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محضر الجلسة الثامنة بعد املائة ليوم الثالثاء  8من ذي القعدة 1438
( 01غشت .................................................................................... )2017
جدول األعمال :جلسة مخصصة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة
بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة حول موضوعين:
املوضوع األول:حصيلة السياسات العمومية املتعلقة بمغاربة العالم؛
املوضوع الثاني :التقائية السياسات العمومية وأثرها على تنفيذ
اإلستراتيجيات القطاعية.
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محضر الجلسة التاسعة بعد املائة ليوم األربعاء  9من ذي القعدة 1438
( 2غشت .......................................................................................)2017
جدول األعمال :مناقشة عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى
للحسابات ،تفعيال للفصل  148من الدستور.
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محضر الجلسة العاشرة بعد املائة ليوم األربعاء  9من ذي القعدة 1438
( 2غشت 3243 .......................................................................................)2017
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:
 -1مشروع قانون رقم  03.17يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بأديس
أبابا في  19نوفمبر  ،2016بين اململكة املغربية وجمهورية إثيوبيا
الفيدرالية الديمقراطية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي
في ميدان الضرائب على الدخل؛
 -2مشروع قانون رقم  04.17يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بأديس أبابا
في  19نوفمبر  2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بشأن التشجيع والحماية املتبادلة
لالستثمارات؛
 -3مشروع قانون رقم  05.17يوافق بموجبه على االتفاق بشأن خدمات
النقل الجوي املوقع بأديس أبابا في  19نوفمبر 2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية؛

 -4مشروع قانون رقم  06.17يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بكيغالي في
 19أكتوبر 2016بين اململكة املغربية وجمهورية رواندا لتجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛
 -5مشروع قانون رقم  07.17يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بكيغالي في
 19أكتوبر 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جنوب جمهورية
رواندا ،بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات؛
 -6مشروع قانون رقم  08.17يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات
الجوية املوقعة بكيغالي في  19أكتوبر 2016بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية رواندا؛
 -7مشروع قانون  09.17يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بأنتناناريفو
في  21نوفمبر  2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
مدغشقر لتجنب االزدواج الضريبي ومنع الهرب الضريبي في ميدان
الضرائب على الدخل؛
 -8مشروع قانون رقم  10.17يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال
الصيد البحري وتربية األحياء البحرية املوقع بأنتناناريفو في  21نوفمبر
 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر؛
 -9مشروع قانون رقم  11.17يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات
الجوية املوقعة بدار السالم في  24أكتوبر  2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية تنزانيا املتحدة؛
 -10مشروع قانون رقم  12.17يوافق بموجبه على االتفاق الثنائي بشأن
الخدمات الجوية املوقعة بأبوجا في  2ديسمبر 2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية؛
 -11مشروع قانون رقم  13.17يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في ميدان
الصيد البحري املوقعة بأبوجا في  2دجنبر  2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية نيجريا الفيدرالية؛
 -12مشروع قانون رقم  14.17يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز
التجارة املوقعة بأديس أبابا في  19نوفمبر  2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية؛
ن
 -13مشروع قانون رقم  15.17يوافق بموجبه على اتفاق التعاو في املجال
األمني املوقع بكيغالي في  19أكتوبر  2016بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية رواندا؛
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 -14مشروع قانون رقم  17.17يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بأبوجا في
 3ديسمبر 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا
الفيدرالية بشأن اإلنعاش والحماية املتبادلة لالستثمارات؛
 -15مشروع قانون رقم  28.17يوافق بموجبه على البروتوكول حول إنشاء
مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي املعتمد بدوربان (جنوب
أفريقيا) في  9يوليو 2002؛
 -16مشروع قانون رقم  29.17يوافق بموجبه على بروتوكول املعاهدة
املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية بشأن البرملان األفريقي
املعتمد بمدينة سرت (ليبيا) في  2مارس 2001؛
 -17مشروع قانون رقم  34.17يوافق بموجبه على املعاهدة املؤسسة
للجماعة االقتصادية اإلفريقية املعتمدة بأبوجا (نيجيريا) في  3يونيو
 1991من قبل الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية التي حل
محلها االتحاد اإلفريقي؛
 -18مشروع قانون رقم  20.17يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون
رقم  2.16.814في  28ذي الحجة  30( ،1437سبتمبر  )2016املتعلق
بإخضاع العاملين باملديرية العامة للوقاية املدينة لقواعد االنضباط
العسكري؛
 -19مشروع قانون رقم  60.16تحدث بموجبه الوكالة املغربية لتنمية
االستثمارات والصادرات؛
 -20مشروع قانون رقم  65.15يتعلق بمؤسسة الرعاية االجتماعية؛
 -21مشروع قانون رقم  79.14يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال
التمييز؛
 -22مشروع قانون رقم  99.15بإحداث نظام املعاشات لفائدة فئات املهنيين
والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا
خاصا؛
ن
 -23مشروع قانو  33.17يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية
املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للمملكة لدى محكمة النقض بصفته
رئيسا للنيابة العامة وسن قواعد التنظيم لرئاسة النيابة العامة.
 -1مشروع قانون رقم  03.17يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بأديس
أبابا في  19نوفمبر  ،2016بين اململكة املغربية وجمهورية إثيوبيا
الفيدرالية الديمقراطية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي
في ميدان الضرائب على الدخل؛
 -2مشروع قانون رقم  04.17يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بأديس أبابا
في  19نوفمبر  2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بشأن التشجيع والحماية املتبادلة
لالستثمارات؛
 -3مشروع قانون رقم  05.17يوافق بموجبه على االتفاق بشأن خدمات
النقل الجوي املوقع بأديس أبابا في  19نوفمبر 2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية؛
 -4مشروع قانون رقم  06.17يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بكيغالي في
 19أكتوبر 2016بين اململكة املغربية وجمهورية رواندا لتجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛
 -5مشروع قانون رقم  07.17يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بكيغالي في
 19أكتوبر 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جنوب جمهورية
رواندا ،بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات؛
 -6مشروع قانون رقم  08.17يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات
الجوية املوقعة بكيغالي في  19أكتوبر 2016بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية رواندا؛
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 -7مشروع قانون  09.17يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة بأنتناناريفو
في  21نوفمبر  2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
مدغشقر لتجنب االزدواج الضريبي ومنع الهرب الضريبي في ميدان
الضرائب على الدخل؛
 -8مشروع قانون رقم  10.17يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال
الصيد البحري وتربية األحياء البحرية املوقع بأنتناناريفو في  21نوفمبر
 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر؛
 -9مشروع قانون رقم  11.17يوافق بموجبه على االتفاق بشأن الخدمات
الجوية املوقعة بدار السالم في  24أكتوبر  2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية تنزانيا املتحدة؛
 -10مشروع قانون رقم  12.17يوافق بموجبه على االتفاق الثنائي بشأن
الخدمات الجوية املوقعة بأبوجا في  2ديسمبر 2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية؛
 -11مشروع قانون رقم  13.17يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في ميدان
الصيد البحري املوقعة بأبوجا في  2دجنبر  2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية نيجريا الفيدرالية؛
 -12مشروع قانون رقم  14.17يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز
التجارة املوقعة بأديس أبابا في  19نوفمبر  2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية؛
 -13مشروع قانون رقم  15.17يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في املجال
األمني املوقع بكيغالي في  19أكتوبر  2016بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة جمهورية رواندا؛
 -14مشروع قانون رقم  17.17يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بأبوجا في
 3ديسمبر 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا
الفيدرالية بشأن اإلنعاش والحماية املتبادلة لالستثمارات؛
 -15مشروع قانون رقم  28.17يوافق بموجبه على البروتوكول حول إنشاء
مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي املعتمد بدوربان (جنوب
أفريقيا) في  9يوليو 2002؛
 -16مشروع قانون رقم  29.17يوافق بموجبه على بروتوكول املعاهدة
املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية بشأن البرملان األفريقي
املعتمد بمدينة سرت (ليبيا) في  2مارس 2001؛
 -17مشروع قانون رقم  34.17يوافق بموجبه على املعاهدة املؤسسة
للجماعة االقتصادية اإلفريقية املعتمدة بأبوجا (نيجيريا) في  3يونيو
 1991من قبل الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية التي حل
محلها االتحاد اإلفريقي؛
 -18مشروع قانون رقم  20.17يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون
رقم  2.16.814في  28ذي الحجة  30( ،1437سبتمبر  )2016املتعلق
بإخضاع العاملين باملديرية العامة للوقاية املدينة لقواعد االنضباط
العسكري؛
 -19مشروع قانون رقم  60.16تحدث بموجبه الوكالة املغربية لتنمية
االستثمارات والصادرات؛
 -20مشروع قانون رقم  65.15يتعلق بمؤسسة الرعاية االجتماعية؛
 -21مشروع قانون رقم  79.14يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال
التمييز؛
 -22مشروع قانون رقم  99.15بإحداث نظام املعاشات لفائدة فئات املهنيين
والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا
خاصا؛
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الجريدة الرسمية للبرملان

محضر الجلسة الثامنة بعد املائة
التاريخ :الثالثاء  08ذو القعدة 1438هـ ( 01غشت 2017م).
الرئاسة :املستشارالسيد عبد الحكيم بن شماش ،رئيس املجلس.
التوقيت :ثالث ساعات ،إبتداء من الساعة السادسة والدقيقة
الخامسة عشرة مساء.
جدول األعمال :جلسة مخصصة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة
بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة حول موضوعين:
املوضوع األول:حصيلة السياسات العمومية املتعلقة بمغاربة العالم؛
املوضوع الثاني :التقائية السياسات العمومية وأثرها على تنفيذ
اإلستراتيجيات القطاعية.
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السيدات الوزيرات،
األخوات واإلخوة املستشارين،
السيد الرئيس ،كما سبق أن رددتم قد اختار الفريق االستقاللي
موضوع العناية بمغاربة العالم ،وسؤال الفريق هو ،ما هي التدابير
التي تراها الحكومة أو ستقوم بها الحكومة للعناية بهذه الشريحة من
املواطنين املغاربة؟
شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة كذلك لفريق األصالة واملعاصرة في نفس املحور.

املستشار السيد عبد الكريم الهمس:
املستشار السيد عبد الحكيم بن شماش ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات املستشارات املحترمات،
السادة املستشارون املحترمون،
عمال بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل  100من الدستور واملادتين
 241و 242من النظام الداخلي ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس
هذه الجلسة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة
من قبل السيد رئيس الحكومة حول موضوعين اثنين.
 األول يتعلق بحصيلة السياسات العمومية املتعلقة بمغاربةالعالم؛
 واملوضوع الثاني يتعلق بالتقائية السياسات العمومية وأثرها علىتنفيذ اإلستراتيجيات القطاعية.
وإلى اسمحتو لي ،نبدا اآلن في معالجة أسئلة املحور األول.
وقد توصل مكتب مجلس املستشارين بالئحة الفرق واملجموعات
التي ترغب في طرح أسئلة بخصوص املحور األول ،وأبدا بأول متدخل
عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،

شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
سؤالنا ،السيد رئيس الحكومة ،حول السياسات العمومية املوجهة
ملغاربة العالم ومدى مراعاتها للتحديات الحالية واملستقبلية لهذه
الشريحة من املواطنين ،اعتبارا للمكانة املتميزة التي بوأها دستور
اململكة ملغاربة العام ،وبالنظر لقصور السياسات العمومية املوجهة
ملغاربة العالم والتي ال تستجيب لحجم االنتظارات واملطالب املستعجلة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشار املحترم.
أعطي الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية في نفس املحور ،تفضل
السيد الرئيس.

املستشار السيد نبيل شيخي:
السيد الرئيس املحترم،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
منح دستور اململكة للجالية املغربية املقيمة بالخارج حقوقا مهمة،
إال أنه واقعيا الزال أفراد جاليتنا يواجهون تحديات مختلفة ومتنوعة
على عدة مستويات.
لذا ،نسائلكم عن البرامج املعتمدة واإلجراءات العملية املتخذة من
طرف الحكومة لتفعيل وصيانة ما نص عليه دستور اململكة في سبيل
النهوض بأوضاع املغاربة املقيمين بالخارج.
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السيد الرئيس:
أعطي الكلمة اآلن للفريق الحركي في نفس املوضوع ،تفضل السيد
املستشار.

املستشار السيد الطيب البقالي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السيد الرئيس املحترم،
كما تعلمون ،ساهمت الجالية املغربية املقيمة بالخارج في املسار
التنموي لبلدنا وال تزال ،لكن ظلت هذه الفئة التي تقدر بحوالي 5
داملليون مغربي ،حسب اإلحصائيات الرسمية ،تفتقر إلى سياسات
عمومية ناجعة ومنصفة.
لذا ،نسائلكم ،السيد رئيس الحكومة املحترم ،عن ما هو تقييمكم
لتدبيرملف الحكومة ملغاربة العالم؟
وعن ما هو تصوركم وإستراتيجيتكم للنهوض بأوضاع الجالية
املغربية املقيمة بالخارج؟
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الجهود التي تبذلها الحكومة وسابقاتها في استكمال الورش الدستوري
في كل ما يتعلق بقضايا مغاربة املهجر ،من خالل اإلستراتيجية
والسياسة العامة املوجهة لفائدتهم.
إال أننا نغتنم انعقاد هذه الجلسة لتشريح وجوه القصور في
السياسة الحكومية الخاصة بهذا القطاع ،والتي حسب مغاربة العالم
لم تكن في مستوى تطلعاتهم وانتظاراتهم.
ونظرا لضيق الحيز الزمني املخصص لفريقنا ،دعوني ألخص أهم
انشغاالت جاليتنا باملهجرفي األسئلة التالية:
ما هو تصوركم ومنهجيتكم املعتمدة مع باقي القطاعات املتداخلة
لتبسيط اإلجراءات اإلدارية لفائدتهم ،وتسريع البت في شكايتهم لدى
املؤسسات العمومية؟
هل لديكم أي تقييم ملبادرة "فينكم" التي تم إطالقها بهدف
استقطاب الكفاءات املغربية بالخارج؟
ما هي التدابير واإلجراءات املعتمدة لتحفيز مغاربة املهجر على
االستثمار في املغرب؟ وإلى أي مدى توفقت الحكومة في الحفاظ على
الهوية والثقافة املغربية بين أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع؟ وملاذا
لم يتم لحدود الساعة فتح مجموعة من املراكزالثقافية في دول املهجر
والتي جاءت في مخططاتكم؟

السيد الرئيس:

ماذا قدمت الحكومة بخصوص الحماية السياسية ملغاربة العالم
في حال تعرضهم ألي شكل من أشكال سوء املعاملة والتمييز العنصري
بدول املهجر؟

شكرا.
أعطي الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار.

وهل لديكم أي تصور فيما يتعلق بتوسيع دور املغاربة لتشمل
جميع جهات اململكة؟

املستشار السيد لحسن أدعي:

وإلى أي مدى استطاعت عملية "مرحبا" أن تحسن من مستوى
االنسياب والسالمة واملساعدة والقرب والتواصل بين أبناء الجالية؟

شكرا.

شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السادة والسيدات الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارين،
إن مغاربة العالم من أكثر الجاليات ارتباطا بوطنها وغيرة على
مصالحها ومن أهم املساهمين في تنميتها االقتصادية واالجتماعية ،فإلى
جانب دورها في إنعاش الخزينة املغربية ،والرفع بامتياز من موجوداتها
الخارجية ،يقوم أبناء هذا الوطن من املهاجرين باملساهمة امللموسة في
تقوية النسيج االقتصادي عبر مقاوالت منتجة وقادرة على خلق الثروة
وفرص الشغل ،كما أنهم يكرسون القيم النبيلة للتماسك االجتماعي
من خالل الدعم املباشرلذويهم من محدودي الدخل.
وإننا ،في فريق التجمع الوطني لألحرار ،رغم دعمنا وتنويهنا بمختلف

وعلى مستوى التأطير والتوجيه الديني ،هل استطعتم بلورة
إستراتجية واقعية لدرء خطر التطرف والتشيع عن شبابنا في املهجر
رغم املجهودات املقدمة في هذا املوضوع؟
واألهم من ذلك ،السيد رئيس الحكومة ،يظل رهان اإلشراك
السيا�سي ملغاربة العالم أولوية أساسية تقت�ضي تعبئة جهود الجميع
من سلطة تنفيذية وتشريعية وأحزاب سياسية ومجتمع مدني لضمان
حقوق املواطنة الكاملة لهذه الفئة العريضة من أبناء الوطن.
فهذه التمثيلية التي تجد لها سند قوي داخل الوثيقة الدستورية
لسنة  ،2011تعد السبيل األنجع إلسماع صوتها ،وهي الكفيلة بتجويد
وتثمين السياسات العمومية املوجهة لكل مغربي فرضت عليه الظروف
أن يغادربلده ويستحمل عناء الغربة.
لهذا ،نسائلكم ،السيد رئيس الحكومة ،عن اإلجراءات التي تنوون
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اتخاذها لتفعيل املضامين الدستورية والعمل على ضمان إسهام ما
يقارب من خمسة ماليين مهاجرمغربي في الحياة السياسية.

السيد رئيس الحكومة املحترم،
إنطالقا من هذا املنظور ،نلخص التحديات املرتبطة بتدبير هذا
امللف فيما يلي:

السيد الرئيس:

أوال ،أجيال من املغاربة املقيمين بالخارج ال عالقة لهم باملغرب إال
األصل ،وأقصد الجيل الثاني والثالث وهي أجيال تربت وترعرعت في
مناخات ثقافية متعددة ومختلفة.

وشكرا.
شكرا السيد املستشار املحترم.
تريد أن تقول حتما خلق الثروة .أعطي الكلمة اآلن للفريق االشتراكي
املحترم.

املستشار السيد عبد الحميد فاتحي:
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
نسائلكم ،السيد رئيس الحكومة ،حول حصيلة السياسات
العمومية املتعلقة بمغاربة العالم.
وأيضا نسائلكم عن مدى توفر الحكومة على رؤية واضحة إلنزال
املضمون الديمقراطي والتشاركي وكذلك السيا�سي املتعلق بمغاربة
الخارج على أرض الواقع؟

السيد الرئيس:
شكرا.
السؤال ما قبل األخيرفي هاذ املحور للفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي ،تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد محمد عدال:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
في الواقع موضوع السياسات العمومية وانعكاساتها على وضعية
املغاربة املقيمين بالخارج ،ال يمكن النظر إليها من زاوية واحدة ،بل
هناك زوايا متعددة بدء من أوضاعهم في بلدان اإلقامة ومدى قدرة
الحكومة على التدخل لدى دول اإلقامة لضمان محيط عيش كريم
للمغاربة باملهجر ،مرورا بشؤون الحفاظ على هويتهم املغربية وثوابتهم
الدينية والوطنية وضمان التواصل العميق مع وطنهم األم إلى تحفيزهم
على االستثمار وتسهيل املساطر اإلدارية ،وتمتيعهم باستثناءات تراعي
خصوصية إقامتهم خارج الوطن ،وتوفير املناخ املالئم وتحسين املحيط
الداخلي الستقبال كفاءتهم وخبراتهم وقدراتهم العلمية والثقافية
واالقتصادية ملساهمتهم في مجال التنمية الداخلية للمغرب.

أي مجهود حكومي في مجاالت األوقاف والشؤون الدينية والثقافية
يوجه إلى الجاليات املغربية بالخارج للحفاظ على أمنها الروحي والثقافي
وتعزيزالتواصل بين هذه األجيال والوطن األم؟
ملاذا ال تعمل الحكومة من خالل اتفاقيات مع دول اإلقامة على
تخصيص أقسام للغة العربية بمدارسها لفائدة أبناء الجالية املغربية؟
أي مجهود تبذله وزارة األوقاف لبناء مساجد باملعايير املغربية
وتوفيرقيمين دينين إلرشاد املغاربة بالخارج إلى قواعد العقيدة السمحة
البعيدة عن التطرف واالنحراف؟
التحدي الثاني ،السيد رئيس الحكومة ،يتمثل في استفادة
االقتصاد املغربي من اإلمكانيات االستثمارية للمغاربة املقيمين بالخارج
بوضع نظام تحفيزي لتمويل املشاريع وتشجيع املهاجرين على االستثمار
بتحفيزات جبائية وضريبية وتسهيالت إدارية.
فنحن نطالب الحكومة بإحداث شباك دائم الستقبال ملفات
املهاجرين وتدبير شؤونهم اإلدارية ،كما نطالب بتسهيل ولوجهم إلى
القروض البنكية املغربية للسكن واالستثمار معا ،على سبيل املثال
املغاربة املقيمين بإيطاليا واسبانيا ،هي ،السيد رئيس الحكومة ،أنا
كنعني األبناك املغربية ،املؤسسات املغربية ،ألن هناك واحد القوانين
في إسبانيا وفي إيطاليا اللي خذا قرض السكن وما سددش القروض
ديالو  3أشهر كيم�شي له وخا خلص % 90كتم�شي له الشقة ديالو ،هنا
خاصنا نفتحو الباب ديال املؤسسات البنكية ديالنا اللي كيمثلونا خارج
أرض الوطن باش يعطيو القروض للمغاربة بفائدة أقل ،ألن إسبانيا
كتعطي ب ـ .%2
التحدي الثالث ،السيد رئيس الحكومة املحترم ،يتعلق بالجاليات
خارج أوربا بآسيا والعالم العربي واستراليا وإفريقيا وأمريكا الالتينية،
فلكل مشاكله وخصوصياته املتنوعة بتنوع بلدان اإلقامة ،على سبيل
املثال هناك جاليات ،السيد رئيس الحكومة ،في أمريكا الالتينية وفي
إفريقيا من الصعب أنه باش يبقى يزور العائالت ديالو وال يتجه للوطن
ديالو سنويا ،ألن الكلفة ديال التذكرة ديال الطائرة تكلفه مبالغ كبيرة
وما يمكنش اإلنسان يجي واألسرة ديالو مع األطفال ديالو ،ذاك ال�شي
باهظ جدا.
كذلك ،السيد رئيس الحكومة ،بغيناكم تحلو بعض املشاكل ديال
الجاليات اللي كتعيش في أوضاع متأزمة بدول تعرف توترات ونزاعات
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وحروب ،بحال ليبيا ،بحال العراق ،بحال بعض الدول اللي عندها
مشاكل ،خاص الدولة تخلق واحد اليوم وطني لتفقد املواطنين كما هو
معمول به في عدد من الدول.
التحدي الرابع ،السيد رئيس الحكومة ،هو التواصل املؤسساتي
مع هذه الجاليات وجودة اإلنصات إلى مشاكلها ومراقبة املتغيرات التي
تطرأ عليها وتراقب الحلول املالئمة في الزمان واملكان املناسب ،وهو ما
يقت�ضي تعزيزالدبلوماسية املغربية في هذا االتجاه.
اسمح لي ،السيد الرئيس ،ما غاديش نكمل ،ألن بقات لي  12ثانية.
ابغيت بعض املشاكل ،السيد الرئيس ،على مستوى بعض الدول
اللي هي كتفرض بعض القوانين قاسية ،ويمكن تحقير بعض أفراد
الجالية ديالنا بحال إيطاليا وبحال إسبانيا الحالة ديال السجون ديال
املغاربة في إيطاليا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشار املحترم.
استنفدتم الوقت املتاح لفريقكم ،الكلمة اآلن ملجموعة العمل
التقدمي ،وهو آخرسؤال في هذا املحور.

املستشار السيد عبد اللطيف أعمو:
السيد رئيس الحكومة،
نريد تصورات حكومتكم حول بناء مشروع وتكوين دياسبورا
املغربية في قلب التنمية الشمولية؟
شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشار.
أعطي الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة لإلجابة عن األسئلة التي
طرحت.
للتذكير هذه ثاني جلسة يعقدها مجلس املستشارين في املوضوع
املتعلق بمغاربة العالم.

السيد سعد الدين العثماني ،رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه.
السيد الرئيس،
السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيدات والسادة أعضاء مجلس الحكومة،
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أنا في البداية أريد أن أعبرعن سعادتي بمناقشة هذا املوضوع املهم،
اللي كيهم شريحة من أبناء الوطن يوجدون خارج الوطن ،هاذ اإلخوان
ديالنا واألخوات ديالنا اللي كيعيشوا في الخارج يحظون بتقدير خاص،
وأيضا باهتمام خاص من جاللة امللك حفظه هللا والذي ال تخلو العديد
من خطبه ومن مبادراته بالعناية بهم.
هاذ الشريحة ديال املغاربة مهمة جدا ،مهمة ألنها أوال عدديا كبيرة،
اآلن كما قلتم هي  5مليون ونصف تقريبا 4 ،داملليون ونصف تقريبا أو
 5مليون حسب اإلحصائيات ،وهاذ العدد تضاعف بطريقة سريعة في
املراحل األخيرة ،ليس فقط نتيجة الهجرة هاذ العقد األخير ولكن أيضا
نتيجة التوالد ،الزواج والتوالد ديال الشباب والشابات املغاربة في
الخارج ،فهاذ الشريحة أصبحت مهمة ألنها اآلن تشكل تقريبا  %13من
عموم املغاربة ،و� %13شيء مهم� ،شيء كبير ،مغاربة العالم في عمومهم
ساكنة شابة %70 ،منهم عندهم أقل من  45سنة ،من بينهم على األقل
 %20ولدوا في املهجر ،في الخارج.
من حيث التوزيع الجغرافي نعرف جميعا بأن األغلبية الساحقة
موجودون في أوروبا وبالخصوص في دول معينة في أوربا اللي هي دول
جنوب أوروبا ،بالخصوص في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وأملانيا
وهولندا ،هاذ الدول تقريبا فيها  %80من املغاربة املوجودين في الخارج.
هاذ املغاربة أيضا عندهم واحد امليزة وهو سرعة االندماج والقدرة
العالية على االندماج في البلدان التي يقيمون بها ،اليوم عدد كبير منهم
أطر ،كفاءات ،في الجامعات ،في القطاع الخاص ،عدد منهم شاركوا في
الحياة السياسية من خالل أحزاب سياسية أوروبية ،احنا عندنا اليوم
عدد كبير من املستشارين الجماعيين ،مسؤولين جماعيين في مختلف
البلديات األوروبية ،عندنا برملانيين ،عندنا أيضا وزيرات ووزراء ،إذن
عندنا واحد العدد من الكفاءات عالية في هذه الدول بالخصوص
األوروبية ،ولكن أيضا في عدد من الدول األخرى.
هاذ مغاربة العالم أيضا كما قلت شريحة مهمة ،ألنهم مرتبطون
ببلدهم ارتباط قوي ،على الرغم من كل ما يقال ،املغاربة هم من بين
الشعوب في العالم األكثر انتقاال إلى بلدهم ،هذه الحركية اللي كتم في
الصيف من املجيء إلى املغرب والرجوع في ضخامتها ال توجد في أي بلد في
العالم على حسب املقارنات واإلحصائيات  4مليون و 700ألف تقريبا
مرور ،ذهابا ،جيئة وذهابا ،من أوروبا إلى املغرب ،ومن املغرب إلى أوروبا
تتم وهي فريدة تقريبا في العالم ،هذا يعكس أن هؤالء املغاربة مرتبطون
ببلدهم معتزون بانتمائهم إلى بلدهم وبهويتهم ،وهذا �شيء مهم جدا
يجب أن نثمنه ونعترفو بالقيمة ديالو.
وأيضا على املستوى االقتصادي هاذ الجالية املغربية أو املغاربة
املقيمين بالخارج على الصحيح يسهمون إسهاما نوعيا في االقتصاد
الوطني ،نوعي ،والتحويالت املالية ديال املغاربة املقيمين بالخارج إلى
بلدهم شهدت نمو مضطرد ،كتزيد بواحد الشكل كبيرجدا بالخصوص

عدد 19 - 38جحلا وذ 19ذ 11(119نتش 11ش )11

الجريدة الرسمية للبرملان

في العقدين األخيرين ،في هاذ  20سنة األخيرة ،واآلن تعد أكثر من 60
مليار درهم تقريبا من التحويالت بالعملة الصعبة ،انتقلت تقريبا من
 20مليارسنة  1998إلى  60مليارفي سنة  ،2016يعني نحسبو تضاعفت
ثالثة املرات في ظرف ال يصل إلى  30سنة ،يعني هذا تضاعف كبيرومهم
جدا.
هناك أيضا اهتمام لدى مغاربة العالم بنقل الخبرة ،بنقل التجربة
ولذلك لقي برنامج "فينكم" اللي كان بدا منذ فترة ،لقي تجاوب من عدد
من الكفاءات املغربية خبراء ذوي مستويات عالية جدا ،مهمومون بنقل
تجاربهم إلى بلدهم ،هناك عدد منهم في إطار اتفاقيات ،بطبيعة الحال،
مع الجامعات ومع مركزالدراسات ،هناك اشتغال مهم ،ونحن نطمح في
أن نطور هذه البرامج في املستقبل.
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وهناك أيضا أخيرا االهتمام بإشكالية السجناء املغاربة في السجون
األوربية بالخصوص وخصوصا ،خالل املرافقة القانونية وسأرجع إلى
هذه النقاط.
فيما يلي إذن سأستعرض الحصيلة العامة في املرحلة األخيرة
وهي األوراش اللي كنشتغلو عليها اآلن فهذا املوضوع ،وإن كان بغيت
نشير لواحد املسألة ،هو أنه املتمنيات ،ذاك ال�شي اللي بغينا نديروه
كبير جدا ،جميعا باش ننسبو هاذ املوضوع هذا ،ولكن النتائج اللي
كنحققوها في كثير من األحيان كتم�شي تدريجيا وشوية بشوية ،احنا
كنعرفو بأن التطلعات ديال مغاربة العالم أكبرمما نحققه ومما تحققه
الدولة املغربية أو ما تحققه الحكومة والقطاعات املعنية أو ما تحققه
اإلدارة ،لكن سنعمل إن شاء تدريجيا على التجويد ،باش نطورو العمل
ديالنا على املستويات اللي غنذكروها.

هناك عدد أيضا من مغاربة العالم اللي تيشتغلوا في إطار املجتمع
املدني في بلدان االستقبال ،وعندهم اهتمام كبير بنقل تجاربهم
االجتماعية ،الدعم التنموي ،الخبرات من خالل املجتمع املدني إلى
بلدهم ،فهناك عشرات الجمعيات تشتغل على هذا ألساس في شركات
مع جمعيات مغربية أو مؤسسات مغربية.

وباملناسبة ،هناك إستراتيجية فهاذ املجال وطنية تشاركية مندمجة
كانت قد بلورتها الوزارة املعنية ،وزارة املغاربة املقيمين بالخارج وشؤون
الهجرة تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية ،وهاذ اإلستراتيجية مركزة
على  3داملحاور تتكامل فيما بينها.

البرنامج الحكومي خاص هذه الشريحة بمجموعة من التدابير
اللي تتهدف إلى الدفاع عن مصالحهم والدفاع عن حقوقهم والعمل
على حماية هويتهم الثقافية وهويتهم الدينية وأيضا تعزيز مساهمتهم
في تنمية بلدهم ،ومن أهم هذه التدابير ما يلي ،اللي شار لها البرنامج
الحكومي أذكرها باقتضاب:

محور املجال االجتماعي ،محور املجال الثقافي والتربوي ،محور
املساعدة القانونية واملواكبة اإلدارية ،محور تعبئة الكفاءات
والشبكات ديال مغاربة العالم ،محور االستثمار والتنمية االقتصادية،
وأخيرا محور تطوير الشراكة مع املجتمع املدني املغربي بالخارج وتطوير
التواصل مع مغاربة العالم.

تفعيل املقتضيات الدستورية القاضية بإشراك مغاربة العالم في
املؤسسات الوطنية ،وهاذ ال�شي غادي نعمل عليه كلما جاءت الفرصة
في املستقبل تتجي على حسب التطورات ،وأيضا العمل على اإلسراع
بإخراج القانون املتعلق بمجلس الجالية املغربية بالخارج ،وهاذ مشروع
القانون موجود وهو في طور االستشارة اآلن ،نتمنى في األشهر املقبلة
تكون االستشارات مع املؤسسات املختلفة قد تمت وبالتالي يصادق
عليه املجلس الحكومي ويعرض على البرملان.

وفي كل محور هناك إجراءات تمت ،وهناك إجراءات تتم ،وهناك
إجراءات إن شاء هللا سنعمل على أن تتم في املستقبل.

ثالثا ،استكمال ورش اإلصالح القنصلي ومسلسل تحديث وتجويد
الخدمات القنصلية واالجتماعية لفائدة مغاربة العالم ،وهذا أيضا
واحد الورش مهم غادي نهتموا به ،كانت هناك واحد املجموعة ديال
املقاربات وكانت هناك محاوالت ،صحيح ،لكن ال نزال نحس بأن هذا
الورش يحتاج إلى اهتمام أكثر.
هناك أيضا أشار البرنامج الحكومي إلى إعطاء اهتمام أكبر لحماية
القاصرين املغاربة الغير املرافقين باعتبارهم فئة هشة معرضة
لالستغالل بمختلف أنواعه من قبل عصابات االتجار بالبشر أو
الجماعات التبشيرية أو الجماعات املتطرفة أو غيرها.
رابعا ،هناك أيضا تطوير وتفعيل اتفاقيات الضمان االجتماعي
واليد العاملة القائمة حاليا وتوسيع االتفاقيات لدى بلدان أخرى.

في البداية ،السيد الرئيس ،البد أن أشير كمحور أول إلى أن عملية
استقبال مغاربة العالم عندما يعودون إلى أرض الوطن في إطار عملية
"مرحبا" هي عملية تتم بالرئاسة الفعلية لجاللة امللك نصره هللا ،وهي
عملية فريدة من نوعها في العالم كما قلنا ،نظرا للعدد الهائل من املغاربة
الذين يعودون إلى بلدهم والذين يعبرون الحدود والذي يفوق  4.7إلى
 4.8مليون عابرفي االتجاهين جيئة وذهابا خالل الفترة الصيفية.
وأيضا لكونها مناسبة سنوية متميزة يؤكد خاللها هؤالء املغاربة
ارتباطهم ببلدهم وصلتهم الوطيدة بوطنهم األم ،وكذا بالنظر ألهمية
وكبر وضخامة اإلمكانات اللوجستيكية واملادية والبشرية والتقنية
املرصودة إلنجاح هذه العملية ،وخاصة من طرف عدد من املؤسسات
وخاصة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن ،التي تقوم بدور
محوري في هذه العملية بتنسيق مع الوزارة املعنية.
ومع مرور السنوات ،وصلت هذه العملية إلى مستوى عالي من
النضج بسبب اإلمكانيات املتعلقة بالبنية التحتية لالستقبال ،باملساطر
اإلدارية اللي كنحاولو نسهلوها عند شرطة الحدود والجمارك والرفع
من جودة الخدمات على متن الباخرات والطائرات.
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وقد استمرت هذه العملية في هذه السنة ،وباملناسبة في هذه السنة
تم تيهئ مخطط للمالحة البحرية مكن من توفير أسطول يتكون من 27
باخرة تؤمن  10خطوط بحرية بطاقة استيعابية تناهز  63000مسافر
يوميا بما فيها  37000عبرميناء طنجة املتوسط وحده.

هناك عشرات اآلالف من التالميذ ومن األطفال املغاربة يستفيدون من
هذا الجهد ،الذي احنا نحس بأنه ال يزال قاصرا ال يشمل جميع الدول،
ال يشمل جميع األوساط ،ال يصل إلى جميع الجمعيات ،صحيح ،ولكن
هناك إصرار وهناك طموح في أن نطور هذا البرنامج باش يفيد أكثر إن
شاء هللا.

أوال املجال التربوي ،في املجال التربوي هناك جهود تحاول ما
أمكن أن تكون هناك مواكبة للجهد التعليمي والجهد التربوي ملغاربة
العالم على الرغم من صعوبة هاذ العملية ،ألن فيها مفاوضات مع
الدول املستقبلة ،هناك دول تقبل ،هناك دول ال تقبل ،هناك دول
تقبل بشروط ،باتفاقيات أحيانا فيها تضييقات وفيها صعوبات ،لكن
رغم ذلك عملت الحكومات السابقة على بلورة وتطوير برامج لتعليم
اللغة العربية وتعليم الثقافة املغربية ملغاربة العالم منها برامج التعليم
الرسمي واملصادقة على الصيغ النهائية لإلطار املرجعي الخاص بتعليم
الثقافة املغربية.

فيما يخص التأطيرالديني ،وقد أشارإليه بعض السادة املستشارين
في أسئلتهم ،هذا التأطير الديني عندو أهمية بالغة ،ونحن نتفق مع
السادة املستشارين الذين أشاروا إلى أن التأطير الديني مهم في مواجهة
التوجهات ،إما الشيعية وإما املتطرفة في مجال التعليم الديني ،واملغرب
كان دائما يقوم بجهد في هذا املجال ،عن طريق إرسال الخطباء ،وإرسال
املتخصصين في العلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية والوعاظ
واملقرئين املشهود لهم بالكفاءة املهنية والعلمية ،وهذا البرنامج تشرف
عليه وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وأيضا املجالس العلمية ،فهذا
البرنامج مستمر سنويا ،إما موسمي بمناسبة شهر رمضان أو بعض
املناسبات ،وإما أيضا دعم مستمر لبعض الجمعيات وبعض املساجد
املغربية في الخارج ،إما لتنظيم ندوات أو مؤتمرات أو مناظرات.

املجاالت األخرى نذكرمنها:

تتنوع أنظمة وفئات التعليم الثقافة املغربية إلى  3أنواع من األنظمة:
النظام األول هو التعليم النظامي ،يعني في مؤسسات رسمية أو
شبه رسمية ،ولكن نظامية تعطي شهادات تدرس ببرامج التدريس ديال
بلد االستقبال ،وتعطي شهادات من بلد االستقبال ،فهو تعليم مندمج
يدرس باملدارس النظامية داخل التوقيت الرسمي للدراسة ،ويستفيد
منه عشرات اآلالف من التالميذ ،التعليم املؤجل يدرس باملدارس لكن
خارج التوقيت الرسمي للدراسة ،تقريبا يفوق عدد املستفيدين حاليا
 40000مستفيد ،وهناك تدريس غير نظامي موازي لدى الجمعيات
يدرس في نحو  400جمعية أو مسجد في بلدان االستقبال ،وهو بدعم
من الدولة ،بطبيعة الحال ،لفائدة عشرات اآلالف أو أكثر من 20000
شخص تقريبا.
وهناك أخيرا ،التعليم عن بعد باملدرسة والتي أطلقته مؤسسة
الحسن الثاني للمغاربة املقيمين بالخارج ،أعطيت انطالقته سنة 2013
وذلك لتجاوز إكراهات التعليم النظامي وصعوبته في عدد من األوراش.
ونحن بطبيعة الحال سنعمل على تطوير هذه األنواع ديال التعليم
كله على الرغم من الصعوبات املوجودة فيه.
هناك أيضا برنامج التعليم غير الرسمي للغات والثقافة املغربية
بالخارج ،يركز هذا البرنامج على دعم ومواكبة مشاريع جمعيات مغاربة
العالم النشيطة في مجال تعليم اللغات والثقافة املغربية لفائدة
األطفال املغاربة في الخارج ،وبالتالي هناك دعم ومواكبة لعدد من
الجمعيات بكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ،إضافة إلى تزويد
حوالي  70جمعية نشيطة في هذا املجال بحوالي  57000من الكتب
املدرسية واللوازم الديداكتيكية برسم املوسم الدرا�سي ،2017-2016
وسيتم تجويد هذا البرنامج ديال التزويد بالوسائل الديداكتيكية
والكتب املدرسية في املستقبل إن شاء هللا ،ولكن يمكن أن نعتز بأن

وإذن هناك محاولة لرفع مستوى هذا التأطير ،عدد الوعاظ
واملقرئين الذين يرسلون في املناسبات ال يزال محدودا ،يصل إلى 220
سنويا اآلن ،لكن نتمناو إن شاء هللا يتطور أكثر ،وهاذ البرامج اللي هي
قديمة من الستينات وأنا عاقل عليه من الستينات ،وكان الوالد ديالي
راه باقي عاقل عليه في الصغركان كيم�شي في البرنامج في رمضان إلى بعض
املدن الفرنسية ،عقلت عليه ،هو برنامج قديم كان كيقوم به املغرب،
لكن يقوم بأدوار مهمة في األوساط ديال مغاربة العالم للترشيد الديني
والترشيد القيمي لبث القيم اإلسالمية الراقية والسمحة ،وأيضا وزارة
األوقاف تقوم بتزويد الجمعيات واملساجد املغربية في الخارج بعدد من
الكتب ،وخصوصا بنسخ املصحف املحمدي ،إضافة إلى دعم مباريات
في مجال تجويد القرآن الكريم أو في مجاالت أخرى وتخصيص الجوائز
التقديرية ملغاربة العالم في هذا املجال.
وابغيت نشيرإلى أنه حيثما يحس املغرب بأن هناك مخاطرحقيقية،
فإن التدخل يكون استثنائي ،مثل أنه في ساحل العاج مثال ،وفي
الكوديفوار وفي بعض األوساط اإلفريقية هناك حركة ديال التشيع
واسعة جدا وكبيرة ،هنا تدخل املغرب عن طريق املنح للتالميذ املغاربة،
واآلن كتعطى املنح لعدد مهم جدا من التالميذ هناك ،باش يدرسوا في
املدارس عن طريق املدارس التي توجه التوجيه الديني السليم لحمايتهم
من أن يلجئوا نتيجة الفقر أو الحاجة أو الهشاشة إلى تلقي أموال من
جهة أخرى ،تحاول ما أمكن أن تستغل ذلك للتأثير في عقيدتهم أو في
توجهاتهم الدينية ،إذن هذا راه واحد البرنامج فيه اليقظة وفيه محاولة
التدخل في الوقت املناسب عندما نحس بأن هناك هاذ العملية ديال
التأثيرعلى عقيدة املغاربة وعلى توجهاتهم الدينية.
في ما يخص الدعم االجتماعي ،هذا فيه واحد املجموعة داملشاريع،
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ولكن أنا أريد أن أقول منذ البداية هي مشاريع مهمة تحتاج إلى تطوير
في املستقبل ،هناك مشاريع لدعم تمدرس أبناء األسر املغربية املعوزة،
وهذا كاين هو الكوديفوار اللي هضرت عليه ،هذا دعم ألسر مغربية
املعوزة بواحد الشكل كبير جدا كاين في الكوديفوار وكاين في الجزائر،
وكاين في بعض الدول األخرى.
هناك دعم التكوين املنهي والحرفي لشباب مغاربة العالم ،وذلك
بهدف دعم اندماجهم االجتماعي والحرفي في سوق الشغل في بلدان
اإلقامة ،عن طريق التكوين كيجيوا حتى لهنا وكيتكونوا وعاود كيرجعوا
أو كيتدعموا تما.
هناك اإلدماج الدرا�سي للعائدين اضطراريا من أبناء املغاربة
القاطنين بالخارج ،وهذا كنحاولوا ما أمكن يكون عندما تكون هناك
حالة استعجال ،مثل عودة املغاربة مثال من ليبيا مثال أو اليمن أو سوريا
أو غيرهم.
هؤالء املغاربة الذين يرجعون نتيجة وجود إشكاالت في البلد الذي
كان يقيمون به ،كتكون هناك معالجات مستعجلة ومسرعة للطلبات
املتعلقة ،إما بمعادلة الشهادات أو الدبلومات املحصل عليها في بلدان
اإلقامة أو إعادة اإلدماج الدرا�سي في املدارس ،والجامعات وفي مدارس
التكوين املنهي املغربية ،هذا برنامج كيكون استعجالي ومؤقت عندما
تكون هناك مشاكل وأزمات ،وكل ما كان هناك نظام يقظة كل ما كان
�شي حاجة من هاذ ال�شي كتنطلق هذاك نظام اليقظة وتؤسس لجنة
ديال االستعجال وكتباشرهاذ امللفات.
هناك أيضا املنح الجامعية اللي عدد من الطلبة املعوزين من أبناء
الجالية املقيمين بالخارج ،وكتعطى لهم األولوية فيما يخص املنح في
بلدان اإلقامة بطبيعة الحال ،وهاذ البرنامج يشمل إلى حد الساعة أكثر
من ألف منحة تقريبا ،اآلن سنويا كتعطى خصوصا في البلدان اللي
كتعيش فترات ديال األزمات االقتصادية فاش كان مشكل ديال األزمة
االقتصادية في اسبانيا أو في بعض الدول اللي تيكون فيها غالء ديال
املعيشة وصعوبة الدراسة أو غيرها ،هذه فيها تدخالت.
املساعدة االجتماعية للمغاربة املوجودين في وضعية هشة وخارج
أرض الوطن ،هذا تتحاول هناك محاوالت ألداء مصاريف ترحيل
الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بطبيعة الحال ،ولكن بالخصوص
إدراج املقيمين في الدول التي ال تجمعها باملغرب اتفاقية الضمان
االجتماعي ضمن الفئات املستفيدة من نظامين املعاشات في التأمين
اإلجباري على املرض ،وهذا برنامج حاولنا ما أمكن يكون متدخل ،الدول
اللي ما عندهومش اتفاقية مع املغرب فيما يخص الضمان االجتماعي
كنحاولوا ما أمكن ندمجهم في نظام املعاشات ،نظام التأمين اإلجباري
على املرض املوجود في الوطن.
ولكن أيضا هناك العمل على توسيع اتفاقية الضمان االجتماعي إلى
الدول التي ال تشملها إلى حد الساعة باش تكون هاذ االتفاقية وتكون
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الحماية االجتماعية ملغاربة العالم أكثرفائدة لهم.
هناك تنظيم املخيمات الصيفية ألبناء املغاربة املقيمة بالخارج،
باقي العدد محدود ولكن سيتطور تدريجيا في السنوات املقبلة إن شاء
هللا.
املحور الخامس ،هو املساهمة في تحسين الولوج إلى الخدمات
العمومية ،هذه من املسائل املهمة ،واحنا بعد الخطاب امللكي األخير
خطاب العرش اللي أشارفيه جاللة امللك إلى املشاكل اإلدارية املوجودة
وإلى ضرورة التعبئة باش نحلوا هاذ اإلشكاالت اإلدارية.
ونحن نريد أن نقول هنا بأن الحكومة راه احنا اآلن تنديروا
برمجة على أن جميع األمور اللي وردت في هاذ الخطاب امللكي غادي
نجردوها وغادي نحاولو نستجبو لها ،والحكومة ستكون معبئة ملعالجة
االختالالت ،واحنا تنعرفوا بأن املغاربة املقيمين بالخارج هم من
بين الفئات التي تعاني من هاذ اإلشكاالت ديال تعقد املساطر وتعقد
اإلجراءات اإلدارية إلى آخره ،واحنا تلقينا في هاذ املجال العديد من
الشكايات.
ويمكن أن أقول بأنه األمور اللي تمت لحد الساعة �شيء مهم،
أوال الشباك الخاص بمغاربة العالم ،واآلن موجود في جميع العماالت
واألقاليم والجماعات الترابية وفي املؤسسات العمومية ،اآلن هاذ
الشباك خاص بمغاربة العالم موجود يرجعوا له ،وعند وجود أي
إشكال يمكن توجيه الشكاية إلى الوزارة املعنية.
ثانيا ،اتخاذ كافة التدابير لتفعيل اتفاقية التهميشة ()à l’Apostille
هاذ االتفاقية اللي انضم لها املغرب أخيرا ،هاذي بمقتضاها الوثائق
اللي غيتحصل عليها من أي إدارة مغربية ما غيبقاش تحتاج تم�شي تدير
لها املصادقة ،من قبل كانت إلى شدتي من العمالة أو من الجماعة أو من
اإلدارة واحد الوثيقة كتهمك خاصك تم�شي لقسم القنصلي ،املديرية
ديال الشؤون االجتماعية والقنصلية في وزارة الخارجية باش تدير
( )légalisationاملصادقة عليها وتم�شي للسفارة ديال الدولة املعنية اللي
غادي تم�شي لها ،اللي غادي تقدم الوثيقة باش يعاود يصادقوا.
اآلن ،انضمينا لواحد االتفاقية دولية اللي هاذيك الوثيقة اللي
غيعطيوك في العمالة أو يعطيوها لك في الجماعة أو يعطيوها لك في
اإلدارة املعنية هاذيك يمكن أن تخدمها في العالم كله بدون حاجة إلى
أي مصادقة ،هذا انضم املغرب إلى هذه االتفاقية واآلن راه دخلت حيز
التنفيذ.
فهذا واحد اإلجراء تيرفع واحد العبء كبير على املغاربة ،بدال ما
يدوروا على اإلدارات ويمشيوا يقلبوا فين يصادقوا ،إلى آخره ،وخاص
يقلب على هذاك املكتب فين كاين ،وذيك الساعة وزارة الخارجية دارت
واحد الخمسة داملكاتب ،واحد في الشمال وواحد في الوسط ،إلى أخره،
باش تسهل ،باش تقرب ولكن خمسة ما كافيينش ،عندنا  12جهة
وعندنا كذا و 80إقليم ما كافيش ،اآلن بهاذ اإلجراء تنحيدو هاذ ال�شي
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كامل ،فهذا راه واحد القفزة مهمة باالنضمام لهاذ االتفاقية ،تتهزواحد
العبء كبيرعلى املغاربة املقيمين بالخارج.
لكن هناك أيضا عدد من اإلجراءات اللي تدارت كلها اإلجراءات
اللي تدارت في اإلدارة املغربية ،مثل مثال "محافظتي" ،الخدمة ديال
"محافظتي" هي خدمة إلكترونية عن طريق االنترنت اللي يمكن للواحد
يدخل لها وغادي يعرف الوضعية ديال العقارديالو.
كما أنها كتهم املغاربة املقيمين داخل الوطن ،كتهم أيضا املغاربة
املقيمين خارج الوطن ،هذه الخدمة اآلن ديال التعرف على وضعية
العقار باقي اآلن ما بدات ولكن غادي تبدأ في القريب ،اآلن احنا في
املرحلة األولى" ،محافظتي" إذا دخلت له غادي تلقى اإلجراءات ،جميع
املساطر ،جميع اإلجراءات ،هذه املرحلة األولى.
املرحلة الثانية اللي غادي تبدا بعد شهور غادي تولي تعطيك العقار
ديالك الوضعية ديالو ،وأي تغيير ،أي تعرض ،أي حاجة تهم العقار
ديالك غادي يوصلك اإلشعار عن طريق ،كما قلنا من قبل ،عن طريق
إما رسالة بريدية ،)SMS( ،وإما البريد اإللكتروني أوهما معا ،على حسب
امللف ديالك غادي توصلك فورا باش تعرف العقار ديالك ،هذا غادي
يحل جزء كبيرمن املشاكل ديال مغاربة العالم فيما يخص العقار ،على
األقل غادي يطمأنوا على العقار ديالهم ،ما�شي هما اللي غادي يمشيو
يبحثوا ،اإلدارة هي اللي غادي تم�شي تبحث عليهم وتعلمهم بالوضعية
ديال العقار والتحوالت ديالو ،وهذا �شيء مهم ،إن شاء هللا غادي يبدا
في القريب.
وأيضا "ضماني االجتماعي" هذه الخدمة اإللكترونية ديال "ضماني
االجتماعي" ديال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي خدمة ستتيح
للمغاربة داخل الوطن واملغاربة خارج الوطن أيضا إنجاز عدد من
اإلجراءات اإلدارية عن بعد دون الحاجة إلى التنقل.
إذن أي تطور في اإلدارة املغربية غادي يستفد منو مغاربة العالم
أيضا إن شاء هللا ،ونحن حريصين باش يكون هاذ التطور.
هناك واحد اإلجراء مهم بدأ منذ فترة ،هو أن الوزارة املعنية نظمت
واحد املنتدى األول للمحامين املغاربة املقيمين بالخارج ،والهدف منو
هو املحامين كخبراء في الوضعية القانونية ملغاربة العالم هما يمكن
يساعدو باش نديرو التشخيص للصعوبات االجتماعية والقانونية
واإلدارية التي يواجهها مغاربة العالم ،وأيضا معهم يمكن يكون التدارس
سهل كيفاش غادي نطوروا القوانين ونطورو األنظمة وغادي نطورو
اإلجراءات ،إلى أخره.
فهذا الحمد ،شبكة املحامين للمغاربة املقيمين بالخارج بدأت إن
شاء هللا سنعمل على تحسينها وهي تهدف إلى أهداف أخرى من غير هذا
الهدف اللي قلنا ،وهو أن نعبأهم للدفاع عن املغرب في الخارج.
ولكن أيضا الوزارة املعنية دارت  26اتفاقية مع محامين بالخارج
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أو مع مكاتب محاماة للمواكبة القانونية ملغاربة العالم ،وهاذ البرنامج
موجه بالخصوص إلى املغاربة ،مغاربة العالم اللي في وضعية مادية هشة
ولتقديم الخدمة القانونية والخدمة اإلدارية الالزمة لذلك ،وفوضت
اعتمادات مالية للسفارات ولقنصليات اململكة من أجل هذا التعاقد،
اللي تم فعال عدد من هذه التعاقدات ،وواحد التعاقدات أخرى في دول
أخرى غادي تجي مع املدة ،إذن هاذ في املحور الخامس الذي هو محور
ديال الولوج إلى الخدمات العمومية.
هناك سادسا ،تيسير استثمار مغاربة العالم داخل املغرب ،هذا
تمت فيه أيضا جهود مهمة خاصنا نعترفو بها ،ألن الحكومات السابقة
كانت دائما تهتم إلى أن تيسر ملغاربة العالم الذين يريدون االستثمار
في بلدهم ،تيسر لهم اآلليات واإلجراءات ،وبالتالي فهما أوال داخلين في
التحفيزات العامة بطبيعة الحال ،التحفيزات العامة املوجودة املتخذة
لتشجيع املستثمرين عموما ،سواء كانوا مغاربة أو غيرهم ،اللي فيه إما
إعفاءات ضريبية أو تحفيزات مالية أو غيرها ،هذا داخلين فيه.
ولكن أيضا ،تم إحداث صندوق استثمارمغاربة العالم ،هذا صندوق
خاص ،أحدث صندوق استثمار مغاربة العالم ( ،)MDM-Investوهو
الذي يتولى إدارته أوال هوالصندوق املغربي للضمان ،وهاذ اآللية تفتح ألي
مغربي من مغاربة العالم اللي بغا يستثمرهنا أو عندو �شي مشروع سابق
ويريد أن يوسع هذا املشروع ،إما في الصناعة أوفي الخدمات أوفي التعليم
أو في غيره ،يمكن أن يحصل على دعم ،بطبيعة الحال وفق شروط،
كاين واحد الشروط ولكن كيحصل على دعم بشرط بطبيعة الحال أن
تغطي مساهمة هذا املستفيد  %25على األقل من كلفة املشروع بالعملة
األجنبية تدفع أو تحول للحساب الخاص للمشروع بالدرهم ،ويستفيد
مغاربة العالم من عدد من التحفيزات أو التمويالت الخاصة في هذه
املشاريع.
لكن أيضا تم أخيرا إطالق واحد املشروع جديد اللي هو الجهة
" ،"13أريد هنا أن أحيي تحية خاصة الكونفدرالية العامة ملقاوالت
املغرب التي قامت بهذه املبادرة ،بطبيعة الحال بتنسيق مع القطاعات
الحكومية املعنية ،ومن هنا منذ أيام فقط أعطيت االنطالقة الرسمية
لهذا املشروع الخاص باملقاولين املغاربة في الخارج لتمكينهم من الولوج
إلى الخدمات املختلفة املقدمة من طرف االتحاد العام ملقاوالت املغرب،
ويسهل التنسيق معهم والتواصل معهم ،التشبيك بينهم وبين املقاولين،
أوال الفاعلين االقتصاديين املغاربة ،وأيضا هاذ املبادرة كتهدف للتشجيع
ديالهم على االستثمار في بلدهم أو التبادل االقتصادي مع بلدهم أو
بين بلدهم وبلد اإلقامة لهم ،هاذ املبادرة إن شاء هللا احنا متفائلين
بخصوص هاذ املبادرة وكنتفائلو بالنتائج اللي غتأدي لها.
اآلن في املجال الثقافي ،ألن بعض اإلخوان هضروا على املجال
الثقافي ،صحيح هناك احنا واعيين بأهمية وخصوصية الجانب الثقافي
بالنسبة ملغاربة العالم في الحفاظ على هويتهم وعلى هوية أبنائهم ،وفي
تواصل أبنائهم مع الثقافة املغربية.

عدد 19 - 38جحلا وذ 19ذ 11(119نتش 11ش )11

الجريدة الرسمية للبرملان

ولذلك ،هناك برنامج ديال إحداث املراكزالثقافية املغربية بالخارج،
وهاذ العملية انطلقت قبل ما نكون أنا في وزارة الخارجية ،وملا كنت أنا
في وزارة الخارجية والتعاون واكبت الصعوبات اللي كانت ،صعوبات
إدارية ،في بلد اإلقامة بطبيعة الحال ،صعوبات دبلوماسية أيضا،
ولكن مع مرورالوقت بدأت تذلل تلك الصعوبات ،واآلن هناك عدد من
هاذ املراكز الثقافية أسست وتشتغل وهناك مراكز ثقافية إن شاء هللا
اللي غادي تأسس في القريب وستهيأ بحال املركزالثقافي املغربي بباريس،
أو غيرها ،هناك إذن غيتم اشوية بشوية ولكن غتم�شي بإذن هللا.
لكن هناك عدد من البرامج الثقافية التواصلية بتنسيق مع وزارة
الثقافة وال الصناعة التقليدية أو عدد من الوزارات األخرى ،التنسيق
مع الوزارة املعنية أي وزارة املغاربة املقيمين بالخارج مع الوزارات
األخرى ،إما إرسال فرق مسرحية أو إرسال محاضرين أو التنسيق مع
جمعيات املغاربة املقيمين بالخارج أو دعم حتى جمعيات مغربية في
برامجها مع مغاربة العالم إما استقباال وإما زيارة ،هاذ ال�شي كامل كاين
عدد من البرامج الثقافية في هاذ املجال ،وهي واحد املجموعة ديال
البرامج اللي هي ،إلى بغينا نقول ال يمكن أن ندعي بأنها تستجيب لجميع
حاجيات املغاربة اللي في العالم ،ولكن هي تحت تصرفهم لالستجابة إلى
كل حاجة أو كل طلب يأتي من هؤالء املغاربة.
هناك أخيرا ،واحد النقطة مهمة جدا هو أن هناك واحد مركز
اتصال ونظام يقظة طور اإلعداد في وزارة املكلفة باملغاربة املقيمين
بالخارج ،هاذ نظام اليقظة اللي غادي يبقى  24/24ساعة ،لكن هو
يحتاج إلى إعداد باش يكون عملي ويكون يشتغل ،الهدف منو هو يتلقى
أي شكاية عن طريق الهاتف أو عن طريق االنترنيت من مغاربة العالم.
الشكايات كيتوصل بها الوزارة املعنية اآلن كما تتوصل بها
مؤسسات أخرى ،تتوصل الوزارة املعنية بحوالي  4ألف شكاية سنويا
من مغاربة العالم %39 ،تعني العدل ،أمام القضاء ،و %24كتعني
وزارة الداخلية ،والباقي تعني قطاعات أخرى مختلفة ومتنوعة.
وتحاول الوزارة املعنية إلى إحالة هذه الشكايات على الجهات
املعنية ،سواء كانت إدارات أو مؤسسات ،ونسبة االستجابة على ما
يبدو على حسب التقارير اللي موجودة هي  %56تقريبا ،بطبيعة الحال
الشكايات املرتبطة بالعدل أو باملسائل املحالة على القضاء ال يمكن
لإلدارة أن تستجيب لها ،ألنها محالة على القضاء ويمنع القانون علينا
أن نتدخل فيها ،فهذا شق.
لكن الشق اآلخر نحن واجب علينا نستجيبو لها ،ولذلك أقول بأن
نظام اليقظة الجديد الذي غادي توجدو الوزارة غادي يكون واحد
النظام اللي غادي يحاول ما أمكن يتلقى أكبر قدر ممكن من هذه
الشكايات ويحاول يتفاعل معها ،وإن كان النظام العام ديال الشكايات
الذي قلنا بأنه ستطلقه الوزارة املعنية واللي غادي يدمج مختلف
الوزارات غادي يكون بما أنه غادي يكون عبر االنترنيت وغادي يكون
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مفتوح وغادي يكون قابل للمتابعة ،يعني الواحد اللي صيفط شكاية
لهاذ البوابة ديال الشكايات اللي غادي تخرج إن شاء هللا في القريب،
يمكن يتابع الشكاية ديالو ويعرف إمتى مشات للوزارة الفوالنية؟ إمتى
تحالت على اإلدارة املعنية؟ واش كاين جواب أو ما كاينش جواب؟ إلى
آخره.
وأيضا ستتابعه الوزارة املعنية مركزيا ،كما سيتاح للمغاربة املقيمين
داخل الوطن سيتاح أيضا للمغاربة املقيمين بالخارج ،وهذا غادي يطور
االستجابة للشكايات ولطلبات للمغاربة املقيمين بالخارج.
وأخيرا أريد أن أقول بأن بطبيعة احنا كنحسو بأن هاذ الفئة من
املغاربة تحتاج إلى عناية كبيرة ،وكنحسو بأن أهم ما تطلبه هذه الفئة
من املغاربة كما يطلبه جميع املغاربة هو حفظ كرامتهم ،واالستجابة
الجيدة واستقبالهم بطريقة جيدة ،هاذي إلى استطعنا نوصلو لها غادي
نكونوا قطعنا أكثرمن نصف الطريق.
ولذلك البد أن أوجه من هنا مباشرة إلى اإلدارات بمختلف أنواعها،
وإلى الجهات املعنية باستقبال ،ال املغاربة املقيمين بالخارج وال املغاربة
داخل الوطن ،إلى أنهم يجب أن يكونوا في مستوى املسؤولية امللقاة على
عاتقهم.
ومن طبيعة الحال سنعمل إن شاء هللا وفق البرامج املوجودة اآلن
على تطوير نظام االستقبال في اإلدارات العمومية أوال ،وهاذ ال�شي فيه
برنامج سيعمم ،احنا بدينا اآلن برنامج نموذجي أشرت له في واحد
الجواب على واحد السؤال ،وغادي نعمموه وغادي تكون الصرامة في
تطبيق هذه البرامج إن شاء هللا ،وال نتساهل مع أي مسؤول يحاول أن
يتملص من مسؤوليته وال يقوم بواجبه في استقبال املرتفقين بالطريقة
التي تستجيب لطلباتهم وتحفظ كرامتهم في نفس الوقت.
إن شاء هللا سنكون على العهد وعلى الوعد بإذن هللا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد رئيس الحكومة املحترم.
ننتقلو اآلن إلى اسمحتو إلى التعقيبات على جواب السيد رئيس
الحكومة ،وأبدأ بأول متدخل معقب عن الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية ،تفضل السيد الرئيس املحترم.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على النبي املصطفى
الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
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السيدات الوزيرات،
اإلخوة الوزراء،
إخواني املستشارين واملستشارات،
السيد رئيس الحكومة،
باسم الفريق االستقاللي أود أن أشكركم على املعطيات واملعلومات
التي تفضلتم بها في موضوع الجالية املغربية في الخارج أو ما يصطلح
عليه وتعودنا أن نستمعه مغاربة العالم ،واختيارالفريق االستقاللي هذا
يرجع باألساس إلى أدبيات الحزب ،إلى نضاالت وتاريخ حزب االستقالل
الذي أعطى من أولوياته العناية بالعمال املقيمين أو الجالية املقيمة
في الخارج ،حيث جعل حزب االستقالل من ضمن قياداته في الجهاز
التنفيذي عناصر مهمة وازنة في هذه القيادة ،كما جعل من روابطه
وفروعه ومنظماته املوازية تمثيلية مشرفة.
ال يجادل اثنان بأن هذه الشريحة من املغاربة تعمل جادة على
التنمية االقتصادية واالجتماعية ملغربنا الحبيب ،سيما وهي تضخ أكثر
من  5مالييردرهم سنويا في خزينة الدولة ،سيما أيضا وأنها تفوق  130أو
 135مليارمن الودائع املودوعة في األبناك ،فهي نتائج مشرفة نفتخربها
ونعتز بها ونحاول جاهدين أن نكثف من هذه املداخل ونكثر منها لتنمية
اقتصادنا املغربي.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
استمعنا بإمعان ألجوبتكم أو لجوابكم وما شمله من معطيات،
معطيات أنا كمغربي ومتتبع كدت أن أفاجأ بها ،بحيث إلى كان هاذ ال�شي
كاين في املغرب فنقول العام زين ،ونقولو بأننا فعال راه احنا تنعتانيو
بعمال أو مغاربة العالم ،ولكن يبدو أن ال �شيء تغير.
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أوال ،غيرتيجي األب ما تيتساراوما تيشوفوا بالدهم ،تيبقاوفي املحيط
الصغيرديالهم واألب مجند وداير�شي شكارة تيجري مع املحاكم ،ها اللي
سلبوا لو رزقو ،ها اللي قطعوا لو الضو ،ها اللي دارو االحتيال على
امللك نتاعو ،أنا كنعرف أسر دارو لهم امللكية على بالدهم وراه غادي
يخرجوهم منها ظلما وعدوانا ،وراه احنا ثايقين الحمد هلل في القضاء
املغربي ،اللي هو منصف وعادل وما كنظنشاي أن الناس اللي تجاوزوا
القانون سيفلتون من املحاسبة وفق ما يفرضه القانون في ذلك.
إذا هذه األجيال تنخافو أنها تفقد الصلة واحنا مجموعين ما
تنواخذوكومش كلنا مسؤولين خاصنا نحببوا لهذه األجيال بالدهم،
الحمد هلل الطبيعة متوفرة ،الطرق كاينة ،األشياء جميلة تغري أي زائر،
بما بالك من له جذور مغربية يجب أن يفتخربها.
احنا اليوم حتى الدستور هذه  6سنين باش دستور  ،2011هذه 6
سنوات وهو تينص خاصة الفصل  18 ،17 ،163اللي كتنص على،16 ..
 ،18 ،17و 163كلها تنص على واحد اليقظة واحد التغيير للمنهجية
لحد الساعة ما ملموساش السيد رئيس الحكومة املحترم ،احنايا
ما غانوقفوش لكم العمل ديالكم ،كنتمنى التوفيق ،ولكن هاد ال�شي
لحد الساعة ما واضحش ،لحد اآلن مكاينش ..سمعنا احنا تنسمعوا
االستثمار ،سمعنا أن السيدة رئيسة املقاوالت املغرب ( )CGEMدارت
واحد االتفاقية مع الوزارات املكلفة بالجالية ،وسميناها الجهة "،"13
مباردة طيبة ال يسعنا إال أن نشجعها بما أوتينا من قوة لتشجيع هذا
االستثمار ويدخل لقاو مقاولين شباب جايين من برا ،جايين من العالم
املتقدم ،جايين يستثمروا بعقول نيرة متفتحة ،هل سيجدون األرضية
مالئمة؟ أم سيبتزون كما جرت العادة؟ هادو مغاربة عارفين العقلية
املغربية ،أما هادوك اللي تيجيونا مساكن من شتى أنحاء العالم
تيسمعوا ياملزوق من برا أش خبارك من الداخل ،الخطاب األخير ديال
يوم السبت  ،29شافي وكافي ،خطاب سيدنا هللا ينصرو كان بمثابة واحد
الخطاب كاشط لوضعية املغرب ،إذا احنايا إذا كان سيدنا عرا وشاف،
كاشط هي ( )abrasifهذه التعرية اللي عرى على الواقع املغربي وأحسن
ما كاين هي املحاسبة مع املسؤولية.

واسمحوا لي ،السيد رئيس الحكومة املحترم ،ال يريد الفريق
االستقاللي إحباط املجهودات املبذولة سواء لحكومتكم أو الحكومات
السالفة ،خاصة وبحانبكم السيد الوزيراملكلف بالجالية ،فيجب أن ال
نبخس مجهوداته ونحييه بهذه املناسبة ،ونحيي مجهوداتكم جميعا ،ألن
عملكم هذا يدخل إطارتنمية املغرب ،إبرازاملغرب ،بإشعاع الذي يجب
أن يكون للمغرب في الخارج ،إذا اعتبرنا أن هؤالء هم سفراء مغاربة كثر،
أكثر من  5املليون هذا �شيء يفرح إلى عندنا أكثر من  5مليون سفير في
مختلف أنحاء العالم ،هذا �شيء يفرح ،ولكن ماذا أعددنا الستقبالهم
السيد رئيس الحكومة املحترم؟

احنايا اآلن الناس اللي جادين راه احنا في تحفيزهم ودعمهم في أي
موقع كنا ،ولكن الناس اللي هما ما قادرينش أنهم يستمروا في قيادة
الركب وتحمل املسؤولية بنزاهة ونظافة وجدية ،فيجب آن األوان ألن
يعدلوا أو ينصرفوا.

لقد استمعت وأنا أفاجأ ببعض األرقام وبعض املعطيات واقع
الحال ليس كذلك ،واسمحوا لي ألتجرأ وأقول لست راض عما قدمتموه
السيد رئيس الحكومة املحترم ،أشياء اللي هي جانبت الصواب ،اليوم
الذي نخشاه اليوم هو أن األجيال الثانية والثالثة ولم ال الرابعة أن
تفقد عالقتها مع موطنها ووطنها األصلي ،بحيث أصبحت األجيال ال تزور
املغرب وبالتجربة وعدة عائالت تيجي األب واألم الدراري ما تيبغيوش
إجيو للمغرب ،اعالش؟

إذن ،السيد رئيس الحكومة ،أنا كنتفاجأ اليوم وجا في تصريحكم
وجوابكم أن املغاربة أو الجالية املغربية في الخارج ممثلة في عدة
حكومات أجنبية ،منهم الوزراء ،منهم كتاب الدولة ،ومنهم مسؤولين،
واش ما عندهمش الحق ،السيد رئيس الحكومة ،يكونوا في القنصليات؟
كنعينو مغاربة من املغرب وما عارفينش وما مكيفينش (Ils ne sont
 ،)pas adaptés au climat qui se trouve en europeهذاك الطقس
املوجود في أوربا راهم ما متعودينش عليه تصيفطو �شي واحد للنرويج
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وال للبلدان اللي فيها البرد ،هذا ما متعودينش خليونا اوالدنا والد املغاربة
اللي ترباو وعاشوا تما ما تنعطيوهومش هاذ الفرصة.
الفريق االستقاللي يا من مرة جاء بمقترح قانون على أن هاذ الجالية
تكون ممثلة في البرملان وتصوت ،كاع دول العالم كيصوتوا الناس ديال
الخارج إال املغرب ،وهاذ ال�شي راه كاين في الدستور ديالنا ،إمتى غادي
يخرج للوجود؟ إمتى غادي نشرفوا هاذ الناس ونحببو لهم بالدهم أكثر.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
هذاك املغربي املوجود في أوربا وهو قابط الطريق املعاناة نتاعو،
التنقل نتاعو ،الوضعية خصوصا دابا اآلن ملي كنشوفو ظهور بعض
األحزاب الشوفينية من اليمين املتطرف اللي أصبحت تكيد حقدا
دفينا على جميع العرب ،فخصنا نتحزمو وخصنا نحددو رجاء تحديد
املخاطب ،هاذ التشتيت ما بين التشغيل والخارجية والجالية ووزارة
العدل ووزارة األوقاف ،دير لينا مخاطب واحد باش يكون محاسب،
راه غير بيناتنا احنا في الوزارة ديالنا غنلقاو تأخير وتأجيل وتعطيل ،راه
عالش منكونش مخاطب واحد اللي غادي يسهر؟
هذاك املجلس ،السيد رئيس الحكومة ،كنتمنى باش تسمعني
وتسجل ،املجلس األعلى للجالية ما بقاش ،والدور ديالو مهم خصنا
نفعلوه ،وإلى كان السيد اللي كان فيه خذا منصب آخر هللا يسخر لو
ولكن راه كاين البدائل ،القناصلة والقنصليات متبقاش مكان لتقاعد
مريح ،بحيث اللي عندواللي يدافع عليه راه غادي يكون محظوظ ويم�شي
يكمل التقاعد ديالو في أوربا ،إيوا واللي ما عندوش؟ تيهبط لجنوب
إفريقيا أو أدغال إفريقيا ،هاذ الجالية في أفريقيا ها احنا دخلنا لالتحاد
اإلفريقي والحمد هلل ماذا أعددنا؟ كيف سنؤهل اليد العاملة أو الجالية
ديالنا في الخارج باش تهبط ألفريقيا؟ التحبيب للناس باش يهبطوا كاين
فرص للشغل موجدة ما علينا إال نوجهو ونقومو بهاذ الواجب.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
جاء في التدخل ديالكم هذاك صندوق االستثمار ابغينا نعرفو
اشحال؟ كم الناس اللي استفدوا منو؟ أشنو هو الرصيد ديالو؟ القيمة
املالية ديالو؟ واش كاين �شي حاجة اللي ملموسة اآلن ابداو تيشتغل؟
تنهضر عاود ثاني على العقارات تنرجع ألن هذاك الشباك الخاص إمتى
غادي يحل هاذ الشباك الخاص لهاذ العمال املقيمين في الخارج؟ راه
الناس تالفة ،راه ملي تيجي األب وهو هاز شكارتو غير مع دار الضوء ،دار
الضريبة هالضريبة حتى ذيك الرسوم اللي خاصة بالضريبة دالنظافة
راه ما تيتول�شي بها وتيلقى مشاكل ،معنى هذا أنهم تالفين.
فالرجاء لنجتهد جميعا على تحبيب املغرب للمغاربة املقيمين
بالخارج ،ونحاولو أننا نفتحوا لهم اآلفاق ،اشحال من مستثمر جاء من
أوربا أو من دول العالم جاء استثمر وصدق ال فلوس ال رأس املال ال
رباح ،ألنهم تآمروا وبالخصوص العقلية األوربية أو العقلية املنطقية
اللي حاملها تيعتقد أن ابحال ،ابحال ،وتيجي تيكون عرضة ،ما ابغيتش
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نقول �شي مصطلح خايب ولكن مصطلح ديال عرضة ،للنهب واالبتزاز.
السيد رئيس الحكومة،
إن الفريق االستقاللي وهو يدق ناقوس الخطر على تعامل الحكومة
مع عمالنا في الخارج يجب أن تتغير وبسرعة ال تتطلب التأخير ،ألنه آن
الوقت الحتضان أبنائنا من أي جهة كانت لخدمة هذا الوطن وللدفع
بعجلة تنميته وفق التوجهات السامية لجاللة امللك نصره هللا.
استسمح السيد الرئيس ،شكرا والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى
وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،انتهى الوقت.
أعطي الكلمة اآلن لفريق األصالة والعاصرة ،تفضل السيد
املستشار.

املستشار السيد عبد الكريم الهمس:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد رئيس الحكومة،
في سياق اإلصالحات املؤسساتية والسياسية التي باشرتها بالدنا وما
أفرزته من دينامية سياسية وحقوقية واقتصادية واجتماعية توجت
بإقراردستور توافقي حداثي ،حمل جيال جديدا من الحقوق السياسية
واملدينة وأرصد دعائم املجتمع متضامن يتمتع فيع املواطن على حد
السواء بالحرية والكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص في نطاق التالزم بين
حقوق وواجبات املواطن.
واعتبارا للمكانة املتميزة للجالية املغربية في النسيج الوطني وما
تنتظره هذه الشريحة من مواطنات واملواطنين من اهتمام وعناية
فائقتين ،حرص املشرع الدستوري على تمتيعها بضمانات دستورية،
حيث خصصت الوثيقة الدستورية جيال جديدا من الحقوق على درجة
كبيرة من األهمية ،وهو ما شكل خطورة جبارة لتمكين أزيد من  5مليون
ونصف مهاجرمغربي من اإلسهام في الحياة السياسية.
في هذا الصدد ،نص الفصل  16من الدستور إلى أنه تعمل اململكة
املغربية على حماية الحقوق واملصالح املشروعة للمواطنات واملواطنين
املغاربة املقيمين في الخارج في إطار احترام القانون الدولي والقوانين
الجاري بها العمل في بلدان االستقبال ،كما تحرص على الحفاظ على
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الوشائح اإلنسانية معهم والسيما الثقافية منها وتعمل على تنميتها
وصيانة هويتهم الوطنية.
السيد رئيس الحكومة،
جئتم بمجموعة من االلتزامات من خالل البرنامج الحكومي،
االلتزام األول بإالسراع بإخراج القانون املنظم ملجلس الجالية املغربية
بالخارج ،ثم استكمال ورش اإلصالح القنصلي ثم إعطاء إهتمام أكبر
لحماية القاصرين املغاربة عبر مرافق باعتبارهم فئات هشة ،ثم تطوير
وتفعيل اتفاقيات الضمان االجتماعي ،ثم االهتمام بإشكالية السجناء
املغاربة في السجون األوربية.
لكن لألسف نسجل كفريق ،حزب األصالة املعاصرة السيد رئيس
الحكومة هناك إخفاق للحكومة ،واسمح لي السيد رئيس الحكومة بغيت
نكون صريح معك في هذه اللحظة هذه ،وخاصة بعد الخطاب القوي
والتاريخي لجاللة امللك اللي اآلن كل واحد خاصو يتحمل املسؤولية
ديالو ،وأن يصبح محاسبا حسب الحصيلة ديالو.
فالسيد رئيس الحكومة ،إلى استطعتي كرئيس حكومة ترجع الثقة
ألبناء الجالية والحمد هلل اآلن ما بقاوش العاملين بالخارج ،ألن اآلن
أصبح فيهم أطر وكفاءات عليا ودكاترة ونواب رؤساء مجالس األمة،
ومنهم قنصليات وسفراء يعني اآلن خاص كفاش نرجعوا الثقة للجيل
الثالث ،ذاك الجيل اللي فقد الثقة ،خاص تعمل الحكومة على إعادته،
عالش؟ ألن ملي تتم�شي لهولندا وال فرنسا وكتبقى تناقش مع أبناء
الجالية كتحس أنه كيبغي املغرب ،كيبغي امللك ،كيبغي الوطن ديالو،
ولكن فاقد الثقة في مجموعة داألمور اللي كيعيشها ،كما قال األخ اللي
سبقني أنه ملا تيجي املغرب كيبقى يدور في واحد الدوامة ديال املشاكل
كيعيشها بصفة يومية ،اإلكراه أثناء تفكيره ولو بوضع ملف االستثمار،
كيعيش واحد الضغط نف�سي ،أوال حتى إلى كانت النية ديال املؤسسات
ديالنا ما بغاتش باش تعرقل وال ال ،ولكن غيرباش تكون واحد املؤسسة
اللي غادي تواكب هاد الناس وخاصة املراكز الجهوية لالستثمار وغادي
تشرح لهم بكل ثقة وبكل أمانة أنها ها اللي خاصو يدار ،ها الوثائق اللي
خاصها تجيب ،ها كفاش غادي دير ،إذا هنا خاص الحكومة تفكر في
مكاتب دراسات اللي تم�شي موازية للمراكز الجهوية لإلستثمار لتسهيل
العملية باش يقوم ابن الجالية وخاصة الجيل الثالث هو الجيل اللي
صعيب املعادلة ديالو أنه باش نقنعوه ويدخل البالد يستثمر.
فهنا عليكم ،السيد رئيس الحكومة ،بواحد البرنامج استعجالي
باش تنقذوا ما يمكن إنقاذه ألن الجيل الثالث اآلن يفكر بخلق مشاريع
إما بالوطن الثاني اللي مقيم به ،وإما بإسبانيا أو الدول اللي قريبة له،
إذا هنا باش نقنعهم اخص واحد املبادرة ،واحد اإلرادة سياسية قوية
خاصة منكم أنتما كحكومة والوزارة املعنية بتنسيق مع وزارة الخارجية
والسفراء والقنصليات يكون واحد التدقيق واحد البحث ميداني أشنو
اللي بغاو هاد الناس.
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أنا ما عمري شفت �شي لقاءات تواصلية اللي دارت في مجموعة
من الدول ،ما عمري سمعت بها من هادي واحد  4سنين دارت لقاءات
تواصلية وجمعوا النخب ،وجمعوا األطر والكفاءات ديال الجالية اللي
كاينين اآلن واللي تيصنعوا القرار ،كيكون واحد التواصل عن طريق
انتقائية ،جيب فالن ،جيب فالن ،ولكن إذا تم البحث الدقيق عن أبناء
الجالية اللي كيخدموا في صمت واللي قادرين يعطيو واحد القوة كنظن
غادي تجيبو من تم االقتراحات اللي يمكن نلقاو مجموعة من..
املساطر اإلدارية السيد رئيس الحكومة كيتشكاو منها بقوة ،كذلك
جوازات السفر ،البطاقة الوطنية هي األخيرة كيبقى  15يوم  20يوم
كينتظر باش ترجع لو للقنصلية ،عالش ما دارش واحد اآللية جديدة
باش نفكو هاد الناس في  3أيام في  4أيام في  5أيام ما نخليوش داخل
البالد غادي جاي عندو ( )passeportديالو بالتالي كيفكر أنه يستعمل
الجواز ديالو اللي عندو في الجنسية الثانية ويستغنى على الجواز املغربي
ويقول عنـ ــدي ( )la carte nationaleهللا يجعل البراكة ،هذه األمور
خاصنا نوعاو بها.
السياحة ،السيد الوزير ،ضعف البنيات التحتية السياحية ،ال
من تشجيع من ناحية التذاكر ،ال ديال الطائرة ال ديال ( )bâteauاآلن
غير ما قبل ما نجيو الخر تالقيت بعض الشباب مقطع ب  700يورو من
سات حتى الخر ،حتى الوضعية ديال ( )bâteauما�شي هي هذيك إذا هذه
األمور كتخليهم باش مرة أخرى ميفكرش إجي ،ام�شي ل�شي دولة ،ام�شي
لتركيا ،ام�شي لهنايا.
إذن هاذ الحوايج خص تراقبوها ،من اللي تجي العملية ديال العبور
ديال أبناء الجالية راقبوا هاذ املؤسسات ،انشوفوا واحد التخفيف،
واحد التحفيزلهاذ الناس ال من ناحية التذاكروال مجموعة من األمور.
الحافالت ،السيد رئيس الحكومة 24 ،ساعة اللي كتق�ضي في املر�سى
باش تدخل للحدود 24 ،ساعة للمواطن اللي جالس في الحافلة وما
عندو ال أوطيل ال فين يم�شي جالس كينتظر باش يقطع العبور ،ال ذنب
له ،إذن هنا خص مراسلة منكم لهاذ املؤسسات اللي كتسهر على نقل
أبناء الجالية باش يتم التسريع.
السيد رئيس الحكومة،
بالنسبة للمطارات كذلك ،كنمشيوا لجميع دول العالم ،من اللي
كنوصلوا في ظرف  20دقيقة ،نصف ساعة كنكونوا سالين مهمة،
ومن اللي كنوصلوا للمطارات ديالنا دائما نفس املعانات مع األمتعة،
دائما نفس املعانات معرفتش عالش؟ سواء جيت في " "LA RAMوال �شي
شركة أخرى ولكن من اللي توصل خصك تنتظر واحد الساعة ،ساعة
ونصف ،باش تجمع األمتعة ديالك ،إذن هنا خص التفكير في تسريع
هذه الوثيرة.
ما قدنيش الوقت .التعشير ،السيد رئيس الحكومة ،بالنسبة
للجمارك اعطيتهم واحد امليزة للناس ديال الجالية ولكن حرمتهم أنه
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معندوش الحق خمس سنين يستعمل ذيك السيارة ،يعشر السيارة
ديالو ولكن كيبقى خمس سنوات مرهون بذيك السيارة ،يعني بكل
صراحة خص تلقوا حل لهاذ ،ألن ميمكنش غادي يعشر السيارة ديالو
وينتظرخمس سنين.
فالسيد رئيس الحكومة ،ما عنديش الوقت ،كاين الزميل ديالي في
املحور الثاني.
شكرا جزيال ،والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشار املحترم.
أعطي الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية ،تفضل السيد الرئيس
املحترم.

املستشار السيد نبيل شيخي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
رغم الجهود املعتبرة املبذولة للنهوض بشؤون جاليتنا التي تبلغ
حوالي  %13من نسبة السكان حسب اإلحصاء األخير ،ال زالت مع
األسف الشديد هنالك مجموعة من املشاكل واملعيقات التي تؤثر سلبا
على اندماجها في بلدان االستقبال وعلى تعزيز روابطها بوطنها األم
املغرب ،وعلى األدوارالتي من املفروض أن تضطلع بها لفائدة الوطن.
لقد جرت العادة عند الحديث عن مغاربة العالم االقتصار فقط
على الجالية املغربية بأوروبا ،وبدرجة ثانية الجالية املغربية بالواليات
املتحدة األمريكية ،وإغفال الجالية املغربية املقيمة بالشرق األوسط
وآسيا وإفريقيا ،وهو ما يمكن تفسيره بأن الحكومات املتعاقبة ظلت
مع األسف الشديد تنظر إلى مغاربة العالم نظرة محكومة باعتبارات ال
تراعي حقوقهم الدستورية بغض النظر عن بلدان االستقبال ،ال�شيء
الذي جعل السياسات العمومية املوجهة ملغاربة العالم تتسم بالقصور
واالختالل ،وتنبني في كثير من األحيان على مقاربة نمطية ال تأخذ بعين
االعتبار كذلك اختالف املرجعيات القانونية والثقافية والسياسية
لبلدان االستقبال.
وفي هذا اإلطار ،يمكن أن نذكرعلى سبيل املثال ال الحصرما يلي:
أوال ،ضعف التمثيليات الدبلوماسية في بلدان أمريكا الالتينية
وآسيا وإفريقيا وقلة الخطوط الجوية الرابطة بين املغرب وهذه
البلدان ،باإلضافة إلى نذرتها وانعدام املراكز الثقافية مما ينعكس
سلبا على مصالح وحقوق املغاربة القاطنين بهذه البلدان ويهدد هويتهم
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الثقافية وارتباطهم باملغرب.
ثانيا ،سوء وضعف الخدمات اإلدارية ببعض قنصليات اململكة،
وهو ما كان محل انتقاد كبير من طرف جاللة امللك بمناسبة الذكرى
 16لعيد العرش ،باإلضافة إلى تمركزهذه القنصليات في بعض املناطق
فقط.
ثالثا ،سن حكومات بعض بلدان االستقبال ملجموعة من اإلجراءات
القانونية التي تهدد مصالح املهاجرين املغاربة ،وخاصة املتقاعدين
منهم الذين فضلوا العودة للمغرب ،حيث أصبحت تقرن االستفادة
من التغطية االجتماعية باإلقامة بهذه البلدان في تحدي صارخ ملبادئ
حقوق اإلنسان وكل االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة.
رابعا ،ضعف التأطير وصعوبة االندماج في بعض بلدان االستقبال
بسبب اختالف اللغة والتقاليد والدين.
خامسا ،تزايد التمييز ضد املسلمين بسبب نزعات اإلسالموفوبيا،
والربط الخاطئ بين الدين اإلسالمي الحنيف واإلرهاب ،وهو ما يستدعي
العمل على التطوير املستمر للجهود املتعلقة بالتأطير الديني ألبناء
الجالية والتصدي لكل املحاوالت الرامية إلى إلصاق صورة نمطية
سلبية عنهم.
سادسا ،التفاوت في ضمان تعليم اللغة العربية ألبناء املهاجرين،
حيث تتمركز معظم املؤسسات واملراكز في بعض الدول األوربية وفي
بعض املدن الكبيرة داخل هذه الدول.
سابعا ،معاناة بعض الفئات من مغاربة العالم من مافيا املتاجرة
بالبشروبعض املمارسات غيراألخالقية السيما في بعض دول املشرق.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
إن حجم التحديات واملشاكل التي يواجهها مغاربة العالم يقت�ضي
من الحكومة الحرص على تطوير مقارباتها وبرامجها بشكل مستمر
ومندمج ،من أجل إيجاد حلول ناجعة وفعالة لتجاوز هذه اإلشكاليات
وغيرها.
إننا ،في فريق العدالة والتنمية ،إذ نثمن املجهودات املبذولة من
طرف الحكومة بهذا الخصوص ،فإننا نعتبر أن حصيلة السياسات
العمومية املتعلقة بمغاربة العالم ال زالت لم تصل إلى مستوى
التطلعات ،كما ذكرتم السيد رئيس الحكومة ،وعليه ندعوكم إلى
بذل مزيد من الجهود في سبيل النهوض بأوضاعهم وتحسين الخدمات
املقدمة لهم وتوطيد تماسكهم االجتماعي وضمان أمنهم الروحي والثقافي
ودعمهم كقوة فاعلة في تعزيز إشعاع املغرب دوليا ودعم نموذجه
التنموي وقضاياه الحيوية.
وفي هذا الصدد ،فإننا نثمن كذلك ما جاء به البرنامج الحكومي في
محور العناية بالجالية املغربية في املهجر ،وندعو إلى العمل على ترجمة
هذه األهداف إلى إجراءات عملية ملموسة ،خصوصا ما يتعلق بما يلي:
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التسريع بتنزيل املقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق السياسية
ملغاربة العالم ،املتمثلة في حق التصويت والترشيح ،تنزيل املقتضيات
الدستورية القاضية بضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة املقيمين
بالخارج في املؤسسات الدستورية.
اإلسراع بإخراج القانون املنظم ملجلس الجالية املغربية بالخارج،
وفق مستجدات دستور .2011
ضرورة إخراج برنامج عمل اإلصالح القنصلي ومسلسل تحديث
وتجويد الخدمات القنصلية.
مراجعة بعض االتفاقيات مع بلدان االستقبال ،مثل االتفاقية
املتعلقة ببطاقة اإلقامة بفرنسا ،والتي تظل مجحفة باملقارنة مع
مثيلتيها في تونس والجزائر ،وكذا االتفاقيات املتعلقة بالتقاعد
والتغطية االجتماعية.
أكتفي بهذا القدر ،ال يسع الوقت لسرد كل هذه اإلجراءات ،ربما
أختم بإجراء أعتبره جوهريا ومهما ،هو أننا ندعوكم السيد رئيس
الحكومة إلى التفكير في تنظيم أيام جهوية تواصلية لفائدة مغاربة
العالم بتنسيق مع الوزارة املنتدبة املعنية.
شكرا السيد رئيس الحكومة.

السيد الرئيس:
شكرا.
أعطي الكلمة اآلن للفريق الحركي ،تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد الطيب البقالي:
شكرا السيد رئيس الحكومة املحترم على ما جئتم به من معطيات.
مما الشك فيه أن ارتباط جاليتنا بوطنها األم نابع من الروح املواطنة
الصادقة ،والتي ما فتئت تعبر عنها في كل املناسبات وفي شتى املجاالت،
سواء من خالل تحويالتهم املالية التي تشكل رافدا لالقتصاد الوطني،
ومصدرا أساسيا للعملة األجنبية بحيث تغطي نسبة  %32من العجز
التجاري وتعادل قيمتها نحو  %7من الناتج املحلي اإلجمالي.
ومرد هذا التطور اإليجابي واملتزايد في التحويالت املالية هو
االستقرار السيا�سي واالقتصادي واألمني الذي تنعم به بالدنا تحت
القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،إال
أنه بالرغم من بعض التحفيزات االستثمارية التي اتخذتها الحكومة في
السنوات األخيرة لفائدة الجالية وخاصة في املجال العقاري ،فإنها تبقى
دون الطموح املنشود ناهيك عن العراقيل والصعوبات التي تعترضهم
واملتجلية في كثرة الوثائق واملتدخلين والتنقالت بين رداهات اإلدارة من
أجل إنجاز الوثائق الخاصة باملشاريع االستثمارية في غياب الشباك
الوحيد وليس كما جاء في جوابكم.
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أما فيما يتعلق بالجانب االجتماعي ألبناء الجالية ،والتي نأمل من
الحكومة معالجتها مع نظيراتها من الحكومات بالدول األخرى ومن بين
جوانبها وضعية املتقاعدين لحماية حقوقهم املكتسبة دون أن نن�سى
تحصين األمن الروحي للمغاربة املشهود لهم بالوسيطة واالعتدال،
خاصة مع تنامي أشكال العنصرية والكراهية التي تدعو لها بعض
الفئات والتيارات من اليمين املتطرف لبعض الدول األوربية ،ومساعدة
بعض الفئات التي توجد في وضعية هشة بسبب فقدان الشغل نتيجة
األزمة التي عرفتها الدول األوروبية في السنوات األخيرة.
أما ما يتعلق بالجانب السيا�سي ،فال يمكن الحديث عن الديمقراطية
التشاركية وورش الجهوية املتقدمة دون إشراك مغاربة العالم في
املؤسسات املنتخبة جهويا ووطنيا ،علما أن أفراد الجالية املغربية
يعيشون في جهويات عبرالعالم كفاعلين سياسيين وكفاعلين في املجتمع
املدني وكمواطنين مساهمين في التنمية ،وملاذا ال يمكن أن نستفيد
من خبرتهم وتجربتهم وكفاءاتهم في الحقل السيا�سي املغربي من خالل
تخصيص نسبة له في املجالس املنتخبة سواء املحلية أو اإلقليمية أو
الجهوية والوطنية ،في البرملان بمجلسيه.
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
أال ترون أن الوقت قد حان لتمكين جاليتنا من حقها في التمثيلية
على شاكلة الدول املجاورة التي تخصص لهم مقاعد بالبرملان ،وهو ما
يتطلب تفعيل مضامين الدستور عبرتعديل القوانين املنظمة للمشاركة
السياسية ملغاربة العالم ،وتجاوز الصعوبات التقنية والقانونية التي
تقف أمام املشاركة في السياسة من خارج أرض الوطن.
وفي األخيرنطالبكم السيد الرئيس بعقد لقاءات تواصلية مع جاليتنا
املقيمة بالخارج والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشار املحترم.
اآلن الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار ،السيد رئيس فريق
التجمع الوطني لألحرار.
صافي شكرا ،أعطي الكلمة اآلن للفريق االشتراكي.

املستشار السيد عبد الحميد فاتحي:
السيد رئيس الحكومة املحترم،
بالتأكيد ال نختلف على املجهودات التي تبذل على مستوى هذه
الشريحة من املواطنين املوزعين على بقاع العالم ،اللي ذكرتوه السيد
رئيس الحكومة أكيد هو مجهود يقرب املسافة ما بين هؤالء املقيمين
بالخارج ووطنهم ،لكن السيد الرئيس ،نعتبربأن هذه األمور التي تحدثتم
عنها هي كلها تفصيل على األصل ،واألصل هو النص الدستوري ،النص
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الدستوري في فصوله الثالث  ،18 ،17 ،16والتي وردت في الباب األول
من األحكام العامة ،بجانب القضايا األساسية سواء فيها نظام الحكم،
فيها السيادة ،فيها الدين ،فيها اللغة ،فيها القانون ،فيها األحزاب،
فيها ،..بمعنى وردت األحكام املتعلقة بمغاربة العالم في األصل املؤسس
والقضايا املؤسسة ملسألة الديمقراطية ومسألة دولة القانون.
لذلك ،فالدستور حدد أربعة أهداف أساسية:
الهدف األول ،وهو أنه صيانة الهوية الوطنية ،بين الهوية الوطنية
هناك الهوية الثقافية ،نطرح السؤال اليوم ماذا منذ دستور 2011؟
ماذا أنجزنا من تصورات واضحة بمعالم واضحة ببرامج واضحة
لصيانة الهوية الوطنية ملغاربة العالم؟
كذلك نطرح السؤال الثاني حول الهدف الذي حدده الدستور ،وهو
إشراك مغاربة العالم في السياسة بمعنى الشق السيا�سي في املؤسسات
السياسية؟ القانون الذي يجب أن يصدر في هذا املجال يحدد اآلليات
والكيفيات ديال املشاركة ديال مغاربة العالم ،لحد الساعة املسودة
غيرموجودة.
الهدف الثالث ،اللي حدده الدستور وهو أن نشرك إخواننا مغاربة
العالم في املؤسسات االستشارية وفي هيئات الحكامة الجيدة ،أيضا هذا
األمرلم نوفق فيه لحد الساعة.
الهدف الرابع لحدده الدستور ،فالفصل  163املتعلق بمجلس
الجالية بالخارج وهو أن نخرج هذا املجلس في صيغة تتجاوب وتتناسب
مع املنضمون الديمقراطي لدستور .2011
لألسف هذه األشياء هي األصل ،أما األخرى هي تفصيل ،لذلك
فعلينا أن نركز اليوم مطلوب من الحكومة الحالية خاصة أن تنجز هاذ
املهام وهاذ األهداف خاصة ما تعلق منها بالجانب التشريعي.
املسألة الثانية ،اللي يمكن نذكر عليها فيما يتعلق بمغاربة العالم
هي البنيات الحكومية ذات الصلة بمغاربة العالم ،ويأتي في مقدمة
هذه البنيات الوزارة املنتدبة املكلفة بمغاربة العالم ،لكن أحنا نطرح
السؤال هل البنية اإلدارية والبنية البشرية اليوم اللي عند هاذ الوزارة
كفيلة باإلجابة على ما يطرحه هاذ امللف ديال مغاربة العالم؟ الحاجات
املتعددة واإلشكاالت املتعددة والرغبات املتعددة هل بمكنة هذه
الوزارة اليوم أن تجيب على هذه األسئلة؟
مسألة ما يتعلق بالبنيات كذلك الوزارات لذات الصلة وأخص
بالذكر وزارة الخارجية من خالل القنصليات ،القنصليات اليوم هناك
مجهود أكيد ،وخطاب صاحب الجاللة في خطاب العرش  2015كان
واضحا في هذا املجال ،لكن هل تمكنت اليوم القنصليات بأن تجيب
على تواجد مغاربة العالم أعتقد أن هناك الزال خلل بين البنيات
القنصلية والكتلة البشرية ملغاربة العالم.
كذلك التعامل ديال بعض القنصليات مع مغاربة العالم ،لألسف
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الشديد حتى التوقيت في بعض القنصليات ال يحترم ،ناس تدير توقيت
ديالها وما تحترمش حتى توقيت بلد اإلقامة ،ويظل مغاربة العام
ينتظرون أن تفتح أبواب بعض القنصليات.
كذلك االلتقائية ،غياب االلتقائية كاملة بمتدخلين فيما يتعلق
بمغاربة العالم إن على مستوى وزارة العدل ،وزارة األوقاف ،الوكالة
العقارية ،ما كاينش واحد االلتقائية واضحة.
كذلك كاين اختالل في االهتمام بجهات مغاربة العالم ،اليوم ال يجب
أن نعمم ونقول مغاربة العالم ،مغاربة العالم نعم لكن يجب أن نتحدث
اليوم عن مغاربة إفريقيا أن نتحدث عن مغاربة آسيا ،أن نتحدث عن
مغاربة أمريكا أيضا ،بنفس ألن تحققت تراكمات في التعامل مع مغاربة
أوربا ،اليوم يجب أن نؤسس لتراكمات ،نخلق تراكمات ونؤسس
لتقاليد في التعامل مع مغاربة القارات األخرى.
كذلك موسم العودة إلى بالد اإلقامة الزال فيه إشكاالت ،معاناة
كبيرة في العودة عند مغاربة العالم ،لذلك وجب االهتمام وإعطاء
اإلمكانيات الضرورية حتى نخفف هاته املعاناة ،شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشار املحترم.
آخرمتدخل معقب في هذا املحور مجموعة العمل التقدمي ،تفضل
السيد املستشار ،الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي استنفذ
الوقت املخصص له ،تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد عدي شجري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة،
إن التحوالت الكمية والنوعية في تركيبة وتوزيع مغاربة العالم
يستدعي مقاربات جديدة مبنية على األخذ بعين االعتبار الكفاءات
العالية والتنوع في االختصاصات بجانب حصيلة التجربة الغنية باملهجر
وتراكم الخبرة ،فمن ضمن ما يزيد عن  4ماليين مغربي مقيم بالخارج،
يوجد أكثر من  400000حاصل على شهادة باكالوريا زائد  5فما فوق،
كما أن معدل هجرة املغاربة املؤهلين نحو أوروبا يبلغ  %16وهو من بين
أعلى املعدالت عامليا.
فال فائدة في حصر مغاربة العالم في إحصائيات بنكية لتحويل
العملة الصعبة رغم أهميتها ،وال يجب االقتصار على مجرد إحصاء
أرقام العبور ،واالرتباط بالوطن األم أكيد والرغبة في املساهمة في تنمية
بلدهم موجودة ،وعلينا تثمين هذه املعطى واالرتقاء بنوعية الخدمات
املقدمة لهم ،وجعل هذا املعطى منسجما مع انخراط املغرب في عدة
أوراش ومشاريع إستراتيجية مهيكلة يمكن استغاللها كمشتل وكوعاء
الحتواء هذه الرغبة املمزوجة بالكفاءة العالية والتجربة امليدانية،
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وهذا ما يطرح مشكل التقائية السياسات العمومية حول هدف مشترك
يوجد بين رغبة مغاربة العالم في خدمة بلدهم ووجود أوراش تنموية
وطنية في مجاالت عديدة.
وعلى الحكومة أن تتوفر على مقاربة لتحقيق الغاية وتعبئة
الكفاءات وتثمين عطاء مغاربة العالم في مجال التنمية املستدامة ،كما
علينا الحرص على تفعيل التشبيك الجيد والنافع وتنشيط شبكات
الكفاءات في توزيعها الجغرافي واملوضوعاتي.
كما يتعين تطوير املعرفة الجيدة واملستهدفة للكفاءات العالية
وربطها بقدرات االستثمار وتنويع أشكاله من خبرة وتوفير األجواء
املالئمة ،تسهيل املسطرة ،محاربة الفساد ،محاربة الرشوة.
وبخصوص صندوق دعم االستثمار الخاص للمغارب ـ ــة املقيمين
بالخـ ـ ــارج ( )MDM-investالذي من أهدافه تشجيع استثمارات مغاربة
العالم في بلدهم األصل وتعزيز نسيج املقاوالت املتوسطة ،خاصة على
املستويين املحلي والجهوي نسجل محدودية فعاليته.
كما نشيرإلى أهمية إحداث صندوق ملبادرات املهاجرين على مستوى
الجهات واألقاليم ،يكون موجها أساسا لدعم مشاريع ذات النفع العام
في ارتباط في مختلف البرامج املحلية والجهوية ،ومن ضمنها مخطط
التنمية الجماعية ومخطط التنمية اإلقليمية ومخطط الجهوية
للتنمية ،مع إشراك الفاعلين املحليين في املقاربة ،وهذا رهان ترابي
بامتيازيضع مجلس املستشارين في قلب هذه الدينامية ،باعتباره صوت
الجماعات الترابية داخل املؤسسة التشريعية.
ويتعين تفعيل توصيات تلك الندوة الدولية على املستوى
التنفيذي ،والبد أن نفكر جميعا ،حكومة وبرملانا ،في كيفية تفعيل
مقتضيات الدستور الذي خص أفراد الجالية املغربية بمكاسب هامة
ومكانة متميزة تستجيب لتطلعاتهم ،وكذا ..لعدد من الحقوق الثقافية
واالجتماعية والتنموية ،السيما  17 ،16و  ،163 ،18مع العمل على
تحقيق املشاركة السياسية لهذه الفئة من املواطنين...
شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشار املحترم.
يمكن أن تسلم املداخلة ديالك مكتوبة إلى اسمحتو باش يطلع عليها
السيد رئيس الحكومة املحترم.
السيد رئيس الحكومة ،لكم الكلمة للتعقيب أو للتفاعل مع ما
استمعنا إليه من ردود ومن تعقيبات.

