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محضرالجلسة األربعين

التاريخ :الثالثاء  18رجب 1437هـ ( 26أبريل 2016م).
الرئاسة :املستشار السيد عبد اإلاله الحلوطي ،الخليفة الثاني لرئيس
املجلس.
التوقيت :ساعتان وخمس عشرة دقيقة ،ابتداء من الساعة الرابعة
والدقيقة التاسعة والثالثين بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشارالسيد عبد اإلاله الحلوطي ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات املستشارات املحترمات،
السادة املستشارون املحترمون،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،ووفقا ملقتضيات النظام
الداخلي ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة
السادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.
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.

املستشارالسيد محمد عدال ،أمين املجلس:
شكرا السيد الرئيس.
توصل مجلس املستشارين من مجلس النواب بمشاريع القوانين
التالية:
أوال ،مشروع قانون رقم  78.14يتعلق باملجلس االستشاري لألسرة
والطفولة؛
ثانيا ،مشروع قانون رقم  02.16يق�ضي بتغيير وتتميم القانون
رقم  57.11املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء
واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت
االنتخابية واالستفتائية؛
ثالثا ،مشروع قانون رقم  05.16يوافق بموجبه على ميثاق تحدي
األلفية املبرم بالرباط ،في  18من صفر  1437موافق  30نوفمبر ،2015
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية ،عبر
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هيئة تحدي األلفية وملحقته؛
رابعا ،مشروع قانون رقم  36.15يتعلق باملاء؛
خامسا ،مشروع قانون رقم  72.15يوافق بموجبه على االتفاقية
املوقعة بالرباط في  14أبريل  ،2015بين حكومة اململكة املغربية
وحكومة اململكة العربية السعودية ،لتجنب االزدواج الضريبي وملنع
التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
سادسا ،مشروع قانون رقم  75.15يوافق بموجبه على االتفاق
املوقع بروما ،في  8ماي  ،2015بين حكومة اململكة املغربية والصندوق
الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب قطري؛
سابعا ،مشروع قانون رقم  81.15يوافق بموجبه على ملحق االتفاق
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا،
(فيدرالية والوني–بروكسيل) ،حول الوضعية القانونية للمؤسسات
املدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني–
بروكسيل باملغرب ،املوقع بالرباط في فاتح أكتوبر2015؛
ثامنا ،مشروع قانون رقم  82.15يوافق بموجبه على االتفاقية
املوقعة بالرباط ،في  5أكتوبر  ،2015بين حكومة اململكة املغربية
ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا ،لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب
الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛
تاسعا ،مشروع قانون رقم  92.15يوافق بموجبه على النظام
األسا�سي ملحكمة العدل اإلسالمية الدولية املعتمد من طرف مؤتمر
القمة اإلسالمية الخامس املنعقد بالكويت في الفترة ما بين  26و 29من
جمادى األولى  1407املوافق  26و 29يناير.1987
وبالنسبة ملقترحات القوانين ،فقد أحيل على مكتب املجلس ،مقترح
قانون يق�ضي بتغيير القانون رقم  18.09بمثابة النظام األسا�سي لغرفة
الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.89
الصادر في  16رمضان  1432موافق  17أغسطس  ،2011تقدم به
بعض أعضاء فريق األصالة واملعاصرة.
وبالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم الثالثاء 26
أبريل  ،2016فهي كالتالي:
 عدد األسئلة الشفهية 27 :سؤاال؛ عدد األسئلة الكتابية 15 :سؤاال.وفي األخير ،نحيط املجلس املوقر أننا سنكون على موعد ،بعد نهاية
هذه الجلسة ،مع جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على
مشروع قانون رقم  40.13يتعلق بمدونة الطيران املدني.
شكرا السيد الرئيس.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد األمين.
ونستهل جدول أعمال هذه الجلسة باألسئلة املوجهة إلى السيد وزير
الصحة ،والسؤال اآلني األول حول الخصاص في األطباء املختصين
بالعديد من املستشفيات.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي ،لتقديم
السؤال.

املستشارالسيد سيدي محمد ولد الرشيد:
السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السادة املستشارين،
تشهد العديد من املستشفيات العمومية خصاصا ملحوظا على
مستوى املوارد البشرية ،وخاصة فيما يخص األطباء املختصين.
وباملناسبة فقد دق العديد من املهنيين والعاملين في القطاع ناقوس
الخطر ،بسبب تردي الخدمات الصحية باملستشفيات العمومية الناتج
عن قلة األطباء االختصاصيين وضعف البنيات وتقادم األجهزة الطبية،
عالوة على الخصاص الكبير في األدوية واللوازم الطبية األساسية
وضعف الطب اإلستعجالي.
ال�شيء الذي يتطلب إعادة النظر وباستعجال كبير في املنظومة
الصحية وإعادة هيكلة القطاع ككل ،حتى يتمكن من مواكبة التطورات
والتحوالت التي تعرفها بالدنا ،وتيسير الولوج إلى العالجات بالنسبة إلى
الفئات األكثر هشاشة وسكان العالم القروي واملعوزين وذوي الدخل
املحدود ،وخاصة الذين ال يتوفرون على بطاقة (.) RAMED1
لذا ،نسائلكم السيد الوزير:
ما هي التدابير املزمع اتخاذها في إطار العدالة الصحية إلنصاف كل
األقاليم والجهات مع إعطاء األولوية للمناطق التي تعاني الخصاص على
املستوى الصحي وتوفير املوارد البشرية الكافية واملعدات والتجهيزات
الضرورية باملستشفيات من الحد من معاناة املر�ضى؟
شكرا.
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السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أوال تنشكرك السيد املستشاراملحترم لطرحكم هذا السؤال.
فيما يخص مدينة وزان ،ألن طرحت اإلشكالية ديال النقص الحاد
في األطرالطبية وخاصة منها األطباء املتخصصون.
فتنذكر فقط احنا متفقين على الصعيد الوطني وال على صعيد
الجهة أن كاين نقص حاد ،ال فيما يخص العدد ولكن كذلك سوء
التوزيعْ ،
فنذكر فيما يخص األطباء املتخصصون كاين  20طبيب،
جميع التخصصات ،غير كاين تخصص واحد اللي فيه غير طبيب غير
كاف هو النساء والتوليد ،وما كاينش طبيب ديال علوم األحياء يعني
( ،)le biologisteكاين  20طبيب اختصا�صي في وزان ،كاين  26طبيب
عام ،كاين طبيب واحد لألسنان ،كاين  2الصيادلة ،كاين  114املمرض،
كاين  46قابلة ،كاين  9ممرضين ديال التخديرواإلنعاش ،وكاين  5ديال
تقنيين األشعة.
يعني في  2016في شهرين أو في غضون األشهر القليلة ،في غضون
شهرين غادي يتزاد طبيب النساء والتوليد ألن باش يكونوا جوج ،وكذلك
غادي يجي طبيب ديال علوم األحياء الطبيب ديال (.)le biologiste
فيما يخص التجهيزات البيو طبية ،فاملكاملة اللي كانت عندي هذه
أكثر من شهر مع السيد املندوب اللي كان طرح ليا بإلحاح املشكل ديال
التجهيزات ديال ( )bloc opératoireفغادي يكونو عندو يوم  4في الشهر
الجاي إن شاء هللا.
طرح املشكل ديال األشعة ( )la table télécommandéeنفس
ال�شيء غادي تكون عندو يوم  4في الشهر الجاي إن شاء هللا ،وطرح
مشكل السكانير اللي هاذ العام كذلك غيتوفر مستشفى على السكانير،
ألن داخل في ذاك مليار درهم اللي تيكون ( )la mise à niveauديال
املستشفيات على الصعيد الوطني.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

السيد رئيس الجلسة:

املستشارالسيد النعم ميارة:

شكرا.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزير.
وحقيقة داخل الفريق االستقاللي طرحنا "وزان" كنموذج إلحدى
املدن املتوسطة.

السيد الحسين الوردي ،وزيرالصحة:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
Régime d'Assistance Médicale

1

ولكن ،السيد الوزير ،احنا ملي تنتكلموا عن التوزيع العادل لألطباء
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االختصاصيين داخل ربوع اململكة راه تنتكلمو عن ما هو أعمق وما هو
التوزيع العادل للثروة ،ألن الثروة الحقيقية ديال املغاربة هو الثروة
البشرية والعقول البشرية ،إلى ما كانش توزيع عادل ديالها ،خاصة فيما
يخص هاذ الجانب ديال األطباء االختصاصيين واللي النقص ديالهم
ناتج عن السياسة اللي كانت اتخذتها الحكومة في سنة  2012و2013
و 2014اللي قفلت املبارة ديال الولوج ديال األطباء لالختصاص،
وبالتالي على أن العجزغادي يبدأ يبان من  2016في  ،2018 ،2017هذا
هو العجزالحقيقي غادي يبان في األطباء االختصاصيين.
كيف يمكن نتداركو هذا العجز ،خاصة مع تزايد الحاجيات ديال
املواطنين ،وتزايد كذلك ديال مجموعة من األمراض ومجموعة من
التجهيزات الطبية اللي تتكون ناقصة في مجموعة من املستشفيات،
وبالتالي على أنه حتى النقص في التجهيزات ،راه واخا توفر أطباء
اختصاصيين كاين مشكل كبير في نقص التجهيزات الطبية اللي
مجموعة من االختصاصيين في مجموعة من املناطق ما تيشتغلوش،
ألن ما عندهومش األدوات أو اآلليات الحقيقية لالشتغال.
وبالتالي على أن هذا موضوع عميق ،السيد وزير الصحة ،واللي
يمكن نقول لك على أن غادي نؤدي الثمن ديالو جميع فيما يخص
الصحة ديال املواطنات واملواطنين ،اللي تنالحظو فيما يخص حاليا
مستوى التطبيب في التدني غادي يزيد أكثرلألسباب اللي ذكرت لكم.
نرجو على أن الحكومة تكون واعية بهذا املشكل اللي غادي يتفاقم
أكثر.
وشكرا.
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يعني نديرو التجهيزات وعاد سير أنت للتجهيزات ،غالية (les cartes
 ،)électroniquesخاص املهنيين يكونوا وهما اللي غادي يطلبوا ،العيب
علي اللي طلب �شي حاجة ،أنا قلت لك دابا عاد هاذي �شي شهر ادويت
مع السيد املندوب ،وغادي نلبو ذاك ال�شي اللي طلب.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال اآلني الثاني موضوعه تفعيل قانون منع التدخين في األماكن
العمومية ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي
لتقديم السؤال.

املستشارالسيد الحسن سليغوة:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
السيد الوزير،
لقد صادق البرملان بمجلسيه على قانون منع التدخين في األماكن
العمومية.
لحد الساعة ،ملاذا لم تتخذ الحكومة اإلجراءات الكفيلة بتطبيق هذا
القانون الهام الذي يحفظ صحة املواطنين ويحميها طبقا للمقتضيات
الدستورية واملواثيق الدولية ذات الصلة؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا للسيد املستشاراملحترم.
الكلمة للسيد الوزيرفي إطارالرد على التعقيب.

شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزيرالصحة:

السيد وزيرالصحة:

شكرا.
بعجالة ،أوال غير باش ما نغلطوش ،جميع دول العالم خاص
يكونوا األطباء العامون أكثر وأكثر بكثير من املتخصصين ،ألن الطبيب
املتخصص ما يمكنش يم�شي للجبل ما عندو ما يديرتما.

 ..هذا اللي أشرت ليه ما�شي ديال الحكومة وال الحكومة اللي قبل،
قديم ،صحيح هذا القانون قديم ،عالش ما تفعلش؟ ألن حتى املراسيم
التطبيقية كل �شي وافق عليها حتى الحكومات السابقة كانت وافقة على
املراسيم ،الحكومات السابقة وليني ما تنشرش.

ثانيا ،املباراة اللي أشرت لها ،ما�شي كاين نقص في املناصب ،ال ،كاين
تحول ،ألن قبل كان املناصب املالية ملي تتنجح في املباراة تتعطى حتى
للسنة الثالثة ،دابا مع االتفاق اللي وقع مع الحكومة السابقة ،تتعطى
لنا ابتداء من السنة األولى ،ولهذا املناصب املالية تتم�شي كلهم.

ولهذا ،كان الفريق االشتراكي املحترم اقترح ،جاب واحد مقترح قانون
فيما يخص التدخين ،فاحنا حبذنا الفكرة بكل صراحة ،اعالش؟ ما�شي
باش على القانون القديم ،ال ،وإنما هذاك القانون مع في وقته كان بزاف
ديال الحوايج اللي خاصهم يتبدلوا فيه ،مادام اخذينا هاذ االتفاق ،هاذ
الوقت هاذي ،من األحسن نمشيوفي اتجاه قانون ،وكان عندكم اجتماع
هنا في الغرفة الثانية في الصيغة ديالها القديمة ،أنا كنت حضرت فيها
أنا شخصيا.

