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محضأ الجلسة رقم 53 

الت ر خ: الجمعة 26 رجب 1439 )13 أبريل 2018(.

الأئ سة: املستشار السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس املجلس.

التوقيت: إثنتان وثالثون دقيقة، إبتداء من الساعة الرابعة والدقيقة 
الثامنة والثالثين مساء.

جدول األعم ل: افتتاح دورة أبريل للسنة التشريعية 2018-2017.

املستش ر السيد عشد الحكيم بن بم ش، رئيس املجلس:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الوز أ املحترم،

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

ريه  الحضور الكأ م،

على بركة هللا، أعلن عن افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 
الجارية، وخير ما نفتتح به هذه الدورة البرملانية آيات بينات من الذكر 

الحكيم، يتلوها على مسامعنا املقرئ الكريم الباقي هللا عبد الكريم.

املقأئ الش قي هللا عشد الكأ م:

رعوذ ب هلل من الشيط 3 الأجيم.

بسم هللا الأحمن الأحيم.

وِلي  َماَواِت َواْلَْرِض َواْخِتَلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َلََياٍت لُِ إِنَّ ِفي َخْلِق السَّ
ُروَن ِفي  اْلَْلَباِب الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ
َماَواِت َواْلَْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطًل ُسْبَحاَنَك َفقَِنا َعَذاَب  َخْلِق السَّ
الِِميَن ِمْن َأْنَصاٍر َربََّنا  النَّاِر َربََّنا إِنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه َوَما لِلظَّ
إِنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي لِْلِيَماِن َأْن َآِمُنوا بَِربُِّكْم َفَآَمنَّا َربََّنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا 

َنا َمَع اْلَْبَراِر . َوَكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوَتَوفَّ

صدق هللا العظيم.

السيد الأئيس:

صدق هللا العظيم.

جميعا  أدعوكم  املحترمين،  والسادة  السيدات  حضرات  واآلن، 
للوقوف واالستماع للنشيد الوطني للمملكة املغربية.

النشيد الوطني:

منبت األحرار    مشرق األنوار

منتدى السؤدد وحماه

دمت منتداه

وحمــــــاه

عشت في األوطان      للعلى عنوان

           ملء كل جنــــان            ذكرى كل لســـان

              بالروح            بالجسد 

                هب فتاك 

               لبى نداك

                 في فمي وفي دمي 

                  هواك ثار نور ونار

                إخوتي هيا                  للعلى سعيا

              نشهد الدنيا            أن هنا نحيا

        بشعــــــــار

       هللا

        الوطــــــــــن      امللـــــــــك.

السيد الأئيس:

حضأات السيدات والس دة املحترمي3،

طبقا ملقتضيات الفصل 65 من الدستور، واملادة األولى من النظام 
الداخلي ملجلس املستشارين، نفتتح اليوم، على بركة هللا، دورة أبريل 
للسنة التشريعية -2017 2018، نفتتحها في ظل ظرفية وطنية وإقليمية 

ودولية خاصة.

ولعل أبرز حدث عرفته بالدنا خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين، 
هو التعبئة القوية للشعب املغربي في صفوف جميع فئاته وقواه الحية 
إطار جبهة متراصة  في  الوطنية  الترابية وسيادته  للدفاع عن وحدته 
وقوية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 
نصـره هللا، والتي عبرت عنها بقوة اإلشادة والتنويه باملضامين الدالة 
للرسالة السامية لجاللة امللك املوجهة إلى السيد األمين العام لألمم 
املتحدة بشأن التطورات التي تعرفها املنطقة العازلة، وتجسدت في 
اللقاء الوطني التعبوي لألحزاب السياسية الوطنية واملنتخبون وشيوخ 
العيون"  "إعالن  انبثق عنه  والذي  العيون،  بمدينة  وأعيانها  القبائل 
وتجيب  الوطني  اإلجماع  تترجم  الدولي،  العام  للرأي  كرسالة موجهة 
بشكل واضح وصريح على كل املناورات واالستفزازات التي تستهدف 

وحدتنا الوطنية.

إننا نرفض أي تغيير في املنطقة العازلة التي وضعها املغرب بشكل 
من  التخفيف  في  منه  مساهمة  املتحدة،  األمم  تصرف  تحت  إرادي 
التوتر، وإننا ملستعدون للرد بكل حزم وقوة وصرامة على كل املحاوالت 
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الصحراء  أن  اعتبارا  الوطنية،  أراضينا  وحدة  من  النيل  إلى  الرامية 
املغربية هي قضية وجود وليست مجرد قضية حدود.

فقد أظهر املغرب على مدى عقود من الزمن للمجتمع الدولي حسن 
نواياه وإرادته في التعاون املثمر والبناء إلنهاء هذا النزاع املفتعل، الذي 
عمر طويال مع األسف، حيث تشبث بالحل السلمي السيا�ضي، املتوافق 
عليه تحت إشراف األمم املتحدة، باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها 
الصالحية والحق للبت في إيجاد حل هذا النزاع، بما يضمن الحقوق 

املشروعة والعادلة لبالدنا ويصون استقرار املنطقة برمتها.

ولعل أقـ�ضى ما يمكن أن يقدمه املغرب كإطار للتفاوض في هذا 
الشأن إلنهاء هذا النزاع املفتعل، هو مقترح الحكم الذاتي في األقاليم 
الجنوبية، تحت السيادة الوطنية، وهو املقترح الذي حظي وال يزال 
الذي  الدولي  املنتظم  قبل  من  مستمر  ودعم  واسعة  بإشادة  يحظى 

وصفه بالجدي وذي املصداقية.

بهذه  املنتخبون  يلعبه  الذي  الدور  عاليا  نثمن  اإلطار،  هذا  وفي 
اللحمة  تقوية  في  الساكنة  إلرادة  شرعيين  ممثلين  بصفتهم  األقاليم 
والتراث  القيم  على  والحفاظ  وتماسكه  املجتمع  وأواصر  الوطنية 
واالنتماء للوطن، كما نبرز في نفس السياق الدور الطالئعي الذي يلعبه 
املجتمع املدني والحقوقي ورجال األعمال والنقابات العمالية في أقاليمنا 
الجنوبية في الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية في إطار جبهة وطنية 

وحدوية.

كما نعبر عن اعتزازنا القوي بالدور الذي تقوم به القوات املسلحة 
امللكية والدرك امللكي واألمن الوطني واإلدارة الترابية والقوات املساعدة 
والوقاية املدنية، وأيضا تقديرنا الكبير للجهود والتضحيات الجسيمة 
التي تبذلها، وعلى تجندها الدائم للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة 

املغربية وسيادتها والسهر على أمنها واستقرارها.

طالت  تنموية،  نهضة  للمملكة  الجنوبية  األقاليم  شهدت  لقد 
مختلف املجاالت، بل وستعرف تطورا أكبر بفضل تجسيد مضامين 
الذي  الخاص،  التنموي  النموذج  يلخصها  استراتيجية  تنموية  رؤية 
أطلقه جاللة امللك نصره هللا، مما سيؤهلها للتحول إلى قطب اقتصادي 
ضخم، تستفيد من ثماره ساكنة هذه األقاليم وجهاتها، وفاعل حيوي 
في املسار الديمقراطي التنموي الذي تنهجه بالدنا، ودعامة أساسية في 

مسلسل بناء مغرب جديد متجدد.

وبهذه املناسبة، نجدد التأكيد على ضرورة إعطاء األولوية لألقاليم 
الجنوبية للمملكة في تنزيل الجهوية املتقدمة والتسـريع أكثر في ترجمة 

الحكم الذاتي بهذه األقاليم وتجسيده على أرض الواقع.

في  الدولي  للمنتظم  مطلبنا  نجدد  أن  اإلطار،  هذا  في  يفوتنا  وال 
تحمل مسؤوليته كاملة للعمل على وضع حد ملعاناة إخواننا املحتجزين 
ظروف  في  وأهلهم،  وإخوانهم  أرضهم  عن  بعيدا  لحمادة  بمخيمات 
اجتماعية وإنسانية مأساوية تنعدم فيها أبسط حقوق اإلنسان، وأيضا 

بالضغط على الجزائر وصنيعتها البوليساريو من أجل تمكين منظمة 
غوث الالجئين من إحصائهم وفق املعايير الدولية كما سبق أن أشارت 

إلى ذلك أكثر من مرة تقارير منظمة األمم املتحدة.

إن اململكة املغربية تعتز بالنجاحات التي حققتها الخطوات الرائدة 
الثابتة لبالدنا، وتقوية  للدفاع عن الحقوق  والحكيمة لجاللة امللك 

حضورها سواء على املستوى اإلقليمي أو القاري أو الدولي.

إننا نستنكر مرة أخرى، الدور الذي الزال يلعبه النظام الجزائري 
املتمادي في سياسته التي تحن إلى زمن "الحرب الباردة" من خالل تغذية 
والدبلوماسية على حساب  االقتصادية  إمكانياته  كل  وتجنيد  التوتر 
تنميته الداخلية ملعاكسة بالدنا بدل تسخيرها لخدمة الشعب الجزائري 
الشقيق، وعدم التعاطي اإليجابي مع حسن اإلرادة التي عبرت عنها بالدنا 
)ملكا وحكومة وبرملانا وأحزابا ونقابات( من أجل تنقية األجواء وخلق 
جسور الود والثقة وحسن الجوار لبناء "اتحاد مغاربي"، كفاعل قوي 
قادر على تلبية الحاجيات واالستجابة النتظارات وطموحات الشعوب 
املغاربية، وكذا مجابهة التحديات التي تعرفها املنطقة على املستوى 

التنموي واألمني والبيئي.

حضأات السيدات والس دة املحترمي3،

والرقابي،  التشريعي  الصعيدين  على  الفترة  هذه  ميز  ما  أهم  إن 
األحد  يوم  البرملان  بمجل�ضي  الخارجية  للجنتي  االستثنائي  االجتماع 
فاتح أبريل 2018، في صورة عكست التعبئة الوطنية وراء صاحب 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا للدفاع عن قضية الوحدة 
ثوابت  الوطني حول  لإلجماع  إضافية  أخرى  لحظة  وجّسد  الترابية، 
األمة، ومناسبة قوية إلثارة انتباه املنتظم الدولي لخطورة االستفزازات 
والتحركات املتكررة مليلشيات البوليساريو لتغيير املعطيات القانونية 
والتاريخية، في خرق سافر لالتفاقيات العسكرية، مع ما يمكن أن يترتب 

عن ذلك من انعكاسات على األمن والسلم في املنطقة.

وقد تميزت الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2017 وأبريل 2018 
بتدارس اللجان الدائمة لعدد من النصوص املحالة عليها، وهو ما أدى 
الى تحضير املشاريع ذات الطبيعة االستعجالية منها، والتي أدرجت بعد 
ذلك في مرسوم السيد رئيس الحكومة بالدعوة إلى عقد مجل�ضي البرملان 
لدورة استثنائية ابتداء من 27 مارس 2018 للبت في خمسة مشاريع 
قوانين، وقد صادق املجلس على ثالثة منها ذات أهمية قصوى على 

املستويين االقتصادي واالجتماعي.

وهكذا، فقد تدارست لجنة املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية 
ووافقت على مشروع قانون رقم 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 

33.06 املتعلق بتسنيد األصول.

كما صادقت لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية خالل هذه الدورة 
الكتاب  73.17 بنسخ وتعويض  االستثنائية على مشروع قانون رقم 
الخامس من القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة فيما يخص 
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مساطر صعوبات املقاولة.

على  واالجتماعية  الثقافية  والشؤون  التعليم  لجنة  وافقت  كما 
مشروع قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية، في 

إطار قراءة ثانية.

أما بالنسبة ملشروع القانون الرابع الذي ناقشه املجلس في إطار 
مكتب  لدى  باألسبقية  واملودع  االستثنائية،  الدورة  أعمال  جدول 
مجلس املستشارين، واملتعلق بتنظيم التكوين املستمر لفائدة أجراء 
واملقاوالت  املؤسسات  مستخدمي  فئات  وبعض  الخاص  القطاع 
العمومية واألشخاص اآلخرين غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، 
فقد حظي بنقاش معمق ومستفيض على مستوى اللجنة املختصة 
امتد لساعات طويلة، شاركت فيه جميع مكونات املجلس بكل كفاءة 

ومسؤولية.

ولئن كان املجلس لم يبت إلى حدود الساعة في مشروع القانون 
املذكور، فإن النهج التوافقي باملقابل ظل ميزة يتمتع بها املجلس كلما 
هذه  تغليب  يعكسه  ما  وهو  الكبرى،  الوطنية  بالقضايا  األمر  تعلق 
املقاربة سواء في طبيعة التعديالت املقترحة على مشاريع القوانين قيد 
الدرس كّما ونوعا، أو على مستوى التجاوب مع مطلب تعميق املناقشة 

بخصوص القضايا التي هي بحاجة للمزيد من البحث والتدقيق.

وال يزال مطروحا على جدول أعمال املجلس في الدورة التي نفتتحها 
اليوم 22 مشروع قانون و45 مقترح قانون موزعة على اللجان الدائمة، 
تهم مختلف مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والبيئية، غير أننا 
نأمل أن يتم البت في بعض مشاريع القوانين املحالة على املجلس منذ 
مدة غير يسيرة، وكذا في مقترحات القوانين املقدمة بمبادرة من أعضاء 

املجلس تطبيقا للفصل 82 من الدستور.

واملجموعات  الفرق  استكملت  فقد  املؤقتة،  للجان  وبالنسبة 
الحقائق حول  النيابية لتق�ضي  اللجنة  في  انتداب أعضائها  البرملانية 
أحداث مدينة جرادة ومآل االتفاقية االجتماعية املوقعة بتاريخ 17 
فبراير 1998 والبرنامج االقتصادي املصاحب لها. وباملناسبة ستعقد 
هذه اللجنة مباشرة بعد هذه الجلسة، أول اجتماع لها النتخاب رئيسها 

ومكتبها.

ومن جانب آخر، وتكريسا للمنهج التشاوري، دأبنا على عقد لقاءات 
تنسيقية دورية ومنتظمة بين السيدات والسادة أعضاء املكتب ورؤساء 
الفرق واملجموعات البرملانية واللجان الدائمة للتداول في القضايا التي 
تهم تدبير املجلس وسبل االرتقاء بأدائه، وذلك في إطار املقاربة التشاركية 

التي اخترناها كنهج لتدبير شؤون هذه املؤسسة.

لجنة  به  تقوم  الذي  الجاد  بالعمل  كذلك  أنوه  أن  يفوتني،  وال 
التنسيق بين مجل�ضي البرملان، من خالل الترتيب للقاءات املنتظمة التي 
تعقدها في سبيل توحيد الرؤية في التعامل مع القضايا ذات االهتمام 
املشترك، تحقيقا للتناسق والتناغم والتكامل بين املجلسين وضمانا 

لنجاعة العمل البرملاني.

حضأات السيدات والس دة املحترمي3،

لقد تميزت الفترة الفاصلة بين الدورتين أيضا بحدث هام حظي فيه 
مجلسنا بشرف الرعاية املولوية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 
نصره هللا، تمثل في تنظيم مجلسنا للنسخة الثالثة للمنتدى البرملاني 
في موضوع   ،2018 فبراير  19 و20  يومي  للعدالة االجتماعية  الدولي 
التنموي  النموذج  ومقومات  واملجالية  االجتماعية  العدالة  "رهانات 

الجديد".

وبهذه املناسبة، نسجل ونعيد التأكيد على اعتزازنا وفخرنا بمضامين 
الرسالة امللكية السامية املوجهة إلى املشاركين بخصوص هذه املبادرة، 
حيث ورد في رسالة جاللته: "نشيد باختياركم موضوعا لهذه الدورة 
 ) العدالة االجتماعية واملجالية  املأمول ورهانات  التنموي  )النموذج 
هذا االختيار الذي يجسد النضج والوعي بأهمية املوضوع وراهنيته، 
ملا ينطوي عليه من إشكاالت مترابطة، تتطلب معالجتها نهج مقاربة 
شمولية متجددة، هدفها األسمى إيجاد حلول عملية، وقابلة للتطبيق، 
متوازنة  تنمية  وتحقيق  للمواطنين،  وامللحة  الحقيقية  للمشاكل 
ومنصفة، يستفيد منها الجميع، في إطار من االطمئنان واالستقرار–
فضال عن تأكيد جاللته–إنكم بتخصيص محور هام ملسألة العدالة 
االجتماعية واملجالية، يكون هذا املنتدى املتميز قد المس بعدا مركزيا 
البعد  وهو  أال  لبلورته،  نتطلع  الذي  التنموي  النموذج  أبعاد  من 

االجتماعي والترابي"، ) انتهى كالم جاللة امللك(.

وعرفت النسخة الثالثة للمنتدى البرملاني الدولي للعدالة االجتماعية 
السياسية  واألحزاب  الجهوية  واملجالس  والبرملان  الحكومة  مشاركة 
واملجلس  اإلنسان  لحقوق  الوطني  واملجلس  النقابية  والفعاليات 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي واالتحاد العام ملقاوالت املغرب والغرف 

املهنية، إضافة إلى هيئات املجتمع املدني املهتمة بهذا الشأن.

كما تميزت هذه النسخة أيضا، بمشاركة خبراء أجانب من دول 
مختلفة، وتوج هذا املنتدى باعتماد وثيقة مرجعية تحت عنوان "اإلطار 
مدخل  من  الغد  ملغرب  التنموي  النموذج  بناء  إلعادة  االسترشادي 

العدالة االجتماعية واملجالية".

حضأات السيدات والس دة املحترمي3،

لقد شهدت الفترة الفاصلة بين الدورتين كذلك نشاطا دبلوماسيا 
هاما، إذ استقبل املجلس مجموعة من الوفود تمثل مؤسسات حكومية 

وبرملانات وطنية وسفراء وشخصيات دولية، وعلى رأسهم:

وهي  إفريقيا،  غرب  لدول  االقتصادية  املجموعة  برملان  رئيس   -
مناسبة جدد فيها رئيس برملان املجموعة التأكيد على الدعم الكامل 
التكامل  التكتل، ملا يوفره من فرص  النضمام اململكة املغربية لهذا 
اعتزازنا  أيضا  أكدنا خاللها  كما  املنطقة،  لفائدة شعوب  والتضامن 
غرب  ودول  املغربية  اململكة  بين  العالقات  تشهدها  التي  بالدينامية 
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إفريقيا، والتي تعززت بالعديد من املبادرات التي شملت الحقل الديني 
واإلنساني والتنموي والتضامني، وتوجت بالتوقيع على مجموعة من 

االتفاقيات الهامة في مختلف املجاالت.

خالل الفترة الفاصلة بين الدورتين، استقبل املجلس كذلك:

- رئيس برملان جمهورية البرتغال؛

- نائبة األمين العام ملجلس أوروبا؛

- وفد عن وزارة الخارجية البريطانية؛

- عضو لجنة العالقات الخارجية بمجلس البوندستاغ بجمهورية 
أملانيا الفيدرالية.

كما شارك املجلس في العديد من التظاهرات اإلقليمية والقارية 
والدولية، ويتعلق األمر ب:

إفريقيا حول  لدول غرب  املجموعة االقتصادية  برملان  - منتدى 
موضوع: "مخاطر وتحديات حرية حركة األشخاص والبضائع في فضاء 

املجموعة ومشكلة الهجرة"؛

- االجتماع السابع رفيع املستوى لبرملانات الدول األعضاء في "الحوار 
5 + 5"؛

- القمة اإلفريقية األولى للقادة من أجل السالم واألمن والتنمية 
املستدامة؛

- الدورة الثالثة عشرة التحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي؛

- املرحلة األولى من الدورة العادية للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا؛

- اللجنة البرملانية املشتركة املغربيةـ  األوروبية؛

التابعة  اإلنسان،  وحقوق  واألمن  السياسية  الشؤون  لجنة   -
للجمعية البرملانية لالتحاد من أجل املتوسط؛

- الدورة 12 للجمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط؛

- جلسة االستماع البرملانية املنظمة من قبل االتحاد البرملاني الدولي 
باألمم املتحدة؛

- الدورة الشتوية للجمعية البرملانية ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا؛

- لجنة القضايا السياسية والديمقراطية ولجنة الشؤون القانونية 
وحقوق اإلنسان التابعتين للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا؛

- البرملان العربي؛

- االجتماع البرملاني السنوي بمناسبة انعقاد لجنة وضعية املرأة 
التابعة لألمم املتحدة؛

- الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء؛

- الشبكة البرملانية عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛

- الندوة اإلقليمية حول موضوع، "دور البرملانات والعدالة الجنائية 
في مكافحة اإلرهاب"؛

القوانين  تطبيق  متابعة  "آليات  موضوع:  الدولية حول  الندوة   -
املتعلقة بحماية املرأة"؛

- وشارك املجلس كذلك في أشغال الجمعية 138 لالتحاد البرملاني 
الدولي، حيث صادقت هذه الجمعية على مقترح تقدم به املغرب لدى 
املجلس املديري لالتحاد في دورته 202، وحظي بدعم كبير من قبل 
الدولي  املؤتمر  بمناسبة  برملانية  ندوة  بتنظيم  يتعلق  االتحاد،  رئيسة 
الخاص باملصادقة على "امليثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة 

ومنتظمة"، والذي سيقام يومي 10 و11 دجنبر 2018 ببالدنا.

في  املشاركين  قبل  من  كبير  بترحيب  املغربي،  املقترح  حظي  وقد 
الجمعية 138 لالتحاد البرملاني الدولي، واعتبرته رئيسة االتحاد البرملاني 

الدولي أهم حدث برملاني دولي لهذه السنة.

ولهذه الغاية، كلفت رئيسة االتحاد أمانته العامة قصد تدارس كل 
الشروط الكفيلة بتوفير الوسائل اللوجيستيكية الالزمة قصد إنجاح 
هذه املحطة الهامة، التي يروم من خاللها االتحاد البرملاني الدولي، وكذا 
البرملانات الوطنية اإلسهام الفعال في صياغة ميثاق عالمي يكون شامال 
ومستجيبا لكل التحديات التي تفرضها الهجرة، وقد تمت اإلشارة في هذا 
الصدد إلى كون املغرب، الذي يرأس إلى جانب أملانيا، "املنتدى الدولي 
للهجرة والتنمية"، سيحتضن أيام 5، 6 و7 دجنبر 2018 فعاليات هذا 

املنتدى األممي.

برملاني  وفد  رأس  على  عمل  بزيارة  الفترة  هذه  خالل  قمنا  كما 
لجمهورية سلوفينيا، تخللتها سلسلة من اللقاءات الهامة مع مسؤولين 
برملانيين وحكوميين، توجت باستقبالنا من قبل فخامة السيد "بوروت 
باهور"، رئيس جمهورية سلوفينا، وكانت مناسبة أكد فيها أنه يكن 
املغرب  وأن  السادس،  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  خاصا  تقديرا 
شريك سيا�ضي واقتصادي مهم بالنسبة لجمهورية سلوفينيا وملنطقة 

البلقان.

كما قمنا بزيارة مماثلة كذلك، لجمهورية النمسا بمناسبة مشاركتنا 
كضيف شرف في أشغال الدورة الشتوية للجمعية البرملانية ملنظمة 
الجمعية  بقرار  توجت  التي  املشاركة  وهي  بأوروبا،  والتعاون  األمن 
احتضان البرملان املغربي فعاليات مؤتمرها القادم برسم 2019 باملغرب، 
ومنح البرملان املغربي شراكة متقدمة على مستوى ملفات استراتيجية 

كالهجرة واألمن والبيئة.

املجموعة  وبرملان  املغربي  البرملان  بين  التعاون  تقوية  إطار  وفي 
االقتصادية لدول غرب إفريقيا املؤطرة ببروتوكول التعاون املوقع بين 
الطرفين خالل شهر أكتوبر 2017، نظم البرملان املغربي بتعاون مع برملان 
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املجموعة، ندوة دولية هامة حول موضوع: "تيسير تنقل األشخاص 
والبضائع بين البلدان اإلفريقية: أية آليات؟"، توجت بإصدار مجموعة 

من التوصيات الهامة.

تقوية  في  املغرب  انخراط  أن  أكدنا خاللها على  التي  الندوة  وهي 
عالقاته مع دول القارة اإلفريقية بشكل عام، ومع دول منطقة غرب 
أفريقيا بشكل خاص، ينطلق من تصور استراتيجي متجدد ومتكامل، 
حدده جاللة امللك نصره هللا من خالل مختلف مبادرات جاللته، والقائم 
على أولوية االعتماد على املقومات والقدرات الذاتية للقارة اإلفريقية، 
وعلى ترسيخ العالقات التاريخية مع بلدانها في إطار إستراتيجية عالقات 

التعاون جنوبـ  جنوب.

وفي إطار تعزيز الدور املحوري ملجلسنا في توطيد وتمتين العالقات 
مع دول أمريكا الالتينية، قام وفد عن املجلس بزيارة عمل لجمهورية 
البرازيل االتحادية في إطار تفعيل عمل مجموعة الصداقة بين مجلس 
املستشارين املغربي ومجلس الشيوخ البرازيلي، وتم التوقيع خاللها على 
مذكرة تفاهم بين املجلسين، تروم تعزيز وتوطيد عالقات التعاون بين 

املؤسستين التشريعيتين.

والسادة  السيدات  أخبر  أن  حققنا–أود  السياق،  هذا  وفي 
املستشارين- إلى أن هناك تقدما ملموسا في تنزيل املشروع الطموح 
املتعلق بإحداث "منتدى برملاني إفريقي-أمريكو التيني"، كفضاء للترافع 
حول مصالح وقضايا الشعوب اإلفريقية والالتينية وإسماع صوتها في 
التفاعل  بعد  والدولية، السيما  اإلقليمية  البرملانية  املحافل  مختلف 
اإليجابي للمنظمات واالتحادات البرملانية على مستوى إفريقيا وأمريكا 

الالتينية.

حضأات السيدات والس دة،

قبل الختام، أود أن أعبر عن أملنا الكبير في أن تكون هذه الدورة 

حافلة بالعطاء البرملاني خدمة للمصلحة العليا لوطننا العزيز.

الحكومة  رئيس  للسيد  الشكر  بخالص  أتوجه  املناسبة،  وبهذه 

املحترم وكافة أعضاء الحكومة على حسن تعاونهم، كما أتوجه بالشكر 

املستشارين،  مجلس  مكتب  أعضاء  والسادة  السيدة  إلى  واالمتنان 

البرملانية،  املجموعات  ومنسقي  الفرق  رؤساء  والسادة  والسيدات 

والسادة رؤساء اللجان الدائمة، وكافة السيدات والسادة املستشارين 

الفترة  بذلوه من جهد ملموس وعطاء مثمر طيلة  ما  املحترمين على 

الفاصلة بين الدورتين.

كما ال يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل أيضا إلى أطر وموظفات 

وموظفي املجلس، على إخالصهم وتفانيهم في القيام بواجبهم خدمة 

ملصلحة مجلسنا املوقر.

املدني  املجتمع  ملنظمات  بالشكر  نتوجه  أن  الواجب كذلك  ومن 

والفعاليات الجامعية واألكاديمية التي واكبت بانتظام أنشطة املجلس 

وساهمت في إغناء تجربة انفتاح مجلس املستشارين على محيطه.

كما أن من الواجب أيضا أن نتوجه بالشكر ملمثالت وممثلي وسائل 

اإلعالم السمعية والبصرية واملكتوبة واإللكترونية الجادة على متابعة 

وتغطية أشغال املجلس وأنشطته املتعددة ونقلها بمهنية لعموم الرأي 

العام.

أشكركم على حسن اإلصغاء، وأعلن عن اختتام هذه الجلسة.
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الت ر خ: الثالثاء 30 رجب 1439هـ )17 أبريل 2018م(.

الأئ سة: املستشار السيد عبد القادر سالمة، الخليفة الرابع لرئيس 
املجلس.

الثانية  الساعة  إبتداء من  دقيقة،  وثمان عشرة  التوقيت: ساعتان 
والدقيقة الخمسين بعد الزوال.

جدول األعم ل: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستش ر السيد عشد الق در سالمة، رئيس الجلسة:

بسم هللا الأحمن الأحيم، والصالة والسالم على ربأف املأسلي3.

الس دة الوزراء،

رخواتي، إخواني املستش ر ن املحترمي3،

أعلن عن افتتاح هذه الجلسة.

عمال بأحكام الفصل 100 من الدستور، ووفقا ملقتضيات النظام 
الداخلي ملجلس املستشارين، نخصص هذه الجلسة لألسئلة السيدات 

والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة.

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

وإعالنات.

الكلمة للسيد األمين.

املستش ر السيد رحمد لخأ ف، رمي3 املجلس:

بكأا السيد الأئيس.

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

الس دة الوزراء املحترمو3،

في البداية، أحال مجلس النواب على مجلس املستشارين مشاريع 
القوانين التالية:

1- مشروع قانون رقم 67.17 بنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة 
قانون رقم 1.75.73 الصادر في 12 من ربيع اآلخر 1396، 12 أبريل 1976 
بمثابة  الشريف  والظهير  املساعدة  للقوات  العام  بالتنظيم  املتعلق 
قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر من 1393، 4 أبريل 1973 

املتعلق بالنظام األسا�ضي الخاص برجال القوات املساعدة؛

2- مشروع قانون رقم 40.16 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن 
النقل الدولي عبر الطرق للركاب والبضائع املوقع بالرباط في 5 أبريل 

2016، بين حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية سلوفينيا؛

3- مشروع قانون رقم 34.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون 
التجاري واالقتصادي، املوقع بالرباط في 24 مارس 2016 بين حكومة 

اململكة املغربية ومجلس وزراء البورسنة والهرسك؛

4- مشروع قانون رقم 80.17 يوافق بموجبه على االتفاق املوقع 
زامبيا  وجمهورية  املغربية  اململكة  بين   2017 أكتوبر   11 في  بلوساكا 
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على 

الدخل؛

5- مشروع قانون رقم 75.17 يوافق بموجبه على االتفاق حول 
التعاون واملساعدة اإلدارية املتبادلة في املجال الجمركي، املوقع بالرباط 
روسيا  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين   2017 أكتوبر   11 في 

االتحادية؛

6- مشروع قانون رقم 74.17 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن 
الخدمات الجوية املوقعة ببلغراد في 15 شتنبر 2017 بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة الجمهورية الصربية؛

7- وأخيرا مشروع قانون رقم 59.17 يوافق بموجبه على االتفاق 
بشأن الخدمات الجوية املوقعة بالرباط في فاتح أغسطس 2016 بين 

حكومة اململكة املغربية وحكومة جمهورية جيبوتي.

الشفهية  أعمال جلسة األسئلة  لدينا استدراك على جدول  كما 
ليومه الثالثاء، حيث عوض السؤال املوجه لوزارة الصحة حول الوضع 
القطاع  لنفس  موجه  بسؤال  تافياللت  درعة  بجهة  املزري  الصحي 

موضوعه الوضع الصحي املزري بجهة بني مالل خنيفرة.

مجلس  بها  توصل  التي  والكتابية  الشفهية  لألسئلة  وبالنسبة 
املستشارين إلى غاية يوم الثالثاء 17 أبريل فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 38 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 84 سؤاال؛

- عدد األجوبة الكتابية: 14 جوابا.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد األمي3.

نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال األول املوجه لقطاع 
التربية الوطنية، موضوعه مآل التعويض عن العمل باملناطق النائية 
والصعبة، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية 

لتقديم السؤال، تفضل.

املستش ر السيد علي العسأي:

بكأا السيد الأئيس.
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الس دة الوزراء املحترمو3،

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

منذ سنين وهو يجري الحديث عن تعويض خاص باملناطق النائية 
والصعبة خاصة ألطر وموظفي وزارة التربية الوطنية.

نسائلكم، السيد الوزير املحترم، عن مآل هذا التعويض.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

املنهي  والتكو ن  الوطنية  التربية  وز أ  رمزازي،  سعيد  السيد 
والتعليم الع لي والشحث العلمي:

بكأا السيد الأئيس املحترم.

السيد املستش ر،

الس دة والسيدات املستش ر ن املحترمي3،

في البداية، أريد أن أذكر أنه في إطار الحوار االجتماعي كانت الحكومة 
قد أعلنت في دجنبر 2009 عن اتخاذ مجموعة من التدابير لتحسين 

الدخل ومن بينها:

بالعالم  والنائية  الصعبة  باملناطق  العمل  عن  تعويض  إحداث 
القروي في حدود 700 درهم لفائدة موظفي قطاعي التعليم والصحة.

وليكن في علمكم أنه من أجل أجرأة هذا التدبير تم تشكيل لجنة 
الصحة،  الوطنية،  التربية  الحكومية،  القطاعات  ممثلي  من  مكونة 
والنقابات  العامة  القطاعات  تحديث  الداخلية،  واملالية،  االقتصاد 

األكثر تمثيلية بالقطاع.

قامت هذه اللجنة خالل شهري يونيو ويوليوز 2010 بإعداد وصياغة 
إطار مرجعي خاص بتحديد مقرات العمل املستهدفة، وتم التوافق بين 

جميع الفرقاء على هاذ املعايير التي يجب اعتمادها في هذا اإلطار.

كما تم أيضا االتفاق على إحداث لجان إقليمية برئاسة السادة 
العمال، التي تظم إلى جانب نائب الوزارة ممثلي النقابات املعنية، قامت 
هذه اللجان باقتراح املقرات التي تتوفر على املعايير املعتمدة في إطار 
مرجعي، إال أن بعض اللجان اإلقليمية اعتبرت أقاليم بكاملها تدخل في 
إطار املناطق النائية والصعبة، األمر الذي جعل اللجنة املركزية املكلفة 
بتفعيل مقترح أمام عدة صعوبات للحسم في املجاالت النائية، واليوم 

هاذ املبادرة ما تمتش التصريف ديالها.

التعويض،  ديال  املسألة  هاذ  بأن  أيضا  به  نذكركم  ابغيت  اللي 
اليوم هو ملف اللي مطروح بين امللفات في الحوار االجتماعي املركزي، 

والحكومة إن شاء هللا غتاخذو بعين اإلعتبار وغادي تطرق لو.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

في إطار التعقيب الكبمة لكم.

املستش ر السيد علي العسأي:

بكأا السيد الأئيس.

بكأا السيد الوز أ على هذه اإليض ح ت.

إن طرحنا لهذا السؤال في فريق العدالة والتنمية يأتي تناغما منا مع 
استئناف الحوار االجتماعي بين الحكومة والنقابات األكثر تمثيلية األربع، 
ومنها االتحاد الوطني للشغل باملغرب أحد مكونات فريقنا، كما يأتي 
عشية االحتفال بعيد العمال العالمي فاتح ماي، وهما مناسبتان نتطلع 
إليهم جميعا شأننا شأن كل املوظفين واألجراء بالقطاع العام والخاص، 
لعلهما يحمالن جديدا مفرحا للسواعد املشتغلة لبناء الوطن من غير 
كلل وال ملل، السيما مع التحوالت والتغيرات االقتصادية واالجتماعية 

التي عرفها وطننا منذ آخر اتفاقية اجتماعية لسنة 2011.

مقدمتهم  وفي  املحدودة،  الدخول  ذوي  كاهل  أرهقت  تحوالت 
املوظفون والعمال، لذا فإننا نعتقد أن املناسبة اليوم سانحة إلقرار 
عدالة أجرية مجالية، ألنها كفيلة كقضية بأن تحظى بنفس االهتمام 
الذي تحظى به العدالة املجالية في التنمية، بل إن العدالة األجرية 
ومن  الشمولي،  بعدها  في  املجالية  العدالة  مفاتيح  إحدى  املجالية 
شأنها أن تعيد التوازن لتوزيع عادل للموارد البشرية من خالل تثبيت 
املشتغلين في املناطق النائية والصعبة واملهمشة، بل وقد تخلق جاذبية 
في اتجاهها، والسبب بكل وضوح أن العمل في تلك املناطق شاق ومكلف، 
وبالتالي يتطلب تحفيزات وتمييزا إيجابيا، فاملوظف بها يعاني بها من 
سوء البنيات األساسية إن وجدت وضعف الخدمات االجتماعية وغالء 
املواد االستهالكية األساسية، وملزم باستمرار بالتنقل باملدن لقضاء 
بعض أغراضه االجتماعية، وكلها أعباء إضافية عن زميله املستقر 

والعامل باملناطق الحضرية.

كما أنه مع تقدم أبنائه في الدراسة يكون مرغما على فتح بيت جديد 
لهم حيث يدرسون، وما يعنيه ذلك من تكاليف أخرى، لذا نعتقد أن 
املوظفين  لكل  حق  والصعبة  النائية  باملناطق  العمل  عن  التعويض 
وليس لقطاعات محددة، ويجب أن تسعى الحكومة لتوسيع قاعدتها 
ال تضييقها وربط ذلك بمؤشرات التنمية وتوفر الخدمات وكذا بحركية 
املوظفين ورغباتهم، فكل منطقة تعرف ضعف استقرار املوظف يجب 
أن يتحقق الهدف من هذا التعويض حتى يكون هذا اإلجراء ضمن 
نسق وإستراتيجية واضحة لتنمية تلك املناطق، ال مجرد إجراء معزول 

إلسكات بعض األصوات.



3335 الجريدة الرسمية للبرملانعدد513 - 313شعبان14393 )330أبريل20183( 

باألجرة  بل مرتبط  التعويض جزافيا  يكون  أن ال  نقترح  أننا  كما 
الصافية ويرتفع تدريجيا كلما طالت مدة عمل املوظف بتلك املناطق، 
كما يجب أن يكون باملوازاة مع إنصاف بعض املوظفين العاملين بتلك 
املناطق من خالل إعطائهم األولوية في تسوية وضعيتهم حتى ال يشعروا 

بالغبن مرتين وحتى نعيد لهم الحماس وتقوى إرادتهم على العطاء.

شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة للحكومة للرد على التعقيب، السيد الوزير.

الع لي  والتعليم  املنهي  والتكو ن  الوطنية  التربية  وز أ  السيد 
والشحث العلمي:

بكأا السيد الأئيس.

السيد املستش ر املحترم،

ال نن�ضى أن الوزارة تبذل املزيد من الجهود لتوفير الظروف املالئمة 
لألطر التعليمية العاملة بالوسط القروي، من قبيل إحداث املدارس 
الجماعاتية التي تعتبر مركبات تربوية نموذجية متكاملة، توفر خدمات 
السكن  توفير  إلى جانب  تربوية واجتماعية وأنشطة مدرسية موازية 

الوظيفي للمدرسين.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا للسيد الوز أ.

املنهي،  التكوين  الثاني موضوعه  السؤال  القطاع،  في نفس  دائما 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم 

السؤال.

املستش ر السيد رمحمد رحميدي:

بكأا السيد الأئيس.

الس دة الوزراء،

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

لقد بات من األهمية بمكان النهوض بقطاع التكوين املنهي بشكل 
يتما�ضى مع تحديات التنمية التي تواجهها البالد، ووضع آلية جديدة 
املبكر  واإلدراج  التكويني  العرض  وتوسيع  املستقبل  مهن  لتحديد 
جودة  من  الرفع  عن  عالوة  املدر�ضي،  التعليم  في  املهنية  للعمليات 

التكوينات املهنية وتنويع مالءمتها مع سوق الشغل.

هذا  لدعم  إستراتيجيتكم  حول  الوزير،  السيد  نسائلكم،  لذا، 
القطاع الحيوي.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة للحكومة للجواب على السؤال.

السيد محمد الغأاس، ك تب الدولة لدى وز أ التربية الوطنية 
املكلف  العلمي،  والشحث  الع لي  والتعليم  املنهي  والتكو ن 

ب لتكو ن املنهي:

السالم عليكم.

السيد الأئيس املحترم،

الس دة والسيدات املستش ر ن املحترمي3،

الس دة الوزراء،

أشكر السيد املستشار املحترم على طرح هذا السؤال، وأود في البداية 
التأكيد على أن نظام التكوين املنهي حقق تطورا ملموسا على مستوى 
دعم الطاقة االستيعابية وتنويع أنماط التكوين وترسيخ الوسط املنهي 
كمجال للتكوين ووضع آليات لتنمية التكوين املستمر لفائدة أجراء 

املقاوالت ووضع أدوات وقياسات تهدف إلى تحسين جودة التكوين.

من  املنهي  التكوين  نظام  يتمكن  وحتى  املكتسبات  هذه  ولتعزيز 
تلبية الطلب االجتماعي واالقتصادي املتزايد عليه، ومن أجل فتحه في 
وجه فئات جديدة وتنويع العرض التكويني بما يتما�ضى مع التطورات 
االقتصادية املتجددة باستمرار، فقد تضمن البرنامج الحكومي تفعيل 
اإلستراتجية الوطنية للتكوين املنهي 2016-2021، التي تتوخى التكوين 
للجميع في كل مكان ومدى الحياة، وضمان تكامل العرض التكويني مع 
التعليم املدر�ضي، وهو ما تم الشروع فيه فعال خالل ابتداء من موسم 

.2018-2017

كما تضمن البرنامج الحكومي الرفع من الطاقة االستيعابية ملنظومة 
التكوين املنهي بهدف تزويد السوق الشغل بما يفوق مليون و700 ألف 

خريج وإحداث 123 مؤسسة تكوينية جديدة في أفق 2021.

كما تجدر اإلشارة أنه وألول مرة تم تمكين متدربات ومتدربي التكوين 
املنهي من املنح الدراسية شانهم شأن طلبة التعليم العالي.

وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيد املستشار من أجل التعقيب.
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املستش ر السيد رمحمد رحميدي:

بكأا السيد الأئيس.

فعال، السيد الوزير، نحن طلبنا منكم ما هي اإلستراتجية الجديدة 
للرفع من هاذ املنتوج ديال التكوين املنهي، بكل صراحة اللي فيه مشاكل 
عديدة، خصوصا بناء عن التقرير واليوم الدرا�ضي اللي عملت املندوبية 
املنهي  التكوين  هاذ  بأن  اتجاه  في  كتم�ضي  اللي  للتخطيط،  السامية 
معطاش النتيجة اإليجابية بكل صراحة باش غادي يتما�ضى مع سوق 
ديال التشغيل، أوال قبل كل �ضيء بأن هناك عدد كبير من العاطلين 
الذين يتخرجون من هذه املراكز ديال التكوين، الذي يفوق بكل صراحة 
ديال  املغادرين  حتى  يفوق  التخطيط،  ديال  املندوبية  حساب  على 

الدراسة من التعليم العمومي.

هناك النسبة ديال 16% فيما يخص التعليم العمومي، مقارنة مع 
املؤسسة ديال التكوين املنهي اللي وصل 24.5%، مع العلم بأن حتى 
اإلستراتجية ديال التكوين املنهي والتتبع ديالو من طرف الحكومة بأن 
النتائج غير مرضية وغير إيجابية، وهناك التتبع ديال إيجاد الشغل فيما 
يخص ألن هاذ الطلبة اللي كيتكونوا في هاذ املراكز هاذوا، مع العلم بأن 
ليس األهم بمكان وهو أن نكون هؤالء، ثم نطلقهم ليكونوا بأن شبح 

ديال العطالة.

ولهذا نقول باإلضافة إلى حتى املراكز ديال التكوين، السيد الوزير، 
املراكز اللي كيتكونوا فيها بأن يتواجدون في وضعية كارثية بكل صراحة، 
مع العلم بأن نتكلم على العالم القروي ال من ناحية ديال التمدرس 
إلى هاذ  العالم القروي يفتقر  العلم بأن  التكوين، مع  وال من ناحية 

املؤسسات هاذو.

ولهذا، نطلب منكم، السيد الوزير، بأن إعادة النظر في هاذ ال�ضي 
ديال التكوين املنهي، سواء في التكوين املستمر أو ال في التكوين ديال 
التدرج املنهي الذي تسير فيه أموال باهظة وباهظة جدا، ولكن النتيجة 

غير مرضية.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

السيد ك تب الدولة لدى وز أ التربية الوطنية والتكو ن املنهي 
والتعليم الع لي والشحث العلمي، املكلف ب لتكو ن املنهي:

شكرا السيد املستشار املحترم على االهتمام ديالك بهاذ القطاع 
الحيوي واملهم كرافعة لالقتصاد الوطني، فقط بعض األرقام الهامة، 
وهو أن بالدنا اآلن تتوفر على 671 مؤسسة ديال التكوين في القطاع 
العمومي، و1220 مؤسسة ديال التكوين املنهي الخاص، كما أننا اآلن 

نتوفر على 310 ديال الشعب في مختلف القطاعات وذلك تماشيا مع 

الحاجيات اللي كتعرفها بالدنا في التنمية االقتصادية والصناعية.