السيد رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
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شكرا السيد الرئيس.
شكرا للسادة املستشارين املحترمين على مالحظتهم.
غيرأنا ابغيت نزيد واحد القضية ،نقول جميع املداخالت مرحب بها
إن كانت مكتوبة الستكمال النقاط اللي ما قدوش السادة املستشارين
يهضروا عليها نتيجة ضيق الوقت أو أيضا للتوسع في بعض النقاط اللي
اضطروا لالختصار فيها ،فنحن مرحبين بجميع املذكرات الكتابية باش
نستكملو املعطيات ،وبكل صراحة كاين مالحظات إيجابية ومهمة نريد
نحن أن نفعلها ونتمعن فيها ونعطيها للسيد الوزيراملكلف بالقطاع باش
يشوفها.
ولكن أنا ابغيت نشير لواحد القضية؛ أوال راه عندي واحد العالقة
شخصية خاصة مع هاذ مغاربة العالم ،أنا كمسؤول سيا�سي وهذا يجب
أن يفعله جميع املسؤولين السياسيين ،كنا كنمشيووكنديرو أنشطة في
مختلف الدول ،إلى ابغيت نقول أغلب الدول األوروبية ،عدد من الدول
اإلفريقية ،بعض دول الشرق األوسط ،تالقينا مع املغاربة ،زرناهم
ودرنا محاضرات معهم ،درنا لقاءات سياسية إلى أخره ،فالتواصل
ما�شي ديال الحكومة بوحدها وال ديال اإلدارة بوحدها ،التواصل ديال
الجميع ،وخصوصا لألحزاب السياسية ،والبرملانيين الشك كيقوموا
بواحد الدور مهم في هاذ الجانب ،هاذي النقطة األولى.
النقطة الثانية ،أحد اإلخوان هضر على إخفاق الحكومة ،ياله 3
أشهرباقي ما كملناش  100يوم غنكملوه نهار" "5وإلى خفقنا من  3أشهر
خاصنا نقدمو استقالتنا ،احنا اآلن كنبينو أشنو تدار ،وها خط السير
اللي غنمشيو فيه ،وها اإلجراءات اللي غنديروها ،هاذوك اإلجراءات،
قولوا لنا هاذ اإلجراءات ما�شي دقيقة ،هاذ إجراءات خاصها زيادة،
خاصها نقصان باش نخدموا إن شاء هللا ،اإلخفاق غتقولوه لنا بعد
فترة زمنية معتبرة باش تقيسو العمل ديالنا.
ولكن أنا متفائل إن شاء هللا ،اللي قالوا اليوم إخفاق الحكومة غدا
غيقول نجاح الحكومة إن شاء هللا ملا يروا النتائج على األرض.
بعض املساءل هضرو عليها بعض السادة املستشارين ولكن ما
كانتش دقيقة ،الجهة " "13هاذ االجتماع اللي تدار ديال الجهة ""13
واللي كان بمبادرة مشتركة ما بين رجال األعمال والحكومة ،هاذ الجهة
" "13حضروها  100مستثمر من مغاربة العالم ،ما كانش كالم عام ،ما
كانش اجتماع غير الستهالك الكالم ،كان أوال بدعوة مستثمرين ورجال
أعمال مغاربة العالم وحضروا ،وأيضا إلعطاء انطالقة للتواصل معهم،
للتشبيك معهم ولتنشيط العمل االقتصادي املشترك بين رجال األعمال
املغاربة ورجال األعمال ديال مغاربة العالم.
هناك جوج دالنقاط تقالوا ما�شي دقيقين باملرة ،أوال صندوق
االستثمار هو صندوق عملي انطلق ،ودابا  21مشروع تقريبا ديال
مغاربة العالم عرفت االنطالق والنجاح ،والسيد الوزيرمستعد إلى كانوا
السادة املستشارين بغاوا يديروا جولة استطالعية أو زيارة استطالعية
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يتعرفوا على بعض هاذ املشاريع على األرض فهو مستعد ،إلى كنتو
مستعدين ما كاينش مشكل باش نحلو هاذ ،راه اإلشكال ما�شي كالم،
ولكن صحيح أنه  21ال تزال قليلة ،ولكن وألن الشروط اللي تدارت ،ألن
هاذ الصندوق ما�شي ديال التحفيزات العادية ديال جميع املستشارين،
ديال جميع املشاريع ،ما�شي لتيسيروتسهيل املساطراإلدارية ،إلى آخره،
ال ،هذا خاص تقوم به اإلدارة ملزمة ،ولكن هذا كيقدم دعم مالي مباشر
يذهب إلى  5داملليون درهم مباشرة بدون ..وما كيرجعش لالستثمارات،
ولكن وفق شروط بطبيعة الحال ،راه بينها.
النقطة الثانية ،هاذ القضية ديال التأخر في املوانئ عند الدخول،
لم يبلغ إلى علمنا أن هناك تأخر كيم�شي لهاذ ديال  24ساعة اللي قال
السيد املستشار نهائيا ،هناك سهولة إلى حد أنه اآلن ربما نحن من
الدول النادرة في العالم وربما القليلة اللي الطبع ديال ()passeport
كيتم داخل البواخر في كثير من األحيان ،باش نسهلوا على املغاربة إلى
دخلوا للموانئ كيدوز مباشرة ما يحتاجوش عاود يوقفوا في طوابير،
إلى آخره.
وبالتالي فإلى بغيتوا زيارة استطالعية للموانئ باش تعرفوا على
اإلجراءات وعلى السهولة ديالها وعلى اليسر ديالها ،صحيح ،أنه حيانا
وقعت حادثة أو حادثتين أحيانا تقع أمور فوق القدرة وكتوقع واحد
الشوية ديال التعثر هذا كاين ،ولكن في العموم هناك سيوبة وانسيابية
في الدخول.
بالنسبة للقاءات التواصلية إلى آخره ،كاين هاذ ال�شي ،كاين يوم
املهاجر اللي كان جاللة امللك هو اللي قرره ،واآلن سنويا كيدار يوم
 10غشت ،وكيدار فيه جميع العماالت واألقاليم ،إذن هناك عملية
تواصلية كتتم من قبل السلطات اإلقليمية واملحلية وكيحضروا فيه
األحزاب السياسية وكيستدعاو له البرملانيين ويحضروا ويتواصلوا،
لكن هناك عدد من اللقاءات مع املستثمرين ،وغدا هناك لقاء تواصلي
مع جمعيات مغاربة العالم ،اللقاء التواصلي الثاني لجمعيات مغاربة
العالم غدا وفيه عدد من الورشات وغادي تحضروا العشرات ديال
الجمعيات وغادي تكون فيه هاذ الورشات غادي تهتم ليس في ما يخص
جمعيات مغاربة العالم فقط ،ولكن أيضا عدد من القضايا بما فيها
االستثمار ،وغادي تناقش إلى آخره ،ويمكن اللي بغى يحضرفي ()Sofitel
هنا راه يمكن يحضر ،أيضا السادة املستشارين ،السيدات والسادة
املستشارين كلهم راهم مدعوين إلى بغاو يحضرو.
فأخيرا ،ابغيت نشير لنقطة واحدة هو هاذ القضية ديال الخطوط
الجوية ،قلة الخطوط الجوية ،واحنا مهتمين بأوربا فقط وأمريكا
الالتينية وإفريقيا وآسيا ما مهتمينش بها ،ونحن نعرف أن الخطوط
الجوية مع إفريقيا هي األعلى باملقارنة مع جميع القارات األخرى ،عندنا
 37خط جوي في إفريقيا ،هناك اهتمام خاص بإفريقيا ،بل أكثر من
هذا ،هاذوك املنح اللي هضرت عليهم راه كاين غير في إفريقيا ،اآلن
املنح الدراسية ،الدعم الدرا�سي اللي قلنا غير إفريقيا 4700 ،تلميذ في
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الجزائر 805 ،في الكوت ديفوار ،وهكذا.
بمعنى هاذ الدعم املدر�سي اللي كيتعطى هو باألساس في إفريقيا،
بطبيعة املنح هو مفرقة على دول أكثر اللي هي جامعية ،ولكن الدعم
املدر�سي اللي كنا كنهدفو فيه إلى تحصين التعليم ديال املغاربة ودعمهم،
وخصوصا اللي في وضعية الهشاشة ،هذا أغلبها في إفريقيا ،وهناك عدد
من األعمال كتتم للمغاربة في إفريقيا ،ولكن أوروبا تقليديا ،املغاربة
بدوا بأوروبا.
ثانيا ،العدد في أوروبا هو %80كما قلنا ،لهذا كيكون إعالميا والتركيز
حتى ديال السياسيين اللي كيهاجروا اللي كيمشيوا وكيتواصلوا أكثر مع
املغاربة في أوروبا وكيمشيو لتما ،أكثر ما كيمشيوا للسنيغال والكوت
ديفوار ،إلى آخره ،باش يشوفوا املغاربة تما ،راه نفس ال�شي عالش؟ ألن
األكثرية هناك.
ولكن أريد أن أقول في األخير ،بأن نحن سعيدون بأن نقدم الخدمات
إلى املغاربة املقيمين في الخارج ،في العالم ونخدموا معهم ونحن سنحاول
أن نطور هاذ البرامج اللي هضرت فقط ،جبت فقط جزء منها مثال،
يمكن نعطيكم واحد برنامج ديال "دور مغاربة العالم" ،هاذ دور مغاربة
العالم انطلق في عدد من األقاليم وغادي تم�شي فأقاليم أخرى ،وهاذي
تستقبل مغاربة العالم عندما يدخلون ،تتعطيهم اإلرشادات ديالهم ،إلى
آخره ،كاين دارين اآلن أو  ،3كاين في الناظور ،كاين في بني مالل ،وكاين
في تزنيت.
ولكن اآلن هناك برنامج لفتح دور أخرى ملغاربة العام في مدن وأقاليم
أخرى تدريجيا ،وغادي نمشيوحتى تغطي أغلب األقاليم بإذن هللا ،كاين
في القريب في القنيطرة ومن بعد في طنجة ،كاين مفاوضات مع بوملان
ألن خاص بشراكة مع السلطات اإلقليمية واملحلية في املدن املعنية،
وغادي نمشيو فهاذ الدور حتى باش يمكن يلقاوا واحد املوطن قدم
وواحد نقط ارتكاز في كل إقليم ،إقليم ،وفي املدن الكبرى بالخصوص
باش يمكن مغاربة العالم يمشيوا يسولوا ويشوفوا الخدمات التي
يحتاجون إليها أو حتى يحطوا الشكايات ديالهم.
شكرا جزيال.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد رئيس الحكومة املحترم.
طبعا نسجل ،السيد رئيس الحكومة املحترم ،إيجابية ما أشرتم إليه
في مقدمة تعقيبكم بخصوص استعداد الحكومة الستقبال مداخالت
الفرق واملجموعات مكتوبة ،وهذه دعوة موجهة لكل مكونات املجلس
ملوافاة الرئاسة بهذه املداخالت ،في حدود اإلمكان طبعا ،إلرسالها
لرئاسة الحكومة.
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وأود بهذه املناسبة كذلك أن أخبرالسيد رئيس الحكومة ومن خالله
السيدات والسادة الوزراء بأن مكتب مجلس املستشارين قرر مؤخرا ،في
إطار يعني تقوية التفاعل بين املجلس والحكومة ،وتقوية الدول الرقابي
ملجلس املستشارين ،قرر استحداث آلية لتوثيق ورصد كافة االلتزامات
والتعهدات والوعود اللي تيقطعها السيد رئيس الحكومة وكذلك
السيدات والسادة الوزراء في إطار جلسات التفاعل مع املستشارين،
وسيتم تزويد الفرق واملجموعات بها ملتابعتها ،شكرا.
ننتقل اآلن إذا سمحتم للمحور الثاني ،واألسئلة اللي عندنا مبرمجة
في هاذ املحور املتعلق "بالتقائية السياسات العمومية وأثرها على تنفيذ
اإلستراتيجيات القطاعية" تبلغ  7أسئلة.
السؤال األول لفريق األصالة واملعاصرة في حدود ما تبقى من
الوقت ،تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد الحو املربوح:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
نسائلكم ،السيد رئيس الحكومة املحترم ،عن سبل تجاوز
إشكالية ضعف التقائية السياسات العمومية وأثر ذلك على تنفيذ
اإلستراتيجيات واألوراش العمومية القطاعية؟
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املستشار السيد عبد الرحمان الدري�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،
اإلخوان املستشارين،
أسائلكم ،السيد رئيس الحكومة املحترم ،ما هو منظوركم حول
االلتقائية السياسية للهيئات العمومية وانسجامها وتكاملها؟
كذلك أسائلكم ما هي التدابير التي تتخذونها لضمان هذه املقاربة
التنسيقية في مجال تنفيذ اإلستراتيجيات القطاعية؟
شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا.
أعطي الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار ،باقي عندكم الوقت،
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد محمد الرزمة:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
ما هي خطة الحكومة لتحقيق التقائية السياسات العمومية وأثرها
على تنفيذ اإلستراتيجية القطاعية؟

وشكرا.

وشكرا.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

شكرا السيد املستشار.
أعطي الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية ،تفضل السيد املستشار.

شكرا.
فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد عبد العلي حامي الدين:

املستشار السيد عبد اإلله حفظي:

شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
نسائلكم عن التدابير واإلجراءات التشريعية التي تنوون اتخاذها
من أجل تحقيق التقائية السياسات العمومية؟

بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
لقد عملت الحكومات املتعاقبة على تبني اإلستراتيجيات املهيكلة
واعتماد مخططات طموحة لتمكين االقتصاد الوطني من تحقيق
التنمية الشاملة وخلق مناصب شغل مستدامة عبر نسب نمو مناسبة
وهو نفس النهج الذي سارت عليه الحكومة الحالية وفق ما جاء في

شكرا.

السيد الرئيس:
شكرا.
والسؤال الثالث للفريق الحركي ،تفضل السيد املستشار.
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برنامجكم الحكومي ،السيد رئيس الحكومة.
وتظل في نظرنا هذه السياسة مبنية على الرفع من العرض
اإلنتاجي لعدة قطاعات ،مقاربة محمودة ألنها تمكن من إعطاء
منظورية ومقروئية ووضوح بالنسبة للمستثمرين ،إال أن نتائج تنفيذ
االستراتيجيات القطاعية تبقى متواضعة ولم تمكن بالدنا من تحقيق
نسب نمو كافية قادرة على رفع التحديات املرتبطة بخلق الثروة وخلق
مناصب شغل جديدة والحفاظ على مناصب شغل كانت قائمة ،علما
أن املجهود االستثماري الوطني يتجاوز نسبة  %30من الناتج الداخلي
الخام وهي نسبة تصنف من بين النسب األعلى عامليا ،مما يسائلنا
جميعا عن نجاعة السياسات العمومية.
ومرد ذلك في نظرنا لغياب التجانس والرؤية املوحدة وسيادة
النظرة القطاعية العمودية ،وتعدد املتدخلين واختالف األفق الزمني
لكل مخطط ،وغياب التنسيق بين مختلف القطاعات ،سواء عند
التخطيط أو التنفيذ وعدم إشراك القطاع الخاص ،بالشكل الكافي
بالطبع ،في إعداد املخططات واستحضاربعدها الجهوي ،وبالتالي غياب
االلتقائية واالنسجام بين مختلف البرامج القطاعية.
وتأسيسا على نتائج مختلف التقارير الوطنية والدولية والتجارب
املقارنة ،فإننا نجاح اإلستراتيجيات القطاعية يجب أن يعرف
االنعطافات الالزمة ،والتي يمكن أن أجملها في بعض الرافعات:
أوال ،الرافعة األولى ،تحديد أفق زمني موحد ملختلف اإلستراتيجيات
القطاعية ،فيمكن مثال تحديد أفق موحد في  2020أو  2025في انسجام
وتقاطع تام مع مبادئ القانون التنظيمي للمالية ،وهاذي من املمكن
أن تتزامن مع هاذ املسألة مع الدخول والتجسيد الفعلي ديال القانون
التنظيمي ديال املالية الذي ينص على إعداد قانون املالية للسنة،
استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثالث سنوات للبرامج واملخططات التي
تتجاوز مدتها السنة املالية ،وهي مدة بأهداف مرسومة مرقمة بوسائل،
بموارد متاحة ،مما سيمكننا من تقييم مرحلي لالستثمارات العمومية
وملختلف اإلستراتيجيات بواسطة آليات قياس منصوص عليها في
القانون التنظيمي للمالية ،وهو ما سيساهم بما الشك فيه في ترسيخ
قيم مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيزالشفافية ونشرثقافة املحاسبة.
الرافعة الثانية ،السيد رئيس الحكومة ،هي التوطين الترابي
للسياسات العمومية ،مع مراعاة ،طبعا ،املؤهالت وخصوصيات كل
جهة على حدة ،حيث يشكل كل من البرنامج الجهوي للتنمية والتصميم
الجهوي إلعداد التراب بوصفهما وثيقتين للتخطيط الجهوي على
املديين املتوسط والبعيد ،فرصة ألجرأة اإلستراتيجيات القطاعية على
الصعيد الجهوي.
الرافعة الثالثة ،وهي اعتماد سياسة أفقية لتدبير املوارد
اإلستراتيجية املشتركة في كل ما يتعلق مثال ،باملاء ،بالطاقة ،بالعقار،
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باملوارد املالية ،بالتكوين ،باملوارد البشرية يمكن أن نستخرج من كل
إستراتيجية هاذ املسائل ،يمكن لنا أنه نواكبوها بسياسة أفقية.
يمكن ليا نعطيك ،السيد رئيس الحكومة ،مثال فيما يخص العقار
مثال ،أن هناك إستراتيجية ديال تنمية التنافسية اللوجيستيكية اللي
كتكرس جهات ديال التدفقات ديال تنمية اللوجيستيك ل  70جهة
تقريبا ،وهناك بالطبع مخطط التسريع الصناعي اللي كينص حتى هو
على عقارمخصص للصناعات اللي هو( ،)P2Iوهناك كذلك مثال املغرب
األخضر اللي حتى هو عندو ( )les agropolesفيما يخص التبريد ،إلى
أخره ،هاذي كلها مناطق يعني اللي مخصصة للمستثمرين ،فما كاينش
تجانس ،ما كاينش واحد النوع من التنسيق بين هاذ اإلستراتيجيات
فيما يخص العقار ،كان يمكن لنا أنه نرشدو حتى املوارد ديال الدولة
في هذا املجال.
الرافعة الرابعة ،العمل على تجميع السياسات العمومية داخل
أقطاب متجانسة ،وهنا يمكن القول ،السيد رئيس الحكومة ،أنا
أثمن هاذ املسألة ،أن الهندسة الحكومية الحالية تستجيب لحد
ما لهذا املطلب ،مثال مثال قطب التربية والتكوين ،والتكوين املنهي،
قطب الصناعة والتجارة ،قطب الفالحة ،مثال كان عندنا مشاكل في
التكوين ،مثال والتعليم ،كان قطاع التكوين املنهي بوحدو ،قطاع التربية
الوطنية بوحدو ،قطاع التعليم العالي بوحدو ،ما كانش واحد النوع
من االنسجام بينما أن تقريبا كل قطاع أنه يحوي إستراتيجية في هذا
املجال.
إذن إلى كانت سياسات األقطاب أنها كتمكن من هاذ االنسجام بين
الوزراء املعنيين ،خصوصا أنه نبعدو على املزاجية فهذا املجال ،ألنه ويا
لألسف حتى الحساسيات والعالقات ما بين أشخاص تتلعب دور كبير
في هاذ املسألة ديال التجانس والتنسيق ،إذن طوبى لنا بهاذ التقطيب
اللي بدأ الحمد هلل في هاذ الحكومة الحالية.
الرافعة الخامسة ،هي قيادة اإلستراتيجيات كلهم ،أنا حقيقة ال
أعلم من اليوم شكون هي السلطة اللي هي مكلفة بقيادة اإلستراتيجيات
كلهم القطاعية ،معرفتش.
على أي في دراسات مقارنة اللي درناها في ميادين أخرى أن هناك
قيادة إستراتيجية تتم على أعلى مستوى في هرم الدولة بواسطة مثال
الندوات ديال الوزارات كلها ،وكذلك كاينين مثال في بعض الدول ،هاذ
ال�شي شفناه في بعض الدول أخرى ،هناك..

السيد الرئيس:
لألسف السيد الرئيس انتهى الوقت ،أرا ذيك املداخلة ،ابدا في
تطبيق ما تحدثنا عنه.
فريق االتحاد املغربي للشغل ،تفضل السيد الرئيس املحترم.
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املستشار السيد محمد حيتوم:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
لقد احتلت السياسات العمومية كأداة لتدخل الدولة في مختلف
القطاعات مكانة متقدمة في إستراتيجيتها التنموية ،ونرى في االتحاد
املغربي للشغل أن تدخل الدولة بواسطة السياسات العمومية يصبح
مطلوبا ألنه يمكن فعال من رفع قضية من القضايا من مستواها
املجتمعي إلى املستوى السيا�سي ،وتصبح الرهانات الجماعية موضوعا
لسياسة عامة بما تتطلبه من تعبئة املوارد املالية والتقنية والبشرية وما
تستدعيه من تدخل عام في ظل تنامي صراعات املصالح والصعوبات
االجتماعية والتطلعات من كل نوع.
وإن نجاعة السياسات العمومية ال يمكن أن تتحقق إال في ظل
التقائيتها ،لكن السؤال املشروع هنا ،هو هل فعال لنا التقائية في
السياسات العمومية؟
إن مختلف اإلستراتيجيات التي نسميها بالقطاعية ،املغرب األخضر،
التسريع الصناعي ،أليوتيس ،)AZUR( ،رواج ،إلى آخره ،نالحظ أنها
تسيرفي شكل خطوط متوازية ال خيط ناظم بينها.
فالتساؤل إذن هل يصبح على هذا الشكل؟ هل يمكن لخطوط
متوازية أن تلتقي؟
وتعلمون ،السيد الرئيس ،أنه حسب املرجعية اإلقليدية ،الخطان
املتوازيان ال يلتقيان.
ملاذا إذن هذه املخططات هي متوازية ،ألنه بكل بساطة لكل مخطط
تاريخه الخاص ،شروطه الخاصة ومساره الخاص ،بل أن النشأة كانت
مختلفة تماما ،في الوقت الذي يركز املخطط األخضر على تشجيع
الفالحة التصديرية ومحاولة ربط املنتوج الفالحي بمتطلبات السوق
الخارجية نجد أن نتائج نسبة النمو الحالية أو املتوقعة في جانبها
الفالحي ال تزال مرتبطة وبشكل كبيربالحبوب أساسا.
وفي الوقت الذي نفتخر بنتائج تصدير السيارات ،وننسب ذلك
ملخطط التسريع الصناعي ال نتساءل من املستفيد ،وال نقيم امليزان بين
ما يتم تصديره وبين ما تجنيه من أرباح الشركة املنتجة والتي يوجد
مركزها االجتماعي في فرنسا.
أما السياحة فحدث وال حرج ،فالسياحة في البلدان التي توجد فيها
نظرة شمولية والتقائية حقيقية تلعب أدوارا هامة في خدمة الصناعة
وخدمة الفالحة ،باملساهمة في ترويج املنتوج املحلي ،في حين أن في
املغرب ال عالقة تجمع بين رواج و ( )AZURحتى على املستوى اللغوي.
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أما قضية القضايا وهي التعليم ،فإننا ال نودع مخططا حتى ندخل
آخردون تحديد ملاذا وكيف ،في غياب تام ألي تقييم أوتقويم وهويشكل
املثل الصارخ عن غياب آلية التقييم في السياسات العمومية إجماال.
السيد الرئيس،
إن تقييما موضوعيا للسياسات العمومية باملغرب يتيح لنا فرصة
تشخيص أسباب عدم فعاليتها واملتمثلة على وجه التحديد في غياب
رؤية شاملة واضحة للسياسات العمومية ،وغياب التقويم كما سبق
الذكرباإلضافة إلى غياب البعد التشاركي.
فبالرغم من بعض الدراسات واملشاورات وما يرصد من إمكانات
وطاقات بشرية وتقنية ومالية ،فإن النتائج تبقى مخيبة لآلمال وال
تستجيب للحد األدنى من انتظارات املواطنين ،خصوصا في القطاعات
االجتماعية الحيوية ،ويبقى الغائب األكبرهو انعدام املتابعة والتقويم.
إننا في االتحاد املغربي للشغل ندعو إلى إعادة النظر في السياسات
العمومية في شموليتها وجعلها تعتمد االلتقائية في املنبع ،على مبدأ
التناغم ( )la cohérenceبتنسيق وتوجيه موحدين وكذلك باملتابعة
وخلق هياكل وبنيات للتقييم وللتقويم.
وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشار املحترم.
الكلمة اآلن ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،تفضلي
السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة املحترم،
نسائلكم حول نجاعة التقائية السياسات العمومية ،خاصة في
املجال االجتماعي؟
وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا.
السيد رئيس الحكومة ،هذه األسئلة املتعلقة بهذا املحور لكم
الكلمة للجواب على ما طرح من أسئلة ،تفضلوا.

السيد رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
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السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
الشكرلكم جميعا على اختيارهذا املوضوع لألهمية البالغة ،ويمكن
أن أشير منذ البداية أن الخطاب امللكي األخير ملا تحدث على أن برامج
التنمية االجتماعية البشرية والترابية تبقى دون طموحنا ،قال بأن ذلك
كان بسبب ضعف العمل املشترك ،غياب البعد الوطني واالستراتيجي
والتنافربدل التناسق وااللتقائية.
فهناك إذن إشكال في ما يخص االلتقائية على مستوى السياسات
العمومية ،ويمكن أن أقول منذ اآلن بأن العديد من االختالالت التي
أشار إليها الخطاب امللكي مثل ضعف اإلدارة العمومية ،ومثل ضعف
التفاعل مع املواطنين وعدم تقديم أجوبة مقنعة وفي آجال معقولة،
مثل وغيرها من االختالالت ،هي في الحقيقة ناتجة في جزء منها عن
ضعف االلتقائية ووجود التنافر في مراحل متعددة بين السياسات
العمومية.
لكن وبطبيعة الحال الخطاب امللكي ،هذا الخطاب امللكي األخير
كانت ردود فعل كثيرة وقراءات متعددة ،هو دق ناقوس الخطر في
مجموعة من امللفات وبين مجموعة من الشرائح ،سواء كان اإلدارة أو
كانت األحزاب السياسية أو غيرها ،ووضع اليد على اختالالت كبيرة.
لكن أريد أن أقول بأن الخطاب امللكي رغم ذلك في إحدى فقراته،
حيى الشرفاء من هؤالء جميعا ،ولذلك ورد في الخطاب امللكي بالنص
"غير أن هذا ال ينطبق والحمد هلل على جميع املسؤولين اإلداريين
والسياسيين ،بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لوطنهم ،معروفون
بالنزاهة والتجرد وااللتزام بخدمة الصالح العام" ،فالخطاب وضع اليد
على الجروح وأشار إلى السلبيات ،ولكن في نفس الوقت حيى الذين
يشتغلون بجد وبوطنية في وطنهم.
أريد أن أقول بأن الهدف من السياسات العمومية في الحقيقة ،هي
ماذا؟ هو خدمة الوطن ،وبالتالي جميع الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى
تجويد هذه الخدمة وإلى أن تكون نتائجها إيجابية على الوطن ،فبطبيعة
الحال البد أن نتقنها وأن نعمل على تطويرها.
ويمكن أن أقول بأن االلتقائية هي من بين اإلشكاالت الكبيرة في تدبير
السياسات العمومية ،سواء قبل وضعها وأثناء صياغتها وأثناء تنفيذها
وأثناء تقييمها ،في جميع املراحل هناك مشكل االلتقائية ،وإن كان إلى
بغينا كنميزو بين  3داملفاهيم ،ما�شي ضروري نميزو بناتها دائما ولكن
تقنيا البد ،هو االنسجام والتناسق اللي هي ( )la cohérenceاللي كتتم
عادة في التوجهات الكبرى على مستوى املركزي ،وهناك االلتقائية اللي
كنهضرو عليها وهي()la convergence des politiques publiques
هذا مستوى ثاني أقل ،أدنى منه وهو عادة يمكن يكون بين املؤسسات
مركزيا ،ولكن بالخصوص هو يعني الجماعات الترابية على املستوى
الجهوي بالخصوص.
وهنا في مستوى ثالث وهو االندماج هي ( )l’intégrationاللي خاصو
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يتم على املستوى املحلي ،وكل مستوى خاصو املعالجة ديالو ،ألن ما
يمكنش هاذ ال�شي يكون إال بتناسق بين املستويات الثالث كامال ،ولذلك
اليوم عندنا واحد ضياع كبير ديال الجهود عندما ال تتم هاذ االنسجام
والتقائية واالندماجية ،إلى ما تمتش هاذ املستويات الثالث كيتم بزاف
ديال الضياع.
ولذلك ،اليوم غير في السياسات الصحية مثال عندنا ما يقرب أكثر
من  170وحدة صحية ،إما مستوصف أو مركز صحي مبني ومغلق ،ألن
إما تدار وما كانش داخل في البرنامج ديال الوزارة مركزيا ،إنما تصوب
جهويا أو محليا أو صاوبتو مؤسسة أخرى أو تدار وما كانش الطريق ما
كايناش له ،أو ما كاينش الضو أو ،أو ،إلى آخره ،مما يطرح أنه عدم
وجود االنسجام وااللتقائية واالندماجية على املستويات الثالث يؤدي
إلى ضياع كبير ديال الجهود ،هاذ ال�شي مسؤول عليه جميع املؤسسات
وعلى جميع املستويات ،ولكن احنا غادي نذاكرو بالخصوص على
التقائية السياسات العمومية املركزية.
وال يخفى أن ضعف هاذ التقائية السياسات العمومية كيأدي لكثير
من اإلشكاالت واالختالالت ذكر بعض السادة املستشارين بعضها،
مثال االستثمارات العمومية اللي كتتم ما كتأديش للنتائج ديالها كما
يجب ،ال على مستوى إنتاج الثروة ونسبة النمو ()la croissance
وإما على مستوى أيضا التشغيل ،هناك عدم القدرة على االستجابة
لطلبات املواطنين وإن تكن اإلدارة في مستوى تطلعاتهم نتيجة تعارض
في بعض البرامج ،هناك ضياع عدد من الفرص التنموية ،وضياع عدة
نقط في النمو سنويا ،وهناك أيضا عدم التفعيل ديال اإلستراتيجيات
واملخططات القطاعية املوجودة.
السيد الرئيس،
وعيا من الحكومة بهذا املوضوع ،وضعنا هاذ القضية في صلب آليات
التتبع والتقييم املوجودة في البرنامج الحكومي ،ولذلك وضعنا عدد من
اآلليات ،بعضها كان مبرمج قبل أو جات فيه الدراسات ،وبعضها حاولنا
أن نضعه نحن اليوم في إطارهاذ الحكومة ،وهي كالتالي:
أوال ،فيما يخص وضع آليات تعزيز التقائية السياسات العمومية
مركزيا ،هناك ما يلي:
أوال ،إحداث لجنة وطنية لتنسيق وتقييم السياسات العمومية،
هاذي اآلن مبرمجة وغنوضعو لجنة بين وزارية برئاسة رئيس الحكومة
بصفته رئيس اإلدارة املسؤول مباشرة عن التقائية برامجها ،وستسهر
على تنسيق السياسات العمومية ،وبطبيعة الحال هاذ التنسيق
قبل وأثناء وبعد بمعنى التنسيق كيبدا من أثناء التقائية السياسات
العمومية كيبدا أثناء وضع السياسات العمومية ،ما�شي حتى توضع،
باش ما يوقعش لنا كما قال أحد السادة املستشارين متوازية ،في
الحقيقة ما كاينش سياسات اليوم متوازية توازي كامل ،ولكن كاين
إشكاالت في التنسيق ،ألن أثناء وضع أي سياسة عمومية ،غالبا ما
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تشرك القطاعات األخرى ،ولكن هذا ما كيكفيش ،خاص سياسية،
خاص برنامج وطني واعي بمعايير علمية ومهنية لتحقيق التقائية
السياسات العمومية.
ومن هنا غادي تكون إن شاء هللا هاذ اللجنة الوطنية التي ستحدث
واللي جات هاذ اللجنة الوطنية باملناسبة تقررت في املناظرة الوطنية
اللتقائية السياسات العمومية اللي تدارت سنة  2013وهي حاولت تأكد
على ضرورة إرساء آليات حكامة ناجعة في هذا املجال ،ويمكن نقول
بأن هاذ اللجنة غادي إن شاء هللا تكون في القريب ،هاذي لجنة مشروع
املرسوم ديالها جاهز يحتاج إلى بعض االستشارات ،ألن االلتقائية
حتى في وضع املرسوم ديال التقائية السياسات العمومية حتى هو فيه
التقائية ،حتى هو يحتاج إلى استشارة واسعة لجميع املتدخلين ،تعبئة
جميع األفكار ،إلى آخره ،باش يخرج بالطريقة السليمة اللي غيدفع بها
هاذ الورش إلى األمام.
ومع هاذ اللجنة بين وزارية اللي غادي تسهر أوال على االلتقائية في
وضع السياسات العمومية ،واحد.
ثانيا ،االلتقائية واالنسجام في تنفيذ هذه السياسات العمومية،
وبالتالي في تنفيذ البرنامج الحكومي ،وأيضا في تقييمها فيما بعد ،التقييم
اللي كيعني االستدراك وإدخال التعديالت الضرورية في املراحل ديالها.
إذن هاذ اللجنة هي لجنة وزارية ومعها لجان تقنية ،غادي يكونوا
الكتاب العامين ديال جميع الوزارات هي اللجنة الداعمة اللي غتهيأ
جميع اللجان بين الوزارية ،وأيضا لجان تقنية أحيانا موضوعاتية التي
ستعمل على متابعة هذا الورش ،هذا أوال.
هناك ،ثانيا ،وضع نظام معلوماتي مندمج لتتبع تقييم السياسات
العمومية ،دبا اآلن هاذ النظام املعلوماتي طور اإلعداد بتنسيق مع ،هو
الدراسة كلها في األول كانت تدارت بتنسيق مع األمم املتحدة ،الهدف
من هاذ التنسيق مع األمم املتحدة هو االستجابة من التجارب الدولية
اللي كانت حاضرة أثناء وضع اآلليات هاذي ،اآلن النظام املعلوماتي اآلن
تقريبا طور اإلنجازفي املراحل األخيرة ،وقريبا إن شاء هللا في  2018غادي
يبدأ العمل الجزئي هاذ النظام املعلوماتي ،لكن مع بداية  2019إن
شاء هللا على ما هو مقرر غادي يبدا العمل كامال بهذا النظام املعلوماتي
اللي هو غادي يدمج جميع البرامج ،بحيث جميع البرامج اللي كاينة اآلن
تجردت ،تجمعت كلها ،غادي تدخل في هذاك البرنامج املعلوماتي الذي
سيمكن من تحقيق االلتقائية ،ألن أي قرار أو أي برنامج جديد أو أي
مخطط أو أي إستراتيجية جديدة ،خاص تكون منسجمة مع مجموع
ما هو موجود من االستراتيجيات ،وأيضا أثناء التنفيذ هو غادي يعطينا
لوحة القيادة بالنسبة للتطبيق والتنفيذ هذه السياسات العمومية،
وغادي يتمكن من قياس اإلنجاز في كل وقت وحين ،قياس اإلنجاز،
مقارنة مع األهداف املسطرة ،قياس مساهمة كل قطاع ،مدى معرفة
االنسجامية أثناء التنفيذ ،وأيضا على حسب املقررات اللي كتقرر في
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هذيك املناظرة هوإخراج الوكالة الوطنية لتقييم السياسات العمومية،
ألن هناك اليوم فراغ في ما يخص الخبرة العلمية واملتخصصة في التقييم
بعين خارجية ،غادي تنشأ الوكالة باش تكون واحد الجهاز اللي هو ما
كينفذش السياسات العمومية فيقوم بعملية املراقبة بعين خارجية
مستقلة ،ولكن أيضا استفادة من الخبرات والتخصصات العالية.
ثالثا ،هناك آليات لتنزيل البرنامج الحكومي ،وهذا فيه واحد
املجموعة داآلليات استحدثت غادي تكون هذيك اللجنة البين وزارية
ستقوم أيضا بتتبع تنفيذ البرنامج الحكومي باش تحقق االنسجام حتى
أثناء التنفيذ والتتبع مع جميع آلياته ،وستكون وحدة خاصة برئاسة
الحكومة متكلفة بمتابعة هذا الورش كله بتنسيق مع الوزارة املنتدبة
لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة ،ألن هاذ
االلتقائية جزء من نظام الحكامة الذي يجب أن نسوس به عملنا.
هذا ،إذن أوال فيما يخص آليات تعزيز التقائية السياسات
العمومية مركزيا ،لكن هناك أيضا آليات تعزيز السياسات العمومية
مجاليا ،ألن بدون هاذ التعزيز مجاليا ما غادي يكفيش مركزيا ،وفهاذ
املجال أنا بغيت نقول بأن التقائية السياسات العمومية حقيقة في
التنفيذ ،الجزء األكبر خاصو يتم مجاليا ،يعني جهويا ومحليا ،ألن
الجزء األكبر من القرارات الجزئية هناك تتخذ ،وهنا غادي نمشيو في
 2داألمور أساسية ،بطبيعة الحال ألن غادي نحيي هاذ القضية ديال
برامج التنمية الجهوية ( )PDRالتي تمت ،ألنها آلية من آليات االندماج
بمختلف القطاعات مجاليا على املستوى الجهوي في مخطط واحد وفق
واحد املقاربة تشاركية.
ولكن احنا غادي نعززو هاذ اآللية اللي هي مهمة ،غادي نعززوها
ب  2آليات ،أنه منذ فترة ،أوال ،اآللية األولى هو عقد برنامج (Contrat
 )programmeبين الدولة والجهات ،بمعنى هاذ ( )PDRما غادي يكونش
فقط غادي يصادق عليه مجلس الجهة وصافي ،ال ،غادي يصادق عليه
مجلس الجهة ثم من بعد غادي تم مفاوضات مع الدولة مركزيا باش
نشوفو ندققوه باش يكون مجال تعاقد ،هذه اآللية األولى.
اآللية الثانية وهي مهمة أيضا هو ميثاق الالتمركز ،واللي إن شاء
هللا غادي نخرجوه في األسابيع املقبلة بإذن هللا ،بقات في  3و ال  4النقاط
احنا نحاول نديرو في االلتقائية هي النيت ،فهاذ النقاط ،بين القطاعات
املعنية واملؤسسات املتدخلة ،هاذ ميثاق الالتمركز غادي ينقل واحد
الجزء من السلطات ديال اإلدارة مركزيا مختلف اإلدارات إلى إدارات
جهوية ،معنى ذلك الجزء األكبر من اتخاذ القرار ما غيبقاش مركزيا
غادي يولي جهويا مع غادي نمكنو من االلتقائية ،بطبيعة الحال فيه
واحد املجموعة من املقتضيات ديال التنسيق بين القطاعات وكيفاش
غادي تتم ،إلى آخره ،والتجميع بين هذه القطاعات جهويا ،هذه كلها
مقتضيات سترد في ميثاق الالتمركز ،اللي الصيغة ديالوتقريبا موجودة،
وهذا غادي يمكننا حتى هو باش ندفعو واحد الخطوة إلى األمام فهاذ
القضية ديال التقائية السياسات العمومية ،ألنها مهمة جدا ،واللي
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غادي نعطيو للمستوى الجهوي الدور األكبرفيها.
وباملناسبة هذا اللي غادي يم�شي فعال في تنفيذ املقتضيات
الدستورية فيما يخص الجهوية املتقدمة على أرض الواقع ،وأنتم
تعلمون بأن احنا قررنا في الحكومة باش تكون واحد الزيارة ديال
الجهات بدأناها برئيس الحكومة مع عدد من الوزراء ،بدينها بالجهة
األولى بني مالل ،خنيفرة منذ أسبوعين فقط ،هذه الزيارات هي جزء من
الحرص على أن تكون هاذ االلتقائية ودفع الجهات إلى دعمها ودفعها
والتنسيق معها باش نحققو هاذ االلتقائية بين السياسات على املستوى
الجهوي ،بين مجالس الجهات من جهة اللي عندها االستقاللية ديالها
وعندها القرارات ديالها ،ولكن مؤسسة الدولة جهويا هي أيضا اللي
عندها القرارات ديالها وعندها البرامج ديالها.
إذن هذا فيما يخص الجهوي ،وبطبيعة الحال هاذ الزيارات الجهوية
أيضا تهدف إلى التفاعل مع الفاعل املحلي وخصوصا الجهوي ،ومحاولة
إعداد رؤية مشتركة معه عن طريق الحوار ،إذن هذا النقطة الثانية.
النقطة الثالثة ،مستوى ثالث ،وهذا تعرفونه جميعا وشاركتم
وساهمتم فيه ،وهو تعزيز االلتقائية املالية وامليزاناتية ،وهو األمر الذي
أقره القانون التنظيمي  130.13لقانون املالية ،مجموعة من اآلليات
الكفيلة بضمان إلتقائية السياسات العمومية لتحقيق االنسجام
والتكامل املنشودين بين مختلف اإلستراتيجيات القطاعية ،ونذكر منها
على سبيل املثال ال الحصر:
البرمجة املتعددة السنوات التي تهدف إلى توضيح رؤية إستراتيجية
للحكومة على املدى املتوسط لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية
واالجتماعية للبالد ،بمعنى ما بقاتش برمجة سنوية فقط ،والت برمجة
متعددة السنوات فيها ثالث سنوات ،وهذا �شيء مهم ،راه هو جزء من
االلتقائية وجزء من البرمجة ذات البعد اإلستراتيجي.
منهجية األداء املتمثلة في هيكلة امليزانيات القطاعية على أساس
برامج مقرونة بأهداف ومؤشرات للقياس ،تروم االنتقال من مقاربة
مرتكزة على الوسائل إلى مقاربة تربط النفقة العمومية أو اإلنفاق
العمومي بالنتائج ،وهذا سيسهل استمرارية البرامج وتعزيز االنسجام
بين مختلف اإلستراتيجيات القطاعية.
ثالثا ،البرامج امليزاناتية يجب أن تنبثق من اإلستراتيجيات القطاعية،
اللي هي إستراتيجيات متوسطة املدى أو بعيدة املدى ،يشترط في هاذ
اإلستراتيجيات أن تكون أيضا متناسقة مع التوجهات الحكومية من
حيث السياسة العامة واإلمكانيات املالية املعبأة.
وجدير بالذكر ،أن القانون التنظيمي  130.13لقانون املالية يسهم
في تعزيز فعالية ونجاعة وتكامل السياسات العمومية وتحسين جودة
الخدمات املقدمة للمواطنين ،حيث يتم وضع مؤشرات الفعالية
والنجاعة وجودة الخدمة محل مؤشرات الوسائل واألنشطة فقط.
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ووعيا منا بدور املؤسسات العمومية في تنفيذ السياسات
العمومية ،نعمل أو تعمل الحكومة على إضفاء مزيد من التنسيق على
عمل القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية من خالل العالقات
التعاقدية ،كما سيتم تعميم منهجية األداء لتشمل املؤسسات
العمومية قصد تحديد املهام املنوطة بها وعالقتها بالبرامج امليزاناتية
التي ستتولى القطاعات الوزارية الوصية تنفيذها ،كما أن الحكومة
ستعمل على تعزيز التواصل حول اإلستراتيجيات القطاعية من حيث
أهدافها والفئات املستهدفة واألطراف املتدخلة في إنجازها واإلمكانيات
املعبئة لتحقيق غاياتها.
هذا ،وستواصل الحكومة أجرأة القانون  31.13املتعلق بالحق
في الحصول على املعلومة لكونه سيسهم في عملية تتبع السياسات
العمومية وتقييم اإلستراتيجيات والبرامج القطاعية ،وهو ما سيمكن
من اإلسهام في تصحيح االختالالت املحتملة وترسيخ مبادئ الحكامة
الجيدة وتعزيزالشفافية وإشاعة ثقافة املحسوبية.
هذه هي أيضا السيدات والسادة املستشارين ،أهم اإلجراءات التي
نروم من خاللها تحقيق االلتقائية في السياسات العمومية وتحقيق
أيضا االنسجام في إعدادها وفي تقييمها نحو مردودية أكبر للعمل
الحكومي ولإلنفاق العمومي وتوفير الشروط املؤسساتية لتحسين
تدخالت الدولة على مختلف املستويات.
شكرا جزيال ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس.
ننتقل إذا اسمحتو للتعقيبات على جواب السيد رئيس الحكومة،
وأبدأ بفريق األصالة واملعاصرة ،في حدود بضعة دقائق قليلة بقيت من
رصيد الفريق ،غادي نشوفوا دبا.
تفضل السيد الرئيس ،غادي تبان دابا شحال دالدقائق 7 ،دقائق.

املستشار السيد الحو املربوح:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة،
لألسف التجربة الطويلة التي راكمها املغرب في مجال التدبيراإلداري
وكل املحاوالت الرامية إلى تعزيز دينامية الحكامة لم تستطع تحقيق
النتائج املنتظرة مما جعل االستراتيجيات القطاعية تعاني من نقائص
كبيرة على املستويين اإلداري املركزي والالمركزي ،وهو ما أفقدها
الفعالية واالنسجام الضروريين.
نعود إلى الخطاب امللكي األخير الذي جاء فيه" ،أن برامج التنمية
البشرية والترابية التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش
املواطنين تبقى دون طموح جاللة امللك" وجاء في نفس الخطاب "أن
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ذلك راجع باألساس في الكثير من امليادين إلى ضعف العمل املشترك
وغياب البعد الوطني واالستراتيجي والتنافر بدل التناسق وااللتقائية
والتبخيس والتماطل بدل املبادرة والعمل امللموس" .انتهى كالم صاحب
الجاللة.
إن مفهوم االلتقائية جاء كضرورة ملحة استجابة ملتطلبات التدبير
الفعال للشأن العام من خالل إعطاء األولوية للمبادرات املحلية عن
طريق تمكين املسؤولين عن املصالح واإلدارات املحلية من سلطة اتخاذ
القرارات املالئمة واملنسجمة مع برامج قطاعاتهم وبرامج باقي القطاعات
األخرى ،وكذا وضع مخططات إستراتيجية وبرامج طويلة ومتوسطة
املدى ،بما يمكن من تطبيق مبدأ االلتقائية في تنفيذ السياسات
العمومية.
كذلك ،السيد رئيس الحكومة ،هناك خطاب ملكي سامي آخريرجع
إلى  12سنة مضت ،إن لم نقل إلى  12سنة ضاعت في هاذ املوضوع،
حيث يقول صاحب الجاللة" :إننا نعتبر أن التنمية الفعالة واملستدامة
لن تتحقق إال بسياسات عمومية مندمجة ضمن عملية متماسكة
ومشروع شامل وتعبئة قوية متعددة الجبهات ،تتكامل فيها األبعاد
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية والثقافية والبيئة".
انتهى كالم صاحب الجاللة منذ  12سنة.
إن الواقع يثبت بامللموس عجز الحكومة والحكومات املتعاقبة
على اعتماد أسلوب فعال لتحقيق االلتقائية والتنسيق بين البرامج
والتدخالت العمومية ،خاصة في املناطق النائية واملستهدفة خاصة
باملشاريع التنموية واملستعجلة في غالب األحيان.
إننا نسجل غياب التنسيق بين الجهات املتدخلة كما أن اإلكراهات
التي تعترض تطبيق االلتقائية كثيرة ومتنوعة ،لم تستطع الحكومة وال
الحكومات املتعاقبة لألسف القيام بتدابير عملية لتجاوزها ،أبرزها
غياب تصور لدى الحكومات املتعاقبة والحكومة الحالية ،لوضع
سياسات حكومية قائمة على انسجام وتناسق التدابير املتخذة إليجاد
حل ملشاكل األوراش العمومية.
هيكلة الحكومة ال تتجاوب وإيجاد حلول للمشاكل العمومية عبر
سياسات عمومية مندمجة ،فالعديد من امللفات بعد تقسيم غنيمة
الحكومة تصبح موزعة بين العديد من القطاعات الحكومة ،مما يزيد
من تعقيد األمور.
رصد توجهات الحكومة يبين محدودية التعامل مع املشاكل
العمومية املتعددة واالقتصار على اتخاذ تدابير تقنية محدودة تقدم
أجوبة مؤقتة.
عدم العمل على ضمان استقاللية املصالح الخارجية في األقاليم
في اتخاذ القرارات ،ألنه ،السيد رئيس الحكومة ،واحنا كنتبعو املشاريع
املحلية باألقاليم ،اعيينا من كل مرة القرار في الرباط ،ديما القرار في
الرباط ،كنديو املشروع حتى كيوصل ،حتى كيقرب يدخل لإلنجاز،
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خاصنا الرباط يقرر ،هذا اعيينا منو ،السيد رئيس الحكومة ،من
فضلك.
عدم وجود ضمان االستمرارية للبرامج املسطرة مسبقا ،فكل وزير
جديد يدبر قطاعه كما يشاء ،دون ضمان استمرارية ما قام به سلفه،
وجود مركزية مفرطة ،غياب ميثاق الالتمركز ،واآلن نسجل ،السيد
رئيس الحكومة ،التزامكم بتفعيله خالل األسابيع القادمة ،الالمركزية
الترابية الحالية ال تتالءم مع ضرورة التنمية املحلية.
اشتغال اإلدارة املغربية بمنطق عمودي يكاد ينعدم فيه التفاعل
األفقي- )deux droites parallèles( ،أكرر ما قيل -خطان متوازيان ال
يلتقيان أبدا إال بإذن هللا.
النزوع في عدة أحيان على تهميش دور الفاعلين املحليين ،والسيما
املنتخبين واملجتمع املدني ،مع غياب فضاءات للتشاور والتداول وتبادل
اآلراء بين مختلف الفاعلين في املجال الترابي.
هنا أيضا نسجل التزامكم ،السيد رئيس الحكومة ،ونضرب لكم
موعد في جهتنا لنتناقش ولنتفاعل في هذا املوضوع.
عدم وجود نظام للمساءلة واملحاسبة في هذا املوضوع ،هنا أيضا
نسجل التزامكم في وضع هاذ النظام في األسابيع أو األشهرالقادمة.
السيد رئيس الحكومة،
بالرغم من املناظرات والتقاريرالصادرة عن املؤسسات الوطنية التي
نبهت إلى التشتت وعدم االنسجام بين البرامج ،فإن الحكومة لألسف لم
تبادرإلى حد اآلن إلى اإلنكباب على تفعيل توصياتها ،مما يطرح إشكالية
أخرى تتبع ومواكبة وتنفيذ التوصيات واملقترحات الصادرة حول العديد
من القضايا ،بالرغم من مساهمتها في بلورة التدابيرواإلستراتجيات على
درجة كبيرة من األهمية ومتوافق عليها.
السيد رئيس الحكومة،
ماذا فعلتم إليجاد حلول لغياب رؤية استشرافية بعيدة املدى تحدد
األهداف اإلستراتجية العامة ،هنا أيضا نسجل التزامكم والتوجهات
الكبرى للسياسات العامة للدولة ،تكون بمثابة مرجعية ملختلف
القطاعات العمومية.
أين هي رؤية مغرب  ،2030املفروض أن تكون مرجعا منسجما
ومتكامال للجميع؟
ما الذي قمتم به لتجاوز ضعف التنسيق القبلي وعدم اعتماد
مرجعية موحدة أثناء إعداد االستراتيجيات والبرامج القطاعية ،والذي
ينتج عنه اختالف في الرؤية واألولويات واألهداف واآلفاق الزمنية ويزيد
من صعوبة تحقيق االلتقائية؟
ما هي التدابير التي اتخذتم ملواجهة إشكالية تعدد الجهات املعنية،
بتفعيل االستراتيجيات والبرامج وضعف التنسيق فيما بينها؟
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ما الذي فعلتم لتطوير الالمركزية والالتمركز وتوسيع صالحيات
املصالح الالممركزة وجعلها قادرة على االنخراط واالندماج فيما هو
محلي؟
ما الذي قمتم به ،السيد رئيس الحكومة املحترم ،في مجال..
انتهى الوقت ،السيد الرئيس.
شكرا.

السيد رئيس:
شكرا على تفهمك السيد املستشار ،انتهى الوقت.
أعطي الكلمة لفريق العدالة والتنمية ،تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد عبد العلي حامي الدين:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة،
أوال نريد أن نثمن اهتمامكم الخاص بهاذ املوضوع ديال االنسجام
والتقائية السياسات العمومية منذ اإلعالن عن البرنامج الحكومي،
ونريد اليوم أن نثمن اإلجراءات اإلدارية والتدبيرية والقانونية التي
أعلنتم عليها ،سواء فيما يتعلق بخدمة موضوع االلتقائية أو فيما
يتعلق بتقييم السياسات العمومية ،نثمن زيارتكم للجهات والتي تعكس
بالفعل وجود واحد اإلرادة ديال تحقيق االنسجام والتقائية السياسات
العمومية ،ليس فقط على املستوى املركزي ولكن أيضا على املستوى
الجهوي واملحلي.
نثمن إعالنكم اليوم عن قرب إخراج ميثاق الالتمركز ،نعتقد بأن
هذا تحول مهم وهو خطوة إصالحية كبيرة ،بدون شك ستدعم هذه
االلتقائية في العالقة بالجهات.
نريد فقط اليوم ،السيد رئيس الحكومة ،أن نثيراالنتباه إلى أن هناك
واقع اليوم على األرض ،واقع األرض يستدعي الكثير من املجهودات،
ألنه عندنا تعدد عدد كبير من االستراتيجيات القطاعية ،اليوم عندنا
إستراتيجيات قطاعية في الصحة ،في التعليم ،في الفالحة ،في الصيد
البحري ،في الصناعة العصرية ،في التجارة ،في الطاقة ،في الصناعة
التقليدية ،في املغرب الرقمي ،وكل إستراتيجية مستقلة بذاتها ،وكل
إستراتيجية عندها ميزانية وكل إستراتيجية كتديرالتقييم ديالها.
ولهذا ،ما�شي ساهل اليوم باش تكون واحد االلتقائية بين هذه
اإلستراتيجيات بما يستدعي بالفعل تفعيل هاذيك اللجنة الوطنية التي
سوف تشتغل تحت رئاستكم السيد رئيس الحكومة ،وهذا نعتبره أيضا
خطوة إصالحية مهمة نتمنى أن تترسخ وتستقر وتدعم باملوارد البشرية
واملالية املالئمة ،ألنه مؤسسة عمومية على هذا املستوى نعتقد بأنها
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أصبحت ضرورية اليوم.
هناك اختالف املدد الزمنية بين هذه اإلستراتيجيات ،هناك
اإلستراتجية التي توضع على مستوى  5سنوات وهناك إستراتيجية توضع
على مستوى  20سنة ،كيف سيتم التوفيق بين هذه اإلستراتيجيات
وتحقيق االلتقائية.
بعض اإلستراتيجيات ،السيد رئيس الحكومة ،وضعت من طرف
بعض مكاتب الخبرة دون إشراك الفئات املعنية ،ولذلك كان مآلها
الفشل مثل البرنامج اإلستعجالي ديال  2012 2009-الذي في النهاية لم
يحقق ما كان مرجوا منه.
نالحظ ،السيد رئيس الحكومة ،تغييب واحد القطاعات مهمة،
جميع اإلستراتيجيات هي عندها عالقة شئنا أم أبينا بموضوع التعليم
والبحث العلمي وأيضا موضوع التكوين املنهي ،لكن نالحظ بأنه السياسة
التعليمية والسياسة املتبعة إلى حدود الساعة في موضوع التكوين املنهي
تعيش في عزلة عن باقي السياسات التي هي في حاجة ماسة إلى هذا
الجانب.
نالحظ ،السيد رئيس الحكومة ،أن اآلليات املعتمدة إلى حدود
الساعة من أجل تقييم هذه السياسات ،هي آليات غيرفعالة ،يكفي أن
نشير إلى أنه بعض مكاتب الخبرة تنجز اإلستراتيجيات وتقوم بتقييمها
في نفس الوقت.
شكرا لكم السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا على تفهمك السيد املستشار.
أعطي الكلمة األن للفريق الحركي.

املستشار السيد عبد الرحمان الدري�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد رئيس الحكومة،
البد في البداية أن نوه بالتوضيحات التي قدمتموها السيد رئيس
الحكومة املحترم حول هذا املوضوع بالغ األهمية.
أكيد ،السيد الرئيس ،أن ال أحد يجادل في الوعي الجماعي حول
غياب االلتقائية واالنسجام في بناء السياسات العمومية ،لكن يبقى
املشكل في غياب حلول ملموسة لتجاوز النظرة القطاعية الضيقة في
وضع البرامج القطاعية وإنجازها ،ولتوضيح الصورة أكثر للرأي العام
باملراد بااللتقائية ،فهل يعقل مثال بناء مدرسة في منطقة نائية بعيدة
عن الساكنة املستهدفة دون برمجة طريق وال مد بشبكة املاء والكهرباء
ودون وجود مستوصف وغيرها من املرافق؟
الحل ،السيد رئيس الحكومة ،مرتبط بخلق آليات ومؤسسات
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لتنسيق مختلف البرامج اإلستراتيجيات القطاعية ،واملنطلق ،طبعا ،هو
تفعيل أحكام القانون التنظيمي للمالية من أجل مراجعة بنية امليزانية
العامة التي أصبحت متجاوزة واالنتقال إلى ميزانية النتائج واملشاريع
املحددة مجاليا وزمنيا وبرؤية منسجمة مبنية على التكامل القطاعي،
مما يسهل الدور الرقابي للبرملان وممارسة اختصاصاته الدستورية
املتمثلة في تقييم السياسات العمومية.
من جهة أخرى ولتجاوز التشتت في البرامج واملشاريع فالبد من
التعجيل بإخراج ميثاق عدم التمركز ،وهذا اللي هضرتو عليه السيد
الرئيس ،وأنا غادي نعطي بعض األمثلة السيد الرئيس ،لبعض
املشاريع الكبرى اللي فالحقيقة هي كمثل لهاذ اإلشكاليات اللي كنهضرو
عليها حاليا كبعض املدن اللي أحدثناها حدى مدن كبرى كتامسنا
وكتمنصورت ،اللي كان فعال بينت اإلشكالية ديال التقائية والعقول
الضيقة اللي سيرت هاذ البرامج هاذي.
وهاذ اإلشكاليات اللي خلقات واحد النوع ديال االحتقان عند
الناس اللي شراوا فهاذ املناطق هاذو ،وهذا جا من خالل أنه ما كانش
التقائية بالقطاعات كلهم ،بنينا واحد املدن بدون روح ،ما فيها ال
أمن ،ما شاركنشاي الناس ديال الصحة وال املرافق الثقافية وال كذلك
التعليمية ،وهذا خلق إشكاليات.

عدد 19 - 38جحلا وذ 19ذ 11(119نتش 11ش )11

املستشار السيد محمد البكوري:
شكرا السيد الرئيس.
أوال ،في البداية أشكر السيد رئيس الحكومة على جوابكم الخالص
والصريح.
هذا السؤال جاء ليتمم النقاش الذي أثير أثناء مناقشة البرنامج
الحكومي والذي وعدتم فيه بضرورة االشتغال على تحقيق التقائية
املشاريع والبرامج ،على اعتبار أن مجموعة من تدخالت الحكومة
بخصوص قطاع واحد تتوزع وتتشتت وسيكون أثرها محدود على أرض
الواقع ،أثر مجهودات الحكومة في مختلف مناحي التدبير العمومي،
االقتصادي واالجتماعي ،ال يحس به املواطن وهو السبب املباشرلتنامي
ظاهرة االحتقان االجتماعي.
فإذا كنا في فريق التجمع الوطني لألحرار نتفهم أن سياسة األوراش
الكبرى املعتمدة في بالدنا والرامية إلى توفير البنيات األساسية وتنويع
اقتصاده ليكون محط جذب كبير لالستثمارات الخارجية ،تجعل أثر
هذه االستثمارات ونتائجها بعيدة املنال ،وال يحس بها املواطن بأثرها
االقتصادي واالجتماعي ،املتمثلة في تحسن دخل والوضع االقتصادي
على املدى القريب واملتوسط.

كذلك غادي نهضر على واحد اإلشكالية أخرى اللي هي هاذ املناطق
النائية اللي كتعيش إشكاليات أنه القرار دائما كيبقى كما كنقولوا
متمركزفي املركز ،وهذا كيخلق إشكاليات ،وخيردليل على ذلك أنه حتى
صندوق ديال الجهات ،ديال دعم ديال الجهات الضعيفة مازال كنطلبو
منكم ،السيد الرئيس ،أنه يجي كذلك في التقرير وأنه تخرجوه للوجود
باش أننا على األقل نحاولوا نعاونوا هاذ الجهات اللي هي ضعيفة باش
ترقى للجهات اللي هي كبيرة كالجهات الكبرى.

فإن القطب االجتماعي يبقى مدعاة لالهتمام ،على اعتبارأنه لصيق
باملواطن من قبل الصحة والتعليم والتنمية البشرية واملرأة والطفل،
رغم املجهودات الجبارة التي يقوم بها السيدات والسادة الوزراء املعنيين
بتدبير هذه القطاعات ،على اعتبار أن إمكانية الدولة ومواردها املالية
املرصودة على محدوديتها تتشتت وتتوزع على مختلف هذا القطاع
وعلى مختلف املؤسسات العمومية ،وبالتالي نسجل الفارق النسبي أو
عدم القدرة عن كسب الحاجيات الضرورية التي يحتاجها املواطنين.

وبالتالي ،السيد الرئيس ،اإلشكاليات كلها اللي كنعيشو فهاذ
السياسات العمومية وااللتقائية فهي كتجي باألنا والعقول الضيقة
اللي كتسييرهاذ البرامج هاذ ،وكل واحد كيحاول يبين بأن هو األكثراللي
غادي يسيرهاذ األوراش هاذي.

لقد كانت لكم الشجاعة السياسية ،ونثمن نزاهتكم الفكرية عندما
طرحتم هذا املشروع على طاولة النقاش مع مؤسسة البرملان أوال ،وثانيا
مع مختلف القطاعات الحكومية ،وقد أثمر هذا املجهود نتائج مهمة
جدا تتجسد في وزارة الفالحة من خالل خلق أقطاب فالحية تشتغل
اليوم على تحسين اإلنتاج والتسويق والتصدير بتنسيق مع وزارة
الصناعة والتجارة التي تشتغل على هذه اإلستراتجية ،حيث صادقنا
في هذه الدورة على مشروعين مهمين يضمن االلتقائية في هذا القطاع،
وكالة التنمية الرقمية والوكالة املغربية لالستثمارات والصادرات.

وكنطلبو ،السيد رئيس الحكومة ،أنكم...
شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشار املحترم ،شكرا على تفهمك أنت أيضا.
الكلمة اآلن لفريق اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب ،أظن ما بقاش
عندو الوقت ،فريق االتحاد املغربي للشغل كذلك استنفذ الحصة
ديالو ،املجموعة الكونفدرالية للشغل ،السيد رئيس فريق التجمع،
عندك الوقت ،تفضل ،اسمح لي.

السيد الرئيس،
هذا موقفنا ،وسنثمن ونساند كل إصالح مستقبلي لضمان هذه
االلتقائية خصوصا في القطاعات االجتماعية التي يجب أن تبذل فيها
مجهودات مضاعفة.
شكرا.
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السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس.
مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ،مازال عندكم �شي
وقت ،السيدة الرئيسة ،ختامها مسك ،عندك  4دقائق زيد.

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
تحية واحترام وتقديرلكل الحضور.
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل ملناقشة موضوع التقائية السياسات العمومية وأثرها على تنفيذ
االستراتيجيات القطاعية وعيا منا بأهميتها لضمان تنمية مستدامة
ونمو يستفيد منه كل املواطنين في جميع الفئات والجهات.
سيدي ،نحن نعتبر على أن التقائية السياسات الحكومية تعتمد
على ركائز من ضمنها ،أوال تطبيق الفصل  13الدستور الذي ينص:
"تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك
مختلف الفاعلين االجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها
وتنفيذها وتقييمها.
ثانيا ،الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة ،االنسجام
الفكري واملذهبي لألحزاب املكونة للحكومة وإعطاء األولوية للصالح
العام عوض املصالح الحزبية الضيقة ،االعتماد على الطاقات
والكفاءات واألطر النزيهة ،اعتماد مبدأ االستحقاق والكفاءة في إسناد
املناصب السامية والعليا.
سيدي الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
إن غياب املقاربة املندمجة في إعداد السياسات العمومية بشكل
عام والسياسات االجتماعية بشكل خاص هي ذات تكلفة عالية ،ويؤدي
غالبا ثمنها املواطنون واملأجورون في القطاعات االجتماعية ،وخصوصا
التعليم والصحة والتشغيل ،كما يكون من انعكاساتها وتداعياتها تعكير
صفو املناخ االجتماعي.
فالحكومات املتتالية من خالل برامجها وقوانين املالية التي تسنها
تعطي األولوية للتوازنات املاكراقتصادية وتهمل التوازنات االجتماعية،
ال تعيرها أي اهتمام بحيث تظل املسألة االجتماعية محل تأجيل
دائم ،كأن علينا أن ننتظر تحقيق النمو االقتصادي لنلج إلى التقدم
االجتماعي ،وعلينا أن نضحي بحقنا في التعليم والصحة والشغل من
أجل تحقيق التقويم املالي والهيكلي.
سيدي الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
إن مظاهرغياب االلتقائية في السياسات االجتماعية تتجلى في:
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تضخم وتعدد املؤسسات والهياكل اإلدارية والهيئات املتدخلة في
املجال االجتماعي دون أدنى تنسيق أو انسجام في تدخالتها ،بل يالحظ
في بعض األحيان تنافس غيرمبرر فيما بينها.
غياب سياسة عمومية في مجال الدعم والحماية االجتماعية تقوم
على التكافل واالنسجام واالندماج بين مختلف البرامج ،برنامج تسيير،
برنامج الدعم املباشر للنساء األرامل ،نظام املساعدة الطبية ،صندوق
التكافل العائلي ،غياب إطار مؤسساتي لقطب اجتماعي منسجم يعمل
على توحيد الرؤية وتنسيق مختلف برامج الدعم االجتماعي والحماية
االجتماعية ،غياب سجل وطني شامل وموحد لوضع معايير دقيقة
وموضوعية لتحديد الفئات.
صافي سلينا الوقت؟

السيد الرئيس:
انتهى الوقت السيدة الرئيسة.

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
إيوا شتي اعالش تندابزو في لجنة الرؤساء ،ودبا احنا غادي نقولو
لكم بأنه ما يمكنش يكون هاذ السياسة ،وقلت ليا غادي تزيدني ،السيد
الرئيس.

السيد الرئيس:
هذا ما اتفقنا عليه باإلجماع ،اتفقنا على هاذ ال�شي باإلجماع هللا
يخليك ،استهلكت ما يكفي من الوقت في هذا املوضوع.
شكرا.
إذا اخترنا طريقة أخرى لتمرير الرسائل ربما سيكون أفضل ،شكرا
لك السيدة الرئيسة.
أعطي الكلمة اآلن للسيد رئيس الحكومة للتعقيب على ما استمعنا
إليه من تعقيبات.

السيد رئيس الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا جزيال للسيدات والسادة املستشارين.
وبطبيعة الحال الزلت ألقول مرة أخرى ألح باش التدخالت اللي
يمكن تقدم كتابة أو املالحظات أو مقترحات يعني تقدم ،يقدمها
السيدات والسادة املستشارين ،وأشكر السيد الرئيس على مبادرته
يقوم بجمعها ويسيفطها لنا في رئاسة الحكومة ،وسنكون سعيدين
بمراجعتها.
من طبيعة الحال هاذ القضية ديال التقائية السياسات العمومية
احنا بسطناها شوية ،أنا قلت على املستوى املحلي قضية الطريق
واملستوصف هذا غير نموذج ديال االندماجية على املستوى املحلي،
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وإال احنا تنذاكرو على التقائية السياسات العمومية كسياسات مركزية
عمومية ،ومثال اإلستراتيجيات نموذج ،هاذ االستراتيجيات اللي
هضروا عليها السيدات والسادة املستشارين.
ولكن يمكن نؤكد لكم بأن عموم اإلستراتيجية اللي تتم فيها نوع من
االلتقائية ،ألن حتى �شي قطاع ما تيوضع إستراتيجية بوحدو ،جميع
القطاعات كتشارك معها قطاعات أخرى قريبة في وضع اإلستراتيجية،
ولكن االلتقائية هي علم بقواعد ،هذا باقي ما ارتقيناش له نحتاج فيه
إلى التدقيق.
ولذلك كانت هناك املناظرة الوطنية وهناك دراسة مع ()PNUD
برنامج األمم املتحدة للتنمية ،بدأت منذ فترة وغادي تستمر ،واحنا اآلن
بصدد وضع املراحل األخيرة في هاذ الدراسة اللي غادي تمكن من وضع
أسس علمية مرتكزة على الخبرة الدولية فيما يخص التقائية السياسات
العمومية ،ألن هي خبرة تتطور باملناسبة ،ليست خبرة جامدة بمعنى
ذاك ال�شي اللي عندنا هاذي  10سنين باقي عندنا اآلن ،ذاك ال�شي اللي
عندنا في االلتقائية  10سنوات على املستوى الدولي اليوم تطور وبعض
جوانبه متجاوز وتبرزت أدوات جديدة لتحقيق التقائية السياسات
العمومية وانسجام البرامج أثناء التطبيق والتنفيذ.
ولذلك احنا غاديين وفق التطور ديال الخبرة املوجودة عامليا ،هذه
النقطة األولى.
النقطة الثانية بغيت نؤكد لكم بأن برامج الحماية االجتماعية
اآلن تحظى باهتمام خاص ،بدراسة خاصة عن طريق جردها وتحليلها
وبلورة تصور إستراتيجي للحماية االجتماعية ،لتكون سياسة عمومية
مندمجة للحماية االجتماعية ،خاصة في شقها املساعدة االجتماعية.
فهاذ الدراسة بدأت ،وإن شاء هللا ،نتمناو تكمل في القريب وغادي
نعتمدها لتحقيق االنسجام بين مختلف برامج الحماية االجتماعية
املوجودة باش تم�شي تحقق الهدف ديالها حقيقة ،ألننا لقينا بأنه
كاين واحد شوية دالضياع نتيجة عدم وجود التقائية حقيقية ،واحد
الشوية دالضياع كاين ،كاين الناس اللي تيستافدوا من عدد من البرامج
وكاين أسرأوناس محتاجين اللي ما تتوصلهومش هاذ البرامج ،ولكن هاذ
ال�شي فيه تطويرفي الدراسات ،وكل مرة كنكتاشفوا الجديد ،هذا ما�شي
معناه السابقين لم يدرسوا ،درسوا ولكن األدوات اللي كانت ال تمكن إلى
الوصول ألبعد مما وصلوا إليه ،إن األدوات التقنية ديال الدراسة ديال
هاذ ال�شي راه يتطور.
إذن هذا نؤكد لكم بأن اآلن كاين العمل عليه إن شاء هللا وإلى كمل
هاذ الورش راه غادي نعلن عليه ،ولكن أيضا ما خاصناش ننظر لألمور
بمنظرأنه ما كاين التقائية ،راه حتى في الخطاب كاين ضعف كيدوي على
الضعف ،هناك ضعف االلتقائية ،وإال فجزء من االلتقائية موجود.
ملا فاش دارت اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة راه دارت
بتنسيق مع جميع القطاعات املعنية ،ما�شي فقط الحكومية ولكن

عدد 19 - 38جحلا وذ 19ذ 11(119نتش 11ش )11

أيضا غير الحكومية ،فاش تدار هاذ القضية ديال العمل ديال مناخ
األعمال ،تطوير مناخ األعمال وتدارت اللجنة الوطنية ملناخ األعمال
مشاركين فيها ( ،)CGEMمشاركين فيها مؤسسات الحكامة ،مشاركين
فيها الغرف ،مشاركين فيها املهنيين األبناك ،مشاركين فيها وهكذا ..زيادة
على القطاعات الحكومية ،هناك لجنة اللي كتنسق وكتتبع لدى رئاسة
الحكومة ،واللجنة الوطنية اللي كتجمع هاذ الفرقاء كلهم على أعلى
مستوى ،وكتديرلقاء ديالها سنويا وكتديرالتقييم وتصادق على البرامج
انطالقا من خدمة دارت بها فرق تقنية بالتنسيق مع جميع الشركاء من
قبل ،وهي التي أدت إلى العمل الذي نرى ،ليست هذا أعلى درجة من
درجات االلتقائية واالنسجام.
وأيضا إستراتيجية السالمة الطرقية اللي صادقنا عليها أخيرا حتى
هي نفس ال�شي ،هي تتم في إطارلجنة وطنية اللي كتدمج مختلف الشركاء
والقطاعات الحكومية املعنية من خالل االنسجام بين رؤاهم وأفكارهم
وآرائهم وحواروتشارك في وضع هذه اإلستراتيجية.
إذن هذا العمل كيتم ،ونهار بدينا كنديرو اللجان بين وزارية هو
واحد اآللية من آليات تحقيق االلتقائية في وضع السياسات والبرامج،
وأيضا االنسجام في تنفيذها على أرض الواقع ،وأيضا االنسجام أثناء
عملية التقييم للمراجعة وتحقيق.
مخطط التسريع الصناعي هو في نهاية املطاف ،أشنو هو مخطط
التسريع الصناعي؟ هو واحد املخطط هو كيحقق واحد الجزء من
االلتقائية ،إستراتيجية التكوين املنهي نفس ال�شيء ،التكوين املنهي
ليس منعزال ،بالعكس التكوين املنهي كيتطور مع الحاجيات املوجودة
وكيتفاعل مع القطاعات ،مثال بغينا نجيولقطاع الطيران أثناء التفاوض
مع شركات الطيران باش يجيوفورا قبل ما يجيوراه احنا تنديرو التكوين
املنهي انطلق باش بمجرد ما يجيو كيلقاو األفواج خرجت ،مثال احنا ملا
زرنا بني مالل ،زرنا ( )l’agropoleفيه واحد املنطقة للتصنيع الفالحي،
أمامه كيتنشأ مركز ديال التكوين املنهي ،قبل ما تبدا هي مركز التكوين
املنهي غادي يبدا اآلن ،غادي يبدا فهذه السنة قبل ما تبدا الشركات
واملصانع اللي غادي تجي لالستثمار ،بعد سنة أو سنتين كتكون األفواج
األولى كتبدا تتكون.
فبالعكس إستراتيجية التكوين املنهي مندمجة على األقل مع
السياسات الصناعية املوجودة واالستراتيجيات ،إما ديال مخطط
التسريع الصناعي أو أيضا ديال مخطط املغرب األخضر ،ما خصناش
نستاهنو بما تم لحد الساعة ،وإال ما يجيوش هاذو ،هاذ صناعة
السيارات ما يجيوش للمغرب كون ما كانش عملية إستباقية لتكوين
التقنيين املتخصصين في مجاالت دقيقة جدا ،خالتهم يجيو كيشوفوا
كيعرفوا بأن التكوين كاين ،عندهم األرقام ديال التكوين ما غاديش
يغامر يجي وما يلقاش األطر التقنية ،ما يمكنش يغامر ،ألن (أستسمح
اإلخوان ديال  )CGEMألن الرأسمال جبان ،ما غاديش يجي باش يبدا
يتشمش واحد عام عامين ،كيتسنى إمتى غادي يجيوه األطروال الكفاءات
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وال التقنيين ،خاصو يجي يكون األمور موجودة أو قريبة توجد ،هاذ ال�شي
كل �شي داخل فهذيك املنظومة.
إذن جزء من االلتقائية موجود ،ولكن احنا نطمح ونطمع في مستوى
أعلى من االلتقائية ،ألن الزلنا كنضيعوا جزء من الجهود ،جزء من
األموال ،جزء من األوقات ،جزء كبير من الفرص نتيجة أن االلتقائية
غيركافية ،هذا هو الهدف من أسمو.
وأيضا نبغي نعطي مثال ديال الرؤية اإلستراتيجية إلصالح منظومة
التربية والتكوين ،فعلى عكس ما قال أحد السادة املستشارين،
بالعكس هناك تقييم قام به املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث
العلمي ونشر هذا التقييم ديالو تحت عنوان "التقرير التحليلي سنة
 ،"2013دارتقييم ملنظومة التعليم ،عليها بنا باش يديرالرؤية ،والرؤية
هي عليها كيتبنى اآلن قانون اإلطار ومنه غتجي جميع الخطط والبرامج
ديال إصالح منظومة التربية والتكوين ،غير هاذ ال�شي كيحتاج للوقت،
ألن التقييم ما كيتمش بين عشية وضحاها خاصو وقت كافي ،واستعانة
بخبرات ووضع اإلستراتيجيات تحتاج إلى وقت كافي ،ال تتم بين عشية
وضحاها ،ال.
فلذلك هاذ ال�شي كاين وفيه االلتقائية ،أثناء وضع الرؤية ،ألن
املجالس الدستورية نفسها كتحقق حد معقول من االلتقائية عن
طريق مشاركة مختلف املتدخلين في القطاع املعني من جهة ،والرجوع
أيضا إلى خبرات خارج الناس اللي فهذاك..
هاذ التقريراللي داراملجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،
وأيضا الرؤية اللي دارها ،غيتمكن باش أوال ننتقلومن إصالح التعليم إلى
إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ،هذا أيضا فيه جزء
من االلتقائية.
ثانيا ،فيها إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين بمرسوم
سنة  ،2016تضم  18قطاع حكومي وتكلفت بتتبع تنزيل الرؤية
اإلستراتيجية وهاذي من آليات تطبيق هذه االلتقائية في التنفيذ وفي
التقييم.
إذن هناك واحد الحد مشترك من االلتقائية موجود ،صحيح احنا
بغينا نطوروه أكثروكنقولو هاذي ال�شي اللي كاين ما كافيش ،احنا بغينا
نزيدو إن شاء هللا وهذا هو األمل ديالنا ،ألن عندنا أمل.
صحيح أن هناك نقص ،ولكن إلى كاين اإلرادة القوية وكاين
العزيمة ،كاين التعاون ،كاين الرؤية الوطنية واألفق الوطني والحس
الوطني اللي كيدافع على البالد ،إن شاء هللا غادي نحققو هاذ ال�شي،
واحنا في الحكومة عازمون على تحقيقه.
ومن بين اآلليات اللي درنا باش نحققوا هاذ ال�شي وباش نضمنوا
هاذ االلتقائية في وضع السياسات العمومية ،االنسجام في التنفيذ هو
تقوية رئاسة الحكومة وتقويتها عن طريق وجود بنيات حقيقة تستطيع
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تتبع هذه البرامج والرجوع إليها.
ولذلك هناك رئاسة حكومة بالصالحيات الدستورية الكاملة التي
نحن حريصون وغادي نحرصو إن شاء هللا باش رئاسة الحكومة تقوم
بها كاملة ،وبطبيعة الحال القطاعات الحكومية مطلوب منها أيضا
أن تندرج ضمن هاذ اإلستراتيجيات اللي كتحقق االلتقائية والنظرة
الواحدة ،واآلليات كما شرحناها إن شاء هللا سنعمل على تطبيقها
وتنفيذها في أرض الواقع.
شكرا جزيال.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
ابغيت في نهاية هذه الجلسة نوجه الشكر لكافة السيدات والسادة
عضوات وأعضاء الحكومة وعضوات وأعضاء املجلس.
وإلى سمحتو قبل ما نرفع الجلسة ،أطلب من السيدات والسادة
رؤساء الفرق واملجموعات االلتحاق باجتماع ندوة الرؤساء في أقل من
 20دقيقة لترتيب الجلسة التشريعية.
شكرا ملساهمتكم.
ورفعت الجلسة.
ملحق :املداخالت املسلمة لرئاسة الجلسة:

مداخلة مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل
السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
تحية احترام وتقديرلكل الحضور.
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل ملناقشة موضوع "التلقائية السياسات العمومية وأثرها على
تنفيذ االستراتيجيات القطاعية" وعيا منا بأهمية هذا املوضوع.
إن التقائية السياسات العمومية تعتمد على ركائز متعددة لضمان
تنمية مستدامة ونمو يستفيد منه املواطنون بجميع فئاتهم وكذا جميع
جهات اململكة وتتجلى هذه الركائزفيما يلي:
 .1تطبيبق الفصل  13من الدستور الذي ينص ”:تعمل السلطات
العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين
االجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها
وتقييمها”.
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 .2الحكامة الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة؛
 .3االنسجام الفكري واملذهبي لألحزاب املكونة للحكومة؛
 .4إعطاء األولوية للصالح العام عوض املصالح الحزبية الضيقة
 .5اإلعتماد على الطاقات واألطرالكفئة والنزيهة
 .6اعتماد مبدأ االستحقاق والكفاءة في إسناد املناصب السامية
والعليا.
إن غياب املقاربة املندمجة في إعداد السياسات العمومية بشكل
عام والسياسات االجتماعية بشكل خاص هي ذات تكلفة عالية ويؤدي
ثمنها غاليا املواطنون واملأجورون في قطاعات اجتماعية كالتعليم
والصحة والتشغيل كما يكون من انعكاساتها وتداعياتها تعكير صفو
املناخ االجتماعي.
فالحكومات املتتالية من خالل برامجها وقوانين املالية التي تسنها
تعطي األولوية للتوازنات املاكرو اقتصادية وتهمل التوازنات االجتماعية
وال تعيرها أدني اهتمام بحيث تظل املسألة االجتماعية محل تأجيل
دائم ،كان علينا أن ننتظر تحقيق النمو االقتصادي لنلج إلى التقدم
االجتماعي وعلينا أن نضحي بحقنا في التعليم والصحة والشغل من
أجل تحقيق التقويم املالي والهيكلي.
إن مظاهرغياب االلتقائية في السياسات االجتماعية تتجلى في:
 تضخم وتعدد املؤسسات والهياكل اإلدارية والهيآت املتدخلة فياملجال االجتماعي دون أدني تنسيق او انسجام في تدخالتها ،بل يالحظ
في بعض األحيان تنافس غيرمبرر في ما بينها؛
 غياب سياسة عمومية في مجال الدعم والحماية االجتماعية تقومعلى التكامل واالندماج بين مختلف البرامج (برنامج تيسيربرنامج الدعم
املباشر للنساء األرامل ،نظام املساعدة الطبية ،صندوق التكافل
العائلي ،صندوق التماسك االجتماعي)...؛
 غياب إطار مؤسساتي لقطب اجتماعي منسجم يعمل على توحيدالرؤية وتنسيق مختلف برامج الدعم االجتماعي والحماية االجتماعية؛
 غياب سجل وطني شامل وموحد لوضع معايير دقيقة وموضوعيةلتحديد الفئات املستهدفة من قبل برامج الدعم االجتماعي والحماية
االجتماعية ،وتعدد الجهات التي تنتج وتعالج املعطيات (املندوبية
السامية للتخطيط ،وزارة االسرة والتضامن واملساواة والتنمية
االجتماعية وزارة الداخلية وزارة الشؤون العامة والحكامة)...؛
 تجميد الحوار االجتماعي طيلة مدة والية الحكومة السابقة ،ونهجسياسة انفرادية في اتخاذ القرارات خارج إطارللمشاركة.
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السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
لقد بشر البرنامج الحكومي بعزم السلطات العمومية على اتخاذ
عدة إجراءات في مجال التربية والتكوين ،و في قضايا الشغل و التشغيل
و االدماج املنهي من خالل الرؤية االستراتيجة إلصالح منظومة التربية و
التكوين والبحث العلمي (  ) 2020 -2015و تفعيل إستراتيجية التشغيل
في أفق  ،2025كما تعتزم الحكومة استكمال االوراش التي فتحتها
الحكومة السابقة في مجاالت التغطية الصحية الشاملة و تعزيزالولوج
إلى الخدمات الصحية  ،إال أن هذه اإلجراءات تفتقد الفعالية املطلوبة
في غياب سياسات مندمجة و بآليات تضمن إلتقائية السياسات
العمومية املسطرة في هذه املجاالت.
فالتنسيق بين القطاعات الوزارية يفرض نفسه لضمان فعالية
تطبيق االستراتيجيات السالف ذكرها:
فكيف يمكن ضمان تطبيق برنامج للصحة املدرسية وخاصة
الصحة العقلية وتتبع الوضعيات النفسية لألساتذة والتالميذ دون
تنسيق مع وزارة الصحة؟
وكيف يمكن الحديث عن ربط منظومة التربية والتكوين بالتشغيل
إذا كان قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي يشتغل في موضوع خاص،
وقطاع التعليم العالي رغم التحاقه بالقطاع األول يعمل في موقع ثان
مغاير وقطاع التشغيل واالدماج املنهي متمسك باستقالليته في موقع
ثالث؟
أما التشغيل بالعقدة ،والذي تمت أجرأته على مستوى وزارة التربية
الوطنية ،فهو تكريس للهشاشة ونهج لسياسة اجتماعية غير متماسكة
وتفتقد لالنسجام فباإلضافة إلى انعكاساته الوخيمة على منظومة
التعليم العمومي ،سوف يعمق من ازمة الصندوق املغربي للتقاعد
ويعري زيف ادعاء الحكومة سعيها إلصالح نظام املعاشات املدنية الذي
لن يتأتى في ظل نهج سياسة تفكيك الوظيفة العمومية؛
وبخصوص التغطية االجتماعية و االحتياط االجتماعي فقد اتخذت
الحكومة عدة إجراءات تفتقد إلى الرؤية الواضحة و إلى االنسجام و
منها :اعداد مشروعي قانونين حول التغطية الصحية و تقاعد املهنيين و
العمال املستقلين و األشخاص غير االجراء من طرف وزارتين مختلفتين
( الصحة و التشغيل) خارج كل استشارة  ،كما احالت الحكومة على
مسطرة التشريع مشروع قانون رقم  16.63املتعلق بالتغطية الصحية
التي تشمل الوالدين بهدف استغالل مراميه النبيلة ألغراض دعائية
و في تجاهل تام لراي الشركاء االجتماعيين و بدون دراسة للجدوى ،و
ما سيتحمله جميع املوظفين من اقتطاعات إجبارية و ذلك ضدا على
مقتضيات القانون رقم  65.00املتعلق بمدونة التغطية الصحية .
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السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
إننا في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفي كل ملفاتنا
املطلبية وحواراتنا مع الحكومات املتعاقبة ،نؤكد على اعتماد املقاربة
الشمولية في سن السياسات العمومية بنظرة استشرافية معتمدة على
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استراتيجية واضحة بأجندة محددة مع تقييم دوري من أجل تدارك
األخطاء والشوائب والنواقص عوض مقاربة ردة الفعل عقب أية أزمة
نصادفها.
ولن نحقق هذا إال بمفاوضة اجتماعية ،يشارك فيها كل الفرقاء
االجتماعيين ،عند إعداد قوانين املالية.
وشكرا.
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محضر الجلسة التاسعة بعد املائة
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 -املالية العامة املحلية.

التاريخ :األربعاء  9ذو القعدة  2( 1438غشت .)2017

ثانيا ،وزارة الصحة في محورين اثنين:

الرئاسة :املستشار السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس املجلس،
واملستشارالسيد عبد االاله الحلوطي ،الخليفة الثاني للرئيس.

 -الخدمات الصحية وتدبيراملراكزاالستشفائية؛

التوقيت :ثالث ساعات وست دقائق ،إبتداء من الساعة الحادية
عشرة صباحا.
جدول األعمال :مناقشة عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى
للحسابات ،تفعيال للفصل  148من الدستور.

 املحور الثاني ،املخزون االحتياطي للمنتجات الصحية (األدويةوالدم).
علما بأن السيد وزير الصحة دفع بأن محور تدبير املجازر ال يندرج
ضمن اختصاص الوزارة ،وقد تم إخبار جميع الفرق واملجموعات
بذلك.
ثالثا ،وزراه االقتصاد واملالية في املحاور التالية:

املستشار السيد عبد الحكيم بن شماش ،رئيس املجلس:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أيها الحضور الكريم،
تطبيقا ألحكام الفصل  148من الدستور ،وخاصة الفقرة األخيرة
منه ،وعلى إثر إيداع السيد رئيس األول للمجلس األعلى للحسابات
للتقرير السنوي لهذا املجلس برسم سنة  ،2015وبعد تقديمه لعرض
حول أعمال املحاكم املالية خالل الجلسة العامة املشتركة بين مجل�سي
البرملان يوم الثالثاء  4يوليوز 2017؛
وعمال بأحكام املادة  279من النظام الداخلي ملجلس املستشارين،
التي تنص في فقرتها األخيرة على أن "تجري املناقشة داخل كل مجلس
على حدة بين أعضائه وبين الحكومة" ،يعقد مجلسنا املوقر هذه
الجلسة العامة ملناقشة هذا العرض ،تفعيال لقرار مكتب املجلس
املؤرخ في  24يوليوز 2017؛
وبناء على الترتيب املتفق عليه مع السيدات والسادة رؤساء الفرق
واملجموعات باملجلس.
وعليه ،فإن مناقشنا ستنصب على القطاعات الحكومية التي
حددها مكتب املجلس باتفاق مع السيدات والسادة أعضاء ندوة
الرؤساء واملعنية بمضامين العرض املشار إليه آنفا وبالتقرير السنوي
للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة  ،2015وذلك في املحاور التالية
بالتتابع:
أوال ،وزارة الداخلية في املحاور التالية:
 املراكزالجهوية لالستثمار؛ -صندوق التجهيزالجماعي؛

أوال ،حصيلة تنفيذ قوانين املالية برسم سنوات  2013و2014
و 2016والسيما فيما يتعلق بـ:
 تطور املداخيل والنفقات؛ عجزامليزانية؛ الحسابات الخصوصية للخزينة؛ مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة؛ الدين العمومي.ثانيا ،قطاع املؤسسات واملقاوالت العمومية باملغرب.
ثالثا ،تعبئة امللك الخاص للدولة من أجل االستثمار.
رابعا ،أنظمة التقاعد.
القطاع الرابع هو وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد
الرقمي في ثالثة محاور تحديدا:
أوال ،صندوق الخدمات األساسية للمواصالت؛
ثانيا ،مجموعة بريد املغرب؛
ثالثا ،مكتب معارض الدارالبيضاء.
القطاع الخامس هو وزارة العدل في محورين:
األول ،برامج االستثماربوزارة العدل والحريات؛
ثانيا ،األعمال االجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل.
القطاع السادس ،وزارة السياحة فيما يتعلق بالشركة املغربية
للهندسة السياحية.
سابعا ،وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،بالنسبة للمحورين التاليين:
 املنظومة التربوية الوطنية وبصفة خاصة املذكرة االستعجاليةاملتعلقة بتدبير العتاد الديداكتيكي على مستوى األكاديميات الجهوية
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واملؤسسات التربوية؛
 ثانيا ،املذكرة االستعجالية تتناول ظروف الدخول املدر�سي ملوسم.2017-2016
املحور الثاني اللي كيهم وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي ،هو التكوين املنهي وتدبيرالكليات متعددة االختصاصات.
القطاع األخير في برنامج هذه الجلسة يهم وزارة الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،في ما يخص صندوق التنمية
القروية واملناطق الجبلية.
هذا هو البرنامج .وستخصص لهذه املناقشة–كما جرى االتفاق
على ذلك–مدة زمنية إجمالية قدرها  172دقيقة كحد أق�صى ،موزعة
بالتساوي بين املجلس والحكومة ،بحصة  86دقيقة لكل منهما.
وقبل الشروع في ذلك ،أود أن أذكر بأنه طبعا ملكونات املجلس
والحكومة معا كامل الحرية في استعمال الحصص الزمنية املخولة لها
وتوزيعها حسب رغبتها بين املناقشة والتعقيب.
واستأذنكم اآلن ألفتح باب املناقشة ،وأول متدخل في هذه الجلسة
هو الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية املحترم ،تفضل السيد
املستشارفي حدود  16دقيقة.