ثالثا ،التجهيزات اللي أشرت لها ،احنا متفقين وليني ما يمكنليش
هاذ نقبلو أنا شخصيا ،راه املنهي هو اللي تيدير التجهيزات ،راه ما
يمكنش نقلبو الطرح ،نبقاو نقولو ما نم�شي حتى يكونوا التجهيزات،
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ثالثا ،اللي خاصنا نعرفو املشكل الثاني من غير هذه املراسيم
التطبيقية ومن هاذ القانون اللي خرج هو أنه املغرب مع الصومال هما
الدولتين الوحيدتين في إفريقيا اللي باقي ما صادقوش على هذا االتفاقية
اإلطار.
احنا عملنا جميع املراسالت باش إن شاء هللا عما قريب تنتمنى أنه
هاذ ال�شي غادي يتوقع ،باش غادي نمشيو في اتجاه منع التدخين في
األماكن العمومية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد الحسن سليغوة:
شكرا السيد الوزير.
ولكن مع األسف ما فهمت والو من الجواب ديالكم.
إلى كان املشكل ديالنا حقيقة مشكل تطبيق قوانين ،وإلى كان هاذ
القانون ،املراسيم التطبيقية ديالو مازال ما خرجاتش ،وفي يدكم
كحكومة الحل باش يمكن لكم تخرجو هاذ املراسيم ،وكتعرفو الضرر
اللي كيوصل للمواطنين ،حتى هاذوك املواطنين اللي كيكميوا كيقولوا
هللا يعفو ،يعني...
إذن ،أنا التعقيب اللي نبغيو نسمعو منك ،السيد الوزير ،غيكون
ساهل ،جوج كلمات احنا غنخرجو هاذ املراسيم التطبيقية وال ما
غنخرجوهاش ،ها أنتما خرجتو القوانين ،البرملان صادق بمجلسيه،
كتسنى الحكومة باش تخرج هذه املراسيم ،أو كاين �شي حاجة اللي احنا
ما كنعرفوهاش ،فهمتي؟ ما كتبقاش واحد القيمة لهذه القوانين اللي
كيصادق عليها البرملان ،إلى ما كانتش تتخرج فيها املراسيم التطبيقية
وإلى ما كانتش كتطبق .هذا هو املشكل ديالنا.
أنا ،في نظري أنا متأكد بأنكم أنتما عارفين أكثر مني الضرر اللي
كيضرهاذ التدخين ،وكتعرفو يمكن املشكل الحقيقي ،عالش الحكومة
ما بغاتش تخرج هاذ املراسيم ديال التطبيقية باش يتطبق هاذ القانون.
في وقت اللي كنعرفو احنا دبا كل �شي في العالم ما بقاش عندك
الحق ف�شي بالصة يمكن لك تدخن فيها ،ما بقا غير الشارع يمنعوه ،في
جميع األماكن العمومية.
فإلى ابغيتو باش األمور تستمر على هاذ الحد ،ال في اإلدارات
العمومية وال في جميع القطاعات بما فيهم البرملان ،فهمتي؟ بما فيهم
املكاتب ،إلى بغيتو بصح وعندكم واحد الرغبة حقيقية خرجو املراسيم
التطبيقية لهاذ املصيبة ،لهاذ األذية ،على األقل غتحميو املواطنين
اآلخرين ،غتحميوهم حتى اللي بغا يهلك راسو بعدا يبقى بوحديتو ،وإلى
بغيتو تشاركوا فهاذ املصيبة خليوها هكذا ما تخرجوش املراسيم ،هاذ
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ال�شي اللي يمكن نقول لكم.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزيرالصحة:
السيد املستشار،
احنا ما ابغيناش هاذ املصيبة تبقى ..غير ،ال ،تتوجه ليا بحال هاذ
الحكومة خرجات وال غيرفي هاذ األيامات خرج هاذ القانون وما ابغيناش
نخرجو املراسيم.
غير باش نفكرك ،السيد املستشار ،هاذ القانون قدم فيه الفريق
االستقاللي املحترم وأنا معه في  ،2007واملراسيم من  2007ما خرجاتش،
باش تسولني أنا اعالش ،راه حتى ،يعني املراسيم ،احنا قولنا لك درنا
الواجب ،كتبنا باش املراسيم هاذي غادي تخرج ،تتقول ليا واش غادي
تخرج؟ ال غير باش نوضح هذه األمور ،ألن ملي تتوجه ليا بهاذ الطريقة
بحال إلى زعما راه خرجنا قانون وما بغيناش املراسيم ،القانون في 2007
وباقي ما تنشرش القانون براسو اللي داز في الغرفتين ،باقي ما تنشرش،
من  2007باقي ما تنشرش.
فباش انكونو واضحين ،احنا تنعملو جميع املجهودات ،ألن إلى درنا
أيام دراسية ال احنا وال مع منظمة لال سلمى ،إال وباش نحبسو هاذ
التدخين في املرافق العمومية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
وننتقل ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة
في السؤال الثالث ،وموضوعه احترام آجال إنجاز بعض املشاريع
االستشفائية.

املستشارالسيد عابد شكيل:
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
السيد الوزير،
على ضوء التأخير الذي يعرفه إنجاز بعض املشاريع االستشفائية،
نسائلكم عن سبل تدارك التأخير الحاصل في إنجاز العديد من
املؤسسات الصحية؟
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزيرالصحة:
صحيح أنه كاين تأخير في ،كنعرفو بأن املؤسسات الصحية ،البناء
ديالها ما�شي البناء ديال فيال وال �شي عمارة ،لعدة أسباب.
أوال ،سبب من بين األسباب ،كاين اإلكراهات املرتبطة بالوعاء
العقاري ،غير غنقول لك �شي  7ديال املستشفيات إلى حدود اليوم،
احنا باقيين هاك الوعاء ،ال حيدو ،ال خاصك تشريه ،ال باقيين ،احنا
دابا اخدينا قرارباش نحلوا هاذ املشكل ،إلى ما كانش وعاء عقاري كامل
مسالي مصاوب باش نبنيو ،بال ما نبقاو نهضرو على الوعاء ،ألن تنبدلوه
 4 ،3داملرات وتنبقاو مازال ..
النقطة الثانية هو الشركات ومحدودية قدرات صاحب املشروع،
وأنتما تتعرفو ،أنت راك في تمارة عشتي معانا هاذ املوضوع ،في سال
نفس ال�شيء ،بدلنا �شي  3مرات ،كل مرة تنبدلوهم ،إما تيقول ليك أنا
راه سميسيونيت صحيح ،ولكن أنا بان ليا هاذ ال�شي دابا غالي على ذاك
ال�شي باش سميتو ،وخصك توقف ونتسناو أنه يم�شي للقضاء.
النقطة الثالثة ،في بعض املدن الصغيرة ،عندنا مثال في الجنوب،
وكان عندنا في خنيفرة إلى آخره ،أنه حتى تنبنيو املستشفى كله ساال،
حيث دابا كاينين جوج داملستشفيات ،وما كاينش املاء والضو بعيد
بكيلومتر وال جوج ،تيطلبو من وزارة الصحة احنا اللي غندوزه في
املدينة إلى آخره ،هاذ ال�شي تيطرح لنا مشكل ،ما عندناش أموال ،وما
مجهزينش باش احنايا نصاوبوا الضو ونصاوبو املاء في وسط املدينة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
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الدراوش شكون اللي داها فيهم ،لو كان هاذ املستشفى ديال واملاس اللي
من عام  1997واحنا تنغوتو عليه موجود ،ما كانوش ينتظروا سبعة
ديال السوايع باش يلحقوا إما البن سينا أو يوصلوا للخميسات ،وفي
أي ظروف..
ما نبغيش ،نحشم أنا فهاذ القاعة باش نقول كيفاش هاذ الناس
تنقلوا ،كيفاش هزوهم؟(? ، )comment ils les ont transportésعيب.
وهاذ الناس اشكون اللي داها فيهم ،واش ما�شي مغاربة ،على هاذيك
( ،)les hélicoptèresاللي من قبيال وانتما تتهضروا عليها ،ربعة ،خمسة،
عندنا مية.
حتى �شي وحدة ما تفكرت بأنه تم�شي تهز هاذوك الناس ،على هاذ
الناس تيموتوا ابحال هكذا يا ،والحكومة حتى �شي واحد ما خمم بأنه
يم�شي لهاذ الناس ،باش يواسيهم.
هاذو راها ناس ديال واملاس ،وتنعرفو ما قام به الناس ديال واملاس
من أجل تحريرهاذ البالد ،شوف اشحال ديال العدد ديال الناس ديالهم
اللي تسجنوا ،والناس اللي تعدموا من أجل باش تكون أنت وزير ،ونكون
أنا هنا برملاني ،ولكن ،اوالدهم اآلن ،ما تيصيبو�شي حتى اللي يدفنهم ،وال
اللي يهزهم ،باش يمشيوا يتداواو في املستشفيات.
وهذا ما�شي غير سبيطار واحد اللي غادي نهضر عليه ،ديال واملاس،
نهضر ،وأنت هضرتي على ديال تمارة ،راك شفت ديال تمارة ،وزير آخر
اللي مسكين ،جاب لينا الفلوس ،وتتعرفوا األستاذ ديالك اللي جاب لينا
الفلوس من منظمة من الخارج ،واآلن هاذ السبيطار شحال رغبتك،
شحال زاوكتك.
واآلن ،هاذ السبيطارباقي ما خدامش ،والناس باقا تتعاني من عدم...
احنا غادين نبقاو عايشين دائما في مأساة بحال هكذا يا ،شوف
املأساة اللي هي كبيرة ،حتى ولينا تما الشباب ديالنا تندفنوه وهو حي،
تيدوز الليلة ديالو وهو...

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

شكرا السيد املستشاراملحترم ،شكرا ،شكرا السيد املستشار.

املستشارالسيد عابد شكيل:

الكلمة للسيد الوزيرفي إطارالرد على التعقيب.

بعدا ،ما�شي غياب العقار أو مشاكل ديال املاء أو ديال الضو ،بل
كاين مؤسسات اللي هي جاهزة من  ،1997وتخسرت عليها ماليير ،وال
زالت مسدودة أو تتشتغل كمركز صحي ،ما كناش غادي نطرحو هاذ
السؤال لو ما شهدناش معك ومع املغاربة كلهم ما وقع في واملاس ،راك
شفتوا ( ،)pick upاللي ماتوا فيها  6ديال العياالت ،و 10راهم باقين في
حاالت ديال الخطر.
املوت قدر ،ما عندنا ما نقولو عليها ،هاذوك ناس ،ولكن هاذ

السيد وزيرالصحة:
هاذ ال�شي اللي كل �شي اللي قلت أنا ما متفقش عليه تماما.
تتقول لي اشكون تكلف بهم؟ ابحال إلى احنا كنا ناعسين ،ودابا أنت
تتدوي على �شي حوايج تقنية ،اللي اسمح لي بكل تواضع ،بعيدة عليك
اشوية ،ابحال دابا تتقول لي ( ،)hélicoptèreأنا غنقول لك...
ما�شي ،أودي غيرخليني نجاوبك.
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السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ،الكلمة للسيد الوزير.
الكلمة ،الكلمة للسيد الوزير ،الكلمة للسيد الوزير ،الكلمة للسيد
الوزير.
تفضل السيد الوزير.

السيد وزيرالصحة:
امنين قلت تقنية ،ما خالنيش حتى نكمل ،ما�شي على ذاك ال�شي اللي
قال ،احنا تندويو امنين تتقول لي (، )l’hélicoptère

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزير.
املرجو من اإلخوة الكرام ،املرجو نستمع ،نستمع إلى السؤال،
ونستمع إلى السيد الوزير ،ثم نستمع إلى التعقيب ،ونستمع إلى رد
السيد الوزيرعلى التعقيب.
الكلمة للسيد الوزير في إطار التعقيب ،واملرجو من اإلخوة املكلفين
باحتساب الوقت ،يحسبوا الوقت الضائع.
شكرا.

السيد وزيرالصحة:
غير ملي تتكون اشوية ألن اللي ابغاو يقريونا الديمقراطية ،ملي
تتدوي سمع ليا نسمع لك ،سمعتك ودابا خليني غير نكمل أشنو بغيت
نقول الفكرة ديالي ،أنا سمعتك أنا ملي قلت مسائل تقنية تندوي على
( )l’hélicoptère)، (l’hélicoptèreما تيطيرش في الليل.
دابا ال ،هللا ير�ضي عليك خليني غير نجاوب ،ما تيطيرش خاصو
يطير بزز ،هاذ ال�شي اللي اعطا هللا )l’hélicoptère( ،تيطير في وقتو ،ما
غاديش نديرو كسيدة ونزيدو كسيدة أخرى.
خليني غير نكمل ،شوف اإلنسان اللي ما عندوش اتساع الخاطر
يسمع اآلخر ما بقات ال ديمقراطية ال نقاش ،واش دابا أنت بزز عندك
الحق ،أسيدي أنا غالط ،أنت اللي تتفهم في كل �شي أنا ما تنفهمش.
خلينا غيرنجاوبك راه ما�شي تنضاربو ،أنا تنقول لك الرأي ديالي.
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الساعة قلها قبل أنت اللي كنتي ،أنتما اللي عطيتو الوعاء العقاري تما،
كان خاصكم تبدلوه ،بقيتي تتوري لي ذاك أسميتو قلتي ليا ما خاصوش
يكون هنا.
هاذ املسائل هاذو دبا هاذ القضية ديال أوملاس تعازينا لهاذوك
الناس وتكلفنا بهاذ ال�شي ،أنا شخصيا وقفت شخصيا وأنا متبع األمور.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الوقت راه احنا احتسبنا الوقت اللي كان فيه فراغ ،ذاك ال�شي
اعالش.
اآلن ،ننتقل إلى سؤاالن مواليان تجمعهما وحدة املوضوع لذا
سنعرضهما دفعة واحدة ،يتعلقان بتدبير النفايات الطبية ،ويتعلق
األمر بالسؤال الرابع حول التدابير املتخذة لتدبير ومعالجة النفايات
الطبية ،والكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الدستوري
الديمقراطي االجتماعي لتقديم السؤال.

