الواقع هذا(.

لذا، السيد الو3ير، هل تفكر الحكومة في معالجة املشاكل املهنية 
واملادية وكل املطالب املشروعة لهيئة املتصرفين إنصافا لهاته الفئة؟
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شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

الكلمة لكم، السيد الو3ير، تفضلوا.

الحك مة،  ضئيس  ودى  املنتدب  او 3ير  مبديع،  محمد  اوسيد 
املكلف ب و ظيفة اوعم مية وتحديث اإلداضة:

اوسيد اورئيس،

أوال، أتوجه بالشكر إلى السيد املستشار املحترم من الفريق الفيدرالي 
للوحدة والديمقراطية على طرح هذا السؤال.

أؤكد في البداية أن الحكومة تسعى إلى إنصاف كافة موظفي الدولة 
من خالل اعتماد كافة التدابير واإلجراءات واآلليات الضرورية في مجال 
تدبير املوارد البشرية التي ستمكنها من تحقيق هذا الهدف، وهذا ما سبق 
لي أن عبرت عنه خالل لقائي بممثلين عن االتحاد الوطني للمتصرفين 
املغاربة بتاريخ 26 مارس 2014، في إطار اعتماد مقاربة جديدة شمولية 
تتعلق بالتعاطي مع قضايا الوظيفية العمومية، تقوم على أساس القطع 
املوظفين  معالجة مطالب  في  املعتمدة سابقا،  الفئوية  املقاربات  مع 

لفائدة مقاربة جديدة تحترم األحكام الدستورية الجديدة.

وعلى هذا األساس، ستعمد هذه املقاربة إلى حل إشكاليتين، هو 
املسارات  توحيد  األولى  النقطة  املوظفين.  بين  الفرق  ديال  املوضوع 
املهنية، أي إشكالية الترقية، والنقطة الثانية األجور والتعويضات. هذا 

هو الفرق اللي كاين بين الفئات.

بالنسبة للنقطة األولى، سيتم إخضاع هذه النقطة، أي الترقية، إلى 
قواعد موحدة بين كل الفئات، سواء من حيث شروط الترقي من درجة 
إلى أخرى على أساس نفس املدة الزمنية املطلوبة أو من حيث نسبة 

الحصيص، ومن حيث قواعد تقييم األداء.

النقطة الثانية، فيما يخص األجور والتعويضات، ستتم مراجعة 
النظام الحالي على أساس أجر أسا�سي، يمثل أعلى نسبة من مجموع 
األجر، والواقع أو األحسن أن يكون األجر يمثل الثلثين والتعويضات 

الثلث املتبقى.

وستتم هذه املراجعة في إطار املراجعة الشاملة للقانون األسا�سي 
للوظيفة العمومية الذي نحن اآلن في وضع اللمسات األخيرة عليه، 
وسيمكن من التغلب على هذا الفرق وهذا التشكي الذي يشكو منه 
املتصرفون وفئات أخرى، ألن ما كاينش غير املتصرفون، كاين التقنيون، 

كاين فئات أخرى كذلك تشتكي من الفوارق بينها وبين فئات أخرى.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

تفضل السيد املستشار.

املستش ض اوسيد اوعربي حب�شي:

شكرا اوسيد او 3ير.

كنسجلو مجموعة من النقط اإليجابية، لكن، السيد الو3ير، ما 
اعطيتوناش األجرأة الزمنية إلخراج هاذ مشاريع اإلجراءات اللي ذكرتو.

في الفريق الفيدرالي، احنا مع نبذ الفئوية، ونريد مقاربة شمولية 
تقطع مع مبدأ الفئوية، كما كذلك نريد القطع مع تضارب املصالح فيما 
يخص وضع األنظمة األساسية من طرف مجموعة من اللوبيات داخل 

قطاعات الوظيفة العمومية.

كذلك، يجب على كل املراسيم ذات الصلة أن تنبني على قاعدة 
التشريع من أجل تجاو3 االختالالت والالتكافئ.

لذلك، ندعوكم، السيد الو3ير، إلى معالجة االختالالت وإنصاف 
فئة املتصرفين في إطار املماثلة مع فئات أخرى، وكذلك االهتمام بباقي 
اإلداريين  واألعوان  التقنيين  واألعوان  التقنيين  ذكرتم،  كما  الفئات 

واملحررين وكل الفئات.

لذلك، نحن مع اإلجراءات التي ذكرتموها، لكن يجب أن تحددوا لنا 
األجرأة الزمنية إلخراجها إلى حيز الوجود.

كذلك، نريد مراجعة شاملة للنظام األسا�سي للوظيفة العمومية، 
يتما�سى واملقتضيات الدستورية الجديدة، كذلك يتما�سى في إطار وضع 
معايير شفافة وموضوعية تقطع مع الريع ومع الوالءات ومع التبعيات 
العليا  للمصالح  خدمة  والكفاءات،  واالستحقاق  املردودية  لصالح 

لوطننا.

ونذكركم أن هاته اإلجراءات ال يمكن أن تخرج إلى حيز الوجود إال 
في إطار آلية الحوار االجتماعي، آلية التفاوض الثالثي التركيبة كما هو 
متعارف عليه دوليا، وكما ينص عليه الدستور الجديد والتشريعات 

االجتماعية الوطنية.

شكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا، ونشكر السيد الو3ير على مساهمته في هذه الجلسة.

انتهى الوقت، السيد الو3ير، اسمح لي، انتهى، ساليتو حتى انتما 
الوقت ديالكم، كل�سي سالى.

السؤال املوالي املوجه إلى السيد الو3ير املنتدب لدى رئيس الحكومة، 
املكلف بالشؤون العامة والحكامة، وموضوعه توفير املواد االستهالكية 
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ومراقبة األسعار بحلول شهر رمضان. الكلمة ألحد السادة املستشارين 
أعضاء فريق التجمع، تفضل.

املستش ض اوسيد لحبيب وعلج:

شكرا اوسيد اورئيس.

بسم هللا اورحمن اورحيم.

اوسيد او 3ير،

لقد سمعتم السؤال، فهو يتعلق بشهر رمضان املبارك، نريد منكم 
التوضيح للرأي العام بهذه املناسبة الكريمة، ما قامت وما تقوم به 

الحكومة لهذا املوعد السنوي؟

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

تفضلوا السيد الو3ير.

الحك مة،  ضئيس  ودى  املنتدب  او 3ير  او ف ،  محمد  اوسيد 
املكلف ب وشؤو6 اوع مة والحك مة:

بسم هللا اورحمن اورحيم.

اوسيد اورئيس،

اوسيد اورئيس واملستش ض،

أوال، ابغيت نشكرو على هاذ السؤال ألنه جا في الوقت ديالو. ابغيت 
نأكد للمجلس املوقر ديالكم أن الحكومة اخذات كل التدابير الال3مة 
باش إن شاء هللا األسواق ديالنا في شهر رمضان تكون فيها الوفرة، وأننا 
نواجهو الطلب اللي غادي يكون في هاذ الشهر املبارك، بالخصوص في 
واحد املواد اللي هي عندها طابع خصو�سي في االستهالك، ومتعلقة 

بشهر رمضان.

وما يخفاش عليكم، أنه جانا شهر رمضان، وجاتنا الفترة الصيفية 
كذلك، اللي حتى هي كتفرض على الحكومة تتخذ واحد العدد ديال 

التدابير بالخصوص أن الناس كيتحولوا من املناطق ديالهم.

اللي يمكن لي نقول لكم أن اللجنة الو3ارية املختصة اجتمعت في 19 
ماي، ودرسنا الوضعية ديال التخزين وديال الرواج، واجتمعت اللجنة 
البارح االثنين في و3ارة التجارة والصناعة، وشافت الوضعية ديال املواد 
املصنعة. وبهاذ املناسبة هاذي، اتخذت قرارات البارح بأنه كل مادة ما 

محترماش املدة ديال االستهالك ديالها، إال وغيوقع اإلتالف ديالها.

اليوم، في الصباح كان اجتماع كبير بو3ارة الداخلية، اللي كانوا فيه 
املسؤولين على املصالح االقتصادية ديال و3ارة الداخلية في العماالت 
وباألقاليم، وبهاذ املناسبة، ابغيت نهنيهم من خاللكم على العمل اللي 

لهاذ  بالنسبة  داروا  اللي  االستعداد  وعلى  العام،  طيلة  به  كيقوموا 
والنصف  يونيو،  في  فيه  النصف  رمضان غيجينا  ألنه شهر  السنة، 
فيه في يوليو3. ولذلك، كيخصنا نكونو واخدين االحتياط لشهر يونيو، 

وواخدين االحتياط لشهر يوليو3.

فيها  تكون  ديالنا  املواد  أن  بأن غادي نحرصو على  نأكد  كذلك، 
الجودة إن شاء هللا، وتكون فيها السالمة الصحية، ألنه مرتبطة بالفصل 
ديال الصيف، وأن الحكومة عا3مة، وقلنا هاذ ال�سي في الصباح في و3ارة 
الداخلية، عا3مة على أنه غادي تضرب على أيدي كل اللي غيغش ال في 
األسعار وال في الجودة، وال اللي غيتعاطى للتخزين السري في هاذ الشهر 

املبارك.

والشؤون  األوقاف  و3ارة  حتى  أن  كذلك  عليكم  يخفاش  وما 
اإلسالمية كتلعب معنا واحد الدور في التوعية في هاذ املوضوع.

اسمحوا لي، كان يمكن لي نتكلم لكم على الوضعية ديال السوق، 
واملواد اللي موجودة، ونقول لكم أنه أول مرة منذ عشر سنوات، نظرا 
أننا ما استعملناش  هللا سبحانه وتعالى وفر لنا سنة فالحية جيدة، 

الجمرك، الديوانة، في استيراد املواد.

الحمد هلل املغرب عندو الكفاية الذاتية ديالو من خالل هاذ السنة 
هاذي، وإن شاء هللا غيدو3 شهر رمضان في ظروف حسنة.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد او 3ير.

السيد املستشار، لكم تعقيب؟

املستش ض اوسيد لحبيب وعلج:

شكرا اوسيد او 3ير على اوت ضيح ت.

السؤال كان لطمـأنة املواطنين بهذه املناسبة الكريمة وهاذ الشهر 
ديال  الوسائل  مستوى  على  تواصل  هناك  يكون  أن  نتمنى  املبارك. 
التواصل ما بين املواطنين وما بين الحكومة وما تقوم به حتى االطمئنان 

يسود.

نحن ندرك جيدا أنه يمكن أن تكون هناك انزالقات، ولكن التحكم 
فيها عن طريق التواصل يطمئن الشعب، ويتركه أنه املواطنين يخدمون 

على هذا الشهر املبارك بكل أريحية. وهللا املوفق.
شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار، وشكرا على مساهمتكم.

وضفعت الجلسة.
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محرر الجلسة ضقم 7 3 

اوت ضيخ: الثالثاء 14 من شعبان 1436 هـ )2 يونيو 2015 م(

اورئ سة: املستشار السيد عبد الرحمان أشن، الخليفة الخامس لرئيس 
املجلس.

اوت قيت: تسع وخمسون دقيقة، ابتداء من الساعة الرابعة والدقيقة 
األربعين بعد الزوال.

جدول األعم ل: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستش ض اوسيد عبد اورحم 6 أشن، ضئيس الجلسة:

بسم هللا اورحمن اورحيم واوصالة واوسالم على أشرف املرسلي6.

أعلن عن افتت ح الجلسة.

اوسيدة واوس دة او 3ضاء املحترم 6،

اوسيدة واوس دة املستش ضو6 املحترم 6،

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

السادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

وقبل ذلك، أعطي الكلمة للسيد األمين ليطلع املجلس على ما جد 
من مراسالت وإعالنات، والكلمة لكم السيد األمين، تفضلوا.

املستش ض اوسيد محمد عداب، أمي6 املجلس:

شكرا اوسيد اورئيس.

من  مكتوبة  باعتذارات  املستشارين  رئيس مجلس  السيد  توصل 
العامة  الجلسات  أشغال  عن حضور  املستشارين  السادة  من  عدد 
املنعقدة يومه الثالثاء 2 يونيو 2015، وهم: خديجة الغامري، محمد 
عبد  الطيبي،  عياد  الحنكاري،  املجيد  عبد  لغماري،  سعاد  الهبطي، 
الواحد الشاعر، عبد هللا املظفار، عبد الحميد فاتيحي، لحسن لعواني، 
محمد القلوبي، عبد الكبير برقية، محمد القندو�سي، محمد عبو، عبد 
هللا الغوثي، محمد أمزال، عبد الحميد احسيسن، أحمد الديبوني، 
لحسن  النفاوي،  امبارك  العكرود،  الدين  جمال  الصخي،  حجوب 
بوعود، سيدي صلوح الجماني، الحسن بلمقدم، املصطفى تومة، عبد 

السالم الباكوري، فريدة النعيمي، عمر الجزولي، سعيد التدالوي.

بعد  أننا سنكون على موعد، مباشرة  املوقر  املجلس  كما نحيط 
انتهاء جلسة األسئلة الشفهية، مع جلسة عامة تشريعية، ستخصص 

للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة التالية:

- مشروع قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات؛

- مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعماالت واألقاليم؛

- مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.

مع  بالعالقات  املكلف  الو3ير  من  بمراسلة  الرئاسة  توصلت  كما 
البرملان، يخبر من خاللها املجلس طلب السيد و3ير التشغيل والشؤون 
االجتماعية بتقديم السؤال الفريد املوجه لو3ارته في بداية الجلسة 

الرتباطه بالتزامات حكومية طارئة.

وبالنسبة لألسئلة الكتابية والشفهية التي توصلت بها الرئاسة لغاية 
يوم الثالثاء 2 يونيو 2015، فهي كاآلتي:

- عدد األسئلة الشفهية: 20 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: سؤال واحد.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا ولسيد األمي6.

ومباشرة نستهل جدول األعمال لهذه الجلسة بالسؤال املوجه إلى 
السيد و3ير التشغيل والشؤون االجتماعية، وهو حول انتخاب مندوبي 

األجراء، والكلمة ألحد مقدمي السؤال من الفريق الفيدرالي.

األستاذ الرماح، تفضل الكلمة لكم لبسط السؤال.

املستش ض اوسيد عبد اورحيم اورم ح:

بسم هللا اورحمن اورحيم.

اوسيد اورئيس،

اوس دة أعر ء الحك مة،

اوس دة املستش ضين،

سؤالنا لكم، السيد الو3ير، واللي كما أشار السيد الرئيس يتعلق 
بانتخابات مندوبي األجراء. في البداية، أسألكم عن كم هو عدد املقاوالت 
التي ستجرى بها انتخابات مناديب العمال، ومقارنتها مع االنتخابات 

السابقة؟

ثانيا، ما هي اإلجراءات التي قمتم بها لكي ال تعرف هذه االنتخابات 
انتهاكات أو اختالالت ولضمان نزاهتها؟

النقص  أمام  الوسائل املطلوبة  ثالثا، هل وفرتم ملفت�سي الشغل 
يبذلونها  التي  املجهودات  االعتبار  بعين  ستأخذون  وهل  الحاصل؟ 

ملكافأتهم؟

وشكرا السيد الو3ير.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض.

السيد الو3ير، تفضلوا.
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واوشؤو6  اوتشغيل  و3ير  اوصديقي،  اوسالم  عبد  اوسيد 
االجتم عية:

شكرا اوسيد اورئيس املحترم.

اوسيدات واوس دة املستش ضين املحترمي6،

أريد أن أشكر السيد املستشار املحترم على تقديم هاذ السؤال الذي 
يتميز براهنية ال جدال فيها.

كما تعلمون، االقتراع ابتدأ أمس يوم فاتح يونيو ، وسيمتد إلى غاية 
10 يونيو.

فيما  بعجالة.  ثالثة  عليها  نجاوب  غادي  األسئلة،  ثالثة  اطرحتو 
يخص عدد املؤسسات التي تم إحصاؤها، يبلغ بالضبط 16 ألف و741 

مؤسسة، بزيادة هامة بالنسبة لـ 2009.

املؤسسات التي نشرت لوائح املرشحين، تقدر بحوالي 11 ألف و35، 
وهو ما يسجل 3يادة ديال 17% مقارنة مع 2009. بالطبع، هناك يعني 

3يادة ملحوظة.

عدد األجراء املعنيين يتراوح حوالي مليون ونصف أجير. بالطبع، 
هاذ اإلحصائيات تهم املقاوالت التي تشغل أكثر من 10 ديال العمال كما 
تعرفون، وهناك مقاوالت أخرى اللي كتشغل أقل من 10 ديال العمال، 
وحتى هي عندها الحق باش تنظم انتخابات، ولكن لشروط معينة، 
5 ديال العمال، والعدد ديال  وحددناها، وخصها تشغل على األقل 
املقاوالت اللي وضعت اللي غادي تساهم في العملية االنتخابية يقدر 

بحوالي 500.

اللجان  ديال  االنتخابات  مع  ألن  للغاية،  مهمة  االنتخابات  فهاذ 
املتساوية األعضاء في القطاع العام واملناجم، غادي تفر3 لنا النقابات 
األكثر تمثيلية، ربما الخريطة النقابية اللي غادي تخرج بالطبع ابتداء 
جديدة  ربما  خريطة  تعطي  غادي  يونيو،   10 من  عفوا   ،2010 من 
بالنسبة للخريطة الحالية. هاذ ال�سي ال يعلم به إال هللا ألن االنتخابات 

حسب صناديق االقتراع.

املهم، جميع التدابير اتخذت على املستوى ديال الو3ارة:

واسعة  بعملية  قمنا  التكوين،  ديال  املستوى  يخص  فيما  أوال، 
ديال تكوين املفتشين على حسب باش يعني يعرفوا القوانين واملساطر 

والترتيبات التي ينبغي احترامها.

الشغل،  ديال  للمفتشين  بالنسبة  ودوريات  رسائل  وجهنا  ثانيا، 
بالنسبة للمديريات الجهوية واملديريات اإلقليمية، اللتزام الحياد تجاه 

املتنافسين، ويكون فقط الحياد، ونضمنو تكافؤ الفرص.

وألتزم أمامكم أننا سنعمل يعني بكل ما في وسعنا باش تمر هاذ 
العملية في أحسن الظروف باش نتفاداو بعض األخطاء اللي تمت في 
2009، واحنا مسجلينها. انطلقنا من األخطاء والعيوب ديال 2009، 

وغادي نعملو إن شاء هللا...

هذا موضوع من األهمية بمكان، كان خصو �سي جلسة خاصة في 
البرملان، السيد املستشار، ولكن مع األسف.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الو3ير، شكرا جزيال لك السيد الو3ير، ربما سنخصص 
ذلك على مستوى اللجنة، ألن الوقت الذي حدد لكم قانونا أنهيتموه. 

هنالك تعقيب، السيد املستشار؟ األستاذ الرماح تفضل.

املستش ض اوسيد عبد اورحيم اورم ح:

كما أشرتم، السيد الو3ير، أن هاذ االنتخابات عندها أهمية باعتبار 
أنها غتحدد النقابة األكثر تمثيلية، ومن طبيعة الحال كذلك من خاللها 
الحال  طبيعة  من  وكل  والصحة،  املقاولة،  لجان  هيكلة  تتم  غادي 

املؤسسات االستشارية املنصوص عليها في مدونة الشغل.

ينبغي أن تنصب هذه االنتخابات في اتجاه تقليص عدد نزاعات 
الشغل من خالل اعتماد الحوار من أجل دعم املقاولة، من أجل كذلك 
حماية حقوق العمال، واألسا�سي، السيد الو3ير، هو أننا خصنا نمشيو 
في االتجاه ديال دعم الثقة وتقوية الثقة بين الفرقاء، وكنعتبرو هذا 

�سيء أسا�سي في هاذ املرحلة هاذي الدقيقة، فهاذي خطوة أساسية.

قلت، السيد الو3ير، أهم ما خصنا نقومو به هو تقوية عامل الثقة 
ما بين الفرقاء، ألن هذا أهم ما يمكن القيام به، وخاصة كما تالحظون 
أنه نسبيا وقع واحد ديال التقليص ديال نزاعات الشغل، وكنسجلو أنه 

كاين تقدم كبير في هاذ املجال هذا اللي خصنا نمشيو فيه.

كذلك، من جهة أخرى، كنعتبرو أنه في هاذ املرحلة كما تالحظون 
أن الطبقة العاملة كتاخذ هاذ االنتخابات وهي تستمر في املخطط ديالها 

ديال تقوية وحدتها واستقالليتها، وهذا �سيء أسا�سي بالنسبة لنا.

العاملة، من عمال وموظفين  بهاذ املناسبة كذلك ندعو الطبقة 
للمشاركة املكثفة في هذه االنتخابات، ملا لها من أهمية بدء من يوم غد 
اللي غادي تكون انتخابات ديال اللجان الثنائية في مختلف القطاعات 

ديال القطاع ديال الوظيفة العمومية.

كذلك من جهة أخرى، أنتم، السيد الو3ير، كنطالبو باش يكون 
واحد العمل مكثف فيما يتعلق بالجانب التحسي�سي، ألنه كاين فيه 
واحد التقصير كبير ما كيتدارش. كذلك من جديد كنأكدو على ضرورة 
توفير الشروط بالنسبة ملفت�سي الشغل، ألن كنالحظو كيبذلوا واحد 
املجهود كبير، وبكل أمانة وبكل صدق تتابعون ذلك رغم قلة الوسائل 

اللي كاينة.

إذن، باغيين نربح جوج ديال الحوايج: من جهة خاص تكون هاذ 
االنتخابات نزيهة، من جهة كما أشرت تقوية عامل الثقة بين الفرقاء، 
على  مبني  هو  الغد،  مغرب  بمستقبل  غدا  ألنه  أسا�سي،  �سيء  وهذا 
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العالقات بين الفرقاء باش تكون واحد الثقة وواحد التكامل لدعم 
االقتصاد الوطني، لدعم املقاولة، ولحماية حقوق العمال.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا او�شي اورم ح.

الو3ير  السيد  إلى  موجه  وهو  املوالي،  السؤال  إلى  مباشرة  ننتقل 
وتحديث  العمومية  بالوظيفة  املكلف  الحكومة،  رئيس  لدى  املنتدب 
اإلدارة، وهو حول تحريك سالليم األجور في الوظيفة العمومية، والكلمة 

ألحد أعضاء الفريق التحالف االشتراكي.

األستاذ أعمو لكم الكلمة في إطار بسط السؤال.

املستش ض اوسيد عبد اولطيف أعم :

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة او 3ضاء،

اوسيدة او 3يرة،

اوسيدات واوس دة املستش ضين،

اوسيد او 3ير،

أستسمحكم إن فتحت نوعا ما هذا السؤال وأرجعته إلى آنيته ألنه 
قدم لكم في مدة كان له معنى هذا السؤال، هاذي مدة من الزمن، ولكن 
الوظيفة العمومية اآلن أصبحت ضمن األولويات التي يجب االنتباه 

إليها.

فقطاعكم أو قطاع الوظيفة العمومية عرف تطورا نوعيا مهما جدا 
بين تاريخ تقديم السؤال، اآلن هناك تعميم املباراة عن طريق الولوج، 
هناك تعميم املباراة عن طريق الترقية، هناك تحسين تحريك نوعا ما 
في سلم األجور، هناك خالصات االشتغال كاد أن يكون نوعا ما منتظم 
للمجلس األعلى للوظيفة العمومية، هناك إجراءات أو إكراهات أخرى 
تنتظرنا خصوصا في أفق الجهوية والنظام الجديد للجماعات املحلية، 
إشكالية  أخيرا  هناك  املستمر،  والتكوين  التكوين  إشكاليات  هناك 
الحكامة، الحكامة التي على أساسها يراهن كل اإلصالح العميق الذي 

يعرفه املغرب خالل هذه السنة أو السنوات املقبلة.

فلذلك، نريد أن نسائلكم حول ماذا أعدته و3ارتكم في هذا الورش 
الضخم املفتوح، ليس فقط على مستوى معالجة نظام األجور وتقريب 
الفوارق يعني التي تحدث إخالالت كبيرة في كل إصالح، وصل الوقت أن 
تكون الوظيفة العمومية مجاال الستفادة الدولة واملجتمع من الخدمات 
والكفاءات التي أصبحت تلج هذا القطاع، ألن نظام املباراة بمعنى أنه 
نظام للتميز، نظام لالختيار، فال يعقل أن يدخل الناس إلى الوظيفة 
العمومية ويجدون أنفسهم في إخالالت، في انعدام التساوي، في انعدام 
تكافئ الفرص، في انعدام إمكانية تفعيل هذه الطاقات التي تدخل إلى 

الوظيفة العمومية.

لذلك، وقد سمعنا أن السيد رئيس الحكومة طلب منكم إعداد 
تكون  أن  نتمنى  االتجاه،  في هذا  القوانين بصفة مستعجلة  مشاريع 
و3ارتكم استفادت من التراكم الحاصل ومن الدراسات الكثيرة التي 
حصلت، فهيأت ما يكفي من أجل الخروج من الوضعية الراهنة إلى 
يحمله  الذي  املشروع  طموحات  مع  يتناسب  حقيقي  عصري  نظام 
الدستور املغربي، والذي أنتم في الحكومة التي لها إمكانيات وصالحيات 

تنزيله.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا اوسيد املستش ض.

السيد الو3ير، لكم الكلمة في إطار الجواب.

الحك مة،  ضئيس  ودى  املنتدب  او 3ير  مبديع،  محمد  اوسيد 
املكلف ب و ظيفة اوعم مية وتحديث اإلداضة:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد املستش ض املحترم،

هذا سؤال عريض يستحق أكثر من ثالث دقائق ألن أهمية اإلدارة 
والطموحات  كذلك،  االختالالت  واالنشغاالت،  األوراش  وأهمية 

والتدابير املراد القيام بها.

تحوال  ديمقراطيا،  انتقاال  يعيش  املغرب  املستشار،  السيد  أوال، 
سياسيا، إصالحات كبرى، وال يمكن أن ننجح في هذه اإلصالحات وفي 
هذا املسار خارج إدارة قوية، ناجعة، مبسطة للمساطر، مسهلة للولوج 

للخدمات لكل املرتفقين سواء كانوا مواطنين أو مقاوالت.

ففي هذا اإلطار من بين األولويات لهذه الحكومة اإلصالح، إصالح 
اإلدارة، ولهذا تبنينا مشروعا إصالحيا يرتكز على ثالث محاور:

أوال، الرأس املال البشري؛

ثانيا، عالقة اإلدارة باملواطن؛

ثالثا، الحكامة.

فيما يخص الرأس املال البشري، يجب مراجعة النظام األسا�سي 
لكل  الحقوق  وليضمن  الدستور،  مع  ليتالءم  العمومية  للوظيفة 
فئات املوظفين، هناك فرق كبير، هناك فئوية في األجور، وفي كذلك 
هناك  واألجور،  املسؤوليات  بين  انسجام  عدم  هناك  املسؤوليات، 
إشكاليات في الترقية، هناك اعتماد الترقية الداخلية على األقدمية، 
التفاوت في  التكوين، هناك كذلك  وليس على املردودية، وليس على 

األجور، تفاوت في التعويضات.
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اليوم، التعويضات تشكل 90% من األجر األسا�سي، هناك فئات 
محرومة، يجب أن نعيد النظر في كل هذه األشياء، وحتى تكون اإلدارة 
قوية قادرة على تنزيل السياسات العمومية إلى املواطن، إلى املقاولة، إلى 

أرض الواقع، ليشعر املواطن فعال بنجاعة هذه السياسات العمومية.

النقطة الثانية، كيف نؤسس للجهوية التي نحن قادمون عليها دون 
أن نفكر في إعادة االنتشار، في إعادة االنتقال، في حركة املوظفين، في 
تشجيع املوظفين، في فتح مسالك ومعابر لكل املكونات اإلدارية لاللتحاق 
باإلدارات وااللتحاق باملناطق، ولكي نجد املسؤوليات أو الوظائف التي 
تتالءم مع التكوينات، وكذلك نؤسس لجهوية متكافئة في اإلمكانيات 

البشرية.

أوراش متعددة ستظهر إن شاء هللا بمباركة السيد رئيس الحكومة 
تهم التعاقد، كيف لإلدارة أن تؤسس للتعاقد بين املوظف واإلدارة؟

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد الو3ير، شكرا لكم، السيد الو3ير، أنهيتم حقكم في 
الكالم، وال�سي أعمو بقت ثواني معدودة جدا باش...

املستش ض اوسيد عبد اولطيف أعم :

في ثواني معدودة، السيد الرئيس، أريد أن أقول أن اإلدارة هي األداة 
الوحيدة واألساسية لتنفيذ السياسات العمومية، وهي في يد الحكومة، 
هل ُهيئت لهاته األداة اإلمكانيات واإلجراءات ملواكبة اإلصالحات الكبرى 

التي انطلقت؟

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا جزيال اوسيد املستش ض.

وننتقل إلى األسئلة املوجهة إلى السيد و3ير التعليم العالي والبحث 
العلمي وتكوين األطر، وهي أسئلة ثالث تجمعها وحدة املوضوع، لذا 
سنعرضها دفعة واحدة، والكلمة ألول متدخل لبسط السؤال، وهو 
حول شروط االلتحاق بكلية الطب والصيدلة بالرباط والدار البيضاء 
فريق  أعضاء  ألحد  والكلمة   ،2016-2015 الجامعية  السنة  برسم 

التجمع الوطني لألحرار.

األستاذ خيري تفضل.

املستش ض اوسيد خيري بلخير:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيدة او 3يرة،

اوسيدات واوس دة املستش ضين،

الشروط  حول  إليكم  موجها  سؤاال  فريقنا  وضع  أن  سبق  لقد 

املجحفة املوضوعة من أجل االلتحاق بكليتي الطب والصيدلة، شعبة 
دبلوم  على  الحصول  في  املتمثلة  البيضاء،  والدار  بالرباط  الصيدلة 
وكان  التخصصات،  من  العديد  في   )DEUG  ( الجامعية  الدراسات 
جواب السيدة الو3يرة السابقة، وهو مدون في محضر جلسات مجلس 

املستشارين كالتالي:

املتعلق  باإلصالح  يتعلق  ما  هناك  اإلصالحات،  سلة  ضمن  »في 
تم  اإلصالح  وهذا  األسنان،  وطب  والصيدلة  الطبية  بالدراسات 
باملشاورة والتعاون مع جميع الشركاء املعنيين، وفي هذا اإلطار هناك ما 

يتعلق بشروط الولوج بالنسبة للولوج إلى هذه الكلية«.

هذا كل ما جاء في جواب السيدة الو3يرة. وجاء فيها كذلك: »أننا 
نبشركم في السنة املقبلة، يعني 2015-2016، بالنسبة لكلية الصيدلة 
االستقطاب  معايير  وفق  البكالوريا  حاملي  وجه  في  مفتوح  سيكون 

املحدود«.

إال أننا نفاجأ اليوم بمذكرة صادرة عن و3ارتكم بتاريخ 21 ماي 
2015 موجهة إلى رؤساء الجامعات وعمداء كليات العلوم، تحددون 
فيها شروط االلتحاق بشعبة الصيدلة بكلية الطب والصيدلة بالرباط 
والدار البيضاء برسم السنة الجامعية 2015-2016، وهي نفس الشروط 
القديمة املجحفة، رغم كون قد وعدتم تمكين الطلبة الحاصلين على 
ابتداء من املوسم الحالي،  البكالوريا بااللتحاق املباشر بكلية الطب 
مع االحتفاظ بنسبة 21% في وجه الحاصلين على الشهادات ودبلوم 

الدراسات الجامعية في جميع التخصصات.

اوسيدة او 3يرة،

هل تراجعتم عن وعدكم ألبناء املغاربة، والذي سبق أن جاء على 
لسانكم في هذه القاعة ومباشرة على شاشة التلفزة وأمواج اإلذاعة؟

وننتظر منكم الجواب السيدة الو3يرة الذي ينتظره الجميع.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا للسيد املستشار، والكلمة اآلن ألحد أعضاء الفريق االشتراكي 
لبسط السؤال املتعلق بالشروط املطلوبة للولوج لشعبة الصيدلة.

املستش ض اوسيد محمد علمي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيدات واوس دة املستش ضين،

اوسيدة واوس دة او 3ضاء،

بدورنا في الفريق االشتراكي، السيد الرئيس، فوجئنا اليوم ومعنا 
الرأي العام الوطني بمضمون املذكرة الصادرة عن و3ارة التعليم العالي 
والبحث العلمي املؤرخة في 21 ماي 2015، هاته املذكرة التي وجهت إلى 
السادة رؤساء الجامعات والكليات، تحدد شروط االلتحاق بشعبة 
الصيدلة بكلية الطب والصيدلة بمدينتي الرباط والدار البيضاء برسم 
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السنة الجامعية 2015-2016، يعني املوسم الذي نحن مقبلين عليه.

هذه الشروط املجحفة كانت موضوع تساؤل داخل هاته القبة، 
وكان عندنا وعد صريح من طرف هاته الحكومة بأنها ستفتح املجال 
 )DEUG( ألبناء املغاربة للولوج إلى شعبة الصيدلة دون الحصول على

أو ما شاكل ذلك.

اوسيدة او 3يرة،

تنوون  فهل  عنكم،  الصادرة  املذكرة  هذه  مضمون  مع  تماشيا 
الزج مجددا بأبناء املغاربة في متاهات البحث عن التسجيل بالكليات 
التي  والوعود  بالعهود  الحكومي  لاللتزام  مفهومكم  هو  وما  بالخارج؟ 
تقطعونها عن أنفسكم؟ وهل تراجعتم فعال كما جاء على لسان 3ميلي 

في فريق التجمع الوطني لألحرار؟

ما جعلت مجموعة  هي  املذكرة  هاته  التي شكلتها  املفاجأة  ولعل 
من الفرق البرملانية تسائلكم داخل قبة مجلس املستشارين حول هذا 

املوضوع.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا ولسيد اورئيس.

يعني  الدستوري بسؤال  الفريق  تقدم كذلك  املوضوع،  نفس  في 
يتعلق بكيفية أو شروط ولوج شعبة الصيدلة.

تفضل السيد املستشار.

املستش ض اوسيد عبد اورحيم اوعالفي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيد او 3ير،

اوسيدة او 3يرة،

اوس دة واوسيدات املستش ضين املحترمي6،

اوسيدة او 3يرة،

سبق للو3يرة السابقة في معرض جوابها على سؤال داخل هذه القبة 
أنه في املوسم الجامعي 2015-2016 ستفتح إمكانية ولوج الحاصلين 
على شهادة البكالوريا لكلية الطب والصيدلة-شعبة الصيدلة، وذلك 
احتراما ملعايير ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات االستقطاب املحدود.

كما أنها أكدت -السيدة الو3يرة السابقة- أنه سيتم فتح الجسور 
للولوج إلى دراسة الصيدلة في وجه الحاصلين على دبلوم الدراسات 
الجامعية العامة في تخصصات علوم الحياة واألرض، ولكن الحالة باقا 

كما كانت.

لهذا، السيدة الو3يرة، البد أن أذكرك بآية قرآنية كريمة تقول، بعد 

ِهَي  بِالَِّتي  ِإالَّ  اْلَيتِيِم  َماَل  َتْقَرُبوْا  »َواَل  أعود باهلل من الشيطان الرجيم 
ُه َوَأْوُفوْا بِاْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤواًل«. َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ

على  الحاصلين  وجه  في  مسدودا  الباب  ال3ال  اآلن  لحد  لهذا، 
البكالوريا، وال 3ال أبناء املغاربة الذين اجتهدوا وعانوا مع تحضير شهادة 

البكالوريا محرومون من الدخول لدراسة الصيدلة.

ألجل ذلك، نسائلكم عن الشروط املعتمدة رسميا لولوج الطلبة إلى 
شعبة الصيدلة بكلية الطب والصيدلة.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا ولسيد املستش ض.

الكلمة لكم، السيدة الو3يرة، في إطار الجواب في حدود 9 دقائق 
بما فيها طبعا اإلجابة والتعقيب باش تستحضروا أنه الوقت مخصص 

كلو...

اوسيدة جميلة املصلي، او 3يرة املنتدبة ودى و3ير اوتعليم اوع لي 
واوبحث اوعلمي وتك ين األطر:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة املستش ضين،

اوسيدات املستش ضات،

شكرا، أوال إلتاحة هذه الفرصة وطرح هذه األسئلة الهامة.