املستشار السيد عبد اللطيف أبدوح:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس املحترم،
السادة أعضاء الحكومة،
السيدات والسادة املستشارين،
يسعدني أن أتناول الكلمة باسم الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية ،للمساهمة في مناقشة عرض السيد الرئيس األول للمجلس
األعلى للحسابات أمام مجلسنا املوقر ،وذلك تفعيال ملقتضيات الفقرة
 5من الفصل  148من الدستور.
كما نتوجه بالشكر في البداية والتقدير للسيد الرئيس األول وقضاة
وأطر هذه املؤسسة الدستورية الذين يطلعون بدور هام ومركزي في
الحفاظ على املال العام وفي تحسين تدبير الشؤون املالية واإلدارية
للهيئات واملنظمات العمومية الوطنية والترابية وتدعيم دولة الحق
والقانون.
إننا وإذ نثمن عاليا حصيلة عمل املجلس األعلى للحسابات الذي
نجح إلى حد كبيرفي اإلضطالع بمهامه الرقابية املختلفة ،غيرأننا بمقابل
ذلك نتساءل :هل تتوفر املحاكم املالية على إستراتجية شمولية تؤطر
برمجة عملية املراقبة وتحديد كيفية اختيارمختلف املهام الرقابية بناء
على دراسة متعددة األبعاد للنسيج املرفقي العمومي؟
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إن إثارتنا في الفريق االستقاللي لهذا السؤال يجد مبرره في أن
عمليات املراقبة تشمل مؤسسات وجماعات ترابية وإدارات عمومية
دون غيرها ،وهو ما يقت�ضي تنويرالرأي العام الوطني باملنهجية املعتمدة
في اختياروإقراراملهام الرقابية املختلفة.
وبالنظر لتعدد تدخالت املجلس وتعدد املجاالت وهيئات املراقبة
وترشيدا للزمن الرقابي ،فإنني سأحصرمداخلتي في بعض القضايا ذات
هاذ املطلب اإلستعجالي واإلصالحي.
أوال ،أول هاذ امللفات ،السيد الرئيس ،ما يتعلق باملالحظات
املقدمة بخصوص تنفيذ قوانين املالية خاصة ميزانيتي .2016-2014
وفي تقديرالفريق ،الفريق االستقاللي ،فإن التقريرنجح فيه إلى حد كبير
في الوقوف عند أهم االختالالت املطروحة في هذا الصدد والتي تبقى
أبرزها على اإلطالق عدم دقة األرقام واملعطيات املعلنة أو املقدرة ،وهو
أمر في تقديرنا ينطوي على مخاطر كبيرة من شأنها أن تزيد من فقدان
الشعب للمزيد من الثقة في مختلف املؤسسات الحكومية ،وهي مالحظة
سبق أن نبه إليها الفريق إبان مناقشة مشاريع قوانين املالية ،وطالبنا
بضرورة مراجعة املنهجية املعتمدة في تعامل الحكومة مع األرقام ،إذ
في الوقت الذي تعمد الحكومة مثال إلى تقديم وإبراز أرقام االستثمار
العمومية وليس فقط استثمارات الخزينة ،فإنها باملقابل ال تقدم
األرقام الحقيقية للمديونية العمومية وتقتصر فقط على جزء بسيط
منها مرتبط بمديونية الخزينة ،وهو األمرالذي يدفعنا لنتساءل:
أين نحن من مبدأ الصدقية والحق في الولوج إلى املعلومة؟
ذلك أن املعطيات التي يوفرها التقرير تشير إلى أن الدين العمومي
وصل إلى مداه األق�صى ،بتجاوزه عتبة  %64من الناتج الداخلي
الخام ،وأن املعطيات الرسمية للحكومة في احتساب الدين العمومي
ال تأخذ بعين االعتبار مؤشرات الديون املستحقة على الدولة لفائدة
املقاوالت برسم دين الضريبة على القيمة املضافة والدين املترتب على
فائض األداءات برسم الضريبة على الشركات ،وهو طرح نثمنه ونزيد
عليه بالقول أن هناك أيضا مؤشرات أخرى أغفلها التقرير ال تحتسبها
الحكومة عند تقديمها وعرضها األرقام الخاصة بالدين العمومي ،نذكر
منها:
 متأخرات أداء الخزينة واملؤسسات العمومية؛ الديون املضمونة وغير املضمونة من طرف الدولة لفائدةاملؤسسات العمومية؛
 الديون الخاصة بالجماعات الترابية؛ رصيد الودائع لدى الخزينة العامة بما فيها الودائع الخارجية؛ الديون العالقة في ذمة الدولة نتيجة لألحكام صادرة ضد الدولةوغيراملنفذة لحد اآلن.
موجز القول أن الحكومة تخفي األرقام الحقيقية للعجز واملديونية
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واالقتصاد الوطني ،واملثير لالستغراب هو أن تنفيذ ميزانية 2014
وميزانية  2016كشفت عن حصيلة سلبية في مختلف املجاالت
بالرغم من املحيط اإليجابي املوسوم بتوفير تحفيزات عديدة لتنشيط
االقتصاد الوطني من بينها:
 انخفاض أسعارالبترول؛ الحجم غيراملسبوق في اإلعانات الخارجية؛ تحسن السيولة واملوجودات الخارجية؛ االنتعاش السلبي للتجارة الدولية والتعافي التدريجي لالقتصادالعالمي في منطقة األورو؛
 وفوق هذا وذاك االستقرارالسيا�سي الذي تنعم به البالد والتأهيلاملؤسساتي والدستوري الذي مكن الحكومة من اإلشراف على القرار
االقتصادي.
لذلك نعتقد سواء تعلق األمربأرقام املديونية أوالنموأوباالعتمادات
املدرجة في إطار االستثمار العمومي أو االمتيازات الضريبية لتشجيع
االستثمار الخاص ،فإن تنفيذ قوانين املالية لن يحقق األهداف املعلنة
الكفيلة بتسريع التحول الهيكلي والنمو ما دامت العوامل التي تحول
دون تحقيق املردودية املأمولة لم ترفع بعد.
إضافة لذلك ،وفيما يتعلق بالحسابات الخصوصية التي سبق لنا
أن طالبنا بتقليص أعدادها والذي يصل اليوم إلى  74حساب ،فينبغي
أن تبقى مجرد آلية مالية استثنائية يتم االلتجاء إليها عند االقتضاء،
أما واقع الحال فيكشف لألسف أنها تحولت إلى قاعدة أصلية في
التدبير ،وقد آن األوان إلى تقليص حجمها إما بإلغائها أو عن طريق
إدماج بعضها البعض ،خاصة تلك املتقاربة في املهام وهي كثيرة مع
ضرورة إخضاعها ملراقبة صارمة للمؤسسة التشريعية وإعادة التقييم
الشامل واملوضوعي لعملها.
لقد نجح التقريرفي عرض االختالالت الكبرى التي تعانيها الحسابات
الخصوصية وطرح أكثر من عالمة استفهام حول الجدوى من هذه
الحسابات ،مادامت تتوفر على أرصدة جد مرتفعة تبقى في أغلبها دون
تنفيذ ،نتيجة لترحيل األرصدة من سنة إلى أخرى والتي بلغت اليوم ما
يزيد عن  122مليار درهم ،علما أنه على الرغم من الخصاص الكبير
املسجل في كافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية ،فإننا ال زلنا
نسجل فائضا في الحسابات الخصوصية ذات الطبيعة االجتماعية،
يزيد عن  19مليار درهم وهو ما يفوق ثالث أضعاف ميزانية االستثمار
لقطاعي الصحة والتعليم مجتمعة.
وما يثيراالستغراب هو أن الحكومة وفي إطارهذه الحسابات ال تنفق
عن كل  100درهم يرخصه البرملان إال  15درهم فقط ،علما أنها مبالغ
موجهة إلى البسطاء واملهمشين والفئات الهشة من أبناء هذا الوطن،
وكأننا في بلد ال فقر فيه وال هشاشة وال بطالة وال تفاوتات ،وتعليمنا

عدد 19 - 38جحلا وذ 19ذ 11(119نتش 11ش )11

ال يشكو من تشوهات وصحتنا في أفضل حال ،وقرانا تنعم بالتنمية
والرفاه.
إن مقابل هذا الوضع فإن الحكومة تصير ذات الكرم الحاتمي كلما
تعلق األمرباملقاوالت الكبرى والراساميل ،أجل إن املؤسسات واملقاوالت
العمومية التي أضحت عالة على امليزانية العامة ،وهو أمرأغفله التقرير
ولم يبسطه في مالحظاته ،فكيف يعقل أن املقاوالت واملؤسسات
العمومية التي تصل إلى  253مؤسسة ومقاولة عمومية ال تساهم منها
في ميزانية الدولة سوى  6مقاوالت وبمبلغ إجمالي يقدر ب  9مليار ديال
الدرهم ،في حين تتجاوز اإلعانات لها ما مجموعه  17ملياردرهم ،سخاء
مالي كبيرومردودية جد ضعيفة ،إذن أين نحن من رهان الحكامة املالية
العمومية وترشيدها؟
أما بخصوص موضوع الديمومة التقاعدية ،فإننا ال نتفق مع كل
املالحظات التي أبداها التقرير الخاص بإشادته بما سمي بطالنا ب
"اإلصالح" الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر  ،2016ألنه إجراء
ترقيعي ال يحل املشكل بل سيزيد من تأزمه مستقبال ،وقد سبق لنا في
الفريق االستقاللي أن عبرنا عن استيائنا الكبير من سياسة فرض األمر
الواقع ،التي نهجتها الحكومة السابقة وتحييد شركاء اجتماعيين عن
ملف إصالح نظام التقاعد ،ضدا على مقتضيات الدستور ذات الصلة،
وخاصة الفصل  16الذي ينص على ضرورة تفعيل مؤسسة الحوار
االجتماعي وإشراك الفاعلين االجتماعيين ،فيما يخص بلورة وتنفيذ
السياسات العمومية.
إن اإلصالح الذي يستحقه املغرب لالنتقال الديمقراطي ومغرب
دستور  ،2011ال ينبغي أن يدوس على حقوق الطبقة العاملة ويفرض
عليها فوقيا عمال كثيرا ومساهمة أكبرومعاشات ولألسف أقل.
إن هذا الجيل هو جيل مغبون حقا سواده األعظم يعيش خارج
نظام الحماية االجتماعية ،إن هذا الجيل يريد أن يعمل أكثر ويريد أن
يساهم أكثر ،لكن بطواعية وبشكل اختياري.
إننا في حزب االستقالل كنا وال نزال نعتبر أن التحول البنيوي
الهيكلي العميق الذي تشهد بنية الدولة في اتجاه تقوية وإنجاح ورشة
الجهوية املتقدمة ،أمر لن يحقق مبتغاه من دون إصالح عميق للمالية
املحلية ،وخاصة منها الجبائية التي أبانت عن عجزها في توفير موارد
ضرورية و مستدامة للنهوض بالجماعات الترابية وعلى القيام باملهام
التنموية املحلية في ظل التحوالت التي شهدها املجتمع املغربي ،والتي
تستدعي أكثر من أي وقت م�ضى توفير مداخل قارة ومنتظمة ،تمكن
الجماعات الترابية من تغطية نفقاتها التي عرفت تطورا فرعيا وكميا
لتحقيق التنمية وتدعيم الديمقراطية املحلية.
لقد وقف تقرير املجلس األعلى لحسابات على بعض مكامن الخلل
في املنظومة املالية املحلية التي قدمتم في شأنها معلومات مفصلة ،وفي
هذا الصدد اسمحوا لي أن أكد لكم ،أن إصالح املالية املحلية يتطلب،
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إضافة إلى ما تضمنه التقرير ،التركيز على اإلصالحات الجبائية املحلية
من خالل ما يلي:
أوال ،الحد من التعدد النوعي للضرائب والرسوم العائدة للجماعات
الترابية وتبسيط وعائها ،وجعل التناسق بينها وبين الضرائب والرسوم
العائدة للدولة وتفعيل إجبارية التصريح بها عوض اللجوء إلى اإلحصاء
وتوضيح مساطر املنازعة فيها ،في إطار مزيد من الصالحيات في التدبير
الجبائي لوعاء وأسعارتلك الرسوم؛
عدم اعتبار الوحدات الترابية وحدات إدارية غير مكتملة النضج
وفي حاجة إلى تدخل الدولة وبسط مراقبتها ،عن طريق مختلف أشكال
الوصاية؛
كذلك تأهيل اإلدارة الجبائية املحلية بشكل يجعلها في منأى عن
كل التجاذبات السياسية في فرض الضريبة أو تحصيلها أو تعديلها أو
إلغائها ،حيث أصبحنا نرى أن بعض األحياء برمتها غير محصاة ضريبيا
وال تساهم في املجهود الجبائي املحلي ،وأن كثير من الجماعات الترابية
بفعل نقص املوارد البشرية و اللوجيستيكية تعجزعن القيام باإلصدار
الضريبي رغم توفرالوعاء الضريبي.
أما بالنسبة لتفعيل املراكز الجهوية لالستثمار فقبل قرابة 18
سنة ،صدرت أوامر توجيهية لعاهل البالد بتأسيس مراكز تكون في
خدمة الراغبين في إنشاء مقاوالت لخدمة االستثمار على الصعيدين
الجهوي والوطني ،واليوم بعد كل هذه السنوات ،يطرح سؤال الحصيلة
نفسه بإلحاح ،خاصة مع توالي التقارير التي تدين هذه املراكز وبروز
الحاجة امللحة إلعادة تقييم ملسارها حتى تستعيد املراكز الجهوية
مهمتها األساسية التي خلقت من أجلها ،خاصة بعد ما كشفه التقرير
من اختالالت وبعد الخطاب امللكي السامي األخير لعيد العرش املجيد
الذي اعتبرها مشكلة وعائقا أمام عملية االستثمارعوض أن تشكل آلية
للتحفيز ولحل مشاكل املستثمرين على املستوى الجهوي دون الحاجة
للتنقل إلى اإلدارة املركزية.
وعلى غرار العديد من املالحظات التي أثارها تقرير املجلس األعلى
للحسابات ،فإننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية نضيف
على ذلك بأن جل املراكز الجهوية لالستثمار لم تتمكن من التأقلم مع
خصوصيات كل منطقة على حدة ،ولم تنجح في الرهان على قطاعات
أساسية للتنمية املحلية ،إنما في حاجة ماسة اليوم إلى إعادة النظر
ومراجعة االختصاصات وطرق تدبيرها بما يسمح لها بتتبع املقاوالت
املنشأة واالهتمام بمصيرها ومصاحبتها.
إننا في الفريق االستقاللي نو�صي بضرورة اإلسراع بوضع نظام موحد
ألداء رسوم الضرائب واملصاريف الناتجة عن إنشاء املقاوالت بهدف
تعزيزالتنسيق وتحديد املسؤوليات لكل املتدخلين في عملية استخالص
النفقات.
ونظرا لضيق الوقت ،اسمحوا لي أن أعرج على موضوع ال يقل أهمية
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وهو مرتبط بالقضية املركزية األولى بعد قضيتنا الوطنية ،وهي وضعية
التعليم ،ويبدو من الوهلة األولى أن تقرير املجلس األعلى للحسابات قد
وضع األصبع على الكثيرمن األعطاب بالقطاع ،كاشفا عن أرقام صادمة
ومؤسفة ،تساءل الحكومة وتستوجب منها العمل بشكل مستعجل
على إعداد خريطة استشرافية للقطاع يدمج جميع األبعاد املتعلقة
بالتخطيط املدر�سي على املدى املتوسط والبعيد وتأخذ بعين االعتبار
حجم الحاجيات املطروحة.
وتبقى ظاهرة االكتظاظ ظاهرة استثنائية بكل املقاييس ،حيث
سجلت هاذ السنة حاالت قياسية ألقسام االكتظاظ تجاوزت أحيانا
 60تلميذ في القسم ،في ما وصل مجموع التالميذ الذين يدرسون في هذه
األقسام  2مليون و  239ألف تلميذا وتلميذة.
وفي ما يمكن اعتباره تدبيرا غريبا وغير مقبول ،أنه في الوقت الذي
تسجل منظومتنا التعليمية حجم خصاص على املستوى الوطني في
مختلف األسالك التعليمية يناهز 16700مدرس ،فإن الفائض في هيأة
التدريس يبلغ  ،1455وهو ما يؤكد افتقادنا أو افتقاد القطاع للتخطيط
االستراتيجي واالستشرافي املتوسط والبعيد املدى.
فهل يعقل أن بالدنا التي تسعى لاللتحاق بالدول الصاعدة ال تزال
تعرف أحد الظواهر الغريبة والعجيبة ،ظاهرات األقسام متعددة
املستويات والتي بلغ عددها  27227قسما ،منها  %24يصل عدد
املستويات املدرسة بها ما بين  3و 6املستويات؟ هل حقا بهكذا الواقع
سنحقق شعار الجودة؟ هل يعقل أن نحقق ذلك وهناك  9365قاعة
للتدريس في حالة جد متردية معظمها في العالم القروي؟ بل أكثرمن هذا
نجد مقاطعة حضرية مثال ال تتوفر ال على إعدادية وال على ثانوية منذ
االستقالل ،مقاطعة حضرية داخل مدينة مراكش مقاطعة النخيل ما
فيهاش ثانوية ،إذن كيفاش أشنو هو مصيرهاذ األجيال؟
إن سوء الحكامة في القطاع أف�ضى إلى نتائج كارثية كما وكيفا ،فال
نحن نجحنا في تحقيق األهداف التي التزمنا بها دوليا فيما يخص تعميم
تمدرس اإلناث والذكور والتعليم األولي واستكتاب التالميذ في السلك
االبتدائي ..مع األسف.
إذن ،السيد الرئيس املحترم ،نظرا لضيق الوقت فإننا نكتفي بهذا
القدر.
وفي الختام نشكر السيد رئيس مجلس األعلى على تفضله بهذا
التقريرالذي نعتبره مهما ومهما جدا.
شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشار املحترم ،شكرا على تفهمكم لضيق الوقت.
أعطي الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة تفضلي السيدة املستشارة.
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املستشارة السيدة نجاة كمير:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة
العرض الذي سبق وقدمه الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات
أمام مجل�سي البرملان ،بمناسبة إعداد التقرير السنوي حول جميع
أعماله ،طبقا ملقتضيات الفصل  148من الدستور.
واسمحوا لي في البداية أن أشيد بالدور العام الذي يلعبه املجلس
األعلى للحسابات في مجال الرقابة على املالية العامة وما يوفره ألعضاء
البرملان من معطيات قضائية وتقنية تمكننا من مراقبة أداء الحكومة
خالل تنفيذها للسياسات العمومية ،وبالتالي املساهمة في تقييمها
وتقويمها بما يخدم مصالح الوطن واملواطنين ،ويستجيب ملتطلباتهم
ويوفر لهم خدمات اجتماعية في أحسن الظروف شرط أن تتفاعل
الحكومة بشكل إيجابي ،سواء مع توصيات املجلس األعلى للحسابات
كلما سمحت الفرصة بذلك أو مع انتقادات ومالحظات مجل�سي البرملان.
السيد الرئيس،
أثناء اطالعنا في فريق األصالة املعاصرة على التقرير الكامل
وبعد االستماع بتركيز شديد للعرض الذي ألقاه السيد الرئيس األول
للمجلس استحضرنا العديد من الجلسات ذات البعد الرقابي ،سواء
األسبوعية أو الشهرية والتي عرفت طرح فريقنا العديد من األسئلة في
كل القطاعات التي شملها التقريرموضوع هذه املناقشة ،وفي مناسبات
عديدة كنا نقدم جملة من املعطيات واألرقام واإلحصائيات التي تؤكد
أن هذه القطاعات تعرف اختالالت كبيرة وبالغة الخطورة وتستدعي
تدخل جدي وعاجل عبر تدابير وإجراءات وبرامج مدروسة بعناية
واضحة.
في هذا اإلطار ،عادة ما كان يطل علينا رئيس الحكومة وبأرقام
وإحصائيات أخرى مخالفة تماما ملا تقدمه املؤسسات الوطنية
املختصة ،ويدعي بأن األوضاع سليمة وأن البالد تسير في السكة
الصحيحة وأن الحكومة أقدمت على إصالحات غير مسبوقة وحققت
إنجازات مبهرة ،وأن املعارضة مخطئة في تدخالتها وانحرفت عن دورها
الدستوري وجنحت إلى املزايدات السياسية الفارغة.
نفس األمر كان يقوم به أغلب الوزراء عند إجابتهم عن أسئلة
املعارضة ،لكن اآلن وأمام مضامين تقرير املجلس األعلى للحسابات
والذي يسير في نفس اتجاهنا فقد أكد على وجود اختالالت كبرى وقدم
معطيات وأرقام تكاد تكون مطابقة ملا قدمناه سابقا نتساءل بكل
موضوعية ،هل فعال كنا مخطئين في حق الحكومة أم أن املجلس األعلى
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للحسابات وبعد تشخيصه الدقيق للوضع وتأكيده على فشل سياسات
الحكومة وضعف أدائها هو اآلخرانزلق إلى منطق املزايدات؟
إن ما يحدث اليوم بعدد من املناطق املغربية من احتجاجات على
أرضية مطالب اجتماعية بسيطة كالتطبيب والتعليم والشغل يوضح
بجالء أن الخطاب املطمئن للحكومة لم يكن في محله ،وأن الوضع
ببالدنا ولألسف الشديد يسير في منحى خطير يفرض على الحكومة أن
تعمل على مراجعة سياستها وتوجهاتها استحضارا للمصلحة العليا
للبالد.
السيد الرئيس،
بالعودة إلى مضامين التقريروما كشف عنه من اختالالت بخصوص
القطاعات االجتماعية التي شملها ،يمكن القول أن بلدنا يعيش وضعا
حساسا وغاية في الصعوبة ينذربوجود مخاطراجتماعية كبرى.
ومن أجل مناقشة عرض السيد الرئيس األول للمجلس بطريقة
دقيقة نوعا ما علها تساعد الحكومة على استحضار مصالح الوطن
واملواطنين ،وتستشعرخطورة الوضع سنتناول كل قطاع على حدة.
بالنسبة لقطاع الصحة ارتكزت أعمال املجلس على أربعة مراكز
استشفائية ،هي املركز االستشفائي ابن الخطيب بفاس ،املركز
االستشفائي اإلقليمي الحسني بالدار البيضاء ،املركز االستشفائي
اإلقليمي بالخميسات واملركز االستشفائي اإلقليمي بن امسيك ،حيث
بحث املجلس مدى قدرتها على تلبية الخدمات الطبية واالستشفائية
لفائدة الساكنة ،فوقف على العديد من االختالالت على مستويات
عديدة.
ففيما يخص التخصصات الطبية الواجب توفرها بهذه املراكز
بقوة املقتضيات التنظيمية ،سجل املجلس أن هناك نقص كبير في
هذا الصدد ،إذ ال تتوفربها جميع الخدمات التي تعتبرضرورية بالنسبة
للمواطنين ،كتخصصات أمراض األذن والحلق والحنجرة وجراحة
الفك والوجه وغيرها ،كما أشار إلى وجود بعض املستشفيات املحلية
واإلقليمية بها مصالح طبية ال تشتغل نهائيا.
هذا الوضع يفرض على املريض التنقل إلى مستشفيات أخرى،
وتعلمون طبعا االنعكاسات السلبية لتنقل املريض ،خاصة في بعض
الحاالت التي تكون وضعيته حرجة ويضطرإلى قطع مسافة طويلة ،مما
يضعف من فرصة نجاته ويؤدي إلى وفاته في الطريق أو فور وصوله إلى
املستشفى ،وهناك العديد من األمثلة الحية عن ما أقول ولعل قضية
"إيديا" تلك الطفلة البريئة التي فارقت الحياة بسبب غياب التخصصات
واإلهمال والتسيب لخيردليل على ذلك.
وبالنسبة للموارد البشرية فهي األخرى تعرف نقصا حادا ،خاصة في
املستشفيات املحلية واإلقليمية ،بسبب عدم تناسب الطاقة اإليوائية
للمستشفيات مع حجم املوارد البشرية العاملة بها ،حيث يصل عدد
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األسرة للمرض الواحد في بعضها  60سرير ،ويبقى هذا الرقم مرشحا
لالرتفاع إذا لم يتم تدارك األمربأسرع ما يمكن.
فلنتساءل ،حضرات السيدات والسادة ،كيف ملمرض واحد
أن يهتم ب  60مريض في نفس الوقت باختالف حاالتهم ومتطلباتهم
وأمراضهم؟ فمن الوارد جدا أن يخطئ املمرض تحت ضغط العمل
ويعطي ملريض ما دواء غير مناسب أو يرتكب خطأ منهي قد يودي بحياة
املريض ،فمن املسؤول في هذه الحالة؟ طبعا الوزارة ستحمل املسؤولية
لذاك املمرض املغلوب على أمره ،في حين أن املسؤول عن هذا الوضع
والذي يستحق املحاسبة هي الحكومة.
نأتي اآلن إلى إحدى أكبر املشاكل التي ِتؤرق بال املريض وهو تدبير
املواعيد ،فقد أكد املجلس األعلى للحسابات أن املستشفيات ال زالت
تعطي مواعيد طويلة جدا ،وفي بعض الحاالت يكون املعني باألمر في
وضعية تستدعي التدخل السريع كالجراحة وأمراض السكري ،حيث
وصلت إلى ما بين  3أشهر و 7أشهر ببعض املستشفيات ،وهناك من
املواعيد ما يكاد يتجاوز السنة ،فبين الفينة واألخرى نطلع باملواقع
االجتماعية عن حاالت ملر�ضى أعطيت لهم مواعيد تجاوزت السنة.
باهلل عليكم كيف يعقل أن تعطي ملريض مواعيد كهذه؟ ماذا
يعني ذلك؟ أليست هذه قمة االستهتار بحياة املواطن؟ صراحة ال أجد
ما يمكن أن أصف به هذا الوضع غير القول أننا أمام جريمة مكتملة
األركان ،فكم من مريض فارق الحياة قبل وصول موعد عالجه.
أما بخصوص التجهيزات الطبية فقد أشارالتقريرإلى وجود العديد
من األجهزة البيو طبية املقتناة وغير مشغلة ،ملاذا؟ ما الداعي إذن إلى
إنفاق ماليين الدراهم على أجهزة لن تستعمل في إنقاذ أرواح املواطنين؟
أي تفسيرستقدمه الحكومة ليس لنا بل لدافعي الضرائب لذاك املواطن
الفقيرالذي أثقلتم كاهله بالضرائب ،وحين يلج املستشفى قصد العالج
يجد كومة من اآلالت غيراملشغلة ،كيف ستجيبونه؟ وبماذا ستفسرون
له الوضع؟
السيد الرئيس،
إن منظومة التربية هي األخرى خضعت لرقابة املجلس األعلى
للحسابات ،ووجهت بخصوصها مذكرتين استعجاليتين ،همت األولى
العتاد الديداكتيكي ،في حين تطرقت الثانية إلى ظروف الدخول
الدرا�سي  ،2017-2016ووقفتا عن مجموعة من اإلشكاليات
واملفارقات الصارخة التي يعرفها لقطاع ،فبالنسبة للعتاد الديداكتيكي
يمكن حصر االختالالت في سوء تحديد حاجيات املدرسة العمومية
لبعض اللوازم ،حيث أشارت املذكرة إلى اقتناء عتاد غير مدرج ضمن
املقررات الدراسية ،أو توزيع عتاد على مؤسسات ال حاجة لها به ،وهنا
أتساءل عن السبب وراء هذا اإلشكال الغير املفهوم؟ ملاذا يتم شراء ما
ال تحتاجه املدرسة العمومية؟ ما الغاية من ذلك؟ هل فعال األمريتعلق
بسوء التدبير أو هفوات أم أن األمر يتعلق بأشياء أخرى؟ فصراحة ال
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يمكن السكوت ونحن نسجل نفقات ال جدوى منها غيرتبذيراملال العام.
أما بخصوص الدخول املدرس  2017-2016فهو اآلخر عرف
مفارقات من الصعب أن يستوعبها عاقل ،لقد سبق لفريقنا أن وجه
إلى السيد الوزير الو�صي عن القطاع سؤاال عن االكتضاض ،فكان
جوابه مضمون املذكرة التي أرسل إلى األكاديميات والرامية إلى اعتماد
 40تلميذ في القسم ،مع تعبيره عن عزم الوزارة إلى إحداث  1948حجرة
دراسية جديدة وبناء  55مؤسسة تعليمية والتعاقد مع  24000أستاذ،
واعتبرها السيد الوزير إجراءات كافية للقضاء النهائي على االكتظاظ،
لكن املعطيات التي سطرها املجلس جعلتنا في حيرة في أمرنا.
السيد الوزير يرجع إشكالية االكتظاظ إلى قلة األطر والقاعات
الدراسية والبنيات التحتية ،لهذا سيعمل على حل هذه املشاكل ،لكن
املجلس يتحدث عن وجود  14050أستاذ في وضعية فائض وهناك
 16262حجرة دراسية في وضعية جيدة وغير مستعملة ،كيف ذلك؟
هل هذا األمرمنطقي؟ صراحة ألول مرة نقف على قطاع يجمع فعال بين
املتناقضات.
إن وضعية هذا القطاع تؤكد بما ال يدع املجال للشك ،أن املغرب
يعرف أزمة على مستوى التدبير والتسيير ،وان االدعاء بقلة وضعف
اإلمكانيات املادية واللوجيستيكية ما هي إال شماعة تعلق عليها
الحكومة فشلها ،فغياب رؤية شاملة للقطاع وافتقاره لبرامج متكاملة
تراعي االختالالت الحقيقية للقطاع والرغبة في خدمة مصالح املواطنين
بكل موضوعية وجرأة ووطنية صادقة ،هو ما ينقص الحكومة في هذا
القطاع.
السيد الرئيس،
أوضح تقرير املجلس األعلى للحسابات برسم سنة  ،2015أن نسبة
استعمال صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية ،بلغت حوالي %50
كمعدل خالل الفترة املمتدة بين  ،2015-2008وبالرغم من الزيادة
امللموسة التي عرفتها موارد الصندوق خالل هذه الفترة والتي بلغت
أكثرمن  2ملياردرهم ،فإن توظيف هذه املوارد عرف انخفاضا ملموسا
خاصة خالل السنوات املالية املوالية ،حيث بلغت نسبة استعمال
موارده سنة  %37 ،2011لتنخفض بعد ذلك إلى  %24سنة  2012ثم
 %12سنة  2014واستقرت في حدود  %17سنة .2015
وأرجع املجلس األعلى للحسابات سبب تراجع توظيف موارد
الصندوق إلى ضعف وثيرة إنجاز البرامج التنموية وعدم تتبع األوراش
املتعلقة بها ،وأيضا إلى محدودية الكفاءات القادرة على صياغة
املشاريع ،وفي هذا اإلطار ،أو�صى املجلس األعلى للحسابات باتخاذ
اإلجراءات الالزمة من أجل توزيع موارد الصندوق بناء على مقاربة
واضحة وموضوعية تأخذ بعين االعتباراملنهجية التشاركية بين مختلف
املتدخلين ،وتكامل وإلتقائية البرامج املزمع تمويلها.
صحيح أن ما أشار إليه املجلس ،يعد سبب من بين أسباب تراجع
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استغالل موارد الصندوق ،غير أنه ليس السبب الوحيد ،فتراجع أداء
الصندوق بالنسبة إلينا يتجلى في االرتفاع الكبير لعجز امليزانية ،سنة
 ،2011والذي وصل إلى  %6.9من الناتج الداخلي الخام ،مسجال
حوالي  56مليار درهم ،في حين لم يتجاوز سنة  ،2010سقف  35مليار
درهم بنسبة  %4.7من الناتج الداخلي الخام ،وقد ازداد الوضع سوءا
سنة  2012حيث بلغت نسبة العجز  %7.2من الناتج الداخلي الخام،
وبهدف إرجاع عجز امليزانية إلى مستوياته السابقة ،اتخذت الحكومة
قرارها القا�ضي بتقليص نفقاتها ،وهذا هو السبب الحقيقي وراء تجميد
أرصدة  74حساب خصو�صي حيث بلغت أرصدتها حوالي  122.7مليار
درهم ،كان من املفروض أن يتم توظيفها في مشاريع تنموية للنهوض
بوضعية الوطن واملواطنين ،ال أن يتم االحتفاظ بها من أجل تقليص
نسبة العجز ،حتى يمكن للحكومة أن تدعي بعد حين أنها خفضت
من نسبة العجز ،وهي لم تقم بأي إجراء غير وقف عدد من املشاريع
االستثمارية التنموية ،ولعل الجميع يتذكر قرار تجميد  15مليار درهم
املوجهة لالستثمار في ميزانية  .2013هذا هو السبب الحقيقي وراء
انخفاض نفقات صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية.
وكنتيجة عادية النخفاض نسبة توظيف موارد الصندوق ،عرف
حجم رصيد الصندوق املرحل من سنة إلى أخرى ارتفاعا مهما ،أدى إلى
تضاعفه مرتين في ظرف  10سنوات ما ببين  2005و  2015إذ إرتفع من
 389مليون درهم سنة  2005إلى  1.3ملياردرهم سنة 2015
وبذلك تكون الحكومة قد استطاعت الحفاظ على التوازنات املالية
عبر استرجاع تحكمها في عجز امليزانية العمومية ،لكن على حساب
التوازنات املجالية واالجتماعية املنوطة بالصندوق ،والتي تعتبر الهدف
الرئيس الذي استدعى إحداث صندوق التنمية القرية واملناطق
الجبلية ،عبرتخفيضها لنفقاته.
السيد الرئيس،
لقد اقتصرنا في مناقشتنا لتقريراملجلس األعلى للحسابات على ثالث
قطاعات ذات البعد االجتماعي ،في حدود الحصة الزمنية املخصصة
لفريقنا ،ومن بين القطاعات التي شملها التقرير ،والتي اعتبرناها أمثلة
حية توضح بجالء فشل الحكومة في تدبيرها ،وقدمنا بخصوصها
مالحظات نعتبرها هامة ،من أجل تقويم سياسة الحكومة بما يخدم
مصالح الوطن واملواطنين ،ونؤكد أننا سنستمرفي لعب دورنا كمعارضة
بناءة تستحضرمصلحة الوطن قبل كل �شيء.
إن ما كاشفه التقرير ،من اختالالت تعتري جل القطاعات
االجتماعية ،توضح إلى حد ما سبب االحتقان الذي تعيش على إيقاعه
مجموعة من مناطق املغرب ،والذي ينذر بتطورات ال أحد يمكن أن
يتكهن بمصيرها إذا لم تعمل الحكومة على تدارك الوضع بأسرع ما
يمكن وتستجيب ملتطلبات أبناء الشعب في كل ربوع اململكة.
في األخير ،نتمنى صادقين أن ال تذهب توصيات املجلس األعلى
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للحسابات أدراج الرياح..
شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيدة املستشارة املحترمة.
أعطي الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية ،تفضل السيد املستشار
املحترم.

املستشار السيد عبد االاله الحلوطي:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس
املستشارين ،وضمنه مكون االتحاد الوطني للشغل باملغرب بمجلس
املستشارين ،ملناقشة ما ورد في تقرير املجلس األعلى للحسابات لسنة
 ،2015وهي مناسبة نعبر فيها عن تقديرنا لعمل املجلس ،باعتباره
مؤسسة دستورية مستقلة تعمل على مراقبة املالية العمومية باململكة،
ويضطلع كذلك بمهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة
والشفافية واملحاسبة.
يعتبرالدور الذي يلعبه املجلس في مساعدة املؤسسة التشريعية من
أجل القيام بمهامها الدستورية على أكمل وجه ،السيما مراقبة عمل
الحكومة وتقييم السياسات العمومية ،من األدوار املهمة التي يضطلع
بها ،ومن أجل ذلك خص املشرع الدستوري هذه املؤسسة بمكانة
متميزة ،وحدد لها اختصاصات دقيقة ،تقت�ضي التنزه عن كل ما يمكن
أن يطعن في استقالليتها وحيادها من قبيل االنتقائية في إخضاع األجهزة
للمراقبة أو تقييم االختيارات السياسية املؤطرة للسياسات العمومية.
وبالنظر إلى تركيبة مجلس املستشارين وإعماال ملبدأ التكامل مع
فريقنا بمجلس النواب ،ارتأينا التركيز على بعض املحاور من التقرير
ذات األولوية.
لقد تناول تقرير املجلس األعلى للحسابات أهمية املراكز الجهوية
لالستثمار في مجال تحفيز االقتصاد الجهوي وتعزيز تنافسية املجاالت
الترابية الستقطاب املشاريع وإحداث فرص الشغل الذاتي ،وفق حكامة
ترابية متكاملة تتما�شى مع مضامين الجهوية املتقدمة.
ونسجل في هذا الجانب مجموعة من النواقص التي تعترض عمل
هذه املراكزفي عالقتها مع الجماعات الترابية ،والتي تخص باألساس غياب
مشاركتها في وضع سياسة التنمية املحلية ،وإنعاش العرض الجهوي
لالستثمار ،وغياب االلتقائية بين السياسات الوطنية والقطاعية على
املستوى الترابي ،وقصورا على مستوى آليات التتبع والتقييم ،وهو ما
يشكل اختالالت جوهرية تمس ضمنيا بعنصر الحكامة الجيدة ودعم
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االستثماروتقوية البعد الترابي والجهوي للتنمية.

لتسليط الضوء على ما تمخض عنها من نتائج:

بالنسبة للمشهد السمعي البصري الوطني ظلت الدولة املمول
األسا�سي لإلعالم العمومي ،حيث أظهرت املعطيات املرتبطة بتمويل
الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة والقناة الثانية واملركز السينمائي
املغربي أن الحكومات املتعاقبة ضخت في حساباتها حوالي  12مليار
درهم في الفترة املمتدة بين  2006و ،2015كما سجل أيضا انخفاض
مضطرد في املداخيل ،السيما مداخيل اإلشهار ،حيث تراجعت من
 %33سنة  2012إلى  %28سنة  ،2015بسبب تدني نسب املشاهدة في
السنين األخيرة.

بالنسبة لصندوق التجهيز الجماعي ،يعتبر مؤسسة عمومية تتمتع
بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي ،وقد اكتسب صفة بنك تمتلك
الدولة رأسماله كليا ،وهو تطور اقتضاه توجه نحو توطيد الالمركزية
وتعزيز دور الجماعات املحلية في التنمية ،ويخضع الصندوق لوصاية
الدولة التي يمارسها وزير الداخلية ،باستثناء االختصاصات املخولة
لوزير االقتصاد واملالية ،في غياب إطار يحدد العالقة بين الصندوق
ووزارة الداخلية كما أكد على ذلك التقرير الذي بين أيدينا ،وهو األمر
الذي يشكل في نظرنا خلال يجب تداركه.

ومن تجليات ذلك هجرة جزء مهم من املغاربة نحو اإلعالم األجنبي،
مما دفع بالعديد من الشركات إلى إشهار منتجاتها املوجهة للمستهلكين
املغاربة في الداخل على قنوات أجنبية ،وهو ما يسائل املردودية في
الدرجة األولى.

إننا نرى أن عمل الصندوق محوري إلنجاح ورش الجهوية
املتقدمة ،وذلك باإلسهام في تعزيز املوارد املالية الالزمة لذلك ،خاصة
وأنه يستفيد من وضعية احتكار فعلي لتمويل الجماعات الترابية،
غير أن هذا االحتكار يبقى غير مستغل بشكل جيد كما أكد على ذلك
تقرير املجلس ،مما يستدعي إعادة تنظيمه بما ويتالءم واالختصاصات
الذاتية واملنقولة الجديدة التي تطلع بها الجهات والجماعات الترابية.

ولعل بعض التجسيدات لواقع اإلعالم العمومي ببالدنا هو األزمة
املالية التي تتخبط فيها بعض هذه القنوات ومن ضمنها القناة الثانية،
والتي تهددها باإلفالس ،األمرالذي دفع بالحكومة إلى ضخ  2ملياردرهم
في حساب الشركة وهي مناسبة ليست املرة األولى التي تتدخل فيها
الحكومة من أجل إنقاذ القناة من اإلفالس.
أما آن األوان لإليجاد خبرات وطاقات تتميزبالخبرة وبالوطنية وبروح
املواطنة وباالستجابة لنبض املواطنين املغاربة؟
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
بالنسبة لبعض املؤسسات واملقاوالت العمومية إن حجم رقم
معامالت املؤسسات واملقاوالت العمومية وأهمية مساهمتها في امليزانية
العامة للدولة وحجم االستثمارات التي تنجزها وحساسية القطاعات
التي تشتغل فيها والتي يرتبط غالبها ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية لعموم
املواطنات واملواطنين ،خاصة ما يشتغل منها في القطاع االجتماعي
والتربوي الذي يمثل  %24من املحفظة العمومية ،وفي قطاع اإلسكان
والتعمير والتنمية املجالية بنسبة  %18تجعل من متابعة عملها وأدائها
بتكثيف املهام الرقابية عليها أمر ضروريا وحتميا ،وهو ما لم نلمسه في
توجه املجلس األعلى للحسابات.

إن املالحظات السلبية التي عبر عنها املجلس األعلى للحسابات
بخصوص صندوق التجهيز الجماعي ،من قبيل ضآلة املساهمة في
تمويل الجماعات الترابية وعدم تحيين إعالن السياسة العامة لتدخالت
الصندوق ومحدودية مواكبته للجماعات الترابية ،فيما يتعلق بتمويل
املشاريع والتقييم البعدي باإلضافة إلى عدم القيام بتتبع االنجازات
املشاريع املمولة وبتقييمها ،تجعلنا نتساءل عن قدرة هذا الصندوق في
وضعيته الحالية على مواكبة التنزيل الجهوية املتقدمة التي تجعل من
الجماعات الترابية قاطرة للتنمية املحلية ،وبالتالي يجب الحرص كل
الحرص على تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة في هذا الشأن.
بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية ،فيما يتعلق به فإننا
في فريق العدالة والتنمية ،نسجل بعض املالحظات التي تتقاطع مع ما
أفرزته املهمة التي قام بها املجلس األعلى للحسابات ،نجملها كاآلتي:
 التـأخر في صيانة املنشئات الفنية وضعف تتبع مؤشرات األداءالصيانة؛
 تأخر القطارات بسبب الحوادث املتعلقة بمكونات البنياتالتحتية ،فبغض النظر عن ما ينتج عن ذلك من أضرار بمصالح
املواطنات واملواطنين ،وباملناسبة التقريركيتكلم على حوالي أكثرمن 19
ألف دقيقة تأخر بين  2010و ،2015فإن األمر يشكل تهديدا حقيقيا
على حياة وسالمة الركاب ،وهو أمرال يمكن تقبله؛

وعلى هذا األساس نجدد في فريق العدالة والتنمية ،دعوتنا إلخضاع
املؤسسات واملقاوالت العمومية خاصة ذات املساهمات املهمة لرقابة
املجلس ،متمنين أن تفسح هذه املهام عن كل االختالالت التي تعتريها
وأن تأخذ بالتوصيات الالزمة لتصويبها.

 وجود أرصفة ال تسهل الولوج املسافرين إلى املحطات ،خاصةاملسافرين من ذوي االحتياجات الخاصة.

أما فيما يتعلق بحصيلة مهام املراقبة التي تم القيام بها بالشق
املتعلق باملؤسسات واملقاوالت العمومية ،فنود التوقف عند بعضها

إن ما أدلى املجلس من مالحظات سلبية متعلقة بهذا الجانب
تبرز بجالء عدم إيالء املكتب االهتمام املطلوب بالخدمات املقدمة
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للمواطنين باعتبارهم مركزنشاط هذه املؤسسة العمومية.
أما فيما يتعلق بموضوع إصالح منظومة التقاعد ،فإن إصالح هذه
املنظومة من بين اإلنجازات الكبرى التي سجلناها وسجلها الجميع،
بالنسبة للحكومة السابقة ،حيث تعاطت مع املوضوع بشجاعة،
وهو اإلصالح الذي حظي بتنويه املجلس األعلى للحسابات في أكثر من
مناسبة داخل قبة البرملان ،السيما وأنه ضمن ديمومة أنظمة املعاشات
لعدة سنوات أخرى وجنب الصندوق املغربي للتقاعد خطر اإلفالس،
غيرأن هذا اإلصالح على أهميته يبقى غيركاف ،مما يحتم على الحكومة
املرورإلى املرحلة الثانية من خالل جمع نظام املعاشات املدنية والنظام
الجماعي ملنح رواتب التقاعد في إطار قطب موحد بعد إجراء إصالح
مقيا�سي على مستوى النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد تمهيدا
لإلصالح الشمولي الذي الزالت الشغيلة املغربية بمختلف فئاتها تنتظره.
وبهذه املناسبة البد من التنويه بقرار الحكومة الحالية بمواصلة
إصالح هذه األنظمة حيث تم التصويت عندنا في مجلس املستشارين
قبل أيام على مشروع قانون  99.15ويتعلق بنظام املعاشات الخاص
بفئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا وهو إجراء مهم سيمكن فئات واسعة من الحماية
االجتماعية ،وبالتالي سيوسع سلة الصناديق املعنية بالتقاعد.
فيما يتعلق بصندوق التنمية القروية واملجالية ،حيث إن رهان
تقليص الفوارق بين املجالين القروي والحضري دفع الحكومات
املتعاقبة إلى وضع سياسات عمومية وإحداث مجموعة من البرامج
والصناديق السيما صندوق التنمية القروية..
معذرة ،السيد الرئيس ،والتزاما بالوقت املخصص ،أكتفي هذا
القدر ،وشكرا السيد رئيس املجلس األعلى للحسابات،
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
شكرا لكم جميعا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشار املحترم.
أعطي الكلمة اآلن للفريق الحركي املحترم ،تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد مبارك السباعي:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
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يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي بمجلسنا املوقر ملناقشة
مضامين تقرير املجلس األعلى للحسابات برسم سنة  2015تطبيقا
للمادة  148من الدستور ،هذا التقرير الذي صدر عن مؤسسة
دستورية تحظى بثقة واحترام الجميع ،يأتي في إطار سياق دستوري
من أهم مرتكزاته تطوير آليات مراقبة تدبير املالية العمومية من خالل
تدعيم وحماية مبدأ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية واملحاسبة ،من
منطلق مبني على الرصيد والتتبع لضمان فعالية الرقابة على السياسات
العمومية وعلى تدبير أجهزة الدولة ،وتأتي أيضا مناقشة هذا التقرير في
سياق الخطاب امللكي السامي لصاحب الجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا وأيده بمناسبة الذكرى ال  18لعيد العرش املجيد والذي
شخص األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية لبالدنا بشكل
دقيق رصد مختلف االختالالت القائمة مؤكدا جاللته على ضرورة
االرتقاء بعامل املؤسسات وإعمال مبدأ وربط املسؤولية باملحاسبة.
السيد الرئيس،
إن هذا التقرير املتواجد بين أيدينا سيتم بالغنى في شقيه القيمي
والكمي ،خاصة ما تضمنه من مالحظات وتوصيات صيغت باحترافية
متميزة في تشخيص ومراقبة عدد من القطاعات الحكومية واملؤسسات
الحكومية والجماعات الترابية وبمنهجية علمية تعتمد التشخيص إلى
وضع بدائل مخطط اإلصالح ،فنحن في الفريق الحركي نعتبر جميع
املواضيع واملحاور والقطاعات التي تطرق السيد الرئيس األول والتي هي
مطروحة للنقاش اليوم هي محاور مهمة وأساسية ،لكننا ارتأينا أن نركز
في مداخالتنا على قضايا املالية العمومية وبعض القطاعات ذات البعد
االقتصادي واالجتماعي والتنموي.
السيد الرئيس،
نسجل في الفريق الحركي أهمية اإلصالحات التي همت على
الخصوص القانون التنظيمي للمالية العمومية في انتظار استكمال
مسلسل اإلصالح النظام الجبائي منوهين باملجهودات املبذولة للحفاظ
على التوازنات املاكر اقتصادية مستحضرين في هذا التقرير البنك
املغربي األخير الذي عرض أرقاما مقلقة ذات الصلة بتراجع القيمة
املضافة واالقتصاد الوطني ،وما ترتب على ذلك من فقدان مناصب
الشغل قدرها ب  37000منصب واستقرار عجز امليزانية في %4.1
سنة  2016وضعف نسبة النمو التي حددها التقرير في  %1.2عكس
األرقام املتوقعة واملعلنة ،أضف إلى ذلك إرتفاع الدين العمومي
اإلجمالي ،والذي وصل فيه إلى نسبة  ،%81.4وبالربط بين التقريرين
فإن الحكومة ومختلف املؤسسات مدعوة إلى رسم سياسة اقتصادية
جديدة للخروج باالقتصاد الوطني من الهشاشة البنيوية والوظيفية.
السيد الرئيس،
فيما يخص قطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي،
والذي نعتبره في الفريق الحركي الرافعة األساسية للتنمية االقتصادية
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واالجتماعية لبالدنا ،نؤكد أن القطاع بمكوناته الثالث تحتاج إلى
وصفة آنية لإلصالح انسجاما مع اإلرادة امللكية ومع انتظارات وتطلعات
املجتمع ومختلف الفاعلين التربويين ،فال بد أن نستثمرفي هذه التقارير
التي جاءت مليئة باالختالالت التي تهم التدبير في بناء تصور إصالح
املنظومة التربوية.
كما ال تفوتنا الفرصة دون التنويه بمضامين املذكرتين
االستعجاليتين املوجهتين من قبل السيد الرئيس األول إلى السيد وزير
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي استنادا إلى املادة  11من
القانون  62.99املتعلق بمدونة املحاكم املالية واللتان بينتا بامللموس
حجم االختالالت املتعلقة أساسا في اقتناء وتدبير وترشيد العتاد من
طرف بعض األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومسألة التالعب في
تدبيرالصفقات العمومية.
فيما همت املذكرة الثانية سلبيات وظروف الدخول املدر�سي
ملوسم  2017-2016الذي اتسم بتناقضات تختلف من مؤسسة إلى
أخرى كاالكتظاظ ووجود أقسام مخففة وأقسام متعددة املستويات
والفائض والخصاص في هيئة التدريس وغياب شروط التمدرس في
بعض املؤسسات التعليمية خاصة في العالم القروي ،مما يوحي في
غياب الحكامة التربوية على مستوى األكاديميات الجهوية ،والتي ينبغي
اليوم دعم استقالليتها وتجويد حكامتها.
السيد الرئيس،
أما على مستوى قطاع الصحة ،فقد عكس التقرير الواقع املظلم
للمراكز االستشفائية وقدم تشخيصا دقيقا لالختالالت املسجلة ،والتي
لخصها في سوء الخدمات الصحية واملقدمة للمواطن وطول مدة
انتظار املر�ضى وارتفاع نسبة وفيات األطفال والخلل في تدبير النفايات
الطبية وعدم التقيد بمعاييرتخزين األدوية واملستلزمات الطبية ،ونحن
في الفريق الحركي–كما أكدنا مرات عدة سواء داخل لجنة التعليم
والشؤون الثقافية واالجتماعية أو في جلسة األسئلة الشفهية–نعتبرأن
املدخل األساس إلصالح منظومة الصحة يتجلى فيما يلي:
 -1الرفع من ميزانية املخصصة للقطاع؛
 -2نقترح تمثيل الجهات والجماعات الترابية من حق التعاقد مع
األطر الطبية في تدارك الخصاص املسجل على مستوى املوارد البشرية
الطبية والتعجيل بمصادقة الوزارة على االتفاقيات املوقعة مع بعض
الجهات ،والتي ستكون أهم آليات لتحقيق العدالة املجالية الصحية؛
 -3ندعو الحكومة إلى تطوير نظام تخزين األدوية وامللتزمات الطبية
الذي أصبح متجاوزا ومتقادما ،ونقترح في هذا اإلطار العمل بالنظام
املعلوماتي كآلية لتدبير املخزون ،الذي سيمكن ال محالة من الحيوية
دون تلفه وإهداره وسوء توزيعه؛
 -4إخراج امليثاق الوطني للصحة وتوجيه االستثمارات الوطنية في
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هذا القطاع إلى الجهات املحرومة وفي صدارتها املناطق القروية.
السيد الرئيس،
بالنسبة للمراكز الجهوية لالستثمار كمؤسسة عمومية منوط لها
املساعدة على إنشاء املقاوالت ودعم االستثمارات فبناء على املالحظات
التقريرندعو الحكومة إلى وضع استراتيجية مشتركة تكون نبراسا لعمل
جميع املراكز الجهوية لالستثمار بدل الوضعية الحالية إذ يعمل كل
مركز جهوي وفق منظوره الخاص ،كما نؤكد على ضرورة وضع النظام
األسا�سي ملوظفي هذه املراكز ،وكذلك العمل على تنويع املوارد املالية
لهذه املراكزبدل االكتفاء بدعم الدولة فقط..
شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
آسف السيد الرئيس ،شكرا.
الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار.
طبعا اإلمكانية ،أذكرالسيدات والسادة الرؤساء أن اإلمكانية ديال
تزويد الرئاسة بمداخالت مكتوبة متوفرة من أجل تضمينها في ذاكرة
هذه الجلسة وفي املحضر ديال هذه الجلسة ،تفضل السيد الرئيس
املحترم.

املستشار السيد محمد البكوري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أتشرف اليوم أن أتدخل من جديد باسم فريق التجمع الوطني
لألحرار ألعبر عن مواقفه تجاه ما تضمنه تقرير السيد الرئيس األول
للمجلس األعلى للحسابات من أشغال املحاكم املالية طبقا للفصل
 148من الدستور ،وهي مبادرة تستحق كل التنويه ،ولجعل املؤسسة
البرملانية في قلب حدث تكريس مبدأ املحاسبة الذي أكد عليه دستور
اململكة أكثرمن  16مرة ،وشدد على تطبيقه جاللة امللك محمد السادس
حفظه هللا بمناسبة خطاب العرش األخيروالذي يسائلنا جميعا ويضعنا
أمام مسؤوليتنا تجاه الوطن واملواطنين.
السيد الرئيس املحترم،
إنها لحظة تاريخية لتعزيز دور البرملان وإشراكه في تقييم مختلف
السياسات العمومية حيث نعتبرهذه الجلسة أحد اآلليات الدستورية
التي تجعلنا نضع أيدينا على االختالالت التي تعرفها مناحي التدبير
العمومي ،وهو ما سيعزز دور مؤسسات الحكامة على درب بناء منظومة
محاسبية متكاملة تنسق أعمالها وتحدد مجاالت تدخالتها ،ومن هذا
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املنطلق فإن دور الرقابة ومسؤوليتنا تجاه األمة تفرض علينا التفاعل
مع هذا التقريربالشكل الذي تقتضيه املحاسبة السياسية املكفولة لنا
سياسيا ودستوريا كممثلين لألمة بكافة أطيافنا السياسية والنقابية
واملهنية ومن موقعنا السيا�سي كحزب يحترم التزاماته وتوجهاته،
وبالنظر إلى غزارة املعلومات املضمنة في هذا التقرير املفصل وبتنسيقنا
مع زمالءنا في مجلس النواب فإن مناقشتنا ستنحصر فقط على
املالحظات والتي جاءت في تقرير املجلس األعلى للحسابات خاصة
قطاعي السياحة والصناعة والتجارة واالستثمارواالقتصاد الرقمي التي
تهم تلك االختالالت.
فبالرغم من االختالالت التي سجلها املجلس األعلى للحسابات على
الشركة املغربية للهندسة السياحية إال أن قطاع السياحة أصبح أحد
الرهانات املوكولة له للنهوض باالقتصاد الوطني كقطاع منتج حيث
تفرض تضافر جهود الحكومة للنهوض به في هذا اإلطار ،حيث أصبح
من الالزم اليوم تجميع جهود كافة القطاع بتجميع كافة املؤسسات
العمومية التي تشتغل على تطوير أداء القطاع عبر إحداث إما وكالة
للتنسيق أو لجنة تعمل على ضمان التقائية عمل هذه املؤسسات
للنهوض بأوضاع هذا القطاع ،ولعل طموح السيدة كاتبة الدولة املعينة
حديثا في قطاع السياحة ،والوزير املكلف قد وقفت على مكامن قوة
وضعف القطاع من أجل بلورتها على أرض الواقع وبتوظيف تجربتها
الناجحة في القطاع الخاص.
إن وقع القطاع على االقتصاد الوطني بين وواضح فهو يمثل
أحد أهم مكونات الصادرات الخدمية ذات التأثير الكبير على ميزان
املدفوعات ،ويساهم بشكل كبير في استثمارات مباشرة مهمة وصلت
سنة  2014إلى  86مليار درهم وخلق بالتاي  2.5مليون منصب شغل
مباشر وهو ما له األثر الكبير على تحسين الوضعية االجتماعية للبالد
وامتصاص البطالة.
السيد الرئيس،
تعد السياحة أداة أساسية للتهيئة الترابية حيث يساهم في تأهل
املناطق بصفة مستدامة خاصة وأن بالدنا تشتغل على رؤية 2020
والتي يبقى مفتاح نجاحها إنجاح الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع
الخاص وفق حكامة جديدة مبنية على إعادة هيكلة هذه الشراكة وفق
منهجية متكاملة ،تحترم البيئة والخصوصيات الثقافية ومن أهم هذه
األهداف املتوخاة.
 إدراج اململكة املغربية ضمن الوجهات السياحية العشرينالعاملية؛
 خلق  470ألف شغل جديد على مجموع التراب الوطني؛ رفع نسبة الناتج املحلي اإلجمالي السياحي ،نقطتين على األقل منأجل الوصول الى ما يقارب  150مليار درهم مقابل  60مليار املسجلة
حاليا وهنا يجب إشراك الجهات لإلنجاح هذه األهداف والوصول إليها.
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السيد الرئيس املحترم،
بخصوص قطاع الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
فإن تقرير املجلس األعلى انحصرت مالحظاته على صندوق الخدمة
األساسية للمواصالت ومجموعة بريد املغرب ومكتب معارض الدار
البيضاء ،وهنا البد أن نسجل في فريق التجمع الوطني لألحرار شجاعة
السيد موالي حفيظ العلمي ،الذي اعترف لنا بهذه االختالالت وهو ما
سيعزز مصداقية ونزاهة هذه التقارير في سياق كانت هذه املؤسسات
العمومية ال تنسق مع الوزارة الوصية ،حيث كانت مؤسسات مستقلة
في تدبيرها واتخاذ قراراتها ،وهو امللف الذي يحاول اليوم السيد وزير
التجارة والصناعة االشتغال عليه من خالل العمل على ضمان التقائية
املشاريع ،عبرخلق مؤسسات عمومية تعمل على تجميع مجهود الوزارة
لتحقيق النجاعة املطلوبة من خالل خلق وكالة التنمية الرقمية
والوكالة املغربية لتنمية الصادرات واالستثمارات.
في هذا اإلطار ،ننوه بعمل السيد الوزيروالدينامية التي يعيش عليها
هذا القطاع من أجل تحقيق أهداف املخطط االستراتيجي التسريع
الصناعي ،الذي سيعمل على خلق الثروة وسيعمل على خلق فرص
الشغل ،وسيحد من تفاقم املعضالت االجتماعية كالبطالة ،مما
سيعزز مكانة املقاولة املغربية سيحسن من أدائها وصورتها في النسيج
املقاوالتي العالمي.
في هذا اإلطار كذلك ،البد أن نشيد بتحسين أداء قطاع النسيج
وتحركه مشددين على ضرورة مرافقته ومعالجته إلخراجه من براثين
األزمة وإيصاله إلى براألمان في هذا اإلطارالبد أن يشتغل قطاع الصناعة
والتجارة على خلق أقطاب صناعية خاصة باملقاولة الصغرى واملتوسطة
وتوفير العقار الضروري الخاص بها ،ال�شيء الذي سيجعلنا جميعا على
ضرورة إخراج القانون املؤطر للمقاوالت الصغرى واملتوسطة لدعم
االقتصاد الوطني وتحريك عجلة الدورة االقتصادية والوطنية.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشار ،السيد الرئيس املحترم.
أعطي الكلمة اآلن لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

املستشار السيد يوسف محيي:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد رئيس املجلس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب
ملناقشة التقرير الذي تقدم به السيد الرئيس األول للمجلس األعلى
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للحسابات ،طبقا للفصل  148من الدستور.

وتعقيد مساطـ ــرالتفويت.

وقبل الخوض في بسط وجهة نظرالفريق ،البد أن ننوه باملجهودات
املبذولة من طرف قضاة املجلس األعلى للحسابات وجودة التقارير
الصادرة عن هذه املؤسسة التي نعتبرها من الدعائم الرئيسية في بناء
دولة الحق والقانون.

كل هذه اإلشكاليات ندعو في االتحاد العام ملقاوالت املغرب إلى
تجاوزها عبرخلق وكالة تعنى بالعقارالصناعي.

ونظرا لضيق الحيز الزمني ،فإننا سنقتصر في مداخلتنا على ثالث
جوانب فقط من التقرير وهو ال�شيء الذي ال ينفي أهمية وراهنية
الجوانب األخرى.
الحضور الكريم،
إن اختيار تقييم تجربة املراكز الجهوية لالستثمار يشكل جوابا
النشغال طاملا عبرنا عنه في االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،إذ أن عملية
تشجيع االستثمار على الصعيدين الوطني والجهوي ،تسائلنا جميعا
بسبب غياب مخطط استراتيجي يهدف إلى إنعاش االستثمار وضعف
الربط املعلوماتي بشكل ال يسمح بتبسيط مساطر إنشاء املقاوالت،
وكما جاء في الخطاب امللكي السامي بمناسبة عيد العرش املجيد ل 29
يوليوز " 2017فباستثناء مركز أو اثنين ،فإن املراكز املذكورة تعد عائقا
أمام عملية االستثمار ،عوض أن تشكل آلية للتحفيز ،ولحل مشاكل
املستثمرين ،على املستوى الجهوي" ،كما جاء في الخطاب امللكي كما
قلت.
إضافة إلى غياب التنسيق بين هذه املراكز والقطاعات الوزارية
وعدم اعتبارهذه املراكزمحور أجرأة االستراتيجيات القطاعية ،زد على
ذلك تعدد املتدخلين في مجال االستثمار وانحصار دور املراكز في مرحلة
اإلنشاء دون املواكبة ،وهوما نبهنا له مرات عديدة ،وقد أشارله التقرير
ونؤكده اليوم ،مما يقت�ضي إعادة النظر في مهام هذه املراكز وهيكلتها
والرفع من قدراتها التدبيرية.
لذا ،فإننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،ندعو إلى تفعيل
التوصيات الصادرة عن املجلس األعلى للحسابات والتي ما فتئنا
نؤكد عليها في مناسبات عدة قصد مواجهة العراقيل التي تحد من
االستثمارات.
إن الحديث عن االستثمار يدفعنا لزوما إلى الحديث عن العقار
كمكون ومحفز أسا�سي لالستثمار ،وخاصة الشق املتعلق بتعبئة امللك
الخاص للدولة من أجل االستثمار ،وبخصوص االختالالت املسجلة من
قبيل:
 عدم إيالء األهمية الكافية للعقار خالل مباشرة اإلصالحاتاملتعاقبة ملدونة االستثمار؛
 غياب سياسة عقارية وأجهزة مكلفة بالرصد وضبط األسواقالعقارية؛
 -عدم استجابة مس ــاطر البيع الحالية ملتطلبات املستثمرين،

أيها الحضور الكريم،
عالقة باالستثمارومحفزاته ،ال أحد يجادل في كون العنصرالبشري
واالستثمار فيه يشكل مكونا أساسيا لتشجيع االستثمار وفعاليته ،وهو
ما يجرنا إلى مقاربة موضوع التعليم والتكوين وخاصة الشق املتعلق
بالتكوين املنهي ،حيث إننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب نشاطر
التشخيص الذي جاء به املجلس األعلى للحسابات عند افتحاص
للقطاع الوزاري الو�صي من حيث غياب خريطة تكوينية وغياب نظام
معلوماتي للمنظومة وغياب مرجع موحد للمهن والحرف وعدم فعالية
املؤشرات املعتمدة لتقييم القطاع ،زد على ذلك تواضع نسبة "التكوين
بالتدرج" ،رغم أهميته القصوى في تقليص الفجوة بين برامج التكوين
وحاجيات املقاولة.
لذا ،نطالب الحكومة بإلحاح شديد على تسريع وتيرة أجرأة
اإلستراتيجية الوطنية للتكوين املنهي  2021-2016التي وقع االتحاد
العام ملقاوالت املغرب على العقد البرنامج الشامل املنبثق عنها ،إلى
جانب مختلف الفاعلين واملتدخلين ،حيث يظل ورش تأهيل املوارد
البشرية ،إحدى أكبرتحديات التنمية.
الحضور الكريم،
أما في قطاع السياحة ،فإن االتحاد العام ملقاوالت املغرب يلح
على ضرورة استدراك التأخير الذي طال رؤية  2020وضرورة إعداد
– في أقرب وقت ممكن–األهداف الجديدة املمكن تحقيقها للرؤية
حتى تستجيب ملطالب وتطلعات املهنيين واملستثمرين ،وبالخصوص
الجوانب املتعلقة بالتسويق واإلنعاش في أفق إرساء قواعد صناعة
سياحية قائمة بذاتها ،مع تنمية السياحة الداخلية التي يمكنها أن
تشكل محركا دائما للقطاع.
وفي ما يخص وضعية "الشركة املغربية للهندسة السياحية" ،فمن
الضروري مراجعة نموذجها االقتصادي املبني إلى حد اآلن على وضعية
عقارية ريعية ،وهو ما ال ينسجم مع نظامها األسا�سي وينبغي أن يبنى
نموذجها االقتصادي على مبادئ اإلنتاجية واملردودية ،وبشكل عام على
ُ
املبادئ التي تبنى عليها املؤسسات املنتجة لقيمة مضافة حقيقية.
ّ
كما يجب العمل على تحسين حكامتها بما يمكنها من إطالق دينامية
حقيقية لإلنجاز الفعلي للمشاريع التي نصت عليها عقود البرامج
الجهوية ،مما سيساهم في إنجاح التجربة الجديدة والناشئة..
شكرا السيد الرئيس.
شكرا على إنصاتكم.
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السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشار املحترم.
أعطي الكلمة اآلن للفريق االشتراكي ،تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد محمد علمي:
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فحينما يؤكد السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات في
عرضه وبالضبط في الصفحة  10منه على أن املديونية واصلت وثيرتها
املتسارعة على الرغم من الظرفية املواتية خالل  4سنوات والتي تميزت
بتنامي موارد املنح الخارجية وبتراجع األسعار العاملية للطاقة واملواد
األساسية ،هنا يطرح سؤال كبير حول مصير املساءلة السياسية وحول
مصير املبدأ الدستوري (ربط املسؤولية باملحاسبة) تماشيا مع أن
املساءلة وإعطاء الحساب تشكل إحدى الدعامات األساسية للحكامة
الجيدة إضافة إلى النزاهة والشفافية واملشاركة.

شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيدة والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الرئيس،
جرت العادة في كل مداخالت الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين،
كل ما سمحت املناسبة ملناقشة تقارير املجلس األعلى للحسابات ،أن
نستهلها بالتأكيد املبدئي على عمق وجوهر العمل الذي يقوم به هذا
املجلس في التزام تام ومسؤولية كاملة من أجل ترسيخ األبعاد التي أن�شئ
من أجلها ،مجلس األعلى للرقابة على املالية العامة والذي ظل دائما في
تواصل مستمرمع مؤسساتنا التشريعية بمجلسيها.

اليوم ،السيد الرئيس ،الجميع يعرف حجم املخاطر والتهديدات
التي تهدد وطننا العزيز ،وهي مخاطر ترجع باألساس إلى استمرار نفس
النتائج املتربة على هدراملالية العامة بشكل فوضوي وبدون مساءلة مما
ينعكس بشكل مباشرعلى األوضاع االجتماعية على املؤشرات السلبية،
فكيف يعقل أن يتم تشييد مشروع كبير وفي األخير يأتي تقرير املجلس
األعلى للحسابات ويقول بأن ذاك املشروع تم إنجازه دون االعتماد على
دراسة الجدوى ،وبالتالي نكون أمام إهدار حقيقي للمال العام ،وهو
نفس ال�شيء ما أشار إليه عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى
للحسابات حينما تطرق إلى مجموعة من القطاعات.

السيد الرئيس،
أقف اليوم أمامكم من موقع مغايرللموقع الذي ناقشنا فيه سابقا
تقريراملجلس األعلى للحسابات ،موقعنا هاته املرة هومن داخل األغلبية
الحكومية ،وهنا أجدد التأكيد باسم الفريق االشتراكي على ما قلناه في
مناقشتنا بمناسبة التصريح الحكومي أننا لن نتوانى في النقد البناء
والتنبيه لكل نقص أوتجاوز ،وكذلك التصدي لكل خلل أوممارسة تضر
بمصالح املواطنات واملواطنين كلما المسنا ضعفا في األداء الحكومي.

يظهر اليوم أننا أمام واقع أزمة ال يمكن معه التعامل بالتساهل أو
التجاهل ،بل ينبغي اعتماد الحزم واملحاسبة ألن املواطن ليس قادرا
على االنتظار أكثر مما يعانيه من اختالالت مثال في امليدان الصحي،
في امليدان التعليمي ،في امليدان التنموي بصفة عامة ،كما أن تعدد
القرارات في تحقيق املشاريع التنمية املبرمجة يعني غياب التنسيق
املؤسساتي وتخبط البعض في حسابات ضيقة قد زاد من تأزيم الواقع
وخلق شروطا موضوعية ومادية ال يحمد عقباها.

انطالقا من هذا التأكيد ينبع منهج تقييمنا للتقرير الذي قدمه
السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات ،حيث بنينا هذا التقييم
على أسس املساءلة السياسية التي تسائل في العمق املرامي واألهداف
من وراء هذا العمل الجبار الذي يقوم به املجلس ،حتى نستفز العقل
السيا�سي املغربي لإلجابة حول مآالت هاته التقاريروكذا الجهد املبذول.

السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
إذا كان القضاء املالي يعد من بين أهم اآلليات الحقيقية في الدول
الديمقراطية والتي تستهدف ضمان الحكامة والشفافية في تدبير املال
العام فإن هاته اللحظة تفرض ضرورة التعامل بالجدية املطلوبة
واملسؤولية الالزمة مع مختلف التقارير التي يصدرها املجلس األعلى
للحسابات ،وال ينبغي–في تقدرينا–أن تذهب هذه التقاريرأدراج الرياح،
فالحكامة الجيدة وتحقيق النزاهة والشفافية من خالل ربط املسؤولية
باملحاسبة هي مسؤولية جميع السلطات العمومية واملنظمات املدنية
وجميع الفعاليات الحية في املجتمع ،وأقف عند هذا الحد – شكرا
السيد الرئيس–نظرا لضيق الوقت.

السيد الرئيس،
إن التقرير الذي بين أيدنا اليوم ،يضع مسألة الحكامة في كنه
املساءلة ،هل هي شعار لالستهالك؟ هل هي الزمة شعرية ال أثر لها على
أرض الواقع؟ هل نحن أمام مصطلح عمومي لالستهالك؟
مرد هذه األسئلة ،أيتها السادة والسيدات ،أننا انطالقا من كل
التقاريرالسابقة وكذا التقريرالحالي ،نجد أنفسنا أمام نفس املالحظات
التي تقف على كل االختالالت التي تعري سياساتنا العمومية ،تذهب
إلى حد وصفها بالفادحة والخطيرة ،مما يجعلنا نسائل السيد الرئيس
األول للمجلس األعلى للحسابات ،على البعد الثاني الذي يمكن
اعتماده كمنهجية من طرف املجلس لتقويم هاته االختالالت مستقبال،

السيد الرئيس:
شكرا على تفهمك السيد الرئيس املحترم ،شكرا.
أعطي الكلمة اآلن لفريق االتحاد املغربي للشغل ،تفضل السيد
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املستشاراملحترم.

املستشار السيد محمد زروال:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أريد في البداية باسم فريق االتحاد املغربي للشغل أن أتوجه بالتحية
والتقدير إلى السيد رئيس املجلس األعلى للحسابات وإلى كل القضاة
واألطر الذين يتحملون مسؤوليتهم ويقومون بواجبهم بمهنية عالية
وبهدوء ،ويقدمون نتائج عملهم لباقي الفاعلين ،لكن لألسف لم تترتب
على ذلك إصالحات عميقة وجوهرية ،كان لها كبير األثر في تدبير الشأن
العام وبالتالي لم يزدجر أهل الفساد بل اكتسبوا جرأة حد الوقاحة في
تبذير املال العام ،ألن العديد منهم بكل بساطة يتوفرون على غطاء
سيا�سي ،وهذا يحيلنا إلى ما عبر عنه بإخالص وبصدق وبقوة الخطاب
امللكي ،والذي عرى عن واقع وبؤس املشهد السيا�سي وما يعتريه من خواء
قيمي وفساد تدبيري ،إنه خطاب من القلب إلى كل قلوب كل املغاربة،
لذلك من الواجب علينا أن نبادله نفس الصدق ونفس اإلخالص وبكل
الحب والتقدير واالحترام الواجب نحوه نؤكد ونجزم أن مسؤولية
األحزاب السياسية مؤكدة ،هذا أمر ال نقاش فيه ،لكن السؤال والذي
ال يجب أن نخجل من طرحه ،من شكل الحاضنة التي نشأت وترعرعت
فيها هاته الكيانات السياسية؟ ومن يوفر الغطاء والحماية لعدد من
الكائنات الحزبية االنتهازية الفاسدة؟
الفئات الشعبية اليوم لها مطالب اجتماعية بسيطة ،لكنها ملحة
ومستعجلة تضمن لهم أدنى شروط العيش بكرامة ،ولن تتحقق تلك
املطالب إال من خالل نهضة اقتصادية حقيقية تشمل كل املجاالت
وتستوعب كل الطاقات واملؤهالت التي تزخر بها بالدنا ،وال يتأتى ذلك
كله إال عبر إصالحات سياسية جدية تطهر املشهد السيا�سي واملدني
عموما من الطفيليات التي عشعشت وعششت فيه وشوهت معامله،
إصالحات تجعل من املشهد السيا�سي فضاء حرا مفتوحا تتقارع فيه
األفكار وتتنافس فيه البرامج لخدمة املواطن املغربي دونما تحكم أو
توجيه أو هيمنة ،هذا حتى يكون ملبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة معنى
وأثرفي تدبيرالشأن العام.
السيدات والسادة،
أكيد أن ما جاء في التقرير مهم ومهم جدا ،لكن نظرا لضيق الوقت
سأتطرق للمحاور ذات البعد االجتماعي ،وأولها ملف التقاعد.
إننا نسجل بأسف أن اإلصالح املزعوم جاء عنوة على حساب
كدح ومعاناة الطبقة العاملة ومخلة باملبادئ التعاقدية ومبدأ
صيانة الحقوق املكتسبة ،وباملعايير الدولية املعتمدة وخارج توصيات
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي وكذا توصيات املجلس األعلى
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للحسابات وخارج اإلطارالطبيعي أال وهو الحواراالجتماعي ،ودون إجراء
أية مساءلة جريئة في ظل دستور الحكامة حول أسباب إفالس صناديق
التقاعد وهذا لألسف ما أغفله التقرير.
أما على مستوى قطاع الصحة فيؤسفنا أن نسجل التردي الخطير
للخدمات الصحية والتي على عالتها ال تغطي كل األقاليم ،وغياب
التدبير األمثل للمنظومة الصحية بشموليتها ،إن القطاع الصحي اليوم
هوفي مسيس الحاجة إلى إجراءات استثنائية تمكن املواطنين في املناطق
القروية والجبلية من الخدمات الصحية املطلوبة في إطار العدالة
املجالية املنشودة.
أما في مجال التربية والتعليم فالزال القطاع يتخبط في أزمة بنيوية
متعددة الزوايا ،تخمة اإلستراتيجيات واملخططات وأزمة البنيات
التحتية واملوارد البشرية والثقافة البالية السائدة وأزمة التدبير
األمثل للموارد واملرافق ،وكذا التخبط في إجراءات متسرعة تجسد
قمة االرتباك في تدبير القطاع ،وال أدل على ذلك من لجوء الحكومة إلى
التوظيف بالعقدة والذي يضرب في العمق االستقراراملنهي ويوسع رقعة
الهشاشة وما لذلك من انعكاس خطيرعلى أوضاع رجال ونساء التعليم
وعلى العملية التربوية والتعليمية برمتها.
ملف آخر استدعى اهتمامنا كفريق ،يتعلق األمر بتدبير الحسابات
الخصوصية املتعددة وتوفرها على أرصدة مرتفعة وعدم توظيف
هذه األرصدة في تلبية الحاجيات االجتماعية املتنامية وامللحة ،وكلنا
يعلم الصخب واللغط الذي حدث بين مكونات األغلبية الحكومية
حول تفعيل صندوق دعم التماسك االجتماعي–بعض الثواني–لكن
لحسابات سياسوية ضيقة ومقيتة ضاعت حقوق فئات واسعة من
املواطنين املقهورين الذي هم في أمس الحاجة إلى الدعم وخاب أملهم.
وشكرا جزيال السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشار املحترم.
وأعطي الكلمة اآلن لفريق االتحاد الدستوري .عفوا فريق االتحاد
الدستوري فضل أن يسلم املداخلة ديالو مكتوبة.
أعطي الكلمة اآلن ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل ملناقشة التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات ،لكن قبل
الخوض في هذا النقاش البد من اإلشارة إلى أن التداول في مثل هذا
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التقرير ال يتم في جلسة واحدة وال يجب أن يدرج في آخر أسبوع من
الدورة البرملانية ،ولضيق الوقت فمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل قررت أال تتدخل في تفاصيل هذا التقرير ،وسنكتفي بمناقشة
عامة في بدايتها ال بد أن نسجل املالحظات التالية على التقريروعلى عمل
املجلس نفسه:
هذه املؤسسة الدستورية يجب أن تظل ذات مصداقية وأن تحظى
باحترام الجميع وذلك باعتماد املوضوعية والصدقية وعدم االنتقائية
في التدخالت وأن تشمل تدخالت املجلس جميع املؤسسات والهيئات
واإلدارات بدون استثناء ،وقد سجلنا بإيجابية بدء املجلس بمهام رقابية
في مؤسسات عمومية ذات وزن هام في النسيج االقتصادي كصندوق
اإليداع والتدبير واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب وبرمجة
مهمة رقابية باملجمع الشريف للفوسفاط ،ونتمنى أن يطلع املغاربة على
حجم اإلنتاج في هذا املجال ،والتصدير لهذه الثروة الوطنية وحجم
عائداتها على الخزينة العامة.
أيها السيدات والسادة،
ونحن نناقش هذا التقرير نتساءل عن مصير التقارير السابقة
وعن امللفات التي أحيلت على القضاء على قلتها ،فإذا كنا نتفهم أن
تدخالت املجلس األعلى للحسابات ذات الطابع الوقائي تكتفي بتقديم
اقتراحات وتنبيهات لالختالالت فالبد للتدخالت التي ترصد اختالالت
كبرى واختالسات مالية وسوء تدبير مالية أن تحال على القضاء والبد
أن يقول القضاء كلمته فيها ،إعماال ملبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة هذا
املبدأ الدستوري الذي أصبح يردده الجميع حتى املعنيون باملحاسبة
أنفسهم.
السيدات والسادة،
لقد رصد التقرير العديد من االختالالت وأثبت وجود خالل في
كل مناحي الحياة اإلدارية والسياسية وعلى الرغم من العدد القليل
لتدخالت املجلس فهذه العينة تؤكد بامللموس أن الفساد مستشر في
الحياة العامة ،ولذلك فاملواطنون ما عادوا يثقون ال في هيئات الحكامة
وال في مؤسسات الرقابة ألن امللفات تنفجر أمامهم وهم يعانون يوميا
فساد املسؤولين اإلداريين واملنتخبين دون أن يطالهم الحساب ،وامللفات
يتم إقبارها وتقاريروحتى التحقيقات التي يؤمربفتحها بين الحين واآلخر
ال يعرف أحد مصيرها لقد اهتزت ثقة املواطن في املؤسسات وعزفوا عن
املشاركة في االنتخابات.
أيها السيدات والسادة،
ملعالجة كل هذه االختالالت البد من ديمقراطية حقيقية ،البد من
فصل السلط ،والبد من إعمال مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة ،وهنا
يجب التذكير أنه لتفعيل هذا املبدأ تطالب الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل بامللكية البرملانية يسود فيها امللك وال يحكم ويكون الجميع
خاضعا للمساءلة واملحاسبة ،وها نحن نرى كيف إنه على الرغم من

عدد 19 - 38جحلا وذ 19ذ 11(119نتش 11ش )11

أن الخطاب امللكي وجه اتهامات صريحة للجميع ،فالجميع يتحدث
عنه ،ويستدل به ،وكأن املعني به سكان من املريخ وليسوا سياسيين
ومسؤولين فاسدين ،ساهموا في ضرب العمل السيا�سي وفي قتل
استقاللية القرار الحزبي وإضعاف النقابات واألحزاب السياسية ،لقد
أسمعت من ناديت ولكن ال حياة ملن تنادي.
شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيد املستشار املحترم.
أعطي الكلمة اآلن آلخرمتدخل في البرنامج وهو عن مجموعة العمل
التقدمي ،تفضل السيد النقيب.

املستشار السيد عبد اللطيف أعمو:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السادة املستشارون،
السادة أعضاء الحكومة ،أنتم في بداية السنة األولى في هذه الوالية
بين أيديكم تقريرا ضخما وعميقا ملؤسسة املجلس األعلى للحسابات،
سيفيدكم في ترسيخ وانطالقة قوية في مساربرنامجكم املستقبلي.
البد من أن نحيي وأن نشكر هاته الهيئة التي هيأت هذا التقرير
خصوصا في الظرفية التي كان فيها وخصوصا الختيارها لسنة 2015
هي سنة خاصة بين  ،2016التي عرفت انعكاسات خطيرة أو تراجعات
كبيرة ،فهذا التقرير يجب أن يكون مكان احترام والتنزيه من كل تعليق
قد ي�سيء إليه ،ونضعه آلية من اآلليات لدعم الحكومة وتمكنها في
تنفيذ برنامجها.
طبعا مجموعتنا ليس لها من الوقت لتبدي رأيها في كل ما ورد فيه،
سنتوقف على الجانب العرضاني الذي ورد في هذا التقريروالذي نعتبره
مهما جدا يتعلق باملالية العمومية وكيفية صرفها ،مقتضب في ثالث
مالحظات:
األولى ،تتعلق بالدين العمومي ،البد هنا أن نسجل بقلق املنحى
التصاعدي للمديونية العمومية منذ سنة  ،2014هاذ التصاعد يجب
أن يضع لها حد ،رئيس الحكومة في التصريح ديالوقال ،في نهاية الوالية،
السيد وزيراملالية كذلك ،سنضبط هذه املسألة في حدود  ،%60نتمنى
ذلك ،ويعتبر هذا الدين العمومي إحدى العالمات املقلقة في سياسة
الحكومة السابقة ،وال نريد أن يستمرالقلق في ظل الحكومة الحالية.
املسألة الشك أن تنامي املديونية العمومية في باب االستثمار قد
يؤدي إلى تنامي نفقات االستثمار وارتفاعها ،وهذا النسبة هذه وصلت
إلى  %63في  ،2016ما أدى إلى عجزفي تنفيذ امليزانية في نفس السنة.
نتساءل معكم فلماذا يا ترى يتم اإلخالل بااللتزامات املالية التي
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اتخذتها الحكومة على عاتقها؟ االستثمارات ال تنفذ ،ال تصل إلى
نسبة التنفيذ إلى أقل من  %50وهل لدينا آليات لرصد مدى االلتزام
بالتحقيق؟ ملاذا لم تكن لدينا الكشف عن هذه األسباب املعيقة لتنفيذ
هذه االلتزامات؟
املسألة الثانية الحسابات الخصوصية ،هذه الحسابات كثيرة جدا
مازالت تسع  74حساب خصو�صي ،كثير منها مجمد ،أكد السيد وزير
املالية في عدة مرات ،فاالختالالت في تلكم الحسابات الخصوصية
يجب أن ال يجب االرتباك بجانب االرتباك املالي في مرافق الدولة املسيرة
بصفة مستقلة ،هذه املرافق وصلت إلى  204كثيرة كذلك تتحكم في
واحد الجانب كبير في مالية الدولة ،البد من االنتباه إلى إعادة ضبط
هذه اآللية لصرف امليزانية ،فبالرغم ارتفاع املداخل الجبائية لسنة
 ،2015هنا البد أن نفكر في إع ـ ـ ـ ــادة التوزيع ،ما نبقاو�شي غير غاديين،
بحيث هنا ،كما في التقرير ديال ( )OCDEاللي هو ومنظمة التعاون
والتنمية االقتصادية أعطانا بعض األفكار ،ال بد للحكومة أن تفكر
في هذه األفكار ،تكون هناك رافعات ،رافعة تدارك التعثرات في نظام
التدريب على املهارات وإزالة العقبات التي تحول دون الظهور للقطاعات
التنافسية وتلبية الحاجيات في اتفاق وانسجام في السياسات العمومية،
هذه رافعات البد من أن نجربها أعطاه هاذ لهاذ املؤسسة البد أن نفكر
فيها.
هاذ املنظور يتعين تطوير املقاوالت العمومية ما يمكنشاي أمام
تردي الوضع اإلداري وفشل اآللة اإلدارية أن نترك جانبا مهما يتعلق
بدعم القطاع العمومي كمقاولة قوية.
كما يتعين في األخيرواالنتباه إلى الظروف الصعبة التي تقربها الكثير
من القطاعات واملقاوالت الصغرى التي تعيش مشاكل تزداد تدهورا إلى
اآلن.
وشكرا.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
ننتقل اآلن إلى تدخالت السيدات والسادة أعضاء الحكومة ،وذلك
في نفس املسافة الزمنية  86دقيقة كحد أق�صى ،وغنعطي الكلمة
للسادة أعضاء الحكومة بالتتابع حسب الترتيب والحصة الزمنية
املخولة لكل وزير ،وفقا للمراسلة اللي وصلتنا من عند السيد الوزير
املكلف بالعالقات مع البرملان.
ونبداو بالسيد وزير الداخلية املحترم في حدود  11دقيقة ،تفضل
السيد الوزير.

السيد عبد الوافي لفتيت ،وزير الداخلية:
السيد الرئيس املحترم،
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السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السادة الوزراء املحترمون،
البد في البداية من اإلشارة إلى أن وزارة الداخلية تثمن وتسجل
أهمية التوصيات التي جاءت في تقرير املجلس األعلى للحسابات،
كما أنها تؤكد حرصها على التفاعل معها وكذا مع توصيات السيدات
والسادة البرملانيين حول مواضيع التي تهم الوزارة والتي تمت مناقشتها
داخل اللجان البرملانية.
كما أن التوصيات املضمنة في تقرير املجلس األعلى للحسابات
ستشكل أرضية عمل مشترك بين كافة املتدخلين قصد اعتماد
تدابير كفيلة بتجويد أداء كل من املراكز الجهوية لالستثمار وصندوق
التجهيز الجماعي وتأهيل املالية املحلية ،وذلك قصد النهوض بالتنمية
االقتصادية واالجتماعية والبيئية واملجالية لبالدنا تحت القيادة
السديدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
وفي هذا الصدد وبخصوص املراكز الجهوية لالستثمار ،أود تجديد
الشكر للسيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات على إدراج هذا
املوضوع ضمن أعمال املجلس برسم سنة  ،2015وأن نثمن التقرير
القيم الذي أعده قضاة املجلس األعلى للحسابات ،الذي وإن ركزبشكل
أسا�سي على تقييم تجربة املراكز الجهوية لالستثمار وتقديم التوصيات
تتعلق بحكامة وتنظيم واستراتيجية مجاالت عمل هذه املراكز ،فقد
تطرق كذلك من خالل التحليل والتوصيات املقدمة لباقي الجوانب
املتعلقة بالتدبير الالمتمركز لالستثمار والسياسات العمومية املعتمدة
وطنيا و جهويا لتحسين مناخ األعمال ولتشجيع االستثمار.
أشير بهذا الخصوص إلى أنه وبالرغم من النتائج املسجلة من
قبل املراكز الجهوية لالستثمار املحدثة في إطار تنفيذ سياسة التدبير
الالمتمركز لالستثمار ،يبقى بكل تأكيد عمل هذه املرافق وتدبيرها غير
خال من النواقص واإلكراهات التي واجهت مسيرتها التي لم تمكنها من
تحقيق كافة أهدافها واالستجابة بالتالي لجميع انتظارات املستثمرين
واملقاولين.
وقد تم من خالل التقرير املجلس األعلى للحسابات الوقوف على
هذه النواقص واإلكراهات واستخالص العبر بشأنها وتحديد التدابير
الكفيلة بالرفع من أداء املراكز الجهوية لالستثمار وجعلها أداة فعالة
كفيلة بخلق دينامية قوية للدفع باالقتصاد الجهوي نحو النمو وخلق
املزيد من الثروات وتوفير فرص الشغل ،واستحضر في هذا الصدد
خطاب العرش الذي ألقاه صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره
هللا وأيده يوم  30يوليوز  2017بمناسبة الذكرى  18لتربع جاللته على
عرض أسالفه املنعمين ،حيث قال جاللته " املراكز الجهوية لالستثمار
تعد باستثناء مركزأواثنين مشكلة وعائقا أمام عملية االستثمار ،عوض
أن تشكل آلية للتحفيز ،وهو ما ينعكس سلبا على املناطق التي تعاني من
ضعف االستثمار الخاص وأحيانا انعدامه ومن تدني مردودية القطاع
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العام مما يؤثر على ظروف عيش املواطنين ،ولوضع حد لهذا املشكل
فإن العامل والقائد واملدير واملوظف واملسؤول الجماعي وغيرهم
مطالبون بالعمل كأطرالقطاع الخاص أو أكثر ،وروح املسؤولية وطريق
تشرف اإلدارة وتعطي نتائج ملموسة" انتهى النطق امللكي.
إن صاحب الجاللة نصره هللا وأيده أشار في خطابه السامي إلى
املشاكل الجسيمة التي تعيق هذه املراكز ،وإلى محدودية دورها وأدائها
في تحفيز االستثمار ومعالجة مشاكل املستثمرين ،حيث قال جاللته
"عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي
لحسابات سياسية أو شخصية فهذا ليس فقط إخالال بالواجب ،وإنما
هو خيانة ألنه يضر بمصالح املواطنين ويحرمهم من حقوق مشروعة"،
وكما جاء في الخطاب امللكي السامي ،فإن إعادة هيكلة هذه املراكزتتم في
إطارتشاركي مع جميع املتدخلين لبلورة التوجهات امللكية السامية فيما
يخص تجويد وتطوير أدائها حتى تكون في مستوى تطلعات املنعشين
واملستثمرين الراغبين في املساهمة في التنمية االقتصادية لبالدنا.
ويشكل الخطاب امللكي السامي بخصوص املراكزالجهوية لالستثمار
توجها دقيقا وواضحا ودفعة قوية قصد اإلسراع بوضع واعتماد
التدابير الالزمة لتحسين وتطوير آليات التدبير الالمتمركز لالستثمار
ببالدنا والرفع من أداء املراكز الجهوية لالستثمار وجعلها أداة فعالة
للمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية على املستوى الجهوي.
هذا وانطالقا من مضمون الخطاب امللكي وعلى ضوئه خلصت
الدراسة االستراتيجية املنجزة من قبل وزارة الداخلية حول التموضع
االستراتيجي ملراكز الجهوية لالستثمار ،وكذا توصيات املجلس األعلى
للحسابات وتنفيذا ملا جاء في البرنامج الحكومي  2021-2016سيتم
العمل بالتنسيق مع كافة الشركاء والقطاعات املعنية على تقوية
القدرات التدبيرية للمراكز الجهوية لالستثمار وتعزيز مواردها املادية
والبشرية وتحسين تموقعها ومراجعة هيكلتها ونظامها األسا�سي وتخويلها
صالحيات جديدة لتسهيل االستثمار ومواكبة املقاوالت واملستثمرين
على املستوى الجهوي.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمون،
السادة الوزراء املحترمون،
في ما يتعلق بصندوق التجهيزالجماعي فقد أسفرت مراقبة املجلس
األعلى للحسابات عن تسجيل  42توصية  13منها تخلى عنها املجلس
لعدم جواها وذلك بفضل التوضيحات التي أدلى بها الصندوق ،ويسجل
بخصوص  29املتبقية غياب مالحظات حول حكامة الصندوق وتدبير
ميزانيته حيث تهم هذه التوصيات باألساس محدودية تغطية الجماعات
الترابية واملساهمة في تمويل استثماراتها وارتفاع سعر الفائدة املطبق
على القروض باإلضافة إلى إعادات استراتيجية الصندوق.
وللتذكير فإن صندوق التجهيز الجماعي مؤسسة عمومية تتمتع
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بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي ،وقد تم إحداثه سنة 1959
واكتسب صفة بنك .1996
وأود بهذه املناسبة أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيدات والسادة
البرملانيين بصفة عامة ،والسيدات والسادة أعضاء لجنة مراقبة املالية
العامة بصفة خاصة على االهتمام والتفاعل البالغ الذي أبدوه أثناء
دراسة ومناقشة توصيات اللجنة املذكورة بخصوص صندوق التجهيز
الجماعي يوم األربعاء  7يونيو  ،2017واألربعاء  26يوليوز  ،2017حيث
اشتغلنا معا في جو من الجدية وتفاعلنا إيجابيا مع أغلبية مالحظاتهم
واقتراحاتهم ،وقد أسفرت أشغال هذه اللجنة على املصادقة على
التوصيات املتفق عليها ،والتي ترمي إلى تجويد أداء هذا الصندوق
والرفع من دوره وفعاليته ،تماشيا مع تفعيل ورش الجهوية املتقدمة،
وترتكزهذه التوصيات على  5محاور هي:
 الحكامة؛ سعرالفائدة؛ التمويل؛ املواكبة والدعم؛ وأخيرا ،تدبيرالقروض.ولإلشارة فإن التوصيات التي تمت املصادقة عليها بإجماع السيدات
والسادة أعضاء اللجنة املذكورة تسير في نفس سياق ما جاء في تقرير
املجلس األعلى للحسابات ،الذي ارتكزعلى  3محاور أساسية وهي:
 أوال ،محدودية تغطية الصندوق للجماعات الترابية واملساهمة فيتمويل استثماراتها؛
 ثانيا ،ارتفاع سعرالفائدة؛ أخيرا ،اإلستراتيجية املستقبلية للصندوق.ويجب التأكيد بهذا الخصوص على أن وزارة الداخلية ستتفاعل
إيجابا مع هذه التوصيات ،وذلك بغية تحسين طرق عمل الصندوق
والزيادة في فعاليته ومردوديته.
وتجدر اإلشارة إلى أن حجم جاري القروض املمنوحة للجماعات
الترابية من طرف الصندوق إلى غاية  30يونيو  2017بلغ  16مليار
درهم ،يضاف إليه مبلغ  7.5ملياردرهم يمثل حجم القروض التي توجد
في طور التسديد.
وبفضل تدابير املواكبة والتتبع التي اعتمدها الصندوق ،فإن نسبة
الحقوق املعلقة األداء ال تتجاوز نسبة  %0.3بتاريخ  31دجنبر 2016
مقابل نسبة  %7بالنسبة لألبناك الجارية.
وفيما يتعلق بتعقيبات هذه الوزارة على توصيات املجلس األعلى
للحسابات فهي كالتالي:
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أوال ،بخصوص محدودية تغطية الجماعات الترابية ومساهمة
تمويل استثماراتها ،فتجدر اإلشارة إلى أن جميع جهات اململكة تستفيد
من خدمات الصندوق ،مع العلم أن االقتراض يبقى رهين بوجود
مشاريع تنموية قابلة للتمويل وإرادة مجلس الجماعة الترابية ومداوالته
للجوء للتمويل وكذا التوفرعلى قدرة االقتراض.
كما أن الصندوق ينظم لقاءات تحسيسية لفائدة الجماعات
الترابية بجميع جهات اململكة مع تقديم املساعدة التقنية لإلعداد
مشاريع تنموية وامللفات الالزمة لالستفادة من تمويالته.
ثانيا ،بخصوص ارتفاع سعر الفائدة ،فإنه بفضل املجهودات
املبذولة لتحسين آليات..
شكرا السيد الرئيس.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الوزير املحترم ،آسف.
أعطي الكلمة اآلن للسيد وزيرالصحة ،تفضل السيد الوزيراملحترم.

السيد الحسين الوردي ،وزير الصحة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أوال أنا جد مسرور باش نتواجد معكم اليوم ،أوال لإلجابة على
أسئلتكم وتساؤالتكم وانتقاداتكم اللي دائما بناءة واقتراحاتكم،
وكذلك غادي تسمحوا لي لكي أعقب كذلك على العرض الذي ألقاه
السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات يوم  4يوليوز .2017
أوال ،اسمحوا لي أن أشير إلى بعض النقط قبل ما نبدا في األجوبة،
مصالح الوزارة خضعت ملهمات رقابية متوالية ،اللي دائما حرصنا كفريق
في وزارة الصحة لتسهيل عمل القضاة ،السادة القضاة املحترمون،
والتجاوب اإليجابي ،اإليجابي جدا مع مالحظاتهم ،فالتشخيص ديالهم
فيما يخص املشاكل اللي تيعيشها القطاع هو نفس التشخيص اللي
قامت به الوزارة واملالحظات ديال املجلس هي اللي تنتبناوها منذ حوالي
 5سنوات باش نبنيو عليها استراتيجيات وبرامج الوزارة.
فكما جاء في مداخالتكم وكما جاء في التقرير اللي قدمو السيد
الرئيس ،أركز أجسد إجابة اليوم بالتركيز على  4نقاط اللي جا بهم
املجلس واللي عاود ثاني في األسئلة ديالكم:
 أوال املوارد البشرية؛ -الحساب الخصو�صي للصيدلية املركزية؛
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 تدبيراملواعيد؛ وأخيرا املخزونات االحتياطية.فيما يخص املوارد البشرية ،فوزارة الصحة دائما أمامكم وال في
الغرفة األولى وجا بها يؤكد ذلك املجلس األعلى والسيد الرئيس كاين
نقص حاد في املوارد البشرية ،رقم املنظمة العاملية للصحة تتقول باش
نوصلو ألهداف التنمية املستدامة خاص أي دولة يكون عندها 4.45
منهي صحة لكل  1000نسمة إلى حدود اليوم في املغرب عندنا  1.51منهي
لكل  1000نسمة ،ولكن رغم هذا الخصاص فاملنجزات بكل صراحة
جد مشرفة أنا غادي نرجع لها ،نسرد منها بعض القليل.
أوال ،هذه املهنيين اللي يشتغلون في ظروف صعبة ،اللي كيشتغلوا
بنقص عددي فهما قدروا يحققوا نتائج جد مشرفة ،منها مثال ارتفاق
املستشفيات اللي تزاد من  2012إلى حدود  2016ب ـ  ،%80وهذا بزيادة
الناس اللي تيجيوا في نطاق الرميد وال في الحق في الصحة.
ثانيا ،تقليص وفيات األمهات اللي رغم النقص العددي فالوفيات
في األمهات عكس ما قيل قبيلة في �شي سؤال انخفض ب ـ  ،%35كانت
عندنا في حدود  112 ،2010وفاة امرأة لكل  100000والدة حية اآلن
 72.6وفاة لكل  100000والدة حية أي بانخفاض  %35ربما ،هي ما �شي
ربما هي صحيح غيركافي ،ولكن هناك نقص اللي قاموا به املهنيين.
ارتفاع نسية التكفل العمومي في املستشفيات العمومية ،الناس
اللي عندهم مرض السكري التكفل ديالهم تزاد ب ـ  ،%40الناس اللي
عندهم القصور الكلوي في املستشفيات العمومية التكفل ديالهم تزاد
ب ـ  ،%50الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي التكفل ديالهم في
املستشفيات العمومية تزاد ب ـ  %183هاذ ال�شي كل�شي املوارد البشرية
رغم النقص العددي ديالها ،ولكن احنا ما�شي غير تنعطيو أرقام،
تنقولوا كذلك أشنو هي بدات الوزارة باش تحل هذه املعضلة.
أوال ،الرفع من املناصب املالية ،هذه السنة خالفا ملا يشاع وملا يكتب
وملا يقال في املشروع ديال املالية  2017عندنا حقيقة صحيح كنا دائما
 2300منصب مالي ،هذه السنة عندنا فقط  1500منصب مالي ،ولكن
ما نساوش نزيدو عليهم حوالي  1200اللي كانوا غادي يخرجوا للتقاعد
وباقيين ،ما نساوش نزيدو عليهم حوالي  1500منصب مالي املراكز
االستشفائية الجامعية ديال هذه السنة ،ما نساوش نزيدو عليهم حوالي
 1500منصب مالي للمستشفيات العشرة اللي غنحلو اللي بدأت ،حلينا
ميدلت ،خنيفرة ،الريش السيمانة اللي دازت ،بعد غد إن شاء هللا
غادي يتحل سيدي ملوك ديال العيون في الجهة الشرقية ،إلى آخره،
إلى جمعنا  1500زائد  1500هي  3000منصب زائد  1500هي 4500
منصب زائد هاذوك اللي بقاوا حوالي دزنا بزاف إلى  5000منصب ،كاين
مجهود من طرف الحكومة رغم النقص العددي اللي خاصنا إلى حدود
اليوم  9000طبيب و  20000ممرض ،كاين مجهود ،غير كافي صحيح،
ولكن ما يمكنش بأية حالة من األحوال نقولو بأنه راه ما تدرا والو ،ما
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كاين حتى �شي حاجة.

ما قلنا لهومش أعطيونا الجائزة ،هما اللي عيطوا لنا وشاركنا.

كذلك هاذ ال�شي بدينا تنحلو هاذ املعضلة بالشراكة مع القطاع
الخاص ،اللي كاين مرسوم اللي خرج اللي داز في مجلس الحكومة واللي
بدينا التنفيذ ديالو ال في جرادة وال في الحسيمة ،ال في الناضور ،بعض
األطر ديال القطاع الخاص تيشتغلوا معنا في تقديم يد املساعدة وليني
تيتخلصوا في القطاع العام ،كذلك عما قريب مرسوم جديد بالشراكة
مع الجماعات الترابية وتحسين ظروف يعني العمل تدريجيا فيما
يخص ( )LMDاللي بدا ،فيما يخص كذلك هاذ املليار درهم ملشتريات
باش األطباء واملهنيين اللي غادي يمشيوا للمناطق النائية غادي يكون
عندهم باش يعملوا.

ثانيا التقييم الداخلي ديال الوزارة راه درنا دابا واحد العتبة ديال
اإلنذار( )un seuil d’alerteغيرتتوصل أكثرمن  3أشهر 4 ،أشهرتنديرو
حمالت باش نحيدو ذاك الناس ،واحنا تنحاولو نصححو األمور.

فيما يخص الحساب الخصو�صي للصيدلية املركزية ،هذا غيرباش
نصحح ونركز على هذه النقطة ،هاذ الحساب الخصو�صي للصيدلية
املركزية تتنوه به الخزينة العامة للمملكة بهذا الحساب وتعتبره من
أنجع الحسابات الخصوصية بالنسبة لألداء.
غير خاصنا نفهمو السيد الرئيس قال بأن كاين تيبقى مليار و،900
 1.9مليار درهم اللي تتبقى واملستشفيات تعاني ،غير صحيح ،غير
صحيح ،وزارة الصحة الخدمات في وزارة الصحة ملي تنشريو خدمات
ما�شي بحال أي بضاعة أخرى ،ال وزارة الصحة اللي دار ( )vaccinديالو
تزاد في ( )janvier)، (janvierاللي جاي من بعد خاصو ( ،)le rappelأنا
ما يمكنليش نتسنى وزارة يعني الحكومة حتى تصوت على قانون املالية
عاد ندير( ،)l’appel d’offreاحنا ( )l’appel d’offreفي وزارة الصحة هاذ
الخصو�صي تنديروه سنة قبل ،ولهذا تيشد ذيك الفلوس تيكونوا عندنا
دبا ،وااللتزامات ()les crédits d’engagementsتيبقاوا ذاك مليارو900
وليني غير تيدوز تنخلصو بهم ،تنشريو دبا باش األدوية غادي تجي بحال
دبا ديال  2018راه شريناهم دبا باش يجيوا في  ،2018وليني الترحيل
تيكون مؤقت.
ولهذا وخا يرجعوا عندنا اإلخوان ديالنا القضاة من دبا لعشرسنين
غيلقاونا دائما يبقاو يقولوا لنا باقي لكم  2مليار ،هذا راه البد منو في
الصحة ،ما يمكنش لي تفاكسينا دبا ونقول لو تسنى ( )janvierمثال تزاد
ونقول ودبا خاصك تسنى نديروا ( )l’appel d’offreوما يتفاكسيناش
هاذ السيد هذا؟ ما يمكنش.
الحساب الخصو�صي ولهذا تنتمنى أن اإلخوان ديالنا القضاة يفهموا
هاذ الخصوصية ديال هاذ الحساب الخصو�صي للصيدلية املركزية،
املشتريات تتم بطريقة استيباقية ،ولهذا الفلوس البد تتكون مرحلة
بطريقة مؤقتة.
تدبير املواعيد ،النظام املوعدي ياله بدا في  ،2016إلى حدود اليوم
كاين أكثر من  3مليون اللي تيتسجلوا ،كاين مشاكل وليني اخذينا
احتياطات ،أوال هاذ املوعدي خدا جائزة أحسن تطبيق معلوماتي على
املستوى العربي في دبي ،ما اخذاهاش غيرهكاك ،احنا ما تنعرفهومش،

فيما يخص املخزونات االحتياطية ،غير باش نذكر راه ملي تنديرو
في (  )le rapportاللي قدموا السيد الرئيس املحترم ،املخزون البترول
زائد املواد الغذائية وتندخلو معها الدم ،راه كاينة �شي حاجة (qui ne
 ،)va pasراه الدم هي املادة الحيوية الوحيدة التي ال تباع وال تصنع ،ما
يمكنش نديرو معها البترول ونخلطوها راه هذاك كتسمى ،راه البضاعة
ديال الدم ما�شي هي البضاعة ديال الطوموبيل ،ما يمكنش ،ألن املخزون
الدم اللي ( )les plaquettesعندهم يااله  5أيام من بعد  6أيام خاصك
تلوح ـ ــو )les CGR( ،عندهم  7أيام خاصك تلوحو )maximum( ،اللي
يمكن يبقى الدم هي  42يوم ،ولهذا خاصنا نخممو هاذ الخصوصيات
ديال الصحة ما يمكنش نديرها مع املواد الغذائية راه ما يمكنش ،ما
عنديش الوقت الكافي باش ندخل في هاذ...
اللي ابغيت أخيرا نشير لو إلى اسمحتو لي الخدمات الصحية،
هي خدمات تراعي الجانب األخالقي ،اإلنساني ،القانوني ،االجتماعي
والحقوقي الفصل  ،31فهي تراعي أغلى ما عند اإلنسان هي صحتو،
هي حياتو ،ابغينا هاذ بحال هذا املخزونات االحتياطية ما يمكنش
نحسبوها بحال بحال ،بحال دبا شراء الخدمات راه ما تشري خدمة
صحية بحال تشري طوموبيل ،خاصنا نتفاهمو على هاذ القضية هاذ،
ولكن هاذ ال�شي كل�شي واخا قلتو ،فاحنايا كنثمنو هاذ التقرير اللي
تجاوبنا معه بسرعة بعد ما جانا التقرير في  24ابريل ،كانت أجوبة
كتابية ثم ترأست اجتماعات  3ماي ،من بعد صيفطنا أجوبة كذلك
بعد العرض ديال السيد الرئيس 4يوليوز صيفطنا مالحظات إضافية
كتابية اللي كنتبناوها.
واللي ابغيت نقول أخيرا بأنه هاذ التقرير خذيناه بعين االعتبار،
سنتفاعل معه إيجابا بجدية وبكل مسؤولية وبكل تجاوب مع السيدات
والسادة القضاة والسيد رئيس املجلس األعلى اللي كنشكركم على
العمل الجباراللي كيقوموا به.
شكرا على حسن إصغائكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الوزير املحترم.
أعطي الكلمة اآلن للسيد وزيراالقتصاد واملالية.