املستشارالسيد سعيد زهير:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السادة املستشارين املحترمين،
إن النفايات الطبية شكلت وتشكل خطرا على البيئة وبالتالي على
صحة اإلنسان ،بسبب تكونها من املواد العضوية والكيميائية والسامة
والخطرة واملواد املشعة ،ثم األدوية الحادة واللفافات ،رغم أن املغرب
يتوفر على قوانين تدبير النفايات الطبية والصيدلية تمنع وضعها
ضمن النفايات أخرى ،بل تحث القوانين الدولية على ضرورة معالجتها
معالجة خاصة عن طريق التعقيم واإلحراق.
أقول وعلى الرغم من ذلك الزلنا نالحظ ببلدنا حاالت متعددة التي
تخرق هذا القانون ،حيث هناك بعض الوحدات الصحية العمومية
والخاصة ال تحترم القوانين ،مما يهدد مجال التلوث والتسمم والعدوى
وبالتالي تهديد مباشرلصحة املواطن.
ألجله نسألكم ،السيد الوزير:
ما هي مجهودات الوزارة والحكومة عموما لتدبيرهذا امللف الشائك؟

ال فيما يخص تتقول ليا بحال دابا تمارة ،راه تترغبي ،أش تترغبني
فوقاش رغبتيني؟ أنا اللي جيت لتما ،وأنا اللي شفت ،وأنا اللي قلت لك
غادي يسالي هاذ السنة ،غادي يسالي هاذ السنة ،فين تترغبني؟

السيد رئيس الجلسة:

ال ،ال ،ما�شي شحال هذا قلت لك  2016ها هو غادي يسالي ،وقلت
لك التجهيزات بدينا نقتنيوها راه بدينا نقتنيوها ،وملي جيت أنت بديتي
تتشكي عليا ،دابا يااله تتقول ليا ما كانش خاصو يكون هنا ،إوا ذيك

شكرا السيد املستشاراملحترم.
والسؤال الخامس موضوعه أيضا النفايات الطبية ،الكلمة ألحد
السادة املستشارين من الفريق االستقاللي لتقديم السؤال.

وشكرا.
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املستشارالسيد رحال املكاوي:

 -كاين املرسوم  2.9.139املتعلق بتدبيرالنفايات الطبية والصيدلية؛

شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
في نفس السياق نسألكم أيضا ،السيد الوزير ،على اإلستراتيجية
اللي تتبعها الوزارة فيما يخص املعالجة والتخلص من هذه النفايات
الطبية اللي مرت من عدد ديال املراحل ،في بداية األلفية كانت اقتنت
الوزارة عدد ديال األجهزة اللي تبين من بعد أنها ما يمكنش تشتغل لعدم
تواجد األطروالكفاءات واإلمكانيات املادية.

 وكاين أخيرا القانون الداخلي للمستشفيات ،وخاصة املادة .87فيما يخص الوضعية الحالية إلنتاج النفايات الطبية على الصعيد
الوطني ،فمجموع النفايات التي تنتجها املؤسسات الصحية على
الصعيد الوطني ،هي فيها  10حتى ل  %20هي نفايات تعتبر خطيرة،
 10حتى  ،20باملقابل  80حتى ل  %90املتبقية فهي تعتبر من النفايات
املنزلية العادية.
أما على الصعيد الوطني ،فكل سرير ينتج حوالي  3كيلوغرام من
النفايات ،بين  1.5حتى  4.5للسريرحسب حجم املستشفى.

من بعد اإلستراتيجية تبدلت باش تولي تفويت هذه الخدمة بحال
واحد العدد دالخدمات للقطاع الخاص ،اللي كاين في املغرب متواجد.

وإذا علمنا أن عدد األسرة باملستشفيات العمومية حاليا  26ألف
و�شي حاجة سرير ،أن املعدل الوطني الستغالل األسرة هو ،%60
فاملستشفيات العمومية بهذا تنتج حوالي  24ألف طن من النفايات،
منها أكثرمن  6ألف طن اللي خطيرة ،أكثرمن  6ألف.

كنسائلكم إذن ،السيد الوزير ،باش تشرحوا لنا بالضبط أشنو هي
اإلستراتيجية ديالكم في هذا املجال؟

يا لألسف من أصل  142مستشفى  92مستشفى قام بتفويت ،كيف
قلت السيد املستشاراملحترم ،هذه الخدمة إلى مؤسسات متخصصة في
معالجة النفايات الطبية ،أي ما يمثل نسبة  36 ،%66مستشفى يعالج
نفاياته بواسطة املطاحن املعقمة ( )les broyeurs stérilisateursاللي
كانوا في الوزارة وباقيين البعض منهم خدام.

اآلن ،كاينة مالحظة أو ال كاينة يمكن عودة لإلستراتيجية األولى ديال
الحكومة.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤالين املتعلقين بالنفايات
الطبية.

السيد وزيرالصحة:
شكرا السيد الرئيس.
كنشكركم على طرحكم لهاذ السؤال املهم ،اللي تيهم النفايات
الطبية.
فاملؤسسات الصحية منتجة للنفايات من مختلف أنواعها ،وكتبقى
النفايات الطبية والصيدلية من أخطرها ،وتتم املعالجة ديالها على
حساب القانون  20.00الذي يحث على التخلص من النفايات الطبية
في ظروف جيدة ال تضر ال باألرض وال بالحيوانات وال بالنباتات ،هذا
قانون.
فقبل ما ندوي اشوية على آش واقع ،كيفاش كندبرو النفايات ،أوال
البد من التذكيرعلى القوانين:
 أوال ،كاين القانون قلتها  20.00لتدبيرالنفايات وإتالفها؛ كاين القانون  17.04املتعلق بمدونة األدوية والصيدلة؛ -كاين املرسوم  2.7.253الخاص بتصنيف النفايات؛

كاين  10داملستشفيات التي تعالج ،مازالت  ،10تعالج نفاياتها إما
بالحرق أو رمي النفايات باملطارح العمومية ،وهذا أمرخطيروغيرمقبول
وغيرمعقول ،وغادي نرجعو للموضوع في التعقيب ،إن شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
وننتقل إلى التعقيبات على الجواب ديال السيد الوزير ،والكلمة
للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد سعيد زهير:
السيد الوزير،
طرحنا هاذ السؤال على املسألة ديال النفايات.
اليوم ،مشكل خطير ديال النفايات ،السيد الوزير ،هاذوك الناس
املختصين اللي عندكم عقدة معهم اللي كيتخلص ،اللي كتدير عقدة
معهم ديال جمع النفايات ،هما ما ديرينش خدمتهم.
املشكل اللي كاين هو ذيك السيارة اللي كتجي تجمع النفايات ،النص
ديال النفايات كيوصل املطرح ديال بوسكورة فين كاين ،والنص ما
كيوصلش كيبقى غير في الشوارع ،وهاذ ال�شي خطير على املواطن وعلى
الوليدات ديالنا الصغاراللي كيبدوا يلعبوا بهاذوك النفايات.
وعدد املصحات الخاصة اللي ذوك النفايات ديالهم كتلفهم غير
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هكذاك ،يجي هذاك مول األزبال كيعطيوه ليه ،كيعطي ذيك النفايات
يتلفهم به وهذا خطيربزاف ،السيد...
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
والكلمة كذلك في إطارالتعقيب للفريق االستقاللي.
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تنطلب منكم السيد الوزير باش تبحثوا فهاذ ال�شي هذا وتشوفوا
هاذ األمر هذا ،وتشوفوا هاذ النقطة ديال اإلستراتيجية ديالكم املتبعة
باش ما يكونش واحد الهدر ديال املال العام ،ف�شي أجهزة اللي غدا ما
تقدرش املستشفيات تشتغل عليها ،غير فقط باش تعادوا النظر فهاذ
األمور هاد باش تكون واضحة ،باش ما يتخاذ �شي قرار اللي يكون عندو
واحد التبعات خايبة أوال على هاذ املوضوع وعلى املالية العمومية.
وشكرا.

املستشارالسيد رحال املكاوي:

السيد رئيس الجلسة:

السيد الوزير،
هو دائما في الحقيقة كاين هاذ اإلشكال ،كنطرحوا السؤال وما
كتجوبناش ،كنعاودو في التعقيب عاد كنبينو السؤال يمكن تنوضحوه،
وتيبقى لكم فقط الوقت باش تجاوبوا وتقولوا اللي بغيتوا من بعد ،هذا
هو اإلشكال اللي عندنا.

شكرا السيد املستشاراملحترم.
والكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيبات.

طرحت سؤال على إعادة النظر في اإلستراتجية ،اللي كنتو تكلمتوا
عليها شحال هاذي ،ألنكم اآلن درتوواحد طلب عروض باش تقتنيوا هاذ
األجهزة ،يعني بدلتو اإلستراتجية وليتو بغيتو تصايبوا هاذ ال�شي داخل
املستشفيات ،وهاذ ال�شي مكلف ،واحد  35مليون ديال الدرهم اللي
وضعتوها باش تقتنيوا هاذ األجهزة.
إذن ،كاين تغير ،كاينة شركات موجودة في املغرب استثمرت
باش تتكلف بهاذ الخدمة ،ألن تبين راه قلتوها اشحال هاذي ،بأن
املستشفيات ما قادراش على هاذ ال�شي ،اليوم تتشريوا لها على بعد 4
أشهر وال  5أشهر من نهاية عمر هاذ الحكومة تتوضعوا عاود ثاني واحد
األجهزة اللي يمكن ثاني غدا ما تشتغلش ونوليوا في املشاكل.
ثم هاذ طلبات العروض اللي راه عاودتوه للمرة الثانية ألن كانت فيه
كتابات وكانت فيه يعني تطرقت له الصحافة بشكل كبير ،تيطرح واحد
العدد ديال اإلشكاليات.
منها اإلشكالية ديال املنافسة ،ألنه كاينة واحد النوع معين من
هاذ األجهزة اللي بغات تشرا ،كاين اإلشكالية ديال أن هاذ املدن اللي
أنتما بغيتوا ديروا فيها هاذ األجهزة واحد العدد من املستشفيات ديالها
عندها تعاقد مع شركات القطاع الخاص ،أش غادي ديروا لها؟ باقي
فيها عامين وال  3سنين ،واش غادي توقفوها وتشريوا لها األجهزة تقولوا
لهم اشتغلوا بها.
كاين املشكل ديال الجودة ديال هاذ األجهزة اللي بغيتوا تقتنيوا،
كاين املشكل ديال األثمنة اللي وضعتو ،األثمنة اللي في السوق ديال
هاذ األجهزة أقل بكثير من األثمنة اللي عملتم ،واملسؤولين اللي عندكم
في الوزارة اللي كانوا اقتنوا هاذ األجهزة في مراكش شراو جهاز ب 200
مليون وهو تيدير  100مليون ،دابا في طلبات العروض دايرين لو 300
مليون.