بداية، أعتقد أنه أطمئنكم ليس هناك تراجع، ليس هناك تماطل، 
ليس هناك 3ج بأبناء املغاربة، الحكومة هي حكومة مسؤولة، والو3ارة 
و3ارة مسؤولة، وإذا كانت هناك مجموعة من التصريحات من طرف 
السادة الو3راء، سواء السيدة الو3يرة أو السيد الو3ير، والتزامات، 

فهذه حكومة دائما عودتنا على الوفاء بالتزاماتها وعهودها.

ولكن الذي يبدو أنه وقع لبس ما بين، أنتم تعلمون، لبس ما بين 
ماي،   29 في  الصادرة  األخيرة  واملذكرة  ماي   21 في  الصادرة  املذكرة 

واملرجع بالنسبة لنا هو املذكرة الصادرة في 29 ماي، ملاذا؟

تعلمون أن لجوء وولوج الطلبة الحاصلين على البكالوريا لكليات 
الطب وخاصة في تخصص الصيدلة كان في إطار النظام القديم هو يعني 
مباشرة سنتين بعد البكالوريا في إطار التخصصات املعروفة، دبلوم 
األرض،  وعلوم  الحياة  علوم  تخصص  العامة،  الجامعية  الدراسات 
الحياة  العلوم تخصص علوم  في  العامة  الجامعية  الدراسات  دبلوم 
واألرض، كذلك تخصص كيمياء بيولوجيا، دبلوم الدراسات الجامعية 
في العلوم والتقنيات تخصص كيمياء بيولوجيا جيولوجيا، الشهادة 
الجامعية للدراسات الجامعية فرع علوم األحياء وفرع طبقات األرض، 
والكيمياء  البيولوجيا  التحضيرية مسلك  األقسام  في  النجاح  شهادة 

والفيزياء وعلوم األرض.
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وكانت الدراسة تستغرق 4 سنوات، ثم تتوج بشهادة الدكتوراه في 
الصيدلة طبقا ملا تحدثت عنه من مذكرة 21 ماي.

ولكن املستجد.. أن اليوم املستجد اللي كاين أنه في إطار يعني االجتماع 
األخير للجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، اللجنة الوطنية، السادة 
املستشارون املحترمون، لتنسيق التعليم العالي هي املخول لها بمقت�سى 
القانون 01.00، خاصة املادة 81 من هذا القانون املخول لها املصادقة 
على دفاتر اإلصالحات في املجال البيداغوجي، ألن هذا األمر مرتبط.. 
املستجد هو مرتبط باستكمال إصالح التكوينات الطبية والصيدلية 
فيه  واتخذت  منذ سنوات،  بدأ  كبير،  األسنان. وهذا مشروع  وطب 

إجراءات وخطوات مهمة خالل السنتين املاضيتين 2014-2013.

إذن، نحن نتحدث عن مذكرة صدرت بعد مصادقة اللجنة الوطنية 
لتنسيق التعليم العالي، واللي انعقدت يوم 26 ماي، وفي جدول أعمالها 
تمت املصادقة على يعني ما يهمنا دبلوم دكتور في الصيدلة، املصادقة 
على املضامين الوطنية للتكوين في دبلوم دكتور في الطب، ودبلوم دكتور 

في الصيدلة، ودبلوم دكتور في طب األسنان.

البيداغوجية الوطنية املتعلقة  أنه الدفاتر أو الضوابط  فمعلوم 
بالتكوين في هذه املجاالت هو يكون بمصادقة اللجنة الوطنية لتنسيق 
التعليم العالي، وهذا مشروع كبير، مشروع استكمال إصالح التكوينات 

الطبية والصيدلية وطب األسنان.

اليوم، من خالل مجلسكم املوقر، نبشر ونستمر يعني في الوعد 
اللي كنا قطعناه، قطعته الحكومة على نفسها السنوات السابقة، أنه 
في هذه السنة وبمقت�سى هذه املذكرة، يمكن ابتداء من سنة 2015-
2016، يعني املوسم اللي احنا فيه اآلن، وبمقت�سى املذكرة اللي توجهت 
ومديري  الجامعية  املؤسسات  ورؤساء  الجامعات  رؤساء  للسادة 
الوطنية  التربية  و3ارة  ونواب  والتكوين  للتربية  الجهوية  األكاديميات 
والتكوين وغيرهم، وجهت بتاريخ صدرت من و3ارة التعليم العالي يوم 29 
ماي 2015. هذه املذكرة في فقرة منها تنص: »يشرفني أن أطلب منكم 
استعمال كل الوسائل املتوفرة لديكم لتبليغ املعلومات املبينة في جذاذة 
رفقته إلى تالميذ السنة الثانية من سلك البكالوريا وحاملي البكالوريا 
الراغبين في االلتحاق بشعبة الصيدلة بكلية الطب والصيدلة بالرباط 

برسم السنة الجامعية 2016-2015«.

وطبعا تستمر املذكرة في التفاصيل احنا ما�سي في حاجة لها اآلن، 
إذن قلت أنه اليوم أكرر أن الو3ارة لم تتراجع عن وعودها، بل بالعكس 
اليوم نحن نحمل بشرى ألبناء املغاربة، وانطالقا من غيرتنا على أبناء 
التالميذ  الحاصلين،  الطلبة  بإمكان  اليوم  أنه  العزيز  الوطن  هذا 
الحاصلين على بكالوريا أن يتوجهوا ابتداء من هذا املوسم يتقدموا من 
أجل التقدم الجتيا3 املباراة للدخول في كلية الطب تخصص الصيدلة 

بالحصول على البكالوريا.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا ولسيد او 3يرة.

الكلمة ألحد املعقبين من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل.

املستش ض اوسيد خيري بلخير:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيدة او 3يرة،

حقيقة احنا كنا نتسناو الجواب ديالك يكون مختصر، أن املذكرة 
تلغيو املذكرة أو إضافة ملذكرة ثانية باش نطمئن املواطنين املغاربة بدون 
ما ندخلو في كثرة التفاصيل ألن طولتي علينا، ولكن احنا نمشيو غير 
للمذكرة، ما بين املذكرتين كاين هناك ربما خطأ، كانت تعتذر الحكومة 
أو الو3يرة تعتذر في هاذ املذكرة باش أن نوضحو للشعب املغربي واألسرة 

املغربية.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا ولسيد املستش ض.

الكلمة لألستاذ علمي، تفضل في إطار التعقيب.

املستش ض اوسيد محمد علمي:

اوسيد اورئيس،

في الحقيقة، السيدة الو3يرة املحترمة، أنا لم أفهم جيدا ما تفضلتم 
بإلقائه على مسامعنا، املذكرة ديال 21 ماي فيها شروط الترشيح ها هي، 
ها هي بين أيدينا، كاينة مفتوحة في وجه املغاربة، ويكون عندهم دبلوم 

الدراسة الجامعية )DEUG(، ما كيقولوش البكالوريا.

ثانيا، دبلوم الدراسات الجامعية ) SVT(، دبلوم الدراسات الجامعية 
)BCG (، الشهادة الجامعية ديال الدراسات العلمية فرع علوم األحياء، 

وعاد كاينة مباراة، كاين االنتقاء وكاين االمتحان.

فهاذ املذكرة، هل الحكومة تراجعت؟ تقولها لنا بصريح العبارة، 
تقول لنا آودي راه اللجنة العلمية راه بعد اجتماعها راه السيد و3ير 
التعليم العالي نسخ هاذ املذكرة، وانت كتعرف قواعد النسخ مزيان، 
نديرو  يمكنش  ما  راه  املفعول  سارية  املذكرة  هاذ  ما3ال  كانت  إلى 

الديماغوجية في جلسة دستورية عامة تتابع أمام الرأي العام الوطني.

التي  العبارة  بصريح  للصيدلة  للولوج  الترشيح  ديال  فالشروط 
ال تحتاج إلى أي تأويل بأن املغاربة البكالوريا 3ائد )DEUG(، إلى كانت 
السيدة الو3يرة املحترمة درتو مذكرة أخرى، خصك تقول لنا بصريح 
العبارة املغاربة بأن هاذ املذكرة تم التراجع عنها لكي الحكومة تلتزم 
بما سبق وأن التزمت به في الجلسة ديال األسئلة الشفوية، وبأن هاذ 
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املذكرة لم تعد سارية املفعول.

أما كون املذكرة ها هي عند املغاربة كاملين، ها هي، السيدة الو3يرة، 
إلى ابغيت نسلمها لكم، نعطيها لكم، فيها الشروط و)DEUG(، ودابا 
كتقولوا لنا البكالوريا، ما يمكنش، ال يستقيم األمر باش تكون الو3ارة 
تصدر جوج ديال املذكرات، يا إما هاذي اللي عندي أنا صحيحة، يا 
إما اللي عندكم صحيحة، إلى كانت هاذي غالطة خص تكون عندكم 
الشجاعة تقول احنا كنسحبو هاذي، وبأن املذكرة املعتمدة باش يكون 
الكالم ديالكم مسجل ويمكن املغاربة يمشيو للقضاء اإلداري في حالة 

ما إذا جاء �سي عميد الكلية تعسف على �سي واحد.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار، شكرا ال�سي علمي، شكرا راه مفهوم ال�سي 
علمي، راه مفهوم ومعروف.. األستاذ علمي، راه مفهوم ذاك ال�سي اللي 

قلت.. ما كاين مشكل.

باقي معقب آخر من الفريق الدستوري، تفضل.

املستش ض اوسيد عبد اورحيم اوعالفي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوسيدة او 3يرة،

تنشكروكم، ولكن أنا تنم�سي غير آلخر جوابكم عن السؤال، وهو 
قلتم بأنه ابتداء من هاذ السنة 2015-2016 غادي يمشيو للتسجيل 

بالبكالوريا، هاذي تسجلت عليكم، السيدة الو3يرة، وأمام املأل.

بشرتم  اللي  البشرى  هاذ  على  الو3يرة،  السيدة  نشكركم،  لهذا، 
جميع املغاربة، وبالخصوص أبناء الشعب عامة وخاصة الفئة الفقيرة.

وواحد السؤال آخر، السيدة الو3يرة، ما هو مخططكم بالنسبة 
والذين  منها،  اآلسيوية  وخاصة  األجنبية  والكليات  املعاهد  لخريج 

يقضون 6 سنوات للحصول على شهادة الصيدلة؟

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا ولسيد املستش ض.

الكلمة للسيدة الو3يرة في إطار التعقيب فيما تبقى لها من دقائق 
لست أدري كم، تفضلي السيدة الو3يرة.

واوبحث  اوع لي  اوتعليم  و3ير  ودى  املنتدبة  او 3يرة  اوسيدة 
اوعلمي وتك ين األطر:

أضيف مزيد من التوضيحات، وأقول بأن الحكومة ملتزمة، يعني 
والو3ارة.. املذكرة اللي صدرت مذكرة 29 ماي هي مذكرة واضحة ألنها 
صادرة بعد مصادقة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي في 26 ماي.

في  قلته كالم واضح جدا، ألن هذا داخل  الذي  الكالم  أظن  أنا 

مشروع كبير اللي هو استكمال إصالح التكوينات الطبية والصيدلية 
وطب األسنان، وبمقت�سى القانون 01.00 في املادة 80 املؤطرة واملعتمد 
عليها في هذا الباب، فالو3ارة ال يمكنها أن تدخل أي تعديالت وأي إصالح 

بيداغوجي إال بمصادقة هذه اللجنة.

اليوم، بمصادقة هذه اللجنة أصبحنا في مرحلة انتقالية، املرحلة 
االنتقالية ستكون تقريبا فيها سنتين، ألن الجديد اللي كاين هو أن قلت 
أنه غادي تولي الدراسات الصيدلية بشهادة البكالوريا، وهي جزء -وأعيد 
وأقول جزء- من مشروع استكمال التكوينات الطبية والصيدلية وطب 
األسنان، هذا املشروع اللي فيه الهندسة البيداغوجية العامة، طرق 
ولوج التكوينات، مدة الدراسة باملسالك الثالث، والجسور بين مختلف 

التكوينات، ونظام اعتماد التكوينات.

إذن، االشتغال على هذا اإلصالح كان طيلة سنوات 2012-2013 في 
أفق أجرأته برسم الدخول الجامعي 2015-2016، وبعد عقد سلسلة 
من االجتماعات وورشات العمل ومصادقة اللجنة الوطنية لتنسيق 
التعليم العالي طبقا ملقتضيات -كيف ما قلت- املادة 81 بتاريخ 26 ماي 
في  املتعلق بدبلوم دكتور  الوطنية  البيداغوجية  على دفتر الضوابط 
الصيدلة وعلى املضامين الوطنية للتكوين في الدبلوم املذكور، أصدرت 
الو3ارة مذكرة بتاريخ 29 ماي، هذه املذكرة هي املعتمدة تحت عدد.. 
لن أدخل في هاذ التفاصيل، حيث تقرر فتح االلتحاق بالسنة األولى 
لشعبة الصيدلة بكلية الطب والصيدلة بالرباط في وجه حاملي شهادة 

البكالوريا وذلك انطالقا من هذا املوسم.

وهكذا، فإننا كاينة سنة انتقالية، ألنه ضروري من مرحلة انتقالية، 
هناك طلبة اليوم في كليات متعددة اللي دخلوا وولجوا لهذه الكليات 
بنية أنه بمجرد ما يحصلوا على شهادة الدراسات الجامعية يلتحقوا 

بكلية الطب في تخصص الصيدلة.

هذه  في  االنتقالية،  للمرحلة  ومراعاة  األمر،  لهاذ  يعني  فمراعاة 
املرحلة االنتقالية، وطبقا لهذه املذكرة، فيعني سيضاف اليوم إلى ذلك 
استقبال كليات، يعني غيكونوا عندنا كلية الطب بالرباط لعدد مماثل، 
تقريبا 110 طالب من حملة شهادة البكالوريا، وفي نفس الوقت غتكون 
عندنا مرحلة انتقالية اللي سنزاوج فيها ما بين حملة البكالوريا والحاملين 

لشهادة دبلوم الدراسات الجامعية في التخصصات اللي محددة سلفا.

مرحلة  من  له  البد  وأي عمل جديد  التجربة حديثة،  هذه  وألن 
هللا  شاء  إن  املغرب  في  الصيدلية  الدراسات  أن  أفق  في  انتقالية، 
ستستقر شروط الولوج فيها على فتح مباراة ولوج السنة األولى من هذه 
الدراسات في وجه حاملي شهادة البكالوريا، مع إمكانية أن تخصص 
نسبة تقريبا 20% من األعداد املفتوحة في وجه الطلبة الحاصلين على 
شهادة الدراسات الجامعية من التخصصات طبعا املقبولة في كلية 

الطب والصيدلة.

ستبدأ التجربة هذه السنة من كلية الطب في الرباط، وأكرر مرة 
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أخرى أنه ليس هناك إجحاف، وليس هناك تماطل، وليس هناك يعني 
3ج بأبناء املغاربة.. الحكومة حكومة مسؤولة، والو3ارة و3ارة مسؤولة، 
وواعية بتعهداتها، وحريصة على تنفيذها في اآلجال املقبولة، ولكن في 
إطار قانوني، ال يمكن أن نتجاو3 اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

شكرا لكم.

اوسيد ضئيس الجلسة:

اتضحت  إذن،  الكالم.  في  حقك  أنهيت  الو3يرة،  للسيدة  شكرا 
الصورة، وليس هنالك أي تراجع.

ننتقل بعد هذا إلى السؤال الفريد املوجه إلى السيد و3ير االتصال، 
وهو حول دور و3ارة االتصال في مراقبة االنتاجات السينمائية، والكلمة 

ألحد السادة أعضاء الفريق الحركي لبسط السؤال.

تفضل السيد املستشار.

املستش ض اوسيد م الي األمي6 طيبي عل ي:

شكرا اوسيد اورئيس.

اوس دة او 3ضاء،

اوس دة املستش ضين املحترمي6،

مهما  دعما  السينمائية  اإلنتاجات  بعض  تتلقى  كالتالي:  سؤالنا 
من املال العام، إال أنها مع كامل األسف ال ترقى إلى املستوى املطلوب 
للمشاهد املغربي، بل أن هناك من ي�سيء للمغرب من خالل إنتاجاته، 
الربح  وراء  السعي  هو  ذلك  من  والغرض  الوقائع،  ينقل  أنه  معتبرا 
واملتاجرة بصور املغرب، كما هو الحال للفيلم الذي خلق ضجة إعالمية 

في مواقع التواصل االجتماعي.

وعليه، نسائلكم السيد الو3ير:

أين يكمن دور و3ارة االتصال و)la HACA( في مراقبة املنتوجات 
التلفزية والسينمائية؟

واملواكبة  القبلية  للرقابة  املستقبلية  إستراتيجيتكم  هي  وما 
لإلنتاجات السينمائية والتلفزية املغربية؟

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا ولسيد املستش ض.

الكلمة لكم، السيد الو3ير، تفضلوا.

اوسيد مصطفى الخلفي، و3ير االتص ل، اون طق اورسمي ب سم 
الحك مة:

بسم هللا اورحمن اورحيم.

أشكر السيد املستشار على طرحه هذا السؤال، والذي يعبر عن غيرة 
وطنية صادقة، نتقاسمها جميعا في الدفاع عن قيم املغاربة وأخالقهم، 
في الدفاع عن صورة املرأة املغربية، في الدفاع عن صورة املغرب. هذه 
قضية وطنية، ليست قضية حزب بعينه، أو قضية إيديولوجية أو 
سياسية، بل هي قضية كل املؤسسات. ولهذا، أحييك على طرح السؤال.

ثانيا، الفيلم الذي أشرت إليه، قدم مرتين طلب الدعم إلى لجنة 
مستقلة، ورفض طلبه العتبارات فنية؛

ثالثا، عندما قدم لي طلب الحصول على رخصة التصوير، لم يقدم 
السيناريو الذي شاهده البعض، بل إن مدير املركز السينمائي املغربي، 
والذي شاهد الفيلم، فوجئ بأن ما قدم من أجل الحصول على رخصة 

التصوير ليس هو ما كان؛

رابعا، عندما وقفت الو3ارة على الضرر الجسيم الذي حصل لصورة 
بالدنا، والذي يقع أيضا بنقل مشاهد مخالفة ألحكام دفتر التحمالت في 
القناة الثانية، والتي تنص على االمتناع عن بث مشاهد ذات إيحاءات 
جنسية، عندما حصل ذلك قامت الو3ارة باتخاذ القرار الذي ينص 

عليه القانون، وهو عدم السماح بالترخيص بعرض هذا الفيلم.

أوال، حماية لحرية التعبير التي ال تعني بتاتا حرية العبث والتخريب 
على املستوى السينمائي، كما قال ال�سي بنسالم حميش.

ثانيا، من أجل رفض تزكية أو القبول أو منح اعتراف مؤسساتي لهذا 
اإلنتاج.

ثالثا، ألن املواثيق الدولية نصت على أن حرية التعبير تقيد بالقانون، 
كما جاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان املادة 20، والقانون ينص 
هل يمكن أن ننقل الواقع الذي يشهد بالتمييز العنصري، بريطانيا في 
مارس املا�سي منعت فيلم بعنوان »جريمة كراهية«، يتعرض للعنف 
الجن�سي في حق عائلة يهودية، ومنع وتم التصفيق للقرار، وأنا هنا أحيي 

لعموم املغاربة الذين ساندوا هذا القرار.

في فرنسا، في بداية هذه السنة، منع فيلم ولم يحتج الناس، كانت 
حرية  التعبير،  حرية  هذه  أن  الناس  يقل  ولم  بسيطة،  احتجاجات 

التعبير مكسب ال تراجع عنها، لكن تمارس في إطار القانون.

ال تراجع، بمعنى ال يمكن أن نتراجع عن استقاللية اإلعالم، لكن في 
نفس الوقت سنعمل على تفعيل دور املؤسسات، سنعمل على اللجوء 

إلى املؤسسات ومنها مؤسسة الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا ولسيد او 3ير.

السيد  للتعقيب عن جواب  الحركي  الفريق  أعضاء  الكلمة ألحد 
الو3ير، تفضلوا.
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املستش ض اوسيد م الي األمي6 طيبي عل ي:

شكرا السيد الو3ير على اإليضاحات ديالكم.

كان عندي تعقيب آخر من نوع آخر، ولكن فيما أشرتم بأن الشركة 
ديال الفيلم هاذ الفيلم اللي أثار ضجة، بأنه قدم للجنة سيناريو وتم 
سيناريو آخر، البد ما تعملوا في حقو املتابعة القضائية، واش عملتوها 

وال ال؟

البد ما تعطيو توضيح للرأي العام في هاذ الشأن هذا، واش عملتو 
املتابعة القضائية في النصب واالحتيال على الو3ارة ديالكم، بما أنه 
تيقدم فيلم وتيعرض فيلم آخر؟ واشكون اللي رخص لو باش يم�سي به 
لفرنسا، وكيفاش حتى هاذ السيد ام�سى لـ )Cannes( وادلى بهاذ الفيلم 

هذا في فرنسا؟

وأنتم تعرفون البالد ديالنا محافظ وبلد إسالمي، وما نسمحوش بهاذ 
األفالم تتكرر مرة أخرى في الوطن ديالنا، وابغيناكم تكونوا حريصين، 
وهاذ ال�سي معهود فيكم، والبد ما تتخذوا املتابعة في حق هاذ السيد 

هذا.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا ولسيد املستش ض.

وننتقل إلى السؤال اآلني املوجه إلى السيد الو3ير املنتدب لدى رئيس 
الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة.

السيد الو3ير، راه انهيتو حقكم في الكالم، عليها ما اعطيتش لكم.. 
ربما راه ما ابقاش عندكم الوقت.

إذن، قلت ننتقل إلى السؤال املوالي وهو موجه إلى السيد الو3ير 
العامة  بالشؤون  املكلف  الحكومة،  رئيس  السيد  لدى  املنتدب 
والحكامة، حول توفير السلع التمويلية بكافة األسواق الوطنية في شهر 
الفريق  السادة أعضاء  والكلمة ألحد  السنة،  لهذه  الفضيل  رمضان 

االستقاللي لبسط السؤال.

السيد املستشار، تفضل.

املستش ض اوسيد علي الجغ وي:

بسم هللا اورحمن اورحيم واوصالة واوسالم على أشرف املرسلي6.

اوسيد اورئيس،

اوس دة او 3ضاء،

إخ اني وأخ اتي املستش ضين،

لم تعد تفصلنا عن شهر رمضان املبارك إال أياما قليلة، وكما هو 
املواد  الشهر، وخاصة  ترتفع خالل هذا  معلوم أن نسبة االستهالك 

التي تعتبر أساسية كالحليب والسكر وغيرها، مما يفرض على الحكومة 
اتخاذ كافة االحتياطات الال3مة من أجل توفير السلع ومحاربة املضاربين 
ومراقبة األسعار والتدخل الزجري للممارسات املنافية لقواعد املنافسة 
الشريفة، ومحاربة الغش في املواد االستهالكية والتخزين السري، لحماية 

القدرة الشرائية للمواطنين خالل هذا الشهر على وجه الخصوص.

لذا، نسألكم السيد الو3ير: ما هي التدابير التي تتخذون لحماية 
املستهلك املغربي خالل هاذ الشهر الفضيل؟

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا ولسيد املستش ض.

السيد الو3ير، تفضلوا في إطار الجواب.

ما درناش وحدة املوضوع، السيد الو3ير، ولكن إلى كان األمر.. اللي 
في الحقيقة السؤاالن معا عندهم نفس الطبيعة، وبالتالي للسائل املوالي 
أن يتقدم ببسط سؤاله، وهو لفريق األصالة واملعاصرة إن كان يقبل 

ببسط السؤال.

تفضلوا أحد أعضاء فريق األصالة واملعاصرة لبسط نفس السؤال 
تقريبا، تفضل األستاذ ال�سي حسان.

املستش ض اوسيد حس 6 اوبرك ني:

شكرا اوسيد اورئيس.

والسادة  السيدات  واملعاصرة،  األصالة  فريق  في  بدورنا، 
املستشارين.. في الحقيقة، السيد الو3ير، احنا عارفين الجواب اللي 
غادي تجاوبنا، واحنا كنعيشو هاذ السلع اللي غادي تشعل في رمضان، 
وخاصة في الزيادات اللي غادي تكون إن شاء هللا في هاذ األبواب ديال 
رمضان، ولكن احنا عارفين اللجان اللي كتراقب هاذ السلع، وخاصة 

عن الشريحة الضعيفة وخاصة املتوسطة.

أما ما نقول لكش على العربات اللي غادي تكون كتحمل السلع 
في الشوارع وكتسد األ3قة، ويكون فيها سموم شمسية وياكلها املواطن 

البسيط.

في هاذ االتجاه هذا؟ وأشنو هي اإلجراءات  الحكومة أشنو دارت 
ديالكم؟ وأشنو هي التدابير ديالكم؟ وخاصة املناطق الحدودية اللي 
غزت املغرب بالسلع املهربة، وخاصة وصلت حتى للدار البيضاء اللي 

السمعة االقتصادية.

ما هو دوركم، السيد الو3ير؟ وما هي التدابير ديالكم؟

أما السؤال العريض في التعقيب إن شاء هللا، وغادي تقول لنا 
وغادي تقول للمواطن، واحنا كنا نحبذو باش تقولوا لنا انتما وتجيبوا 
لنا الئحة صوتية في الجريدة الرسمية وتقولوا لنا السلع باش يقراها 
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املواطن، باش ما يمشيش للتالعب للسوق ويلقى التمور والسلع اللي 
كتستهلك في رمضان بسعر خيالي.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا ولسيد املستش ض.

السيد الو3ير، لكم الكلمة في حدود 6 دقائق، بما فيها طبعا اإلجابة 
والتعقيب باش تعرفوا كيفاش.

الحك مة،  ضئيس  ودى  املنتدب  او 3ير  او ف ،  محمد  اوسيد 
املكلف ب وشؤو6 اوع مة والحك مة:

بسم هللا اورحمن اورحيم.

اوسيد اورئيس،

اوسيدات واوس دة املستش ضين،

سهلت  ولكن  السؤال،  هاذ  على  نجاوب  كيفاش  حيرة  في  كنت 
املأمورية على را�سي، وقررت باش غادي نعطيكم، باش نزولو الكالم 
حول هاذ املوضوع، باش غادي نطلب من الرئاسة املحترمة، املصالح 
ديال الو3ارة غادي يسلموا للرئاسة، غنو3عو هاذ املذكرة، ونعاودو 
نرجعو لهنا، واش هاذ املذكرة اكذوب، واألرقام اللي فيها ما�سي الهضرة، 

األرقام اللي فيها.

والتموين  األسواق  حالة  قدامكم،  غتكون  اللي  املذكرة  هاذ 
استعدادات لشهر رمضان املبارك لسنة 1436، يعني من دابا شهر إن 
شاء هللا، فيها 14 مادة، ما�سي الهضرة، أشنو عندنا في املخزون واشحال 
غيدوم هاذ املخزون، باألرقام، وذاك الساعة يمكن لنا نتناقشو. 14 
املادة اللي متعلقة باالستهالك ديال شهر رمضان، التفاصيل مادة بمادة.

ثانيا، أشنا هي التدابير ديال املراقبة اللي اخذينا، دابا غادي نقول 
لكم أشنو دارت الحكومة، ألنه البعض قال إيوا هاذ ال�سي موسمي، 
والحكومة عودت الحكومات كاملة السابقة واللي جاية واللي هللا أعلم 

حتى آلخر الدنيا، غادي تبقى تقول نفس الكالم، ال.

اخذينا احتياطات مضبوطة هاذ العام ابتداء من فاتح يناير 2015، 
أوال على مستوى الواردات، راك تكلمت على اإلبزار، اإلبزار ها األرقام، 
غتشوف اشحال عندنا في املخزون ديالنا واالحتياطي ديالنا واشحال 

غادي نستهلكو من شهر لأليام املقبلة.

وهاذ ال�سي كيمكن لكم تشوفوه بواحد البساطة بما كان، في املذكرة 
اللي واضع مكتب الصرف، شوف أشنا هي املواد اللي دخلنا، درنا انتباه 
ديال املوردين كلهم ابتداء من فاتح يناير، وقلنا لهم راه غنسدو الديوانة 
في مارس إلى ما جبتوش املواد ديالكم، باش ما يخليوناش حتى ليلة شهر 
رمضان عاد يبدا يوقع اللعب في السوق، ولذلك هاذ العام حبكنا هاذ 

القضية هاذي على طريق الواردات وعلى طريق مكتب الصرف.

هي  اللي  الو3ارية،  اللجنة  مستوى  على  اجتماعات  درنا  ثانيا، 
كيترأسها السيد رئيس الحكومة، واللي أنا فقط كنوب عليه، اجتمعنا 
هاذ  وختمنا  والصناعة،  التجارة  و3ارة  الفالحة،  و3ارة  مستوى  على 
املسلسل ديال االجتماعات باجتماع في و3ارة الداخلية، دام يومين، 
كانوا حاضرين فيه جميع القطاعات الو3ارية واملمثلين ديال املصالح 
االقتصادية ديال العماالت، وترأسو في البداية ديالو في النهار األول ال�سي 
الضريس وكنت معه، والنهار الثاني ترأسو ال�سي محمد حصاد وكنت 
معه، وتكلمنا في هاذ ال�سي وفي التسويق وفي املراقبة وفي الكرارس وفي 
الناس اللي كيخرجوا يتعاطاو للتجارة في رمضان، ولكن غنقول لكم 

واحد القضية: خليو املغاربة يتمعشوا اشوية في شهر رمضان.

من  أسبوع  كل  في  االجتماعات  ديال  دايرين جوج  اليقظة  ثانيا، 
رمضان، غندرسو الوضعية ديال السوق يوم الثالثاء، ويوم الخميس 
غنخرجو بالغ على الوضعية ديال السوق، إيوا هاذ ال�سي كلو اخذينا 

هاذ التدابير باش إن شاء هللا تكون الوضعية ديالنا مزيانة.

ثانيا، هاذ ال�سي ديال التهريب، راه ما يمكناش نجيو هاكا ونتكلمو 
على التهريب غير في اإلبزار، نتكلمو على واحد العدد ديال الحوايج، إلى 
 ،)rien du tout( كان التهريب غير في اإلبزار، اشحال كنستهلكو من طن؟

التهريب في الصح الخر.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا ولسيد او 3ير.

أعطي الكلمة ألحد املعقبين عن جواب السيد الو3ير من الفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية.

املستش ض اوسيد محمد طريبش:

شكرا اوسيد اورئيس.

غرار  على  وكذلك  الو3ير،  السيد  ديال  بالجواب  يتعلق  فيما 
االجتماعات املاراطونية التي تمت معك في هاذ القطاعات كما أشرتم 
الذكر، حقيقة أن من بين الحوايج أنكم اللي غادي توفروها هو أوال 

التحسيس، ثم املراقبة، ثم التموين.

هذا ما تيعنيش أننا غادي نعطيو الحرية ديال املنافسة الشرسة 
للمضاربين، وعيب نقولو بأنها خليهم يتمعشوا �سي اشوية، ما معنى 
أنهم نخليوهم يتمعشوا؟ بمعنى أننا كنشجعو املضاربة، السيد الو3ير 

املحترم.

وهذا شهر فضيل أنكم التزمتم كحكومة على أن تكون الجودة في 
املواد، على ضرورة يعني توفيرها، وبالتالي أن املواطن يكون مرتاح باش 
نضمنو لو واحد السلع اللي هي تكون جودة بعيدة كل البعد عن السلع 
اللي هي مهربة واملستوردة من الخارج التي يجب تكثيف املراقبة عليها 
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وعدم التسهيل فيها، وعدم إعطاء واحد األفضلية على هاذ املواد اللي 
هي داخلة، والسيما في شهر رمضان املبارك، اللي كنعرفو أن املغاربة 
كيستهلكوا فيه واحد املجموعة ديال املواد اللي هي ضرورية طيلة هذا 

الشهر الفضيل.

نرجعو لذاك املنافسة، السيد الو3ير، كاين هاذ أجهزة املراقبة ديال 
التفتيش والجمعية الوطنية ديال حماية املستهلك، هاذي كتبقى بعيدة 
كل البعد، وفي صراع مستمر مع املراقبة ديال الحكومة اللي كتجلى في 
اللجنة ديال التفتيش اللي من و3ارة الداخلية، وخصوصا على الصعيد 

اإلقليمي وعلى الصعيد الجهوي وعلى الصعيد املركزي...

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا او�شي اطريبش.

الكلمة لألستاذ حسان البركاني، تفضل في إطار التعقيب عن جواب 
السيد الو3ير.

املستش ض اوسيد حس 6 اوبرك ني:

شكرا اوسيد اورئيس.

ربما  اسمعت،  ربما  اإلبزار،  نهائيا  الو3ير،  معالي  ذكرتش،  ما  أنا 
الصوت ام�سى ما�سي هو هذاك. أنا ذكرت.. اإلبزار هو آخر �سيء اللي 
في  اللي كتكون  املواد األساسية  أنا كنهضر على  الطاجين،  في  كيتدار 

الطاجين، كتدخل من الحدود، ما كتراقبوهاش، السيد الو3ير.

وما�سي غير انت يعني كاع املؤسسات، كتقول لي املصالح االقتصادية 
اللي كاينة في العماالت، اللجان ديالها ما كتراقبش السلع، ما كتمشيش 
الصغيرة  واملدينة  الدشور  أما  الكبيرة،  لألسواق  كتم�سي  لألسواق، 

املسكين راه كياكل الدق.

و3ايدون أنا مع املواطن باش يتمعش، ولكن فين هو الهيكلة ديال 
ديالهم؟  الهيكلة  هي  فين  املتجولين؟  العربات  أصحاب  الناس  هاذ 
عندكم و3ارة خاصة في هاذ ال�سي هذا، عندكم مندوبية خاصة لهاذ 
الهياكل ديال أصحاب العربات، ما3ال ما شفنا والو، ما3ال هاذ الو3ارة 

كاع ما خرجتش، لألسف.

أنا أتأسف ملي كنجيبو كالم ونبقاو نقولوه ونميعوه، خرجوا لنا 
أرقام باش املواطن العادي والبسيط يعرف التمر اشحال كيدير، يعرف 
الدقيق اشحال كيدير، نبسط لك، باش ملي يم�سي عند مول الحانوت 
يعرف ذاك الثمن ما�سي هو هذاك باش يغوت عليه، وخاص اللجان اللي 

تابعة لو3ارة الداخلية تخرج تراقب وتم�سي معها حتى الغرف التجارية.

أنا تنحطك في الصورة، يكون أكثر وتكون لجنة منسجمة، باش 
نعرفو األسواق اللي فيها املضاربين، وهما اللي كاينين بزاف، وخاصة أنا 

نقول لك السوق الداخلي ما راكمش ضابطينو، لحقاش كاين الحدود، 
واحد السلعة كبيرة تتدخل، ما عارفينهاش انتما نهائيا. لألسف، أنا 
أقول لك اللي كنعيشوه احنا، ردوا اشوية البال، املواد راه مسمومة 

في املغرب.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا للسيد املستشار، وتبقى بعض الثواني للسيد الو3ير للرد عن 
تعقيبات السادة املستشارين، تفضلوا السيد الو3ير.

اوسيد او 3ير املنتدب ودى ضئيس الحك مة، املكلف ب وشؤو6 
اوع مة والحك مة:

أوال، كنرفض رفض تام أنه كاينة مواد مسمومة.. ال أسيدي، ال 
أسيدي، وإلى عندك حالة ديال مادة مسمومة وما قمتيش بواجبك في 

تعيط للمكتب الوطني للسالمة الصحية أنك خليتي بالواجب الوطني.

ممنوع �سي واحد يسمم املغاربة، واحنا كلنا مسؤولين على هذه 
القضية، ما�سي أنا و3ير وال ذاك املراقب اللي كيخرجوا ذاك اللجان 

ديال املراقبة، حتى املواطنين يقولوا لنا.