وصل العدد ديال الطلبة ديال املتدربين في مؤسسات التكوين املنهي 

العمومي 422 ألف طالب وطالبة ومتدرب ومتدربة هاذ السنة، كما 

انه كيستفد أكثر من 456 ألف من أجراء املقاوالت من التكوين في إطار 

التكوين املستمر.

بعد  أشهر  تسعة  يعني   %62 فكتوصل  الخريجين  إدماج  ونسبة 

التخرج و83.7%، 3 ديال السنوات بعد التخرج.

أنا اللي ابغيت نقول آخر مستجد واللي هو تيرجع للشهر اللي فات، 

فقط هو أننا طلقنا دراسة ألول مرة غتمكننا من تتبع خريجي معاهد 

التكوين املنهي ملدة 3 سنوات، 3 سنين واحنا متبعينهم باش نعرفو فعال 

أشنو املشاكل اللي كتواجهم وأشنو واش اإلدماج ديالهم تيكون في ذيك 

املدة كلها أوال يقدر يتوقف لبعض الوقت.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا للسيد الوز أ.

السؤال الثالث موضوعه ربط منظومة التعليم بمحيط الشغل، 

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم 

السؤال، تفضل �ضي واحد من اإلخوان. تفضل.

املستش ر السيد عشد الأحيم الكميلي:

بكأا السيد الأئيس.

الس دة الوزراء،

السيدات والس دة املستش ر ن،

السيد الوز أ،

يمثل إصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مدخال أساسيا 

وشرطا ضروريا لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ببالدنا.

التي  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم،  لذلك،  استنادا 
بسوق  العالي  التعليم  مسالك  مالءمة  أجل  من  بها  القيام  تعتزمون 

الشغل؟

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة عن السؤال.
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السيد خ لد الصمدي، ك تب الدولة لدى وز أ التربية الوطنية 
والتكو ن املنهي والتعليم الع لي والشحث العلمي، املكلف ب لتعليم 

الع لي والشحث العلمي:

السيد الأئيس،

الس دة الوزراء،

الس دة املستش ر ن املحترمي3،

هاذ السؤال ديال عالقة التكوينات بسوق الشغل عندنا فيه واحد 
التصور واضح، ونسير فيه بخطى حثيثة.

تلبية  هو  فقط  ليس  األسا�ضي  دورها  الجامعة  أن  هو  األسا�ضي 
اقتصادي،  دورها  ذلك،  من  أكبر  دورها  الشغل،  سوق  حاجيات 
التكوينات  لدى  يكون  أنه  جدا  املفيد  من  ولكن  ثقافي،  اجتماعي، 

الجامعية أيضا عالقة بسوق الشغل.

لإلجازات  بالنسبة  مثال  األرقام،  بعض  أعطيكم  الصدد،  وبهذا 
املهنية، اآلن في املؤسسات ذات االستقطاب املفتوح، وملا تنتكلم على 
املؤسسات ذات االستقطاب املفتوح أتحدث عن كلية اآلداب وكلية 
الحقوق وكلية العلوم اللي عندنا فيها بواحد الشكل كبير جدا إشكالية 
في التكوينات وفي عالقتها بسوق الشغل، اآلن نسعى إلى الرفع من عدد 
اإلجازات املهنية ومن خريجي اإلجازات املهنية في هاذ املؤسسات من 

حوالي 4.5% إلى حوالي %10.

بالنسبة للمؤسسات اللي هي في األصل ذات عالقة بسوق الشغل 
كمدارس املهندسين والطب والصيدلة وغير ذلك من التكوينات ذات 
الصلة بالحاجيات التنموية لبالدنا، السنة املاضية رفعنا عدد املقاعد 
البيداغوجية بـــ 20% وهاذ السنة إن شاء هللا سنسعى إلى املزيد من 
املقاعد  من   %50 هي  و30   20  ،%30 لـــ  نوصلو  غادي  بحيث  ذلك 

البيداغوجية املخصصة ملثل هذه املؤسسات.

كذلك باإلضافة إلى هذا، عندنا واحد املجموعة من البرامج اللي 
أطلقتها الدولة في العشر سنوات األخيرة والزالت قائمة، بعضها الزال 
قائم، نتكلم على البرنامج ديال 10 آالف مهندس واللي حقق أهداف 
جيدة، كذلك البرنامج ديال 10 آالف إطار تربوي واللي حقق أيضا نتائج 
جيدة، أطلقنا منذ السنة املاضية برنامج استكمال تأهيل املجازين، 
خاصة في مجال التواصل واللغات والثقافة املقاوالتية، وتخصص لها 
واحد املبلغ مهم جدا في االعتمادات اللي هو حوالي 500 مليون درهم 

والزال البرنامج قائم في مرحلته الثانية والثالثة.

هناك تصور جديد لتلبية حاجات قطاع التربية الوطنية من األطر 
املؤهلة في مجال التربية والتكوين في أفق 2030، وهذا سنطلقه قريبا، 
هذه كلها إجراءات قمنا بها من أجل أن نالئم بين التكوينات وحاجة 

سوق الشغل.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

في إطار التعقيب الكلمة لكم السيد املستشار.

املستش ر السيد عشد الكأ م الهمس:

بكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ،

املعطيات اللي قدمتها في الجواب ديالك واش كتظن أنها كافية إليجاد 
حل ملا نعيشه اليوم في الساحة وفي امليدان أمام واحد الهول ديال األطر 
املعطلة اللي ما لقاتش قوت يومي وال وظيفة اللي غتحل بها املشاكل 
اليومية ديالها، ألن مجمل األحداث اللي تتشوفها اآلن في اململكة احنا 
ما تندعيوش للفو�ضى، ولكن هذا الخلل اللي كاين ما بين املؤسسات 

التعليمية وسوق الشغل.

تلقاوا  باش  استثنائي  املجهود  واحد  تديروا  الوزير  السيد  حبذا 
التعليمية  املؤسسة  بين  ما  كاينة  اللي  الهوة  املشاكل وهاذ  لهاذ  حل 
وسوق الشغل، واش كاين مجهود ديال الحكومة في دراسة السوق؟ 
واملؤسسات الخاصة اللي كاينة على املستوى الوطني اآلن سواء محلية 
أو أجنبية ونحاولو كيفاش نلقاو بعض الجسور لتحفيز هؤالء الشباب 
ويلقاوا سوق الشغل، ألن الواقع اآلن ملي تيقرا الشاب وتيجي واحد 18 
سنة وملي تيلقى راسو معطل بين عشية وضحاها فتييأس، هذاك اللي 

جاي موراه فاقد األمل.

إذن اآلن هنا خاص تكون ضمانات ديال الحكومة على أساس توفير 
واحد السوق ديال الشغل السيد الوزير.

صحيح، احنا تنهضرو على املؤسسات املوازية اللي تتقوم بهاذ الدور 
اآلن الشركات املحلية الخاصة تتبحث على أطر، على مهندسين، على 
تقنيين، على طبوغراف ما لقاتهومش، ما لقاتهومش، إذن هنا خاص 
واحد التجاوب مع هاذ املؤسسات، واحد جلسة عمل مع املقاوالت، 
معنا الحمد هلل اآلن ممثلين ديال املقاوالت في الغرفة الثانية، يكون 

واحد اليوم درا�ضي ألن هناك إشكال حقيقي.

لقمة  راه  ونكونوا صرحاء،  األحداث،  ديال  الرئي�ضي  السبب  اآلن 
وأنا  نموذج  نعطيك  املعطلين،  ديال   7  ،6 فيها  دار  كل  ألن  العيش، 
مسؤول تسيير محلي بالبلدية ديال أكنول فبني ووجد مشاريع، ولكن 
إلى ما لقتيش سوق الشغل لذوك الشباب، بغينا نجيبو شركات ديال 
فهنا خاص  غير مؤهلة،  العاملة  اليد  اآلخر،  ديال  الكابالج، شركات 
تدخل ديال الحكومة في مجموعة ديال األماكن اللي هي شبه قروية باش 
تخلق تدرج منهي، مراكز تكوين أكثر باش يكون ذاك الشاب مؤهل لولوج 

معامل أو مراكز أخرى.

باش  الشباب  لهؤالء  ضمانات  تعطي  الحكومة  أن  نتمناو  فهذه 
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تحفزهم أكثر في املستقبل.

وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة للسيد الوزير فيما تبقى لكم من الوقت.

ك تب الدولة لدى وز أ التربية الوطنية والتكو ن املنهي والتعليم 
الع لي والشحث العلمي، املكلف ب لتعليم الع لي والشحث العلمي:

بكأا جز ال السيد املستش ر املحترم.

الشغل،  سوق  حاجيات  مع  التكوين  مالءمة  حول  كان  السؤال 
طبعا كقطاع ديال التعليم العالي غنتحدث عن التكوين، وهناك قطاع 

مختص طبعا في مسألة التشغيل.

املكلفة  الوزارية  اللجنة  عقدت  املا�ضي  األسبوع  في  أنه  تعلم 
بالشغل وأطلقت إستراتيجياتها، وهاذ اللجنة الوزارية فيها القطاعات 
الحكومية كلها بما فيها )la CGEM1( وبما فيها املمثلين ديال املقاوالت. 
نفس السؤال خاصنا نوجهوه كذلك لتحفيز املقاولة على إنتاج فرص 
العمل وإنتاج فرص الشغل، وبالدنا الحمد هلل، فيها واحد املجموعة 
من األوراش املفتوحة في الطاقات املتجددة، في صناعات السيارات، 
مجاالت  كلها  الغذائي،  واألمن  الفالحة  البيئة،  الطائرات،  صناعات 
بالفعل مفتوحة لالستثمار، وما يمكن لنا في الجامعات إال نسلكو واحد 
السياسة اللي نالءمو فيها التكوينات في الجامعة مع حاجيات سوق 

الشغل.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

السؤال الرابع موضوعه مراقبة الوزارة ملطاعم املدرسة بالقطاع 
العمومي والتعليم الخصو�ضي، الكلمة ألحد السادة املستشارين من 
تفضلي  السؤال،  لتقديم  االجتماعي  الديمقراطي  الدستوري  الفريق 

األخت املستشارة.

املستش رة السيدة ع ئشة ايتعال:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

بكأا السيد الأئيس،

الس دة الوزراء،

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

1 Confédération Générale des Entreprises du Maroc

السيد الوز أ املحترم،

نحن على مشارف نهاية املوسم الدرا�ضي، وكان بودنا أن نتلقى جوابا 
عند انطالق املوسم الدرا�ضي لتدارك ما يمكن تداركه، لكن كما يقال 
"ما ال يؤخذ كله ال يترك بعضه" أملنا أن يكون هذا السؤال فاتح خير 
للموسم الدرا�ضي املقبل، حيث أن موضوع اإلطعام املدر�ضي مرتبط 

بمحوريين أساسيين:

األول هو محاربة الهدر املدر�ضي والسيما باملناطق القروية والبعيدة، 
والتي يعاني فيها األطفال مشاكل كبيرة جدا ومن قساوة الطقس ووعرة 
والقرى  بالجبال  الدراسية  األقسام  إلى  القروية،  والطرق  املسالك 

والبوادي.

السيد الوز أ،

هذا يجعل من الواجبات املدرسية الحل األنجع والكفيل بالحفاظ 
على حق الطفل في التمدرس، وخاصة كما ذكرنا في العالم القروي 

والدواوير النائية.

املوضوع الثاني، السيد الوزير، يتعلق بنظام التوقيت املستمر، 
حيث أنه األولياء ينشغلون عن توفير نظام الوجبات والسيما الغذاء 
في البيوت، مما يضطر العائالت إلى االعتماد على املطاعم املدرسية، 
سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص، وبغض النظر السيد الوزير 
عن العديد من املالبسات املحيطة بهذا املوضوع وبدون الدخول في 
في  مؤثرة  الخاصة  أو  العمومية  املدرسية  املطاعم  فإن  التفاصيل، 
بالعالم  املدر�ضي  للهدر  التصدي  في  أيضا  مؤثرة  وكذلك  التمدرس، 
القروي، مؤثرة على صحة أبنائنا، مؤثرة كذلك على مستقبلهم حتى في 

املدن.

قانونية  آليات  للوزارة  هل  نسائلكم:  الوزير،  السيد  لهذا، 
ومؤسساتية ملراقبة املطاعم املدرسية، ليس فقط من حيث الجودة 
أو الصحة والسالمة فيما يتعلق بالقطاع الخاص، بل حتى من حيث 

األسعار بالقطاع العام؟

وشكرا السيد الوزير.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

الع لي  والتعليم  املنهي  والتكو ن  الوطنية  التربية  وز أ  السيد 
والشحث العلمي:

بكأا السيد الأئيس املحترم.

السيدة املستش رة املحترمة،
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أريد في البداية أن أوضح بعض األمور، من املؤكد أن اليوم املطاعم 
املدرسية هي تعتبر من أهم الخدمات االجتماعية موازاة مع الداخلية 
والنقل املدر�ضي في العالم القروي، هاذ املطاعم املدرسية توفر التغذية 
للتلميذات والتالميذ الوافدين من الوسط القروي ومن املناطق النائية.

بعض األرقام لنوضح هذا الوضع:

اليوم، عندنا املطاعم املدرسية برسم هاذ املوسم الدرا�ضي، 6037 
يمثل  ما  وهو  االبتدائي،  املستوى  على   5684 منهم  مدرسيا  مطعما 
نسبة 94% مقابل 353 بالسلك اإلعدادي أي 6%، عندنا أقل من %1 

بالنسبة للتأهيلي القروي.

عدد املستفيدات واملستفيدين من خدمة اإلطعام:

- على املستوى االبتدائي 1.060.480 وجبة؛

- بالنسبة لإلعدادي 49567؛

- بالنسبة للتأهيلي 4828.

كنالحظو تقريبا واحد الزيادة ديال 3% بالنسبة للسنة الفارطة.

موازاة مع هذا تعمل الوزارة اليوم على تحسين الخدمات املقدمة 
وبالخصوص جودة الوجبات الغذائية عبر مجموعة من اإلجراءات، من 
بينها اليوم أنجزنا واحد قرار مشترك مع وزارة املالية باش نرفعو منحة 
وجبة الغذاء بالسلك الثانوي اإلعدادي من 7 دراهم إلى 10 دراهم، 
بالنسبة للتعليم االبتدائي من درهم و40 إلى درهمين، باش يمكن تكون 

الجودة في الوجبة.

بالنسبة لإلجراء الثاني هو العمل على تقديم هاذ الخدمات طول 
السنة الدراسية، كان مبرمج تقريبا 180 يوم كنا الحظنا هاذي واحد 

العدد ديال السنوات بأن كان كيتم غير 90 يوم االستفادة في 90 يوم.

أيضا تم املراقبة املنتظمة للمطاعم املدرسية للوقوف على شروط 
مع  املتعاقدين  املدرسية  الصحة  أطباء  طرف  من  الصحية  الوقاية 

األكاديميات.

بالنسبة ملدارس القطاع الخاص، كاين واحد الفقرة الثالثة في املادة 
التفتيش  إال  املراقبة اإلدارية  اللي كتشمل   06.00 القانون  22 ديال 
اإلداري بالنسبة لهاذ املؤسسات الخاصة، اليوم الحكومة إن شاء هللا 
غادي تطرق لتحيين هاذ القانون باش هاذ الجوانب املتعلقة باملطاعم 
تكون  هي  حتى  الخاصة  املدارس  ديال  الداخلية  واألقسام  املدرسية 

معنية بهاذ املراقبة.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة لك، تفضلي.

املستش رة السيدة ع ئشة ايتعال:

شكرا السيد الوزير.

طرحنا لهذا السؤال ليس من باب التشكيك في املجهودات املبذولة 
من طرف وزارتكم أو من طرف الحكومة على العموم، لكن الغرض 
هو آليات املراقبة التي ستمكن هاذ املجهودات من تحقيق األهداف 
املتوخاة منها والتي سطرتها الحكومة، وما نبقاوش نشوفو السيد الوزير 

بعض األطفال متسممين في املدارس نظرا ملجموعة من اإلشكاليات.

كذلك حتى بعض املسؤولين هما اللي كيتحملوا املصاريف ديال 
تنقل هاد املواد هذه، لذلك تنطلبو منكم السيد الوزير تعطيو واحد 

القيمة لهذا املجال هذا وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة لكم فيما تبقى لكم من الوقت،

الع لي  والتعليم  املنهي  والتكو ن  الوطنية  التربية  وز أ  السيد 
والشحث العلمي:

حاالت التسمم هي قليلة جدا، والتي تقع في الكثير من األحيان خارج 
فضاءات املؤسسات التعليمية، غير باش نطمئنكم واحنايا إن شاء هللا 

نراقب هذه األمور باش ما يوقعش هذا التسمم، شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا للسادة الوزراء على مساهتهم في هذا القطاع، قطاع التعليم.

وننتقل إلى السؤال األول املوجه لقطاع الصحة، وموضوعه وضعية 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من  القروي،  بالعالم  املستوصفات 

الفريق االشتراكي لتقديم السؤال، تفضل.

املستش ر السيد ربو بكأ عشيد:

السيد الأئيس،

الس دة الوزراء،

السيدات والس دة املستش ر ن،

بالعالم  للمستوصفات  املزرية  الوضعية  حول  يتمحور  سؤالنا 
القروي إن لم نقل كذلك املستشفيات بالعالم الحضري، والنقص 
الحاد في األدوية، فمع كثرة املشاكل التي يتخبط فيها املر�ضى فما هي 
اإلجراءات والتدابير التي سوف تتخذها وزارتكم من أجل تطوير تقريب 

مختلف الخدمات الصحية في جميع ربوع وطننا العزيز؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.
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الكلمة للسيد وزير الصحة.

السيد رن س الدك لي، وز أ الصحة:

بكأا السيد الأئيس.

السيدات والس دة املستش ر ن،

شكرا السيد املستشار على طرح هذا السؤال فيما يخص ما ستقوم 
به الوزارة، أو ما تقوم به الوزارة على مستوى العالم القروي من ناحية 
إلى  يستجيب  هذا  الحال  بطبيعة  الصحي،  العرض  وتوسيع  تقوية 
الخريطة الصحية يمكن لي نقول لك بأنه 70% من املؤسسات الصحية 
األولية على الصعيد الوطني تتواجد بالعالم القروي، من 2012 و 2016 
تم فتح 109 ديال املؤسسات الصحية الجديدة أي ما يعادل 27 كل 
بالعالم  64 وحدة  منها  القرب  بمستعجالت  88 وحدة خاصة  سنة، 
القروي يعني 80% من مجموع هذه الوحدات، وتم تزويدها بطبيعة 
الحال باملعدات واألجهزة التقنية واألدوية الحيوية الضرورية وكذلك 

باملوارد البشرية.

بالوسط  للوالدة  املستعجلة  الطبية  املساعدة  نظام  فيما يخص 
القروي كاين 51 موقع خاص كيهم 33 إقليم في 10 جهات، وهذا بطبيعة 
الحال للرفع من نسبة الوالدات التي تتم تحت املراقبة الطبية والوقاية 

من املضاعفات الناجمة عن الحمل والوالدة.

بالعالم  املستعجلة  بالحاالت  التكفل  وتعزيز  دعم  كذلك  كاين 
القروي، أوال إحداث وتفعيل وحدات مستعجالت القرب، 90 وحدة 
اآلن موزعة على 12 جهة، اقتناء وتسليم 327 سيارة إسعاف، كذلك 
الجهات  أربعة  في  املروحيات  عبر  املستعجلة  بالحاالت  التكفل  تعزيز 

هناك جهات في املستقبل ستستفيد من ذلك.

الوسائل  تعزيز  تم  كذلك  هنا  الصحية  للتغطية  التنقل  النمط 
اللوجيستيكية للوحدات الصحية املتنقلة، اآلن 270 وحدة باإلضافة 
إلى 22 حافلة ومصحة متنقلة، مع تخصيص ميزانية ما يقارب 10 مليون 
درهم سنويا، تفعيل كذلك برامج سنوية للوحدات الطبية املتنقلة، 
إلى   2009 في   5500 من  الوحدات  لهذه  امليدانية  الزيارات  ارتفعت 
12600 في 2015 ثم كذلك القوافل الطبية وهذه تهم العالم القروي، 
627 قافلة طبية منذ تعميم نظام املساعدة الطبية لساكنة املناطق 
متخصصة  فحوصات   239000 فيها  طبي  فحص   569000 النائية، 

باإلضافة إلى فحوص تكميلية و15000 عملية جراحية.

هناك كذلك مشاركة الوزارة في برنامج محاربة الفوارق املجالية 
واالجتماعية بالعالم القروي، عبر تخصيص ميزانية 150 مليون كل 

سنة وتهم 2208 ديال املشاريع.

وفي األخير، هناك فتح باب التعاقد مع أطباء من القطاع الخاص 
واللي كيهم كذلك العالم

القروي.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

الكلمة في إطار التعقيب لكم، السيد املستشار، تفضل.

املستش ر السيد محمد علمي:

بكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ املحترم،

تبذلها  التي  أو  بذلت  التي  املجهودات  من  بالرغم  صراحة،  بكل 
الحكومة في إطار تدبيرها للعرض الصحي ببالدنا، أصارحكم القول للمرة 
الثانية، وأقول بأن العرض الصحي الزال يعرف خصاصا حادا، الزال 

يعرف خصاصا مهوال.

السيد الوز أ،

بكل بساطة، على مستوى الوسط القروي، بغيتي ناخذو إفران، 
آسفي، إقليم الجديدة، إقليم وزان، املستوصفات في الوسط القروي 
ديالنا ال تستجيب بعضها حتى ألدنى الشروط لتقدم الخدمة الصحية 
الوزير  السيد  الطبية  األطر  منعدمة،  الطبية  التجهيزات  للمواطن، 
املحترم ما غنقولش منعدمة ولكن ما كاين ال أطباء ال أطر طبية في بعض 

املستوصفات، وعندنا أدلة وعندنا ملفات في هذا الصدد.

الوزير،  السيد  الحسيمة،  تطوان،  طنجة  جهة  مستوى  على 
وبالضبط إقليم وزان، فيه 17 مستوصف قروي، إلى اليوم راسلتي 
املدير الجهوي أو املدير اإلقليمي ديال وزان، يااله غادي يكون عندو 
وأنا  الوزير،  السيد  مسدودة  البقية  قروية،  مستوصفات   2 خدام 
مسؤول على الكالم ديالي مسدودة، مغلقة، ما كاين ال أطر طبية وال 

خدمات صحية بالنسبة لهاذ الساكنة هذه.

إذن احنا تنقولو بأن ما التزمت به الحكومة في برنامجها الحكومي 
من أجل تحسين العرض الصحي، واقع الحال يعارض ما التزمت به 
الحكومة، كنقولو السيد الوزير بأن لحد الساعة، لحد وقته بأن على 
املستوى النظري فعال ربما هناك مجهودات تبذل، ولكن املواطن يوميا 
ال يلمس أي خدمة صحية في الوسط القروي، وال أدل على ذلك السيد 
الوزير وانتم عارفين ملي تقلدتو هاذ املهمة وتنتمنى لكم التوفيق في املهام 
ديالكم، غير إحداث ديال مستشفى إقليمي بإقليم وزان اللي دازت على 
إحداث العمالة ديال وزان هذه 8 سنوات ونيف، لحد الساعة املجلس 

اإلقليمي وفر لكم الوعاء العقاري وماذا أنتم فاعلون؟

خاصكم تعرفوا السيد الوزير بأن هذيك املستشفى اإلقليمي ال 
يحمل إال االسم والدور اللي تيقوم به بحال ساعي البريد، راه تيجي عندو 
املريض ويااله يقوم بمأل واحد املطبوع يصيفطو لشفشاون، تطوان 
وال تيجي لهنا البن سينا، فبالتالي السيد الوزير عليكم أن تضاعفوا 
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الجهود من أجل تحسين الخدمات الصحية للمواطنات واملواطنين اللي 
تيسكنوا في العالم القروي.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الأئيس.

املعتمدة  الوطنية  السياسة  وموضوعه  الثاني،  للسؤال  ننتقلو 
لتخفيض أثمنة أدوية عالج السرطان، الكلمة ألحد السادة املستشارين 

من فريق العدالة والتنمية لتقديم السؤال.

املستش ر السيد نبي0 األندلو�سي:

بكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ املحترم،

في إطار مقاربة وزارة الصحة لتفعيل سياسة دوائية وطنية عادلة، 
خاصة بالنسبة ملر�ضى السرطان، نسائلكم عن اإلجراءات التي قمتم أو 

تقومون بها في هذا السياق.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد وز أ الصحة:

بكأا السيد املستش ر املحترم.

في إطار تفعيل مضامين السياسة الدوائية الوطنية، بطبيعة الحال 
2015، ولكن مسلسل  نهاية  في  الدوائية الوطنية انطلقت  السياسة 
ديال تخفيض األدوية انطلق في 2014، تم تخفيض منذ ذاك الوقت 
ثمن ديال أكثر من 3600 دواء ومستلزم طبي، وهذا بطبيعة الحال مر 

عبر مراحل وراه واكبتوا هاذ املراحل في وقتها.

أما بخصوص األدوية ديال معالجة السرطان، فعال هذه أدوية اللي 
غالبا تتكون األثمنة ديالها مرتفعة تم تخفيض أثمنة ما مجموعه 196 
دواء مضاد لهذا املرض، 149 في 2014 و33 بين 2015-2016 و14 دواء 

في الفترة ديال 2017 إلى اليوم 2018.

النسبة ديال انخفاض األثمنة ديال األدوية بشكل عام كانت من 
20 حتى 80%، فيما يخص السرطان أو أثمنة ديال مضادات السرطان 
فوصلت النسبة ديال التخفيض إلى حوالي 72% لبعض األدوية، نعطي 
 )Docétaxel( واحد املثال بالنسبة لسرطان الثدي، كان هناك دواء ديال
هذا خاص بالعالج الكيميائي، وكيتستعمل بشكل كبير، يعني الثمن من 

821 درهم إلى 564 درهم يعني ناقص %39.

بطبيعة الحال سنواصل اإلستراتجية ديال العمل ديال التخفيض 
األثمنة ديال املزيد من األدوية، خاصة املتعلقة بالسرطان.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

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

املستش ر السيد نبي0 األندلو�سي:

بكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ،

طبعا ال نشك في التوجهات وفي العمل املبذول في هذا السياق، لكن 
يبقى هذا العمل يحتاج إلى مزيد من املجهودات، خاصة وأننا نتحدث في 
إطار اإلحصائيات الرسمية ديال الوزارة على 40 ألف حالة إصابة بهذا 

املرض سنويا.

األثمنة ديال هاذ األدوية عموما، السيد الوزير، رغم هاذ املجهودات 
األدوية  بعض  كنلقاو  فرنسا  مع  مثال  قارنها  إلى  حتى  مرتفعة،  تبقى 
مرتفعة بنسبة تصل حتى ل 70%، فإلى قارننا مستوى الدخل الفردي 
ديال املواطن الفرن�ضي مع املواطن املغربي اللي هو مضروب في عشرين، 
فبالتالي عندنا املس، يعني هاذ املفارقة التي يجب أن تصحح، كذلك 

هذا على مستوى األدوية أو على مستوى األثمنة املرتفعة.

في شق آخر من نفس املوضوع، كاين نقص مهول، السيد الوزير، 
في األدوية التي ترسل إلى املراكز االستشفائية واملستشفيات، بحيث أنه 
كنلقاو مثال من بين األدوية اللي كانت الوزارة في فترة معينة كتصيفطها 
مثال )Paclitaxel( هذا منذ مدة كاين مراكز لم تتوصل بهذا الدواء وهو 
مرتفع التكلفة، كاين مثال الدواء اسميتو )Alimta(اللي كيدير مليون 
و200، 12 ألف درهم، وغالبا املر�ضى في حصة واحد ديال 21 يوم في 
الغالب كيحتاجوا لعلبتين، فتصوروا 2400000 لهاذ الناس الفقراء 
أساسا، الناس الفقراء واللي ما عندهومش اإلمكانية ديال التغطية 
هي  فبالتالي  األدوية،  هاذ  ديال  األثمنة  هاذ  يسترجعوا  ممكن  اللي 
معاناة حقيقية، كاين مثال هاذي غير على سبيل املثال طبعا ال الحصر، 
)Revlimid( اللي كيسوى 43 ألف درهم، 4300000، بمعنى مبالغ كبيرة 

جدا تثقل كاهل األسر واملر�ضى.

فبالتالي السيد الوزير، كما قلت هناك مجهودات، نعم، ولكن يجب 
أن تبذل مجهودات أخرى، ألن معاناة هاذ النوع أساسا، هاذ النوع ديال 
املر�ضى معاناة كبيرة جدا، معاناة مع املرض، معاناة مع الدواء، باش 
يلقاوا الدواء، إلى لقاوا الدواء مع الثمن ديال الدواء، معاناة مع التنقل 
من القرى واملداشر والجبال ديال املغرب إلى املراكز ديال االستشفاء، 
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فبالتالي هي معاناة حقيقية.

مجهودات،  يعني  هناك  يكون  أن  الوزير،  السيد  منكم،  نلتمس 
تمشيو في هاذ املسار ديال مضاعفة املجهودات.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب فيما تبقى لكم من الوقت 
السيد الوزير.

السيد وز أ الصحة:

شكرا السيد املستشار، أريد أن أتفاعل مع املالحظات ديالكم:

أوال، فيما يخص األدوية الباهظة الثمن ديال معالجة السرطان، 
تكلمت على أنه بعض األدوية يعني أغلى من فرنسا.

من املؤكد أنه مجموعة ديال األدوية ديال هاذ املرض يعني كتكون 
أدوية أصلية، ما�ضي جنيسة، نظرا ألن البحث مستمر في البرتوكوالت 

االستشفائية والعالجية، العالجية ديال هاذ املرض.

ولكن أنا كنتفاجأ ملا كتقول لي أكثر من فرنسا، ألن املرسوم اللي 
 un pays( كيحدد التسعيرة ديال الدواء فيه فرنسا كبلد مقارنة يعني
benchmark( من ضمن 6 ديال الدول، واحنا تناخذو يعني أقل الثمن 
اللي كاين في دولة، إذن أنا غنشوف هاذ املسألة اللي تكلمتيو عليها، 
يمكن تسيفطوا لي هاذ األمثلة هاذي، واحنا دائما تنعتمدو بالنسبة 

لألصلي دائما على 6 دول.

فيما يخص توصل املستشفيات باألدوية، احنا غنعيدو النظر في 
يعني الدورة ديال االقتناء وديال التوزيع بالنسبة للمستشفيات، ال 
يعقل أن نستمر في مركزة االقتناء والتوزيع، أعتقد أنه علينا أن نذهب 

إلى نمط آخر.

فيما يخص أدوية السرطان في القريب، إن شاء هللا، 3 داألدوية 
غيدخلو إلى الالئحة ديال التعويض عبر التغطية الصحية اإلجبارية، 
 )CNSS( مع   )l’ANAM( مع  اتفاقية  كاين  الحال،  بطبيعة  غيدوز 
و)CNOPS( باش يمكن 3 األدوية ديال سرطان الدم يتم يعني التعويض 

عليهم.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

للشواهد  الحاملين  املمرضين  ملف  وموضوعه  الثالث  السؤال 
العليا، الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية لتقديم السؤال.

املستش رة السيدة خديجة الزومي:

بكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ املحترم،

ملف املمرضين املطالبين باملعادلة لدبلوماتهم العلمية من شهادة 
إجازة أو ماستر أو دكتوراه يهدد املسار الطبيعي للعمل واملسار اإلداري 

كذلك لهؤالء القطاعات الوزارة التي ترأسونها.

لذا، نسائلكم، السيد الوزير، ما هي اإلجراءات التي اتخذت في هذا 
الصدد؟

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد وز أ الصحة:

السيدة املستشارة املحترمة أشكرك على السؤال، وتنبلغك بأنه يعني 
اليوم كاين مستجد تتعرفوه فهاذ املجال، حيث أنه املرسوم 2.17.535 
بشأن النظام األسا�ضي الخاص بهيئة املمرضين وتقنيي الصحة مشترك 
بالوزارات تم النشر ديالو واآلن يتم العمل به، هاذ املرسوم من خالله، 

يعني تنتكلمو على 5 ديال اإلطارات كل إطار فيه 3 ديال الدرجات.

كاين أوال التوظيف في الدرجة األولى أي السلم 10 اللي مفتوح في 
وجه الحاصلين على دبلوم الدولة ديال الطور األول املسلم من قبل 
معاهد تأهيل األطر في امليدان الصحي )IFCS2( وكذلك دبلوم اإلجازة 
الصحة  وتقنية  التمريضية  للمهن  العليا  املعاهد  طرف  من  املسلم 
)ISPITS3(، التوظيف كذلك في الدرجة املمتازة السلم 11 فيما يخص 
يعني الحاصلين على شهادة السلك الثاني لليوم املاستر بالنسبة لهاذ 
املؤسستين، مع العلم أنه اليوم راه مرينا إلى )LES ISPITS(، ثم كذلك 
إدماج  القطاع،  في  عندنا   )déjà( كاينين  اللي  بالنسبة  إدماج  هناك 
 9 السلم  يعني  الثانية،  الدرجة  من  الدولة  من  املجازين  املمرضين 
الحاصلين على دبلوم الدولة للطور األول، إدماجهم في الدرجة األولى 
السلم 10، وإدماج املمرضين املجازين من الدولة سلم 10 الحاصلين 

على السلك الثاني من هاذ املعاهد في الدرجة سلم 11.

أعتقد أنه اليوم وبالنسبة)LES ISPITS( املسألة ما مطروحاش، ألنه 
هناك املسألة ديال املماثلة العلمية واإلدارية للدبلومات ديالهم والنظام 
ديال )LMD( يعني اإلجازة واملاستر والدكتوراه، اللي أصبح تيهم هاذ 

الفئة املهنية.

شكرا.

2 Institut de Formation aux Carrières de Santé

3 Instituts Supérieurs des Professions Infirmières3et3Techniques de Santé
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السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

في إطار التعقيب الكلمة لك السيدة املستشارة.

املستش رة السيدة خديجة الزومي:

شكرا السيد الوزير على هذه املعلومات التي ال تبدو جديدة علينا 

تسوية  أجل  من  احتجاجية  وقفات  وهناك  امللف،  هذا  نتابع  ألننا 

الوضعية اإلدارية تماشيا مع الشهادات التي يتوفر عليها كل أحد.

وهو في الحقيقة هذا سؤال يجب أن يجيب عليه ليس فقط وزير 

الصحة أو وزير التعليم بل وزير الوظيفة العمومية، ألن هناك إشكال 

في هذا املوضوع.

تسوى  العدل  وزارة  في  يكون  باش  الوزير،  السيد  أفهم،  ال  ألن 

الوضعية حسب الشهادات وفي وزارة الصحة ال يمكن، أو في وزارة 

التعليم كان باألمس ممكنا واآلن لم يصبح ممكن، إذن هناك ارتجال في 

التعامل مع نفس الوضعيات في قانون الوظيفة العمومية.

جاء الوقت، ونحن غداة حوار اجتماعي بناء، فإننا ندعو الحكومة 

أن تعيد النظر في هذا املوضوع، ألنه ال يمكن باش يكون القيمة العلمية 

ديال �ضي واحد عندو وهو يتقا�ضى أقل منها، ثم من يرخص له متابع 

الدراسة، فهو الوزارة أو اإلدارة التي يتبعها.

إلى  تدعو  العالم  في  الحركية  واحد  كاين  احنا  فهمناش  ما  إذن 

التكوين والتكوين املستمر، ودائما محاولة تحسين املستوى العلمي لكل 

األطر من أجل تجويد الخدمة التي يقدمها للمواطنين، وفي نفس الوقت 

نتعامل بفرامل إدارية تخلق واحد املنسوب عالي من اإلحباط.

لهذا السيد الوزير، فإننا ندعوكم وندعو الحكومة من خاللكم إلى 

إعادة النظر في التعامل مع هذا امللف.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

السيد وز أ الصحة:

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

إذن غادي ننتقل للسؤال الرابع وموضوعه اختالالت تطبيق نظام 

"راميد"، الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة العمل التقدمي 

لتقديم السؤال، تفضل السيد الرئيس.

املستش ر السيد عدي شجأي:

بكأا السيد الأئيس.

الس دة الوزراء،

السيدات والس دة املستش رو3،

املساعدة  موضوعه  التقدمي  العمل  مجموعة  في  اليوم  سؤالنا 
الطبية )راميد( وهو كما يلي:

يعرف نظام املساعدة الطبية )راميد( العديد من االختالالت على 
مستوى النقص في املوارد البشرية واللوجيستيكية والتأخير في املواعيد، 
حيث أن 45% ممن لهم الحق في االستفادة من هذا النظام لم يجددوا 
بطائق الراميد، مما يبين أن هذا النظام يجد صعوبات لتحقيق كل 

األهداف املتوخاة منه.

الوزارة  تنوي  التي  الوزير، عن اإلجراءات  السيد  نسائلكم،  لذا، 
اتخاذها لتجاوز االختالالت والصعوبات املسجلة لحد اآلن؟

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد وز أ الصحة:

بكأا السيد املستش ر.

فعال هناك مجهودات اللي بذلتها الوزارة وجميع الشركاء إلنجاح 
هاذ املشروع املجتمعي، ولكن الزال اليوم نظام املساعدة الطبية راميد 

تعتريه مجموعة من النواقص واالختالالت.

أوال قلة املوارد البشرية، وهذه ظاهرة عامة اللي ال تستثني، ربما 
تستثني جهتين، في املغرب التي تركز 52% من املوارد، أال وهما جتهي 

الرباط سال القنيطرة، والدار البيضاء سطات.

هاذ قلة املوارد كذلك نظرا للضغط الكبير اللي كاين على املؤسسات 
على  يؤثر  وهذا  عام،  بشكل  الصحية  الخدمات  وعلى  االستشفائية 
اللوائح ديال االنتظار، القوائم ديال االنتظار، وكيأثر على املواعيد يعني 
باش يمكن تعطى في ظروف أو في وقتها، على أية حال هذا سؤال كنطرحو 
دائما على املستشفيات حسب كل مستشفى، حسب عدد السكان، 
ديال  املوعد  يم�ضي  كيمكن  كتوفر،  اللي  التقنية  اإلمكانيات  حسب 
)radiologie( مثال فحص باألشعة بالسكانير من أسبوع إلى شهرين، 3 

أشهر، حسب كل مستشفى، حسب كل منطقة.

ثم كذلك عدم تخصيص بند في املسألة ديال امليزانية ديال املالية 
ديال هاذ النظام أو تمويل هذا النظام، ما عندناش بند قار في امليزانية 
لتمويل هذا النظام، وكذلك كاين إشكال في املحدودية ديال التمويل 
على مستوى الجماعات الترابية، ياله 20% ديال التمويل اللي خاصو 
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يكون اللي وصلنا باقي 80%، ثم كذلك التمويل ديال املستفيدين، ألن 
)les personnes précaires( يعني أشخاص  هناك فئة ما يسمى ب 
ما  اللي لألسف  الواجب سنوي،  في وضعية هشاشة، كيؤديو واحد 
كيتأداش بشكل.. وتكلمتيو على النسبة ديال التجديد اللي فعال غادة 

وكتنقص.

التقارير، ووحدة ديال  النظام فيه واحد العدد ديال  اليوم هاذ 
وكاينة  الحكومي  فالبرنامج  وكاين  بها  ناخذو  ما  اللي والبد  التوصيات 
عندنا فاملخطط ديالنا على املدى املتوسط، خاصنا فعال نحسنو األداء 
واملردودية وضمان االستمرارية ديال هاذ النظام، ألنه أسا�ضي وكيجسد 
ملدى روح التضامن اللي كاينة على املستوى ديال بالدنا وكذلك الطموح 

ديال الحكومة إلى ترسيخ عدالة اجتماعية على هذا املستوى.

االستدامة املالية ديال هاذ النظام، خاص استقرار املوارد املالية 
وصندوق خاص.

فيما يخص الحكامة، أعتقد أن مسألة املالية كذلك تهم الحكامة، 
نظام  تعميم  مع  النظام  هذا  لتدبير  مستقلة  خاصة  هيئة  إحداث 
يمكن  باش  مندمج  وطني  صحي  معلوماتي  نظام  خاصنا  معلوماتي، 
نرصدو كل معلومة ونتعرفو عليها ونعرفو أشنو هما التكاليف اليوم 
اللي تنطلبو أنه وزارة املالية تعطينا اعتمادات ملستشفيات، تيقول لك 
إلى عندكم نظام ديال الفوترة مضبوط أجي نعطيك الفلوس، كيعطيو 
ولكن  معلوماتي،  نظام  عندهم  ألن  الجامعية  االستشفائية  للمراكز 

تنلقاو احنا مشاكل في الحصول على..

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

في إطار التعقيب الكلمة لكم السيد املستشار.

املستش ر السيد عدي شجأي:

مجموعتنا  في  ونسجل  جوابكم،  على  الوزير  السيد  نشكركم 
املجهودات الجبارة اللي بديتيو بها منذ تعيينكم على هاذ القطاع.

السيد الوز أ،

األهمية ديال )الراميد( خصوصا في األوساط الفقيرة أو في األوساط 
للمستشفيات  الناس ملي كيجيو  الهشة ما كتخفى على أحد، وهاذ 
في إطار هاذ ال�ضي ديال )الراميد( كيجيو على أساس أن يلقاو جميع 
املساعدات، إال أنه اللي كيتالحظ أنه هناك 3 ديال االختالالت أساسية.

األولى، كيجيو كيلقاو مواعيد متباعدة في الزمن.

ثانيا، كيجيو ملي كتكون عملية فهاذ اإلطار بعض األجهزة كتوفر لهم 
ولكن بعض األجهزة خاصهم يقتنيوها لروسهم، وهذا كيشكل حقيقة 

واحد املشكل.

اإلشكال الثالث هو أنه بعض الناس كيكونوا مسجلين فواحد الجهة 

اإلطار  هاذ  في  للمستشفيات  كيتقدموا  وملي  أخرى  لجهة  وكيتنقلوا 

كيقولوا لهم خاصكم ترجعوا للجهة اللي مسجلين فيها، وهذا إشكال 

حقيقي.

فهاذ االختالالت  النظر  يتعاد  أنه  الوزير، كنطلبو منكم  فالسيد 
كتكون  وملي  البطاقة  بهاذ  كيتمتع  ملي  املواطن  باش حقيقة  هاذو، 

املساعدة تكون مساعدة كاملة، إذن هاذو هما االختالالت.

شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

السؤال الخامس موضوعه، الخصاص في أطباء أقسام املستعجالت 

بالجهات الجنوبية الثالثة، الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال، تفضل.

املستش ر السيد احمد ب ب  اعمأ حداد:

بكأا السيد الأئيس.

الس دة الوزراء،

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

ورغم  املستعجالت،  أطباء  في  الخاص  بالنقص  يتعلق  سؤالنا 

املجهودات اللي بذلتها الحكومات املتعاقبة مشكورة، ورغم املجهودات 

اللي بذلوا الجهات واملنتخبين والسلطات املحلية الزال هناك خصاص 

حاد في األطباء في املستعجالت، وهذا يوضع جوج داملشاكل اللي هي 

مشكل يجيو املر�ضى ويبقاو يحانو الصف إلى أن توصلهم النوبة وهما 

جايين في ذيك الحالة اللي هي.

وثانيا األطباء اللي يخدموا أكثر من طاقتهم وأكثر من الحمولة ديالهم 

بين  وما  األطباء،  املر�ضى  بين  ما  ملشاكل  يؤدي  وهذا  مجهودهم،  في 

مرافقين املر�ضى، في الحقيقة راه جايب واحد مريض ولحقته النوبة 

ومطروح وطبيب واحد أو 2 يحانو دايرين الصف على هذا، هذا يثقل 

كاهل الجميع.