السيد وزيرالصحة:
أوال ،ما تم حتى �شي تراجع ،السيد املستشاراملحترم ،ما تم حتى �شي
تراجع ،غيرواقيلة أنت ما خذيتي غيرذاك ال�شي اللي بغيتي.
فهاذ ( )l’appel d’offresخلينا ذاك ال�شي اللي كان قديم ،ذاك النوع
كاين.
كاين النقطة الثانية الناس اللي كانوا املناولة عند ذاك الخواص
كاين ،غيبقى ،وزدنا نوع ثالث ،التنويع أشنو فيه؟ هذه أوال.
ثانيا ،أنا تنستغرب تتقول لي كان تيدير  100مليون وأنتم شريتيه،
إلى عندك هاذ اسميتو أنا بغيتك تكتب ليا وال �شي حاجة ،بالعكس هاذ
ال�شي راه خطير اللي تتقول ،إلى كان عندك وتتقول راه الناس كتبوا في
الصحافة ،أنا ما�شي اللي غادي يكتبوا غادي نحبس..
أنا راه مسؤول وتنتحمل املسؤولية وغنتحملها ،أما راه كان غير
التنويع ،حتى ذاك ال�شي القديم كاين ،ذاك ال�شي اللي كاين في الخواص
غيبقى ،ما�شي ألن اللي كتب اللي جا عندي أنا ،تيقول ليا عالش هاذ
النوع ،ما نخليش ،حتى أنا راه طبيب ،حتى أنا راه تنفهم شوية ،ما يجيش
�شي واحد يفتي لي ( )CPS2يقول ليا دير هاذ النوع ،أنت راك عارف هاذ
ال�شي ،كاين  3د األنواع ،الوزارة حرة تختارالنوع ،واليني كاين التنويع.
ولهذا ،باش نقول لك ،ما كان حتى �شي ،يعني االتجاه في اتجاه واحد،
ذاك ال�شي القديم غادي يبقى ،قالك القديم ال تفرط فيه ،بالعكس،
وذاك الناس الخواص غيبقاوا وزدنا يعني (،)un troisième procédé
ما فهمتش أنا فين هو املشكل ،ما �شي  56مليون هي غير  35مليون
درهم ،واحنا غاديين في هاذ االتجاه هذا.
واخذينا األمور بجدية ،نقول لك في  2012كان  15املليون درهم،
 2013كان  21مليون درهم ،هاذ العام  37مليون درهم اللي قلت لك.
ثانيا ،امشينا في اتجاه ديال االفتحاص والتفتيش ديال هاذ الناس
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اللي كانوا هاذي سنين ،وأنا نقول لك ذاك ال�شي اللي ادويتي عليهم
في املستشفيات صحيح كاينين ،وليني راه النصف الكبير ديالهم ما
خدامش.
أكثر من هذا ،السيد املستشار املحترم ،تنشكرو ،تيقول هاذوك
الناس اللي تيديروا هاذ ال�شي د ( )privéاللي تيهزوا ،تيديروا ما بغاوا،
تيكبوا في الطريق ما عمرو كانت مراقبة ،أول مرة كانت مراقبة كانت
يعني صدمة بالنسبة لي ،منين شفت ( )rapportاللي جابوا لي املفتشين
يعني ذاك ال�شي خطير جدا ،مشينا شفناهم واحد واحد ،فين ما كان
عندو �شي حاجة داخل املستشفيات ،خارج املستشفيات ،في املطارح،
إلى آخره ،فاخذيت معهم قرار حازم ،إما غيتقادو ،كتبت لهم ،وبداو
تيتقادو ،ألن رجعت عاود ثاني التفتيشية ،عاد األمور اخذيناها بجدية،
ألن هذا أموال قلتيها تبديد ،ألن تنظن التبديد إلى خاصني ندوي عليه
راه قبل راه غيركان تيديروه راه شراو هاذوك راه ما خدامينش ،أنت راك
عارف هاد ال�شي ،النص الكبيرما كانش خدام.
ولهذا ناخذو األمور بجدية ( )tous les procédésال القدام وال
الجداد وال �شي فكرة أخرى ،مرحبا بها.
شكرا السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ونجدد له كذلك الشكرعلى مساهمته معنا في هذه الجلسة.
وننتقل إلى األسئلة املوجهة إلى السيد الوزير املنتدب لدى وزير
التجهيزوالنقل واللوجيستيك املكلف بالنقل ،والسؤال اآلني األول حول
توقيف الخط الجوي الرابط بين الحسيمة وأمستردام ،الكلمة ألحد
السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال.

املستشارالسيد الطيب البقالي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السيد الوزير املحترم ،مع اقتراب موسم عودة الجالية املغربية
وانطالق عملية "مرحبا  "2016يتفاجأ عدد كبير من أبناء جاليتنا
املقيمة بالخارج املنحدرين من األقاليم الشمالية والشمالية الشرقية،
وخاصة بأقاليم الدريوش والحسيمة بتوقيف الخط الجوي الرابط ما
بين أمستردام ومطار الشريف اإلدري�سي بالحسيمة بدون سابق إنذار،
رغم أنه ظل يؤمن الرحالت الجوية بين املدينتين ملدة تزيد عن  20سنة.
لذا نسائلكم ،السيد الوزير ،عن ما هي األسباب الكامنة وراء اتخاذ
مثل هذه القرارات في حق شريحة مهمة من الجالية املغربية؟

عدد 2 - 18ابعش 2عش 9(22ويام 9ام )9

وما هي اإلجراءات املزمع اتخاذها إلعادة فتح هذا الخط الجوي؟
علما ،السيد الوزير ،للتوضيح أنه علمنا مؤخرا أن هذا الخط
سياعد يومه  29في  ،4كاين واحد  2ديال الرحالت ،اللي كنتمناوه،
السيد الوزير ،على أنه هاذ الرحالت غتكون ( )continusوما تكونش
(.)périodiques
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيراملحترم.

السيد محمد نجيب بوليف ،الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجيستيك ،مكلف بالنقل:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
بالفعل الشكرموصول باالهتمام بهذه املدينة الحسيمة اللي العدد
بالفعل ديال املسافرين اللي عندنا في الحسيمة حوالي  48ألف ،وتيمثل
أقل من  ‰3من الناس اللي تيجيو للمغرب.
اليوم ،عدد من املدن أساسية وأساسا في بلجيكا وفي هولندا هما
اللي عندنا الربط ديال الخطوط معهم ،الخطوط امللكية املغربية كما
تعلمون مرتبطة بعقد برنامج ،اللي املادة  7فيه تتقول" :إذا �شي خط من
الخطوط تبت على أنه فيه عجزدائم ،يتم النقاش ويتم إيقافه إما ملدة
معينة وال حتى تبان..
اليوم ،هذا الخط فيما يتعلق بالرجوع ديال املغاربة املقيمين
بالخارج ،في فصل الصيف ،الخطوط امللكية ستعود إلى ربط الحسيمة
بأمستردام  3ديال املرات في األسبوع.
هناك شركات أخرى تتربط أيضا مرتين في األسبوع ،وعندنا شركة
اليوم اللي قدمات الطلب ديالها باش دير الربط مع أمستردام مرة في
األسبوع ،بمعنى في الفترة ديال الصيف اللي جاية إن شاء هللا ،غادي
يكونوا  7ديال الرحالت في األسبوع بمعدل رحلة يوميا ،والخطوط
امللكية املغربية تتبقى مستعدة في كل حين ،إلى كاين هناك خصاص،
بمعنى كاين هناك طلب أكثر من العرض ،أننا نغطيو هاذ الطلب في
الفترة ديال الصيف إن شاء هللا رب العاملين.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
والكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي في إطار
التعقيب.
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املستشارالسيد الطيب البقالي:
شكرا السيد الوزيراملحترم على هذا الجواب القيم.
إال أنه في ظل األزمة االقتصادية التي يعرفها العالم ،وبالدور الكبير
الذي تلعبه هذه الجالية املغربية املقيمة بالخارج في تنمية االقتصاد
الوطني ،كنلتمسو من سيادتكم ،السيد الوزير ،بخفض أثمنة تذاكر
الطائرة ،وذلك عن طريق مثال توقيع اتفاقية مع الجهات ،الجهة
الشرقية وجهة طنجة -تطوان-الحسيمة ،هذا غادي يزيد شوية يخفف
من املعاناة ديال املغاربة املقيمين بالخارج.
هذا طلب ،السيد الوزير.
والهدف من هاذ كلو راكم عارفينو ،وهو فتح العزلة عن الشمال
جوا.
وكما كتعرفوا أن الخطوط امللكية عندها زبناء ديالها خاصين،
ونتمناو على أنه تعود لينا عاود ثاني الخطوط امللكية املغربية ،أنها تدير
أمستردام أو بلجيكا -بروكسيل أو تجي لينا ثاني للعروي ،ألنه ما ابقاتش
تتجي لنا للعروي ،وعدد كبير من الزبناء كتمتلكهم هاذ الخطوط
املغربية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة للسيد الوزيرفي إطارالتعقيب.

السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
املكلف بالنقل:
نعم ،أنا أؤكد للسيد املستشاراملحترم بأنه بالفعل الخطوط امللكية
غادي ترجع في الصيف ،وغادي تدير األشغال اللي كانت تتدير وما
عندهاش أي إشكال.
( )low costواحد الشركة خاصة ما غنذكرش االسم ديالها ،هي اللي
حتى هي تراجعت وكانت تتدي املغاربة وتجيب املغاربة وتتجيب بعض
السياح ،هي حتى هي تنازالت في الفترة ديال الخريف ،وقدرت أنها ما
تجيش.
اليوم ،في إطار محاولة استرجاع بعض الشركات ،املغرب تيتفاوض
والوزارة تتفاوض ،قلت لك اليوم كاين طلب لواحد الشركة اللي
بغات تدير جوج خطوط لبروكسيل وتدير واحد ألمستردام ابتداء من
الحسيمة ،راه احنا ما عندناش إشكال نعطيوها الترخيص ،ما كاين
أدنى إشكال.
فيما يتعلق بما هو داخلي ،الجهة ديال الحسيمة والت دابا في الجهة
الجديدة ديال طنجة ،احنا ما عندنا حتى �شي إشكال ،السيد الرئيس
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ديال الجهة ،املجلس ديال الجهة يجي يجلس مع الوزارة ،مع القطاع
ديال وزارة الداخلية ونديرو اتفاقية كما عندنا مع  3ديال الجهات
أخرى ،على أساس أنه األسعار كما تعلمون حتى هي تنخفض ،اليوم
تنديرو الدار البيضاء -تطوان -الحسيمة ،على أساس أنه بالفعل باش
نحاولو باش التكلفة ما تكونش كبيرة ،ما نديروش ( ،)indirectألنه واخا
 ..إال غتدير مباشر ما غاديش يعمر ليك غتديرو شهر ،شهرين غدير
الفاتورة صعيبة ،ومن بعد غادي تقرر توقفوا.
إذن ،تنحاولو نديرو احنا الثالثي باش يكون فيه اشوية ديال
املردودية ،ولكن احنا منفتحين على جميع االتفاقيات مع اإلخوان في
الجهات ووزارة الداخلية على أساس أننا ندعمو ،ألن هذه السياسة
اعتمدتها الدولة من خالل الثالث سنوات األخيرة ،وهي مستعدة باش
ديرفلوسها ،نعطيو  78مليون درهم لدعم هذه االتفاقيات ،وما عندها
حتى �شي معنى الحسيمة ما تدخلش حتى هي في هذه االتفاقية.
إذن الجهة اللي هي فيها قررت أن توقع االتفاقية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
والسؤال الثاني موضوعه "النقل املدر�سي بالوسط القروي" ،الكلمة
ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم السؤال.

املستشارالسيد الحسين العبادي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير ،في ظل اإلمكانات املحدودة للساكنة في العالم
القروي ،تجد جمعيات النقل املدر�سي املتواجدة باملناطق القروية
والشبه القروية صعوبة في مسايرة الشروط املتقدمة املتعلقة بالنقل
املدر�سي.
وال يخفى عليكم ،السيد الوزير ،الدور املهم الذي تقوم به هذه
الجمعيات في دعم التعليم باملغرب ومحاربة ظاهرة الهدر املدر�سي
وخاصة بالعالم القروي.
لذلك نسائلكم ،السيد الوزير ،عن ما هي اإلجراءات االستثنائية
ملالئمة اإلطار القانوني املنظم للنقل املدر�سي مع خصوصيات الوسط
القروي والشبه القروي؟
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.