احنا دابا عاسين على املواد الصناعية، راه وقع اجتماع في و3ارة 
ديال  املدة  اللي  الصناعية  املواد  على  عاسين  والصناعة،  التجارة 
االستهالك ديالها خصو يكون محترم، ونجيو نقولو للمغاربة مباشرة أنه 

كاين مواد سامة، ال ما كاينش.

أوال، ما كاينش.

ثانيا، هللا يخليك يمكن أنا السمع ديالي اثقال، ألنه مع السميع 
ديال.. وعودة ديال القنابل كيثقال، أنا سمعت اإلبزار، أنا إيه اسمعتو، 
ولكن هللا يسامح. الوثيقة اللي قال لك السيد الرئيس تو3ع، راه فيها 

األطنان ديال اإلبزار، وفيها...

ثانيا، هاذ ال�سي ديال التهريب، راه ما يمكنش نبقاو نهضرو فيه عام، 
احنا ضابطينو، قال لك ما عارفين، احنا عندنا الديوانة وعندنا األمن 
العام، الحكومة عندها هاذ الوسائل، الحكومة ضابطة البالد، كاين 

عندنا التهريب كيف كاين عند الدول كاملة.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا للسيد الو3ير.. السيد الو3ير، شكرا، وعندنا ضبط الوقت 
كذلك.

وأشكر جميع من ساهم في إنجاح هذه الجلسة.

وضفعت جلسة األسئلة اوشف ية.
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اوت ضيخ: الثالثاء 14 شعبان 1436 هـ )2 يونيو 2015 م(

اورئ سة: املستشار السيد عبد الرحمان أشن، الخليفة الخامس لرئيس 
مجلس املستشارين.

الخامسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وخمسون  خمس  اوت قيت: 
والدقيقة األربعين بعد الزوال.

جدول األعم ل: الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية 
التالية:

- مشروع قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات؛

- مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعماالت واألقاليم؛

- مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.

املستش ض اوسيد عبد اورحم 6 أشن، ضئيس الجلسة:

بسم هللا اورحمن اورحيم واوصالة واوسالم على أشرف املرسلي6.

اوس دة او 3ضاء،

اوس دة املستش ضو6 املحترم 6،

يخصص املجلس هذه الجلسة للدراسة والتصويت على النصوص 
التشريعية التالية، املحالة على املجلس من مجلس النواب، وهي:

1- مشروع قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات؛

2- مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعماالت واألقاليم؛

3- مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.

وطبقا طبعا لقرار ندوة الرؤساء، سيتم تقديم ومناقشة مشاريع 
الداخلية،  و3ير  السيد  طرف  من  واحدة  دفعة  التنظيمية  القوانين 

ولذلك سأعطي الكلمة له مباشرة لتقديم هذه املشاريع الثالث.

الكلمة للسيد و3ير الداخلية لتقديم املشاريع دفعة واحدة.

اوسيد اوشرقي اورريس، او 3ير املنتدب ودى و3يراوداخلية:

بسم هللا اورحمن اورحيم واوصالة واوسالم على أشرف املرسلي6.

اوسيد اورئيس،

اوسيدات واوس دة املستش ضو6 املحترم 6،

يطيب لي أن أتقدم إلى مجلسكم املوقر بمشاريع القوانين التنظيمية 
واألقاليم  والعماالت  بالجهات  املتعلقة   113.14  ،112.14  ،111.14

والجماعات، ونعرض عليكم معاملها الكبرى وخطوطها العريضة.

البناء  في  املشاريع  هذه  أهمية  إلى  اإلشارة  من  البد  البداية،  في 

املؤسساتي باململكة، إذ تعد بمثابة طفرة نوعية في نظام الالمركزية 
الجيدة  الترابية  الحكامة  أسس  وإرساء  املحلية  الديمقراطية  وتعزيز 

للمملكة.

فبالنسبة للقانون التنظيمي حول الجهة، يستمد املشروع مرجعيته 
من التوجيهات السامية لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، أيده 
هللا ونصره، والهادفة إلى تمكين املغرب من جهوية متقدمة، أساسها 
الجهوية  بالتنمية  واالهتمام  املحلية  الديمقراطية  ممارسة  تعميق 
املندمجة واملستدامة واإلسهام في تحديث تدبير هياكل الدولة والرفع 

من فاعلية ونجاعة عملها.

في خطابه  ونصره،  أيده هللا  رسم جاللته،  فقد  اإلطار،  هذا  في 
املسيرة  ذكرى  لتخليد  والثالثين  الثالثة  الذكرى  بمناسبة  السامي 
واملبادئ  الكبرى  األهداف   ،2008 نونبر   6 بتاريخ  املظفرة  الخضراء 
األساسية لنظام الجهوية املتقدمة، وقد ورد في خطاب جاللة امللك في 

التاريخ املذكور أعاله ما يلي:

صفحة  فتح  هللا،  بعون  »قررنا،  السامي(  امللكي  النطق  )بداية 
بإطالق  نقودها،  التي  الشاملة  املتواصلة  نهج اإلصالحات  في  جديدة 
مسار جهوية متقدمة ومتدرجة، تشمل كل مناطق اململكة، وفي مقدمتها 

جهة الصحراء املغربية« )انتهى النطق امللكي السامي(.

ولهذه الغاية، نصب جاللة امللك، نصره هللا وأيده، بتاريخ 3 يناير 
2010، اللجنة االستشارية للجهوية، وحدد لها خارطة طريق، عمادها 

أن تكون الجهوية املتقدمة مشروعا ديمقراطي الجوهر:

)بداية النطق امللكي السامي( »إننا نتوخى من هذا الورش املؤس�سي 
بلوغ أهداف جوهرية، وفي مقدمتها إيجاد جهات قائمة الذات وقابلة 
لالستمرار، من خالل بلورة معايير عقالنية وواقعية ملنظومة جهوية 
من  لها  ديمقراطية،  مجالس  انبثاق  الثاني  املقام  في  ويأتي  جديدة، 
الصالحيات واملوارد ما يمكنها من النهوض بالتنمية الجهوية املندمجة« 

)نهاية النطق امللكي السامي(.

أما بالنسبة ملشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بالعمالة أو 
اإلقليم والجماعة، فإنهما على غرار مشروع القانون التنظيمي للجهة، 
لصاحب  السامية  التوجيهات  من  األساس  مرجعيتهما  يستلهمان 
الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا وأيده، والهادفة إلى تمكين 
املغرب من جماعات ترابية قادرة على تحقيق التنمية وتقديم خدمات 
القرب للمواطنين، وهو ما ورد في عدة مناسبات، من بينها رسالة جاللة 
امللك السامية، التي وجهها إلى املشاركين في املؤتمر الرابع ملنظمة املدن 
أكتوبر   2 يوم  الرباط  في  انعقد  الذي  املتحدة،  املحلية  والحكومات 

2014، حيث ورد في كلمة جاللته السامية ما يلي:

املسؤوليات  بجسامة  منا  »ووعيا  السامي(  امللكي  النطق  )بداية 
امللقاة على عاتق مختلف املسؤولين والفاعلين الجهويين واملحليين في 
اقتصادية واجتماعية وتنموية على  التأسيس لحكامة جيدة،  مجال 
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املستوى الترابي، ما فتئنا نحث الدولة على مدهم باآلليات القانونية 
االضطالع  من  يتمكنوا  حتى  الضرورية،  والبشرية  املالية  والوسائل 
وتدعيم خدمات  التنمية  مجال  في  بهم  املنوطة  باملسؤوليات  األمثل 

القرب« )انتهى النطق امللكي السامي(.

تجدر اإلشارة إلى أن إحداث هاتين الجماعتين املحليتين قد تم منذ 
فجر االستقالل، وهو ما مكنهما من مراكمة تجربة مهمة خالل نصف 
قرن، وقد عرف هذان املستويان الترابيان تطورا ملحوظا وتدريجيا، بوأ 
كال منهما مكانة متميزة داخل منظومة الال مركزية، جعلت من بالدنا 

رائدة في هذا املجال داخل محيطها اإلقليمي والجهوي.

وجدير بالذكر فيما يخص العماالت واألقاليم، أنه وبالرغم من كون 
القانون رقم 79.00 الذي يؤطرها يعتبر متقدما باملقارنة مع سالفه، 
ظهير سنة 1963، فإن مواكبة التحوالت العميقة التي تعرفها بالدنا في 
شتى املجاالت، خاصة في امليادين االجتماعية وداخل الوسط القروي، 
الجوهرية،  التحوالت  تلك  االعتبار  بعين  يأخذ  توجها جديدا  تفرض 
وخاصة إعادة النظر في طرائق تنظيم عالقة الدولة بالعمالة أو اإلقليم 
من أجل تقوية مساهمة هذه األخيرة في التنمية املندمجة، وخاصة في 

املجال االجتماعي.

وعلى هذا األساس، فإن السياق الحالي الذي يتميز بانطالق ورش 
الجهوية املتقدمة، وما يرافقها من إصالح املنظومة الترابية، في إطار 
العمالة أو  مقتضيات الدستور يشكل فرصة سانحة إلبرا3 مستوى 
اإلقليم كجماعة ترابية قائمة بذاتها، تدبر شؤونها بكيفية ديمقراطية 
باالستناد إلى مبدأ التدبير الحر بواسطة مجلسها وأجهزتها املنتخبة، 
وبشكل يهدف إلى تحقيق التكامل والتعاضد بين أدوار ومهام املجالس 

املنتخبة، واملصالح الالممركزة للدولة.

بالجماعات،  املتعلق  التنظيمي  القانون  مشروع  يخص  فيما  أما 
وبالنظر للمراحل املهمة والتجارب الغنية التي راكمتها بالدنا في تدبير 
الشأن املحلي، والتي جعلت »الجماعة« تبلغ مرحلة متميزة من النضج، 
فان األهداف املتوخاة من هذا املشروع تتمثل أساسا في مالءمته مع 
املقتضيات الدستورية والسعي لتجويد بعض مكوناته، مع العمل على 
تحقيق االنسجام بينه وبين القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات 

الترابية األخرى.

اوسيد اورئيس املحترم،

حررات اوسيدات واوس دة املستش ضين املحترمي6،

الترابي  التنظيم  بتكريس  امللكية  الفلسفة  الدستور  توج  لقد 
للمملكة كتنظيم ال مركزي، يقوم على الجهوية املتقدمة، وخصص 
للجهات والجماعات الترابية األخرى بابا من اثني عشر فصال أبر3 مكانة 
الجهة كشريك مميز للدولة في قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية، وعمل على إرساء املبادئ األساسية لها، وفي مقدمتها التضامن 
بين الجماعات الترابية والتدبير الحر وتو3يع االختصاصات، انطالقا من 

مبدأ التفريع.

وباإلضافة إلى تفعيل املبادئ األساس التي جاء بها الدستور، فقد 
املقترحات  العديد من  الثالث،  التنظيمية  القوانين  تضمنت مشاريع 
التي وردت في تقرير اللجنة االستشارية للجهوية، كما أن إعداد مشاريع 
هذه القوانين التنظيمية يندرج في نطاق تطبيق مقتضيات الفصل 146 
من الدستور، وهو الفصل الذي نص أن تعرض القوانين التنظيمية 

القضايا التالية:

- أوال، شروط تدبير الجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛

- شروط تنفيذ رئيس املجلس ملداوالت املجلس ومقرراته؛

- شروط تقديم العرائض من قبل املواطنات واملواطنين والجمعيات؛

- االختصاصات الذاتية لفائدة الجماعات الترابية واالختصاصات 
املشتركة بينها وبين الدولة واالختصاصات املنقولة إليها من هذه األخيرة؛

- النظام املالي للجماعات الترابية ومصدر مواردها املالية؛

- طبيعة املوارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل االجتماعي 
وصندوق التضامن بين الجهات؛

- شروط وكيفيات تأسيس الجماعات الترابية بمجموعات ترابية؛

- أشكال وكيفيات تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات الترابية 
هذا  في  الترابي  التنظيم  تطور  تكييف  ضمان  إلى  الرامية  واآلليات 

االتجاه؛

- قواعد الحكامة املتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا 
مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم األعمال وإجراءات املحاسبة.

املقترحة  املشاريع  اعتمدت  اإلصالح،  هذا  أهداف  تحقيق  وبغية 
أمامكم مجموعة من املبادئ األساسية، أذكر منها:

- تكريس مبدأ التدبير الحر في تسيير املجالس، الذي يخول بمقتضاه 
التداول بكيفية  لكل جماعة ترابية، في حدود اختصاصاتها، سلطة 
ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداوالتها ومقرراتها في سياق احترام مبادئ 

وحدة الدولة والتراب والوطن؛

- التفعيل التدريجي ملبدأ التفريع، بهدف بلوغ النجاعة والفعالية في 
خدمة املواطنين وتحقيق التنمية املندمجة املستدامة، وذلك بالنقل 
التدريجي لالختصاصات من املركز إلى الجماعات الترابية، مع ضمان 
املوارد املرافقة وتوفير شروط النجاح، بما فيها إدخال تجديدات في 

الجوانب التدبيرية التي تميز الجهات؛

بمشاركة  يسمح  بما  املحلية  الديمقراطية  مسار  تعزيز  ثالثا،   -
املواطنين واملجتمع املدني في تدبير الشأن العام؛

- رابعا، دعم القدرات التدبيرية للجماعات الترابية بالعمل على توفر 
إدارة الجهة والعمالة أو اإلقليم على مديرية عامة للمصالح ومديرية 
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الوكالة  إحداث  على  التنصيص  تم  كما  واملجلس،  الرئاسة  لشؤون 
الجهوية لتنفيذ املشاريع بالنسبة لكل جهة وفتحت أمام الجماعات 
الترابية إمكانية إحداث مجموعات فيما بينها ومع جماعات ترابية أخرى 

وكذلك إحداث شركات للتنمية؛

وصندوق  االجتماعي  التأهيل  إحداث صندوق  تفعيل  خامسا،   -
التضامن بين الجهات ملواكبة التضامن بالنسبة للجهات؛

- إبرا3 الوضعية الخاصة للعمالة أو اإلقليم بشكل واضح وتمييزها 
عن العمالة أو اإلقليم بصفتها إدارة ترابية ال ممركزة، تابعة ملصالح 

و3ارة الداخلية؛

- سابعا، تكريس دور العمالة أو اإلقليم املباشر في تعزيز التعاون 
الوسائل من  ترابها وتعضيد  في  املتواجدة  الجماعات  بين  والتضامن 
خالل ممارسة العمالة أو اإلقليم لبعض االختصاصات بالوكالة عن كل 
أو بعض الجماعات املوجودة بترابها، وكذلك تشجيع التعاون والتشاور 
والتكامل بين الجماعات املعنية في كل ما يرتبط باإلشراف املنتدب على 

املشاريع؛

بالنسبة  ورئيسه  املقاطعة  مجلس  صالحيات  توسيع  ثامنا،   -
للجماعات والرفع من الحصة املالية اإلجمالية املخصصة للمقاطعات؛

- تاسعا، إرساء قواعد الحكامة الجيدة.

اوسيد اورئيس املحترم،

اوسيدات واوس دة املستش ضين املحترمي6،

كما ال يخفى عليكم، دأبت الحكومة على نهج مقاربة تشاركية في 
إعداد هذه املشاريع، إذ مباشرة بعد االنتهاء من إعداد املشاريع األولية 
في الفترة املمتدة من يناير 2014 إلى يونيو 2014، تم عقد اجتماعات مع 
األحزاب السياسية لتقديم الخطوط العريضة لهذه املشاريع، وو3عت 
سياسية  مشاورات  عقد  وتم  السياسية،  األحزاب  على  منها  نسخة 
بعد ذلك مع جميع األحزاب، تلقت بعدها و3ارة الداخلية اقتراحات 
ومالحظات الهيئات السياسية بخصوص املشاريع األولية خالل الفترة 

املمتدة من منتصف يوليو3 إلى نهاية أكتوبر 2014.

البرملان،  داخل  املمثلة  السياسية  باألحزاب  أشيد  أن  هنا  وأود 
أغلبية ومعارضة، والتي تفاعلت مع املشاريع األولية، وقدمت اقتراحات 
معها  الحكومة  تفاعلت  وقد  إغنائها،  في  ساهمت  قيمة،  ومالحظات 

بشكل إيجابي من خالل قبول عدد كبير من هذه االقتراحات.

األحزاب  على  معدلة  مشاريع  الحكومة  عرضت  ثانية،  مرحلة  في 
السياسية، تمت مناقشتها خالل اجتماعات تقنية، ُعقدت خالل شهر 
دجنبر 2014، وقد قدمت األحزاب السياسية اقتراحات، سواء أثناء هذه 
االجتماعات التقنية أو كتابة عقبها، تم قبول العديد منها واملقدمة من 
أحزاب األغلبية أو املعارضة أو حتى تلك غير املمثلة بمجلس املستشارين.

اوسيد اورئيس املحترم،

حررات اوسيدات واوس دة املستش ضين املحترمي6،

يندرج تقديم هذه املشاريع أمام مجلسكم املوقر في سياق التنزيل 
الفعلي للتوجيهات امللكية السامية الواردة في خطاب جاللة امللك محمد 
السادس، نصره هللا وأيده، بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة 
خاطبكم  حين  التاسعة،  التشريعية  الوالية  من  الثالثة  التشريعية 
جاللته قائال: )بداية النطق امللكي السامي( »وال يخفى عليكم أن الوالية 
عد والية تأسيسية لوجوب إقرار جميع القوانين 

ُ
التشريعية الحالية ت

التنظيمية خاللها. وباعتبارها مكملة للقانون األسمى، فإننا نوصيكم، 
حضرات السيدات والسادة البرملانيين، بضرورة اعتماد روح التوافق 
الوطني ونفس املنهجية التشاركية الواسعة التي ميزت إعداد الدستور 
امللكي  النطق  التنظيمية«)انتهى  القوانين  هذه  وإقرار  بلورة  خالل 

السامي(.

كما تندرج مشاريع هذه القوانين التنظيمية في إطار االلتزام الذي 
ورد في التصريح الحكومي بضرورة إخراجها خالل الوالية التشريعية 

الحالية، تفعيال ملقتضيات الفصل 86 من الدستور.

والسادة  للسيدات  الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  أود  الختام،  في 
املستشارين الذين ساهموا بآرائهم واقتراحاتهم وتدخالتهم في إغناء هذه 
املشاريع خالل النقاش بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات 

األساسية.

اللجنة  هذه  رئيس  للسيد  الخاص  بالشكر  أتوجه  أن  يفوتني  وال 
وأعضاء مكتبها وباقي أعضائها والطاقم اإلداري ملجلس املستشارين على 
تواجدهم املستمر وتدبيرهم املحكم للجلسات واملناقشات، مما كان له 

األثر الكبير في تيسير اعتماد هذه املشاريع في جو من املسؤولية.

وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير هذا الوطن، تحت القيادة الرشيدة 
ملوالنا صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا وأيده، وأقر 
عينه بولي العهد، صاحب السمو امللكي األمير موالي الحسن، وسموه 
السعيد األمير موالي رشيد وسائر أفراد األسرة العلوية املجيدة، إنه 

سميع مجيب.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

وشكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا ولسيد او 3ير.

وأعطي الكلمة مباشرة ملقرر لجنة الداخلية والجماعات الترابية 
والبنيات األساسية لتقديم ملخص حول تقارير اللجنة حول مشاريع 

القوانين التنظيمية الثالث.

إذا كانت التقارير قد و3عت فسأنتقل مباشرة لفتح باب مناقشة 
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املشاريع الثالث دفعة واحدة، وأعطي الكلمة ألول متدخل عن فرق 
األغلبية ملناقشة مشاريع القوانين التنظيمية دفعة واحدة.

هناك متدخل باسم فرق األغلبية سيسلم.. ستسلم املداخلة، آرا 
املداخلة ديال فرق األغلبية )أنظر امللحق(.

لتقديم  املعارضة  فرق  مستشاري  ألحد  مباشرة  الكلمة  وأعطي 
أم ستتلوها؟  املداخلة  تفضل. ستسلم  األنصاري  األستاذ  املداخلة، 

تفضل اللي بغيتي.. في حدود 10 دقائق ال�سي األنصاري.

املستش ض اوسيد محمد األنص ضي:

بسم هللا اورحمن اورحيم واوصالة واوسالم على أشرف املرسلي6.

اوسيدا6 او 3يرا6،

اوزميالت واوزمالء املستش ضين املحترمي6،

يشرفني باسم فرق املعارضة أن أتدخل اليوم في مناقشة كل من 
ومشروع  بالجهات  املتعلق   111.14 رقم  التنظيمي  القانون  مشروع 
القانون التنظيمي رقم 112.14 املتعلق بالجماعات وكذلك املشروع 
القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالعماالت واألقاليم، لنعرض 
وجهة نظرنا، انطالقا من موقعنا في املعارضة التي راكمنا فيها تاريخا 

نضاليا مشهودا.

اوسيد اورئيس،

عالمات  من  تعلمون–الكثير  اليوم–كما  السيا�سي  الواقع  يطرح 
االستفهام حول مدى تمثل الحكومة للتنزيل وللتفعيل السليم لروح 
ما  منها  خاصة  السامية،  امللكية  والتوجيهات  الدستور  ومقتضيات 
يرتبط باالستحقاقات االنتخابية، وذلك بعد مرور أكثر من 3 سنوات 
ونصف على تنصيب الحكومة الحالية، سواء في طبعتها األولى أو الثانية 

أو الثالثة.

للتراكمات  وفية  تكون  أن  سياسيا  ملزمة  الحكومة  كانت  لقد 
اإليجابية التي حققتها بالدنا في مجال الديمقراطية املحلية عبر مسار 
والنضال  التراكم  على  خالله  راهنا  وبذلك  ومتميز،  طويل  نضالي 
الديمقراطي وفي إطار الثوابت الوطنية، وذلك من أجل املساهمة في 
تعزيز دولة القانون واملؤسسات وإقرار مجالس محلية ديمقراطية، وفق 
هندسة مجالية جديدة، تستجيب لحاجيات الجماعات ومتطلباتها في 
تحقيق تنمية مندمجة شاملة ومستدامة، وإن كان أملنا كبيرا في أن 
لتدارك أخطائها  التحضير لالنتخابات فرصة للحكومة  تشكل لحظة 
ولتعبر عن فهمها للتحوالت التي وقعت ولطبيعة املرحلة، من أجل تعزيز 
املسار الديمقراطي وتعزيز الحكامة املؤسساتية ولتسريع بإنجا3 األوراش 
هيكلة، لكن منهجية التحضير لالنتخابات اتسمت، مع األسف، 

ُ
الكبرى امل

بخلل كبير بسبب طغيان نزعة االستفراد باإلعداد للمسلسل االنتخابي، 
وهو ما اتضح جليا منذ البداية من خالل اإلعالن دون مشاورة حول 
الجدولة الزمنية ملختلف هذه االستحقاقات االنتخابية املقبلة، مما 

جعل من النقاش السيا�سي الالحق الذي جمع الحكومة مع األحزاب 
السياسية نقاش شكلي في مجمله ودون تطلعاتنا.

اوسيد اورئيس،

إن املشاريع في صيغتها األولى–كما يعلم الجميع–لم تنتصر للقراءة 
الديمقراطية للدستور، ولم تستثمر خالصة اللجنة االستشارية امللكية 
حول الجهوية وتوصيات األحزاب الوطنية استثمارا إيجابيا في ضوء 
املستجدات الدستورية التي جاء بها دستور 2011، بل جاءت مخالفة 
تكون مشروعا  أن  الترابية  املجالس  من  يريد  الذي  الوطني  لإلجماع 
إصالحيا واعدا وأن تشكل الجيل الجديد من األوراش اإلصالحية التي 
ستنخرط فيها بالدنا خالل هذه العشرية، مما جعلنا نصاب باإلحباط 
وبخيبة أمل كبرى، وفقدنا بعد أكثر من 3 سنوات على دخول الدستور 
حيز التطبيق ذلك الحماس والرهان الذي وسم لحظة الحراك، والذي 

كان طوق نجاة بالنسبة لبالدنا ومنحها طابع االستثناء.

اوسيد اورئيس،

لقد شكلت مناسبة مناقشة مشاريع القوانين في مجلسين فرصة 
إلعداد التأكيد على مطلب أحزاب املعارضة بشأن تقوية نزاهة ودعم 
بنا بمطلب بعض األحزاب  يتعلق  ما  االنتخابات، خصوصا  شفافية 
بشأن إحداث اللجنة الوطنية املستقلة لإلشراف على االنتخابات، وكذا 
ضرورة إلغاء اللوائح االنتخابية الحالية واعتماد التصويت على قاعدة 
املعطيات املرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف، لكن املقاربة االقصائية 
والسلبية التي تعاملت بها الحكومة مع جل اقتراحات ومطالب أحزاب 
املعارضة تدفعنا إلى التعبير عن تخوفنا على نزاهة االنتخابات املقبلة 
وطرح أكثر من عالمات استفهام حول أسباب هذا التراجع في املواقف، 

بالرغم من التصريحات الرسمية للحكومة سابقا.

وإننا إذ نذكر بهذه املواقف املبدئية، فإننا نعتبر أن الحكومة لم 
تكتف فقط بتجاهل مطالب أحزاب املعارضة بهذا الخصوص، بل إنها 
3ادت الطين بلة، لكونها طرحت مشاريع القوانين التنظيمية النتخابات 
املجالس الترابية، في ظل غياب أي رؤية أو نقاش عمومي وطني، كما 
كان عليه األمر مثال بالنسبة للنقاش العمومي الذي واكب ورش اإلصالح 
الدستوري، وهو ما جعلنا ننخرط في نقاش مشاريع قوانين ال رابط بينها 
وبين ما كان منتظرا منها، إذ نعتقد أن ذلك جاء دون املستوى في هذا 

الظرف بالذات.

اوسيد اورئيس،

إن الجماعات الترابية، في نظرنا، ال يمكن أن تقوم بالدور املنوط 
أو بالدور التنموي املطلوب إال إذا تم االرتقاء بها وتمكينها من اآلليات 
الضرورية إلصالح حكامة الدولة وتقوية الديمقراطية املحلية، وذلك 
لتجنب كل االختالالت املرتبطة بتدبير املجال، وهو أمر يصعب تحقيقه 
التدبير الحر  التقليدي للوصاية وتعزيز  دون إعادة النظر في املفهوم 

واملستقل للجماعات الترابية.
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لبعض  قبولها  من  وبالرغم  الحكومة،  أن  الصدد  هذا  في  ونعتبر 
التعديالت الجوهرية اإليجابية، غير أننا ال3لنا في حاجة إلى نظام مراقبة 
أكثر حداثة ومرونة، يساهم في الحد من مراقبة املالءمة، ويعز3 التقييم 
للشرعية،  القضائية  املراقبة  على  الحفاظ  مع  البعدية،  واملراقبة 
شريطة أن ال يترتب على اللجوء إلى القضاء توقيف التنفيذ إال بقرار من 

املحكمة املختصة.

اوسيد اورئيس،

جدير بالتنويه كذلك التعاطي اإليجابي للحكومة داخل اللجنة مع 
بعض املقترحات الرامية إلى تعزيز دور القضاء في هذه املشاريع، إال أنه 
يتعين علينا جميعا أن نعمل على تحصينه من أي تأويل خاطئ، قد 
يؤثر سلبا على السير العادي للمجالس أو قد يؤدي في بعض األحيان إلى 
شلها في غياب وضوح النص القانوني ومدى قابليته للتطبيق من طرف 

القضاء اإلداري.

اإلستعجالي  القضاء  مصطلح  اعتماد  أن  نؤكد  اإلطار،  هذا  وفي 
يبقى غير مالئم ومخالف ملقتضيات الفصل 149 من القانون املسطرة 
املدنية، الذي يعطي للقضاء اإلستعجالي اختصاصا وقتيا ال يمت بصلة 
للموضوع، وذلك كقاعدة أساسية آمرة، في حين أن مواضيع اإلحالة من 
طرف السلطة التنفيذية على القضاء اإلستعجالي الواردة في املشاريع 

الثالثة تتعلق في غالب األحيان باملوضوع.

اوسيد اورئيس،

إن املخاطر التي تتهدد تجربتنا الديمقراطية، والتي تروم تقويض كل 
املحاوالت التي تروم دمقرطة الدولة وتنمية املجتمع، هي مخاطر تكشف 
لنا التحوالت السياسية واالجتماعية، اإلقليمية والوطنية، بأنها كثيرة 
التحديات  بكسب  إال  لها  والتصدي  ملواجهتها  سبيل  وال  ومتعددة، 
املطروحة، والتي يبقى أبر3ها على اإلطالق تحدي النضال من أجل 
السياسية  العمليات  في  الحية  والقوى  الفئات  كل  مشاركة  تشجيع 
السياسية  املشاركة  عن  املجتمع  من  عريضة  فئة  عزوف  وتجاو3 
التشدد  ملخاطر  تالفيا  وذلك  الديمقراطية،  اللحظة  في  واملشاركة 

والتعصب والتطرف.

السياسة  مع  الناس  بمصالحة  نظرنا،  في  رهين  ذلك  تحقيق  إن 
وتجاو3 تلك العالقة املتوترة مع األحزاب السياسية ومع الدولة في بعض 
األحيان ومع املجتمع، والتي تجد جذورها في العوامل التي تعوق بناء 
املجتمع الديمقراطي، واملتمثلة أساسا في عجز القوانين واملؤسسات 
املادي  التهميش  الفئات من  الحكومية على حماية هذه  والسياسات 
والفكري، خاصة منها الشباب، بسبب فقدانهم الثقة في إمكانية إيجاد 

الحلول املمكنة ملشاكلهم املزمنة واملتفاقمة.

لذلك، فمسؤوليتنا اليوم، هي أن نستمر في مسيرتنا الديمقراطية 
وأن تتضافر جهود كل املتدخلين من أجل إدماج هذه الفئات في املجتمع 

السيا�سي وإشراكها الفعلي في تدبير الشأن السيا�سي.

اوسيد اورئيس،

اوسيدا6 او 3يرا6،

اوزميالت واوزمالء،

واختيار  لقياس  فرصة  هي  املقبلة  االنتخابية  االستحقاقات  إن 
ومدى  ببالدنا  السائدة  السياسية  البنية  في  املمكنة  التحول  درجة 
قدرة الحكومة الجديدة على دعم املمارسة الديمقراطية وتمثل القيم 
مدى  واختبار   ،2011 دستور  بعد  خاصة  للديمقراطية،  الحقيقية 
قدرتها ونجاعتها في السهر على تدبير ونجاح أول انتخابات تحت إشرافها 
الوطن شاخصة  امتداد  تعلمون–على  اليوم–كما  واألنظار  املباشر، 
باتجاه التحضير لالنتخابات، وهي تنظر بشغف يمألها األمل أن تكون 
املخرجات بحجم الطموحات وأن تكون االستحقاقات االنتخابية املقبلة 
هي بحق محطة رئيسية النطالق الدستور الجديد، ولتجسير الهوة بين 
الدولة وطبقتها السياسية من جهة وبين املجتمع من جهة ثانية، وال أحد 

من املغاربة ير�سى بأن تكون االنطالقة خاطئة أو مشوبة بالعيوب.

وفي األخير، نؤكد لكم أننا في املعارضة، على أتم االستعداد ملختلف 
املهنية،  والغرف  باملأجورين  وبدءا  املقبلة،  االنتخابية  االستحقاقات 

ومرورا بالجماعات الترابية، وانتهاء باالنتخابات التشريعية.

مشروع  على  إيجابيا  سنصوت  املعارضة،  فرق  في  فإننا  وعليه، 
القانون التنظيمي الخاص بالجهات، وكذلك باالمتناع على مشروعي 
القانونين التنظيميين، سواء املتعلق بالعماالت واألقاليم أو الجماعات، 
مسؤولة  وطنية  معارضة  أننا  وللجميع،  للحكومة  باملناسبة  ونؤكد 

وخالقة، تستحضر املصلحة العامة للوطن دون سواها.

شكرا.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا األستاذ األنصاري على هذه املداخلة، شكرا.

الفيدرالي  الفريق  أعضاء  السادة  ألحد  املوالية  الكلمة  وأعطي 
للوحدة والديمقراطية ملناقشة املوضوع في حدود خمس دقائق، تفضل 

األستاذ العربي.

املستش ض اوسيد اوعربي حب�شي:

اوسيد ضئيس الجلسة،

اوسيدا6 او 3يرا6،

اوس دة املستش ضو6 املحترم 6،

للوحدة  الفيدرالي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
والديمقراطية، ملناقشة مشاريع القوانين:

- مشروع القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات؛
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- مشروع القانون التنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعماالت واألقاليم؛

- مشروع القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.

اوسيد اورئيس،

مسؤوليته  والديمقراطية  للوحدة  الفيدرالي  الفريق  تحمل  لقد 
املشاريع األساسية، وقدم من خاللها  في مناقشة هاته  املساهمة  في 
90 تعديال. وإن كنا نعتز ونفخر بذلك، فإننا نأسف  تعديالت بلغت 
شديد األسف لعدم تجاوب الحكومة مع أي منها، رغم أن السيد الو3ير 

أبدى ضمنيا اتفاقه مع جلها.

لذا نتساءل: ما الضير لو قبلت الحكومة جزء من هذه التعديالت؟

لقد اقترحنا أن يدبر شؤون الجهة مجلس ينتخب ثلث أعضائه 
باالقتراع العام املباشر، والثلث الباقي من ممثلين منتخبين عن الغرف 
املهنية وهيئة املأجورين، باالقتراع غير املباشر، لضمان تمثيلية كل من 
هاتين الفئتين ملا لهما من دور فاعل في تدبير الجهات، غير أن الحكومة 
لم تقبل تمثيلية كل من الغرف املهنية وممثلي املأجورين، خصوصا وأن 
الدستور أفرد مكانة مهمة للحقوق االقتصادية واالجتماعية، وأر�سى 

مبدأ املفاوضة الجماعية.

التباري على  ما الذي كان سيضر الحكومة لو قبلت مبدأ حصر 
منصب رئاسة الجهة من بين األحزاب أو اللوائح الثالث األولى؟

وما الذي كان سيضر الحكومة لو قبلت اشتراط مستوى درا�سي عالي 
لتبوء منصب رئاسة الجهة؟ إذ ال يعقل عدم اشتراط املستوى الدرا�سي 
وموارد  مرافق  وتسيير  الجهة  تدبير  إليه  يوكل  وحساس  هام  ملنصب 

الجهة !

ما الذي كان سيضر الحكومة لو قبلت اشتراط مستوى البكالوريا 
لتبوء منصب رئاسة مجلس العمالة أو اإلقليم ومستوى شهادة ابتدائية 

بالنسبة لرؤساء الجماعات؟

إن وضع شروط لتبوء املناصب واملسؤوليات ال نعتبرها تمييزا ضد 
من جهة، حماية  واملواطن،  املنتخب  من  كل  لحماية  بل  املواطنين، 
املنتخب/الرئيس كي تكون له دراية بقواعد التسيير والتدبير، ومن جهة 

ثانية حماية مصالح املواطن التي يمكن لها أن تضيع بسبب ذلك.

19 من الدستور على تمتع الرجل واملرأة على  لقد نص الفصل 
واالقتصادية  والسياسية  املدنية  والحريات  بالحقوق  املساواة  قدم 
مبدأ  تحقيق  إلى  الدولة  وتسعى  والبيئية،  والثقافية  واالجتماعية 

املناصفة بين الرجال والنساء.

على  القانون  »ينص  أن  على  أكد  الذي   30 الفصل  على  وبناء 
مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج 
التفعيل  بأهمية  الفيدرالي  الفريق  من  ووعيا  االنتخابية«،  الوظائف 
تعديالت  قدمنا  التنمية،  خدمة  في  وجعله  املناصفة  ملبدأ  اإليجابي 

تتوخى تقوية وتعزيز آليات ولوج النساء إلى مراكز القرار في أفق تحقيق 
وترسيخ  املناصفة  ملبدأ  تطبيقا  النساء،  تمثيلية  وضمان  املناصفة 
وتكريس املشاركة النسائية، من خالل اتخاذ إجراءات إرادية لفائدة 

النساء لتشجيع ولوجهن إلى الوظائف االنتخابية.