لذا، نسائلكم، السيد الوزير، ماذا تنوي وزارة الصحة في زيادة في 

األطباء في املستعجالت مستقبال؟

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة للسيد الوزير في إطار اإلجابة على السؤال.
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السيد وز أ الصحة:

بكأا السيد املستش ر.

الوزارة  ديال  بأهمية  سيحظى  الثالث  بالجهات  الصحي  القطاع 

أمام  توقعت  اللي  الثالث  االتفاقيات  في  كذلك  منخرطة  أنها  بحكم 

الجنوبية،  لألقاليم  الجديد  التنموي  البرنامج  إطار  في  امللك  جاللة 

الخصاص كاين على مستوى األطباء العامون، أعتقد، ألنه درنا مجهود 

على مستوى األطباء املتخصصين، ألنه عندنا دائما اإلشكال ديال عدم 

التحاق األطباء ملا تنحلوا مناصب ديال الشغل في القطاع، ياله طبيبين 

اللي التحقوا هاذي شهرين تقريبا.

وأغلبيتهم  طبيب،   14 الجهة  في  عندنا  املستعجالت  يخص  فيما 

ما التحقوش، بالتالي كتقوم املندوبيات بواحد العمل حقيقة مبتكر 

بالتعاقد مع أطباء في إطار الشراكات، هذا مشكورين عليه املجالس 

املنتخبة، التعاقد مع طبيبين في بوجدور باملجلس اإلقليمي والجماعة 

الحضرية، وطبيبين بالسمارة، إضافة إلى طبيبين ببلدية املر�ضى، هذا 

فيما يخص جهة العيون الساقية الحمراء، التعاقد كذلك مع طبيبين 

بين املجلس اإلقليمي لطرفاية واملندوبية اإلقليمية.

هناك كذلك املشروع ديال التعاقد على مستوى العيون ديال 4 

ديال األطباء و5 ديال املمرضين.

فيما يخص جهة الداخلة واد الذهب، يعني هذا مستشفى اللي تم 

التأهيل ديالو باش يم�ضي إلى مستوى ديال مستشفى جهوي باملرور ديالو 

من 53 سرير إلى 80 سرير والتكثيف من عدد ديال التخصصات اللي 

به، في املستعجالت كيخدموا فيه 7 ديال األطباء وكيضم بطبيعة الحال 

القسم ديال املستعجالت بمركب جراحي تابع له، باإلضافة إلى طبيعة 

الحال سيارة ديال النقل اللي هي كذلك مهمة في املستعجالت.

فيما يخص جهة كلميم واد نون، هنا يمكن نقولو بأنه كنشتغلو 

بالحد األدنى من املوارد البشرية، اللي خاص املستعجالت، املستشفى 

الجهوي بكلميم 5 داألطباء، مستشفى القرب ببويزكارن 5، املستشفى 

اإلقليمي  املستشفى   ،4 الزاك  بآسا  اإلقليمي   ،5 بطانطان  اإلقليمي 

بسيدي إفني 5، وهذا يعني أن ما نقوم به بالنسبة لألطباء األخصائيين 

زودنا هاذ املستشفيات بأطباء طب النساء والتوليد، طب األطفال، طب 

اإلنعاش والتخدير، الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة األطفال 

واختصاصات أخرى.

وغادي نستمرو بطبيعة الحال في هذا العمل املشترك مع املنتخبين، 

وأنا كان في لقاء مع رئيس الجهة ديال الداخلة واد الذهب في وضع 

برنامج كذلك جديد لتوظيف أطر شبه طبية على مستوى املراكز ديال 

القرب، وهذا إن شاء هللا بغينا نعمموه على املستوى الوطني.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

في إطار التعقيب الكلمة لكم السيد املستشار.

املستش ر السيد احمد ب ب  اعمأ حداد:

بكأا السيد الوز أ.

بكأا على الجواب.

ومن ضمن الجواب ديالك سميت عدد من األطباء اللي هما عندهم 
)contrat( وما التحقوا هذاك نحسبو الورقة ديالو هي اللي جات، أنا 
خاص الطبيب اللي يجي يعود يلتحق، ألن الطبيب منين مديورة معه 
عقدة خاصو يلتحق، أنا قلت كاين خصاص إذن مادام مازال ما التحق 

كاين خصاص.

أييه، ولكن هاذو ما  4 أطباء في املستعجالت و5،  ثانيا، حسبت 
يخدموا في وقت واحد، هاذو دايرين النوبة، يبقى 1 منهم فما الش 2، 
الناس الساكنة، كلميم كم ساكنتو اللي 5 وال 4 وال 6 اللي يزول �ضي 
حاجة في املستعجالت، العيون ساكنتها فيها 300000، إلى مرض غير 
اللي جاو معه جوج ودارو  واحد في األلف وجاي واحد هازو، وكاين 
الصف، شحال من طبيب يقد يقابلهم، الطبيب وخا يعود ماكينة ما 

يقد، عندو عملو البد يدوز على واحد البد لو يعرف أش كاين.

ثانيا، انتظرو منين؟ أنا نتكلم على خاص مسائل اللي تعود متوفرة 
في عين املكان يوميا للمواطنين.

هذا هو اللي ابغيت نتكلم عليه، وهو اللي ابغيناكم نظرا إلى ابقاو 
السكان دايرين الصف، وابقى الطبيب متخطي الجهد ديالو يخدم، 
عندو هذا وعندو �ضي جالس و�ضي جالس يشخص، راه غادي تكون له 
املشاكل، ألن ذوك ما داواو، وهذا تخطى طاقتو، حفاظا على الدكاترة 
اللي عندنا يعود معهم حد يعاونهم، وحفاظا على الساكنة كتجبر حد 

يعالجها.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

خمسة ثواني اللي بقات لكم أعتقد غير كافية، تفضل.

السيد وز أ الصحة:

بسأعة.

األطباء املتعاقدون ما يمكنش ما يلتاحقش، وإال كنفسخو العقدة، 
وهاذوك اللي يعني تم تعينهم إلى ما التحقشاي كيتم إلغاء املنصب أو 

تحويله هاذ ال�ضي اللي كاين.
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

األطباء  في  الخصاص  وموضوعه  السادس،  للسؤال  نتقل  غادي 

العامين واالختصاصيين بإقليم زاكورة، الكلمة ألحد السادة املستشارين 

تفضلي  السؤال،  لتقديم  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  فريق  من 

األخت.

املستش رة السيدة ف طمة عميري:

بكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ املحترم،

القطاعات  أيكسون  حيوي  القطاع  هاذ  ننسوال  الوزير،  السيد 

االجتماعية املغرب، تعاني ساكنة درعة تافاللت عامة وخاصة ساكنة 
زاكورة انكان قطاعيا مهول جدا بشكل عام في جميع النواحي، خاصة 

األطباء، الطب العام واألطباء االختصاصيين.

السيد الوز أ،

25 جماعة في إقليم زاكورة، 18 جماعة بدون طبيب كجماعة أفرا، 

جماعة تانسيفت، جماعة أفالندرا، جماعة تمزموط، جماعة تافتشنا، 

جماعة البليدة بدون طبيب أو ممرض، املواطن تيضاف املشكل غير 

في تلقيح األطفال كجماعة محاميد الغزالن، جماعة تغبالت، جماعة 

أيت بوداود قيادة النقوب في 2 جماعات، 18000 نسمة بدون طبيب، 

الطبيب غادر من 2017 أياغ الشهر 4 و2018، إال غونغ اإلهمال األطباء، 

األجهزة، األدوية، تتسقسا تنكرا الديذبيبان الجنوب الشرقي، غراديم 

إقليم زاكورة.

السيد الوز أ،

إكن سقسا يد الدولة أيت تحكم في طبيبن، أيتحكم الدولة، راه 

احنا في مغرب واحد ما �ضي مغرب جوج.

السيد الوز أ، 

أيكن سقسا ما يكان اإلستراتيجية نون نغد الحلول ندرسا تحلال 

املشكلدغ إجال العويز أيكونزول إقليم زاكورة أرنتمنى أدغورنغيلي إيان 

املستشفى جهوي بجهة درعة تافياللت اتقربن التخصصات للمواطنين.

تانميرت.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد وز أ الصحة:

بكأا السيد الأئيس.

اللي  الجهات  من  تافياللت  درعة  جهة  فعال  املستشارة،  السيدة 
وعلى  عام،  بشكل  العالجي  العرض  املستوى  على  خصاص  كتعرف 

مستوى املوارد البشرية بشكل خاص.

ولكن خليني نعطيك بعض املعطيات على مستوى إقليم زاكورة، 
ألنه كاين هناك مجهود، 16 ديال األطباء عامون، 29 طبيب أخصائي، 
169 ديال األطر الشبه طبية، جوج جراحي األسنان، 3 صيادلة و22 

إداري وتقني.

االختصاصيين ما ابقاش عندنا مشكل، يعني اليوم االختصاصات 
األشهر  في  أجريناها  اللي  التعيينات  بعض  اإلستعجالي،  الطابع  ذات 
األخيرة حلينا املشكل، أمراض العيون، األمراض النفسية والعقلية، 
الجراحة  السكري،  مرض  الدرقية،  الغدة  والحساسية،  الصدر 

الباطنية، األنف والحنجرة.

األطباء  يخص  فيما  قلت  كما  اإلقليم  كيعرفوا  اللي  الخصاص 
العامون، هنا تكلمت على املثال ديال الجهات الجنوبية، ولكن كذلك 
درعة-  ديال  الجهة  رئيس  مع  لقاء  وكان  بالراشيدية،  مؤخرا  كنت 
تافياللت، وكان عمل على مستوى التحاليل الطبية ال البيولوجية وال 
الجينية، وكاين واحد عمل مهم غادي يدار، وقررنا في عين املكان باش 
نحلوا يعني مختبر جهوي، مرجعي بداخل الجهة اللي يمكن يجمع كل 
العينات اللي تجي من أقاليم أخرى اللي هي كتدار اآلن خاصة في ما 
يخص أمراض السرطان)l’anapath( اللي كتدار في مناطق خارج الجهة، 

اليوم غادي تدار في الجهة.

كذلك متفقين باش نشتغلو على املنظومة ديال املوارد البشرية، 
وهنا يمكن لي نقول بأنه اآلن كنديرو أجوبة وحلول لبعض املشاكل اللي 
كتطرح في كل مجال، مجال، في كل جهة، في كل إقليم، ولكن خاصنا 
واحد املقاربة شمولية، كيف ما قلت، باش فعال هاذ األطباء يعملوا، 
يبداو يلتحقوا باملناطق البعيدة، خاصنا نلقاو، ألن هاذ األطر راه ديال 
في  يساهموا  وخاصهم  مهمة،  إمكانيات  يعني  عليهم  صرفت  الدولة 
املجهود الوطني، وبالتالي خاصنا هاذ املنظور الشامل اللي غنرعاو فيه، 
أوال الحق ديال املواطن في الصحة والولوج إلى الخدمة العمومية، والحق 
كذلك ديال الطبيب في وضع اجتماعي مريح، غادي نلقاو األسلوب باش 
يمكن يعني كل �ضي يكون املستوى دالرضا ديالو مرتفع، وأوال وقبل كل 

�ضيء املواطن.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

االستقاللي،  الفريق  من  أراد  وملن  لك  الكلمة  التعقيب،  إطار  في 
تفضل السيد الرئيس.
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املستش ر السيد عشد السالم اللش ر:

بكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ،

الفريق االستقاللي يشكركم على ردكم.

ولكن أننا عند دراستنا لجميع األسئلة نالحظ ويالحظ املواطن معنا 
أنه هناك نقص وأن هناك خلل في تسيير وزارة الصحة، خلل ليس في 
الوزارة ولكن في األقاليم، هناك نقص لعدم ضبط الخريطة الصحية، 

.)la carte sanitaire(

إذن، أنا تنأكد لكم باسم الفريق االستقاللي، يجب العناية باملناطق 
الفقيرة واملهمشة خاصة مناطق جهة درعة – تافياللت، كيف قالت 
األخت بالسؤال بجماعة جماعة، هناك نقص في األطباء، في األطر، 
سواء العامين أو الخصوصيين، ال�ضيء الذي سيؤثر على هذه الساكنة، 
وما أحوجنا إلى التعاون معكم لكشف مكامن الخلل لتكون الصحة 

ملك للجميع، السيد الوزير.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا للسيد الأئيس.

الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وز أ الصحة:

السيد املستش ر،

العرض  وتعزيز  الصحية  املنظومة  تطوير  ديال  املستقبل  فعال 
على  التعليمات  وأعطينا  الصحية،  للخريطة  يخضع  الزم  العالجي 
مستوى الجهات باش يتم املصادقة على املخططات الجهوية لعرض 
العالجات في إطار اللجان الجهوية اللي كيشرفوا عليها السادة الوالة، 
ديال  الصحية  املراكز  املستقبل،  في  لعملنا  املوجه  لنا  بالنسبة  ألنه 
القرب كتبقى مسدودة ألنه شركاء قاموا عملوها، جماعات محلية في 
إطار يعني االتفاقيات مع يعني ممولين أو بإمكانيتهم كتبقى مغلقة نظرا 
ألنه ما رصدناش لها املوارد، ما درناش التوقعات ديالنا بالنسبة للموارد 

البشرية.

فيما يخص يعني املستوصفات ديالنا، حسب املعطيات 15 اللي 
مسدودين، وراه احنا سايرين في الفتح ديالهم.

كذلك هاذ التوجيه ديال العمل ديال الشركاء هو أسا�ضي، ملا كنعملو 
واحد الخريطة صحية كيكونوا كل الشركاء حاضرين، وكيتفقوا أشنو 

يمكن لهم يعملوا في املستقبل.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

أضفت 20 ثانية للسيد الرئيس وكذلك لكم.

السؤال السابع وموضوعه الوضع الصحي املزري بجهة بني مالل 
– خنيفرة، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني 

لألحرار، تفضل السيد الرئيس مشكورا.

املستش ر السيد محمد الشكوري:

بكأا السيد الأئيس.

إخواني املستش ر ن، املستش رات،

الس دة الوزراء،

تعيش ساكنة جهة بني مالل خنيفرة أوضاعا صحية مزرية أدت 
إلى وجود احتقان كبير وسطها بسبب ضعف الخدمات ورداءتها، مما 
يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة الوفيات وسط األمهات الحوامل ال�ضيء 
الذي يفرض بناء العديد من دور الوالدات في مختلف هاته األقاليم 

ذات الطابع الجبلي.

السيد الوزير، متى سيتم تعميم بناء دور الوالدات على الساكنة 
الجبلية؟

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد وز أ الصحة:

بكأا السيد املستش ر املحترم.

كباقي  بني مالل خنيفرة  بأنه جهة  نؤكد  البداية كذلك الزمنا  في 
الجهات اللي تتعرف خصاص، يعني اللي تتحظى باألولوية وفيها تنحاولو 

نبحثو على حلول مبتكرة باش نحلو اإلشكاليات ديال النقص.

أوال، فيما يخص اإلمكانيات املادية فنحاول توجيه ما يمكن من 
الدعم لهاته الجهات، كان هناك في هاذ الجهة يعني عمل اللي أصبحت 
اليوم كاين واحد البنية الصحية ال بأس بها فيها شبكة داملؤسسات 
الصحية الوقاية واملستشفيات واملوارد البشرية، وتنتكلم فهاذ الجهة 
هناك 10 ديال املستشفيات، 264 مؤسسة للرعاية الصحية، و52 دور 
ديال الوالدة، وهاذ 52 فيها 46 في العالم القروي، 46 هي دور قروية، 
يمكن لي نقول لك بكل إقليم إقليم شحال كاين، فعال واش غادي نديرو 
دار ديال الوالدة في كل جماعة هذا ملا ال، ألنه كذلك اليوم الدور ديال 
املؤسسات  في  القرب  ديال  بالصحة  يتعلق  فيما  املحلية  الجماعات 

الرعاية الصحية يمكن يبقى أسا�ضي، توفير املوارد البشرية أسا�ضي.
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احنا يمكن نشتغلو على مستوى التكوين والتكثيف من العدد ديال 
التكوين في املجال ديال القابالت، يعني احنا مستعدين، وكاينين على 
مستوى يعني سوق الشغل، وبالتالي خاصنا حلول مشتركة باش يمكن 

نمشيو بعيد.

إمكانيتنا باش نعملو في كل جماعة جماعة دار الوالدة، ال أعتقد 
أنني يمكن لي نقول لكم ممكن، ولكن هناك إمكانيات في تطوير يعني 
الطب الجماعاتي، إمكانيات كذلك في املراقبة ديال الحمل، ومن بعد 
الوالدة  الوقت، واحد املدة قبل من وقت  في  بالحاالت يعني  اإلتيان 
بالنسبة للحاالت اللي هي صعيبة، ما نتسناوش حتى يولي االستعجال 
ونوليو تنشتغلو في إيفاد واحد املجموعة ديال الحاالت إلى املستشفيات 

الكبرى.

سنة 2017 في دور الوالدة فهاذ الجهة يعني تقريبا 35231 والدة 
يعني نسبة 67% كاينة على املستوى ديال هاذ دور الوالدة، 67% ديال 

الوالدات كاينة فهاذ الدور.

كذلك بالنسبة فيما يخص صحة األم والطفل كاين هناك مجهودات 
جبارة في إطار البرنامج الوطني ديال صحة األم والطفل اللي مكن بالدنا 
باش نقلصو من نسبة الوفيات لدى األمهات الحامالت وكذلك بالنسبة 

للوفيات ديال األطفال حديثي الوالدة.

دائما فيما يخص االرتقاء بهاذ الخدمات في أفق 2021، هناك فيما 
يخص املستعجالت: اقتناء 42 سيارة إسعاف، 21 وحدة طبية متنقلة، 
في  املواطنات  هاذي مسألة أساسية من أجل تقريب الخدامات من 
املناطق القروية املعزولة، وكذلك تأهيل 7 مراكز صحية قروية على 

مستوى هاته الجهة.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيد رئيس فريق التجمع الوطني لألحرار للتعقيب.

املستش ر السيد محمد الشكوري:

بكأا السيد الوز أ على جوابكم.

األرقام اللي اعطيتونا في الحقيقة صدمتني ألننا سمعنا العكس.

من  ما صادفناه  هو  الوزير،  السيد  السؤال،  هذا  نزول  أسباب 
سخط عارم لساكنة الجهة عن أوضاع القطاع الصحي بالجهة ككل من 
خالل نماذج حية وقفنا عليها خالل زيارتنا امليدانية ألقاليم خريبكة، 

الفقيه بنصالح، بني مالل، خنيفرة وأزيالل.

حيث ملسنا خصاصا مهوال في الخدمات املقدمة للساكنة، خصوصا 
خنيفرة،  بإقليم  سعدلي  أيت  جماعة  وسعد،  يحيى  سيدي  جماعة 

جماعة بين الويدان بأزيالل، جماعة تاكزيرت ببني مالل، وجماعة أوالد 

عزوز بخريبكة.

نماذج صارخة لجماعات تعيش مختلف مظاهر الهشاشة، يطلبون 

فقط دورا للوالدة، واحنا اآلن كنسمعو 46 دار للوالدة، غريب األمر، 

مهول هذا الخصاص، صعوبة املسالك ووعورتها في ظل انعدام برامج 

ديال فك العزلة، خصوصا أقاليم خنيفرة وأزيالل، حيث يطرح السؤال 

صحة األم والطفل؟ ال�ضيء الذي يجعل أرقام وفيات أمهات أثناء الوالدة 

مرتفعة جدا، وهو ما ي�ضيء لبالدنا ولإلصالحات التي تقوم بها في سبيل 

االرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة وتوفير العيش الكريم للمواطنين 

واملواطنات.

السيد  الصحية،  الخدمة  مستوى  على  لبالدنا  كبير  تأخر  هناك 
املواطنون  األرياف،  في  وخصوصا  ملواطنيها،  تقدمها  التي  الوزير، 

يشتكون من سوء املعاملة مع املريض، املحسوبية، واإلهمال وغياب 

األطباء، هناك غياب رؤية واضحة لتبني تصور مجتمعي سليم للصحة 

كحق لكل مواطن، بدون استثناء.

إنها إشكالية منظومة بأكملها تحتاج إلى تشخيص أماكن العطب 

على مختلف املستويات.

السيد الوز أ،

أنتم جديدون على القطاع، وأكيد أن تجربتكم امليدانية كمنتخب 

وبرملاني وكمنهي في القطاع، تجعلكم على علم مسبق بأوضاع قطاع 

الصحة الصعبة جدا، وهو ما يفرض عليكم اليوم تسطير مجموعة من 

األولويات، أبرزها، التوجه نحو تحسين الولوج لخدمات القرب لتقريب 

الخدمة الصحة من الساكنة الجبلية بالخصوص، وعلى الخصوص 

بناء دور والدة مجهزة ومتوفرة على املمرضين واألطباء األكفاء، هو ما 

يساعد على الرفع الضغط على املستشفيات اإلقليمية والجهوية.

بكل صدق، السيد الوزير، جهة بني مالل – خنيفرة، جهة فقيرة، 

ساكنتها صبورة جدا، وتحتاج اليوم إلى صدمة من أجل إنقاذها، وتبقى 

الخدمة الصحية أولى أولويات ساكنة هذه الجهة.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

هذه  في  مساهمته  على  الوزير  السيد  نشكر  غادي  وبهذا  شكرا، 

الجلسة.

وموضوعه  واملعادن،  الطاقة  لقطاع  املوجه  السؤال  إلى  وننتقل 

املنجمية،  للمقاوالت  األسا�ضي  والنظام  للمناجم  القانونية  الوضعية 

للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 

لتقديم السؤال، تفضل السيد املستشار.
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املستش ر السيد محمد حيتوم:

بكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ،

تعلمون أن بالدنا عاشت وال تزال تعيش على وقع األحداث األليمة 
التي وقعت في عدد من املراكز املنجمية، وأخص بالذكر منها مدينة 

جرادة.

عن  نسائلكم خصوصا  املوضوع،  هذا  تفاصيل  إلى  العودة  دون 
ما هي الدروس التي استخلصت وكذا عن النظام األسا�ضي أو مشروع 
النظام األسا�ضي ملستخدمي املقاوالت املنجمية؟ وأساسا نسائلكم هل 
سيتم وضع حد للسندريات التي تعمل في شروط ال إنسانية وال يمكن 

االستمرار بقبولها؟

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد عز ز رب ح، وز أ الط قة واملع د3 والتنمية املستدامة:

السيد الأئيس،

ربكأ السيد املستش ر املحترم على طأح ه ذ السؤال.

على أية حال لم ننتظر حتى تقع تلك األحداث، أنتم تعلمون أن في 
الحكومة السابقة بدأت عمليات إصالحات كبيرة في قطاعات متعددة، 

وتابعتموها نقل املقالع، املعادن، إلى غير ذلك.

وصدرت قوانين في 2015، إلى كتذكرو قوانين جديدة، الهدف منها 
هو في هاذ االتجاه اللي كتكلم عليه السيد املستشار املحترم، على أننا 

يمكن لنا نديرو واحد الفلسفة جديدة فيها أربعة ديال الحوايج:

حقوق الدولة على اعتبار أن هذا ملك للدولة، املعادن وال غيرها.

ثانيا، حقوق املجال، أو تنمية املجال، الجماعات املحلية يجب أن 
تستفيد من ذلك.

حقوق املستخدمين.

ثم تنمية االستثمار.

هذه هي املعادلة اللي بطبيعة الحال مع النقابات ومع املتدخلين البد 
أن نشتغل في هذا االتجاه، وهذا هو التوازن اللي أعتقد اللي هو اآلن 

كيطبع حتى الحوار اآلن بين الحكومة وبين النقابات.

في علمكم، ديال  كاين قانون جديد، كما  راه  طبعا، فهاذ اإلطار 
املستخدمين فاملجال ديال املناجم، أنا خذيت قرار باش نرسلو لجميع 
النقابات باش يعطيونا الرأي ديالهم، في حوار ثالثي مع النقابات ومع 

املشغلين باش يمكن يكون تيضمن هاذ التوازن اللي تكلمت عليه، تنمية 
االستثمار، حقوق العاملين، وفي القانون الجديد ديال املعادن أنه من 
الشروط ديال سحب التراخيص املعدنية هي شروط االشتغال ديال 

العمال، واش الصحية والبيئية إلى غير ذلك.

السندريات، كما في علمكم، اتخذت قرارات في إطار البرنامج ديال 
اإلصالح ديال الشرق، سحبنا واحد العدد ديال التراخيص اللي الناس 
ما التزموش بما فيها تراخيص موجودة فجرادة، سحبناها وتقرر سحبها.

ثم أصحاب السندريات، راه احنا كنواكبوهم في إطار التعاونيات، 
احنا راه سحبنا 1400 ترخيص، ومازال مئات تراخيص ستسحب، إلى 
ما التزموش الناس ال معنى أن يبقاو في القطاع ديال املعادن وااللتزام 
اتجاه الدولة كما قلت ومع املستخدمين ومع املجال ونضمن حقوق 

الشركات، هذا هو التوازن اللي كنشتغلو عليه.

شكرا السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب، الكلمة لكم.

املستش ر السيد محمد حيتوم:

بكأا السيد الوز أ على ه ذ التوضيح ت.

واللي هي في علمنا فعال أن مشروع القانون األسا�ضي توصلنا بنسخة 
منو باألمس، احنا بصدد إعداد املالحظات ديالنا، ألن لنا انتظارات 
وعلى  املناجم،  في  والسالمة  الصحة  معلوم  هو  كما  رأسها  على  اللي 
رأسها كذلك احترام قانون الشغل، وأساسا احترام خصوصية العامل 

املنجمي، ألن العامل املنجمي له خصوصيات بطبيعة الحال.

وضعية  بين  املالئمة  تعرف  أن  القانون  هذا  من  أساسا  وننتظر 
املنجمي وكمثال على ذلك هو أن املعلوم على املستوى العالمي أن عمال 
املناجم يشتغلون 55 سنة فقط، في حين أن نظام التقاعد التكميلي 
املعروف ب )la CIMR4( يحرمهم من هذا االمتياز، ألنه يحتسب 60 
سنة وما عندهومش منين غيجيبو 60، هذا مثال فقط على االنتظارات 

اللي عندنا.

االنتظار الثاني هو حتى ال تتكرر املأساة، ألن وقعت مأساة يجب أن 
ال تتكرر، إذن يبدأ العمل الجاد على وضع حد للسندريات اللي هي مذلة 

للكرامة اإلنسانية، وبالتالي ال يمكن االستمرار فيها تحت أي مبرر كان.

كذلك ونحن نتكلم عن هذه التبعات، نناشد الحكومة عن ابتعادها 
عن املقاربة األمنية، نحن نحترم األمن ونحترم القضاء ولكن يزج بهم في 

الصراعات االجتماعية كلما أعلن صراع اجتماعي أو حراك اجتماعي.

االبتعاد كذلك، ونحن نتحدث في هذا الوقت وانشغالنا األسا�ضي هو 
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القضية الوطنية، ألم يحن الوقت للحديث عن جبهة داخلية؟ والجبهة 
الداخلية عمادها األسا�ضي هو احترام كرامة املواطن، ألن هو املعني 
وهو حجر األساس في كل تصدي ألي محاولة للنيل من وحدتنا الترابية 

وبالتالي لدخول عهد احترام املواطن واملواطنة.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا للسيد املستش ر.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

السيد وز أ الط قة واملع د3 والتنمية املستدامة:

غادي  راكم  الجديد  القانون  أن  على  نضيف  بغيت  فقط  أنا 
تضطلعوا عليه وأيضا مع جميع النقابات، راه كاين املالئمة لهاذ القانون 
مع مقتضيات مدونة الشغل الجديدة، رغم أنه كاين اختالف، ألنه كاين 
واحد الخصوصية كما أشرتم إليها، تعميم مفو�ضي الصحة والسالمة 
للمقاوالت التي تشغل أكثر من 200 شخص باش يكون املفوضين ديال 
الصحة والسالمة، ألن هذا واحد املجال فيه تهديد للصحة، تقنين 
مفتشية الشغل، ثم هاذ اللجوء ديال املناولة أيضا يجب أن يخضع 
ديال  الحقوق  يعطيو  هما خصهم  حتى  مناولة،  أية  ما�ضي  للمراقبة 

العمال.

الجبهة الداخلية كلنا متفقون وتحتاج إلى مخلصين، إلى تعاون، إلى 
صدق، أغلبية ومعارضة، مقاوالت مواطنة أيضا تساهم، مواطن أيضا 
عندو الكرامة ديالو ولكن أيضا عندو حقوق وتيقوم بالواجب، وأعتقد 
إن شاء هللا الجبهة محصنة رغم بعض الفلتات التي تحصل، ولكنها 
تبقى دائما استثنائية، ألن الحمد هلل وهاذ ال�ضي عالش املغاربة والعالم 

يثق في املغرب، ألنه استطعنا نحصنو ذاتنا.

يستمر  وغادي  هللا،  شاء  إن  الديمقراطي  املسار  يستمر  كنتمنى 
وغادي نواجهو أي تراجع.

وأيضا في مجال حقوق اإلنسان والكرامة ثم تنمية الشغل، وراه 
كاين اآلن حوار مع النقابات في املجال ديال تنمية الشغل ومع أيضا 
وديال  الشغيلة  ديال  الكرامة  وتكون  الشغل  ننميو  باش  املشغلين 

املواطنين.

شكرا السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:

نشكأ السيد الوز أ على مس همته معن  في هذه الجلسة.

وننتقل إلى السؤالين املوجهين لقطاع السياحة واللذان تجمعهما 
وحدة املوضوع، والبداية مع سؤال الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية 

وموضوعه البرنامج املندمج لدعم السياحة الداخلية، تفضل.

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي، تفضل.

املستش ر السيد حمة ره0 ب ب :

السيد الأئيس،

رخواتي، إخواني املستش ر ن املحترمي3،

السيد الوز أ،

الجماعات  من  العديد  أمام  الفرصة  الداخلية  السياحة  تشكل 

دخل  وتحسين  الشغل،  فرص  وتوفير  االقتصاد  لتحريك  والجهات 

الساكنة، لكن مع األسف نالحظ غياب سياسة مندمجة بين مختلف 

الفاعلين املحليين والوطنين من أجل دعم هذه السياحة.

لذا، نسائلكم، السيد الوزير، عن تقييمكم لسياسة دعم السياسة 

الداخلية وسبل تطويرها؟

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

السؤال الثاني وموضوعه تشجيع السياحة الداخلية، الكلمة ألحد 

السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال، تفضل السيد 

الرئيس.

املستش ر السيد مش رك السش عي:

بكأا السيد الأئيس.

السيدة والسيد الوز أ،

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

تزخر بالدنا بالعديد من املآثر التاريخية واملناظر الخالبة التي تستحق 

وثقافي  جغرافي  بتنوع  وكذلك  املغاربة،  املواطنين  طرف  من  زيارتها 

وحضاري يجعل من بالدنا واجهة سياحية متميزة.

ولكن في ظل ارتفاع تكاليف املنتوجات السياحية والفنادق، مما 

يجعل زيارتها صعبة على ذوي الدخل املتوسط والضعيف، وعلى هذا 

األساس نسائلكم، السيد الوزير، ما هي التدابير التي تتخذونها لتشجيع 

السياحة الداخلية؟

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بالسياحة  املتعلقين  السؤالين  على  لإلجابة  الوزير  للسيد  الكلمة 

الداخلية، تفضل السيد الوزير.
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السيد محمد س جد، وز أ السي حة والنق0 الجوي والصن عة 
التقليدية واالقتص د االجتم عي:

بكأا السيد الأئيس.

السيدات والس دة املستش ر ن،

شكرا على هاذ السؤال األول بعدا املتعلق باالندماج اللي خاصو 
دورها  بلعب  السياحة  بقدرة  لالرتفاع  القطاعات  بين  ما  يكون 

االقتصادي واالجتماعي.

مساهمة  من  والبد  بامتياز،  أفقي  قطاع  السياحة  تتعرفوا  كما 
الشركاء اآلخرين في التنمية ديال هاذ القطاع ديال السياحة.

فيها  اللي  املجموعة  فواحد  داخل  اليوم  السياحة  ديال  القطاع 
السياحة، الصناعات التقليدية، االقتصاد االجتماعي، كذلك النقل 

الجوي.

بعض البلدان األخرى باش تنمى السياحة كيربطوها مع قطاعات 
أخرى، كاين بعض البلدان اللي السياحة مرتبطة مع وزارة االقتصاد، 
كاين بعض البلدان األخرى اللي مرتبطة بوزارة املالية باش توفر لها 
التمويالت األساسية لالستثمارات الكبيرة اللي كتكون فهاذ القطاع ديال 
السياحة، كاين بلدان أخرى اللي ما كاينش في التشكيلة الحكومية وفي 
التركيبة الحكومية قطاع سميتو السياحة، تتبقى هاذ ال�ضي مسؤولية 
الحكومة بكاملها، وعلى رأسها رئيس الحكومة، ألن هذا هو قطاع أفقي 

البد من التعامل ديال جميع القطاعات مع بعضها.

قطاع السياحة ما يمكنش يتنمى كذلك بدون ارتباط مع التنمية 
املجالية والتنمية املجالية في جميع املجاالت ديالها، التنمية املحلية، 
التنمية ديال التجهيزات األساسية وهاذ البرامج الهيكلية الكبيرة اللي 

كاينة في بالدنا تتساهم في التنمية ديال السياحة.

طبعا هاذ البرامج التنموية كلها ديال السياحة اللي توقعت منذ 
املخططات األولى ديال املخطط األزرق أو ال ديال املخطط ديال 2020، 
دائما هاذ املخططات تتوقع بشراكة مع القطاعات األخرى، واللي حصل 
باش ما تنفذتش بعض املشاريع هو أنه اعتمدنا فهاذ االتفاقيات أنه 
أنها  املخططات  فهاذ  املخططة واملسطرة  املشاريع  البرامج وهاذ  هاذ 
تنفذ مركزيا، وهذا تنظن هو الخطأ اللي ارتكبناه في حق تنفيذ املشاريع 
ديال السياحة، ألن ما يمكنش مشاريع اللي عندها طابع محلي تنفذ 

بمؤسسة مركزية.

فهنا كاين واحد العدد ديال التطورات اللي تنديروها اليوم، واحد 
العدد ديال االتفاقيات اللي تنراجعوها باش يكون التنفيذ ديال املشاريع 
من طرف املؤسسات املحلية، مؤسسات مختصة أو مؤسسات ديال 
التنمية املحلية أو مؤسسات ديال التنمية الجهوية، واحد العدد ديال 

االتفاقيات اللي وقعناها أخيرا مع الجهات املحلية.

بالنسبة للتنمية ديال قطاع ديال السياحة بصفة عامة، السياحة 

تتعرف واحد االنتعاش فهاذ السنة األخيرة، وأنتم الحظتيو املؤشرات 
اللي كاينة، ارتفاع تقريبا ديال 10% بالنسبة لألرقام ديال 2016، وصلنا 

11.5 مليون ديال السياح.

كبير، وصلنا  النمو  واحد  تتعرف  السياحة كذلك  ديال  املداخل 
تقريبا 70 مليار ديال املداخيل اللي هو يعتبر ثاني مدخل ديال العملة 
تتلعب  للميزانية ديال بالدنا، وطبعا هاذ السياحة  بالنسبة  الصعبة 
فيه السياحة الداخلية واحد الجزء كبير، 30% من الفنادق ديالنا 
تتمليها السياحة الداخلية، وهنا البد ما نعتمدو على السياحة الداخلية 
بالخصوص في املواسم الصيفية أو املواسم ديال العطل الخريفية أو 

الربيعية.

فالسياحة الداخلية تتعرف كذلك واحد االنتعاشة كبيرة، كاين 
مشاريع اللي هي مديورة خصيصا الستقبال السياح الداخليين، كاين 
كذلك االتجاه ديال املؤسسات الفندقية العتماد السياحة العائلية 

بخلق مرافق اللي هي موجهة للعائالت، موجهة لألطفال.

طبعا اإلشكالية اللي أثرتيوها هو أنه كاين ارتفاع في األثمان ديال 
الفنادق في بعض املواسم، هنا البد ما املواطنين ديالنا يعتمدوا واحد 
الثقافة ديال الحجز املبكر ديال الفنادق باش ما يخليوش حتى آلخر 

لحظة وتيجبرو ذيك الساعة املوسم األثمان مرتفعة.

وبالنسبة  للتواصل  بالنسبة  أن  هو  كذلك  نضيف  بغيت  اللي 
النقل  مستوى  على  تيدار  اللي  كبير  املجهود  واحد  كاين  للمواصالت 
الجوي الداخلي، عدد ديال االتفاقيات توقعت مع واحد العدد ديال 
املؤسسات الشريكة باش هاذ السعر ديال النقل الجوي يكون في املتناول 
ديال الساكنة وديال السواح املحليين، وعندنا أمثلة اللي اإلخوان ديالنا 
تيعرفوها، األخت ديال زاكورة راه تتعرف أننا عندنا واحد التسعيرة 
خاصة ديال 300 درهم لزاكورة، بحال اللي درنا 400 درهم للراشيدية 

ولورزازات، والربط ما بين الجهات مع بعضيتها.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

في إطار التعقيبات على جواب السيد الوزير، أعطي الكلمة للفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل.

املستش ر السيد رح ل املك وي:

بكأا السيد الوز أ على هذه املعطي ت.

في الواقع ما عرفتش كيفاش نرد على الجواب ديالكم ألن عطيتو 
عدد ديال املعلومات تتعلق بالسياحة على املستوى الوطني، معطيات 
30% ديال الفنادق هي تستغل  تتعلق بالسياحة الداخلية وتتقولوا 
للسياحة الداخلية، أنا أتكلم لك على بعض املرافق فاش تكلمنا على 
السياحة الداخلية بعض املناطق اللي أصال الفنادق ما فيهاش، وهذه 
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إشكالية.

أتكلم على املناطق الجبلية بعض السادة املستشارين تكلموا منذ 
قليل على جهة بني مالل خنيفرة، يعني اشكون اللي في املغرب ما يبغيش 
يم�ضي ألوزود يم�ضي يشوف إيمينفري، يم�ضي يشوف منابع أم الربيع، 
أو جهة فاس إفران إلى غير ذلك، ولكن هذه املناطق فاش كيم�ضي لها 
الشخص في نهاية األسبوع أو في العطل املدرسية يعاني منذ البداية 
من الطريق حتى كيوصل لتلك املناطق بدون إمكانيات، بدون بنيات 
تحتية، بدون مرافق، بدون فنادق، بدون لوال الكرم والبساطة وحسن 
االستقبال ديال الساكنة ديال ذيك املناطق بالنسبة الناس اللي تيجيو 
تينعشوا شيئا ما االقتصاد املحلي ديالهم لكتصبح تلك التجربة يعني 
ما يعاودهاش اإلنسان، وهذا كون ما املغاربة متشبثين بهذه املناطق 
ومتشبثين ببالدهم بالوطن ديالهم وبالزيارات ديال هذه املناطق يعني 
الداخلية  السياحة  اللي اشوية ضعيف على هذه  الطلب  حتى ذلك 
غادي ينقص، هاد ال�ضي باش نقل لكم، السيد الوزير، أنه فعال عندنا 
إمكانيات طبيعية مهمة، عندنا مؤهالت سياحية مهمة في هذه املناطق 
بحال هذه، ولكن مازال ما رقاتش باش تولي عرض سياحي حقيقي 

يمكن يكون يؤدي إلى إقالع اقتصادي في هذه املناطق.

فاش كنمشيو لهذه املناطق الجبلية كنتكلمو على أشنو هي الروافع 
أو الرافعات اللي يمكن تكون ديال االقتصاد في هذه املناطق كنلقاو في 
البداية السياحة، طبعا كاين الفالحة وكاين أشياء أخرى ولكن هذه 
السياحة اللي هي يمكن تكون هي األساسية في االقتصاديات ديال هذه 
املناطق وتساعد الجماعات وتساعد املواطنين وتخلق مناصب الشغل 
وتحرك الدورة االقتصادية، مع األسف هنا باش كان السؤال ديالنا على 
سياسة مندمجة يمكن أنتوما وزارة السياحة وحدها ما تقدرش وحدها 
تحل هذا املشكل البد من تنسيق جهود ديال جميع القطاعات باش 
نهضوا بهذا املجال هذا في هذه املناطق ألن في حاجة إليه ليس ترفا هذه 

أشياء ضرورية في هذه املناطق هذه، وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

اآلن، الكلمة للفريق الحركي في إطار التعقيب على جواب السيد 
الوزير.

املستش ر السيد عشد الأحم 3 الدري�سي:

بكأا السيد الأئيس،

الس دة الوزراء،

رخواتي املستش رات إخواني املستش ر ن،

السيد الوز أ،

في الجواب ديالكم وأنا اللي كنتقاسم معكم واللي هو حقيقي هو أن 
الوزارة ديال السياحة في الحقيقة هي وزارة عندها واحد االلتقائية مع 
مجموعة ديال الوزارات وكما هدرتو على أنه مجموعة ديال الدول اللي 

ما فيهاش وزارة قطاع ديال السياحة فيها )des agences( أو ال كتكون 
املسألة ديال التسويق الجهات، وبالتالي السيد الوزير واحنا تنهدرو على 
أنه هي الثاني في املداخيل ديال العملة الصعبة بالنسبة للبالد ديالنا في 
حين أننا نسجل أنه 0.7 في امليزانية ديال الدولة ما كامالش حتى 3% كما 

مجموعة ديال الدول اللي معتبرة دول سياحية.

ومن هنا هو املدخل الحقيقي للمسألة ديال السياحة الداخلية، 
وبالتالي أنه هذه السياحة الداخلية اللي تنهدرو عليها السيد الوزير هي 
اللي في الحقيقة خاص يتركز عليها أكثر ألنه السياحة الخارجية فيها 
عدة إشكاالت ومرتبطة بعدة مشاكل اللي هي اقتصادية ومسألة ديال 
السياسة العاملية، وبالتالي مني كيجيو هاد اإلخوان ديالنا والوليدات 
ما  كنعطيوهم  اللي   )le produit( هاد  بأنه  كيلقاو  العائالت  ديالهم 
كايناسبش هاد السياحة العائلية اللي كنهدرو عليها احنايا واللي بغينا 
أنها ترقى لواحد )le produit( اللي يكون معقول ويكون مقبول عند 
جميع العائالت، وبالتالي املشكل اآلخر اللي تنلقاو هو أنه ملي كيدخلو 
لنفس الفندق، كنلقو السياحة الخارجية كتخلص أقل من السياحة 

الداخلية، وهذا إشكال كبير جدا.

من  نجيبو  باش  للطيارات   )les subventions( كنعطيو  ثانيا، 
الخارج، في حين الحمد هلل كاينة سياسة جديدة حاليا اللي في الحقيقة 
ديال  مجموعة  مع  ديالكم  التوقيعات  ديال   )la signature( هاذ 
الجهات اللي غادي تحل واحد شيئا ما واحد املعضلة ديال مجموعة 
ديال العائالت، ولكن ميمكنش كل�ضي يم�ضي في الطائرة، في حين أن 
الطرق، وهنا كنهضرو على االلتقائية متفقين  الكبيرة هي  اإلشكالية 
السيد الوزير، كاين إشكالية ديال املناطق البعيدة واللي هي سياحية 

حقيقة واللي هي اللي كتبيع هاذ الصورة ديال السياحة ديال املغرب.

وبالتالي اليوم السيد الوزير، بغينا نعرف حقيقة اشنو يمكن إدار 
لهاذ املناطق؟ وأنتما كتعرفو بأن كتعيش غير بالسياحة معندها�ضي 
مردود آخر اقتصادي من غير هاذ ال�ضي، معندها ال فالحة وال صيد 
السياحة، وبالتالي عندكم مسؤولية كبيرة  بحري وال حتى حاجة إال 

السيد الوزير أنكم تردوا االعتبار لهاذ املناطق.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

السيد الوزير، ما ابقاش عندك الوقت، وأشكرك على مساهمتك 
معنا في هذه الجلسة.