السيد محمد بوسعيد ،وزير االقتصاد واملالية:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خير املرسلين وآله
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وصحبه أجمعين.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيدات والسادة الوزراء،
أوال ،قبل أن أبدأ أو أتطرق ملا جاء في مالحظة التقرير للمجلس
األعلى للحسابات وما جاء أيضا في مالحظاتكم حول هذه املالحظات،
البد أوال أن نستحضر ونستلهم ونستوعب خطاب جاللة امللك حفظه
هللا بمناسبة عيد العرش املجيد في هذه اللحظة السياسية بالذات،
وأن نعبرعن تعبئتنا الشاملة وضرورة تعبئتنا الشاملة حكومة ،وبرملانا،
أحزابا ونقابات ومجتمع مدني للعمل على تعزيز الثقة وإعادة االعتبار
للعمل السيا�سي النبيل حتى يكون فعليا وحصريا في خدمة املواطن،
ونعبر عن اصطفافنا وراء جاللة امللك حفظه هللا لتنزيل وترجمة كل
توجيهاته وما جاء في مضامين خطابه السامي وما تقتضيه هذه املرحلة
من تسريع للبرامج واملشاريع التي تصب في خدمة املواطن ،واإلنصات
والتفاعل مع شكايات املواطنين والوفاء بااللتزامات.
طبعا فيما يتعلق بالتقرير ،وكما ذكرت في مجلس النواب املحترم،
البد أن نسجل وأسجل شخصيا كما سجلتم التقدير الكبير واالحترام
الذي نكنه لهذه املؤسسة الدستورية ،وأكنه شخصيا لرئيسها األول
على املجهود الذي تبذله هذه املؤسسة في هذه التحاليل وفي هذا
التقريروالذي كان فعال محايدا ،والدليل على حياده أنه حتى داخل هذه
النقاشات الحظت أن في إطارالتدخالت هناك من كان مع تحليل أو رأي
وهناك من كان ضده في نفس التقرير.
وأعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد في إطارالنقاش الهادئ والرصين
أن نستنبط ونستنتج املالحظات املهمة ونأخذ بها بدون عقدة ألننا نعمل
كلنا في اتجاه واحد ،أال وهو مصلحة الوطن.
طبعا في مجال املحور األول الحصيلة في مجال قوانين املالية ديال
 2015-2014-2013كما سطر في هذه املداخلة بالنسبة ل  2014راه
كان يكون عندنا االجتماع ديال الجنة فيما يتعلق بنقاش ديال قانون
التصفية وسوف نتطرق باألرقام ملا جاء في القانون أو كيف صفي أو
أنجز أو نفذ قانون املالية د  2014وأخبركم أن قانون التصفية ديال
 2015راه جاهزوإن شاء هللا ،ربما في األسابيع القليلة املقبلة غادي يدوز
في مجلس الحكومة وغادي يجي ملجلس النواب ومجلس املستشارين
وغادي تكون فرصة للتدارس حول تنفيذ هذه القوانين.
ولكن بخالصة ما يهمنا أنه في سنوات ماضية كان هناك مجهود
كبيرمن أجل إعادة التوازن والتوازنات املالية العمومية ،كان ذلك دون
أن تكون هناك سياسة تقشفية تنقص من االستثمار ،كان ذلك في
إطار ضبط امليزانية من أجل أن نضبط عجزها ومن أجل أن نضبط
املديونية وغادي نطرق لهذه النقطة هذه بالذات.
طبعا هذا مكننا أن نخرج من مرحلة كانت توصف في حينها بمرحلة
الخطر ،ما نساوش البد نشوفوالقدام صحيح ولكن مرة مرة غيرنشوفو
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ندريو �شي شوفة اللور دغية باش نشوفو أننا كنا في نسبة لعجزامليزانية
كبير جدا ال يحتمل %7.2 ،في  2013استطعنا أن نسترجع أو نخفضه
إلى حوالي  %4.1السنة املاضية ونجتهد هذه السنة لتقليصه في حدود
املعقول ألن العجز ديال امليزانية مرة أخرى يا إخوان هو الذي يصب في
املديونية ،تمويل العجز أساسا هو الذي يؤثر على االرتفاع للمديونية،
فال يمكن لنا أن نأخذ بواحد دون اآلخر.
بالنسبة لهذه املديونية ألنه صحيح أنه في التقرير ،وكما جاء على
لسان أحد املستشارين ،ذكر بأن املديونية في ارتفاع وهذا ما جاء في
التقرير بالرغم من الظرفية الدولية املواتية وبالرغم من تراجع أسعار
البترول ،صحيح هذا صحيح ولكن ما عالقة املديونية بتراجع البترول؟
أنتم تعلمون ونحن نستحضر أو ندرس أو نحلل هذا التقرير أنه منذ أن
صادقنا جميعا على القانون التنظيمي لقوانين املالية ربطنا املديونية
باالستثمار وقلنا ما يمكن تكون في اإلطار ديال تنفيذ امليزانية خاص
الحصيلة ديال النتيجة بين املداخيل العادية وبين النفقات العادية
( )le solde ordinaireخاص يكون ( )positifمعناه أنه املديونية تم�شي
أساسا وحصريا وفقط لالستثمار.
إذن بخالصة ،إذا بغينا نهبطو من املديونية خاصنا نهبطو من
االستثمار ،وهذا غيرمالئم ألنه في نفس التقريرجاء على ضرورة مواصلة
االستثمارات العمومية ألنه تيهئ بالدنا طبعا للتنافسية وطبعا لتحسين
تنافسيتها ،راه املغرب بفضل القانون التنظيمي لقوانين املالية حتى هو
دار ذيك ( )la règle d’orديالو وكاينة في بعض العديد من البلدان أنه
املديونية ال توجه إال لالستثمار ،خاص اآلن السؤال ما�شي املديونية
هذا االستثمارات العمومية واش هي استثمارات فيها املردودية الكافية
االقتصادية واالجتماعية باش ترد لينا هاذيك املديونية؟
على كل حال هاذ املالحظات كلها ،يا إخوان ،غير باش نذكرو أنها
تكون في نقاش طويل وعريض داخل اللجنة ديال املالية لجميع هذه
املالحظات وجميع هذه امليادين.
بالنسبة ملنهجية احتساب العجزالبد أن أقول مرة أخرى ،وبعدا قبل
املديونية كانت صحيح في تسارع بين  2009حتى  2014كانت املديونية
كتزيد ب  3.5نقطة من الناتج الداخلي الخام سنويا ،يعني املعدل هو
 35مليار السنتين املاضيتين ،تزادت ب  0.7نقطة وهاذ السنة إن شاء
هللا غنحاولو أن هاذ املديونية تبقى في مستوى مديونية الخزينة ،ألن
املديونيات بمفاهيم متعددة ،مديونية الخزينة غتبقى في نفس املستوى
أو نسبة املديونية غتبقى في نفس املستوى ديال هاذ السنة اللي هي في
حدود .%64.7
فيما يتعلق بمنهجية احتساب العجز حتى ال يكون هناك لبس أو
تفكير مناقض للمصداقية التي تسير فيها بالدنا في جميع املجاالت
السياسية واالقتصادية ،ألن هاذ التقارير حول املغرب ،كاين التقرير
ديال طبعا هذا الذي نناقشه ،ولكن شوف واحد التقرير اللي خرج غير
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البارح ديال صندوق النقد الدولي وماذا يقول عن سياستنا املالية؟ وما
يقول عن سياستنا االقتصادية؟ وكلها إيجابيات ،وما يقوله عن دور
املغرب الحمد هلل املغرب وحركته في مجال اإلصالحات ،هذا تقرير جد
إيجابي الذي راه ما�شي تقريرديال ( )complaisanceالذي يوافق هوانا،
حتى هو تقرير حيادي يقوم به خبراء مستقلون عندهم املصداقية
وعندهم الثقة.
قلنا يا ودي احتساب العجز راه هكذا كنحسبوه من نهار اللي
بدا االستقالل هكذا كنحسبو هاذ العجز ،راه ما غيرنا ما بدلنا ،أن
نقول وهذا ما جاء في التقرير أنه يجب مراجعة منهجيته من أجل أن
نأخذ بعين االعتبار املتأخرات ديال أداء الخزينة خاصة فيما يتعلق
باسترداد الضريبة ممكن نتناقشو ،وخا نتناقشو على استرداد الضريبة
( )TVAعالش من ( )TVAكنهضرو؟ على ( )butoirوعلى ( )butoirديال
املؤسسات العمومية ،لم يكن أبدا �شي حكومة فالسابق كتعترف بذاك
( )butoirوالحكومة ال تعترف ب ( )butoirوباغيين ندخلو فالحساب،
الحكومة التي اعترفت بهذا ( )butoirهي الحكومة السابقة ،وبدينا في
 2014كنردوه بعدا للقطاع الخاص وبدينا كنردوه اآلن للمؤسسات
العمومية ،اعطينا  2مليار ل( )ONCFواعطينا مليار و 800ل ()ONEE
وغاديين إن شاء هللا نستمرو باش نفضيو مع هاذ ( )butoirأو ما يتعلق
بالضريبة على القيمة املضافة ،الفائض ديال القيمة املضافة اللي دبا
كنردوه.
فلهذا احتساب عجز ميزانيتنا صحيح مصادق عليه حتى املجلس
األعلى للحسابات يقوم باملطابقة ،ومتفق عليه ألن واحد (type de
 )comptabilitéفي بالدنا اللي هي ( )la comptabilité caisseالنفقة
كتدخل كتسجل أو كتخرج كتسجل ،املدخول كيدخل كيتسجل ،وفي
آخر السنة كنعطيو الحساب ،إذن هذا العجز يحسب بنفس الطريقة
منذ سنوات وهو يبقى ذلك عليه في السنوات املقبلة.
بالنسبة للحسابات الخصوصية أيضا تذاكرنا في اللجنة التوجه
هو التقليص ،دبا عندنا  71حساب بعد أن كان  156حساب في 2001
وبفضل املجهود الجماعي بين الحكومة وبين البرملان نمشيو نشوفو هاذ
الحسابات ونشوفو اللي ما بقاش صالح نحيدوه ،اللي بقا واللي ندمجو
إلخ.
ولكن راه تتلعب دور مهم ،اإلشكال واش القدرة التدبيرية ديال
اآلمرين بالصرف قوية وصلبة باش أنها تستغل هاذ النفقات في املجال
ألنها كلها موجهة تقريبا لالستثمارات ،راه نفس املشكل تنعانيوه أيضا في
امليزانية العامة ألن كل سنة تيكون هناك ترحيل ديال واحد القسط كبير
من امليزانية العامة ألن القدرات ديال اآلمرين بالصرف وديال اإلدارة،
وهذا طبعا من املسائل التي نشتغل عليها كيفاش تنمية القدرات اإلدارة
باش توصل واحد نسبة يعني اإلصدار مهم ،السنة املاضية ،حققنا
صحيح نسبة إصدارميزانية عامة مهمة جدا ديال  ،%75يجب أن نقوي
القدرات ديال اآلمرين بالصرف في إطار البرمجة باش أنها توصل أيضا
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إلى نسبة إصدارات فيما يتعلق بهذه الحسابات الخصوصية.
على كل حال للحديث شجون ،وطبعا موعدنا في لقاءات مقبلة في
إطارلجنة املالية لنتدارس املوضوع أو املواضيع التي لم أتطرق لها.
شكرا على استماعكم.

السيد الرئيس:
شكرا السيد الوزير.
أعطي الكلمة للسيد ،ال أرى في القاعة السيد وزير الصناعة
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي ،كاينة السيدة الوزيرة ،تفضلي
السيدة الوزيرة املحترمة.

السيدة ارقية الدرهم ،كاتبة الدولة  لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي مكلفة  بالتجارة
الخارجية:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد رئيس املجلس املستشارين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمون،
حضرات السادة الوزراء املحترمون،
يشرفني ويسعدني أن أتقدم أمام مجلسكم املوقر ألعرض على
أنظاركم عناصر اإلجابة على املحاور التي تخص وزارة الصناعة
واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي.
أود في البداية أن أشكر املستشارين املحترمين على تفاعلهم مع
تقارير املجلس األعلى للحسابات ال�شيء الذي يدل على انخراطهم في
تنزيل مقتضيات دستور اململكة الذي يخضع لتسييراملرفق العام ملعايير
الجودة والشفافية واملحاسبة واملسؤولية.
كما أثمن العمل الذي يقوم به املجلس األعلى للحسابات في تدعيم
وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية واملحاسبة.
وفي هذا الخصوص ووفق املهام املوكولة إليه وفي إطار مراقبة
تسيير األجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية أنجز املجلس األعلى
للحسابات خالل سنة  2015ثالث مهام رقابية بقطاع الصناعة
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي شملت كال من صندوق
الخدمة األساسية للمواصالت ومجموعة بريد املغرب ومكتب معارض
الدار البيضاء ،وقد خلصت هذه العمليات الرقابية إلى مجموعة من
املالحظات التي تعاملت معها الوزارة واملؤسسات املعنية باهتمام
وإيجابية كبيرين واتخذت مجموعة من اإلجراءات لتنزيل توجيهات
املجلس األعلى للحسابات وتقويم النقائص التي أبرزها وفي ما يلي بعض
املعطيات والتوضيحات على ما جاء في التقارير.
املحور األول :صندوق الخدمة األساسية للمواصالت ،بخصوص
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صندوق الخدمة األساسية للمواصالت أبرز التقرير مجلس األعلى
للحسابات أنه يتوفر على رصيد مهم يفوق مليوني درهم ،وقد أرجع
املجلس هذا إلى محدودية فعالية الصندوق حيث لم ترق اإلنجازات
املحققة في مجال الخدمة األساسية للمواصالت إلى مستوى األهداف
اإلستراتيجية املسطرة بما في ذلك تخفيض الكلفة الرقمية ،وبالرجوع
إلى توفر الصندوق على رصيد نقدي مهم مقارنة مع البرامج املحددة
في مجال الخدمة األساسية للمواصالت وكذا التأخر على مستوى
إنجازها ،يستنتج املجلس أن هذه اإلنجازات لم ترق إلى مستوى قدرات
الصندوق الحالية واملستقبلية ،ويطرح سؤال فعالية هذه اآللية فيما
يتعلق بأفق بتعميم التغطية "باكت" واللجوء املتزايد إلى منطق الدفع
خالل السنوات القادمة بل ومراجعة نسبة تمويل الفاعلين للخدمة
األساسية.
ومن جهة أخرى ،فإن املجلس أثار االنتباه إلى خطر تمويل البرامج
اعتمادا على وفرة األرصدة في غياب رؤية واضحة للخدمة األساسية
للمواصالت ،وهنا البد من اإلشارة إلى مالحظات املجلس األعلى
للحسابات تلخص املشاكل املطروحة إزاء هذا النوع من الصناديق ،إذ
البد من الحرص على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تمويل املشاريع
وعدم تمويل كل املشاريع نظرا إلى الحالة النقدية ،فبالفعل فإن الوكالة
الوطنية لتقنين املواصالت التي تشرف على تدبير صندوق الخدمة
األساسية للموصالت كانت حذرة بشأن اختياراملشاريع القابلة للتمويل
من طرف الصندوق ،حيث مولت أساسا:
 برنامج "باكت" ،الذي يهدف إلى تعميم الولوج لشبكات املواصالتأي توفيرخدمة الهاتف ألزيد من  2,3مليون نسمة إضافية والذي بلغت
نسبة إنجازه %99.2؛
 برنامج ( )Génieالذي يهدف إلى إدخال تكنولوجية املعلوماتواالتصاالت في مجال التربية الوطنية والذي استفادت منه 8600
مؤسسة تعليمية؛
 برنامج "إنجاز" الذي استفادت منه ما يقارب  150000طالببالتعليم العالي؛
 برنامج "نافذة" الذي استفادت منه  150000أستاذ ،كما تمتاملصادقة مؤخرا على مشاريع تهدف إلى تطويراالستعماالت.
وفي هذا الخصوص تجدر اإلشارة إلى أنه رغم التأخير الذي عرفه
إنجاز بعض املشاريع ،إال أنها بلغت مستوى األهداف املسطرة لها ،كما
أن املشاريع التي لم يشرع بعد في إنجازها وهي مشاريع ال تدبرها الوكالة
الوطنية لتقنين املواصالت ،فإن ميزانيتها قد فوضت الوزارات املعنية
بها.
وتفاعال مع توجيهات ومالحظات املجلس األعلى للحسابات املتعلقة
بتحديد اإلطار االستراتيجي املنظم للخدمة األساسية للمواصالت ،فقد
تم تبني التوجهات األساسية من طرف الصندوق في مارس  ،2015وتهم
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هذه التوجهات عنصرين هامين :تطوير البنية التحتية للصبيب املرتفع
 4G,FOتطويراستعماالت عبرإطالق طلبات املشاريع.
أما فيما يتعلق بمالحظة املجلس حول تمويل الصندوق من
العمليات التي وجب تمويلها من طرف ميزانيات الهيئات املعنية ،يجب
التوضيح بأن الصندوق لم يمول أي مشروع بشكل كامل ،حيث كانت
كل التمويالت جزئية ،وكمثال على ذلك برنامج " "Génieحيث صممت
وزارة التربية الوطنية امليزانية ،وبرنامج "إنجاز" حيث يساهم كل طالب
بنسبة  %15على األقل ،كما أن الصندوق يحرص على أن ال تمول هذه
املشاريع بشكل مضاعف.
ومن جهة أخرى يجب التنبيه إلى أن الهيئات املعنية واملؤسسات التي
استفادت من برامجها من دعم صندوق الخدمة األساسية للموصالت،
مسؤولة عن جودة واستمرارية الخدمات ،حيث يجب أن تأخذ هذا
املعطى بعين االعتبارفي ميزانيتها.
وفي األخير ،وكما جاء في تقرير املجلس األعلى للحسابات ،يلعب
صندوق الخدمة األساسية للمواصالت دورا مهما في تفعيل إطالق
املشاريع التي تساهم في تقليص الفجوة الرقمية والتنمية االقتصادية
واالجتماعية للبالد ،حيث أن املشاريع التي يمولها الصندوق ترتبط
بشكل مباشر بتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وهو ما يمثل
أحد مكونات الرؤية اإلستراتيجية للخدمة األساسية املتبناة سنة .2016
املحور الثاني :مجموعة بريد املغرب.
السيدات والسادة املستشارون،
إن مالحظات املجلس األعلى للحسابات حول تسيير مجموعة بريد
املغرب انصبت حول مهام وخدمات املؤسسة ،وكذا نظام حكامتها
وتسييرها في الفترة املمتدة بين سنوات  2010و ،2014وفي هذا الشأن
فقد أشارت املجلس للنتائج الجيدة للمكتب بخصوص تنفيذ املجموعة
لعقدي البرنامج املبرمين مع الدولة لفترتين  2014-2010و،2017-2013
خصوصا ما يتعلق بتطور رقم معامالت أنشطة اإلرساليات واألنشطة
البنكية ،مما مكن بريد املغرب من تحقيق نتيجة مدمجة صافية قدرها
 317.79مليون درهم سنة  2014متجاوزا بذلك الهدف االستراتيجي
املحدد في  303مليون درهم.
أما ما يتعلق باألنشطة الرقمية ورغم كون بريد املغرب لم يتمكن
من تحقيق األهداف املسطرة الرتباطها بشكل خاص بمستوى تطوير
برامج االلكترونية للقطاعات الحكومية ،فإن املؤسسة تبقى الشريك
األسا�سي لإلدارة العمومية ،باعتبارها سلطة التصديق االلكترونية
وقاعدة استضافة للخدمات اإلدارية الغيراملالية.
وفي هذا الصدد ،تعتزم مجموعة بريد املغرب أن تلعب دورا رياديا
في تنفيذ االستراتيجية الوطنية املغربية الرقمية التي وضعتها وزارة
الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي.
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وفيما يتعلق باللوجيستيك ،قد واجهت الشركة عددا عند بداية
تنفيذ البرنامج الزيادة ،البرنامج الزيادة الحادة في قدرة التخزين
اللوجيستية املعروض في السوق و تباطؤ الطلب نتيجة التأخيرفي تنفيذ
االستراتيجية اللوجيستية الوطنية ،لذلك قررت املجموعة التركيز
اإلستراتيجية على أسواق متخصصة وأسواق البيع باملراسلة والتجارة
اإللكترونية وكذا اللجوء لتأجيربدل بناء منصات لوجيستية ،ومن أجل
الدفع أو الرفع من مردودية النشاط إرسالية ذات القيمة املضافة،
افتتح بريد املغرب سنة  2013فرعا متخصصا تحت أسم "بريد ميديا"،
هذا األخير ساهم بنتائج اإليجابية في تدارك التأخر املسجل في هذا
املجال.
وبخصوص توصيات املجلس حول الخدمة الشمولية للبريد ،فقد
مكنت الدراسة املنجزة سنة  2012من بلورة مشروع قانون حول
النشاط البريد ،كما مكنت من توفير مشروع دفتر تحمالت خاص
بمتعهد الخدمة الشمولية للبريد ،لكن يجب استكمال هذه اإلنجازات
في بلورة النصوص التطبيقية ملشروع القانون ودفاترالتحمالت خاصة
باملتعهد بالخدمة املتحفض بها ودفاتر تحمالت خاصة ودفاتر تحمالت
خاصة باملتعهدين في مجال الخدمات التنافسية ،وكذا وضع إستراتجية
على املديين املتوسط والبعيد خاصة باالنفتاح التدريجي لقطاع البريد
على املنافسة.
أما في مجال خدمة الطرود البريدية ،البد من اإلشارة إلى أن أهم
أسباب الخسائر املسجلة في رقم املعامالت تعود إلى قطاع غير مهيكل
والذي تنشط به مجموعة من الجهات الفاعلة ،لكن رغم ذلك حقق
بريد املغرب الهدف االستراتيجي للنمو في قطاع اإلرساليات وذلك من
خالل تبادل الخبرات التشغيلية مع شركة ( )SDTMالتابعة له ،ومن
بين األهداف التي تم تحقيقها ،تجميع محاور النقل مما سمح بتحسين
الخدمات واقتصاد املوارد للشركتين ( )SDTMوبريد املغرب وتقليص
اآلجال.
ربما السيد الرئيس والسيدات والسادة املستشارون ،لضيق
الوقت ،سوف أنتقل إلى املحور الثالث وهو محور مكتب معارض الدار
البيضاء.
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هيكلة املوارد البشرية ،بحيث تم اعتماد عملية املغادرة الطوعية ابتداء
من شتنبر  2008بتمويل ذاتي من املكتب ،وقد نفذت هذه العملية على
مراحل حسب املوارد املالية املتاحة ونتج عنها تقليص العدد اإلجمالي
ملوظفي املكتب بنسبة .%47

السيد عبد االاله الحلوطي ،رئيس الجلسة:
شكرا للسيدة الوزيرة.
الكلمة للسيد وزيرالعدل ،في حدود  10دقائق.

السيد محمد أوجار ،وزير العدل:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يشرفني ويسعدني أن أقف أمامكم هذا الصباح في هذا التمرين
الديمقراطي املكرس ألحد أهم مبادئ الحكامة التي يقوم عليها الدستور
املغربي ،وهي ربط املسؤولية باملحاسبة ،وأستشعر رهبة الوقوف
أمامكم بمناسبة هذا التمرين الديمقراطي وخاصة حين أستحضر
حموالت الخطاب التاريخي لجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا
بمناسبة عيد العرش املجيد.
أعتقد أن هذا الخطاب القوي الشجاع العميق يستلزم منا أن
نساءل كل أشكال التمرينات الديمقراطية ،يجب أن يدفعنا إلى
قراءة جديدة لكل ما هو مفروض من مسؤوليات دستورية على
الحكومة وعلى البرملان بغرفتيه وعلى املجلس األعلى للحسابات وعلى
أدائنا السيا�سي واإلداري بصفة عامة ،وأعتقد أن هذا الخطاب يفتح
آفاق جديدة لثورة هادئة تواصل تعميق اإلصالحات ،تواصل تعميق
اإلنجازات وتتصدى بكل شجاعة لكل االختالالت املعبر عنها والتي ال
ينفك مواطناتنا ومواطنونا يعبرون عنها.

السيدات والسادة املستشارون،
إن عملية افتحاص معارض الدار البيضاء سنة  2015من طرف
املجلس األعلى للحسابات ،تعد ثاني عملية مراقبة بعد تلك التي قام
بها املجلس سنة  ،2008وقد أسفرت العملية األولى عن مجموعة من
التوصيات حرص كل من املكتب والوزارة على العمل بها وتنزيلها.

ولحظة االستماع أساسا إلى تدخالت املركزيات النقابية ورغم كل
دفوعاتنا في الحكومة ورغم كل ما نتقدم به من مرافعات وهي عقالنية
وممأسسة وتستند إلى القانون وإلى املشروعية ،أعتقد أن مداخالت
النقابات يجب أن تدفعنا إلى مساءلة عميقة لكل اإلستراتيجيات التي
نحن بصددها.

وللتذكيرفقد عرف مكتب معارض الدارالبيضاء تراكم عدة مشاكل
مالية نتج عنه سنة  2005عدم تسديد األجور في مواعيدها وكذلك
انخراط شهري للموظفين في صناديق التقاعد ،وقد تبنى املجلس
اإلداري للمكتب جراء ذلك مخطط إعادة هيكلة هذه املؤسسة ،شمل

بدءا أود أن أحيي املجلس األعلى للحسابات على تقاريره ،وأن أؤكد
على التفاعل اإليجابي للحكومة مع هذه التقارير ،وأن أؤكد أيضا اإلرادة
القوية للحكومة ملحاربة كل أشكال الفساد بال هوادة ،وملحاربة كل
االنحرافات املالية وغير املالية التي يثيرها املجلس األعلى للحسابات أو
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غيره من املؤسسات.

مؤشرات قياس التكفل بالنساء واألطفال؛

باقتضاب بلغ مجموع القضايا التي أحالها املجلس األعلى للحسابات
إلى وزارة العدل  115قضية ،نعطيكم اإلحصائيات التفصيلية ،صدر
 21قضية صدر فيها قرار نهائي 19 ،قضية هي قيد املحاكمة اآلن21 ،
قضية قيد التحقيق 43 ،قضية أو ملف يوجد في مساطر البحث وتم
حفظ  11قضية ،ورغم ذلك ورغم هذا املجهود املبذول نستشعر
أن هناك انطباعا عاما يسود الرأي العام بأن الفساد يتفاحش وبأن
املخالفات املالية ال تجد من يتصدى لها وبأن معركة التخليق مازالت
طويلة ،فإذن خطاب صاحب الجاللة يضعنا في مواجهة أسئلة حادة
عميقة ،ذات طابع تاريخي ،والبد لنا كنخب سياسية أن نتصدى لها.

ثانيا ،أن مشروع نجاعة األداء ،أصبح مرافقا للميزانيات الفرعية
بهدف الرفع من مستوى النجاعة في اإلدارة القضائية؛

وأود أن أخبركم ،السيد الرئيس الحكومة ،تفضل مشكورا بالدعوة
إلى اجتماع عاجل مساء اليوم للحكومة للشروع في اإلعداد لإلجابات
التي يجب أن تأسس على هذا الخطاب ،ولإلجابات التي ينتظرها
املواطنون من الفريق الحكومي لتفعيل ما حفل به الخطاب املولوي.
إذن املجلس األعلى للحسابات مؤسسة مهمة ،أساسية ،نعتبر أن
وظائفه الرقابية وظائف مهمة ،ولكن هو أيضا كمؤسسة دستورية
يجب أن نستحضر اليوم الطابع التاريخي للمرحلة ،وأن يبحث في
الصيغ االرتقائي بوسائله وبآلياته الرقابية للمرافقة اليومية ألداء كل
املؤسسات وفي طليعتها املؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية.

التدبير امليزانياتي واملالي قررت وزارة العدل بشكل تدريجي بتنزيل
مقتضيات القانون التنظيمي للمالية ،حيث كانت من القطاعات
النموذجية التي شاركت في جميع املراحل التجريبية للميزانية املهيكلة؛
حديث اإلدارة القطاعية يستهدف إعادة تحديث اإلطار القانوني
لهيئة كتابة الضبط بإعادة تنظيمها وهيكلتها؛
يستهدف أيضا أفق إنجازاملحكمة الرقمية.
كانت عندنا مالحظات كثيرة فيما يتعلق بموضوع مؤسسة األعمال
االجتماعية لقضاة وموظفي العدل ،هاذ املؤسسة اآلن تخضع لعملية
إصالح شامل ولعملية تحديث بهدف التجاوب مع كل املالحظات والقطع
مع بعض االختالالت واألخطاء املهنية التي عددها تقرير املجلس األعلى
للحسابات ،ونحن بصدد إعادة النظركليا في هاذ املؤسسة.
السيد الرئيس،
أود أن أختتم كلمتي بما جاء في الخطاب السامي لجاللة امللك
وأستحضرمقتطف منه ،يقول جاللة امللك:
"هنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم ملقتضيات الفقرة الثانية
للفصل األول من الدستور التي تنص على ربط املسؤولية باملحاسبة،
لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا املبدأ ،فكما يطبق القانون على
جميع املغاربة يجب أن يطبق أوال على كل املسؤولين بدون استثناء أو
تمييزوبكافة مناطق اململكة" ،إنه عنوان إدارة مغربية جديدة ،ويشرفني
أن أؤكد لكم اإلرادة السياسية القوية لترجمة هذا التوجيه امللكي على
األرض.

نحن في وزارة العدل كسائر الوزارات رحبنا بالتقرير املجلس األعلى
للحسابات أخذنا بعين االعتبار كل املالحظات الوجيهة التي جاء بها
املجلس في إطارتفاعلي ،إيجابي العتبارنا أن نتقاسم كوزارة العدل نفس
األهداف مع املجلس األعلى للحسابات ،وهاذ املالحظات استدمجناها
في عمل املجلس وفي استراتيجيته املستقبلية من أجل تحقيق نجاعة
قضائية فعلية ودعم الشفافية والتخليق وتقديم خدمات ذات جدوى
وسرعة لفائدة املرتفقين واملتقاضين وتسريع وثيرة إنجاز الخدمات
القضائية واإلدارية باملحاكم وتسهيل الولوج إلى العدالة ودعم
الشفافية وتوفيرآليات ملراقبة أداء مرفق العدالة.

السيد رئيس الجلسة:

فهاذ املالحظات كلها رفعت من وثيرة انشغالنا األسا�سي بدعم
الشفافية لتوفير آليات املراقبة وبمحاربة كل أشكال الفساد في احترام
تام ملقتضيات الدستور واستقاللية القضاء.

شكرا السيد الوزير.
الكلمة للسيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي في حدود  10دقائق.

السيد الرئيس،
حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
بسرعة فيما يتعلق بالتدبير االستراتيجي للوزارة في مجال االستثمار
اللي جات في املالحظة ،إذن استدمجنا هاذ املالحظة في إطار تنزيل
األهداف الرئيسية التي توافق عليها املغاربة في إطار إصالح منظومة
العدالة اللي كانت موضوع حوار وطني شامل ،تم اتخاذ تدابير إلنجاح
هذا الورش واملخططات ديال الوزارة منذ  2012-2008إلى اليوم،
اعتمدت مثال مؤشر لقياس األداء بنسبة البنيات املالئمة للمحاكم،

شكرا جزيال السيد الرئيس.

السيد محمد ساجد ،وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة 
التقليدية واالقتصاد االجتماعي:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السادة الوزراء املحترمين،
سعيد جدا بالحضور في هذه الجلسة املتميزة الدستورية اللي
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كتبرهن على النضج ديال الديمقراطية ديالنا ،ألننا بدينا كناقشوتقارير
من هذا النوع ديال مؤسسة دستورية ،اللي أصبحت بدورها كتلعب
واحد الدور متميز ملواكبة املشاريع ديالنا ،ملواكبة التنمية ديالنا ،واللي
ما بقاتش واللي الحظنها أنها ما بقاتش كتنص أساسا غير على املراقبة
املالية أو املراقبة اإلدارية ،بل ابدات اليوم كتم�شي لتقويم السياسات
العمومية واملسائل اإلستراتيجية ديال التدبيرديال بالدنا.
فالتوصيات اللي خرجت من هذا التقرير ديال  2015ديال املجلس
األعلى للحسابات أعطى مؤشرات كبيرة على ما أنجز إيجابيا في بالدنا،
وكذلك بعض التوصيات اللي البد احنا كقطاع ناخدوها بعين االعتبار.
فيما يتعلق بالسياحة في الورقة اللي جاتنا من مجلس املستشارين
كتقول خاصنا نتطرقوا غير إلشكالية ديال الشركة ديال الهندسة
السياحية اللي هي معروفة ب ( )SMITولكن أنا كنظن أن مناقشة هاذ
املوضوع ديال السياحة ال بد ما نغتنمو هاذ الفرصة باش نتكلمو على
السياحة بصفة عامة ،السياحة اللي من البداية ديال الستينات من
االستقالل وهي كتحظى بواحد النوع ديال األولوية ديال الحكومات
املتوالية ،نظرا للمؤهالت الطبيعية الضخمة اللي عندنا ،نظرا كذلك
للدور االقتصادي األسا�سي اللي كتلعبو اليوم السياحة في جميع
االقتصادات ديال العالم ،نظرا كذلك للدور اللي تتلعبو في التوازنات
املالية ،بحيث أن قطاع السياحة يعتبر اليوم من القطاعات األكثر
مردودية بالنسبة للعملة الصعبة ،اليوم اللي تندخلو من العملة
الصعبة  64ملياردرهم سنويا.
إذن هاذ السياحة كانت دائما من القطاعات اإلستراتيجية اللي
حظيت باألهمية وباالهتمام ديال الحكومات املتوالية ،هاذ السياسات
بدات ،كما قلت ،في الستينات وتواصلت بطريقة إرادية أكثر في بداية
 ،2000حيث أننا نزلنا املخطط األول ديال  2010اللي تنزل سنة 2000
بالضبط واللي دمج كذلك املخطط األزرق املعروف ب ()le plan azur
وكذلك ابتداء من  2010وضعنا رؤية جديدة اللي هي رؤية .2020
بالنسبة للرؤية ديال  2010أو ما يسمى باملخطط األزرق كان تيرتكز
خصوصا على السياحة الشاطئية ،وكان تيركز على خلق واحد  6ديال
املحطات كبيرة سياحية ،وحدة على البحر املتوسط و 5على املحيط
األطل�سي ،ابتداء من العرائش ،مزاكان ،الصويرة ،تغازوت ،و (plage
 ،)blancheهاذ السياسة اللي كانت مبينة أساسا على هاذ املحطات
السياحية الشاطئية كانت كذلك تتركز على إطالق هاذ املحطات  6في
مرحلة واحدة ،مشينا لهاذ املشاريع في مرحلة واحدة وبغينا ننجزوا هاذ
 6ديال املحطات دفعة واحدة بواحد النموذج اقتصادي مبني على 3
ديال املكونات:
 املكون األول هو بناء الطاقة ايعابية ديال الفنادق؛ املكون الثاني هو التنشيط ديال هاذ املحطات؛ -واملكون الثالث هو عندو واحد الجانب عقاري اللي يمكن لو يخلق
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التوازنات داخل هاذ املحطات بالنسبة للمستثمرين آنذاك.
املستمرين آنذاك كانوا كلهم تبعا لطلب العروض اللي كان دار،
كانوا كلهم مجموعات أجنبية اللي كلها أعطت االهتمام ديالها لهاذ 6
ديال املحطات ،ولكن باألسف األزمة العاملية ديال  2008خلت أن هاذ
التطور اللي كان ما�شي في السنوات األولى يعرف واحد النوع ديال التعثر
وعرف كذلك انسحاب جل هاذوك املنعشين األجنبيين األصليين اللي
كانوا بداوا في هاذ املحطات السياحية ،فاضطرت الدولة آنذاك إلى
التركيزعلى بعض املحطات واللجوء إلى مستثمرين مؤسساتيين لتكميل
إنجازالبعض منها.
فيما يتعلق برؤية  ،2020ركزت طبعا على مواصلة املخطط
األزرق ،وأعطت أهمية كبرى لجوانب ديال السياحة األخرى ،السياحة
الطبيعية ،السياحة الجبلية والقروية ،السياحة الثقافية ،هذه الرؤية
اعتمدت كذلك على واحد املنهجية تشاركية بإبرام اتفاقيات برامج
جهوية مع جميع الشركاء الجهويين واملحليين ،هاذ املنهجية التشاركية
أخذت طبعا وقت أوفر ولم تنال باألسف الدعم الكافي من الفرقاء
املتعددين وال حتى السند الكافي بالنسبة للسنوات األخيرة.
هاذ اإلستراتجية ديال السياحة اللي كانت من أول االستراتجيات
اللي وضعتها بالدنا ،ما بقاش عندها أثر في هاذ السنوات األخيرة ،بدينا
كنتكلمو على االستراتجيات التنموية األخرى :املخطط األخضر ديال
الفالحة ،املخطط ديال الطاقات املتجددة ،مخططات ديال البنية
التحتية وديال بناء ( )les autoroutesأما السياحة أصبحت تقريبا
صامتة في هاذ السنوات األخيرة ،وهاذ القطاع اللي هو قطاع أفقي اللي
كيتطلب تدخل ديال قطاعات أخرى موازية وكيتطلب السند القوي
ديال مؤسسة رئاسة الحكومة.
فهذه الوضعية اآلن ديال هاذ القطاع ،أما بالنسبة للشركات ديال
الهندسة السياحية فهي من األداة ديال األدوات ديال التفعيل ومواكبة
االستثمار ديال اللي كاين في هاذ القطاع ديال السياحة ،احنا مقبلين
على وضع إستراتجية جديدة لتفعيل هاذ االستراتيجيات اللي بقت
متوقفة ،لخلق أدوات جديدة لدعم االستثمار ،لخلق مدونة خاصة
لالستثمار في هاذ القطاع ديال السياحة ،لخلق كذلك أدوات إنجازية،
إضافية بشراكة مع الجهات ديال اململكة ،ألن هاذ الرؤية ديال 2020
مركزة باألساس على هاذ التشارك وعلى هاذ التفاعل ما بين القطاع
ديال السياحة املركزي والجهات اللي عندها دور كبير كتلعبو في هاذ
القطاع ديال التنمية السياحية.
املؤشرات اللي كنعرفو اليوم مؤشرات إيجابية ،واحنا مقتنعين أننا
خاصنا نفعلوأكثرهاذ الدينامكية السياحية ديال بالدنا نظرا للمؤهالت
اللي عندنا ،ونظرا لإلمكانيات اللي خاصنا نجندها اليوم باش نكونوا في
املستوى ديال هاذ التحديات ديال هاذ القطاع الحيوي األسا�سي لكل
واحد فينا خاص يشعر باملسؤولية في تتبع هاذ القطاع ،في مواكبة هذا
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القطاع ال على مستوى الحكومة وعلى مستوى البرملان.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
وأعطي الكلمة لوزارة التربية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،في حدود  11دقيقة ،تفضل السيد الوزير.
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منذ عدة سنوات ،وليس برسم سنة دراسية واحدة ،كما أن حوالي ثلثي
هذه املؤسسات عبارة عن فرعيات مدرسية ،ومن جهة أخرى تجدر
اإلشارة أن األسباب الرئيسية إلغالق ترجع أساس إلى النقص املسجل
في عدد التالميذ في بعض األوساط الحضرية وإلى الحركية السكانية،
وقد تم حث األكاديميات الجهوية من خالل مراسلة وزارية على القيام
بجرد شامل للحجرات الدراسية الغير الصالحة لالستعمال املتواجدة
بالفرعيات املدرسية ،وعلى التخلص منها بشكل نهائي ،وبخصوص
املؤسسات األخرى الفارغة فالوزارة بصدد التفكير في كيفية استغاللها
من خالل مشاريع تربوية سيتم تحديدها.

السيد العربي بنشيخ ،كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية 
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي مكلفا بالتكوين
وبخصوص املالحظة املتعلقة باالكتظاظ في املؤسسة التعليمية
املنهي:
أكثر من  40تلميذ في القسم ،تعمل الوزارة على القضاء على هذه
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارين،
األجوبة التي أتشرف بإعطائها لكم في ما يخص التقريرمجلس األعلى
للحسابات ،والتدابير كذلك التي اتخذتها الوزارة في ما يخص توصيات
هاذ التقريروإعطائكم كذلك بعض األجوبة في ما يخص التساؤالت التي
وضعها السيدات والسادة املستشارين.
بداية أود أن أعبرلكم عن شكري على برمجة هذه الجلسة املخصصة
ملناقشة العرض الذي تقدم به السيد الرئيس األول للمجلس األعلى
للحسابات ،حول أعمال املحاكم املالية بتاريخ  4يوليوز  ،2017وعلى
إتاحة هذه الفرصة لتقديم ما تقوم به الوزارة من أجل تفعيل توصيات
املجلس األعلى املوقرالذي نعتبرها مدخال لتحسين مقاربات اشتغالنا في
العديد من املجاالت واالرتقاء بحكامة املنظومة.

الظاهرة برسم الدخول املدر�سي املقبل الذي سيتم تنظيمه وفق املعايير
التالية:
 30تلميذ بالقسم كحد أق�صى بالنسبة بالسنة األولى ابتدائي؛
 40تلميذ بالقسم كحد أق�صى بباقي املستويات االبتدائي والثانوي؛

أقل من  30تلميذ بالقسم مشترك وبمستويين فقط ،يعني ما
غاديش يبقاوا  3املستويات أو  4أو  5أو  6ابتداء من الدخول املدر�سي
إن شاء هللا.
أما فيما يتعلق بمقاربة الوزارة في تفعيل توصيات واقتراحات
املجلس األعلى للحسابات فهي ترتكز على مجموعة من التدابير
واإلجراءات التي تتمحور حول ما يلي:
الوزارة بصدد تفعيل برنامج لتأهيل املؤسسات التعليمية
والداخليات املدرسية لتحسين ظروف استقبال التالميذ ،ويبلغ عدد
املؤسسات املبرمجة للتأهيل استعدادا للدخول املدر�سي املقبل ،إن
شاء هللا ،ما مجموعه  15715مؤسسة تعليمية؛

فيما يتعلق بقطاع التربية الوطنية بخصوص ظروف تهييئ
وسير الدخول املدر�سي  ،2017-2016فبخصوص وجود فائض من
املدرسين  14055مدرس في نفس الوقت الذي تشكوا فيه املنظومة
من خصاص  16700مدرسا ،فإن جزءا من هذا الفائض يهم الحاالت
التي يصعب إعادة انتشارها إما لعدم تجانس املواد الذي يوجد فيها
الفائض والخصاص أو لصعوبة إعادة االنتشار الجغرافي ،وقد عملت
الوزارة في إطار تدبير الحركة االنتقالية التعليمية هذه السنة على أخذ
هذا املوضوع بعين االعتبار ،وللتذكير فتم تقليص عدد  14000في
إطار هاذ الحركة االنتقالية تم تقليص العدد من  14055مدرسا إلى
 2589واتخذت الوزارة التدابير للحد من هذه الظاهرة في أفق السنتين
املقبلتين إن شاء هللا.

العمل على تطوير وإناء املساطر املرتبطة بطلبات إحداث وإغالق
املؤسسات التعليمية وبتدقيق توطينها باالعتماد على مجموعة من
املعاييرالتي تسمح بالتوطين األنسب واألكثرنجاعة لهذه املؤسسات؛

أما بخصوص املالحظة املتعلقة لعدم ترشيد االستغالل ،املؤسسة
التعليمية خاصة من خالل إغالق  1092مؤسسة تعليمية بما في ذلك
الفرعيات و 9103حجرة ،فتجدراإلشارة إلى أن عددا من هذه املؤسسات
التعليمية املغلقة يشمل مجموع املؤسسات التعليمية التي تم إغالقها

رابعا ،العمل على اعتماد التخطيط التربوي املعتمد السنوات
لتحديد الحاجيات املستقبلية من املوارد البشرية ،سواء تعلق األمر
باألطر التربوية أو اإلدارية ،العمل على إعداد منظومة معلوماتية لتدبير
وتتبع برامج الدعم االجتماعي لتحسين فعالية ونجاعة هذا البرنامج؛

كما أنها بصدد إعادة تجهيز الحجرات الدراسية ،بما مجموعه
 350000طاولة 146000 ،صبورة و 146500مكتب لألساتذة ،تغطية
الخصاص املسجل في املوارد البشرية من خالل توظيف ما يناهز24000
أستاذة وأستاذ بموجب عقود ،حيث تم االنتهاء من العمليات املرتبطة
بالتوظيف وانطلقت الدورة األولى من التكوين الحضوري للمعنيين
باألمرعلى الصعيد العديد من األكاديميات؛
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كذلك تعزيزصالحيات األكاديميات في مجال تدبيراملوارد البشرية من
خالل إصدار قرارات جديدة لتفويض االختصاص وتفويض اإلمضاء،
مؤرخة في  28أبريل  ،2017تم بموجبها تمكين مديري األكاديميات من
جميع التصرفات أو الوثائق املتعلقة باملوظفين التابعين لهم ما عدا
بعض املساطر ذات الطابع املركزي ،كالترقية باالختيار أو التوظيف أو
الترقية عن طريق االمتحان واإللحاق.
أما بخصوص التدابير التي لها طابع إستراتيجي فهي تتعلق أساسا
بإرساء نظام معلوماتي مندمج في مجال تدبير املوارد البشرية والخريطة
املدرسية وتحسين ظروف إطعام وإيواء ونقل التالميذ املستفيدين
من الدعم االجتماعي ،ومراجعة نظام االستهداف من برامج الدعم
االجتماعي.
وبخصوص تفعيل توصيات املجلس األعلى للحسابات املتعلقة
بتدبير العتاد الديداكتيكي واملواد الكيميائية ،فمباشرة بعد التوصل
بمذكرة االستعجالية الصادرة عن السيد الرئيس األول للمجلس األعلى
للحسابات في املوضوع ،وضعت الوزارة مقاربة للتدخل تتمحور حول 5
خطوات إجرائية:
الخطوة األولى التواصل والتقاسم ،تم عقد لقاءات للتواصل
والتقاسم حول موضوع مع املصالح املركزية املعنية واألكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين ألجل تحديد الصيغ املناسبة لألجرأة وتفعيل
التوصيات واقتراحات املجلس األعلى للحسابات؛
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بتعاون مع املصالح املختصة ،وقد تم تأطيرهذه العملية بمذكرة وزارية
كذلك ،كما تم التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والدرك امللكي
بشأن توفيرالدعم التقني املتخصص من أجل تأمين العمليات املرتبطة
بالتخلص من النفايات الكيماوية ،وقد قامت جل األكاديميات الجهوية
بإنجازمختلف املراحل واإلجراءات املرتبطة بهذه العملية؛
الخطوة الخامسة مراقبة وتتبع تفعيل التوصيات واالقتراحات،
لهذا الغرض ستعمل املفتشية العامة بقطبيها في مستهل الدخول
املدر�سي املقبل على تتبع وتفعيل التوصيات واالقتراحات الواردة في
املذكرة االستعجالية للمجلس األعلى للحسابات وتقارير املتفشيتين
العاملتين بخصوص تدبير العتاد الديداكتيكي واملواد الكيمائية ،ومن
جهة أخرى فقد اتخذت الوزارة مجموعة من اإلجراءات التأديبية في
حق املدبرين الذين تثبت مسؤوليتهم على التجاوزات التي تم رصدها.
فيما يتعلق بالتكوين املنهي في مجال التخطيط عرض التكوين فإن
الوزارة تعمل على وضع نظام مندمج لتحديد الحاجيات االقتصادية
واالجتماعية للتكوين وبناء عرض التكوين املنهي باعتماد منهجية
تشاركية يكون فيها املهنيون دور أسا�سي ،وسيوكل للجهات الدور
املحوري في إعداد الخريطة الجهوية للعرض الحالي والتوقع للتكوين
املنهي.
ومن أجل تحسين جاذبية التكوين املنهي للشباب فقد تم في بداية
سنة  2016إعداد دورية في شان تنظيم التوجيه املنهي الذي يشمل ألول
مرة املسارات املهنية وجميع أسالك التكوين املنهي ولم يعد يقتصر على
مستويي التخصص والتأهيل كما كان في السنوات السابقة...

الخطوة الثانية التأطير اإلداري واإلجرائي ،إصدار مذكرة
تأطيرية وإجرائية تحدد التوجيهات العامة املؤطرة مللف تدبير العتاد
الديداكتيكي واملواد الكيماوية وفق منظور يستحضر كل املراحل
األساسية لهذا املجال انطالقا من تحديد دقيق للحاجيات وضبط
وتحصين عملية االقتناء وتنظيم العمليات املتعلقة باالستالم والجرد
والتوزيع والتخزين للوصول إلى االرتقاء باالستعمال األمثل لهذه املعدات
وصيانتها والتخلص من املتال�شي منها وفق القوانين والتنظيمات الجاري
بها العمل.

شكرا السيد الوزير ،آسف عن املقاطعة نظرا النتهاء الوقت.
الكلمة األخيرة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات يلقيها كاتب الدولة املكلف بالتنمية القروية واملياه
والغابات.

كما قامت الوزارة بإعادة مذكرة تفصيلية ملذكرة اإلطار إلى جانب
تحضيردفترمساطرتدبيرالوسائل التعليمية ،كما سيتم خالل الدخول
املدر�سي املقبل إن شاء هللا تحيين صنافة العتاد الديداكتيكي؛

السيد حمو أوحلي ،كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات املكلف بالتنمية 
القروية واملياه والغابات:

الخطوة الثالثة املواكبة والتتبع والتقييم ،إحداث لجنة وطنية
للسهر على املواكبة والتتبع والتقييم املستمر مللف العتاد الديداكتيكي
تضم في عضويتها املديريات املركزية ذات العالقة واألكاديميات الجهوية
للتربية والتكوين ،والعمل على إعداد تقارير سنوية تعرض أهم نقاط
القوة ونقاط الضعف وتقترح البدائل لترفع إلى السيد الوزير؛

السيد الرئيس املحترم.
السيدين الوزيرين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
بعد اإلذن ديالكم أنا غادي نطرق لجوج نقط اللي جات في التقرير
ديال املجلس األعلى للحسابات ،أوال في ما يخص الحكامة ديال صندوق
التنمية القروية واملناطق الجبلية.

الخطوة الرابعة التخلص من املواد الكيماوية ،تشكيل لجنة جهوية
وإقليمية مختصة يعهد إليها بجرد املواد الكيماوية املتوفرة وشروط
تخزينها واتخاذ اإلجراءات الضرورية للتخلص من املنتهية صالحيتها

السيد رئيس الجلسة:

وثانيا في ما يخص تدبيراملصاريف ديال هاذ الصندوق.
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أوال ،في النقطة ديال الحكامة ،هاذ الصندوق هذا مر بمراحل عدة
من  2005بطبيعة الحال إلى  ،2015يعني الفترة اللي كيشملها التقرير،
إلى غاية  2008هناك مصالح ديال رئاسة الحكومة اللي كانت كتقوم
بتخصيص حصة ديال  %60لوزارة الفالحة و %40لوزارة التعمير
وإعداد التراب الوطني ،بعد  2012تمت مباشرة اقتراح سياسة التنمية
القروية من طرف وزارة الفالحة ،آنذاك الحكامة يعني تحسنت شيئا
ما بإخراج للوجود لجنة بين وزارية اللي تهتم بهاذ املوضوع هذا وكذلك
املديريات املكلفة بالتنمية القروية بوزارة الفالحة ،ولكن يعني تماشيا
مع توصيات ديال القاضيات والقضاة ديال املجلس األعلى للحسابات
وكذلك تراكما للتجارب اللي وزارة الفالحة في هاذ امليدان كان تغيير
جذري في ما يخص الحكامة ابتداء من  ،2016والسيما طبقا للقانون
املالي ديال هذيك السنة اللي عطت التنسيق لوزير الفالحة في ما يخص
تدبيراملوارد ديال صندوق التنمية البشرية.
إذن هاذ الحكامة تغيرت تغيير آخر وأخذت واحد املقاربة جديدة
جدا ،بحيث ألنه تيكون البرامج كتصدر جهويا بشراكة ديال الجميع،
هناك كذلك ما يمكن لي نثير االنتباه أنه كاينة نقطتين أساسيتين في
هاذ التدبير:
أوال ،كما جاء في التوصيات ديال املجلس ،التشارك بطبيعة الحال
كاين التشارك ديال الوزارات املعنية يعني وزارة التعليم ،وزارة الصحة،
وزارة التجهيز ووزارة الفالحة ،زيادة على صندوق التنمية القروية
وكذلك  %40ديال املساهمة ديال املجالس الجهوية واملكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح للشرب واملبادرة للتنمية البشرية ،يعني هاذو
كلهم تيلتقيوا في هاذ البرامج اللي تتخضع لواحد االلتقائية ،هذا املبدأ
الثاني وتيتم التوافق عيها محليا ثم آنذاك تيجيوا البرامج على الصعيد
الوطني لتثمينها وإلى كان �شي تحكيم معين تيكون على صعيد هاذ اللجنة
هاذي الوطنية وتنطلق من طبيعة الحال املشاريع فيما بعد ،فبالتالي
تنظنو احنايا املسؤولين على القطاع ،أننا استجبنا للتوصيات ديال
املجلس األعلى للحسابات ،هذا إذن فيما يخص الحكامة.
فيما يخص تدبير املوارد ،يعني تيجي كثير بأنه هو املوارد غير
مستعملة ،وهذا غير صحيح ،وغادي نعطيكم األرقام يعني من 2008
إلى  2016هناك  6.4ديال املاليير ديال الدراهم اللي هي توصل بها
الصندوق عوض  8.3املتوقعة ،وبالتالي تتشوفوا بان تقريبا  %25ديال
االعتمادات ما توصلش بها الصندوق ،وبالتالي ما يمكنش يتقال لنا
راكم ما استعملتوش هاذ املوارد هاذو لصالح الفئات املستهدفة ،إذن
 25مشات ،اللي يمكن لي نقول لكم إلى أفق  2014جميع اإلعتمادات
تصرفات ،وتصرفات يعني ،أنا غادي نقول لكم فاش بالضبط؟
أوال في مواجهة الهشاشة في العالم القروي بصفة عامة ،يعني هاذ
االستهداف ال املجالي وال االجتماعي يعني هما الناس املحتاجين ،والناس
املحتاجين كيف تتعرفوا كلكم متواجدين أكثر في املجال القروي
والجبلي ،فإذن من  2000إلى غاية  2015اللي جاء في التقرير ،هناك
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األموال استعملت في مناطق الواحات ومناطق األركان تبعا لواحد
االتفاقية وقعت أمام صاحب الجاللة في الراشيدية ،وكذلك استعملت
هذه األموال في الفالحة التضامنية والسيما األشجاراملثمرة ،واستعملت
كذلك إلنجاز 2000كلم ديال الطرق واملسالك القروية.
وأخيرا استعملت بجانب التدخالت ديال مخطط املغرب األخضر،
استعملت ملحاربة آثار الجفاف ،وتتعرفوا أن الجفاف والسيما ديال
 2016هو أصعب جفاف عرفه املغرب ،بحيث أنه كان شامال وكان
في جميع املناطق وكان حادا جدا ،ولكن بهاذ التدخالت ديال القطاع
تم بطبيعة الحال صيانة املاشية بالخصوص ،وكذلك املسالك اللي
تتستعملوها لألنشطة الفالحية ،كما كذلك استعملت هاذ املسالك
في محاربة آثار الفيضانات اللي عرفها الغرب وعرفها كذلك املناطق
الجنوبية.
من اآلن فصاعدا تنتكلمو على  50مليار ،غادي نعطيكم بعض
التوضيحات فيما يخص هاذ  50مليار ،خاصنا نعرفو بأنه هو
الصندوق هو تيدبر فقط أقل من نصف ديال هاذ  50مليار ،بحيث
تيدبر واحد  10.5ديال املليارات اللي هما ديال التنمية القروية من اآلن
ملدة  7سنوات ،زد عليها واحد  12.8ديال مليار كتجي من القطاعات
الحكومية ،كيف قلت لكم التجهيز والصحة والتعليم والفالحة ،أما
املوارد ديال الجهات واملوارد ديال املكتب الوطني ديـ ــال املاء الصالح
للشرب والكهرب ـ ــاء واملوارد ديـ ـ ـ ــال ( )L’INDHهاذ املوارد هاذو كتصرف
مباشرة ،ولكن في إطار البرنامج املتفق عليه محليا ووطنيا ،إذن كنبقاو
دائما متشبثين بهذيك املبادئ ديال التشارك و ديال اإللتقائية باش
يمكن لنا نزيدو لألمام.
تنظن خذينا الطريق الصحيح اآلن في ما يخص هاذ صندوق التنمية
القروية ،وكنتمناو أنه نزيدو في خدمة املواطنين والسيما املواطنين
املحتاجين أكثرمن هاذ التنمية هاذ في املناطق القروية واملناطق الجبلية.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة.
شكرا للسادة والسيدات الوزراء واملستشارين البرملانيين على
مساهمتكم في هذا النقاش املثمر.
ورفعت الجلسة.
ملحق :املداخلة املكتوبة املسلمة لرئاسة الجلسة

 مداخلة الفريق الدستوري الديموقراطي االجتماعي:السيد الرئيس،
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السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،
السادة الوزراء،
السادة املستشارين،
يشرفنني أن أتدخل باسم الفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي ،في مناقشة عرض السيد الرئيس األول للمجلس األعلى
للحسابات حول أعمال املحاكم املالية أمام البرملان طبقا ملقتضيات
الفصل  148من الدستور.
وإننا في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي نعتبر هذه
املناقشة محطة دستورية تكرس مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة كما
نصت عليه فقرات الدستور ،كما نعتبرها وقفة تأمل حقيقية وعميقة
تتاح أمام املؤسسة التشريعية لالطالع على عمل املجلس األعلى
للحسابات ،ومن خالل ذلك توفير املعطيات الضرورية أمام البرملان
ملمارسة دوره الرقابي والتقييمي لتدبيرالشأن العام الوطني واملحلي ،من
خالل االطالع على النتائج واملالحظات التي خلصت إليها مهمات املجلس
األعلى للحسابات واملجالس الجهوية ،وهي الخالصات التي نعتبرها ذات
أهمية كبيرة في تحسين وترشيد التدبيرالعمومي.
والبد أن نسجل منذ البداية أن حصيلة أشغال املجلس األعلى
للحسابات تعتبرجد إيجابية جدا ،بما في ذلك من نتائج مهمات املجالس
الجهوية ،بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي يواجهها املجلس من حيث
اتساع مجاالت وتعدد وكثرة املؤسسات الوطنية والجهوية املشمولة
بالرقابة ونقص املوارد البشرية ومحدودية املوارد املالية للمجلس،
مما يجعل السيد الرئيس األول للمجلس وكل القضاة العاملين به
أمام مهمات صعبة وشاقة ومجهودات مضنية ،وهذا ما يستدعي في
هذه املناسبة اإللحاح على تقوية وتعزيز دور املجلس األعلى للحسابات
واملجالس الجهوية بتوفير اإلمكانيات البشرية واملالية ،لتمكينه من
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إنجازمهامه والقيام بدوره ضمن مؤسسات الحكامة.
السيد الرئيس،
السيد الرئيس األول،
السادة الوزراء،
السادة املستشارين،
نحن كبرملان ،وبمنطوق الفقرة األخيرة من الفصل الثامن واألربعون
بعد املائة من الدستور ،نناقش عرض السيد الرئيس األول للمجلس،
عن أعمال املجلس وال يحق لنا دستوريا مناقشة مضامين التقرير
الصادر عن املجلس األعلى للحسابات ،وال يحق لنا الغوص في مضمون
التقارير ،فللمجلس األعلى الحق في اتخاذ القرارات بشأنها أن شأن
املخالفات املثبتة أو إحالتها على وزير العدل في حالة األفعال التي
تستوجب عقوبات جنائية.
وألجله ،فإن دورنا محدد دستوريا في مناقشة العرض وليس
مضامين التقارير ،وهذا ما نعتبره عين العقل حتى ال يتحول البرملان من
دور الرقابة على السلطة التنفيذية إلى دور املوجه ملؤسسات الرقابة
والحكامة أو املتدخل في صالحيات السلطة القضائية ،وألجل اإلنصاف
كذلك ،فإن البرملان ال يتوفر على الوسائل القانونية والبشرية واملادية
لتقييم تقارير املجلس األعلى للحسابات بل له أن يستأنس بها ويطلع
عليها ويستعين بها في ممارسة أدواره الدستورية في املساءلة واملراقبة
على تدبيرالشأن العام الوطني واملحلي.
فإننا ،في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي والتزاما بهذه
املقتضيات ،نكتفي بالتنويه بمضامين التقرير ،وننوه أيضا بمضامين
العرض الذي تقدم به السيد الرئيس األول.
والسالم عليكم ورحمة هللا.
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محضر الجلسة العاشرة بعد املائة
التاريخ :األربعاء  9ذو القعدة  2( 1438غشت .)2017
الرئاسة :املستشار السيد عبد القادر سالمة ،الخليفة الرابع لرئيس
املجلس.
التوقيت :ثالث ساعات واثنتان وخمسون دقيقة ،إبتداء من الساعة
الثالثة والدقيقة الثامنة والثالثين مساء.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:
 -1مشروع قانون رقم  03.17يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة
بأديس أبابا في  19نوفمبر ،2016بين اململكة املغربية وجمهورية إثيوبيا
الفيدرالية الديمقراطية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي
في ميدان الضرائب على الدخل؛
 -2مشروع قانون رقم  04.17يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بأديس
أبابا في  19نوفمبر 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بشأن التشجيع والحماية املتبادلة
لالستثمارات؛
 -3مشروع قانون رقم  05.17يوافق بموجبه على االتفاق بشأن خدمات
النقل الجوي املوقع بأديس أبابا في  19نوفمبر 2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية؛
 -4مشروع قانون رقم  06.17يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة
بكيغالي في  19أكتوبر  2016بين اململكة املغربية وجمهورية رواندا
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على
الدخل؛
 -5مشروع قانون رقم  07.17يوافق بموجبه على االتفاق املوقع
بكيغالي في  19أكتوبر 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جنوب
جمهورية رواندا ،بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات؛
 -6مشروع قانون رقم  08.17يوافق بموجبه على االتفاق بشأن
الخدمات الجوية املوقعة بكيغالي في  19أكتوبر  2016بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا؛
 -7مشروع قانون  09.17يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة
بأنتناناريفو في  21نوفمبر  2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة
جمهورية مدغشقر لتجنب االزدواج الضريبي ومنع الهرب الضريبي في
ميدان الضرائب على الدخل؛
 -8مشروع قانون رقم  10.17يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال
الصيد البحري وتربية األحياء البحرية املوقع بأنتناناريفو في  21نوفمبر
 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر؛
 -9مشروع قانون رقم  11.17يوافق بموجبه على االتفاق بشأن
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الخدمات الجوية املوقعة بدار السالم في  24أكتوبر  2016بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية تنزانيا املتحدة؛
 -10مشروع قانون رقم  12.17يوافق بموجبه على االتفاق الثنائي
بشأن الخدمات الجوية املوقعة بأبوجا في  2ديسمبر  2016بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية؛
 -11مشروع قانون رقم  13.17يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في
ميدان الصيد البحري املوقعة بأبوجا في  2دجنبر  2016بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجريا الفيدرالية؛
 -12مشروع قانون رقم  14.17يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم بشأن
تعزيز التجارة املوقعة بأديس أبابا في  19نوفمبر  2016بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية؛
 -13مشروع قانون رقم  15.17يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في
املجال األمني املوقع بكيغالي في  19أكتوبر  2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية رواندا؛
 -14مشروع قانون رقم  17.17يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بأبوجا
في  3ديسمبر  2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
نيجيريا الفيدرالية بشأن اإلنعاش والحماية املتبادلة لالستثمارات؛
 -15مشروع قانون رقم  28.17يوافق بموجبه على البروتوكول حول
إنشاء مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي املعتمد بدوربان
(جنوب أفريقيا) في  9يوليو 2002؛
 -16مشروع قانون رقم  29.17يوافق بموجبه على بروتوكول املعاهدة
املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية بشأن البرملان األفريقي
املعتمد بمدينة سرت (ليبيا) في  2مارس 2001؛
 -17مشروع قانون رقم  34.17يوافق بموجبه على املعاهدة املؤسسة
للجماعة االقتصادية اإلفريقية املعتمدة بأبوجا (نيجيريا) في  3يونيو
 1991من قبل الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية التي حل
محلها االتحاد اإلفريقي؛
 -18مشروع قانون رقم  20.17يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون
رقم  2.16.814في  28ذي الحجة  30( ،1437سبتمبر  )2016املتعلق
بإخضاع العاملين باملديرية العامة للوقاية املدينة لقواعد االنضباط
العسكري؛
 -19مشروع قانون رقم  60.16تحدث بموجبه الوكالة املغربية لتنمية
االستثمارات والصادرات؛
 -20مشروع قانون رقم  65.15يتعلق بمؤسسة الرعاية االجتماعية؛
 -21مشروع قانون رقم  79.14يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل
أشكال التمييز؛
 -22مشروع قانون رقم  99.15بإحداث نظام املعاشات لفائدة فئات
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املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا؛

جمهورية مدغشقر لتجنب االزدواج الضريبي ومنع الهرب الضريبي في
ميدان الضرائب على الدخل؛

 -23مشروع قانون  33.17يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية
املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للمملكة لدى محكمة النقض بصفته
رئيسا للنيابة العامة وسن قواعد التنظيم لرئاسة النيابة العامة.

 -8مشروع قانون رقم  10.17يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال
الصيد البحري وتربية األحياء البحرية املوقع بأنتناناريفو في  21نوفمبر
 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية مدغشقر؛

املستشار السيد عبد القادرسالمة ،رئيس الجلسة:

 -9مشروع قانون رقم  11.17يوافق بموجبه على االتفاق بشأن
الخدمات الجوية املوقعة بدار السالم في  24أكتوبر  2016بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية تنزانيا املتحدة؛

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا وآله
وصحبه.
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
أخواتي ،إخواني املستشارين املحترمين،
أعلن عن ابتداء الجلسة التشريعية ،ونخصص هذه الجلسة
للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:
 -1مشروع قانون رقم  03.17يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة
بأديس أبابا في  19نوفمبر ،2016بين اململكة املغربية وجمهورية إثيوبيا
الفيدرالية الديمقراطية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي
في ميدان الضرائب على الدخل؛
 -2مشروع قانون رقم  04.17يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بأديس
أبابا في  19نوفمبر 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بشأن التشجيع والحماية املتبادلة
لالستثمارات؛
 -3مشروع قانون رقم  05.17يوافق بموجبه على االتفاق بشأن خدمات
النقل الجوي املوقع بأديس أبابا في  19نوفمبر 2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية؛
 -4مشروع قانون رقم  06.17يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة
بكيغالي في  19أكتوبر  2016بين اململكة املغربية وجمهورية رواندا
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على
الدخل؛
 -5مشروع قانون رقم  07.17يوافق بموجبه على االتفاق املوقع
بكيغالي في  19أكتوبر 2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جنوب
جمهورية رواندا ،بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات؛
 -6مشروع قانون رقم  08.17يوافق بموجبه على االتفاق بشأن
الخدمات الجوية املوقعة بكيغالي في  19أكتوبر  2016بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية رواندا؛
 -7مشروع قانون  09.17يوافق بموجبه على االتفاقية املوقعة
بأنتناناريفو في  21نوفمبر  2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة

 -10مشروع قانون رقم  12.17يوافق بموجبه على االتفاق الثنائي
بشأن الخدمات الجوية املوقعة بأبوجا في  2ديسمبر  2016بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية؛
 -11مشروع قانون رقم  13.17يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في
ميدان الصيد البحري املوقعة بأبوجا في  2دجنبر  2016بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية نيجريا الفيدرالية؛
 -12مشروع قانون رقم  14.17يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم بشأن
تعزيز التجارة املوقعة بأديس أبابا في  19نوفمبر  2016بين حكومة
اململكة املغربية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية؛
 -13مشروع قانون رقم  15.17يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في
املجال األمني املوقع بكيغالي في  19أكتوبر  2016بين حكومة اململكة
املغربية وحكومة جمهورية رواندا؛
 -14مشروع قانون رقم  17.17يوافق بموجبه على االتفاق املوقع بأبوجا
في  3ديسمبر  2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية
نيجيريا الفيدرالية بشأن اإلنعاش والحماية املتبادلة لالستثمارات؛
 -15مشروع قانون رقم  28.17يوافق بموجبه على البروتوكول حول
إنشاء مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي املعتمد بدوربان
(جنوب أفريقيا) في  9يوليو 2002؛
 -16مشروع قانون رقم  29.17يوافق بموجبه على بروتوكول املعاهدة
املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية بشأن البرملان األفريقي
املعتمد بمدينة سرت (ليبيا) في  2مارس 2001؛
 -17مشروع قانون رقم  34.17يوافق بموجبه على املعاهدة املؤسسة
للجماعة االقتصادية اإلفريقية املعتمدة بأبوجا (نيجيريا) في  3يونيو
 1991من قبل الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية التي حل
محلها االتحاد اإلفريقي؛
 -18مشروع قانون رقم  20.17يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون
رقم  2.16.814في  28ذي الحجة  30( ،1437سبتمبر  )2016املتعلق
بإخضاع العاملين باملديرية العامة للوقاية املدينة لقواعد االنضباط
العسكري؛
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 -19مشروع قانون رقم  60.16تحدث بموجبه الوكالة املغربية لتنمية
االستثمارات والصادرات؛
 -20مشروع قانون رقم  65.15يتعلق بمؤسسة الرعاية االجتماعية؛
 -21مشروع قانون رقم  79.14يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل
أشكال التمييز؛
 -22مشروع قانون رقم  99.15بإحداث نظام املعاشات لفائدة فئات
املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا؛
 ،23وأخيرا ،مشروع قانون  33.17يتعلق بنقل اختصاصات
السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للمملكة لدى
محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وسن قواعد التنظيم
لرئاسة النيابة العامة.
وقبل الشروع في مناقشة النصوص التي تليتها عليكم ،أود أن أتقدم
باسم املجلس بالشكر لجميع رؤساء الفرق وملقرريها ولكافة أعضائها
على املجهود الجبارالذي بذلوه وهم يهيئون لنا هذه النصوص.
وكذلك إلى أعضاء الحكومة الذين ساهموا بدور فعال إلنجاز هذه
النصوص التي نحن اآلن بصدد دراستها.
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
نستهل جدول عمال هذه الجلسة بالدراسة والتصويت على مشاريع
القوانين التي يوافق بموجبها على االتفاقيات الدولية التالية ،وعددها
 17اتفاقية والتي ذكرتها آنفا ،واملحالة جميعا على املجلس من أجل
التصويت والدراسة ،والتي أحليت علينا من مجلس النواب طبعا.
تفضل.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
السيد الرئيس،
نقطة نظام إذا سمحتم ،مع تشكراتي للسادة الوزراء وتحياتي
لألخوات واإلخوة املستشارين.
نحن اليوم في ارتباك كبير من أمرنا ،حيث أن مجلسنا املوقر كان
قد برمج وخصوصا لجنة املالية ،برمجت اجتماعا مهما جدا لدراسة
ومناقشة املشروع  82.16والقا�ضي بتصفية السنة املالية.
كذلك كان مقررا بحضور السيد وزير املالية أن نناقش مشروع
قانون املالية لسنة .2018
كل هذا تزامن مع عقد اجتماع دورتنا التشريعية هاته ،فأين
سنتجه اليوم ،هل سنحضراللجنة الدائمة أم نحضرهنا؟
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هذا االرتباك وهذا التلخبط جعلنا في حيرة من أمرنا ،والواجب
الوطني جعلنا نتشبث بالحضور هنا مرغمين ،رغم أن السيد الوزيركان
قد أعد برنامجا خاصا ،أقصد وزير املالية ،ملناقشة القانون السالف
الذكر.
فأرجو من الرئاسة أن تأخذ بعين االعتبار هذا النوع من املمارسة،
ألن لجنة املالية قد شعرت باستخفاف ،وعبد ربه إضافة لرئيس
الفريق عضو في لجنة املالية ،أجد نف�سي هل سأحضرفي لجنة املالية أم
سأحضرالجلسة التشريعية؟
كل القوانين التي ستبرمج وستناقش وسيتم التصويت عليها قوانين
ذات األهمية بمكان ،ال نستخف بأي قانون ،سيما ونحن متأخرين
بالنسبة لكبح نشاط وعمل الحكومة ،وحتى ال ننعت كذلك بأننا
نؤخر أو نقوم بتعثر البرنامج الحكومي ،ها نحن اليوم نجلس للمناقشة
والتصويت على القوانين التي تشرفتم بذكرها ،سنكون في مستوى
الحدث تطلعا لخدمة املواطن وخدمة الوطن املغربي ،غير أننا نأسف
ونأسف كثيرا لهذا االرتجال وهذا االرتباك الذي أثر في نشاطنا وفي
عملنا ،هل سيدخل في نطاق املحاسبة أم سيدخل في أي باب؟
هذا االرتباك نرجو أن ال يتكرر ،سيما ونحن على وشك وداع هذه
الدورة الخريفية ،نأمل من املجلس بمكتبه أن يعيد النظر في هذا
التنظيم.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
أوال اللي ابغيت نأكد لك ليس هناك أي استخفاف لشخص وخاصة
للسيد الرئيس وللجنة ،احنا عارفين بأن لجنة املالية ،الوقت اللي
كتضيع واملجهودات الجبارة اللي كيبذل رئيس اللجنة وال األعضاء كافة
أنت منهم وأنا كذلك عضو في لجنة املالية ،وأنا أقدراملجهودات الجبارة
اللي كيبذلوا ،كيبقاو أحيانا حتى ل  3الليل باش يوجودوا لنا النصوص
التشريعية.
أنا ما كانش هناك نية سيئة ،هذا املوضوع اللي جبدتي اآلن راه
رئيس اللجنة دار نقطة نظام في جلسة سابقة وجاوبتو ،وكذلك ندوة
الرؤساء ،درتو هذه املالحظات ،وما�شي هناك استخفاف ،غير الضغط
الوقتي الزمني ألن املجلس ابغينا أوال الدستور ،تتعرفوا بلي شكون
كدير البرنامج ديال الجلسات العامة هو املكتب ،ولكن رغم ذلك راه
شاورنا أعضاء ندوة الرؤساء ،كنتم حاضرين كاملين ،وابغينا هاذ
نهاية الجلسة باش نوجودو واحد املجموعة ديال القوانين اللي غادي
تشهد لكم جميعا باملجلس ،واحنا اخذيناها ألنه إذا اليوم صوتنا على
هذه املجموعة كاين القوانين اللي غادي يرجعوا للغرفة األولى ،وحتى
نعطيوهم االثنين والثالثاء واألربعاء باش يخدموا فيه باش يكون جاهز
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هذه السنة ،ما كاين استخفاف ،ما كاين والو ،احنا نعترف بالدور
الجبار الذي تقوم به اللجنة وخاص الرئيس وكافة األعضاء ،وبالتالي
هذا املوضوع اللي نطلب منكم وهو ندوزوه ليس إال.
نقطة نظام هللا ير�ضي عليك واش نقطة نظام في هاذ ال�شي؟ تفضل.

املستشار السيد النعم ميارة:
شكرا السيد الرئيس.
أنا غيرعلى ما أظن اللي من حقو يبرمج الجلسات وطبيعة الجلسات
هو ندوة الرؤساء وليس مكتب املجلس.
ثانيا ،القانون الداخلي أعطى الحق للجنة على أنها ،وهذا برنامج
ديال اللجنة كان منذ  10أيام وهومبرمج ،لست أدري واش احنا متعطلين
بزاف باش نجو ونديرو جلسة ديـ ــال ( )cocotte minuteهذه القوانين
مهمة جدا ولكن مهم كذلك استعمال الزمن ديالنا كبرملانيين باش نكونو
في أريحية على أساس نقدرو نبرمجو ونحترمو اشتغال اللجنة ،ألنه ما
يمكنش يكون مجلس بدون اشتغال حقيقي ديال اللجن وما نسفهوش
عمل اللجن.
احنا مسؤولين جميعا .أحمل املسؤولية للجميع.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد غادي نحيل عليك وغادي نقرا عليك الفصل  82من
الدستور ،إيوا إذا بغيتي ألنه ..شكون اللي طلب نقطة نظام؟ ياله.
شوف هللا ير�ضي عليكم إذا كنا غادي نفتحو نقط نظام راه ما
غادي نديرو والو ،تفضل.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
السيد الرئيس،
فعال املكتب له الحق في أن يبرمج الجلسات العامة ،لكن ردكم
السيد الرئيس الذي سمعناه هو أنكم تقولون لنا الجلسة العامة
برمجت ولجنة املالية فلتذهب إلى الجحيم ،سيروا حضروا في لجنة
املالية وما تحضروش هنا ،بمعنى احنا انضبطنا واللجنة ديال املالية
اللي كانت غتنعقد دابا ما عقدناهاش ،وجينا باش نحضرو للجلسة
العامة على أساس أن فيها قوانين مهمة وقوانين تستحق ،ولكن يجب
أخذ بعين االعتبار أشغال اللجان أيضا ،ألنه ال يعقل أيضا أن املكتب
يبدا يشتغل وكأنه بوحدو اللي كاين.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
اسمحوا لي غير أنا ما ابغيتش ندخل فهاذ ( ،)polémiqueاملكتب
فيه واحد كيمثلكم كان من الالزم يخبركم.
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شكرا.
على أي غاديين نستمرو ،تفضل.

املستشار السيد العربي املحر�شي:
السيد الرئيس املحترم،
السادة والسيدات الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة البرملانيين املحترمين،
السيد الرئيس،
في علمكم وفي علم السادة أعضاء املكتب وفي علم الجميع األسبوع
اللي فات هذه أكثر من  12يوم ناقشنا ونظرا للقانون ديال املناصفة
اللي كان مدرج في الجلسة ،تم االتفاق مع جميع أعضاء املكتب واحنا
تنعرفو باستثناء بعض املجموعات والنقابات اللي ما مثلينش في
املكتب ،والعضو ديال حزب االستقالل ممثل في املكتب ونائب الرئيس،
وتم االتفاق على أنه غنجمعو واحد املجموعة ديال القوانين وأنتم
حاضرين ،السيد الرئيس ،باش غنديروها في جلسة ما�شي يوم الثالثاء
اليوم املوالي ،وهاذي  12يوم باش اتفقنا عليها السيد الرئيس.
اليوم ،أنا ما افهمتش أشنو واقع باش نسفهو العمل ديال املكتب
واحنا كلنا جزء فيه ،كاع اإلخوان إلى كان هاذ العمل راه كل�شي ممثل
في هذا املكتب باستثناء اإلخوان اللي قلنا وتم االتفاق ،وتذاكرنا وقلنا
راه األسبوع اللي فات الثالثاء ما�شي ديال البارح ما غنبرمجوش هاذ
املشاريع القوانين تنبرمجوها فهاذ الجلسة اللي غتكون جلسة خاصة،
وتم االتفاق كذلك السيد الرئيس على أساس أنها غتجي مباشرة بعد
املناقشة مع السيد رئيس املجلس األعلى للحسابات.
ما معنى أن اليوم نجيو ونبقاو نتكلمو كالم ال أساس له من الصحة،
ما عندو حتى عالقة بالواقع ،احنا هاذ املوضوع هذا ناقشناه إلى �شي
فريق عضو املكتب ما بلغوش مسؤوليته ،أما العمل ديال املكتب عمل
جاد عمل منزه على العبث وعمل اللي تنقومو به ومشتركين فيه جميع
الفرق املمثلة في مجلس املستشارين ،وتنظن أن هاذ العمل راه عمل في
املستوى اللي تيشارك فيه الجميع بدون استثناء.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار ،ما غاديش نبقى ،يا هللا السيد الرئيس
تفضل.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
السيد الرئيس،
أظن أن زميلي املحترم األخ العربي لم يفهم صلب احتجاجنا ،نحن ال
نحتج على ما قام به املكتب ،فمكتب املجلس مكتب دستوريا تمثل فيه
جميع الفرق املشاركة واملكونة للمجلس حسب النسبية الدستورية
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املعروفة ،نحن ال نناقش هذا ،نناقش برمجة هذه الجلسة القيمة
املهمة مع احترامي لجميع اإلخوة جميع املكونات مع تزامن انعقاد اللجنة
الدائمة لجنة املالية ،فهذا االرتباك ،هذا العبث هو الذي نناقشه ،ال
نناقش البرمجة أنا متفق ،جد متفق مع األخ الزميل ديالي والصديق
ديالي ال�سي العربي املحر�شي ،ولكن نحن نناقش الجانب االرتجالي لهذا
املوضوع ،ال نناقش برمجة..
نعم قرر املكتب وبشرف ونمتثل لهذا القرار بأننا جمعنا جميع
القوانين لنناقشها.
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
السيد الرئيس ،الرسالة وصلت.

املستشار السيد رحال املكاوي:
إذن ،كنتمنى ،السيد الرئيس ،هاذ ال�شي ما يتعاودش ألن ما�شي
أول مرة ،تعمل هاذ ال�شي العام الفايت وتعاود دابا ،كنتمنى ما يبقاش
يتعاود ،وراه درنا اجتماع ديال املكتب هاذي قبل االجتماع غتوصلوا
بمراسلة في املوضوع.
والسالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس .آخرنقطة نظام هللا ير�ضي عليكم باش ندوزو
لجدول األعمال.

شكرا.
ونمر مباشرة إلى دراسة االتفاقيات والقوانين التي سمعتموها،
الكلمة للحكومة لتقديم املشاريع دفعة واحدة.

السيد الرئيس،
ما كنتش باغي نتدخل في الواقع ،ألنه درت البارح نقطة نظام وفي
االجتماع ديال ندوة الرؤساء عبرت على الرأي ديالي ،وإن كان في ندوة
الرؤساء لم يسمع إلى ما قلته في االجتماع.

السيدة منية بوستة ،كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي:

املستشار السيد رحال املكاوي:

بعض اإلخوة تدخلوا اليوم أعتقد أنه تدخلوا بصفتهم كمستشارين
ولهم الحق في ذلك ،ال يجب إقحام التمثيلية الحزبية في هذا املشكل،
هذا مشكل ديال لجنة املالية ،كان ممكن ربما في البداية ندير تدخل
بخصوص لجنة املالية ،ألن بعض اإلخوان تدخلوا كأعضاء في لجنة
املالية ،احنا هنا كنكملو بعضياتنا ،هذا العمل التشريعي اللي تنقومو
به دابا جاي ناتج من عمل ديال اللجان كتشتغل باش كنوصلو لهذه
املرحلة ديال الجلسة العامة ،وكان واحد املجهود تبذل وكاينة برمجة
باتفاق مع السادة الوزراء ،ألن فاش تتفق مع السيد الوزير على واحد
االجتماعات راه حتى هو كياخذ وخاصنا ناخذو بعين االعتبار هذا
املوضوع.
إذن وقع لنا من البارحة إلى اليوم مع الثانية عشرة ،والسيد وزير
املالية ما كيعرفش واش راه كاين غادي يدير �شي اجتماع وال ما كاينش،
حتى حاجة ما واضحة ،ما توضعاتش �شي حلول باينة ،فبالتالي هاذ
ال�شي كيكون فيه تشاور ،كون فيه غير تشاور ما كانش غادي يوقع هاذ
املشكل ،احنا ما �شي في موضوع كبير ولكن كيكبر فاش كيولي املكتب
إذا بغينا نرجعو للقانون راه نبقاو نحللو في القانون راه يحيل على ندوة
الرؤساء ،وكاين عمل اللجان حتى هو مضبوط ،وحتى إذا ابغينا نديرو
اإللغاء أو التقدم أو التأخير ديال اجتماعات ديال اللجنة راه عندها
ضوابط ديالها ،هاذ ال�شي املكتب ما فيها باس ،إذا ولى املكتب كيتكلم
مع رؤساء اللجان ألننا احنا كلنا راه احنا عضو واحد.

بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيدات والسادة أعضاء الحكومة،
بعد مصادقة البرملان املغربي على املعاهدة التأسيسية لالتحاد
اإلفريقي وعودة املغرب إلى أسرته املؤسسية اإلفريقية في إطاراستكمال
انضمام بالدنا ألجهزة االتحاد أصبح ضروريا تسريع وتيرة اإلجراءات
القانونية للمصادقة على النصوص املنظمة لهذه األجهزة ،وذلك
لتمكين مختلف اإلدارات واملؤسسات الوطنية من عضويتها واملشاركة
في أشغالها واالطالع باملهام وااللتزامات املترتبة عن ذلك.
وفي هاذ اإلطار أتشرف بأن أعرض على حضراتكم ثالث نصوص
تخص ثالث أجهزة ذات أولوية في املرحلة الحالية وهي:
 مجلس السلم واألمن؛ البرملان اإلفريقي؛ والجماعة االقتصادية اإلفريقية.فيما يتعلق األمربالنصوص التالية:
 برتوكول إنشاء مجلس السلم واألمن لالتحاد اإلفريقي؛ بروتوكول املعاهدة املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية بشأنالبرملان اإلفريقي؛
 -املعاهدة املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية.
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وفي البداية أود أن أطلعكم على الدالالت والغاية من مصادقة
املغرب على هذه النصوص.
فيما يخص بروتوكول إنشاء مجلس السلم واألمن لالتحاد
اإلفريقي ،تم التوقيع على هذا البروتوكول في الدورة العادية ملؤتمر
االتحاد اإلفريقي بدوربان ،جمهورية جنوب إفريقيا ،في  9يوليوز
 ،2002ودخل حيز التنفيذ في  26دجنبر  ،2003بعد املصادقة عليه من
طرف أغلبية األعضاء ،ويتم بموجبه إنشاء مجلس للسلم كجهاز دائم
لصنع القرارات بشن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل االتحاد،
وتمت املصادقة عليه من طرف  49دولة.
ويرتكز عمل مجلس السلم واألمن على املبادئ املنصوص عليها
في القانون التأسي�سي وميثاق األمم املتحدة واإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان وكذا على مبادئ التسوية السلمية للخالفات والنزاعات
واحترام وحدة وسيادة أرا�ضي الدول األعضاء وعدم التدخل من جانب
أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى وكذا احترام الحدود
املوروثة عند نيل االستقالل.
تتجلى أهمية هذا املجلس بالنسبة لبالدنا في كونه الجهاز املكلف
بالقضايا ذات الطبيعة األمنية ،مما يتوجب معه العمل على دعم
الجهود املبذولة من طرف الدول اإلفريقية للحيولة دون تردي األوضاع،
التي تهدد االستقالل الوطني ألية دولة.
كما سيمكن انضمام اململكة املغربية لهذا البرتوكول من الدفاع عن
القضية الوطنية وقطع الطريق أمام أعداء الوحدة الترابية ،خصوصا
في كل ما يتعلق بالتصدي للقرارات التي تهدف إلحالة قضية الصحراء
املغربية الختصاص االتحاد اإلفريقي.
ويشكل انضمام املغرب إلى هذا املجلس املقدمة إلنهاء نفوذ أعداء
الوحدة الترابية على أجهزته وسيطرتها على سياساته من خالل العمل
على فضح محدودية هذه السياسات في تثبيت األمن والسلم في عدة
مناطق بإفريقيا ،وفشلها الذريع في تسوية العديد من النزاعات في القارة
وضعف إسهامها–إن لم نقل انعدامه–في الجهود اإلقليمية والدولية
ملحاربة اإلرهاب والتطرف.
كما يشكل هذا االنضمام فرصة قوية للمغرب من أجل تثمين
جهوده في تثبيت األمن والسلم في إفريقيا من خالل مشاركته الفاعلة
والفعالة في عملية حفظ السالم تحت إشراف األمم املتحدة ،ومبادرته
الخاصة التي تكللت بتسوية العديد من النزاعات اإلقليمية والثنائية
واملحلية.
وسيعطي انضمام املغرب لهذه الهيئة اإلفريقية الهامة قيمة
مضافة ودفعة قوية من منطلق تجربته الرائدة في مجال محاربة
اإلرهاب والتطرف على الصعيدين اإلقليمي والدولي ومن موقعه البارز
ودوره الفعال في البرنامج الدولي ملكافحة اإلرهاب في إطاراملنتدى الدولي
الذي يرأسه بشراكة مع هولندا.
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في ما يخص البروتوكول الثاني ،وهو برتوكول املعاهدة املؤسسة
للجماعة االقتصادية اإلفريقية بشأن البرملان اإلفريقي ،فهو يسند
اإلطارالقانوني للبرملان اإلفريقي إلى  3آليات قانونية:
األولى ،هي معاهدة إنشاء مجموعة االقتصادية اإلفريقية ،معاهدة
أبوجا؛
والبروتوكول امللحق بمعاهدة إنشاء املجموعة االقتصادية
اإلفريقية املتعلقة بالبرملان اإلفريقي؛
والبرتوكول امللحق بامليثاق التأسي�سي لالتحاد اإلفريقي املتعلق
بالبرملان اإلفريقي.
وقد تم اعتماد البرتوكول األول أي البرتوكول امللحق بمعاهدة إنشاء
املجموعة االقتصادية اإلفريقية املتعلق بالبرملان اإلفريقي بسرت ليبيا
في  2مارس  ،2001والذي دخل حيزالتنفيذ منذ  14دجنبر.2003
ويتمثل الهدف النهائي من إنشاء البرملان اإلفريقي في تحوله إلى
مؤسسة لها سلطات تشريعية كاملة ينتخب أعضاؤها عن طريق
االقتراع العام .وإلى أن تقرر الدول األعضاء خالف ذلك تعديلها هذا
البرتوكول ،يظل البرملان اإلفريقي مؤسسة ذات طبيعة استشارية فقط.
وقد تم التوقيع على هذه املعاهدة من طرف  51دولة عضو ،وتمت
املصادقة عليه من طرف  48دولة.
وبموجب هذا البرتوكول ،يحق لكل دولة من الدول األعضاء ترشيح
 5نواب من برملانها الوطني ،على أن تكون من بينهم امرأة واحدة على
األقل وأن يمثلوا التيارات السياسية في كل دولة عضو ،وتتزامن مدة
والية كل عضو في البرملان اإلفريقي مع مدة واليته في البرملان الوطني أو في
أي جهازتداولي آخر.
يجتمع البرملان اإلفريقي في دورات عادية مرتين على األقل في العام
خالل فترة يتم تحديها في النظام الداخلي ،كما يجوز لثلثي أعضاء
البرملان اإلفريقي واملؤتمر واملجلس أن يطلبوا عقد دورة غير عادية
ويدعو الرئيس إلى عقد هذه الدورة التي تناقش فقط املواضيع
املنصوص عليها في الطلب.
وتجدر اإلشارة إلى أن البرتوكول امللحق بامليثاق التأسي�سي لإلتحاد
اإلفريقي املتعلق بالبرملان اإلفريقي املعتمد بماالبو ،بغينيا االستوائية
في  27يونيو ،2014يخول للبرملان اإلفريقي السلطات التشريعية كما هو
منصوص عليها في ميثاق االتحاد ،إلى أن هذا البرتوكول لم يدخل بعد
حيزالتنفيذ نظرا لبطء املصادقة عليه من قبل بعض الدول األعضاء.
ويتيح االنضمام إلى البرتوكول الفرصة للبرملانيين املغاربة لعضوية
البرملان اإلفريقي ،ومن خالله عضوية املنظمات البرملانية الدولية أي
االتحاد البرملان الدولي.
ويمثل البرملان املغربي بغرفتيه مكونا رئيسيا وفاعال قويا في منظومة
الدبلوماسية املوازية ،ومن شأنه أن يسهم بفعالية كبيرة وأداء متميز
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في جوانب متعددة من سياسات املغرب املرتبطة بالتوجه اإلفريقي
الجديد من داخل هذه الهيئة.
وبهذا ،يعتبر االنضمام إلى البرملان اإلفريقي فرصة لتحقيق تواجد
مغربي فعلي في جميع أجهزته وآلياته من خالل البرملانيين واألطراإلدارية،
بما يمكن من ولوج كواليس ضبط طرق ومنهجية عملها واالندماج في
دوائرالتأثيرفي قراراتها.
فيما يخص املعاهدة املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية،
تم اعتماد هذه املعاهدة بأبوجا بنيجريا في  3يونيو  ،1991ودخلت حيز
التنفيذ منذ  12ماي  1994بعد املصادقة عليها من طرف ثلثي الدول
األعضاء ،وتأتي هذه املعاهدة كنتاج لقرارات وإعالنات عدة ،اعتمدتها
مؤتمرات القمة التي تؤكد على أن التكامل االقتصادي للقارة شرط
جوهري لتحقيق أهداف املنظمة اإلفريقية ،وقد تم التوقيع على هذه
املعاهدة من طرف  54دولة عضو ،وتمت املصادقة عليها من طرف 49
دولة.
وتهدف هذه املعاهدة انطالقا من االلتزام الصريح باملبادئ التوجيهية
التي يتعين احترامها والتدابير التي يتم اتخاذها لتحقيق االكتفاء الذاتي
الوطني والجماعي في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية ،بغية
إقامة نظام اقتصادي جديد ،والذي يدعو ضمن أمور أخرى إلى إنشاء
سوق إفريقية مشتركة تمهيدا إلنشاء جماعة اقتصادية إفريقية عبر
مراحل متتالية ،والتي تشكل ،مما ال شك فيه ،جزءا ال يتجزأ من
االتحاد اإلفريقي ،ومقر الجماعة هو ذات املقر االتحاد كما أن ميزانية
الجماعة تشكل جزءا ال يتجزأ من ميزانية االتحاد.
من جهة أخرى ،تتجلى أهمية هذه املعاهدة في كون القواعد
القانونية املنبثقة عنها تسري على األجهزة املتعلقة باالندماج اإلفريقي،
وتبقى بذلك آلية قانونية تشكل مرجعا أساسيا لالندماج االقتصادي
بإفريقيا وتعزيزا للمجموعات االقتصادية اإلقليمية ذات الصلة كما هو
محدد في القرار رقم  464الدورة  26الصادر عن مجلس وزراء منظمة
الوحدة اإلفريقية والخاص بتقسيم إفريقيا لخمسة أقاليم ،شمال
إفريقيا ،غرب إفريقيا ،وسط إفريقيا ،شرق إفريقيا والجنوب اإلفريقي.
على الرغم من كون جل مقتضيات هذه املعاهدة تعتبر متجاوزة
بعد دخول القانون التأسي�سي حيزالتنفيذ ،إال أن مجموعة من اآلليات
والبروتوكوالت املنبثقة عنها تظل املرجع األساس واإلطارالقانوني املنظم
لعمل مجموعة من األجهزة واملؤسسات اإلفريقية ،نذكرمنها على سبيل
املثال البرملان اإلفريقي.
وتسري القواعد القانونية املنبثقة عن هذه املعاهدة على األجهزة
املتعلقة باالندماج اإلفريقي ،وتبقى بذلك آلية قانونية تشكل مرجعا
أساسيا لالندماج االقتصادي اإلفريقي وتعزيز املجموعات االقتصادية
اإلقليمية ذات الصلة ،بما فيها املجموعات االقتصادية لدول غرب
إفريقيا ( ،)CEDEAOالتي حصل املغرب على املوافقة املبدئية لالنضمام
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إليها.
فيما يخص االتفاقيات الثنائية بين املغرب والدول اإلفريقية ،فيما
يخص هذا الشق املتعلق بهذه االتفاقيات ،أتشرف بأن أقدم اليوم
أمامكم مجموعة منها والتي تشكل الجيل الجديد من االتفاقيات التي
وقعت مع عدد من الدول القارة ،ويبلغ عددها  14اتفاقية موزعة على
الشكل التالي:
 ثالث اتفاقيات لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي معرواندا ،إثيوبيا ومدغشقر؛
 ثالث اتفاقيات تهم التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات معرواندا وإثيوبا ونيجيريا؛
 أربع اتفاقيات تخص الخدمات الجوية رواندا ،إثيوبيا ،نيجيريا،تانزانيا؛
 اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية مدغشقر؛ مذكرة تفاهم في ميدان الصيد البحري مع نيجيريا؛ مذكرة تفاهم بشأن تعزيزالتجارة مع إثيوبيا؛ واتفاق للتعاون األمني مع رواندا.وتتميز كل هذه االتفاقيات بكونها وقعت خالل الزيارات التاريخية
التي قام بها جاللة امللك محمد السادس نصره هللا إلى هذه الدول،
تحت إشرافه الشخ�صي إلى جانب رؤساء الدول املعنية ،والتي أعطت
دينامية غيرمسبوقة في هذا املجال.
وقعت كذلك هذه االتفاقيات مع عدد من الدول اإلفريقية التي لم
تكن تربطنا بها اتفاقيات في السابق ،وبالتالي وضعت اإلطار القانوني
للتعاون بين املغرب وهذه الدول في املجاالت موضوع االتفاقية.
كما همت باألساس هذه االتفاقيات عدم االزدواج الضريبي وحماية
وتشجيع االستثمار والنقل الجوي ،باإلضافة طبعا إلى آليات املشاورة
السياسية ،وتترجم هذه االتفاقيات اإلرادة امللكية في تقوية العالقات
السياسية واالقتصادية وكذا البعد التضامني لهذه الزيارات.
في الختام ،أتقدم بالشكر الجزيل للسيدات والسادة املستشارين
على كل املجهودات املبذولة من أجل دراسة هذه االتفاقيات.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
غير للتذكير فقط أن ندوة الرؤساء قررت على أن توزع التقارير
ديال اللجان الدائمة املتعلقة بهذه النصوص على الجميع ،وأعتقد
بأنه تم توزيعها ،وبالتالي غادي نبداو مباشرة في املناقشة ،والفرق وال
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املجموعات اللي عندها التقارير واملداخلة ديالها مكتوبة إذا بغات
تسلمها للرئاسة فلتتفضل لها ذلك.
الكلمة ألول متدخل ديال الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
في حدود  16دقيقة في جميع النصوص الواردة اليوم ،تفضل السيد
الرئيس.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
إن الفريق االستقاللي يوثر أن يقدم لكم تدخله مكتوبا ،مع
التشكرات.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،فريق األصالة واملعاصرة.

املستشار السيد العربي املحر�شي:
نفس ال�شيء ،فريق األصالة واملعاصرة غيقدم املداخالت مكتوبة.

السيد رئيس الجلسة:
فريق العدالة والتنمية ،نفس ال�شيء.
إذن جميع الفرق واملجموعات ،يااله تفضل اجمعهم.
اآلن غادي ندوزو للتصويت على كل مشروع.

املستشار السيد عبد اللطيف أعمو:
شكرا السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات الوزيرات املحترمات،
في الواقع عرض  17اتفاقية تكاد تجتمع كلها حول انضمام املغرب
إلى إفريقيا ،هذه فرصة ومناسبة تذكرنا ومشاعرنا كذلك مليئة
باالحترام ،ونحن نعيش لحظات اجتماع هذا املجلس في بداية السنة
الحالية للمصادقة على ميثاق انضمام املغرب وبشكل مستعجل،
نتذكر الظروف واملشاعر التي كنا آنذاك ونحن كلنا أمل في أن ينجح
املغرب في معركة شرسة في تحقيق مقعده في أفريقيا.
ترجعنا كذلك هذه الذاكرة إلى مشاعر خطاب جاللة امللك من
داكار ،التي كانت قوة دفاعية لتقوية موقع شعبي ملطالبة املغرب
بمكانته في إفريقيا.
اليوم ما علينا إال أن نستكمل هذا البناء لهذا املشروع ،وهذه
االتفاقية جزء من هذا البناء الرصين القوي الذي علينا أن نكون وراءه
ودعمه لنسترجع ما فاتنا من حقوق خالل عقود من الزمن منذ سنة
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كل االتفاقيات ،السيدة الوزيرة ،التي قرأتي علينا مضامينها تتعلق
بآليات لتفعيل وتأطير وهيكلة املشروع اإلفريقي الذي يكون مستقبل
الغد ،البالد التي نكون مستقبل العالم ،فهي كلها اتفاقيات أو مشاريع
وضعت أو أنشئت في الوقت الذي كان املغرب غائبا عن إفريقيا بشكل
ظالم.
اليوم مطلوب منا جميعا ،حكومة ومنتخبين ،أن نبذل مجهودا
كبيرا الستدراك ما فات وأن نحقق بالفعل نوعيا مكانة املغرب،
جولة صاحب الجاللة في بداية هذه السنة نتذكرها جميعا كيف كان
الترحاب ،كيف كانت إيجابية ،كيف ساهمت في احتضان املغرب بقوة،
فمجلس األمن والسلم اإلفريقي هي هيئة شرسة وخطيرة ،ال بد لنا أن
نكون متواجدين ،ليس فقط بتوقيع اتفاقية االنضمام ولكن بالعضوية
الفعالة ،بالعضوية املهنية ،بالعضوية القائمة على الثقة في الذات،
بالعضوية التي تجعل املغرب يكتسب حقيقة مكانته ويزول الظلم عنه.
املجالس االقتصادية املتعددة التي جاءت في كلمتكم هذه كلها
مجالس تمكننا من الترويج لتجربتنا ،من الترويج ملا حققناه كذلك
خالل مدة الغيبة بشكل إيجابي ،علينا أن نتقاسمه مع اآلخرين وفاء
واعتزازا بالخطابات امللكية في هذا املوضوع.
االتفاقيات متعلقة باالتحاد اإلفريقي للبرملاني ،كذلك علينا
كبرملانيين أن نأخذ املكانة ،أن نأخذ األمور بجد في هذه املؤسسة وأن
نشتغل من أجل الترويج كذلك لتجربتنا الديمقراطية والتعريف بها في
إفريقيا ألن أشقاؤنا في إفريقيا محتاجين لهذه القوة ،فال يكفي أن نسرد
اتفاقيات ونقول من الناحية املؤسساتية نحن أعضاء ،علينا أن نهي
والحكومة مطالبة بجهد خاص في هذا املجال ،خلق مرحلة انتقالية
لنتواجد بالشكل القوي وهكذا سنكون بالفعل وفينا ملا قاله صاحب
الجاللة في مختلف خطاباته وأن نكون واعين بأن زيارته األخيرة كانت
ليس فقط من أجل كسب مقعد ،ولكن من أجل �شيء آخروهو أن يكون
املغرب بلدا قائدا وبلدا يساهم في بناء إفريقيا التي نطمح لها.
وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
واآلن ننتقلو باش نصوتو على كل مشروع قانون على حدة.
أوال ،أعرض للتصويت مشروع قانون  03.17يوافق بموجبه على
االتفاقية املوقعة بأديس أبابا في  19نوفمبر  2016بين اململكة املغربية
وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب االزدواج الضريبي
ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ،املوافقون:
باإلجماع .شكرا.
إذن ،وافق املجلس على مشروع قانون ،ضروري باش نقرا هاذ
ال�شي ،ألن كيتسجل.