وهذا املقت�سى نراه معقوال للتحقيق في جهات اململكة، إذ ال يمكن 
أن نقتنع أن في جهة تزيد مساحتها على بعض الدول، ال نجد فيها امرأة 
واحدة تتبوأ منصب كاتبة أو نائبة كاتب أو رئيسة لجنة من اللجان 
الدائمة، غير أن الحكومة اعتذرت عن قبول هذا التعديل، خشية منها 
أن يكون مقت�سى غير دستوري، ونحن نتساءل كيف لهذا املقت�سى أن 
يكون مخالفا للدستور والفصل 30 منه جعل من بين أهداف القانون 
التنصيص على »مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء 

والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية«؟؟

اوسيد اورئيس،

اوسيدا6 او 3يرا6،

3مالئي املستش ضين،

مالءمة مع أحكام الفصل 145 من الدستور الذي نص على أن 
رؤساء  وخاصة  الترابية،  الجماعات  رؤساء  والعمال  الوالة  يساعد 
اقترحنا  التنموية،  والبرامج  تنفيذ املخططات  الجهوية على  املجالس 
تعديال جوهريا يعيد االعتبار ملبدأ التخطيط كأسلوب ناجع في البرمجة، 
والذي يمتد على املديين املتوسط والبعيد، وهو غير البرنامج الذي هو 
جزء من مخطط أكبر، واعتبرنا أن املخطط هو خارطة طريق تنطلق 
من تشخيص دقيق لواقع وتنطوي على استراتيجية واضحة وأهداف 
محددة األولويات، يتم تنفيذها عبر برامج وعلى مدى مراحل، غير أن 
الحكومة اعتبرت أن استغناء الحكومة على منصب و3ير التخطيط كاف 

كرد يعفيه من قبول هذا التعديل.

ألي  ضرورة  املخططات  أن  على  التأكيد  املناسبة  بهذه  ونعيد 
تخطيط عقالني يتوخى النجاعة ويتوسل الحكامة. نأسف كثيرا لعدم 

تجاوب الحكومة مع هذا التعديل.

وفي هذا اإلطار، لقد غيرنا مضمون مداخلتنا، ونعتبر أننا لن نقدم 
التعديالت، ألننا قدمناها في اللجنة، وذلك رأفة بنا وبكم، ورأفة بنا نحن 
خصوصا، ألننا في حملة انتخابية للجان اإلدارية املتساوية األعضاء 

وملمثلي العمال والعامالت.

 90 الرئاسة أن يتضمن محضر هاته الجلسة  لذلك، نطلب من 
تعديال التي قدمناها داخل هاته الجلسة.

اوسيد ضئيس الجلسة:

والتي ستسحب، ياك أ ال�سي...؟ والتي ستسحب؟
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املستش ض اوسيد اوعربي الحب�شي:

نعم.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا.

املستش ض اوسيد اوعربي الحب�شي:

وبالتالي، فالتعديالت قدمناها، نطلب أن تسجل في محضر، وذلك 
رأفة بنا، ونسجل، لألسف، أن فرق املعارضة واألغلبية، لم تستجب 

لطلبنا في تأجيل الجلسة ل48 ساعة فقط، نسجل أسفنا.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا لألستاذ العربي على هذه املداخلة، ونشكره على رأفته كذلك 
باملجلس، خاصة وأننا تنتظرنا مواد عديدة لهذه املشاريع التي سنصوت 
القوانين  مشاريع  بين  مادة،   900 تقريبا  يبلغ مجموعها  والتي  عليها، 

الثالث.

إذن أعطي الكلمة للمتدخل املوالي، إن كان أحد أعضاء املجموعات 
يرغب في املداخلة. مجموعة اإلتحاد املغربي للشغل.. ال أحد، مجموعة 

اإلتحاد الوطني للشغل، تفضل األستاذ الرماش.

املستش ض اوسيد محمد اورم ش:

بسم هللا اورحمن اورحيم واوصالة واوسالم على أشرف املرسلي6.

اوسيد اورئيس املحترم،

اوسيدا6 او 3يرا6 املحترم 6،

إخ اني املستش ضين املحترمي6،

اوسيد او 3ير املحترم،

إننا نثمن اإلصالحات املرتبطة بالجهوية املتقدمة وما يرافقها من 
إصالحات على املستوى الترابي بهاته الجرأة التي أقدمت عليها الحكومة 

في 3من سيا�سي قيا�سي يعرف..

اوسيد ضئيس الجلسة:

نعطيو لكم 5 دقايق، ما كاين مشكل. غير ال�سي األستاذ راه غادي 
يف�سي قبل من 5 دقايق، تفضل، ما كاين مشكل ما كاين مشكل. ال 
مشكلة في إضافة دقيقة، عفانا الفريق الفيدرالي، جزاه هللا، من واحد 

العدد ديال الوقت ربحناه من الجلسة، تفضل أستاذ.

املستش ض اوسيد محمد اورم ش:

قلت، إننا نثمن، باسم مجموعة اإلتحاد الوطني للشغل باملغرب، 

اإلصالحات املرتبطة بالجهوية املتقدمة وما يرافقها من إصالحات ترابية 
أخرى بالجرأة التي أقدمت عليها الحكومة في 3من سيا�سي قيا�سي، يعرف 
تفاعالت وتدافعات، نتمنى أن يتحلى الجميع بالروح الوطنية واألفق 
الواعد نحو مغرب النماء واال3دهار تتكرس فيه أكثر مبادئ الحكامة 

والنزاهة والشفافية.

اوسيد او 3ير املحترم،

إن القوانين املعروضة على أنظار مجلس املستشارين بعد تصويت 
البرملان بالغرفة األولى عليها وبعد تجويد نصوصها، من خالل نقاش جاد 
وتقديم تعديالت، نقدر أن النهج التشاركي كان حاضرا بقوة من خالل 
عدد املقترحات التي تم قبولها من طرف فرق األغلبية واملعارضة، سواء 

بسواء أي بنسبة %50.

وهي  باإلجماع،  يح�سى  للجهة  التنظيمي  القانون  جعل  ذلك  كل 
داللة لها أبعاد سياسية عميقة، وما لذلك من أثار على األفق الجهوي 
في صيغته املتقدمة والتي هي محط إجماع دائم ومستمر حتى نحقق 
لسكان املناطق الجنوبية على الخصوص وباقي جهات الوطن ما يطمح 

له املغاربة قاطبة، ملكا وحكومة وشعبا.

منذ  التشاور  في  الحكومة  سلكتها  التي  املنهجية  عاليا  نحيي  إننا 
كان  التوافق،  من  قانون  مشروع  على  الحصول  خاللها  تم  مدة، 
البعد اإلستراتيجي حاضرا على جميع املستويات االقتصادية واملالية 
واالجتماعية والثقافية وغيرها من أبعاد تنموية تعيد هيكلة الجهات 
اململكة على أسس موضوعية، تستجيب لحاجيات املواطنين، بناءا على 

نفس تضامني يعيد تو3يع ثروة األقاليم والجهات.

املرتكزات األساسية  فإننا نؤكد على جملة من  الشأن،  وفي هذا 
جاءت بها القوانين املاثلة أمامنا قصد التصويب والتجويد والتصويت 

لتخرج لحيز الوجود والتنزيل معها.

إننا نعني القانون التنظيمي الجهات وباقي القوانين األخرى املرتبطة 
الو3ير  السيد  نؤكد،  هنا  ومن  والجماعات.  والعماالت  باألقاليم 
املحترم، على مجموعة من اإليجابيات جاء بها هذا القانون كالتدرج في 
االختصاص، التصويت العلني، تقليص رقابة الوالة والعمال، التصويت 
األولى،  الخمس  اللوائح  في  الرئاسة  حسم  إقليمية،  بلوائح  املباشر 
تزكية الرئيس من طرف الحزب الذي ينتمي إليه، تحديد مدة خمسة 
أيام إليداع الترشيح للرئاسة، مبدأ التنافي املتعلق باملجالس الجهوية 
واألقاليم والعماالت، تعليق اإلشهارات في أماكن لم يكن مرخص لها 
من قبل، انتخاب النواب بالالئحة داخل نفس الجلسة، دور القضاء 
في حسم الخالفات من قبيل العزل أو غيره، املقاربة التشاركية، تمكين 
األقليات من لوائح مشتركة.. لكن مع هذا الزخم اإليجابي، نسجل، 
السيد الو3ير املحترم، جملة من املالحظات القادحة في هذا املشروع 

الطموح.

وتجاو3ا لولوج النبش في إرادة النخب من عدمها في ورش اإلصالح، 
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هناك مشاكل منها الشواهد، التي ما3الت تفتح نقاشا عموميا ناضجا، 
ثم عدم الحكامة في تو3يع نخب التمثيليات، مثال نأخذ مجلس املدينة 
للدار البيضاء 147 مستشار ومجلس الجهة تقريبا 7 ماليين ديال الناس 

.75

فأقول في الختام، السيد الو3ير املحترم، هنا نؤكد على ضرورة املزيد 
من الحياد االيجابي للسلطة حتى نكون بالفعل مع عرس حقيقي يحتفل 
به كل املغاربة، عرس تتجسد فيه كل اإلرادات، وتلتحم فيه كل قوى 
البالد ألن التنزيل على أرض الواقع هو املهم، بمعنى هذا وفق حكامة 
وعدالة ونزاهة وحياد ومحاسبة، هي الضمانات األخالقية والقانونية 

والسياسية إلفرا3 نخب حقيقية تقطع مع املا�سي.

شكرا السيد الرئيس.

اوسيد ضئيس الجلسة:

شكرا لك السيد املستشار، وإذا لم يكن هنالك أي متدخل على 
أية مجموعة، فسأنتقل مباشرة إلى عرض املشروع للتصويت، وإذا لم 
تكن اآلن بعدما سحب الفريق الفيدرالي تعديالته وإذا لم تكن هنالك 
تعديالت بخصوص املشروع، مشروع القانون التنظيمي رقم 111.14 
الذي يتعلق بالجهات، فيمكننا أن نعرض، طبعا ربحا للوقت، بدل من 
أن نعرض املواد مادة مادة ونطرحها للتصويت، سنطرحها من أول مادة 
إلى آخر مادة، وإذا لم تكن هنالك تعديالت للمالءمة من طرف الحكومة.

إذن بالنسبة لقانون الجهات املشروع رقم 111.14، نعرض املواد 
من املادة رقم 1 إلى املادة 256، مادة مادة بطبيعة الحالة، ونصوت 

عليها باإلجماع.

هذا بالنسبة للقانون التنظيمي للجهات، إذن نكون بهذا صادقنا.. 
صادق املجلس وافق مجلس املستشارين على مشروع قانون تنظيمي 

رقم 111.14 يتعلق بالجهات.

وننتقل مباشرة لعرض.. هنالك نقطة نظام؟

تفضل ال�سي الحاج. تفضل ال�سي

املستش ض اوسيد اوعربي الحب�شي:

في الفريق الفيدرالي امتنع على مشروع القانون التنظيمي املتعلق 
بالجهات داخل اللجنة، وبالتالي انسحابا مع وقفنا حتى داخل الجلسة 

العامة نمتنع على مشروع القانون التنظيمي للجهات.

اوسيد ضئيس الجلسة:

إذن املشروع الذي كنا طرحناه للتصويت، قلنا واش فيه تصويت 
باإلجماع، إذا لم تكن فيه تعديالت، سألناكم، قلنا على أنه هل فيه 
تعديالت ال من طرف البرملان أو من طرف الحكومة، فقلتم على أنه بعد 
سحب تعديالت الفريق الفيدرالي لم تعد هنالك تعديالت، وبالتالي، 

طرحناه للتصويت، فصوتم على أنه باإلجماع.

ال، بال ما نصفقو، أ ال�سي شكيل، هللا يخليك، عالش كنصفقو؟ 
تفضل أ ال�سي .

املستش ض اوسيد اوعربي حب�شي:

احنا العتبار واحد، عدم تمثيلية الحركة النقابية داخل الجهات، 
القانون  مشروع  عن  نمتنعو  أننا  كافي  مبرر  بوحدو  هذا  غير..  هذا 
التنظيمي للجهات، وبالتالي ما يمكنش احنا نتناقضو مع مواقفنا، ما 

بغيناش نقدمو تعديالت كاملة رأفة بالحكومة وبنا وبنا جميعا.

هذا هو، وبالتالي، احنا موقفنا هو هذا، ما يمكنش نغيروه، انسجاما 
مع موقفنا داخل اللجنة.

اوسيد ضئيس الجلسة:

اعتبرنا  احنا  أنفسنا،  مع  منسجمين  لنكون  تصويتنا  نعتبر  إذن، 
على أنه التصويت تم باإلجماع، ولكن ربما هذا الخلط جاء لكوننا لم 
نسمع برأيكم أنكم تمتنعون عن التصويت بالنسبة لهذا مشروع قانون 

املتعلق بالجهات.

أنه صادق املجلس على مشروع قانون.. سنعد  إذن، نقول على 
ناقص..  أنه  على  ونقول  األصوات  سنعد  الحالة،  هذه  في  األصوات 

تفضل، ال�سي األنصاري.

املستش ض اوسيد محمد األنص ضي:

شكرا اوسيد اورئيس.

أعتقد أنه في هذه الحالة، إذا كان هناك من له رغبة في االمتناع 
أو التصويت بالرفض، عليكم، كرئاسة، أن تعرضوا مشروع القانون 
برمته للتصويت وصافي، هذا هو، وذيك الساعة، كل واحد غادي يعبر 

على املوقف ديالو.

اوسيد ضئيس الجلسة:

هذا هو املقصود، هذا هو اللي قلت، على أنه سنعرض.. ألنه ما 
سيصوت  أنه  على  يتمسك  يقول  الذي  الفيدرالي  للفريق  انتبهناش 
باالمتناع. أراد أن يتجاوب الفريق، ما غاديش يصوت بالرفض، ولكنني 
مرة أخرى، سأعرض مشروع القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق 

بالجهات للتصويت.

املصوتون على مشروع القانون من املادة رقم 1 إلى املادة 256، 
أعرضه للتصويت، تفضل ال�سي األمين.

ما تشركوش معانا الكالم باش ما تغلطوناش، راه هاذ ال�سي باش 
كنوقعو في أسميتو.. واحد تيقول اإلجماع، وحدين..

إذن، املوافقون على املشروع= 52.
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حسبتيني أنا؟ صافي 52؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون=1

إذن، قلنا وافق مجلس املستشارين على مشروع قانون تنظيمي رقم 
111.14 يتعلق بالجهات بهذا العدد من األصوات.

املوافقون= 52؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون= 1.

وأنتقل مباشرة لعرض مشروع قانون قم 112.14 يتعلق بالعماالت 
واألقاليم للتصويت كذلك.

أعرض فيه تعديالت، وردت، جميع التعديالت التي قدمت حول 
املشروع تم سحبها. بالنسبة للحكومة، لست أدري هل كانت لها تعديالت 

للمالءمة، ليست لها تعديالت للمالءمة من طبيعة الحال.

إذن، أعرض مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعماالت 
واألقاليم للتصويت. وأعرض املواد من املادة رقم 1 إلى املادة 228.

املصوتون، يااله، التصويت، التصويت.

املوافقون على هذه املواد من املادة 1 إلى 228.

املوافقون= 24.

شوف، هللا يخليكم، راه كاين السيد األمين غير باش ما يقول لنا 
حتى �سي واحد أكثر وال أقل. ال، غير سمحوا لي، هللا يخليكم، ألنه كاين 
اللي مسؤول عن التصويت. انتوما غير رفعوا يديكم، هذا هو اللي في 
نظري خاصكم تديروا، أما باش تحسبوا راه غادي يولي الحساب كل 

واحد.. 24 ها هو تأكد أنه 24.

املوافقون= 24؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون= 31.

هللا يخليكم، خليوا السيد األمين يضبط الحساب.

قانون  مشروع  على  إذن  املستشارين  مجلس  وافق  إذن  أنتقل.. 
تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعماالت واألقاليم ب:

املوافقون= 24

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون= 31.

وهو  الثالث  التنظيمي  القانون  مشروع  لعرض  مباشرة  أنتقل 
القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، وفيه 283 مادة، 

ليست فيه طبعا تعديالت ال من فرق األغلبية وال من فرق املعارضة وال 
من طرف الحكومة.

إذن، أعرض.. السيد الو3ير، ما عندكومش �سي تعديل للمالءمة في 
هذا املوضوع هذا، ألنه كان تقال..

إذن أعرض املواد من املادة رقم 1 إلى املادة 283 للتصويت.

املوافقون= 25؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون= 34.

رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  على  املستشارين  مجلس  وافق  إذن 
113.14 يتعلق بالجماعات ب:

املوافقون= 25؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون= 34.

إذن، بهذا نكون قد أنهينا املناقشة والتصديق واملوافقة على هذه 
املشاريع الثالث.

شكرا لجميع من ساهم في هذه الجلسة. 

وضفعت الجلسة.

ملحقI: املداخالت املكت بة املسلمة ورئ سة الجلسة:

اوق ن 6  مشروع  ملن قشة  األغلبية  فرق  ب سم  مداخلة   . 
اوتنظيمي ضقم 111.14 يتعلق ب لجه ت.

بسم هللا اورحمن اورحيم.

اوسيد اورئيس،

اوس دة او 3ضاء،

اوسيدات واوس دة املستش ضو6،

املستشارين  بمجلس  األغلبية  فرق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
بمناسبة مناقشة مشروع القانون التنظيمي املتعلق بالجهات.

وفي البداية، فإننا نسجل بإيجاب كافة الجهود التي تم بذلها قصد 
الجاللة  لصاحب  السامية  للتوجيهات  تنفيذا  الجهوية،  بنظام  الرقي 
امللك محمد السادس، نصره هللا، في سياق تنزيل الدستور الجديد، هذا 
الورش الذي أصبح من األوراش اإلستراتيجية لبالدنا، والذي أضحى 
يستأثر باهتمام جميع الفاعلين سواء في امليدان السيا�سي أو الحقوقي 
أو املجتمع املدني، نظرا ملا يهدف إليه من تعزيز للمسار الديمقراطي 
بين  والتناسق  التكامل  من  نوع  وضمان  الوطنية  الوحدة  وصيانة 
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مختلف املناطق واملجاالت، ونعتقد أن هذه اللحظة تعد مفصلية في 
تاريخ بالدنا لكوننا أمام مشروع قانون بأهمية بمكان، يؤسس لجهات 
اململكة املتسمة بتنوعها السوسيو ثقافي واالقتصادي واملجالي، هدفه 
واالستقرار  بالسلم  ينعم  بلد  اجل  من  الهام  التنوع  هذا  استغالل 
والتماسك االجتماعي، وينشد التنمية على جميع مستوياتها في إطار 
التضامن والتكامل بين جميع الجهات، ونحن متأكدون أن إنجاح هذا 
الورش سيمكن بالدنا ال محالة من مواجهة تحدي العوملة والحفاظ 

على هويتنا وأصالتها.

وفي هذا اإلطار نثمن عملية التشاور التي نهجتها الحكومة، ممثلة 
في و3ارة الداخلية مع جميع الفرقاء السياسيين حول مشاريع القوانين 
التنظيمية املتعلقة باالستحقاقات املقبلة، مما أعطى الفرصة للجميع 
للمساهمة فيها وإغمائها رغم أنها ستظل محتاجة إلى تنقيحات وتعديالت 
كلما دعت الضرورة إلى ذلك طبقا للتحوالت السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية.

اوسيد اورئيس،

ولكي تلعب الجهة دورها التنموي، نرى أنه ال بد من تقطيع ترابي 
مالئم لألهداف التنموية، مع األخذ باالعتبار الخصوصيات الجهوية 

واملحلية.

كما تعد االنتخابات النزيهة اآللية الديمقراطية التي تضمن تمثيلية 
السكان ومشاركتهم وتحيط املؤسسات الجهوية بالشرعية، وفي هذا 
الصدد فإننا نعتبر أن اعتماد أسلوب االقتراع املباشر يشكل خطوة 
السياسية  املشاركة  إشكالية  تذليل  في  تساهم  أن  شأنها  من  مهمة 

واالنتخابية.

إن تجربة الجهوية التي جاء بها دستور 92 و 96 عرفت عدة اختالالت 
على مستوى االختصاصات وتداخلها وتشديد الوصاية القبلية والبعدية 
وضعف املوارد املالية والبشرية، إضافة إلى إسناد سلطة التنفيذ إلى غير 
املنتخبين وعدم إصدار النصوص واملراسيم التطبيقية، هذه األسباب 
مجتمعة أدت إلى فشل التجربة الخالية وعدم بلوغها ألهدافها ومراميها.

وفي هذا السياق جاء مشروع الجهة املتقدمة الذي نحن بصدد 
مناقشته كخيار إستراتيجي لتدارك هذه االختالالت ولتحقيق التنمية 
املنشودة، وتدعيم مكانة الالمركزية الجهوية التي تشكل أهم محاور 

دستور 2011.

اوسيد اورئيس،

ال يمكن لنا أن ننكر الجهود الجبارة التي تم بذلها في هذا املشروع 
ال من حيث الشكل وال الجوهر، بحيث يمكن مالحظة عدة مستجدات 
مهمة نسجلها بكل إيجابية تهم التنصيص على التصويت العلني كقاعدة 
التخاذ مقررات املجلس، وكذا النتخاب رئيس املجلس ونوابه واألجهزة 
املساعدة، وتحديد أجل 30 شهرا كحد أق�سى لصدور جميع النصوص 
التنظيمية والتطبيقية املنصوص عليها في هذا املشروع، إضافة إلى 

مراعاة مقاربة النوع والسعي لتحقيق مبدأ املناصفة، وتخصيص رئاسة 
إحدى اللجان للمعارضة وتوسيع حاالت التنافي، هذا فضال عن منع 

الترحال السيا�سي وغيرها من املضامين األخرى التي ال تقل أهمية.

االختصاصات  يخص  فيما  املشروع  هذا  به  جاء  ما  نثمن  كما 
تتسم  ال3الت  لكونها  عليها،  املالحظات  بعض  رغم  للجهات  املمنوحة 
بالعموميات والتداخل مع اختصاصات الدولة وباقي الجماعات الترابية 
األخرى مما يستدعي تدقيق هذه االختصاصات أكثر حتى ال نسقط في 

نفس املؤاخذات السابقة.

وعلى صعيد املوارد املالية والبشرية فإن التفعيل األمثل ملضامين 
هذا املشروع الذي بين أيدينا يستوجب مواكبته بإعادة انتشار املوارد 
البشرية، إذ يجمع الكل أن ضعف هذه املوارد كان السبب األسا�سي في 
عدم نجاح الجهة في أدائها ملهامها وتحقيقها ألهدافها في النظام الحالي، 
فلعل أبر3 مشكل يعترض سبيل الجهات هو مدى وجود موارد بالحجم 

الذي يمكنها من أن تتكفل بما أسند إليها من صالحيات ومهام.

كما أن مشروع الجهوية ال يمكن أن يتقدم دون إصالح جذري لنظام 
الالتركيز اإلداري، لذا أصبح من الضروري إعادة النظر في هيكلة اإلدارة 
املحلية وجعلها أكثر تناسقا وفاعلية، مع إعطائها السلطات التقريرية 
وكافة الوسائل املادية والبشرية وإعادة النظر في اإلطار القانوني املنظم 

لهذا املجال.

ومن هذا املنطلق فإن املغرب أصبح مطالبا بتحقيق إصالح جهوي 
فعلي، يستجيب لتطلعات املجتمع املدني والسيا�سي بمختلف أطيافه 
ومكوناته، مثمنين مبدأ التدرج في تنزيل هذا الخيار الجهوي الذي نعتبره 
ورشا إستراتيجيا يروم بناء مغرب الجهات في ظل وحدة الوطن والتراب، 

مع التأكيد على عناصر وثوابت الوحدة الوطنية املتماسكة واملتجذرة.

اوسيد اورئيس،

اوس دة او 3ضاء،

اوس دة املستش ضو6،

لقد أضحت الجهوية ضرورة اقتصادية وإدارية تفرض نفسها في 
ظل تراكم املشاكل االقتصادية واالجتماعية التي بلغت إلى حد عجز 
الدولة على حلها لوحدها، ال�سيء الذي يفرض تكاثف جهود جميع 
الفاعلين إلنجاح هذه التجربة التي نؤسس لها اآلن حكومة وأحزاب 
سياسية ومجتمع مدني كل من موقعه، واالرتقاء بها إلى نظام أكثر صالبة 
وقدرة على مواجهات تحديات االختالالت الجهوية وتعزيز الالمركزية 
وتقوية الديمقراطية املحلية، مؤمنين في هذا املسار أن بناء جماعات 

ترابية فاعلة ومؤثرة يستلزم تقريب القرار من مستعمليه.

من جهة أخرى، وارتباطا بروح الدستور ومقتضياته، فإننا نالحظ 
أن هناك تعددا في التشريعات املرتبطة بالجماعات الترابية عموما، 

والقوانين االنتخابية املرتبطة بها.
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مدونة  في  تجميعها  على  املستقبل  في  العمل  يتم  أن  كبير  وأملنا 
متكاملة ومتناغمة، وبرؤية إستراتيجية ال تجعلنا نعيد فيها النظر في 
كل مرة، علما أن االستحقاقات االنتخابية ليست غاية في حد ذاتها، 
بل آلية وتمرين ديمقراطي لجعل املجهود السيا�سي في خدمة املجهود 
التنموي، وضمان أوسع مشاركة وإفرا3 نخب قادرة على ترجمة الفلسفة 

الدستورية الجديدة بما يخدم مصلحة الوطن واملواطنين.

شكرا على حسن إصغائكم.

ضقم  ق ن 6  مشروع  ملن قشة  األغلبية  فرق  ب سم  مداخلة   .1
112.14 يتعلق ب وعم الت واألق ويم.

اوسيد اورئيس،

اوس دة او 3ضاء،

اوسيدات واملستش ضين،

يشرفني أن أساهم باسم فرق األغلبية في مناقشة مشروع قانون 
تنظيمي رقم 112.14، يتعلق بالعماالت واألقاليم، وهو مشروع جاء 
في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2001، لتمكين املغرب من منظومة 

متكاملة للحكامة الترابية.

وتأتي أهمية املشروع الذي نحن بصدد مناقشته كذلك، في كونه 
جاء ليعطي الجماعات الترابية املكانة التي تستحقها، والتي منحها إياها 
الدستور الجديد، الذي أكد على ضرورة تنظيم وتدبير الجماعات وفق 
مبادئ التسيير الديمقراطي والحر والتعاون والتضامن وتأمين مشاركة 
الذي يمكن الجماعات  النحو  في تدبير شؤونهم، وذلك على  السكان 
الترابية من املساهمة في تفعيل السياسات العامة للدولة، وفي إعداد 
الترابية  للجماعات  الحقيقي  الدور  إبرا3  وكذا  الترابية،  السياسات 
شابت  التي  الثغرات  وسد  املحلية،  الديمقراطية  املمارسة  وتعميق 
القوانين املعمول بها، وإصالح االختالالت التي أبانت عنها املمارسة، وذلك 
من أجل خلق جماعات ترابية قادرة على تحقيق التنمية الحقيقية التي 

يصبو إليها املواطن املغربي.

اوسيد اورئيس،

اوسيدات واوس دة املستش ضين،

ال جدال في ان النصوص القانونية املنظمة للجماعات الترابية، 
اختصاصات  اعتبارها  يمكن  إيجابية،  عديدة  مقتضيات  تتضمن 
في املجال التنموي، وان تحليل مختلف هذه االختصاصات يبر3 ان 
الجماعات الترابية أصبحت تتمتع بصالحيات واسعة تسمح بالتدخل 
في امليدان التنموي، مما سيمكنها من لعب األدوار املنوطة بها واملتنوعة، 
وذلك في إطار من التناغم والتكامل والتآ3ر مع باقي مكونات منظومة 

الجماعات الترابية األخرى.

املشرع  مكن  األكمل،  الوجه  على  االختصاصات  هذه  وملمارسة 

الجماعات الترابية من عدة آليات وأدوات لتفعيلها، كاملوارد البشرية، 
التخطيط، امليزانية، املرافق العامة، التعاون والشراكات والجبايات.

إشارة  رهن  املوضوعين  املوظفين  من  الهائل  العدد  ورغم  لكن، 
الجماعات، فهي ال تزال في حاجة إلى مزيد من التأطير والتكوين والتحفيز، 
والتو3يع العادل عبر تراب اململكة، خاصة ملا لهذه اآللية من تأثير على 
الترابية )خدمات  ماليين املواطنات واملواطنين من سكان الجماعات 

إدارية متنوعة، جمع النفايات املنزلية، خدمات الشرطة اإلدارية...(.

القانون  منحها  التي  الواسعة  االختصاصات  مقابل  وفي  لكن، 
للجماعات الترابية، فالبد من التفكير في الرفع من امليزانية املخصصة 

لها، إيمانا منا بأنه ال تنمية بدون موارد مالية كافية.

وبالرغم من املالحظات التي عرفها املشروع خالل مناقشته في لجنة 
الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية في مجلس املستشارين، 
فإننا نسجل بإيجاب بعض املقتضيات التي جاء بها املشروع، والتي 
تهدف باألساس إلى تقوية الثقة فيما بين سلطات الوصاية واملنتخبين، 
ورفع الوصاية التقليدية وممارسة الرقابة اإلدارية، إضافة إلى تقوية 
دور القضاء، باعتباره ذو االختصاص في حل النزاعات بين سلطتين 

متوا3يتين ومتوا3نتين.

كما نسجل بإيجاب خضوع هذه الوحدات الترابية للمبادئ العامة 
في التسيير والتدبير املحلي املستمد من روح الدستور ومبادئ الحكامة 

الجيدة.

على  والتي  األغلبية  فرق  نظر  وجهة  والسادة،  السيدات  تلكم، 
أساسها سنصوت باإليجاب على املشروع.

وشكرا على انتباهكم.

بمن سبة  واوديمقراطية  ول حدة  اوفيدضالي  اوفريق  تدخل   .3
من قشة اوق اني6 الجم ع ت اوترابية

اوسيد اورئيس ،

اوسيدات واوس دة او 3ضاء،

اوسيدات واوس دة املستش ضو6،

للوحدة  الفيدرالي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
والديمقراطية ملناقشة مشاريع القوانين:

- مشروع قانون تنظيمي رقم 111.14يتعلق بالجهات؛

- مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14يتعلق بالعماالت واألقاليم؛

- مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14يتعلق بالجماعات.

اوسيد اورئيس،

لقد تحمل الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية مسؤوليته في 
تقديم تعديالت على مشاريع القوانين الثالثة بلغت 90 تعديال.
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وإن كنا نعتز ونفخر بذلك، فإننا نأسف شديد األسف لعدم تجاوب 
الحكومة مع أي منها، رغم أن السيد الو3ير أبدى ضمنيا اتفاقه مع جلها. 

لذا نتساءل ما الضير لو قبلت الحكومة جزء من هذه التعديالت؟

ثلثا أعضائه  ينتخب  الجهة مجلس  يدبر شؤون  أن  اقترحنا  لقد 
باالقتراع العام املباشر والثلث الباقي من ممثلين منتخبين عن الغرف 
املهنية وهيئات املأجورين باالقتراع غير املباشر. لضمان تمثيلية كل من 
هاتين الفئتين ملا لهما من دور فاعل في تدبير الجهات. غير أن الحكومة 
لم تقبل تمثيلية كل من الغرف املهنية وممثلي املأجورين خصوصا أن 
الدستور أفرد مكانة مهمة للحقوق االقتصادية واالجتماعية وأر�سى 

مبدأ املفاوضة الجماعية.

التباري على  ما الذي كان سيضر الحكومة لو قبلت مبدأ حصر 
منصب رئاسة الجهة من بين أحزاب أو اللوائح الثالث األولى؟

وما الذي كان سيضر الحكومة لو قبلت اشتراط مستوى درا�سي عالي 
لتبوء منصب رئاسة الجهة إذ ال يعقل عدم اشتراط املستوى الدرا�سي 
ملنصب هام وحساس يوكل إليه تدبير وتسيير مرافق وموارد الجهة. ما 
الذي كان سيضر الحكومة لو قبلت اشتراط مستوى البكالوريا لتبوء 
منصب رئاسة مجلس العمالة أو اإلقليم؟ ومستوى شهادة االبتدائية 

بالنسبة لرؤساء الجماعات؟

تمييزا  نعتبرها  ال  واملسؤوليات  املناصب  لتبوء  شروط  وضع  إن 
ضد املواطنين، بل لحماية كل من املنتخب واملواطن.من جهة حماية 
املنتخب/ الرئيس كي تكون له دراية بقواعد التسيير والتدبير، ومن جهة 

ثانية حماية مصالح املواطن التي يمكن لها أن تضيع بسبب ذلك.

لقد نص الفصل 19 من الدستور على تمتع الرجل واملرأة، على 
واالقتصادية  والسياسية  املدنية  والحريات  بالحقوق  املساواة،  قدم 
مبدأ  تحقيق  إلى  الدولة  وتسعى  والبيئية،  والثقافية  واالجتماعية 

املناصفة بين الرجال والنساء.

على  القانون  »ينص  أن  على  أكد  الذي   30 الفصل  على  وبناء 
مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج 

الوظائف االنتخابية«.

ووعيا من الفريق الفيدرالي بأهمية التفعيل اإليجابي ملبدأ املناصفة 
وجعله في خدمة التنمية قدمنا تعديالت تتوخى تقوية وتعزيز آليات ولوج 
النساء إلى مراكز القرار في أفق تحقيق املناصفة بين الرجال والنساء، 
وضمان تمثيليتهن تطبيقا ملبدأ املناصفة، وترسيخ وتكريس املشاركة 
لتشجيع  النساء  لفائدة  إرادية  إجراءات  اتخاذ  خالل  من  النسائية 
نراه معقوال وقابال  املقت�سى  االنتخابية. وهذا  الوظائف  إلى  ولوجهن 
للتحقيق في جهات اململكة. إذ ال يمكن لنا أن نقتنع أن في جهة تزيد 
مساحتها على بعض الدول ال نجد فيها امرأة واحدة تتبوأ منصب كاتبة أو 
نائبة كاتب أو رئيسة لجنة من اللجان الدائمة، غير أن الحكومة اعتذرت 

عن قبول هذا التعديل خشية منها أن يكون مقت�سى غير دستوري.

للدستور  مخالفا  يكون  أن  املقت�سى  لهذا  كيف  نتساءل  ونحن 
على  التنصيص  القانون  أهداف  بين  من  جعل  منه   30 والفصل 
»مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في 

ولوج الوظائف االنتخابية«؟

اوسيد اورئيس،

اوس دة او 3ضاء،

مالءمة مع أحكام الفصل 145 من الدستور الذي نص على أن 
رؤساء  وخاصة  الترابية،  الجماعات  رؤساء  والعمال  الوالة  »يساعد 
املجالس الجهوية، على تنفيذ املخططات والبرامج التنموية« اقترحنا 
تعديال جوهريا يعيد االعتبار ملبدأ التخطيط كأسلوب ناجع في البرمجة، 
والذي يمتد على املديين املتوسط والبعيد، وهو غير البرنامج الذي هو 
جزء من مخطط أكبر. واعتبرنا أن املخطط هو خارطة طريق تنطلق 
من تشخيص دقيق للواقع، وتنطوي على رؤية استراتيجية واضحة، 
وأهداف محددة األولويات، يتم تنفيذها عبر برامج وعلى مدى مراحل. 
و3ير  الحكومة على منصب  استغناء  أن  اعتبر  الو3ير  السيد  أن  غير 
التخطيط كافي كرد يعفيه من قبول هذا التعديل. ونعيد بهذه املناسبة 
التأكيد على أن املخططات التنموية ضرورة ألي تخطيط عقالني يتوخى 
النجاعة ويتوسل الحكامة. نأسف كثيرا لعدم تجاوب الحكومة مع هذا 

التعديل.

اوسيد اورئيس،

 إلعطاء ضمانات قانونية للعضو 
ً
لقد أعدنا صياغة املادة 54 كلية

املنتخب بالجهة في الدفاع عن نفسه في مواجهة ادعاء تخليه عن انتمائه 
السيا�سي، واعتبرنا أن التجريد من صفة عضو منتخب بمجلس الجهة، 
كل عضو تخلى عن انتمائه السيا�سي الذي اكتسب باسمه عضوية 

الجهة، أو عن الفريق الذي ينتمي إليه بالجهة.