وموضوعه  والرياضة،  الشباب  لقطاع  املوجه  للسؤال  وننتقل 
الخطوط العريضة مللف ترشح املغرب الحتضان كأس العالم 2026، 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال، 

تفضل السيد الرئيس.
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املستش ر السيد مش رك السش عي:

بكأا السيد الأئيس.

الس دة الوزراء،

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

كما هو معلوم قدمت اللجنة املكلفة بملف ترشح املغرب الحتضان 

مونديال 2026، الخطوط العريضة لهذا امللف الطموح أمام وسائل 

اإلعالم في ظل منافسة قوية من طرف باقي املترشحين.

الخطوط  هي  ما  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم،  عليه،  بناء 

العريضة لهذا امللف، وما هي حظوظ املغرب لكسب هذا الرهان؟

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد رابيد الط لبي العلمي، وز أ الشش ب والأ  ضة:

بكأا السيد املستش ر.

السيد الأئيس،

فيما يتعلق بملف ترشح املغرب، كما تعلمون أن امللف يتكون من 

40 ألف صفحة، يعالج 24 قضية بما فيها البنية التحتية، بما فيها 

حقوق اإلنسان، بما فيها حرية التجارة، الضرائب، إلى غير ذلك.

أن  على  يراهن  البعض  كان  أن  رغم  ديالو  امللف  قدم  فاملغرب 

املغرب لن يكون قادرا على وضع ملفه، ملف املغرب جيد جدا، حسب 
املواصفات املطلوبة من طرف الجامعة الدولية، في مقابل ترشح دول 

أخرى، ثالث دول التي تقترح نفسها الحتضان 2026.

اللي  الدولية  الجامعة  ديال  مفتشين  ديال  الجولة  كاين  اليوم 

كيوقفوا باش كيشوفوا ذاك املقارنة ما بين ما وضع في امللف والواقع 

املغربي، نحن لنا الثقة الكاملة في الطاقة املغربية وفي قدرات املغرب، 

هناك مجموعة من الشخصيات الوطنية والدولية التي تساند والتي 

تقوم بترويج حملة داخل دول العالم، مناسبة كنلتمسو من السادة 

البرملانيين أنهم كذلك في الجوالت اللي كيقوم بها خارج املغرب في لقاءات 

مع برملانيين أصدقاء في دول أخرى أن يقوموا بالترويج لهذا امللف.

ننتظر أن اللجنة تكمل من املهام ديالها، ستقول الكلمة ديالها حوالي 

-10 11 يونيو–13 يونيو ستكون عملية التصويت، وآنذاك نتمناو على 

هللا النتيجة، واحنا متيقنين أن النتيجة ستكون إيجابية إن شاء هللا.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد املستشار في إطار التعقيب.

املستش ر السيد عشد الأحم 3 الدري�سي:

بكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ.

أتمنى من السيد الوزير، أنه كان في الحقيقة واحد الحماس كبير 
جدا، واحنا كنا معه في اللجنة ديال املستشارين، أتمنى أنه يبقى دائما 
هاذ الحماس الكبير، في حين أنه السيد الوزير اليوم كيهضر بواحد 
الصوت منخفض ربما مريض وال �ضي حاجة ولكن بغيناه اليوم يقول 
لنا بأنه رغم اإلشكاالت ورغم العواقب اللي كتدار حاليا ورغم ما جاءت 
التنقيط واحنا تنعرفو املسألة ديال  أنها دارت  اللجنة من خالل  به 
التنقيط، هذا فيه معنى مبيت، أن هاذ امللف هذا وال واحد املجموعة 
ديال اإلخوان اللي متبعين هاذ امللف هذا وال عندهم واحد التخوف أنه 
كاينين ناس اللي تيجريو ما وراء الكواليس باش أن هاذ امللف ما يدوزش 
من خالل اللجنة، وتتعرفوا أن اللجنة عطاوها واحد املسؤولية كبيرة 

أنها يمكن لها من حقها أنها تق�ضي امللف من البداية.

اليوم كانت الجولة في مراكش وغدا في أكادير وإن شاء هللا من بعد 
في املناطق األخرى إن شاء هللا بإذن هللا.

السيد الوزير، تدار واحد العمل كبير جبار من اللجنة اللي كتسهر 
على هاذ امللف ديال املغرب، كذلك تدار مجهود كبير من جميع السفراء 
اللي عينتم وكان آخر حاجة اللي كانت بشرة خير بالنسبة لنا هو دولة 
إفريقية اللي البارح في الحقيقة أعلنت على الدعم ديالها للمغرب، ربما 
هذا هو اللي سمعنا تنتمناو أنه يكون املجهود متكامل ما بين جميع 
الفرقاء كما طلبتو منا كمستشارين وكبرملانيين أنه نتعاونو بعضياتنا 
على هذا امللف هذا، ألنه هاذ امللف ما�ضي ديال اللجنة بوحدها وال هذا، 
هذا ملف الحقيقة اللي غادي يرد االعتبار للملفات اللي كانت دازت 
واللي ما حضاتش بنفس املجهود اللي مديور حاليا أو ال اللي كان فيها 

تالعبات ديال الفيفا.

هاذ  ورغم  دياولنا  اإلخوان  أنه  تنطالبو  الوزير،  السيد  اليوم، 
ديال  مجموعة  في  الصحافة  ديال  والتأثير  تنسمعو  اللي  اإلشكاليات 
املواقع الصحافية، تنتمناو أنه هاذ ال�ضي ما يخليناش نشككو أو نشكو 
في امللف ديالنا، وبغينا يخرجوا تصاريح من عند السيد الوزير ليطمئنوا 
الرياضيين والساكنة ديال املغرب، عالش؟ ألن وال عندنا تخوف حقيقة 

واحنا تنسمعو هاذ الهضرة هنايا وهاذ الهضرة هنايا وهاذ املسائل.

احنا امللف كنعرفوه قوي وتنعرفو الناس اللي واقفين عليه غادين 
به إن شاء هللا لذاك ال�ضي اللي تنتمناو جميعا للمغرب، ألنه غادي يكون 

عندو مردودية اقتصادية على بالدنا.
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كنتمنى، السيد الوزير، أنه نحاولو نتعاونو كلنا بقوة إن شاء هللا 
باش ناخذو وأنا من مدينة ديال ورزازات أن شاء هللا حتى هي من بين 
املدن اللي غادي تحتضن هذا السباق، تنتمنى إن شاء هللا أننا إن شاء 

هللا نكونو في هاذ الركب كلنا.

وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب فيما تبقى لكم من الوقت، 
أعتقد مازال.

السيد وز أ الشش ب والأ  ضة:

بكأا السيد الأئيس.

أنا باش نغوت باش نبين الحماس.

شوف غير الفريق املكلف بتدبير هاذ امللف يشتغل باحترافية عالية، 
باحترافية عالية وليس لدينا الوقت للجواب على بعض الخزعبالت، 

وأعتذر على هاذ الكلمة.

احنا عندنا هدف واحد، املغرب كلو تيربح، ما تيربحش الشخص، 
ديال  املؤسسات  امللك،  املغرب، جاللة  ديال  املغرب هذا ملف  هذا 
في  البرملانيين  ديال  اآلثار  ولقينا  وكنعترفو  البرملان،  فيها  بما  الدولة 
مجموعة من املناطق في الدول اللي كانت عندنا معاها عالقات فيما 
يتعلق بتدبير هذا امللف، الحكومة، اللجنة، الجامعة امللكية املغربية 

لكرة القدم، الجميع يشتغل باحترافية كبيرة جدا.

ما يكتب احنا ما�ضي مسؤولين عليه، احنا مسؤولين على العمل اللي 
تنديرو، اليوم من يشوش هذاك شغلو في األخر غادي نتحاسبو، احنا 
عندنا قناعة ومقتنعين على مستوى امللف الذي وضع لدى الجامعة 
الدولية يستوفي كل الشروط، بحيث ما عندهوش منين يدخلو، اليوم 
جاو تيديروا التفتيش ما خصناش نشوشو عليهم، يديروا العمل ديالهم 

بكل أريحية، ما كذبنا ما درنا �ضي حاجة.

الغالف املالي داخل الطاقة ديال بالدنا 4% من ميزانية االستثمار 
السنوية تنديرو 63 مليار سنويا في قانون املالية، 4%، 2.5 مليار درهم 
على مدى 8 سنوات، 20 مليار درهم هي الكلفة، بما فيها بناء املالعب، 
ما هو مرتبط  املستشفيات، كل  ديال  التأهيل  الطرق،  ديال  التهيئة 
بامللف، احنا مقتنعين بامللف ديالنا، وسمعة جاللة امللك كذلك ودور 
جاللة امللك، ال املستوى اإلفريقي، ال املستوى العربي، راه شفنا أشنو 

هو النتائج ديالو مؤخرا.

إذن اللي بغا يتالعب معنا احنا باملرصاد، احنا نحتكم إلى املواثيق 
الدولية وإلى القواعد املعمول بها وما غاديش نسمحو في حقنا، ولكن في 

التصويت هذا أمر يتجاوز الجميع.

وكنتمنى على هللا غادي يثقوا فينا ويصوتوا علينا.

السيد رئيس الجلسة:

و�ضي  دقيقة  الوزير  للسيد  أضفت  املوضوع  نظرا ألهمية  شكرا، 
حاجة ألن الشعب املغربي متعطش لالستماع للجديد في هذا امللف، 

وأشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة.

وموضوعه  والتضامن،  األسرة  لقطاع  املوجه  للسؤال  وننتقل 
األصالة  لفريق  الكلمة  إعاقة،  وضعية  في  للشباب  املنهي  اإلدماج 

واملعاصرة لتقديم السؤال، تفضل.

املستش ر السيد رحمد تو زي:

بكأا السيد الأئيس.

السيدة الوز أة،

زمالئي وزميالتي املستش رات،

السيدة الوزيرة، البحث الذي قمتم به البحث الوطني الثاني حول 
اإلعاقة الذي قمتم به سنة 2011 بين على أن هناك أعطى أرقام اللي هي 
في الواقع قوية وصادمة فيما يخص هذه الفئة من الشباب اللي عندو 
إعاقة كبيرة جدا، أعداد كبيرة جدا، وإعاقات متنوعة، وكذلك أعطى 
االقتصادي،  اإلدماج  يخص  فيما  حاجات  عندهم  حاجاتهم،  حول 
املرتبطة  اإلكراهات  أعطى  وكذلك  االجتماعي،  اإلدماج  يخص  فيما 
بهذا اإلدماج وهي كثيرة ومعقدة هذه اإلكراهات، وجود الولوج للعمل، 
الولوج للمدرسة، الولوج لواحد العدد ديال املسائل هذه كلهم كاينة في 
هذاك البحث الوطني اللي قمتم به، إذا السؤال ديالنا السيدة الوزيرة 
هو عن البرامج املوجهة لهذه الفئة والكفيلة بإدماجها في سق الشغل؟ 

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال.

واملس واة  والتض من  األسأة  وز أة  الحق وي،  بسيمة  السيدة 
والتنمية اإلجتم عية:

بسم هللا الأحمن الأحيم، والصالة والسالم على سيد املأسلي3.

أوال أشكر السيد املستشار املحترم على هذا السؤال املهم، خصوصا 
وأنه ينطلق من معطيات ومن أرقام وبالتالي يمكننا أن نتحدث عن 
األشخاص في وضعية إعاقة انطالقا من واقعها خصوصا في مجال 
مطلب  هذا  األصناف  جميع  من  ولوجيات  توفير  طبعا  التشغيل، 
والحكومة تشتغل على كل أنواع الولوجيات سواء اإلسمنتية املعمارية 
أو العمرانية، وكذلك ولوجيات النقل واالتصال، وهي ما سيسير لهاته 

الفئة أن تصل إلى الخدمات.
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ديال  كاين مجال  أنه  املنهي  اإلدماج  ديال  املجال  في  نقول  بغيت 
التوظيف الوظيفة العمومية وهناك مجهودات وكذلك على مستوى 
إلدماج  البرامج  من  مجموعة  كذلك  هناك  للدخل،  املدرة  األنشطة 

األشخاص في وضعية إعاقة.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد املستشار في إطار التعقيب.

املستش ر السيد رحمد تو زي:

أن  ونهدر،  نظارات كحلين  ندير  باش  عادتي  من  ليس  الواقع  في 
هناك في الواقع مجهود كبير جدا أنجز فيما يخص هذا املوضوع من 
طرفكم بكل واقعية فيما يخص املجال ديال التشريع واملجال ديال 
وضع مخططات تروم هذه الطبقة من شبابنا، هذا مجهود كاين، ولكن 
أي واحد في املغرب غادي يقول على أن هذا املجهود بوحدو استطعنا 
بواسطته أن نصل إلى ما نطمح كمغاربة أن نصل إليه بالنسبة لهذه 

الفئة ديال املغاربة الكبيرة جدا.

هناك كما قلت استراتيجيات هناك تشريعات كثيرة جدا وضعت 
ولكن ال يمكن أن نحمل املسؤولية إلى قطاعكم الواحد، قلنا في اللجنة 
وتكلمنا كثيرا على أن الوزارة ما عندهاش اإلمكانيات الالزمة باش تعمل 
على سد هاذ الخصاص املهول في املجال االجتماعي، اللي هو منصوص 
عليه فيما يخص هاذ الوزارة اللي هي تترأسها أنتم هاذ الوزارة الكبيرة 

جدا.

بأجملها،  الحكومة  ديال  موضوع  هو  نظرنا  في  املوضوع  هاذ  ألن 
تنقلوه  الوزير  الحكومة كلها يجب أن تنخرط والدور ديالكم السيد 
وتنعاودو نكرروه هو أنكم خصكم أنتما تكونوا في الواقع األداة الوزيرة 
التي تدافع في القطاعات أفقيا عند جميع القطاعات الحكومية على 
أن تعطي أهمية لهاذ الجانب االجتماعي، لهاذ الجانب ديال هاذ الفئة 
العريضة من املجتمع ديالنا اللي هو 6 أو 7% ديال املغاربة عندهم إعاقة 
كيف ما كانت اإلعاقة، 6 أو 7% راه آالف مؤلفة، وأنا تنقول للمغاربة، 
أحنا تنعرفو هاذ ال�ضي تنعيشوه يوميا، العائلة اللي عندها واحد السيد 
عندو إعاقة داخل عائلة واحدة هللا يكون في عوانو، عالش؟ ألن ال في 
املدرسة وال في الولوجيات اللي قلت واحد العدد ديال املؤسسات ما 
تيكونوش الولوجيات، وال كذلك في مدن متوسط ديال 50000 و60000 
ديال السكان ما تيكونوش فيهم مدارس، ما �ضي شغلي ديال الحكومة، 

ديال وزارة التعليم، ما فيهمش مدارس قادرة على استيعاب هاذ ..

هذا غير فيما يخص التعليم، أما فيما يخص اإلدماج ديال الشغل 
حدث وال حرج، ألن إشكالية الشغل فهي مرتبطة في نواحيها بالشباب 
اللي هو عندو إعاقة وحتى اللي ما عندوش إعاقة في الواقع حتى هو يعاني 

من هاذ املسألة.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب.

السيدة وز أة األسأة والتض من واملس واة والتنمية اإلجتم عية:

بكأا السيد الأئيس،

وضعية  في  األشخاص  على  غيرته  على  املستشار  السيد  وتنشكر 

إعاقة، وكذلك قربه من انشغاالت الوزارة بهاته الفئة، بغيت نقول بأن 

هناك مجهودات كبيرة تقوم بها الحكومة، ومن ضمنها التشريعات.

طبعا ولكن كذلك في الواقع على مستوى الخدمات إحداث صندوق 

في وضعية  الذي يستهدف األشخاص  الشق  في  التماسك االجتماعي 

إعاقة له أهميته، من حيث تمكين كل األطفال في وضعية إعاقة من 
التمدرس، واليوم ممكن لنا نفخروا بهذا الصندوق، كذلك على مستوى 

املنهي  لإلدماج  صغيرة  مقاوالت  أردناها  التي  للدخل  املدرة  األنشطة 

لألشخاص في وضعية إعاقة، وهذا واحد ال�ضيء اللي هو كذلك مهم 

جدا.

وبغيت نقول بأن هاذ الجهود ما جاتش معزولة، جاءت إلى جانب 

املجهودات اللي تتقوم بها املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب 

التضامني واالجتماعي،  االقتصاد  في مجال  املجهودات  مجموعة من 

وان اليوم الحكومة عازمة للتمكين لألشخاص في وضعية إعاقة عندما 

حثت في القانون اإلطار للنهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقة 

أننا نديروا البعد ديال اإلعاقة في جميع السياسات العمومية، حتى 

نحقق االلتقائية بين جميع املتدخلين لغاية التمكين لهاته الفئة.

التمدرس، على مستوى  بأنه على مستوى  نقولوا  نقدروا  واليوم 

نحن  لكن  أعمال  هناك  الولوجيات،  كذلك  مستوى  على  الصحة، 

طموحين وننصت ونعلم حق اليقين انطالقا من األرقام وانطالقا من 

الواقع أن هناك خصاص، في املجال التشغيل، تشغيل األشخاص في 

وضعية إعاقة طبعا هما املشكلة ديالهم جزء من مشكلة التشغيل 

بها  تتقدم  اللي  كلها  الحلول  واليوم  الوطني،  املستوى  على  العامة 

الحكومة تأخذ بعين االعتبار األشخاص في وضعية إعاقة.

لذلك، ابغيت نشكر السيد املستشار إلثارة هذا املوضوع ألننا في 

حاجة إلى أن نتداول كل قضايا األشخاص في وضعية اإلعاقة جميعا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

السؤال الثاني موضوعه وكالة التنمية االجتماعية، الكلمة ألحد 

السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم السؤال، تفضل.
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املستش ر السيد عشد السالم �سي كوري:

بكأا السيد الأئيس.

الس دة املستش ر ن،

السيدة الوز أة املحترمة،

أعطى القانون املنظم لوكالة التنمية االجتماعية دورا مهما في تأطير 
وتقوية القدرات الفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين وفي دعم تنفيذ 
البرامج الوطنية على املستوى املحلي، إال أن الواقع ال يعكس هذا الدور 

بالشكل املطلوب.

التي  اإلجراءات  على  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  نسائلكم،  لذا، 
ستتخذونها لتفعيل دور الوكالة؟

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال.

السيدة وز أة األسأة والتض من واملس واة والتنمية اإلجتم عية:

شكرا السيد املستشار املحترم على طرح هذا السؤال، له أهمية 
طبعا كون وكالة التنمية االجتماعية هي مؤسسة عمومية تحت وصاية 
بأعمال  تقوم  وهي  امليدان،  في  الوزارة  هاته  أذرع  أحد  وهي  الوزارة، 
جليلة، فوضت لها الوزارة أن تشرف على مجموعة من األوراش، من 

ضمنها:

أوال، تقوية القدرات للمجتمع املدني، حيث أن هناك برنامج "ارتقاء" 
اللي هو في إطار شراكات سواء مع املبادرة الوطنية أو مع شركاء آخرين 

تؤمن تأهيل املجتمع املدني، هاذي األولى.

ثانيا، الشراكة التي كانت تقوم بها الوزارة اليوم بعد اإلعالن عن 
الشراكة السنوية، فإنها تفوض لوكالة التنمية االجتماعية لكي تدبر 

هذه الشراكة وتتبع كل املشاريع التي تقدمها هاته الجمعيات.

ولكن ال�ضيء الذي تتميز به وكالة التنمية االجتماعية، هو مواكبتها 
ألوراش اجتماعية مهمة على املستوى املحلي، وبغيت نذكر هنا جميع 
األوراش اللي كتهم الساكنة مثال، في تنقلها أو في تحولها الجغرافي من 
مثال الساكنة في دور القصدير إلى مساكن اللي هي الئقة للسكن، تجد 
دائما وكالة التنمية االجتماعية هي التي تواكب الساكنة وهي التي تدعم 
الجهة التي تشرف على هاته العملية حتى ننجح العملية بشكل عام، 
وكذلك حتى تكون الوكالة سندا للمواطنين واملواطنات اللي كيضطرو 

يتحولوا من واحد املجال جغرافي إلى مجال جغرافي آخر.

السيد رئيس الجلسة:

في إطار التعقيب الكلمة لكم.

املستش ر السيد عشد السالم �سي كوري:

بكأا السيدة الوز أة، كنشكأوك على الجواب دي لكم.

في البداية، البد من التنويه بالعمل اللي كتقوموا به على رأس هاذ 
القطاع، خصوصا في القضايا ديال املرأة واألسرة والطفولة، ال على 

املستوى التشريعي وال على مستوى البرامج املوجهة لهذه الفئة.

فيما يتعلق بالسؤال، السيدة الوزيرة، الهدف من الطرح ديالو هو 
املساهمة في تفعيل دور وكالة التنمية االجتماعية وإبراز األهمية ديال 
البرامج اللي كتسهر على التنفيذ ديالها واملوجهة أساسا للفئات الهشة 

والفقيرة.

املالحظ، السيدة الوزيرة، أن الوزارة فعال فوضت املهام للوكالة عن 
طريق الشراكة معها، كاين عدة برامج مهمة جدا، كاين البرنامج ديال 
االرتقاء كيف ما ذكرت، كاين البرنامج ديال "مغرب املبادرات"، كاين 

برنامج "تثمين"، كاين برنامج "التنشيط االجتماعي عن قرب".

إال أن التنزيل ديال هاذ البرامج والتعريف بها على املستوى املجالي 
مازال محدودا، فعال محدود ألن واحد العدد ديال الجمعيات وواحد 
العدد ديال الجماعات املحلية اللي معنية بهاذ البرامج، بعض املرات ما 
كيسيقوش األخبار لها وما عندهومش علم بها، وبالتالي القضية ديال 

التعريف بهاذ البرامج والتعبئة لها مسالة أساسية.

كاين قضية أخرى هو القانون املؤسس لهاذ الوكالة، هاذ الوكالة 
تأسست 1999، هاذ القانون املؤسس في حاجة للمراجعة باش يواكب 
املستجدات اللي كيعرفها هاذ املجال االجتماعي، خصوصا أن البرامج 
بالشكل  أهدافها  تحقق  لم  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  ديال 
املطلوب، كما تؤكد ذلك بعض التقارير، لذلك يمكن للوكالة أن تكون 
رافعة للتنمية االجتماعية، إذا أعيد النظر في القانون املؤسس لها، 

باش تكون هي القائد للعمل االجتماعي في هذا املجال.

كاين نقطة أخرى هو القضية ديال اإلستراتيجية ديال العمل ديال 
الوكالة، يعني املراجعة أو التحيين ديال هاذ اإلستراتيجية أصبح ضروريا 
يمكن  نتائج  ديال  املحدودة  البرامج  وربما  الناجحة،  البرامج  لتثبيت 
االستغناء عنها، ووضع إستراتيجية جديدة مركزة في أهدافها واضحة 
في مؤشراتها وفي آليات تنفيذها، وفي نفس الوقت تكون مراعية لباقي 

البرامج االجتماعية األخرى لتحقيق االلتقائية فيما بينها.

كاين مسألة أخرى هو القضية ديال الفروع الجهوية ديال الوكالة، 
فيها، عالش؟ ألن  النظر  إعادة  الوكالة خاص  ديال  الجهوية  الفروع 
هي اللي كتجسد القرب املجالي باعتبارها تسهر على التنفيذ ديال هاذ 
البرامج، وبالتالي تحتاج إلى تأهيل، ال من الناحية التنظيمية وال من 
الناحية البشرية، أوال بمراجعة ديال الهيكلة ديالها وإعادة النظر في 
الطريقة ديال االشتغال ديالها، والتعزيز ديالها كذلك بالعدد الكافي من 

املوارد البشرية املؤهلة لكي تقوم بأدوارها في التأطير والتكوين.
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وشكرا السيد الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيب.

السيدة وز أة األسأة والتض من واملس واة والتنمية اإلجتم عية:

أشكرك السيد املستشار أوال على اإلملام ديالك واملواكبة ديالك 

للعمل ديال وكالة التنمية االجتماعية.

وكالة  تتأهل  أن  تقت�ضي  امليدان  في  مهمة  تطورات  هناك  وطبعا 

التنمية االجتماعية ملواكبة هاته التطورات.

ثانيا، نبغي نقول بأننا اشتغلنا على املؤسستين العموميتين اللي 

تابعين للوزارة على تنمية هاتين املكونتين، لكن الوكالة كتحتاج منا 
مازال مجهود أكبر كيفما درنا بالنسبة للتعاون الوطني خاصنا نديرو 

عاود ثاني جهد أكبر بالنسبة لوكالة التنمية االجتماعية حتى تتأهل بما 
يمكننا من تنزيل السياسات العمومية اللي كنطلقوها على املستوى 

املركزي.

ثانيا، اإلستراتيجية ديال الوكالة هي إستراتيجية الوزارة ألن هناك 

إستراتيجية واحدة ملزمة للمؤسسات العمومية التابعة لها، وإال غادي 

يكون واحد كيشرق وواحد كيغرب كيف ما كان منذ زمان.

اليوم كاين واحد التوحيد من حيث اإلستراتيجية واملراجع التي تؤطر 

البرامج التي نشتغل بشأنها، وفي هذا اإلطار بغيت نقول بأن املنسقيات، 

أنا أشكرك على اإلثارة ديال املنسقية، كتقوم بواحد الدور جبار جدا 

تأهيل  كذلك  سيكون  الوكالة  بتأهيل  وطبعا  امليدان،  مستوى  على 

املنسقيات في هذا الباب.

السيد رئيس الجلسة:

لدى  األبعاد  املتعدد  الفقر  الثالث وموضوعه  السؤال  إلى  ننتقل 

األطفال بالعالم القروي، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق 

األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال، تفضل السيد املستشار.

املستش ر السيد موالي عشد الأحيم الك م0:

بكأا السيد الأئيس.

السيدة الوز أة،

إخواني، رخواتي املستش ر ن،

الدراسة  كشفتها  التي  للنتائج  بالنظر  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 

املنجزة من قبل املركز الوطني للتنمية البشرية بشراكة مع وزارتكم 

حول الفقر املتعدد األبعاد لدى األطفال بالعالم القروي، نسائلكم، 

السيدة الوزيرة، حول التدابير املتخذة في هذا املجال؟

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال.

السيدة وز أة األسأة والتض من واملس واة والتنمية اإلجتم عية:

روال، ربكأ السيد املستش ر على طأحه هذا السؤال.

وكذلك االنطالق مرة أخرى من األرقام وهاذ ال�ضي مهم أننا نكونو 
كنتكلمو بمعرفة عن الواقع.

هاذ الدراسة ابغيت نقتسم معكم بعض األرقام، ألنها مهمة جدا 
على  وكذلك  العالج  على  نتكلمو  نقدرو  باش  تنورنا  غادي  اللي  وهي 

املقاربات املعتمدة.

عندنا مثال 73% من األطفال املغاربة كيعانيو من الحرمان على 
األقل من نوع واحد أو في مجال واحد، وعندنا 40.3% كيعانيو من 
مجالين، وهذا واحد املؤشر كبير جدا يعني الحرمان في مجال واحد 
ثم الحرمان في مجالين، بينهما يعني واحد النسبة اللي هي مهمة جدا، 

خاصنا ناخذوها بعين االعتبار.

عندنا  القروي،  واملجالي  الحضري  املجال  بين  الفوارق  وكذلك 
41.7% من األطفال في املجال الحضري ال يعانون من الحرمان، ولكن 

في املدار القروي عندنا فقط 7.9% اللي ما كيعانيوش من الحرمان.

وهذه أرقام في الواقع احنا استوقفتنا بعد أن قمنا بهذه الدراسة، 
وطبعا حثتنا على أن ننتبه إلى هاته املؤشرات التي تدفع بنا إلى أن نعزز ما 
هو موجود اآلن من مكتسبات وأن ننتقل إلى جيل جديد من الخدمات 

لهاته الفئة.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيدة الوز أة على مس همتك في هذه الجلسة.

خذ الكلمة، أستسمح.

املستش ر السيد موالي عشد الأحيم الك م0:

السيدة الوز أة املحترمة،

عندو  ألنه  الحكومة،  رئيس  على  يتلقى  السؤال  هاد  بودنا  كان 
مع  املجاالت،  جميع  مع  ارتباطات  وعندو  أبعاد  عندو  الفقر  أبعاد، 
جميع الوزارات، ولكن أنتما ما�ضي مسؤولين عليه، ولكن املسؤولة هي 

الحكومة ككل.

رغم هذا فما كايناش �ضي سياسة من دخلت الحكومة السابقة وال 
هاذي ما كايناش �ضي سياسة واضحة فهاذ املجال باش تق�ضي على الفقر 
بالعالم القروي، تنقصد أنا بالعالم القروي اللي تيعاني منو باألخص 

األطفال واألمهات، واألطفال اللي عندنا موضوع ديال السؤال.

بالتنزيل  قمتوش  ما  املغربي  الدستور  ديال   1911 من  وأيضا 
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الفصل31، اللي تينص على أنه تعمل الدولة واملؤسسات العمومية على 
تعبئة جميع الوسائل لتيسير أسباب استفادة املواطن واملواطنات على 
قدم املساواة، تنقصد هنا قدم املساواة وهو الفرص، إتاحة الفرص ما 

بين األطفال في العالم القروي واألطفال في العالم الحضري.

مخيفة،  األرقام  ديال  النتيجة  أن  كتالحظي  الوزيرة،  السيدة 
وهي مقلقة للغاية، عالش؟ ألنه األطفال ديال العالم القروي تيعانيو 
األمرين، تيعانيو معاناة كبيرة، ال في مجال الصحة، ال في مجال التعليم، 
ال في مجال التشغيل، ال في املجاالت األخرى اللي هي مرتبطة بالسكن 
وكذا، إذن ال كرامة لهم، إذن إلى قارنتهم مع اإلخوان ديالهم اللي كاينين 

في الحاضرة، ال مجال للمقارنة.

السيدة الوزيرة، ما خديتوش بعين االعتبار الخطاب امللكي السامي 
ديال 30 يوليوز 2015، غادي نقول لك أشنو األسا�ضي ديالو، نص 
الخطاب: "فبإقامة املؤسسات كلها، على أهميتها ليست غاية في حد 
ذاتها، كما أن النمو االقتصادي لن يكون له أي معنى إذا لم يؤثر في 
تحسين ظروف عيش املواطنين، ورغم التطور الذي حققته بالدنا، 
فإن ما يحز في النفس، وهنا )ما دام أنه يحز في نفس جاللة امللك فهذا 
يحز في جميع نفوس املغاربة( تلك األوضاع الصعبة التي يعيشها بعض 
املواطنين في املناطق البعيدة واملعروفة، وخاصة بقمم األطلس والريف 
السهول  في  القرى  وبعض  والواحات  والجافة  الصحراوية  واملناطق 

والسواحل" انتهى نص الخطاب.

أتابع، السيدة الوزيرة، مادام أنه ما كايناش سياسة واضحة من 
طرف الحكومة باش تق�ضي على الفوارق االجتماعية والفوارق ما بين 
القرى واملدن، فإن املشكل الزال عويص وما ملستوش الحقيقة اللي هي 

البد منها.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

ما  أمامي  الشاشة  ولكن  خدام  بأنني  للمجلس  نقول  ابغيت  غير 
خداماش، وبالتالي كل مرة خاصني ندير هكاك.

إذن الخطأ أو النسيان اللي تدار هو هذا.

الكلمة لك السيدة الوزيرة فيما تبقى لك من الوقت.

السيدة وز أة األسأة والتض من واملس واة والتنمية اإلجتم عية:

بكأا السيد الأئيس.

ابغيت نقول للسيد املستشار بأن احنا ما مختلفينش، طبعا، ال على 
التشخيص وال على غيرو، وكذلك يحز في أنفسنا أن نجد جزء من أبنائنا 

في وضعية اللي هي ما متساوياش مع باقي األطفال.

لكن بغيت نقول لك بأن هناك تقدم كذلك، راه خاصنا نقارنو 

ما نعيشه اليوم بما كان يعيشه األطفال من قبل، خاصنا نقولو بأنه 

الوفيات عاد  الوفيات،  التمدرس، ديال  ترتفع ديال  هناك مؤشرات 

هاذي سنتين درنا املسح لقينا بأنه انتقلنا من 112 وفيات ديال األمهات 

عند الوالدة، في كل 100000 والدة حية، اليوم أصبحنا في %72.6، 

وهي مؤشرات سابقة يعني أن املغرب يتقدم، يتقدم بأطفاله، بنسائه، 

برجاله، بكل مواطنيه، وهاذ ال�ضي كذلك خاصنا ندكروه، نذكرو هذا 

أنا متفقة، ولكن كذلك نذكر املؤشرات ديال التقدم.

بغيت نقول كذلك بأن فك العزلة عن األطفال في العالم القروي راه 

الحمد هلل حصل جزء كبير منه بفضل دور الطالب والطالبة، اللي هي 

تتشكل واحد 76% من مجموع دور الرعاية االجتماعية، وبأن التمدرس 

ارتفع بنسبة 62% وهذا واحد ال�ضيء الذي كذلك يجب أن نذكره وما 

ننساوش إحداث الصناديق كلها لهاته الفئات، الصندوق ديال األرامل 

أطفالهم  لألرامل حاضنات على  نجي لألطفال ألن  الفئات،  لهاته  راه 

األيتام، بالنسبة للنساء املطلقات من أجل األبناء، من أجل..

يعني كل هاته األمور التي نذكرها هي من أجل األطفال، ألنهم هم 

املستقبل، وهم الذين نراهن عليهم جميعا.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيدة الوز أة على مس همته  في هذه الجلسة.

البرملان،  مع  العالقات  لقطاع  املوجه  األخير  السؤال  إلى  وننتقل 

وموضوعه ظاهرة تغيب الوزراء، الكلمة ألحد السادة املستشارين من 

املجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتقديم السؤال، تفضلي 

األخت، السيدة املستشارة.

املستش رة السيدة رج ء الكس ب:

بكأا السيد الأئيس.

السيدات والس دة الوزراء،

السيدات والس دة املستش رو3،

نسائلكم، السيد الوزير، حول ظاهرة تغيب الوزراء عن جلسات 

األسئلة الشفوية؟

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.
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السيد مصطفى الخلفي، الوز أ املنتدب لدى رئيس الحكومة 
املكلف ب لعالق ت مع البرمل 3 واملجتمع املدني والن طق الأسمي 

ب سم الحكومة:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

أوال، عالقة الحكومة بالبرملان تقوم على التعاون والحرص على أن 
يضطلع البرملان بدوره في الرقابة على الحكومة، ولهذا السبب إذا أخذنا 
مثال مجلس املستشارين منذ بداية هذه الوالية، أزيد من ألف سؤال تم 

الجواب عنه، سؤال شفوي هنا.

نعم كاينة حاالت محدودة، ال أقول الغياب، ولكن بعض الجلسات 
ما كاينش الحضور فيهم، وأنا هنا عندي اإلحصائيات، وفي نفس الوقت 
فعلنا املسطرة ديال التضامن، وهاذ ال�ضي كنت ألتزمت به بحيث أنه 
عدد من القطاعات الحكومية مثال في دورة أكتوبر قاموا باإلنابة، 28 

حالة في 13 جلسة عامة ديال األسئلة الشفوية.

الوفاء  كيتم  ديالو  السؤال  كيوضع  فاش  البرملاني  باش  اعالش؟ 
بذلك االلتزام.

القطاعات  بعض  عند  كاينة  اللي  املحدودة  الحاالت  ذلك  رغم 
عندنا،  وقضية  أولوية  هي  بانتظام،  الحضور  عدم  ديال  الحكومية 
بحيث اآلن في النقاش حول النظام الداخلي نريد الذهاب نحو واحد 
البرمجة اللي كتتيح يعني تجميع األسئلة بواحد الشكل اللي كيضمن 

وحدة املوضوع وتكثيف العمل الرقابي.

وفي نفس الوقت التعاون مع الفرق البرملانية بخصوص الحاالت 
اللي كيمكن يكون فيها بعض اإلشكال، مثال غير اليوم وزارة الطاقة كان 
عندهم واحد اإلشكال كانت واحد اإلنابة، ولكن بقيت في التنسيق مع 
الوزير باش في حالة ما إلى انتهى من واحد املهمة دبلوماسية، أنه يكون 
حاضر، وفعال هذا الذي حصل في السؤال الذي وجه من طرف الفريق 

ديال اإلتحاد املغربي للشغل.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب، تفضلي.

املستش رة السيدة رج ء الكس ب:

السيد الأئيس.

بكأا السيد الوز أ على الجواب.

في الحقيقة كاين �ضي إشكال في هذا املوضوع.

العمل البرملاني كنعتقدو أوال الجواب أو الرقابة البرملانية كنعتقد أنها 
خاصها تكون هي األولوية بالنسبة ألعضاء الحكومة، أنتم مشكورين، 
كتقوموا بالنيابة في بعض الحاالت، ولكن في بعض الحاالت خاصنا احنا 

الوزير املعني بالقطاع هو اللي يجاوبنا، وهذا كيخلق إشكالية حقيقة 
بالنسبة للعمل الرقابي اللي عندنا احنا كبرملان.

أهم �ضيء في آخر املطاف، البرملان يفرض عليه ما كيعملش الرقابة، 
ونعطيكم مثال، مثال كاين أسئلة آنية كتحتم أنها تطرح في الساحة، 
وزير  يجي  بودنا  كنا  احنا  الترابية،  الوحدة  مسألة  مثال  اآلن  كاين 
الخارجية، ما كاينش، كاين املسألة ديال جرادة، واآلالف ديال املواطنين 
اللي كيخرجوا ما كاينش وزير الداخلية، كاين وزير الداخلية كيجي فقط 
ملي كيبغي هو أننا نجوبوه على األسئلة، وهذا عمل رقابي موجه، احنا 

كنرفضوه بطبيعة الحال.

كاين وزير الفالحة نفس ال�ضيء، كاين مجموعة، وزير الشغل اآلن 
كاين اإلشكالية ديال وزير الشغل، عندنا مشاكل في "سيكوم في مكناس" 
في "السامير"، عندنا في القنيطرة، ما كاينش نهائيا وزير الشغل، وكاين 
املشكل ديال الحوار االجتماعي اللي مطروح، واحنا على أبواب فاتح 

ماي، ما كاينش نهائيا وزير الشغل باش نتكلمو معه على هاذ املوضوع.

كاين وزير املالية اللي كنشوفوه إال في قانون املالية من بعد ذاك ال�ضي 
كيعتبر راسو يمكن هو العمل ديالو الوحيد مع البرملان هو الفترة الخاصة 
بمناقشة قانون املالية، وكاين وزير الصناعة اللي ما كنشوفوهش هنا 
عندنا، كتهضر السيد الوزير على اإلحصائيات، اإلحصائيات اللي عندنا 
اللي في عمر هاذ الحكومة هاذي،  بالنسبة لدورتين  في الحقيقة  هنا 
حقيقة راه مخجلة جدا، وزير املالية غاب 29 مرة على 30 جلسة في 
املجموع بين الدورتين، وزير الفالحة 28 غياب على 30، وزير الداخلية 
26 غياب على 30، وزير الصناعة واالستثمار 25 غياب على 30، وزير 
التجهيز والنقل 18 الغياب على 30، وزير األوقاف 18 على 30، الخارجية 
23 على 30، كتابة الدولة املكلفة باملياه 26 على 30، والوزارة املكلفة 

بالصيد البحري 27 على 30.

حتى جلسات املساءلة ديال السيد رئيس الحكومة تيجلسوا معه 2 
أوال 3 ديال الوزراء.

وبالتالي كاين إشكالية حقيقية فيما يخص الرقابة ديال البرملان على 
العمل الحكومي، واش هاذو "سوبر وزراء" ما يمكنلناش، ممنوع علينا 
احنا كبرملانيين أننا نسائلهم، نعرفوها، يقولوا لنا هاذ القطاعات ممنوع 
الوزراء مشكورين تيجيو مشكورين،  أننا نتساءلو فيهم، كاين بعض 

بعض القطاعات اللي تيجيو بانتظام.

فاحنا خاصنا نعرفوا أشنا هو املشكل؟ ما لكم ما تفعلوا معهم مثال 
القانون أو املبدأ اللي وليتو دايرينو من خالل الحكومة السابقة ديال 
األجر مقابل العمل، وال محدوكين غير بالنسبة للمضربين، احنا اآلن 
على أبواب اإلضراب ديال قطاع الصحة وعلى أبواب املتصرفين أيضا 
يعني غدا يوم 19 عندهم إضراب، غادي تحداكو وغادي تقطعوا لهم 

األجر.

والسادة الوزراء يعني حدث وال حرج تيجيو وقت ما ابغاو وتيتغيبوا 
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وقت ما ابغاو.

وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

السيد الوز أ املنتدب لدى رئيس الحكومة، املكلف ب لعالق ت 
مع البرمل 3 واملجتمع املدني والن طق الأسمي ب سم الحكومة:

أوال، البرملان فاش تيبرمج تيبرمج بناء على القائمة اللي تنسلمو ديــــــال

األسئلة وديال الوزراء اللي أبدوا االستعداد ديالهم، ونفس األمر 
للبرملان، تنبرمجو وزراء، مثال تحدثت على السيد وزير الشغل 10 داملرات 

بدا االستعداد ديالو للحضور برمجتو 9.

تحدثت على نأخذ أمثلة مثال وزارة السياحة 11 املرة تبرمجت 8، 
أعتذر على 5 ديال املرات، وزارة...

ال أنا جاي ما قاطعتكومش آالخوان.

وزارة األسرة والتضامن عبرت على االستعداد ديالها 15 مرة، تبرمج 
الحضور 5 مرات، فعال واقع إشكال مع وزارة املالية وأثير في الدورة 
السابقة، وزارة الصحة ها اإلحصائيات ديال وزارة الصحة واللي هي 
دالة بالنسبة إلينا، وزارة الصحة عبر على االستعداد ديالو �ضي 3 املرات 
وبرمجتوه مرة واحدة، وزارة الصحة عبر على االستعداد 3 وتبرمج مرة 

واحدة.

ال أنا نقول لك يعني وزارة الطاقة واملعادن تبرمج...

اإلخوان هللا يجازيكم بخير..

أنا  ديالكم،  اإلحصائيات  لكم  قلتش  ما  أنا  اإلحصائيات،  جبتو 

تنوضع األمر في السياق ديالو، وهو فاش الوزير تيعبر على االستعداد 

واش تنلقاو نفس التجاوب؟

وهنا أنا عندي الحاالت، وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان 11 

مرة عبر االستعداد، ياله تبرمج مرة واحدة، وفي القضايا اللي تحدثت 

عليها في اإلشكاليات، وزير الداخلية مع 8 ديال الليل اتصل بي مجلس 

املستشارين قال لي ابغينا نبدلو األسئلة غدا ما دام جاي وزير الداخلية، 

ابغينا نهضرو معه في اإلشكالية األمنية، ووافقت، اعالش؟ ألن ذيك 

القضايا خاصها تناقش هنا.

لهذا، نكونو موضوعيين في التقييم، إذا كانت مالحظة على وزير أو 

اثنين ما نعمموهاش على الجميع.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير على مساهمتكم معنا في هذه الجلسة، وشكرا 

للجميع.

ورفعت الجلسة.
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محضأ الجلسة رقم 53 

الت ر خ: الثالثاء 7 شعبان 1439هـ )24 أبريل 2018م(.

الأئ سة: املستشار السيد عبد اإلاله الحلوطي، الخليفة الثاني لرئيس 
املجلس.

التوقيت: ساعتان، إبتداء من الساعة الثانية والدقيقة األربعين بعد 
الزوال.

جدول األعم ل: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستش ر السيد عشد اإلاله الحلوطي، رئيس الجلسة:

بسم هللا الأحمن الأحيم والصالة والسالم على ربأف املأسلي3.

رعلن عن افتت ح الجلسة.

الس دة رعض ء الحكومة،

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

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

السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

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

مراسالت وإعالنات، تفضل السيد األمين.

املستش ر السيد رحمد لخأ ف، رمي3 املجلس:

بكأا السيد الأئيس املحترم.

الس دة الوزراء املحترمو3،

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمو3،

في البداية، أحيط املجلس املوقر أننا سنكون على موعد مباشرة 
بعد جلسة األسئلة الشفهية مع جلسة عمومية، تخصص للدراسة 

والتصويت على نص تشريعي جاهز.