عدد 19 - 38جحلا وذ 19ذ 11(119نتش 11ش )11

الجريدة الرسمية للبرملان

إذن ،وافق املجلس على مشروع قانون رقم  03.17يوافق بموجبه
على االتفاقية املوقعة بأديس أبابا في  19نوفمبر  2016بين اململكة 
املغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
دابا غادي نعرض مشروع القانون  ،04.17أعرضه للتصويت:
باإلجماع.
إذن ،وافق املجلس على مشروع قانون رقم  04.17يوافق بموجبه
على االتفاق املوقع بأديس أبابا في  19نوفمبر  2016بين حكومة 
اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية 
بشأن التشجيع والحماية املتبادلة لالستثمارات.
أعرض للتصويت مشروع قانون رقم  05.17يوافق على االتفاق
بشأن خدمات النقل الجوي املوقع في أديس أبابا في  19نوفمبر ..2016
املوافقون :باإلجماع.
إذن ،وافق املجلس على مشروع قانون رقم  05.17يوافق بموجبه
على االتفاق بشأن خدمات النقل الجوي املوقع بأديس أبابا في 19
نوفمبر  2016بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا
الفيدرالية الديمقراطية.
غادي نعرض مشروع قانون  :06.17باإلجماع.
إذن ،وافق املجلس على مشروع قانون رقم .06.17
أعرض على التصويت مشروع قانون  :07.17اإلجماع.
إذن ،وافق املجلس على مشروع قانون رقم .07.17
غادي نعرض اآلن مشروع قانون  :08.17باإلجماع.
إذن ،وافق املجلس على مشروع قانون رقم .08.17
غادي نعرض اآلن مشروع قانون  :09.17باإلجماع.
إذن ،وافق املجلس على مشروع قانون رقم .09.17
غادي نعرض اآلن للتصويت على مشروع قانون رقم ،10.17
املوافقون :باإلجماع.
إذن ،وافق املجلس على مشروع قانون رقم .10.17
غادي نعرض اآلن للتصويت على مشروع قانون  :11.17باإلجماع.
إذن ،وافق املجلس على مشروع القانون رقم .11.17
غادي اآلن نعرض مشروع القانون رقم  :12.17باإلجماع،
إذن ،وافق املجلس على مشروع قانون رقم .12.17
غادي نعرض اآلن للتصويت على مشروع قانون  :13.17باإلجماع.
وافق املجلس على مشروع قانون رقم .13.17
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اآلن غادي نعرض للتصويت على مشروع قانون  :14.17باإلجماع.
وافق املجلس على مشروع قانون رقم .14.17
غادي نعرض اآلن للتصويت على مشروع قانون  :15.17باإلجماع.
وافق املجلس على مشروع قانون رقم .15.17
غادي نعرض اآلن للتصويت على مشروع قانون  :17.17باإلجماع.
وافق املجلس على مشروع قانون رقم .17.17
غادي نعرض اآلن للتصويت على مشروع قانون  :28.17باإلجماع.
إذن ،وافق املجلس على مشروع قانون رقم .28.17
غادي نعرض اآلن للتصويت على مشروع قانون  :29.17باإلجماع.
إذن ،وافق املجلس على مشروع قانون رقم .29.17
غادي نعرض اآلن للتصويت على مشروع قانون رقم :34.17
باإلجماع.
وافق املجلس على مشروع قانون رقم  34.17باإلجماع.
شكرا للسادة املستشارين واملستشارات املحترمات.
اآلن ننتقلو للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.17
يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.16.814الصادر في
 28ذي الحجة  30( 1437سبتمبر  )2016املتعلق بإخضاع العاملين
للمديرية العامة للوقاية املدنية لقواعد االنضباط العسكري ،واملحال
على املجلس من مجلس النواب.
التقريركذلك وزع عليكم ،إذن الكلمة للحكومة لتقديم املشروع.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة 
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي
باسم الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيدات املستشارات املحترمات،
السادة املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتقدم اليوم أمامكم بتقديم مشروع القانون الخاص
باملصادقة على املرسوم بقانوني  2.16.814الصادر في  28ذي الحجة
 1437املوافق ل  30شتنبر  2016املتعلق بإخضاع العاملين باملديرية
العامة للوقاية املدنية لقواعد االنضباط العسكري ،وذلك استكماال
ملسطرة املصادقة املنصوص عليها في الفصل  81من الدستور.
لقد شهدت اململكة املغربية خالل العقدين األخيرين ازديادا ملحوظا
في عدد الحوادث التي يتعرض لها املواطنون يوميا وارتفاعا ملموسا في
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عدد الكوارث الطبيعية والتكنولوجية التي هزت بصفة شبه منتظمة
مختلف مناطق اململكة ،مخلفة بذلك خسائرفي األرواح واملمتلكات.

السوسيو اقتصادية على غرار الهيئات األمنية األخرى التابعة لوزارة
الداخلية.

من أجل التصدي لهذه الحوادث والتخفيف من آثارها ،كان من
الضروري العمل على تأهيل املنظومة الوقاية املدنية بكل مكوناتها
بغية جعلها أكثر قدرة على مسايرة املتغيرات االقتصادية والديمغرافية
والعمرانية التي تعرفها بالدنا.

وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير بلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده ،وأقر عينه بولي عهده
األمير الجليل صاحب السمو امللكي األمير موالي الحسن وكافة أفراد
األسرة الشريفة.

في هذا اإلطار ،وتفعيال للتعليمات السامية لصاحب الجاللة امللك
محمد السادس نصره هللا وأيده ،والرامية إلى تبني برامج إصالحية من
أجل تطوير هذا القطاع ،سعت وزارة الداخلية إلى اتخاذ مجموعة من
التدابير اإلصالحية إلرساء قواعد كفيلة بالرقي باملديرية العامة للوقاية
املدنية ،وال سيما من الناحية التنظيمية والبشرية وعلى مستوى
التجهيزات.
وقد استلزم هذا املجهود مواكبته من الناحية القانونية بالنظر
إلى أن طبيعة املهام التي تضطلع بها الوقاية املدنية تقت�ضي انضباطا
ومهنية وتقيدا تاما باألوامر والتعليمات الصادرة من طرف السلطات
التراتبية ،بحيث أصبح لزاما على كافة العاملين بهذا القطاع االمتثال
لقواعد االنضباط املعمول بها لدى أفراد القوات املسلحة امللكية،
خصوصا تلك املتعلقة بالقيادة والتكوين ومظاهراالنضباط.
ولهذا السبب ،جاء هذا املشروع تنفيذا لتعليمات سامية لصاحب
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،والذي بقوة القانون يقع فيه
إخضاع موظفي الوقاية املدنية واألطباء العاملين باملديرية العامة
للوقاية املدنية لقواعد االنضباط املنصوص عليها في الظهير الشريف
املتعلق بنظام االنضباط في حظيرة القوات املسلحة امللكية.
أيضا نص هذا املرسوم على استفادة هؤالء املوظفين من الضمانات
األساسية املنصوص عليها في القانون  01.12املتعلق بالضمانات
األساسية املمنوحة للعسكريين بالقوات املسلحة امللكية.
يقر هذا املشروع نظاما للمماثلة بين موظفي الوقاية املدنية
واألطباء العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية وبين مختلف الرتب
العسكرية املنصوص عليها في النظام األسا�سي الخاص بضباط القوات
املسلحة امللكية ،كما ينص على مقتضيات انتقالية تهم التطبيق
السليم ملقتضياته ،في هذا اإلطار هنالك إجراءات اآلن وزارة الداخلية
بصدد إدراجها في إطار عملية اإلعداد ملشروع قانون املالية ل 2018
من أجل وضع مخطط عشري  2028-2018يهدف إلى تخصيص 1000
منصب مالي برسم كل سنة من أجل تعزيز عدد أفراد الوقاية املدنية
وتحسين نسبة تمثيليتهم بالنسبة لعدد السكان ،وأيضا سماح املديرية
العامة للوقاية املدنية بتعويض املناصب املالية التي أصبحت شاغرة
بسبب اإلحالة على التقاعد أو االستقالة ،وأيضا إعداد مقترح من أجل
الرفع من التعويضات املمنوحة ألفراد الوقاية املدنية قصد الرفع
من معنوياتهم وتحفيزهم من أجل مزيد من العطاء وتحسين ظروفهم

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
واآلن غادي نفتح باب املناقشة ،هل هناك من متدخل؟ ما كاينش.
إذن غادي نعرض للتصويت هذه املادة الفريدة.
املوافقون :باإلجماع.
غادي نعرض مشروع القانون برمته للتصويت :باإلجماع.
إذن ،وافق مجلس املستشارين على مشروع قانون رقم 20.17
يق�ضي باملصادقة على املرسوم...
إذن ،وافق مجلس املستشارين على هذا املشروع.
شكرا للسيد الوزير ،وشكرا للجميع.
واآلن غادي ننتقلو للدراسة والتصويت على مشروع رقم 60.16
تحدث بموجبه الوكالة املغربية للتنمية االستثمارات والصادرات
واملحال على املجلس من مجلس النواب.
الكلمة للحكومة لتقديم املشروع.

السيدة ارقية الدرهم ،كاتبة الدولة  لدى وزير الصناعة 
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة  بالتجارة
الخارجية:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني ويسعدني أن أعرض على مجلسكم املوقر مشروع القانون
رقم  60.16تحدث بموجبه الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات
والصادرات ،يندرج إحداث هذه الوكالة ضمن األوراش املهيكلة املعلن
عنها أمام صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا خالل شهر
يوليوز .2016
وفي هذا اإلطار ،فقد عملت هذه الوزارة على دمج الوكالة املغربية
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لتنمية االستثمارات واملركز املغربي إلنعاش الصادرات ومكتب األسواق
واملعارض بالدار البيضاء في وكالة واحدة ،تحمل اسم الوكالة املغربية
لتنمية االستثمارات والصادرات ،ويبرر هذا الدمج املنصوص عليه
بمقت�ضى مشروع هذا القانون بالنظر إلى تعدد الفاعلين والهيئات
املتدخلة في مجال تنمية االستثمارات وإنعاش الصادرات ،غياب
االنسجام والتنسيق بين املتدخلين من أجل الترويج املوحد للعرض
املغربي ،االستغالل الضعيف للمؤهالت التجارية واالقتصادية للمغرب.
كما يرمي هذا املشروع إلى تحقيق األهداف التالية:
 وضع تصور عام حول إستراتيجية للتواصل والتأثير ،تعكس صورةحقيقية عن فرص االستثمار في املغرب وتحسين جاذبيته والعمل على
تنفيذها؛

وذلك لتمكينها من ممارسة مهامها في أحسن الظروف.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
تلكم باختصار الخطوط العريضة ملشروع القانون رقم 60.16
تحدث بموجبه الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات.
وأغتنم هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر ألعضاء لجنة املالية
والتخطيط والتنمية االقتصادية بمجلسكم املوقر على تجاوبهم
اإليجابي ومساهمتهم البناءة في إغناء مشروع هذا القانون ،راجية أن
ينال رضاكم كما كان عليه األمرداخل اللجنة.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 -تطويرالعرض التصديري املغربي وتنمية الصادرات؛

السيد رئيس الجلسة:

 -تعزيزجاذبية اململكة لجلب املستثمرين الدوليين.

شكرا السيدة الوزيرة.
اآلن غادي نفتحو باب املناقشة ملن أراد أن يتدخل.

السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
ستتولى هذه الوكالة باألساس تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال
تنمية االستثمارات الوطنية واألجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية
صادرات املنتوجات والخدمات ،باستثناء تلك املتعلقة منها حسب
الحالة بقطاعات الفالحة والصيد البحري والصناعة التقليدية
والسياحة ،مع مراعاة االختصاصات املخولة للقطاعات والهيئات
األخرى في مجال إنعاش االستثمارات والصادرات.
أما فيما يخص كيفية تنظيم وتسييرالوكالة ،فقد نص مشروع هذا
القانون على أنها ستدار من طرف مجلس لإلدارة وسيسيرها مدير عام
وسيتألف أو يتألف مجلسها اإلداري ،الذي يضم باإلضافة إلى ممثلي
اإلدارة ممثل عن رؤساء الجهات ،يختاره رؤساء الجهات من بينهم
ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وممثل عن جمعيات
املصدرين وممثل عن املنظمات املهنية املشتغلين األكثر تمثيلية وممثل
عن مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها وكذا أربع خبراء
يعينون بموجب مرسوم ،بالنظر إلى كفاءاتهم في مجال االستثمارات
والتصدير.
ومن أجل تكريس النجاعة وتعزيز الحكامة الجيدة ،ستحدث لدى
الوكالة لجنة التوجيه والتتبع كقوة اقتراحية واستشارية للوكالة.
وفيما يخص مآل ممتلكات الوكالة أو املؤسسات التي سيتم دمجها
ومواردها البشرية ،فقد نص مشروع هذا القانون على أنه سينقل إلى
الوكالة املستخدمون العاملون باملؤسسات العمومية السالفة الذكر،
وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيزالتنفيذ.
كما نص مشروع هذا القانون على نقل امللفات واألرشيف
واملنقوالت والعقارات التي توجد في ملكية هذه املؤسسات إلى الوكالة،
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أعتقد وزع ،واللي مازال ما وزع يصيفط لنا التقرير باش نضموه
للجلسة العامة.
غادي ننتقل اآلن للتصويت على مواد املشروع:
املادة  1كما عدلتها اللجنة :باإلجماع.
املادة  2كما أحيلت علينا من مجلس النواب :باإلجماع.
املادة  3كما عدلتها اللجنة :باإلجماع.
أنا ضروري خاص نقرا عليكم ألن هذا تيتسجل.
املادة  4كما عدلتها اللجنة :اإلجماع.
املادة  5كما أحيلت من مجلس النواب :باإلجماع.
املادة  6كما أحيلت من مجلس النواب.
املادة  7كما عدلتها اللجنة.
املادة  8كما عدلتها اللجنة :باإلجماع.
املادة  9كما أحيلت من مجلس النواب :باإلجماع.
املادة  10كما أحيلت من مجلس النواب :باإلجماع.
املادة  11كما عدلتها اللجنة :باإلجماع.
املادة  12كما عدلتها اللجنة :باإلجماع.
املادة  13كما أحيلت من مجلس النواب :اإلجماع.
املادة  14كما عدلتها اللجنة :اإلجماع.
املادة  15كما عدلتها اللجنة :اإلجماع.
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املادة  16كما أحيلت من مجلس النواب :اإلجماع.
املادة  17كما أحيلت من مجلس النواب :اإلجماع.
املادة  18كما أحيلت من مجلس النواب :اإلجماع.
املادة  19كما أحيلت من مجلس النواب :اإلجماع.
املادة  20كما أحيلت من مجلس النواب :اإلجماع.
املادة  21كما أحيلت من مجلس النواب :اإلجماع.
املادة  22كما عدلتها اللجنة :اإلجماع.
املادة  23كما أحيلت علينا من طرف مجلس النواب :اإلجماع.
املادة  24كما أحيلت علينا من طرف مجلس النواب :اإلجماع.
املادة  25كما عدلتها اللجنة :اإلجماع.
املادة  26كما أحيلت علينا من طرف مجلس النواب :اإلجماع.
املادة  27كما أحيلت من طرف مجلس النواب :اإلجماع.
املادة  28كما أحيلت علينا من طرف مجلس النواب :اإلجماع.
املادة  29كما أحيلت علينا كذلك من مجلس النواب :اإلجماع.
املادة  30كما عدلتها اللجنة.
املادة  31كما عدلتها اللجنة.
املادة  32كما أحيلت من مجلس النواب :اإلجماع.
واآلن غادي نعرض مشروع القانون برمته للتصويت :اإلجماع.
إذن ،وافق مجلس املستشارين على مشروع قانون رقم .60.16
شكرا للجميع.
واآلن غادي ندوزو لواحد املشروع جاء مباشرة من طرف الحكومة،
ما جاش عن طريق مجلس النواب ،نمرللدراسة والتصويت على مشروع
قانون  65.15يتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية ،واملودع لدى
مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ،الكلمة للحكومة ،تفضلي.

السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة السالم على سيد املرسلين.
حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
بداية ،يشرفني أن أعرب لكم عن مشاعرالسعادة بأن أتقاسم معكم
اليوم لحظة من اللحظات املهمة في مسيرة إقرار التكافل والتضامن
ببالدنا ،لحظة جاءت بعد مخاض مهم توج مساره ،وهو مسارطويل من
التشاور والتعبئة والعمل املشترك لصياغة نص قانون يضبط ويقنن
منظومة التكفل بالغير أفرادا وجماعات ،وهو مسار يعكس مرة أخرى
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فضل املمارسة التشاركية في البناء الديمقراطي لبالدنا ،والذي نساهم
فيه جميعا بتفاني وإخالص ،إذن هذه اللحظة هي لحظة تتويجية لكل
هذا املسار.
حضرات السيدات والسادة املستشارين،
اسمحوا لي أن أتوجه بهذه املناسبة بعبارات الشكروالتقديرلجميع
املستشارات واملستشارين على انخراطهم ومساهمتهم القيمة في إغناء
مضمون هذا النص القانوني الذي نقدمه بين أيديكم اليوم.
وبهذه املناسبة أنوه بما ملسته من غيرة وحرص مشترك من طرف
الجميع لتمكين بالدنا من قانون يضمن الولوج العادل للخدمات ويحمي
الفئات الهشة ويؤسس لثقافة جديدة مبنية على أساس الحقوق،
وذلك بإخراج هذا النص الذي توجتم مساراالشتغال حوله باملصادقة
باإلجماع في هذه املحطة التشريعية املهمة.
لقد أقبل املغرب بوعي وإرادة خالل العقدين األخيرين على إطالق
دينامية حقوقية واعدة همت العديدة من املجاالت والقضايا ،وكان
للقضايا االجتماعية نصيب وافر منها ،وفي هذا السياق وجب التذكير
باإلصالحات التي أدخلناها على املعهد الوطني للعمل االجتماعي
كمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة ،تابعة لوزارة األسرة
والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية ،املعهد الذي يخرج أطرقادرة
على ربح الرهان في مجال العمل االجتماعي ،استحضارا لاللتزامات
الوطنية وللمعاييرالدولية في مجال التكفل بالغير.
وباملوازاة مع ذلك ،واستكماال لإلطار القانوني ملنظومة التكفل
سيكون لنا موعدا إن شاء هللا ،أرجو أن يكون املوعد قريبا ،لنتدارس
جميعا واحدا من النصوص الهامة التي ال تستقيم منظومة التكفل
بالغيرإال باعتماده ،ويتعلق األمربمشروع نص قانوني ينظم مهنة العمل
االجتماعي ،ويطرح في عمقها وضعية العامل االجتماعي ،وهو املشروع
الذي أحلناه على مصالح األمانة العام للحكومة قصد عرضه على
مسطرة املصادقة.
حضرات السيدات والسادة،
لقد شكل التقرير العام والشامل حول وضعية مؤسسات الرعاية
االجتماعية املعد من قبل وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية
االجتماعية سنة  2013وما أفرزته التشخيصات واللقاءات التشاورية
التي نظمتها الوزارة ما بين سنة  2012و 2013مع كل الفاعلين في مجال
الرعاية االجتماعية بوصلة حقيقية نحو مكامن القصور واإلشكاليات
التي تعرفها منظومة التكفل بالغير ،كما كانت هذه األعمال سندنا في
مباشرة اإلصالح ،إصالح هذه املنظومة والتي يعتبر الورش التشريعي
إحدى حلقاته الرئيسية ،حيث استقر رأينا على ضرورة اعتماد إصالح
شامل ومندمج ،يتجاوز مراجعة القانون رقم  14.05املتعلق بشروط
فتح وتدبير مؤسسات الرعاية االجتماعية فقط ،بل يمتد إلى مالمسة
مجاالت أخرى ذات الصلة بتأطير العمل االجتماعي والتطويري،
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بدءا بمنظومة التكوين وتأهيل العاملين االجتماعيين وصوال إلى نص
قانوني معياري ينظم عمل املؤسسات الرعاية االجتماعية ويجيب على
اإلشكاليات التي أفرزها تطبيق القانون  14.05املشارإليه سلفا ،وذلك
من خالل:
أوال ،تأصيل مفهوم التكفل بالغير وتوسيع مداه الحقوقي ،باالرتكاز
على املقاربة الحقوقية الدامجة بين حقوق اإلنسان والتنمية والهادفة إلى
تحقيق املشاركة االجتماعية واالستقاللية ،وهو ما تجسد في استحضار
املعايير الدولية عند تقديم الخدمات واحترام كرامة املستفيدين وعدم
التمييز واحترام الخصوصية وسرية املعلومات وغيرها من املقتضيات،
وكذا استحضارالحاجة املجتمعية ألنماط أخرى للتكفل ،كالتكفل عن
بعد والتكفل بعوض؛
ثانيا ،تطوير نظام املعيرة إن على مستوى الشروط ومعايير تقديم
الخدمة أو ضبط مختلف أصناف التكفل وأصناف املؤسسات وما
يرتبط بذلك من إشكاالت الجودة والتخصص مع التركيز في تقديم
الخدمة على املستفيد بدل الفضاء املغلق؛
ثالثا ،توسيع سلة الخدمات لتشمل وضعيات قانونية أخرى ،إما
كخدمات تقوم بها هذه املؤسسات بحكم الواقع أو يمكن أن تقوم بها في
إطاراألدوارالتي تراهن الدولة على القيام بها في مجال العمل االجتماعي
مثل :اإلسعاف االجتماعي والوساطة االجتماعية والترويض والتأهيل
وإعادة التأهيل؛
رابعا ،إرساء نظام للحكامة الجيدة بهذه املؤسسات ،قوامه فك
التداخل القائم بين الهوية القانونية للمؤسس واملؤسسة ،وذلك من
خالل تمتيع مؤسسات الرعاية االجتماعية بالشخصية االعتبارية
لتمكنيها من الشخصية القانونية الالزمة إلنجاز مهامها وتحقيق
استقالليتها عن املؤسس ،مع تحديد أدوار مختلف املتدخلين على
مستوى التدبيروكذا تطويرآلية الرقابة والتتبع والتفتيش.
هذا ،ومما يجب اإلشارة إليه ،أن هذا املشروع املعروض على
أنظاركم ووعيا بخصوصية هذا املجال املرتكز على املبادرة الحرة
والتطوعية والذي تتجسد فيه كل القيم التكافل والتضامن بين الفئات
واألجيال ،قد استحدث نظام ملعالجة صعوبات املؤسسة ،صيانة
لحقوق املستفيدين وضمانا الستمرارية وديمومة املؤسسة مع تعضيده
بنظام التدرج في توقيع الجزاءات على املخالفين قبل سلوك مسطرة
السحب املؤقت أو النهائي للترخيص ،مع تحديد الجهات املختصة
باملعاينة وبتقييم الصعوبات.
حضرات السيدات والسادة،
هكذا وتفعيال ملضامين الدستور وال سيما الديباجة والفصل 34
منه وسد للثغرات الذي أبان عنها تطبيق القانون  ،14.05تم إعداد
مشروع القانون  65.15الذي انتظمت أحكامه في  5أبواب ،وزعت على
الشكل التالي:
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الباب األول :أحكام عامة.
الباب الثاني :أحكام تتعلق بالتكفل بالغير.
الباب الثالث :أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية وتنوعها.
والباب الرابع :معاينة املخالفات والعقوبات.
ثم الباب الخامس :أحكام انتقالية.
حضرات السيدات والسادة،
في آخر هذه الكلمة ،أشكركم جميعا على سعة صدركم ،كما أشكر
مختلف الفرق من أغلبية ومعارضة على حسن دعمهم وتعاونهم
ومساهمتهم النوعية في تجويد مضمون هذا النص ،كما أنوه بمجهودات
كل من ساهم من قريب أو بعيد في إعداد هذا القانون في إطار املسار
التشاوري وفي مختلف املحطات ،حيث اليوم يزدان بعد مصادقتكم
ومصادقة الغرفة الثانية ستزدان الترسانة القانونية املغربية بأحد أهم
القوانين في مجال العمل االجتماعي ،وذلك وفق مقاربة تشاركية واسعة،
تسعى إلى تجميع اآلراء وإغناء هذا النص بمختلف املقاربات ومختلف
الرؤى التي يتفضل بها املشاركون في هذا املسار التشاوري ،حيث كان
السعي إلى توفير الشروط الحقوقية التي تضمن الكرامة للمستفيدين
وتضمن الخدمات الضرورية التي تستجيب ملتطلباتهم ،وذلك في أفق
تأهيل املواطنين لالندماج في تنمية بلدهم بموجب املواطنة وكذلك
بالتوازن الضروري بين ضمان الحقوق والقيام بالواجبات.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
غادي نفتحو باب املناقشة للسيدات والسادة املستشارين ملن يريد
ذلك ،غادي يوزعوا كذلك التقارير.
إذن إلى ما كانش مداخلة مكتوبة ،تفضل اجمع املداخالت ،غادي
ننتقلو للتصويت على مواد املشروع.
املادة  1ورد بشأنها تعديل مشترك من فريق االتحاد املغربي للشغل
ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين لتقديم التعديل.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة ،السيدان الوزيران،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
في البداية كنشكرو السيدة الوزيرة على تفاعلها في اللجنة مع
مجموعة من التعديالت واملقترحات ،ولكن ابقى لنا واحد املجموعة
ديال التعديالت ارتأينا أن نرفعها للجلسة العامة أمام أنظار زمالئنا
للبت فيها.
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املادة األولى إذن نقترح إضافة جملة وتصبح املادة األولى كما يلي:
"تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية االجتماعية التي
تعتبر بحكم هذا القانون ضمن املرافق االجتماعية وتسهر على تقديم
خدمات عمومية تحت مسؤولية القطاعات الحكومية واملؤسسات".
التعليل أن املرافق االجتماعية مرافق غير ربحية تهدف لتحقيق
أهداف اجتماعية ،وحتى يسري عليها من مقومات ومستلزمات املرفق
العمومي الضامن ملبدأ املساواة وعدم التمييز وإمكانية الوصول
لخدمات ذات جودة لفائدة الفئات الهشة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،الكلمة للحكومة في هذا الشأن.

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس ،التعديل غيرمقبول.

السيد رئيس الجلسة:
غادي نعرض هاذ التعديل للتصويت.
يااله شكون اللي غادي ..األمين ما كاينش ،9 ..أنا ما احسبتش را�سي،
إيوا غادي نوقفو الجلسة؟
السيد الرئيس ،واش هناك �شي نص صريح كيقول الرئيس ما
يحسبش ،األمين غادي يجي دابا ،القوانين احنا كنعرفو القوانين ،ما
كاينش حتى �شي نص صريح يقول أن الرئيس ما يحسبش ،ولكن غادي
نرفع الجلسة ملدة  5دقائق.
رفعت الجلسة ملدة  5دقائق.
إذن نستمر ،املوافقون على التعديل ،يااله اإلخوان نعاودو العملية،
غادي نديرو مسطرة عاود؟
إذن أنا كنفتح الجلسة مرة أخرى ،نستأنف أوال التصويت
على التعديل الذي قدمه فريق االتحاد املغربي للشغل ومجموعة
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والذي رفضته الحكومة.
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املمتنعون= .13
املادة  2كما أحيلت علينا من طرف الحكومة:
املوافقون :باإلجماع.
املادة  ،3مادة معدلة من طرف اللجنة ،ورد في شأنها تعديل مشترك
من فريق االتحاد املغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل حول هذه املادة .الكلمة ألحد السادة املستشارين لتقديم
التعديل.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
شكرا السيد الرئيس.
هذه املادة فعال تعدلت في اللجنة ولكن عندنا فيها أجزاء أخرى نود
تعديلها كتخص إضافة "املؤسسات التي تتكفل بالنساء ضحايا العنف
واألمهات العازبات" وإضافة أيضا "يجب أن تتوفر املؤسسات السالفة
الذكر على أجنحة خاصة بإيواء الحاالت االستعجالية" ثم "يحدد
بموجب نص تنظيمي شروط تنظيم مؤسسة الرعاية االجتماعية لكل
فئة على حدى وكذا دفترالتحمالت الخاص بها".
وبالنسبة للتعليل :التنصيص بصراحة على مؤسسات خاصة
بالنساء ضحايا العنف ،استحضار اإليواء االستعجالي في مختلف
مؤسسات الرعاية االجتماعية ونص املشروع على كل الفئات
االجتماعية التي تشملها خدمات مؤسسة الرعاية االجتماعية ،ونظرا
لطبيعة االلتزامات الدولية الخاصة بكل فئة والسياسات العمومية
املوجهة لها ،نقترح إضافة هذه الفقرة في املادة  3من هذا املشروع.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
موقف الحكومة من هذا التعديل.

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
الجزء األول من التعديل اسحبتوه ،والجزء الثاني غيرمقبول.

السيد رئيس الجلسة:

املوافقون= 09؛

شكرا غادي نعرض ..تفضل.

املعارضون= 28؛

املستشار السيد رحال املكاوي:

املمتنعون= .11
أعرض املادة األولى للتصويت ،التعديل رفض .رفض التعديل،
واآلن املادة كما جاءت بها الحكومة في املشروع.
املوافقون= 28؛
املعارضون= 09؛

الحكومة مطالبة بأنها تعطينا الشرح أو التعليل ديال الرفض ديالها
باش نكونو على بينة من أمرنا.

السيد رئيس الجلسة:
أنا أعتقد بأن ضروري نسمعو رأي الحكومة.
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إذن غادي نعرض التعديل للتصويت.

املوافقون على التعديل= 15؛

املوافقون على التعديل ،أصحاب التعديل.

املعارضون= 24؛

املوافقون= .9

املمتنعون= .6

املعارضون= 28؛
املمتنعون= .13
إذن ترفض التعديل .واآلن غادي نعرض املادة  3للتصويت.
املوافقون= 28؛
املعارضون= 9؛
املمتنعون= .13
املادة  4ورد بشأنها تعديل مشترك من فريق االتحاد املغربي للشغل
ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين لتقديم التعديل تفضلي.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
شكرا السيد الرئيس.
املادة  4نقترح إضافة يعني املبادئ التي وردت بالنسبة للتكفل
باألفراد أو الجماعات ،نقترح إضافة "املوافقة الحرة واملستنيرة
لألشخاص املودعين" إلى آخرالجملة ،ثم إضافة "حرية التنقل بالنسبة
للنزالء واملستفيدين من هاته املؤسسات" ،على اعتبار أن املوافقة
ضرورية والتدقيق في قواعدها انسجاما مع االتفاقية الدولية لحماية
حقوق األشخاص خصوصا ذووا اإلعاقة ،ثم التأكيد والتنصيص على
املساواة وعدم التمييزعلى أساس اللون أو الجنس أو الدين أو الجنسية
في الولوج إلى مراكزالحماية االجتماعية.
يدخل هذا التعديل ضمن التدابير الوقائية لولوج األجانب لخدمة
مراكزالرعاية االجتماعية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،موقف الحكومة من هذا التعديل.
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إذن املجلس رفض هذا التعديل ،وغادي نعرض املادة كما وردت
علينا من طرف الحكومة:
املوافقون= 26؛
املعارضون= 14؛
املمتنعون= .6
إذن وافق املجلس على املادة .4
املادة  5كما عدلتها اللجنة:
املوافقون= إجماع.
املادة  6ورد بشأنها تعديل مشترك من فريق االتحاد املغربي للشغل
ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين مقدمي التعديل ،تفضلي.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
شكرا السيد الرئيس.
املادة  6نقترح حذف الفقرة الثانية ألن ذلك يتعارض مع املواثيق
الدولية ويتعارض مع ،ألنه كيحتوي على تمييز ألن القطاع الخاص
غادي يجعل لنا واحد التمييز ما بين املستفيدين ،فكيتعارض مع املادة
 4من هاذ القانون ومع التصديرديال الدستور ومع املواثيق الدولية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،رأي الحكومة في هذا التعديل؟

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
التبرير اللي قالت السيدة املستشارة ال ينطبق على الفقرة الثانية
من هذه املادة ،فلذلك هذا التعديل مرفوض.

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:

السيد رئيس الجلسة:

هو السيد الرئيس كما ترون هو تعديل مركب ،كنا قد قبلنا جزء
منه والجزء اآلخرسحبتموه ،والجزء اآلخرغيرمقبول.

شكرا.
غادي نعرض التعديل للتصويت على التعديل:

السيد رئيس الجلسة:

املوافقون= 15؛

شكرا.
غادي نعرض هاذ التعديل للتصويت:

املعارضون للتعديل= 24؛
املمتنعون= .6
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إذن املجلس رفض هذا التعديل.

املادة  32كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.

اآلن غادي نعرض املادة  6للتصويت كما جاءت به الحكومة:

املادة  33كما أحيلت علينا كذلك من طرف الحكومة :اإلجماع.

املوافقون=29؛

املادة  34كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.

املعارضون= 15؛

املادة  35كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.

املمتنعون =.6

املادة  36كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.

املادة  7كما أحيلت من طرف الحكومة:

املادة  37كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.

املوافقون :اإلجماع.

املادة  38كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.

املادة  8كما عدلتها اللجنة :باإلجماع.

املادة  39كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.

املادة  9كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :باإلجماع.

املادة  40كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.

املادة  10كما أحيت علينا من طرف الحكومة :باإلجماع.

املادة  41كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.

املادة  11كما أحيلت أيضا من طرف الحكومة علينا.

املادة  42كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.

املادة  12كما أحيلت علينا من طرف الحكومة.

املادة  43كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.

املادة  13كما أحيلت علينا من طرف الحكومة.

املادة  44كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.

املادة  14كما أحيلت علينا من طرف الحكومة.

اآلن غادي نعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املادة  15كما أحيلت علينا من طرف الحكومة.

املوافقون :إذن باإلجماع ،ال ،يااله احسب.36 ،

املادة  16كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.

إذن املوافقون على مشروع القانون= 36؛

املادة  17كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.

املعارضون= 4؛

املادة  18كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.

املمتنعون= .11

املادة  19كما أحيلت علينا كذلك من طرف الحكومة :اإلجماع.
املادة  20كما عدلتها اللجنة :اإلجماع.
املادة  21كما أحيلت علينا من طرف الحكومة.
املادة  22كما أحيلت علينا من طرف الحكومة.
املادة  23كما أحيلت علينا من طرف الحكومة.
املادة  24كما أحيلت علينا من طرف الحكومة.
املادة  25كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.
املادة  26كما أحيلت علينا كذلك من طرف الحكومة :اإلجماع.
املادة  27كما عدلتها اللجنة :اإلجماع.
املادة  28كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.
املادة  29كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.
املادة  30كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.
املادة  31كما عدلتها اللجنة :اإلجماع.

إذن ،وافق مجلس املستشارين باألغلبية على مشروع قانون رقم
 65.15يتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية.
هنيئا لك السيدة الوزيرة.
اآلن غادي ندوزو للدراسة والتصويت واملناقشة على مشروع قانون
 79.14يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،واملحال
علينا من مجلس النواب.
ولإلشارة ،فقد نوقش مشروع هذا القانون بشكل مشترك بين
اللجنتين ،بين لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ولجنة التعليم
وشؤون الثقافية واالجتماعية ،طبقا لقرار مكتب املجلس ،طبعا بناء
على أحكام املادة  62من النظام الداخلي لهذا املجلس.
الكلمة للحكومة دائما لتقديم هذا املشروع.

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلين.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
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السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
أود في البداية أن أتقاسم معكم مشاعرالفخرواالعتزازبهذه املحطة
التشريعية املهمة في مسار سعينا املشترك لتحقيق اإلنصاف والعدل
وترسيخ املساواة بين املرأة والرجل ورفع كل أشكال التمييز املبنية على
أساس الجنس ،وهي محطة التي نفي بها جماعيا بالتزاماتنا إزاء مرجعيتنا
الدستورية املوحدة في تنزيل مقتضيات الفصلين 19و  164اللذين نصا
على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والتي نتطلع
بكثيرمن الثقة واألمل إلى قيمتها املضافة في املشهد املؤسساتي الوطني،
الذي تتميز فيه الهيئات وتتكامل لجعل السعي نحو املناصفة ومواجهة
التحديات القائمة أمام تحقيق املساواة مثمرا وبناء.
حضرات السيدات والسادة املستشارين،
تفعيال ملضامين دستور  ،2011الذي أسس ملبدأ السعي نحو
املناصفة وتنفيذا للمخطط التشريعي للوالية الحكومية السابقة -2012
 ،2016والتي تتعزز بموقف الحكومة الحالية أيضا ،وهو املشروع الذي
أعدته وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ،بشراكة مع
املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان ،وهو مشروع القانون املتعلق بهذه
الهيئة وفق مقاربة تشاركية ،أمنت انخراط مختلف مكونات الفعل
الوطني وعبر مسار تشاوري ،طويل انطلق منذ فبراير  ،2013بتنصيب
لجنة علمية مستقلة ،مشهود لها ألعضائها بالنزاهة والكفاءة لتلقي
ومدارسة مذكرات مختلف الهيئات الوطنية والجمعيات وشبكات
املجتمع املدني وهيئات مهنية وأحزاب سياسية ،تجاوزت هذه املذكرات
 80مذكرة ،مكنتنا من استخالص نتائج متضمنة في هاته املذكرات
تتقاطع فيما بينها واالستشارات العلمية والقانونية مع خبراء من هيئات
أكاديمية ومجالس استشارية ،توجت بتقديم مسودة مشروع القانون.
تم بعد ذلك تنظيم لقاء تشاوري مع لجنة القطاعات االجتماعية
ملجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية ملجلسكم
املوقر ومع منتدى النساء البرملانيات حول مضمون مسودة القانون ،في
الوقت الذي كان فيه منتدى النساء البرملانيات طبعا.
كما كانت هذه املسودة موضوع استشارة مع لجنة البندقية التابعة
ملجس أوربا ،اعتبارا لخبرتها العالية في التشريع والدراسات القانونية
املقارنة ،وذلك بعد التشاور مع القطاعات الحكومية املعنية.
وهكذا تم استثمارمختلف األفكاروالتصورات ،سواء الواردة علينا
آو املوجهة لرئاسة الحكومة مباشرة ،حيث تم اعتماد أهم املالحظات
املتضمنة في املذكرة التكميلية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان
بعد مذكرته األولى ،وتمت صياغة مشروع القانون ،بعد هذا املسار
التشاوري ،مما أثمر نص قانوني ،أتشرف اليوم بعرضه على أنظاركم
بعد تقديمه في املجلس الحكومي  19مارس  2015واملصادقة عليه في
هذا التاريخ ،ثم مصادقة مجلس النواب بتاريخ  10ماي .2016
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حضرات السيدات والسادة،
يحدد مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى تحديد صالحيات
وقواعد سير هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،كيفية
وتأليف وتنظيم هذه املؤسسة وكذلك حاالت التنافي بشأن العضوية بها
واإلطاراملبدئي لوضع هاته الهيئة بما ينسجم مع مبادئ باريس الناظمة
لعمل املؤسسات الوطنية املعنية بحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها،
والذي تتوزع مضامينه على  6أبواب:
أحكام عامة؛
صالحيات الهيئة؛
تأليف الهيئة؛
أجهزة الهيئة واختصاصاتها؛
التنظيم اإلداري واملالي للهيئة؛
ثم أحكام ختامية وانتقالية.
حضرات السيدات والسادة،
إن مناقشة مشروع القانون املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل
أشكال التمييز داخل اللجنة املشتركة املعنية بمجلسكم املوقر ،التي
ضمت كل من لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ولجنة التعليم
والشؤون الثقافية واالجتماعية ،كما أشارإلى ذلك السيد الرئيس.
شكلت هذه املحطة محطة للوقوف على املستوى العالي من
االنخراط الجدي والفاعل للسيدات والسادة املستشارون املحترمون،
والذي ترجمته روح املسؤولية والنقاش البناء الذي طبع مختلف
أشغالها ،وتجسيدا ملناخ املسؤولية والثقة الذي ساد أشغال هذه
اللجنة املشتركة خالل جلسة البت والتصويت على التعديالت املقترح
إدراجها في نص املشروع ،وحرصا من الحكومة على التفاعل اإليجابي
مع كل املقترحات والتعديالت التي من شأنها تجويد نصوصنا القانونية،
فقد تم قبول  28تعديال منها  24تعديل صودق عليها باإلجماع بعد
دمجها لوحدة املوضوع في إطار اقتراح اللجنة املشتركة ،وتجسيدا
لروح التكامل بين مجل�سي البرملان وتفاعال مع الدفعات التي تقدمت بها
الحكومة ،فقد سحبت فرق ومجموعات مجلسكم املوقر  40تعديال،
في حين تم التشبث ب  14منها ،في حرص تام على مراعاة املصالح العليا
للدولة املغربية واستحضارها كذلك لثوابتها وهويتها الراسخة من جهة
أخرى وتكريسا لجودة املقاربة التشريعية املعهودة في الترسانة القانونية
املغربية من جهة ثانية.
حضرات والسيدات والسادة،
ال يخفى عليكم بطبيعة الحال أهمية توفر بالدنا على مثل هذه
املؤسسة املهمة ودورها املنتظر في إغناء تجربتنا الوطنية املوحدة
للجهود واملتكاملة من حيث الرؤى ،باعتبارها لبنة جديدة في ترسيخ
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دعائم دولة القانون واملؤسسات وحماية حقوق اإلنسان والنهوض
بها ،ونموذجا مغربيا متميزا مستحضرين في نفس الوقت مضامين
االتفاقيات واملواثيق الدولية كما صادق عليها املغرب وما راكمناه من
رصيد تشريعي بما يغني منظومتنا املؤسساتية الحقوقية في تفاعل واعي
ومنفتح على الكسب اإلنساني ومستجدات العصر.

الفصول  19 ،164 ،171من الدستور املغربي والرامية إلى حماية
وتعزيزاحترام الحقوق والحريات املنصوص عليها في الدستور من جهة،
وكذا من أجل تمتع الرجل واملرأة على قدم املساواة بالحقوق والحريات
املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية ،من
جهة ثانية.

وفي ختام كلمتي هاته يسعدني أن أجدد الشكر ملختلف الفرق
واملجموعات أغلبية ومعارضة على تعاونهم الجاد ،كما أجدد التنويع
بجهود كل من ساهم من قريب أو بعيد في إعداد مشروع هذا القانون،
وأؤكد أن نجاح هذه املؤسسة في االطالع بكامل وظائفها الدستورية
وأدوارها الديمقراطية يبقى مشروطا بكفاءة ونجاعة أعضائها
واستيعابهم للدور املنوط بهم لتحقيق مزيد من اإلنصاف والعدل
واملساواة للمرأة املغربية بين الرجال والنساء.

وهي باملناسبة فرصة مواتية ملناقشة السياسات العمومية للحكومة
في مجال حقوق اإلنسان وتحصينها ومدى الحفاظ على املكتسبات التي
حققتها بالدنا وكذلك من أجل طرح آفاق تطويروتوسيع نطاق الحقوق
وتحصينها وتطويراملؤسسات وهيئات الحكامة وحماية حقوق اإلنسان،
باعتبار ذلك رهانا يتوجب رفعه وتعبيرا حقيقيا من شأنه أن يرفع وتيرة
الدفع ببالدنا نحو كسب رهان الديمقراطية وتعزيزدولة الحق والقانون
وحقوق اإلنسان.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
غادي نفتح باب املناقشة ،والكلمة للسيدات والسادة املستشارين
املحترمين واملحترمات ،الكلمة لكن ولكم في إطارمناقشة ،طبعا اللي بغى
يتدخل.
إذن غادي تسلمونا التقارير ،تفضل ،شكرا.
غادي نفتح باب املناقشة طبعا ما كاين حد اللي غادي يدخل ،غادي
ندوزو للتصويت،
تفضل في إطارالوقت املخصص له.

املستشار السيد العربي املحر�شي:
اشحال عندنا ديال الوقت ،السيد الرئيس؟

السيد رئيس الجلسة:
أنا نقول لك ،أعتقد ،أنا نقول لك دابا نشوف ،تفضل.

املستشار السيد العربي املحر�شي:
السيد الرئيس املحترم،
السيدة والسيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين،
يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة إلبداء وجهة نظر
فريقنا بخصوص مشروع قانون رقم  79.14املتعلق بهيئة املناصفة
ومكافحة كل أشكال التمييز.
اسمحوا لي في البداية أن أتوقف عند األهمية البالغة والحيوية
إلحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بموجب أحكام

لقد سجلنا في فريق األصالة واملعاصرة أن ما ميزإعداد هذا املشروع
غياب املقاربة التشاركية ،وهو ما أكده النسيج الجمعوي ،خاصة
الجمعيات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية واألمازيغية ،والتي
أطلقت حملة وطنية تحت شعار "من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة
التمييز مستقلة قوية وناجعة" ،وقد أكدت هذه الجمعيات أن إعداد
هذا املشروع قانون تم بشكل انفرادي ودون االستماع ملقترحاتهم
كمتدخلين ميدانيا في املجال ،محملين الحكومة مسؤولية إيقاف
التراجعات عن روح وأهداف ومنطوق الدستور.
من بين املالحظات التي سجلناها أيضا عدم تحديد املشروع ألي
أساس معياري لتحديد االختصاصات بين الهيئة واملجلس الوطني
لحقوق اإلنسان ووزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان ،باعتبارهم
متدخلين في مجال الرصد والحماية والنهوض بحقوق اإلنسان بصورة
عامة.
لذا اقترحنا في فريق األصالة واملعاصرة التنصيص بشكل صريح
على كون الهيئة املحدثة ذات والية خاصة بقضايا املناصفة ومكافحة
أشكال التمييز املبنية على أساس الجنس ،تفاديا لتدخل والخلط في
املهام بين املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وهذه الهيئة.
السيد الرئيس املحترم،
لقد تضمن مشروع القانون هذا مجموعة من املصطلحات
القانونية ،لم يسبق تداولها وتعريفها في القانون املغربي ،مع العلم أنها
معرفة في املواد  4و 1من اتفاقية مناهضة أشكال التمييز ،ولم يبين
القانون على أنه سيعتمد التعريف املنصوص في االتفاقية الدولية أو
أنه سيحد من نطاق تلك املصطلحات ،فتفاديا لهذا الخلط اقترحنا
في فريقنا تحديد اإلطار املفاهيمي ملجال عمل الهيئة ليبين للعموم ماذا
يقصد باملناصفة ،املساواة ،املكافحة ،التمييز ،الحماية ،النهوض.
إلى جانب ذلك ،يعاب على النص عدم اعتماد التوطين الترابي،
مع العلم أنه يحدد مجال التدخل في الحماية والنهوض لصالح فئة
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يفترض فيها الهشاشة ،مما يستوجب تسهيل سبل الولوج لإلنصاف،
عبرإحداث لجان جهوية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،تعتمد
القرب من الفئة املستهدفة من جهة ،وعبر ترتيبات مسطرية مبسطة
فيما يتعلق بتلقي التظلمات والشكايات بالقرب من املشتكي ،وليس
إضافة أعباء أخرى تفرض عليه التنقل إلى املقر املركزي للهيئة قصد
تقديم شكايته أو تظلمته.
السيد الرئيس املحترم،
إن عدم تمكين الهية من اآلليات القانونية لتكريس الدور شبه
القضائي الذي سيسمح لها بمباشرة التحري واألبحاث املستقلة لدى
الهيئات العمومية والخاصة وعن باقي املتدخلين في االنتهاكات التي قد
يتعرض لها املشتكي في حالة انتهاك حق من حقوق اإلنسان للنساء
وكذا اللجوء إلى التوفيق بواسطة توصيات يتم توجيهها لألطراف املعنية
وتتبع مآلها ،يعاكس بشكل واضح مقتضيات وتوصيات مبادئ باريس
من جهة ،ويحد من ضمان سبل االنتصار لدى الفئة املتضررة وتعزيز
مصداقية عمل الهيئة وضمان نجاعة التقارير والدراسات الصادرة
عنها من جهة ثانية.
أما فيما يتعلق بتأليف وتكوين الهيئة ،فإننا نرى ضرورة تجاوز
املنطق التمثيلي الصرف لتعزيز ضمانات االستقاللية والتعددية
خدمة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،كما نؤكد أن تشكيل
هذه الهيئة يجب أن يراعي املناصفة أوال ثم حضور الخبراء واملفكرين
واألشخاص املتشبعين بقيم حقوق اإلنسان وذوي التراكم النضالي في
صفوف الحركة النسائية املغربية الرائدة ،باإلضافة إلى الخبرة والكفاءة
من جهة ثانية ،من أجل إعطاء قيمة إضافية لعمل الهيئة وجعلها في
مستوى التحديات و االنتظارات ،وهذا ما يتقاطع مع مبادئ باريس
لسنة .1993
إلى جانب ذلك ،اقترحنا في فريق األصالة واملعاصرة توسعة قائمة
حالة تنافي العضوية بالهيئة لتشمل جميع الهيئات واملؤسسات
الدستورية ،وكذا ممثلي املؤسسات املنتخبة الترابية من أجل ضمان
سيرورة عملها وفرض التفرغ التام لجميع األعضاء للرفع من مردودية
عملها.
السيد الرئيس املحترم،
إننا نسجل في فريق األصالة واملعاصرة إغفال هذا النص
القانوني ضرورة ممارسة واختصاصات الهيئة االستشارية فيما
يتعلق بامللتمسات والعرائض التشريعية ،حسب مقتضيات القوانين
التنظيمية املنصوص عليها في الفصلين  14و 15من الدستور ،لذا
اقترحنا تعديل البند األول من املادة  2من هذا القانون ،من أجل
إبداء رأي الهيئة حول املقترحات املقدمة عبر هذه اآللية التشريعية
الدستورية املستجدة.
وفي ما يتعلق بمنح تعويضات ألعضاء الهيئة ،أكدنا أن الجهة
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املصدرة للمرسوم الذي سيبين شكلية ومبالغ التعويضات عن املهام
املوكولة لألعضاء من طرف الهيئة تبقى غير واضحة ،لذا اقترحنا في
فريق األصالة واملعاصرة جعل النظام الداخلي هو املخطط فيما يتعلق
بتحديد شروط وطرق االستفادة من التعويضات املالية لألعضاء
وكذا باقي املتدخلين من أعوان واملتعاقدين أو مكلفين بالدراسات أو
االستشارات ،ذلك من أجل تعزيزاستقاللية الهيئة عن الجهة الحكومية
املصدرة للمرسوم.
السيد الرئيس املحترم،
بناء على هذه املالحظات التي أبديناها ،وألن هذا املشروع ال
يستجيب لتطلعات الفاعلين واملهتمين بالشأن الحقيقي ،بل وال يتقاطع
مع املبادئ الكونية لحقوق اإلنسان ،وال يسايرالدينامية الحقوقية التي
انخرطت فيها بالدنا ،وانسجاما مع موقفنا الذي عبرنا عنه على مستوى
اللجنة ،فإننا نصوت ضد هذا املشروع قانون.
وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
واش هناك متدخل آخر؟ أعتقد أنه ما كاينش .إذن غادي ندوزو
للتصويت.
ابغيت نذكربأن هنالك  ..حافظ اسواري ،شكرا.
أوال ،كاين بالديباجة واحد التعديل ديال فريق األصالة واملعاصرة،
كذلك فريق االتحاد املغربي للشغل وكذلك مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل ،يرمي إلى إضافة التعديل في الديباجة ،اإلخوان
واحد من هؤالء يتقدم بالتعديل ،تفضلي.

املستشارة السيدة أمال العمري:
شكرا السيد الرئيس.
بداية أشكر السيدة الوزيرة على تقدمها بهذا املشروع املهم ،واللي
كينتظروه طبعا كل الجمعيات اللي كتشتغل في املجال الحقوقي وفي
مجال املساواة بصفة عامة في قضية النساء.
بالفعل عندنا وطبعا الهدف ديالنا من خالل هاذ التعديالت هو
تجويد النص وكذلك إدخال بعض التعديالت اللي كنعتبروها جوهرية
والتي أهملت في إطارمشروع القانون.
التعديل األول :يروم أو يقترح إضافة تقديم النص بمثابة ديباجة
من أجل توضيح اإلطار املرجعي الدولي والوطني املعتمد في صياغة
هذا القانون ،واملتعلق باملبادئ الكونية لحقوق اإلنسان ،ومن شأنه
أن يعكس مدى التزام اململكة املغربية بمالءمة تشريعاتها الوطنية مع
القانون الدولي لحقوق اإلنسان وكذا اآلليات األممية ،وما غاديش نقرا
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عليكم التعديل ،وإنما فيه هاذ ال�شي كلو مع اعتبارالتزام املغرب التخاذ
التدابير الالزمة إلعمال املساواة والحقوق اإلنسانية ،تأسيس على
الخيارات اإلستراتجية الوطنية املرتكزة على ترسيخ البناء الديمقراطي
وإرساء مجتمع متضامن إلى آخره ،االعتماد على املعايير املؤطرة
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والتي من أبرزها االستقاللية
والصالحيات الواسعة ،إضافة طبعا إلى املقتضيات الدستورية.
طبعا كانت الوزيرة قالت لنا بأنه املجلس الدستوري سبق وأن
رفض تعديال في الديباجة ،تعديال بإضافة ديباجة ،ولكن احنا موقفنا
أنه املحكمة الدستورية يمكن أن تقبل تعديال ما لم يكن هنالك تعارض
بين مقتضياته واملقتضيات الدستورية.

إليها اإلشارة في الفقرة واللي كتروم كذلك املناصفة واملساواة.
وملا ألهمية الديباجة في تأطير املفهوم فهم مقتضيات القانون
وتطبيقه وتحديد سياقاته وخلفياته وأهدافه املتوخاة من الهيئة،
كما هو منصوص عليها في الدستور ،ارتأينا تعديل هذه الفقرة ،بحيث
أضفنا عليها "بناء على االلتزامات الدولية للمغرب ،خاصة املواثيق
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحقوق اإلنسانية للنساء" ،زدنا
كذلك "والفصول املرتبطة بحقوق اإلنسان وبحقوق النساء وبإعمال
املساواة و املناصفة وحظر التمييز" ،كما أضفنا كذلك "مع مراعاة
االختصاصات املسندة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،اعتبارا لكون
الهيئة تحظى بوالية خاصة".

شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للحكومة باش نشوفو هاذ الديباجة واش ممكنة وال غير
ممكنة .تفضلي.

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس .هاذ التعديل غيرمقبول.

السيد رئيس الجلسة:
كنعرض هاذ التعديل للتصويت.
املوافقون على التعديل= 15؛
املعارضون= 29؛
املمتنعون عن التعديل= .4
إذن ،التعديل رفض.
املادة األولى ،غادي ندخل للمواد اآلن املادة األولى مادة معدة من
طرف اللجنة ،ورد بشأنها تعديل مشترك من فريق األصالة واملعاصرة
وفريق االتحاد املغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل حول املادة األولى.
الكلمة ألحد مقدمي التعديل ،تفضلي.

املستشارة السيدة أمال العمري:
شكرا السيد الرئيس.
في الحقيقة احترازا منا ،وكنا متوقعين بأن يقدر يترفض التعديل
بالنسبة للديباجة ،وبالتالي املادة األصلية اآلن اللي كتشير طبعا
للمقتضيات الدستورية ابغينا نحسنوها ،يعني بهاذ التعديل هذا الذي
يرمي إلى ضرورة اإلشارة إلى االلتزامات الدولية للمغرب ذات الصلة
بالحقوق اإلنسانية للنساء ،وهنالك فصول أخرى كذلك التي لم تتم
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شكرا .رأي الحكومة في هذا التعديل.

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس ،هاذ التعديل غيرمقبول.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،غادي نعرض التعديل للتصويت:
املوافقون= 16؛
املعارضون= 29؛
املمتنعون= .4
إذن ،هاذ التعديل رفض.
غادي نعرض املادة األولى للتصويت:
املوافقون= 29؛
املعارضون= 16؛
املمتنعون= .4
كما أنه ورد تعديل مشترك من فريق األصالة واملعاصرة وفريق
االتحاد املغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
يرمي إلى إضافة املادة  1مكرر ملشروع القانون ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين واملستشارات لتقديم التعديل.

املستشارة السيدة أمال العمري:
إذن ،إضافة املادة  1مكرر كيهدف هاذ التعديل إلى ضرورة إدراج
التعاريف وتدقيقها ،ملا لذلك من أهمية في تحديد املهام وضمان
التطبيق الفعال للقانون ،انطالقا من التفسيرات الواردة في الدستور
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واملواثيق الدولية كالفصلين  19و 30من الدستور ،املادتين  1و 4من
اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد املرأة ،توصية اللجنة
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ،التوصيات الصادرة عن لجنة
الوزراء إلى الدول األعضاء في مجلس أوربا بشأن معايير وآليات تحقيق
املساواة بين النساء والرجال.
ببساطة ،بغينا نضيفو تعاريف لهاذ القانون من قبيل أشنو هو
التمييز؟ أشنو هي املناصفة؟ أشنو هي املساواة؟ ألم تنعتبرو بان أي
مغربية غتاخذ هاذ القانون ما �شي بالضرورة غادي توجد نفسها فيه إلى
ما عرفاتش أشنو هو التمييز واملناصفة بالرغم من أن الدستور تيشير
لها.
وبالتالي ،ابغينا باش يكون ( )accessibleيكون كل امرأة في جميع
املناطق تعرف بأن هاذ القانون تيعنيها ،ومن أجل التدقيق فقط ،ابغينا
باش يكونوا هاذ التعاريف.
احنا عارفين السيدة الوزيرة بأن التمييز وأعطيناك الطريقة ،قلنا
لك بأن التمييز ما غاديش نقولو التمييز هو ،ولكن يعتبر من مظاهر
التمييزكذا وكذا باش نعرفو بأن املتضررين تيمكن لهم يلجؤوا للقانون
ويوجدوا أنفسهم ،املتضررات يمكن لهم يوجدوا فيه أنفسهم ،ولكن
مع األسف ،ما استطعناش في اللجنة ،ولذلك رفعنا هذا التعديل إلى
الجلسة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،رأي الحكومة في هذا التعديل.

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس .هذا التعديل غيرمقبول.

السيد رئيس الجلسة:
إذن ،غادي نعرض هذا التعديل للتصويت:
املوافقون=16؛
املعارضون=29؛
املمتنعون= .3
إذن هذا التعديل رفض.
املادة الثانية مادة معدلة من طرف اللجنة ،وورد بشأنها  6تعديالت
مشتركة ،أوال من فريق األصالة واملعاصرة وفريق االتحاد املغربي للشغل
ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،حول..
ال ،اسمح لي ،هللا ير�ضي عليكم ،هذه مادة إضافية األولى اللي بقيت،
هاذي امشات ،اللي دازت ،املادة األولى هي اللي كاينة ،املادة اإلضافية
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اللي كانوا اإلخوان بغاوا يزيدوها رفضها املجلس.
اإلخوان ،هللا ير�ضي عليكم ،نعم؟ غادي نكرر لك صوتنا على
التعديل األول ،ترفض ،وصوتنا على املادة ،تقبلت ،وكاين هناك  3فرق
محترمة قدموا إضافة مادة جديدة مكررة ،هللا ير�ضي عليكم ،هللا
ير�ضي عليكم.
املادة الثانية مادة معدلة من طرف اللجنة ،وردت بشأنها  6تعديالت
مشتركة كيف قلت ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة
واملعاصرة أو فريق االتحاد املغربي للشغل أو الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل لتقديم التعديل.
�شي واحد فيكم.

املستشارة السيدة أمال العمري:
شكرا ،كاين هنا بالفعل عدة تعديالت بالنسبة لهاذ املادة.
نبداو باألول وهو إضافة عدم التمييز بين الجنسين كلمة "بين
الجنسين" ،ألن هاذ القانون ديال املناصفة جاء من أجل حظر التمييز
بين الجنسين ،ما كاينة حتى �شي جملة في هاذ القانون اللي تتقول بين
الجنسين ،وبالتالي غادي هذا يكون كالزمة لواحد العدد ديال املواد
يعني فين ما شفنا التمييز كنزيدو بين الجنسين ،ولكن مع األسف يقابل
بالرفض.
التعديل الثاني هو توسيع وسائل عمل اللجنة بالتنصيص على
الشكايات والتظلمات والعرائض ،عمل اللجنة باش تقبل الشكايات
من املواطنين والعرائض من املواطنين عن طريق الشكايات والعرائض
وأيضا السماح لهم بالتبليغ عن الخروقات التي تتم تجاه النصوص
التشريعية والتنظيمية.
إذن زدنا "تتلقى الشكايات والتظلمات والعرائض من املواطنات
ومن املواطنين التي ترفع ،" ..إلخ.
"زدنا كذلك "تقديم املساعدة املستقلة لضحايا التمييز الذين
يرغبون في اللجوء إلى العدالة وإجراء تحقيقات مستقلة بشأن أعمال
التمييز ،ويمكن للهيئة التنصيب كطرف مدني في هذه القضايا" ،يعني
اعطيناها صالحيات اللي ما جاتش في القانون ،هاذ الهيئة يمكن لها
تنصب نفسها كطرف مدني في حاالت ،خاصة بالنسبة لالنتهاكات
الجسيمة لحقوق النساء.
كذلك يمكن للهيئة في حالة انتهاك الحق من الحقوق اإلنسانية
للنساء مباشرة البحث والتحري لدى الهيئات العمومية والخاصة
وإجراء تحقيقات في موضوع التمييز وتقديم حلول واللجوء إلى التوفيق
بواسطة توصيات يتم توجيهها إلى األطراف املعنية وتتبع مآلها.
وزدنا تعديل آخرأنه النظام الداخلي يمكنه أن يسطريحدد مسطرة
قبول وتلقي الشكايات والتظلمات والعرائض وآجال الرد عليها ،طبعا
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العرائض اللي كتهم هاذ الجانب اللي هو اإلشكاالت ديال التمييز.
وهاذي هي الصالحيات اللي كنا كنبغيو تكون عند هاذ اللجنة ،مع
األسف مرة أخرى قوبلت بالرفض على مستوى اللجنة ومن تم ارتأينا
باش نعرضوها على السادة املستشارين والسيدات املستشارات.
تعديل آخرالهدف منه هو إشراك الهيئة...

السيد رئيس الجلسة:
ال ،ال .التعديل تعديل كاين التعديل رقم  4الذي تناقشينه،
التعديل رقم .4

املستشارة السيدة أمال العمري:
هو اللي ناقشت السيد الرئيس .هذا  5اللي ناقشت.

السيد رئيس الجلسة:
ال ،دبا اآلن بصدد دراسة التعديل رقم ..4

املستشارة السيدة أمال العمري:
واحد بواحد؟

السيد رئيس الجلسة:
واحد بواحد.
املستشارة السيد أمال العمري:
بين الجنسين.

السيد رئيس الجلسة:
صافي.

السيد رئيس الجلسة:
إذن رأي الحكومة في هذا التعديل رقم .4
السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
التعديل غيرمقبول.

السيد رئيس الجلسة:
إذن ،غادي نعرض هذا التعديل للتصويت:
املوافقون= 16؛
املعارضون= 30؛
املمتنعون= .3
إذن هاذ التعديل رقم  4في املادة الثانية مرفوض.

عدد 19 - 38جحلا وذ 19ذ 11(119نتش 11ش )11

اآلن غادي ندوزو للتعديل الخامس دائما في املادة  ،2شكون اللي
غادي يقدم؟ تفضلي.

السيد رئيس الجلسة:
عاودي عاودي .باش يتسجل.

املستشارة السيدة أمال العمري:
قلنا زدنا في االختصاصات ديال هاذ اللجنة "تلقي الشكايات
والتظلمات والعرائض من املواطنات واملواطنين بشأن حاالت التمييز
التي ترفع إلى الهيئة" ،وزدنا "تقديم املساعدة املستقلة لضحايا التمييز
الذين يرغبون في اللجوء إلى العدالة وإجراء تحقيقات مستقلة بشأن
أعمال التمييز" ،وطبعا إمكانية الهيئة تنصيب نفسها كطرف مدني في
هذه القضايا.
تعديل آخر...

السيد رئيس الجلسة:
ال ،ال ،ال.

املستشارة السيدة أمال العمري:
دائما في نفس التعديل ،رقم  ،5فقرة السيد الرئيس...

السيد رئيس الجلسة:
ال ،اسمح لي5 ،؟

املستشارة السيدة أمال العمري:
 ،5هذا التعديل رقم .5

السيد رئيس الجلسة:
تفضلي ،تفضلي.

املستشارة السيدة أمال العمري:
كذلك "يمكن للهيئة في حالة انتهاك حق من الحقوق اإلنسانية
للنساء مباشرة البحث والتحري لدى الهيئات العمومية والخاصة
وإجراء التحقيقات في موضوع التمييز وتقديم حلول واللجوء إلى
التوفيق بواسطة توصيات ،يتم توجيهها لألطراف املعنية وتتبع مآلها"،
وزدنا بأنه "يحدد النظام الداخلي للهيئة مسطرة القبول" ،ألن أشرنا
للشكايات والتظلمات ،املسطرة ديال القبول والتلقي ديال الشكايات
والتظلمات والعرائض وآجال الرد عليها.
طبعا هاذ ال�شي كلو ،تنفيذا ملقتضيات وتوصيات مبادئ باريس،
الذي يستوجب تكريس نظام العمل شبه القضائي إلى الهيئة ،من أجل
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ضمان سبل االنتصار لدى الفئة املتضررة وتعزيز مصداقية عمل
الهيئة وضمان نجاعة التقاريروالدراسات الصادرة عنها.
هاذ ال�شي اللي كاين.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
غيرمقبول ،غادي نعرض اآلن هاذ التعديل للتصويت:
املوافقون= 16؛
املعارضون= 30؛

السيد رئيس الجلسة:

املمتنعون= .5

شكرا .التعديل ،السيدة الوزيرة ،أي رأي الحكومة ،التعديل
الخامس في املادة الثانية.

إذن هاذ التعديل ترفض.

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس .هاذ التعديل غيرمقبول.

السيد رئيس الجلسة:
غادي نعرض هذا التعديل للتصويت:
املوافقون= 16؛
املعارضون= 30؛
املمتنعون= .5
إذن هذا التعديل ترفض.
كاين التعديل رقم  ،6الكلمة ألحد أصحاب التعديل دائما في املادة .2

املستشارة السيدة أمال العمري:
املادة  2الباب الثاني الخاص بمهام وصالحيات الهيئة املادة 2
التعديل رقم .6
التعديل رقم  6يهدف إلى إشراك الهيئة في تتبع ومواكبة القضايا
التي تدخل في مجال اختصاصها ،كذلك التدقيق في نوع التمييزمالءمة
مع التعديالت لي كنا درنا قبل ،إذن ضفنا ضمن صالحيات اللجنة "تتبع
ومواكبة الهيئة ملسلسل مصادقة اململكة املغربية على االتفاقيات
واملعاهدات الدولية املتعلقة بمجال االختصاص ديالها واالنضمام
(يعني انضمام للمملكة) إلى هذه املعاهدات واالتفاقيات الدولية".
شكرا السيد الرئيس.

كاين تعديل رقم  7في نفس املادة  .2الكلمة لك السيدة الرئيسة.

املستشارة السيدة أمال العمري:
نفس التعديل إذن لفريق األصالة واملعاصرة والكونفدرالية
الديمقراطية للشغل وكذلك االتحاد املغربي للشغل ،يخص الباب
الثاني :مهام وصالحيات الهيئة املادة  ،2وهو التعديل السابع ،فيه
بعض املسائل غير من أجل التجويد مثال استبدال بعض العبارات
التقنية إلى آخره ،على كل حال ما طارحاش إشكال كبير ،كذلك فيه
التأكيد على إضافة عبارة بين الجنسين" ،واحنا قلنا في األول بانه عدد
ديال التعديالت غادي نزيدو فيها فين ما جاء التمييز غادي نزيدو "بين
الجنسين" كتالزمة ،ألن بالفعل يهم تمييز الجنسين نساء ورجال ،ثم
اللي مهم هو أنه حدف عبارة "السعي نحو ،ألن تيجينا دائما السعي نحو
بدل التزامات واضحة ،كيجينا عبارة "السعي نحو" ،واحنا كنعتبر بأن
ماخاصش الصالحيات ديال هاذ الهيئة تبقى مجرد شعارات فضفاضة
حتى نجعل منها مؤسسات ذات صالحيات فعلية وحقيقية ،وبالتالي
التزامات واضحة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا .موقف الحكومة من التعديل:

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
السيد الرئيس ،التعديل غيرمقبول.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

رفض ،مازال أستسمح ،كنعرض هاذ التعديل للتصويت:

شكرا السيدة الرئيسة .السيدة الوزيرة موقف الحكومة في هذا
التعديل السادس.

املوافقون= 16؛
املعارضون= 27؛

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:

املمتنعون= .4

السيد الرئيس ،التعديل غيرمقبول.
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إذن هاذ التعديل مرفوض.
تعديل آخررقم  ،8نفس املادة  2دائما� ،شي واحد ،تفضلي.
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املستشارة السيدة أمال العمري:
التعديل  8لنفس املادة وهي إضافة نقطتين في البند  10من املادة
 ،2إضافة دائما إلى التدقيق في نوع التمييز ،إمكانية إصدار توصيات
ومقترحات للهيئات املذكورة ،الهيئات املذكورة ،علما بأن القانون
التنظيمي لألحزاب السياسية املهم قد ألزمها بإحداث لجنة املناصفة
وتكافئ الفرص على كل حال كاين ( )le texteالنص ديال هاذ التعديل
هو إمكاني توجيه التوصيات واملقترحات لألحزاب السياسية واملنظمات
النقابية وجمعيات املجتمع املدني واملنظمات الغير الحكومية والقطاع
الخاص في مجال دعم املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
ثم النقطة الثانية ،التعديل الثاني هو إمكانية أو ضرورة إطالع الرأي
العام على حصيلة الهيئة في مجال اختصاصها.
إذن هذا هو التعديل ،يروم إمكانية توجيه الهيئة للتوصيات
لهاذ املنظمات اللي قلت اللي هي األحزاب والنقابات والقطاع الخاص
واملجتمع املدني.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الرئيسة ،رأي الحكومة؟

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
السيد الرئيس ،جزء من هاذ التعديل يعني سحب ،والباقي يرفض.

السيد رئيس الجلسة:
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،رأي الحكومة في هذا التعديل.
السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
هو نفس ال�شيء من أجل املالءمة يرفض هذا التعديل.

السيد رئيس الجلسة:
غادي نعرض التعديل للتصويت:
املوافقون= 16؛
املعارضون= 28؛
املمتنعون= .4
اآلن غادي نعرض املادة  2للتصويت بعد طبعا رفضنا التعديالت.
املوافقون على املادة .2
املوافقون=  ،27هللا يجعل �شي بركة؛
املعارضون= 16؛
املمتنعون= .4
إذن املادة  2صادقت عليها.
دبا اآلن ننتقل للمادة الثالثة كما عدلتها اللجنة:
املوافقون :اإلجماع.
املادة الثالثة كما عدلتها اللجنة :اإلجماع.

شكرا .إذن غادي نعرض هاذ التعديل للتصويت:

املادة الرابعة كما عدلتها اللجنة :اإلجماع.

املوافقون على التعديل= 16؛

املادة الخامسة كما أحيلت علينا من طرف مجلس النواب :اإلجماع.

املعارضون للتعديل= 28؛

املادة السادسة كما أحيلت علينا من طرف مجلس النواب :اإلجماع.

املمتنعون للتصويت= .4

املادة السابعة كما أحيلت علينا من طرف مجلس النواب :اإلجماع.

إذن هاذ التعديل مرفوض.

املادة الثامنة كما عدلتها اللجنة :اإلجماع.

كاين تعديل آخر ،التاسع في املادة ،2دائما تقدم �شي واحد ،اشكون
يقدمو؟ تفضلي.

املادة العاشرة كما عدلتها اللجنة :اإلجماع.

املستشارة السيدة أمال العمري:

املادة  11كما أحيلت علينا من طرف مجلس النواب :اإلجماع.

هذا من أجل املالءمة ،السيد الرئيس ،دائما في قضية تحديد رصد
جميع حاالت التمييز بين الجنسين ،دائما ذيك "بين الجنسين" إعداد
قواعد معطيات وأشكال التمييز بين الجنسين إلى آخره ،من أجل
املالءمة.

املادة  12كما أحيلت علينا من مجلس النواب :اإلجماع.

شكرا.

املادة التاسعة كما عدلتها اللجنة :اإلجماع.

املادة  13ورد بشأنها تعديل مشترك من فريق األصالة واملعاصرة
وفريق االتحاد املغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل .الكلمة ألحد السادة املستشارين لتقديم التعديل ،املادة 13
هناك تعديل؟
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املستشارة السيدة أمال العمري:

إذن ،وافق مجلس املستشارين على مشروع قانون رقم .79.14

ال ،طرحتو قبيلة هو فقط للمالءمة ،إذن قلنا رصد جميع حاالت
التمييز بين الجنسين من أجل التدقيق هو تمييز بين الجنسين من أجل
املالءمة راه قلتو قبيلة.

وشكرا السيدة الوزيرة.
واآلن غادي ننتقلو ..تفسير التصويت؟ لك ذلك في إطار الوقت
الزمني ديالك.

السيد رئيس الجلسة:

املستشارة السيدة أمال العمري:

واخا قلتيه قبايلة ،ولكن احنا كل مادة كنقدمو التعديل ديالها .رأي
الحكومة في هذا التعديل.

السيد الرئيس،
كنا تنتظرو باش غادي يكون عندنا يعني قراءة متقدمة للمقتضيات
الدستورية ،لكن مع األسف تيبان بأن الدستور متقدم على القانون،
هذا هو اإلحساس ديالنا اليوم ،ألن أحنا بغينا هيئة ديال املناصفة اللي
ستنصف النساء فعال باش؟ بصالحيتها أوال ،صالحيات شبه قضائية،
يعني يكون عندها اإلمكانية ديال التحري ،يكون عندها اإلمكانية ديال
املتابعة ،مواكبة املتضررين ،إصدار توصيات ،واش كاين �شي حاجة؟
أقل ما يمكن أن نقول هي تمكن لها على األقل تصدر توصيات سواء
بالنسبة للهيئات مثل األحزاب السياسية وال النقابات أو كذلك القطاع
الخاص ،ألن كذلك القطاع الخاص واملؤسسات الكبيرة للمقاوالت
معنية بإعمال املناصفة في التسييرديالها وما إلى ذلك.

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
التعديل غيرمقبول.

السيد رئيس الجلسة:
التعديل غيرمقبول ،غادي نعرض هاذ التعديل للتصويت:
املوافقون=16؛
املعارضون=28؛
املمتنعون=.4
إذن ،التعديل مرفوض.
اآلن غادي نعرض املادة  13برمتها للتصويت:
املوافقون= 28؛
املعارضون= 16؛
املمتنعون= .4
اآلن املادة  14كما أحيلت علينا من طرف مجلس النواب :أعتقد
اإلجماع.
املادة  15كما أحيلت علينا من طرف مجلس النواب :اإلجماع.
املادة  16كما أحيلت علينا من مجلس النواب :اإلجماع.
املادة  17كما أحيلت علينا من مجلس النواب :اإلجماع.
املادة  18كما أحيلت علينا من مجلس النواب :اإلجماع.
املادة  19كما عدلتها اللجنة :اإلجماع.
املادة  20كما عدلتها اللجنة :اإلجماع.
اآلن غادي نعرض مشروع القانون برمته للتصويت:
املوافقون= 32؛
املعارضون= 16؛
املمتنعون= ال أحد.

مع األسف ،تتجي هاذ الهيئة ،لي كل�شي تيراهن عليها وتينتظرها،
تتجي مبتورة ،يعني تتجي ما عندهاش اإلمكانيات الكبيرة ،العدد قليل،
الفروع ياله غادي يمكن إذا وقع تطور عاد يمكن لنا نمشيو لفروع على
مستوى الجهات ،فأنا يعني عندنا تشكيك في كيفاش غادي تشتغل هاذ
الهيئة اللي جاية مبتورة مبدئيا؟
وبالتالي بالرغم من أن الوزيرة حاولت تعامل معنا في إطار يعني،
كذلك الهامش اللي عندها ،إال أننا نسجل أنه لم يتم التعامل اإليجابي،
خاصة أشنو هو املشكل إلى دققنا في أشنو هو التمييز وأشنو هي
املناصفة؟ ما عرفتش أنا عالش كنتلهى لواحد املسائل اللي هي فقط
من أجل التدقيق ومن أجل ( )l’accessibilitéالولوجية ديال عدد ديال
النساء للمفاهيم واملضامين ديال هاذ القانون؟ أشنو هو اإلشكال إلى
كانت الهيئات اللي تتشتغل الجمعيات النسائية اللي تتشتغل مع النساء
في كل املناطق ديال املغرب ،يمكن لها كذلك أنها ترفع تظلمات ابسم
املتضررات؟ واحنا دائما تنعملوا الربط مع املتضررات ،ولكن كاينين
نساء في املغرب اللي ما غاديش يكونوا تيعرفوا نهائيا حتى هاذ القانون،
وبالتالي اللي تيكونوا تيعرفوا هما الجمعيات اللي تيشتغلوا معهم ،إذا
كانوا هاذوك الجمعيات عندهم اإلمكانيات أنهم يرفعوا هاذ التظلمات
باسم املتضررات لهاذ الهيئة ،أشنو كان غادي يكون املشكل؟
وبالتالي احنا كنعتبرو بأن كاينة هنالك وسائل مهمة جدا لعمل هذه
اللجنة ،كنعتبرو بأن هنالك صالحيات كان خاصها تكون واسعة ،وإال
غادي تكون غير لجنة زايدة بحال هاذوك اللجان كاملين اللي كاينين
وبحال هاذوك املؤسسات اللي كاينين واللي تيبان لنا بأنه مازال ما
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وصلناش للتطلعات ديال النساء املغربيات وال كذلك للتطلعات والحركة
اللي تتمثلهم ،الحركة النسائية اللي تتشتغل في هذا املجال واملؤسسات
الحقوقية والجمعيات الحقوقية ،اللي راه أحنا واضعينا تحت املجهر
وتيتسناوا يناضلوا ،وكان عدد ديال النضاالت على هذا القانون.
مع كامل األسف ،احنا هاذ ال�شي اللي تيفسربأننا للنظرلهاذ التعامل
بحال هكذا مع البرملان ،مع املجلس تنعتبرو بأن هنالك تقصير ،وأكثر
من هاذ ال�شي يمكن لي نقول لكم ،بأنه وقع لنا إشكال مثال غيرفي بعض
التعابير ،كلمة "مروءة" يعني من الشروط التي تشترط في من سيتولى
يعني األشخاص اللي غادي يكونوا الهيئة ،كلمة "مروءة" .احنا تنعتبرو
بان كلمة "مروءة" فيها ذكورية ،هي بنفسها عندها واحد()connotation
ديال الذكورية ،وبالتالي غادي نتشبثو وتشبث وكأننا ما عرفتش آش
غادي نقيسو ،ما �شي فقط كلمة واستبدالها بكلمة أخرى.
لذلك في االتحاد املغربي للشغل تنعتبرو بأن القانون مع كل األسف
جاء دون تطلعات الحركة اللي كتدافع على املساواة واملناصفة وحقوق
النساء والحركة النقابية ،ومن ضمنها طبعا الحركة النقابية كجزء من
مكونات املجتمع املدني ،وبالنسبة كذلك للحركة الحقوقية اللي احنا
واضعينا اليوم تحت املجهر وكيشوفوا كيفاش املآل ديال هاذ القانون
هذا والتطلعات واآلمال اللي كان خلقها من بعد ما جا التنصيص في
الفصل  19من الدستور على هيئة املناصفة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
اآلن غادي ننتقلو ..السيدة الوزيرة ال ما عندكش الحق ..التعديل
ال ما تخافي ،آه؟
تفسيرالتصويت أنا بعدا التجربة اللي عندي ألن تفسيرالتصويت ما
يهمش الحكومة ،ألن اشكون اللي صوت على هذاك القانون؟ البرملان،
احنا اللي كنتحملو املسؤولية ،هاذ الكالم موجه لنا ما�شي للحكومة،
اسمح لي.

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
أود حقيقة أن يكون هذا املشروع ديال القانون أن يكون محط
إجماع ،ألننا نحن كنساء ناضلنا في الساحة الوطنية وكذلك الدولية
ألجل حقوق اإلنسان وحقوق النساء وإقرار املناصفة ،لكن لألسف
وسألنا السيدة الوزيرة وطلبنا منها أن يكون هناك توافق وأن يكون هذا
اليوم هو عرس بالنسبة لكل النساء في جميع املجاالت ،لكن لألسف.

السيد رئيس الجلسة:
السيدة الرئيسة ،إلى ابغيتي تفسير التصويت ،نعطيك الكلمة..
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تفسيرالتصويت تقول األسباب.

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
تفسير التصويت هو أننا طلبنا من السيدة الوزيرة أن يكون هناك
توافق في الجوهربالنسبة ملشروع هذا النص ،لألسف قوبلنا بالرفض،
وأنتم سمعتم وعشتم هذه اللحظة معنا كل�شي تم الرفض ديالو.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
إذن ننتقل للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 99.15
بإحداث نظام املعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين
واألشخاص غيراألجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،املودع لدى مكتب
املجلس مباشرة من رئيس الحكومة .الكلمة للحكومة لتقديم املشروع.

السيد محمد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة على رسول هللا وعلى آله أجمعين.
السيد رئيس املجلس املحترم،
السيدات املستشارات ،أوال،
السادة املستشارون املحترمون ،ثانيا،
يطيب لي ويشرفني أن أتقدم أمام مجلسكم املوقر بعرض حول
مشروع القانون رقم  99.15بإحداث نظام املعاشات لفائدة املهنيين
والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا
خاصا ،والذي يعتبرمن أهم املشاريع الهادفة إلى تعزيزوتدعيم منظومة
الحماية االجتماعية والتغطية الصحية ببالدنا ،والرقي بالوضعية
االجتماعية واالقتصادية لفئات عريضة من هذه الفئات.
اسمحو لي في البداية أن أذكركم بأن مشروع القانون املعروض على
مجلسكم املوقر يندرج في إطار املجهودات املبذولة لتفعيل االلتزامات
التي تعهدت بها الحكومة في إطار البرنامج الحكومي الفترة من 2012
إلى  2016وكذا البرنامج الحالي لفترة  2021-2017والهادفة باألساس
إلى توسيع التغطية االجتماعية والصحية لتشمل بصفة تدريجية باقي
الفئات غيراملشمولة بهذه التغطية.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا املشروع سبقت املصادقة عليه من لدن
املجلس الحكومي املنعقد بتاريخ  7يناير  2016باملوازاة مع املشروع
القانون رقم  98.15املتعلق بالتأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض
لفائدة هذه الفئة والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ  13يوليوز
 ،2017بعد أن ح�ضي باملصادقة مجلسكم املوقر وبمجلس النواب
أيضا.
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وكما ال يخفى عليكم ،فإن مشروع نظام املعاشات وكذا نظام
التأمين األسا�سي اإلجباري األسا�سي على املرض الخاص بهذه الفئة من
العمال ،سيعهد بتدبيرهما إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
بكيفية مستقلة عن األنظمة األخرى ،وتم في هذا الصدد اتخاذ كافة
التدابير واإلجراءات العملية والتقنية من طرف الصندوق لتفعيل
النظامين معا.
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إمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة املهنة أو النشاط شريطة
االستمرارفي أداء واجبات االشتراك مع احتساب الحقوق الجديدة؛
الحق في الحصول على معاش املتوفى عنه من طرف ذوي الحقوق؛
وضع قواعد احترازية وآليات تتبع بهدف ضمان التوازنات املالية
للنظام وديمومته.

السيد الرئيس،
السيدات املستشارات،
السادة املستشارون املحترمون،
املشروع الذي بين أيديكم يتكون من  12بابا ،كل باب يتضمن 54
مادة على العموم 13 ،باب كما قلت ،وهذه املواد موزعة على األبواب ال
أدخل في التفاصيل.

السيدات املستشارات،
السادة املستشارون،
البد في النهاية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيدات والسادة
املستشارين املحترمين أعضاء لجنة املالية والتخطيط والشؤون
االقتصادية على املجهودات التي بذلوها من أجل دراسة حكام مواد هذا
املشروع وعلى مساهمتهم الفعالة والهادفة والدقيقة في مناقشة هذا
املشروع ،وفي حرصهم على وضع قواعد سليمة ومتينة لنظام املعاشات
الخاص بهذه الفئة ،من أجل توفيرتغطية اجتماعية الئقة بهم.

فالفئات التي تستفيد أو املعنية بهذا املشروع هم املهنيون ،هم
األشخاص الذين يزاولون مهنة حرة ،العمال املستقلون هم األشخاص
الذاتيون الذين يمارسون أنشطة تجارية وصناعية وفالحية ،العمال
الغير األجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل
كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل.

وفي هذا اإلطار فقد تم التفاعل مع التعديالت املقدمة من طرف
الفرق البرملانية بكل إيجابية ،مع ما كان التفاعل معه ممكنا بطبيعة
الحال ،وذلك من أجل تجويد النص من جهة ومن أجل وضع نظام
متين ومشجع لالنخراط فيه من جهة ثانية.

وأشيروأنتقل مباشرة إلى بعض املقتضيات الواردة في هذا املشروع:

ترتكز مبادئ نظام املعاشات املحددة في مشروع هذا القانون على
األسس التالية:
إجبارية انخراط والتسجيل في النظام بالنسبة لألشخاص
املستهدفين والفئات التي تتوفرعلى دخل يسمح بأداء واجبات االشتراك
في هذا النظام وفي نظام التغطية الصحية.
تمويل النظام بواسطة واجبات اشتراك يتحملها األشخاص
املعنيون يتم احتسابها على أساس دخل جزافي محدد لكل فئة منهم؛
تحديد الحقوق املكتسبة للحصول على املعاش بالنقط ،إذن
النظام يعتمد على النقط التي تحتسب على أساس االشتراكات وقيمة
اقتناء النقطة؛
إرساء نمط الحكامة يحترم خصائص الفئات املستهدفة بهذا
النظام؛
تحديد سن اإلحالة على التقاعد في  65سنة مع منح إمكانية
الحصول على املعاش قبل األوان ابتداء من  60سنة أو تأجيله إلى سن
أقصاه  57سنة؛
إعادة تقييم مبلغ املعاش سنويا وفق آلية شفافة؛
تحديد مبلغ املعاش في حاصل ضرب مجموع النقط املكتسبة من
قبل املستفيد في قيمة النقطة عند تاريخ تصفية املعاش؛

البد هنا أن أشير انه فيما يخص معاش الزمانة ،الذي تم اقتراح
إدراجه باملشروع ،أكد لكم أنه من حيث املبدأ ال اعتراض على إدماج
هذا املقت�ضى ،ولكن مقاربة الحكومة تقوم على أساس التدرج ،البدء
بما هو ممكن وبما ال يثير أي إشكاالت ،وبالتالي نحن سنعكف على
دراسة مفصلة من أجل دراسة هذا املوضوع.
إذن إدماج هذا املعاش يتطلب التفكير بعمق في املنظومة بأكملها
والقيام بالدراسات الالزمة لوضع منظومة متينة تستجيب ملتطلبات
هذه الفئة ،ولهذا اقترحنا ونقترح أنه نسرع بإخراج هذا النظام إلى
حيز الوجود ،لتمكين الفئة املستهدفة منه من االستفادة من الحق في
املعاشات املضمونة وكذلك االستفادة من الحق في التغطية الصحية
التي لن تدخل حيز التنفيذ ،وأشير إلى هذا ،إال بدخول هذا املشروع
حيز التنفيذ ،أي املعاشات مع النظام ديال التغطية تيمشيوا بجوج،
وبالتالي سيبقى موضوع تطويرالنظام مفسوحا.
وأؤكد من جديد أننا سنعمل على القيام باملشاورات موسعة مع
كافة مكونات املجموعات املعنية بالتغطية السيما من حيث مستوى
االشتراك الذي عندما يتعلق األمر بالزمانة ،كما قلت ،بخطر الزمانة،
كما أؤكد لكم أيضا أننا سنحرص في املراسيم التنظيمية على ضمان
احترام أحسن توظيف لالحتياطيات الحسابية وكيفية إيداعها
وتقييمها بما يستجيب إلى التطلعات التي يعبرعنها السادة املستشارون،
خالل النقاش الغني الذي عرفته اللجنة أو من خالل التعديالت التي
تقدموا بها في إطار بطبيعة الحال ما يضمن توازن النظام وفي إطار إذن
ما يمكن من استفادة أحسن ألصحاب هذه املعاشات ،علما أنه تنبغي
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اإلشارة أنه في موضوع التوظيفات يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة
إلدارة املخاطر والوقاية منها ،نؤكد لكم التزامنا من جديد بمواصلة
التشاور مع مجلسكم ومع مختلف املكونات من أجل التنزيل األمثل
لهذا املشروع ومن أجل سد الثغرات التي قد تظهر في التطبيق وتجاوز
العقبات التي تعترضه ومن أجل تطويره تدريجيا ،كما سرنا في تطوير
نظام التغطية الصحية وغيره.
لهذا ،من املفيد أن نبدأ ونتوكل على هللا ،وأكد لكم أنه في املراسيم
التنظيمية فيما يتعلق بالتوظيفات البد ،هذا أمر تنظيمي ،أن تبقى
للحكومة أي للسلطات التنفيذية القدرة على تتبع ودراسة املخاطر
واختيار أحسن التوظيفات املمكنة ،وسترون أن املراسيم التنظيمية
ستأتي بما ستسرون به.
وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
واآلن غادي نفتحو باب املناقشة ملن أراد أن يتدخل من األخوات
واإلخوان املستشارين ،إذن فهمت على أنه غادي قدموا التقارير
واملداخالت كتابة إلى الرئاسة ،تفضلوا اإلخوان.
إذن غادي ننتقلو للتصويت عن املواد التي يتألف منها هذا املشروع.
املادة األولى كما أحيلت علينا من طرف الحكومة.
املوافقون :باإلجماع.
املادة الثانية ،املادة كانت عدلتها اللجنة ،ولكن املادة  .2شكون
كيهضر؟ ال مازال ماعطيتكش ألسيد الوزيرالكلمة .املادة الثانية عدلتها
اللجنة ،إال أن الحكومة قدمت التعديل ،اآلن الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
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السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
املادة الثانية ،املادة الثانية ،عفوا.

السيد رئيس الجلسة:
واحنا كندرسو املادة األولى باإلجماع ،املادة األولى السيد الوزير
باإلجماع.
دابا املادة الثانية ،قلت عدلتها اللجنة ،إال أن الحكومة عندها
التعديل ،يااله ،تفضل.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
السيد الرئيس،
بالنسبة للمادة  2نقترح تعديال لغويا من خالل تغييرمصطلح "فئة"
ب "فئات" من أجل املالءمة مع القانون .98.15

السيد رئيس الجلسة:
شكرا .غادي نعرض هاذ التعديل للتصويت:
املوافقون عليه :باإلجماع .مزيان.
إذن غادي نعرض املادة  2للتصويت :باإلجماع ،طبعا كما عدلت.
شكرا.
املادة الثالثة كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :باإلجماع.
املادة الرابعة كما عدلتها اللجنة :باإلجماع.
املادة الخامسة كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :باإلجماع.
املادة السادسة نفس ال�شيء معدلة من طرف اللجنة إال أن ورد
بشأنها تعديل من طرف الحكومة فليتفضل السيد الوزير.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:

أنا ابغيت نرجع السيد الرئيس للمادة األولى ،ألن الحكومة تقدمت
فيها بتعديل ،ألنكم دزتو للتصويت مباشرة والتعديل الذي نعرضه وهو
أنه نغير مصطلح "فئة" ب ـ "فئات" من أجل املالءمة مع القانون رقم
 ،98.15فقط هذا تعديل لغوي وتحسيني للمادة.

التعديل هو كذلك تعديل لغوي ،يعني كل شخص من األشخاص
املنتمين إلى الفئات املشار "إليها" وليس "إليهم" ،نعوضها إذن بتعديل
"إليها" ألنها تعود على الفئات وليس على األشخاص.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

أنا ما عنديش هاذ التعديل.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
ال ،أحيل عليكم السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
ربما كاين في املادة الثانية.

غادي نطرح التعديل للتصويت:
املوافقون :باإلجماع.
شكرا.
املادة السادسة كنعرضها للتصويت كما جاءت من طرف الحكومة:
باإلجماع.
املادة السابعة كما أحيلت علينا من طرف الحكومة.
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املادة الثامنة كما أحيلت علينا من طرف الحكومة.
املادة التاسعة كذلك عدلتها اللجنة ،ولكن ورد بشأنها تعديل من
طرف الحكومة ،موقف الحكومة ،قدم التعديل ديالكم السيد الوزير.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
من أجل يعني الدقة ،نقترح التعديل التالي :يعني "مع تدبيره لنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي على املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال
املستقلين واألشخاص غير األجراء" من باب الوضوح ،ألنه كاين واحد
االرتباك في هذه الصيغة فهو يحيل على الفئات املشار إليها في املادة
 ،2ولكن احنا بغينا نوضحوها ب 'فئات املهنيين والعمال املستقلين
واألشخاص غيراألجراء".

السيد رئيس الجلسة:
أعرض تعديل الحكومة للتصويت.9 :
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السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
في نفس السياق من أجل التدقيق بدل "التشريعي املتعلق بنظام
التأمين اإلجباري األسا�سي على املرض الخاص بالفئات أو باألشخاص
املشار إليهم في املادة  2نقولو وشروط النصاب والتصويت محددة في
القانون رقم .98.15

السيد رئيس الجلسة:
إذن غادي نعرض التعديل للتصويت :باإلجماع.
سمعني ،هللا ير�ضي عليكم ،أنا سمعت باإلجماع قلت باإلجماع ،إذا
كان �شي واحد باغي يصوت يرفع ..املناقشة بعد التصويت ما كاينش .إذا
كاين �شي حاجة في التصويت..
ال غير باش نعطيك الكلمة هللا ير�ضي عليك ،في املادة  ،10التعديل
الذي قدمته الحكومة ،عندك فيه كلمة؟ يااله تفضل.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:

املستشار السيد عز الدين زكري:

هذا التعديل نطرحه اآلن في الجلسة من أجل تجويد ووضوح
الصيغة ،بحيث تصبح على الشكل التالي" :لفئات املهنيين والعمال
املستقلين واألشخاص غير األجراء" كما هو في العنوان ديال هذا ،هذا
هو املقصود ،إذن غادي نعرض هذا التعديل للتصويت:

..في اللجنة التعديل اللي قدمته اآلن في الجلسة ،عليه أتكلم أنا،
التعديل اللي تقدم في الجلسة في حذف عبارة "الفئات وتعويضها بعبارة
"األشخاص" هذا فيما يخص املادة  ،10إذا كاين �شي حاجة يوضحها
لنا السيد الوزيرونتمشاو معه.

املوافقون..

املستشار السيد عز الدين زكري:
تعديل واحد في عبارة "الفئات" وتعويضها بعبارة "األشخاص"
حذف العبارة وتعويضها بعبارة أخرى.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
الجديد هو اإلحالة على القانون رقم  98.15وأصحاب املعاشات
بالقطاع الخاص وبنفس التركيبة وشروط النصاب والتصويت املحددة
في القانون رقم  ،98.15هذا اللي,,

فعال هذا هو التعديل اللي أحلنا عليكم ،السيد الرئيس ،اآلن
أطرح تعديال أكثر دقة وأكثر جودة ،كنقولو عن املرض الخاص ب ـ "فئات
املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء" ،ألن كل فئة من
هذه الفئات كل املهنيين فيهم فئات ،العمال املستقلين فيهم فئات،
األشخاص غير األجراء فيهم فئات ،فإذا احتفظنا العنوان ديال النص
ككل ،النص األصلي ألنه أكثروضوحا.

املوافقون :باإلجماع.

السيد رئيس الجلسة:

غادي نعرض املادة  10للتصويت كما عدلناها.

التعديل واضح السيد الوزير.
املوافقون على التعديل :باإلجماع.
املادة  10كما هي معدلة من طرف اللجنة ،إال أنها ورد بشأنها تعديل
من طرف الحكومة ،تفضل املادة  10عندكم فيها تعديل.

السيد رئيس الجلسة:
إذن مفهوم.
تنعرض هذا التعديل للتصويت.

املوافقون :باإلجماع.
املادة  11كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :باإلجماع.
املادة  12كما عدلتها اللجنة :باإلجماع.
املادة  13كما عدلتها اللجنة :باإلجماع.
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املادة  14مادة معدلة من طرف اللجنة ،وكذلك ورد فيها تعديل من
طرف الحكومة ،الكلمة للسيد الوزيرلتقديم التعديل.
السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
التعديل الذي نقترحه هو حذف عبارة "الفئات" وتعويضها بعبارة
"األشخاص" ،من أجل املالءمة مع املادة  12من القانون رقم .98.15

السيد رئيس الجلسة:
غادي نقدم التعديل للتصويت.
املوافقون :باإلجماع.
غادي نعرض املادة  14كما عدلناها.
املوافقون :باإلجماع.
املادة  15كذلك معدلة من طرف اللجنة ،إال أنها ورد فيها تعديل من
طرف الحكومة ،الكلمة للسيد الوزيرلتقديم التعديل.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
التعديل هو مجرد استدراك لخطأ وقع في صياغة املادة بعد تعديلها
من طرف لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ،ولهذا نحن
نقترح أن نحذف "كما يمكن تغيير وعاء اشتراكه املطبق على الصنف
أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه" نحذفها" ،كما يمكن تغيير وعاء
اشتراكه إما بالعودة إلى وعاء االشتراك املطبق على الصنف "..إلى آخره.

السيد رئيس الجلسة:
نقطة نظام للسيد بيد هللا ،تفضل.

املستشار السيد محمد الشيخ بيد هللا:
نعبرعن استغرابي للحكومة اللي تعدل املشروع ديالها ،كان يسحبوه
ويعدلوه 10 ،تعديالت حشومة فضيحة.

السيد رئيس الجلسة:
املادة  15السيد الوزير قدم التعديل ،غادي نعرض التعديل
للتصويت.
املوافقون :باإلجماع.
املادة  15كما عدلناها نحن :باإلجماع ،أو ال ال؟ باإلجماع.
املادة  16مادة معدلة من طرف اللجنة ،إال أنها ورد فيها تعديل من
طرف الحكومة ،الكلمة للسيد الوزيرلتقديم تعديله.

املستشار السيد محمد الشيخ بيد هللا:
مرة أخرى ،الحكومة تعرقل عمل املجلس بتعديالتها املتوالية،
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حشومة فضيحة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة للسيد الوزيرلتقديم التعديل.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
الحكومة لم تعدل شيئا في هذا ،ألن هذا هو النص األصلي وتم
تعديله في اللجنة ،وكانت الحكومة لم تكن مع التعديل ،فلهذا الحكومة
ترجع إلى النص األصلي ،وفي املداخلة ديالي بينت اعالش ما �شي رفضا
ملعاش الزمانة ،ولكن ألننا نحبذ أن نتريث وندرس املوضوع ونتشاور
مع الفئات املهنية املعنية ،وأيضا نتشاور حتى مع الشركاء االجتماعيين
باش يعني نمشيو تدريجيا ،ألنه هذا واحد النظام جديد وباش نشجعو
الفئات مختلف الفئات املهنية وكل فئة مهنية عندها خصوصيات
ديالها ،فإذن ال نثقل في البداية بعدد من التحمالت التي قد تدفع الناس
إلى العزوف عنه.
ولهذا ،أنا في اللجنة وخالل الداخلة ديالي قلت أنه من حيث املبدأ
هاذ التعديل ما عندناش معه مشكل ،ولكن غادي يخصنا ندرسو اآلثار
ديالو على البنية ديال النص كاملة ،وغادي يخصنا ندرسوه واحنا...

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،قل لنا روح التعديل.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
التعديل يعني نحذف يعني كل ما يتعلق بالزمانة في املشروع.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،غادي ،هللا ير�ضي عليك ،املادة  ،16غادي نعرض التعديل،
تفضل السيد الوزير.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
تصبح الفقرة على الشكل التالي" :يقدر مبلغ االشتراك املستحق
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي برسم نظام املعاشات على أساس
الدخل الجزافي املشارإليه في املادتين  14و  15أعاله وكذا نسبة اشتراك
تحدد بنص تنظيمي" ،الحكومة تؤكد لم تضف تعديال جديدا ،وإنما
رجعت إلى النص األصلي وبيننا السبب اعالش.

السيد رئيس الجلسة:
مفهوم .غادي نعرض هذا التعديل للتصويت.
املوافقون= 27؛
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املعارضون للتعديل= 20؛

املستشار السيد العربي املحر�شي:

املمتنعون :ال أحد.

السيد الرئيس،
غيرإذا سمحتي لي فريق األصالة واملعاصرة غادي ينسحب احتجاجا
على هذا العبث اللي احنا مشاركين فيه وحاضرين فيه وكنستمعو لو
بكل إمعان ،حتى يدوز هذا القانون وعاد نوليو نستأنفو مع السيد وزير
العدل.

إذن التعديل مقبول من طرف املجلس ،وبالتالي غادي نعرض املادة
 16كما عدلت من طرفنا للتصويت.
املوافقون= 27؛
املعارضون= 20؛
املمتنعون= ال أحد.
إذن وافق املجلس على هذه املادة.

وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:

املادة  17نفس ال�شيء مادة معدلة من طرف اللجنة ،إال أن الحكومة
لها تعديل ،لكم ذلك.

لكم ذلك ،لكم ذلك ،ولكن غادي نعطي الكلمة للسيد الوزير ،ربما
عندو ما يضيف.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة 
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي
باسم الحكومة:

الحكومة من جديد أؤكد أنها لم تأتي بتعديل جديد ،وإنما رجعت
إلى النص األصلي وفي املادة  17كما وردت في النص األصلي الذي نقترح
اإلبقاء عليه "يترتب عن كل تأخير في دفع االشتراكات املستحقات برسم
نظام املعاش"..

السيد رئيس الجلسة:
هللا ير�ضي عليك ،اطلب الكلمة نعطيك الكلمة.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
نحن في املادة  17عدلتها اللجنة ،ياك أ السيد الرئيس؟

السيد رئيس الجلسة:
املادة  17عدلتها اللجنة لكن فيها تعديل من طرف الحكومة.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
الحكومة نحن نقترح أن نرجع للمادة األصلية نتشبث بالصيغة
األصلية للمادة ،ملاذا؟ لحث املنخرط على أداء واجب االشتراك في وقته
ليستفيد من قيمة نقط التقاعد املسجلة له بدل حساب واجبات
االشتراك املتأخرة بقيمة نقطة وقت أدائها فقط ودون احتساب
الفوائد .إذن هي الصيغة األصلية التي وردت في املادة  17هي على الشكل
التالي" :يترتب عن كل تأخير في دفع االشتراكات املستحقة برسم نظام
املعاشات تطبيق زيادة نسبتها  %5عن الشهر األول من التأخير و%0.5
عن كل شهرتأخيرموالي".

السيد رئيس الجلسة:
شكرا .في هذه املادة؟ تفضل.

بسم هللا الرحمن الرحيم.
املادة  200من النظام الداخلي ملجلس املستشارين تنص على أن
للحكومة أن تتقدم بمشاريع التعديالت ،هذا ليس بعبث ،من حقنا،
من حقنا ،كيعطينا هاذ الحق" ،يمكن ألعضاء املجلس أن يتقدموا
بتعديالت مكتوبة وموقعة على النصوص املحالة على املجلس
للمناقشة ،غير أنه ال يقبل بعد بت اللجان الدائمة فيها سوى مشاريع
التعديالت التي تقدمها الحكومة ،مشاريع التعديالت املتعلقة مباشرة
بالنصوص التي سبق أن عرضت أمام اللجان املختصة ،مشاريع
التعديالت التي ال تعرضها الحكومة".
فالحكومة في انسجام كامل مع القانون ومع املقتضيات املنظمة
لذلك ،فبالتالي نحن لسنا في جلسة فيها العبث ،الحكومة تحملت
مسؤوليتها تدافع عن تعديالتها ،القانون يتيح لكل فريق أن يتقدم برأيه
في املوضوع.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد الوزير .يااله نقطة نظام.

املستشار السيد عز الدين زكري:
فعال اليوم نستغرب ،الحكومة تقدمت بتعديالت في اللجنة ،حاولنا
أن نستجيب مع تعديالت الحكومة ،اليوم الحكومة تتقدم بتعديالت
إضافية ،منها ما هو عندنا ومنها ما هو ليس عندنا في هذه الجلسة ال
نعلم به وتتقدم به اآلن ،على األقل ،على األقل يكون إخبار من قبل
التعديل ،هذا منطق غير مقبول التعامل معه ،وتنشيرو بأن البرملان
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يعرقل عمل الحكومة ،بالعكس .اليوم تبين بأن الحكومة هي التي تعرقل
عمل البرملان.