ولكن ال ينبغي أن تسري أحكام هذه املادة على حاالت طرد العضو 
هذه  به  اكتسب  الذي  الحزب  أو  فيه  كان عضوا  الذي  الفريق  من 
الصفة. لقد قلنا لكم السيد الو3ير تخيلوا معي لو طبقنا هذا املقت�سى 
على البرملان الحالي كم سنجد من برملاني مجرد من هذه الصفة ال حول 
له وال قوة أمام رئيس الحزب. إننا بهذا التعديل نعطي حماية للعضو 
املنتخب. أما إذا تركنا للحزب حق الحد من انتماء العضو فإننا نكرس 

ستالينية عفا عنها الزمان.

ورغم تفهمكم لجدوى هذا التعديل وإقراركم باحتمال أن يطرح 
مشاكل ال حصر لها في املستقبل أثناء املمارسة العملية غير أنكم رفضتم 

قبوله لألسف.

اوسيد اورئيس،

قدمنا تعديال على املادة 72 رفضنا بموجبه أن تتم إقالة رئيس 
املجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج بقرار للسلطة 

الحكومية املكلفة بالداخلية، واعتبرنا مقتضيات هذه املادة تتعارض:
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- مع أحكام الدستور الذي ينص على املساواة بين املواطنين؛

- مع مقتضيات املادة 5 من القانون التنظيمي رقم 59.11 املتعلق 
بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 )21 نوفمبر 

2011(؛

- مع أحكام املادة 66 من هذا القانون التنظيمي الذي يخول للقضاء 
وحده عزل أعضاء املجلس. في حين هذه املادة يكون العزل بمقت�سى 

قرار للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.

ونحن ننتظر رأي املحكمة الدستورية في مطابقة أحكام هذه املادة 
ملقتضيات الدستور.

من جهة أخرى قدمنا تعديل لحذف بعض الشروط التي اعتبرناها 
تعجيزية اشترط املشروع توفرها في الجمعيات التي تقدم العريضة ومنها 
»أن تكون الجمعية متوفرة على فروع قانونية في كل أقاليم الجهة« 
فهل تعتبرون هذا الشرط معقوال السيد الو3ير؟ وأي جمعية هذه 
التي تتوفر على فروع لها في كل أقاليم الجهة؟ وما ذنب تلك الجمعيات 
الوطنية التي اختارت عدم تأسيس فروع لها ومن حقها تقديم عرائض 
في جهة من الجهات، وأعطينا مثاال أثناء تقديم هذا التعديل بجمعيات 
وطنية تشتغل على موضوعة جبر الضرر الجماعي باملناطق التي ذكرت 
في توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة، فهل سيتم منعها من تقديم 

عريضة لرئيس الجهة ال ل�سيء سوى ألنها ال تتوفر على فروع هناك؟

كما وضعنا تعديال من شأنه تقوية الضمانات الدستورية بضمانات 
الشخ�سي  التقدير  العرائض حسب  قبول ورفض  تجعل  قانونية ال 
للرئيس أو مكتب للجهة وإحاطتها بضمانات قانونية، غير أن الحكومة 

رفضت هذا التعديل.

وأن  البد  التشاركية  الديمقراطية  مأسسة  أن  ذلك  في  منطلقنا 
تكون من خالل آليات لتيسير مشاركة الجمعيات في إعداد املشاريع 
لهذه  تعجيزية  شروط  وضع  في  وليس  للتنمية  الجهوية  واملخططات 

املشاركة.

الجهات من  لتمكين  بإضافة اعتمادات مالية  لقد طالبنا كذلك 
أيا من  لعدم قبولها  الحكومة ظلت وفية  أن  قارة، غير  مالية  موارد 
مقترحاتنا، حتى أننا نفكر بجد في جدوى تقديم التعديالت والدفاع عنها 

ما دامت النتيجة محسومة سلفا هو رفض كل التعديالت.

أي استخفاف هذا الذي وصل حد استدعاء أعضاء مجلس النواب 
هذا الصباح للتصويت على هذه املشاريع بعد غد الخميس حتى قبل أن 
يصادق مجلس املستشارين على هذه النصوص، أال نعطي بذلك صورة 

سيئة عن العالقة ما بين املؤسسات الدستورية؟

اوسيد اورئيس،

اوسيدات واوس دة او 3ضاء،

إننا نتطلع إلى إرساء أسس جهوية متقدمة، تكون مدخال لديمقراطية 
اقتصاديا  واملندمجة  املستدامة  للتنمية  ومكرسة  حقيقية  محلية 
واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، ومدخال إلصالح عميق لهياكل الدولة من 
خالل السير الحثيث املتدرج على درب الالمركزية والالتمركز الفعليين 

تجاوبا مع الخطب امللكية السامية ومقتضيات الدستور الجديد.

اوسيد او 3ير،

أملنا  فإن  وتفصيال،  جملة  تعديالتنا  كل  الحكومة  رفضت  وإن 
أكبر في أن تستجيب لجزء من تطلعاتنا في تجربة الجهوية املتقدمة 
كرافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية وقاطرة 
للديمقراطية املحلية. ونأمل أن تسعفنا اإلمكانات واملمارسة امليدانية 
لتجاو3 إشكالية التفاوت االقتصادي بين الجهات، من أجل خلق توا3ن 
ما بين الجهات في االستفادة من مخططات التنمية، والتخفيف من 
التشغيل والسكن والتعليم،  حدة املشاكل االجتماعية على مستوى 

وتكافؤ الفرص في االستفادة من ثمار وخيرات بالدنا.

وفي األخير نطلب من الرئاسة تضمين كل تعديالتنا في املحضر، ولن 
نقدمها في هذه الجلسة مادام مآلها الرفض.
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امللحق II: تعديالت اوفريق اوفيدضالي ول حدة واوديمقراطية ح ل مشروع ق ن 6 تنظيمي ضقم 111.14 يتعلق ب لجه ت

اوتعديل ضقم  :

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

لضمان تمثيلية كل من الغرف املهنية وممثلي 
املأجورين في تدبير الجهات.

امل دة 9

يدبر شؤون الجهة مجلس ينتخب ثلث  أعر ئه 
ب القتراع اوع م املب شر وفق أحكام القانون التنظيمي 
رقم 59.11 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات 
الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 
بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 )21 نوفمبر 2011(، 
واوثلث اوب قي من ممثلي6 منتخبي6 عن اوغرف املهنية 

واملأج ضين ب القتراع غير املب شر.

ممثلي  انتخ ب  كيفية  تنظيمي  نص  ويحدد 
اوغرف املهنية واملأج ضين.

دائمة  ولجان  مكتب  من  املجلس  أجهزة  تتكون 
وكاتب للمجلس ونائبه. 

يتألف مكتب املجلس من رئيس ونواب للرئيس. 

امل دة 9

أعضاؤه  ينتخب  مجلس  الجهة  شؤون  يدبر 
باالقتراع العام املباشر وفق أحكام القانون التنظيمي 
مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الترابية  الجماعات 
رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 )21 

نوفمبر 2011(. 

دائمة  ولجان  مكتب  من  املجلس  أجهزة  تتكون 
وكاتب للمجلس ونائبه. 

يتألف مكتب املجلس من رئيس ونواب للرئيس. 

اوتعديل ضقم 1:
اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

بين  من  الجهة  رئاسة  منصب  على  التباري  حصر   -
أحزاب أو اللوائح الثالث األولى.

لتبوء منصب رئاسة  - اشتراط مستوى درا�سي عالي 
الدرا�سي  املستوى  اشتراط  عدم  يعقل  ال  إذ  الجهة 
ملنصب هام وحساس يوكل إليه تدبير وتسيير مرافق 

وموارد الجهة

امل دة 3 
األعضاء  الجهة  مجلس  رئيس  ملنصب  يترشح 
بكل  الترشيح  لوائح  رأس  على  املرتبون  والعضوات 
رقم  التنظيمي  بالقانون  املحدثة  االنتخابية  الدوائر 
59.11 التي فا3ت بمقاعد داخل املجلس، واملستوفون 

للشروط التالية:
1( أن يكون من بين األحزاب الحاصلة على املراتب 
الثالث األولى بناء على مجموع املقاعد املحصل عليها في 

مجلس الجهة؛
أ6 يك 6 ح صال على شه دة ج معية أو م  يع دوه ؛

أن  املستقلين  اللوائح  من  الالئحة  لرأس  يمكن 
التي  املقاعد  أو فاق عدد  إذا ساوى  للترشيح  يتقدم 
 
ً
حصلت عليها الئحته عدد مقاعد الحزب املرتب ثالثا

بناء على الفقرة السابقة.
اسمه  يرد  الذي  املترشح  الالئحة  برأس  يقصد 
الترتيب  حسب  الترشيح  الئحة  في  األولى  املرتبة  في 

التسلسلي في هذه الالئحة. 
2( أن يرفق طلب الترشيح ......................

امل دة 3 
األعضاء  الجهة  مجلس  رئيس  ملنصب  يترشح 
بكل  الترشيح  لوائح  رأس  على  املرتبون  والعضوات 
رقم  التنظيمي  بالقانون  املحدثة  االنتخابية  الدوائر 
59.11 التي فا3ت بمقاعد داخل املجلس، واملستوفون 

للشروط التالية:
1( أن يكون من بين األحزاب الحاصلة على املراتب 
الخمس األولى بناء على مجموع املقاعد املحصل عليها 

في مجلس الجهة؛
أن  املستقلين  اللوائح  من  الالئحة  لرأس  يمكن 
التي  املقاعد  أو فاق عدد  إذا ساوى  للترشيح  يتقدم 
املرتب  الحزب  مقاعد  عدد  الئحته  عليها  حصلت 

خامسا بناء على الفقرة السابقة.
اسمه  يرد  الذي  املترشح  الالئحة  برأس  يقصد 
الترتيب  حسب  الترشيح  الئحة  في  األولى  املرتبة  في 

التسلسلي في هذه الالئحة. 
2( أن يرفق طلب الترشيح....................
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اوتعديل ضقم 3

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

لضمان تمثيلية النساء تطبيقا ملبدأ املناصفة.

وهذا املقت�شى نراه معق ال وق بال ولتحقيق في 
جه ت اململكة. إذ ال يمكن ون  أ6 نقتنع أ6 في جهة 
تزيد مس حته  على بعض اودول ال نجد فيه  إمرأة 

واحدة تتب ء منصب ك تبة أو ن ئبة ك تب.

امل دة ي1 
وخارج  أعضائه  بين  من  الجهة،  مجلس  ينتخب 
محاضر  بتحرير  إليه  يعهد  كاتبا  املكتب،  أعضاء 
الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على املترشحين 
النسبية  باألغلبية  املجلس،  كاتب  منصب  لشغل 
املخصصة  الجلسة  خالل  الحاضرين  لألعضاء 

النتخاب نواب الرئيس.
في حالة تعادل األصوات، يعلن املترشح األصغر 
عن  يعلن  السن،  في  التعادل  حالة  وفي  فائزا.  سنا 
املترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس 

املجلس.
الشروط  وفق  أيضا،  الجهة  مجلس  ينتخب 
السابقتين،  الفقرتين  في  عليها  املنصوص  والكيفيات 
يكلف  املجلس  لكاتب  نائبا  نفسها،  الجلسة  وخالل 
بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق، على أ6 

يك 6 اوك تب ون ئبه من جنسي6 مختلفي6.

امل دة ي1 
وخارج  أعضائه  بين  من  الجهة،  مجلس  ينتخب 
محاضر  بتحرير  إليه  يعهد  كاتبا  املكتب،  أعضاء 
الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على املترشحين 
النسبية  باألغلبية  املجلس،  كاتب  منصب  لشغل 
املخصصة  الجلسة  خالل  الحاضرين  لألعضاء 

النتخاب نواب الرئيس.
في حالة تعادل األصوات، يعلن املترشح األصغر 
عن  يعلن  السن،  في  التعادل  حالة  وفي  فائزا.  سنا 
املترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس 

املجلس.
الشروط  وفق  أيضا،  الجهة  مجلس  ينتخب 
السابقتين،  الفقرتين  في  عليها  املنصوص  والكيفيات 
يكلف  املجلس  لكاتب  نائبا  نفسها،  الجلسة  وخالل 

بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.

اوتعديل ضقم 6

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

تقوية وتعزيز آليات ولوج النساء إلى مراكز القرار في 
أفق تحقيق املناصفة بين الرجال والنساء.

امل دة 19 
ينتخب املجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج 
أعضاء املكتب، باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين 
باألغلبية  إقالتهما  وتتم  له،  ونائبا  لجنة  لكل  رئيسا 

املطلقة لألصوات املعبر عنها. 
وفي حالة تعادل األصوات، يعلن املترشح األصغر 
عن  يعلن  السن،  في  التعادل  حالة  وفي  فائزا.  سنا 
املترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس 

املجلس.
يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة 
السعي إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء 
املنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور، على أ6 
تخصص وج ب  ضئ سة إحدى هذه اولج 6 على األقل 

ملنتخبة امرأة.
في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا 
املنصب من خارج أعضاء املكتب، يمكن لكل عضو من 

أعضاء املكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس.

امل دة 19 
ينتخب املجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج 
أعضاء املكتب، باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين 
باألغلبية  إقالتهما  وتتم  له،  ونائبا  لجنة  لكل  رئيسا 

املطلقة لألصوات املعبر عنها. 
وفي حالة تعادل األصوات، يعلن املترشح األصغر 
عن  يعلن  السن،  في  التعادل  حالة  وفي  فائزا.  سنا 
املترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس 

املجلس.
يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة 
السعي إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء 

املنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا 
املنصب من خارج أعضاء املكتب، يمكن لكل عضو من 

أعضاء املكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس.
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اوتعديل ضقم ي

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

تنويع طرق اإلشعار بإضافة: 

- البريد أو اإلشعار املباشر

- وسائل االتصال الحديثة

امل دة 38 
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء املجلس سبعة )07( 
وساعة  بتاريخ  الدورة  انعقاد  قبل  األقل  على  أيام 
ومكان انعقاد الدورة يوجه إليهم بالعنوان أو ب س ئل 
االتص ل الحديثة، وبصفة خ صة ب وبريد اإلوكتروني 
واورس ئل اوه تفية، على اوعن وين واألضق م املصرح بها 

لدى مجلس الجهة.
األعمال  بجدول  مرفقا  اإلشعار  هذا  يكون 
والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط 
التي سيتداول املجلس في شأنها خالل كل جلسة، وكذا 

الوثائق ذات الصلة.

امل دة 38 
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء املجلس سبعة )07( 
أيام على األقل قبل انعقاد الدورة بتاريخ وساعة ومكان 
إليهم بالعنوان املصرح به لدى  انعقاد الدورة يوجه 

مجلس الجهة.
األعمال  بجدول  مرفقا  اإلشعار  هذا  يكون 
والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط 
التي سيتداول املجلس في شأنها خالل كل جلسة، وكذا 

الوثائق ذات الصلة.

اوتعديل ضقم ر

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

145 من الدستور  1ـ مالءمة مع أحكام الفصل 
رؤساء  والعمال  الوالة  »يساعد  أن  على  نص  الذي 
الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء املجالس الجهوية، 

على تنفيذ املخطط ت واوبرامج اوتنم ية«.

في  ناجع  كأسلوب  للتخطيط  االعتبار  إعادة  2ـ 
البرمجة؛

املديين  على  التخطيط  يعني  الذي  املخطط 
املتوسط والبعيد، وهو غير البرنامج الذي هو جزء من 

مخطط أكبر.

امل دة ر6 
تتخذ املقررات باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر 
عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط العتمادها 

األغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم: 
1 – مخطط وبرامج اوتنمية الجه ية ؛

2 - التصميم الجهوي إلعداد التراب؛
تغيير  أو  الجهوية  التنمية  شركات  إحداث   -  3
أو  فيه  الزيادة  أو  رأسمالها  في  املساهمة  أو  غرضها 

تخفيضه أو تفويته؛
...........................- 4

امل دة ر6 
تتخذ املقررات باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر 
عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط العتمادها 

األغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم: 
1 - برنامج التنمية الجهوية ؛

2 - التصميم الجهوي إلعداد التراب ؛
تغيير  أو  الجهوية  التنمية  شركات  إحداث   -  3
أو  فيه  الزيادة  أو  رأسمالها  في  املساهمة  أو  غرضها 

تخفيضه أو تفويته ؛
...........................- 4
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اوتعديل ضقم 7

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

- املالءمة مع تعديل سابق يجعل من ثلث أعضاء 
الجهة ممثلين عن األجراء والغرف املهنية؛

- إعطاء ضمانات قانونية للعضو املنتخب بالجهة 
عن  تخليه  ادعاء  مواجهة  في  نفسه  عن  الدفاع  في 

انتمائه السيا�سي أو النقابي؛

- استثناء حاالت الطرد من الحزب أو النقابة من 
تجريد العضو املنتخب من عضوية الجهة.

امل دة 6ي 
يجرد من صفة عر  منتخب بمجلس الجهة، 
اونق بي،  أو  اوسي �شي  انتم ئه  عن  تخلى  كل عر  
اوذي اكتسب ب سمه عر ية الجهة، أو عن اوفريق 

اوذي ينتمي إويه ب لجهة.
طرد  ح الت  على  امل دة  هذه  أحك م  تسري  وال 

اوعر  من اوفريق اوذي ك 6 عر ا فيه.
اآلتية  ولمقتري ت  اوتجريد  مسطرة  تخرع 

بعده:
إذا ت صل ضئيس مجلس الجهة بإشع ض من أحد 
أعر ء املجلس أو من ضئيس فريق أو من أي جهة من 
فيه  يح ط  االنتم ء،  عن  ب وتخلي  املعنية  الجه ت 
 بتخلي عر  من املجلس خالل مدة انتدابه عن 

ً
علم 

انتم ئه اوسي �شي أو اونق بي أو اوفريق اوذي ينتمي 
من  ولتأكد  املجلس  مكتب  على  األمر  يعرض  إويه، 

واقعة اوتخلي من عدمه .
على  بن ء  املجلس  ضئيس  ي جه  اوغرض،  ووهذا 
املعني،  ولعر    

ً
 مكت ب 

ً
استفس ضا املكتب  مداوالت 

ويطلب منه تأكيد أو نفي مرم 6 اإلشع ض، وذوك 
داخل أجل عشرة )3 ( أي م من ت صله ب الستفس ض.
داخل  املعني،  اوعر   استدع ء  يمكنه  كم    
أجل خمسة )ي( أي م من ت ضيخ اوت صل برّده على 
عن  تخليه  عن  املترتبة  وآلث ض  وتنبيهه  االستفس ض، 

انتم ئه.
تبلغ املراسالت وفق وس ئل اوتبليغ اوق ن نية.

املحكمة  إلى  اولج ء  املعنية  وألطراف  ويمكن 
اإلداضية قصد اوبت في األمر.

امل دة 6ي 
طبقا ألحكام املادة 20 من القانون التنظيمي رقم 
العضو  يجرد  السياسية،  باألحزاب  املتعلق   29.11
مدة  خالل  تخلى  الذي  الجهة  بمجلس  املنتخب 
ترشح  الذي  السيا�سي  للحزب  االنتماء  االنتداب عن 

باسمه من صفة العضوية في املجلس. 
يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط باملحكمة 
السيا�سي  الحزب  أو  املجلس  رئيس  اإلدارية من قبل 
املحكمة  وتبت  باسمه،  باألمر  املعني  ترشح  الذي 
اإلدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل 

طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها. 
ويعتبر عضو مجلس الجهة من منظور هذا القانون 
ترشح  الذي  الحزب  عن  تخلي  وضعية  في  التنظيمي 
النتماء  حد  وضع  الحزب  هذا  قرر  إذا  منه،  بتزكية 
الطعن  استنفاد مساطر  بعد  إليه،  املنتسب  العضو 

الحزبية والقضائية.

اوتعديل ضقم 8

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

وأعضاء  للرئيس  التام  التفرغ  إمكانية  إلعطاء 
املكتب ملمارسة مهامهم على مستوى الجهة.

امل دة 3ر 
بصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة، يستفيد 
املوظفين  من  عون  أو  موظف  كل  القانون  بحكم 
واألعوان املشار إليهم في املادة 58 أعاله انتخب رئيسا 
ملجلس جهة، بناء على طلب منه، من وضعية اإللحاق 
أو حالة الوضع رهن اإلشارة لدى الجهة. كم  يمكن 
ألعر ء مكتب الجهة االستف دة من هذه او ضعية 

بطلب منهم.
يكون رئيس املجلس أو عر  من أعر ء املكتب 
املادة،  هذه  مدلول  في  اإلشارة،  رهن  وضع  حالة  في 
عندما يظل تابعا إلطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو 
جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا 
ماليا، ويمارس في اآلن نفسه مهام رئيس مجلس الجهة 

أو عضو من أعضاء املكتب بتفرغ تام.
األحكام  تطبيق  كيفيات  تنظيمي  بنص  تحدد 

املتعلقة بالوضع رهن اإلشارة.

امل دة 3ر 
بصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة، يستفيد 
املوظفين  من  عون  أو  موظف  كل  القانون  بحكم 
واألعوان املشار إليهم في املادة 58 أعاله انتخب رئيسا 
ملجلس جهة، بناء على طلب منه، من وضعية اإللحاق 

أو حالة الوضع رهن اإلشارة لدى الجهة.
يكون رئيس املجلس في حالة وضع رهن اإلشارة، 
في مدلول هذه املادة، عندما يظل تابعا إلطاره بإدارته 
مؤسسة  أو  ترابية  جماعة  أو  عمومية  إدارة  داخل 
اآلن  في  ويمارس  ماليا،  منصبا  بها  ويشغل  عمومية 

نفسه مهام رئيس مجلس الجهة بتفرغ تام.
األحكام  تطبيق  كيفيات  تنظيمي  بنص  تحدد 

املتعلقة بالوضع رهن اإلشارة.
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اوتعديل ضقم 9

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

املالءمة مع تعديل سابق.

امل دة  ر 
من  املستفيد  املكتب  أو عر   الرئيس  يحتفظ 
وضعية اإللحاق أو حالة الوضع رهن اإلشارة، داخل 
اإلدارة أو الجماعة الترابية أو املؤسسة العمومية التي 
ينتمي إليها، بجميع حقوقه في األجرة والترقية والتقاعد 
بها  الجاري  واألنظمة  القوانين  في  عليها  املنصوص 

العمل. 
رهن  الوضع  حالة  أو  اإللحاق  وضعية  وتنتهي 
اإلشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة املعني باألمر ملجلس 

الجهة أو عر ية مكتبه  ألي سبب من األسباب.
عند انتهاء وضعية اإللحاق أو حالة الوضع رهن 
بإدارته  سلكه  إلى  تلقائيا  باألمر  املعني  يعاد  اإلشارة، 
األصلية، أو بجماعته الترابية أو بمؤسسته العمومية 

التي ينتمي إليها.

امل دة  ر 
يحتفظ الرئيس املستفيد من وضعية اإللحاق أو 
حالة الوضع رهن اإلشارة، داخل اإلدارة أو الجماعة 
الترابية أو املؤسسة العمومية التي ينتمي إليها، بجميع 
حقوقه في األجرة والترقية والتقاعد املنصوص عليها في 

القوانين واألنظمة الجاري بها العمل. 
رهن  الوضع  حالة  أو  اإللحاق  وضعية  وتنتهي 
اإلشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة املعني باألمر ملجلس 

الجهة ألي سبب من األسباب.
عند انتهاء وضعية اإللحاق أو حالة الوضع رهن 
بإدارته  سلكه  إلى  تلقائيا  باألمر  املعني  يعاد  اإلشارة، 
األصلية، أو بجماعته الترابية أو بمؤسسته العمومية 

التي ينتمي إليها.

اوتعديل ضقم 3 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

ألن مقتضيات هذه املادة تتعارض مع:

بين  املساواة  على  ينص  الذي  الدستور   /1
املواطنين؛

2/ مع مقتضيات املادة 5 من القانون التنظيمي 
مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الترابية  الجماعات 
رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 )21 

نوفمبر 2011(. 

3/ مع أحكام املادة 66 من هذا القانون التنظيمي 
في  املجلس  أعضاء  عزل  وحده  للقضاء  يخول  الذي 
للسلطة  بمقت�سى قرار  العزل  يكون  املادة  حين هذه 

الحكومية املكلفة بالداخلية.

)حذف املادة(

امل دة 71 
ال يجو3 أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء 
الوطن ألي  مقيمون خارج  الذين هم  الجهة  مجلس 
سبب من األسباب. يعلن فورا،بقرار للسلطة الحكومية 
والي  قبل  من  إليها  األمر  رفع  بعد  بالداخلية  املكلفة 
الجهة، عن إقالة رئيس املجلس أو نائبه الذي ثبت بعد 

انتخابه أنه مقيم في الخارج. 

اوتعديل ضقم   

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق

امل دة  8 
تمارس الجهة اختصاصات ذاتية في مجال التنمية 
مخطط  تنفيذ  وتتبع  بإعداد  تقوم  كما  الجهوية، 
اوتنمية الجه ية والتصميم الجهوي إلعداد  وبرامج 

التراب. 

امل دة  8 
تمارس الجهة اختصاصات ذاتية في مجال التنمية 
الجهوية، كما تقوم بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية 

الجهوية والتصميم الجهوي إلعداد التراب.
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اوتعديل ضقم 1 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة.

امل دة 83 
يضع مجلس الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها 
خالل السنة األولى من مدة انتداب املجلس، مخطط 
اوتنمية الجه ية وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه. 

يحدد مخطط اوتنمية الجه ية ملدة ست سنوات 
بتراب  إنجا3ها  أو  برمجتها  املقرر  التنموية  األعمال 
لتحقيق  وكلفتها،  وتوطينها  لنوعيتها  اعتبارا  الجهة، 
مع  وبتنسيق  تشاركي  منهج  ووفق  مستدامة  تنمية 
املصالح  أنشطة  بتنسيق  مكلفا  بصفته  الجهة  والي 

الالممركزة لإلدارة املركزية. 
الجه ية  اوتنمية  مخطط  يتضمن  أن  يجب 
وتحديدا  الجهة  وإمكانيات  لحاجيات  تشخيصا 
ألولوياتها وتقييما ملواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة 
بالسنوات الثالث األولى وأن يأخذ بعين االعتبار مقاربة 

النوع.
الجه ية  اوتنمية  مخطط  يواكب  أن  يتعين 
يعمل  وأن  الدولة  لسياسة  االستراتيجية  التوجهات 
إدماج  يراعي  وأن  الجهوي  املستوى  بلورتها على  على 
التوجهات الواردة في التصميم الجهوي إلعداد التراب، 
والجماعات  الجهة  بين  بشأنها  املتفق  وااللتزامات 
العمومية  واملقاوالت  وهيئاتها  األخرى  الترابية 

والقطاعات االقتصادية واالجتماعية بالجهة. 
عند  الجه ية،  اوتنمية  مخطط  تفعيل  يتم 
االقتضاء، في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي 

املتدخلين.

امل دة 83 
يضع مجلس الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها 
خالل السنة األولى من مدة انتداب املجلس، برنامج 

التنمية الجهوية وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه. 
يحدد برنامج التنمية الجهوية ملدة ست سنوات 
بتراب  إنجا3ها  أو  برمجتها  املقرر  التنموية  األعمال 
لتحقيق  وكلفتها،  وتوطينها  لنوعيتها  اعتبارا  الجهة، 
مع  وبتنسيق  تشاركي  منهج  ووفق  مستدامة  تنمية 
املصالح  أنشطة  بتنسيق  مكلفا  بصفته  الجهة  والي 

الالممركزة لإلدارة املركزية. 
يجب أن يتضمن برنامج التنمية الجهوية تشخيصا 
لحاجيات وإمكانيات الجهة وتحديدا ألولوياتها وتقييما 
ملواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثالث 

األولى وأن يأخذ بعين االعتبار مقاربة النوع.
الجهوية  التنمية  برنامج  يواكب  أن  يتعين 
يعمل  وأن  الدولة  لسياسة  االستراتيجية  التوجهات 
إدماج  يراعي  وأن  الجهوي  املستوى  بلورتها على  على 
التوجهات الواردة في التصميم الجهوي إلعداد التراب، 
والجماعات  الجهة  بين  بشأنها  املتفق  وااللتزامات 
العمومية  واملقاوالت  وهيئاتها  األخرى  الترابية 

والقطاعات االقتصادية واالجتماعية بالجهة. 
عند  الجهوية،  التنمية  برنامج  تفعيل  يتم 
االقتضاء، في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي 

املتدخلين.

اوتعديل ضقم 3 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة 86 
يتعين على الجهة مراعاة مضامين مخطط وبرامج 
اوتنمية الجه ية عند وضع امليزانية في الجزء املتعلق 

بالتجهيز، في حدود مواردها.

امل دة 86 
يتعين على الجهة مراعاة مضامين برنامج التنمية 
الجهوية عند وضع امليزانية في الجزء املتعلق بالتجهيز، 

في حدود مواردها. 

اوتعديل ضقم 6 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة ي8 
يمكن تحيين مخطط اوتنمية الجه ية ابتداء من 

السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.

امل دة ي8 
يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من 

السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.
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اوتعديل ضقم ي 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة ر8 
مخطط  إعداد  مسطرة  تنظيمي  بنص  تحدد 
وتقييمه  وتحيينه  وتتبعه  الجه ية  اوتنمية  وبرامج 

وآليات الحوار والتشاور إلعداده. 

امل دة ر8 
تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج التنمية 
الحوار  وآليات  وتقييمه  وتحيينه  وتتبعه  الجهوية 

والتشاور إلعداده. 

اوتعديل ضقم ر 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة 87 
التراب  إلعداد  الجهوي  التصميم  إعداد  بغية 
اإلدارة  تمد  الجه ية،  اوتنمية  برن مج  ومخطط 
العمومية  واملؤسسات  األخرى  الترابية  والجماعات 
واملقاوالت العمومية الجهة بالوثائق املتوفرة املتعلقة 

بمشاريع التجهيز املراد إنجا3ها بتراب الجهة. 

امل دة 87 
التراب  إلعداد  الجهوي  التصميم  إعداد  بغية 
والجماعات  اإلدارة  تمد  الجهوية،  التنمية  وبرنامج 
واملقاوالت  العمومية  واملؤسسات  األخرى  الترابية 
بمشاريع  املتعلقة  املتوفرة  بالوثائق  الجهة  العمومية 

التجهيز املراد إنجا3ها بتراب الجهة. 

اوتعديل ضقم 7 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة 97 
يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية:

- مخطط وبرامج اوتنمية الجه ية ؛ 
- التصميم الجهوي إلعداد التراب ؛

- إحداث املرافق العمومية التابعة للجهة وطرق 
تدبيرها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل ؛

- تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها. 
- إحداث شركات التنمية الجهوية املشار إليها في 
املساهمة  أو  التنظيمي  القانون  هذا  من   145 املادة 
في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو 

تخفيضه أو تفويته.

امل دة 97 
يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية:

- برنامج التنمية الجهوية ؛ 
- التصميم الجهوي إلعداد التراب ؛

- إحداث املرافق العمومية التابعة للجهة وطرق 
تدبيرها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل ؛

- تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها. 
- إحداث شركات التنمية الجهوية املشار إليها في 
املساهمة  أو  التنظيمي  القانون  هذا  من   145 املادة 
في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو 

تخفيضه أو تفويته.

اوتعديل ضقم 8 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة  3  
يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مداوالت املجلس 
ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير الال3مة لذلك، ولهذا 

الغرض:
الجه ية  اوتنمية  وبرامج  مخطط  ينفذ   -

والتصميم الجهوي إلعداد التراب ؛
- ينفذ امليزانية ؛

الجهة  إدارة  بتنظيم  املتعلقة  القرارات  يتخذ   -
املادة  مقتضيات  مراعاة  مع  اختصاصاتها،  وتحديد 

115 من هذا القانون التنظيمي ؛
عن  أجرة  بإحداث  املتعلقة  القرارات  يتخذ   -

الخدمات املقدمة وبتحديد سعرها ؛
الرسوم  سعر  تحديد  ألجل  القرارات  يتخذ   -
واألتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية 

والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
...............................................................

امل دة  3  
يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مداوالت املجلس 
ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير الال3مة لذلك، ولهذا 

الغرض:
- ينفذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي 

إلعداد التراب ؛
- ينفذ امليزانية ؛

الجهة  إدارة  بتنظيم  املتعلقة  القرارات  يتخذ   -
املادة  مقتضيات  مراعاة  مع  اختصاصاتها،  وتحديد 

115 من هذا القانون التنظيمي ؛
عن  أجرة  بإحداث  املتعلقة  القرارات  يتخذ   -

الخدمات املقدمة وبتحديد سعرها ؛
الرسوم  سعر  تحديد  ألجل  القرارات  يتخذ   -
واألتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية 

والتنظيمية الجاري بها العمل؛
...........................................................
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اوتعديل ضقم 9 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

لتوفير األطر العليا واملوارد البشرية الكفأة للقيام 
باملهام واالختصاصات املوكولة للجهة.

امل دة 33  
للجهة،  اإلدارية  املصالح  املجلس  رئيس  يسير 
على  ويسهر  بها،  للعاملين  التسلسلي  الرئيس  ويعتبر 
تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع املناصب بإدارة 
الجهة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل.
يجو3 لرئيس املجلس تعيين مكلفي6 ب ودضاس ت 
وفق   اإلداضة  من  وديه  يلحق 6  بمهمة  ومكلفي6 
ولنص ص اوتشريعية واوتنظيمية الج ضي به  اوعمل، 
أو يت لى ت ظيفهم مب شرة بم جب عقد، يشتغلون 
واملجلس«  الرئاسة  شؤون  »مدير  إشراف  تحت 
القانون  هذا  من   126 املادة  في  عليه  املنصوص 
التنظيمي على أال يتج و3 عدههم ستة )ر(، وتسري 
إداضة  مل ظفي  األس �شي  اونظ م  مقتري ت  عليهم 
الجم ع ت اوترابية املنص ص عليه في امل دة 17  من 

هذا اوق ن 6 اوتنظيمي.

امل دة 33  
للجهة،  اإلدارية  املصالح  املجلس  رئيس  يسير 
على  ويسهر  بها،  للعاملين  التسلسلي  الرئيس  ويعتبر 
تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع املناصب بإدارة 
الجهة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل.
بمهمة  مكلفين  تعيين  املجلس  لرئيس  يجو3 
إشراف  تحت  يشتغلون   )4( أربعة  اليتجاو3 عددهم 
»مدير شؤون الرئاسة واملجلس« املنصوص عليه في 

املادة 126 من هذا القانون التنظيمي.

اوتعديل ضقم 13

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة ي3  
يتولى الرئيس :

الجه ية  اوتنمية  وبرامج  مخطط  إعداد   -
ملقتضيات  طبقا  التراب  إلعداد  الجهوي  والتصميم 

املادتين 83 و88 من هذا القانون التنظيمي ؛
- إعداد امليزانية ؛

أو  التوريدات  أو  األشغال  صفقات  إبرام   -
الخدمات. 

- رفع الدعاوى القضائية.

امل دة ي3  
يتولى الرئيس :

والتصميم  الجهوية  التنمية  برنامج  إعداد   -
 83 املادتين  ملقتضيات  طبقا  التراب  إلعداد  الجهوي 

و88 من هذا القانون التنظيمي ؛
- إعداد امليزانية ؛

أو  التوريدات  أو  األشغال  صفقات  إبرام   -
الخدمات. 

- رفع الدعاوى القضائية.
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اوتعديل ضقم  1

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة ي   
ال تكون مقررات املجلس التالية قابلة للتنفيذ إال 
بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية املكلفة 
تاريخ  من   )20( يوما  عشرين  أجل  داخل  بالداخلية 

التوصل بها من رئيس املجلس : 
- املقرر املتعلق بمخطط اوتنمية الجه ية؛

- املقرضات املتعلقة برامج اوتنمية الجه ية؛
- املقرر املتعلق بالتصميم الجهوي إلعداد التراب ؛
وتحديد  الجهة  إدارة  بتنظيم  القا�سي  املقرر   -

اختصاصاتها ؛
للمرافق  املفوض  بالتدبير  املتعلقة  املقررات   -

واملنشآت العمومية الجهوية ؛
التنمية  شركات  بإحداث  املتعلقة  املقررات   -

الجهوية ؛
النفقات  على  املالي  الوقع  ذات  املقررات   -
واألتاوى  الرسوم  سعر  تحديد  والسيما  واملداخيل، 
ومختلف الحقوق وتفويت أمالك الجهة وتخصيصها ؛

 .....................................