وبطلب من فريق األصالة واملعاصرة، تم تعويض السؤال املوجه 
لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة حول 
القطاع،  لنفس  موجه  بسؤال  االجتماعي،  السكن  برامج  مراجعة 

موضوعه تقليص العجز السكني.

مع  بالعالقات  املكلف  الوزير  من  بمراسلة  الرئاسة  توصلت  كما 
والنقل  التجهيز  وزير  السيد  املجلس طلب  من خاللها  يخبر  البرملان، 
واللوجيستيك واملاء بتقديم األسئلة املوجهة لوزارته في بداية الجلسة، 

الرتباطه بنشاط حكومي طارئ.

االجتماعي،  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  من  ثانية،  وبمراسلة 
يطلب من خاللها تأجيل سؤال الفريق املوجه لقطاع العدل إلى جلسة 

الحقة.

وبالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم الثالثاء 24 
أبريل 2018، فهي كالتالي:

- عدد األسئلة الشفهية: 39 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 12 سؤاال؛

- وعدد األجوبة الكتابية: 6 أجوبة.

السالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد األمي3.

بالسؤال اآلني األول لقطاع  ونستهل جدول أعمال هذه الجلسة 
التجهيز والنقل، وموضوعه جودة الطرق.. مرحبا.

املستش ر السيد محمد العزري:

بكأا السيد الأئيس.

الس دة الوزراء،

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

أخبركم، السيد الرئيس، أخبر مجلسكم املوقر، ومن خالله الرأي 
العام الوطني، أن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، اتخذ قرار 
االنتماء إلى املعارضة، بناء على القرار الذي اتخذه الحزب في املجلس 

الوطني لحزب االستقالل يوم 21 أبريل.

الالزمة  الترتيبات  كافة  اتخاذ  الرئيس  السيد  نخبر  عليه،  وبناء 
العتماد هذا القرار.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر املحترم.

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

املستش ر السيد سيدي الطيب املوس وي:

بكأا السيد الأئيس.

الس دة الوزراء،

الس دة املستش ر ن املحترمي3،

السيدة الوز أة، ولو التحقت مؤخأا،
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الس دة املستش ر ن والسيدات املستش رات املحترم ت،

السيد الوز أ،

سؤالي يتعلق ببعض املؤسسات الرسمية اللي تراجع في مستوى 
جودة الطرق، ال�ضيء الذي يثير بعض التساؤالت من قبل املواطنين، 

وتثير للرأي العام الوطني.

التدابير  هي  وما  اإلجراءات  هي  ما  نسألكم:  الوزير،  السيد  لذا، 
املتخذة ألجل ضمان جودة الطرق بكل من التراب الوطني؟

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد عشد الق در اعم رة، وز أ التجهيز والنق0 واللوجيستيك 
وامل ء:

بكأا السيد الأئيس.

بكأا للفأ ق املحترم.

شكرا أيضا على السؤال الذي سيعطيني فرصة، السيد الرئيس، 
إنجاز  ديال  الجودة  عن  نتحدث  عندما  األمور،  بعض  على  للتأكيد 
الطرق ببالدنا، هي تخضع ملنظومة صارمة، تبدأ بداية بإنجاز الدراسات 
بواسطة مكاتب دراسات معتمدة واملصادق على هذه الدراسات من 
طرف مصالح مختصة تابعة للوزارة، ويتم تفويت الصفقات األشغال 
ملقاوالت مؤهلة حسب نظام ترتيب وتصنيف املقاوالت، وهذا دائما 
كيكون فيه مجموعة ديال األسئلة، كيقول لك راه كاين وزارة تتأخر 
في هذا املجال، ألنه هذا نظام صارم، وفيه لجنة وطنية تتكون من 

مجموعة من األطراف، بما فيها اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب.

وبطبيعة الحال نظام الصفقات يخضع للمدونة العامة للصفقات 
العمومية، تنجز األشغال تحت املسؤولية املباشرة للوزارة، يتم إبرام 
صفقة موازية مع مختبر مختص في مراقبة جودة األشغال، إبرام صفقة 
األشغال  بعض  كمية  لتحديد  طبوغرافي  مهندس  مع  موازية  كذلك 

املنجزة.

تكون هناك كذلك صفقة مع مكتب  الكبرى  وبالنسبة لألشغال 
الدراسات من أجل دعم الفريق املكلف بتتبع األشغال، وتقوم الوزارة 
باملراقبة والتدقيق طوال املشاريع، وعند الحاجة عندما تكون ظهرت 
بعض العيوب التقنية، كتكون هناك خبرة تقنية، هذا باإلضافة إلى على 
أن املفتشية العامة للوزارة يمكنها مباشرة، بتعليمات من طرف السيد 
الوزير، أن تقوم بوضع وتنفيذ واحد املجموعة ديال املهمات التفتيشية 
عندما ترد علينا شكايات من مختلف األطراف، سواء كانوا منتخبين أو 

مواطنين أو جمعيات املجتمع املدني.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

املستش ر السيد سيدي الطيب املوس وي:

بكأا السيد الوز أ.

هذا ال�ضي اللي قلت السيد الوزير كامل مستحسن، ولكن، السيد 
وكذلك  والسمارة  العيون  بين  الرابطة  بالطرق  يتعلق  فيما  الوزير، 
السيد  كاملين  هاذو  بوكراع،  العيون  السمارة  بين  الرابطة  الطريق 

الوزير، خاصهم إعادة النظر فيهم.

تعود طرق  ملي  للطرق  بالنسبة  الوزير،  السيد  عليك،  يخفى  ال 
صالحة وطرق معقولة، راه تشجيع ديال االستثمار وتشجيع األمور اللي 

خاصها ما يتعلق باالستثمار.

في  املغرب  يعني  املغرب،  الوزير، وكذلك  السيد  الثانية،  النقطة 
املرتبة 55 من حيث الجودة البيئية، هذا املغرب له نظرة شاملة فيما 
الوزير، يحتفظ على هذا  السيد  دائما،  55، وخاص  باملرتبة  يتعلق 

الرقم 55 وبغيناها تعود أكثر من املرتبة 55.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة للسيد الوزير في إطار الرد على التعقيب.

السيد وز أ التجهيز والنق0 واللوجيستيك وامل ء:

بكأا السيد املستش ر املحترم.

هو غير خاصنا نفرقو بين 2 املستويات، مستوى إنجاز األشغال، هذا 
تتنطبق عليه واحد املعايير صارمة ونظام ديال التأهيل سواء بالنسبة 
ملكاتب الدراسات وال بالنسبة للمقاوالت، هو نظام صارم، وأنا قلت 
أنه تأتينا فيه مرارا عدد من املالحظات، لكن نحن نحرص على أن هذا 

النظام يكون نظام فعال صارم فيما يتعلق باملقاوالت املؤهلة.

تيخلق لنا–صحيح–بعض اإلشكاالت ألن النظام ديال الصفقات 
تيتكلم على التكلفة األقل، يعني )le moins disant( تتوقع إشكاالت مع 
بعض املقاوالت اللي تتوقع لها أمور وتنضطرو نفسخو العقدة، وهذا 
تياخذ لنا شوية دالوقت، لكن نحن في ذلك حريصون أشد الحرص على 

احترام مقتضيات القانون بحذافره.

فيما يتعلق بالصيانة، الصيانة هذا فيه إشكاالت، ولكن...



3363 الجريدة الرسمية للبرملانعدد513 - 313شعبان14393 )330أبريل20183( 

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا. انتهى الوقت السيد الوز أ.

وقبل أن نمر إلى السؤال الثاني، نذكركم بأنه يحضر معنا أشغال 
هذه الجلسة مجموعة من التالميذ املتفوقين عن الجمعية الخيرية 
اإلسالمية بالناظور، وبهذه املناسبة أرحب بهم متمنيا لهم املزيد من 

النجاح والتوفيق في مسارهم الدرا�ضي.

لها  يتعرض  التي  املتكررة  االعتداءات  موضوعه  الثاني  السؤال 
مستعملو الطرق السيارة. الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال.

املستش ر السيد محمد العزري:

بكأا السيد الأئيس.

السيدة والس دة الوزراء،

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

من أهم السمات التي تتسم بها بالدنا والحمد هلل هو االستقرار 
املمارسات  أن بعض  إال  اململكة،  ربوع  في  باألمن  والشعور  السيا�ضي 
الغريبة والدخيلة على مجتمعنا والتي تجلت في االعتداءات املتكررة التي 
يتعرض لها مستعملو الطرق السيارة، والتي أصبحت تؤرق مستعملي 

الطرق وأسرهم بشكل كبير.

وعليه، نسائلكم، السيد الوزير: ما هي خطة الحكومة للقضاء على 
مثل هذه الظواهر الغريبة والدخيلة على مجتمعنا، والتي تحتاج إلى 

إجراء صارم للقطع معها؟

شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد وز أ التجهيز والنق0 واللوجيستيك وامل ء:

بكأا للفأ ق املحترم.

بكأا للسيد املستش ر.

وأنا بدوري أسطر على ما جاء في سؤاله، على أن هناك ممارسات 
الحال  بطبيعة  ينبغي  التي  تقاليدنا،  ثقافتنا وعن  دخيلة غريبة عن 
التصدي لها على كافة املستويات اجتماعية، تربوية، ثقافية، وبطبيعة 
التعامل معها من طرف القطاعات  في  الحال على مستوى الصرامة 

الحكومية املعنية.

فقط أريد أن أقول، السيد الرئيس، أنه الطرق السيارة ببالدنا في 
عمومها، وتنسطر على هاذ القضية آمنة، نحن نتحدث عن قطاع اللي 
يوميا فيه أكثر من 380000 سيارة تمر عبر الشبكة ديال الطرق السيارة 

في بالدنا، تقع بعض الحوادث املؤسفة واملؤملة التي ال نريدها.

احنا عندنا لجنة وطنية، تمثل فيها جميع القطاعات املعنية، بدءا 
بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، وكذلك وزارة الداخلية، 
وعندنا  الوطني،  لألمن  العامة  املديرية  امللكي،  الدرك  العدل،  وزارة 
بطبيعة  نقوم  معروفة،  مناطق  أصبحت  املناطق  ديال  العدد  واحد 

الحال بمحاربة هذه األعمال بها.

القناطر  لجميع  به  استعجالي سنقوم  البرنامج  واحد  اآلن عندنا 
تقريبا اللي موجودة في هاذ املناطق املطلة على الطرق السيارة، إن شاء 
هللا، سنقوم بتسييجها، وغتكون فيها كاميرات للمراقبة، وهذا بطبيعة 
الحال سينطلق في األيام املقبلة، على أساس أنه الراجح أننا نكملو جميع 
القناطر اللي تطل على الطرق السيارة، كما قلت رغم أنها من الناحية 

الجمالية في بعض الحاالت ال تبدو جميلة.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

التعقيب ألحد السادة املستشارين.

املستش ر السيد محمد العزري:

السيد الوز أ،

في الحقيقة أنصتنا جيدا لجوابكم وملا تفضلتم بتقديمه، ويمكن 
أن نقول لكم إن الدستور املغربي صريح في حماية املواطن املغربي، 
بناء على نصين، الفصل 20 وهو الحق في الحياة، هو أول الحقوق لكل 

إنسان ويحمي القانون هذا الحق. 

الفصل 21: " لكل فرد الحق في سالمة شخصه وأقربائه وحماية 
ممتلكاته.

تضمن السلطات العمومية سالمة السكان وسالمة التراب الوطني، 
في إطار احترام الحريات والحقوق األساسية املكفولة للجميع".

السيد الوز أ،

أنفسنا  أقنعنا  بأننا  تظن  واش  ديالكم  األجوبة  هاذ  على  بناء 
السالمة  إطار  في  الحكومة  غتتخد  اللي  اإلجراءات  حول  واملواطنين 
الطرقية؟ غي نشوفو أن هاذ الظاهرة تنامت بشكل كثير، مجهولون 
يقتنصون السائقين ليال بشتى أنواع األذى، حيث الحيوانات تخترق 

الطرق، حجارة من هنا وهناك وأخطار أخرى.

الوضع خطير، السيد الوزير، وكنا ننتظر منكم من خالل جوابكم 
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الشركة  مسؤولية  خاللكم  ومن  بمسؤوليتكم،  واالعتراف  اإلقرار 
الوطنية للطرق السيارة، فيما يقع من اعتداءات جراء التقصير واتخاذ 
االحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سالمة مستعملي الطريق السيار 

نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي ومن أرباح.

السيد الوز أ،

غير فالسنة املاضية أكثر من 20 اعتداء على الطرق السيارة.

مؤخرا تم االعتداء على وزير وأمين حزب، هذا وزير وأمين حزب، فما 
بالك باملواطن الضعيف.

وما يزيد من الطين بلة كذلك أن الشركة امتنعت عن تنفيذ حكم 
التملص من مسؤوليتها، علما  ابتدائي من أحد املتضررين، وقررت 
أن عدم اتخاذ إجراءات السالمة كالسياج والحواجز التي تمنع مرور 
التي تمر فوقها يؤكد تقصيرها ويجعلها  القناطر  الحيوانات وتشبيك 
باعتبار  السيار،  الطريق  بمستعملي  الالحقة  األضرار  عن  مسؤولة 

اإلهمال املرتكب من طرف الشركة الذي هو ساهم في ..

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر، انتهى الوقت.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

السيد وز أ التجهيز والنق0 واللوجيستيك وامل ء:

السيد املستش ر،

غير باش نوضحو واحد املسألة، هو ما تقوم به الطرق السيارة 
ويجب أن تقوم به هي أمور احترازية، وإال فاألفعال الجرمية هي أفعال 
جرمية، راه يمكن توقع في الطريق السيار وتوقع في أي طريق، توقع في 

السكة الحديدية.

أنا قلت احترازا سنقوم بتسييج بعض القناطر اللي تتشكل بعض 
الخطورة، وإال فهاذو بطبيعة الحال يطالهم القانون ألن هاذو مجرمين، 
فيهم من يفعل ذلك تحت تأثير املخدرات، ويمكن أن يقوم بذلك في 
يتعلق  فيما  قائمة  الدولة  فبالتالي طبيعي مسؤولية  أخرى،  مجاالت 
باالحتراز، لكن مسؤولية الدولة قائمة فيما يتعلق بمتابعة هؤالء، وهذا 

ما يقوم به الدرك امللكي واألمن الوطني، وتتكون متابعات قضائية.

اإلشارة اللي أشرتي لها في اآلخر فيما يتعلق بالطرق السيارة، هذاك 
كان حكم لم ينبني على أمور معقولة، ألنه رتب على الطرق السيارة..

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

البحر  من  الرمال  وموضوعه جرف  الثالث،  السؤال  إلى  وننتقل 
بإقليم العرائش، والكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة 

والتنمية لتقديم السؤال.

املستش ر السيد نبي0 بيخي:

السيد الأئيس،

وبالتالي  الحضور،  تأخر عن  بالسؤال  مكلفا  كان  الذي  املستشار 
نؤجل هذا السؤال.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الأئيس.

الشكر  بالطبع  بعد  العدل،  لقطاع  املوجهة  األسئلة  إلى  وننتقل 
والتنويه باملشاركة التي كانت لنا مع السيد الوزير املكلف بقطاع التجهيز 

والنقل.

تجمعها  والتي  األسئلة،  إلى مجموعة من  العدل،  إلى قطاع  ونمر 
وحدة املوضوع.

والبداية مع سؤال الفريق الحركي، وموضوعه عدم تنفيذ األحكام 
القضائية الصادرة عن مختلف املحاكم املالية، والكلمة ألحد السادة 

املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال.

املستش ر السيد مش رك السش عي:

بكأا السيد الأئيس.

السيدة والس دة الوزراء املحترمي3،

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

كما تعلمون، السيد الوزير، يعتبر عدم تنفيذ األحكام القضائية 
الحائزة لقوة ال�ضيء املق�ضي به أحد أهم إشكاليات التي يعرفها القضاء 

املغربي.

بناء عليه، نسائلكم، السيد الوزير املحترم: ما هي التدابير املجمع 
اتخاذها ملعالجة إشكالية عدم تنفيذ األحكام القضائية؟

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة ألحد  القضائية،  األحكام  تنفيذ  الثاني موضوعه  السؤال 
السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

املستش ر السيد عشد العز ز بوهدود:

بكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ املحترم،
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السابق،  املالية  قانون  ملشروع  مناقشتكم  خالل  ووعدتم  سبق 
وفي إطار تحقيق النجاعة القضائية، بأنكم بصدد إعداد إستراتيجية 

جديدة للنهوض بعملية تنفيذ األحكام القضائية.

السيد الوز أ املحترم،

اتخذتموها  التي  اإلجراءات  هي  وما  املشروع؟  أين وصل هذا  إلى 
لتحسين مؤشرات التنفيذ؟

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الدستوري  الفريق  من  تأجيل  طلب  بشأنه  ورد  الثالث  السؤال 
الرابع، وموضوعه  السؤال  إلى  ننتقل  وعليه  االجتماعي.  الديمقراطي 
الكلمة ألحد  العمومية،  اإلدارات  الصادرة ضد  األحكام  تنفيذ  عدم 

السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم السؤال.

املستش ر السيد محمد علمي:

بكأا السيد الأئيس.

الس دة الوزراء،

زمالئي زميالتي املستش ر ن املحترمي3،

السيد الوز أ،

احترام أحكام القضاء يعبر عن مدى تقدم الدولة وتطورها، لكننا 
في املغرب نلحظ على أن العكس هو الصحيح.

وعليه، الفريق االشتراكي، السيد الوزير املحترم، يسائلكم عن السر 
في عدم تنفيذ األحكام القضائية الصادرة عن محاكم اململكة، سواء 

منها املحاكم العادية أو املتخصصة؟

وما هي اإلجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة لحمل اإلدارة 
العمومية على تنفيذ األحكام القضائية ضدها، امتثاال إلرادة املشرع 

الدستوري؟

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة للسيد الوزير، تفضل للمنصة.

السيد محمد روج ر، وز أ العدل:

بكأا السيد الأئيس.

حضأات السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

بداية، أود أن أتقدم بالشكر لفريق التجمع الوطني لألحرار والفريق 

الحركي والفريق االشتراكي على طرحهم لهذا املوضوع الهام، الذي يستأثر 
بانشغال املواطنين وانشغالنا جميعا.

كما ال يخفى عليكم تنفيذ األحكام القضائية–كما جاء في األسئلة–
يشكل عنصرا أساسيا في املنظومة القضائية ومؤشرا لتقييم نجاعتها 
وفعاليتها، كما أنه دعامة أساسية لبناء دولة الحق والقانون ومصدر 
لتعزيز الثقة في اإلدارة وفي القضاء وتكريس هيبة األحكام القضائية 

وقدسيتها.

وإذا كان الدستور قد نص في الفصل 126 على أن األحكام النهائية 
الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، فإن هذه اإللزامية ال تتحقق إال 

بتنفيذ األحكام تنفيذا ال تماطل فيه وال شطط فيه.

كما أن إيراد عبارة "الجميع" تجعل األحكام القضائية باإلضافة إلى 
األشخاص الذاتيين ملزمة لألشخاص االعتباريين وأشخاص القانون 

العام، وعلى رأس ذلك اإلدارات العمومية.

وزارة العدل اتخذت عددا من التدابير التنظيمية لتفعيل عملية 
التنفيذ، همت على وجه الخصوص تفعيل عمل الخلية املركزية بوزارة 
العدل املكلفة بمتابعة تنفيذ األحكام القضائية، ونظمت هذه السنة 
حملة وطنية بمختلف محاكم اململكة من أجل تصفية املخلف من 
امللفات التنفيذية، التي امتدت من 17 أكتوبر 2017 إلى 30 دجنبر 
املسؤولين  السادة  إلى  الخصوص  بهذا  منشور  توجيه  وتم   ،2017
القضائيين بهدف القضاء على املخلف من امللفات التنفيذية وتصفية 
امللفات املزمنة وتحسين املؤشرات الرقمية وتحقيق النسب التي التزمُت 

بها أمام حضراتكم في تقرير النجاعة برسم السنة املالية 2017.

إذن، رئيس الحكومة أيضا عقد اجتماعا لتدارس هذا املوضوع، 
عقبه صدور منشور مهم للسيد رئيس الحكومة، تضمنته توجيهات 

هامة ملعالجة تنفيذ األحكام ضد أشخاص القانون العام،

أيضا عملنا اجتماع مع شركات التأمين في وزارة العدل مع ممثلي 
كل  لتذليل  التأمين  لشركات  املغربية  والجامعة  التأمين  شركات 

الصعوبات التي تعترض تنفيذ األحكام الصادرة ضد شركات التأمين.

أيضا عملنا على توفير املوارد البشرية الالزمة ملواجهة التزايد املستمر 
في عدد ملفات التسجيل، حيث من املنتظر أن يصل مجموع املفوضين 

القضائيين في اململكة إلى 1684.

وبفضل كل هذه التدابير املؤشرات ديال سنة 2017 مؤشرات جد 
إيجابية، لم يسبق تسجيلها من قبل في مجال التنفيذ، بلغت نسبة 
التنفيذ باملحاكم االبتدائية 106.03% من امللفات املسجلة برسم نفس 
السنة، عدد امللفات املنفذة 235181 ملف، املحاكم التجارية النسبة 
بلغت 105.18% بمجموع 46762 ملفا منفذا، املحاكم اإلدارية 111.14 
بمجموع 8210 ملفات هي نسبة جدة مهمة، املبالغ املالية املنفذة هذه 

السنة من لدن املحاكم اإلدارية 3.072.845.449 درهم.
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لدى شركات التأمين بلغت نسبة التنفيذ 113.13 بمجموع 78702 
ملفا تنفيذيا، بلغ عدد امللفات التنفيذية املسجلة سنة 2017 بمجموع 
محاكم اململكة ما مجموعه 343233 ملف، في حين بلغ عدد امللفات 

املنفذة ما مجموعه 368856 ملف.

وبناء على هذه األرقام واملعطيات، فإن عدد امللفات املنفذة تجاوز 
عدد امللفات املسجلة ب 25623، وهذا مؤشر إيجابي يدل على انخفاض 

املخلف عن السنوات املاضية.

لذلك، حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين، النسبة 
تاريخ  في  مرة  بلغت ألول  املسجل  للمنفذ من   2017 للتنفيذ  العامة 

منظومة العدالة ببالدنا 107.47% مقابل 98% سنة 2016.

بالشكر  وأخص  القضاء،  أسرة  أهنئ  لكي  املناسبة  هذه  وأغتنم 
نساء ورجال كتابة الضبط وكل العاملين في وزارة العدل واملحاكم على 
املجهودات التي ما فتئوا يبذلونها للرفع من مردودية ونجاعة منظومة 

العدالة.

قانون  مشروع  على  اآلن  نشتغل  التشريعية،  للمقاربة  بالنسبة 
املوقر، جاء  أنظار مجلسكم  على  قريبا  املدنية، وسيعرض  املسطرة 
بمجموعة من املستجدات، أخص بالذكر منها ما يهم تنفيذ األحكام 

القضائية:

- أوال تحديد مسؤولية اآلمر بالصرف بشكل واضح مع إلزامه بأن 
يصدر أمرا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ 

التبليغ القضائي؛

القضائية  األوامر  تنفيذ  في  العموميين  للمحاسبين  الترخيص   -
االعتمادات  مبلغ  من  مباشرة  الغير  لدى  املدين  مال  بحجز  املتعلقة 
املرصدة لإلدارات العمومية في إطار النفقات التي يمكن أداؤها دون أمر 

سابق بصرفها؛

- الحكم بالغرامة التهديدية على أشخاص القانون العام؛

األموال  على  التنفيذي  الحجز  إمكانية  التنفيذ  طالب  تخويل   -
الخاصة ألشخاص القانون العام في الحدود التي ال ينتج عنها عرقلة 

السير العادي للمرفق العمومي؛

- إقرار املسؤولية الشخصية للموظف العمومي عند االمتناع عن 
التنفيذ؛

- اعتبار السند التنفيذي بمثابة أمر بحوالة تصرف للمحكوم له 
من طرف املحاسب العمومي املختص بمجرد الطلب عند االمتناع عن 

التنفيذ؛

- تجريم ومعاقبة كل من تسبب عمدا وبسوء نية في تأخير مسطرة 
قضائية نتج عنها اإلضرار بمصالح املستفيدين بمقت�ضى املادة 307-2 
من مشروع القانون الجنائي الذي سيحال قريبا على مسطرة املصادقة؛

- تجريم ومعاقبة كل من يمتنع بدون سبب مشروع عن تنفيذ حكم 
أو أمر قضائي أو يتسبب في تأخير تنفيذه بعد إعذاره بتنفيذ القانون 

داخل 30 يوما.

وهناك عدد من التدابير واإلجراءات التي سنعرضها على حضراتكم 
بمناسبة تقديم مشروع قانون املسطرة املدنية.

آمل أن تساهم كل هذه اإلجراءات في تجاوز الصعوبات واملعيقات 
التي تحول دون تحقيق النتائج املرجوة.

وقبل أن أختم، أود أن أخبر السيدات والسادة املستشارين املحترمين 
عن منجزات جانب آخر من التنفيذ، أال وهو التنفيذ الزجري، حيث تم 
تحقيق سنة 2017 مداخيل مهمة للغرامات واإلدانات النقدية، بلغت 
ما مجموعه 290 مليون 394 ألف و422 درهم بزيادة 4% مقارنة مع 

السنة املاضية.

شكرا جزيال السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

بتعقيب  الوزير، ونبدأ  التعقيبات على جواب السيد  إلى  وننتقل 
الفريق الحركي.

املستش ر السيد مش رك السش عي:

بكأا السيد الأئيس.

نشكركم السيد الوزير على التوضيحات اللي قدمتو لنا بخصوص 
هذه اإلشكالية عدم تنفيذ األحكام القضائية عموما وخاصة الصادرة 
ذوي  تحرم  إشكالية  وهذه  نهائية،  صبغة  واكتسبت  الدولة،  ضد 
الحقوق املحكوم لصالحهم، كما أن التماطل في تنفيذها يعتبر امتناعا 

عن التنفيذ بمقت�ضى دستوري.

وفي هذا السياق، أخص بالذكر ملفات نزع امللكية واألحكام الصادرة 
لفائدة مقاوالت املواطنين، مما يسبب في إفالسها ويضر بمصالحها.

السيد الوز أ املحترم،

ضد  األحكام  بتنفيذ  مرتبط  شق  هناك  املوضوع،  بهذا  ارتباطا 
الجماعات الترابية، والذي عادة يتسبب بحجز ميزانيتها، وبالتالي تعطيل 
مصالح املواطنين وبرامج التنمية املحلية، علما أن هذه األحكام تكون 
عادة صادرة ضد هذه املجالس في والية سابقة، مما يرهن مستقبل هذه 

املجالس بسبب أخطاء إدارية.

وعلى هذا األساس، نتطلع، السيد الوزير املحترم، إلى إيجاد حل 
حماية  وبالتالي  الترابية،  الجماعات  حماية  من خالل  املعضلة  لهذه 

مصالح املواطنين واملقاوالت املحكوم لصالحهم.

وفي اعتقادنا، البد من اجتهاد تشريعي لتحديد املسؤوليات بدقة، 
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أو  املوظف  عن  إدارية صادرة  بأخطاء  املؤسسات  رهن  يتم  ال  حتى 
املسؤول، خاصة في حالة املؤسسات املنتخبة، وخاصة القول السيد 
الوزير إن هذا املوضوع املتعلق بتنفيذ األحكام املكتسبة صبغة نهائية 
يحتاج إلى مقاربة متوازنة، تحمي حقوق األطراف املعنية نظرا لألضرار 
تنفيذ  في  والتماطل  التأخير  عن  الناتجة  واالجتماعية  االقتصادية 

األحكام بها.

وفي هذا اإلطار، نذكر بالجدل الكبير الذي صاحب مقترح تعديل 
املادة 8 من القانون املالي لسنة 2018.

شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الأئيس.

الكلمة كذلك في إطار التعقيب لفريق التجمع الوطني لألحرار.

املستش ر السيد لحسن ردعي:

بكأا السيد الأئيس.

السيدة والس دة الوزراء املحترمي3،

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

السيد الوز أ املحترم،

ربكأكم على جوابكم.

الغاية من طرح هذا السؤال هو اإلقرار بنجاحكم في بلورة التزامكم 
أمام ممثلي األمة في الرفع من نسب تنفيذ األحكام القضائية، وهو 
ما يعزز قناعتنا بنجاحكم إلى حد اآلن في تدبير قطاع العدل، وهو ما 
يطمئننا على وضع قطاع إصالح منظومة العدالة املوجود اليوم على 

سكته اإلصالحية.

السيد الوز أ املحترم،

تنفيذ األحكام القضائية كان هاجسنا املشترك، وقد خضنا معارك 
نضالية تحت هذه القبة املحترمة، من أجل الرفع منه حتى نتمكن 
من إرجاع الحقوق ملستحقيها، وهو ما يعزز في كل األحوال مصداقية 

العدالة.

لقاء تواصلي موسع، تكون مناسبة  بتنظيم  لذلك، فإننا نطالب 
لتنفيذ  الوطنية  الحملة  هذه  جراء  تحقق  ما  كل  فيها  تستعرضون 
العدالة التي تقودونها رفقة مؤسسة السلطة القضائية، التي نشكرها 

باملناسبة على كل ما تقوم به في سبيل إقرار العدالة.

السيد الوز أ املحترم،

الزالت  التي  اإلصالح،  قاطرة  مواصلة  أجل  من  فيكم  كبير  أملنا 
طويلة، طالبين منكم اإلسراع في إخراج قانون التنظيم القضائي وباقي 
أحد  باعتباره  الشامل،  القضائي  اإلصالح  ملنظومة  املؤطرة  القوانين 

الدعامات دولة الحق والقانون واملؤسسات وبناء اقتصاد قوي فعال 
وناجع.

وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة في إطار التعقيب دائما للفريق االشتراكي.

املستش ر السيد محمد علمي:

بكأا السيد الوز أ.

السيد الوز أ،

في الحقيقة نحن كفريق اشتراكي، لسنا عدميين، هناك مجهود فعال 
السيد  التنفيذ، واملغاربة،  بإشكالية  يتعلق  العدل فيما  تبذله وزارة 
الوزير، باش نهضر معك بصراحة ما عندناش مشكل مع كتابة الضبط 

ومع وزارة العدل، أبدا.

عندنا مشكل، واملغاربة عندهم مشكل كبير مع بعض العقليات التي 
ال زالت تعشعش داخل اإلدارة العمومية، والتي تعرقل دون أدنى سبب 
األحكام القضائية التي هي عنوان الحقيقة. ونعطيكم مثال، كاين قطاع 
ديال النقل على رأس هاذ العرقلة، كاين قطاع التعليم، كاين قطاعات 

أخرى، احنا ما عندناش مشكل مع وزارة العدل، السيد الوزير.

ابغينا نقولو بأن العمل ديال اإلدارة الذي يهدف إلى عرقلة األحكام 
القضائية هو بمثابة دعوة صريحة للعصيان ضد هاذ األحكام، احنا 
كنعتبرو هاذ العمل ديال هاذ العقليات التي تعشعش داخل اإلدارة 
القضائية هو  تنفيذ األحكام  أدنى سبب عن  وتمتنع دون  العمومية 
دعوة صريحة منها للعصيان واالنقالب ضد الصيغة التنفيذية التي 
تأمر، باسم جاللة امللك، أن تعمل جميع السلطات على تنفيذ الحكم 
القضائي ولو باستعمال القوة العمومية، هذا هو املنطوق ديال املسطرة 

املدنية، السيد الوزير املحترم.

للسادة  احتقار  فيه  هو  املوظفين  بعض  عمل  بأن  كنقولو  احنا 
ديال  بالحقوق  استهتار  وفيه  األحكام،  يصدرون  الذين  القضاة 
مغربي،  مواطن  يعقل  كيف  ألن  املحترم،  الوزير  السيد  املواطنين، 
شخص ذاتي أو معنوي، اإلدارة كتسد عليه الباب، تعتدي على حقوقه، 
وكتقول له سير للمحكمة وملا يأتي بحكم، املوظف الذي يصدر ضده 
الحكم ما كيستقبلش حتى املفوض القضائي، كيقول له "سير جري 

طوالك” فأين نحن من هاذ العقلية؟ هناك تراجع.

احنا كنقولو للسيد الوزير بأن الحكومة الحالية هي أمام امتحان 
العدل  وزارة  ما كنحملوش  الجهود،  بمضاعفة  ملزمة  حقيقي، وهي 
الحكومة،  رئيس  السيد  رأسها  وعلى  متضامنة،  الحكومة  بوحدها، 
والفريق مسؤول على هذا الكالم، احنا كنقولو خريطة الطريق أمام هاذ 
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الحكومة هو الفصل 126 من الدستور الذي ذكرتم به قبل قليل، كان 
الخطاب امللكي السامي ديال 2016-12-14.

الوزير، نقول لكم صاحب الجاللة ماذا أكد  لي، السيد  واسمح 
فيه، قال بأن املواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد املساطر ومن عدم 
تنفيذ األحكام، وخاصة في مواجهة اإلدارة، وصاحب الجاللة يستنكر 
ويقول: "كيف ملسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم 

قضائي نهائي".

احنا كنقولو، السيد الوزير، بأن الخطاب امللكي يلزم الجميع طبقا 
للفصل 52، وأن الخطاب امللكي هو محصن...

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الأئيس، انتهى الوقت.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

السيد وز أ العدل:

بكأا السيد الأئيس.

ابغيت غير نطمئن السادة والسيدات املستشارين بوعي الحكومة 
بحدة هذا اإلشكال، إذن احنا هاذ السنة وصلنا لـ 107 وهو إنجاز غير 
املدنية،  املسطرة  قانون  في  مهمة جدا  مقتضيات  غنجيبو  مسبوق، 

مقتضيات جديدة.

صعوبة  في  للنظر  وزارية  لجنة  يترأس  شخصيا  الحكومة  رئيس 
شاء  إن  وغنعبؤو  الحكومية،  القطاعات  بعض  تواجه  التي  التنفيذ 
هللا جميع الوسائل لكي تنفذ كل األحكام، وتنفذ بصفة خاصة على 
أشخاص القانون العام، وسنحرص على أن تختفي مثل هذه املمارسات 

التي تحدث عنها السادة املستشارون.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، ونشكركم كذلك على مساهمتكم معنا في هاته 
الجلسة.

وموضوعه  الصحة،  لقطاع  املوجه  األول  اآلني  للسؤال  وننتقل 
الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  والكلمة  املمرضين،  إضراب 

االستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال.

املستش ر السيد النعم مي رة:

بكأا السيد الأئيس.

السيدة والس دة الوزراء،

رخواتي إخواني املستش ر ن،

السيد الوز أ،

12 يوم إضراب في 2017 للممرضين، 4 أيام إضراب سنة 2018 
وأجندة أخرى لإلضرابات ديال املمرضين واملمرضات وتقنيي الصحة، 

ما العمل السيد الوزير؟ ماذا صنعت وزارتكم؟

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيد الوزير.

السيد رن س الدك لي، وز أ الصحة:

بكأا السيد الأئيس.

السيد املستش ر،

السيدات والس دة،

أوال، فيما يخص هاذ الفئة فتم تحقيق املطلب األسا�ضي املرتبط 
األسا�ضي  النظام  تعلمون–بشأن  2017–كما  شتنبر  ديال  باملرسوم 
الخاص بهيئة املمرضين وتقنيي الصحة، وهذا كان محط سؤالكم في 
األسبوع الفائت وتكلمنا عليه بالتدقيق، وباب الحوار مفتوح مع ممثلي 
تلك األطر من النقابات داخل القطاع وليس مع التنسيقيات التي يمكن 

أن تتحرك هنا وهناك.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

الكلمة للسيد املستشار في إطار التعقيب.

املستش ر السيد النعم مي رة:

بكأا السيد الوز أ.

املركزيات  من  بدعم  التنسيقيات  له  تدعو  اإلضراب  بالفعل 
النقابية، ولكن املطلب في حد ذاته نسانده كمركزيات نقابية، نسانده 
إلى اتفاق  أوال انطالقا بأن الحوار االجتماعي لحد الساعة لم يفض 
جماعي بما يضم هيئة املمرضين واملمرضات، بأن الحوار االجتماعي لحد 
الساعة باش يعرفوا املغاربة ما كاين فيه أي تطور جديد على الساحة 

اللي يمكن نبشرو بها الطبقة الشغيلة املغربية.

هاذ الفئة، السيد الوزير، عندها إحداث هيئة وطنية لهم وكيطالبو 
بها ومن حقهم وال تكلف درهما، إخراج مصنف الكفاءات واملهن، وهذا 
املمرضين  ديال  في محاكمات جائرة  اللي كيتسبب  قانوني  فراغ  فيه 
واملمرضات حول أخطاء اللي ما�ضي هما اللي ارتكبوها، وهذا كذلك 
الحالة ديال السيدة ديال تيفلت مؤخرا، اإلنصاف في التعويض على 
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األخطار 80 %من الخدمات الصحية كيقدموها املمرضين واملمرضات 
والتعويض ديالهم على األخطار املهنية 1400 درهم، كاين ناس معهم 
في القطاع كياخذو 5900 درهم كتعويضات على األخطار املهنية، وهما 

كيقدموا 80% من الخدمات الصحية.

كذلك السيد الوزير مراجعة الشروط ديال الترقي ديالهم في داخل 
واملمرضين  املباراة،  وكاينة  4 سنين  على  كيترقاوا  ناس  كاين  القطاع 
واملمرضات وتقنيي الصحة خاصهم 6 سنين باش يترقاوا، هذا حيف 

داخل القطاع.

السيد الوز أ،

حينما نتكلم عن هذه الفئة، نتكلم عن فئة تؤدي خدمات حقيقية 
وجليلة، وهاذي خدمات كتمثل أساسا في أنه يوم إعالن اإلضراب كيتم 
وهذه  اإلضراب،  من  املستعجالت  استثناء  وكيتم  اإلنعاش  استثناء 
العمومية،  الصحة  قطاع  في  العاملين  ديال  عالية جدا  وطنية  روح 
ولكن السيد الوزير كاين صمت كبير ورهيب للحكومة حول امللفات 
القطاعية، ومن بين امللفات القطاعية ملف ديال املمرضين واملمرضات 

وتقنيي الصحة، باإلضافة إلى ملفات أخرى.

هذا الصمت الرهيب ديال الحكومة وحتى داخل الحوار االجتماعي 
تتغا�ضى  الحكومة  تثيره،  املركزيات  أن  من  بالرغم  إثارة هذه  يتم  ال 
وكتم�ضي لنا مباشرة لألشياء اللي هي بسيطة جدا، والتي لن تفيد ال 
الطبقة الشغيلة املغربية ولن تساهم الحكومة في أداء واجبها، الحكومة 
اللي كنعتبروها لحد اللحظة، حكومة عاجزة عن التفاعل والتفاهم 

الحقيقي مع الطبقة الشغيلة املغربية.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة للسيد الوزير.

السيد وز أ الصحة:

بكأا.

أعتقد أنه بالنسبة لهاته الفئة قلت أنه حققنا مطلب أسا�ضي والزم 
ما نذكرو به، استفاد املمرضون الخريجين ديال املعاهد ديال تكوين 
املمرضين من الترقي في السلم 10 و 11 إضافة إلى أقدمية ديال سنتين، 
حيث يعتبر هذا هو املطلب الرئي�ضي الذي كانت تنادي به هذه الفئة. 

احنا نتكلم على الرئي�ضي أما األمور األخرى فباب الحوار مفتوح لها.

إذا تكلمتم عن املصنف املنهي والكفاءات ..، أنا جيت من مجال 
التشغيل وبالعكس خاصو يكون، ألن كيضبط العمل وكيضبط حتى 
املسألة ديال التوظيف والتوزيع ديال العمل داخل الفضاء ديال العمل.

املناصب املالية، تكلموا لنا على املناصب املالية 3748 منصب في 
سنتين لهذه الفئة، 1048 في 2017، ها هما يلتحقوا في هذا الشهر، 
و2700 اللي جاية باش يمكن نسدو الخصاص وفي نفس الوقت نحسنو 
الظروف ديال العمل، ألنه املمرض ملا تيكون بوحده �ضيء، ملا تيكون 
معه ممرض آخر كيمكن يعلموا واحد العدد ديال األمور مثل اإللزامية 

والحراسة.

هذه املناصب تشكل 70% ديال املناصب بشكل عام، إضافة إلى 
التوظيفات اللي كاينة على مستوى املستشفيات الجامعية، التكوين في 
معهد املمرضين، اعتماد نظام اإلجارة واملاستر في املعاهد ديال التكوين، 
منذ 2013، وهذا مكن هذه الفئة من التوظيف في السلم 10 و 11، 
الثاني  واملماثلة ديال الدبلوم، الطور األول )licence( ودبلوم الطور 

املاستر.

مناصب  من  مجموعة  تخصيص  تم  املسؤولية،  ديال  املناصب 
املسؤولية لهذه الفئة، فيما يخص منصب ديال ممرض رئيس، ومنصب 
ديال رئيس قطب. أكثر من ذلك 2 ممرضين اليوم كيسيرو مستشفيات، 
ويمكن مازال في املستقبل يكون أكثر من ذلك، تحسين ظروف العمل، 
التجهيزات البيوطبية، إعادة التهيئة، هذه ظروف ديال العمل بالنسبة 

لهم أساسية.

هناك اليوم فيما يخص األمن ديالهم والسالمة ديالهم، دورية في 
طور اإلنجاز، فيما يخص يعني حماية األطر داخل املستشفيات، اللي 
غتأكد كذلك على احترام الضوابط ديال الولوج للمستشفيات، على 
إعادة النظر في دفتر التحمالت لشركات الحراسة، واش يمكن يكون 

الرفع من الجودة ديال تلك الخدمات..

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ، انتهى الوقت املخصص لهذا السؤال.

دخلته  الذي  املنحى  وموضوعه  الثاني  اآلني  السؤال  إلى  وننتقل 
منظومة الصحة باملغرب، والكلمة ألحد السادة املستشارين للوحدة 

والتعادلية لتقديم السؤال.

املستش رة السيدة خديجة الزومي:

بكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ،

تقريرا  الصحة  في  الحق  عن  للدفاع  املغربية  الشبكة  أصدرت 
وبنيات  مفقودة  آلية  عليه  اطلعت  إذا  الحكومة  مضاجع  يقض  قد 
مهترئة وموارد قليلة جدا، وبالتالي فوضعية صحية منهارة، ترى ما هي 
اإلستراتيجية التي سوف تقدم عليها الحكومة للتغلب على هذه املشاكل 

واإلكراهات.



عدد513 - 313شعبان14393 )330أبريل20183( الجريدة الرسمية للبرملان3370  

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيدة املستش رة.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد وز أ الصحة:

السيدة املستش رة،

يمكن أن نحترم العمل ديال الشبكة املغربية للدفاع عن الحق في 
الصحة ولكن قولوا لي هذا املسح اللي عملته واش عملته في املغرب 
كله؟ باش يمكن ترسم هاد الصورة هذه القاتمة على كل املؤسسات 
 3 تكلمتوا على  الرعاية الصحية األولية،  االستشفائية واملراكز ديال 
األمور أوال على األمراض املزمنة وتكلمتوا على التغطية الصحية وعلى 

املستعجالت.

فيما يخص األمراض املزمنة، كاين هناك برنامج وطني ديال الوقاية 
ومكافحة مرض السكري، وفيه واحد املجموعة ديال اإلنجازات، برنامج 
ديال التكفل بأمراض القلب والشرايين وبرنامج ديال الوقاية ومراقبة 

السرطان، وهذه البرامج تدار في املؤسسات الصحية التابعة للوزارة.

ثم فيما يخص التغطية الصحية في سؤالكم تتكلموا على 50% ديال 
املغاربة ما مغطيينش، ما �ضي صحيح، 63% النسبة ديال التغطية.