1574

الجريدة الرسمية للبرملان

والكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
املكلف بالنقل:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
بالفعل ،تفضلت في السؤال وتكلمت على األهمية ديال النقل
املدر�سي ،أوال في فك العزلة ،ولكن أيضا في االهتمام بشريحة مجتمعية
اللي من املفروض أن هي العماد ديال املستقبل ومن املفروض أنها
بالفعل ندعموها باش تكون ذاك االستمرارية وما يكونش االنقطاع
والهدراملدر�سي.
لكن ،هناك إشكاالت ،كما تعلمون ،هو اإلشكاالت واإلمكانيات
هي للدولة اللي ما�شي طرف رئي�سي في العملية ديال النقل املدر�سي،
هذا قطاع اليوم اللي الدولة قررت أنه عوض تبقى تعطي التراخيص
اضطرت باش تولي تعطي فيه فقط تقديم ديال امللف وفق دفتر
تحمالت واللي بغا يستثمرهللا يعاونو.
بمعنى أنه في أفق التعميم ،ألنه القرى كثيرة جدا وما يمكنش
أن الدولة تكون دائما حاضرة  %100في النقل املدر�سي ،وال أقول في
التدريس وفي التعليم ،فإذن تفتحات على دفاتر تحمالت واحنا اليوم
تنقومو بالعديد من اإلجراءات اللي هي مرتبطة أوال بدعم الجمعيات من
خالل بعض االستثناءات ،النموذج هو جميع الجمعيات اللي تطلب منا
أنه تجيب بعض الحافالت ،واخا احنا تنطلبو خاصها تكون ضروري
تكون عندها  5سنين أو أول استعمال فتنتجاوزا إذا السلطة تما في ذاك
املكان تتقول لك أودي هاذ القرية بالفعل خاصها ،وهذا تنحاولو نعطيو
االستثناءات اللي تتم�شي في هذا القبيل ،دون أن نعمم ،ألن من بعد
تتجيب لك  15عام ديال الكار يهز ليه ،تتوقع لك حادثة ال قدر هللا،
بحال هاذ ال�شي ديال اإلخوان اللي تكلموا عليه ،وتنصدقوا دايرين
مشاكل.
فإذن ،احنا اليوم تنديرو التصريح عوض الترخيص ،وتندعمو
بحاالت استثنائية جميع ما هو ممكن ،جلسنا مع اإلخوان املمثلين
ديال القطاع ،النقل املدر�سي ،تقريبا الجمعيات كلهم باستثناء يمكن
وحدة وال جوج ،اللي ما جلسناش معها ،تيمثلوا  %95ديال القطاع،
وقلنا لهم عطيونا املقترحات ،على صعيد املدينة اليوم راه احنا تنديرو
واحد االتفاقية معهم ،باش نجددو ذيك دفتر التحمالت بمعطيات
جديدة اللي مرتبطة بالسالمة وبعدد املقاعد ،ونعطيوهم إمكانية أنهم
يستعملوا باش ما يبقاش حتى �شي حافلة دالنقل املدر�سي ما عندها
( ،)banquetteكلهم يوليوا بكرا�سى فردية للتلميذ.
اإلخوان جابوا لنا بعض املقترحات ،ولألسف ما�شي في الطموح
ديالنا احنا كوزارة.
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في النقل املدر�سي دالقرية ،إال كاين �شي حاجة مقترحات احنا
ندعموها ،ما كاين حتى �شي إشكال في هاذ املجال.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد حميد زاتني:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
اإلخوان املستشارين،
السيد الوزير ،في الحقيقة نثمن هذه املجهودات ،واحنا تبعنا
التواصل اللي وقع بينكم وبين الجمعيات النقل املدر�سي في إطار العالم
الحضري ،وهذا كنثمنوه وكنقدروه.
لكن ،في العالم القروي ،السيد الوزير ،أنتما كتعرفو اآلن الهدر
املدر�سي كيف كاين ،وتدريس ديال النساء ،ديال الفتيات كيعرف
إشكال.
مجموعة دالجمعيات ساهمت فهاذ العمل ،اآلباء بداوا كيتجاوزوا
دور الطالبة ،كيبغيوا النقل املدر�سي.
الجمعيات اآلن كتقتني حافالت كبيرة من الخارج بمساعدة التنمية
البشرية ،وهاذ القضية هاذي كتطلب أنه واحد النوع ديال االستثناء
خاص بالعالم القروي.
ملي مشاوا باش يحصلوا على الرخص ،السيد الوزير ،في إطار
املقاعد ،كيفرضوا عليهم  26مقعد ،والحافلة ممكن تهز 60 ،50مقعد.
كاين الطرق ،مشكل الطرق ،كاين األداءات ،اآلباء ،كاين الضعف،
كاين الهشاشة ،هاذو كينقلوا الوليدات خاص للتعليم العمومي ،ما�شي
التعليم الخصو�صي هذا ،هذا تعليم عمومي ،كيهزوا األبناء من الدواور
ديالهم كيديوهم لالعداديات والثانويات.
وبالتالي ،في إطار االستثناء اللي كيعرفو املغرب اآلن في مجال
التعمير ،في مجال كذا ،في مجال كذا ،فقرار خاصها استثناء ،السيد
الوزير ،وبالضبط فهاذ املجال ديال النقل املدر�سي ،ألنه فعال نيت
حماوا القطاع التعليمي من الهدر ،وحماوا القطاع التعليمي من العملية
ديال املشاكل اللي كتعرفها دور الطالبة.
وكنتمنى أنكم تكونوا تفهمتو هاذ الدور االستثناء اللي احنا طرحناه،
وطرحوه الجمعيات بإلحاح هذا الطرح هذا.
وأستسمح.
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السيد رئيس الجلسة:

كتلقاش املكان ديالها.

شكرا السيد املستشاراملحترم.
والكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

ابغينا هللا يخليكم ،نعرفو أشنو هي املعايير بالضبط اللي كتعتمدها
هاذ الشركة في توزيع الصحف داخل الطائرات املغربية التابعة لشركة
الخطوط امللكية املغربية.

السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
املكلف بالنقل:
السيد الرئيس،
ال ،هو دابا ملي نلقاوا حلول ،أنا متفق معك ،نديرو استثناءات
معممة ،اللي غادي تم�شي لصلب املوضوع ديال السالمة الطرقية ،وما
تكونش ذيك الجودة اللي مطلوبة ،ه ــذا هو ()le revers de la médaille
بحال اللي تيقولوا.
وبالتالي ،راه نظن ،احنا مستعدين مع اإلخوان ديال النقل املدر�سي،
أننا نشوفو املقترحات اللي عندهم.
إذا كاين �شي استثناءات اللي ما تكونش معممة ،ولكن استثناءات
بالحالة حالة ،احنا مستعدين نتجاوبو معها.
لكن ،هللا يجازيكم ،عاود ما تطلبوش منا �شي أمور اللي أنتما هنا
غادي تجيوا تقولوا أودي راه عطيوتيهم الكار ،وفيه  70بالصة ،وم�شى
تقلب في الفيراج ،وأنت اللي مسؤول.
فاحنا تنحاولو ،املدرسة ما عندهاش بالسلطة ،باإلخوان كلهم
يقولوا ضروري خاصها تكون ،بكار اللي هو معقول ،وسائل معقولة،
احنا مستعدين نعطيوا هاذ االستثناءات.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
والسؤال املوالي موضوعه "معاييرتوزيع الصحف برحالت الخطوط
امللكية املغربية".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم
السؤال.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
املكلف بالنقل:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
بكل صراحة ،حتى احنا تنستعملو الخطوط امللكية املغربية كما
نستعمل بعض الخطوط األخرى ديال الشركات ،هنا صعيب باش
نجاوبك وأنا مقتنع ب�شي حاجة اللي ربما تتجاوب على ذاك ال�شي اللي...
فحتى أنا بيدي كان عندي نفس اإلشكاالت قبل ما نولي وزير ومازال
عندي نفس اإلشكاالت وأنا وزير ،ألن ملي تنطلب بعض هذا ،تنقول لهم
عالش ما تتجبوش هاذي ،حتى �شي واحد ما عندو الجواب.
يبدو أنه ذاك  32صحيفة يومية ( )hebdomadaireاللي تنجيبو
تتخضع لبعض املعايير ،لحد اآلن ،لحدود الساعة أنا طلبت من اإلخوان
ديال الخطوط باش يعطيوني املعاييرالدقيقة باش نجي نجاوب عليكم،
ما وصلتنيش ،أنا اللي مسؤول على أية حال ولكم واسع النظر ،حتى أنا
ذاك ال�شي جاني ما عرف كي داير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
والكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب ،إلى كنا تنحتاجو
إلى تعقيب.

املستشارالسيد عبد العلي حامي الدين:

املستشارالسيد عبد العلي حامي الدين:

شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
إخواني املستشارين واملستشارات،
شركة الخطوط امللكية املغربية كتقدم من بين الخدمات اللي
كتقدمها للزبناء ديالها ،توزيع الصحف والجرائد.

ال ،في الواقع بالعكس تنحتاجو لتعقيب ألنه البد من تحمل
املسؤولية.

لكن ،املالحظ هو أنه كتركزعلى صحف معينة ،وبعض الصحف ما

احنا تنركبو في شركة الخطوط الفرنسية أيضا ،شركة الخطوط
الفرنسية كاين معايير مضبوطة ،أوال تتوزع جميع الصحف وجميع
املجالت اللي تتعبر على الحساسيات السياسية والفكرية املوجودة في
املجتمع بدون استثناء.
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ثانيا ،كتعتمد بمعايير ديال عدد السحب وعدد املبيعات ،باش
كتجيب شحال الرقم اللي تتعتمد في التوزيع داخل الشركة.

السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
املكلف بالنقل:

راه ال يمكن في املغرب أن نقتنع بأن هناك جرائد وصحف يومية
اللي عندها أكثرمن  20سنة ،وتقدمت بطلبات لشركة الخطوط امللكية
املغربية وما جاوبتهاش حتى الجواب ،في الوقيتة اللي تتخرج جرائد ديال
آخرساعة وتتلقاها في الشركة ديال الخطوط امللكية املغربية ،هذا غير
مقبول في دولة القانون.

شكرا السيد الرئيس.
هو ما يمكنش الرد على السيد املستشار ألنه دخل في بعض
التفاصيل.

دولة القانون واملؤسسات ينبغي أن تخضع ملعايير مضبوطة ،هذه
شركة مؤسسة عمومية تحت وصايتكم ،السيد الوزير ،البد من
مراجعة القوانين واملراسيم من أجل تسطير معايير واضحة ،ألنه األمر
يتعلق بصورة املغرب في تنوعه ،في تعدديته ،في أفكاره ،يمكن تكون
محاباة لجهة دون أخرى وإال غادي نوليو عاود ثاني نضطرو نمشيو
نكشفو على الخيوط الغامضة بين جهات التحكم وشركات معينة ،هاذ
ال�شي نحن في غنى عنه.
البد من تسطيرمعاييرواضحة باش نكونوفي مستوى الدول املتقدمة
اللي كتحترم النفس ديالها وتتحترم أيضا املواطن.
احنا عندنا الشكايات ديال عدد من املواطنين اللي تيستخدموا
النقل الجوي وتيتشكاو ،تيلقاو بكل صراحة غير الصحف اللي كتقدم
صورة سيئة ،في الكثير من األحيان على البالد ،والصحف اللي كتدافع
على االختيارات وعلى اإلصالح وعلى األشياء املهمة والجميلة اللي دارت
هاذ الحكومة ما تيلقوهاش في شركة الخطوط امللكية املغربية.
احنا عندنا اآلن آالف ومئات اآلالف ديال املواطنين املغاربة
واألجانب اللي تيسافروا عبر هذه الشركة ،ما يمكنش نقولو ما ابغاتش
تجاوبنا ،أو ال ما عندناش معايير واحنا هما الحكومة الوصية على هاذ
الشركة ،أنا تنعتقد بأنه الدولة الدور ديالها هو ( )la régulationديال
مثل هذه األشياء ،على األقل تكون معايير مقنعة بالنسبة لنا وبالنسبة
للمواطنين.
راه غيرمقبول نمشيو للطائرة ونلقاو جريدة ما تتبيع حتى حاجة ،ما
عندها حتى مصداقية في السوق ،واملبيعات ديالها األساسية كاينة في
الخطوط امللكية املغربية ،بينما الجريدة رقم  1في املغرب ما كايناش في
شركة الخطوط امللكية املغربية.
شكرا لكم السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

غير بــاش نوز ع ــو كل �شيء ،بعض الشرك ــات تتوزع ابحال
( )Air Franceال ما يمكنش توزع ،ألنه احنا تنهضرو على املئات
ديال ...كاين .32
أنا متفق معك ما كاينش معاييربالنسبة لنا لحد اآلن واضحة ،كاين
نقص فيما يجب أن يكون ،بمعنى ما تنلقاوش تنوع ديال الحساسيات
واألفكار ،هاذ ال�شي صحيح ،اليوم مادام تطرح أنا تنتحمل مسؤوليتي،
ما�شي ألن ما عطاونيش وما جابوليش واش حتى هما ما عندهومش،
املهم أنا تنتحمل مسؤوليتي ما جبتش لكم معطيات أشنو هي املعايير؟
ألن أنا ما وصلتنيش ،وديما تنسول عليها وما عرفتهاش.
فإذن اليوم تنتحمل مسؤوليتي مرة أخرى ،باش هاذ السؤال اللي
تساءلنا فيه كحكومة أننا نقومو بدورنا باش نساءلو الخطوط امللكية
باش دير معايير مضبوطة باش على أساس أنه جميع الجرائد اللي من
املفروض خاصها تكون في ناقلة محترمة فحال الخطوط امللكية خصها
تكون فيها بعيدا عن كل الحساسيات اللي يمكن تكون داخلة في املوضوع
من طرف البعض اللي تيدبرهاذ امللف.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ونجدد له الشكرعلى مساهمته معنا في هذه الجلسة.
وننتقل إلى األسئلة املوجهة إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث
العلمي وتكوين األطر ،والسؤال األول حول "ضرورة تطوير التعاون
والشراكة على الصعيدين الوطني والدولي في مجال التعليم العالي
والبحث العلمي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي لتقديم
السؤال.

املستشارة السيدة مينة عفان:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السادة املستشارون،
إن انخراط بالدنا في املنظومة الدولية يلزم قطاع التعليم العالي
والبحث العلمي بأن يندرج في صلب املشروع املجتمعي ،نظرا للدور
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الهام املوكول إليه في تكوين مواطني الغد.
لذا ،السيد الوزير ،نسائلكم:
ما هي إستراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث
العلمي؟
وما هي التدابير املستقبلية من أجل تنمية الشراكة على الصعيدين
الوطني والدولي؟
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
والكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:

شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على السؤال.

شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيد الوزيراملحترم،
إن اإلستراتيجية حول التعليم العالي ،صحيح ،ال يمكن أن ندرجها
في وقت وجيزمحسوب كالذي نعيشه اليوم في قبة البرملان.

السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وتكوين األطر:

غير أننا في الفريق االستقاللي نود أن نعرف مدى اهتمام وزارتكم
بالرفع من قيمة التعليم الجامعي ،إلكترونيا ومضمونا.

شكرا السيد الرئيس.
السيدة املستشارة،
الجواب قد يتطلب ساعات وساعات ،ألن اإلستراتيجية ما يمكنش
نعطيوها في وقت وجيز.

متى سنربط الجامعة بمحيطها ليخرج الطالب مؤهل للشغل ،سواء
داخل الوطن أو خارجه؟

شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

ولكن اللي نؤكد لك هو غادي تقول لنا شكون هي الدول فهذا
املحيط ديالنا ،ال في أمريكا الشمالية وال في أوروبا وال الدول العربية ومن
آسيا اللي ما عندناش معها تعاون.
الحمد هلل تتعرفو بلي هذه بالدنا ،منين عملنا ذاك (l’appel à
 )projetsعن الفوسفاط  29دولة شاركت بالتمويل املغربي ،من جنوب
إفريقيا 2 ،دول ديال أمريكا الشمالية ،الدول األوروبية والهند 29 ،دولة
شاركت معنا ،عندنا تعاون اآلن.
أنا سألت الرؤساء باش يشوفوا فين ما تحركناش ،ألن كثرنا من
التعاون ،املشكل ذاك االتفاقيات اللي عملنا واش قادين نفعلوهم وال،
ال؟ هذا هو التحدي.
اآلن مع العالم العربي ،مع تونس مع مصر ،مع األردن ،مع العربية
السعودية وقريبا مع قطر ،درنا االتفاقيات مع البحرين وغيره ،اآلن
التفعيل ديالها واملوارد ،احنا حاطين املوارد املالية ،نديرو (des appels
 )à projetsبينا وبين تونس ،بينا وبين مصر ،بينا وبين األردن ،بينا وبين
السعودية ،أما مع الدول األوروبية  ..مشاو الجامعات قبل منا احنا،
الحمد هلل ومشاو بعيد.
إذن الجامعة املغربية جامعة محترمة دوليا 29 ،دولة أعباد هللا
شاركت مع الجامعات املغربية في البحث العلمي ،وها املخرجات الحمد
هلل ها هي تتخرج اآلن.

اليوم ،املراد فعله هو أن يخرج الطالب من الجامعة محمل بأفكار
علمية ،دون شك ،ولكن أفكار مهنية تجعله يوازي العلم مع املهارة
اليدوية والفكرية لنضمن مستقبله.
اليوم ،غالط كل من يريد أن يتكل على الوظيفة العمومية ،بقدر
ما أنه يجب أن ( )pour faire travailler la matière griseخاصنا ذيك
املادة الرمادية اللي في الدماغ ديال املغاربة كلهم أذكياء بسواعدهم،
والتاريخ شاهد على اإلنجازات ديال الذكاء وديال الخبرات اللي عبرعليها
الطالب املغربي.
فاللي عليكم ،السيد الوزير ،باش تصقلوا هاذ املهارات وتشوفو
املناهج التربوية أو التعليمية دالجامعة تكون عندها واحد اآلفاق
مستقبلية ،باش يخرج الطالب نافع نفسه ونافع بالده وعندو بالصتو
في األسواق العاملية.
شكرا السيد الوزيروالسيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
والكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر:
أنا باغي نشكر ال�سي اللبار ،ألن كيجي للوزارة دائما ،أشنو الجديد؟
هذا ،بعد أنت متابع ما يجري في الجامعة ،أنا كنهنيك على هاذ ال�شي.
قلت لكم الجامعة املغربية غير املجالت ،االنخراط في املجالت
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العاملية  23مليون درهم ،وكاين ( )wifiباش يوصل الطالب واألستاذ
يخدم من البيت ديالو ،عندو ( )un codeويدخل للمجالت العاملية.
كيف ما قلت لكم العلم خاصو يهجم على الطالب ،احنا كنا ،راه
كلكم عارفين كتم�شي تقلب على الكتب ،اآلن حتى األحياء الجامعية في
البيت خاص العلم يوصل )le wifi haut débit(،واملجالت يوصلوا عند
الطالب.
املشكل هو التحدي العالمي ،اآلن الطلبة ديالكم مطلوبين ،جاءت
جامعية كندية مؤخرا قالت لينا ابغينا ( ،)les doctorantsوهما
جايين اآلن ،ناس قلت لكم من كوريا الجنوبية  ،2023قريب ،قريب،
( )-130.000ناقص ،جايين باغيين الطلبة دياولنا ،الدول كلها جايين
باغيين الطالب املغربي.
مع األسف الصورة اللي عندنا راه املستوى راه هبط في العالم كلو،
عندكم ما تسحبوش غير هنايا ،العالم كل هابط في املستوى ،ولكن
الجامعة املغربية أنا غادي نقولها من بعد ،ألن كاين �شي أسئلة أخرى ما
غاديش نجاوب على كل �شي.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيراملحترم ،ومعذرة على املقاطعة.
والسؤال الثالث موضوعه مشاكل البحث العلمي ببالدنا ،الكلمة
ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم السؤال.

املستشارالسيد أبو بكراعبيد:
السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
نسائلكم ،السيد الوزيراملحترم ،عن أسباب تخلف املغرب في مجال
البحث العلمي وعن الحلول الكفيلة بتحسين مردودية هذا القطاع
الحيوي؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر:
ال ،إلى اسمح لي السيد هاذي إثارة خاوية ،غير سحب هاذ الكلمة
ديال التخلف ،ألن هاذ ال�شي ..الواقع ،راه غير هاذ يومين اخذينا أول
جائزة في إفريقيا على مستوى الرياضيات ،هاذي يومين .تعرفوا آخر
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مخرجات الدكتور عمار ،في ( ) CNRST3اختراع عالمي ،بكتيريا من
املغرب ،كتمنع الناموس يحط فوق إلى كان في الثوب ،وهاذ الثوب اآلن
كيتصاوب في بلجيكا ،ثوب ،بكتيريا يعني ( )découverteمغربية ،ابتكار
مغربي ،ما�شي ابتكارألن غيراستكشاف.
هاذو غير بعض العناصر ،واش كتعرفوا ما يجري في الجامعة؟ مع
األسف ،ال تلفزيون ال والو ،ما كاينش �شي حس ديال البحث العلمي،
حتى األساتذة ما وصلهومش الخبار ،شحال من أستاذ ما وصلوش
الخبارأش كنديرو في الجامعة.
خاص التلفزيون املغربي واطلبوا التلفزيون ،أنا أطلبت حتى عييت،
وهللا العظيم إلى طلبت حتى عييت ،أش درتوا؟ واش حرام التلفزيون ما
يوريش للمغاربة أشنو كاين؟ هاذيك ديال االختراع ،ديال االستكشاف
ديال البكتريا حتى سعيت ،ما خاص غيرنبوس اليدين.
الجامعة املغربية ما عندهاش ،ما كاينش اهتمام عليها في التلفزيون
املغربي ،وأنا مسؤول ،وأنا وزير كنقولها ،ال يعقل املغاربة ما عارفينش
باش حتى املستشارين يحطوا هاذ السؤال ،إذن حتى هما ما واصلهومش
الخبر ،ما�شي كنلومكم ،ما ّ
وصلناش الخبر.
وإلى ما وصلش الخبر للبرملانيين كيفاش غادي يوصل للمواطنين؟
والعالم والدول األجنبية كلها جاية تتخطط معكم باش تدير البحث
العلمي مع الجامعات املغربية.
اآلن ،شركات كبرى تتديرالبحث العلمي في املغرب ،آش غنديرو؟.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد محمد علمي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
في البداية كنشكركم على الجواب ديالكم.
والفريق االشتراكي متمسك بكلمة "تخلف املغرب في مجال البحث
العلمي" ،ألن الكالم العربي يفهم من سياقه ،إعمال الكالم أولى من
إهماله.
ملا قلنا احنا في الفريق االشتراكي كاين هناك تخلف من باب إطالق
الكل على الجزء ،إلى قلنا كل مدينة الرباط حجت في املسيرة كيبقى
االستثناء الناس اللي جالسين في ( )cliniqueأكدال وفي السوي�سي إلى
آخره...
فبالتالي احنا ملي قلنا التخلف كاين مجاالت عدة بالرغم من هذه
Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique
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الحالة الوحيدة اللي قلت لنا بأن كاين فيها �شي تقدم ديال البحث
العلمي ،وفي الثنايا ديال الجواب ديالكم قلتم بأن التلفزيون ال يقوم
بنشر املعلومة ،وبالتالي حتى البرملان املغربي ما عندوش هاذ املعلومة،
فكيف يمكن باش تصل الشعب املغرب ونحن لسان الشعب املغرب؟
إذن ،كنعتقد أن الصياغة ديال الفريق االشتراكي هي صياغة
صحيحة منطقا ومفهوما ،إذن كلمة التخلف احنا كنتمسكو بها وهي
دالة على الواقع املغربي.
احنا ،السيد الوزير ،فيما يتعلق بالتعقيب احنا البحث العلمي ال
يختلف اثنان على أنه ركيزة أساسية في الجامعة املغربية ،ولكن بغينا
نقولو لكم بأن الحكومة التزمت مع البرملان ومع الشعب املغربي باش
تخصص واحد النسبة ديال  %1من الناتج الداخلي الخام في البرنامج
الحكومي ديالها للبحث العلمي ،هاذ النسبة لم تلتزم بها ،بدليل أن
امليزانية ديال  2016ما رصد للبحث العلمي هو ال يقل عن  ..ما وصلش
حتى ل ـ ـ .0.8
ابغينا نقولوبأن تمويل الدولة الزال ضعيفا ،وبأن ما كايناش القطاع
الخاص ،الحكومة املغربية كتعامل معه أو كتحفزو من أجل إقرارواحد
السياسة ديال التعاون حقيقية وفعالة بين القطاع العام وبين القطاع
الخاص.
وابغينا نقولو ،السيد الوزير ،بأن كانت مشاكل اللي عالقة
وورثتوها ،هاذ ال�شي صحيح ،احنا ما�شي عدميين ،تنقولو الحقيقة،
ولكن ابغينا نقولو أن الحكومة الزلت لحد الساعة تفتقد واحد الخطة
حقيقية للنهوض بالبحث العلمي ببالدنا في شتى املجاالت ،كاين ضعف
البنيات التحتية ،كاين ضعف داملختبرات ،كاين ضعف التجهيزات.
واحنا في إطارالجهوية ،جهة طنجة -تطوان -الحسيمة كانت سباقة
باش برمجت  62مليون درهم ألول مرة في تاريخ املغرب ،الجهة كاملة
الفلوس ديالها اعطاتها لكم ،وبعد غد غيصادق املجلس الجهوي على
االتفاقية باش نعبرو على النية ديالنا حول التقوية ديال التجهيزات،
وابغينا هاذ ال�شي هذا نمشيو فيه ،وابغينا املسؤولية اللي تقع على كاهل
الحكومة املغربية حتى هي تعترف بها وترسم واحد الخطة استراتيجية
إستباقية قصد النهوض بالبحث العلمي ببلدنا.
وشكرا.

التخلف.
ال ،غيراهدا ،راه املصطلح وكاين اللغة ،باش نفضيو هاذ الكالم.
اآلن اللي عارف الجامعة من الداخل ما غاديش يقول لي هاذ الكالم
بتاتا ،ألن املجالت إلى تتطلعوا ألن قبل واحد اإلنسان تيم�شي يبحث
( %+82 )Scopusبين  2010و ،2014االختراعات ()les brevets
 ،%+375واش البالد كتتطور ،كتزيد للقدام؟ جوج دالجامعات اآلن
والو في  15األولى في إفريقيا ،واش كانوا؟ وغير نقولو بعدا الحقيقة
وننتقدو ذاك الجهة األخرى ،ما قلناش كل�شي مزيان ،ما قلتش كل�شي
مزيان ،ولكن على األقل هاذ األساتذة اللي تيديروا البحث العلمي ،هاذ
الطلبة اللي تيديروا البحث العلمي آش نقولو لهم؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
خصوصا وأن املوضوع املوالي هو قريب من املوضوع األول ،وكذلك
السؤال الثالث موضوعه "وضعية البحث العلمي ببالدنا".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار
لتقديم السؤال.

املستشارالسيد عبد العزيزبوهدود:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
يعد البحث العلمي رافعة أساسية ونظام مبدع قادرعلى االستجابة
للطلب االجتماعي واالقتصادي ،كلما توفرت له اإلمكانات املادية
واللوجيستيكية والبشرية.
إال أننا نالحظ أن هذا املجال أصبح يعرف تقهقرا في الترتيب وعجزا
في األداء.
نعلم جيدا أن الحكومة أعدت إستراتيجية وطنية للبحث العلمي في
أفق  2025تعتمد على تعبئة الطاقات العلمية املبدعة وهيكلتها ،وكذا
تطويرالبنيات التحتية املرتبطة بها.
لذا نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،عن مضامين اإلستراتيجية
الوطنية لتنمية البحث العلمي في أفق 2025؟

السيد رئيس الجلسة:

وما هي اإلجراءات األخرى التي اتخذتها للنهوض بهذا القطاع؟

شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

وشكرا السيد الرئيس.