امل دة ي   
ال تكون مقررات املجلس التالية قابلة للتنفيذ إال 
بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية املكلفة 
تاريخ  من   )20( يوما  عشرين  أجل  داخل  بالداخلية 

التوصل بها من رئيس املجلس : 
- املقرر املتعلق ببرنامج التنمية الجهوية ؛

- املقرر املتعلق بالتصميم الجهوي إلعداد التراب ؛
وتحديد  الجهة  إدارة  بتنظيم  القا�سي  املقرر   -

اختصاصاتها ؛
للمرافق  املفوض  بالتدبير  املتعلقة  املقررات   -

واملنشآت العمومية الجهوية؛
التنمية  شركات  بإحداث  املتعلقة  املقررات   -

الجهوية ؛
النفقات  على  املالي  الوقع  ذات  املقررات   -
واألتاوى  الرسوم  سعر  تحديد  والسيما  واملداخيل، 
ومختلف الحقوق وتفويت أمالك الجهة وتخصيصها؛ 

.....................................

اوتعديل ضقم 11

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

التشاور والتشارك هي الصيغة الواردة في الدستور 
وهما مستوحيان من إعالن الحق في التنمية وأهداف 
التقرير  في  املدني  املجتمع  إلدماج  كآليات  األلفية 

والتنفيذ والتقييم.

يتم  أن  نقترح  وتفعيلها  اللجان  هذه  إلحداث 
تحديدها وتسميتها بنص تنظيمي.

امل دة 7   
هيئات   )3( ثالث  الجهة  مجلس  لدى  تحدث 

استشارية:
- هيئة تش وضية وتش ضكية مع فعاليات املجتمع 
املتعلقة  الجهوية  القضايا  بدراسة  تختص  املدني 
بتفعيل مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ؛

القضايا  بدراسة  تختص  استشارية  هيئة   -
املتعلقة باهتمامات الشباب ؛

الفاعلين  مع  بشراكة  استشارية  هيئة   -
الجهوية  القضايا  بدراسة  تهتم  بالجهة  االقتصاديين 

ذات الطابع االقتصادي. 
يحدد نص تنظيمي تسمية هاته الهيئات وكيفيات 

تأليفها وتسييرها. 

امل دة 7   
هيئات   )3( ثالث  الجهة  مجلس  لدى  تحدث 

استشارية:
املجتمع  فعاليات  مع  بشراكة  استشارية  هيئة   -
املتعلقة  الجهوية  القضايا  بدراسة  تختص  املدني 
بتفعيل مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ؛

القضايا  بدراسة  تختص  استشارية  هيئة   -
املتعلقة باهتمامات الشباب ؛

الفاعلين  مع  بشراكة  استشارية  هيئة   -
الجهوية  القضايا  بدراسة  تهتم  بالجهة  االقتصاديين 

ذات الطابع االقتصادي. 
هاته  تسمية  للمجلس  الداخلي  النظام  يحدد 

الهيئات وكيفيات تأليفها وتسييرها. 
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اوتعديل ضقم 13

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

توفر الجمعية على التأهيل القانوني ملدة تزيد على 
السنتين

واقعا  فروعها  أحد  أو  مقرها  يكون  »أن  حذف: 
بتراب الجهة املعنية بالعريضة؛« و«أن تكون الجمعية 

متوفرة على فروع قانونية في كل أقاليم الجهة«

ألن هناك جمعيات وطنية اختارت عدم تأسيس 
فروع لها ومن حقها تقديم عرائض في جهة من الجهات 

أعطي مثال باملنظمة املغربية لحقوق اإلنسان هي 
تشتغل على موضوعة جبر الضرر الجماعي باملناطق 
واملصالحة،  اإلنصاف  هيئة  توصيات  في  ذكرت  التي 
فهل سيتم منعها من تقديم عريضة لرئيس الجهة ال 

ل�سيء سوى ألنها ال تتوفر على فروع هناك؟؟؟

جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان تشتغل على موضوعات تهم أقاليم الصحراء 

املغربية وليس لها فروعا هناك؟؟

للجمعيات  بالنسبة  تعجيزيا  الشرط  هذا  ويعتبر 
التي ال تتوفر بالضرورة على فروع في كافة أقاليم الجهة.

امل دة  1  
يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء 

الشروط التالية:
- أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة باملغرب 
على  تزيد  ملدة  العمل  به  الجاري  للتشريع  طبقا 
سنتين، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية وألنظمتها 

األساسية؛
- أن تكون في وضعية سليمة إ3اء القوانين واألنظمة 

الجاري بها العمل؛
بتراب  واقعا  فروعها  أحد  أو  مقرها  يكون  أن   -

الجهة املعنية بالعريضة؛
- أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.

امل دة  1  
يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء 

الشروط التالية:
- أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة باملغرب 
طبقا للتشريع الجاري به العمل ملدة تزيد على ثالث 
سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية وألنظمتها 

األساسية ؛
- أن تكون في وضعية سليمة إ3اء القوانين واألنظمة 

الجاري بها العمل ؛
بتراب  واقعا  فروعها  أحد  أو  مقرها  يكون  أن   -

الجهة املعنية بالعريضة ؛
- أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.

- أن تكون الجمعية متوفرة على فروع قانونية في 
كل أقاليم الجهة.

اوتعديل ضقم 16

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

قانونية  بضمانات  الدستورية  الضمانات  تقوية 
التقدير  حسب  العرائض  ورفض  قبول  تجعل  ال 
الشخ�سي للرئيس أو مكتب للجهة وإحاطتها بضمانات 

قانوينة.

امل دة 11  
تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجهة مرفقة 
بالوثائق املثبتة للشروط املنصوص عليها أعاله مقابل 

وصل يسلم فورا.
تحال العريضة من قبل رئيس املجلس إلى مكتب 
املجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط الواردة 

في املادتين 120 أو 121 أعاله، حسب الحالة.
في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال 
املجلس في الدورة العادية املوالية، وتحال إلى اللجنة 
أو اللجان الدائمة املختصة لدراستها قبل عرضها على 
املجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس املجلس الوكيل 
بقبول  الحالة،  للجمعية، حسب  القانوني  املمثل  أو 

العريضة.
مكتب  قبل  من  العريضة  قبول  عدم  حالة  في 
املمثل  أو  الوكيل  تبليغ  الرئيس  على  يتعين  املجلس، 
القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معلال 
داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.
اوق ن ني  املمثل  أو  اوالئحة  و كيل  ويمكن 

ولجمعية اوطعن في قراض اورفض ودى اوقر ء.
والوثائق  العريضة  شكل  تنظيمي  بنص  يحدد 

املثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة.

امل دة 11  
تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجهة مرفقة 
بالوثائق املثبتة للشروط املنصوص عليها أعاله مقابل 

وصل يسلم فورا.
تحال العريضة من قبل رئيس املجلس إلى مكتب 
املجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط الواردة 

في املادتين 120 أو 121 أعاله، حسب الحالة.
في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال 
املجلس في الدورة العادية املوالية، وتحال إلى اللجنة 
أو اللجان الدائمة املختصة لدراستها قبل عرضها على 
املجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس املجلس الوكيل 
بقبول  الحالة،  للجمعية، حسب  القانوني  املمثل  أو 

العريضة.
مكتب  قبل  من  العريضة  قبول  عدم  حالة  في 
املمثل  أو  الوكيل  تبليغ  الرئيس  على  يتعين  املجلس، 
القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معلال 
داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

والوثائق  العريضة  شكل  تنظيمي  بنص  يحدد 
املثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة
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اوتعديل ضقم ي1

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

ألن صيغة املنفعة العامة تنطوي على تمييز ما بين 
الجمعيات

امل دة 1ر  
يمكن للجهات في إطار االختصاصات املخولة لها 
أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع 
اإلدارات العمومية أو املؤسسات العمومية أو الهيئات 
غير الحكومية األجنبية أو الهيئات العمومية األخرى أو 
الجمعي ت املؤسسة طبق  ولتشريع الج ضي به اوعمل 
ملدة تزيد عن سنتي6 اتفاقيات للتعاون أو الشراكة 
من أجل إنجا3 مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة 
ال يقت�سي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع 

للقانون العام أو الخاص.

امل دة 1ر  
يمكن للجهات في إطار االختصاصات املخولة لها 
أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع 
اإلدارات العمومية أو املؤسسات العمومية أو الهيئات 
غير الحكومية األجنبية أو الهيئات العمومية األخرى أو 
الجمعيات املعترف لها بصفة املنفعة العامة اتفاقيات 
للتعاون أو الشراكة من أجل إنجا3 مشروع أو نشاط 
إحداث  إلى  اللجوء  يقت�سي  ال  مشتركة  فائدة  ذي 

شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.

اوتعديل ضقم ر1

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

املخطط  ملصطلح  خاص  تعريف  إضافة  نقترح 
وتمييزه عن البرنامج الذي هو جزء من املخطط.

في  النوع   مقاربة  بإدراج  الجهات  مجالس  إلزام 
برامجها وفي تحديد األهداف واملؤشرات 

للنوع  املستجيبة  امليزانية  مبادئ  وتكريس 
االجتماعي.

امل دة  7  
املخطط ه  خ ضطة طريق تنطلق من تشخيص 
استراتيجية  ضؤية  على  وتنط ي  ول اقع،  دقيق 
واضحة، وأهداف محددة األوو ي ت، يتم تنفيذه  

عبر برامج وعلى مدى مراحل.
البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من املشاريع 
غايات  وفق  محددة  أهداف  به  تقرن  العمليات،  أو 
لقياس  مرقمة  مؤشرات  وكذا  عامة  منفعة  ذات 
النتائج املتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق 
املرتبطة  والجودة  والنجاعة  الفعالية  شروط  من 

باإلنجا3ات.
تضمن أهداف برنامج معين واملؤشرات املتعلقة به 
في مشروع نجاعة األداء املعد من قبل اآلمر بالصرف، 
ويقدم هذا املشروع للجنة املكلفة بامليزانية والشؤون 

املالية والبرمجة.
األهداف  تحديد  في  اون ع  معي ض  إدضاج  يجب 

واملؤشرات املشار إليها أعاله.

امل دة  7  
البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من املشاريع 
غايات  وفق  محددة  أهداف  به  تقرن  العمليات،  أو 
لقياس  مرقمة  مؤشرات  وكذا  عامة  منفعة  ذات 
النتائج املتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق 
املرتبطة  والجودة  والنجاعة  الفعالية  شروط  من 

باإلنجا3ات.
تضمن أهداف برنامج معين واملؤشرات املتعلقة به 
في مشروع نجاعة األداء املعد من قبل اآلمر بالصرف، 
ويقدم هذا املشروع للجنة املكلفة بامليزانية والشؤون 

املالية والبرمجة.
يؤخذ بعين االعتبار معيار النوع في تحديد األهداف 

واملؤشرات املشار إليها أعاله.

اوتعديل ضقم 17

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

حذف بصفة تدريجية وإضافة اعتمادات مالية 
لتمكين الجهات من موارد مالية قارة

امل دة 88  
 141 الفصل  من  األولى  الفقرة  ألحكام  تطبيقا 
من الدستور، ترصد الدولة للجهات، بموجب قوانين 
املالية، نسبا محددة في 5 % من حصيلة الضريبة على 
الشركات، و5 % من حصيلة الضريبة على الدخل، 
و3 % من حصيلة اورريبة على اوقيمة املر فة، 
و20% من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تضاف 
إليها اعتمادات مالية من امليزانية العامة للدولة ال تقل 
عن ملي ض دضهم سن ي  في أفق بلوغ سقف 10 ماليير 

درهم سنة 2021.

امل دة 88  
 141 الفصل  من  األولى  الفقرة  ألحكام  تطبيقا 
من الدستور، ترصد الدولة للجهات، بموجب قوانين 
من   %  5 في  محددة  نسبا  تدريجية،  بصفة  املالية، 
حصيلة الضريبة على الشركات، و5 % من حصيلة 
الرسم  حصيلة  من  و20%  الدخل،  على  الضريبة 
على عقود التأمين، تضاف إليها اعتمادات مالية من 
امليزانية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 10 ماليير 

درهم سنة 2021.
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اوتعديل ضقم 18

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة 97  
يتولى رئيس املجلس تحضير امليزانية.

يتعين إعداد امليزانية على أساس برمجة تمتد على 
ثالث )3( سنوات ملجموع موارد وتكاليف الجهة طبقا 
البرمجة كل  وتحين هذه  الجه ية،  اوتنمية  ملخطط 

سنة ملالءمتها مع تطور املوارد والتكاليف.
السلطة  من  باقتراح  يتخذ  بمرسوم  يحدد 
إعداد  وآجال  مسطرة  بالداخلية  املكلفة  الحكومية 

هذه البرمجة.

امل دة 97  
يتولى رئيس املجلس تحضير امليزانية.

يتعين إعداد امليزانية على أساس برمجة تمتد على 
ثالث )3( سنوات ملجموع موارد وتكاليف الجهة طبقا 
لبرنامج التنمية الجهوية، وتحين هذه البرمجة كل سنة 

ملالءمتها مع تطور املوارد والتكاليف.
السلطة  من  باقتراح  يتخذ  بمرسوم  يحدد 
إعداد  وآجال  مسطرة  بالداخلية  املكلفة  الحكومية 

هذه البرمجة.

اوتعديل ضقم 19

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

إيداع تقرير لجنة التق�سي لدى مكتب املجلس؛
إمكانية إحالة تقرير اللجنة على القضاء من قبل 

رئيس الجهة. 

امل دة 118 
يمكن للمجلس، بطلب من نصف عدد األعضاء 
املزاولين مهامهم على األقل، أن يشكل لجنة للتق�سي 

حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة. 
تكون  وقائع  في  للتق�سي  لجان  تكوين  يجو3  وال 
املتابعات  هذه  دامت  ما  قضائية،  متابعات  موضوع 
جارية. وتنتهي مهمة كل لجنة للتق�سي، سبق تكوينها، 
اقتضت  التي  الوقائع  في  قضائي  تحقيق  فتح  فور 

تشكيلها.
أعمالها  وتنتهي  بطبيعتها،  مؤقتة  التق�سي  لجان 
بإيداع تقريرها لدى مكتب املجلس، وعند االقتر ء، 

بإح وته على اوقر ء من قبل ضئيس الجهة.
تأليف  للمجلس كيفيات  الداخلي  النظام  يحدد 

هذه اللجان وطريقة تسييرها.
تعد هذه اللجنة تقريرا حول املهمة التي أحدثت 
هذا  ويناقش  األكثر،  على  شهر  ظرف  في  أجلها  من 
في شأن توجيه  يقرر  الذي  املجلس  التقرير من قبل 

نسخة منه إلى املجلس الجهوي للحسابات.

امل دة 118 
يمكن للمجلس، بطلب من نصف عدد األعضاء 
املزاولين مهامهم على األقل، أن يشكل لجنة للتق�سي 

حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة. 
تكون  وقائع  في  للتق�سي  لجان  تكوين  يجو3  وال 
املتابعات  هذه  دامت  ما  قضائية،  متابعات  موضوع 
جارية. وتنتهي مهمة كل لجنة للتق�سي، سبق تكوينها، 
اقتضت  التي  الوقائع  في  قضائي  تحقيق  فتح  فور 

تشكيلها.
أعمالها  وتنتهي  بطبيعتها،  مؤقتة  التق�سي  لجان 

بإيداع تقريرها لدى املجلس.
تأليف  للمجلس كيفيات  الداخلي  النظام  يحدد 

هذه اللجان وطريقة تسييرها.
تعد هذه اللجنة تقريرا حول املهمة التي أحدثت 
هذا  ويناقش  األكثر،  على  شهر  ظرف  في  أجلها  من 
في شأن توجيه  يقرر  الذي  املجلس  التقرير من قبل 

نسخة منه إلى املجلس الجهوي للحسابات.

اوتعديل ضقم 33

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

على  الحصول  حق  واملواطنين  للمواطنات 
واملؤسسات  اإلدارة  حو3ة  في  املوجودة  املعلومات 
املنتخبة، ولتيسير ولوجهم لجميع املعطيات وتوسيع 
مشاركتهم في الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية 

واالجتماعية للجهة

امل دة ر16 
يجب على الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، 
اعتماد التقييم ألدائها واملراقبة الداخلية واالفتحاص 

وتقديم حصيلة تدبيرها. 
التقييم  تقارير  دراسة  ببرمجة  الجهة  تقوم 
جدول  في  الحصيلة  وتقديم  واملراقبة  واالفتحاص 
أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل 
اوفص ل  طبق  ألحك م  العموم  عليها  ليطلع  املالئمة 
آضاء  نشر  على  واوعمل  اودست ض  من  و33  و17  ر 
والجمعي ت  وامل اطني6  امل اطن ت  وتعرض ت 

واملقرضات عبر م قع اوكتروني خ ص ب لجهة.

امل دة ر16 
يجب على الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، 
اعتماد التقييم ألدائها واملراقبة الداخلية واالفتحاص 

وتقديم حصيلة تدبيرها. 
التقييم  تقارير  دراسة  ببرمجة  الجهة  تقوم 
جدول  في  الحصيلة  وتقديم  واملراقبة  واالفتحاص 
أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل 

املالئمة ليطلع عليها العموم.



عدد31 - 126رمضان14361 )113يوليو201513( الجريدة الرسمية للبرملان183  

اوتعديل ضقم  3

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

تصدر  واملراسيم  التنظيمية  النصوص  جميع 
في أجل 18 شهرا من نشر هذا القانون التنظيمي في 
الجريدة الرسمية لضمان حسن تطبيق مضامين هذا 

القانون التنظيمي.

امل دة 1ي1 
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ 
عن  الرسمي  اإلعالن  لتاريخ  املوالي  اليوم  من  ابتداء 
النتائج النهائية لالنتخابات املتعلقة بمجالس الجهات 
التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة 
الرسمية، ويستمر الوالي عامل العمالة أو اإلقليم مقر 
الجهة في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل 
الجهة وصرف نفقاتها، وفقا ألحكام املادة الثانية من 
القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات 
املحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 
بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، برسم 

ميزانية 2015.
تصدر كل النصوص التنظيمية املنصوص عليها 
ثم نية  أقصاه  أجل  في  التنظيمي  القانون  هذا  في 
عشر )8 ( شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة 

الرسمية.
من  ابتداء  تنسخ  السابقة،  األحكام  مراعاة  مع 

التاريخ نفسه:
بتنظيم  املتعلق   47.96 رقم  القانون  أحكام   -
الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 

بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 )2 فبراير 1997( ؛
- األحكام املطبقة على الجهة الواردة في القانون 

رقم 45.08 السالف الذكر.

امل دة 1ي1 
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ 
عن  الرسمي  اإلعالن  لتاريخ  املوالي  اليوم  من  ابتداء 
النتائج النهائية لالنتخابات املتعلقة بمجالس الجهات 
التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة 
الرسمية، ويستمر الوالي عامل العمالة أو اإلقليم مقر 
الجهة في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل 
الجهة وصرف نفقاتها، وفقا ألحكام املادة الثانية من 
القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات 
املحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 
بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، برسم 

ميزانية 2015.
تصدر كل النصوص التنظيمية املنصوص عليها 
في هذا القانون التنظيمي في أجل أقصاه ثالثون شهرا 

ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
من  ابتداء  تنسخ  السابقة،  األحكام  مراعاة  مع 

التاريخ نفسه:
بتنظيم  املتعلق   47.96 رقم  القانون  أحكام   -
الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 

بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 )2 فبراير 1997( ؛
- األحكام املطبقة على الجهة الواردة في القانون 

رقم 45.08 السالف الذكر.

امللحقIII1:1تعديالت اوفريق اوفيدضالي ول حدة واوديمقراطية املتشبث به  ح ل مشروع ق ن 6 تنظيمي ضقم1112.141يتعلق ب وعم الت واألق ويم

اوتعديل ضقم  

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

- حصر التباري على منصب رئاسة مجلس العمالة 
أو اإلقليم من بين أحزاب أو اللوائح الثالث األولى.

مستوى  على  يقل  ال  درا�سي  مستوى  اشتراط   -
إذ ال يعقل  لتبوء منصب رئاسة املجلس.  البكالوريا 
عدم اشتراط املستوى الدرا�سي ملنصب هام وحساس 
يوكل إليه تدبير وتسيير مرافق وموارد مجلس العمالة 

أو اإلقليم.

امل دة 1  
أو اإلقليم  العمالة  يترشح ملنصب رئيس مجلس 
األعضاء والعضوات املرتبون على رأس لوائح الترشيح 
واملستوفون  املجلس  داخل  بمقاعد  فا3ت  التي 

للشروط التالية:
1ـ أن يكون من بين اللوائح الحاصلة على املراتب 
الثالث األولى بناء على مجموع املقاعد املحصل عليها في 

مجلس العمالة أو اإلقليم.
2 - أ6 يك 6 ح صال على شه دة اوبك و ضي  أو م  

يع دوه ؛
يمكن لرأس الئحة من لوائح املستقلين أن يتقدم 
للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد املقاعد التي حصلت 
 بناء على 

ً
عليها الئحته عدد مقاعد الحزب املرتب ثالثا

الفقرة السابقة. 
اسمه  يرد  الذي  املترشح  الالئحة  برأس  يقصد 
الترتيب  حسب  الترشيح  الئحة  في  األولى  املرتبة  في 

التسلسلي في هذه الالئحة. 
من  مسلمة  بتزكية  الترشيح  طلب  يرفق  أن  ـ   3

الحزب السيا�سي الذي ينتمي إليه.

امل دة 1  
أو اإلقليم  العمالة  يترشح ملنصب رئيس مجلس 
األعضاء والعضوات املرتبون على رأس لوائح الترشيح 
واملستوفون  املجلس  داخل  بمقاعد  فا3ت  التي 

للشروط التالية:
1ـ أن يكون من بين اللوائح الحاصلة على املراتب 
الخمس األولى بناء على مجموع املقاعد املحصل عليها 

في مجلس العمالة أو اإلقليم.
يمكن لرأس الئحة من لوائح املستقلين أن يتقدم 
للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد املقاعد التي حصلت 
عليها الئحته عدد مقاعد الحزب املرتب خامسا بناء 

على الفقرة السابقة. 
اسمه  يرد  الذي  املترشح  الالئحة  برأس  يقصد 
الترتيب  حسب  الترشيح  الئحة  في  األولى  املرتبة  في 

التسلسلي في هذه الالئحة. 
من  مسلمة  بتزكية  الترشيح  طلب  يرفق  أن  ـ   2

الحزب السيا�سي الذي ينتمي إليه.
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اوتعديل ضقم 1

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

لضمان تمثيلية النساء تطبيقا ملبدأ املناصفة.

امل دة 16 
ينتخب مجلس العمالة أو اإلقليم، من بين أعضائه 
وخارج أعضاء املكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر 
الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على املترشحين 
النسبية  باألغلبية  املجلس،  كاتب  منصب  لشغل 
املخصصة  الجلسة  خالل  الحاضرين  لألعضاء 

النتخاب نواب الرئيس.
في حالة تعادل األصوات، يعلن املترشح األصغر 
عن  يعلن  السن،  في  التعادل  حالة  وفي  فائزا.  سنا 
املترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس 

املجلس.
وفق  أيضا،  اإلقليم  أو  العمالة  مجلس  ينتخب 
الفقرتين  في  عليها  املنصوص  والكيفيات  الشروط 
السابقتين، وخالل الجلسة نفسها، نائبا لكاتب املجلس 
يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق على 

أ6 يك 6 اوك تب ون ئبه من جنسي6 مختلفي6.

امل دة 16 
ينتخب مجلس العمالة أو اإلقليم، من بين أعضائه 
وخارج أعضاء املكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر 
الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على املترشحين 
النسبية  باألغلبية  املجلس،  كاتب  منصب  لشغل 
املخصصة  الجلسة  خالل  الحاضرين  لألعضاء 

النتخاب نواب الرئيس.
في حالة تعادل األصوات، يعلن املترشح األصغر 
عن  يعلن  السن،  في  التعادل  حالة  وفي  فائزا.  سنا 
املترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس 

املجلس.
وفق  أيضا،  اإلقليم  أو  العمالة  مجلس  ينتخب 
الفقرتين  في  عليها  املنصوص  والكيفيات  الشروط 
لكاتب  نائبا  نفسها،  الجلسة  وخالل  السابقتين، 
املجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه 

عائق.

اوتعديل ضقم 3

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

تقوية وتعزيز آليات ولوج النساء إلى مراكز القرار في 
أفق تحقيق املناصفة بين الرجال والنساء.

امل دة 17 
ينتخب املجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج 
أعضاء املكتب، باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين 
باألغلبية  إقالتهما  وتتم  له،  ونائبا  لجنة  لكل  رئيسا 

املطلقة لألصوات املعبر عنها. 
وفي حالة تعادل األصوات، يعلن املترشح األصغر 
عن  يعلن  السن،  في  التعادل  حالة  وفي  فائزا.  سنا 
املترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس 

املجلس.
يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة 
السعي إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء 
املنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور، على أ6 
تخصص وج ب  ضئ سة إحدى هذه اولج 6 على األقل 

ملنتخبة امرأة.
في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا 
املنصب من خارج أعضاء املكتب، يمكن لكل عضو من 

أعضاء املكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس.

امل دة 17 
ينتخب املجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج 
أعضاء املكتب، باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين 
باألغلبية  إقالتهما  وتتم  له،  ونائبا  لجنة  لكل  رئيسا 

املطلقة لألصوات املعبر عنها.
في حالة تعادل األصوات، يعلن املترشح األصغر 
عن  يعلن  السن،  في  التعادل  حالة  وفي  فائزا.  سنا 
املترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس 

املجلس.
يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة 
السعي إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء 

املنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا 
املنصب من خارج أعضاء املكتب، يمكن لكل عضو من 

أعضاء املكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس.



عدد31 - 126رمضان14361 )113يوليو201513( الجريدة الرسمية للبرملان181  

اوتعديل ضقم 6

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

تنويع طرق اإلشعار:
- البريد أو اإلشعار املباشر

- استعمال وسائل االتصال الحديثة

امل دة ر3 
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء املجلس )7( أيام على 
األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة بتاريخ وساعة ومكان 
إليهم  يوجه  مكتوب  إشعار  بواسطة  الدورة  انعقاد 
وبصفة  الحديثة،  االتص ل  ب س ئل  أو  بالعنوان 
خ صة ب وبريد اإلوكتروني واورس ئل اوه تفية، على 
اوعن وين واألضق م املصرح به لدى مجلس العمالة أو 

اإلقليم.
األعمال  بجدول  مرفقا  اإلشعار  هذا  يكون 
والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط 
التي سيتداول املجلس في شأنها خالل كل جلسة، وكذا 

الوثائق ذات الصلة.

امل دة ر3 
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء املجلس )7( أيام على 
األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة بتاريخ وساعة ومكان 
إليهم  يوجه  مكتوب  إشعار  بواسطة  الدورة  انعقاد 

بالعنوان املصرح به لدى مجلس العمالة أو اإلقليم.
األعمال  بجدول  مرفقا  اإلشعار  هذا  يكون 
والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط 
التي سيتداول املجلس في شأنها خالل كل جلسة، وكذا 

الوثائق ذات الصلة.

اوتعديل ضقم ي

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

من   145 الفصل  أحكام  مع  مالءمة  1ـ 
الدستور الذي نص على أن »يساعد الوالة 
على  الترابية،  الجماعات  رؤساء  والعمال 

تنفيذ املخططات والبرامج التنموية«.

كأسلوب  للتخطيط  االعتبار  إعادة  2ـ 
ناجع في البرمجة؛

على  التخطيط  يعني  الذي  املخطط 
البرنامج  املتوسط والبعيد، وهو غير  املديين 

الذي هو جزء من مخطط أكبر.

امل دة 66 
تتخذ املقررات باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر 
عنها ماعدا في القضايا بعده، التي يشترط العتمادها 

األغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم :
1- مخطط وبرامج اوتنمية للعمالة أو اإلقليم ؛

أو  غرضها  تغيير  أو  التنمية  شركات  إحداث   -2
املساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو تخفيضه أو 

تفويته ؛
3- طرق تدبير املرافق العمومية التابعة للعمالة أو 

اإلقليم ؛
4- الشراكة مع القطاع الخاص ؛

االختصاصات  بممارسة  املتعلقة  العقود   -5
املشتركة.......

امل دة 66 
تتخذ املقررات باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر 
عنها ماعدا في القضايا بعده، التي يشترط العتمادها 

األغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم :
1-  برنامج التنمية للعمالة أو اإلقليم ؛

أو  غرضها  تغيير  أو  التنمية  شركات  إحداث   -2
املساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو تخفيضه أو 

تفويته ؛
3- طرق تدبير املرافق العمومية التابعة للعمالة أو 

اإلقليم ؛
4- الشراكة مع القطاع الخاص ؛

االختصاصات  بممارسة  املتعلقة  العقود   -5
املشتركة.......
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اوتعديل ضقم ر

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للعضو  قانونية  ضمانات  إعطاء   -
الدفاع عن  في  اإلقليم  أو  بالعمالة  املنتخب 
انتمائه  عن  تخليه  ادعاء  مواجهة  في  نفسه 

السيا�سي أو النقابي؛
الحزب  من  الطرد  حاالت  استثناء   -
من  املنتخب  العضو  تجريد  من  النقابة  أو 

عضوية العمالة أو اإلقليم.

امل دة 1ي 
يجرد من صفة عر  منتخب بمجلس اوعم وة 
أو اإلقليم، كل عر  تخلى عن انتم ئه اوسي �شي أو 
اونق بي، اوذي اكتسب ب سمه عر ية اوعم وة أو 
اإلقليم، أو عن اوفريق اوذي ينتمي إويه ب وعم وة أو 

اإلقليم.
طرد  ح الت  على  امل دة  هذه  أحك م  تسري  وال 

اوعر  من اوفريق اوذي ك 6 عر ا فيه.
اآلتية  ولمقتري ت  اوتجريد  مسطرة  تخرع 

بعده:
اإلقليم  أو  اوعم وة  مجلس  ضئيس  ت صل  إذا 
بإشع ض من أحد أعر ء املجلس أو من ضئيس فريق أو 
من أي جهة من الجه ت املعنية ب وتخلي عن االنتم ء، 
 بتخلي عر  من املجلس خالل مدة 

ً
يح ط فيه علم 

انتدابه عن انتم ئه اوسي �شي أو اونق بي أو اوفريق 
اوذي ينتمي إويه، يعرض األمر على مكتب املجلس 

ولتأكد من واقعة اوتخلي من عدمه .
على  بن ء  املجلس  ضئيس  ي جه  اوغرض،  ووهذا 
املعني،  ولعر    

ً
 مكت ب 

ً
استفس ضا املكتب  مداوالت 

ويطلب منه تأكيد أو نفي مرم 6 اإلشع ض، وذوك 
داخل أجل عشرة )3 ( أي م من ت صله ب الستفس ض.
داخل  املعني،  اوعر   استدع ء  يمكنه  كم    
أجل خمسة )ي( أي م من ت ضيخ اوت صل برّده على 
عن  تخليه  عن  املترتبة  وآلث ض  وتنبيهه  االستفس ض، 

انتم ئه.
تبلغ املراسالت وفق وس ئل اوتبليغ اوق ن نية.

املحكمة  إلى  اولج ء  املعنية  وألطراف  ويمكن 
اإلداضية قصد اوبت في األمر.

امل دة 1ي 
طبقا ألحكام املادة 20 من القانون التنظيمي رقم 
العضو  يجرد  السياسية،  باألحزاب  املتعلق   29.11
املنتخب بمجلس العمالة أو اإلقليم الذي تخلى خالل 
الذي  للحزب  السيا�سي  االنتماء  عن  االنتداب  مدة 

ترشح باسمه من صفة العضوية في املجلس.
يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط باملحكمة 
السيا�سي  الحزب  أو  املجلس  رئيس  اإلدارية من قبل 
املحكمة  وتبت  باسمه،  باألمر  املعني  ترشح  الذي 
اإلدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل 

طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها.
ويعتبر عضو مجلس العمالة أو اإلقليم من منظور 
الحزب  تخلي عن  في وضعية  التنظيمي  القانون  هذا 
الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد 
إليه، بعد استنفاد مساطر  املنتسب  العضو  النتماء 

الطعن الحزبية والقضائية.

اوتعديل ضقم 7

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

وأعضاء  للرئيس  التام  التفرغ  إمكانية  إلعطاء 
أو  العمالة  مستوى  على  مهامهم  ملمارسة  املكتب 

اإلقليم.

امل دة 8ي 
املخالفة،  األحكام  جميع  عن  النظر  بصرف 
من  عون  أو  موظف  كل  القانون  بحكم  يستفيد 
أعاله   56 املادة  في  إليهم  املشار  واألعوان  املوظفين 
انتخب رئيسا ملجلس عمالة أو إقليم، بناء على طلب 
منه، من وضعية اإللحاق أو الوضع رهن اإلشارة لدى 
العمالة أو اإلقليم. كم  يمكن ألعر ء مكتب اوعم وة 

أو اإلقليم االستف دة من هذه او ضعية بطلب منهم.
يكون رئيس املجلس في حالة وضع رهن اإلشارة، 
في مدلول هذه املادة عندما يضل تابعا إلطاره بإدارته 
مؤسسة  أو  ترابية  جماعة  أو  عمومية  إدارة  داخل 
اآلن  في  ويمارس  ماليا،  منصبا  بها  ويشغل  عمومية 
نفسه مهام رئيس مجلس العمالة أو اإلقليم أو عر  

من أعر ء املكتب بتفرغ تام.
األحكام  تطبيق  كيفيات  تنظيمي  بنص  تحدد 

املتعلقة بالوضع رهن اإلشارة.

امل دة 8ي 
املخالفة،  األحكام  جميع  عن  النظر  بصرف 
من  عون  أو  موظف  كل  القانون  بحكم  يستفيد 
أعاله   56 املادة  في  إليهم  املشار  واألعوان  املوظفين 
انتخب رئيسا ملجلس عمالة أو إقليم، بناء على طلب 
منه، من وضعية اإللحاق أو الوضع رهن اإلشارة لدى 

العمالة أو اإلقليم.
يكون رئيس املجلس في حالة وضع رهن اإلشارة، 
في مدلول هذه املادة عندما يضل تابعا إلطاره بإدارته 
مؤسسة  أو  ترابية  جماعة  أو  عمومية  إدارة  داخل 
اآلن  في  ويمارس  ماليا،  منصبا  بها  ويشغل  عمومية 
نفسه مهام رئيس مجلس العمالة أو اإلقليم بتفرغ تام.

األحكام  تطبيق  كيفيات  تنظيمي  بنص  تحدد 
املتعلقة بالوضع رهن اإلشارة.
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اوتعديل ضقم 8

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

املالءمة مع تعديل سابق.

امل دة 9ي 
من  املستفيد  املكتب  أو عر   الرئيس  يحتفظ 
وضعية اإللحاق أو حالة الوضع رهن اإلشارة، داخل 
اإلدارة أو الجماعة الترابية أو املؤسسة العمومية التي 
ينتمي إليها، بجميع حقوقه في األجرة والترقية والتقاعد 
بها  الجاري  واألنظمة  القوانين  في  عليها  املنصوص 

العمل.
رهن  الوضع  حالة  أو  اإللحاق  وضعية  وتنتهي 
اإلشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة املعني باألمر ملجلس 
العمالة أو اإلقليم أو عر ية مكتبه  ألي سبب من 

األسباب.
عند انتهاء وضعية اإللحاق أو حالة الوضع رهن 
بإدارته  سلكه  إلى  تلقائيا  باألمر  املعني  يعاد  اإلشارة، 
األصلية، أو بجماعته الترابية أو بمؤسسته العمومية 

التي ينتمي إليها.