السيد رئيس الجلسة:
على أي أنا اللي كنعرف على أن اإلخبار قد تم لجميع الفرق ،هللا
ير�ضي عليكم ،خليونا ..غادي نتستانفو باش ما نفتوحش باب النقاش.
سمعتم للتعديل الذي قدمه السيد الوزير في املادة  ،17غادي نعرض
تعديل الوزيرللتصويت.
املوافقون على التعديل= 27؛
املعارضون= 12؛
املمتنعون= .0
إذن التعديل مقبول.
غير وصلت وثيقة رسمية فيها ( )les cachetsديال استالم وثيقة.
جميع الفرق ،بالتي حتى نكمل ونعطيك الكلمة ،جميع الفرق كاينين
واملجموعات كاملين ،الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي،
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،مجموعة العمل
الديمقراطي ،كلهم ( )les cachetsديالهم بأنهم توصلوا بالتعديل ديال
الحكومة ،الكلمة لكم.

املستشار السيد محمد علمي:
شكرا السيد الرئيس.
احنا كفريق اشتراكي ،احنا ال ننكر كوننا قد توصلنا بالتعديالت
من طرف الحكومة مؤرخة في  1غشت ،احنا اللي ابغينا نقولو كنضمو
الصوت ديالنا لفريق االتحاد املغربي للشغل .ما توصلنا به ال يتضمن
بعض التعديالت التي عرضت اليوم في هذه الساعة على الجلسة
العامة ،مثال املادة  19ما عندناش في تعديالت الحكومة ،السيد
الرئيس ،احنا أثاراالنتباه ديالنا من أجل ضبط العملية ديال التصويت
على التعديالت باش املحضر يكون مطابق للتعديالت التي أحيلت على
املكتب وعلى الفرق واحنا ما كنكروش بأنه توصلنا ،توصلنا ولكن ما
عندناش املادة  .17ما توصلنا به مؤرخ ب  1غشت كاين  16كاين .18
إذن ما الحظه الفريق ديال االتحاد املغربي للشغل وما الحظته
املجموعة ديال الكونفدرالية راه هو صحيح ،ما�شي كيقولوا ما
توصلوش ،كيقولوا ما تصولنا به كفرق ومجموعات ليس هو ما يتلى
على مسامعنا هذه الساعة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس .الكلمة لكم.
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املستشار السيد عز الدين زكري:
نفس الكالم اللي قال األخ ديالي ،ال فائدة في التكرار.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
السيد الوزيرنفسه قال وهويقدم تعديلين على التعديالت املوجودة
لدينا ،تعديالت أخرى جديدة قال بأنه تعديل جديد كيقولو دابا ،واحنا
لم ننكر بأننا توصلنا ،أيه فعال توصلنا ووقعنا وعندنا ..ولكن السيد
الوزير عدل على التعديالت اللي تعطات لنا ،جديدة وهاذ ال�شي اللي
قلنا.

السيد رئيس الجلسة:
احنا ،أنا اللي تنعرف بأن الحكومة لها الصالحية باش تقدم في
الجلسة العامة مباشرة .على أي ،أنا البرنامج اللي عندي هنا بأن الفرق
واملجموعات توصلوا بتعديالت الحكومة ،واآلن الوزير يقدم تعديالته،
واملجلس يصوت على هاته التعديالت بالرفض أو بالقبول ،إذا بغيتوا
نستمرو نستمرو ،شكرا.
إذن غادي نعرض املادة  17للتصويت كما عدلها املجلس.
املوافقون= 26؛
املعارضون= 15؛
املمتنعون إذا كان �شي واحد :ال أحد.
إذن املجلس وافق على املادة .17
املادة  18كذلك نفس ال�شي ،مادة معدلة من طرف اللجنة ،إال أنها
ورد فيها تعديل من طرف الحكومة الكلمة للسيد الوزيرلتقديم تعديله.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
هاذ التعديل من أجل املالءمة فيما يتعلق بالزمانة ،وأنا بينت اعالش
هاذ املوضوع اعالش خاصنا نتريثو فيه ،ولذلك نقترح أو الحكومة تؤكد
على ضرورة املحافظة على املادة كما وردت في النص األصلي.

السيد رئيس الجلسة:
رأي املجلس في التعديل.
املوافقون= 26؛
املعارضون= 15؛
املمتنعون= .0
املادة  19كما أحيلت من طرف الحكومة :باإلجماع.
املادة  20مادة معدلة من طرف اللجنة ،ولكن ورد فيها تعديل من
طرف الحكومة ،فلتتفضل السيد الوزيرلتقديم التعديل.
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السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
هذا التعديل أيضا في إطار املالءمة ،ألنه كيتعلق بالقضية ديال
معاش الزمانة ،حيث أيضا نؤكد على ضرورة االحتفاظ باملادة كما
وردت في النص األصلي.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
سمعتم لنص التعديل .اآلن غادي نعرض هذا التعديل للتصويت.
املوافقون عليه= 26؛
املعارضون= 15؛
املمتنعون= .0
إذن هذا التعديل مقبول من طرف املجلس.
غادي نعرض املادة  20كما عدلت من طرف املجلس للتصويت.
املوافقون= 26؛
املعارضون= 15؛
املمتنعون= .0
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العناوين.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
غيروقع التعديل في الباب السادس ،النص األصلي جاءنا ،إيه متفق
معك ،راه هاذ العنوان في الباب السادس كان معدل من طرف اللجنة،
ولكن الحكومة ارتأت بأن تقدم تعديل بديل ،فهاذ ال�شي اللي فسر
السيد الوزير .إيه تماما ،احنا القانون يناقش برمته بفصوله ومقدماته
وغيرذلك.
إذن غادي نعرض هذا الباب للتصويت.
املوافقون ،قلنا..

السيد املستشارعبد اللطيف أبدوح:
فيما يخص هذا املوضوع ،فعال أنا مع ما تفضل به الزميل صديقنا،
هو أن املوضوع ديال العناوين ما تتعرضش للتصويت ،اللي كيتصوت
هو املواد ،إذن ما يمكنش نديرو واحد الخطأ اللي غادي يكون تيرجع لنا
يعني سلبا ،املواد.
شكرا السيد الرئيس.

إذن املجلس وافق على املادة .20

السيد رئيس الجلسة:

املادة  21كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :باإلجماع.

أنا اللي كنعرف تنصوتوقبيلة صوتنا على الديباجة ،جاء في التعديل
ديال الديباجة ،وفي كثير من القوانين ألن حتى العنوانين ديال األبواب..
أ األخ ،السيد الرئيس ،العنوانين ديال األبواب يتم عليها التصويت أنا
اللي كنعرف ،وبالتالي كنعرض هاذ الباب السادس ألن وقع فيه التعديل
ديال اللجنة ،الحكومة ارتأت باش تغير وتشوف تعديل آخر تبدل،
راها بدالتو ،دبا اآلن أنا كنعرض عليكم هذا التعديل الذي جاءت به
الحكومة.

املادة  22كما أحيلت أيضا من طرف الحكومة :باإلجماع.
املادة  23كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :باإلجماع.
عنوان الباب السادس معدل من طرف اللجنة ،وورد بشأنها كذلك
تعديل آخر من طرف الحكومة .السيد الوزير تقدم لتقديم لتعديل
ديالك.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
العنوان وقع املالءمة لحذف الزمانة من العنوان.

السيد رئيس الجلسة:
ياله ،إذن غادي نعرض التعديل للتصويت.
املوافقون ..غيرالعنوان ،العنوان ،تفضل.

املستشار السيد محمد البكوري:
السيد الرئيس،
بالنسبة للعناوين فأظن ال يمكن أن تقع عليها املسألة ديال
التصويت وال �شي حاجة ،ألن القانون الداخلي يشير إلى املواد ما�شي إلى

فاملوافقون :نفس العدد ()26؛
املعارضون= 15؛
املمتنعون= .0
إذن هذا التعديل وافقت عليه الحكومة ،طبعا.
املادة  24كما عدلتها اللجنة ،اإلجماع.
املادة  24مكررة ،أضافتها اللجنة ورد بشأنها تعديل من طرف
الحكومة يرمي إلى حذف املادة ،أعتقد ،نعم تفضل.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
كما قلتم ،السيد الرئيس ،نحذف هذه املادة في إطار املالءمة مع
املواد األخرى التي لم تقبل الحكومة حاليا إدراج معاش الزمانة في
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النص.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
إذن التعديل ديال الحكومة يرمي إلى حذف هذه املادة.
املوافقون= 26؛
املعارضون= 15؛
املمتنعون= .0
املادة محذوفة.
املادة  25كما عدلتها اللجنة :باإلجماع.
املادة  25مكررة ،أضافتها اللجنة ،ورد بشأنها تعديل من طرف
الحكومة ،أعتقد أنه يرمي كذلك إلى حذف املادة ،الكلمة لكم السيد
الوزيرلتقديم التعديل.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
السيد الرئيس،
هو كذلك ألنها تتعلق أيضا بأمور تقنية تتعلق بمعاش الزمانة،
وحيث أن الحكومة ارتأت تأجيل هذا املوضوع ،فإنها ال تقبل هذا
التعديل في إطاراملالءمة.

السيد رئيس الجلسة:
أمامكم تعديل يرمي إلى حذف املادة  ،25غادي نعرضها للتصويت.
املوافقون= 26؛
املعارضون= 15؛
املمتنعون= .0
إذن هاذ املادة  25مكررة محذوفة.
املادة  26كما عدلتها اللجنة :باإلجماع.
املادة  27كما جاءت بها الحكومة :باإلجماع.
املادة  28كما عدلتها اللجنة :باإلجماع.
املادة  29كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :باإلجماع.
املادة  30ورد بشأنها تعديل مشترك من الفريق االستقاللي وفريق
األصالة واملعاصرة ،فريق االتحاد املغربي للشغل ،مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل ،وغيرفقط بغيت نقول على أنه في اللجنة لإلشارة
تعادلت بشأنه األصوات داخل اللجنة ،وطبقا ملقتضيات املادة  72من
النظام الداخلي يحال على الجلسة العامة للبت النهائي في هذه املادة.
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الكلمة ألحد السادة املستشارين الذين قدموا التعديل ،يتفضل
�شي واحد فيكم.

املستشار السيد عز الدين زكري:
شكرا السيد الرئيس.
نظرا ألهمية هذا القانون ،قرر أعضاء لجنة املالية التفاعل بإيجاب
مع الحكومة ،وفعال تم هذا داخل لجنة املالية ،حيث أن القوانين أو
املواد التي اآلن نصوت عليها تمت عليها املصادقة باألغلبية داخل
اللجنة ،لذا أتساءل ما هو دور لجنة املالية؟ أو ما هو دور البرملان في
تجويد هذه املشاريع؟ هذا �شيء خطير يقع اليوم في البرملان .هذا �شيء
غيرديمقراطي ،هذا تراجع عن الديمقراطية.
فعال قدمنا اقتراحات عدة اقتراحات تروم محورين ،محورين جميع
أنظمة التقاعد ،ألن جميع أنظمة التقاعد عندما نقول التقاعد يكون
هناك معاش للشيخوخة ومعاش للزمانة ومعاش للمتوفى عنهم.
هذا القانون لم يأت بمعاش الزمانة ،وأيضا محور ثاني ،لذا قدمنا
هذه التعديالت.
كنا نتمنى بأن نظرا ألهمية هذا املشروع وانتظارات املجتمع من هذا
املشروع ،كنا نتمنى أن يمرهذا املشروع باإلجماع ،لكن مع األسف.
اليوم استمعنا إلى السيد الوزير ،وحتى ال يقال على أن البرملان
يعرقل العمل التشريعي للحكومة ،كما جاء في بعض الصحف التي
أشارت إلى أن الفرق البرملانية أو الفرق النقابية تعرقل عمل الحكومة
فيما يخص تقاعد الوالدين–وهذا جاء على لسان عضو من األغلبية
وهاذ �شيء خطير -اليوم عندنا تعديالت أخرى ،فإننا نسحبها جميعا
لتسهيل املأمورية على الحكومة ،حتى ال يقال على أننا نعرقل عمل
الحكومة ،ولكن نحمل كامل املسؤولية للحكومة ،كما نطلب من
الرئاسة أن تسجل االلتزامات التي جاء بها السيد الوزير فيما يخص–
وهذا أشارإليه السيد الرئيس في الجلسة ديال البارح–بأنه وضعت آلية
لتتبع التزامات الحكومة.
املطلوب من الرئاسة أن تسجل االلتزامات التي جاء بها السيد
الوزير فيما يخص سواء ال معاش الزمانة أو فيما يخص الودائع التي
أتينا بمقترحات ،لذلك نسحب جميع التعديالت املقبلة ألنها لها عالقة
مع الزمانة ومع الودائع ،ونعطي فرصة جديدة للحكومة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا .إذا تم االتفاق بين جميع الفرق على أن جميع التعديالت التي
قدمت من طرف هذه الفرق واملجموعات مسحوبة ،إذ غادي نعرض
مباشرة املادة  30للتصويت كما جاءت بها الحكومة :اإلجماع.
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املادة  31كذلك ورد بشأنها تعديل مشترك ،إذن نفس الكالم؟
انتهى الكالم؟ انتهى الكالم.
إذن غادي نعرض املادة  31كما جاءت بها الحكومة :باإلجماع.
املادة  32كذلك جاء فيها تعديالت من طرف الفرق واملجموعات،
من باب ،شوف هللا ير�ضي عليك ،هللا ير�ضي عليكم أنا عندي جدول
أعمال اللي خاص..
إذن غادي نعرض املادة  32خاص هاذ ال�شي يتسجل ،السيد
الرئيس ،هاذ ال�شي خاصو يتسجل ،املادة  32باإلجماع.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
طيب ،نفس التعديل أي حذف مصطلح "الزمانة" على غرار
التعديالت السابقة في إطاراملالءمة.

السيد رئيس الجلسة:
أعرض التعديل للتصويت ،املوافقون ..أعرض املادة  36للتصويت
كما عدلناها اآلن املوافقون؟
املادة  37كما عدلتها اللجنة.

املادة  33ورد فيها تعديل من طرف الحكومة.33 ،

املادة  38كما أحيت علينا من طرف الحكومة.

السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي:

 39كما عدلتها اللجنة :باإلجماع.

 ..يتعلق من جديد بالزمانة ،حذف كلمة "الزمانة" من املادة .33

 40فيها تعديل من طرف الحكومة ،السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
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السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:

التعديل أعرضه على املجلس.

التعديل يتعلق أيضا بحذف مصطلح "الزمانة" في إطار املالءمة مع
املواد السابقة التي تمت املصادقة عليها من طرف مجلسكم املوقر.

غادي نعرض املادة  33كما تم تعديلها.

السيد رئيس الجلسة:

املوافقون :باإلجماع.
املوافقون= باإلجماع.

أعرض هاذ التعديل للتصويت.

املادة  34ورد فيها تعديل من طرف الحكومة.

املوافقون= باإلجماع.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
نفس التعديل بالنسبة للمادة السابقة في إطاراملالءمة.

السيد رئيس الجلسة:
كنعرض التعديل للتصويت.
املوافقون= باإلجماع.
املادة  34كما عدلها املجلس :باإلجماع.
املادة  35كما أحالتها علينا الحكومة.
املوافقون :باإلجماع.
املادة  36فيها تعديل من طرف الحكومة ،تفضل ،السيد الوزير.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
كنتسنى اإلذن األحمر.

أعرض املادة برمتها للتصويت كما عدلت :باإلجماع.
املادة  41فيها عدة تعديالت ،سحبت.
أعرض املادة  41كما جاءت من طرف الحكومة :باإلجماع.
املادة  42ورد بشأنها عدة اقتراحات سحبت.
غادي نعرض املادة  42كما جاءت بها الحكومة.
املوافقون للتصويت :باإلجماع.
املادة  43كما عدلتها اللجنة :باإلجماع.
املادة  44كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :باإلجماع.
املادة  45كما أحيلت علينا من طرف الحكومة :اإلجماع.
املادة  :46باإلجماع.
املادة  :47باإلجماع.
املادة  :48باإلجماع.

السيد رئيس الجلسة:

املادة  :49باإلجماع.

تفضل ،لك ذلك.

املادة  :50باإلجماع.
املادة  :51باإلجماع.
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املادة  :52باإلجماع.
املادة  ،53السيد الوزير ،لكم تعديل.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
التعديل املقترح وهو أنه حذف الفقرة الثانية من هذه املادة ألن
كيفية تطبيق املادة بكاملها سيتم بنص تنظيمي.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
أعرض هاذ التعديل للتصويت :باإلجماع.
املادة  :53باإلجماع.
املادة  :54باإلجماع.
اآلن غادي نعرض مشروع القانون برمته للتصويت :باإلجماع.
أقول كنعرض مشروع القانون برمته للتصويت.
املوافقون :باإلجماع.
يااله.
املوافقون= 22؛
املعارضون= ال أحد؛
املمتنعون= .13
إذن ،يكون املجلس قد صادق باملوافقة على مشروع قانون رقم
.99.15
ونشكر السيد الوزير على مساهمته في هذه الجلسة .أشنو السيد
الوزير؟ غيرقل لي.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
ابغيت نقول واحد الكلمة ديال الشكر بالنسبة لإلخوان اللي
اشتغلوا معنا في اللجنة..

السيد رئيس الجلسة:
كان خاصك تقولها في األول.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
قلتها ولكن ابغيت نأكدها ،ألنه فعال باش...

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،وصلت ،وصلت.
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اآلن غادي ننتقلو للدراسة والتصويت على مشروع قانون ،33.17
يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض ،بصفته رئيسا للنيابة العامة ،وبسن
قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة ،واملحال علينا من طرف مجلس
النواب ،والكلمة للسيد الوزيرلتقديم املشروع.

السيد محمد أوجار ،وزير العدل:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
باعتزاز كبير أحضر أشغال هذه الجلسة العامة املخصصة
للتصويت في مجلسكم املوقر هذا على مشروع قانون رقم  33.17بنقل
اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقض ،بصفته رئيسا للنيابة العامة ،وبسن قواعد
لتنظيم رئاسة النيابة العامة ،وذلك بعدما صادق عليه مجلس النواب
في جلسته العامة التي انعقدت بتاريخ  24يونيو .2017
وأود في البداية أن أوجه عبارات الشكر الكبير والتقدير الوثير لكل
السيدات والسادة املستشارين بهذا املجلس على املجهود املبذول في
دراسة ومناقشة هذا املشروع بكل تفان ومسؤولية وعلى عمق التحليل
ووجاهة املالحظات املقدمة ،وهو العمل الذي كلل بالتصويت على
املشروع يوم أمس الثالثاء فاتح غشت ،وهي محطة نفخر بها جميعا
لكوننا نعمل كسلطة تنفيذية وكسلطة تشريعية على التنزيل الفعلي
ملبدإ التعاون بين السلط وفق ما تم التنصيص عليه في الفقرة الثانية
من الفصل األول من دستور اململكة.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
تعتبرهذه الجلسة تتويجا للمسارالتشريعي الذي عرفه مشروع هذا
القانون الهام منذ عرضه على املجلس الحكومي بتاريخ  29يونيو ،2017
ثم تقديمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس النواب
إلى املصادقة عليه بالجلسة العامة ملجلس النواب يوم  24يونيو ،2017
وبتاريخ  25يوليوز  2017تم تقديمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق
اإلنسان بمجلس املستشارين ومناقشته مناقشة عامة وتفصيلية يوم
 28يونيو  ،2017لتختتم اللجنة املوقرة أشغالها يوم أمس باملصادقة
على مشروع القانون موضوع انعقاد هذه الجلسة العامة.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون،
إن موضوع استقالل القضاء عامة واستقالل النيابة العامة خاصة
ليس وليد اليوم وال يهم النظام املغربي وحده ،فقد طرح الحديث
بقوة حول هذا املوضوع قبل  1990وبالضبط في منتصف الثمانينات
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الذي شهد اجتماعات دولية ملناقشة املوضوع ،توجت بمصادقة األمم
املتحدة على املبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية بتاريخ 13
دجنبر ،1985ثم توالت التوصيات األممية ،وقد واكبت اململكة املغربية
في إطار املجموعة الدولية هذه التوجهات الرامية إلى استقالل القضاء
من خالل اعتماد دستور تقدمي سنة  ،2011نص صراحة في فصله
األول على مبدأ فصل السلط وأكد في فصله  107على كون السلطة
القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من غير
أن يميز بين قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة ،وهي االستقاللية التي
اتضحت بصورة أكثر دقة ،بصدور القانونين التنظيميين رقم 100.13
و  106.13بشأن املجلس األعلى للسلطة القضائية والنظام األسا�سي
للقضاة ،إذ أكدا بدورهما على استقالل السلطة القضائية ،باعتبارأن
قضاة النيابة العامة جزء منها.
السيد الرئيس املحترم،
حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
إذا كان املجلس األعلى للسلطة القضائية الجهة التي تتولى تدبير
املسار املنهي للقضاة وتسهم في توفير كل الظروف املواتية لقضاء نزيه
في خدمة املواطن ،فإن لرئاسة النيابة العامة دور ال يقل أهمية ،فهي
الضمانة الفعلية لحماية الحقوق والحريات ،إذ أن رئيس النيابة العامة
هو املشرف واملوجه لعمل قضاة النيابة العامة ،وهو بذلك يراقب
عملهم املتصل في جله بالحقوق والحريات من خالل توجيهاته وتعليماته
الكتابية واملطابقة للقانون ،وهو ما يسمح بتوفيرالضمانات الكافية.
يندرج هذا القانون رقم  33.17في إطار تنزيل مقتضيات املادة 25
من القانون التنظيمي رقم  106.13املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة
فيما يخص سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،
بصفته رئيسا للنيابة العامة ،على جميع قضاة النيابة العامة العاملين
بمختلف املحاكم.
إن رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ملؤسسة النيابة
العامة تقت�ضي أن تتوفر هذه املؤسسة على إطار قانوني ينقل للوكيل
العام للملك السلطات الرئاسية على أعضاء النيابة العامة ابتداء من
السابع من أكتوبر  2017طبقا للمادة  117من القانون التنظيمي رقم
 106.13املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة ،كما تتطلب صياغة قانونية
خالية من االرتباك الذي قد تتسبب فيه النصوص القانونية السارية
النفاذ حاليا ،والتي تسند هذه السلطة إلى وزيرالعدل ،عالوة على توفير
إمكانيات العمل املادية والبشرية بما يمكنها من القيام باملهام املسندة
إليها على الوجه املطلوب.
يتكون مشروع هذا القانون من  10مواد ،تضمنت عدة مقتضيات
ترمي إلى نقل رئاسة النيابة العامة من وزيرالعدل إلى الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقض ،باعتباره رئيسا للنيابة العامة ،وما يتطلبه ذلك
من إشراف على سيرها وعلى قضاتها ومن ممارسة الدعوة العمومية.
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ثانيا :تمكين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته
رئيسا للنيابة العامة من آليات العمل الضرورية التي تسمح له بأداء
مهامه ،ال سيما:
إحداث بنيات إدارية ومالية تقنية؛
تمكين رئاسة النيابة العامة من العقارات واملنقوالت الالزمة
الشتغالها وتمكينها من القيام بمهامها؛
توفير املوارد البشرية الالزمة لرئاسة النيابة العامة من قضاة
وموظفين ،سواء في إطار اإللحاق أو الوضع رهن اإلشارة ،مع إمكانية
توظيف أطرإدارية وتقنية والتعاقد مع أشخاص من ذوي الخبرة للقيام
بمهام معينة مؤقتة خالل مدة محددة كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
نقل ملكية األرشيف والوثائق وامللفات املتعلقة باختصاصات
النيابة العامة واملوجودة حاليا لدى السلطة الحكومية املكلفة بالعدل
إلى رئاسة النيابة العامة.
كما تضمن هذا املشروع مقتضيات ختامية تم فيها تحديد
تاريخ دخوله حيز التنفيذ ،السيما مقتضيات املادتين  1و  2املتعلقة
باختصاصات الوكيل العام رئيس النيابة العامة ،والتي حل فيها محل
وزير العدل واملادة  9املتعلقة بنقل األرشيف والوثائق وامللفات املتعلق
باختصاصات النيابة العامة املوجودة حاليا لدى السلطة الحكومية
املكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة ،حيث ستدخل هذه املقتضيات
حيز التطبيق ابتداء من  7أكتوبر  ،2017وذلك تطبيقا ألحكام املادتين
 111و  117من القانون التنظيمي رقم  106.13املذكور أعاله ،بينما
تدخل باقي املقتضيات حيز التنفيذ فور نشر هاذ القانون من أجل
وضع الهياكل اإلدارية لرئاسة النيابة العامة قبل التاريخ املذكور لتالفي
االختالالت املرتبطة بتدبيراملوارد البشرية والتنظيم الهيكلي.
تلكم ،السيد الرئيس املحترم ،السيدات والسادة املستشارون
املحترمون ،أهم مضامين مشروع رقم  33.17املتعلق بنقل اختصاصات
السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض ،بصفته رئيسا للنيابة العامة ،وبسن قواعد لتنظيم رئاسة
النيابة العامة ،والذي مما ال شك فيه أنه سيشكل دعامة إضافية
لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات
امللكية السامية ،وال سيما من خالل التنزيل السليم ملؤسسة رئاسة
النيابة العامة بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى
محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات
األساسية للمواطنين.
وختاما ،من الجدير التأكيد على أن املصادقة على هذا املشروع
ستشكل لحظة تاريخية ،لكونها تؤسس لبناء سلطة قضائية مستقلة
بكل مكوناتها تدعم ثقة املواطن في القضاء ،ويحق لنا أن نفخر جميعا
من خالل عملنا التكاملي البناء بهذا العمل التشريعي الهام املعروض
عليكم للمصادقة في هذه الجلسة ،مجندين وراء قائد البالد ،صاحب
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الجاللة امللك محمد السادس ،الضامن األول الستقالل السلطة
القضائية والساهراألمين على حقوق رعاياه وعلى املصالح العليا للبالد.
وفقنا هللا جميعا ملا يحبه ويرضاه والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى
وبركاته.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
واآلن باب النقاش مفتوح ،هل هناك من متدخل في املوضوع؟ كاين
طبعا مداخالت مكتوبة؟ شكرا.
وغادي ندوزو مباشرة ..تفضل ،لك ذلك.

املستشار السيد العربي املحر�شي:
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير املحترم،
فعال هذا القانون انتظرناه بفارغ الصبر ،ألن كنا دائما تناديو
باستقاللية السلطة القضائية ،كنا دائما تنتمناو أنه املؤسسات في
بالدنا يكون واحد االستقاللية بين السلط ،وهاذ ال�شي اللي حصل،
لكن ،السيد الوزير املحترم ،كنا دائما تنتكلمو على سلطة قضائية
واحدة برأس واحد وليس بجوج ديال السلط ،وكنا دائما مع استقاللية
القضاء ،ولكن ،السيد الوزير ،تقدمنا بتعديالت ،اعتقدنا بأن
التعديالت مهمة ،كنا بغينا نجودو النص وكنا بغينا نساهمو كمعارضة
في إخراج هاذ املشروع للوجود ،ولكن املشروع يكون متكامل ،مشروع
اللي يكون تيجاوب على االنتظارات ديال املواطنين ،املشروع اللي يكون
تيضمن الحقوق والواجبات.
لكن تبين بأنه كاين ضغط الوقت ربما ،أو كاين عدم اإلرادة ديال
التجاوب ديال الحكومة مع الفرق ،ألنه الحظنا ،وهاذ ال�شي غريب،
ألول مرة الفرق في األغلبية وفي املعارضة تقدمت بتعديالت فهاذ
نقل االختصاصات اللي كانت عند السيد الوكيل العام ،كانت جميع
التعديالت اللي تقدموا بها جميع الفرقاء ،بما فيهم فريق األصالة
واملعاصرة ،هو كنا تنقلبو على الضمانة ديال املحاسبة وديال املراقبة
أو املحاسبة ،لكن في هذا النص املحاسبة غيرموجودة ،والنيابة العامة
تيمكن لها تصول وتجول وما كاينش �شي جهة اللي يمكن لها تحاسبها
كالسلطة القضائية .اآلن ولت النيابة العامة أقوى بكثير من السلطة
القضائية ،وكنا بغينا إما تقدمنا في التعديالت أنه نكونو تنربطو بين
املسؤولية وبين املحاسبة ،كما هي منصوص عليها في الدستور ،ولكن
لألسف الشديد هذا غيرموجود.
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ولهذا تنبلغوكم ،السيد وزير العدل املحترم ،وتنبلغو السادة
البرملانيين بأن فريق األصالة واملعاصرة غيصوت ضد هاذ مشروع
القانون ،ألنه ما فيهش ما يكفي وما يفيد من ربط املسؤولية باملحاسبة
وكذلك انسجاما مع فريق األصالة واملعاصرة في مجلس النواب تنصوتو
ضد هذا املشروع.
وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
هل هناك من مداخالت أخرى؟ تفضلي فيما تبقى لك من الوقت،
يااله.
التعديالت ما داخلينش؟
ربما كاع ما هضرتيش أنت.

املستشار السيدة أمال العمري:
ابغيت نقول فقط بأن تم التعامل اإليجابي ديال الفريق ديالنا مع
هاذ مشروع القانون ،على اعتبار أنه جا باش يرسخ البناء الديمقراطي
في بناء يعني سلطة قضائية مستقلة عن الجهاز التشريعي والتنفيذي.
كان عندنا هاجس واحد هو حقوق املتقاضين ،وخفنا باش يكون هنالك
واحد التطور ديال القضاء االتهامي ،لكن الوزير اعطانا ضمانات على
أن غادي قانون املسطرة الجنائية هو اللي غادي يكون الضامن لحقوق
املتقاضين وهو اللي غادي نساءلو عليه وزير العدل ،وبالتالي هو اللي
غادي تكون النيابة العامة بمؤسساتها غادي تسهرعلى التطبيق ديالو.
كيبقى أن حماية إذن املتقاضين هي هاذ القانون ديال املسطرة
الجنائية اللي تنطالبو الوزيرباش يعجل به ومن تم التصويت باإليجاب
طبعا ديال الفريق.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
هل هناك من..؟ تفضلي السيدة الرئيسة.

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
السيد الرئيس،
أنا أود أن أقول على أن العمل واالشتغال من أجل تعديل هذا
املشروع القانون كلفنا نحن كمجموعة الكونفدرالية ديمقراطية
للشغل عمل مضني وخصوصا أننا كنا دائما نطالب بفصل السلطات،
وعندما نتكلم عن فصل السلطات نطلب كذلك أن يكون هنالك توازن
لهاته السلطات.
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في الحقيقة ،ما دفعنا وسيدفعنا للتصويت بإيجاب على هذا
املشروع القانون ،أوال كما قالت األخت أمال الضمانات التي أعطاها
لنا السيد الوزير البارحة في اللجنة ،وهناك كذلك ضمانات أخرى،
وضمانات أخرى هي مقرونة بالخطاب الذي ألقاه جاللة امللك بالنسبة
للشعب املغربي ،والذي وجه فيه أصبع االتهام إلى مجموعة من
املفسدين والفاسدين في هاته البالد ،وهذا يبشرعلى أن هناك ،وسوف
نخطو إلى دولة الحق والقانون وعلى أننا سوف يضرب على يد كل من
أراد أن يكون وأن يعبث بهذا الوطن ،ونحن نقول على أنه كما يقول
الدستور أنه الضامن لفصل هاته السلط هو جاللة امللك.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الرئيسة.
هل هناك من مداخالت أخرى؟ إذا لم يكن سنمرمباشرة ،كاين اللي
بغا يهضر ،علي أي .وكاين عندكم مازال الوقت.
غادي ندوزو للتصويت على مواد املشروع.
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املستشار السيد العربي املحر�شي:
كنصوتو ضد املشروع وسجلها عفاك.

السيد رئيس الجلسة:
املوافقون= 43؛
املعارضون ملشروع القانون= 5؛
املمتنعون :ال أحد.
شكرا.
إذن ،وافق مجلس املستشارين على مشروع قانون رقم .33.17
رفعت الجلسة.
مالحق :املداخالت املكتوبة املسلمة لرئاسة الجلسة:

أوال :مشاريع القوانين املتعلق باالتفاقيات الدولية:

أوال املادة األولى كما أحيلت علينا من طرف مجلس النواب.

 -1الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:

املوافقون :باإلجماع.

السيد الرئيس،
يشرفني أن أتدخل باسم أعضاء الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية بمجلس املستشارين ،وذلك ملناقشة هذه االتفاقيات والتي
ترمي إلى تطويرالتعاون الثنائي واإلقليمي واملتعدد األطراف بين البلدان
املعنية.

املادة  2املوافقون :باإلجماع.
املادة  3املوافقون :اإلجماع.
ال ما كاين حتى �شي تعديل في هذا القانون.
املادة  4املوافقون :باإلجماع.
املادة  5املوافقون :اإلجماع.
املادة  6املوافقون :اإلجماع.
املادة  7املوافقون :اإلجماع.
املادة  8املوافقون :اإلجماع.
املادة  9املوافقون :اإلجماع.
املادة  10املوافقون :اإلجماع.
كنعرض مشروع القانون برمته املوافقون ،ما فيه حتى �شي تعديل:
باإلجماع.
إيوا ها السيد األمين ها هو ،أنا كنسمع األمين أل�سي ،..أنا قلت،
ألسيد الرئيس املحترم ،بصوت مرتفع جدا وفي هاذ  2مكروفونات،
قلت بأنه أعرض مشروع القانون برمته للتصويت ،قلتها وراه مسجل..،
ما�شي مكلف بالحساب ،ما فيها باس ،ما فيها باس ،متفق معك.

السيد الرئيس،
إننا نثمن عاليا ،توجه بلدنا املغرب الذي يعمل دائما من أجل تقوية
الشراكات مع الدول اإلفريقية الشقيقة والصديقة ،واالتفاقية املبرمة
مع جمهورية غانا جاءت في هذا السياق ،والتي تهدف إلى محاربة ومنع
التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ،وكذلك هو الشأن
بالنسبة لالتفاقيتين املوقعتين مع جمهورية زامبيا ،سواء التي تهدف
إلى تعزيز نظام النقل الجوي من أسعار وخدمات تنافسية بأسواق
مفتوحة ،أو تلك التي تروم تشجيع وحماية االستثمارات ،وخلق ظروف
مواتية ملستثمري الطرف الذي أنجز االستثمار فوق ترابه ،على أساس
أن يستفيد من معاملة عادلة ومنصفة طبقا للقانون الدولي ومقتضيات
هذا االتفاق.
وكذا هو الشأن بالنسبة لالتفاقيات املبرمة مع جمهورية الصين
الشعبية ،والتي تروم التعاون القضائي على أوسع نطاق ممكن في مجال
التحقيقات واملتابعات واإلجراءات القضائية في املجال الجنائي ،أو
االتفاقية القاضية بتسليم املجرمين بين البلدين من أجل فعل موجب
للتسليم ،أو تلك الرامية إلى التعاون بين البلدين في املجال العسكري
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بهدف تحديد إطارالتعاون بين البلدين وطرق تفعيله.
وأما على املستوى العربي واإلسالمي ،فيسعى دائما بلدنا املغرب إلى
تعزيزروابط التعاون داخل الدائرة العربية واإلسالمية بما يخدم العمل
العربي املشترك.
ويدعم حضور املغرب سياسيا واقتصاديا وثقافيا ويخدم املصالح
الوطنية ،وذلك بتفعيل آليات التعاون القائمة مع الدول العربية
والبحث عن أساليب جديدة واالنفتاح على فاعلين جدد ملواكبة
التطورات واستشراف آفاق أخرى.
وفي هذا السياق تأتي االتفاقية املبرمة بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة مملكة البحرين ،من أجل تجنب ومنع االزدواج والتهرب الضريبي
على الدخل بين البلدي ،وكذلك هو الشأن بالنسبة لالتفاقية املبرمة
بين اململكة املغربية وحكومة جنوب السودان لتجنب ومنع االزدواج
والتهرب الضريبي على الدخل بين البلدين ،باإلضافة إلى االتفاقية التي
تهم تشجيع االستثمارات ،وتوطيد عالقات التعاون االقتصادي بين
البلدين ،وخلق ظروف مالئمة إلنجاز االستثمارات من طرف مستثمري
أحد الطرفين املتعاقدين فوق تراب الطرف املتعاقد اآلخر ،وكذلك
إبرام اتفاق مع نفس البلد من أجل خلق إطارقانوني يساعد على تنمية
عالقات التعاون الثنائي في املجاالت االقتصادية والعلمية والتقنية
والثقافية ،على أساس احترام مبدأ املساواة في الحقوق واالمتيازات
املتبادلة ،واحترام مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية
والوحدة الترابية.
السيد الرئيس،
وأما بالنسبة لالتفاقيات الثالث املبرمة بين اململكة املغربية
وجمهورية الصين الشعبية ،والتي تتعلق بالتعاون القضائي في املجال
الجنائي ،وتسليم املجرمين ،باإلضافة إلى اتفاق التعاون في املجال
العسكري بين البلدين لدعم عملية السالم الدولية واستثبات األمن
الدولي.
أما توقيع املغرب لبروتوكول إضافي لالتفاقية العربية املتوسطية
للتبادل الحرحول انضمام دول جديدة لالتفاقية ،وذلك من أجل خلق
مناخ مالئم لتحقيق التكامل االقتصادي.
وإدراكا من الدول األعضاء أن اتفاق إنشاء منظمة التجارة العاملية،
تحتاج إلى نظام قانوني وإجراءات معقدة لفض املنازعات خصوصا
وان الدول األقل نماءا ،تمربمرحلة تحول اقتصادي وتتوفرعلى خبرات
محدودة ،وتحتاج إلى دورات تدريبية ودورات تكوينية لفائدة املوظفين
الحكوميين في مجال قوانين منظمة التجارة العاملية.
كما أن مصادقة الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بمجلس
املستشارين ،على "اتفاقيات أغادير" سواء املتعلقة بالتعاون اإلداري
املتبادل من أجل تسهيل اإلجراءات الجمركية ،وتعزيزالتعاون املشترك
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والوقاية من املخالفات الجمركية وردعها بين الدول أعضاء االتفاقية
العربية املتوسطية للتبادل الحر ،أو تلك املتعلقة باالعتراف املتبادل
باملشغل االقتصادي املعتمد بين الدول أعضاء االتفاقية ،وكذلك هو
الشأن بالنسبة ملذكرة التفاهم املوقعة في مجال الربط االلكتروني
وتبادل املعلومات بين الدول أعضاء االتفاقية ،وذلك لتحصين
البيانات وحماية الشبكة الخاصة بكل طرف وتطبيق معايير السالمة
املعلوماتية فيما يتعلق بنقاط االتصال ،باإلضافة إلى حماية سرية
املعلومات املتبادلة وحل الخالفات والكلفة املالية املترتبة عن تنفيذ
مضمون املذكرة.
كل هذه االتفاقيات املذكورة أعاله نثمنها عاليا ،سواء الثنائية
منها أو املتعددة األطراف ،ونصادق عليها باإلجماع كفريق استقاللي
للوحدة والتعادلية بمجلس املستشارين ،لكن حتى تفي بالغرض الذي
أبرمت من أجله ،ندعو من هذا املنبرإلى مواكبتها من الجهات الحكومية
واإلدارية املختصة ،وذلك عن طريق أوراش مفتوحة لتعميم الفائدة
على املعنيين واملهتمين ببلدنا العزيز.
وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير لبالدنا ،والسالم عليكم ورحمة هللا
تعالى وبركاته.

 -2فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
َ
أتشرف اليوم ِبتناول الكلمة ،باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت
ُ َ
املغرب ،من أجل املناقشة ِوإ ْبداء الرأي في مشاريع القوانين التي يوافق
بموجبها على اتفاقيات دولية.
ونثمن بهذه املناسبة النقاش الهام الذي عرفته أشغال اللجنة من
خالل العرض القيم الذي قدمه السيد الوزير والذي بسط فيه أهم
املقتضيات التي تضمنتها هذه االتفاقيات الدولية الثنائية واملتعددة
األطراف ،والتي وقعت أثناء الزيارات التي قام بها جاللة امللك لعدد من
الدول اإلفريقية الصديقة.
السيد الرئيس،
يأتي هذا الزخم من االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بالدنا
في إطار تعزيز العالقات التاريخية التي تربطها بعمقها اإلفريقي من جهة
ونسج روابط صداقة وشراكة مع دول أخرى لم تكن لها عالقات وطيدة
مع بالدنا ،وهو مسار دبلوما�سي متميز طبعته الزيارات امللكية التاريخية
لهذه البلدان في إطار الخيار االستراتيجي الذي نهجه جاللته بإعطاء
األهمية الالزمة للقارة اإلفريقية من خالل استثمار املوقع الجغرافي
لبالدنا واالنتماء التاريخي والحضاري للقارة ،حيث أن حضور املغرب
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ومساهمته في التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول اإلفريقية قد
تطور وتقوى خالل العشر سنوات األخيرة بفضل الرؤية املتبصرة
لجاللة امللك وتوجيهاته اإلستراتيجية والتركيز على الخيار القائم على
تنمية تعاون جنوب-جنوب ،من خالل العمل على نقل وتبادل الخبرات
والقدرات مع كل الدول التي تتقاسم الرؤى نفسها والتوجهات الثابتة
َ
املرتكزة على التنمية الشاملة وجعل تنمية اإلنسان في صلب برامجها
والتنمية املستدامة أرضية أساسية لفلسفتها ،وهو ما تجسده عمليا
هذا االتفاقيات التي نحن بصدد مناقشتها.
والبد أن نسجل في هذا اإلطارُ ،م َ
واكبة االتحاد العام ملقاوالت

املغرب لكل مراحل الزيارات امللكية للدول اإلفريقية ومبادرات جاللته
الهادفة لتعزيزالروابط االقتصادية وتقوية أواصرالتعاون معها في إطار
ستساهم في خلق قيمة مضافة بين املغرب وهذه
شراكة رابح-رابح،
ِ
الدول ،وهو ما ترتب عنه تزايد نسبة املبادالت التجارية بين املغرب
والبلدان اإلفريقية جنوب الصحراء ما بين  2005و 2015بنسبة %11
سنويا.

كما ننوه بمجهودات الوزارة من خالل التعجيل بإحالة هذه
االتفاقيات على البرملان من أجل املصادقة عليها ،نظرا ملا تكتسيه من
أهمية كبيرة على تعزيز العالقات السياسية واالقتصادية بين املغرب
وهذه البلدان ،حيث من املنتظر أن تحل وتيسر هذه االتفاقيات
مجموعة املشاكل والعراقيل التي تواجه االستثمارات املغربية بإفريقيا
خاصة مشكل االزدواج الضريبي ،كما من شأن هذه االتفاقيات تشجيع
والحماية املتبادلة لالستثمارات وتقوية خدمات النقل الجوي الذي
يعتبرمن أهم اآلليات املحفزة على تسهيل وجذب االستثمار.
ِوبناء على كل ما سبق ،فإننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب نثمن
مشاريع القوانين املوافق بموجبها على االتفاقيات الدولية ونصوت
عليها باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -3فريق االتحاد املغربي للشغل:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد املغربي للشغل بمجلس
املستشارين ،ملناقشة مشاريع القوانين املدرجة بالجلسة العامة ،والتي
سبق أن تم تناولها بلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق
املغربية املحتلة ،واملتعلقة باملشاريع التالية:
 )1مشروع قانون رقم 02.17؛
 )2مشروع قانون رقم 22.17؛
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 )3مشروع قانون رقم 23.17؛
 )4مشروع قانون رقم 24.17؛
 )5مشروع قانون رقم 25.17؛
 )6مشروع قانون رقم 26.17؛
 )7مشروع قانون رقم 27.17؛
 )8مشروع قانون رقم 32.17؛
 )9مشروع قانون رقم 44.16؛
 )10مشروع قانون رقم48.16؛
)11مشروع قانون رقم 51.16؛
)12مشروع قانون رقم 52.16؛
)13مشروع قانون رقم 53.16؛
)14مشروع قانون رقم 54.16؛
)15مشروع قانون رقم 56.16؛
)16مشروع قانون رقم 62.16؛
)17مشروع قانون رقم .79.16
وبالقيام بدراسة أولية ملضمون االتفاقيات تبين أن هذه األخيرة
تهم فضاءات جغرافية متنوعة ،فهناك الفضاء اإلفريقي والفضاء
العربي والصيني من جهة أخرى ،وإذا كانت االتفاقيات الثنائية الخاصة
بالفضاء اإلفريقي قد جاءت تتويجا للزيارة امللكية لبعض الدول
الحديثة العهد بالعالقات مع املغرب ،كما جاء على لسان السيدة كاتبة
الدولة خالل تقديم عرضها أمام اللجنة ،كزامبيا وجنوب السودان
حيث أعطيت بها انطالقة للعديد من املشاريع االقتصادية لتعزيز
التعاون جنوب-جنوب معها .إضافة إلى االتفاقيات املتعددة األطراف
كتلك املتعلقة باألرصاد الجوية ،والتي جاءت نتيجة التعاون بين الدول
اإلفريقية ملحاربة ظاهرة االحتباس الحراري.
وبخصوص الفضاء الثاني ،كما جاء في كلمة السيدة كاتبة الدولة،
فيهم بعض الدول العربية بخصوص التبادل الحر ،وهي نتيجة لتفعيل
مسلسل أكادير ،والتي تشكل نواة للمبادالت الثنائية بين الدول العربية
كفلسطين واألردن والبحرين ،وهي دول تعرف نوعا من االستقرار،
بحيث سيتم استغالل هذه االتفاقيات البينية كأداة دبلوماسية مع
هذه الدول.
أما بخصوص الفضاء الثالث ،فيتناول االتفاقيات ذات الصلة
باالنفتاح على فضاءات جديدة كالصين ،والتي جاءت تتويجا للزيارة
امللكية إلى هذا البلد وكانت لها نتائج اقتصادية مهمة :كخلق منطقة
صناعية في طنجة ونتائج ايجابية على السياحة بعد رفع التأشيرة على
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السياح الصينيين ،هذا إلى جانب البعد األمني والسيا�سي الحاضر في
هذه االتفاقية ،حيث أصبحت الصين نتيجة لهذه الجهود أهم زبون
تجاري للمغرب.

 2.16.814الصادر في  28من ذي الحجة  30( 1437سبتمبر)2016
املتعلق بإخضاع العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية لقواعد
االنضباط العسكري.

ونظرا لكل ما تحمله هذه االتفاقيات من حمولة سياسية واقتصادية
واستراتيجية ستعود بالنفع على بالدنا ،فإننا نثمن هذه االتفاقيات
ونؤكد على ان الحكومة مطالبة بنهج مقاربة تتوخى النتائج االقتصادية
خدمة األهداف الدبلوماسية ،ونشيد باملجهودات التي تقوم بها بالدنا
من أجل تعزيزمكانة املغرب االقتصادية والسياسية في املحيط اإلفريقي
والعربي والدولي ،ملا يمكن أن تكون له من األثر اإليجابي على االستثمار
وخلق الثروة وفرص الشغل والتحسين من الوضعية االجتماعية
للشغيلة بكل أنواعها وأصنافها ،وتحسين مستوى الدخل واألجور.

واسمحوا لي بداية أن أعبر لكم باسم الفريق الذي أنتمي إليه عن
استيائنا من تدبير الزمن التشريعي ،هذا السلوك ،مع األسف ،يتزامن
مع اقتراب نهاية كل دورة أو والية تشريعية ،وما يعنيه ذلك من ارتفاع
ضغط الزمن التشريعي ،األمر الذي ينعكس سلبا على جودة مشاريع
القوانين املعروضة على أنظارنا ويدفعنا لبدل مجهودات جبارة للتفاعل
مع كل املبادرات التشريعية املعروضة على أنظارنا.

وفي هذا الصدد ،البد من التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف
القطاعات الحكومية في إطار التقائية السياسات العمومية ،وقد
سبق أن أكدنا على هذا املوضوع خالل مداخلة فريقنا إبان الجلسة
الشهرية مع رئيس الحكومة ملناقشة السياسات العمومية ،والتي كانت
تتعلق بإلتقائية السياسات العمومية وأثرها على تنفيذ االستراتيجيات
القطاعية.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
البد من التأكيد مرة أخرى على أن عودة املغرب لالتحاد اإلفريقي
ال يجب أن تبقى حبرا على ورق ،بل يجب أن تكون هذه العودة بداية
لتكريس الجهود بخصوص االنفتاح على الدول اإلفريقية عموما ودول
افريقية جديدة من خالل تعزيز التعاون االقتصادي والسيا�سي واألمني
خدمة لألهداف الدبلوماسية للمملكة وعلى رأسها قضية وحدتنا
الترابية.
وفي الختام ،فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نصوت باإليجاب
على هذه املشاريع قوانين.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ثانيا :مشروع قانون رقم  20.17يق�ضي باملصادقة على املرسوم
بقانون رقم  2.16.814الصادر في  28ذي الحجة  ،1437املوافق
ل  30سبتمبر  2016املتعلق بإخضاع العاملين باملديرية العامة 
للوقاية املدينة لقواعد االنضباط العسكري:
 -1فريق األصالة واملعاصرة:
السيد الرئيس،
يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة مضامين
مشروع قانون رقم  20.17يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم

أننا نأسف للمنطق الذي أصبحت تتعامل به الحكومة مع املؤسسة
التشريعية رغم نداءاتنا املتكررة لتدارك الخلل الحاصل في تدبيرالزمن
التشريعي.
السيد الرئيس،
أول ما يمكن إثارته في تفاعلنا مع مقتضيات مشروع القانون موضوع
الدراسة والتصويت هو نداءاتنا املتواصلة في فريق األصالة واملعاصرة
لسن استراتيجية وطنية مندمجة لتدبير املخاطر ،استراتيجية تتوفر
فيها مقومات النجاعة واالستباق واستشراف وتوقع املخاطر ،وهي ذات
األسباب املوضوعية التي أملت اليوم على الحكومة عرض هذا املشروع
الهام على أنظارنا.
حسنا فعلتم اليوم بإخضاع العاملين باملديرية العامة للوقاية
املدنية لقواعد االنضباط العسكري ووضع هيكلة جديدة لتعزيز
التطور الذي ما فتئت تعرفه املهام املنوطة بمصالح هذا القطاع كما
وكيفا ،ال على مستوى املوارد البشرية وال على مستوى تدخالتهم أثناء
تأديتهم لواجباتهم.
فبقدر تثميننا لهذه الخطوة التي ستمكن ال محالة هذا القطاع من
مسايرة التطورات واملتغيرات االقتصادية والديمغرافية والعمرانية
التي تعرفها بالدنا ،بقدر ما ندعو القطاع الو�صي على ضرورة تعزيز
املوارد البشرية التي تبقى في نظرنا دون املعايير املعمول بها دوليا،
والعمل على تكوينها وتأهيلها مواكبة للتطور الحاصل في مجاالت اإلنقاذ
ووسائل التدخل.
ختاما ،نأمل أن يشكل تمتيع واستفادة العاملين باملديرية العامة
للوقاية من الضمانات األساسية املنصوص عليها في القانون رقم 01.12
املتعلق بالضمانات األساسية املمنوحة للعسكريين بالقوات املسلحة
امللكية ،وتخويلهم نظاما أساسيا خاصا تحفيزا لهذه الفئة على املزيد
من البدل والعطاء والتفاني في خدمة الوطن واملواطنين.
لكل هذه االعتبارات نصوت على مشروع قانون رقم  20.17يق�ضي
باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.16.814الصادر في  28من ذي
الحجة  30( 1437سبتمبر )2016املتعلق بإخضاع العاملين باملديرية
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العامة للوقاية املدنية لقواعد االنضباط العسكري باإليجاب.

 -3فريق االتحاد املغربي للشغل:

 -2فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب:

السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد املغربي للشغل
بمناسبة مناقشة ودراسة مشروع قانون رقم  20.17يق�ضي باملصادقة
على املرسوم بقانون  2.16.814الصادر في  28من ذي الحجة 1437
(املوافق لـ  30شتنبر  )2016املتعلق بإخضاع العاملين باملديرية العامة
للوقاية املدنية لقواعد االنضباط العسكري في الجلسة العامة.

السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أتشرف بأن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب ،بمناسبة مناقشة مشروع القانون رقم  20.17يق�ضي
باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  2.16.814الصادر في  28من ذي
الحجة  30( 1437سبتمبر  )2016املتعلق بإخضاع العاملين باملديرية
العامة للوقاية املدنية لقواعد االنضباط العسكري.
بداية ،البد من اإلشادة بأهمية مشروع القانون الحالي اعتبارا لكونه
يهدف باألساس إلى إخضاع املوظفين العاملين باملديرية العامة للوقاية
املدنية لقواعد االنضباط العسكري ،والسيما فيما يتعلق بالحقوق
والواجبات واملسؤوليات والتكوين والتدريب العسكريين ،ومظاهر
االنضباط واللياقة العسكرية ،وكذا املكافآت والعقوبات التأديبية.
كما نثمن في االتحاد العام ملقاوالت املغرب تمكين هؤالء املوظفين
من جميع الضمانات املمنوحة ألفراد القوات املسلحة امللكية ،وألحكام
القانون املتعلق بالقضاء العسكري.
السيد الرئيس،
بعد الدراسة واإلطالع على مشروع القانون رقم 20.17العروض
للمصادقة أمام مجلسنا املوقر ،وفي إطار مهمتنا الدستورية ،وبعد
التقييم املوضوعي ملفردات مقتضيات هذا مشروع القانون ،فإننا
نثمن املجهودات والتضحيات املبذولة من طرف العاملين باملديرية
العامة للوقاية املدنية آملين أن يشكل هذا املشروع قانون قيمة
مضافة ونوعية لنساء ورجال الوقاية املدنية ،ورافعة أساسية لالرتقاء
بالوضعية املادية واملهنية لهذه الفئة.
السيد الرئيس،
وفي األخير ،ندعو الحكومة العمل على اتخاذ تدابير وإجراءات
مصاحبة كفيلة بجعل انتقال العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية
من النظام العام للوظيفة العمومية إلى قواعد االنضباط العسكري
عملية مرنة.
وكذلك تسريع عمليات ترميم وتأهيل البنيات واملراكز القديمة
واملتهالكة التابعة للمديرية العامة للوقاية املدنية لتفعيل سياسة
القرب ،ضمانا للنجاعة والسرعة على مستوى تدخالت جهاز الوقاية
املدنية ،مع إعداد خطة أو برنامج للتكوين املستمر في مجال الوقاية
املدنية تأخذ بعين االعتبارالتطورات املتسارعة في عالم التكنولوجيا في
مجاالت اإلنقاذ والتدخل وتدبيراملخاطر.

حسب ما ورد في عرض السيد وزير الداخلية املحترم فإنه تنفيذا
للتعليمات امللكية ،يأتي مشروع هذا املرسوم بقانون إلخضاع موظفي
الوقاية املدنية لقواعد االنضباط ،العسكري املنصوص عليها في الظهير
الشريف املتعلق بنظام االنضباط العام في حظيرة القوات املسلحة
امللكية املصادق عليها بالظهير الشريف رقم  ،1.74.383وذلك من أجل
خلق جو من االنضباط داخل هذه الهيئة ،مؤكدا أن ذلك من شأنه أن
يرفع من فاعلية ومهنية هذا الجهاز.
وكما أشار السيد الوزير أن هذا املرسوم بقانون ينص على
استفادة هؤالء املوظفين من الضمانات األساسية املنصوص عليها في
الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون املتعلق بالضمانات األساسية
املمنوحة للعسكريين ،فضال عن تخويلهم نظاما أساسيا خاصا بهم
يحدد بظهيرشريف.
وأوضح كذلك؛ أنه نظرا لالرتباط الوثيق بين قواعد االنضباط
العسكري والرتب العسكرية ،أقر مشروع املرسوم بقانون نظاما
للمماثلة بين موظفي الوقاية املدنية واألطباء العاملين باملديرية العامة
للوقاية املدنية وبين مختلف الرتب العسكرية املنصوص عليها في
النظام األسا�سي الخاص بضباط القوات املسلحة امللكية ،مسجال أن
مشروع هذا املرسوم بقانون ينص أيضا على مقتضيات انتقالية تهم
التطبيق السليم ملقتضياته.
وتمت اإلشارة كذلك في عرض السيد الوزير إلى أن مشروع هذا
املرسوم بقانون يهدف إلى استكمال املسطرة املنصوص عليها في
الدستور ،من أجل إخضاع املوظفين العاملين باملديرية العامة للوقاية
املدنية لقواعد االنضباط العسكري ،ويأتي كذلك بالنظر إلى االزدياد
امللحوظ في عدد الحوادث التي يتعرض لها املواطنون يوميا واالرتفاع
امللموس في عدد الكوارث الطبيعية والتكنولوجية خالل العقدين
األخيرين ،وكذا تأهيال ملنظومة الوقاية املدينة بكل مكوناتها بغية جعلها
أكثرقدرة على مسايرة املتغيرات االقتصادية والديمغرافية التي تشهدها
اململكة.
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السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
البد من التذكير على أن رجال الوقاية املدنية ال يزالون ينتظرون
بفارغ الصبر االلتفاتة من طرف الجهات املعنية إلى أوضاعهم املادية.
وأن عدد كبير من رجال الوقاية املدينة العاملين بمختلف املدن
املغربية سواء بالحواضر الكبرى أو القرى واملناطق النائية ،يعبرون عن
استنكارهم للحيف الذي يطالهم ،خاصة وأن مهامهم تعرضهم للعديد
من املخاطر ،كما أن ضمنهم موظفين حاصلين على شهادة الباكلوريا
وآخرين مجازين في الشعب املختلفة إال أن أوضاع الغالبية العظمى
منهم ال تختلف كثيرا عن أوضاع موظفي مختلف القطاعات التي لها
ارتباط بسالمة وأمن وطمأنينة املواطنين ،بل إن رجال الوقاية املدنية
الذين يطالبون اليوم بإلحاح بتحسين أوضاعهم املادية خصوصا وأنهم
فئة معرضة بشكل دائم ومستمرللخطرالقاتل أثناء تأدية مهامها ،وهي
مهام تشمل مكافحة الحرائق والتدخل إلنقاذ أرواح املواطنين في البر
والبحر وإبان الكوارث والطبيعية .فمنهم من تعرض للموت أثناء أدائه
للواجب املنهي ،ومنهم من غرق في الوديان وفي اآلبار وأثناء الفيضانات،
ومنهم من هلك بسبب الحرائق والالئحة طويلة ...إن إقرارزيادة في رواتب
رجال الوقاية املدنية تبقى اليوم ضرورة ملحة ،خاصة إذا علمنا أن جل
أفراد املنظومة لهم التزامات متعددة ال تختلف في عمومها عن التزامات
رجال األمن الذين تحسنت مؤخرا أوضاعهم املادية وخضعت أجورهم
ورواتبهم للمراجعة والزيارة.
فهل من التفاتة إلى األوضاع املادية لرجال الوقاية املدنية التي
تضطلع حسب القوانين املنظمة ،بمسؤوليات تدخل ضمن خانة
املهام الخطيرة؟ وخاصة في ظل هذا املشروع قانون املتعلق بإخضاع
العاملين باملديرية العامة للوقاية املدنية لقواعد االنضباط العسكري
في الجلسة العامة ،خاصة وأن األجور التي تصرف لرجال نذروا أنفسهم
ملواجهة املخاطر تظل هزيلة جدا وال ترقى إلى املستوى املطلوب ،زد على
ذلك أن اإلطفائيين ال يتوفرون على أي تأمين حول األخطار بالرغم من
أن الخطريحدق بهم في كل تدخل يقومون به.
وال تقف معاناة رجال الوقاية املدنية عند حدود هزالة األجور
وعدم التوفر على تأمين حول األخطار ،بل إن ساعات العمل الكثيرة
في الثكنات تجعل أسرهم تعيش وضعية هشة ،بدليل ارتفاع نسبة
الطالق في أوساط رجال اإلطفاء .ومهنة الوقاية املدنية ،مهنة اإليثار
ومواجهة الخطر بشجاعة .وتفيد األرقام الرسمية بوجود إطفائي واحد
في خدمة كل  6091نسمة في املغرب ،مقابل إطفائي لكل  1000نسمة
بفرنسا .ورغم اإلمكانيات املادية واللوجستيكية التي تحصل عليها
القيادة العامة للوقاية املدنية بالرباط من دول صديقة للمغرب ،فإن
ذلك لم ينعكس على كتلة أجور اإلطفائيين.
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السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
ونحن من موقعنا في االتحاد املغربي للشغل نثمن ما جاء به هذا
املشروع من إصالحات تصب لفائدة نساء ورجال الوقاية املدنية ،ولكن
البد من التأكيد هنا على ضرورة احترام املكتسبات وعدم استغالل
هذا القانون للتقليص من هامش الحرية لدى هذه الفئة في املطالبة
بحقوقها املشروعة ونؤكد على:
الحفاظ على املكتسبات السابقة لهذه الفئة؛
تمكين العاملين بقطاع الوقاية املدنية من آليات العمل والحماية
الجسدية نظرا للمخاطرالتي تحذق بطبيعة عملهم؛
الرفع من التحفيزات الخاصة وتعويضات على املخاطر؛
عدم انتهاك حقوقهم الدستورية في اللجوء إلى املحاكم اإلدارية في
حالة التعرض للشطط والظلم؛
التأكيد على املقاربة االجتماعية وتحسين ظروف العمل واملجال
االجتماعي لهذه الفئة.
ونظرا لإليجابيات التي جاء بها نص املشروع فإننا نصوت باإليجاب
على هذا النص.

ثالثا :مشروع قانون رقم  60.16تحدث بموجبه الوكالة املغربية 
لتنمية االستثمارات والصادرات:
 -1الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
بمجلس املستشارين ملناقشة مشروع قانون  60.16الذي يؤسس
ألحداث الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات وهو مشروع
يدخل في إطارإعادة هيكلة هيئات النهوض باالستثمار ،حيث يروم دمج
هيئات دعم االستثمار والتصدير والترويج ،من أجل بلوغ أكبر قدر من
النجاعة في تدخالتها على اعتبارأن هذه الهيئات الوكالة املغربية لتنمية
االستثمارات ،واملغرب تصدير ،ومكتب معارض الدارالبيضاء ،ستعمل
على توحيد إمكانياتها البشرية واملالية ،خدمة للمملكة في مجال إنعاش
االستثمارات وتشجيع التصدير.
السيد الرئيس املحترم،
باستقراء مضامين هذا النص الذي نحن بصدد دراسته اليوم،
نستشف أن هذه الوكالة املزمع إحداثها ستضطلع بمهمة البحث
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عن زبناء جدد من بين رجال األعمال واملستثمرين األجانب ،والسهر
على استقبالهم ومدهم باملعلومات ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم
االستثمارية في املغرب.
وفي هذا اإلطار ،فإننا في الفريق االستقاللي ،نشيد بهذه األدوار
الهامة التي ستتولى القيام بها على اعتبارأن بالدنا الزالت في حاجة ملحة
لبدل الكثير من الجهود لجلب االستثمارات وخاصة األجنبية ،منها
وضرورة تحويل هذه االستثمارات إلى منتوجات ذات قيمة عالية وقابلة
للتصدير.
ما دام أن تقوية االستثمار وإنعاش الصادرات هي من السبل
األساسية لتعزيزالتنمية االقتصادية ومن خاللها مختلف أوجه اإلقالع
االقتصادي ،كما نلمس أن هذه املبادرة من شأنها أن تسهم في تقوية
تنافسية االقتصاد الوطني على املستوى الدولي.
السيد الرئيس املحترم،
إننا في الفريق االستقاللي وبعد دراسة متأنية لهذا املشروع نثمن
عاليا ،االختصاصات التي منحت لهذه الوكالة ،حيث يمكنها أن تقترح
على الحكومة إستراتيجية للتواصل والتأثير لدى املستثمرين لتحسين
جاذبية املغرب لالستثمار الخارجي .كما تتولى مساعدة السلطات
الحكومية والهيئات املعنية على تنفيذ إجراءات تشجيع االستثمار،
وتقوم بتوفير الخبرة للمصدرين وتقديم املشورة للمقاوالت في قطاع
التصدير.
علما أن الصادرات تظل مجاال حيويا لخفض عجزامليزان التجاري،
األمر الذي يفرض ضرورة الرفع من قيمة املنتوج املغربي عبر توطين
الصناعة ونقل التكنولوجيا ولعل هذا األمر بدأ تظهر جليا نتائجه على
مستوى صناعة السيارات والطائرات.
السيد الرئيس املحترم،
مما ال شك فيه أن املجهودات االستثمارية املبذولة من طرف الدولة
في إطار االستثمار العمومي عبر تقوية البنى التحتية وتعزيز مؤهالت
النسيج االقتصادي هو بمثابة املحرك األساس لالقتصاد الوطني .وفي
هذا السياق وانطالقا من هذا النص نجد أنه تم تقوية مؤسسات
الحكامة كإضافة الفاعل الجهوي وجعل "هيئة التوجيه والتتبع" تقوم
بمعية املديرالعام بدور مجالس مديري حقيقي ،إال أنه ال بد من التأكيد
على ضرورة تسريع إخراج الحكومة للقانون املنظم للحكامة الجيدة
للمؤسسات العمومية ،لتفادي كل اإلشكاالت التي يمكن أن تطرح
مستقبال ارتباطا بهذا املوضوع.
كما نؤكد على ضرورة التنزيل الجهوي لتدخالت هذه الوكالة تكريسا
ملبادئ العدالة االجتماعية واملجالية ،مع التنسيق الفعلي والحقيقي بين
تدخالت هذه املؤسسة واملراكز الجهوية لالستثمار في أفق إيجاد صيغة
لتجميعها توخيا ملزيد من الفاعلية وتسهيال لظروف توطين االستثمار
بصفة عادلة ومنصفة بين مختلف الجهات.
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السيد الرئيس املحترم،
إننا في الفريق االستقاللي نؤكد على أن هذا النص الذي هو قيد
مناقشتنا ،يدخل في إطار برنامج كبير يرمي إلى إيجاد مناخ اقتصادي
مالئم لالستثماراملنتج وضمان نمو سليم ومستدام .وانطالقا من إيماننا
العميق باإليقاع السريع للتحوالت االقتصادية العاملية وبالتالي ملختلف
التقلبات التي يعيشها العالم اليوم ،وما تعرفه الدول من منافسة
شرسة الستقطاب االستثمارات ،نؤكد على ضرورة الحرص على أن
تكون مهام تدخل هذه الوكالة وهيكلتها ووسائل عملها في مستوى
تحديات هذا السياق الدولي .دون أن نغفل التأكيد أيضا على شمولية
تدخل الوكالة في مختلف مجاالت االستثماروالتصديرلكي تكون شريكا
حقيقيا للمستثمر وذلك عبر التدخل الفاعل والفعال في مختلف
مراحل السلسلة القيمية لالستثمار منذ بداية اإلنتاج وحتى تثمين
املنتوج وإنعاشه.
وانطالقا من هذه االعتبارات السالفة الذكرفإن الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية ،سيصوت باإليجاب على هذا املشروع.

 -2فريق األصالة واملعاصرة:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
حضرات السيدات والسادة املستشارين،
يشرفني أن أتدخل اليوم باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة
مشروع القانون رقم  60.16تحدث بموجبه الوكالة املغربية لتنمية
االستثمارات والصادرات ،والذي جاء في سياق أصبحت فيه جميع
الدول السائرة في طريق النمو تسعى إلى تشجيع االستثمار وتحريره من
خالل وضع سياسات اقتصادية محددة األهداف وواضحة املعالم،
وإرساء طرق قانونية لتنفيذها ،تستدعي تحويل النموذج االقتصادي
من سياسة قائمة على الطلب عبر االستهالك ،إلى سياسة العرض
القائمة على االستثمار والتصدير ،والتحكم في العجز املوازناتي مع
املراهنة على االستثمارات العمومية من أجل دعم النمو ،لتحقيق
االكتفاء الذاتي وخلق فرص الشغل ،ولكن في ظل عدم وجود أية رؤية
اقتصادية واضحة وحقيقية ،فإن مآل هذا املشروع وتعديالته سيكون
دون جدوى كسابقاتها.
السيد الرئيس،
لقد جاء إحداث هذه الوكالة بناء على توصيات التقارير الصادرة
عن املجلس األعلى للحسابات ووزارة االقتصاد واملالية واملجلس
االقتصادي واالجتماعي ،والتي أكدت على ضرورة تجميع الوكالة
املغربية لتنمية االستثمارات واملركز املغربي إلنعاش الصادرات ومكتب
األسواق واملعارض بالدار البيضاء في مؤسسة واحدة من أجل الترويج
لصورة املغرب ومنحه إشعاعا أكبر ،تسهر على تأمين التواصل بين
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مختلف الفاعلين الوطنيين األساسيين املعنيين بالسياسة التجارية
لبالدنا وبين الفاعلين في الخارج ،متداركة بذلك املشاكل واإلختالالت
التي عرفتها الوكاالت السابقة واملتعلقة أساسا بسوء التدبير اإلداري
واملالي ،ومن أجل تحقيق نموذج اقتصادي تكون أسمى أهدافه خدمة
الوطن واملواطنين ،من خالل جعل الوكالة كجهازلتنفيذ االستراتيجيات
القطاعية ملختلف القطاعات الوزارية وقوة إقتراحية لتحسين مناخ
األعمال باملغرب.
وعليه ،وبحكم دورنا كمعارضة ،البد أن نلفت انتباهكم أن مشروع
القانون رقم  60.16يجب أن يأخذ بعين االعتبار الظرفية الراهنة
للبلد ،والوضع الحساس الذي نمر به واملتمثلة في تنامي حدة االحتقان
االجتماعي ،وأن يعمل على خلق مشاريع تتوخى امتصاص هذا الكم
الهائل من البطالة ،وأن يراعي الوضعية االجتماعية للعاملين بالوكاالت
الثالث التي سيتم دمجها ،وأن ال يجعل منها سببا لتضييع حقوقهم ،كما
نتوجه إليكم بضرورة إشراك النقابات في هذا املشروع ملا لهم من دور
في تجويد هذا القانون بحكم احتكاكهم الدائم بالطبقة العمالية.
السيد الرئيس،
إننا وإذ نسعى الى املساهمة االيجابية في هذا املشروع ،ندعوكم الى
ضرورة استحضارالجهوية املتقدمة في تنزيله ،وتجنب تركيزاالستثمارات
واملشاريع التنموية في بعض املناطق دون األخرى ما يكرس التفاوتات
االجتماعية بين الجهات ،من خالل إحداث فروع جهوية من أجل
النهوض بهذه املناطق والعمل على جلب استثمارات محلية وخارجية
تعمل على خلق فرص الشغل للشباب العاطل من جهة ،والعمل على
تنمية هذه املناطق من جهة أخرى.
إن هذا املشروع ال محالة يحمل في جوانبه الكثير من األمور
اإليجابية ،لكنه سيصطدم أيضا بالبيئة املريضة والسلبية ملناخ
األعمال واالستثمار ،واملتمثلة في ضعف املناخ التنظيمي كالبيروقراطية
اإلدارية وصعوبة النظام الضريبي والقضائي والعقاري ،زيادة على
استمرار حضور املجال االقتصادي غير املهيكل ،وولوج القروض
املصرفية.
السيد الرئيس،
تأسيسا على ما أوردته أعاله ،وأيضا على النقاش الذي دار خالل
أشغال لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ،املتعلقة بمشروع
القانون قيد الدراسة واملناقشة ،ونظرا للتعامل اإليجابي للحكومة
مع التعديالت التي قدمها فريقنا بمجلس النواب ،حيث قبلت أغلبها،
فإننا في فريق األصالة واملعاصرة ،بمجلس املستشارين ،وانسجاما مع
املواقف املعبرعنها سالفا ،قررنا التصويت لصالح املشروع لكونه يوفر
على األقل الحد األدنى من الشروط الواجب توفرها لتنمية االستثمار
وتطويراقتصاد البالد.
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 -3فريق العدالة والتنمية:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين،
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إننا في فريق العدالة والتنمية وضمنه االتحاد الوطني للشغل
باملغرب ،نعتبر مشروع القانون الذي نحن بصدده يكت�سي أهمية
كبيرة ،على اعتبار أنه يروم إدماج ثالث مؤسسات تعمل على الترويج
االقتصادي في وكالة واحدة وهي الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات
والصادرات وذلك بضم كل من الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات
واملركز املغربي إلنعاش الصادرات ومكتب األسواق واملعارض بالدار
البيضاء والتي تخضع جميعها لوصاية وزارة الصناعة واالستثمار
والتجارة واالقتصاد الرقمي.
وفي هذا الصدد ،نعتبر أن إعداد هذا املشروع من طرف الحكومة
خطوة مهمة في اتجاه التقيد بتفعيل مضامين التوصيات الصادرة عن
املجلس األعلى للحسابات وعن وزارة االقتصاد واملالية والتي تندرج
في إطار املجهودات املبذولة من طرف الحكومة لتنمية االستثمارات
الوطنية واألجنبية وتطوير مناطق األنشطة الصناعية والتجارية
والتكنولوجية .إن دمج هذه املؤسسات ضرورة يقتضيها توحيد
وانسجام مختلف التدخالت الرامية إلى دعم وتعزيز االستثمارات
والصادرات األمرالذي سيحقق مزيدا من النجاعة والفعالية التي تسعى
اليها بالدنا في هذا الباب بما في ذلك تحسين صورة املغرب على املستوى
الدولي واالستغالل األمثل للموارد املالية والبشرية لربح رهان التنمية
االقتصادية.
ويمكن القول إن إحداث الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات
والصادرات يرقى في نظرنا إلى مستوى تطلعات املستثمرين األجانب
واملحليين وكذا املصدرين املغاربة وهذا في حد ذاته مكسب نثمنه
ونقدر الجهد املبذول من طرف الحكومة في سبيل توحيد استراتيجية
التواصل حول صورة املغرب وتحسين مناخ األعمال وكذا إنعاش
العرض التصديري املغربي.
كما نسجل بإيجابية وموضوعية خيار اإلصالح الذي نهجته
الحكومة من خالل مضامين مشروع القانون رقم  60.16الذي يعد
مرتكزا أساسيا في منهج عمل الحكومة وفق ما يلي:
 االنخراط في تشجيع املقاوالت املصدرة لخلق املزيد من مناصبالشغل وحماية املنتوج املغربي؛
 إرساء نمط للحكامة وقواعد للتدبيريحترم االختصاصات املوكولةللوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات وهذا في حد ذاته
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سيساهم في توفير ظروف مالئمة الشتغالها لبلوغ األهداف املسطرة
وكذا تجاوز االختالالت التدبيرية واملالية التي تحد من فعاليتها من خالل
توحيد املسؤولية وتسهيل التتبع واملحاسبة فضال عن كون تجميع
املؤسسات الثالث في مؤسسة واحدة من شأنه ترشيد النفقات؛
 تعزيز الثقة بين اإلدارة واملستثمر هو ما ستعطي دفعة مهمة فيمجال تحسين جاذبية وتقوية فرص االستثمار.
وال يفوتنا بهذه املناسبة التذكير بقناعتنا الراسخة كفريق العدالة
والتنمية وضمنه االتحاد الوطني للشغل باملغرب ،أن االختصاصات
املوكولة للوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات سيمكنها من
القيام بدور محوري في مجال االستثماروالتصديرببالدنا باعتبارهما من
بين أهم املؤشرات األساسية لتعزيزتنافسية االقتصاد الوطني وتقدمه
في املسار الصحيح الذي نطمح إليه ونبتغيه تحت الرعاية السامية
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
كما نسجل بكل ارتياح أن مقتضيات مشروع القانون بالصيغة التي
نناقشها اليوم ،على العموم ،تتميز بالتناسق بين مختلف مستوياته
من مهام وتقوية نمط الحكامة وآليات التدبير املؤسساتي والتسيير
املالي .وسيمكن هذا األمر من تدارك القصور الذي كان حاصال سواء
في مواجهة إشكالية التعاطي مع مسألة إنعاش العرض التصديري أو
في تحسين جاذبية فرص االستثمار أو اإلسهام في الترويج االقتصادي
لبالدنا.
ّ
إال أن ُن ّ
عبر عن ثقتنا ودعمنا لكل التدابير
وال يسعنا بهذه املناسبة
التي تعزز صدارة وتنافسية االقتصاد الوطني في مجال االستثماروتنمية
الصادرات ومواكبة املستثمرين وتوفير الخبرة الالزمة لهم مع تقديم
الدعم للمصدرين وللجمعيات املهنية الوطنية أثناء مشاركتهم في
املعارض املنظمة بالخارج ،وهذا في حد ذاته نقلة نوعية ستمكن بالدنا
من تبوء املغرب مراتب اقتصادية تقوي مسارات بناء النموذج التنموي
املغربي وتحسن نتائجه الرقمية على مستوى األداء االقتصادي .ونعتقد
جازمين أن إحداث الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات
يشكل إشارة ذات أبعاد قوية ودالالت رمزية حول توطين التوجه املتبع
في املقاربة االقتصادية التي اعتمدتها بالدنا إلى حد اآلن ،ال�شيء الذي
يصب في تنزيل آليات الحكامة املالية والتدبيرية ملعالجة االختالالت
واملساهمة في تطور املؤشرات االقتصادية في بالدنا.
وفي الختام ،إننا نؤمن بشكل أسا�سي أن تدعيم عنصر الثقة في
االقتصاد الوطني من خالل احترام وتطبيق القانون وتقوية مصداقية
املؤسسات وشفافية املساطر اإلدارية واعتماد مقاربات تشاركية
حول محددات اإلصالح دون إقصاء أي طرف من األطراف هي الطريق
الصحيح لتثمينها وتقويتها وجعل أركانها مترابطة العناصر في أفق بناء
النموذج االقتصادي التنموي الذي نصبو إليه .ولذلك ّ
فإن فريق
العدالة والتنمية يصوت باإليجاب على مشروع القانون رقم 60.16
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تحدث بموجبه الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات ضمانا
لقاعدة إنتاجية وطنية صلبة وتفعيال لسياسة تصديرية واستثمارية
تساهم في خلق فرص الشغل وإنتاج الثروة وتقوي البنية االقتصادية
الوطنية حرصا على الترجمة الفعلية النخراط بالدنا في الجهود الرامية
لبلوغ هذه املقاصد.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 -4الفريق الحركي:
السيد الرئيس املحترم،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع قانون
رقم  60.16الذي بموجبه تحدث الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات
والصادرات ،والذي يهدف إلى إدماج ثالث مؤسسات تعمل على الترويج
االقتصادي في وكالة واحدة وهذه املؤسسات هي:
 الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات، املركزاملغربي إلنعاش الصادرات، مكتب األسواق واملعارض بالدارالبيضاء،هذا املشروع الذي يأتي في سياق توجه جديد يروم إلى التدبير
والحكامة في التسيير بعدما أبانت التجربة السابقة عدم مردودية
املؤسسات الثالث ،بل أنها تشكل عبئا على ميزانية الدولة ،في غياب
التنسيق فيما بينها.
السيد الرئيس،
مما ال شك فيه أن بالدنا ماضية في تفعيل مخطط التنمية
الصناعية وفق األهداف والتوجهات التي تم تسطيرها في البرنامج
الحكومي ،والتي تهدف إلى العمل على انخراط املغرب في مصاف الدول
الصاعدة ،من أجل تكريس الثقة بين اإلدارة واملستثمرين ألنها ركيزة
أساسية لنجاح أي مشروع استثماري ،وتحسين مناخ األعمال وظروف
استقبال املستثمرين.
كما أننا نطمح من خالل هذه الوكالة العمل على تشجيع املقاوالت
الصغرى واملتوسطة من أجل االنخراط في املخطط الصناعي والرفع من
عدد املقاوالت املصدرة ،تماشيا مع الهدف الذي أحدثت بموجبه هذه
الوكالة وهو تنمية صادرات املنتوجات والخدمات.
كما أننا نطلب من الحكومة العمل على تحقيق العدالة املجالية
بإقامة أنشطة صناعية وتجارية وتكنولوجية في مختلف جهات اململكة
وعدم االقتصار على املناطق الصناعية الحالية ،ألن هذا اإلجراء من
شأنه خلق مناصب شغل جديدة بمختلف الجهات والحد من الهجرة
نحو املدن.
ولعل الرصيد والتجربة للمؤسسات الثالث املندمجة في هذه الوكالة
واملوارد البشرية التي تتوفر عليها ستشكل قيمة مضافة نحو تحسين
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وتجويد عمل الوكالة رفقة مجلس اإلدارة ،الذي بتنوع تركيبته سيتم
توزيع االستثمارات بشكل عادل على مختلف جهات اململكة.
وفي األخير فإننا في الفريق الحركي نصوت باإليجاب لصالح هذا
املشروع ،الذي سيعود بالنفع على االقتصاد الوطني من خالل تنويع
االستثمارات وإنعاش الصادرات.
والسالم عليكم.

 -5مداخلة السيد محمد البكوري باسم فريق التجمع الوطني
لألحرار:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار ملناقشة هذا
املشروع الذي يعد من أهم مشاريع القوانين التي ناقشناها خالل هذه
الدورة ،في البداية البد أن ننوه بالجو االيجابي الذي طبع النقاش في
هذا املشروع وبالتفاعل االيجابي كذلك الذي أبدته مختلف مكونات
مجلسنا املوقر مع هذا املشروع الذي يعتبر من مشاريع القوانين
اإلصالحية التي ستؤسس إلحداث وكالة جامعة ملختلف االستثمارات
األجنبية والوطنية ،حيث سيحمل على تجميع كافة الوكاالت
واملؤسسات العمومية ،التي تشتغل تحت وصاية وزارة الصناعة
والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي في مؤسسة واحدة من أجل
ضمان االلتقائية وأعمال النجاعة في تدبيرهذا املرفق العمومي الحيوي
الذي سيشجع على خلق الثروة ومواكبة كافة رجال اإلعمال على بناء
استثمارات مهمة في مختلف املجاالت االقتصادية بما فيها الصادرات
حيث سيشجع املقاولة املصدرة على تنويع مشاريعها لالستيعاب نتائج
مخطط املغرب األخضر والذي تجسد مع توقيع وزارة الفالحة والتنمية
القروية والصيد البحري واملياه والغابات ،لالتفاقيات مع وزارة
الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي لتشجيع الفالحين
على إحداث مقاولة تواكب هذه اإلصالحات املاضية فيها بالدنا لتحريك
عجلة الدورة االقتصادية الوطنية.
السيد الرئيس املحترم،
ال نقبل أن يزايد علينا أحد بخصوص أعمال الثقة ،فالثقة
عنصر أسا�سي لالستثمار ،وبالتالي فإن مجهودات السيد وزير التجارة
والصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي واضحة في هذا الباب خاصة
عندما نراه اليوم يجول بقاع العالم من أجل تشجيع األجانب على
االستثمار ،توجه بإحداث العديد من املشاريع الصناعية الضخمة
كرونو املغرب وبومباردي بالقنيطرة ،نيسان وغيرها من املشاريع األخرى
التي هي في طريق االنجاز ،الثقة وهلل الحمد موجودة ولعل األرقام
املعلنة بخصوص جلب االستثمارات األجنبية رغم ظروف تأخرتشكيل
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الحكومة ،والتي ترجع باألساس الى األمن واالستقرار التي تعيشه بالدنا
بفعل رعاية جاللة امللك لبلده ولشعبه وبالتالي ال يسوغ لنا كفاعلين
سياسيين التشكيك في هذا املوضوع وفي حسن نواينا كذلك ،لإلنجاح
عمليات االستثمارفي بلدنا.
السيد الرئيس املحترم،
مشروع قانون  60.16الذي نحن بصدد مناقشته يعتبر مشروعا
طموحا نموذجيا اللتقائية املشاريع باعتبارها من أحسن اآلليات
الناجعة التي دافعنا عليها في فر يق التجمع الوطني لألحرار لكي تكون
قاعدة في كل مناحي التدبيرالعمومي ،وأطالب من هذا املنبرأن يعمم هذا
املشروع على كافة القطاعات على الخصوص القطاعات االجتماعية
من أجل تسهيل آليات التدخل لتحقيق النجاعة املطلوبة وحتى يتمكن
املواطن من االستفادة من نتائج هذه التدخالت لكي يتجسد أثرها
على أرض الواقع ،إذن لم نكن مخطئين عندما قلنا أن وزراء التجمع
وعلى رأسهم وزيرالتجارة والصناعة يقودون اليوم ثورة هادئة لإلصالح
لقطاعات املنتجة التي يشرفون على تدبيرها.
وأخيرا ،ومن موقع املسؤولية ،وبالنظر إلى أهمية هذا املشروع فإن
فريق التجمع الوطني لألحرارسيصوت عليه باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -6فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السيد الرئيس املحترم،
أتشرف بأن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب ،بمناسبة مناقشة مشروع القانون رقم  60.16تحدث بموجبة
الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات والتي تندرج ضمن
اختصاص لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية.
كما نتقدم للسيد وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد
الرقمي بالشكر الجزيل على العرض القيم والشامل الذي قدمه أمام
اللجنة والذي ساهم في تيسيرمسطرة املناقشة واملصادقة على مشروع
القانون رقم  60.16من قبل السيدات والسادة املستشارين.
السيد الرئيس املحترم،
إذا كان مشروع قانون رقم  60.16تحدث بموجبة الوكالة املغربية
لتنمية االستثمارات والصادرات يهدف إلى ضمان تنمية اقتصادية
قوامها االستثمار والتصدير ،وكذا التفاعل اإليجابي للحكومة ممثلة في
الوزارة الوصية مع تقارير املؤسسات الدستورية وفي طليعتها املجلس
األعلى للحسابات باعتباره الهيئة العليا للرقابة على املال العام من خالل
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تقريره الصادر حول تقييم عمل املؤسسات الثالث (الوكالة املغربية
لتنمية الصادرات ،املركز املغربي إلنعاش الصادرات ،ومكتب األسواق
واملعارض بالدار البيضاء) ،التي سيتم دمجها في الوكالة املحدثة طبقا
ألحكام مشروع القانون رقم  60.16قيد املصادقة ،األمر الذي بدا
جليا بناء على نتائج االختالالت املاسة بالتدبير اإلداري واملالي الذي
عرفته املؤسسات الثالث املذكورة سلفا ،مما حذا بالحكومة ممثلة في
الوزارة الوصية إلى تكثيف الجهود والعمل على إحداث وكالة واحدة
تهتم بتنمية االستثمارات والصادرات؛ مع العمل على تشجيع املقاوالت
املصدرة من أجل خلق الثروة وفرص الشغل.
األمر الذي سيساهم في تحقيق التقائية السياسة االستثمارية
والتصديرية مع مبادرات املستثمرين ،وهو ما سيمكن اململكة املغربية
من تقوية موقعها التفاو�ضي كشريك استراتيجي لالتحاد األوربي ،عالوة
على تطوير التعاون جنوب-جنوب ،من أجل تعزيز موقع بالدنا على
مستوى جلب االستثمارات املنتجة للثروة واملدرة لفرص الشغل الالئق
من جهة ،وتقوية العرض التصديري للمقاوالت املغربية في األسواق
الخارجية من جهة أخرى.
السيد الرئيس املحترم،
البد من اإلشادة بأهمية مشروع القانون الحالي لكونه سيشكل بعد
املصادقة عليه داخل الجلسة العامة أداة مؤسساتية موضوعة رهن
إشارة وزارة الصناعة واالستثماروالتجارة واالقتصاد الرقمي ،تستهدف
تحسين مناخ األعمال لتعزيز تنافسية االقتصاد املغربي الستقطاب
املستثمرين في مختلف املجاالت.
كما نثمن في االتحاد العام ملقاوالت املغرب عملية تجميع املؤسسات
املشار إليها فيما سبق ،مع توخي الحذر في هذا الصدد ،وذلك بتبني
سياسة استباقية تحول دون الوقوع في فخ التداخل والتعارض بين
مهام واختصاصات الوكالة املحدثة بموجب مشروع القانون رقم
 60.16قيد املصادقة والوزارة الوصية ،توخيا للنجاعة والفعالية في
تحقيق أهداف السياسات العمومية ذات الصلة بمجاالت االستثمار
والتصدير.
السيد الرئيس املحترم،
إن سعي وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي
من خالل تدابير تشريعية وإجراءات عملية لتأهيل قطاع االستثمار
والتجارة الخارجية ،قصد تجاوز مجموعة من اإلشكاالت ذات الصلة
بربط االستثماربالتصدير ،هو ما سيمكن بالدنا من مواجهة الصدمات
الخارجية ،األمر الذي يجعلنا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب نشيد
بعزم الحكومة على االستمرارفي سياسة تشجيع االستثمار واملستثمرين
وتحفيز املقاولة املغربية على تقوية قدراتها التنافسية وعروضها
التصديرية.
باملقابل ،فإن عملية ضمان انسجام مختلف السياسات العمومية
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ذات االرتباط بمجاالت االستثمار والتصدير؛ تستدعي ضرورة مواصلة
وتعزيز املجهودات املبذولة قصد دعم املصدرين املغاربة ،مع مراجعة
اتفاقيات التبادل الحر املبرمة ،حماية لالقتصاد الوطني وللمقاوالت
املغربية من االندثار.
السيد الرئيس املحترم،
وفي األخير ،وانسجاما مع موقفنا داخل اللجنة ،فإننا سنصوت
باإليجاب على مشروع قانون رقم  60.16تحدث بموجبة الوكالة
املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات.

 -7فريق االتحاد املغربي للشغل:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد املغربي للشغل
بمناسبة مناقشة ودراسة مشروع قانون رقــم  60.16تحدث بموجبه
الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات في الجلسة العامة.
ومن خالل تقديم عرض السيد الوزير يالحظ أن هذا املشروع
قانون جاء ليدمج ثالث مؤسسات تعمل على الترويج االقتصادي في
وكالة واحدة ،وهذه الوكاالت هي:
الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات؛
املركزاملغربي إلنعاش الصادرات؛
مكتب األسواق واملعارض بالدارالبيضاء.
وكما جاء في عرض السيد الوزير أن هذا اإلدماج لم يأتي من فراغ
وإنما جاء بناء على توصيات التقارير الصادرة عن املجلس األعلى
للحسابات وعن وزارة االقتصاد واملالية التي خلصت الى وجود كثرة
املتدخلين وتشتت الجهود الناتجة عن وجود ثالث مؤسسات تحت
وزارة الصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي ،تعمل على الترويج
لالقتصاد املغربي.
كما أشار السيد الوزير إلى أن هذا املشروع قانون ،جاء ليحدد
كيفيات تسيير الوكالة الوطنية لتنمية االستثمارات والصادرات،
مسلطا الضوء على العنصر البشري ،مؤكدا على أنه ابتداء من دخول
هذا القانون حيزالتنفيذ ،سيتم نقل كل املستخدمين العاملين بالوكالة
املغربية لتنمية االستثمارات ،وباملركز املغربي إلنعاش الصادرات،
ومكتب األسواق واملعارض بالدار البيضاء للعمل بالوكالة.إضافة الى
ذلك سيحتفظون بكافة الحقوق واالمتيازات التي كانوا يستفيدون منها
ضمن إطارهم األصلي ،وذلك في انتظار املصادقة على النظام األسا�سي
الخاص بمستخدمي الوكالة.
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السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
بناء على ما جاء في عرض السيد الوزير ،فإننا في فريق االتحاد
املغربي للشغل نستحسن تجميع الوكاالت الثالث ،إال أنه ال بد من
تسجيل بعض املالحظات حول هذا املشروع واملتمثلة فيما يلي:
ضرورة األخذ بعين االعتبار عدم تضارب اختصاصات كل من
الوكالة والقطاع الحكومي الو�صي ،وذلك حفاظا على توازن هذه
االختصاصات فيما بينها؛
وربط االستثمار بالتصدير من خالل تقديم الدعم للمصدرين
وللجمعيات املهنية الوطنية أثناء مشاركتهم في املعارض املنظمة
بالخارج ،وتوفيرالخبرة الالزمة في هذا الشأن.
العمل على تحقيق العدالة املجالية على أساس إقامة مناطق أنشطة
صناعية وتجارية وتكنولوجية في مختلف جهات اململكة ،وكذلك عدم
االقتصارعلى املناطق الصناعية الحالية؛
 وكذلك مالحظة أخرى–وهي األهم–تتجلى في ضرورة الحرصعلى الحفاظ على حقوق ومكتسبات وضعية املوظفين العاملين حاليا
باملؤسسات الثالث التي سيتم دمجها في الوكالة.
السيد الرئيس املحترم؛
السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛
السيدات والسادة املستشارون املحترمون.
إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ،نعتبرونرى أنه بات من الضرورة
بمكان“ ،تقليص اإلجراءات اإلدارية والحد من البيروقراطية املتعلقة
بالوثائق والتراخيص الالزمة إلقامة املشاريع وتمويلها في مختلف
القطاعات”.
ولإلشارة فإن االقتصاد املغربي لسنة  2016عرف إيقاع نمو
ضعيفّ ،
يعد األبطأ منذ عقدين ،وربما ال يتجاوز  ،%1.5بعدما بقي
لسنوات طويلة عند نحو  %4في املتوسط .وهذه املرة الثانية التي يدخل
ّ
فيها العام الجديد من دون إقرارمشروع املوازنة في البرملان ،بسبب تعثر
مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتخابات أكتوبراملا�ضي.
وفي األخير؛ البد من اإلشارة كذلك؛ إلى أن الوضع االقتصادي
في املغرب كان صعبا خالل العام املا�ضي ،إذ تراجعت االستثمارات
األجنبية املباشرة بنحو  %25واإلنتاج الزراعي للحبوب بنحو  ،%60إلى
جانب اتساع حاالت الغضب من ارتفاع األسعاروإقرارالحكومة قوانين
غيرشعبية مثل إصالح صندوق التقاعد الذي رفع ّ
سن اإلحالة وخفض
الرواتب .ولكل ما سبقت اإلشارة إليه فإننا سنصوت.

عدد 19 - 38جحلا وذ 19ذ 11(119نتش 11ش )11

 -8مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السادة والسيدات املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل ملناقشة مشروع القانون رقم  60.16تحدث بموجبه الوكالة
املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السادة والسيدات املستشارين املحترمون،
ال بد أن نشير في البداية إلى أن هذا القانون يهدف إلى إدماج ثالث
مؤسسات ضمن وكالة واحدة ،بناءا على توصيات التقاريرالصادرة عن
املجلس األعلى للحسابات ووزارة املالية والتي خلصت إلى وجود كثرة
املتدخلين وتشتت الجهود كما أن اإلستراتيجيات والوسائل ال تتما�شى
مع أولويات املغرب وفاعليه االقتصاديين.
إن إحداث هذه الوكالة بصيغتها هذه ،يقت�ضي تكريس الحكامة
وتفعيل التدخالت الحكومية عبر توحيد املسؤولية وتسهيل التتبع
واملحاسبة ،ونؤكد على ضرورة التنزيل الجهوي لتدخالت هذه الوكالة
تكريسا ملبادئ العدالة االجتماعية واملجالية ،كما ندعو في نفس اإلطار
إلى تنسيق فعلي وحقيقي بين تدخالت هذه املؤسسة واملراكز الجهوية
لالستثمار في أفق إيجاد صيغة لتجميعها توخيا ملزيد من الفاعلية
وتسهيال لظروف توطين االستثمار بصفة عادلة ومنصفة بين مختلف
الجهات.
إن املجهودات االستثمارية املبذولة من طرف الدولة في إطار
االستثمارالعمومي تقت�ضي تقوية البنى التحتية وتعزيزمؤهالت النسيج
االقتصادي تبقى املحرك األسا�سي لالقتصاد الوطني باعتبار أنها تشكل
أزيد من  %60من مجموع االستثمارات فيما ال يشكل االستثمارالخاص
سوى  %34من الحجم اإلجمالي لالستثمار (أي حوالي  %10من الناتج
الداخلي الخام) ،ألن تقوية االستثمار وإنعاش الصادرات هي من السبل
األساسية لتعزيزالتنمية االقتصادية ومن خاللها مختلف أوجه اإلقالع
االقتصادي ،كما من شأنها تقوية تنافسية االقتصاد الوطني على
الصعيد الدولي.
وفي نفس السياق ،نطالب بإجراء تقييم التفاقيات التبادل الحر
التي تربط املغرب ببعض دول العالم ،.ألن بعض اتفاقيات التبادل
تتسبب في خسائر مالية سنوية للمغرب ،بحيثنستغرب من تغا�ضي
الحكومة عن هذا املوضوع ،وندعو إلى تمكين الوكالة املغربية لتنمية
االستثمارات والصادرات ،من االشراف على التقييم املستمرالتفاقيات
التبادل الحر.
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وعلى الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات أن تكون
شريكا حقيقيا للمستثمروذلك عبرالتدخل الفاعل والفعال في مختلف
مراحل السلسلة القيمية لالستثمار منذ بداية اإلنتاج وحتى تثمين
املنتوج وإنعاشه مع ضرورة إحداث فروع جهوية خاصة خصوصا
وأن املغرب اختار الجهوية املتقدمة وتجاوز التركيز والتمركز اإلداري
خصوصا وأن جهة الدار البيضاء كانت تتواجد بها مؤسستان من
الثالث مؤسسات املدمجة بهذا القانون.
وحرصا منا في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتحسين
مشروع هذا القانون ،نقدم مجموعة من املالحظات واالستفسارات
واملتمثلة أساسا في:
 ضرورة اإلشارة الى أن مجلس إدارة الوكالة يرأسها السيد رئيسالحكومة أو من ينوب عنه؛
 ضرورة وضع النظام األسا�سي ملستخدمي الوكالة ونظامتعويضاتهم بتشاور مع ممثلي املستخدمين من النقابات األكثرتمثيلية؛
 يجب على كل عضو من أعضاء اللجنة أن يخبراملديرالعام للوكالةبالتصريح باملمتلكات؛
 ضرورة إطالع السلطة الحكومية بالتقارير وليس مجلس اإلدارةفقط وكذا إشراك البرملان لإلطالع واملناقشة واستثمار هذه التقارير
أثناء مناقشة قانون املالية؛
 توظيف التقنيين بالوكالة؛ -مراعاة الحاالت االجتماعية وحاجيات اإلدارة في عملية النقل.