كاين الحقيقة الهدف ديال 25% ديال باقي أداؤه بالنسبة للمواطن، 
الصحية  التغطية  توسيع  بإمكانية   %50 في  احنا  اليوم  هدف  هذا 
واالنفتاح على الفئات املستقلة املهن املستقلة يمكن نخفضوا من هاذ 
النسبة، ثم املسألة ديال التغطية ديال املستعجالت، هناك برنامج 

وطني منذ 2013 يحقق مجموعة ديال اإلنجازات.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

الكلمة للسيدة املستشارة للتعقيب.

املستش رة السيدة خديجة الزومي:

بكأا السيد الوز أ على هذه املعلوم ت.

أقول السيد الوزير إن عاهل البالد حفظه هللا، في افتتاح الدورة 
التشريعية أكد على أن وضعية منظومة الصحة جد، جد رديئة في 
السيد  التقارير  على  نطلع  وحين  البرملاني،  الدخول  في  ملكي  خطاب 
الوزير، نجد طبيب ونصف لكل 1000 مواطن، نجد 18% من الساكنة 
 1000 لكل  واحد  سرير  نجد  للشرب،  الصالح  املاء  على  تحصل  ال 

شخص، بمعنى 24000 سرير ل 6 ماليين مريض.

حين نطلع على التقارير، نجد كذلك كل املستشفيات بدون استثناء 

تحتاج إلى الصيانة وتعاني من سوء الصيانة، أمراض القلب والشرايين 
منتشرة والوفيات تصل إلى 20%، أمراض الضغط الدموي، السكري، 
9% من الوفيات ناتجة عن الحمل وعن الوالدة، 23.7% حالة وفاة في 
كل 1000 حالة والدة والالئحة طويلة وعريضة، بمعنى أننا أمام نموذج 

صحي جد ضعيف.

إذن عوض أن نحاول أن نغطي هذه الثقوب التي أصبحت ال تطاق، 
كان على الحكومة أن تضع برامج هادفة وفعالة ويجب أن تعيد النظر 

في قضية حق الصحة.

الولوج الصحي ليس باستطاعة الجميع، وقلتم، السيد الوزير، بأن 
هذاك بطاقة الراميد راها تؤتي، هاذيك بطاقة الراميد هي ذيك البطاقة 
اللي كانوا تيديروا شحال هاذي شهادة الضعف ولت بشكل آخر وصافي 
ما فيها حتى حاجة، الكل يؤدي واللي ما أداش تيبقى واقف في الصندوق 

حتى يجي �ضي واحد يؤدي عليه.

ثم كذلك، السيد الوزير، التزمت الوزارة في هاذ ال�ضي كلو ديال 
الراميد، ألن الراميد في األول االنطالقة كان شكل، ودبا راه ولى شكل 
حاجة واحدة أخرى، ما عندو عالقة بالتغطية أو بالحماية االجتماعية.

لهذا، السيد الوزير، نقول بأن عندكم مشكل ديال الخصاص، 
خصاص مهول، ما يمكنشاي تشدوه بفرملي غيدير ليك الخدمة 10 أو 
طبيب يدير لك ديال 20، ما يمكنش أنك أنت دبا املستشفيات كتدير 
غادي  فين  واآلخرين   30 وال   20 غنديرو  الفحوصات،  ديال  الكوطا 

يمشيوا؟

ثم كذلك الطفل عندو شلل دماغي خاصو سنة، وتتقول الوزارة باش 
ترد في عوض ما تقول أييه ما خاصهاش تكون، تتقول ال والتشخيص 

بالراميد ليس إستعجاليا، إذن أشنو هو االستعجالي السيد الوزير؟

أظن أن الحكومة يجب أن تخرج من .. في موضوع الصحة.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيدة الوز أة، انتهى الوقت.

الكلمة للسيد الوزير في إطار الرد على التعقيب.

السيد وز أ الصحة:

بكأا السيد الأئيس.

السيدة املستش رة،

أنا ال أريد وال أحاول أن أغطي االختالالت اللي يمكن تظهر، ولكن 
أريد أن أرى نصف الكأس اململوء، ألنه أمور مهمة اللي تدارت، إلى 
أخذت الناس ديال الراميد يعني 100% ديالهم تيستافدوا اللي فيهم 
املرض ديال السكري تيستافدوا من األدوية، التكفل بأكثر من 770000 
راه  منهم   %60 الصحية،  الرعاية  ديال  املرافق  في  بالسكري  مريض 



الجريدة الرسمية للبرملانعدد513 - 313شعبان14393 )330أبريل20183(  337

راميد، 3 املرات ديال املضاعفة من 2005 إلى 2017 ديال املتكفل بهم.

امليزانية في مجال أدوية السكري تزادت بــ  50% في ظرف 3 سنوات.

التغطية املجانية لـــ 100% ديال مر�ضى السكري.

اللي  قلت،  كما  برنامج،  هناك  والشرايين  القلب  يخص  فيما 

الوقاية  ديال  برامج  إلى  املصابين، إضافة  ديال   %20 غيستافد منه 

والتربية الصحية.

املرتفع  للخطر  املعرضين  األشخاص  من   %50 ديال  التغطية 

لإلصابة، األدوية ديال الوقاية.

الوقاية  محور  بسرعة،  السرطان،  يخص  فيما  كذلك  هناك 

والكشف والتشخيص والرعاية بشركة مع مؤسسة لال سلمى للوقاية 

وعالج السرطان، اليوم كاين مجموعة ديال املؤشرات اللي هي إيجابية، 

100% من املر�ضى املستفيدين من نظام املساعدة الطبية "الراميد" 

لوائح  هناك  تكون  أن  ممكن  السرطان.  من  العالج  من  كيستافدوا 

ديال مراكز  األعداد  تزايد،  في  األعداد هي  ولكن  املؤكد  انتظار، من 

التشخيص واملراكز ديال العالج في تزايد مستمر بتوزيع جهوي.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

الصحي  العرض  تنمية  وموضوعه  الثالث،  السؤال  إلى  وننتقل 

بالعالم القروي، والكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة 

واملعاصرة.

املستش ر السيد ع دل البراك ت:

بكأا السيد الأئيس.

الس دة الوزراء،

إخواني ورخواتي املستش ر ن واملستش رات،

ال بد في األول السيد الوزير أن نهنئكم على الثقة املولوية التي حظيتم 

بها، بتعيينكم على رأس أكبر وزارة التي تعاني من إختالالت كبيرة.

السيد الوز أ،

ما هي اإلجراءات التي ستتخذونها لولوج عادل ومنصف لساكنة 

العالم القروي للخدمات االستشفائية؟

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد وز أ الصحة:

بكأا السيد املستش ر.

واعية  هي  الحكومة  الحال  بطبيعة  القروي،  العالم  يخص  فيما 
بضرورة تدارك الفوارق املجالية بين العالم القروي والحضري، الوزارة 
كتفعل مخططها الوطني بالنسبة للنهوض بالصحة في الوسط القروي 
تلك  وضع  على  تسهر  الجهوية  واملديريات  الصحية  الخريطة  حسب 
الخرائط ديال عرض العالجات واملصادقة عليها على املستوى ديال كل 

الجهات.

العدد ديال مراكز الرعاية الصحية بالعالم القروي في السنوات 
األخيرة بين 2011 و2015 مثال نعطيو غير مثال، كتمر من 1938 إلى 
2012، األولوية كنعطيوها في املوارد البشرية للعالم القروي، %60 
ديال املوارد موجهة إلى العالم القروي، في السنتين األخيرتين 3069 
منصب للعالم القروي، السكن الوظيفي 171 سكن وظيفي تم إنجازهم 
في اآلونة األخيرة، التوفير ديال األدوية األساسية مع الزيادة في امليزانية 

ديال األدوية سنة بعد سنة مع إعطاء األولوية للعالم القروي.

دعم وتعزيز النمط املتنقل للتغطية الصحية، املستشفى املتنقل 
يشتغل في األقاليم اللي عندها طابع قروي، وسيشتغل إن شاء هللا 
كل السنة، كان يشتغل في الفترة ديال البرد، اليوم غيشتغل على طول 
السنة، وعندنا تصور وفي البرنامج ديالنا بغينا نضيفو مستشفى آخر 

متنقل بالنسبة للعالم القروي.

برامج سنوية ديال الوحدات املتنقلة اللي تتقوم بمجموعة ديال 
البرامج صحية، ال فيما يخص التلقيح وال فيما يخص الكشف عن 
مجموعة ديال األمراض كالسكري والضغط الدموي والقصور ديال 
الكلي وأمراض أخرى، مرض السرطان إلخ، كنقوماو بعدة حمالت، 
إضافة إلى الحمالت الطبية اللي كتشجعها الوزارة واللي هي بالعشرات 

في العالم القروي، والتي تحاول أن تسد الخصاص.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

الكلمة للسيد املستشار املحترم في إطار التعقيب.

املستش ر السيد ع دل البراك ت:

بكأا السيد الوز أ.

غير باش نكون معك صريح ألسيد الوزير راه املراكز الصحية بالعالم 
القروي تعاني وتعاني في صمت، صحة املواطن في العالم القروي هاذي 
ما�ضي تنتزايدو السيد الوزير، ولكن هاذو راه خوتنا املغاربة واإلخوان 
ديالنا في العالم الجبلي وفي العالم القروي، أنا نعطيك غير على سبيل 
املثال جهة بني مالل–خنيفرة إقليم أزيالل 44 جماعة قروية، باستثناء 
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جوج جماعات اللي هما حضريين بالتالي 42 مركز صحي فارغ بدون أدوية 
وبدون أطر طبية وبدون تجهيزات وبدون آليات االشتغال.

السيد الوز أ،

نعطيك على سبيل املثال بعض املراكز ما كاينش أطباء ما كاينش 
أطباء، أطباء خاصكم تفتحوا واحد الحوار جاد وحوار هام مع هاذ 
األطباء، راه ما يمكنش هاذ األطباء غادي نصيفطوهم للعالم القروي 
ما كاين ال طريق، ما كاين ال ماء، ما كاين ال ضوء، غادي نقول لهم غادي 

تخدموا آلية االشتغال ماكاينينش.

فوق  املواطن  صحة  احنا  الوزير،  السيد  لك  كنقول  ما  كيف 
الجميع، والقطاع الصحي قطاع هام وقطاع اللي عندو األولويات ديالو، 
قطاع اللي ما فيهش املزايدات السياسية، هذا راه ما�ضي )PAM( وال 
عدالة وال استقالل وال هذا، املغاربة هاذو اللي مريض خاصو يدخل 

للمركز الصحي ويلقى الخدمات الصحية متوفرة.

نعطيك على سبيل املثال: الجماعة ديالي أنا، السيد الوزير، كنت 
)dernièrement( فواحد الدورة استثنائية، الناس كيغوتوا، تيجيوا 
ناس باش يوصلوا للمركز الصحي خاصهم 10 كيلومترات كيمشيوا على 
األرجل ديالهم، كيوصلوا للمركز الصحي باش يديروا )le vaccin( ما 
كاين، املمرضة تما كتقول لهم ما يمكنش ندير لكم )le vaccin( إلى ما 
كانوش 10 ديال الناس، واش هاذ )le vaccin( إلى درناه في كفة ودرنا 
الصحة ديال املواطن في كافة واش ما يخسرش )le vaccin( واملواطن 

باش ما يديرش التلقيح.

السيد الوزير، خاصك تعطي التعليمات ديالك، السيد الوزير، 
ما  راه  احنا  وتشوف  هاذو،  املناطق  فهاذ  لقاءات  تدير  وخاصك 
كنزيدوش عليكم، هاذو راه صحة املواطن، السيد الوزير، وكيديروا 
)les transferts(، واحد كيم�ضي من جماعة لجماعة، من املستشفى 
يجي  خاصو  الجهوي  املستشفى  من  الجهوي  للمستشفى  اإلقليمي 
للرباط، واش اللي مرض في الجبال ديال أيت عبي وال تغيرت وال أربعين 
إقبلي، وال تكلفة وال آيت أمديس وال سيدي يعقوب، خاصنا نجيبوه 

للرباط؟

السيد الوزير، خاصك إعادة النظر فهاذ املسائل كاملة، ونزيدك 
أزيالل  في  مستفدين  الناس  احنا  الراميد  الوزير،  السيد  الراميد، 
بالراميد، ها البطائق عندهم، ولكن الخدمات ما كايناش، واش اللي 
عندو الراميد بغا يدير )un scanner( خصو )un rendez-vous( ديال 

عام.

السيد الوز أ،

هللا يخليك أنت وزير شاب، وجيت لهاذ الوزارة، بغيناك تدخل لها 
بحيوية وبجدية وبغيناك توقف على هاذ مكامن الخطر، هاذ السؤال 
اللي كنقول لك السيد الوزير، راه سبق لي وطرحت على الوزير اآلخر 

ثالث سنين هاذ، ولم يتخذ أي إجراءات.

السيد الوزير، كنطلب منك إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

السيد وز أ الصحة:

بكأا السيد املستش ر.

القطاع  ديال  بالرهانات  وواعين  مزايدة  بدون  كذلك  احنا 
والتحديات، وابغينا نمشيو للقدام، بأوال حكامة جديدة، أنا في العماد 
الثالث ديال املخطط 2025، أتكلم على الحكامة والتدبير، كيف يعقل 

أن يظل مركز صحي يعني بدون قيادة؟

نفسو  على  كياخذ  اللي  الصحي  املركز  هاذ  العالجي،  املسار  هاذ 
كيف  تنسيق،  هناك  يكون  ما  بدون  الجامعي  للمستشفى  يصيفط 
يمكن؟ اليوم كان عندي رئيس مجلس إقليمي وتكلمنا، حيث قلت بأنه 
املسألة ما كتهمش غير القطاع الصحي كتهم جميع القطاعات، خاصة ملا 
كتبغي تصيفط املوارد البشرية إلى القطاع يعني املجال القروي، خاص 
تحفيزات، خاص السكن، خاص الطريق، وبطبيعة الحال خاص كذلك 
أفكار وخاص إمكانيات مالية، اإلمكانيات اللي كنوفرها ما كتكفيشاي 

باش يمكن نمشيو لعدد املناصب الكافي، الجماعات املحلية كتدخل.

 ،)la télémédecine( وكاين هناك كذلك مسألة الطب عن بعد 
مجموعة اآلن عندنا جوج ديال التجارب على املستوى الجهة الشرقية 
والجهة ديال مراكش- أسفي، ابغينا نوسعو هاذ التجربة هاذي. اليوم...

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

وننتقل إلى السؤال الرابع، وموضوعه االرتقاء بطب املستعجالت 
ببالدنا، والكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم 

السؤال.

املستش ر السيد يحفضه بنمش رك:

بكأا السيد الأئيس املحترم.

السيدة والس دة الوزراء املحترمي3،

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

ما هي اإلجراءات املتخذة، السيد الوزير املحترم، لالرتقاء والنهوض 
بطب املستعجالت؟

وشكرا السيد الرئيس.
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السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة للسيد الوزير.

السيد وز أ الصحة:

بكأا السيد املستش ر.

هاذ املسألة ديال املستعجالت كنعرفها أساسية، ألنه املدخل ديال 
املستشفى عندنا 21% ديال االستشفاء يمر عبر املستعجالت، عندنا كل 

سنة كترتفع املرور من املستعجالت بــ 10% سنويا.

عندنا كذلك باألرقام، اليوم 6 مليون يعني أكثر من 50% مدة 8 
سنوات، احنا 10 سنين املغرب زاد 3 حتى 4 مليون، في املستعجالت 
زدنا 2 مليون في 8 سنوات، وبالتالي هاذ الضغط احنا عارفينو وحاسين 
به، كاين هناك برنامج منذ 2013، فيه التهيئة ديال املستعجالت إلى 
أقسام مستعجالت، فيه املستعجالت ديال القرب، وفيه كذلك اقتناء 
سيارات ديال اإلسعاف بالنسبة ال العالم القروي وال بالنسبة النقل من 

مستشفيات املحلية إلى املستشفيات الجهوية والجامعية.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

الكلمة للسيد املستشار في إطار التعقيب.

املستش ر السيد يحفضه بنمش رك:

شكرا الوزير املحترم على هذه التوضيحات، وفي إطار التفاعل مع 
التي  باملجهودات  ننوه  ونحن  الحركي،  الفريق  في  نود  القيم  جوابكم 

تبذلونها في هذا املجال والقطاع عموما.

إذ نسجل مجموعة من العوائق التي تواجه طب املستعجالت وطب 
الكوارث، منها عدم تنفيذ املخطط االستراتيجي الوطني للنهوض بهذا 
القطاع الحيوي رغم مرور سنوات على إطالقه، ضعف كبير في التكوين 
التجهيزات  إلى جانب ضعف  في هذا املجال، سوء استقبال املر�ضى 
وبنيات االستقبال، خاصة وأن الحاالت املستعجلة متنوعة، خاصة 

ضحايا حوادث السير ووفيات األمهات عند الوالدة.

على سبيل املثال، السيد الوزير املحترم، املستشفى اإلقليمي ملدينة 
الداخلة تم الوقوف على كل هذه الحاالت خالل الزيارة امليدانية التي 

قام بها مؤخرا الفريقين الحركيين ملدينة الداخلية.

الوزير  السيد  لي،  اسمحوا  اإلستعجالي  املجال  بهذا  ارتباط  وفي 
املحترم، أن أثير معكم إشكالية مر�ضى القصور الكلوي وتصفية الدم 
التي تشكل إحدى الحاالت االستعجالية، وأضرب لكم مثاال بوضعية 

مركز تصفية الدم بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة باعتبار مصلحة 
2005 والتي  داخل املستشفى والذي أحدثته جمعية املحسنين منذ 
وفرت 13 آلة تصفية بطاقة استيعابية تصل إلى 60 مريض والعدد 

مرشح لالزدياد.

تحديد  تم   2006 منذ  املوقعة  وزارتكم  مع  اتفاقية  وبموجب 
تدخل الجمعية في شراء مستلزمات حصص التصفية وإصالح اآلالت 
واملعدات، والباقي تتواله الوزارة ولكن أمام عدم التزام الوزارة ببنود 
االتفاقية فالعبء كله ملقى على عاتق الجمعية، حيث ال تلتزم الوزارة 
إال باملوارد البشرية واملاء والكهرباء فقط، علما أن تكلفة املركز تناهز 
3 ماليين درهم سنويا دون احتساب تجديد اآلالت وتوسيع الخدمات، 
وعلما أن الجمعية تقدم الخدمات باملجان، بل إن هذا املركز مستثنى 

من دعم وزارتكم عكس باقي املراكز.

وفي هذا اإلطار سبق أن طرحنا سؤاال في املوضوع على الوزير السابق 
في جلسة 11 يوليوز 2017 بهذه القبة، التزم فيها السيد الوزير بدعم 
املركز باعتماد لتوفير )les kits( قدره مليون ونصف درهم، بل حدد 
أسبوعا للشروع في ذلك إال أنه بعد مرور سنة لم تف الوزارة بهذا 

االلتزام، فضال على استفادة املستشفى من عائدات...وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر املحترم.

والكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

السيد وز أ الصحة:

بكأا السيد املستش ر.

فيما يخص التكفل بمر�ضى القصور ديال الكلي، الوزارة تؤدي 250 
مليون ديال الدرهم سنويا لشراء الخدمات، إضافة إلى املراكز التابعة 

للوزارة واملستشفيات، 250 مليون ديال الدرهم.

فيما يخص الجمعية اللي تكلمت عليها بالداخلة احنا مستعدين 
نشوفو هذه االتفاقية ونشوفو عالش ما كنحترموش االلتزامات ديالنا 

كما ذكرتم، ما كاين حتى مشكل.

غير قلتو بأنه لم تلتزم الوزارة بمخططها ديال املستعجالت وهذا 
88 وحدة ديال مستعجالت القرب اللي تم إنجازها،  ما�ضي صحيح، 
الهدف كان هو 80، 15 مصلحة ديال املستعجالت املتنقلة لإلنعاش 
ديال  سيارة   467 اقتناء   ،11 كان  الهدف  اللي  الوقت  في   )SMUR(
اإلسعاف فيها 120 سيارة من الصنف )أ( والصنف )أ+( اللي ثمنها بين 
3 حتى ل 4 مليون ديال الدرهم، كنشوفوهم غير في األفالم، يعني هذه 
عبارة عن مستشفى متنقل مجهز، 4 ديال الخدمات ديال املروحيات، 
واش كان عندنا في بالدنا هاذ ال�ضي؟ أربعة ديال الخدمات راه أرواح 
اللي تعتقت، راه والدات اللي تعتقت، راه أمهات اللي تعتقوا، بحكم هاذ 
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الخدمات اللي دارت.

شراكة كذلك كاينة، مرحبا بالشراكة في مجال املستعجالت، كاينة 
على املستوى الجديدة، وناجحة وخاصنا نطوروها أكثر.

ديال  آخر  مخطط  في  غنستمروا  غنستمرو،  هناك  كذلك  ثم 
املستعجالت  ديال  مصلحة   12 هللا  شاء  إن  فيه  اللي  املستعجالت 
اللي تم التأهيل ديالها سنويا، برمجة 10 ديال الوحدات مستعجالت 
القرب سنويا، إعادة توزيع املصالح الجهوية )Les SAMU( على حسب 
الخريطة ديال الجهات، اليوم التقسيم اإلداري وإحداث مصالح متنقلة 

)les SMUR( بكل الجهات وكذلك تقوية الشركات.

وبالنسبة في األخير للداخلة، أنا زرت املستشفى ومستعدين باش 
في إطار الشراكة باش نطوروا مازال املستوى ديال الخدمات وخاصة 

املستعجالت.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير، ونجدد لكم الشكر على مساهمتكم معنا في 
هذه الجلسة.

وننتقل إلى قطاع االقتصاد واملالية، وأول سؤال موضوعه، إصالح 
اإلطار املؤسساتي املنظم للطلبيات العمومية، والكلمة ألحد السادة 

املستشارين من الفريق االستقاللي، فليتفضل.

املستش ر السيد محمد س لم بنمسعود:

بكأا السيد الأئيس.

السيدات والس دة املستش رو3 املحترمو3،

السيدة، الس دة الوزراء،

السيد الوزير، سؤالنا اليوم يتمحور حول الصفقات العمومية والتي 
الزالت لم ترق إلى مستوى املعايير الدولية املعمول بها، ال�ضيء الذي بات 
يتطلب توضيح وتحديد األحكام التي تشكل بعض الغموض وتبسيط 
مختلف  مسؤولية  وتوضيح  الخدمات  تنفيذ  مجال  في  اإلجراءات 
املتدخلين في مجال تنفيذ الصفقات العمومية، وتوحيد الوثائق الالزمة 
وتقليص اآلجال وتوحيد شروط أداء الطلبيات العمومية وفتح سبل 
جديدة لتسوية النزاعات سواء اإلدارية أو الودية في حالة حدوث النزاع 

خالل تنفيذ الصفقات.

لذا، ما هي اإلجراءات والتدابير املستقبلية لتحسين وتطوير نظام 
الصفقات العمومية من أجل ضمان مزيد من الشفافية؟

وما مآل دفتر األحكام اإلدارية العامة لألشغال لتعزيز الالمركزية 
لتقوية  املحلية  الخصوصيات  مراعاة  تفرض  والتي أصبحت  الترابية 

التنافسية؟

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيد محمد بوسعيد، وز أ االقتص د وامل لية:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس،

السيد املستش ر املحترم،

راه  وإصالحه،  العمومية  للطلبيات  املنظم  اإلطار  حول  سؤالكم 
عاد خضع لإلصالح، املرسوم املحدد أو املصلح لهذا النظام صدر في 
20 مارس 2013، وبدا العمل به بداية 2014، يعني هاذ ثالث سنين 
ونصف، راه بعض املرات راه ما�ضي مشكل في إصالح املنظومة في هذاك 

النصوص، املشكل راه في تنفيذ النصوص.

يمكن لي نقول لكم أن هذا النظام الحالي فيه العديد من اإليجابيات 
اللي جات في التدخل ديالكم، في اعتماد طلب العروض مفتوح كقاعدة 
أساسية إلبرام الصفقات، نشر البرنامج التوقعي للصفقات، توحيد 
آلية التدبير اإللكتروني للصفقات العمومية، إخضاع، إعمال الهندسة 
املعمارية للمنافسة، الحد من السلطات التقديرية لصاحب املشروع، 
الصفقات  مجال  في  للمعلوميات  الجديدة  التقنيات  وتدعيم  تطوير 
عبر مسطرة  اإللكترونية، وخصوصا  التعهدات  من خالل  العمومية 
االفتحاص،  تقرير  مستوى  تحديد  اإللكترونية،  املناقصات  تناقص 
اعتماد  لإلفتحاص،  خاضعين  يكونوا   )les marchés( ذاك  فوقاش 
منظومة التدبير املندمج للنفقات، وأيضا إصالح منظومة أداء فوائد 

التأخير في ميدان الصفقات العمومية، إلى آخره.

هاذي ثالث سنين ونص، دابا خاصنا ننكبو باش يكون التطبيق 
السليم والصحيح ديال هاذ املنظومة.

فيما يخص النزاعات، أذكركم أنه في بداية السنة تم خلق اللجنة 
الوطنية للطلبات العمومية، وهي هيئة مستقلة تتولى مهمة اإلشراف 
وقائية  بأدوار  وتقوم  اإلنفاق  في  والتحكم  العمومية  الصفقات  على 
وتأطيرية واستشارية، وكيمكن تتوصل أيضا بالشكايات ديال املتنافسين 
وكتبدي الرأي ديالها القانوني واملسطري حول هذه الشكايات ومدى 

مطابقتها مع النصوص املنظمة للطلبات العمومية.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

الكلمة للسيد املستشار املحترم في إطار التعقيب.



3375 الجريدة الرسمية للبرملانعدد513 - 313شعبان14393 )330أبريل20183( 

املستش ر السيد محمد س لم بنمسعود:

بكأا السيد الأئيس.

السيد الوزير، احنا سؤالنا طرحناه انطالقا من نتائج مجموعة 
ديال الدراسات ديال املختصين، على رأسهم مؤسسة )inforisk( اللي 
كشفت على معطيات وأرقام مخيفة، كتكلم على 8045 مقاولة اللي 
العامة  تقارير املجلس األعلى للحسابات واملفتشية  مشات لإلفالس، 
كتأكد  اللي  للشفافية  املغربية  والجمعية  لكم،  تابعة  اللي  للمالية 
على وجود اختالالت عميقة على كافة املجاالت القانونية والتنظيمية 
للصفقات العمومية وتقول عن السبب هو تشتت النصوص القانونية 
وقدمها، مع العلم أن ما خصناش ننساو الوزن االقتصادي للصفقات 

العمومية واللي كيشكل 16% من الناتج الخام الداخلي.

السيد الوزير، هاذ العدد املهول ديال الشركات اللي أفلست، فيها 
عدد كبير جدا من املقاوالت الصغرى واملتوسطة واللي كانت تعطات لها 
واحد 20% من املبلغ التوقعي للصفقات العمومية، واللي لحد اآلن ما 
قديناش نحددو هاذ الشركات الصغرى أشنو هي؟ ألنه ما يمكنش شركة 
في صفقة عمومية نطلبو لها شواهد التصنيف والشواهد التقنية اللي 
كتجاوز املبالغ ديالها وال باش نستخرجوها الرأسمال ديال الشركة، 
 40000 يخسر  مولها  كتلقى شركة مديورة ب10000 درهم وخاص 

درهم باش يجيب ورقة باش يشارك في صفقة عمومية.

كندقو  واللي  مراجعتها  من  البد  اللي  األمور  من  مجموعة  هاذي 
ناقوس الخطر بالنسبة للقطاع الخاص...

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر املحترم.

والكلمة للسيد الوزير في إطار الرد على التعقيب.

السيد وز أ االقتص د وامل لية:

إذن الخلل كيوقع بعض املرات كما قلنا في التنفيذ، ذاك ال�ضي 
اعالش املفتشية وال املجلس األعلى للحسابات كيرصد بعض االختالالت.

فيما يتعلق بإفالس املقاوالت كاين واحد السؤال غيجي في نفس 
ديال  اإلفالس  نربطو  أننا  البد  ما�ضي  عليه،  نجاوب  غادي  الحصة 
املقاوالت بنظام الصفقات العمومية ما�ضي كل �ضي كيشتغل مع الدولة.

الصغيرة  املقاولة  طرحت،  اللي  األسئلة  ببعض  يتعلق  فيما 
واملتوسطة في صلب اهتمامات الحكومة والتعريف ديالها باين وواضح 
هي كل مقاولة كتشغل أقل من 200 ديال املستخدمين، ولهذا أنا كما 
قلت أن هنا منظومة متكاملة اللي خاص أن التنفيذ واملراقبة ديال هاذ 

املنظومة.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

املحاكم  تقارير  تتبع  عدم  موضوعه،  الثاني  السؤال  إلى  وننتقل 
املالية، والكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية 

لتقديم السؤال.

املستش رة السيدة كأ مة رفيالل:

بكأا السيد الأئيس.

الس دة الوزراء،

السيدات والس دة املستش رو3 املحترمو3،

السيد الوزير، تضمنت التقارير السنوية للمجلس األعلى للحسابات 
جردا ملجموعة من االختالالت املالية والتدبيرية التي تعرفها عدد من 
اإلدارات العمومية واملنشآت واملقاوالت العمومية والجماعات الترابية، 
وهي تقارير توافقت مع تقارير املفتشية العامة للمالية التي تجريها على 

املقاوالت واملؤسسات العمومية.

لذا نسائلكم، السيد الوزير، ما هي أسباب غياب عملية متابعة 
تقارير املحاكم املالية وفق املساطر القانونية؟ وما هي اإلجراءات التي 
تعتزمون اتخاذها لوقف نزيف هدر املال العام وسوء التسيير الثابت 

بناءا على هذه التقارير؟

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيدة املستش رة.

الكلمة للسيد الوزير.

السيد وز أ االقتص د وامل لية:

بكأا السيد الأئيس.

بكأا السيدة املستش رة.

كما يعلم الجميع تتولى املحاكم املالية ممارسة الرقابة العليا على 
املال العام طبقا ملقتضيات الباب العاشر من الدستور.

وفي هذا الصدد، يقوم قضاة املحاكم املالية بالتحقيق من سالمة 
العمليات املتعلقة بمداخيل ومصروفات مصالح الدولة والجماعات 

املحلية واملؤسسات العمومية.

تهم  املالية  املحاكم  تمارسها  التي  الرقابة  ديال  العمليات  هاذ 
الرقابة القضائية على مدى تقيد العمليات املالية املنجزة بالقوانين 
واملقتضيات التنظيمية، وكذا البت في حسابات املحاسبين العموميين 
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ومراقبة التسيير وتقييم نتائج أداء الوحدات.

فيما يتعلق باملراقبة واملتابعة ديال هاذ التقارير:

هاذ املتابعة أوال تيقوموا بها املجالس الجهوية للحسابات واملجلس 
األعلى للحسابات بناء على اختصاصاته القانونية الواسعة، من أجل 
ضمان التطبيق العملي والصارم للمتابعات القانونية، وذلك في إطار 
بامليزانية  املتعلق  التأديب  ميدان  في  لهم  املسندة  القضائية  املهمة 
التأديبية  املتابعات  في  الحق  عن  النظر  بصرف  املالية  والشؤون 

والجنائية إن اقت�ضى الحال.

أما فيما يتعلق بالحكومة واملتابعة ديال التقارير:

تكامل  في  العامة  واملفتشية  التقارير،  بمتابعة  تقوم  الحكومة 
مع املهام ديال املجلس األعلى للحسابات تقوم أيضا بعملية في إطار 
طبعا القوانين املنظمة لها وتعمل بتنسيق مع باقي املفتشيات في إطار 
التفتيش الداخلي، يمكن لي نقول لكم في 2017 تم القيام ب 210 
ديال املهام التفتيش ديال املفتشية العامة للمالية، منها 52 فحص 
لإلدارات واملؤسسات العمومية، 45 فحص للمشاريع املمولة من طرف 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  لصندوق  فحص   26 الدولية،  املؤسسات 

البشرية و87 فحص للجماعات الترابية.

كل هاذ التقارير تم�ضي للمصالح املعنية بهاذ التقارير ونسخة تم�ضي 
للمحاكم املالية إلى كان فيها �ضي إطار طبعا التأديب املالي، وإلى كانت �ضي 
خطورة تيقوم املجلس األعلى للحسابات بتعميق الفحص، وإلى كان 
هناك، كما قلت، اختالل يعني خطير مخالف للقوانين تنحيلوه على 

القضاء.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

الكلمة للسيدة املستشارة في إطار التعقيب.

املستش رة السيدة كأ مة رفيالل:

بكأا السيد الوز أ على جوابكم.

كما يعلم الكل فإن نشر تقارير املجلس األعلى واملجالس الجهوية 
للحسابات أحد أهم اإلجراءات التي تساهم في مراقبة اختالالت التدبير 
الفصل  في   2011 دستور  فإن  في جوابكم  جاء  كما  العمومي،  املالي 
ديالو 148 تيأكد على أنه يتعين على املحاكم املالية نشر جميع التقارير 
الخاصة واملقررات القضائية، وهذا سيسمح للرأي العام باإلطالع على 
تفاصيل الخروقات واالختالالت التي تشوب تدبير اإلدارات واملؤسسات 

العمومية والجماعات الترابية.

املالية  املحاكم  تطرقت  الوزير،  السيد  األخيرة،  السنوات  في 

الختالالت مالية وتدبيرية تعاني منها املؤسسات العمومية والشركات 
الوطنية الكبرى، وفي املقابل لم نالحظ أية إجراءات متخذة من قبل 
وإحالة  حساباتها  بتدقيق  املبادرة  يتعين  كان  حين  في  املالية،  وزارة 

االختالالت التي تكت�ضي طابعا جنائيا على القضاء الزجري.

ويالحظ في هذا الصدد بأن وزارة املالية تستمر في تحويل االعتمادات 
املالية من النفقات املشتركة لهذه املؤسسات بما يفوق 60 مليار درهم 

سنويا من ميزانيتي التسيير واالستثمار.

وباملقابل تبادر املجالس الجهوية للحسابات بخصوص الجماعات 
الترابية إلى تفعيل مقتضيات املتابعة في حق بعض املوظفين الرتكابهم 
أخطاء خالل مزاولة مهامهم الوظيفية، وهو إجراء نثمنه، في حين أن 

مثل هذا اإلجراء لم تقم به الجهات املختصة في حق املؤسسات.

لذا، نطالبكم، السيد الوزير، بتفعيل دور املفتشية العامة للمالية 
ومراجعة وضعيتها ودورها حتى تساهم بشكل فعال في مراقبة وحماية 
املال العام، وذلك بإحالة هذه امللفات على القضاء الزجري تفعيال ملبدأ 

ربط املسؤولية باملحاسبة.

وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيدة املستش رة.

الكلمة للسيد الوزير في إطار الرد على التعقيب.

السيد وز أ االقتص د وامل لية:

ال، ابغيت نجاوب على نقطتين، أوال تحويل االعتمادات، أوال ما �ضي 
كل املؤسسات العمومية فيها كل �ضي االختالالت، وإال ذيك 200 مليار 

ديال االستثمارات كلها مرارا تنشوفها، يعني التعميم ما مزيانش.

ملي تيكون اختالل تيكون ردة فعل، املفتشية العامة للمالية تقوم 
بدورها، وحين تصل إلى بعض االستنتاجات، ألن أيضا في االختالالت 
ببعض  التقييد  عدم  إلى  االختالس  من  كتم�ضي  مستويات،  فيها  راه 
املقتضيات القانونية في مجال صرف املال العام، إلى كان اختالالت اللي 
يمكن لها تصلح تنصلحوها، إلى كان اختالس كتحول امللف للمجلس 

األعلى للحسابات من أجل تعميق البحث.

ويمكن لي نقول لكم العدد ديال امللفات اللي مشاو للعدالة لقول 
الكلمة األخيرة فيها، زعما غير بغيت نقول أن هاذ العمل التكامل بين دور 
املفتشية العامة ديال املالية وبين دور املجلس األعلى للحسابات، وبين 
رقابات أخرى ديال املال العام، رقابات ألن في العديد ديال املؤسسات 
تقوم بهاذ املراقبة، طبعا حتى البرملان يقوم في إطار اللجان ديال التق�ضي 
إلى آخره، راه يعني حلقة متكاملة، كل واحد كيقوم بالدور ديالو، يمكن 
لي نؤكد لكم أن املفتشية العامة للمالية تقوم بدورها كامال وبتكامل مع 

املجلس األعلى للحسابات.
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السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

التكميلي  التقاعد  مآل  موضوعه  الثالث،  السؤال  إلى  وننتقل 
ملستخدمات ومستخدمي املكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل، الكلمة 

ألحد السادة املستشارين من فريق اإلتحاد املغربي للشغل.

املستش رة السيدة ف طمة الزهأاء اليحي وي:

بكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ،

ما هي األسباب الحقيقية وراء رفض الوزارة اإلفراج عن التقاعد 
وإنعاش  املنهي  التكوين  مكتب  ومستخدمي  ملستخدمات  التكميلي 

الشغل؟

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيد الوزير.

السيد وز أ االقتص د وامل لية:

بكأا السيدة املستش رة املحترمة.

نظام  عندهم  الشغل  وإنعاش  املنهي  التكوين  مكتب  مستخدمو 
للمعاشات ومنخرطين في النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد، اللي هو 

)RCAR(، ويتألف هاذ النظام من نظام عام ونظام تكميلي.

النظام العام يعتبر نظام إجباريا للجميع، والنظام التكميلي هو نظام 
تعاقدي يكت�ضي طابعا اختياريا، ويطبق هاذ النظام على املنخرطين في 
النظام العام الذين يتوفرون على أجور تفوق سقف األجرة املحددة 

سنويا من طرف النظام الجماعي.

بالنسبة للتقاعد التكميلي الذي تطالب به مؤسسة التكوين املنهي، 
يتعلق بـ )RECORE( اللي هو هاذ النظام اللي هو منتوج تجاري للصندوق 
تنظيميا  أو  قانونيا  عليه  منصوص  وغير  والتأمين،  للتقاعد  الوطني 

بالنسبة للمؤسسات واملقاوالت العمومية.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

الكلمة للسيدة املستشارة في إطار التعقيب.

املستش رة السيدة ف طمة الزهأاء اليحي وي:

بكأا السيد الأئيس.

إن التكوين املنهي قطاع يساهم في تأطير وتكوين أجيال كفاءات مهنية 
قادرة على االستجابة للمتطلبات قطاع اإلنتاج، فجميع املستخدمات 
واملستخدمون منخرطون لالرتقاء باملنظومة التكوينية ككل على الرغم 
من ظروف العمل الصعبة ككتلة ساعات العمل املرتفعة والضغط 

الذي قد يصل إلى املس بكرامة املستخدم.

إال أن النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد نظام تفقيري وتقشفي 
بامتياز، نظام يساهم فيه األجير طول حياته املهنية، لكن يواجه بمعاش 

الظلم والحيف، بحيث يصل ما بين 40% و35% من األجر.

التقاعد  عن  اإلفراج  الوزير،  السيد  وزارتكم،  من  نطالب  لذا، 
التكميلي بأثر رجعي، للتخفيف من املعاناة االجتماعية واإلحباط الذي 
فبروتوكول  الهزيلة،  املعاشات  نتيجة  وأسرهم  املتقاعدين  يصيب 
والجامعة  الشغل  وإنعاش  املنهي  التكوين  إدارة  بين  املوقع  االتفاق 
الوطنية للتكوين املنهي ووزارة االقتصاد في يونيو 2011، لم ينفذ كامال، 
فعدة مواد الزالت عالقة، كتعديل النظام األسا�ضي والتقاعد التكميلي، 

هذا البروتوكول الذي وافق عليه املجلس اإلداري وهو سلطة تقريرية.

وأكدت إدارة املكتب أن الغالف املالي املتعلق بالتقاعد التكميلي 
متوفر، كما وجهت لوزارتكم رسالة تذكير حول املوضوع، زيادة على أن 

هذا التقاعد لم يكلف ميزانية الدولة وال درهم.

وفي بعض األحيان، أستسمح، باهلل عليكم السيد الوزير، كيف 
بحيث  شحيح،  بمعاش  العيش  واملتقاعدين  للمتقاعدات  يمكن 
أمن  حارس  إلى  يتحول  فاملستخدم  مجال،  أي  في  للعمل  يضطرون 
بالشركة براتب 1200 درهم، وإذا كان محظوظا يشتغل بالعقدة داخل 
املكتب التكوين املنهي بشروط جد مجحفة، 130 درهم للساعة، مقارنة 
مع متعاقد ال يمت بصلة للمكتب ب200 درهم للساعة، زيادة على أن 
أجور املتعاقدين املتقاعدين ال تؤدى لهم إال بعد مرور عدة أشهر، بل 

قد تصل إلى أكثر من سنة، فلمن نحمل املسؤولية، السيد الوزير؟

كل هذا يحيلنا ملا أقدمت عليه الحكومة في سلوك مخالف ألعراف 
الحوار واالتفاق بينها وبين الفرقاء االجتماعيين، حيث قامت بتمرير 
النظام  للتقاعد، دون أن يشمل  املغربي  املقاييس للصندوق  إصالح 

الجماعي ملنح رواتب التقاعد.

وفي بعض األحيان قد يتعلق بفئة املستخدمين في نفس املؤسسة أو 
.)RCAR- CMR( نفس القطاع ولهم نظامين مختلفين

كما أن الحكومة لم تف بوعودها للقيام بإصالح شمولي ملنظومة 
الذي  اإلصالح  هذا  خاص،  وقطب  عمومي  قطب  وخلق  التقاعد 
سيضمن العيش الكريم ملستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين املنهي 

بل ولكل املنخرطين في النظام الجماعي.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيدة املستش رة، انتهى الوقت.
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الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

السيد وز أ االقتص د وامل لية:

الجملة ديالك األخيرة، عوض ما ندافعو على منتوج ديال التقاعد 

التكميلي ندافعو باش نجيو للمرحلة الثانية إلصالح منظومة التقاعد 

باش يكون هناك قطب عام وهناك قطب خاص ويكون فيه التقائية، 

باش ما نخلطوش األمور، هذا هو اإلصالح الجذري الذي سوف يمكن 

أوال من إعطاء ديمومة أكبر لصناديق التقاعد باش يكون هناك تكافؤ 

ومساواة بين جميع املستخدمين في القطاع العمومي.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

السؤال الرابع موضوعه معضلة الباقي استخالصه من الضرائب 

السادة  الكلمة ألحد  الترابية،  الجماعات  لفائدة  املستحقة  والرسوم 

املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم السؤال.

املستش رة السيدة رم ل ميصأة:

بكأا السيد الأئيس.

السيدة الوز أة املحترمة،

السيد الوز أ املحترم،

السيدات والس دة املستش رو3 املحترمو3،

تعاني مجموعة من الجماعات الترابية من تضخم الباقي استخالصه 

بوزارة  الضرائب  مديرية  تستخلصها  التي  والرسوم  الضرائب  من 

االقتصاد واملالية واملحولة لفائدة الجماعات الترابية، هناك مجهودات 

هذه  لكن  الرسوم،  هذه  الستخالص  الترابية  الجماعات  بها  تقوم 

املجهودات تبقى غير كافية ويستمر تنامي الباقي استخالصه مما يحتم 

والجماعات  للمملكة  العامة  والخزينة  الداخلية  وزارة  جهود  تضافر 

الترابية املعنية.

والتدابير  اإلجراءات  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم،  لذا، 

اتخاذها  واملالية  االقتصاد  وزارة  تعتزم  التي  والتنظيمية  القانونية 

بمعية باقي املتدخلين للحد من تنامي الباقي استخالصه من الرسوم 

تفعيل  مدى  عن  وأيضا  الترابية؟  للجماعات  املستحقة  والضرائب 

مسطرة التحصيل الجبري لهذه املستحقات عن طريق القضاء في حالة 

فشل مسطرة الصلح، إن أمكن ذلك، أو اتخاذ قرار حذف هذه الرسوم 

القديمة التي تشكل عبء محاسبيا على ميزانيات الجماعات املعنية؟

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا للسيدة املستش رة.

الكلمة للسيد الوزير.

السيد وز أ االقتص د وامل لية:

بكأا السيد الأئيس.

بكأا السيدة املستش رة.