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر:
لغويا ،كاين املفهوم اللغوي وكاين املفهوم االصطالحي .مصطلح
التخلف معروف عند املغاربة ،إذن ما غاديش نقريوهم أشنو هو
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزير.
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السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار.
وهاذ ال�شي كاع اللي قلت وما كفاش وعاود حطيتي نفس السؤال؟
زعما خاص هاذ الجواب ديالي يكون غير ،ألنه وإال خاصني نعاود
نفس الجواب.
أعباد هللا ،راه البالد ديالكم تتقدم ،وخاصكم تفتخرو بهاذ ال�شي
اللي تيخرج من هاذ الجامعات املغربية والشركات الكبرى جايين ،الش
جايين زعما ،باش؟ ما�شي أوالد هاذ الجامعات ،هاذ الشركات الكبرى
كاع اللي تتجي تتستثمر في املغرب فين غادي تلقى هاذ األطر ،إلى كانت
هاذ الجامعة عندكم عيانة ميتة ما فيها والو ،والشركات كلها جاية
الطيران ،السيارات ،)Big Data( ،والش جايين؟
راه قلت لكم ما عندكومش املعلومة ،أعباد هللا ،وعيطوا على الوزير
ديروا لجنة ونجلسو ونشرحو لكم ،أوالدكم راه أوالدنا كلنا ،راه األساتذة
خوتنا وخواتاتنا ،راه إلى سمعوا هذا الكالم ما تنشجعهومش.
ما عنديش مشكل دالفلوس أعباد هللا ،أنا تنقولها ونغوت بها ما
عنديش مشكل دالفلوس ،عندي املشكل فين نخسر الفلوس ،رميت
 300مليون 900 ،مليون ها احنا حاطين  200مليون ،خاصك منين
تمول البحث العلمي ،خاصك تراقب املخرجات ديالو ،خاصك دي ـ ـ ــر
( )les appels à projets)، (CNRSTما كانش مؤهل يااله تنؤهلوه،
محطوطة  700مليون درهم ،واش نرميها؟
ما عنديش مشكل دالفلوس ،أعباد هللا %1 ،وال  %2ما عنديش
مشكل دالفلوس ،املختبرات ""H20204راه مراكش شادة أكثر من 40
مليون درهم غير من هاذ بحوث العالم " "H2020واش تديو برامج
" "H2020مع األوربيين؟
إذن ،استوعبوا اإلشكاليات ،أنا مستعد نجي عندكم نشرح لكم
ونعطيكم املشاكل كلها اللي ما في راسكم كاع.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار
في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد محمد ابا حنيني:

ولكن ،لألسف رغم هذه املجهودات الزال قطاع البحث العلمي
والتقني يعرف تقهقرا على الصعيدين القاري والعالمي والعربي ،وهذا
الوضع املقلق يستلزم إعادة النظر في اإلستراتيجية املعتمدة التي عليها
أن تكون أكثرعلمية وقابلية في التطبيق ،وقبل ذلك ضرورة وجود إدارة
سياسية داعمة تعي قيمة البحث العلمي ودوره في التقدم والتطور
ببالدنا.
السيد الوزير،
في الوقت الذي أعلنت فيه مجموعة من العواصم العاملية وحتى
العربية نفسها مدنا ذكية الزالت امليزانية التي ينفقها املغرب على البحث
العلمي جد هزيلة مقارنة بمقياس املعايير الدولية ،مما أدى إلى هجرة
العقول املغربية نحوالخارج ،في حين أن بلدان العالم األخرى تستقطبها،
وهو األمر الذي يستدعي تدخال عاجال لوقف هذا النزيف وإيجاد حلول
ناجعة لالستفادة من الكفاءات املغربية املهدرة ،خصوصا أن اقتصادنا
بدأ في التحول من اقتصاد مبني على الفالحة إلى اقتصاد صناعي ،وكما
تعلمون فاالقتصاد املبني على الصناعة يعتمد بالدرجة األولى على
البحث العلمي الذي نضمن به االبتكار والتجديد باعتبارهما أساس أي
قوة صناعية.
السيد الوزير،
كان األجدربهذه الحكومة أن تعطي هذا املجال الصدارة في سياستها
عبر الرفع من القيمة املالية املرصودة للبحث العلمي ،كما يتعين إعادة
النظر في الضوابط املعتمدة في انتقاء الطلبة في سلك الدكتوراه الذي
أصبحت تخضع للزبونية واملحسوبية ،مما ساهم في محاربة الكفاءات
وفي الحد من اإلنتاج العلمي بشكل كبير.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر:
ولو طارت معزة ،اللي جايب في راسو �شي حاجة ،وعالش تتساءلونا.
إال كان هاذ األسئلة ديالنا ما كتغيرش الرأي ديالكم اللي جبتوا ،ما
بقى نقاش ،زعما عطينا املعطيات اللي من خاللها غتديروا �شي تعليق
باش نحسنوا هاذ ال�شي اللي عندنا.
هذا اللي كتب هاذ ال�شي ،وهللا ما عرف حتى �شي حاجة في الجامعة،
ما عارفش ماذا يجري بالجامعة ،وكنتحدى �شي واحد.

شكرا السيد الرئيس.
شكرا للسيد الوزيرعلى جوابكم وعلى املعطيات التي تقدمتم بها.
Horizon 2020
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أسيدي نديرو لكم زيارة ،زيارة ،غير باش تشوفوا أنتومايا ،بما إال
ما قديناش نوصولكم ،ديروا زيارة ،ونديوكوم للمختبرات ،ونديوكوم
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للجامعات ،وعندكوم الحق ،استدعيوا رؤساء الجامعات هنايا،
ويعطيوكوم املعطيات ،هذا ديروا يوم درا�سي ،ألن هاذ ال�شي .
مؤسف أن هاذ ال�شي ما قديناش نفرقوه معاكم ،غير نتفارقوا
معكم ،هاذ ال�شي اللي تنديروا ،بحال إلى بوحديتنا خدامين في املريخ،
واش الناس كيعترفوا.
أمريكيين جاو ابغاو يتعاونوا مع املغاربة ،األوروبيين ،املدارس
ديالهم ،من أملانيا راه شفتو ،وا كي غنديرو معكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيراملحترم.
والشكركذلك يجدد ملساهمتك معنا في هذه الجلسة.
وأنتقل إلى السؤال املوجه إلى السيد وزير التجهيز والنقل
واللوجستيك ،وموضوعه وضعية املسالك القروية.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة
لتقديم السؤال.

املستشارالسيد عادل البراكات:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
إخواني وأخواتي املستشارين واملستشارات،
يعاني العالم القروي من تدهور وإهمال واضح للطرق واملسالك،
مما يزيد من عزلة ساكنة هذه املناطق ويعطل تنميتها ،األمر الذي
يدفعنا إلى التساؤل حول ما قمتم به من أجل إنجاز وإصالح املسالك
القروية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.
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الحكومة في هاذ املجال ،وخاصة في البرنامج األول ،و( ) PNRR25اللي
اليوم راه احنا في آخر سنة فيه ،من حيث األرقام ،ترفعت وتيرة اإلنتاج
من معدل  1000كيلومترفي السنة إلى  1500كيلومترفي السنة.
في البرنامج ( )PNRR2تنهضرو على  15ألف و 600كيلومتر ،تنهضرو
على  15.5مليار درهم ،تنهضروا على نسبة االنجاز اللي تتقارب ،%80
 %78بالتاريخ ديال اليوم بالضبط و %15األخرى مرتبطة بالشراكات،
ألنه كاين التجربة من حيث املنهجية ديال االشتغال ،هو تكون شراكات
مع األقاليم ومع املجالس املنتخبة على صعيد الجهات واألقاليم
والجماعات القروية ،على أساس أنه نشوفو األولويات.
فإذن ،كاين العديد من األقاليم بالفعل ألنها قروية ،بالفعل ،ألن
هناك جماعات قروية ما استاطعاتش تعطي ذيك الحصة اللي مفروض
كان خاصها تعطيها.
وبالتالي ،هاذ التأثرفي ما هومرتبط بـ ـ  12حتى ل ـ ـ  ،%18ألنه الشراكات
ما...
واليوم ،البرنامج اللي عند الحكومة ،قلت ،راه وصلت ل  %78ديالو
غادي تكملوا خالل هاذ السنة ،إال ما لم نستطيع تحقيقه ألنه مع
الشركاء ديالنا ما وفاوش.
واملجال اآلخر ،هو عندنا برنامج جديد( )PNRR36اللي ابدينا
تنشتغلو عليه ،خرجنا فيه عقود اللي من املفروض أنها توصل لحوالي
 32ألف كيلومتراللي غتصلح خالل الخمس سنوات املقبلة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد عادل البراكات:

السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
املكلف بالنقل:

شكرا السيد الوزيرعلى الجواب ديالكم.
حقيقة السيد الوزير ملي كنرجعو لألرقام ديال املبالغ املالية ،راه
الناس في املناطق القروية واملناطق الجبلية ،أشنا هو الذنب ديالهم اللي
ما وصلهومش هاذ ال�شي.

شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
بالفعل السؤال مرتبط باملسالك القروية وهو من األسئلة التي في
كثيرمن األحيان تتم اإلجابة عليها ،لكن في كثيرمن األحيان أيضا ،تتكون
هناك بعض األقاليم وال الجهات اللي تتطرح فيها أسئلة من هاذ القبيل،
واللي في البرملان يمكن نعطيوا فيها إشارات.

هاذ الناس ،راه كاينة مناطق جبلية في إقليم أزيالل ،جهة بني
مالل–خنيفرة ،خاصة إقليم أزيالل ،السيد الوزير ،راه من أيامات
االستعمار ،ما عندهم ال طريق ،ال والو ،ما عندهم ال قناطر ،ما عندهم
ال ..خاصكم تفكو عليهم العزلة ،الناس كيجيوا ،السيد الوزير ،كيهزوا
والدهم على البغال ،واش باقي �شي مغربي ،السيد الوزير ،كيهزوا والدهم
على البغال باش أوصلوهم ( )l’ambulanceباش هزوا هاذ الناس

الخصاص هو موجود ،كما تعلمون ،لكن املجهودات اللي قامت بها
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اديوهم للمستشفيات.
السيد الوزير،
راه الحكومة ديالكم ،السيد الوزير ،ساهمت بشكل كبير في
االحتقان االجتماعي ،الحكومة ديالكم السيد الوزير ،راه كرست ثقافة
االحتجاجات في املواطنين ،الحكومة ديالكم السيد الوزير ،شجعت
املسيرات.
خصكم تعرفوا ،السيد الوزير ،جهة بني مالل – خنيفرة عمالة
أزيالل – خنيفرة راه مسيرات 10 ،املسيرات يوميا ،راه العمال ديال
عامل صاحب الجاللة ديال أزيالل والوالي ديال بني مالل وديال خنيفرة
راه مقابلين غيراملسيرات ،السيد الوزير ،والناس آش كيطلبوا؟ كيطلبوا
"أبريد" ،واش كتعرف السيد الوزير "أبريد" بالشلحة؟ هو الطريق،
الناس راه ما عندهمش الطريق السيد الوزير ،الطريق ،ما ابغاو
والو ،غير الطريق السيد الوزير ،وجل وزراء الحكومة ديالكم ،السيد
الوزير ،كيجيو عندنا ملنطقة أزيالل باش يستمتعوا باملناظر الخالبة،
ويستمتعوا باملوارد الطبيعية ديال املنطقة وكيرجعوا كيدوزوا (week-
 )endوكيرجعوا وكيمشيو في الحفارويرجعوا في الحفار ،وحتى �شي واحد
ما كيحرك ساكنا ،وعندنا وزراء من قلب املنطقة ،وما نماوش املنطقة
ديالهم ،قلب املنطقة ،وما بالك بوزراء ابعاد علينا ،السيد الوزير.
أملنا ،السيد الوزير ،في صاحب الجاللة هللا ينصرو ،اللي كيجي
عندنا وكيتقرب من املواطن الفقيرواملواطن الضعيف ،وكيجي للمناطق
القروية ،النائية ،وكيجيب الخيرات وكيجيب للبالد ديالنا مشاريع
كبرى ،إلى الحكومة ديالكم خمس سنين ،السيد الوزير ،دوزتوها
ما شفنا منكم والو ،بقت بضعة أشهر ،آش ابغيتو تعطيونا ،السيد
الوزير ،ما عندكم ما تعطيونا السيد الوزير.
أملنا في صاحب الجاللة هللا ينصرو ويطول لينا عمرو.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
املكلف بالنقل:
شكرا السيد الرئيس.
ال ،غير ،السيد املستشار ،هو كان يمكن السؤال كان على االحتقان
واالحتجاجات ،وغير داز جبر وسيلة هي املسالك الطرقية ،سبحان
هللا العظيم ،السيد املستشار ،هاذ الورقة اللي عندي فيها 15.600
كلم ،وعندي فيها  15مليار ،أنا وريتها للسيد الوزير ،أول إقليم أشنو
هو السيد الوزير؟ أزيالل ،سبحان هللا العظيم ،شوف سبحان هللا
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العظيم ،أول إقليم هو إقليم أزيالل ،فيه  562كلم أنا اللي كنهضر ،أنا
اللي كنهضر 562 ،كلم ...