رابعا :مشروع قانون رقم  65.15يتعلق بمؤسسة الرعاية 
االجتماعية:
 -1الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمين،
السادة املستشارين املحترمين،
لقد ارتبط مفهوم الرعاية االجتماعية أساسا بما يقوم به اإلنسان
ملساعدة أخيه اإلنسان وقت الشدة والذي عجزت قدراته الشخصية
عن مواجهة احتياجاته مثل رعاية فئات املسنين واليتامى واألرامل
واملحتاجين ،أي أنها ارتبطت بنوع من اإلحسان من القادرين على غير
القادرين دون أن تكون منظمة أو مسؤولية املجتمع ،ومع التطور
املجتمعي أصبح لزاما أن ترعا الحكومات هذه الخدمة باعتبارها خدمة
عمومية باألساس تهدف إلى صون كرامة املواطنات واملوطنين.
السيد الرئيس،
إننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية نؤمن بأن مراجعة
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القانون هي خطوة ايجابية في مسار إصالح مؤسسات الرعاية
االجتماعية من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة والحكامة ،ونؤمن
بأنه البد من تشريع يضع حدا لالختالالت التي تعاني منها مؤسسات
الرعاية االجتماعية لتمكينها من تسيير مرافقها بعد دعمها بالوسائل
التي ستساعدها على تنشئة مؤهلة ودامجة للمستفيدين والنهوض
بوضعية العاملين بهذه املؤسسات ،إال أننا ال نعتقد أن الحل في القطاع
الخاص ،ودليلنا في ذلك ما يعيشه تعليمنا وصحتنا من تدني في مراتبهما
على املستوين القاري والدولي ،فمشاركة القطاع الخاص ليست العالج
ّ
الشافي لقصور األداء الحكومي في مجال الرعاية االجتماعية ،بل إننا
ال نتوفر حسب اعتقادنا على دراسات تبرهن ّأن الخدمات إذا ما تم
تقديمها من القطاع الخاص ستكون أفضل مما إذا قدمت من قبل
ً
القطاع الحكومي ،فاملطلوب هوأن نبحث أوال عن أسباب التقصيروأداء
الجهات الحكومية املعنية بخدمات الرعاية االجتماعية وهنا نستحضر
الخطاب امللكي لعيد العرش الذي قال فيه جاللته:
"إن من بين املشاكل التي تعيق تقدم املغرب ،هو ضعف اإلدارة
العمومية ،سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة والخدمات التي
تقدمها للمواطنين ".....انتهى املنطوق امللكي.
ً
وعليه ،فقد يكون التقصير ناجما عن عدم توفير امليزانيات الكافية
لتنفيذ مشروعات وبرامج الوزارة في مراقبة وتتبع مؤسسات الرعاية
ً
االجتماعية ،أو قد يكون السبب راجعا إلى نقص في املوارد البشرية
املختصة ،أو ربما يكون هناك خلل قانوني وتشريعي فيما يختص بإدارة
ً
تلك املؤسسات ،وهذه جميعا معوقات وقضايا يمكن عالجها واالرتقاء
بأداء هذه املؤسسات بعيدا عن خوصصتها ،فالدستور ،وانطالقا من
الفصل 34الذي يقول:
"تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى
األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة .ولهذا الغرض،
تسهرخصوصا على ما يلي:
 معالجة األوضاع الهشة لفئات من النساء واألمهات ،واألطفالواألشخاص املسنين والوقاية منها؛
 إعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية ،أوحسية حركية ،أوعقلية ،وإدماجهم في الحياة االجتماعية واملدنية،
وتيسيرتمتعهم بالحقوق والحريات املعترف بها للجميع".
ّ
وهذا يؤكد على ّأن مهمة الرعاية االجتماعية هي مهمة تدخل في
صميم العمل الحكومي ،وبشهادة الحكومة نفسها في برنامجها الحكومي
الذي ال يتضمن ما يفيد فتح مجال الرعاية االجتماعية أمام القطاع
الخاص ،فالحكومة تصرح على أنها ستعمل على وضع سياسة وطنية
لألشخاص املسنين واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة واملجتمع
املدني لضمان كرامتهم وحقوقهم ،وتفعيل املرصد الوطني لألشخاص
املسنين؛ فأين الحديث هنا عن خوصصة هذا املجال االجتماعي؟
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إننا نؤمن أن القطاع الخاص ،قد ينجح في إدارة املشروعات ذات
العائد االقتصادي املجدي ،ولكن ليس بالضرورة أن ينجح في مجال
ّ
ّ
تقديم الخدمات االجتماعية ،فإذا فتح له املجال ،فإنه لن يركز إال
على املدن الكبيرة فقط ،ليتم حرمان املناطق النائية من خدمات هذه
املؤسسات.
السيد الرئيس،
لقد تفاعلنا في الفريق االستقاللي مع مشروع الحكومة ،مكتفين
بأضعف اإليمان ،فقدمنا تعديالت لو تم قبولها جميعا ،كانت لتسهم
في تجويد النص الذي نحن بصدده اليوم ،حيث تفاعلت الحكومة مع
بعضها ،من قبيل جعل تأمين العالجات الطبية والنفسية مقتصرا على
املؤسسات املرخص لها بذلك ،بدل مؤسسة الرعاية االجتماعية التي
حصر مهمتها في التتبع واملواكبة الطبية والنفسية ،ولم تقبل الحكومة
تقليص آجال البث في طلبات اإلحداث من  90يوما إلى  30يوما ربحا
للوقت واملجهود ،ولم تقبل الرفع من الغرامة املالية عند إغالق
مؤسسة من هذه املؤسسات دون سابق إشعار ،صونا لكرامة وراحة
املستفيدين ،خاصة ،وبكل صراحة ،أننا لم نصل كمجتمع لوعي يمكننا
من تحمل مسؤوليتنا االجتماعية تجاه هؤالء النزالء.
السيد الرئيس،
على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها لو أوكلت األمر للقطاع
الخاص ،فمؤسسات الرعاية االجتماعية مرتبطة بشكل أسا�سي
باملجتمع ،فالعالم يعيش حاليا بما يعرف بذروة الرعاية ،فهناك دول
انتقلت من مرحلة سد الحاجات إلى مرحلة رعاية الخدمات ،وإننا في
الفريق االستقاللي نؤمن بأن القطاع الخاص يجب أن يتدخل في هذا
املجال بشكل مساند ،وليس بشكل أسا�سي ،تجنبا للطبقية وحرصا
على العدالة االجتماعية في تقديم هذه الخدمات األساسية.
والسالم عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

 -2فريق األصالة واملعاصرة:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة مشروع
قانون رقم  65.15يتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية ،والذي يتم
بموجبه تعديل وتتميم القانون  14.05املتعلق بشروط فتح مؤسسات
الرعاية االجتماعية وتدبيرها.
لقد ظل التمييز والصور النمطية السلبية ومنطق اإلحسان
والشفقة واالختالالت والعشوائية في التسيير والتدبير السمة الغالبة في
التعاطي مع قضايا الرعاية االجتماعية ببالدنا خالل عقود من الزمن،
األمر الذي جعل منظومة مؤسسات الرعاية االجتماعية تشكو من
مجموعة من املشاكل البنيوية والقانونية والتدبيرية.
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إال أن التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي صاحبت نمط عيش
األسر املغربية وكذلك التحوالت في التوجه واملنظور في التعاطي مع
قضايا الرعاية االجتماعية قد لعب دورا هاما في بروزإرادة سياسية على
أعلى مستوي للم�ضي في ركب التحول والتغييراملجسد في دستور .2011
وفي نفس السياق وبناء على نتائج التشخيص العام لوضعية
مؤسسات الرعاية االجتماعية ببالدنا الذي قامت به الحكومة وكذلك
تقرير املجلس األعلى للحساب تم الوقوف على العديد من األعطاب
واإلختالالت همت كل الجوانب اإلستراتيجية القانونية ،املالية،
الحكاماتية ،التدبيرية والبشرية لهذه املنظومة ،في غياب شبه تام
لضوابط التنظيم والهيكلة.
هذا املشروع قانون الذي جاء كجواب للحاجة امللحة إلى تطوير
التكفل بالغير وتماشيا مع الواقع الجديد للرعاية االجتماعية ببالدنا
من جهة ،وبما يتالءم وشروط النهوض بالعمل التضامني والتكافلي من
جهة ثانية ،عبر استحضار الحاجة املجتمعية ألنماط أخرى للتكفل،
كالتكفل خارج فضاء املؤسسة أو التكفل عن بعد ،والتكفل بعوض،
اعتمادا على املقاربة الحقوقية في تقديم الخدمات ،وإلى توسيع سلة
هذه الخدمات لتشمل وضعيات قانونية أخرى في إطار األدوار الجديدة
التي تراهن هذه املؤسسات على تقديمها في مجال العمل االجتماعي،
كاإلسعاف االجتماعي ،والوساطة االجتماعية ،والترويض والتأهيل
وإعادة التأهيل ،كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تمتيع مؤسسات
الرعاية االجتماعية بالشخصية االعتبارية لتتمكن من إنجاز مهامها
وتحقيق استقالليتها ،وذلك من خالل جملة من التدابير ،كالتحديد
الدقيق الختصاصات املتدخلين في مجال التدبير ،ودعم وتطويرأنظمة
الرقابة الداخلية وأعمال املراقبة والتفتيش وغيرها ،مع استحضار
البعد املجالي ومبدأ التخصص.
وإذا كنا ال نجادل في أهمية هذا املشروع قانون الذي جاء لتحديد
التوجهات الكبرى واألهداف األساسية لهذه املبادرة التشريعية ،فإننا في
املقابل ال يمكن أن نتغا�ضى عن تكريس الحيف والتهميش في حق هذه
الفئة من املجتمع ونحن بصدد سن تشريع يتضمن قصورا ونقصا بينا
في النهوض بوضعية املؤسسات والعاملين بها.
وأملنا أن تلتزم الحكومة بكل تعهداتها وأن تواكب هذا املشروع
قانون بنصوص تنظيمية وفي آجال محددة في الزمن ،كما ال نخفي
رغبتنا القوية في إحداث صندوق خاص بمؤسسات الرعاية االجتماعية
لدعمها وتخصيص موارد مالية قارة لدعمها وإنصاف الفئة العاملة
بها بما يسمح به القانون حتى يتسنى لهذه املؤسسات القيام بدورها
الحيوي وحتى ال تبقى خارج روح ومنطوق دستور .2011
وعالقة بما سبق تعتبر الوضعية اإلدارية والقانونية واملالية للفئة
العاملة في هذا املجال االجتماعي األسا�سي والحيوي للمجتمع الحلقة
األضعف لهذه املنظومة بالنظر إلى أجور املستخدمين ومستحقاتهم

عدد 19 - 38جحلا وذ 19ذ 11(119نتش 11ش )11

الجريدة الرسمية للبرملان

التي ال ترقى إلى مستوى املسؤولية الجسيمة امللقاة على عاتقهم،
من جهة وبالنظر إلى التفاوتات في منظومة األجور عبر مختلف جهات
اململكة والتأخيرفي صرفها في كثيرمن األحيان ،بل وإلغائها بدعوى عجز
امليزانية في أحيان أخرى ،دون الحديث عن انعدام التغطية الصحية
والتعويضات العائلية والتعويضات عن املسؤولية واالشتراك في
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ألطر ومستخدمي املؤسسات
وأعوانه مما يستدعى منا جميعا تقويم وتصحيح هده االختالالت
األمر الذي سيشكل ال محالة تجاوبا حقيقيا وتفعيال لكل مطالب هذه
الفئة التي تستحق كل العناية والتقدير ويعمل على تحقيق العدالة
االجتماعية بين مستخدمي القطاع.
فخارطة املؤسسات االجتماعية بمختلف أنحاء الوطن متفاوتة من
حيث النوع واملجال ،بمختلف جهات ململكة ،وتتكفل إما باألشخاص في
وضعية إعاقة أو باأليتام أو باألطفال املهملين أو باملسنين أو بالنساء في
وضعية صعبة أو باملحتاجين املصنفين ضمن عتبة الفقر والهشاشة،
فكانت مؤسسات الرعاية االجتماعية تسمى «الخيريات» ،وهي تسمية
مرادفة لإلحسان والصدقات ،واليوم غير اسمها إلى "دور الطالب
والطالبة" ،حتى تساير مفهوم املرفق العمومي ،وتتجاوز بذلك أساليب
التحكم والكتمان التي كانت سائدة إلى وقت قريب.
السيد الرئيس،
إننا في فريق األصالة واملعاصرة إذ نجدد التأكيد على أهمية هذا
املشروع قانون الذي من شأنه النهوض بوضعية مؤسسات الرعاية
االجتماعية ،وتغييرنظرة املجتمع السلبية لهذه الفئة املستفيدة ،وتيسير
سبل اندماجها الفعلي في الحياة اليومية ،وتمتيعها بمواطنتها كاملة
غير منقوصة دون إغفال االنفتاح على التجارب اإلقليمية والجهوية
والوطنية والدولية الرائدة في مجال الرعاية االجتماعية لتمكين هده
املؤسسات والفئة العاملة واملستفيدة من املساهمة في التنمية ومن
أجل ذلك نصوت باإليجاب على هذا املشروع قانون.

 -3فريق العدالة والتنمية:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني في البداية ،وأنا أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية
بمجلس املستشارين ،في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 65.15
متعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية ،أن أنوه باملقاربة التشاركية،
التي اعتمدتها وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية،
سواء خالل مراحل إعداد مشروع هذا القانون ،أو أثناء مناقشته
داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية ،حيث سلجنا بكل
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إيجابية مرونة وانفتاح الوزارة على كل التعديالت واملقترحات الجادة
والرامية إلى تجويد النص القانوني ،الذي بين أيدينا من أجل تدارك
بعض النواقص واالختالالت ،التي تضمنها القانون رقم  14.05املتعلق
بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرها الصادرفي  22نونبر
 ،2006والذي جاء في سياق خاص اتسم بالتسرع وردة الفعل ،على إثر
الزيارة امللكية املفاجئة إلحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية بالدار
البيضاء سنة  ،2005حيث وقف جاللته بنفسه على وضعية املؤسسة
وحالة املستفيدين.
كما ننوه أيضا بمنهجية إعداد التقريرالعام حول مؤسسات الرعاية
االجتماعية ،الذي رسم صورة حقيقية عن وضعية هذه املؤسسات،
وقدم مقترحات عملية لتجاوزها ،ومن شأن إخراج مشروع القانون
الذي بين أيدينا في أحسن صيغة ،املساهمة في تجاوز نواقص القانون
الحالي وإعادة هيكلة القطاع وحوكمته والرقي بالخدمات التي يقدمها
للمستفيدين ،انسجاما مع مبادرات جاللة امللك محمد السادس،
نصره هللا ،الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة إلدماج
وتأهيل األشخاص في وضعية صعبة ،بما يحفظ كرامتهم ،وانسجاما
كذلك مع البرنامج الحكومي ،الذي جاء بإجراءات طموحة ،خصوصا
في محوره الرابع ،لتعزيزالتنمية البشرية والتماسك االجتماعي واملجالي.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
لقد نص دستور  2011في تصديره على إرساء دعائم مجتمع
متضامن ،يتمتع فيه الجميع باألمن والحرية والكرامة واملساواة ،وتكافؤ
الفرص ،والعدالة االجتماعية ،ومقومات العيش الكريم ،في نطاق
التالزم بين حقوق وواجبات املواطنة.
غيرأن مختلف التقاريراملنجزة حول مؤسسات الرعاية االجتماعية
سجلت من بين االختالالت العميقة التي يعاني منها هذا القطاع ،هوكثرة
املتدخلين فيه وضعف التنسيق أو غيابه ،ال�شيء الذي ينعكس على
ترتيب األولويات وتحديد املسؤوليات ويعيق التنزيل األمثل للسياسات
العمومية في هذا املجال ،السيما مع غياب رؤى واضحة ومحددة.
وفي هذا اإلطار البد من اإلشارة إلى أهمية املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية ،التي أعطى انطالقتها جاللة امللك محمد السادس ،نصره هللا،
سنة  ،2005والتي تتوفر على موارد مالية مهمة جدا ،إال أن خضوع
هذه املبادرة لوصاية وزارة الداخلية ،وليس وزارة األسرة والتضامن
واملساواة والتنمية االجتماعية ،أفرغها من بعدها االجتماعي ،وجعل
منها ،في أحايين كثيرة ،أداة ريعية تستفيد منها الجمعيات املقربة من
بعض رجال السلطة.
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السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إننا في فريق العدالة والتنمية بمجلس املستشارين نؤكد ،من أجل
بلوغ األهداف واملرامي ،املتوخاة من هذا القانون ،على ضرورة أخذ
بعين االعتبارما يلي:
 وضع تصور واضح ملعالجة االختالالت التي رصدها تقرير املجلساالقتصادي واالجتماعي والبيئي ،السيما في مجال حكامة السياسات
العمومية وتفاوت نوعية املشاركة وعدم تناسق السياسات العمومية
املتعلقة بالتنمية البشرية مع املخططات السنوية على املدى البعيد؛
 استثمارالتقييمات املنجزة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ املراجعة الشاملة لحكامة منظومة الدعم االجتماعي وفتح مواردقارة ملؤسسات الرعاية االجتماعية (الوقف) ،خصوصا وأن الدعم
املحول لهذه املؤسسات املستخلص من ضريبة الذبح ضعيف بسبب
كثرة املؤسسات املستفيدة منه؛
 إطالق مبادرة "كرامتي" للمرأة في الوسط القروي بهدف تعبئةالنساء املتعلمات داخل هذا الوسط وتكوينهن؛
 تفعيل السياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة واتحاذتدابيراستعجالية وناجعة في إطارسياسة حماية الطفولة؛
 إحداث صندوق للتكفل باأليتام واألطفال في وضعية هشة؛ إحداث مراكزجهوية متخصصة لعالج ومتابعة وضعية األشخاصفي وضعية إعاقة؛
 تعزيز بنايات االستقبال والتوجيه وتمكينها من املوارد املاليةوالبشرية؛
 االهتمام بالعنصرالبشري وتمتيع العاملين في الرعاية االجتماعيةبكافة حقوقهم النقابية (التغطية االجتماعية والتغطية الصحية)؛
 عقد اتفاقيات شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهيوالتعليم العالي والبحث العلمي لدعم دور الطالب والطالبة املوجودة
حاليا ،والتي تمتص حوالي  %70من ميزانية القطاع ،عوض إحداث
داخليات جديدة؛
 الزيادة في قيمة الدعم املرصود للجمعيات ،حيث الزال هناكخصاص رغم مضاعفته في الوالية السابقة؛
وفي الختام ،ال يفوتني أن أثير انتباه الحكومة ،إلى تزايد الطلب
على الخدمات االجتماعية ،في ظل شح املوارد أو انعدامها ،السيما
مع توافد إعداد كبيرة من الالجئين السوريين واألفارقة على بالدنا،
واختيار الحكومة ،بتعليمات سامية من جاللة امللك ،تسوية وضعيتهم
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القانونية ،ال�شيء الذي يحتم على الحكومة وضع برامج استباقية
ومندمجة تضمن لهذه الفئة حماية اجتماعية وتقي من بعض الظواهر
االجتماعية السلبية ،كالتسول والسرقة وغيرها.
لكل هذه االعتبارات سيصوت فريقنا باإليجاب على هذا املشروع
قانون.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -4الفريق الحركي:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع قانون رقم
 65.15املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية.
السيد الرئيس،
في البداية البد من التنويه بالنقاش الجدي واملسؤول الذي عرفته
لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية بمناسبة دراستها لهذا
املشروع ،كما نشيد أيضا بالتفاعل اإليجابي للحكومة في شخص
السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية مع
تعديالت الفرق واملجموعات البرملانية والتي ستساهم في تجويد النص
شكال ومضمونا.
السيد الرئيس،
إننا في الفريق الحركي نعتبر هذا املشروع من األهمية بما كان لكونه
جاء ملعالجة الصعوبات واالختالالت التي كانت تعرفها مؤسسات الرعاية
االجتماعية بسبب التفاوتات املجالية القائمة بين املؤسسات من حيث
املوارد البشرية واملالية واإلمكانات املتوفرة ،إذ كان لزاما على الحكومة
إعداد مشروع قانون يتما�شى مع الواقع الجديد للرعاية االجتماعية
ببالدنا من جهة ويتالءم مع شروط النهوض بالعمل التضامني والتكافلي
من جهة ثانية.
السيد الرئيس،
إن هذا املشروع يهدف إلى تمكين املغرب من نص معياري كفيل
بضمان الشروط والضوابط الالزمة للتكفل بالغير ،عبر استحضار
الحاجة املجتمعية ألنماط أخرى للتكفل ،كالتكفل خارج فضاء املؤسسة
والتكفل عن بعد والتكفل بعوض ،اعتمادا على املقاربة الحقوقية في
تقديم الخدمات ،ومن خالل أيضا توسيع سلة الخدمات كاإلسعاف
االجتماعي ،الوساطة االجتماعية ،الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل
وتمتيع مؤسسات الرعاية االجتماعية بالشخصية االعتبارية.
السيد الرئيس،
لكل هذه االعتبارات السالفة ذكرها سنصوت في الفريق الحركي
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ايجابا على هذا املشروع.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -5مداخلة املستشار السيد لحسن أدعي ،باسم فريق التجمع
الوطني لألحرار:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أساهم اليوم باسم فريق التجمع الوطني لألحرار
في مناقشة مشروع قانون رقم  65.15يتعلق بمؤسسات الرعاية
االجتماعية .وهو املشروع الذي حظي باهتمام فريقنا بالنظر ألهمية
هذا املوضوع الذي يقترن باألساس بحفظ كرامة اإلنسان وبمواطنته
الكاملة املكفولة بدستور اململكة في ديباجته وفي فصوله رقم  31و32و
 34و.35
السيد الرئيس،
نرى في فريق التجمع الوطني لألحرار أن مؤسسات الرعاية
االجتماعية أصبحت تشكل قوة فاعلة في عاملنا املعاصر ،بحيث لم
يعد دورها مقتصرا على تقديم خدمات الرعاية التقليدية ،بل أصبحت
شريكا في النشاط التنموي والحقوقي في البلدان التي تملك بنية
مجتمعية وسياسية متقدمة ،واستطاعت أن يكون لها تدخالت واسعة
في ميادين مختلفة .ومن هذا املنطلق ،كان من الالزم مجاراتنا لهذا
التحول العالمي في مفهوم الرعاية االجتماعية التي أصبحت حقا من
الحقوق األساسية التي يكفلها املجتمع لعموم املواطنين ،حيث انتقلت
من دورها التقليدي كدور للبر واإلحسان إلى فضاءات إنمائية .ويأتي
هذا املشروع الخاص بتدبير مؤسسات الرعاية االجتماعية ليواكب
هذه املتغيرات وليساهم في تحقيق الحد األدنى من مستوى املعيشة
الذي يضمن الكرامة اإلنسانية ملختلف فئات املجتمع .وهو املشروع
الذي جاء كذلك ليعالج مجموعة من اإلختالالت والثغرات في منظومة
التكفل التي ملسناها جميعا بعد تطبيق القانون رقم  14.05املتعلق
بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرها ،والتي سبق وطلب
فريقنا في مجلس النواب بتعديله من خالل مقترح قانون تقدم به نواب
فرق ومجموعة األغلبية في الوالية التشريعية السابقة.
كما أن أهم ما يميزهذا املشروع قيامه على أسس واضحة ومحددة
املعالم للتكفل بالغير والرقي بجودة الخدمات املقدمة ،وتضمن كذلك
توسيعا ملجاالت الرعاية االجتماعية وتقنينا أفضل لكيفيات إحداث
املؤسسات الخاصة بها وطرق مراقبتها ،فضال عن تنصيصه على
ضوابط زجرية وعلى نوعية العقوبات الواجب توقيعها في حال معاينة
الي مخالفة أو تجاوز ألحكام هذا القانون.
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السيد الرئيس،
إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار ،إذ نشيد بإعداد املشروع في
إطار مقاربة تشاركية موسعة ومنهجية تشاورية واسعة مكنت من
إشراك الفاعلين واملتدخلين في هذا املجال ،باإلضافة إلى التعاطي
اإليجابي ملعالجة أوجه القصور في النص املعروض ،نؤكد على أهمية
هذا املشروع الذي يكرس اإلرادة الدستورية وتنزيلها على أرض الواقع،
بما يسمح باستحضار املقاربة الحقوقية وبإرساء مبادئ التضامن
داخل مجتمعنا الذي نطمح جميعا أن يتمتع جميع أفراده بمقومات
العيش الكريم.
تلكم ،السيد الرئيس ،وفي إطار الحيز الزمني املخول لنا ،أهم
مالحظات فريقنا فيما يتعلق بالنص التشريعي املعروض على أنظارنا
اليوم .وانطالقا من قناعتنا بأهمية هذا املشروع ووفاء بالتزاماتنا داخل
األغلبية الحكومية ،سنصوت عليه باإليجاب.
وشكرا على حسن إصغائكم.

 -6فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أتشرف اليوم بتناول الكلمة ،باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت
َ
املغرب ،من أجل املناقشة ِوإ ْبداء الرأي في مشروع القانون رقم 65.15
يتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية.
ونثمن بهذه املناسبة النقاش الهام الذي عرفته أشغال اللجنة من
خالل التعاطي اإليجابي بين أعضاء اللجنة والسيدة الوزيرة.
كما ننوه بمنهجية إعداد هذا املشروع الهام من طرف الوزارة
املعنية ،من خالل اللقاءات التشاورية مع املؤسسات العاملة في املجال
االجتماعي وكذا جمعيات املجتمع املدني ببالدنا.
السيد الرئيس،
بعد أن تم ألول مرة إصدار نص قانوني للتكفل املؤسساتي باملغرب
في  7دجنبر  ،2006وهو مجال الذي كان يتميز بالعفوية وغياب التأطير
القانوني واملرجعية املعيارية وغياب اآلليات القانونية للقياس والتتبع
والتقييم.
وقد مكنت مقتضيات كل من الظهير الشريف رقم 154–06 1-
املؤرخ في  30شوال  22 ) 1427نونبر ( 2006بتنفيذ القانون 05–14
املتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرها ،واملرسوم
رقم  2.07.809الصادر في  17جمادى اآلخر  03 ) 1428يوليوز ( 2007
القا�ضي بتطبيق القانون  ،14.05من وضع تصور أولي حول مؤسسات
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الرعاية االجتماعية كان من بين أهم عناصره :
 تحديد املفهوم القانوني لهذا النوع من املؤسسات؛ والفئات التي تشملها الخدمات وتحديد كيفيات الفتح والترخيص؛ وسن نظام للحكامة يحدد قواعد للتنظيم والتدبير؛ وإرساء آليات إقليمية للمراقبة والتتبع.إن مالحظة أثر تطبيق قانون فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية
وتدبيرها منذ دخوله حيز التنفيذ ابتداء من  19يوليوز  2007إلى اآلن،
مكنت من استخالص املالحظات التالية:
 حاجة النصوص املؤطرة إلى مراجعة شاملة ،رغم الجوانباإليجابية العديدة التي تم تسجيلها ،بفعل العديد من املستجدات التي
شهدتها بالدنا ،وخاصة منذ املصادقة على دستور  2011والحقوق
الجديدة التي نص عليها؛
 الحاجة الى ضبط وتحصين عمليات التكفل املؤسساتي وتفعيلآليات املراقبة والتفتيش وتحصين األعمال التطوعية من املمارسات
الريعية.
السيد الرئيس،
بعد أن شرعت وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية،
منذ منتصف  ،2012في سلسلة من املشاورات بهدف إصالح القانون
 14.05املتعلق بفتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرها ،وذلك
في إطار مقاربة تشاركية تجاه مختلف الفاعلين األساسيين في مجال
الرعاية االجتماعية ،من مصالح خارجية للجهات املعنية بتطبيق
القانون وجمعيات ومديري مؤسسات الرعاية االجتماعية ،مكنت هذه
اللقاءات من تحديد اهتمامات وانتظارات مختلف املتدخلين ورصد
موضوعي وتقديم مقترحات توافقية وواقعية.
السيد الرئيس،
يندرج هذا املشروع الذي نحن بصدد مناقشته والتصويت عليه في
إطار املجهودات التي تبدلها الحكومة للنهوض واالهتمام ببعض الفئات
التي توجد في وضعيات ال تسمح لها بممارسة حياة طبيعية دون الحاجة
ملساعدة الغير ،مما يتوجب معه توفير مالذ آمن لهذه الفئات يحفظ
لهم كرامتهم ويعوضهم الدفء األسري.
في إطارعمل الحكومة من أجل حل إشكالية الرعاية االجتماعية التي
أصبح يعرفها املجتمع املغربي بشكل متزايد ،تضمن مشروع القانون
التنصيص على أنماط أخرى للتكفل كالتكفل خارج فضاء املؤسسة أو
عن بعد أو التكفل بعوض ،في إطار مقاربة حقوقية من خالل تقديم
الخدمة بالتركيز على حقوق املستفيد باإلضافة إلى الحرص على ضمان
جودة الخدمات املقدمة إليه.
كما نثمن في االتحاد العام ملقاوالت املغرب فتح هذا املشروع القانون
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االستثمار في مجال مؤسسات الرعاية االجتماعية للقطاع الخاص
والذي سيساهم ال محالة في توسيع العرض في هذا املجال ،وكنا نتوخى
أن يفتح له املجال ليشمل كل الفئات املستهدفة دون حصره فقط على
فئتي األشخاص املسنين واألشخاص في وضعية إعاقة.
ونثمن أيضا تنصيص هذا املشروع القانون على خدمات متنوعة
وإدخالها في إطار التكفل بالغير الذي تقوم به مؤسسات الرعاية
االجتماعية بحكم الواقع أو يمكن أن تقوم بها في إطاراألدوارالتي تراهن
الدولة على قيام هذه املؤسسات بها في مجال العمل االجتماعي ،ومن
أبرزها اإلسعاف االجتماعي ،الوساطة االجتماعية الترويض والتأهيل
وإعادة التأهيل ،إضافة لتنصيصه على تمتيع مؤسسات الرعاية
االجتماعية بالشخصية االعتبارية لتمكينها من الشخصية القانونية
الالزمة إلنجازمهامها وتحقيق استقالليتها عن الجهة املؤسسة لها وذلك
في إطارتحديد املسؤوليات.
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
أيتها السيدات والسادة،
َُّ
ِوبناء على كل ما سبق ،فإننا نؤ ِكد دعمنا لهذا املشروع الهام
الذي يشكل مرتكزا أساسيا لتنظيم مجال الرعاية االجتماعية ببالدنا
ونصوت عليه باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -7الفريق االشتراكي:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أتدخل باسم الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين في مناقشة
" مشروع قانون رقم  65.15يتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية"
وهو مشروع ذو أهمية بالغة يحدد أسس التكفل بالغير ،وينص على
رعاية املواطنين الذين يوجدون في وضعية هشة ،هو بمثابة مرآة تعكس
مستوى الحماية االجتماعية ببالدنا ،ويحمل للدولة مسؤوليتها املعنوية
واألخالقية على رعاية املواطنين ،إذ عرف املغرب ولسنوات فراغا كبيرا
في تنزيل تشريعات تهم الرعاية االجتماعية ،واليوم بموجب هذا القانون
أصبح من واجب الدولة وضع سياسة تضامنية ،الهدف منها مأسسة
وعقلنة العمل االجتماعي استجابة للمقاربة الحقوقية واملجالية الالتي
أصبحتا ضرورة حتمية في مغرب اليوم.
فكلنا نتذكر ملف خيرية عين الشق ومتابعة الرأي العام الوطني
لبشاعة الوجه الحقيقي لهذه املؤسة ،مما دفع آنذاك باملسؤولين على
القطاع إلعداد قانون منظم ملثل هذه املؤسسات ،فصدر قانون رقم
 ،05.14ولكنه لم يترجم طموحات الفاعلين أو املتتبعين لهذا الشأن
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الوطني البالغ األهمية .فجاء املشروع الذي نحن بصدد دراسته ليعالج
مجموعة من اإلختالالت والنقائص التي تعرفها هاته املؤسسات على
جميع املستويات.
فمن بين التحديات الكبرى التي على بالدنا التغلب عليها ،هي توفير
حياة كريمة لكافة املواطنين ،خصوصا منهم املعوزين الذين يعانون
التهميش والفقربجميع أنواعه ،حتى نؤمن السلم االجتماعي واالستقرار
السيا�سي ،والقدرة على العيش املشترك في مجتمع يسوده التآزر
والتماسك.
فرغم املجهودات املبذولة في هذا الباب ،إال أنها مازالت تفتقر إلى
تصور واضح لفلسفة الرعاية االجتماعية بصيغتها املغربية ،مع غياب
املهنية واالحترافية في تصريف الخدمات ،ومعالجة املشاكل االجتماعية
والصحية واالقتصادية ،وتشخيصها تشخيصا دقيقا ،والعمل على
إحالتها على ذوي االختصاص من األطر العاملة بهذه املؤسسات ،التي
تعاني بدورها الضعف الشديد في التخصصات املرتبطة بمهن الرعاية
االجتماعية ،مما قد يزيد الوضع تأزما داخل هذه املؤسسات ،خصوصا
عندما يتعلق األمر بمؤسسة تأوي األطفال واملسنين وذوي األمراض
النفسية ،واألشخاص في وضعية إعاقة ،مما أصبح يفرض معه اليوم،
إخراج مشاريع تهم الرعاية االجتماعية تراعى فيها أيضا حقوق العاملين
بهاته املؤسسات ،متشبعين بالقيم اإلنسانية النبيلة ،التي تحترم
اإلنسان الذي كرمه هللا وفضله على جميع مخلوقاته ،حتى يؤدون
مهمتهم على أكمل وجه.
نسجل أيضا كفريق ،تداخل مجموعة من القطاعات في هذا
القطاع ،مما قد يعرقل أو يؤخر تنفيذ مجموعة من املشاريع املرتبطة
بكل قطاع ،لذا وجب تحديد مسؤولية كل متدخل على حدى ملعالجة
اإلختالالت ،مع تتويج عمل كل متدخل باملتابعة ،من خالل رفع التقارير
للقطاع املسؤول ألجل تجويد الخدمات بهذه املؤسسات وأيضا لتفعيل
مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة.
وتعتبرجمعيات املجتمع املدني من بين املتدخلين األساسيين في تعزيز
الحماية االجتماعية الخاصة بهذه الفئة ،إذ يؤثر بمواقفه واقتراحاته
في رسم سياسة خاصة بهذا القطاع إن على مستوى تقديم الخبرات أو
عبردعم تشريعات تضغط من خاللها على صناع القرارإلقرارها ،فضال
عن مساهمتها كشريك فعال في مواكبة عمليات الرصد والتتبع لهذه
املؤسسات.
تأسيسا على ما سبق ،ال يمكننا كفريق إال أن نثمن مشروع هذا
القانون ،الذي سينظم ويقنن ال محالة تدبير مجال الرعاية االجتماعية
ببالدنا ،في إطار من الحكامة الجيدة ،والشفافية املتمثلة في احترام
الشروط املتعلقة بتسييرها ،والعمل على صيانة الحقوق الفضلى
للنزالء.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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  -8فريق االتحاد املغربي للشغل:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أتشرف بأن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد املغربي للشغل من
أجل مناقشة مشروع قانون رقم  65.15يتعلق بمؤسسات الرعاية
االجتماعية في الجلسة العامة ،ومن إيجابيات هذا املشروع قانون أنه
يحدد ضمن مواده ،مجموعة من املفاهيم والتعاريف التي تنظم املجال
وترفع اللبس عن العديد من نقط الغموض التي تكتنف مجال الرعاية
االجتماعية ،والذي قد يفتح باب االجتهاد والتأويل لبعض املسؤولين
هذا االجتهاد وهذا التأويل ،غالبا ما يكون مجانبا للصواب ،إما عن جهل
وأحيانا عن قصد في تحديد بعض املفاهيم األساسية ،كمفهوم التكفل
بالغير ،وأنماط أخرى مثل التكفل خارج فضاء املؤسسة أو التكفل عن
بعد أو التكفل بعوض ،إضافة إلى اعتماد املقاربة الحقوقية في تقديم
الخدمة بالتركيزعلى حقوق املستفيد.
إننا نعتبر في فريقنا أن توسيع سلة الخدمات لتشمل خدمات
جديدة ،مثل اإلسعاف االجتماعي ،الوساطة االجتماعية والتأهيل
وإعادة التأهيل هو قيمة مضافة لهذه املؤسسات مما يتيح تقديم
الخدمات االجتماعية وتطويرها إلى األحسن لفائدة الفئات املستفيدة
التي حددها هذا املشروع قانون.
كما يبرز مشروع القانون هذا ،دور مؤسسات الرعاية االجتماعية،
في كونها مؤسسات تتولى كفالة األطفال املهملين ،ومؤسسات استقبال
وحماية األطفال ،واملؤسسات التي تتكفل باألطفال املتمدرسين،
واملؤسسات التي تتكفل باألشخاص في وضعية إعاقة ،وفي وضعية
تشرد ،أو الذين يمارسون التسول ،واملؤسسات متعددة الوظائف
للنساء ،واملؤسسات التي تتكفل باألشخاص املسنين ،ومؤسسات
اإلسعاف االجتماعي.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نعتبر ونؤكد على أن إصالح
منظومة مؤسسات الرعاية االجتماعية يجب أن يكون أشمل وبعيد
املدى ويقدم حلوال ناجعة ومبدعة لحل اإلشكاالت والصعوبات التي
تم حصرها واملتعلقة بالتدبير اإلداري للمراكز االجتماعية؛ التدبير املالي
واملحاسباتي للمراكز االجتماعية؛ تأطير املوارد البشرية ووضعيات
املستخدمين باملراكز؛ الهندسة االجتماعية واملواكبة التربوية
واالجتماعية والنفسية للمراكز واملستفيدين من خدماتها؛ تأمين
ديمومة الخدمات؛ مالءمة البنايات والتجهيزات مع احتياجات الفئات
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املستهدفة؛ حكامة مؤسسات الرعاية االجتماعية ،واالستفادة من
التجارب املقارنة في هذا املجال وهي كثيرة إن على املستوى العربي أو
املستوى اإلقليمي أو القاري.
ولتجويد نص املشروع ،قدمنا مجموعة من االقتراحات من خالل
تعديالت تروم تأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية لتؤمن جيال جديدا
من الخدمات يستجيب لوضعيات اجتماعية فرضها الواقع املعيش،
تعبرعن حاجيات وانتظارات جديدة تستلزم التدخل عن قرب في مجال
التكفل والرعاية والحماية والوقاية وإعادة التأهيل واإلدماج االجتماعي.
وتهدف هذه االقتراحات إلى تبني مقاربات جديدة مبنية على
دعم االلتقائية والتكامل بين برامج وتدخالت مختلف الفاعلين
املؤسساتيين ،وتطوير الشراكات البينية واالنفتاح على املجتمع املدني
والقطاع الخاص.
ويمكن ادراج هذه االقتراحات كما يلي بيانه:
 مجال الحماية واملواكبة االجتماعية؛ مجال املأسسة والحكامة؛ إيالء عناية خاصة لبعض مؤسسات الرعاية االجتماعية؛ مجال تأهيل البنيات التحتية للمراكز؛ مجال اإلحسان والعمل التطوعي ،وتتجلى في تشجيع العملاإلحساني التطوعي لخدمة أهداف مؤسسات الرعاية االجتماعية.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل أثرنا العديد من املالحظات على
مشروع القانون رقم  65.15املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية؛
بالرغم من بعض إيجابياته؛ وهي كالتالي:
 إكراهات التخصص لدى املراكزاالجتماعية؛ إشكالية الطاقة االستيعابية؛ تخليق الشأن املؤسساتي؛ نطاق وحدود التكفل املؤسساتي؛ تقنين برتوكوالت التكفل الفردي واملؤسساتي؛ الصعوبات املتعلقة بتدبيراملراكزاالجتماعية املتعددة الوظائف؛ إشكالية املوارد البشرية والتحديات املرتبطة باالختصاص وجودةالتأطير؛
 -إشكالية محدودية املوارد املالية؛
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 آليات الحكامة والجدوى من لجنة التدبير؛ إكراهات استمرارية املراكزاالجتماعية وديمومتها؛ مؤسسات الرعاية االجتماعية بين دعم الدولة واملسؤوليةاالجتماعية؛
 تقنين اإليداع اإلداري الخاص ببعض املراكزاالجتماعية؛ توضيح املسؤوليات الترابية؛ مستخدمو مؤسسات الرعاية االجتماعية بين متطلبات التنظيموحقوق األجراء؛
 التفريق بين املراقبة اإلدارية واملراقبة القضائية؛ تقنين معاييرمؤطرة للخدمات والبرامج.وخالصة القول؛ عندما تنجح االستراتيجيات والسياسات الوقائية
في مواجهة عدد من الظواهراالجتماعية التي تمس شريحة من املجتمع،
فقد ال نحتاج إلى مؤسسات للرعاية االجتماعية .وإذا كانت الحاجة إليها
كما هو الحال اآلن ،فالبد من املبادرة إلى جعلها مؤسسات مأنسنة،
مؤهلة لبناء اإلنسان ،ومساهمة في تحسين مناخ التنمية ،وذلك عبر
مداخل السياسات والقوانين ومساطر العمل .فنحن عندما نضع
القوانين الضرورية واملالئمة لتأطير مؤسسات الرعاية االجتماعية
وطرق االشتغال بها؛ وعندما نحترم هذه القوانين بحرفيتها وعندما
نوفي ،كمتدخلين ،بالتزاماتنا ،وننسق الجهود ونوجهها إلى وجهتها؛
وعندما نعبئ املوارد البشرية واملوارد املالية ،ونستعملها حسب قواعد
موضوعية ومعقولة؛ وعندما يشمل باب التطوع األوسع واألرحبجميع
املبادرات املواطنة لتكون خدمة اإلنسان هي غايتنا؛عندها فقط نكون
قد قمنا بجزء من واجبنا.
وعليه فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل سنصوت باالمتناع.

 -9الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي:
السيد الرئيس املحترم.
السادة الوزراء املحترمون،
السادة والسيدات املستشارون املحترمون،
بسم الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي ،يشرفني أن أتدخل
اليوم ملناقشة مشروع قانون رقم  15.65املتعلق بالرعاية االجتماعية،
هذا املشروع الذي يتضمن مفهوم التكفل بالغير وأنماط أخرى مثل
التكفل خارج فضاء املؤسسة والتكفل عن بعد أو التكفل بغرض
إضافة إلى املقاربة الحقوقية وتقديم الخدمات بالتركيز على حقوق
املستفيدين ،كما سيتم توسيع سلة الخدمات لتشمل مؤسسات
أخرى مثل اإلسعاف االجتماعي والبساطة االجتماعية ،التأهيل وإعادة
التأهيل.
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ويبين مشروع القانون كذلك كون هذه املؤسسات كفالة األطفال
املهملين واستقبال حماية األطفال ومؤسسات تتكفل باألطفال
املترسبين ومؤسسات تتكفل بأشخاص في وضعية إعاقة ومؤسسات
تتكفل بأشخاص محسنين ومؤسسات اإلسعاف االجتماعي ،كما
أن القانون جاء بمقتضيات زجرية تعاقب بغرامة مالية  30000إلى
 50000درهم ،كل من يقوم بفتح مؤسسة للرعاية االجتماعية دون
الحصول على رخصة إحداث مؤسسة خالفا للقانون ،ويوضح كذلك
هذا القانون أن التكفل بالغير يشمل خدمات منها :اإليواء ،اإلطعام،
التوجيه ،اإلسعاف االجتماعي ،املساعدة القانونية واالجتماعية
التابع للتربية واملواكبة االجتماعية والنفسية ،تأمين العالجات الطبية
والنفسية ،تأمين الترويض الطبي ،منح املعينات التقنية واألجهزة
الطبية البديلة.
أما مشروع قانون رقم  60.16الذي تحدث بموجبه الوكالة املغربية
لتنمية االستثمارات والصادرات ،الوكالة مؤسسة عمومية تتمتع
بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي ،تخضع للمراقبة املالية للدولة
املطبقة على املنشآت العامة وهيئات طبقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.
ووفق مشروع القانون ستسند إلى الوكالة الجديدة التي سترى النور
في إطارعملية دمج لكل من الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات واملركز
املغربي إلنعاش الصادرات ومكتب األسواق واملعارض بالدار البيضاء،
مهمة تنفيذ إستراتجية الدولة في مجال تنمية االستثمارات الوطنية
واألجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية صادرات كافة املنتوجات
والخدمات.
وستتولى الوكالة املزمع إحداثها كذلك البحث عن زبناء جدد من
بين رجال األعمال املغاربة واألجانب مع استقبال املستثمرين ومدهم
باملعلومات ومواكبتهم في تدبيرمشاريعهم االستثمارية في املغرب ،ويمكن
للوكالة طبقا الختصاصاتها كما حددها مشروع القانون ،أن تقترح على
الحكومة إستراتجية للتواصل.
كما تتولى مساعدة السلطات الحكومية والهيآت املعنية على تنفيذ
إجراءات تشجيع االستثمار ،وتقوم بتوفير الخبرة للمصدرين وتقديم
املشورة للمقاوالت في مجال التصدير ووفقا لإلستراتجية الوطنية
ملناطق األنشطة الصناعية والتجارية ،ينتظر أن تقوم الوكالة الجديدة
بتطوير مناطق لألنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة وذلك
بالتشاور معها.
وتتولى الوكالة أيضا القيام بأعمال لجنة االستثمارات التي يترأسها
رئيس الحكومة ،وتقديم العون واملساعدة للسلطات العمومية مع
مراعاة االختصاصات املخولة لوكالة التنمية الفالحية واملراكز الجهوية
لالستثمارفي مجال إبرام العقود واالتفاقيات والسهرعلى تتبعها.
شكرا السيد الرئيس املحترم ،والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى
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وبركاته.

 -10مداخلة مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل:
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة ،السيدات والسادة املستشارون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم املجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل في إطار مناقشة مشروع قانون رقم  65.15يتعلق بمؤسسات
الرعاية االجتماعية.
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة املستشارون،
لقد ارتبط مفهوم الرعاية االجتماعية قديما باإلحسان حيث كان
اإلنسان يقدم املساعدة ملن يوجد في ظروف صعبة ألسباب مادية أو
صحية أو غيرها كاملسنين واليتامى واألرامل واملحتاجين وغيرهم ،وقد
كان األمر يقتصر في غالب األحيان على مساعدات عينية ومادية تمكن
من توفير الحاجيات األساسية كالتغذية والخدمات الصحية للمعنيين
باألمر.
لكن الرعاية االجتماعية أصبحت بموجب املواثيق الدولية وعلى
رأسها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حقا من الحقوق األساسية التي
يجب أن توفرها الدولة للمواطنين ،وقد نصت املواد  25 ،23 ،22من
هذا اإلعالن..
كما أن على الدولة مراقبة وتتبع هذه املؤسسات خاصة في الجانب
املتعلق بالتربية التأطير حتى ال تشهد هذه املؤسسات تجاوزات
وانحرافات على مبادئ التربية والتعليم التي تهدف إلى اإلنماء الكامل
للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق
اإلنسان والحريات األسا�سي ،وإلى تمكين كل شخص من اإلسهام بدور
نافع في مجتمع حر ،وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين
مختلف مكونات املجتمع وجميع األمم.
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة املستشارون،
إن الرعاية االجتماعية خدمة عمومية وحق من حقوق اإلنسان
ال يمكن خوصصتها وال يمكن فتح املجال للقطاع الخاص لكي يستثمر
في معاناة وهشاشة هاته الفئات من املواطنين ،حيث سينتج عن ذلك
تمييز بين املواطنين وهو ما يتناقض مع املواثيق الدولية ومع مقتضيات
الدستور املغربي وال سيما في تصديره ومع املادة  4من هذا املشروع.
كما أنه ستصبح لدينا مؤسسات مصنفة حسب قدرة املستفيد
على األداء وكأننا بصدد فنادق وليس مؤسسات بالرعاية االجتماعية
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يفترض أن تكون الخدمات نفسها بغض النظر عن اإلمكانيات املالية
للمستفيدين ،ونشيرفي هذا الصدد أن امليسورين والقادرين على األداء
يبقى من حقهم اللجوء إلى خدمات أطباء وممرضين أو مساعدين
اجتماعيين أو عمال منزليين أو غيرهم لتقديم خدمات بعوض في مقرات
إقامتهم.
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة املستشارون،
إن مشروع القانون رقم  65.15لم يشر صراحة إلى وضعية
املهاجرين الذين يستقرون في بلدنا ويحتاجون إلى الرعاية االجتماعية
وهو ما يعتبره فراغا قد يستغل إلقصائهم من االستفادة من خدمات
هذه املراكز وهو أيضا تمييز يناقض املواثيق الدولية ،والدستور املغربي
واملادة  4من هذا املشروع.
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة املستشارون،
لقد أغفل املشروع وضعية أجراء مؤسسات الرعاية االجتماعية
املنصوص عليهم في املادة  ،12وهو ما يجب تداركه من خالل التنصيص
على وجوب احترام مدونة الشغل فيما يخص العقود التي سوف يشتغل
بموجبها هؤالء املستخدمين ،تفاديا ألي تجاوزات يمكن أن تلحقهم.
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة املستشارون،
إننا في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفي إطار قيم
التضامن التي يتمتع بها الشعب املغربي ،نعتقد أن تقديم دعم مباشر
لألسر من أجل التكفل ببعض الفئات املعنية بالرعاية االجتماعية
كاملسنين وذوي اإلعاقة واألطفال واليتامى هو إجراء يمكنه أن يوفر لهم
العيش الكريم ضمن أسرهم أو عبر تبسيط شروط الكفالة بالنسبة
لألطفال ،كما أنه سيخفف الضغط على مؤسسات الرعاية االجتماعية.

خامسا :مشروع قانون رقم  79.14يتعلق بهيئة املناصفة 
ومكافحة كل أشكال التمييز:
 -1الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلم باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
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بمجلس املستشارين ملناقشة مشروع قانون رقم  79.14يتعلق بهيئة
املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،ولعل هذا املشروع يروم مواكبة
التحوالت االجتماعية العميقة التي تشهدها بالدنا ،حيث تستأثر
مناقشته باهتمام كبير لدى املهتمين بالشأن الحقوقي بشكل خاص
وبالرأي العام عامة ،ألنه يهم األمة برمتها ،نسائها ورجالها ،على اعتبارأن
املشروع ال يعد قضية نسائية فحسب ،بل هو مشروع مجتمعي بامتياز.
وفي هذا اإلطار ،وقبل التطرق ملضامين هذا النص الذي نحن
بصدد مناقشته اليوم ،البد من التذكير أن حزب االستقالل كان له
قصب السبق في االهتمام باملرأة ،إذ جعلها فاعال مبدعا ومنتجا وشريكا
أساسيا في بناء املغرب الحديث ،وهو األمرالذي تجسد بشكل واضح في
مساهمتها خالل معركة االستقالل ،كما بوأها مكانة هامة ضمن هياكل
قيادية ،فكان بذلك أول حزب توجد في قيادته نساء.
هذا وقد تضاعفت أهمية مشارك املرأة ،خاصة في بناء مرحلة
ما بعد االستقالل ،حيث كانت من أولويات التصورات اإلستراتيجية
املستقبلية لحزب االستقالل.
السيد الرئيس املحترم،
إننا في الفريق االستقاللي ،نود التأكيد على أن الفصلين  19و164
(دستور  )2011شكال جرأة دستورية مهمة جدا في إطار تناول قضية
املساواة واملناصفة وكل أشكال التمييز ،لكن يبقى بعض التعثر
على مستوى املنظومة التشريعية ،إذ لم تتمكن من ترجمة اإلرادة
الدستورية.
وفي نفس السياق ،نسجل أن هذا النص الذي نحن بصدد دراسته
قد شابته عدة اختالالت ،فعلى مستوى تسمية هذه الهيئة ،وبالرجوع
إلى مرجعيته الدستورية واملتمثلة أساسا في املادة  ،164نجدها تتحدث
عن "الهيئة املكلفة باملناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز" ،في حين
أن املشروع تضمن لفظة "مكافحة" واملالحظ أن هناك اختالف كبير
على مستوى املعنى الدقيق للفظتين.
السيد الرئيس املحترم،
باستقراء ملضامين هذا املشروع ،نالحظ غياب الديباجة في مشروع
قانون بهذا الحجم وهذه األهمية الذي يجب أن يتصدر بتقديم
(ديباجة) ،على اعتبارأن أهمية الديباجة تكمن في تأطيرفهم مقتضيات
القانون وتطبيقها وتحديد سياقاته وخلفياته وأهدافه.
كما نالحظ غياب ألي تحديد دقيق ملفهوم التمييز ،الذي تم تعريفه
في املادة األولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة
لسنة  1979التي صادق عليها املغرب ،وذلك لتفادي التأويالت السلبية
لطبيعة العالقة بين الرجل واملرأة.
السيد الرئيس املحترم،
على مستوى تركيبة هذه الهيئة واملتضمنة في املادة  ،4نالحظ
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محدودية تمثيلية فعاليات املجتمع املدني ،حيث إن األعضاء الذين
يمثلون جمعيات املجتمع املدني يعينون من لدن رئيس الحكومة ورئيس
مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين ،ويبقى هذا التعيين للفاعل
املدني ذا طابع سيا�سي محض.
كما نستشف من استقراء املاد  8من هذا النص الذي نجن
بصدد مناقشته أن اختصاصات هذه الهيئة تم تعويمها ،إذ تنحصر
في إبداء الرأي وتقديم االقتراحات والتوصيات للحكومة والبرملان
وإصدار التقارير املوضوعاتية ،كأننا أمام مكتب للدراسات وليس هيئة
دستورية جاءت لتنزيل مقتضيات الفصل  19من الدستور ،دون أن
تتمتع بآليات قوية تمكنها من ممارسة مهامها الدستورية في مكافحة
كل أشكال التمييز ،وبالتالي فإن عدم تمتيعها بصفة التقا�ضي ،بمعنى
اضطالعها باملهام الشبه القضائية سيجعل منها مؤسسة باهتة.
لذلك فإننا في الفريق االستقاللي نود أن تتمتع باختصاص يمكنها
من طرق أبواب املحاكم والترافع باسم كل من تعرض ألشكال التمييز.
وفيما يتعلق بالوالية العامة أو الخاصة ،فإن الهيئة املقترحة يجب
أن تتوفرعلى والية خاصة ،ألنها مختصة بمناقشة قضايا معينة تتعلق
باملرأة وأشكال التمييز واملناصفة ،بناء على ما جاء في توصية املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان ،وذلك ب " :تمتيع الهيئة بصالحيات التصدي
التلقائي ملجاالت التمييزوعرض القضايا على املحاكم".
وانطالقا من هذا املعطى ،يستفاد أن النص كان يجب أن يمنح
لهذه الهيئة الصفة الشبه قضائية ،ألن تسمية "هيئة" تحمل بين
طياتها مفاهيم ال تنحصرفي مجرد دراسة الشكايات وإحاالتها فحسب.
السيد الرئيس املحترم،
لقد تضمن املشروع ،موضوع مناقشتنا اليوم ،االستقاللية املالية
للهيئة دون االستقاللية اإلدارية ،مع العلم أن بعض املؤسسات الوطنية
التي أنشئت قبل دستور  2011تتمتع باالستقاللي املالية واإلدارية ،كما
هو الشأن بالنسبة ملجلس االقتصادي واالجتماعي واملجلس الوطني
لحقوق اإلنسان.
وفي هذا السياق ،نحن في الفريق االستقاللي نسجل أن غياب
االستقاللية اإلدارية سيجعل هذه الهيئة خاضعة وفي حالة تبعية
للسلطة التنفيذية ،وهو أمر يفهم منه أن قضية املرأة الزالت تحت
الوصاية ببالدنا.
كما نسجل غياب املقاربة التشاركية في إعداد هذا النص التشريعي،
الذي تشكل في انعدام التواصل املباشر مع فعاليات املجتمع املدني،
حيث اكتفت الحكومة بإنشاء لجنة علمية تكلفت بالتواصل مع
الجمعيات وانتهت إلى عدة خالصات وتوصيات لم يتم اعتمادها في هذا
النص.
السيد الرئيس املحترم،
إننا في الفريق االستقاللي ،نسجل موقف الحكومة اإليجابي في قبول
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بعض التعديالت التي تقدمنا بها توخينا منها تجويد مضامين هذا النص
وتدقيقه ،وخاصة فيما يتعلق بخلق لجان جهوية لهذه الهيئة ،وبالرغم
أن هذا األمرسيظل رهينا بتوفرالشروط املوضوعية كما جاء في الصيغة
املضافة من الحكومة للتعديل ،ألننا أكدنا على أن عدم التنصيص
على هذه اللجان يعد تكريسا للمركزية وخرقا للجهوية املتقدمة ،األمر
الذي يترتب عنه محدودية هذه الهيئة في ما يتعلق بالقرب واستهداف
املواطنين األكثر عرضة للتمييز وهدر حقوقهم ،وخاصة الفئات األكثر
فقرا وفي املناطق النائية والجبلية ،إال أن الحكومة فضلت عدم التفاعل
مع بعض التعديالت ورفضتها جملة وتفصيال.
وانطالقا من هذه االعتبارات السالفة الذكر ،فإن الفريق
االستقاللي للوحدة والتعادلية سيتخذ موقف االمتناع عن التصويت
على هذا النص.

 -2فريق األصالة واملعاصرة:
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة ،إلبداء وجهة نظر
فريقنا بخصوص مشروع قانون رقم  79.14املتعلق بهيئة املناصفة
ومكافحة كل أشكال التميز.
اسمحوا لي في البداية أن أتوقف عند األهمية البالغة والحيوية
إلحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بموجب أحكام
الفصول  171.164.19من الدستور املغربي ،والرامية إلى حماية وتعزيز
احترام الحقوق والحريات املنصوص عليها في الدستور من جهة ،وكذا
من أجل تمتع الرجل واملرأة على قدم املساواة بالحقوق والحريات
املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية من
جهة ثانية.
وهي باملناسبة فرصة مواتية ملناقشة السياسات العمومية للحكومة
في مجال حقوق اإلنسان وتحصينها ،ومدى الحفاظ على املكتسبات
التي حققتها بالدنا ،وكذلك من أجل طرح آفاق تطوير وتوسيع نطاق
الحقوق وتحصينها وتطوير املؤسسات وهيئات الحكامة وحماية حقوق
اإلنسان ،باعتبار ذلك رهانا يتوجب رفعه وتعبيرا حقيقيا من شأنه أن
يرفع وتيرة الدفع ببالدنا نحو كسب رهان الديمقراطية وتعزيز دولة
القانون وحقوق اإلنسان.
السيد الرئيس املحترم،
لقد سجلنا في فريق األصالة واملعاصرة أن ما ميزإعداد هذا املشروع
غياب املقاربة التشاركية ،وهو ما أكده النسيج الجمعوي خاصة
الجمعيات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية واألمازيغية والتي
أطلقت حملة وطنية تحت شعار "من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة
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التمييز مستقلة قوية وناجعة" ،وقد أكدت هذه الجمعيات أن إعداد
هذا املشروع قانون تم بشكل انفرادي ،ودون االستماع ملقترحاتهم
كمتدخلين ميدانيا في املجال ،محملين الحكومة مسؤولية إيقاف
التراجعات عن روح وأهداف ومنطوق الدستور.
من بين املالحظات التي سجلناها عدم تحديد ألي أساس معياري
لتحديد االختصاصات بين الهيئة واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان
ووزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان ،باعتبارتدخلهم في مجال الرصد
والحماية والنهوض بحقوق اإلنسان بصورة عامة ،لذا اقترحنا في فريق
األصالة واملعاصرة التنصيص بشكل صريح على كون الهيئة املحدثة
ذات والية خاصة بقضايا املناصفة ومكافحة أشكال التمييزاملبنية على
أساس الجنس ،تفاديا للتداخل والخلط في املهام بين املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان وهذه الهيئة.
السيد الرئيس املحترم،
لقد تضمن مشروع القانون هذا مجموعة من املصطلحات
القانونية ،لم يسبق تداولها وتعريفها في القانون املغربي ،مع العلم
أنها معرفة في املواد  4-1من اتفاقية مناهضة أشكال التمييز ،ولم يبين
القانون على أنه سيعتمد التعريف املنصوص في االتفاقية الدولية ،أو
أنه سيحد من نطاق تلك املصطلحات .فتفاديا لهذا الخلط ،اقترحنا في
فريقنا تحديد اإلطار املفاهيمي ملجال عمل الهيئة ليبين للعموم (ماذا
يقصد باملناصفة؟ املساواة /املكافحة /التمييز/الحماية /النهوض.)..
إلى جانب ذلك يعاب على النص عدم اعتماد التوطين الترابي،
مع العلم أنه يحدد مجال التدخل في الحماية والنهوض لصالح فئة
يفترض فيها الهشاشة ،مما يستوجب تسهيل سبل الولوج لالنتصاف،
عبرإحداث لجان جهوية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تعتمد
القرب من الفئة املستهدفة من جهة .وعبر ترتيبات مسطرية مبسطة
فيما يتعلق بتلقي التظلمات والشكايات بالقرب من املشتكي ،وليس
إضافة أعباء أخرى تفرض عليه التنقل إلى املقر املركزي للهيئة قصد
تقديم شكايته أو تظلمه.
السيد الرئيس املحترم،
إن عدم تمكين الهيئة من اآلليات القانونية لتكريس الدور شبه
القضائي ،الذي سيسمح لها بمباشرة التحري واألبحاث املستقلة لدى
الهيئات العمومية والخاصة ،وعن باقي املتدخلين في االنتهاكات التي قد
يتعرض لها املشتكي في حالة انتهاك حق من الحقوق اإلنسانية للنساء.
وكذا اللجوء إلى التوفيق بواسطة توصيات يتم توجيهها لألطراف املعنية
وتتبع مآلها ،يعاكس بشكل واضح مقتضيات وتوصيات مبادئ باريس
من جهة ،ويحد من ضمان سبل االنتصار لدى الفئة املتضررة وتعزيز
مصداقية عمل الهيئة ،وضمان نجاعة التقارير والدراسات الصادرة
عنها ،من جهة ثانية.
أما فيما يتعلق بتأليف وتكوين الهيئة ،فإننا نرى ضرورة تجاوز

عدد 19 - 38جحلا وذ 19ذ 11(119نتش 11ش )11

املنطق التمثيلي الصرف لتعزيزضمانات االستقاللية والتعددية خدمة
للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
كما نؤكد أن تشكيل هذه الهيئة يجب أن يراعي املناصفة أوال،
ثم حضور الخبراء واملفكرين ،واألشخاص املتشبعين بقيم حقوق
اإلنسان ،وذوي التراكم النضالي في صفوف الحركة النسائية املغربية
الرائدة ،باإلضافة إلى الخبرة والكفاءة من جهة ثانية ،من أجل إعطاء
قيمة إضافية لعمل الهيئة وجعلها في مستوى التحديات واالنتظارات،
وهذا ما يتقاطع مع مبادئ باريس لسنة .1993
إلى جانب ذلك اقترحنا في فريق األصالة واملعاصرة توسيع قائمة
حاالت تنافي العضوية بالهيئة لتشمل جميع الهيئات واملؤسسات
الدستورية ،وكذا ممثلي املؤسسات املنتخبة الترابية .من أجل ضمان
صيرورة عملها ،وفرض التفرغ التام لجميع األعضاء للرفع من مردودية
عملها.
السيد الرئيس املحترم،
إننا نسجل في فريق األصالة واملعاصر إغفال هذا النص القانوني
ضرورة ممارسة اختصاصات الهيئة االستشارية في ما يتعلق بامللتمسات
والعرائض التشريعية ،حسب مقتضيات القوانين التنظيمية
املنصوص عليها في الفصلين  14و 15من الدستور ،لذا اقترحنا تعديل
البند األول من املادة  2من هذا القانون ،من أجل إبداء رأي الهيئة حول
املقترحات املقدمة عبرهذه اآلليات التشريعية الدستورية املستجدة.
و في ما يتعلق بمنح تعويضات أعضاء الهيئة ،أكدنا أن الجهة
املصدرة للمرسوم الذي سيبين شكلية ومبالغ التعويضات عن املهام
املوكولة لألعضاء من طرف الهيئة تبقى غير واضحة ،لذا اقترحنا في
فريق األصالة واملعاصرة جعل النظام الداخلي هو املختص فيما يتعلق
بتحديد شروط وطرق االستفادة من التعويضات املالية لألعضاء
وكذا باقي املتدخلين من أعوان ومتعاقدين أو مكلفين بالدراسات أو
االستشارات ،ذلك من أجل تعزيزاستقاللية الهيئة عن الجهة الحكومية
املصدرة للمرسوم.
السيد الرئيس املحترم،
بناء على هذه املالحظات التي أبديناها وألن هذا املشروع ال يستجيب
لتطلعات الفاعلين واملهتمين بالشأن الحقوقي بل وال يتقاطع مع املبادئ
الكونية لحقوق اإلنسان وال يساير الدينامية الحقوقية التي انخرطت
فيها بالدنا ،وانسجاما مع املوقف الذي عبرنا عنه على مستوى اللجنة،
فإننا نصوت ضد هذا املشروع قانون.
شكرا السيد الرئيس.

  -3فريق العدالة والتنمية:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
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السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يعتبرإحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزخطوة جد
معتبرة في اتجاه إرساء الركائز األساسية للمنظومة الحقوقية في بالدنا،
وهو مسلسل انطلق منذ االستقالل غير أن معامله الكبرى برزت في
محطات فارقة ومهمة منها ،على سبيل املثال ال الحصر ،إخراج مدونة
األسرة وتمكين املرأة من حق منح الجنسية ،وإدماج معيارمقاربة النوع
في السياسات العمومية (املالية مثال).
وفي هذا اإلطار نثمن املقاربة التشاركية التي تم بها إعداد نص
مشروع القانون الذي بين أيدينا بالنظر إلى املسار الطويل الذي
قطعه ،ابتداء من تشكيل لجنة علمية مستقلة مكونة من  15خبير
وخبيرة مشهود لهم بالكفاءة العلمية وبالحياد والنزاهة ،ووضع على
رأس هذه اللجنة شخصية نسائية حقوقية معروفة تحظى باحترام
وتقديرمختلف جميع الفعاليات الحقوقية والسياسية ،وهو ما يعكس
الحرص على إخراج هذا القانون الذي يهم كل املغاربة في إطار مقاربة
توافقية تستحضرمختلف الحساسيات السياسية والفكرية.
كما نثمن كون املقتضيات الواردة فيه تتخذ من املواثيق واالتفاقيات
الدولية املتعلقة بهذا الجانب ،والتي صادق عليها املغرب مرجعا لها ،في
احترام تام ألحكام دستور اململكة بما نص عليه من ثوابت جامعة،
خاصة ما يتعلق منها بصيانة الهوية الوطنية.
إن الصيغة التي جاء بها مشروع القانون ،جاءت غنية بمقتضيات
جد هامة تتجاوز الحدود التي وقف عندها دستور اململكة في مجرد
اإلحداث وتحديد التأليف والصالحيات وتنظيم قواعد السير كما نص
على ذلك الفصل  19و ،171لتفصل في املهام املسندة إليها ،والتي تتجاوز
مجرد السهرعلى احترام الحقوق والحريات التي كرسها الدستور في هذا
الباب إلى مهام أخرى أذكرمنها على سبيل املثال ال الحصر:
 رصد وتتبع كل أشكال التمييز التي تعترض النساء وغيرها مناملهام؛
 إبداء الرأي بشأن مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوصالتنظيمية؛
 تقديم املقترحات والتوصيات للحكومة والبرملان من أجل تعزيزقيم املساواة واملناصفة وعدم التمييز؛
 تلقي الشكايات بشأن حاالت التمييز.السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
اليوم ،ونحن بصدد املصادقة على هذا القانون تكون قد مرت
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سنتان كاملتان على إحالته على البرملان من طرف الحكومة ،حيث
تم وضعه لدى مكتب املجلس في  22يوليوز  ،2015في سياق سيا�سي
معروف ،شهد عرقلة مجموعة من القوانين املهمة واملهيكلة بسبب
حسابات سياسيوية ضيقة ،حتى ال تحسب ضمن إنجازات حكومة
األستاذ عبد اإلله بنكيران ،ال�شيء الذي ضيع على املرأة املغربية بصفة
خاصة واملجتمع املغربي بصفة عامة ،فرصا كثيرة للرقي بمكانة املرأة
املغربية.
وفي الختام ،ال يسعنا إلى أن نعبرفي فريق العدالة والتنمية عن كامل
تقديرنا للتفاعل االيجابي للسيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية مع مختلف التعديالت الجادة واملسؤولة الرامية
إلى تجويد هذا النص القانوني ،وهو ما يعكس الحرص على إخراج هذا
القانون في صيغة توافقية.
لكل هذه االعتبارات سيصوت فريقنا باإليجاب على هذا املشروع
قانون.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -4الفريق الحركي:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي في الجلسة التشريعية
املخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون من األهمية بمكان،
أال وهو مشروع قانون رقم  79.14يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل
أشكال التمييز.
السيد الرئيس،
بداية ننوه في الفريق الحركي باملجهود الجبار املبذول من طرف
وزير األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية من أجل إعداد
هذا املشروع ،الذي جاء تفعيال للمقتضيات الدستوري ذات الصلة
بموضوع املساواة بين الجنسين ،ال سيما الفصلين  19و 164اللذان
أطرا مجال اختصاص هذه الهيئة ،كما ال تفوتنا الفرص دون اإلشادة
باملقاربة التشاركية املعتمدة إلخراج هذا املشروع في حلته الجديدة
من خالل انخراط مختلف املكونات السياسية والنقابية والجمعوية
والحقوقية والهيئات الوطنية ذات البعد الحقوقي ،خصوصا املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان واملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،
حيث تلقت اللجنة العلمية التي نحييها باملناسبة على عملها الدؤوب
أزيد من  80مذكرة مقدم من طرف الهيئات السالف ذكرها.
السيد الرئيس،
إن هذا املشروع الذي نحن بصدد دراسته حدد في أبوابه الستة وفي
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مواده العشرين اختصاصات هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها ،استنادا على الفصل 171
من الدستور الذي أطرعمل هذه املؤسسة الدستورية ،باعتبارها هيئة
مختصة في الدفاع عم حقوق املرأة وفي املناصفة والعمل على مكافحة
كل أشكال التمييز .ونحن في الفريق الحركي نسجل بشكل إيجابي هذا
التجاوب الحكومي مع املقتضيات الدستورية الناظمة واملؤسس لعمل
الهيئة ،كما ننوه أيضا بما بذلته الحكومة من مجهودات لتكون هذه
املؤسسة محترمة ملل يعرف بمبادئ باريس املحددة لعمل املؤسسات
الوطنية املعنية بحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها.
السيد الرئيس،
إننا في الفريق الحركي نشيد بالتفاعل اإليجابي للحكومة في شخص
السيدة وزيرة األسرة والتضامن مع تعديالت ومالحظات السيدات
والسادة املستشارين والفرق واملجموعات البرملانية ،والتي ساهمت في
إغناء هذا النص وتجويده ،كما ننوه أيضا بالنقاش املسؤول والجاد
الذي عرفته أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية
بمناسبة دراستها لهذا املشروع والذي توج بالتصويت عليه في حلته
الجديدة باألغلبية.
السيد الرئيس،
لكل هذه االعتبارات السالفة الذكر ،فإننا في الفريق الحركي
سنصوت إيجابا على هذا املشروع.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -5مداخلة املستشار السيد محمد القندو�سي ،باسم فريق
التجمع الوطني لألحرار:
السيد الرئيس املحترم،
السيدة الوزيرة املحترمة،
أخواتي إخواني املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني لألحرارمتدخال
ملناقشة مشروع قانون رقم  79.14يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل
أشكال التمييز كما وافق عليه مجلس النواب ،والذي صادقت عليه
لجنتي العدل والتشريع وحقوق اإلنسان والتعليم والشؤون الثقافية
واالجتماعية باألغلبية ،في اجتماعاتها املاراطونية ،والتي ترأسها السيد
رئيس مجلس املستشارين في سابقة هي األولى من نوعها بعدما تنازعت
اللجنتين على حقهما في االختصاص ملناقشة هذا املشروع داخل
مجلسنا املوقر.
السيد الرئيس املحترم،
نشكر السيدة الوزيرة املحترمة على هذا املشروع القانون الذي
جاء لينسجم مع دستور  ،2011الذي كرس اختيار املغرب بناء دولة
ديمقراطية حديثة ،دولة الحق والقانون ،وهو اختيار ال رجعة فيه..

عدد 19 - 38جحلا وذ 19ذ 11(119نتش 11ش )11

وكذا انخراط املغرب في املبادئ وااللتزامات املنصوص عليها في املواثيق
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان املتعارف عليها
عامليا .وهي آلية كذلك من اآلليات التي تستهدف ضمان تنفيذ التزام
السلطات العمومية بالعمل على خلق شروط تعميم ممارسة املواطنين
واملواطنات الفعلية للحرية واملساواة ومشاركتهم في الحياة السياسية
واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.
إننا نثمن إقدام الحكومة وشجاعتها على وضع هذا املشروع الذي
يعتبر مدخال ملأسسة مختلف العالقات وتكريس سيادة القانون في
أفق تقوية التماسك داخل املجتمع ،كما يعتبر خطوة أيضا لتنزيل روح
الدستور في ظل احترام املواثيق الدولية دون تغييب للمبادئ والقيم
التي تنبني عليها تقاليد بالدنا.
السيد الرئيس املحترم،
إن قضية املساواة ومكافحة كل أشكال التمييز تعتبر نافذة مهمة
على مجال ينبغي أن يتوخى فيه الحذر ،كما يجب أن يؤخذ فيه بمقاربة
الحواركآلية ،ومصلحة الوطن كهدف ،مع االعتماد باألساس على تقوية
سلطة القانون وتطوير البرامج التربوية والتعليمية ،باإلضافة إلى تقوية
هيئات املجتمع املدني ،واإلعالم كمكون أسا�سي.
لقد تجاوز النقاش حول هذا املوضوع سقف الخمس سنوات ،ما
يزيد السنة داخل مجلس النواب ،ومثلها داخل مجلس املستشارين،
وهو ما يعكس رغبة الحكومة في إشراك الجميع ،في إطار املقاربة
التشاركية ،وهو ما نثمنه داخل فريق التجمع الوطني لألحرار ،على
الرغم من كون هذه املقاربة لم تستجب لطموحات جميع الفعاليات
الجمعوية ،والتي استقبل فريقنا بمجلس املستشارين العديد منها..
وهي مناسبة كذلك نشكر فيها السيدة الوزيرة على تعاطيها اإليجابي مع
تعديالت فرق ومجموعات مجلس املستشارين أغلبية ومعارضة ،رغم
ما تطرحه من حرج في إطارالقراءة الثانية.
السيد الرئيس املحترم،
من منطلق انتمائنا لألغلبية الحكومية ،وحيث إن هذا املشروع
القانون يرمي إلى إشاعة املساواة ونبذ ومكافحة التمييزبكل أنواعه على
أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين ،فإننا في فريق التجمع الوطني
لألحرارسنصوت عليه باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -6فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
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أتشرف بأن أتناول الكلمة ،باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت
ُ َ
املغرب ،من أجل املناقشة ِوإ ْبداء الرأي في مشروع القانون رقم 79.14
يتعلـق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
ونثمن بهذه املناسبة النقاش الهام واملستفيض الذي عرفته أشغال
اللجنة من خالل التعاطي اإليجابي بين أعضاء اللجنة والسيدة الوزيرة
وهو ما أسفرعن قبول مجموعة من التعديالت الهامة.
كما نثمن املقاربة التشاركية املوسعة التي اعتمدتها الوزارة في
إعداد هذا املشروع ،من خالل االنفتاح على اآلراء واملقترحات التي
قدمتها األحزاب السياسية والهيئات النقابية وجمعيات املجتمع املدني
واملؤسسات الوطنية املهتمة باملجال الحقوقي.
السيد الرئيس،
يأتي هذا املشروع في إطارالعمل الجاد للحكومة على التنزيل السليم
ملقتضيات الدستور املغربي الذي نص في ديباجته على "التزام اململكة
املغربية بمبادئ وقيم حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا"،
وحيث أن الدستور املغربي لم يكتف بالتنصيص على هذا االلتزام بل
وضع اآلليات العملية ألجرأة هذا االلتزام من خالل توسيع صالحيات
ومهام عدد من املجالس واملؤسسات املتدخلة في هذا املجال واالرتقاء
بها إلى مصاف املؤسسات الدستورية ،والتنصيص على إحداث
مؤسسات أخرى معنية بالنهوض بحقوق اإلنسان ببالدنا ،ومن أهمها
"هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" ،كمؤسسة نص الفصل
 164من الدستور على اختصاصاتها املتمثلة في السهر على احترام
الحقوق والحريات الواردة في الفصل  19من الدستور والتي تتمحور
حول تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء.
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
أيتها السيدات والسادة،
سيرا على درب اإلصالح املؤسساتي والحقوقي الذي تشهده بالدنا
خالل العقدين األخيرين من تاريخنا املعاصر والخطوات املهمة التي
قطعتها بالدنا في سبيل تعزيز حقوق اإلنسان وحماية الحريات الفردية
والجماعية ،فال يسعنا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب سوى التنويه
وتثمين مضامين هذا مشروع القانون الذي سوف يشكل -بال شك-
لبنة حقوقية إضافية في الجسم املؤسساتي لحقوق اإلنسان ببالدنا،
تعنى بالعمل على تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء داخل
املجتمع ومكافحة كل أشكال التمييزفي التمتع بالحقوق والحريات والتي
تعاني منها نسبة كبيرة من النساء املغربيات ،على الرغم من املساهمة
الكبيرة والفعالة لهن في جميع مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية في بالدنا ،وكذا تبوأ املرأة املغربية ملهام ومناصب جد هامة
وتحقيقها إلنجازات ال يمكن معها إال الوقوف تقديرا وإكبارا ملساهمتها
في تطويراملجتمع وبناء الدولة الحديثة والعصرية.
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غيرأنه البد من االنتباه في هذا املجال إلى بعض املمارسات التي تؤثر
سلبا على التقدم الحقوقي املحرز في بالدنا ،ومن بينها مجال التشغيل
َ
كأحد املجاالت التي تعاني فيها املرأة من املعاملة التمييزية وت ِقل فيها
نسبة تحقيق املناصفة بين الرجال والنساء ،وهو ما دفع بفريقنا إلى
تقديم تعديل حول املادة  4من مشروع القانون حيث يهدف هذا
التعديل إلى تعزيز أعضاء الهيئة بتمثيلية املنظمة املهنية للمشغلين
األكثر تمثيلية نظرا لالرتباط الوثيق بين قضايا املناصفة والتمييز مع
مجال املقاوالت والتشغيل بصفة عامة ،مما سوف يشكل إضافة
نوعية ملجلس الهيئة من خالل طرح كافة املشاكل واملمارسات التمييزية
التي قد تعاني منها العامالت داخل فضاء العمل ،والتفكير الجماعي في
أجل الخروج بتوصيات عملية في هذا الشأن.
السيد الرئيس،
البد أن نشيرإلى أن االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،باعتباره املنظمة
املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية ،قد انخرطت بشكل طوعي وتلقائي
في االلتزام باملبادئ واملعايير الدولية املنظمة لحقوق اإلنسان كما هي
متعارف عليها دوليا ،ومنصوص عليها باملواثيق الدولية واملعاهدات
املصادق عليها من طرف املغرب خاصة تلك الصادرة عن منظمة العمل
الدولية.
وبهذا الخصوص ،يعد انخراط املقاولة املغربية نموذجا لاللتزام
باملقتضيات حقوق اإلنسان املرتبطة بالجانب االجتماعي ،حيث أن
االتحاد العام وبتفاعل مع جميع املقاوالت املنضوية تحت لواءه عمل
على التنزيل السليم للمبادئ املنصوص عليها بمدونة الشغل والقوانين
ذات الصلة والتي تمنع املس بالحياة والصحة والسالمة املهنية وعدم
التمييز بين األجراء على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو االنتماء
النقابي وغيرها من ضروب التمييز.
ِوبناء على كل ما سبق ،فإننا نؤكد دعمنا لهذا املشروع الطموح
وتصويتنا باإليجاب عليه آملين أن يشكل مدخال أساسيا لتعزيز البناء
املؤسساتي الحقوقي ببالدنا.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -7الفريق االشتراكي:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين في
"مشروع قانون رقم  79.14املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال
التمييز" ،هذا املشروع الذي يرجع النضال فيه لعقود من الزمن،
إذ عاشت بالدنا على إيقاع حركة مدنية نسائية وحقوقية ،من أجل
تثبيت مبدأ املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،شاركتها في النضال
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األحزاب الوطنية التقدمية.
اليوم بالدنا تتوفرعلى دستور مبني من حيث مرجعياته ومقتضياته
على املنظومة الحقوقية الكونية في مختلف املجاالت ذات الصلة
بحقوق اإلنسان بشكل عام ،وبحقوق املرأة بشكل خاص ،إذ نص في
الفصل  19على أن يتمتع الرجل واملرأة ،على قدم املساواة ،بالحقوق
والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية ،الواردة في الباب الثاني من الدستور ،وفي مقتضياته األخرى.
كما صادق املغرب على مجموعة من االتفاقيات واملواثيق الدولية،
وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها ،كما نص
هذا الفصل على التزام الدولة بالسعي إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين
الرجال والنساء.
دستور  2011أقر وحسم ،بعيدا عن كل لبس ،في مفهومه
للمساواة ،املتمثل بمبدأ املناصفة ،كما حسم في بعدها الجوهري من
خالل مناهضته لكافة أشكال التمييز ،وبذلك أعطت بالدنا دليال قويا
على انخراطها الجدي في االلتزام باملواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق
املرأة ،وفي مقدمتها االتفاقية الدولية ملناهضة جميع أشكال التمييزضد
املرأة سيداو.CEDAW
الفصل  164من الدستور أسند إلى الهيئة املكلفة باملناصفة
ومكافحة كل أشكال التمييز ،مهمة السهرعلى احترام الحقوق والحريات
املنصوص عليها في الفصل  ،19مع مراعاة االختصاصات املسندة إلى
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،وإذا كان هذا الفصل قد حدد بشكل
عام صالحيات هذه الهيئة ،فإن كافة األطراف املعنية بالتفعيل السليم
ملضامين هذين الفصلين ،يقع على عاتقها مهام البحث عن الصيغ
الكفيلة بتدقيق اختصاصات وصالحيات هذه الهيئة وتحديد تركيبتها
وتنظيمها ،وفق ما يؤهلها لالطالع بمهامها الدستورية كاملة وفي انسجام
تام مع باقي الهيئات واملؤسسات املعنية باملناصفة ومكافحة كل أشكال
التمييز.
غير أن الحكومة السابقة لم تتعاط إيجابيا مع مجموعة من
التعديالت التي تم اقتراحها من طرف بعض الفرق بمجلس النواب ،لذا
عملنا من جهتنا على تقديم ما رأيناه ضروريا من تعديالت لتجويد هذا
املشروع فتم التأكيد على:
 ضرورة تضمين املشروع للتعريفات األساسية التي سوف تحددمجال عمل هذه الهيئة ،واملقتبسة أساسا من االتفاقيات الدولية التي
صادق عليها املغرب؛
 توضيح االختصاصات بما يميز مجال الحماية عن مجال النهوضبحقوق النساء؛
 تدقيق املقتضيات املتعلقة بتلقي الهيئة للشكايات في مجالاختصاصها؛
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 أهمية انضباط هذه الهيئة ملبادئ باريس ،وخاصة فيما يتصلبطبيعتها وهيكلتها واستقالليتها.
إن طبيعة الهيئة ووظائفها الدستورية يجعالنها تندرج ضمن
املؤسسات الوطنية املحدثة طبقا ملبادئ باريس ،واملتمثلة أساسا
في مبدأي االستقاللية والتعددية ،وهو ما يؤهلها للقيام بمهامها
الرقابية بعيدا عن كل ضغط أو تأثير سلبي أيا كان مصدره ،والتفاعل
اإليجابي مع باقي املؤسسات الوطنية املعنية بسؤال املناصفة ،عالوة
على امتالكها للوسائل التي تجعل منها قوة اقتراحية متقدمة في مجال
املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،سواء على املستوى التشريعي
والتدبيري أو على مستوى بلورة السياسات العمومية واالستراتيجيات
الوطنية والقطاعية ذات الصلة.
ختاما ،نؤكد كفريق كنا في املعارضة أواألغلبية ،على أن الحفاظ على
املكتسبات ومواصلة اإلصالحات التشريعية الكفيلة بحماية وضمان
الحقوق والحريات على قدم املساواة بين الجنسين ،هو نابع من إيماننا
بضرورة مأسسة املساواة واملناصفة في السياسات العمومية طبقا
للدستور واالتفاقيات الدولية ذات الصلة ،كل ذلك يتطلب مزيدا من
اليقظة والتنسيق بين الحركة النسائية ومكونات الصف الديمقراطي
والحداثي ،من أجل الحرص على التفعيل السليم ملقتضيات الدستور
في احترام تام لفلسفته وتأويله الديمقراطي ،ألننا مقتنعون بأن
التوجه نحو املناصفة هو توجه نحو الحداثة والديمقراطية وكل عرقلة
للمناصفة هو في حد ذاته مناهضة للحداثة والديمقراطية ،ولذلك فإن
رهان املناصفة ال ينبغي اختزاله في كونه قضية مرتبطة بالنساء فقط،
بقدرما هو رهان مجتمعي بامتياز.
السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -8فريق االتحاد املغربي للشغل:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أتشرف بأن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد املغربي للشغل
من أجل مناقشة مشروع قانون رقم  79.14يتعلق بإحداث «هيئة
للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز» ونعتبر في تنظيمنا النقابي
أن إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز كان مطلبا
استعجاليا للحركة النسائية والحركة الحقوقية إلى أن تمت دسترته
سنة ،2011من خالل مجموعة من الفصول :الفصل 19و الفصل159
والفصل  ،164وشكل هذا املوضوع محط نقاشات وتقارير وطنية
ومذكرات مطلبية تضمنت العديد من االقتراحات والتصورات أجمعت
في مجملها من أجل هدف واحد هو أن يسمح مشروع القانون بخلق
هيئة مستقلة وقوية ،ذات اختصاصات وازنة وناجعة.
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للتوازن بين مختلف السلط والتعددية املطلوب توفرهما في تأسيس
هيئة لها مهام من هذا الحجم ،ومرورا باختصاصات وصالحيات يجب أن
تكون واسعة لتجعل منها هيئة قوية قادرة على ان تلعب األدواراملوكولة
لها دستوريا ،وذلك بتمكين الهيئة من صالحيات شبه قضائية في مجال
الحماية ضد أشكال التمييز ،من خالل تمتعها بالحق في الولوج إلى
املعلومة والبحث والتحقيق باإلضافة إلى صالحية التقا�ضي واالنتصاب
ً
ً
كطرف مدني في القضايا التي تتضمن ميزا جنسيا ،وفق مقاربة شمولية
ومنظور متكامل ومندمج لنظام وطني لحماية حقوق اإلنسان يجمع بين
مؤسسات وطنية للحماية والنهوض وبين الهيئات املوكول لها النهوض
بالتنمية البشرية واملستدامة والديمقراطية التشاركية ،والهيئات
القضائية ،حيث يكون بين كل هذه الهيئات واملؤسسات تكامل في املهام
واالختصاصات عبر آليات قانونية ومؤسساتية ،دون أن يكون لذلك
تداخل أو تجاوز ،بما يضمن حماية حقوق وحريات األفراد الفردية
والجماعية.

لقد جاء التنصيص الدستوري على هيئة املناصفة في سياق
سيا�سي وحقوقي تم فيه االعتراف بكون قضايا املساواة واملناصفة
خيارا استراتيجيا ال محيد عنه لبناء دولة حديثة ديمقراطية ورهانا
لرفع تحدي التنمية وتحقيق املساواة والعدالة االجتماعية ،وبناء عليه
أطلقت بالدنا مسلسل مأسسة الحقوق اإلنسانية للنساء ،وإحقاق
حقوقها السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية ،منذ مراجعة مدونة األسرة التي عملت على تكسير ثقافة
وعالقات اجتماعية بطريركية مبنية على سيادة السلطة الذكورية
واملوروثة تاريخية ،وهو نفس االتجاه الذي تمت فيه مراجعة العديد
من القوانين التي كانت تتضمن حيفا وتمييزا بين الرجل واملرأة بسبب
الجنس (قانون الجنسية ،مدونة القانون الجنائي ،وإدخال ميزانية
النوع في قوانين املالية )...في إطار املالءمة مع التزامات املغرب الدولية،
إلى جانب مبادرة رفع كل التحفظات عن اتفاقية "القضاء على كل
أشكال التمييز ضد املرأة" والتوقيع على البروتوكول امللحق بها .وهي
كلها مؤشرات أوضحت بامللموس اإلرادة السياسية لبالدنا في رفع كل
أشكال الحيف والتمييز عن النساء.وااللتزام اإليجابي للدولة بالسعي
إلى تحقيق املناصفة بين الرجال والنساء ،ليس فقط على املستويين
التشريعي والتنظيمي بل أيضا في وضع السياسات العمومية وخلق
تدابير وآليات تترجم هذه اإلرادة ،ومن خالل توفير وسيلة عمل خاصة
من أجل إقراراملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،إال أن الحكومة لم
تأول الغايات واألهداف الدستورية لصالح حقوق النساء ،ولم تستثمر
السياق السيا�سي والتراكم الحقوقي الذي جاء نتيجة نضاالت الحركة
النسائية والحقوقية والنقابية ،بل على العكس ،فقد سجلنا تراجعا
كبيرا لهذه الحكومة عن هذه الغايات واألهداف من خالل العديد من
مشاريع القوانين التي تم اعتبارها والدعاية لها على أنها تفعيل ملضامين
دستور  2011وتنفيذ لاللتزامات املغرب الدولية ،في حين هي محاولة
إلفراغ املضامين الدستورية من محتواها عبر مشاريع قوانين بعيدة
كل البعد عن فلسفة وروح الدستور ،كما هو الحال بالنسبة ملشروع
قانون إحداث هيئة اإلنصاف واملصالحة الذي لم تحترم فيه املبادئ
الدولية املؤطرة للمؤسسات الوطنية ،خاصة ما يتعلق باختصاصات
الهيئة وتأليفها وضمانات استقالليتها .كما لم تعتمد الحكومة في وضعه
على املقاربة التشاركية الحقيقية ،ولم تتم مراعاة كل املالحظات
واالقتراحات التي تقدمت بها مختلف الهيئات واملؤسسات الوطنيات
وممثلي املجتمع املدني الذي حظيت أدواره باعتراف دستوري.

السيد الرئيس،
من خالل دراستنا ملشروع القانون يتضح أنه يتضمن العديد من
نقط القوة من قبيل:

السيد الرئيس،
إن خلق هيئة في مستوى املتطلبات الدستورية واالنتظارات
الحقوقية بوصفها هيئة متخصصة في الحماية ومكافحة التمييز عل
أساس الجنس ال يمكن تحقيقه إال بناء على فلسفة ومرجعية حقوقية
تحكم مشروع القانون بأكمله ،بدءا بالتعاريف واملفاهيم التي يتأسس
عليها املشروع وانتهاء بتركيبة وشروط التعيين في تشكيلة الهيئة ضمانا

 أن مشروع القانون يخول الهيئة صالحية واسعة في مجال اإلحالةالذاتية ،حيث ينص على أن هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
يمكنها أن تبادر تلقائيا إلى إبداء رأيها حول مشاريع القوانين أو املراسيم.
ويمكنها أيضا أن تبدي رأيها ،بطلب من أحد مجل�سي البرملان ،في مشاريع
أو مقترحات القوانين؛
 أن من صالحيات الهيئة أيضا أن ّتقدم ،بمبادرة منها ،مقترحات أو

إن خلق هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ال يهم
النساء وحقوقهن فقط بقدر ما يهم املسار الديمقراطي بكاملها في
بالدنا ،وامتحان حقيقي ملدى استمرارية وتفعيل اإلرادة السياسية في
هذا الخيار .وبالتالي يجب ان يتم بناء على تصورات وتوصيات معيارية
ومؤسساتية .وإذا كان هناك إجماع بين كل املعنيين والفاعلين واملهتمين
على مشروعية هذه املؤسسة ،وضرورتها امللحة إال أن مدى فعاليتها
ونجاعتها وقوة تأثيرها رهين بمدى التوافق الحاصل في وضع هذا القانون
واملناهج املعتمدة في إعداده والقواعد التي تم االحتكام إليها .ثم طبيعة
املضامين التشريعية املمنوحة لها وفقه .كما يظل رهينا باملوارد املالية
والبشرية التي ستوضع رهن إشارتها في مجال إعمال اليقظة والبحث
واإلنصات والتحليل ،وأيضا بقدرتها على تحقيق التوافق بين أعضائها،
وقدرتها على التفاعل واملبادرة .وعلى جمع املعلومات وتحليلها ،وولوجها
إلى املعطيات الداخلة في مجال اختصاصاتها ،ومدى ّ
تمتعها بسلطة
البحث والتق�صي ،والقدرة على التحسيس والتوعية من أجل تغيير
املقاربات واملنهجيات والسلوكات والتصورات التي تراكمت وشرعنت
للتمييزاملبني على الجنس.
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توصيات "بهدف تعزيزقيم املساواة واملناصفة وعدم التمييز ،وتكريسها
وإشاعتها ،مما يمكن الهيئة من أن تضطلع بدورها املؤسساتي كقوة
اقتراحية من أجل النهوض بمبادئ املساواة واملناصفة وعدم التمييز؛

املعيارية أو العالقات فيما بينها .إذ يورد مشروع القانون مفاهيم
"املساواة" و"املناصفة" و"عدم التمييز" مجتمعة في نفس التراكيب
والسياقات دون أي تمييزبينها؛

 أن مشروع القانون يمنح هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكالالتمييزصالحية تقديم توصيات للحكومة "من أجل مالءمة التشريعات
الوطنية مع معاييراالتفاقيات الدولية؛
 أن مشروع القانون ّيخول هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال

 أن مشروع القانون رقم  79.14املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحةّ
يتصدى لتعريف التمييز ،الذي عرفته املادة
كل أشكال التمييز ،لم
األولى من اتفاقية القضـاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة
 ،1979التي صادق عليها املغرب ونشر مقتضياتها بالجريدة الرسمية
ورفع بشأنها جميع تحفظاته ،على أنـه " :أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد
يتم على أساس الجنس ،ويكون من آثاره أو أغراضه ّ
النيـل من االعتراف
للمرأة ،على أساس تساوي الرجل واملرأة بحقوق اإلنسان والحريات
األساسية في امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
واملدنية ،أوفي أي ميدان آخر ،أوإبطال االعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو
تمتعها بها وممارستها لها ّ
بغض النظر عن حالتها الزوجية" .وبالتالي كان
على املشروع تحديد مفهوم التمييز ،تفاديا ألي تأويالت سلبية لطبيعة
العالقة بين الرجل واملرأة؛
َّ
ومفصلة
 أن مشروع القانون يستعرض بكيفية وافيةُ
ُ
إسنادها إلى هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال
االختصاصات امل َزمع

التمييز مهمة قياس درجة االلتزام بمدى باحترام مبادئ املساواة
واملناصفة وعدم التمييزفي مختلف مجاالت الحياة العامة؛
 أن الهيئة يسند إليها ،حسب مشروع القانون ،مهمة "تقييماملجهودات التي تبذلها الدولة ومختلف الهيئات واملؤسسات بالقطاعين
العام والخاص في مجال تحقيق مبادئ املساواة واملناصفة وعدم
التمييز".
باملقابل ،فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نسجل على مشروع
القانون املالحظات التالية:
 إفراغ مشروع الهيئة من صالحيات املؤسسات الوطنية املتضمنةضمن مبادئ باريس ،وتقييد أدوارها واختزال مهامها في آلية استشارية
أو إحالة ذاتية دون صالحيات شبه قضائية؛
 غياب ديباجة تؤطراملشروع تستند على املرجعية الكونية للحقوقاإلنسانية للنساء التي نص الدستور على سموها ،واملرجعية الدستورية
في هذا الشأن التي تؤكد على منطلقات الهيئة وأهدافها وأدوارها؛
 عدم استقاللية الهيئة وعدم تمتيعها بالشخصية االعتبارية التيمن شأنها تقوية أدوارها باعتبارها ذات والية خاصة؛
 ضعف تركيبة الهيئة التي تتميز باختالل التوازن بين سلطالتعيين ،بين تلك املمنوحة لرئيس الحكومة على حساب السلط
الدستورية األخرى (امللك والبرملان) وبين ممثلي الدولة وممثلي املجتمع
إضافة إلى كون أغلبية األعضاء من ممثلي املؤسسات الرسمية الدولة،
مما يفقدها صفة االستقاللية؛
 أن الهيكلة الواردة في مشروع القانون ،اتخذت طابعا مركزياصرفا ،وهو ما يتناقض مع خيارالجهوية املوسعة الذي اعتمدته بالدنا،
ويحد من نجاعة وفعالية الهيئة التي يفترض فيها أن تشتغل عن قرب
عبرآليات جهوية أو محلية؛
 استعمال مشروع القانون مفاهيم عامة وفضفاضة ال تتضمنالتزام قانوني مثل كلمة "التشجيع على" ضمن مهام هيئة لها اختصاصات
دستورية ومهام وطنية ،وليس مكون من مكونات املجتمع املدني؛
َ
مختصرا ملفاهيم املساواة
 -ال يتضمن مشروع القانون تعريفا ولو

وعدم التمييز واملناصفة ،سواء على مستوى محتواها أو تراتبيتها

التمييز ،باعتبارها مهاما يضطلع بها في مجال االستشارة والتحليل
والتكوين والنشر ،ولكنه في املقابل ،ال ينيط بها صالحيات محددة في
مجال الحماية ضد أشكال التمييز؛
 ال يشيراملشروع إلى التمييزالذي تتعرض له النساء داخل العالقاتاملهنية والفضاءات الشغلية والتي يسجل فيها ارتفاع مهول في ممارسة
كل أشكال التمييزضد املرأة .حيث لم تتم اإلشارة إلى االتفاقية رقم 111
( )1958املتعلقة بالتمييزفي العمل واملهنة ،واالتفاقية رقم )1951( 110
بشأن املساواة في األجور .كما لم يتم التنصيص صراحة على أن تكون
من بين صالحيات الهيئة تتبع مالءمة التشريعات والتدابير التنظيمية
الوطنية ،واملمارسات اإلدارية ،والعالقات املهنية في الوظيفة العمومية
وفي القطاعين العام والخاص ،مع املقتضيات املعيارية الكونية في مجال
عدم التمييز ،املنصوص عليها في االتفاقيات األساسية الستة األخرى
ملنظمة العمل الدولية ،وهي :االتفاقية رقم  )1948( 87حول الحرية
النقابية ،واالتفاقية رقم  )1949( 98املتعلقة بالحق في التفاوض
الجماعي ،واالتفاقية رقم  )1973( 138بشأن الحد األدنى لسن
العمل ،واالتفاقية رقم  )1999( 182حول أسوأ أشكال عمل األطفال،
واالتفاقية رقم  )1930( 29حول العمل الجبري ،واالتفاقية رقم 105
( )1957حول إلغاء العمل الجبري ،على أن تعمل أيضا ،عند االقتضاء،
على إصدارتوصيات بصدد هذه املالءمة.
لذلك ،فإننا سنصوت على نص املشروع بالرفض.

 -9مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:
السيد الرئيس،
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السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السادة والسيدات املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل ملناقشة مشروع قانون رقم  79.14يتعلـق بهيئة املناصفة
ومكافحة كل أشكال التمييز.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السادة والسيدات املستشارين املحترمين،
ال بد أن نشيرإلى أن إخراج هذا القانون إلى حيزالوجود هو ،في حقيقة
األمر ،ثمرة للجهود التي خاضتها الحركة النسائية املغربية ومختلف
الهيئات املدنية والنقابية والسياسية والفكرية التقدمية؛ علما أن هذا
املشروع قد طال انتظاره وعرف تأخرا كبيرا بحيث كنا ننتظر صادقين
أن يسفرهذا التأخيرعن ثمرة تر�ضي ،على األقل ،الغالبية من األطراف
الفاعلة على مستوى النهوض بوضعية املرأة وحماية حقوقها وصيانة
مكتسباتها ،ومعنا سائر القوى الحية في هذه البالد ،لكن أفق انتظارنا
كان مجرد حلم جميل سرعان ما تكسر على صخرة حقيقة الفلسفة
النكوصية واملحافظة لهذه الحكومة.
وفي نفس السياق ،فقد أسس ّ
املشرع الدستوري ،من خالل الفصل

 ،19ملنهجية التدرج حين استعمل بشكل واضح مفردة "السعي" ،غيرأن
معنى ذلك ال ينبغي أن يفهم من ورائه اإلمعان في هدر املزيد من الوقت
ضدا على الجهود الحثيثة التي بذلتها وال تزال الحركة النسائية لتثبيت
مبدأي املساواة واملناصفة في مجتمعنا؛ فضال عن الحاجة امللحة
إلعمال املقتضيات الدستورية خاصة الفصل  19منها ،بما يجعلنا
نؤسس ملقاربة نوع حقيقية طامحة إلى بلورة وتطويرسياسات عمومية
بوسعها اجتثاث كافة املمارسات املاضوية العتيقة املكرسة لدونية
املرأة.
ويستفاد من هذه املقتضيات كذلك أن الدستور ينص ،من جهة،
على االلتزام اإليجابي للدولة بالسعي إلى تحقيق املناصفة بين الرجال
والنساء ،وهو ما يتطلب على املستويين التشريعي والتنظيمي وفي
السياسات العمومية تدابيروآليات لترجمة سعي الدولة إلى تحقيق هذا
االلتزام اإليجابي ،وبعبارة أخرى فإن طبيعة االلتزام هنا تنصب أساسا
على اآلليات واملسارات ،ويستفاد أيضا من عبارة "لهذه الغاية" الواردة
في الفصل  19أن للهيئة والية خاصة تتعلق بالحماية ومناهضة التمييز
املبني على أساس الجنس.
وهكذا فإن أي قانون يتعلق باختصاصات وصالحيات وتأليف الهيئة
يكون في مستوى املتطلبات الدستورية ومحترما للطبيعة الدستورية
لهذه املؤسسة بوصفها هيئة متخصصة في الحماية ومكافحة التمييز
عل أساس الجنس والوقاية منه يتطلب هيكلة اختصاصات الهيئة
حول مجال الحماية ومكافحة التمييز من جهة وحول االختصاصات
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األخرى ذات العالقة بالنهوض بمكافحة التمييزعلى أساس الجنس ،من
جهة ثانية.
إن هذا التصور يتجاوز بطبيعة الحال مجرد دراسة الشكايات
وإحالتها ،ليشمل بشكل خاص التحقيق لدى املؤسسات العمومية
الخاصة والهيئات األخرى املنشأة ،في حاالت التمييز من قبل وكالء
مختصين ومعتمدين لهذه املهمة من قبل الهيئة؛ وكذا تمتيع هذه
األخيرة بصالحية التصدي التلقائي لحاالت التمييز.
في هذا الصدد ،فقد حرصنا على ضرورة إبداء حسن النية والتعاون
ألجل إخراج قانون لهذه الهيئة في مستوى التطلعات التي تنشدها القوى
الحية ببالدنا ،فبادرنا إلى تقديم أفكار ومقترحات وتقدمنا بتعديالت
كان الهدف منها تجويد النص الذي أكدنا على إيجابيته وأهميته منذ
الوهلة األولى.
أما فيما يتعلق باملقاربة التشاركية ،فإن الحكومة قد أسهبت في ذكر
مزايا اللجنة العلمية التي تم تنصيبها بهذا الخصوص وكذا العدد الكبير
من الهيئات واملؤسسات التي تم االنفتاح عليها واالستشارة معها ،بيد
أنه ال بد من التأكيد على أن عدم األخذ بآراء ومالحظات هذه الهيئات،
وتضمينها في هذا املشروع ،يفرغ مبدأ املقاربة التشاركية من مدلوله
الحقيقي؛ ولعل ذلك ما أكدته بالفعل مجموعة من الهيئات التي عبرت،
سواء أثناء استقبالنا لها في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
أو في مختلف وسائل اإلعالم الوطنية ،إذ عبرت بصراحة عن تذمرها،
مما ورد في النسخة النهائية من مشروع القانون املعروضة على أنظار
مجلسنا املوقر.
ومن جهة ثانية ،نبهنا أيضا إلى ضرورة وأهمية مالءمة اختصاصات
هذه الهيئة مع مبادئ باريس ،في انسجام تام مع مطلب الحركة النسائية
التقدمية وكذا املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،بيد أن ذلك كله
اصطدم ،في الواقع ،بالعقلية الفكرية لواضعي املشروع ،وهي عقلية
متوجسة من كل ما هو حداثي وديمقراطي.
وتبعا لذلك ،فإنه بالرغم من تضمن املشروع لعدة صالحيات،
إال أن هذه األخيرة ال نعثر بينها على ما ينص على مبدأ الحماية ،األمر
الذي يدخلها في دائرة الهيئات االستشارية وينزع عنها صفتها التقريرية،
ألن الحماية تستدعي ـ بعد الرصد والتتبع والتحري واستنفاذ مسطرة
الوساطة ـ إحالة امللفات على القضاء ،وهو األمرالذي ترفضه الحكومة
بصراحة وبمسوغات ومبررات مبهمة ،ناهيك عن تغييب املشروع
لديباجة مؤطرة لهذا النص وللتعريفات الضرورية التي كان من املمكن
أن تشكل مفاتيح أساسية ومتوافق عليها لفهم وفك شفرات الكثير من
املضامين الواردة في هذا النص بصورة ملتبسة ،من قبيل املقصود من
مفهوم التمييزعلى سبيل املثال ال الحصر.
وفي ذات السياق ،دعونا أيضا ألن تكون لهذه الهيئة امتدادات
جهوية ،تكريسا للمقت�ضى الدستوري الذي ينص على تفعيل الجهوية
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املتقدمة ،وتشجيعا على بلورة استراتيجيات عمل تراعي التعدد والتنوع
الذي يسم مجتمعنا بهذا الخصوص؛ فضال عن تركيبة الهيئة التي
حكمتها توجهات وحسابات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ضيقة.
وفي جميع الحاالت فإن العمل املستقبلي لهيئة املناصفة ومكافحة
كل أشكال التمييزتتطلب ترتيبات مسطرية على مستوى قانون املسطرة
الجنائية من أجل اعتبار نتائج اختبارات التمييز في إطار نظام وسائل
اإلثبات .علما أن تقنية اختبارات التمييز ،التي يجب أن يقوم بها أعوان
مكلفون من طرف الهيئة ،تستهدف البرهنة على وجود سلوك أو وضعية
تمييزية محتملة.
وضمن نفس املنطق يبدو ،بما أن األمر يتعلق بهيئة يعتبر تأليفها
محدود العدد ويفترض أن تكون مرتكزة على الخبرة ،فان من الضروري
أن يتجه التفكير إلى االبتعاد عن منطق التمثيلية الذي يميز مؤسسات
هيئات النهوض بالتنمية البشرية واملستدامة والديمقراطية.
من جهة أخرى ،فإن املستخدمون بالهيئة ،يجب أن تخضع عقود
توظيفهم ملقتضيات ملدونة الشغل تفاديا ألي تجاوزات في حقهم.
وبناء على كل ما سبق ،وبالنظر إلى الجدل الواسع والتذمر الكبير
الذي أثاره طرح هذا املشروع ،فإنه ال يسعنا إال أن نضم أصواتنا إلى
أصوات كافة هؤالء الذين عبروا صراحة عن عدم رضاهم عن هذا
املشروع ،لذا قررنا التصويت بالرفض على هذا املشروع.
وشكرا.
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بالقطاع الخاص.
إن السمة األساسية التي ميزت هذا املشروع ،هو مواكبته من طرف
مختلف التنظيمات والجمعيات املهنية التي تعنى بالدفاع عن حقوق
املنتمين إليها ،والتي تم إقصاءها من طرف الحكومة خالل مرحلة
إعداد مشروع القانون ،ضدا على مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي
جاء به دستور  ،2011إذ نسجل أن الحكومة الزالت وفية لنهج سابقتها
االنفرادي واإلقصائي في وضع مشاريع القوانين ،وهذا المسناه خالل
تنزيل املخطط التشريعي للحكومة السابقة ،وكذا في كل املشاريع التي
تقدمت بها حكومتكم ،فحتى إن كان هناك حوارأوتواصل ما مع املعنيين
باألمر ،سرعان ما يفاجؤ بمشروع قانون مخالف تماما للتوصيات التي
تقدموا بها ،لدى نستغل الفرصة لننبه الحكومة إلى مراجعة مقاربتها
في إعداد مشاريع القوانين ،وتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية ،حتى
ال نعتبره مجرد شعار رنان رفع في ظرفية محددة لدر الرماد في العيون
وفقط.
السيد الوزير املحترم،
إن هذه التنظيمات والجمعيات املهنية لجأت إلى مجلس املستشارين،
رفعت مطالبها املعادلة واملشروع وقدمت عدد من التعديالت ملتمسة
منا تبنيها والدفاع عنها ،وطبعا انسجاما والدور املنوط بنا وباعتبارنا
ممثلين للشعب املغربي ،ومنا من هو ممثل مباشر لبعض املهنيين ،ما
كان أمام إال تبني مطالبهم وتنقيح تعديالتهم وإضافتها للتعديالت التي
وضعناها والترافع عنها أمامكم.