امل دة 9ي 
يحتفظ الرئيس املستفيد من وضعية اإللحاق أو 
حالة الوضع رهن اإلشارة، داخل اإلدارة أو الجماعة 
الترابية أو املؤسسة العمومية التي ينتمي إليها، بجميع 
حقوقه في األجرة والترقية والتقاعد املنصوص عليها في 

القوانين واألنظمة الجاري بها العمل.
رهن  الوضع  حالة  أو  اإللحاق  وضعية  وتنتهي 
اإلشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة املعني باألمر ملجلس 

العمالة أو اإلقليم ألي سبب من األسباب.
عند انتهاء وضعية اإللحاق أو حالة الوضع رهن 
بإدارته  سلكه  إلى  تلقائيا  باألمر  املعني  يعاد  اإلشارة، 
األصلية، أو بجماعته الترابية أو بمؤسسته العمومية 

التي ينتمي إليها.

اوتعديل ضقم 9

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

ألن مقتضيات هذه املادة تتعارض مع:
بين  املساواة  على  ينص  الذي  الدستور   /1

املواطنين؛
2/ مع مقتضيات املادة 5 من القانون التنظيمي 
مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الترابية  الجماعات 
رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 )21 

نوفمبر 2011(. 
3/ مع أحكام املادة 66 من هذا القانون التنظيمي 
في  املجلس  أعضاء  عزل  وحده  للقضاء  يخول  الذي 
للسلطة  بمقت�سى قرار  العزل  يكون  املادة  حين هذه 

الحكومية املكلفة بالداخلية.

)حذف املادة(

امل دة 73 
ال يجو3 أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء 
مجلس العمالة أو اإلقليم الذين هم مقيمون خارج 

الوطن ألي سبب من األسباب.
املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  فورا  يعلن 
بالداخلية، بعد رفع األمر إليها من قبل عامل العمالة 
أو اإلقليم، عن إقالة رئيس املجلس أو نائبه الذي ثبت 

بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج.
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اوتعديل ضقم 3 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

145 من الدستور  1ـ مالءمة مع أحكام الفصل 
رؤساء  والعمال  الوالة  »يساعد  أن  على  نص  الذي 
املخطط ت واوبرامج  تنفيذ  الترابية، على  الجماعات 

اوتنم ية«.
في  ناجع  كأسلوب  للتخطيط  االعتبار  إعادة  2ـ 

البرمجة؛
املديين  على  التخطيط  يعني  الذي  املخطط 
املتوسط والبعيد، وهو غير البرنامج الذي هو جزء من 

مخطط أكبر.

امل دة 83 
إشراف  تحت  اإلقليم،  أو  العمالة  مجلس  يضع 
رئيس مجلسها خالل السنة األولى من انتداب املجلس، 
مخطط التنمية للعمالة أو لإلقليم وتعمل على تتبعه 

وتحيينه وتقييمه.
ملدة  اإلقليم  أو  للعمالة  اوتنمية  مخطط  يحدد 
ست سنوات األعمال التنموية املقرر برمجتها أو إنجا3ها 
وتوطينها  لنوعيتها  اعتبارا  اإلقليم،  أو  العمالة  بتراب 
وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي 
وبتنسيق مع عامل العمالة أو اإلقليم بصفته مكلفا 

بتنسيق أنشطة املصالح الالممركزة لإلدارة املركزية.
أو  للعمالة  اوتنمية  مخطط  يتضمن  أن  يجب 
أو  العمالة  وإمكانيات  لحاجيات  تشخيصا  اإلقليم 
ونفقاتها  ملواردها  وتقييما  اإلقليم وتحديدا ألولوياتها 
التقديرية الخاصة بالسنوات الثالث األولى وأن يأخذ 

بعين االعتبار مقاربة النوع.

امل دة 83 
إشراف  تحت  اإلقليم،  أو  العمالة  مجلس  يضع 
رئيس مجلسها خالل السنة األولى من انتداب املجلس، 
برنامج التنمية للعمالة أو لإلقليم وتعمل على تتبعه 

وتحيينه وتقييمه.
يحدد برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم ملدة ست 
إنجا3ها  أو  برمجتها  املقرر  التنموية  األعمال  سنوات 
وتوطينها  لنوعيتها  اعتبارا  اإلقليم،  أو  العمالة  بتراب 
وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي 
وبتنسيق مع عامل العمالة أو اإلقليم بصفته مكلفا 

بتنسيق أنشطة املصالح الالممركزة لإلدارة املركزية.
يجب أن يتضمن برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم 
اإلقليم  أو  العمالة  وإمكانيات  لحاجيات  تشخيصا 
وتحديدا ألولوياتها وتقييما ملواردها ونفقاتها التقديرية 
بعين  يأخذ  وأن  األولى  الثالث  بالسنوات  الخاصة 

االعتبار مقاربة النوع.

اوتعديل ضقم   

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة

امل دة  8 
يمكن تحيين مخطط اوتنمية للعمالة أو اإلقليم 

ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.

امل دة  8 
اإلقليم  أو  العمالة  تنمية  برنامج  تحيين  يمكن 

ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.

اوتعديل ضقم 1 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق

امل دة 81 
مخطط  إعداد  مسطرة  تنظيمي  بنص  تحدد 
اوتنمية للعمالة أو اإلقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه، 

وآليات الحوار والتشاور إلعداده.

امل دة 81 
تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج تنمية 
العمالة أو اإلقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه، وآليات 

الحوار والتشاور إلعداده.

اوتعديل ضقم 3 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق

امل دة 83 
بغية إعداد مخطط اوتنمية للعمالة أو اإلقليم، 
واملؤسسات  األخرى  الترابية  والجماعات  اإلدارة  تمد 
واملقاوالت العمومية مجلس العمالة أو اإلقليم بالوثائق 
املتوفرة املتعلقة باملشاريع املراد إنجا3ها بتراب العمالة 

أو اإلقليم داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

امل دة 83 
اإلقليم،  أو  العمالة  تنمية  برنامج  إعداد  بغية 
واملؤسسات  األخرى  الترابية  والجماعات  اإلدارة  تمد 
واملقاوالت العمومية مجلس العمالة أو اإلقليم بالوثائق 
املتوفرة املتعلقة باملشاريع املراد إنجا3ها بتراب العمالة 

أو اإلقليم داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
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اوتعديل ضقم 6 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق

امل دة 86 
مخطط  تنفيذ  على  اإلقليم  أو  العمالة  تعمل 
الـمتعددة  البرمجة  وفق  اإلقليم  أو  للعمالة  التنمية 
هذا  من   175 املادة  في  عليها  املنصوص  السنوات 

القانون التنظيمي.

امل دة 86 
تعمل العمالة أو اإلقليم على تنفيذ برنامج تنمية 
العمالة أو اإلقليم وفق البرمجة الـمتعددة السنوات 
القانون  هذا  من   175 املادة  في  عليها  املنصوص 

التنظيمي.

اوتعديل ضقم ي 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق

امل دة 91 
القضايا  في  اإلقليم  أو  العمالة  مجلس  يتداول 

التالية :
- مخطط وبرامج تنمية العمالة أو اإلقليم ؛

وتحديد  اإلقليم  أو  العمالة  إدارة  تنظيم   -
اختصاصاتها ؛

أو  للعمالة  التابعة  العمومية  املرافق  إحداث   -
اإلقليم وطرق تدبيرها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري 

بها العمل ؛
- إحداث شركات التنمية املشار إليها في املادة 122 
من هذا القانون التنظيمي، أو املساهمة في رأسمالها 
أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو 

تفويته.

امل دة 91 
القضايا  في  اإلقليم  أو  العمالة  مجلس  يتداول 

التالية :
- برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم ؛

وتحديد  اإلقليم  أو  العمالة  إدارة  تنظيم   -
اختصاصاتها ؛

أو  للعمالة  التابعة  العمومية  املرافق  إحداث   -
اإلقليم وطرق تدبيرها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري 

بها العمل ؛
- إحداث شركات التنمية املشار إليها في املادة 122 
من هذا القانون التنظيمي، أو املساهمة في رأسمالها 
أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو 

تفويته.

اوتعديل ضقم ر 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق

امل دة ي9 
بتنفيذ  اإلقليم  أو  العمالة  مجلس  رئيس  يقوم 
التدابير  جميع  ويتخذ  ومقرراته،  املجلس  مداوالت 

الال3مة لذلك، ولهذا الغرض :
- ينفذ مخطط وبرامج تنمية العمالة أو اإلقليم؛

- ينفذ امليزانية؛
- يتخذ القرارات املتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو 
اإلقليم وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات 

املادة 109 من هذا القانون التنظيمي؛
...................................

امل دة ي9 
بتنفيذ  اإلقليم  أو  العمالة  مجلس  رئيس  يقوم 
التدابير  جميع  ويتخذ  ومقرراته،  املجلس  مداوالت 

الال3مة لذلك، ولهذا الغرض :
- ينفذ برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم؛

- ينفذ امليزانية؛
- يتخذ القرارات املتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو 
اإلقليم وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات 

املادة 109 من هذا القانون التنظيمي؛
...................................
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اوتعديل ضقم 7 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

لتوفير األطر العليا واملوارد البشرية الكفأة للقيام 
باملهام واالختصاصات املوكولة للعمالة أو اإلقليم.

امل دة 97 
يسير رئيس املجلس املصالح اإلدارية للعمالة أو 
اإلقليم، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر 
على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع املناصب 
بإدارة العمالة أو اإلقليم طبقا للنصوص التشريعية 

والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجو3 لرئيس املجلس تعيين مكلفي6 ب ودضاس ت 
وفق   اإلداضة  من  وديه  يلحق 6  بمهمة  ومكلفين 
ولنص ص اوتشريعية واوتنظيمية الج ضي به  اوعمل، 
أو يت لى ت ظيفهم مب شرة بم جب عقد، يشتغلون 
واملجلس«  الرئاسة  شؤون  »مدير  إشراف  تحت 
القانون  هذا  من   120 املادة  في  عليه  املنصوص 
التنظيمي على أال يتج و3 عدههم ستة )ر(، وتسري 
إداضة  مل ظفي  األس �شي  اونظ م  مقتري ت  عليهم 
الجم ع ت اوترابية املنص ص عليه في امل دة 17  من 

هذا اوق ن 6 اوتنظيمي.

امل دة 97 
يسير رئيس املجلس املصالح اإلدارية للعمالة أو 
اإلقليم، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر 
على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع املناصب 
بإدارة العمالة أو اإلقليم طبقا للنصوص التشريعية 

والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجو3 لرئيس املجلس تعيين مكلفين بمهمة اثنين 
شؤون  “مدير  إشراف  تحت  يشتغالن  األكثر  على 
الرئاسة واملجلس” املنصوص عليه في املادة 120 من 

هذا القانون التنظيمي.

اوتعديل ضقم 8 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة 99 
يتولى الرئيس :

- إعداد مخطط وبرامج تنمية العمالة أو اإلقليم 
طبقا ملقتضيات املادة 80 من هذا القانون التنظيمي ؛

- إعداد امليزانية ؛
أو  التوريدات  أو  األشغال  صفقات  إبرام   -

الخدمات؛
- رفع الدعاوى القضائية.
- رفع الدعاوى القضائية.

امل دة 99 
يتولى الرئيس :

طبقا  اإلقليم  أو  العمالة  تنمية  برنامج  إعداد   -
ملقتضيات املادة 80 من هذا القانون التنظيمي؛

- إعداد امليزانية؛
أو  التوريدات  أو  األشغال  صفقات  إبرام   -

الخدمات؛
- رفع الدعاوى القضائية.
- رفع الدعاوى القضائية.

اوتعديل ضقم 9 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة 39  
ال تكون مقررات املجلس التالية قابلة للتنفيذ إال 
بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو اإلقليم، 
داخل أجل عشرين )20( يوما من تاريخ التوصل بها من 

رئيس املجلس :
- املقرر املتعلق بمخطط تنمية العمالة أو اإلقليم؛
- املقرضات املتعلقة ببرامج تنمية العمالة أو اإلقليم؛
 - املقرر القا�سي بتنظيم إدارة العمالة أو اإلقليم.......

امل دة 39  
ال تكون مقررات املجلس التالية قابلة للتنفيذ إال 
بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو اإلقليم، 
داخل أجل عشرين )20( يوما من تاريخ التوصل بها من 

رئيس املجلس :
- املقرر املتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو اإلقليم؛

- املقرر املتعلق بامليزانية ؛
- املقرر القا�سي بتنظيم إدارة العمالة أو اإلقليم.......
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اوتعديل ضقم 13

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

قانونية  بضمانات  الدستورية  الضمانات  تقوية 
التقدير  حسب  العرائض  ورفض  قبول  تجعل  ال 
اإلقليم  أو  العمالة  مكتب  أو  للرئيس  الشخ�سي 

وإحاطتها بضمانات قانونية.

امل دة ر   
أو  العمالة  مجلس  رئيس  لدى  العريضة  تودع 
املنصوص  للشروط  املثبتة  بالوثائق  مرفقة  اإلقليم 

عليها أعاله مقابل وصل يسلم فورا.
تحال العريضة من قبل رئيس املجلس إلى مكتب 
للشروط  استيفاءها  من  يتحقق،  الذي  املجلس 

الواردة......
في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال 

املجلس في الدورة العادية املوالية،.......
مكتب  قبل  من  العريضة  قبول  عدم  حالة  في 
املجلس، يتعين على الرئيس، تبليغ الوكيل أو املمثل 
الرفض  بقرار  الحالة،  حسب  للجمعية،  القانوني 
معلال داخل أجل شهرين )2( ابتداء من تاريخ توصله 

بالعريضة.
اوق ن ني  املمثل  أو  اوعريرة  و كيل  ويمكن 

ولجمعية اوطعن في قراض اورفض ودى اوقر ء.
يحدد بنص تنظيمي شكل......

امل دة ر   
أو  العمالة  مجلس  رئيس  لدى  العريضة  تودع 
املنصوص  للشروط  املثبتة  بالوثائق  مرفقة  اإلقليم 

عليها أعاله مقابل وصل يسلم فورا.
تحال العريضة من قبل رئيس املجلس إلى مكتب 
للشروط  استيفاءها  من  يتحقق،  الذي  املجلس 

الواردة......
في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال 

املجلس في الدورة العادية املوالية،.......
مكتب  قبل  من  العريضة  قبول  عدم  حالة  في 
املجلس، يتعين على الرئيس، تبليغ الوكيل أو املمثل 
الرفض  بقرار  الحالة،  حسب  للجمعية،  القانوني 
معلال داخل أجل شهرين )2( ابتداء من تاريخ توصله 

بالعريضة.
يحدد بنص تنظيمي شكل......

اوتعديل ضقم  1

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

ألن صيغة املنفعة العامة تنطوي على تمييز ما بين 
الجمعيات

امل دة  6  
يمكن للعماالت أو األقاليم، في إطار االختصاصات 
املخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية 
أخرى أو مع اإلدارات العمومية أو املؤسسات العمومية 
أو الهيئات غير الحكومية األجنبية أو الهيئات العمومية 
األخرى أو الجمعيات املؤسسة طبق  ولتشريع الج ضي 
به اوعمل ملدة تزيد عن سنتي6 اتفاقيات للتعاون أو 
الشراكة من أجل إنجا3 مشروع أو نشاط ذي فائدة 
مشتركة ال يقت�سي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري 

خاضع للقانون العام أو الخاص. 

امل دة  6  
يمكن للعماالت أو األقاليم، في إطار االختصاصات 
املخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية 
أخرى أو مع اإلدارات العمومية أو املؤسسات العمومية 
أو الهيئات غير الحكومية األجنبية أو الهيئات العمومية 
األخرى أو الجمعيات املعترف لها بصفة املنفعة العامة 
اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجا3 مشروع أو 
نشاط ذي فائدة مشتركة ال يقت�سي اللجوء إلى إحداث 

شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص. 
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اوتعديل ضقم 11

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

نقترح تعريفا خاصا ملصطلح املخطط وتمييزه عن 
البرنامج الذي هو جزء من املخطط.

في  النوع   مقاربة  بإدراج  الجهات  مجالس  إلزام 
برامجها وفي تحديد األهداف واملؤشرات 

للنوع  املستجيبة  امليزانية  مبادئ  وتكريس 
االجتماعي.

امل دة 3ي  
املخطط ه  خ ضطة طريق تنطلق من تشخيص 
استراتيجية  ضؤية  على  وتنط ي  ول اقع،  دقيق 
واضحة، وأهداف محددة األوو ي ت، يتم تنفيذه  

عبر برامج وعلى مدى مراحل.
البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من املشاريع 
أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات 
النتائج  لقياس  مرقمة  مؤشرات  وكذا  عامة  منفعة 
التحقق  قصد  للتقييم  ستخضع  والتي  املتوخاة، 
املرتبطة  والجودة  والنجاعة  الفعالية  شروط  من 

باإلنجا3ات.
تضمن أهداف برنامج معين واملؤشرات املتعلقة به 
في مشروع نجاعة األداء املعد من قبل اآلمر بالصرف، 
ويقدم هذا املشروع للجنة املكلفة بامليزانية والشؤون 

املالية والبرمجة.
األهداف  تحديد  في  النوع  معيار  إدراج  يجب 

واملؤشرات املشار إليها أعاله.

امل دة 3ي  
البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من املشاريع 
أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات 
النتائج  لقياس  مرقمة  مؤشرات  وكذا  عامة  منفعة 
التحقق  قصد  للتقييم  ستخضع  والتي  املتوخاة، 
املرتبطة  والجودة  والنجاعة  الفعالية  شروط  من 

باإلنجا3ات.
تضمن أهداف برنامج معين واملؤشرات املتعلقة به 
في مشروع نجاعة األداء املعد من قبل اآلمر بالصرف، 
ويقدم هذا املشروع للجنة املكلفة بامليزانية والشؤون 

املالية والبرمجة.
يؤخذ بعين االعتبار معيار النوع في تحديد األهداف 

واملؤشرات املشار إليها أعاله.

اوتعديل ضقم 13

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة ي7  
يتولى رئيس املجلس تحضير امليزانية.

تمتد  برمجة  أساس  على  امليزانية  إعداد  يتعين 
على ثالث )3( سنوات ملجموع موارد وتكاليف العمالة 
أو اإلقليم طبقا ملخطط اوتنمية للعمالة أو اإلقليم، 
وتحين هذه البرمجة كل سنة ملالءمتها مع تطور املوراد 

والتكاليف.
السلطة  من  باقتراح  يتخذ  بمرسوم  يحدد 
البرمجة  هذه  مضمون  بالداخلية  املكلفة  الحكومية 

وكيفيات إعدادها.

امل دة ي7  
يتولى رئيس املجلس تحضير امليزانية.

تمتد  برمجة  أساس  على  امليزانية  إعداد  يتعين 
على ثالث )3( سنوات ملجموع موارد وتكاليف العمالة 
أو اإلقليم طبقا لبرنامج التنمية للعمالة أو اإلقليم، 
وتحين هذه البرمجة كل سنة ملالءمتها مع تطور املوراد 

والتكاليف.
السلطة  من  باقتراح  يتخذ  بمرسوم  يحدد 
البرمجة  هذه  مضمون  بالداخلية  املكلفة  الحكومية 

وكيفيات إعدادها.
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اوتعديل ضقم 16

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

إيداع تقرير لجنة التق�سي لدى مكتب املجلس؛
إمكانية إحالة تقرير اللجنة على القضاء من قبل 

رئيس مجلس العمالة أو اإلقليم

امل دة ر13 
يمكن ملجلس العمالة أو اإلقليم بطلب من نصف 
عدد األعضاء املزاولين مهامهم على األقل، أن يشكل 
لجنة للتق�سي حول مسألة تهم تدبير شؤون العمالة 

أو اإلقليم.
تكون  وقائع  في  للتق�سي  لجان  تكوين  يجو3  ال 
املتابعات  هذه  دامت  ما  قضائية،  متابعات  موضوع 
جارية. وتنتهي مهمة كل لجنة للتق�سي، سبق تكوينها، 
اقتضت  التي  الوقائع  في  قضائي  تحقيق  فتح  فور 

تشكيلها.
أعمالها  وتنتهي  بطبيعتها،  مؤقتة  التق�سي  لجان 
بإيداع تقريرها لدى مكتب املجلس، وعند االقتر ء، 

بإح وته على اوقر ء من قبل ضئيس املجلس.
تأليف  للمجلس كيفيات  الداخلي  النظام  يحدد 

هذه اللجان وطريقة تسييرها.
تعد هذه اللجنة تقريرا حول املهمة التي أحدثت 
هذا  ويناقش  األكثر،  على  شهر  ظرف  في  أجلها  من 
في شأن توجيه  يقرر  الذي  املجلس  التقرير من قبل 

نسخة منه إلى املجلس الجهوي للحسابات.

امل دة ر13 
يمكن ملجلس العمالة أو اإلقليم بطلب من نصف 
عدد األعضاء املزاولين مهامهم على األقل، أن يشكل 
لجنة للتق�سي حول مسألة تهم تدبير شؤون العمالة 

أو اإلقليم.
تكون  وقائع  في  للتق�سي  لجان  تكوين  يجو3  ال 
املتابعات  هذه  دامت  ما  قضائية،  متابعات  موضوع 
جارية. وتنتهي مهمة كل لجنة للتق�سي، سبق تكوينها، 
اقتضت  التي  الوقائع  في  قضائي  تحقيق  فتح  فور 

تشكيلها.
أعمالها  وتنتهي  بطبيعتها،  مؤقتة  التق�سي  لجان 

بإيداع تقريرها لدى املجلس. 
تأليف  للمجلس كيفيات  الداخلي  النظام  يحدد 

هذه اللجان وطريقة تسييرها.
تعد هذه اللجنة تقريرا حول املهمة التي أحدثت 
هذا  ويناقش  األكثر،  على  شهر  ظرف  في  أجلها  من 
في شأن توجيه  يقرر  الذي  املجلس  التقرير من قبل 

نسخة منه إلى املجلس الجهوي للحسابات.

اوتعديل ضقم ي1

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

على  الحصول  حق  واملواطنين  للمواطنات 
واملؤسسات  اإلدارة  حو3ة  في  املوجودة  املعلومات 
املنتخبة، ولتيسير ولوجهم لجميع املعطيات وتوسيع 
مشاركتهم في الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية 

واالجتماعية للجهة.

امل دة ر 1 
يجب على العمالة أو اإلقليم، تحت إشراف رئيس 
الداخلية  واملراقبة  ألدائها  التقييم  اعتماد  مجلسها، 

واالفتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها.
تقارير  دراسة  ببرمجة  اإلقليم  أو  العمالة  تقوم 
في  الحصيلة  وتقديم  واملراقبة  واالفتحاص  التقييم 
بجميع  التقارير  هذه  وتنشر  مجلسها،  أعمال  جدول 
ألحك م  طبق   العموم  عليها  ليطلع  املالئمة  الوسائل 
اوفص ل ر و17 و33 من اودست ض واوعمل على نشر 

آضاء وتعرض ت امل اطن ت وامل اطني6 والجمعي ت.
خاص  الكتروني  موقع  عبر  املقررات  نشر  يجب 

بمجلس العمالة أو اإلقليم.

امل دة ر 1 
يجب على العمالة أو اإلقليم، تحت إشراف رئيس 
الداخلية  واملراقبة  ألدائها  التقييم  اعتماد  مجلسها، 

واالفتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها.
تقارير  دراسة  ببرمجة  اإلقليم  أو  العمالة  تقوم 
في  الحصيلة  وتقديم  واملراقبة  واالفتحاص  التقييم 
بجميع  التقارير  هذه  وتنشر  مجلسها،  أعمال  جدول 

الوسائل املالئمة ليطلع عليها العموم.
خاص  الكتروني  موقع  عبر  املقررات  نشر  يمكن 

بمجلس العمالة أو اإلقليم.
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اوتعديل ضقم ر1

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

تصدر  واملراسيم  التنظيمية  النصوص  جميع 
في أجل 18 شهرا من نشر هذا القانون التنظيمي في 
الجريدة الرسمية لضمان حسن تطبيق مضامين هذا 

القانون التنظيمي.

امل دة 111 
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ 
عن  الرسمي  اإلعالن  لتاريخ  املوالي  اليوم  من  ابتداء 
النتائج النهائية لالنتخابات املتعلقة بمجالس العماالت 
واألقاليم التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي 
في الجريدة الرسمية. ويستمر عامل العمالة أو اإلقليم 
في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل العمالة 
أو اإلقليم وصرف نفقاتها وفقا ألحكام املادة الثانية من 
القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات 
املحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 
بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، برسم 

ميزانية 2015.
تصدر كل النصوص التنظيمية املنصوص عليها 
ثم نية  أقصاه  أجل  في  التنظيمي  القانون  هذا  في 
عشر )8 ( شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة 

الرسمية.
مع مراعاة األحكام السابقة، تنسخ.....

امل دة 111 
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ 
عن  الرسمي  اإلعالن  لتاريخ  املوالي  اليوم  من  ابتداء 
النتائج النهائية لالنتخابات املتعلقة بمجالس العماالت 
واألقاليم التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي 
في الجريدة الرسمية. ويستمر عامل العمالة أو اإلقليم 
في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل العمالة 
أو اإلقليم وصرف نفقاتها وفقا ألحكام املادة الثانية من 
القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات 
املحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 
بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، برسم 

ميزانية 2015.
تصدر كل النصوص التنظيمية املنصوص عليها 
في هذا القانون التنظيمي في أجل أقصاه ثالثون )30( 

شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
مع مراعاة األحكام السابقة، تنسخ.....

امللحق IV: تعديالت اوفريق اوفدضالي ول حدة واوديمقراطية املتشبث به  ح ل مشروع ق ن 6 تنظيمي ضقم 113.14 يتعلق 
ب لجم ع ت )كم  وافق عليه مجلس اون اب في 6  م ي ي 13(

اوتعديل ضقم  

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

- حصر التباري على منصب رئاسة الجماعة من 
بين أحزاب أو اللوائح الثالث األولى.

رئاسة  منصب  لتبوء  درا�سي  مستوى  اشتراط   -
الجماعة إذ ال يعقل عدم اشتراط املستوى الدرا�سي 
ملنصب يوكل إليه تدبير وتسيير مرافق وموارد الجماعة.

امل دة    
بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها......

ويشترط بالنسبة لألعضاء املنتمين لألحزاب.....
الرئيس......واملستوفون  ملنصب  يترشح   ،....

للشروط التالية:
على  الحاصلة  األحزاب  بين  من  يكون  أن  أوال: 
املراتب اوثالث األولى بناء على مجموع املقاعد املحصل 

عليها في مجلس الجماعة.
يمكن لرأس الئحة من لوائح املستقلين أن يتقدم 
للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد املقاعد التي حصلت 
عليها الئحته عدد مقاعد الحزب املرتب ث وث  بناء على 

الفقرة السابقة.
اسمه  يرد  الذي  املترشح  الالئحة  برأس  يقصد 
الترتيب  حسب  الترشيح  الئحة  في  األولى  املرتبة  في 

التسلسلي في هذه الالئحة.
ثانيا: بالنسبة للمنتمين لألحزاب السياسية، يجب 
الحزب  من  مسلمة  بتزكية  الترشيح  طلب  يرفق  أن 

السيا�سي الذي ينتمي إليه
دضا�شي  مست ى  على  مت فرا  يك 6  أ6  ث وث : 

يتج و3 شه دة نه ية اودضوس االبتدائية.
إذا توفي هذا املترشح....................

امل دة    
بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها......

ويشترط بالنسبة لألعضاء املنتمين لألحزاب.....
الرئيس......واملستوفون  ملنصب  يترشح   ،....

للشروط التالية:
على  الحاصلة  األحزاب  بين  من  يكون  أن  أوال: 
املقاعد  مجموع  على  بناء  األولى  الخمس  املراتب 

املحصل عليها في مجلس الجماعة.
يمكن لرأس الئحة من لوائح املستقلين أن يتقدم 
للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد املقاعد التي حصلت 
عليها الئحته عدد مقاعد الحزب املرتب خامسا بناء 

على الفقرة السابقة.
اسمه  يرد  الذي  املترشح  الالئحة  برأس  يقصد 
الترتيب  حسب  الترشيح  الئحة  في  األولى  املرتبة  في 

التسلسلي في هذه الالئحة.
ثانيا: بالنسبة للمنتمين لألحزاب السياسية، يجب 
الحزب  من  مسلمة  بتزكية  الترشيح  طلب  يرفق  أن 

السيا�سي الذي ينتمي إليه.
إذا توفي هذا املترشح....................
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اوتعديل ضقم 1

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

ملنصب  للترشح  املرأة  أحقية  على  للتنصيص 
رئاسة مجلس الجماعة.

امل دة 3  
لالقتراع  األول  الدور  في  املجلس  رئيس  ينتخب 
املزاولين  واألعر ء  ولعر ات  املطلقة  باألغلبية 
مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه األغلبية، 
املترشحين  بين  الجلسة  في نفس  ثان  يتم إجراء دور 
في  عليها،  املحصل  األصوات  عدد  بحسب  املرتبين، 
الرتبتين األولى والثانية. ويتم االنتخاب في هذه الحالة، 

باألغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم.
املطلقة  األغلبية  أي مترشح على  لم يحصل  إذا 
في  ثالث  دور  إجراء  يتم  مهامهم،  املزاولين  لألعضاء 
نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس باألغلبية النسبية 

لألعضاء الحاضرين.
الثالث  الدور  خالل  األصوات  تعادل  حالة  وفي 
سنا  األصغر  املترشح  يعلن  املجلس،  رئيس  النتخاب 
فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن املترشح 

الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس الجلسة.

امل دة 3  
لالقتراع  األول  الدور  في  املجلس  رئيس  ينتخب 
باألغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم. وإذا لم 
يحصل أي مترشح على هذه األغلبية، يتم إجراء دور 
ثان في نفس الجلسة بين املترشحين املرتبين، بحسب 
األولى  الرتبتين  في  عليها،  املحصل  األصوات  عدد 
باألغلبية  الحالة،  هذه  في  االنتخاب  ويتم  والثانية. 

املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم.
املطلقة  األغلبية  أي مترشح على  لم يحصل  إذا 
في  ثالث  دور  إجراء  يتم  مهامهم،  املزاولين  لألعضاء 
نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس باألغلبية النسبية 

لألعضاء الحاضرين.
الثالث  الدور  خالل  األصوات  تعادل  حالة  وفي 
سنا  األصغر  املترشح  يعلن  املجلس،  رئيس  النتخاب 
فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن املترشح 

الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس الجلسة.

اوتعديل ضقم 3

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

لضمان تمثيلية النساء تطبيقا ملبدأ املناصفة.

امل دة 13 
ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خارج 
محاضر  بتحرير  إليه  يعهد  كاتبا  املكتب،  أعضاء 
الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على املترشحين 
النسبية  باألغلبية  املجلس،  كاتب  منصب  لشغل 
املخصصة  الجلسة  خالل  الحاضرين  لألعضاء 

النتخاب نواب الرئيس.
وفي حالة تعادل األصوات، يعلن املترشح األصغر 
عن  يعلن  السن،  في  التعادل  حالة  وفي  فائزا.  سنا 
املترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس 

املجلس.
الشروط  وفق  أيضا،  الجماعة  مجلس  ينتخب 
السابقتين،  الفقرتين  في  عليها  املنصوص  والكيفيات 
يكلف  املجلس  لكاتب  نائبا  نفسها،  الجلسة  وخالل 
بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق، على أ6 

يك 6 اوك تب ون ئبه من جنسي6 مختلفي6.

امل دة 13 
ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خارج 
محاضر  بتحرير  إليه  يعهد  كاتبا  املكتب،  أعضاء 
الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على املترشحين 
النسبية  باألغلبية  املجلس،  كاتب  منصب  لشغل 
املخصصة  الجلسة  خالل  الحاضرين  لألعضاء 

النتخاب نواب الرئيس.
وفي حالة تعادل األصوات، يعلن املترشح األصغر 
عن  يعلن  السن،  في  التعادل  حالة  وفي  فائزا.  سنا 
املترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس 

املجلس.
الشروط  وفق  أيضا،  الجماعة  مجلس  ينتخب 
السابقتين،  الفقرتين  في  عليها  املنصوص  والكيفيات 
يكلف  املجلس  لكاتب  نائبا  نفسها،  الجلسة  وخالل 

بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.
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اوتعديل ضقم 6

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

تقوية وتعزيز آليات ولوج النساء إلى مراكز القرار في 
أفق تحقيق املناصفة بين الرجال والنساء.

امل دة ر1 
ينتخب املجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج 
أعضاء املكتب، باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين 
باألغلبية  إقالتهما  وتتم  له،  ونائبا  لجنة  لكل  رئيسا 

املطلقة لألصوات املعبر عنها.
وفي حالة تعادل األصوات، يعلن املترشح األصغر 
عن  يعلن  السن،  في  التعادل  حالة  وفي  فائزا.  سنا 
املترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس 

املجلس.
يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة 
السعي إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء 
املنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور، على أ6 
تخصص وج ب  ضئ سة إحدى هذه اولج 6 على األقل 

ملنتخبة امرأة.
في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا 
املنصب من خارج أعضاء املكتب، يمكن لكل عضو من 

أعضاء املكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس.

امل دة ر1 
ينتخب املجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج 
أعضاء املكتب، باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين 
باألغلبية  إقالتهما  وتتم  له،  ونائبا  لجنة  لكل  رئيسا 

املطلقة لألصوات املعبر عنها.
وفي حالة تعادل األصوات، يعلن املترشح األصغر 
عن  يعلن  السن،  في  التعادل  حالة  وفي  فائزا.  سنا 
املترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس 

املجلس.
يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة 
السعي إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء 

املنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا 
املنصب من خارج أعضاء املكتب، يمكن لكل عضو من 

أعضاء املكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس.

اوتعديل ضقم ي

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

تنويع طرق اإلشعار :
- البريد أو اإلشعار املباشر؛

- استعمال وسائل االتصال الحديثة.

امل دة ي3 
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء املجلس بتاريخ وساعة 
األقل  على  أيام   )10( عشرة  الدورة  انعقاد  ومكان 
قبل تاريخ انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب أو 
ب وبريد  ب س ئل االتص ل الحديثة، وبصفة خ صة 
على  إويهم  ي جه  اوه تفية،  واورس ئل  اإلوكتروني 

اوعن وين واألضق م املصرح به  لدى املجلس املعني.
األعمال  بجدول  مرفقا  اإلشعار  هذا  يكون 
والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط 
التي سيتداول املجلس في شأنها خالل كل جلسة، وكذا 

الوثائق ذات الصلة. 

امل دة ي3 
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء املجلس بتاريخ وساعة 
يوجه  إشعار مكتوب  بواسطة  الدورة  انعقاد  ومكان 
انعقاد  تاريخ  قبل  األقل  أيام على   )10( إليهم عشرة 

الدورة في العنوان املصرح به لدى املجلس املعني.
األعمال  بجدول  مرفقا  اإلشعار  هذا  يكون 
والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط 
التي سيتداول املجلس في شأنها خالل كل جلسة، وكذا 

الوثائق ذات الصلة.
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اوتعديل ضقم ر

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

145 من الدستور  1ـ مالءمة مع أحكام الفصل 
رؤساء  والعمال  الوالة  »يساعد  أن  على  نص  الذي 
والبرامج  املخططات  تنفيذ  على  الترابية،  الجماعات 

التنموية«.

في  ناجع  كأسلوب  للتخطيط  االعتبار  إعادة  2ـ 
البرمجة؛

املديين  على  التخطيط  يعني  الذي  املخطط 
املتوسط والبعيد، وهو غير البرنامج الذي هو جزء من 

مخطط أكبر.