كما يعلم الجميع هناك عمل اآلن بين وزارة االقتصاد واملالية ووزارة 
لتجاوز  الترابية  للجماعات  الجبائية  املنظومة  تحيين  على  الداخلية 
الصعوبات الحالية والرفع من املردودية واالستجابة ملتطلبات امللزمين.

هناك عدة إجراءات اتخذت من أجل تحسين التحصيل واستخالص 
الديون العمومية والحد من تراكم الباقي استخالصه، وتبذل الوزارة 
عبر، طبعا، كل أجهزتها في إعمال كل املساطر واإلمكانيات القانونية، ما 

نذكرش كل اإلجراءات يمكن لي نذكر غير جوج.

بامللزمين  الخاصة  واملعلومات  املعطيات  لتبادل  نظام  إرساء  أوال 
والفرقاء املتدخلين في عمليات التحصيل.

التابعين  والتنفيذ  التبليغ  مأموري  ومردودية  أداء  تحسين  ثانيا، 
املفوضين  لخدمات  اللجوء  مع  للمملكة،  العامة  الخزينة  ملصالح 

القضائيين كلما اقتضت الضرورة ذلك.

فيما يتعلق بشق السؤال املتعلق بتفعيل مسطرة التحصيل الجبري 
عن طريق القضاء، هاذ املسطرة يباشرها املحاسبون العموميين في 
العقارات  إلى حجز وبيع  التي تقت�ضي ذلك، وكتم�ضي  بعض الحاالت 

وحجز بيع األصل التجاري.

فيما يخص النقطة األخيرة املتعلقة بحذف الرسوم القديمة، تجدر 
اإلشارة أن كل املدينين بالضرائب والرسوم ملزمين بتأدية ما بذمتهم 
القانون  يتيحها  التي  اإلمكانيات  بعض  هناك  أن  غير  القانون،  بقوة 
15.97 بمثابة مدونة لتحصيل الديون العمومية التي تسمح للمحاسب 

باقتراح حذف الضرائب والرسوم التي يتعذر عليه تحصيلها.

أنا اللي كيهمني فهاذ ال�ضي كلو هو ما أقوله اآلن، كاين واحد املبادرة 
جات في قانون املالية ديال 2018، هاذ املبادرة التي تتعلق باإلعفاء من 
فوائد التأخير والغرامات وفوائد رسوم التحصيل، نتعاونو احنا غنقومو 
بواحد العملية ديال التواصل، ولكن نتعاونو كاملين ال الحكومة وال 
الجماعات املحلية، وال كل السادة النواب واملستشارين املحترمين باش 
نعطيو الفرصة لهاذ امللزمين باش يأديو ما بذمتهم وهاذي راه آخر فرصة 
بالنسبة لهاذ امللزمين باش يأديو ما بذمتهم وأيضا نقلصو هاذ الباقي 

استخالصه.

شكرا السيد الرئيس.
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السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

الكلمة للسيدة املستشارة في إطار التعقيب.

املستش رة السيدة رم ل ميصأة:

بكأا السيد الأئيس.

بكأا السيد الوز أ على جوابكم.

بالرغم من املجهودات التي بذلت بالنسبة للنظام الجبائي، فإنه ال 

يزال غير قادر على املساهمة في تنمية املوارد املالية للجماعات الترابية، 

إذا كانت الجماعات الترابية شريكا أساسيا في التنمية فهي غير قادرة 

على القيام بهذا الدور كقاطرة للتنمية في ظل األرقام املخيفة للباقي 

استخالصه من الرسوم والضرائب املستحقة لفائدة الجماعات.

يتجاوز  استخالصه  فالباقي  املثال،  سبيل  على  مراكش  فجماعة 

مجموع املبالغ املحددة في امليزانية السنوية، تضخم الباقي استخالصه 

برمجة  أن  من  انطالقا  للجماعة،  املالية  التقديرات  على  سلبا  يؤثر 

إن  الذي  استخالصه،  الباقي  االعتبار  بعين  يأخذ  التقديري  الفائض 

يستحيل  مجمله  فإن  بعضه  تحصيل  من  الترابية  الجماعة  تمكنت 

تحصيله.

هذا االنعكاس السلبي على موارد الجماعة يتمثل في عجز امليزانية 

مثال، الذي يترجم إلى عدم إنجاز العديد من املشاريع وباألحرى تنفيذ 

برامج العمل، وقد يصل أحيانا إلى بعض الجماعات إلى التوقف عن 

القيام ببعض النفقات اإلجبارية.

لكل هذه األسباب فقد أضحى لزاما، السيد الوزير املحترم، العمل 

على اتخاذ إجراءات أكثر عقلنة وترشيدا من خالل إطار حكامة مالية 

وتدبيرية للتحصيل.

نعم، السيد الوزير، نثمن إلغاء عقوبة التأخير عن األداء، والتي 

جاءت به الحكومة، ولكننا ندعوكم أيضا إلى مراجعة قانون الجبايات 

املحلية، كمواكبة لألدوار التي أصبحت تضطلع بها الجماعات، أيضا 

دعم اإلمكانات البشرية الخاصة بالتحصيل لدى مصالح الخزينة، من 

خالل شراكات تضع رهم إشارة الخزينة موارد بشرية من الجماعات 

الترابية، أيضا ندعوكم إلى الجرد الشامل والدقيق للباقي استخالصه 

وإلغاء الجزء امليؤوس تحصيله.

إمكانية تجزئة أداء املستحقات عبر سنتين أو أكثر تسهيال لعملية 

األداء، القيام بعملية التحسيس والتوعية سنويا حتى تترسخ فلسفة 

تدريس  عبر  أو  اإلعالم  وسائل  طريق  عن  والرسوم  الضرائب  أداء 

الجبايات املحلية باملدارس.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيدة املستش رة.

الكلمة للسيد الوزير.

السيد وز أ االقتص د وامل لية:

أنا متفق مع كل املبادرات التي ذكرتموها السيدة املستشارة.

هاذ السنة 2018 بغينا تكون سنة ديال تقليص الباقي استخالصه 
من اإلدارات والجماعات والجهات ونتعبأوا كاملين لهاذ العمل.

الباقي استخالصه بالنسبة للجماعات، الرقم اللي عندي في آخر 
2017 يوصل 15 مليار درهم، هاذي كلها راه موارد اللي غادي تم�ضي 
للجماعات، فلهذا بغينا هاذ الشراكة باش يكون هناك تعميم وتواصل 
مع جميع امللزمين باش يستافدوا من هاذ اإلجراء ديال هاذ املبادرة 
ديال اإلعفاء الكلي من الغرامات وفوائد التأخير والصوائر، إلى آخره، 
وينخرطوا فهاذ العملية ديال األداء ما بذمتهم بدون غرامات وبدون 

ذعائر أو فوائد.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

السؤال  لتقديم  املغرب  العام ملقاوالت  االتحاد  إلى فريق  وننتقل 
الخامس، وموضوعه إدماج القطاع غير املهيكل في منظومة االقتصاد 

الوطني.

املستش ر السيد عشد الكأ م مهدي:

بكأا السيد الأئيس.

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

السيدات والس دة الوزراء املحترمي3،

السيد الوز أ املحترم،

نسائلكم عن التدابير واإلجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة 
قصد إدماج القطاع الغير املهيكل في منظومة االقتصاد الوطني؟

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للسيد الوزير.

السيد وز أ االقتص د وامل لية:

طبعا هاذ املوضوع تيجي في العديد من األسئلة أو تيجي داخل اللجنة 



عدد513 - 313شعبان14393 )330أبريل20183( الجريدة الرسمية للبرملان0أ33  

إلى آخره، غير ابغينا يعني باش نجاوب عليه في 3 دقائق صعيب، ولكن 
غير نفصلو فيه.

أوال القطاع غير املهيكل إشكال، كاين غير املهيكل املعي�ضي وكاين غير 
املهيكل ذاك الكبير، ذاك الغليظ، اللي مهيكل داخل غير املهيكل.

املعي�ضي واللي صغير أعطيناهم مبادرات، راكم عارفين، على األقل 2 
املبادرات: أوال نظام املقاول الذاتي، ثانيا النظام اللي تيعلن على الهوية 
ديالو بال ما نرجعو لو للسابق، ملي تيكشف على الهوية تنقولو مرحبا 

دخل لنا أسيدي أدمجت وما نبقاوش نقلبو لك على السابق.

ولكن هذاك اللي كبير راه خاصنا أيضا يكون هناك عملية ديال 
الزجر وديال املراقبة، واملقاربة ديال القطاع غير املهيكل، هللا يخليكم، 
شاملة  مقاربة  تكون  خاصها  ولكن  دور  عندها  الجبايات  صحيح 
وشمولية في إطار طبعا التصدي لهاذ الظاهرة عبر كل الوسائل، ألنها، 
كما يعلم الجميع، تنخر االقتصاد الوطني، تقوم بمعامالت غير شريفة 
تضر بالقطاع املهيكل، في هشاشة للمستخدمين ديالها، في عدم احترام 

معايير السالمة، إلى آخره.

وابغيت نقول هنايا، ألن اعطيتونا هاذ الفرصة، خاصنا نشجعو 
املقاولة ونشجعو املنتوجات املغربية، ما�ضي ابحال دابا �ضي مداويخ 
املغربية ملقاوالت مهيكلة  املنتوجات  ديال  املقاطعة  أودي  تيقول لك 
ومهيكلة، وتتشغل عباد هللا وتتخلص الضرائب ديالها، خاص يكون 

عندنا روح الوطنية لتشجيع املقاولة الوطنية واملنتوجات الوطنية.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق اإلتحاد العام للتعقيب.

املستش ر السيد عشد الكأ م مهدي:

بكأا السيد الوز أ.

احنا نثمن كل التدابير التي تقوم بها الحكومة في إطار هاذ اإلدماج، 
ولكن كيف تتعرفوا، السيد الوزير، االتحاد العام قام بواحد الدراسة 
ديالها  تقديم  الدراسة اعطات  املهيكل، وهاذ  القطاع غير  حول هاذ 
في بداية أبريل واعطات واحد املعطيات واعطات واحد التوصيات، 
املعطيات هي جد مهمة، السيد الوزير، ألن تندويو على أرقام هي أن 
القطاع غير املهيكل يمثل 20% من الناتج الداخلي الخام، يضيع على 
خزينة الدولة مداخيل جبائية تقدر بـ 34 مليار درهم سنويا، كما أنه 
الشغل  ديال  األهمية  كاين  ولكن  الشغيلة،  من  مليون   2.4 يشغل 
ولكن كاين أشنو هما )les conditions( باش الناس هذوك خدامين، 
ما عندهم ال حماية اجتماعية، ال تكوين. إذن احنا هاذ املؤشرات هي 

مهمة.

املؤشرات  واحد  نقولو  كنقدرو  الوزير،  السيد  اإلطار،  هاذ  وفي 
أخرى، بأن القطاع غير املهيكل في القطاعات اإلنتاجية 54% في قطاع 
النسيج واأللبسة، 32% في قطاع نقل البضائع عبر الطرق، 31% في 
قطاع البناء واألشغال العمومية، و26% في قطاع الصناعة الغذائية 

والتبغ.

إذن هاذو معطيات اللي وصلت لهم الدراسة، واحنا تنثمنو العمل 
بلورة  هي  توصيات  توصيات،  كاين  ولكن  الحكومة،  به  تتقوم  اللي 

إستراتيجية وطنية مندمجة بشراكة مع القطاع الخاص.

وكيف قلتم، السيد الوزير، في التدخل ديالكم، تقليص الفجوة 
مواكبة  املهيكل،  وغير  املهيكل  القطاعيين  بين  الضريبية  التنافسية 
إدماج وإحداث وحدات اإلنتاج غير املهيكل، كيف قلتو، السيد الوزير، 
واللي  ومزيانة  جديدة  صيغة  هي  اللي   )Auto-Entrepreneur( كاين 

تتمكن الشباب من الولوج لفرص الشغل.

وكاين واحد في إطار العدالة املجالية تطوير االقتصاد االجتماعي 
والتضامني كخطوة أولية لتسهيل عملية انتقال القطاع املهيكل على 

الصعيد املحلي في املناطق القروية والجبلية.

وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة للسيد الوزير في إطار الرد على التعقيب.

السيد وز أ االقتص د وامل لية:

هاذ  يكون  بحال،  بحال  أنا قلت مقاربة،  إستراتيجية،  قلتي  أنت 
التشارك في إطار وضع املقاربة الالزمة من أجل أن نعض، ملي تنقولو 
القطاع غير املهيكل مرة أخرى فيه أنواع متنوعة باش يكون استهداف 
لكل نوع من األنواع باملبادرات اللي غادي تنجحنا، دابا راه درنا مبادرات 
ما نجحناش فيها بزاف، دابا ملي قلنا الناس وهذوك كنتو في القطاع 
الغير مهيكل ودخلوا هللا يخليكم للقطاع املهيكل، )وذاك ال�ضي اللي عفا 

هللا عما سلف(، ما�ضي كل�ضي استجاب.

لهذا، خاص يكون هناك مقاربة شاملة باش أيضا يكون هاذ القطاع 
في  للفلوس  محتاجين  كان  وإن  تنشوفش فقط  ما  أنا  مهيكل،  الغير 
الضرائب، ما تنشوفش فقط ما يغيب عن الدولة والخزينة، تنشوف 
أنه هاذ القطاع غير املهيكل راه يضر باالقتصاد الوطني ككل، ألن تتكون 
فيه بعض املرات كيف ما قلت منافسة غير شريفة، تيمكن يكون فيه 
مخاطر على املستخدمين تيكون فيه مخاطر على البيئة، العديد من 
أنا  بشراكة،  تكون معكم  اللي  الشاملة  املقاربة  هاذ  ولهذا  املخاطر، 

مستعد لفتح هذا الحوار.

شكرا السيد الرئيس.
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السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

التملص والتهرب والغش  إلى السؤال السادس موضوعه  وننتقل 
الضريبي، الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة الكونفدرالية 

الديمقراطية للشغل.

املستش ر السيد عشد الحق حيس 3:

بكأا السيد الأئيس.

السيدين الوز أ ن،

السيدة الوز أة،

الس دة املستش ر ن املحترمي3،

السيد الوزير، إلى جانب اإلعفاءات الضريبية التي تضيعها على 
خزينة الدولة أكثر من 32 مليار درهم، يعرف املغرب ظاهرة والعالم كله 
تيعرف هاذ الظاهرة أكثر خطورة تتمثل في التملص والتهرب والغش 

الضريبي.

ما هي اإلجراءات التي تقوم بها وزارتكم للحد من هذه الظاهرة؟ 
وما هو حجم األموال التي تضيع على خرينة الدولة بسبب هذا التهرب 

الضريبي؟

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة للسيد الوزير.

السيد وز أ االقتص د وامل لية:

بكأا السيد املستش ر املحترم على وضعه هذا السؤال.

القانون  بقوة  بالقانون،  قانونية،  راه  الضريبية  اإلعفاءات  غير 
ويستعملها الجميع.

غير  هذاك  قانوني،  غير  هذاك  والتهريب،  والتملص  الغش  أما 
قانوني وطبعا نحن واعون كل الوعي بهذه الخطورة، ديال الخطورة 
ديال التملص والتهريب وديال الغش الضريبي، وطبعا في إطار اللجنة 
املالية، كنذاكرو بزاف على هذا املوضوع وكنشوفو أشنو هما  ديال 

اإلجراءات، وهناك العديد من اإلجراءات اتخذت.

أعتقد أن اإلجراءات في املجال التشريعي خذينا واحد العدد ديال 
وتخفيف  والتبسيط  التسهيل  أجل  من  لذكرها  داعي  ال  املبادرات 

الضغط الضريبي، إلى آخره.

من الناحية ديال املسطرة يمكن لي نقول لكم اآلن وبكل افتخار 
أن مديرية الضرائب إدارة نموذجية 100% ديال التعامل ديال هاذ 
امللزم ما بقاش كاع  تقريبا اآلن  املديرية أصبح بصورة رقمية، يعني 

يم�ضي لدار الضريبة كل �ضي كيتم عبر اإللكتروني، ولكن هذا أشنو 
وفر؟ وفر معطيات سيتم تحليلها داخل املديرية ويتم استهداف كل 
هذه املنابع ديال الغش وديال التملص الضريبي، والتركيز عليها عبر وضع 
واحد الخريطة يعني ديال املخاطر اللي معروفة وكنمشيو نستهدفو هاذ 

التملص.

بمديرية  املعطيات  ديال  التبادل  بفضل  أيضا  املعطيات  وهاذ 
الضرائب وباقي اإلدارات يتم أيضا محاصرة هذا الغش، طبعا هذا عمل 
خاصو النفس وخاصو الجرأة وخاصو اإلدارة، وهاذ ال�ضي ديال الغش 
الضريبي يمكن نقولو ما�ضي بالدنا، كما قلتها البارح في مجلس النواب 
راه مريكان دوزوا ذاك القانون راه اللي دوزنا هنايا ديال .. حتى هما، 
يعني هاذ ال�ضي ديال التهرب الضريبي غير املستوى ديال التهرب وديال 

التملص الضريبي ما خاصوش يبقى في هذا املستوى.

وأقول لكم أن املقاربة اآلن ديال مديرية الضرائب تغيرت بشكل 
جذري في مجال استهداف هذا التملص، وهذه السنة غادي يتم التركيز 

على 3 ديال األنواع ديال التملص.

أوال، فيما يتعلق بالضريبة على القيمة املضافة؛

ثانيا، فيما يتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للخواص واملهنيين؛

 les3 déficitaires( تنسميوهم  اللي  بهاذوك  يتعلق  فيما  وثالثا، 
chroniques( اللي كل سنة كيسجل العجوزات وهو مازال حال، يعني 
باش تكون هناك مساواة وعدالة ضريبية ويكمن لي نقول لكم أن اإلدارة 
عبر هذه الرقمنة وفرت أكثر من )postes(اللي كانوا كيديروا �ضي حوايج 
دابا ما�ضي كلهم طبعا غادي يمشيو للمراقبة، ولكن غادي نركزو على 

املراقبة ديال هاذ التملص والتهرب الضريبي.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

الكلمة للسيد املستشار املحترم في إطار التعقيب.

املستش ر السيد عشد الحق حيس 3:

بكأا السيد الوز أ على اإليض ح ت اللي اعطيتون .

في البداية، بعدا ابغيت نسجلو بإيجابية التعامل اإليجابي ديالكم 
مع املداخلة ديال املجموعة الكونفدرالية األسبوع املا�ضي اللي كانت 

أثارت غياب الوزراء، واللي كنا تذاكرنا عليكم.

اليوم انتوما حاضرين معنا كنسجلو هذا األمر بشكل جد إيجابي.

السيد الوز أ،

تعتبر الضرائب من بين الوسائل أو أهم الوسائل اللي كتمول بها 
الدولة النفقات ديالها، والدستور ديالنا ديال 2011 كينص في املادة 39 
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منو على أساس أنه الجميع يجب أن يتحمل هذه التكاليف التي يقرها 
القانون، لكن اليوم من يؤدي الضرائب؟ ومن يتهرب من الضرائب؟

اليوم، أصبح املغرب معروف بأنه فيه هاذ الظاهرة ديال التملص 
والتهرب الضريبي كبيرة، واإلعفاءات اللي تكلمتو عليها واللي قلتو بأنها 
كتعطي  اللي  أشنو  نعرفو  وخاصنا  تقييم  خاصها  هي  حتى  قانونية 
للخزينة ديالنا، وأشنو اللي كتعطي لالقتصاد ديالنا، واحنا نتذكرو راه 
في شهر 12، 2017 كاد املغرب أن يدرج ضمن الالئحة السوداء ديال 

الجنات الضريبية.

اإلجراءات اللي نصت عليها املناظرة ديال 2013، 60 توصية يااله 
بعض التوصيات فيها هي اللي طبقت، وفيها اللي تذهب دائما إلى األغنياء 
واملقاوالت الكبرى ويمكن الصغيرة غير شوية، لكن األجراء، يؤدون %73 

من الضريبة على الدخل، اللي فيها خمسة ديال الدخوالت.

فالضريبة على الدخل على األجر كتعطي 73%، بمعنى أن األجراء 
بوحدهم كيخلصوا ثالثة ديال األرباع ديال الضريبة على الدخل، في 
الوقت اللي أربعة ديال الدخوالت ما كتخلصش، واللي تكلمتو عليها منها 

هذاك الدخول املهنية اللي ما كيصرحوش الدخول ديالهم الحقيقية.

فالضريبة على الشركات، واحد العدد ديال الشركات...

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر املحترم، انتهى الوقت.

والكلمة للسيد الوزير في إطار الرد على التعقيب.

السيد وز أ االقتص د وامل لية:

واقيلة غير هذاك التدخل، أنا دائما أتفاعل مع هذا املجلس بكل 
احترام، وإلى اخذيتي سنة 2016، وشفت العدد ديال الساعات التي 
قضيتها معكم داخل اللجان غادي تكتشفوا ربما من بعد الوزير املكلف 
بالعالقات مع البرملان، أنني كنت األكثر حضورا، الحضور ديالي هنا من 

باب الواجب واالحترام، ما كاينش �ضي حاجة أخرى.

فيما يتعلق بالقضية اللي قلت ديال اإلعفاءات، أنا مستعد أيضا 
كل سنة كيجي هاذ املوضوع في لجنة املالية، كل سنة مستعدين باش 

نقلصو من هاذ اإلعفاءات في إطار طبعا سياسة ضريبية عادلة.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ املحترم.

واملالية،  االقتصاد  قطاع  إلى  املوجه  األخير  السؤال  إلى  وننتقل 
وموضوعه إفالس املقاوالت املغربية، والكلمة ألحد السادة املستشارين 

من فريق األصالة واملعاصرة.

املستش ر السيد الحو املأبوح:

بكأا السيد الأئيس.

السيدين الوز أ ن،

السيدة الوز أة،

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

ظل  وفي  املغربية،  املقاوالت  إفالس  حالة  ارتفاع  استمرار  أمام 
انعكاس ذلك على معدل البطالة الذي يعرف بدوره ارتفاعا مستمرا.

نسائلكم، السيد الوزير املحترم، عن التدابير التي تعتزم وزارتكم 
منه  تعاني  الذي  الحاد  النزيف  هاذ  وقف  أجل  من  ككل  والحكومة 

املقاولة املغربية؟

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة للسيد الوزير.

السيد وز أ االقتص د وامل لية:

اسمح لي أنا يسحاب لي أنتما اللي حطيتو السؤال حول اإلفالس 
ديال املقاوالت.

نعطيكم األرقام:

- 2016 تم تسجيل إفالس 5195 مقاولة، مقابل خلق 40133.

 41251 خلق  مقابل  مقاولة   5690 إفالس  تسجيل  تم   2017  -
مقاولة.

أي كتخلق سبعة مقاوالت مقابل إفالس مقاولة، هاذ املعدل في 
فرنسا هو مقاولة كتنشأ مقابل إفالس ثالثة، ولكن حتى هاذوك اللي 

فلسوا خاصنا غير تكون عندنا القراءة الكافية املترزنة ديال اعالش؟

راه كاين أيضا أسباب ذاتية، كاين مقاوالت نعترفو فيها سوء التدبير، 
كاين مقاوالت فيها املوارد املالية الذاتية ديالهم ما كافياش، وكاين أيضا 
أسباب خارجية اللي كتعلق بالخزينة ديالها، اللي كتعلق بسوء التمويل، 
غير باش تكونوا أيضا القراءة.. درنا عندنا جوج ديال اآلليات اآلن إلعادة 
الهيكلة اللي كتشتغل عليهم، ما�ضي اللي كتشتغل عليهم اللي كيقوم بهم 

.)La CCG( صندوق الضمان املركزي

أوال، صندوق الدعم املالي للمقاوالت الصغيرة والصغيرة جدا عبر 
قروض لتمويل حاجيات إعادة الهيكلة في حدود 50 مليون درهم، تم 
الحجم التراكمي لهاذ القروض في 5.5 مليار درهم همت 400 مشروع 

ومقاولة.

وفيه أيضا هذاك الضمان االستمراري، اللي هو ضمان القروض 
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املوجهة إلعادة هيكلة الديون البنكية للمقاوالت املترتبة عن قروض 
االستثمار واالستغالل، وهاذ املنتوج استفادت منه 316 مقاولة حتى 

نهاية 2017، بقروض بنكية ناهزت مليار و363 مليون درهم.

طبعا آخر نقطة، هي إصالح ديال الدفتر الخامس اللي داز القانون 
هنا، اللي هو ذاك املقاولة في وضعية صعبة من أجل الوقاية ومن أجل 
تبسيط املساطر املتعلقة باإلنقاذ اإلرادي لهذه املقاوالت، ومن أجل 

أيضا نجاعة مسطرة التصفية.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

الكلمة للسيد املستشار في إطار التعقيب.

املستش ر السيد الحو املأبوح:

بكأا السيد الوز أ.

أعطيتنا األرقام ديال 2016، نعطي ديال 2017، دراسة حديثة.

8 آالف مقاولة مشات لإلفالس في 2017، وهناك تقديرات أخرى 
ربما 10 أالف، ألنه املقاولين الذاتيين كاين اللي ما كيصرحش، كيفضل 

يوقف ويم�ضي بحالو، إذن هناك تقريبا 10000 ما�ضي 8000.

هناك سرعة فهاذ ال�ضي منذ 2012 وللتذكير في 2007 كانت 1730 
مقاولة فقط، إذن حتى الرقم ديال اإلفالس تضاعف 5 وال 6 مرات.

االنعكاس هو اللي مهم فهاذ ال�ضي كلو، االنعكاس 40000 منصب 
ذاك  من  واش  الوزير،  السيد  تنشأو،  اللي  املقاوالت  هاذ  شغل، 
certificat3( الشهادة السلبية، واش من ذاك النهار كيخلقوا  négatif(
40000 منصب شغل، شحال خاصهم باش يوصلو يعوضو لنا هاذ 

املناصب ديال الشغل؟

بالنسبة لألسباب، السيد الوزير، كتعرفوا راه في األرقام وتذاكرنا 
معكم فهاذ ال�ضي 30 مليار ديال الدرهم ديال الديون ديال الخزينة 
اتجاه املقاوالت، يعني اآلجال ديال األداء، هاذ ال�ضي اآلجال ديال األداء 
للمقاوالت الكبرى، ولكن كتعكسو على املقاوالت الصغرى ألنه الكبرى 
عندها القوة ديال كتصمد واملقاوالت الصغرى كتم�ضي ضحية، هاذ 
الدراسة كتعطينا 40% ديال هاذ املقاوالت اللي فلسوا بسبب املشاكل 
ديال آجال األداء، هناك أيضا املتأخرات ديال الضريبة على القيمة 
املضافة كل �ضي عارفها، واملقاولة الصغيرة واملتوسطة هي الضحية 

األولى.

الصغيرة  املقاولة  ألنه  الضريبية،  املضايقة  ما  أيضا شيئا  هناك 
واملتوسطة هي الحلقة الضعيفة في املراجعات الضريبية، وهناك بعض 

التعسفات فيما يخص املراجعة الضريبية.

السيد الوزير، ما نقارنوش مع فرنسا، هذا ما قبلينوش نقارنو مع 
بالدنا اللي احنا في طريق النمو، األرقام ديال فرنسا حاجة واحنا حاجة 

أخرى.

فعال املقاوالت تنشأ، تحيا وتموت، ولكن ما نقارنوش األرقام ديالنا 
مع فرنسا، ألنه احنا في طريق النمو، والسيد الوزير ملي كتم�ضي مقاولة 
راه تنفقدو التراكم ديالها، كنفقدو التجربة، كنفقدو الخبرة، إلى آخره، 
ونتسناو هاذوك اللي تخلقوا باش يعاودوا لنا يخلقوا لنا ال هاذ الخبرة 

وال هاذ.

كلمة أخيرة، املواكبة السيد الوزير...

السيد رئيس الجلسة:

انتهى الوقت السيد املستش ر.

الكلمة للسيد الوزير في إطار الرد على التعقيب.

السيد وز أ االقتص د وامل لية:

بكأا.

وأنا متفق معك املقاولة بحال األشخاص الذاتيين يحيون ويموتون، 
غير نعرفو عالش كيموتوا؟ أما ما يتعلق ب )TVA( كانت مبادرة باش 

. )TVA( نخلصو 10 ديال املليار ديال الدرهم ديال متأخرات

فيما يتعلق بآجال األداء هناك مجهود اآلن لتقليص آجال األداء 
وغادي نجي باش نعطيكم األرقام ديال املجهود اللي تم في 2017، مازال 

ما توفقناش في تنزيل كل املساطر ولكن هناك مجهود.

عالش؟  نعرفو  خاصنا  مقاولة  تموت  باش  ولكن  نقلبو،  خاصنا 
ولكن ما نديروش كل �ضي لسبب من األسباب، خاص املقاولة ترفع 
من التنافسية ديالها، إلى �ضي مقاولة ما بقاتش، راه نقول لكم، بعض 
معندهاش  كانت  وخا  مقاولة  �ضي  إلى  طبيعية  حاجة  كتكون  املرات 
التنافسية الالزمة راه ما عندهاش �ضي حل آخر من غير أنها تموت وتحيا 
فوقها مقاوالت أخرى عندها تنافسية، عندها خبرة، عندها تجديد، 
عندها موارد، ما تقوليش أنه كل املقاوالت اآلن عندهم املوارد الذاتية 
الكافية، ما تقوليش كل املقاوالت تشتغل بحكامة جيدة، ما تقوليش 
كل املشغلين وأرباب العمال مقابلين شغالهم باش املقاولة ديالهم ما 
األسباب،  نعرفوا  خاصنا  املسببات  يكون  باش  ال�ضي،  هاذ  تموتش، 

ونشتغلوا الستهداف هاذ األسباب.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ، ونشكأك على مس همتك معن  في هذه الجلسة.

وننتقل إلى السؤال املوجه لقطاع إعداد التراب الوطني، وموضوعه 
تقليص العجز السكني، والكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق 
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األصالة واملعاصرة.

املستش ر السيد ابأاهيم ابكيلي:

السيد الأئيس املحترم،

الس دة والسيدات املستش ر ن،

وسي سة  واإلسك 3  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وز أة  السيدة 
املدينة.

األمة  أمام ممثلي  الحكومي  برنامجها  الحكومة من خالل  التزمت 
وكذا الشعب املغربي بإنتاج 8000 وحدة سكنية في أفق سنة 2021 

لتقليص العجز والحد من جميع أشكال السكن غير الالئق.

بناءا على ذلك نسائلكم، السيدة الوزيرة املحترمة، حول مآل هذا 
االلتزام الحكومي الرامي إلى تغطية العجز السكني الحاصل في املجال، 
خصوصا أن جميع الطبقات االجتماعية تعاني من هذه املعضلة في 

غياب عرض سكني مندمج والئق؟

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة للسيدة كاتبة الدولة لإلجابة على السؤال.

السيدة ف طنة الكحي0، ك تشة الدولة لدى وز أ إعداد التراب 
الوطني والتعمير واإلسك 3 وسي سة املدينة مكلفة ب إلسك 3:

بكأا السيد الأئيس.

بكأا السيد املستش ر على طأحكم لهذا السؤال اله م.

صحيح أن الحكومة التزمت بإنجاز 800 ألف، ما�ضي 80 ألف، 800 
ألف وحدة سكنية في أفق 2021 إن شاء هللا.

ولكن للتذكير السيدات والسادة املستشارين املحترمين، بأن هاذ 
العجز السكني باألرقام تراجع تدريجيا في 2002 كان مليون و240 ألف 
وحدة سكنية ديال العجز السكني، وفي 2008 وصل ل960 ألف وحدة، 
 2017 2012 ل850 ألف وحدة سكنية، وفي حدود  في  وزاد تقلص 

أصبح 400 ألف وحدة سكنية.

وباش نعرفو فين كاين هاذ الطلب، وما هي نوعية الطلب؟ الوزارة 
دارت واحد الدراسة عبر مجموع التراب الوطني اللي تبين لنا باقي خاص 
واحد مليون ونصف ديال الوحدات السكنية، و40% ديال هاذ الطلبات 
كلها موجهة للسكن االجتماعي، اللي تتعرفوه كلكم بأن كاين السكن 
االجتماعي ديال 250 ألف درهم، اللي بدا في 2010، طبعا باملصادقة 
ديالكم على قانون املالية اللي كاين فيه تيضمن تحفيزات الضريبية 
للمنعشين العقاريين الخواص وإعفاء املستفيدين من الضريبة على 
القيمة املضافة، وكذلك فيه املنتوج ديال 140 ألف درهم املنخفض 

التكلفة اللي وصلنا اليوم للعدد ديال اإلنجاز ديالو 39 ألف وحدة.

وبناءا  الجميع،  ديال  الجهود  بتضافر  كلها  اإلنجازات  هاذ  إذن 
على الدراسات اللي زادت بينت بأن 77 ديال هاذ الطلبات، السيدات 
والسادة املستشارين املحترمين، كلها متمركزة في واحد 5 جهات، وهي 

كالتالي:

جهة الدارالبيضاء-سطات.

جهة مراكش-أسفي.

جهة سال-الرباط-القنيطرة.

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وجهة فاس-مكناس.

إذن عرفنا الطلب فين كاينة، وفين يمكن لنا في الوزارة في إطار 
تكون  باش  املستثمرين  نوجهو  نحاولو  لنا  يمكن  كيفاش  االتفاقيات 

املالئمة بين العرض والطلب.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

املستش ر السيد ابأاهيم ابكيلي:

بكأا السيد الأئيس.

بكأا السيدة الوز أة.

هاذ الكالم كلو اللي قلت مقبول نقدرو نهضموه، ولكن كاينين نقط 
بأن السكن االجتماعي، السكن االقتصادي يعني خاصو املرافق ديالو.

أول حاجة واش تتفكرو السيدة الوزيرة بأن هاذ السكن االجتماعي 
دابا اللي تتعملو هاذ يعني )Les appartements( اللي تيسكنوا فيهم 
ما  راه  القروي  املجال  ديال  يعني  ديال  املواطنين  الناس  املواطنين، 
تيبغيوش يسكنوا فيهم تيبغيو البقع، وهاذو تيكونوا مشكل للجماعات، 
ألن املواطنين ديال مدن أخرى هي اللي تتسكن عند املدينة األخرى، 
باش هاذ الجماعة غادي تجاهد معهم، خاصهم اإلنارة ديالهم، املدارس 
ديالهم، النقل ديالهم بالحافالت، املستشفيات ديالهم، هاذ ال�ضي ما 
تيتعملش، فين هو؟ إيوا غادي نبنيو للناس ونخليوهم تما حاصلين 
خاصو إلى بغا.. يعني نعطيك واحد النموذج إلى ساكن في الصخيرات 

خاصو يجي للرباط.

أي خطاب  في  ينصرو  كتزاد، سيدنا هللا  راه  كتزاد،  الساكنة  راه 
ديالو تيقول لك "سكن الئق وعيش كريم"، هاذي خاصكم تفهموها، 
هللا يهديكم، بأن هاذ الناس راه والو، ما عندهمشاي ضعفاء، عالش 
داروا لهم السكن االقتصادي، ما عندهم والو، هللا يحسن عونهم، على 
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األقل ما كتفكروش ديرو لهم حتى هما )parking( لتحت، تحت ذيك 
العمارات، راه كل بسيارته والو تما، ألن ما ساكنينش ذاك الناس ديال 
العروبية، راه ما�ضي هما، راه خاصكم تفكرو لهم حتى هما، هاذ ال�ضي 

كل هو.

زيادة على هاذ ال�ضي، كنشوفو نعطيك نموذج ديال الصخيرات، 
استفدوش،  ما  هاذي  سنين  الهدم  ديال  رخصة  عندهم  مواطنين 
الفالحة  وزارة  األرض،  عندها  والدولة  األرض،  ديال  مشكل  عالش؟ 
عندها األرض، هاذي أرا�ضي مسترجعة آعباد هللا، عالش ما تمشيش 

مجانا، تعطى...

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املحترم.

انتهى الوقت ديال السؤال الكلمة للسيدة كاتبة الدولة للرد على 
التعقيب، تفضلي السيدة كاتبة الدولة.

السيدة ك تشة الدولة لدى وز أ إعداد التراب الوطني والتعمير 
واإلسك 3 وسي سة املدينة مكلفة ب إلسك 3:

بكأا السيد املستش ر.

أحيي فيكم هذا التفاعل ويعني تبني هذا املشروع

الغير  فيها السكن  اللي كنعالجو  لكن هذا اإلشكال ديال األحياء 
الالئق، مدن الصفيح اللي كنرحلو، صحيح اليوم الحكومة اعتنت غير 

بالجانب ديال البنايات.

ولكن اليوم وغير بعيد من هذا الصباح، درنا دراسة قدم لنا مكتب 
السكن  ديال  البرنامجين  هاذ  ديال  التقييم  ديال  النتائج  الدراسات 
االجتماعي 140000 و250000 والتحدي الكبير هي الجودة، كيفاش 

يمكن هذا...

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيدة ك تشة الدولة.

السيدة كاتبة الدولة ال، هللا يخليك، معذرة السيدة كاتبة الدولة.

االلتزام بالوقت من طرف الحكومة والبرملان في كفة واحدة.

معذرة على املقاطعة السيدة كاتبة الدولة ونشكرك على مساهمتك 
معنا في هذه الجلسة.

بالخارج،  املقيمين  املغاربة  لقطاع  املوجه  األخير  للسؤال  وننتقل 
وموضوعه تعبئة األطر والكفاءات املغربية بالخارج للدفاع عن القضية 
الوطنية، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

املستش ر السيد عشد الأحيم الكميلي:

بكأا السيد الأئيس.

الس دة الوزراء،

السيدة الوز أة،

السيدات والس دة املستش ر ن،

التعريف  في  الشعبية  الدبلوماسية  لفعالية  الوزير، نظرا  السيد 
والدفاع عن عدالة قضية وحدتنا الترابية واعتبارا للدور املنتظر من 
تستهدف  التي  املناورات  لكل  للتصدي  بالخارج  الوطنية  الكفاءات 
مجهودات  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم،  الوطنية،  قضيتنا 
وزارتكم في تأطير الكفاءات الوطنية في ديار املهجر للدفاع عن القضية 

الوطنية؟

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة عن السؤال.

السيد عشد الكأ م ابنوعتيق، الوز أ املنتدب لدى وز أ الشؤو3 
ب لخ رج  املقيمي3  ب ملغ ربة  املكلف  الدولي  والتع و3  الخ رجية 

وبؤو3 الهجأة:

بكأ السيد الأئيس.

هذا  على  واملعاصرة  األصالة  فريق  نشكر  البداية  في  بغيت  أوال 
السؤال اللي طرح، اللي هو في قلب وصلب التعبئة الوطنية من أجل 

الوحدة الترابية.

ابغيت نذكر بمجموعة من الثوابت أساسية، هي أوال مغاربة العالم 
هما منخرطين في الجبهة الداخلية املتراصة وراء صاحب الجاللة نصره 
هللا دفاعا عن الوحدة الترابية، وهذه القضية هذه تتم دائما بتلقائية 

نظرا لتجدر هذه الروح الوطنية في أوساط مغاربة العالم.

بطبيعة الحال الوزارة تتقوم بمجموعة من املبادرات، أوال احنا 
كنعبأو الكفاءات املغربية باش تكون مسلحة وتكون عندها القدرة على 
الدفاع عن الوحدة الترابية مادام أنها دبلوماسية مستمرة وكتعيش في 
بلدان االستقبال، وبالتالي كتكون حاضرة بشكل قوي في كل املؤسسات 

وتتفاعل مع محيطها في هذه البلدان.

تعبئة  إطار  في  املغرب  في  اللي كننظموا  اللقاءات  احنا كل  ثانيا، 
الكفاءات إال وكنبرمجو أيام دراسية خاصة بالوحدة الترابية.

ثالثا، كما كتعرفوا أننا احنا كندعمو املجتمع املدني اللي يشتغل في 
هذا املجال واللي هو مشكور بشكل وطني كينظم لقاءات متعددة في كل 

املحافل، كانت مؤسسات أو كانت لقاءات خاصة.

رابعا، كانت عندنا جامعة وحدة اللي كتهم شبابنا، اآلن انتقلنا ل 5 
دالجامعات وآخر جامعة نظمناها كانت في بني مالل اللي كانت جامعة 

ربيعية وكانت مخصصة للوحدة الترابية.
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إذن انتقلنا من 120 شاب إلى 560 شاب اللي غيستافدوا أساسا من 
التكوين ملدة أسبوع وفيه الوحدة الترابية.

كذلك احنا باإلضافة عندنا مخيمات اللي موجهة لليافعين، واللي 
كنظموها في الصيف واللي تيستافدوا مئات الشباب من اليافعين اللي 
جايين من املهجر، مغاربة العالم، واللي كتكون فيها طرق بيداغوجية 
تربوية، كذلك اإلحساس باملسؤولية الوطنية من خالل واحد العمل 

بيداغوجي تربوي هام ومفيد.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

الكلمة ألحد السادة املستشارين للتعقيب.

املستش ر السيد عشد الكأ م الهمس:

بكأا السيد الأئيس.

السيد الوز أ،

تنعرفوا  احنا  مزايدات سياسية،  تحتاجش  ما  الوطنية  القضية 
أنه األطر والكفاءات املغربية في الخارج هم معبئين دائما وراء صاحب 
الدور  نشوفو  فبغينا  وحفظه،  هللا  نصره  السادس  محمد  الجاللة 

ديالكم كوزارة للدعم املعنوي لهؤالء.

هل هناك إحصائيات أوال لدى وزارتكم لهاذ النوع من الكفاءات 
واألطر؟ ما بقاش ذاك العامل بالخارج اآلن مجرد ذاك اللي تيشتغل 
في املعامل، أصبح اآلن يسير الشأن املحلي، أصبح مسؤوال في املحاماة، 
مسؤوال في التعليم، مسؤوال في املستشفيات، مسؤوال في مجموعة من 

املراكز اللي هي مهمة على الصعيد الدولي، هل هناك إحصاء؟

أريد هذا الجواب، السيد الوزير، وكذلك مدى مواكبة وزارتكم 
لهؤالء؟ ألن ملي تم�ضي بزيارات ميدانية، بحكم التجربة اللي تنمارسوا 
الديبلواسية املوازية تنحسوا عندهم شوية ديال اإلحباط، ما كانش 
تيخدموا  كفاءات  أطر،  هؤالء،  مع  الحكومة  ديال  التجاوب  واحد 
بصمت، ولكن ما كاينش واحد الدعم معنوي، واحد االلتفاتة ديال 
لهاذو، ما محتاجينش راه وطنهم هذاك، ولكن على األقل  الحكومة 

واحد االلتفات.

على سبيل املثال، السيد الوزير، احنا تنلقاو، هذا تيهمك أنت وتيهم 
وزير الخارجية ومجموعة من القطاعات املعنية باألمر، ملي تتم�ضي 
للدول االسكندنافية، الدانمارك، النرويج والسويد تتلقى واحد الخلل 
ديال  الدبلوماسية هناك، هناك خلل، ولكن هناك مجهود جبار  في 
املجتمع املدني وديال املنتديات ديال االستثمار وديال الكفاءات واألطر، 
كيفاش  أنتما  املعطيات  أعطيونا  ولكن  وبلجيكا،  هولندا  في  كذلك 

تتواكبو هاذ الناس؟

هناك اآلن الدول اللي هي منافسة، وتنقول ألعداء الوطن دايرة 
تنسيقيات على الصعيد، أشنو درنا احنايا ننطلقوا منا من البرملان، 
أش من تنسيقيات، فعال تنقوموا احنا كبرملان بالدبلوماسية املوازية، 
ولكن أشمن تنسيقيات عندنا في الدول؟ جمعنا هاذ األطر في كل دولة في 
فرنسا، في بلجيكا، هولندا والدانمرك وكذلك في الدول العربية وحطينا، 

هاذو تنسيقيات اللي تيشتاغلو معنا وتندعمهم وتنواكبهم.

اخترنا جمعيات املجتمع املدني، اآلن عندي جمعيات املجتمع املدني 
اللي بغاوا يديروا ندوات كبرى، ولكن ما كاينش اللي غيتجاوب معهم، 
وكذلك هناك في الدول االسكندينافية املجتمع بغى يخلق واحد الفضاء 

اللي تيجمع فيه الجالية...