سادسا :مشروع قانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات
لفائدة املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء
الذين يزاولون نشاطا خاصا:

وبالنظر لألهمية البالغة التي يحظى بها هذا املشروع ،فقد قمنا
بتقديم تعديال مشتركة إلى جانب مجموعة من الفرقاء السياسيين،
وذلك بهدف تجويد مشروع القانون وكذا معالجة جملة من اإلختالالت
التي نراها تتعارض بل تصل حد التناقض مع األهداف األساسية
واملسوغات االجتماعية والحقوقية لهذا النص القانوني.

السيد الرئيس املحترم،
السيدة الوزير املحترم،
السادة املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة للمساهمة
في مناقشة مشروع القانون رقم  ،99.15املتعلق بإحداث نظام
للمعاشات لفائدة املهنيين والعمال واألشخاص غير األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاص.

لقد قمنا بتقديم  38تعديل ،المست مجموعة من الجوانب املهمة
في مشروع القانون ،سواء تلك الهادفة إلى تجويد النص وتقويمه ،أو
الرامية إلى إضافة بعض النقاط التي نراها أساسية وجوهرية ،غير أن
الحكومة وبالرغم من قبولها لبعض التعديالت ،تغاضت عن ما هو
أسا�سي وجوهري ،ولم تتفاعل بالشكل املطلوب حيث عملت على رفض
مجموعة من التعديالت األساسية.

 -1فريق األصالة واملعاصرة:

السيد الوزير املحترم،
أعتقد أننا لن نختلف حول أهمية مشروع القانون رقم 99.15
املتعلق بإحداث نظام أسا�سي للمعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال
املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،والذي
يرمي إلى تمكين املعنيين به من االستفادة من التقاعد باعتباره حق
مشروع لهم ،على غرار فئات املوظفين باإلدارات العمومية واألجراء

السيد الوزير املحترم،
من بين التعديالت األساسية التي عملنا على تقديمها ،هو التعديل
الوارد على املادة  24من مشروع القانون ،والرامي إلى مالءمة سن اإلحالة
على التقاعد املحدد في خمسة وستون  65سنة ،مع القانون رقم 72.14
املتعلق بتحديد السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد املوظفون
واملستخدمون املنخرطون في نظام املعاشات املدنية ،فال يعقل أن يكون
هذا األخير يحدد سن التقاعد في  60سنة مع رفعها تدريجيا لتبلغ 63
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سنة ابتداء من فاتح ينايراملا�ضي ،في حين نجد أن مشروع القانون قيد
الدراسة يحدد السن في  65سنة ،مما يجعلنا أمام تناقض صارخ بين
القانونين ،فهذا أمريبعث فعال عن الحيرة واالستغراب؟؟ واألكثرغرابة
هو أن ترفض الحكومة هذا التعديل دون أنه تقدم تبريرا مقنعا لقرارها.
إضافة إلى ذلك ،أستحضر هنا التعديل الوارد على املادة  32من
مشروع القانون ،والرامي إلى حذف الفقرة األولى ،والتي تق�ضي بأن
الزوج يكتسب حق معاش املتوفى عنهم ،شرط أن يكون الزواج انعقد
قبل الحادث املترتبة عليه وفاة املنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة،
وهذا أمر غير معقول وال يمت للمنطق بالصلة ،فالزوج له الحق في
االستفادة من معاش املتوفى عنهم دون أي قيد أو شرط ،فالفقرة األولى
املطلوب إلغاءها ال أساس لها ،سواء قانوني في مدونة األسرة أو حتى في
الشريعة اإلسالمية.
السيد الوزير املحترم،
لكل االعتبارات سواء التي ذكرتها اآلن أمامكم أو تلك التي أبرزناها
خالل أشغال لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ،املتعلقة
بمشروع القانون قيد الدراسة واملناقشة ،فإننا في فريق األصالة
واملعاصرة قررنا التصويت ضد املشروع لكونه لم يراعي الحد األدنى
من الشروط الواجب توفرها في نظام املعاشات املراد إحداثه.

 -2فريق العدالة والتنمية:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
في إطارمناقشة مشروع قانون رقم 99.15بإحداث نظام للمعاشات
لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا الذي يكت�سي بعدا اجتماعيا مهما ،نستحضر
جميعا األهمية البالغة التي يكتسيها هذا املشروع الذي أر�سى أسس
جديدة للحماية االجتماعية تنضاف إلى املنظومة القائمة اليوم ببالدنا.
هذا التوجه الذي يعد استثمارا في املستقبل للطاقات البشرية التي
ال تتوفر على تغطية اجتماعية ،وهو ما يمثل تثمينا ملجهوداتها ورفعا
إلسهامها في الناتج الداخلي الخام.
إن الجهد املبذول من طرف الحكومة في مجال توسيع االستفادة
من التقاعد لتشمل باقي الشرائح النشيطة ،سيمكن من ترشيد نفقات
الدولة في مجال الصحة والحماية االجتماعية مستقبال ،وسيعطي
إمكانية معرفة مداخيل األشخاص املعنيين من غير األجراء في إطار
قاعدة بيانات أجرية شاملة.
وفي هذا السياق ،البد من اإلشارة إلى مصادقة مجل�سي البرملان على
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مشروع القانون رقم  98.15يتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي
عن املرض الخاص بفئات املهنيين والعمال املستقيلين واألشخاص غير
األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا لالستفادة من الحماية االجتماعية
والتغطية الصحية الذي يعتبر دعامة قانونية بالنسبة ملشروع القانون
املعروض حاليا على أنظارنا للبث فيه باعتبارأن لهما مقتضيات قانونية
مترابطة ،وأن دخولهما حيزالتنفيذ سيكون متزامنا.
ويمكن القول إن إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنيين
والعمال املستقلين واألشخاص غيراألجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
يندرج في صلب إصالح منظومة التقاعد من خالل جعل مسألة توسيع
التغطية لتشمل فئات العمال غيراألجراء كأولوية رئيسية ،وذلك بتوخي
التدرج في تفعيل مضامينه واإللزامية في تطبيقه مع إسناد تدبيرالنظام
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي نظرا للتجربة التي راكمها في هذا
الباب.
من هذا املنطلق ،إننا في فريق العدالة والتنمية وضمنه االتحاد
الوطني للشغل باملغرب ،نثمن املقتضيات التي يتضمنها مشروع قانون
رقم 99.15من خالل نهج خيار اإلصالح الذي يعد مرتكزا أساسيا في
منهج عمل الحكومة وفق ما يلي:
 -1اعتماد مقاربة تشاركية مع الفئات املعنية تستهدف التوافق على
الدخل الجزافي لكل فئة وفق اإلمكانات واألنشطة التي تمارسها؛
 -2إرساء نمط للحكامة وقواعد للتدبيرووضع قواعد وقائية وآليات
تتبع بهدف ضمان التوازنات املالية للنظام وديمومته من خالل توفير
الضمانات الكافية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته اتجاه منخرطيه ضمانا
لحقوقهم .وينبغي اإلشارة في هذا الصدد إلى الجوانب اإليجابية التي
تناولها مشروع القانون الحالي بخصوص مسألة تقييم املعاشات على
أساس نتائج التدبير املالي لنظام املعاشات وإنجاز افتحاصات إكتوارية
لوضعية نظام املعاشات الذي سيكون له بالغ األثر على األوضاع
االجتماعية لهذه الفئات املستهدفة من االستفادة وفق آلية شفافة من
مقايسة للمعاشات املحصل عليها بشكل سنوي؛
 -3اعتماد مشروع القانون مرونة عالية من حيث تبني إلزامية نظام
املعاشات بالنسبة للفئات التي تتوفرعلى دخل تسمح لها بأداء واجبات
االشتراك وجعله اختياريا بالنسبة للفئات التي ال يتجاوز الدخل الجزافي
املطبق عليها مبلغا يحدد بنص تنظيمي يأخذ بعين االعتبار من تحقيق
املكاسب االجتماعية الجديدة والظروف والوضعيات االقتصادية
للفئات الضعيفة.
 -4منح إمكانية رصد حجم القطاع غير املهيكل بخصوص فئة
غير األجراء واملهنيين في االقتصاد الوطني والوقوف على حجم الناتج
الداخلي الخام املتعلق بهذا القطاع وتحديد قاعدة األجور على املستوى
الوطني.
وال يفوتنا بهذه املناسبة التذكير بقناعتنا الراسخة كفريق العدالة
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والتنمية أن تعميم الحماية االجتماعية وتحسين نوعية الحياة ببالدنا
تعتبران من بين أهم املؤشرات األساسية ملالمسة تطورها وتقدمها في
املسارالتنموي الذي تطمح إليه بالدنا.
وفي الختام ،إذا كان مشروع القانون يأتي تتمة ملجهودات الحكومة
السابقة ،فإن حرص كل من الحكومة والبرملان على إخراجه إلى حيز
الوجود والتعامل معه بنفس إيجابي توافقي نظرا ألهميته ،وكذا اعتباره
جزءا من التزامات الحكومة في املجال االجتماعي التي حملها البرنامج
الحكومي يجعلنا ُن ّ
عبر عن دعمنا لكل التدابير التي تعزز صدارة الحماية
االجتماعية ببالدنا لجميع الفئات االجتماعية واملهنية دون حيف أوتمييز
لتدارك القصور املسجل في هذا الباب وتفعيال لألحكام الدستورية التي
تلزم الحكومة بتوفير كافة الوسائل لتحقيق هذه األهداف االجتماعية
لفائدة املواطنين وفق مبدأ املساواة في الولوج باعتبارها تساهم في خلق
الثروة بما يضمن االحترام والتقدير الواجب لهم من خالل حمايتهم من
كل املخاطر وضمان استقرارهم االجتماعي .ولذلك ّ
فإن فريق العدالة
والتنمية يصوت باإليجاب على مشروع القانون رقم  99.15بإحداث
نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غيراألجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 -3مداخلة املستشار السيد محمد البكوري ،باسم فريق
التجمع الوطني لألحرار:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارين،
السيدات والسادة الوزراء،
يشرفني أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار في مناقشة
هذا املشروع الذي ننتظره بفارغ الصبرومعنا شريحة واسعة من املهنيين
واألجراء والعمال املستقلين منهم على الخصوص هيئة األطباء القطاع
الخاص والصيادلة ومختلف املهنيين والتجار والصناع التقليديين،
حيث سيعمل على تعزيز الحماية االجتماعية وتوسيع قاعدتها ،بما
يضمن الحق في الصحة الذي يبقى حقا دستوريا بامتياز ،والذي
سيبقى إحدى الحقوق العاملية واإلنسانية التي نص عليها الدستور في
ديباجته األولى.
السيد الرئيس املحترم،
لقد ساهمنا من موقعنا داخل هذه األغلبية واألغلبية السابقة في
اإلسراع بإخراج هذا القانون ،من خالل العديد من املبادرات التي قمنا
بها لتنظيم يوم درا�سي وعقد لقاءات مباشرة مع املهنيين ،والصناع
واالستماع إلى كل اهتماماتهم وانشغاالتهم من أبرزها ،هذا املشروع
الذي سيبقى في نظرنا قفزة نوعية على درب اإلصالحات االجتماعية
الكبرى املاضية فيها بالدنا لالرتقاء باملنظومة االجتماعية الوطنية.
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السيد الرئيس املحترم،
البد أن أشكر الحكومة في شخص السيد وزير التشغيل الشؤون
االجتماعية السابق ووزير الشغل واإلدماج املنهي الحالي الذين قاموا
بعمل جبار في سبيل التحسيس بأهمية هذا املشروع الذي عملنا من
موقعنا داخل فريق التجمع الوطني لألحرار وشركاءنا في األغلبية على
تقديم تعديالت مشتركة عليه قبلت الحكومة البعض منها وسحبنا
الباقي منها على أمل أن تقوم السلطة التنظيمية بتوضيح النصوص
املضمنة لهذا النص مشيدا في هذا اإلطار بالتجاوب االيجابي للحكومة
مع مقترحاتنا ومقترحات كافة الفرق املمثلة في مجلسنا املوقر.
السيد الرئيس املحترم،
لقد اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركيه رائدة عبر اعتماد مبدأ
التدرج واإللزامية لكي تستفيد الفئات املستهدفة من هذه اإلجراءات
املضمنة في النص مع حرص السلطة الحكومية الوصية على مواكبة
هذا املشروع وتعزيزالخدمات االجتماعية.
وفي األخير ،ال يسعني باسم فريق التجمع الوطني لألحرار إال أن ننوه
بهذا املشروع مبرزين أن االهتمام بالشأن االجتماعي واالرتقاء بخدماته
أصبح أولوية من األولويات ،وال يجب علينا كفرقاء سياسيين املزايدة
فيه طالبا اإلسراع في إخراج كافة املشاريع املرتبطة بالشأن االجتماعي،
فمن موقع املسؤولية نؤكد أننا سنصوت عليه باإليجاب إال أنه وجب
علينا التذكير بأنه ال يمكن لهذا املشروع أن ينجح دون أن تنخرط
فيه كافة القطاعات الحكومية املعنية ،كالفالحة ،الصحة ،التشغيل
والصناعة والتجارة ،والصناعة التقليدية وغيرها من القطاعات املعنية
عبر تأطير وتحسين الفئات املستهدفة خصوصا فيما يتعلق بإشكاالت
تحديد املساهمات الواجبة لضمان االستفادة مما سيساهم في تعزيز
الحماية االجتماعية.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -4فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السيد الرئيس،
أتشرف بأن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب ،بمناسبة مناقشة مشروع قانون رقم  15.99بإحداث نظام
للمعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير
األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والتي تندرج ضمن اختصاص لجنة
املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ،وقبل أن أدخل في صميم
النقاش البد أن أشيد بالجو اإليجابي الذي طبع النقاش على مستوى
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اللجنة أو الجلسة العامة ،وروح املسؤولية التي تحلى بها السيدات
والسادة املستشارين أعضاء اللجنة ،وكذا التفاعل اإليجابي حكومة
وبرملانا في إطار الجواب عن مختلف التساؤالت املثارة من طرف ممثلي
الفرق واملجموعات النيابية بمجلسنا املوقر.
السيد الرئيس املحترم،
يأتي مشروع هذا القانون رقم  15.99بإحداث نظام للمعاشات
لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء
الذين يزاولون نشاطا خاصا ،انسجاما مع اإلصالح االستعجالي لنظام
املعاشات املدنية ،من خالل بلورة نظام أسا�سي للمعاشات لفائدة
فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غيراألجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا.
كما يهدف إلى توسيع االستفادة من التقاعد ليشمل كل شرائح
النشيطين ،حيث تقتصر حاليا االستفادة من هذه التغطية على فئات
األجراء بالقطاعين العمومي والخاص ،حيث يتيح هذا املشروع القانون
استفادة كل شخص ينتمي للفئات املستهدفة من الحق في معاش حين
بلوغه سن اإلحالة على التقاعد ،مع استكمال اإلطار القانوني املتعلق
بمنظومة التقاعد واستجابة لطلبات ملحة ملعظم الفئات املعنية ،مع
تكليف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بتدبير هذا النظام ،نظرا
لتجربته في هذا امليدان وتفاديا لخلق مؤسسة جديدة ،مما سيقلص
من الكلفة املالية لتدبيرأنظمة املعاشات املدنية.
السيد الرئيس املحترم،
وتجدراإلشارة أن النقاش على مستوى اللجنة البرملانية املختصة في
إطارلجنة فرعية ،تركزت حول مسألتين أساسيتين:
أولهما ،طريقة احتساب معاش الشيخوخة وتصفية املعاش وعن
حرمان الشخص سيئ النية من االستفادة منه عقب وقوع حادثة للمؤمن
األصلي ،وإشكالية بدء تاريخ احتساب معاش املتوفى عنهم بسبب عدم
وضوح املقتضيات التشريعية املنظمة لهذه املسألة في مشروع القانون
رقم  99.15السالف الذكر ،وعن إشكالية عدد احتساب املعاش بعدد
األيام بخالف النظام العام للضمان االجتماعي .وعن تخوفات البعض
من فقدان استقاللية القرار بالنسبة ملجلس إدارة الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي باعتباره الهيئة املوكول لها تدبير نظام للمعاشات
لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا في الشق املتعلق بسلطة تغيير نسبة االشتراكات
لالستفادة من املعاش في إطارمشروع القانون الحالي.
وثانيهما ،تمحور حول تخوفات بعض السادة املستشارين
املنضويين تحت لواء املركزيات النقابية من كثرة النصوص التطبيقية
الواردة في مشروع قانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات لفائدة
فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غيراألجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا ،وعن اإلشكاالت التي قد تثار بعد املصادقة على مشروع
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القانون رقم  99.15قيد املصادقة.
السيد الرئيس املحترم،
وفي األخير ،وانسجاما مع موقفنا داخل اللجنة ،فإننا سنصوت على
مشروع القانون رقم  15.99بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات
املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون
نشاطا خاصا باإليجاب.

 -5فريق االتحاد املغربي للشغل:
السيد الرئيس املحترم؛
السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد املغربي للشغل بمناسبة دراسة
مشروع القانون هذا الذي بين أيدينا في الجلسة العامة؛ حيث سبق
للسيد الوزيرأن أوضح على أن الهدف ،من هذا املشروع قانون ()99.15
الذي سبق للجنة أن اطلعت عليه في الوالية الحكومية السابقة هوبلورة
نظام للمعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،وهو يأتي كي يكمل منظومة
الحماية االجتماعية بعد أن تمت املصادقة على الشق املتعلق بالتغطية
الصحية لهذه الفئة مبرزا أن تعميم الحماية االجتماعية وتوسيعها
لتشمل كافة العمال املستقلين غيراألجراء ،كما انه سيمثل قفزة نوعية
على مستوى نظام الحماية االجتماعية في البالد.
وحسب ما جاء في عرض السيد الوزير ،فإن مشروع القانون هذا
سيوفر امتيازات للمعنيين منها معاش الشيخوخة حيث حدد سن
االستحقاق في  65سنة (ويحتسب على أساس مجموع النقط املكتسبة
واملقيدة في الحساب الفردي) ،ويتمكن تصفيته عند بلوغ سن  60سنة.
(وفي هذه الحالة يطبق معامل تخفيض على عدد النقط املكتسبة في
تاريخ التصفية)؛ أو حين بلوغ سن  75سنة على األكثر( ،ويؤدي هذا
التأجيل إلى زيادة عدد النقط بتطبيق معامل زيادة) ،ثم معاش املتوفى
عنهم حيث يستفيد الزوج أوالزوجات بنسبة  %50من معاش املستحق
للمتوفى  %50ملجموع األوالد اليتامى؛لألوالد املتكفل بهم و %50الباقية
شريطة بلوغهم سن أقل من  16سنة أو  21سنة إذا كانوا يتابعون
دراستهم؛أو  18سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا؛وبدون تحديد السن
في حالة عجزتام ومطلق عن العمل بسبب عاهات وذلك طيلة مدة هذه
العاهات.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إن صالح أنظمة التقاعد وبشكل شمولي أصبح يشكل إحدى
القضايا الكبرى ،نظرا ملا للحماية االجتماعية من دور اقتصادي
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واجتماعي ،ليس فقط على مستوى ضمان العيس الكريم ،بل أيضا
على مستوى الدورة االقتصادية ،وكذلك على مستوى االدخار ،وملا
تحتله من مكانة في ضمان االستقراراملجتمعي.

لتنفيذه واإلمكانيات املادية والبشرية املتوفرة لديها حاليا؛ والتي تطالب
بتوفيرها إلنجاح هذا املشروع حفاظا على ديمومته وجودة الخدمات
املقدمة.

ولقد كانت الحركة النقابية املغربية سباقة إلى إثارة أهمية إصالح
أنظمة التقاعد .كما وأننا في االتحاد املغربي للشغل طال انتظارنا
لتفعيل هذا املشروع املجتمعي وتعميم التغطية الصحية والحماية
االجتماعية لفائدة الفئات املخرومة من هذين النظامين (الحماية
االجتماعية والتغطية الصحية).

كما طالبنا الحكومة باإلعالن عن برنامجها فيما يخص النصوص
التطبيقية واملشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات ،وكذلك
مضامين هذه النصوص التطبيقية التي تعتزم إصدارها ألنها تمثل
جوهروروح هذه القوانين التي سنصادق عليها.

كما وسبق لالتحاد املغربي للشغل أن طالب بهذا املشروع منذ عقود
وبالضبط منذ أن بدأت املفاوضات والحوار االجتماعي حول مدونة
الشغل التي رأت النور سنة  ،2004وأكدنا على ذلك أمام جاللة امللك
في مدينة أكادير ،عند التوقيع على قانون التغطية الصحية الخاص
باملوظفين واألجراء.
وعند تقديم هذين املشروعين طالبنا كذلك أن تتم دراستهما في
لجنة مشتركة بين لجنة املالية ولجنة التعليم ،نظرا لترابطهما وتكاملهما،
وال يمكن تعديل أي مشروع منهما دون التأثير والربط باملشروع األخر،
ولكن لألسف لم تتم االستجابة ملطلبنا ،واقترحنا أن تعطى األسبقية في
البرمجة لهذين املشروعين نظرا ألهميتهما واإلجماع الحاصل عليهما من
حيث املبدأ لجميع مكونات مجلس املستشارين.
وأيضا ليتم تعبيد الطريق إلنجاح النقاش حول مشروع إصالح
صناديق التقاعد ،ولكن لم تتم االستجابة ملطلبنا بل تم تأجيل برمجتها
ملدة ستة أشهردون مبرر.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
نظرا لألهمية االجتماعية لهذه املشاريع وتجنبا لالحتقان
الذي عشناه في التجربة السابقة طالبنا في فريق االتحاد املغربي
للشغل ،مكتب املجلس بالشروع في دراسة ومناقشة املشروعين
القانونين(98.15و )99.15في لجنة مشتركة بين لجنة املالية ولجنة
التعليم ،نظرا لتكامل وترابط هذين املشروعين.
وباملوازاة مع ذلك طالبنا الحكومة بالتفاعل االيجابي مع مقترحات
جميع الفرق من أجل تجويد هذين املشروعين .وخصوصا أنه تم
إعدادهما على شكل قانون إطارلتوسيع الحماية االجتماعية والصحية
نظرا لتضمنهما لعدد كبير من النصوص التنظيمية؛ 24نص يخص
التقاعد 14 ،نص يخص التغطية الصحية ،و 38نص تنظيمي .وهوأكثر
بكثيرمما جاء به دستور .2011
إضافة إلى ذلك كله؛ طالبنا بتخصيص الوقت الكافي لالستماع إلى
ٌ
املؤسسة التي أسند إليها تدبيرهذا املشروع بخصوص مدى استعدادها

السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
انطالقا من توصيات الهيئات الدستورية للحكامة واملراقبة
واملجلس األعلى للحسابات واملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
ولجان تق�صي الحقائق فيما يخص صناديق التقاعد واللجنة الوطنية
إلصالح أنظمة التقاعد ،تقدمنا كمجموعة من الفرق واملجموعات،
والتي تضم فريق االستقالل للوحدة والتعادلية ،وفريق األصالة
واملعاصرة ،والفريق االشتراكي ،ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل؛ ب  38مقترح تعديالت من اجل تجويد هذا النص التشريعي،
وتمحورت حول توصيتين مهمتين:
األولى :تخص معالجة مشكلة عدم انسجام أنظمة التقاعد ،بحيث
أن كل نظام من أنظمة التقاعد تؤسس في ظرف خاص ،لفئة معينة
وبإطار قانوني محدد ،وتدبر هذه األنظمة بمقاييس مختلفة ،وصبت
تعديالتنا حول مجموعة من النقط تتجلى أهمها فيما يلي بيانه:
 )1سن االحالة على التقاعد في أفق توحيدها في جميع األنظمة
وانسجام قواعد ومبادئ تسيير مختلف أنظمة التقاعد .خاصة حين
اتضح أنه أصبح في نفس املؤسسة هناك فئة تحال على التقاعد في سن
 60سنة ،وفئة ثانية تحال على التقاعد في سن  63سنة ،فيما الفئة
الثالثة ال يمكنها ذلك إال بعد سن  65سنة؛
 )2توحيد الخدمات املقدمة من طرف صناديق التقاعد فيما
يخص املعاش حيث اقترحنا إضافة معاش الزمانة إلى جانب معاش
الشيخوخة ،وخصوصا أن املنخرط في هذا النظام سوف يتحمل وحده
اشتراكات املشغل واألجير.
وكذلك تماشيا مع جميع النصوص التشريعية والخاصة بأنظمة
التقاعد والتي من خالل الحق في التقاعد تضمن معاش الزمانة
والشيخوخة.
 )1معاش الشيخوخة؛
 )2معاش الزمانة؛
 )3معاش املتوفى عنهم.
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وكذلك املراسيم التي تخص التقاعد وعلى سبيل املثال:
 مرسوم رقم  23( 2.78.624أبريل) الخاص برفع قيمة معاشاتالزمانة والشيخوخة؛
 مرسوم رقم  14( 2.96.318أكتوبر  )1996الخاص بتحديد املبلغاألدنى لرواتب الزمانة والشيخوخة؛
 الظهير الشريف  10( 1.93.29نونبر  )1993املتعلق بالرعايةاالجتماعية لألشخاص املعاقين.
أما املحور الثاني للتعديالت التي تقدمنا بها فهو يتعلق بتوظيف
الودائع واألموال االحتياطية لهذا النظام.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إن أنظمة املعاشات باملغرب تمول أوال من االنخراطات ثم كذلك
من املنتجات املالية لالحتياطيات في صناديق االستثمار ،وتبعا لذلك
فان التوازن املالي لهذه األنظمة وكذلك ديمومتها ليست رهينة بمستوى
االنخراطات فحسب ،لكن كذلك بما ينتج عن توظيف احتياطاتها .ومن
بين التوصيات التي جاءت بها اللجنة الوطنية إلصالح أنظمة التقاعد
نجد أنها تتركزعلى:
 إعادة النظرفي تدبيراالحتياطيات املالية لكل صناديق التقاعد بمايراعي املبادئ األساسية التالية:
 )1املردودية؛
 )2الضمان؛
 )3السيولة؛
 )4املنفعة االقتصادية واالجتماعية.
أما لجنة تق�صي الحقائق فيما يخص التقاعد لسنة  2001والتي
أشارت في الجزء املتعلق بتوظيف الودائع واألموال االحتياطية
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،إلى الضياع املالي والذي قدر
آنذاك ب  10.827مليار درهم ،ال�شيء الذي هدد بالتأكيد التوازنات
املالية للنظام ،وحملت كامل املسؤولية لكل من وزارة املالية ووزارة
التشغيل املخول لهما تحديد سعرالفائدة بقرارمشترك.
كما ينص على ذلك الفصل  30من قانون  1972وذلك نظرا
لسوء استعمال سلطة الوصاية من خالل فرض سعر فائدة منخفض
باملقارنة مع سندات الخزينة العامة.
ولتفعيل هذه التوصيات ،سبق وان تقدمنا بتعديالت أولية في هذا
الباب مماثلة ملا جاء به الظهير الشريف رقم  7( 1.96.106أغسطس
 )1996املتعلق بتنفيذ القانون رقم  43.95القا�ضي بإعادة تنظيم
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الصندوق املغربي للتقاعد وخاصة ما جاء في املادة  14منه.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
فعوض التفاعل االيجابي للحكومة مع التعديالت املقترحة التي
تهدف الى توحيد وانسجام قواعد ومبادئ تسيير مختلف أنظمة
التقاعد وكذلك تحقيق عدالة اجتماعية ومحاربة الهشاشة ،وكذلك
تفعيل توصيات هيئات املراقبة والحكامة وإصالح ما تم إفساده.
إال أن الحكومة فاجأتنا برفضها لهذه التعديالت وبدون أي تبرير،
بل واألكثر من ذلك تفاجئنا بمشروع قانون قدمته الحكومة يفتح
الباب بمصراعيه لكل ما يتعلق بتوظيف الودائع واألموال االحتياطية
واقتناء العقارات للهيئة املدبرة وذلك بمنحها صالحيات واختصاصات
تتناقض مع ما جاءت به النصوص التشريعية الخاصة باملراقبة املالية
للمؤسسات العمومية ،بل كثر من ذلك حيث تفوق اختصاصات وزارة
املالية ذاتها(مشروع قانون رقم  60.16تحدث بموجبه الوكالة املغربية
لتنمية االستثمارات والصادرات).
وهذا ما يجعلنا في فريق االتحاد املغربي للشغل نتساءل حول عدم
تفعيل توصيات هيئات الرقابة والحكامة التي نص عليها دستور،2011
وملاذا الكيل بمكيالين في مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة.

 -6مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:
السيد الرئيس،
السادة والسيدات املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أضع بين أيديكم رأي مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل حول مشروع قانون رقم  99.15بإحداث نظام
للمعاشات لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير
األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويندرج هذا املشروع في سياق توسيع االستفادة من التقاعد لتشمل
كل شرائح النشيطين ،حيث تقتصر حاليا االستفادة من هذه التغطية
على فئات األجراء بالقطاعين العمومي والخاص.
وسيؤدي هذا النظام إلى استفادة كل شخص يزاول نشاطا من الحق
في معاش حين بلوغه سن اإلحالة على التقاعد ،حيث يأتي مشروع هذا
القانون االستجابة لطلبات ملحة ملعظم الفئات املعنية ،وسيتكلف
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بتدبيرالنظام املقترح.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات املستشارين املحترمين،
غير أنه في املقابل يسجل على مشروع القانون عدة استفسارات
ومالحظات واملتمثلة أساسا في:
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 محدودية سلة املنافع خصوصا غياب التعويضات العائليةومعاش الزمانة؛
 غياب مساهمة الدولة وحصر املساهمة في املنخرطين مما يرفعمن قيمة االشتراك؛
 اإلغراق في الرسملة والفردانية وغياب التضامن بين الفئاتواألجيال؛
 كثرة النصوص التنظيمية قد تفرغ القانون من مضمونه؛ اختالف الفئات وأصناف املستفيدين وكثرة املعنيين بالقانون مماسيخلق مشاكل في التدبيروالتحصيل وكذا ديمومة النظام نفسه؛
 ضرورة تطويرهذا النظام في اتجاه الرفع من سلة املنافع والتضامنبين املنخرطين؛
 ضرورة إخراج النصوص التنظيمية في أقرب اآلجال تفاديا لتعثرالنظام؛
 ضرورة التشاور مع املعنيين باألخروالفرقاء االجتماعيين.وشكرا.

سابعا :مشروع قانون  33.17يتعلق بنقل اختصاصات السلطة 
الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة 
النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم
رئاسة النيابة العامة:
 -1الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
بمجلس املستشارين ملناقشة مشروع قانون رقم 33.17يتعلق "بنقل
اختصاصات السلطة الحكومة املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن
قواعد التنظيم رئاسة النيابة العامة في الجلسة العامة .هذا املشروع
الذي جاء لتحقيق املطالب االجتماعية والسياسية واملدنية إلصالح
منظومة العدالة ،ولعل هذا ما حاولت الوثيقة الدستورية لسنة 2011
االستجابة له عن طريق تنظيمها ملقتضيات دستورية مرتبطة بضمان
استقاللية السلطة القضائية ،وما واكب ذلك من إطالق مسلسل
الحوار الوطني إلصالح منظومة العدالة وما عرفته الوالية التشريعية
السابقة من مشاريع قوانين تنظيمية وعادية ،وما صاحبها من نقاش
وتجاذب بين وزارة العدل ومختلف مكونات املجتمع املدني والهيئات
املهنية املعنية بإصالح منظومة العدالة ،حيث تم إصدار القانون
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التنظيمي رقم  100.13املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية،
والقانون التنظيمي رقم  106.13املتعلق بالنظام األسا�سي للسلطة
القضائية ،وما زال مسلسل إصالح منظومة العدالة ينتظر مصادقة
مجلس املستشارين على مشروع قانون رقم  15.38املتعلق بالتنظيم
القضائي.
وفي هذا السياق ،جاء مشروع القانون رقم  33.17موضوع مناقشتنا
اليوم ،الذي يروم نقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل
إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة
العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وبما أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أصبح رئيسا
للنيابة العامة بناء على الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة،
وملا لكل هذه الصالحيات من أثر على الحقوق والحريات األساسية
للمواطنات واملواطنين ،فإن هذا النص يجب أن يحظى بالدراسة
والتحليل الالزمين لضمان التزام هذه املؤسسة بأدوارها القانونية
داخل فلسفة دستورية تنطلق من ضمان الحقوق والحريات ،وربط
املسؤولية باملحاسبة.
السيد الرئيس املحترم،
إن الدراسة املتأنية ملضامين هذا النص ،تجعلنا أمام أهم تساؤل
يمكن طرحه في خضم هذا النقاش القانوني والفقهي الكبير ،هل النيابة
العامة مكون من مكونات املجلس األعلى للسلطة القضائية أم أنها
مؤسسة مستقلة عنه؟ ومدى تطابقها مع الوثيقة الدستورية والقانون
التنظيمي رقم  100.13يتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية
والقانون التنظيمي رقم  106.13يتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة؟
بيد أنه قبل الشروع في إبداء رأينا في هذا الشأن ،ال بد أن نؤكد
أننا في الفريق االستقاللي ،سنساهم في مناقشة هذا املشروع انطالقا
من إيماننا العميق بمسؤوليتنا وحرصنا على إعمال االختصاصات
الدستورية املوكولة للمؤسسة التشريعية بغية تجويد هذا املشروع
وجعل مضامينه أقرب ما تكون إلى املعايير املضمنة في الدستور ،على
ضوء قرارات املجلس الدستوري ذات الصلة.
حيث نعتبرأن هذا النص هو بمثابة لبنة أساس ضمن مسارتوطيد
استقالل السلطة القضائية ،هذه السلطة التي يضمن استقاللها
جاللة امللك نصره هللا.
كما ال يمكن الرجوع إلى الوراء في األمور التي أخذت وقتا هاما في
مناقشتها وتم الحسم فيها دستوريا ،وفي مقدمتها استقالل النيابة
العامة باعتبارها جزءا أصيال من السلطة القضائية عن وزارة العدل،
كما نؤكد على أننا مع توفير كافة اآلليات القانونية واملادية والتقنية
لرئاسة النيابة العامة حتى تتمكن من ممارسة االختصاصات التي
خولها إياها الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.
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إال أن هذا ال يمنع من تسطير بعض املالحظات والتوصيات التي
ارتأينا في الفريق االستقاللي إثارتها إلغناء املناقشة.

واإلداري واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وغيرها من الجرائم
املعترف بها في القانون الدولي.

السيد الرئيس املحترم،
ال شك أن أهم ما يمكن مالحظته على ضوء قراءة هذا النص ،أنه
حرر بشكل استعجالي ،كما تفتقد طريقة إعداده للمقاربة التشاركية،
مما جعله ال يجيب على التساؤالت واإلشكاالت الجوهرية التي يتعين أن
يتضمنها.

كما كنا نود صادقين لو أن هذا املشروع الهام أخذ وقتا كافيا كغيره
من القوانين لدراسته وتحليله بشكل تشاركي ،لتعميق النقاش العام
بما يكفل الحقوق والحريات املنصوص عليها في الدستور ،ولكل هذه
االعتبارات السالفة الذكر ،فإن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
سيصوت باالمتناع على هذا النص القانوني.

إننا ،في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،نعتبر أن النيابة
العامة تشكل مكونا أساسا من مكونات املجلس األعلى للسلطة
القضائية ،على اعتبار أن مقتضيات الدستور الحالي ،ال تسمح بخلق
مؤسسة جديدة منفصلة عن املجلس األعلى للسلطة القضائية ،وذلك
تأسيسا على مبدأ وحدة القضاء ،الذي جاء به الدستور والقانونين
التنظيميين املشار إليهما أعاله ،وأكده املجلس الدستوري في العديد
من قراراته.

 -2فريق األصالة واملعاصرة:

أما فيما يتعلق بمبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة ،ونظرا العتبار هذا
املبدأ الذي أصبح اليوم واقعا يفرض نفسه ومطلب الرأي العام بامتياز،
لذلك ال يمكن استثناء السلطة القضائية برمتها على غرار املتابعة
املجتمعية الجارية لعمل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية،
مادام القانون أسمى تعبيرعن إرادة األمة.
وعلى هذا األساس نؤكد أن مضامين هذا املشروع املخالفة ملضامين
القوانين التنظيمية ذات الصلة ،سوف تؤدي إلى تحلل الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض من مسؤوليته أمام املجلس األعلى للسلطة
القضائية.
السيد الرئيس املحترم،
إننا في الفريق االستقاللي ،نود أن تؤخذ مستقبال بعين االعتبار
بعض التوصيات التي يمكن إجمالها في:
 الحاجة ماسة لقانون لتنظيم مؤسسة النيابة العامة وليس فقطلرئاسة النيابة العامة كما في العديد من التجارب املقارنة ،يحدد بدقة
االختصاصات والعالقات البينية والخارجية للمؤسسة؛
 التأصيل لرقابة حقيقية على رئاسة النيابة العامة وكافة أجهزتها،بعد استقاللها عن السلطة التنفيذية؛
 تحديد طبيعة العالقة التواصلية بين النيابة العامة والرأي العام،خاصة في القضايا ذات الطبيعة العامة؛
 نشر التعليمات الكتابية لرئيس النيابة العامة عبر وسائل اإلعالموباقي مكوناتها بعد رفع السرية عنها ،عبر األجهزة املعلوماتية داخل
املحاكم؛
 -وضع الوسائل القانونية واآلليات الكفيلة بمحاربة الفساد املالي

السيد الرئيس،
من املؤكد أن مشروع القانون املعروض على أنظارنا اليوم يشكل
ال محالة حلقة مهمة في مسار إصالح منظومة العدالة ،الذي كرسته
الوثيقة الدستورية لسنة 2011والتي جاءت استجابة للطلب االجتماعي
والسياسيو املدني على موضوع إصالح منظومة العدالة واستقاللية
السلطة القضائية ،وما واكب ذلك من إطالق مسلسل الحوار الوطني
إلصالح منظومة العدالة ،وما عرفته الوالية التشريعية السابقة من
مشاريع قوانين تنظيمية وعادية ،وما صاحبها من نقاش وتجاذب بين
وزارة العدل والحريات ومختلف مكونات املجتمع املدني والهيئات املهنية
املعنية بإصالح منظومة العدالة ،حيث على امتداد ستة سنوات تم
إصدار القانون التنظيمي رقم  100.13املتعلق باملجلس األعلى للسلطة
القضائية ،والقانون التنظيمي رقم  106.13املتعلق بالنظام األسا�سي
للقضاة ،ومازال مسلسل إصالح منظومة العدالة ينتظر املصادقة على
املشروع قانون رقم  15.38املتعلق بالتنظيم القضائي.
وفي هذا السياق تمت إحالة مشروع القانون رقم  33.17على البرملان
والذي يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة
وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
السيد الرئيس،
إن مبدأ فصل السلط ،يشكل أحد الدعامات األساسية التي تقوم
عليها جل األنظمة الديمقراطية ،بل يعتبر جوهر النظام الديمقراطي،
فال يمكن في الوقت الراهن تصنيف أي نظام سيا�سي ضمن النظم
الديمقراطية إذا لم يأخذ بهذا املبدأ ،لهذه االعتبارات تم التنصيص
في دستور  ،2011على أن نظام الحكم في بالدنا يقوم على مبدأ فصل
السلط.
لذا ،فمن البديهي أن تتعالى األصوات املطالبة بضرورة ضمان
استقاللية القضاء ،باعتباره الجهاز املسؤول عن حماية الحقوق
والحريات ،كما أن التأويل الديمقراطي للنص الدستوري ،يفرض ودون
أدنى شك استقاللية النيابة العامة عن وزارة العدل وعن الحكومة
ككل ،وصحيح أنه يجعل منها قضاء دو ميزة خاصة ،إذ أوكل إليها
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املشرع مهمة السهر على التطبيق السليم للقانون ،وضمان إحقاق
العدالة وحماية الحقوق والحريات األساسية لألفراد ،إضافة إلى دورها
التقليدي في محاربة الجريمة عبر إشرافها على عمل الشرطة القضائية
وتحريكها للمتابعات في حق املخالفين للقانون.
واألكيد أن القراءة املتأنية ملواد الدستور الجديد ،تؤكد بأن وضعية
قضاة النيابة العامة لن تبقى فضاء مطلقا للتعليمات كما كان يشاع
عنه ،وإنما أضحى قضاة النيابة العامة يتمتعون بهامش حرية أكبر ،وال
يتقيدون إال بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي
يتبعون لها حسب منطوق الدستور في فصل  ،110والتي حددها النظام
األسا�سي للقضاة في الوكيل العام للملك بمحكمة النقض حسب املادة
 ،25وهو نفس اتجاه هذا املشروع ،وفي هذا ارتقاء بمؤسسة النيابة
العامة وتحديد طريقة عملها ،إذ أنهم ال يلتزمون في ظل الدستور
الجديد إال بتنفيذ التعليمات شريطة أن تكون تعليمات قانونية وكتابية
وصادرة عن رئاسة النيابة العامة ،وهو ما يعني توجه املشرع الدستوري
بشكل واضح نحو تضييق مجال التعليمات املوجهة إلى قضاة النيابة
العامة بشكل يعزز استقالليتهم ،ويضمن فصال تاما بين عمل النيابة
العامة ،وما يمكن أن يتأثربه أعضاؤها من تعليمات تصدرعن السلطة
التنفيذية في شخص وزيرالعدل.
لكن ،هل فعال مشروع القانون رقم  33.17املتعلق بنقل
اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام
للملك دلى محكمة النقل ،يمكن اعتباره تنزيال سليما للدستور؟ وتفعيال
للمبادئ العامة التي جاء بها الدستور أو أشرنا إليها أعاله؟ أم أنه يذهب
في اتجاه مناقض تماما لفصول الدستور؟
أعتقد أن تشريح مضامين هذا القانون يجب أن يستحضر أحد
أهم األهداف األساسية التي سطرها دستور  ،2011وهو بناء دول
املؤسسات ،هل هذا املشروع يربوا إلى إحداث مؤسسة ستسهر على
حماية وحقوق املواطنين؟ أم أنه يرمي إلى اختزال مؤسسة لها أدوار
جوهرية ومحورية ومرتبط بشكل مباشر ووطيد بالحقوق والحريات
في شخص واحد؟ أعتقد أن هذا األمر مرفوض تماما ومناقض ملبادئ
وتوجهات الدستور.
ورغم أهمية هذا املشروع ،وحساسية القضايا املرتبط به والتي
سيؤطرها ،نجد الحكومة تستعجل إخراجه دون أن يأخذ حقه في
املناقشة داخل البرملان بغرفتيه ،ويعامل معاملة استثنائية ،حيث لم
يخضع للمناقشة داخل مجلسنا سوى مرة واحدة تمت خاللها تقديم
القانون واملناقشة العامة واملناقشة التفصيلية ملواده ،وكان مجلسنا
هذا ،ال يعتبر مؤسسة دستورية وجزء من املؤسسة التشريعية ،بل
مجرد مؤسسة للتسجيل واستكمال شكليات املسطرة التشريعية ،إذ
نلحظ إصرار الحكومة على عدم إدخال أي تعديل حكومي عليه سواء
املقدمة من طرف األغلبية أو املعارضة ،بدعوى قرب انتهاء الدورة
التشريعية ،مما يعد انتقاصا كبيرا من قيمة ودور هذه الغرفة.
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السيد الوزير،
أرجوا أن ال يغيب عن ذهنكم ،أن طبيعة نظامنا الدستوري واضحة
جدا ،فاملغرب لم يخترإعتماد نظام الثنائية البرملانية اعتباطا ،أو فقط
من أجل تأثيث املشهد السيا�سي ،بل إيمانا منعه بالدور الهام الذي
تلعبه الغرفة الثانية في تدعيم املسار الديمقراطي ببالدنا ،واإلضافة
النوعية التي يمكن ان يضيفها املستشارون بالنظر إلى طبيعة الفئات
التي يمثلونها والتجربة التي راكموها في مجاالت نضاالتهم ،وهنا بالذات
تطرح أسئلة كبرى حول عالقات التكامل والتفاعل الواجبة بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية؟
فبالرغم من السياق العام والظروف غيرالعادية وغيرالديمقراطية
التي تبتغي الحكومة أم تمرر فيها هذا القانون ،لن نترك الفرصة تمردون
أن ندلي بمالحظاتنا حوله ،ونسجل موقفنا منه ،لكي يشهد التاريخ عليه،
وتحفظه ذاكرة هذا املجلس ،ألني أكاد أكون متأكد أن هذا املشروع
والذي سيصبح قانونا سيطرح العديد من اإلشكاالت في مستقبل األيام.
فمن حيث الشكل ،أشير إلى أن مشروع قانون موضوع املناقشة،
جاء خارج سياق التصور املعياري الناظم إلصالح العدالة وتعزيز
استقالل السلطة القضائية ،حيث ال تنص عليه الوثيقة الدستورية
لسنة  ،2011وال مخرجات الحوار الوطني إلصالح العدالة ،وال القوانين
التنظيمية ذات الصلة (القانون التنظيمي رقم  100.13املتعلق
باملجلس األعلى للسلطة القضائية /القانون التنظيمي رقم 106.13
املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة).
كما أنه ينحصر في اختصاصات رئيس النيابة العامة فقط ،دون
اختصاصات جهاز النيابة العامة التي متفرقة على مجموعة من
النصوص القانونية أهمها املسطرة الجنائية.
نعتقد أنه حرصا على وحدة السلطة القضائية ،كان من األجدى
تضمين اختصاصات الرئيس ضمن القانون التنظيمي رقم 100.13
املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية ،خصوصا أن السيد الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض عضوا بالصفة باملجلس األعلى
للسلطة القضائية.
كما أنه من خالل القراءة املتأنية ملواد هذا النص القانوني نجده
بمثابة تجميع لبعض املواد املنصوص عليها في القوانين ذات الصلة مما
يفقده جودته ويجعل مقتضياته تكرار لهذه املواد ليس إال ،وهذا ما
يدفعنا في فريق األصالة واملعاصرة إلى التساؤل عن جدوى هذا النص،
بما أنه اقتباس غيرسليم للنصوص ذات الصلة؟؟
أما من حيث املوضوع ،ومن خالل التدقيق في مواد مشروع القانون
نسجل املالحظات التالية:
املادة األولى :والتي يعتبرها مشروع القانون سند قانونيا إلصدار
القانون رقم  ،33.17فهي كما يظهر أنها ال تتضمن إحالة صريحة
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على إصدار قانون يتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد
تنظيمها ،فهذه املقتضيات تكرار ملنطوق املادة  25من القانون
التنظيمي رقم  106.13املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة ،.والتي تبين
بوضوح أن قضاة النيابة العامة يوضعون تحت سلطة ومراقبة الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين.
كما أنها تشخصن رئاسة النيابة العامة ،حيث تعد املرة األولى التي
تجد فيها مؤسسة تتجسد في شخص واحد فقط.
املادة الثانية :نسجل بشأنها نفس املالحظة السابقة ،حول إعادة
نفس املقتضيات املنصوص عليها في املادة  25من القانون التنظيمي
رقم  106.13والتي تق�ضي بحلول الوكيل العام للملك لدى محكمة
النقض محل وزير العدل في ممارسة اختصاصاته في اإلشراف على
النيابة العامة وعلى قضاتها ،وهذه املقتضيات لم تضيف أي جديد
على مستوى االختصاصات القانونية لرئيس النيابة العامة ،والتي
تنظمها فصول املسطرة الجنائية.
املادة الثالثة :تحيل بشكل واضح على املادة  80من القانون التنظيمي
رقم  100.13املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية ،وتعيد حرفيا
كتابة منطوقه ،في الوقت الذي كان من الواجب االكتفاء باإلحالة فقط
على النص األصلي املنصوص عليه في القانون التنظيمي ،من أجل تجويد
النص وتفادي حاالت التكرار بين النصوص ذات الصلة ،خصوصا أن
مقتضيات هذه املادة تعيد فقط تذكيرنا باختصاصات رئيس النيابة
العامة في مجال انتداب القضاة ،ومنطقيا بما أن سلطة إشراف وزير
العدل في مجال رئاسة النيابة العامة انتقلت إلى الوكيل العام للملك
بمحكمة النقض .فهذا االنتقال يشمل كذلك سلطة الوزير في مجال
انتداب قضاة النيابة العامة والتي تشيرإليها املادة  80املحال عليها.
املادة الرابعة :أما في ما يخص مقتضيات املادة الرابعة من مشروع
القانون هذا ،فإن مقتضياتها تمس وحدة السلطة القضائية عبر
إحداث تعدد غير بريئ على مستوى املتدخلين في القرار التنظيمي
القضائي بين املجلس األعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة
من جهة .وتهريبه عن السلطة التشريعية املختصة دستوريا بإصدار
القوانين والقوانين التنظيمية .واالكتفاء بعرض هذا القرار على تأشير
السلطة الحكومية املكلفة باملالية فقط من جهة ثانية.
ختاما ،يؤسفنا أن نعبر لكم عن خيبة أملنا في فريق األصالة
واملعاصرة ،من الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع املؤسسة التشريعية
ككل ومجلس املستشارين على وجه الخصوص ،وتعنتها وإصرارها على
تمريرمشروع القانون دون أخدها بعين االعتباراقتراحات وتعديالت كل
الفرق املمثلة باملجلس على الرغم من أهميتها ،لذلك ،لن نقبل بأي حال
من األحوال ،التبريرات الواهية التي تستند عليها الحكومة من قبيل
ضيق الزمن التشريعي وضرورة اإلسراع بإخراج القانون.
وانسجاما مع مواقفنا املعبر عنها داخل اللجنة ،ال يسعنا إال
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التصويت بالرفض على مقتضيات مشروع القانون املعروض على
أنظارلجنة العدل والتشريع.

 -3فريق العدالة والتنمية:
ِب ْسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السادة والسيدات املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس
املستشارين بالجلسة العامة للتصويت على مشروع قانون رقم 33.17
يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن
قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة ،وهي مناسبة نعبر فيها بكل وضوح
عنموقف فريقنا بخصوص املقتضيات واألحكام التي جاء بها هذا
املشروع قانون ،وذلك لألهمية التي تميزه باعتباره يرتبط بجهاز ذي
مكانة حساسةفي التنظيم القضائي للمملكة ،ولكون صيانة جميع
الحقوق والحريات املكفولة لجميع املواطنات واملواطنين بدون استثناء
مرهونة بأدائه.
وعلى هذا األساس ،استأثر املشروع قانون املتعلق بالنيابة العامة
باهتمام شديد من طرف الرأي العام الوطني .كما عرف نقاشا عميقا
سواء بمجلس النواب أو بمجلس املستشارين ،وهو نقاش صحي
ومحبذ مادامت الدوافع من ورائه تروم تحسين وتجويد مقتضياته
وضمان التأسيس القانوني السليم لبناء سلطة قضائية مستقلة عن
كل التأثيرات ،وهو ما تقتضيه املسؤولية امللقاة على عاتق النواب
واملستشارين باعتبارهم ممثلين لألمة.
وفي هذا اإلطار ،انخرطنا في فريق العدالة والتنمية بكل فعالية
وحيوية من أجل اإلسهام في تصويب ما نراه مستحقا لذلك .ونحن
بذلك نمارس ،كمكون من مكونات البرملان ،املهام الدستورية املنوطة
باملؤسسة التشريعية .وما نود أن نؤكد عليه في هذا الصدد أن الفريق
ال يمكن أن يكون بأي حال من األحوال تابعا تبعية مطلقة للحكومة.
وهو األمر الذي أكد عليه قرار املحكمة الدستورية القا�ضي بوجوب
اقتسام الوقت بين الحكومة والبرملان ،وبوجوب توزيع الحصة الزمنية
املخصصة للبرملان بين األغلبية واملعارضة مؤكدا بذلك أهمية الدور
املنوط باألغلبية ،هذا فضال عن أن دستور اململكة أكد على أن نظام
الحكم يقوم على أحد أهم املبادئ الدستورية وهو مبدأ التوازن بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وعلى هذا األساس ال يتوانى الفريق عن النقد البناء برصد كل
اختالل أو تجاوز والتنبيه اليه والدعوة إلى تصويبه.
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السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
فيما يخص مسألة استقاللية النيابة العامة ،فإن املوقف الذي
عبرنا عنه بكل وضوح خالل مناقشة القانونين التنظيميين للمجلس
األعلى للسلطة القضائية والنظام األسا�سي للقضاة الذي نص في املادة
 25على انتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض ،فكان اعتبار أن املقت�ضى الجديد يناقض
بصراحة التوجه الدستوري القا�ضي بربط املسؤولية باملحاسبة،
واستغربنا توجه البرملان إلى إخراج تنفيذ سياسة عمومية هامة تتعلق
بالسياسة الجنائية من دائرة مراقبته إلى دائرة ال تخضع ألية رقابة أو
محاسبة.
وكما ال يخفى عليكم ،يعتبر جهاز النيابة العامة أساس التكوين
القضائي ،وذلك الرتباطه بكل من قانون املسطرة الجنائية والقانون
الجنائي وبجميع فروع القوانين األخرى التي تنتصب فيها النيابة العامة
كطرف أصلي أو منضم .ويرتبط هذا الجهاز ارتباطا وثيقا باملصلحة
العامة ،وهو بذلك يتوفر على اختصاصات بالغة األهمية من قبيل
اإلشراف الكامل على جميع إجراءات التحري ،باإلضافة إلى تقدير
كفاية االستدالالت ومدى صالحيتها لتكوين قناعة بنسبة الواقعة
لشخص معين ،وتكييفها القانوني ،ثم تحديد نوع اإلجراء املال ِئم لكشف
ً
الحقيقة ،وأخيرا شرعية وسائل التحريات وغاياتها .ومن هذا املنطلق
تعتبرالضامن األسا�سي لصيانة حقوق وحريات األفراد.
غير أن تتبع أداء النيابة العامة خالل اآلونة األخيرة ،أفرز مجموعة
من االختالالت التي تثيرلدينا مخاوف وتوجسات من انحيازها عن مبادئ
النزاهة والحياد التي يقتضيها العمل القضائي برمته .ولعل آخر هذه
االختالالت طريقة التعامل مع املعتقلين في أحداث الحسيمة ،حيث تم
تكييف املتابعات بطريقة جافة ال تستحضر املالءمة الضروريةِ ،وفي
نفس الوقت تجاوز القانون.
وعليه ،عمل فريقنا على إخضاع مقتضيات املشروع قانون لكثير
من التمحيص ،تمخض عنه بلورة مجموعة من التعديالت تنصب
أساسا على ما يلي:
 اعتبار رئاسة النيابة العامة جزءا من املجلس األعلى للسلطةالقضائية وليست جهازا مستقال عن هذا املجلس؛
 التأكيد على وجوب إضافة األوامر والتعليمات الكتابية القانونيةاملوجهة الى قضاة النيابة العامة من طرف الوكيل العام للملك لدى
محكمة النقض ،بصفته رئيسا للنيابة العامة إلى وثائق امللف؛
 استثناء بعض االختصاصات الواردة في قانون املسطرة الجنائيةذات الطبيعة التنفيذية واإلدارية لدى وزير العدل خاصة املنصوص
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عليها في املادتين  20و 1-22من قانون املسطرة الجنائية؛
 التنصيص على تقديم الوكيل العام للملك بصفته رئيسا للنيابةالعامة للتقرير املتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة
أمام اللجنتين املكلفتين بالتشريع بمجل�سي البرملان .وذلك إعماال ملبدأ
ربط املسؤولية باملحاسبة؛
 ضمان استقاللية قضاة النيابة العامة من خالل النص على منعإعطاء األوامر والتعليمات الكتابية القانونية إليهم من أي جهة كانت،
باستثناء الرؤساء التسلسليين ،باإلضافة إلى منع كل تدخل في األبحاث
الجارية أو املساطراملعروضة عليها؛
 اعتبارالقرارات التي يتخذها الوكيل العام للملك بمحكمة النقضبصفته رئيسا للنيابة العامة ،والتي ال تندرج في إطار مهامه القضائية،
قرارات إدارية قابلة للطعن أمام القضاء اإلداري املختص؛
 التنصيص على أنه إذا نسبارتكاب فعل معاقب عليه بوصفهجناية أو جنحة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض أثناء مزاولة
مهامه أو خارجها ،فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر عند
االقتضاء بناء على ملتمسات الرئيس األول لدى محكمة النقض ،أن
يجري التحقيق ثالثة أعضاء من هيئتها.
إن التعديالت التي قدمها فريقنا بمعية مجموعة العمل التقدمي،
تروم باألساس ،كما أسلفنا الذكر ،تجويد النص وتحسينه بما يتناسب
مع املبدأ الدستوري القا�ضي بربط املسؤولية باملحاسبة وبما ينسجم
مع وحدة السلطة القضائية وبما يجنبنا مأزق سلطة قضائية برأسين.
ونسجل في هذا اإلطارتفاعل الحكومة اإليجابي مع بعض التعديالت
املقدمة بمجلس النواب ،غير أننا نعبر عن أسفنا لرفض تلك املقدمة
بلجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بمجلس املستشارين ،بالرغم
من كونها تتأسس على مبررات قوية ومقنعة .كما نتأسف عن عدم
تفاعل الحكومة بإيجابية مع الرأي االستشاري للمجلس الوطني لحقوق
اإلنسان بما يبدد التخوفات والتوجسات الذي عبرنا عنها من أن تحيد
النيابة العامة عن أداء الدور املنوط بها ضمن السلطة القضائية وهو
إقرارالعدالة.
إننا ،وإذ نثيرهذه املالحظات ،نؤكد على التزام فريقنا في إطاراألغلبية
بمساندة الحكومة وفق املبادئ واألعراف التي تؤطر الحياة السياسية،
مع ما يقت�ضي ذلك من دعم للمجهودات واملساعي املبذولة في اتجاه
تحقيق التنمية املنشودة.
وعليه ،سيصوت فريقنا باإليجاب على هذا املشروع قانون آملين
أن يسهم في إقرار نظام قضائي يحقق العدالة التي يطمح إليها جميع
املغاربة.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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 -4الفريق الحركي:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتقدم باسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع قانون رقم
 33.17يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة
وبسن قواعد لتنظيم النيابة العامة.
السيد الرئيس،
بدية البد من التنويه بعمل لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان،
وبالنقاش املسؤول والهادف الذي عرفته أشغال اللجنة ،كما نشيد
بتفاعل السيد وزير العدل مع مالحظات ومداخالت السيدات والسادة
املستشارين ،ونحن في الفريق الحركي نؤكد أن هذا املشروع الهام سيشكل
دعامة إضافية لبناء سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية
والتنفيذية ،تطبيقا ألحكام الظهير املتعلق بتعيين الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقص بصفته رئيسا للنيابة العامة واملسؤول القضائي
األول عن سيرها ،وتنفيذا للتعليمات املولوية السامية بمناسبة انعقاد
املجلس الوزاري بتاريخ  25يونيو  ،2017وهو ما يجسد اإلرادة القوية
للحكومة ملواصلة تنزيل مقتضيات الدستور ال سيما املادتين  110و116
منه واملادة  66من القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعلى للسلطة
القضائية ،وكذا مقتضيات الحوار الوطني إلصالح منظومة العدالة،
وفي مقدمتها تعزيزاستقالل السلطة القضائية.
حضرات السيدات والسادة الحضور،
إن السلطة القضائية تكت�سي أهمية خاصة باعتبارها أهم ضمانة
الحترام حقوق اإلنسان وحماية مصالح األفراد والجماعات ،وسيادة
القانون ،وجعل الجميع سواسية أمام مقتضياته ،فضال عن ما
يترتب عن ذلك من تعزيز الثقة في استقالل ونزاهة القضاء في مجال
تحريك عجلة االقتصاد بشكل فعال ومنتج ،ويساهم في تنشيط وجلب
االستثمارات ،وتحقيق التنمية املنشودة على مختلف املسؤوليات.
غير أن ضمان االستقالل التام والشامل للقضاء ونزاهته وفعاليته
وتحصينه في مواجهة الضغوط واملغريات ،يتطلب سلطة قائمة بذاتها،
وتوفيرالشروط املادية واملعنوية الضرورية لحسن سيرالعمل القضائي،
وتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ األحكام والقرارات القضائية في
مواجهة كل الجهات التي ُيحكم ضدها على قدم املساواة.
ومن هذا املنطلق ،فإنه ال يسعنا في الفريق الحركي إال أن نثمن هذا
املشروع ،على اعتبار أنه استقالل الوكيل العام للملك عن السلطة
التنفيذية سيمكن بلدنا من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية،
وربح رهان التنمية الشاملة واملستدامة.
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السيد الرئيس،
إن هذا املشروع الهام يندرج في إطار اإلصالحات املؤسساتية التي
تعرفها بالدنا ،وهو كذلك نقلة قانونية نوعية في مجال تنزيل مضامين
الدستور وإضافة متقدمة في مجال إصالح منظومة العدالة ببالدنا
وتعزيز استقاللية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية
والتنفيذية.
واعتبارا ملا سلف ذكره ،فإننا في الفريق الحركي نسجل تفاعلنا
اإليجابي مع مضمون مشروع هذا القانون.
وفقا هللا جميعا ملا فيه خيرخدمة لهذا الوطن.
والسالم.

 -5مداخلة املستشار السيد محمد البكوري ،باسم فريق
التجمع الوطني لألحرار:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
أخواتي اخواني املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار ملناقشة هذا
املشروع كما عدله مجلس النواب ووافق عليه ،منوها في هذا اإلطار
بعمل السيد محمد أوجاروزيرالعدل الذي عمل على إتمام هذا اإلنجاز
التشريعي والذي اشتغل عليه سلفه املصطفى الرميد ،حيث يسعى
هذا املشروع الى استكمال النصوص القانونية املؤطرة لالستقاللية
السلطة القضائية ،مشيدا بحنكته وصبره خصوصا بعد النقاش الحاد
الذي طبع مناقشة هذا املشروع من طرف مكونات األغلبية واملعارضة
على السواء في مجلس النواب.
أود أن أؤكد أننا كأغلبية في اجتماعاتنا نحرص على ضرورة احترام
روح االنسجام والتوافق داخل األغلبية ،ونبذ كل ما من شأنه أن يخل
بهذا التضامن الذي يعطي صورة سلبية على عدم انسجام األغلبية
مؤكدين على أن ازدواجية الخطاب ستعمق من ضبابية املشهد
السيا�سي مشددين في نفس السياق على ممارسة أعضاء البرملان لكافة
أدوارهم الدستورية بكل حرية ومسؤولية في انسجام تام مع مواقفهم
السابقة ومواقعهم السياسية ،ووفق الصالحيات املكفولة دستوريا.
هذا املشروع الذي تقدم به السيد وزير العدل يهدف الى نقل
اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ،عبرالدفاع عن الحق
العام والعمل على صيانته ،وتحصينا لدولة الحق والقانون ،كما يهدف
النص الى سن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة ،حيث يتضمن
مقتضيات تخص تحديدا اختصاصات رئاسة النيابة العامة ،في ما
يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها
وممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعوى وممارسة
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الطعون املتعلقة بها ،كما يحدد النص كيفيات تنظيم رئاسة النيابة
العامة كما ينص كذلك على نقل ملكية األرشيف والوثائق وامللفات
املتعلقة باختصاصات النيابة العامة واملوجودة حاليا لدى السلطة
الحكومية املكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة ،وذلك خالفا للعديد
من األنظمة القضائية املقارنة ومنها النموذج الفرن�سي الذي يعتبر
فيه وزير العدل رئيسا للنيابة العامة ويشرف على عملها ،سؤالنا ترى
هل هذا املشروع  .33.17يؤسس ملؤسسة قضائية قادرة على محاربة
الجريمة وممارسة الدعوى العمومية واالستقاللية الحقيقية عن باقي
السلط األخرى والقوى الخفية ومراكز النفوذ التي ترفض االستقالل
الحقيقي للقضاء الجالس والقضاء الواقف–النيابة العامة ؟
إننا نعتبر داخل فريق التجمع الوطني لألحرار أن هذا املشروع يعد
دعامة أساسية وإضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام
الدستور والتوجيهات امللكية السامية والسيما من خالل التنزيل السليم
ملؤسسة رئاسة النيابة العامة بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في
الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون
الحقوق والحريات األساسية للمواطنين.
السيد الرئيس املحترم،
لقد كثرت اإلشاعات وانتشرت األخبارالكاذبة وأصبحت هذه املوضة
صناعة مزدهرة في عصرنا هذا ،إعالم ال يبحث إال عن اإلثارة والتفاهة
بحكم انه اذا زار موقعه االلكتروني أكبر عدد ممكن كانت له مداخيل
اإلشهارأكثر ،وكل هذا على حساب الضميروالشرف املنهي وأخالقياته.
لقد أصبح املجتمع مع كامل األسف ال يهتم باألمور الجادة وال
يدرك مصلحته وال يعي مخاطر هذا التسيب اإلعالمي املسموم الذي ال
يحترم حريات األفراد وحياتهم الشخصية بل يعمد إلى نشر األكاذيب
والقصص املزيفة.
هذه العلة لها انعكاسات خطيرة على املجتمع الذي أصبح يعمد إلى
العنف أكثرمن أي وقت م�ضى انتشرت معه الجرائم التي لم نكن نسمع
بها من قبل حيث تخلى اآلباء عن مسؤولياتهم بسبب صعوبة الحياة،
أقولها صراحة لقد دق ناقوس الخطر فنحن الى الهاوية إذا لم نعد
حساباتنا سنتخلف عن ركب الحضارة ان لم نصلح أنفسنا وحالنا
ولعل خطاب العرش األخير يجعلنا نستفز هممنا ونستفز نفوسنا
وذواتنا وننهض من سباتنا كمسؤولين برملان ،حكومة وأحزاب إلعادة
ترتيب أولوياتنا وبناء أنفسنا من جديد.
لقد اختارت بالدنا وبعد نقاش طويل وعميق أن تستقل النيابة
العامة عن وزارة العدل بمقت�ضى توصيات الحوار الوطني حول إصالح
منظومة العدالة وخاصة التوصية التي تنص عن فصل النيابة العامة
عن السلطة التنفيذية وإسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى
محكمة النقض مع تخويلكم صالحيات إعداد السياسة الجنائية التي
يتم إقرارها من طرف السلطات املختصة.
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وعمل القانونين التنظيميين للمجلس األعلى للسلطة القضائية
والنظام األسا�سي للقضاء على وضع اإلطار القانوني العام لهذه
االستقاللية ،على أن تتولى القوانين العادية التفصيل في باقي
االختصاصات والعالقات البينية بين مكونات النيابة العامة وممارسة
الدعوى العمومية ومراقبة سيرها.
السيد الرئيس املحترم،
مما ال شك فيه أن مشروع القانون رقم  33.17يشكل لبنة من
لبنات بناء القضاء املستقل املف�ضي إلى فك االرتباط بين السلطتين
التنفيذية والقضائية ونقل ما كان للسلطة الحكومية املكلفة بالعدل
من صالحيات الى السلطة القضائية املمثلة في رئاسة النيابة العامة
املجسدة في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،وهو املطلب
األسا�سي الذي كنا ندافع عليه جميعنا كبرملانيين أغلبية ومعارضة ،ولعل
مجلسنا املوقر لشاهد على تلك النقاشات التي لطاملا نادت باستقالل
السلطة القضائية عن باقي السلط على اعتبارها أنها استمرت ونمت
لعقود ولدت آثارا وممارسات مختلفة ومتنوعة على أرض الواقع منها
ما هو سلوكي ومنها ما هو ثقافي ونف�سي وتنظيمي لذا فمن الطبيعي أن
تثير عملية الفصل هذه بعض التخوفات والتساؤالت املشروعة ونحن
نتفهم ونستوعب دوافعها وعلينا جميعا التعبئة ملواجهتها عبر اآلليات
التالية:
 الضمانات التي يقدمها اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسساتيواملتمثلة في املرجعية الدستورية والسيما الفصول  110و 113و،114
وكذا مقتضيات القانون التنظيمي رقم  100.33املتعلق باملجلس األعلى
للسلطة القضائية وخصوصا املادة  110منه وقرار املجلس الدستوري
رقم  991.16بشأن هذه املادة؛
 وكذا القانون التنظيمي رقم  106.13املتعلق بالنظام األسا�سيللقضاة خصوصا املادتين  22و 25منه ،حيث ننتظر مشروع قانون
املسطرة الجنائية ومدونة القانون الجنائي الذي وعد به السيد وزير
العدل مشكورا باحاتهما علينا في أقرب وقت ممكن.
إن هذه االعتبارات مجتمعة ،جعلتنا نناقش هذا املشروع وكلنا ثقة
بأنه سيؤسس الستقاللية قضاة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية،
وذلك بموازاة مع استقاللية قضاة األحكام تحت سلطة رئيس محكمة
النقض وكل ذلك تحت الضمانة الفعلية لجاللة امللك كما ينص على
ذلك الدستور.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
أخواتي إخواني املستشارين املحترمين،
إننا فخورون داخل فريق التجمع الوطني لألحرار ،أن يواصل
السيد محمد أوجار بصفته وزيرا للعدل ،مسيرة إصالح منظومة
العدالة من خالل استكمال الترسانة القانونية ،املؤطرة الستقاللية
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السلطة القضائية على اعتبارأن القضاء العادل هو أساس تقدم األمم
وازدهارها ،وسيبقى ضميرالقا�ضي دائما هو أساس النجاح وان القانون
مهما أحاطه املشرع من الضمانات الكافية سيبقى في نظرنا ،قاصرا عن
تحقيق العدالة املنشودة في غياب الضميرالحي للقا�ضي.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -6فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب،
للمناقشة وإبداء الرأي حول مشروع القانون رقم  33.17يتعلق بنقل
اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم
رئاسة النيابة العامة.
السيد الرئيس،
عرفت بالدنا خالل العشر سنوات األخيرة ارتفاع الطلب االجتماعي
والسيا�سي واملدني على موضوع إصالح منظومة العدالة ،وهو ما حاولت
الوثيقة الدستورية لسنة  2011االستجابة له عبر تنظيمها ملقتضيات
دستورية مرتبطة بضمان استقاللية السلطة القضائية ،وما واكب
ذلك من إطالق مسلسل الحوار الوطني إلصالح منظومة العدالة،
وما عرفته الوالية التشريعية السابقة من مشاريع قوانين تنظيمية
وعادية ،وما صاحبها من نقاش وتجاذب بين وزارة العدل والحريات
ومختلف مكونات املجتمع املدني والهيئات املهنية املعنية بإصالح
منظومة العدالة ،حيث على امتداد ستة سنوات تم إصدار القانون
التنظيمي رقم  100.13املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية،
والقانون التنظيمي رقم  106.13املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة ،وما
زال مسلسل إصالح منظومة العدالة ينتظر مناقشة واملصادقة على
مشروع القانون رقم  38.15املتعلق بالتنظيم القضائي.
وفي هذا السياق تم إحالة مشروع القانون رقم  33.17على البرملان
والذي يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة،
وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة ،حيث يتوخى هذا املشروع
تمكين رئاسة النيابة العامة من اإلطار القانوني وكذا اإلمكانيات املادية
والبشرية والوسائل الالزمة لالضطالع بالدور املنوط بها ،قبل التفعيل
الواقعي لنقل السلطة الرئاسية على قضاة النيابة العامة من وزير
العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ابتداء من  7أكتوبر
.2017
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السيد الرئيس،
اعتبارا لكون هذا املشروع ينشأ مؤسسة قضائية جديدة لم ينص
عليها الدستور وال القوانين التنظيمية املتعلقة بالقضاء ،وهي مؤسسة
ً
الوكيل العام لدى محكمة النقض ،وليس قانونا للنيابة العامة ،حيث
يعمل على تركيز سلطة رئاسة النيابة العامة في شخص الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض ،كما أن مشروع القانون يسند اختصاصات
جديدة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وخصوصا على
مستوى منح استقالل مالي وإداري ملؤسسة النيابة العامة ،وما يرتبط
به من تخصيص اعتماد مالي لرئاسة النيابة العامة في امليزانية العامة
للدولة ،واعتبار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو اآلمر
بالصرف ،فإننا نأمل أن تشكل هذه املؤسسة لبنة إضافية في الجسم
القضائي ببالدنا تعمل على تحقيق األمن القضائي الذي يعتبر من أهم
محددات تحقيق التنمية وتشجيع االستثمار.
السيد الرئيس،
ملا كان جهاز النيابة العامة يعتبر مؤسسة قضائية خاصة مكلفة
بالدفاع عن الحق العام واملمثلة للنظام العام ،واألمينة على مصالح
األفراد والجماعات ،والساهرة على احترام القانون وسيادته ،فان
تطور مفهوم النظام العام حتم ضرورة إيجاد قضاء النيابة العامة
حتى باملحاكم التجارية .حيث تعتبر مؤسسة النيابة العامة صلة وصل
بين املحكمة التجارية واملحيط االقتصادي واالجتماعي لهذه املحاكم.
ففي هذه املجاالت يبرز دور النيابة العامة ،بحيث تعتبر عضوا حتميا
في مساطر معالجة صعوبات املقاولة ،ولها كذلك سلطات استثنائية
بخصوص هذه املساطر على وجه الخصوص ،تحتمها مهمة السهر على
مقتضيات النظام العام االقتصادي.
هكذا ،فكلما بلغ إلى علم النيابة العامة أن مقاولة ما تعاني من
صعوبات تتمثل في التوقف عن دفع الديون املستحقة ،أمكن لها في
إطار الحفاظ على املصلحة العامة االقتصادية أن ترفع عريضة إلى
املحكمة التجارية املختصة محليا ،وذلك من أجل أن تقوم بفتح
املسطرة املناسبة التي يقتضيها هذا الوضع ،كما يحق للنيابة العامة
طلب قفل املسطرة في إطار الشروط التي تنص عليها املادة  635من
مدونة التجارة إذا لم تبق خصوم واجبة األداء أو توفر السنديك على
املبالغ الكافية لتغطية ديون الدائن ،وكذا في حالة استحالة االسمرار
في القيام بعمليات التصفية لعدم كفاية األصول ،ونفس األمر بالنسبة
لتغيرأهداف املخطط.
إذا كان من املتفق عليه اعتبار إحداث جهاز للنيابة العامة أمام
املحاكم التجارية خطوة ايجابية ،ملا لها من دور فعال في مراقبة الحركة
االقتصادية واملالية وأمام تطور مفهوم النظام العام ليشمل النظام
العام االقتصادي واالجتماعي ،فإن هذا التوجه يستوجب تدخل
املشرع املغربي لخلق آليات قانونية ووسائل عمل واضحة املعالم ،بغية
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تيسيروتسهيل عمل النيابة العامة حتى يتسنى لها االضطالع باملهام التي
أسندت لها على أحسن وجه وفي انسب الظروف ،كما يجب خلق نوع
من التواصل والتنسيق بينها وبين نظيرتها لدى املحاكم ذات الوالية
العامة ،وكذا النص على اختصاصات واضحة بخصوص دورها في
الشأن االقتصادي.
وعلى هذا األساس فإننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب
نأمل في أن تعطى لجهاز النيابة العامة لدى املحاكم التجارية األهمية
الالزمة من خالل تعيين القائمين عليها ممن يتوفرون على تكوين يتالءم
ومتطلبات التسيير املقاوالتي ،بما يضمن قدر اإلمكان إنقاذ املقاولة
واستمراريتها.
وفي األخير ،فإننا ننوه بهذا املشروع ونعبرعن تصويتنا باإليجاب على
مضامينه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 -7الفريق االشتراكي:
السيد الرئيس،
لقد شكل ورش إصالح القضاء أحد املحاور األساسية والرئيسية في
مرجعيات وأدبيات حزبنا ،عكسته بيانات ومخرجات مختلف مؤتمرات
واجتماعات ومذكرات حزبنا حول اإلصالحات الدستورية والسياسية
للبلد .وقد أكدنا على أن إقرار العدالة االجتماعية واستقالل القضاء
رهين بإصالح شمولي للعدالة وما يدور في فلكها ،ومرتبط بمدى قدرتنا
على الرفع من أداء السلطة القضائية عبر القطع مع جميع املمارسات
واملظاهر السلبية التي طغت على جهاز العدالة لسنوات كادت أن تؤدي
بالبالد إلى شلل مؤس�سي يضرب في العمق األمن والسلم االجتماعي
واالستقرارالسيا�سي ببالدنا.
ومن دون شك يجمع الكل على أن دستور  2011يعتبر نقلة نوعية
في التاريخ السيا�سي املغربي وبالتالي في جميع املجاالت ،وخاصة في مجال
القضاء الذي يعتبر ركيزة أساسية لقيام الدولة واستمرارها ،وبالتالي
كان من الضروري التعاطي بحكمة مع هذا املوضوع الذي يعتبر ورشا
كبيرا يمكن أن يعطي إضافة نوعية ملسارالعدالة ببالدنا.
ويبقى انشغالنا داخل حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية نابع
من الضمانات الفعلية للتنزيل السليم والديمقراطي للمبادئ املتضمنة
في الدستور ومن ضمنها توطيد دعائم استقالل السلطة القضائية،
كمؤسسة قائمة الذات ،الن استقرار البالد وتحقيق أمنها السيا�سي
واالجتماعي رهين ببناء دولة الحق والقانون ،والقضاء له دور محوري
الم نقل مركزي في بناء هذه الدولة وتحصينها وحمايتها.
ويبقى التحدي األكبر أمامنا اليوم هو مدى قدرتنا على التفعيل
الجيد لهذه القواعد الدستورية.
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السيد الرئيس،
في تقديرينا الخاص يعتبر هذا املشروع انطالقة حقيقة إلصالح
منظومة العدالة في املغرب ،خالفا للزمن الذي هدرته الحكومة السابقة
في االجتماعات املاراطونية على طول وعرض املغرب ،والتي لم تنتج منه
أي �شيء بل حتى خالصات  5سنوات من النقاش لم تقدم رسميا ألي
جهة ولم تنظم الندوة الوطنية التي وعد بها وزير العدل السابق من
جهة أخرى.
وهذا يعني أن كل تلك الندوات لم تنتج أي �شيء يمكن أن تفيد في
تطوير العدالة ،إال ما فرض على القضاء بما سمي بالزمن االفترا�ضي
للبث في أي ملف ،وهي السياسة التي دفعت بالقضاة إلى االهتمام
أكثر بعدد األحكام التي يصدرونها فأصبح عدد األحكام القاضية بعدم
القبول يتجاوز ما كان معروفا في السابق.
بينما مشروع القانون يتكون من  10مواد فقط استطاع أن يخلق
التحول االستراتيجي في األول منذ نشر دستور  ،2011هو التحول الذي
أكدت عليه الكلمة التقديمية لوزيرالعدل حول مشروع القانون والذي
ورد فيها إن مشروع هدا القانون يعد دعامة إضافية لقيام سلطة
قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات امللكية السامية.
وهي إشارة واضحة ملرجعية هذا القانون املحددة في الدستور
وللتوجهات امللكية السامية..
السيد الرئيس،
بناء عليه ،وفي إطار تنزيل إصالح منظومة العدالة بغية تعزيز
استقاللية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور  ،2011وفي سياق
استكمال بناء السلطة القضائية ،وكذلك تنزيال ملقتضيات املادة 25
من القانون التنظيمي رقم  106-13املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة،
نعتبر بأن تحقيق أهداف وغايات استقالل السلطة القضائية ،وتعزيز
استقاللية النيابة العامة بنقل اختصاصات وزير العدل للوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض يتطلب إعمال املداخل التالية لتقوية نظام
مراقبة عمل النيابة العامة في إطارربط املسؤولية باملحاسبة:
 إعمال آلية التفتيش القضائي كاختصاص للمجلس االعلىللسلطة القضائية؛
 تنزيل مسطرة اعمال الضمانة املنصوص عليها في الفقرة  2منالفصل  109من الدستور؛
 الفقرة الثانية من الفصل  110التي تنص على أنه" :يجبعلى قضاة النيابة العامة تطبيق القانون ،كما يتعين عليهم االلتزام
بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها".
 تقييم عمل قضاة النيابة العامة حسب الشروط املنصوص عليهافي الفقرة  4من الفصل  116من الدستور ،التي تنص على أنه "يراعي
املجلس األعلى للسلطة القضائية ،في القضايا التي تهم قضاة النيابة
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العامة ،تقاريرالتقييم املقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها".
قراءة واعية لبنود الدستور تعطي انطباعا واضحا وقويا بأن
وضعية قضاة النيابة العامة قد تغيرت إذ أن هذا الجهاز لم يبق فضاء
مطلقا للتعليمات كما كان شائعا عنه وإنما أضحى قضاة النيابة العامة
يتمتعون بهامش حرية أكبر إذ أصبحوا ال يتقيدون إال بالتعليمات
الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها ،وفي هذا ارتقاء
بمؤسسة النيابة العامة ودسترة لطريقة عملها وتنفيذها للتعليمات
املوجهة إليها ،بل ونوع من الرقابة املسبقة من طرف قضاة النيابة العامة
للتعليمات املوجهة إليهم ،إذ أنهم ال يلتزمون في ظل الدستور الجديد إال
بتنفيذ التعليمات شريطة أن تكون تعليمات صادرة عن السلطة التي
يتبعون لها ،تعليمات كتابية ،وتعليمات قانونية ،وهو ما يعني توجه
املشرع الدستوري بشكل واضح نحو تضييق مجال التعليمات املوجهة
إلى قضاة النيابة العامة بشكل يعزز استقالليتهم ،ويضمن فصال تاما
بين عمل النيابة العامة ،وما يمكن أن يتأثر به أعضاؤها من تعليمات
تصدرعن أي جهة كانت.
وبالرجوع للمشروع املتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية
املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته
رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة؛
مشروع مكون من عشرة مواد ،تتضمن املادة األولى أحكام عامة ،أما
املادتين الثانية والثالثة فتتعرض الختصاصات رئاسة النيابة العامة،
أما املواد من الرابعة إلى السابعة فتعالج تنظيم رئاسة النيابة العامة.
ليتم التطرق في املواد من  8إلى  10إلى املقتضيات الختامية.
التنزيل السليم ملؤسسة رئاسة النيابة العامة يتطلب:
في باب نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل
للوكيل العام للملك بمحكمة النقض ،وابتعادا عن فكرة الحلول ،حلول
الوكيل العام للملك لدى محكمة النفض املعين محل وزيرالعدل ،فإن
املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان تطمح ملراجعة التبعية الرئاسية،
بشكل يمكن الوكالء العاميين للملك بمحاكم االستئناف ووكالء امللك
باملحاكم االبتدائية من التوفرعلى ضمانات االستقاللية في إطاراحترام
الضوابط القانونية وااللتزام بتوجهات السياسة الجنائية .األمر الذي
سيقت�ضي التفصيل في املشروع في طبيعة العالقات بين الوكيل العام
للملك بمحكمة النقض والوكالء العاميين ووكالء امللك .األمر الذي
يقت�ضي تنظيم قاعدة التبعية والتسلسل الرئا�سي وحدوده التي يخضع
لها قضاة النيابة العامة؛
إن نقل رئاسة النيابة العامة من وزيرالعدل إلى الوكيل العام للملك
واالكتفاء بتبادل اإلشراف على الجهاز بين املؤسستين باعتماد نقل
حرفي الختصاصات رجل السياسة إلى رجل القانون سواء على مستوى
جهاز حساس كالنيابة العامة أو بالنسبة الختصاصاته على صعيد
املجلس األعلى للسلطة القضائية لن يؤدي إلى إنجاح التجربة ألن
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اإلصالح الحقيقي لن يتحقق باستقالل منقوص وإنما ال بد من تدعيمه
بخطوات جريئة تضمن إنجاح رهان التغيير في مقدمتها ضمان سيادة
القانون ،وتحديد حاالت إنهاء الوالية في هذا املنصب احتراما ملبدأ
التداول وعد ثبات املنصب القضائي الذي تقره كل املعايير الدولية،
وجوابا عن إشكالية املسؤولية واملحاسبة؛
ضرورة التأكيد في املشروع وبشكل واضح على حتمية التقييد
بالتعليمات الكتابية القانونية في أداء أعضاء النيابة العامة ملهامهم،
بشكل يسمح بتعزيز استقاللية قضاة النيابة العامة ،في إبداء آرائهم
بكل حرية واستقاللية في الجلسات العلنية؛
تمتيع قضاة النيابة العامة بنفس الحصانة ضد النقل والعزل التي
يتمتع بها قضاة األحكام؛
ضرورة تضمن املشروع ملسألة نقل اإلشراف الكلي على الضابطة
القضائية إلى سلطة النيابة العامة ،وجعلها من أجهزة السلطة
القضائية؛
إحداث لجنة الحكماء املكونة من الوكالء العامين للملك للدوائر
القضائية املصنفة ،تدارمن لدن الوكيل العام للملك بمحكمة النقض
يخول لها تتبع موجهات السياسة الجنائية والسهرعلى تنفيذها.
إن إنجاح تجربة فك االرتباط بين النيابة العامة ووزارة العدل
تجسيدا ملبدأ فصل السلط يستدعي بالضرورة مراجعة شمولية
للمقتضيات التي تكرس تبعية السلطة القضائية ألي سلطة أخرى
كيفما كانت ،عبر أوال ضمان استقاللها اإلداري واملالي ،غير أن تجسيد
االستقاللية يتطلب إعمال مقاربة تشاركية تقف على تحديات إنجاح
التجربة ،مما وجب معه القول بحكم الرهان واألهمية بأن املشروع في
حاجة للنقاش الجماعي بين كل الفعاليات الحقوقية واملهنية.

 -8فريق االتحاد املغربي للشغل:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أتدخل باسم فريق االتحاد املغربي للشغل من أجل مناقشة
مشروع قانون رقم  33.17يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية
املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته
رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.هذا
املشروع الذي نعتبره في فريقنا مشروعا ذا أهمية قصوى؛ باعتباره
دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق ما تنص عليه أحكام
الدستور من خالل التنزيل السليم ملؤسسة رئاسة النيابة العامة ،من
أجل تثمين الجهود الرامية الى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام
العام وسالمة ممتلكات وأرواح املواطنين وصون حقوقهم وحرياتهم
األساسية.
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وإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نغتنم هذه الفرصة لفتح
حوار مباشر حول هذه املؤسسة من أجل إغناء هذا املشروع من خالل
مالحظاتنا واقتراحاتنا وإسهامنا في وضع تعديالت إن اقت�ضى األمر من
أجل ضبط وتجويد هذا النص املقترح.
وكما جاء في كلمة السيد الوزير فإن مشروع القانون هذا يندرج
في إطار تنزيل مقتضيات املادة  25من القانون التنظيمي رقم 106.13
املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة ،فيما يخص سلطة ومراقبة الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على
جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف املحاكم؛ وعليه فإن
رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمؤسسة النيابة
العامة يقت�ضي أن تتوفر على إطار قانوني ينقل للوكيل العام للملك
السلطات الرئاسية على أعضاء النيابة العامة.
كما يتطلب صياغة قانونية خالية من االرتباك الذي قد تتسبب
فيه النصوص القانونية السارية النفاذ حاليا ،والتي تسند هذه السلط
الى وزير العدل عالوة على توفير إمكانيات العمل املادية والبشرية لكي
تتمكن من القيام باملهام املسنودة إليها على وجه املطلوب.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
بالعودة إلى نص املشروع موضوع املناقشة فإننا نعتبره يتناول
موضوعا من املواضيع الهامة في بناء دولة الحق والقانون وإرساء
الديمقراطية الحقيقية والتي تضع اإلنسان في أولى أولوياتها .ونحن
من خالل دراسة مواد هذا املشروع سنحاول أن نولي ملؤسسة النيابة
العامة ما تستحقه من أهمية ،ليس فقط باعتبارها ممثلة للجميع،
ولكن كذلك لحماية وصون املنظومة القانونية عموما ببالدنا وهذه
املؤسسة على وجه الخصوص من االختالالت والتجاوزات والخروقات
التي يمكن أن تعرقل أعمالها من خالل وضع اآلليات والضمانات
القانونية واألخالقية املناسبة لرفعها عن كل الشبهات التي يمكن أن
تطالها.
وللوصول إلى هذا املبتغى ،فإنه يتعين على هذا القانون أن يحمل
بين مواده كل الضمانات واإلمكانات والوسائل التي ستساعد مؤسسة
النيابة العامة على القيام بمهامها بكل تجرد ونزاهة وحياد .ولعل أول
هذه اآلليات هو الوسائل واألدوات واملوارد البشرية واملالية والتي بدونها
لن تكون هذه املؤسسة قادرة على أداء مهامها على أحسن ما يرام.
إضافة إلى توفير الوسائل املادية والبشرية فان استقاللية مؤسسة
النيابة العامة ،التي ال يجب ان تكون مطلقة ،يجب أن تخضع ملراقبة
املؤسسات الدستورية من خالل خضوعها لالفتحاص املالي من قبل
املجلس األعلى للحسابات ،وكذا الرقابة السياسية عن طريق البرملان
واللجان البرملانية ذات االختصاص ،درءا لكل ما يمكن أن يقع من
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تجاوزات واختالالت أو استغالل هذه املؤسسة لتصفية حسابات
سياسية على حساب مبادئ الديمقراطية واملساواة التي ينص عليها
الدستور.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
إن مشاركتنا في مناقشة ودراسة هذا املشروع ومحاولة تجويده
وتنقيحه نعتبرها مساهمة من الفريق في دوره التشريعي مع احترام
مبدأ فصل السلط الذي جاء به الدستور ،فاملشروع يدخل في مجال
الحقوق والحريات تطبيقا للفصل  71من الدستور الذي يحدد مجال
القانون ومجال التنظيم ،وأن إشراك املؤسسات الدستورية في هذا
النقاش كاألخذ برأي املجلس األعلى للسلطة القضائية واملجلس الوطني
لحقوق اإلنسان ،هو تفعيل وتطبيق لروح الديمقراطية التشاركية التي
تؤسس لها بالدنا.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -9مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السادة والسيدات املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل ملناقشة مشروع قانون مشروع قانون رقم 33.17يتعلق بنقل
اختصاصات السلطة الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم
رئاسة النيابة العامة.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السادة والسيدات املستشارين املحترمون،
خالل العشر سنوات األخيرة ارتفع النقاش االجتماعي والسيا�سي
واملدني حول موضوع إصالح منظومة العدالة ،وهو ما حاولت الوثيقة
الدستورية لسنة  2011االستجابة له عبرتنظيمها ملقتضيات دستورية
مرتبطة بضمان استقاللية السلطة القضائية ،وما واكب ذلك من
إطالق مسلسل الحوار الوطني إلصالح منظومة العدالة ،وما عرفته
الوالية التشريعية السابقة من مشاريع قوانين تنظيمية وعادية ،وما
صاحبها من نقاش وتجاذب بين وزارة العدل والحريات ومختلف مكونات
املجتمع املدني والهيئات املهنية املعنية بإصالح منظومة العدالة ،حيث
على امتداد ستة سنوات تم إصدار القانون التنظيمي رقم 100.13
املتعلق باملجلس األعلى للسلطة القضائية ،والقانون التنظيمي رقم
 106.13املتعلق بالنظام األسا�سي للسلطة القضائية ،وما زال مسلسل
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إصالح منظومة العدالة ينتظر مناقشة ومصادقة مجلس املستشارين
ملشروع قانون رقم  38.15املتعلق بالتنظيم القضائي.
وفي نفس السياقّ ،
عزز الدستور املغربي كذلك من اختصاصات

القضاء كسلطة مستقلة وذلك بعد االرتقاء بالقضاء من جهاز قضائي
إلى سلطة مستقلة ،وهذا ما تم التنصيص عليه صراحة في الباب
املتعلق بالسلطة القضائية في الفصل  107على أن" :السلطة القضائية
مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية".
كما أولى أهمية واضحة الستقالل القضاء من خالل خمسة
فصول من الفصل  108إلى الفصل  ،111وكما أشار كذلك إلى أن
"عزل القضاة أو نقلهم ال يتم إال بقانون"(.الفصل  ،)108كم استبدل
الدستور املغربي املجلس الدستوري باملحكمة الدستورية وكما خولها
نفس االختصاصات السابقة للمجلس الدستوري في دستور ،1996
مع اختصاص جديد والذي ورد في الفصل  133القا�ضي بأن " :تختص
املحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون
أثيرأثناء النظرفي قضية ،وذلك إذا رفع أحد األطراف بأن القانون الذي
سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي ينظمها الدستور".
إننا في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نؤكد على
ضرورة ضمان استقالل كل سلطة عن السلطة األخرى ،ألن جمعها في
يد جهاز واحد يف�ضي إلى االستبداد ،في حين يؤدي الفصل بين السلط
إلى الحرية واالعتدال.
إننا ندعو إلى إقامة توازن فيما بينها من غير أن يف�ضي األمر إلى
تعطيل أعمال السلطات الدستورية ،فالتعاون فيما بينها يعد من
القضايا الجوهرية لحسن سيرأعمالها واملحافظة عليها.
وبغية إنجاح هذا التعاون نشير إلى ضرورة تنظيم السلطات التي
يتوجب عليها السير بخطى منسجمة ،بحيث يتيح هذا التعاون سلطة
التقرير إذ يمكنها من وسائل العمل التي من شأنها أن تمنع تنفيذ
القرارات الخاطئة الصادرة عن السلطة األخرى.
وبما أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أصبح رئيسا
للنيابة العامة بناء على القوانين التنظيمية ذات الصلة ،على مستوى
اإلشراف على النيابة العامة وعلى قضاتها ومراقبة عملها وممارسة
الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون
املتعلقة بها ،وملا لكل هذه الصالحيات من أثر على الحقوق والحريات
األساسية للمواطنات واملواطنين ،فإن مشروع القانون  33.17يجب
أن يحظى بالعناية الالزمة لضمان عدم زيغ هذه املؤسسة عن أدوارها
القانونية داخل فلسفة دستورية تنطلق من ضمان الحقوق والحريات،
وربط املسؤولية باملحاسبة.
فابتداء من  7أكتوبراملقبل سيتم الفصل النهائي بين النيابة العامة
ووزارة العدل وسيصبح القضاء الواقف تحت اإلشراف املباشر للوكيل
العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ،وإن كنا من
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الذين كانوا مع هذه االستقاللية في السياق السيا�سي والديمقراطي
باملغرب ،لكن يجب أن نأخذ بعين االعتبار ضعف الرقابة على
املؤسسات ،وانسياب جزء كبير من السلطات واالختصاصات إلى
ُ
جهات ال تخضع ألي رقيب أو حسيب ،وأن النيابة العامة ال تمارس
أدوار قضائية خالصة بل إن قراراتها يختلط فيها القضائي باإلداري
والسيا�سي وهو ما جعل بعض الدول حتى الديمقراطية منها أسندها
للموظفين وليس للقضاة.
إننا في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نالحظ كذلك
بأن هذا املشروع حرر على عجل والذي افتقد للمقاربة التشاركية في
إعداده ،واملتميزبالركاكة في تحريره ،ال يجيب على اإلشكاالت الجوهرية
التي يتعين أن يتضمنها والتي نجملها فيما يلي:
 الحاجة املاسة لقانون ينظم مؤسسة النيابة العامة وليس فقطلرئاسة النيابة العامة كما في العديد من التجارب املقارنة ،يحدد بدقة
االختصاصات والعالقات البينية والخارجية للمؤسسة؛
 التأصيل لرقابة حقيقية على رئاسة النيابة العامة وكافة أجهزتها،بعد استقاللها عن السلطة التنفيذية؛
 تحديد طبيعة العالقة التواصلية بين النيابة العامة والرأي العام،خاصة في القضايا ذات الطبيعة العامة.؛
 نشر التعليمات الكتابية لرئيس النيابة العامة عبر وسائل اإلعالموباقي مكوناتها بعد رفع السرية عنها ،عبر األجهزة املعلوماتية داخل
املحاكم.؛
 وضع الوسائل القانونية واآلليات الكفيلة بمحاربة الفساد املاليواإلداري واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وغيرها من الجرائم
املعترف بها في القانون الدولي.
 إن مشروع القانون جاء مقتضبا جدا رغم أهمية املوضوع الذيينظمه ،بحيث اقتصر على  10مواد فقط ،والحال أنه كان ينبغي أن
يكون أكثر تفصيال فيما يتعلق باختصاصات رئيس النيابة العامة
وخاصة اإلدارية منها وتفصيل مفهوم الرئاسة التسلسلية ألعضاء
النيابة العامة التي ينص عليها الدستور وكيفية ممارسة التعليمات
الكتابية؛
 لم يتم توضيح دور الوكيل العام في ممارسة الدعوى العموميةوحدوده ،وهذا األمر يوحي انطالقا من الصياغة املستعملة في املادة
الثانية من املشروع بأن له صالحية مطلقة في تسير الدعوى العمومية
بدءا من األمر باملتابعة وعدمها وممارسة الطعون في ملفات معينة
وإمكانية إعطاء األمر بعدم ممارسة الطعون ،والحال أن األمر يقت�ضي
أن يكون تدخل رئاسة النيابة العامة عن طريق اإلشراف وبشكل عام
دون أن يمتد األمر إلى الحلول محل أعضاء النيابة العامة في املحاكم،
فحتى صالحية وزير العدل في املراحل السابقة كانت من الناحية
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القانونية مقيدة فقط في األمر باملتابعة دون أن تمتد صالحية الوزير
إلى األمر بعدم املتابعة وفق ما تنص عليه املادة  51من قانون املسطرة
الجنانية ،وحصر الصالحية على هذا الوجه إنما يتما�شى مع بعض
املعايير الدولية مثل توصيات مجلس أوروبا رقم  19لسنة 2000
بشأن دور النيابة العامة في نظام العدالة الجنائية ،فيجب أن ال ُيقيد
عمل النيابة العامة عندما يتعلق األمر بمالحقة املسؤولين العموميين
قانونيا عن الجرائم املرتكبة وال سيما جرائم الفساد واستغالل النفوذ
واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.؛
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 خرق مشروع القانون املذكور القانون التنظيمي للمجلس األعلىللسلطة القضائية الذي منحه الدستور وحده البت في وضعيات
القضاة الفردية ،وذلك عندما نصت املادة الثالثة منه على أن اقتراح
أو تعيين أحد قضاة النيابة العامة املدعوين لشغل لجنة أو هيئة يتم
من طرف الوكيل العام للملك ،وهو تطاول غير مبرر على اختصاصات
املجلس الذي يبقى الوكيل العام أحد أعضائه وله أن يبدي رأيه داخله.
وشكرا.