امل دة 63 
تتخذ املقررات باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر 
عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط العتمادها 

األغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم:
1. مخطط وبرامج عمل الجماعة؛

2. إحداث شركات التنمية املحلية أو تغيير غرضها 
أو املساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أو 

تفويته؛
3. طرق تدبير املرافق العمومية التابعة للجماعة؛

4. الشراكة مع القطاع الخاص؛
االختصاصات  بممارسة  املتعلقة  العقود   .5
إلى  األخيرة  هذه  من  واملنقولة  الدولة  مع  املشتركة 

الجماعة.
غير أنه إذا تعذر الحصول على األغلبية املطلقة 
لألعضاء املزاولين مهامهم في التصويت األول، تتخذ 
املقررات في شأن القضايا املذكورة في جلسة ثانية ويتم 
التصويت عليها باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر عنها.

الذي  الجانب  تعادل األصوات، يرجح  وفي حالة 
يكون فيه الرئيس، ويدرج في املحضر بيان التصويت 

الخاص بكل مصوت.

امل دة 63 
تتخذ املقررات باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر 
عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط العتمادها 

األغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم:
1. برنامج عمل الجماعة؛

2. إحداث شركات التنمية املحلية أو تغيير غرضها 
أو املساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أو 

تفويته؛
3. طرق تدبير املرافق العمومية التابعة للجماعة؛

4. الشراكة مع القطاع الخاص؛
االختصاصات  بممارسة  املتعلقة  العقود   .5
إلى  األخيرة  هذه  من  واملنقولة  الدولة  مع  املشتركة 

الجماعة.
غير أنه إذا تعذر الحصول على األغلبية املطلقة 
لألعضاء املزاولين مهامهم في التصويت األول، تتخذ 
املقررات في شأن القضايا املذكورة في جلسة ثانية ويتم 
التصويت عليها باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر عنها.

الذي  الجانب  تعادل األصوات، يرجح  وفي حالة 
يكون فيه الرئيس، ويدرج في املحضر بيان التصويت 

الخاص بكل مصوت.

اوتعديل ضقم 7

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

املنتخب  للعضو  قانونية  ضمانات  إعطاء   -
بالجماعة في الدفاع عن نفسه في مواجهة ادعاء تخليه 

عن انتمائه السيا�سي؛
تجريد  من  الحزب  من  الطرد  حاالت  استثناء   -

العضو املنتخب من عضوية الجماعة.

امل دة  ي 
يجرد من صفة عر  منتخب بمجلس الجم عة، 
كل عر  تخلى عن انتم ئه اوسي �شي، اوذي اكتسب 
ب سمه عر ية الجم عة، أو عن اوفريق اوذي ينتمي 

إويه ب لجم عة.
طرد  ح الت  على  امل دة  هذه  أحك م  تسري  وال 

اوعر  من اوفريق اوذي ك 6 عر ا فيه.
اآلتية  ولمقتري ت  اوتجريد  مسطرة  تخرع 

بعده:
بإشع ض من  الجم عة  إذا ت صل ضئيس مجلس 
أحد أعر ء املجلس أو من ضئيس فريق أو من أي جهة 
من الجه ت املعنية ب وتخلي عن االنتم ء، يح ط فيه 
 بتخلي عر  من املجلس خالل مدة انتدابه عن 

ً
علم 

انتم ئه اوسي �شي أو اونق بي أو اوفريق اوذي ينتمي 
من  ولتأكد  املجلس  مكتب  على  األمر  يعرض  إويه، 

واقعة اوتخلي من عدمه .
على  بن ء  املجلس  ضئيس  ي جه  اوغرض،  ووهذا 
املعني،  ولعر    

ً
 مكت ب 

ً
استفس ضا املكتب  مداوالت 

ويطلب منه تأكيد أو نفي مرم 6 اإلشع ض، وذوك 
داخل أجل عشرة )3 ( أي م من ت صله ب الستفس ض.
داخل  املعني،  اوعر   استدع ء  يمكنه  كم    
أجل خمسة )ي( أي م من ت ضيخ اوت صل برّده على 
عن  تخليه  عن  املترتبة  وآلث ض  وتنبيهه  االستفس ض، 

انتم ئه.
تبلغ املراسالت وفق وس ئل اوتبليغ اوق ن نية.

املحكمة  إلى  اولج ء  املعنية  وألطراف  ويمكن 
اإلداضية قصد اوبت في األمر.

امل دة  ي 
طبقا ألحكام املادة 20 من القانون التنظيمي رقم 
العضو  يجرد  السياسية،  باألحزاب  املتعلق   29.11
مدة  خالل  تخلى  الذي  الجماعة  بمجلس  املنتخب 
ترشح  الذي  السيا�سي  للحزب  االنتماء  االنتداب عن 

باسمه من صفة العضوية في املجلس.
يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط باملحكمة 
السيا�سي  الحزب  أو  املجلس  رئيس  اإلدارية من قبل 
املحكمة  وتبت  باسمه،  باألمر  املعني  ترشح  الذي 
اإلدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل 

طلب التجريد لدى كتابة الضبط.
هذا  منظور  من  الجماعة  مجلس  عضو  ويعتبر 
القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي 
ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد النتماء 
الطعن  استنفاذ مساطر  بعد  إليه،  املنتسب  العضو 

الحزبية والقضائية.
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اوتعديل ضقم 8

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

وأعضاء  للرئيس  التام  التفرغ  إمكانية  إلعطاء 
املكتب ملمارسة مهامهم على مستوى الجماعة.

امل دة 7ي 
بصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة، يستفيد 
املوظفين  من  عون  أو  موظف  كل  القانون  بحكم 
واألعوان املشار إليهم في املادة 55 أعاله انتخب رئيسا 
وضعية  من  منه،  طلب  على  بناء  جماعة،  ملجلس 
اإللحاق أو حالة الوضع رهن اإلشارة لدى الجماعة. 
كم  يمكن ألعر ء مكتب الجم عة االستف دة من 

هذه او ضعية بطلب منهم.
يكون رئيس املجلس أو عر  من أعر ء املكتب في 
حالة وضع رهن اإلشارة، في مدلول هذه املادة، عندما 
يظل تابعا إلطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة 
ترابية أو مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا ماليا، 
ويمارس في اآلن نفسه مهام رئيس مجلس الجماعة أو 

عر  من أعر ء املكتب بتفرغ تام.
األحكام  تطبيق  كيفيات  تنظيمي  بنص  تحدد 

املتعلقة بالوضع رهن اإلشارة.

امل دة 7ي 
املخالفة،  األحكام  جميع  عن  النظر  بصرف 
من  عون  أو  موظف  كل  القانون  بحكم  يستفيد 
أعاله   55 املادة  في  إليهم  املشار  واألعوان  املوظفين 
منه،  طلب  على  بناء  جماعة،  ملجلس  رئيسا  انتخب 
من وضعية اإللحاق أو حالة الوضع رهن اإلشارة لدى 

الجماعة.
يكون رئيس املجلس في حالة وضع رهن اإلشارة، 
في مدلول هذه املادة، عندما يظل تابعا إلطاره بإدارته 
مؤسسة  أو  ترابية  جماعة  أو  عمومية  إدارة  داخل 
اآلن  في  ويمارس  ماليا،  منصبا  بها  ويشغل  عمومية 

نفسه مهام رئيس مجلس الجماعة بتفرغ تام.
األحكام  تطبيق  كيفيات  تنظيمي  بنص  تحدد 

املتعلقة بالوضع رهن اإلشارة.

اوتعديل ضقم 9

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

املالءمة مع تعديل سابق.

امل دة 8ي 
من  املستفيد  املكتب  أو عر   الرئيس  يحتفظ 
وضعية اإللحاق أو حالة الوضع رهن اإلشارة، داخل 
اإلدارة أو الجماعة الترابية أو املؤسسة العمومية التي 
ينتمي إليها، بجميع حقوقه في األجرة والترقية والتقاعد 
بها  الجاري  واألنظمة  القوانين  في  عليها  املنصوص 

العمل. 
رهن  الوضع  حالة  أو  اإللحاق  وضعية  وتنتهي 
اإلشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة املعني باألمر ملجلس 

الجماعة أو عر ية مكتبه  ألي سبب من األسباب.
عند انتهاء وضعية اإللحاق أو حالة الوضع رهن 
بإدارته  سلكه  إلى  تلقائيا  باألمر  املعني  يعاد  اإلشارة، 
األصلية، أو بجماعته الترابية أو بمؤسسته العمومية 

التي ينتمي إليها.

امل دة 8ي 
يحتفظ الرئيس املستفيد من وضعية اإللحاق أو 
حالة الوضع رهن اإلشارة، داخل اإلدارة أو الجماعة 
الترابية أو املؤسسة العمومية التي ينتمي إليها، بجميع 
حقوقه في األجرة والترقية والتقاعد املنصوص عليها في 

القوانين واألنظمة الجاري بها العمل. 
رهن  الوضع  حالة  أو  اإللحاق  وضعية  وتنتهي 
اإلشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة املعني باألمر ملجلس 

الجماعة ألي سبب من األسباب.
عند انتهاء وضعية اإللحاق أو حالة الوضع رهن 
بإدارته  سلكه  إلى  تلقائيا  باألمر  املعني  يعاد  اإلشارة، 
األصلية، أو بجماعته الترابية أو بمؤسسته العمومية 

التي ينتمي إليها.
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اوتعديل ضقم 3 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

ألن مقتضيات هذه املادة تتعارض مع:
بين  املساواة  على  ينص  الذي  الدستور   /1

املواطنين؛
2/ مع مقتضيات املادة 5 من القانون التنظيمي 
مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الترابية  الجماعات 
رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 )21 

نوفمبر 2011(. 

3/ مع أحكام املادة 66 من هذا القانون التنظيمي 
في  املجلس  أعضاء  عزل  وحده  للقضاء  يخول  الذي 
للسلطة  بمقت�سى قرار  العزل  يكون  املادة  حين هذه 

الحكومية املكلفة بالداخلية.

)حذف املادة(

امل دة 9ر 
ال يجو3 أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء 
مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن ألي 

سبب من األسباب. 
املكلفة  الحكومية  للسلطة  فورا،بقرار  يعلن 
بالداخلية بعد رفع األمر إليها من قبل والي الجهة، عن 
إقالة رئيس املجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه 

مقيم في الخارج. 

اوتعديل ضقم   

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

145 من الدستور  1ـ مالءمة مع أحكام الفصل 
رؤساء  والعمال  الوالة  »يساعد  أن  على  نص  الذي 
الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء املجالس الجهوية، 

على تنفيذ املخطط ت واوبرامج اوتنم ية«.

في  ناجع  كأسلوب  للتخطيط  االعتبار  إعادة  2ـ 
البرمجة؛

املديين  على  التخطيط  يعني  الذي  املخطط 
املتوسط والبعيد، وهو غير البرامج الذي هو جزء من 

مخطط أكبر.

امل دة 78 
مجلسها،  رئيس  إشراف  تحت  الجماعة،  تضع 
تتبعه  على  وتعمل  الجماعة  عمل  وبرامج  مخطط 

وتحيينه وتقييمه.
الجماعة  عمل  وبرامج  املخطط  هذا  يحدد 
األعمال التنموية املقرر إنجا3ها أو املساهمة فيها بتراب 

الجماعة خالل مدة ست )6( سنوات.
في  الجماعة  عمل  وبرامج  املخطط  إعداد  يتم 
السنة األولى من مدة انتداب املجلس على أبعد تقدير 
ووفق  الجهوية  التنمية  برامج  توجهات  مع  بانسجام 
منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو اإلقليم، أو 
من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة املصالح 

الالممركزة لإلدارة املركزية.
يجب أن يتضمن املخطط وبرامج عمل الجماعة 
وتحديدا  الجماعة  وإمكانيات  لحاجيات  تشخيصا 
ألولوياتها وتقييما ملواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة 
بالسنوات الثالث األولى وأن يأخذ بعين االعتبار مقاربة 

النوع.

امل دة 78 
مجلسها،  رئيس  إشراف  تحت  الجماعة،  تضع 
وتحيينه  تتبعه  على  وتعمل  الجماعة  عمل  برنامج 

وتقييمه.
املقرر  التنموية  األعمال  البرنامج  هذا  يحدد 
إنجا3ها أو املساهمة فيها بتراب الجماعة خالل مدة 

ست )6( سنوات.
يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة األولى 
بانسجام  تقدير  أبعد  على  املجلس  انتداب  مدة  من 
منهج  ووفق  الجهوية  التنمية  برنامج  توجهات  مع 
تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو اإلقليم، أو من 
املصالح  أنشطة  بتنسيق  مكلفا  بصفته  عنه،  ينوب 

الالممركزة لإلدارة املركزية.
يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا 
ألولوياتها  وتحديدا  الجماعة  وإمكانيات  لحاجيات 
وتقييما ملواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات 

الثالث األولى وأن يأخذ بعين االعتبار مقاربة النوع.

اوتعديل ضقم 1 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة 79 
تعمل الجماعة على تنفيذ مخططه  وبرامج عملها 
وفق البرمجة الـمتعددة السنوات املنصوص عليها في 

املادة 183 من هذا القانون التنظيمي.

امل دة 79 
وفق  عملها  برامج  تنفيذ  على  الجماعة  تعمل 
البرمجة الـمتعددة السنوات املنصوص عليها في املادة 

183 من هذا القانون التنظيمي.
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اوتعديل ضقم 3 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة 83 
الجماعة  عمل  وبرامج  املخطط  تحيين  يمكن 

ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.

امل دة 83 
من  ابتداء  الجماعة  عمل  برامج  تحيين  يمكن 

السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.

اوتعديل ضقم 6 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة  8 
املخطط  إعداد  مسطرة  تنظيمي  بنص  تحدد 
وبرامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات 

الحوار والتشاور إلعداده. 

امل دة  8 
تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برامج عمل 
الحوار  وآليات  وتقييمه  وتحيينه  وتتبعه  الجماعة 

والتشاور إلعداده. 

اوتعديل ضقم ي 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة 81 
الجماعة،  عمل  وبرامج  املخطط  إعداد  بغية 
واملؤسسات  األخرى  الترابية  والجماعات  اإلدارة  تمد 
املتوفرة  بالوثائق  الجماعة  العمومية  واملقاوالت 
املتعلقة بمشاريع التجهيز املراد إنجا3ها بتراب الجماعة.

امل دة 81 
اإلدارة  تمد  الجماعة،  عمل  برامج  إعداد  بغية 
واملقاوالت  واملؤسسات  األخرى  الترابية  والجماعات 
العمومية الجماعة بالوثائق املتوفرة املتعلقة بمشاريع 

التجهيز املراد إنجا3ها بتراب الجماعة.

اوتعديل ضقم ر 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة 91 
يفصل مجلس الجماعة بمداوالته في القضايا.......

..............................
• التنمية االقتصادية واالجتماعية:
- املخطط و برامج عمل الجماعة؛

- العقود املتعلقة باالختصاصات املشتركة واملنقولة؛
...........................

امل دة 91 
يفصل مجلس الجماعة بمداوالته في القضايا.......

..............................
• التنمية االقتصادية واالجتماعية:

- برامج عمل الجماعة؛
- العقود املتعلقة باالختصاصات املشتركة واملنقولة؛

...........................

اوتعديل ضقم 7 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة 98 
يتولى الرئيس:

طبقا  الجماعة  عمل  وبرامج  املخطط  إعداد   -
ملقتضيات املادة 78 من هذا القانون التنظيمي؛

- إعداد امليزانية؛
أو  التوريدات  أو  األشغال  صفقات  إبرام   -

الخدمات؛
- رفع الدعاوى القضائية.

...........................

امل دة 98 
يتولى الرئيس:

ملقتضيات  طبقا  الجماعة  عمل  برامج  إعداد   -
املادة 78 من هذا القانون التنظيمي؛

- إعداد امليزانية؛
أو  التوريدات  أو  األشغال  صفقات  إبرام   -

الخدمات؛
- رفع الدعاوى القضائية.

...........................
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اوتعديل ضقم 8 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة مع تعديل سابق.

امل دة 8   
ال تكون مقررات املجلس التالية قابلة للتنفيذ إال 
بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو اإلقليم أو 
من ينوب عنه، داخل أجل عشرين )20( يوما من تاريخ 

التوصل بها من رئيس املجلس :
- املقرر املتعلق ب ملخطط وببرامج عمل الجماعة؛

- املقرر املتعلق بامليزانية؛
- املقرر القا�سي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد 

اختصاصاتها؛
أو  النفقات  على  املالي  الوقع  ذات  املقررات   -
وتحديد  والضمانات  االقتراضات  املداخيل، والسيما 
وتفويت  الحقوق  ومختلف  واألتاوى  الرسوم  سعر 

أمالك الجماعة وتخصيصها؛
...........................

امل دة 8   
ال تكون مقررات املجلس التالية قابلة للتنفيذ إال 
بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو اإلقليم أو 
من ينوب عنه، داخل أجل عشرين )20( يوما من تاريخ 

التوصل بها من رئيس املجلس :
- املقرر املتعلق ببرامج عمل الجماعة؛

- املقرر املتعلق بامليزانية؛
- املقرر القا�سي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد 

اختصاصاتها؛
أو  النفقات  على  املالي  الوقع  ذات  املقررات   -
وتحديد  والضمانات  االقتراضات  املداخيل، والسيما 
وتفويت  الحقوق  ومختلف  واألتاوى  الرسوم  سعر 

أمالك الجماعة وتخصيصها؛
...........................

اوتعديل ضقم 9 

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

التشاور والتشارك هي الصيغة الواردة في الدستور 
وهما مستوحيان من إعالن الحق في التنمية وأهداف 
التقرير  في  املدني  املجتمع  إلدماج  كآليات  األلفية 

والتنفيذ والتقييم.

تحديدها  يتم  وتفعيلها  اللجان  هذه  إلحداث 
وتسميتها بنص تنظيمي.

امل دة 13  
تش وضية  هيئة  الجماعة  مجلس  لدى  تحدث 
وتش ضكية مع فعاليات املجتمع املدني تختص بدراسة 
وتكافؤ  املساواة  مبادئ  بتفعيل  املتعلقة  القضايا 
الفرص ومقاربة النوع تسمى » هيئة املساواة وتكافؤ 

الفرص ومقاربة النوع «.
الهيئة  تأليف هذه  نص تنظيمي كيفيات  يحدد 

وتسييرها.

امل دة 13  
استشارية  هيئة  الجماعة  مجلس  لدى  تحدث 
بشراكة مع فعاليات املجتمع املدني تختص بدراسة 
وتكافؤ  املساواة  مبادئ  بتفعيل  املتعلقة  القضايا 
الفرص ومقاربة النوع تسمى » هيئة املساواة وتكافؤ 

الفرص ومقاربة النوع «.
تأليف  للمجلس كيفيات  الداخلي  النظام  يحدد 

هذه الهيئة وتسييرها.

اوتعديل ضقم 13

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

- توفر الجمعية على التأهيل القانوني ملدة تزيد 
على سنتين عوض ثالث سنوات 

- حذف: »أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا 
بتراب الجماعة املعنية بالعريضة؛« 

االستراتيجي  الطابع  ذات  جمعيات  هناك  ألن   
لها ومن حقها  تأسيس فروع  اختارت عدم  والوطني 

تقديم عرائض في جماعة من الجماعات.

امل دة 16  
يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء 

الشروط التالية:
- أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة باملغرب 
على  تزيد  ملدة  العمل  به  الجاري  للتشريع  طبقا 
سنتي6، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية وألنظمتها 

األساسية؛
- أن تكون في وضعية سليمة إ3اء القوانين واألنظمة 

الجاري بها العمل؛
- أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.

امل دة 16  
يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء 

الشروط التالية:
- أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة باملغرب 
طبقا للتشريع الجاري به العمل ملدة تزيد على ثالث 
سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية وألنظمتها 

األساسية ؛
- أن تكون في وضعية سليمة إ3اء القوانين واألنظمة 

الجاري بها العمل ؛
بتراب  واقعا  فروعها  أحد  أو  مقرها  يكون  أن   -

الجماعة املعنية بالعريضة؛
- أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة. 
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اوتعديل ضقم  1

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

قانونية  بضمانات  الدستورية  الضمانات  تقوية 
التقدير  حسب  العرائض  ورفض  قبول  تجعل  ال 
وإحاطتها  للجماعة  مكتب  أو  للرئيس  الشخ�سي 

بضمانات قانونية.

امل دة ي1  
تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة مرفقة 
بالوثائق املثبتة للشروط املنصوص عليها أعاله مقابل 

وصل يسلم فورا.
تحال العريضة من قبل رئيس املجلس إلى مكتب 
املجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط الواردة 

في املادتين 123 أو 124 أعاله، حسب الحالة.
في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال 
املجلس في الدورة العادية املوالية وتحال إلى اللجنة 
أو اللجان الدائمة املختصة لدراستها قبل عرضها على 
املجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس املجلس الوكيل 
بقبول  الحالة،  للجمعية، حسب  القانوني  املمثل  أو 

العريضة.
مكتب  قبل  من  العريضة  قبول  عدم  حالة  في 
املمثل  أو  الوكيل  تبليغ  الرئيس  على  يتعين  املجلس، 
القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معلال 
تاريخ توصله  ابتداء من  )3( أشهر  ثالثة  داخل أجل 

بالعريضة.
اوق ن ني  املمثل  أو  اوعريرة  و كيل  ويمكن 

ولجمعية اوطعن في قراض اورفض ودى اوقر ء.
والوثائق  العريضة  شكل  تنظيمي  بنص  يحدد 

املثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة.

امل دة ي1  
تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة مرفقة 
بالوثائق املثبتة للشروط املنصوص عليها أعاله مقابل 

وصل يسلم فورا.
تحال العريضة من قبل رئيس املجلس إلى مكتب 
املجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط الواردة 

في املادتين 123 أو 124 أعاله، حسب الحالة.
في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال 
املجلس في الدورة العادية املوالية وتحال إلى اللجنة 
أو اللجان الدائمة املختصة لدراستها قبل عرضها على 
املجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس املجلس الوكيل 
بقبول  الحالة،  للجمعية، حسب  القانوني  املمثل  أو 

العريضة.
مكتب  قبل  من  العريضة  قبول  عدم  حالة  في 
املمثل  أو  الوكيل  تبليغ  الرئيس  على  يتعين  املجلس، 
القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معلال 
تاريخ توصله  ابتداء من  )3( أشهر  ثالثة  داخل أجل 

بالعريضة.

اوتعديل ضقم 11

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

ألن صيغة املنفعة العامة تنطوي على تمييز ما بين 
الجمعيات.

امل دة 69  
يمكن للجماعات، في إطار االختصاصات املخولة 
لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع 
اإلدارات العمومية أو املؤسسات العمومية أو الهيئات 
غير الحكومية األجنبية أو الهيئات العمومية األخرى أو 
الجمعي ت املؤسسة طبق  ولتشريع الج ضي به اوعمل 
ملدة تزيد عن سنتي6 اتفاقيات للتعاون أو الشراكة 
من أجل إنجا3 مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة 
ال يقت�سي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع 

للقانون العام أو الخاص. 

امل دة 69  
يمكن للجماعات، في إطار االختصاصات املخولة 
بينها أو مع جماعات ترابية أخرى  تبرم فيما  لها، أن 
أو مع اإلدارات العمومية أو املؤسسات العمومية أو 
الهيئات غير الحكومية األجنبية أو الهيئات العمومية 
األخرى أو الجمعيات املعترف لها بصفة املنفعة العامة 
اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجا3 مشروع أو 
نشاط ذي فائدة مشتركة ال يقت�سي اللجوء إلى إحداث 

شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص. 
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اوتعديل ضقم 13

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

إعداد امليزانية السنوية حسب املخطط للجماعة

امل دة 1ي  
بموجبها1  ويؤذن  يقدر  التي  الوثيقة  هي  امليزانية 
وتكاليف  موارد  مجموع  مالية، 1  سنة  لكل  بالنسبة 

الجماعة.
بمجموع  صادق  بشكل  الجماعة  ميزانية  تقدم 
املوارد  هذه  تقييم صدقية  ويتم  وتكاليفها،  مواردها 
والتكاليف بناء على املعطيات املتوفرة أثناء إعدادها 
وفق املخطط وبرامج اوعمل والتوقعات التي يمكن أن 

تنتج عنها.

امل دة 1ي  
بموجبها1  ويؤذن  يقدر  التي  الوثيقة  هي  امليزانية 
وتكاليف  موارد  مجموع  مالية، 1  سنة  لكل  بالنسبة 

الجماعة.
بمجموع  صادق  بشكل  الجماعة  ميزانية  تقدم 
املوارد  هذه  تقييم صدقية  ويتم  وتكاليفها،  مواردها 
والتكاليف بناء على املعطيات املتوفرة أثناء إعدادها 

والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.

اوتعديل ضقم 16

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

تقديم امليزانية بحسب مخطط التنمية للجماعة 

امل دة 6ي  
تقدم نفقات ميزانية الجماعة داخل األبواب في 
برامج  إلى  اوتنمية  مخطط  حسب  منقسمة  فصول 
 158 ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في املادتين 

و159 بعده.
تقدم نفقات امليزانيات امللحقة داخل كل فصل 
حسب مخطط اوتنمية في برامج وعند االقتضاء في 

برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات.
برامج  في  الخصوصية  الحسابات  نفقات  تقدم 
أو  مشاريع  إلى  منقسمة  برامج  في  االقتضاء  وعند 

عمليات.

امل دة 6ي  
تقدم نفقات ميزانية الجماعة داخل األبواب في 
فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات كما هي 

معرفة في املادتين 158 و 159 بعده.
تقدم نفقات امليزانيات امللحقة داخل كل فصل في 
برامج وعند االقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو 

عمليات.
برامج  في  الخصوصية  الحسابات  نفقات  تقدم 
أو  مشاريع  إلى  منقسمة  برامج  في  االقتضاء  وعند 

عمليات.

اوتعديل ضقم ي1

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

هو  ليس  الذي  للمخطط  تعريف  إضافة  نقترح 
البرنامج.

إلزام مجالس الجماعات بإدراج مقاربة النوع  في 
برامجها وفي تحديد األهداف واملؤشرات 

للنوع  املستجيبة  امليزانية  مبادئ  وتكريس 
االجتماعي.

امل دة 8ي  
املخطط ه  خ ضطة طريق تنطلق من تشخيص 
استراتيجية  ضؤية  على  وتنط ي  ول اقع،  دقيق 
واضحة، وأهداف محددة األوو ي ت، يتم تنفيذه  

عبر برامج وعلى مدى مراحل.
البرامج عبارة عن مجموعة متناسقة من املشاريع 
أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات 
النتائج  لقياس  مرقمة  مؤشرات  وكذا  عامة  منفعة 
التحقق  قصد  للتقييم  ستخضع  والتي  املتوخاة 
املرتبطة  والجودة  والنجاعة  الفعالية  شروط  من 

باإلنجا3ات.
تضمن أهداف برامج معين واملؤشرات املتعلقة به 
في مشروع نجاعة األداء املعد من قبل اآلمر بالصرف، 
ويقدم هذا املشروع للجنة املكلفة بامليزانية والشؤون 

املالية والبرمجة.
األهداف  تحديد  في  اون ع  معي ض  إدضاج  يجب 

واملؤشرات املش ض إويه  أعاله.

امل دة 8ي  
البرامج عبارة عن مجموعة متناسقة من املشاريع 
أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات 
النتائج  لقياس  مرقمة  مؤشرات  وكذا  عامة  منفعة 
التحقق  قصد  للتقييم  ستخضع  والتي  املتوخاة 
املرتبطة  والجودة  والنجاعة  الفعالية  شروط  من 

باإلنجا3ات.
تضمن أهداف برامج معين واملؤشرات املتعلقة به 
في مشروع نجاعة األداء املعد من قبل اآلمر بالصرف، 
ويقدم هذا املشروع للجنة املكلفة بامليزانية والشؤون 

املالية والبرمجة.
يؤخذ بعين االعتبار معيار النوع في تحديد األهداف 

واملؤشرات املشار إليها أعاله.
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اوتعديل ضقم ر1

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة.

امل دة 83  
توجه نفقات التجهيز باألساس إلنجا3 املخطط ت 
متعددة  والبرامج  الجماعة  عمل  وبرامج  اوتنم ية 

السنوات.
التجهيز على نفقات  ال يمكن أن تشتمل نفقات 
بتسيير  املرتبطة  املعدات  نفقات  أو  البشرية  املوارد 

املرافق التابعة للجماعة.

امل دة 83  
توجه نفقات التجهيز باألساس إلنجا3 برامج عمل 

الجماعة والبرامج متعددة السنوات.
التجهيز على نفقات  ال يمكن أن تشتمل نفقات 
بتسيير  املرتبطة  املعدات  نفقات  أو  البشرية  املوارد 

املرافق التابعة للجماعة.

اوتعديل ضقم 17

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

للمالءمة.

امل دة 83  
يتولى رئيس املجلس تحضير امليزانية.

يتعين إعداد امليزانية على أساس برمجة تمتد على 
الجماعة  وتكاليف  موارد  ملجموع  سنوات   )3( ثالث 
الجماعة،  عمل  وبرامج  اوتنم ي  ولمخطط  طبقا 
وتحين هذه البرمجة كل سنة ملالءمتها مع تطور املوارد 

والتكاليف.
السلطة  من  باقتراح  يتخذ  بمرسوم  يحدد 
البرمجة  هذه  مضمون  بالداخلية  املكلفة  الحكومية 

وكيفيات إعدادها.

امل دة 83  
يتولى رئيس املجلس تحضير امليزانية.

يتعين إعداد امليزانية على أساس برمجة تمتد على 
الجماعة  وتكاليف  موارد  ملجموع  سنوات   )3( ثالث 
طبقا لبرامج عمل الجماعة، وتحين هذه البرمجة كل 

سنة ملالءمتها مع تطور املوارد والتكاليف.
السلطة  من  باقتراح  يتخذ  بمرسوم  يحدد 
البرمجة  هذه  مضمون  بالداخلية  املكلفة  الحكومية 

وكيفيات إعدادها.

اوتعديل ضقم 18

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

ربط امليزانية باملخطط وبرامج عمل الجماعة.

امل دة 89  
أو  العمالة  عامل  تأشيرة  على  امليزانية  تعرض 
اإلقليم في تاريخ أقصاه 20 نوفمبر. وتصبح امليزانية 
أحكام  مراعاة  مع  عليها،  التأشير  بعد  للتنفيذ  قابلة 
القانون  هذا  من   118 املادة  من  األخيرة  الفقرة 

التنظيمي، بعد مراقبة ما يلي:
- احترام أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين 

واألنظمة الجاري بها العمل؛
تقديرات  صدقية  أساس  على  امليزانية  توا3ن   -

املداخيل والنفقات؛
- تسجيل النفقات اإلجبارية املشار إليها في املادة 

181 أعاله؛
- تنفيذ املخطط وبرامج عمل الجم عة ؛

- االستج بة ملعي ض اون ع االجتم عي.

امل دة 89  
أو  العمالة  عامل  تأشيرة  على  امليزانية  تعرض 
اإلقليم في تاريخ أقصاه 20 نوفمبر. وتصبح امليزانية 
أحكام  مراعاة  مع  عليها،  التأشير  بعد  للتنفيذ  قابلة 
القانون  هذا  من   118 املادة  من  األخيرة  الفقرة 

التنظيمي، بعد مراقبة ما يلي:
- احترام أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين 

واألنظمة الجاري بها العمل؛
تقديرات  صدقية  أساس  على  امليزانية  توا3ن   -

املداخيل والنفقات؛
- تسجيل النفقات اإلجبارية املشار إليها في املادة 

181 أعاله.
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اوتعديل ضقم 19

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

إمكانية إحالة تقرير اللجنة على القضاء من قبل 
رئيس املجلس الجماعي. 

امل دة ي 1 
بطلب من نصف عدد  الجماعة،  يمكن ملجلس 
األعضاء املزاولين مهامهم على األقل، أن يشكل لجنة 

للتق�سي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجماعة.
تكون  وقائع  في  للتق�سي  لجان  تكوين  يجو3  وال 
املتابعات  هذه  دامت  ما  قضائية،  متابعات  موضوع 
جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة للتق�سي، سبق تكوينها، 
اقتضت  التي  الوقائع  في  قضائي  تحقيق  فتح  فور 

تشكيلها.
أعمالها  وتنتهي  بطبيعتها،  مؤقتة  التق�سي  لجان 

بإيداع تقريرها لدى املجلس.
تأليف  للمجلس كيفيات  الداخلي  النظام  يحدد 

هذه اللجان وطريقة تسييرها.
تعد هذه اللجنة تقريرا حول املهمة التي أحدثت 
من أجلها في ظرف شهر على األكثر، ويناقش هذا التقرير 
من قبل املجلس الذي يقرر في شأن توجيه نسخة منه 
االقتر ء،  وعند  للحسابات،  الجهوي  املجلس  إلى 

بإح وته على اوقر ء من قبل ضئيس املجلس

امل دة ي 1 
بطلب من نصف عدد  الجماعة،  يمكن ملجلس 
األعضاء املزاولين مهامهم على األقل، أن يشكل لجنة 

للتق�سي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجماعة.
تكون  وقائع  في  للتق�سي  لجان  تكوين  يجو3  وال 
املتابعات  هذه  دامت  ما  قضائية،  متابعات  موضوع 
جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة للتق�سي، سبق تكوينها، 
اقتضت  التي  الوقائع  في  قضائي  تحقيق  فتح  فور 

تشكيلها.
أعمالها  وتنتهي  بطبيعتها،  مؤقتة  التق�سي  لجان 

بإيداع تقريرها لدى املجلس.
تأليف  للمجلس كيفيات  الداخلي  النظام  يحدد 

هذه اللجان وطريقة تسييرها.
تعد هذه اللجنة تقريرا حول املهمة التي أحدثت 
هذا  ويناقش  األكثر،  على  شهر  ظرف  في  أجلها  من 
في شأن توجيه  يقرر  الذي  املجلس  التقرير من قبل 

نسخة منه إلى املجلس الجهوي للحسابات.

اوتعديل ضقم 33

اوتعليل اوتعديالت املقترحة اونص األصلي

جميع النصوص التنظيمية واملراسيم تصدر 
في أجل 18 شهرا من نشر هذا القانون التنظيمي في 

الجريدة الرسمية لضمان حسن تطبيق مضامين هذا 
القانون التنظيمي.

امل دة 183 
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ 
الرسمي  اإلعالن  لتاريخ  املوالي  اليوم  من  ابتداء 
بمجالس  املتعلقة  لالنتخابات  النهائية  النتائج  عن 
القانون  هذا  نشر  بعد  ستجرى  التي  الجماعات 
التنظيمي في الجريدة الرسمية. ويستمر عامل عمالة 
الرباط في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل 
املادة  ألحكام  وفقا  نفقاتها  وصرف  الرباط  جماعة 
الثانية من القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املالي 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املحلية  للجماعات 
رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 

2009(، برسم ميزانية 2015.
تصدر كل النصوص التنظيمية املنصوص عليها 
ثم نية  أقصاه  أجل  في  التنظيمي  القانون  هذا  في 
عشر )8 ( شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة 

الرسمية.
من  ابتداء  تنسخ  السابقة،  األحكام  مراعاة  مع 

التاريخ نفسه:

امل دة 183 
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ 
الرسمي  اإلعالن  لتاريخ  املوالي  اليوم  من  ابتداء 
بمجالس  املتعلقة  لالنتخابات  النهائية  النتائج  عن 
القانون  هذا  نشر  بعد  ستجرى  التي  الجماعات 
التنظيمي في الجريدة الرسمية. ويستمر عامل عمالة 
الرباط في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل 
املادة  ألحكام  وفقا  نفقاتها  وصرف  الرباط  جماعة 
الثانية من القانون رقم 45.08 املتعلق بالتنظيم املالي 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املحلية  للجماعات 
رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 

2009(، برسم ميزانية 2015.
تصدر كل النصوص التنظيمية املنصوص عليها 
في هذا القانون التنظيمي في أجل أقصاه ثالثون )30( 

شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
من  ابتداء  تنسخ  السابقة،  األحكام  مراعاة  مع 

التاريخ نفسه :
........
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