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد املستش ر.

الكلمة للسيدة الوزير في إطار الرد على التعقيب.

السيد الوز أ املنتدب لدى وز أ الشؤو3 الخ رجية والتع و3 
الدولي املكلف ب ملغ ربة املقيمي3 ب لخ رج وبؤو3 الهجأة:

أنا صعيب نعقب في أقل من 3 دقائق، لكن أعتقد السيد املستشار 
ما متبعناش، عاد نظمنا مؤخرا شبكات الكفاءات في قطاع املحاماة، 
واللي كان بالفعل جمعنا 85 محامي اللي تيمارس بــ 22 لغة، مهنتهم 
املحاماة في الخارج واللي كانت الوحدة الترابية، عاد نظمنا الكفاءات 
األملانية في أملانيا ما تبعتيناش، عاد نظمنا الكفاءات اللي عايشة في 

اإلمارات.

احنا عندنا برنامج مسطر، إلى عندك �ضي حالة خاصة عرضها، 
عندنا ما يكفي من اإلحصائيات ونشتغل بتوجه علمي مضبوط، عندنا 
7300 طبيب مغربي تيمارس في الخارج، عندنا .. ، عندنا ما يكفي من كل 

اإلمكانيات، احنا تنشتغلو في إطار التعبئة.

لكن تجي وتقول ما كاين والو صعيبة، وإنك إما ما متبعناش أو ما 
بأنه  بالفعل  أنا  اللحظة هاذي، فبالتالي تنقول لك  عايش معنا هاذ 
املغاربة، لكن كاين اشتغال  يهم كل  الترابية هي شأن وطني  الوحدة 
جدي، اشتغال إستراتيجي، اشتغال عميق بآليات متميزة، إلى عندك 
�ضي حالة خاصة ما تسقطهاش على جميع الحاالت، وإال غادي نكونو، 
إلى كان تيشوفونا دابا مغاربة العالم يقولوا أودي ما كان والو، في حين 

احنا باقي تنشتغلو ونتبع هاذ ال�ضي جيدا.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ، الأس لة وصلت.

نشكرك السيد الوزير على مساهمتك معنا في هذه الجلسة، وأشكر 
الجميع على املساهمة في هذه الجلسة، جلسة األسئلة الشفهية.

ونأفع هذه الجلسة.
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الت ر خ: الثالثاء 07 شعبان 1439هـ )24 أبريل 2018م(.

الأئ سة: املستشار السيد عبد اإلاله الحلوطي، الخليفة الثاني لرئيس 
املجلس.

التوقيت: ثالث وعشرون دقيقة، إبتداء من الساعة الرابعة والدقيقة 
األربعين مساء.

جدول األعم ل: الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 84.13 
يق�ضي بإحداث مؤسسة األعمال االجتماعية لألشغال العمومية.

املستش ر السيد عشد اإلله الحلوطي، رئيس الجلسة:

بسم هللا الأحمن الأحيم، والصالة والسالم على موالن  رسول هللا.

رعلن عن افتت ح الجلسة التشأيعية.

الس دة الوزراء،

السيدات والس دة املستش رو3 املحترمو3،

يخصص املجلس هذه الجلسة للدراسة والتصويت على مشروع 
االجتماعية  األعمال  مؤسسة  بإحداث  يق�ضي   84.13 رقم  قانون 
لألشغال العمومية، واملودع لدى مكتب املجلس من لدن السيد رئيس 

الحكومة.

الكلمة للحكومة لتقديم مشروع القانون.

السيد عشد الق در عم رة، وز أ التجهيز والنق0 واللوجيستيك 
وامل ء:

بسم هللا الأحمن الأحيم والصالة والسالم على موالن  رسول هللا 
وعلى آله وصحشه.

السيد الأئيس،

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

هاذ املشروع الذي تفضلتم باإلعالن عنه، السيد الرئيس، يندرج في 
إطار املجهودات التي ما فتئت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء 
تبذلها من أجل تحسين الخدمات االجتماعية التي تقدمها ملوظفيها، 
عبر مؤسسة األعمال االجتماعية لألشغال العمومية، وذلك من خالل 
إحداث إطار قانوني يمكن من تطوير هياكل هذه األخيرة وتفعيل مبادئ 
تطلعات  ليواكب  أدائها  وتحسين  تسييرها  نظم  في  الجيدة  الحكامة 

املنخرطين.

األعمال  مؤسسة  املستشارين،  والسادة  السيدات  لإلشارة، 
االجتماعية لألشغال العمومية أنشئت سنة 1982، طبقا ملقتضيات 
الظهير الشريف ديال 15 نونبر 1958 لتجسيد وتعزيز روح التعاون بين 

مختلف املوظفين واألعوان العاملين بمصالح الوزارة، وذلك من خالل 
املنفعة  على  حصلت  وقد  االجتماعية،  شؤونهم  بمختلف  االهتمام 

العامة سنة 1990.

منذ ذلك الحين عرفت هذه املؤسسة تطورا على املستوى الهيكلي 
وعلى صعيد الخدمات التي تقدم للمنخرطين، ونسجل اآلن أنه كاين 
واحد العدد ديال املنجزات، توفير السكن ملا يقارب من 5000 منخرط، 
استفادة املنخرطين من التأمين الصحي التكميلي للنظام التعاضدي 
والتأمين على الحياة والعجز الشامل، وتأمين النقل الطبي االستعجالي 
واإلسعاف التقني واالستفادة كذلك من التقاعد التكميلي )أكثر من 
16000 منخرط(، التعاقد مع أطباء في جميع االختصاصات على الصعيد 
الوطني )77 طبيب متعاقد(، القيام كذلك بحمالت طبية وتحسيسية 
وتقديم مساعدات  )11000 مستفيد سنويا(،  الوطني  الصعيد  على 
ومنح للموظفين ذوي الساللم الدنيا، بمناسبة شهر رمضان، الدخول 
املدر�ضي، تمدرس األيتام، التفوق الدرا�ضي، تعزية في وفاة الوالدين، ثم 
الحج، تقديم سلفات بدون فوائد لفائدة املنخرطين، تنظيم رحالت 
وأنشطة ذات طابع ترفيهي واجتماعي على مستوى مخيمات األطفال 
واالصطياف العائلي وتكريم املتقاعدين ورحالت العمرة، وكذا إبرام 

اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مؤسسات عمومية وطنية ودولية.

ومن أجل االستجابة لحاجيات وتطلعات املنخرطين، تعمل أجهزة 
املؤسسة حاليا على إعداد إستراتيجية عشرية، ترتكز باألساس على 
تجويد وترشيد الخدمات التي تقدمها، وضع وتحيين مواثيق ومساطر 
االستفادة من الخدمات، وتعزيز التواصل مع املنخرطين، تفعيل دور 
الضعيفة  بالشرائح  واالهتمام  الجهوية،  واملجالس  املحلية  الفروع 
واملتوسطة من منخرطين، وذلك بتوجيه العديد من الخدمات وأقلمتها 

لصالح هذه الفئات.

الذاكرة  الثقافي والريا�ضي والترفيهي وإحياء  باملجال  ثم االهتمام 
الجماعية لألشغال العمومية وترسيخ روح االنتماء، وخاصة بالنسبة 

للمنخرطين الشباب.

هو  املستشارين،  والسادة  السيدات  يديكم،  بين  الذي  املشروع 
مشروع قانون يتكون من 21 مادة متضمنة في 5 أبواب، وقد نوقش 
في اللجنة املوقرة، وأدخلت عليه عدد من التعديالت من طرف فرق 

األغلبية وفرق املعارضة.

أود بهذه املناسبة أن أتقدم بالشكر إلى جميع السيدات والسادة 
والبنيات  الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة  أعضاء  املستشارين 
البناءة في إخراج هذا  األساسية على االهتمام، أوال، وعلى املشاركة 
املشروع بهذه الصيغة املقدمة إليكم اليوم، كما أنوه باملجهودات التي 
بذلتها جميع الفرق وبالروح اإليجابية التي طبعت النقاش، والتي أغنت 
املشروع، الذي سيكون له ال محالة وقع إيجابي إن شاء هللا على نفوس 

املوظفين واملنخرطين، وسيرقى بعمل املؤسسة إلى املستوى املنشود.
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والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

الكلمة ملقرر لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية 

لتقديم تقرير اللجنة. إذن وزع التقرير.

أفتح باب املناقشة، نعم؟ إذن املداخلة ديال الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية سيقدمه كتابة، فريق األصالة واملعاصرة سيقدمه 

كتابة، فريق العدالة والتنمية سيقدمه كتابة، الفريق الحركي كذلك، 

فريق التجمع الوطني لألحرار كذلك كتابة، االتحاد العام ملقاوالت املغرب، 

الفريق الدستوري  الفريق االشتراكي، فريق االتحاد املغربي للشغل، 

الديمقراطي االجتماعي، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 

كذلك سيقدم كتابة، مجموعة العمل التقدمي كذلك.

إذن، نمر إلى التصويت على مواد املشروع.

أطرح املادة األولى كما عدلتها اللجنة:

املوافقون: إجماع.

املادة الثانية كما عدلتها اللجنة: إجماع.

املادة الثالثة كما عدلتها اللجنة: إجماع.

املادة الرابعة كما أضافتها اللجنة: إجماع.

املادة 5 عدلتها اللجنة، وورد بشأنها تعديل من الفريق االستقاللي 

قبل   ،4 رقم  تحمل  كانت  املادة  هذه  أن  ونشير  والتعادلية،  للوحدة 

إضافة اللجنة ملادة جديدة وإعادة ترتيب مواد هذا النص، إذن فهي 

ستقدم على أساس أنها تعديل في املادة 5، تفضل الفريق االستقاللي.

املستش رة السيدة خديجة الزومي:

بكأا السيد الأئيس.

نحن نود تعديل هذه املادة لتسهيل تمليك السكن لفائدة املنخرطين 

ومساعدتهم وتقديم العون لهم عن طريق إحداث تعاونيات ووداديات 

سكنية واملساعدة على تأسيسها وتمويلها في إطار اتفاقيات، ونضيف 

لألعوان  استرجاعها  طريقة  تحدد  التسبيقات،  منح  جديدة  فقرة 

الراغبين في اقتناء بناء أو شراء مسكن، وهذا كان تيتعطى للمسؤولين 

في وزارة التجهيز، كان كيتعطى لهم تسيبقات وتسبيقات كبيرة، إذن أوال 

عالش غادي نتراجعو على مكتسب وعالش غادي نتراجعو على الفئة 

التي من األجدى أن تستفيد من األعمال االجتماعية وهي أن تحصل على 

تسبيقات طبعا بفوائد منخفضة أو بدون فوائد، املهم أن تكون هناك 

تسبيقات إلعانة ذوي الدخل املحدود للولوج إلى السكن الالئق.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيدة املستش رة.

الكلمة للحكومة.

السيد وز أ التجهيز والنق0 واللوجيستيك وامل ء:

السيد الأئيس،

نوقش  مشكورا  االستقاللي  الفريق  به  تقدم  اللي  التعديل  هذا 
باستفاضة في اللجنة. أوال في الشق ديالو األول احنا كنعتبرو أن هناك 
هذا املعنى متضمن في البند األول ديال املادة 5، تسهيل تمليك السكن 
لفائدة املنخرطين ومساعدتهم وتقديم العون لهم، سواء عن طريق 
إنجاز مشاريع سكنية بصفة مباشرة أو عن طريق الشراكة واملساعدة 

على إحداث تعاونيات وتأطيرهم بهذا الخصوص.

هاذ القضية املالية هي مرتبطة كذلك بالشق الثاني ديال التعديل 
طريقة  تحدد  تسبيقات  بمنح  االستقاللي  الفريق  فيه  تيطالب  اللي 

استرجاعها لألعوان الراغبين في اقتناء أو بناء سكن.

مؤسسة  هذه  أوال  املسألة،  لواحد  أشارت  املستشارة  السيدة 
ستؤسس بمقت�ضى قانون، والحرص ديال وزارة التجهيز والنقل مقدمة 
املشروع على أن هاذ املؤسسة يكون عندها التوازن املالي ديالها، وجاء 
فيها  اللي وقعت  املمارسات  ليقطع مع عدد من  القانون كذلك  هذا 
تجاوزات واللي كانت محط واحد العدد ديال املالحظات ديال املجلس 
األعلى للحسابات، علما بأنه اإلمكانية ديال طلب بعض التسبيقات 
لحاالت معينة مخصوص بها األعوان والطبقات الضعيفة أو املتواضعة، 

هذا مكفول بمقت�ضى القانون.

شكرا السيد الرئيس.

وبالتالي التعديل مرفوض السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

إذن، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون على التعديل= 27؛

املعارضون= 22؛

املمتنعون عن التصويت: ال أحد.

إذن، أعرض املادة الخامسة للتصويت:

املوافقون على املادة كما عدلت= 27؛

املعارضون= 22؛

املمتنعون= 0.

أعرض املادة السادسة كما عدلتها اللجنة: إجماع.
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املادة السابعة كما عدلتها اللجنة.

األول  تعديالن،  بشأنها  وورد  اللجنة  عدلتها  كما  الثامنة  املادة 
مجموعة  من  والثاني  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبالطبع هاذ املادة كانت مرقمة رقم 

7 ومن بعد الترتيب أصبح رقمها 8.

الكلمة ملقدمي التعديل األول من الفريق االستقاللي.

املستش رة السيدة خديجة الزومي:

إذن، في هذه املادة، السيد الرئيس، السيد الوزير، نحن نحاول أن 
نعدل املقترح الذي جاءت به الحكومة، وهو "يعهد إلى مجلس التوجيه 
بتحديد  املتعلقة  الفقرة  حذف  نزيدو  بغينا  التالية:"  املهم  والتتبع 
ما  إذن  منظم،  قانون  كاين  منظم،  قانون  هناك  دام  ما  الصفقات 

عندناش نديروه هنايا.

نالت  املؤسسة، حيث  بمراقبة  املتعلقة   10 الفقرة  ثانيا، حذف 
املؤسسة تتم مراقبتها من طرف املفتشية العامة للمالية، إضافة مادة 
جديدة 8 مكرر "تكون مهام لجنة التوجيه واملراقبة مجانية مع الدعوة 
إلى االستفادة من موظفي وأطر الوزارة الذين يوجدون في حالة القيام 

بوظيفة".

تعديل الفقرة .. الحالة بالوظيفة.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للحكومة.

نعم؟ احنا عندنا.. املادة 7 قلنا هي اللي اسميتها املادة 8. عندكم في 
التعديل املوضوع حول املنظمات النقابية األكثر تمثيلية.

املادة 7 عدلتها اللجنة. كنقول دائما بأنه وقع تغيير، وقع تغيير في 
الترتيب. املادة اللي كتكلموا فيها على النقابات هي أصبحت املادة 8 ما�ضي 
املادة 7، هي املادة 8، ال قلتها، قلتها ألنه كانت عندكم مادة مكررة حيدوا 
املادة املكررة وداروا إعادة الترتيب. هاذي إعادة الترتيب أصبحت اآلن 

املادة 8 هي املادة 7.

املستش رة السيدة خديجة الزومي:

عندنا تعديل في املادة 7 القديمة 8 الجديدة. إذن احنا نريد أن نقول 
بأن ذاك االنتخابات اللي غادي تدير وتاخذ منها 6، كنقولو خاص تكون 
النقابات األكثر تمثيلية ألن هذه النقابات األكثر تمثيلية راه تم االنتخاب 
عليها، وراها كاينة موجودة، وعالش غادي نديرو احنا انتخابات أخرى 
نديرو  وكنوليو  ال�ضي  وذاك  التقاعد  صندوق  في  كيوقع  اللي  بحال 

التصويت في قلب تصويت.

نحن نقول بأن املمثلين الحقيقيين والشرعيين الديمقراطيين في 
تكريس العمليات االنتخابية وهو النقابات األكثر تمثيلية، وبالتالي 6 

يعينهم السيد الوزير و6 من النقابات األكثر تمثيلية فقط، 12.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا.

الكلمة للحكومة.

السيد وز أ التجهيز والنق0 واللوجيستيك وامل ء:

السيد الأئيس،

هذا املوضوع كذلك نوقش، وأنا شرحت للسادة أعضاء اللجنة 
أنه أوال هو أصبح مجلس ديال التوجيه واملراقبة، راعينا فيه التوازن 
بالنسبة للمنخرطين النشيطين واملتقاعدين فاألعضاء ديالهم سيتم 
النقابات ألنها  بأنه هذا االنتخاب عادة تحضر فيه  انتخابهم، وقلت 
تعينها  التي  األخرى  واألطراف  مباشر  مفتوح  انتخاب  فهو  متواجدة، 
كاين الرئيس اللي هو الوزير، واحنا تكلمنا على هذا املوضوع وأهميته 
ديال  الضمان  تيعطيها  ألن  االجتماعية  األعمال  ملؤسسات  بالنسبة 
انخراط اإلدارة، وكاين ممثل ديال وزارة املالية باش نضمنو أن وزارة 
املالية تكون مسايرة للمؤسسة، ف 6 ديال األعضاء كلهم سيكونون 

منتخبين باالقتراع املباشر.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيد الوز أ.

أعرض التعديل األول.. تفضل، تفضل.

املستش ر السيد عشد العز ز بنعزوز:

نعتقد أن هناك نفس التعديل في نفس املادة بنفس املضمون من 
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

السيد رئيس الجلسة:

التعديل  كندوزو  ولكن  املوضوع  نفس  منفصلين،  التعديلين  ال، 
األول للتصويت، ومن بعد نمشيو للتعديل الثاني. ما فيه مشكل.

املستش ر السيد عشد العز ز بنعزوز:

أطلب، السيد الرئيس، 5 دقائق للتشاور.

السيد رئيس الجلسة:

ال، كان ممكن قبل من التشاور، كان ممكن يتقدم الفريقين بجوج 
كان ممكن يتقدموا بتعديل واحد، أما وأنه تقدموا بتعديلين اثنين، 
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وليس  محترم،  لفريق  الثاني  والتعديل  محترم  لفريق  األول  التعديل 
تعديال من طرف فريقين، هذا هو السبب.

إذن املوافقون.

أعرض التعديل األول للتصويت، املوافقون.

دزنا للتصويت، دزنا للتصويت، ما كناقشوش.

املوافقون= 31؛

املعارضون= 10؛

املمتنعون= 14.

الكلمة ملقدمي التعديل الثاني، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل.

املستش ر السيد مش رك الص دي:

التعديل اللي تقدم به الفريق املحترم الفريق االستقاللي، وبالتالي 
تنسحبوه ما دام أنه املجلس وافق عليه.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

إذن التعديل الثاني سحب.

أعرض املادة 8 للتصويت كما عدلت:

املوافقون= 31؛

املعارضون= 10؛

املمتنعون= 14.

املادة 9 كما عدلتها اللجنة: اإلجماع.

املادة 10 كما عدلتها اللجنة: إجماع.

املادة 11 كما عدلتها اللجنة: إجماع.

املادة 12 كما عدلتها اللجنة: إجماع.

الفريق  من  تعديل  بشأنها  وورد  اللجنة،  عدلتها  كما   13 املادة 
كانت  املادة  هاذ  بأن  دائما  وبالطبع  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي 
تحمل رقم 12 من قبل، قبل إضافة اللجنة ملادة جديدة وإعادة ترتيب 

املواد، الكلمة ملقدمي التعديل.

املستش رة السيدة خديجة الزومي:

السيد الأئيس،

في إطار إرساء الحكامة، تنقولو دائما خاص لجن للتسيير املالي في 
إطار الشفافية وفي إطار ما نطمح إليه جميعا، لذا نقترح بأنه "تساعد 

 إدارية تضم كاتبا عاما من بين أطر 
ٌ
مدير املؤسسة في إنجاز مهامه لجنة

الوزارة، الذين يوجدون في حالة القيام بالوظيفة، ومسؤوال ماليا تحدد 
مهامه في إطار مسك حسابات املؤسسة وإعداد جميع الوثائق املالية 
واملحاسباتية والعمل على حفظها، وكذا إعداد التقرير املالي والسنوي"

وهنا نريد فقط أوال إرساء الحكامة، كما قلت، وكذلك اإلشراك، 
ديال  الدستور  في  كبير  الطرف  واحد  هو  واإلشراك  التشاركية  وهذا 

اإلشراك واملشاركة في هذه األشياء.

وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

بكأا السيدة املستش رة.

الكلمة للحكومة.

السيد وز أ التجهيز والنق0 واللوجيستيك وامل ء:

السيد الأئيس،

كما وضحت للفريق االستقاللي، احنا تنتكلمو على لجنة إدارية، 
املادة 13 تتقول تضم على الخصوص كاتبا عاما ومسؤوال ماليا تعينهم 
السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز والنقل. ما يطلبه الفريق االستقاللي، 
ألن هاذي مؤسسة ستكون عندها الشخصية االعتبارية واالستقالل 
ديالها، وهذا تيدخل في صميم ما هو مرتبط بالسلطة التنفيذية، واش 
تعطي تلحق أو ما تلحقش، ألن التعديل ديال الفريق االستقاللي يفرض 
على وزارة التجهيز والنقل، كما جاء في التعديل، كاتبا عاما من بين أطر 
الوزارة، وهذا ال يدخل ضمن الصالحيات ديال املؤسسة التشريعية 

فيما يتعلق بهذا املجال التنفيذي.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

إذن التعديل مقبول أو ال مرفوض؟

السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء:

ال، مرفوض.

السيد رئيس الجلسة:

إذن البد من تذكير ذلك، إذن التعديل مرفوض من طرف الحكومة.

أعرض التعديل للتصويت.

املوافقون على التعديل= 28؛

املعارضون لهذا التعديل= 26؛

املمتنعون= 3.
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وبذلك كنعرض املادة الثالثة للتصويت كما عدلت:

املوافقون= 28؛

املعارضون= 26؛

املمتنعون= 3.

املادة 14 كما عدلتها اللجنة: إجماع.

املادة 15 كما أضافتها اللجنة: إجماع.

املادة 16: إجماع.

املادة 17: إجماع.

املادة 18 كما عدلتها اللجنة: إجماع.

املادة 19: إجماع.

املادة 20 كما عدلتها اللجنة إجماع.

أعرض املشروع برمته للتصويت:

املوافقون .. مشروع القانون كما عدل، فعال.

أعرض املشروع برمته للتصويت: إجماع.

إذن، وافق مجلس املستش ر ن على مشأوع ق نو3 84.13 يق�سي 
بإحداث مؤسسة األعم ل االجتم عية لألبغ ل العمومية كم  عدل.

وشكرا للجميع.

ورفعت الجلسة.

امللحـــــق: املداخالت املكتوبة املسلمة لأئ سة الجلسة

 - مداخلة الفأ ق االستقاللي للوحدة والتع دلية:

بسم هللا الأحمن الأحيم.

السيد الأئيس املحترم،

السيد الوز أ املحترم،

الس دة املستش رو3 املحترمو3،

إن الفريق االستقاللي بمجلس املستشارين وهو يناقش هذا املشروع 
قانون، الذي يكت�ضي أهمية خاصة، نظرا لبعده االجتماعي يعتبر أن 
األعمال االجتماعية بكافة القطاعات الوزارية مؤسسة تحظى وتتسم 
بأهمية خاصة داخل دائرة اهتماماته، ال�ضيء الذي حذا به، ليتقدم 
بجملة من التعديالت الرامية إلى تجويد املشروع حيث قبلت الحكومة 
أربعة منها، كلها )التعديالت( ترمي إلى جعل مؤسسة األعمال االجتماعية 

في مستوى تطلعات كل املوظفات واملوظفين والرقي بحكامة تدبيرها.

السيد الأئيس املحترم،

السيد الوز أ املحترم،

الس دة املستش رو3 املحترمو3،

إن الخدمات االجتماعية التي تضطلع بها الوزارة والحكومة معا، 
يجب أن تكون نتيجة حوار اجتماعي جاد ومسؤول وذلك عن طريق 
التي  االختالالت  من  بهدف حل جملة  االجتماعيين،  الفرقاء  إشراك 
وتحسين  األجور  من  الرفع  مقدمتها  وفي  الشغيلة،  الطبقة  تعيشها 
أنسب  لتوفير  وانشغاالتهم  بهمومهم  واالهتمام  املوظفين،  وضعية 

الشروط والظروف للعمل والعطاء.

إننا، في الفريق االستقاللي، ندعو وبإلحاح إلى ضرورة إيالء الجانب 
االجتماعي ما يستحقه من عناية وذلك خدمة للموظف، مع ضرورة 
تقوية العمل السيا�ضي والنقابي في بالدنا خدمة لالستقرار، واحترام 
وممثلي  العمال  مناديب  انتخابات  عن  املنبثقة  النقابية  التمثيلية 
املستخدمين واملوظفين، وذلك تكريسا ملبدأ الديمقراطية والشفافية 
املنصوص عليهما دستوريا، كما ندعو كذلك في الفريق االستقاللي إلى 
إخضاع املؤسسات االجتماعية إلى آلية املراقبة واملحاسبة والحرص 
في  والنزاهة  والشفافية  الحكامة  بتفعيل ضوابط  ملتزمة  على جعلها 
التدبير والتسيير اإلداري واملالي، وربط املسؤولية باملحاسبة ملحاربة كل 

االختالالت التي تعرفها بعض جمعيات األعمال االجتماعية.

كما نشدد في الفريق االستقاللي على ضرورة توسيع دائرة الخدمات 
االجتماعية لتشمل كافة املوظفين، بمن فيهم املتقاعدين، وذلك اعترافا 

بما أسدوه لوطنهم من جليل األعمال.

السيد الأئيس املحترم،

السيد الوز أ املحترم،

الس دة املستش رو3 املحترمو3،

إن الفريق االستقاللي يؤكد أن مؤسسة األعمال االجتماعية تأتي 
في إطار القضاء على التدبير االرتجالي لهذا املجال، وتقوية الدور الذي 
تضطلع به من أجل توفير خدمات السكن الالئق والصحة والتأمين 

وتطوير الجانب الثقافي للموظفين وخصوصا ذوي الدخل املحدود.

3- مداخلة فأ ق األص لة واملع صأة:

السيد الأئيس املحترم،

بمجلس  واملعاصرة  األصالة  فريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
يق�ضي   84.13 رقم  قانون  مشروع  مضامين  ملناقشة  املستشارين 

بإحداث مؤسسة األعمال االجتماعية لألشغال العمومية.

واسمحوا لي بداية أن أعبر لكم عن اعتزازنا بالروح اإليجابية التي 
التعديالت  والتفاعل مع مجموع  املوقرة  اللجنة  طبعت أشغال هذه 
املقدمة من قبل كل الفرق واملجموعات البرملانية والتي كانت تهدف 
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جميعها إلى إغناء وتجويد هذا املشروع قانون املعروض على أنظارنا 
اليوم.

إننا اليوم، السيد الرئيس املحترم، أمام مرحلة جديدة في تعزيز 
الخدمات االجتماعية املقدمة ألطر وموظفي اإلدارات العمومية ومن 
بينهم موظفي قطاع األشغال العمومية بهدف الرقي بحكامة تدبيرها 
وتمتيع مؤسسة األعمال االجتماعية لألشغال العمومية بالشخصية 
باقي  وإداري على غرار  مالي  استقالل  يعنيه ذلك من  ما  مع  املعنوية 

املؤسسات االجتماعية بقطاعات وزارية مماثلة.

فبقدر تثميننا ملضامين هذا املشروع الذي يأتي في سياق تجويد 
الخدمات االجتماعية، بقدر ما نعيب تغييب الديمقراطية التمثيلية 
من خالل إقرار مبدأ التعيين في هياكل املؤسسة عوض تفعيل آليات 
االنتخاب تعزيزا للشفافية وإعماال ملبادئ الديمقراطية في هذا القطاع.

نأمل، السيد الرئيس املحترم، أن يعمل هذا املشروع قانون على 
تجويد الخدمات والرقي بتدبير الشأن العام االجتماعي لعموم املوظفين 
املنتسبين للقطاع، وأن يرقى النتظاراتهم كما ندعو الوزارة إلى ضرورة 
لكل  املقدمة  للخدمات  تقريبا  املؤسسة  لهذه  جهوية  فروع  إحداث 

املنتسبين لهذا القطاع.

نصوت  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  فإننا  االعتبارات  هذه  لكل 
مؤسسة  بإحداث  يق�ضي   84.13 رقم  قانون  مشروع  على  باإليجاب 

األعمال االجتماعية لألشغال العمومية.

3- مداخلة فأ ق العدالة والتنمية:

بسم هللا الأحم 3 الأحيم

السيد الأئيس املحترم،

الس دة الوزراء املحترمو3،

الس دة والسيدات املستش رو3 املحترمو3،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس 
املستشارين بالجلسة العامة للتصويت على مشروع قانون رقم 84.13 
العمومية،  لألشغال  االجتماعية  األعمال  مؤسسة  بإحداث  املتعلق 
املقتضيات  بخصوص  فريقنا  موقف  فيها  نستعرض  مناسبة  وهي 
واألحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون، وذلك لألهمية التي تميزه، 
باعتباره يرتبط بتنظيم مؤسسة حيوية بالنسبة لشريحة واسعة من 
موظفي عدد من القطاعات الهامة ممثلة في قطاعات النقل والتجهيز 

واللوجستيك واملاء.

االرتقاء  إلى  والرامي  بصدده  نحن  الذي  القانون  مشروع  إن 
بالجمعيات العاملة بالقطاع إلى مؤسسة تتمتع بالشخصية االعتبارية 
واالستقالل املالي مع تدقيق وتطوير آليات اشتغالها وتوسيع الخدمات 
التي تقدمها، وكذا توسيع قاعدة املشمولين بخدماتها، ملن شأنه أن 
بالبعد  للنهوض  به  تضطلع  الذي  الهام  بالدور  شك،  بدون  يرتقي، 

االجتماعي بالقطاعات املعنية وتجاوز النقائص التي تعتريه.

يهدف هذا املشروع، إذن، إلى إحداث وتدبير وتنمية كل املشاريع 
الهادفة إلى إنجاز أعمال ذات طابع اجتماعي لفائدة موظفي وأعوان 
ستقدمها  التي  الخدمات  أهم  بين  ومن  املعني،  الحكومي  القطاع 

املؤسسة:

وتقديم  ومساعدتهم  املنخرطين  لفائدة  السكن  تمليك  تسهيل   -
العون لهم سواء عن طريق إنجاز مشاريع سكنية بصفة مباشرة أو 
عن طريق الشراكة أو املساعدة على إحداث تعاونيات وتأطيرها بهذا 

الخصوص؛

لفائدة  واالجتماعية  الطبية  والتغطية  الحماية  في  املساهمة   -
املنخرطين؛

- إحداث منشآت ذات صبغة اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية 
ومراكز اصطياف ومخيمات لقضاء العطل لفائدة املنخرطين وعائالتهم؛

- تقديم الدعم املالي للراغبين في القيام بمناسك الحج؛

- منح قروض اجتماعية وإعانات مادية أو عينية بصفة استثنائية 
لتلبية حاجيات مستعجلة وطارئة للمنخرطين وعائالتهم وفق ضوابط 

تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة.

وغيرها من الخدمات التي يفترض باملؤسسة القيام بها على أكمل 
الشفافية  من  إطار  في  املعنيين  وانتظارات  طموحات  لتلبية  وجه 

واملصداقية والحكامة الجيدة.

ونجدد التأكيد على أن تحقيق هذه األهداف لن يتأتى إال من خالل 
مقتضيات قانونية وتنظيمية جديدة، تعيد االعتبار للعمل االجتماعي، 
املوظف،  ومردودية  إنتاجية  من  الرفع  في  أسا�ضي  دور  من  يلعبه  ملا 
الركيزة  هو  الذي  واالجتماعي  النف�ضي  االستقرار  تحقيق  في  واإلسهام 

األساسية في التحفيز والتشجيع على مزيد من العطاء.

وعلى هذا األساس، استأثر هذا املشروع باهتمام فريقنا الذي كان 
له إسهام مقدر في مناقشة مقتضياته، وذلك بغية تحسين وتجويد 
مقتضياته والوقوف على آليات اشتغال املؤسسة. ومن هذا املنطلق، 
عمد فريقنا بمعية فرق ومجموعة األغلبية إلى اقتراح مجموعة من 
مشروع  مقتضيات  تجويد  شأنها  من  التي  واملالحظات  التعديالت 

القانون. وقد تم اعتماد عدد منها من قبيل:

األمر  يتعلق  املؤسسة.  خدمات  من  املستفيدة  الفئة  تحديد   -
بمستخدمي املؤسسات العمومية املوضوعة تحت وصاية وزارة التجهيز 
والنقل واللوجيستيك واملاء وكذا أزواجهم وأبنائهم في حالة انضمام 
للمؤسسة  املؤسسات  لهذه  التابعة  االجتماعية  األعمال  جمعيات 
بطلب من هذه الجمعيات أو من خالل إبرام اتفاقيات خاصة بين هذه 

الجمعيات واملؤسسة؛
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أنشطة  تنظيم  على  املؤسسة  إلى  املسندة  األعمال  في  التأكيد   -
لفائدة  وتواصلية  وإعالمية  ورياضية  وترفيهية  وثقافية  اجتماعية 

املنخرطين؛

 4 املادة  في  إليها  املسندة  باألعمال  القيام  عند  املؤسسة  تقيد   -
بضوابط وشروط تحدد في نظامها الداخلي؛

- تغيير اسم أحد أهم أجهزة املؤسسة من "مجلس التوجيه والتتبع" 
إلى "مجلس التوجيه واملراقبة" على اعتبار أن املراقبة هي أهم مهمة 
يجب أن يضطلع بها هذا الجهاز، مع ضمان تمثيلية وزارة االقتصاد 

واملالية وإسناد رئاسته إلى الوزير املكلف بالقطاع؛

- اإلشارة إلى حالة فقدان العضوية باملجلس وطريقة التعويض؛

- توقيع محاضر اجتماعات املجلس من طرف رئيسه إلى جانب باقي 
األعضاء؛

- تعزيز مهام رئيس املجلس بالقيام باقتراح جدول أعمال اجتماعات 
مجلس التوجيه واملراقبة واقتراح مشاريع االتفاقيات املزمع إبرامها من 

طرف املؤسسة على مجلس التوجيه واملراقبة؛

الغرامات  بتخصيص نسبة من حصيلة  املؤسسة  تعزيز موارد   -
املترتبة عن املخالفات في مجال السير التي يتم معاينتها من طرف أعوان 
املراقبة التابعين لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، تحدد بقرار 
مشترك بين وزير االقتصاد واملالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 
مجلس  طرف  من  عليها  املصادق  االقتراضات  مداخيل  وكذا  واملاء، 

التوجيه واملراقبة؛

متعدد  برنامج  أو  سنوي  عمل  برنامج  بوضع  املؤسسة  التزام   -
منخرطيها  لفائدة  إنجازها  املراد  واألنشطة  املشاريع  يحدد  السنوات 

والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار املوارد املتوفرة؛

واألصول  واملنقوالت  للعقارات  املؤسسة  إلى  التلقائي  النقل   -
األعمال  جمعيات  إشارة  رهن  واملوضوعة  الدولة  سواء  تملكها  التي 
العمومية  األشغال  ونادي  العمومية،  لألشغال  الخاصة  االجتماعية 
وكذا املوضوعة رهن إشارة جمعيات األعمال االجتماعية للمؤسسات 
العمومية املنضمة للمؤسسة أو التي تملكها هذه األخيرة، مع إعفاء 

عملية نقل هذه العقارات من رسوم التسجيل والتحفيظ؛

- حلول املؤسسة محل الجمعيات السالفة الذكر في استخالص كافة 
املستحقات الناجمة عن التسبيقات واملتأخرات املتعلقة بالسلفات؛

- إعفاء املؤسسة من كافة مستحقات الدولة املترتبة عن الضريبة 
عن القيمة املضافة امللزمة بها مؤسسة األعمال االجتماعية لألشغال 

العمومية القائمة.

وعلى اعتبار أن هذا املشروع يروم تنظيم مؤسسة حيوية من شأنها 
ضمان وتعزيز البعد االجتماعي ملوظفي القطاعات املعنية، بما ينسجم 

والركيزة  االهتمام  في صلب  البشري  املكون  تجعل  التي  األهداف  مع 
األساس للسياسات العمومية في مختلف املجاالت، مما سينعكس ال 

محالة في إنتاجيتهم والقيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه.

باإليجاب على  والتنمية سنصوت  العدالة  في فريق  فإننا  وعليه، 
مشروع القانون آملين أن يكون بمثابة رافعة مهمة من شأنها تعزيز 
كفاءات املوظف العمومي ببالدنا، والرقي بمجال األعمال االجتماعية 

بما يسهم في جودة البعد االجتماعي في قطاع الوظيفة العمومية.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

3- مداخلة فأ ق االتح د الع م ملق والت املغأب:

السيد الأئيس املحترم،

السيد وز أ التجهيز والنق0 واللوجستيك وامل ء املحترم،

السيدات والس دة املستش ر ن املحترمي3،

السيد الأئيس املحترم،

أتشرف اليوم بأن أتناول الكلمة، أمام أنظار الجلسة العامة، باسم 
فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب، بمناسبة مناقشة مشروع قانون 
لألشغال  االجتماعية  األعمال  مؤسسة  بإحداث  يق�ضي   84.13 رقم 
العمومية، والتي تندرج ضمن اختصاص لجنة الداخلية والجماعات 

الترابية والبنيات األساسية.

السيد الأئيس،

يأتي مشروع قانون رقم 84.13 قيد املصادقة، في سياق بناء مرحلة 
جديدة على مستوى تدبير الخدمات االجتماعية للمنخرطين كما يستمد 
الوثيقة الدستورية لفاتح  توجهاته االستراتيجية من قواعد ومبادئ 
يوليوز 2011 من حيث ترسيخ قيم ومبادئ الحكامة الجيدة، تكافؤ 

الفرص والعدالة االجتماعية.

السيد الأئيس،

لألعمال  مؤسسة  صيغة  في  الحالي  القانون  مشروع  كان  إذا 
االجتماعية سيمكنها من التمتع بالشخصية االعتبارية بما يعنيه ذلك 
من استقالل مالي وإداري على غرار العديد من املؤسسات املكلفة بتدبير 
الشأن االجتماعي في وحدات وقطاعات وزارية أخرى، وهو ما سيمكنها 
بأدوارها  مع االضطالع  باملوازاة  الرهانات  التحديات وكسب  رفع  من 
للموظفين،  االجتماعي  بالشأن  الرقي  أفق  في  االجتماعية  ووظائفها 
فإننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب، سنصوت باإليجاب على 

مشروع هذا القانون.

والسالم.

5- مداخلة فأ ق االتح د املغأبي للشغ0:

السيد الأئيس املحترم،



عدد513 - 313شعبان14393 )330أبريل20183( الجريدة الرسمية للبرملان3ش33  

السيدات والس دة الوزراء املحترمو3،

السيدات والس دة املستش رو3 املحترمو3،

بمجلس  املغربي  االتحاد  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
بإحداث مؤسسة  يق�ضي  قانون84.13  ملناقشة مشروع  املستشارين 
من  التي  املؤسسة  هذه  العمومية،  لألشغال  االجتماعية  األعمال 
االجتماعية  باألوضاع  للنهوض  أساسية  دعامة  تشكل  أن  املفروض 
أساسية  اجتماعية  لخدمات  توفيرها  خالل  من  بالقطاع،  للعاملين 
وأنشطة متنوعة. ولكي تقوم بالدور املنوط بها تعمل املؤسسة جاهدة 
على توفير املوارد املالية الضرورية، واملوارد البشرية املتخصصة في مجال 
التسيير، ونهج أساليب التدبير الحديثة حتى تتمكن من تنفيذ برامجها 
االجتماعية املسطرة في االستراتيجية العامة املوضوعة من قبل أجهزتها 
املؤسساتية، فتربح الرهان الذي يتوخى في األخيرة مصلحة املوظفات 
واملوظفين العاملين بالقطاع. إن إحداث مؤسسة األعمال االجتماعية 
لألشغال العمومية يروم االهتمام والعناية بالجانب االجتماعي للعنصر 
مستوى  من  للرفع  واألسا�ضي  االستراتيجي  العامل  باعتباره  البشري، 

العطاء اإلداري.

والبد من التأكيد على أن منهجية إعداد هذا النوع من مشاريع 
القوانين يجب أن تتمحور حول مقاربة تشاركية استباقية واستشرافية 
ومشاورات موسعة داخلية مع املصالح املركزية والخارجية والنقابات 
وجمعية األعمال االجتماعية من أن أجل أن يكون هذا املشروع في 

مستوى تطلعات الجميع.

ويجب السهر على أن تتم إناطة هذه املؤسسة بصالحيات متنوعة 
يتعلق  ما  املشروع خصوصا  في نص  ورد  ما  واحترام  وهامة خاصة 
الوضعية  تحسين  إلى  الهادفة  املشاريع  كل  وتنمية  وتدبير  بإحداث 
االجتماعية للموظفين واملستخدمين ودعم وتشجيع الولوج إلى السكن 
لتيسير  املعنية  واملؤسسات  الهيئات  مع  والعقود  االتفاقيات  وإبرام 
الولوج إلى القروض والتمويالت والخدمات املختلفة بشروط تفضيلية، 
بهدف  التطبيب  مجاالت  في  أخرى  اجتماعية  إجراءات  إلى  باإلضافة 
تطوير الخدمات املقدمة بهذا القطاع وتطعيمها بخدمات اجتماعية 

جديدة تستجيب النتظارات النسيج االجتماعي لهذا القطاع.

هذه  بإحداث  القا�ضي  النص  فلسفة  تمكن  أن  املفروض  ومن 
وتقديم  املوظفين  لعموم  السكن  اقتناء  عملية  تيسير  من  املؤسسة 
أشكال الدعم املتعلقة بهذه العملية، وتعميم االستفادة من التغطية 
الصحية التكميلية، وكذا إحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية 
ورياضية لفائدة العاملين بهذا القطاع إضافة إلى توفير وسائل نقل 
املوظفين وكذا تقديم مساعدات وإعانات استثنائية لتلبية االحتياجات 
املستعجلة والطارئة للمنخرطين باملؤسسة من خالل مواكبة الوزارة 
الوصية على القطاع وتمكين املؤسسة من الدعم املادي واللوجستيكي 
قبل  من  عليها  الواردة  للملفات  األمثل  التدبير  من  سيمكنها  الذي 

املنخرطات واملنخرطين.

كما يجب االهتمام بمتقاعدي القطاع وأزواجهم وأبناؤهم وكذا 
يعملون  كانوا  الذين  املتوفين،  واملستخدمين  املوظفين  وأبناء  أزواج 
بالقطاع، إضافة إلى موظفي الوزارة املوجودين في وضعية إلحاق وكذا 

امللحقين بالقطاع.

كما يجب على هذا القانون أن يضمن تأسيس تعاونيات للسكن، من 
أجل بناء محالت للسكنى، أو اقتناء األرا�ضي الالزمة لهذا الغرض، كما 
يجب أن تتولى املؤسسة تقديم إبرام اتفاقيات مع األبناك ومؤسسات 
القروض، لالستفادة من قروض بشروط تفضيلية، سواء تلك املتعلقة 
العليا  الدراسات  لتكوين مدخرات بهدف تمويل  أو  بالتجهيز والبناء، 

ألبنائهم.

اجتماعية  مرافق  إحداث  في  املؤسسة  دور  نن�ضى  أن  يجب  وال 
وترفيهية وثقافية ورياضية لفائدة املنخرطين، السيما مراكز االصطياف 
مرافق  وإحداث  األطفال،  ورياض  للحضانة  ودور  للعطل  ومخيمات 
اتفاقيات  وإبرام  عملهم  مقرات  وإلى  من  العاملين  املنخرطين  لنقل 
النقل  وأزواجهم من خدمات  وأبناؤهم  هم  االستفادة  من  لتمكينهم 

العام والخاص بأسعار تفضيلية.

هذه مجموعة من املقترحات التي نراها في فريق االتحاد املغربي 
للشغل ضرورية ومن صميم عمل واختصاصات هذه املؤسسة.

وعليه، فإننا في االتحاد املغربي للشغل سنصوت باإليجاب.
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