السيد رئيس الجلسة:
السيد املستشاراملحترم ،هللا يخليكم ،السيد املستشارتكلمت.

السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
املكلف بالنقل:
قلت الحمد هلل ،الالئحة ها هي 562 ،كلم في إقليم أزيالل613 ،
مليون درهم اللي امشات لـ ـ ( )PNRR2إلقليم أزيالل ،وهذا يعني على أنه
إلى كانت فوارق اجتماعية على صعيد الجهات واألقاليم اللي جبناها
معانا  55عام و 60عام ،السيد املستشارابغا في  4سنين ديال الحكومة
و 5سنين إيولي ذاك ال�شي عندنا...
فاإلنسان عما يتحدث ،يتحدث عن النقائص ،أنا متفق معك،
ُ
يتحدث على اإلشكاالت ،أنا متفق معك ،لكن اإلنجازات فهي تعبر عنها
األرقام واملبالغ التي تصرف.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،وشكرا له على مساهمته معنا في هذا املوضوع.
وننتقل إلى السؤال املوجه إلى السيد وزير الطاقة واملعادن واملاء
والبيئة ،وموضوعه "املركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات
النووية".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي لتقديم
السؤال.

املستشارة السيدة خديجة الزومي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
املركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية منذ تأسيسه
 ،1986ال يشتغل إال بنظام أسا�سي مؤقت ،إذ ال يحقق العدالة األجرية
بين جميع فئاته خاصة بالنسبة للمهندسين والدكاترة والباحثين.
طبعا ،هناك مشكل آخر وهو مشكل التقاعد أو نظام التقاعد
املوجود في هذه املؤسسة.
ما هي اإلجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل إنصاف
هذه الفئة من املستخدمين باملركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات
النووية؟
وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:

املستشارة السيدة خديجة الزومي:

شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

ما قلتموه صحيح ،ألننا بصدد النقاش في هذه األشياء مع وزارة
املالية ،ولقد احتفظت وزارة املالية ،أو قبلت على أن يصبح القانون
األسا�سي الجديد للباحثين ما يشبه ما هو موجود في (.) l’INRA7

السيد عبد القادراعمارة ،وزيرالطاقة واملعادن واملاء والبيئة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيدة املستشارة املحترمة،
فيما يتعلق باملركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية،
أوال ابغيت نشير أن هاذ املركز هو لبنة من اللبنات األساسية عندنا في
املجال ديال االستعماالت النووية ،وخاصة في املجال الطبي والزراعي
.
وهاذ ،وهاذ املركزهذا ،تعزز مؤخرا بتأسيس الوكالة املغربية
للسالمة واألمن النوويين.
هو هاذ املركز كانوا عند جوج داإلشكاالت ،ملا جيت أنا للوزارة،
كان عندو مشكل داملنظام ،أوال،)l’organigramme( ،وعندو مشكل
ديال النظام األسا�سي.
فيما يتعلق باملنظام ،املشكل حل ،فيما يتعلق بالنظام األسا�سي،
نحن على أبواب حله.
نقول للسيدة املستشارة أن اإلشكال كان هو إشكال ديال تقريب
وجهات النظر ما بين وزارة املالية ممثلة في املديرية ديال امليزانية،
اللي عندها تحفظات معقولة ،وما بين الطلبات ديال املركز اللي عندو
طلبات معقولة.
اآلن ،نحن على أبواب أن نجد توافق بما يضمن لهذه الفئات
الثالث اللي تكلمتي عليها ،الفئة ديال املهندسين ،والفئة ديال الدكاترة
الباحثين ،والفئة ديال املتصرفين ،علما بأن الفئة ديال التقنيين هي
مستفيدة بالنظر للنظام دالوظيفة العمومية.

ثم كذلك النظام األسا�سي الخاص بهيئة املهندسين والصادر في
 ،2011والسيما أن املهندس في هذا املركز كان يتقا�ضى أجرا يقل ب 6
أالف درهم عن الوظيفة العمومية.
صحيح ،هناك مقاربة ،ولكن السيد الوزير ،لن نعتمد عليكم أن
 %62من الطبقة الشغيلة لم نتوصل إلى حل أثناء النقاش مع وزارة
املالية ،وهي األطرواألطرالعليا ،وكذلك أصحاب التمكين والتمكين يعني
( ،)maitriseإلى غيرذلك واألعوان.
فإن وزارة املالية مدعوة لالستجابة لهذه املطالب ،السيما وأن
الجميع يعمل في محيط إشعاعي بوجود مفاعل نووي يشتغل باستمرار
إلى جانب مجموعة من املختبرات النووية.
وبالتالي ،فالكل يواجه أخطارا في هذا العمل وطبيعة العمل.
إذن ،البد أن نستحضرهذه الخصوصية التي تطبع هذا املركز.
إذن ،ال يمكن إال أن نستجيب لجميع الفئات.
نشكركم على تفهمكم بالنسبة للباحثين ،نشكركم على تفهمكم
بالنسبة للمهندسين.
ولكن ،ابقيت أكثرمن  ،%62السيد الوزير ،تنتظردعمكم للخروج
بزيادة في األجرلفائدة هذه الشريحة.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

خصنا نلقاو واحد التوليفة ،هذا هو املصطلح صراحة ،بهاذ
الكلمة ،باش نجمعو هاذ ال�شي كامل ويكون واحد النظام أسا�سي.

السيد وزيرالطاقة واملعادن واملاء والبيئة:

وأعتقد أننا إن شاء هللا في األسابيع املقبلة سنجد تقاربا في هاذ
املوضوع.

ال ،هو بحال اللي قلت لك ،السيدة املستشارة ،على كل حال ،أنا
شرت إشارات ،وأنا متأكد أن الرسالة وصلت.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي في إطار
التعقيب.

هو في الحقيقة ،كال الطرفين ،هو كاين إكراهات ،يعني باش نكون،
باش نكون واضح مع السيدة املستشارة.
على كل حال ،أنا تنقول من األحسن نلقاو الحل ،املشكل ما�شي
اشكون اللي مسؤول ،على اللي نلقاو الحل.
غادي نلقاو واحد التقارب ،ألنه كاين مجموعة ديال الفئات ،وهاذ
Institut National de la Recherche Agronomique
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الفئات خص كلها تستافد ضمن اإلكراهات اللي موجودة ،وأعتقد أننا
على أبواب أن نجد حال.
على كل حال ،هاذ املركز هذا ،وهاذ ال�شي اللي درنا احنا في اللجنة
الكهرونووية ،وديال تحلية مياه البحر ،احنا مستوعبين بأن أمامنا
واحد العدد ديال التحديات ،طبيعي املركز والعاملين فيه يكونوا
مرتاحين.
لكن ،كذلك يجب أن يكون هناك نظام أسا�سي عندو ديمومة
واستمرارية ،فهذا هو املعول عليه ،وأعتقد أننا إن شاء هللا ،غادي
نوصلو لهاذ القضية.
غير فيما يتعلق بالتقاعد ،التقاعد راه ما كاينش فيه مشكل ،يعني
التقاعد تيتخلص بشكل عادي ،إيال ربطناه بالنظام األسا�سي املنتظر،
هذا حكاية أخرى.
ولكن ،إن شاء هللا ،إن شاء هللا ،أنا متأكد أننا في األسابيع املقبلة
سنجد الحل بإذن هللا.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد الوزير ،وشكرا له على مساهمته معنا في هذه الجلسة.
ننتقل إلى السؤال املوجه إلى السيد وزير الثقافة ،وموضوعه
"سياسة القرب الثقافي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة
لتقديم السؤال.

املستشارالسيد أحمد تويزي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء املحترمين،
السيد الوزير،
لفقد ظل االهتمام بالشأن الثقافي ببالدنا يتسم باتساع الهوة التي
تظهر تجلياتها واضحة بين مختلف مناطق التراب الوطني ،خاصة في
مجال البنية التحتية الثقافية ،وتسهيل تداول املنتوج الثقافي بين
الحواضرواملدن من جهة ،وداخل كل جهة من جهات اململكة.
لذلك ،نسائلكم السيد الوزيراملحترم ،عما قمتم به لتفعيل سياسة
ناجعة للقرب ،تراعي التحديات التي يعرفها املشهد الثقافي ببالدنا.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
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السيد محمد األمين الصبيحي ،وزيرالثقافة:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارين،
كما تعلمون ،الحكومة وضعت منذ سنة  ،2012مخطط قطاعي في
املجال الثقافي ،يرتكزعلى خمسة داألولويات:
وتأتي في مقدمة هذه األولويات ،سياسة القرب في املجال الثقافي،
لتعميم البنيات التحتية الثقافية على كل جهات اململكة.
وخططنا هاذ األولوية انطالقا من واحد الخريطة ديال املؤسسة
الثقافية ،وجرد دقيق للمؤسسة الثقافية ،اللي قمنا به سنة ،2012
واللي بين أن هناك واحد الخصاص كبير في املؤسسات الثقافية في
بالدنا.
اإلحصائيات ديال  ،2012بينات بأن كثر من  %50ديال عواصم
األقاليم والعماالت ،متتوفرش على أي مؤسسة ثقافية.
أكثر من  %75ديال الجماعات الحضرية املتبقية ،متتوفر على حتى
�شي مؤسسة ثقافية ،وأقل من  %10ديال الجماعات القروية تتوفر
على نقطة القراءة.
هذا هو اللي جعلنا نسطرو هاذ األولوية ،ونخصصو في وزارة الثقافة
ما يفوق على  %40ديال امليزانية ديال الوزارة بدون احتساب كتلة
األجور ،لهاذ سياسة القرب في املجال الثقافي.
وسمحت لنا هاذ املقاربة اإلرادية بتعاون مع الجماعات الترابية،
وقطاعات أخرى ،باش نحدثو ،ننجزو حوالي  50مؤسسة ثقافية
خالل هاذ الخمس سنين ،2016-2012 ،بما فيه البرنامج ديال ،2016
خمسين ديال مؤسسات ثقافية ،أساسا مؤسسة ثقافية جامعة ،فيها
املسرح ،فيها مكتبة ،مكتبة داألطفال ،رواق دالفنون التشكيلية،
وبعض املحترفات.
خمسين ،بطبيعة الحال ،هذا سمحلنا باش نقلصو هاذ العجز اللي
تتعرفوا بالدنا ،ولكن العجزالزال قائما.
املوضوعية ،تحثنا نقولو بأن اليوم ،مازال واحد خمسين ديال
الجماعات اللي تتفوق الساكنة ديالها  20ألف نسمة ،متتوفرش على
�شي مؤسسة ثقافية.
مازال واحد  17ديال العواصم ديال األقاليم متتوفرش على
مؤسسة ثقافية ،كاين واحد  20ديال املدن كبرى ،أو متوسطة ،اللي في
حاجة إلى تقوية النسيج الثقافي.
هذا تيتطلب سياسة إرادية والتقائية أخرى اللي تتفوت اإلمكانيات
ديال وزارة الثقافة.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد أحمد تويزي:
اللي ابغيت نقول ليك ،كاينة واحد العدد كبير جدا من املدن
الكبرى ،بمعنى  ..ثقافية ،ابغيت نكتب كاع هاذ ال�شي اللي قلت لي.
اللي ابغيت نقوليك ،راه قلتيه لي.
شكرا.
إذن ،عندنا في املغرب أزمة ثقافية ،عندنا أزمة فيما يخص
التخطيط ،كانت الدراسة ،كان مشروع متفقين عليه.
كانت دراسة ،بان الخصاص على أنه خصاص مهول ،ولكن ،كاين
برنامج حكومي ،كاين برنامج حكومي اللي كيكوليك ،أودي (، )voila
بغيت ننتقل من هنا لهنا ،ندير واحد  8وال  9مؤسسات ثقافية سنويا،
واش وصلناه؟ ماوصلناهش.
ثم كذلك ،أنا كنشوف هاذ اإلحصائيات اللي قلتي لي ،السيد الوزير،
كيبين على أن ماوصلتوش ،ألن درتوا مخطط ،ولكن لم ينفذ ،لم ينفذ
اعالش؟
أوال ،لعدم اإلمكانيات ،ألن منين دخلتو للحكومة كذلك حتى أنتما،
كلتو على أن غادي ترفعوا ،غادي تحاولوا ما أمكن ترفعو من ميزانية
ديال الثقافة ،ماترفعاتش.
وكان منتظر على أن تجيوا تطلبو ،احنا كمستشارين ،كبرملان،
ندافعو على هاذ الوزارة ديال الثقافة باش يمكن نعطيوها اإلمكانيات،
باش تبني هاذ دور الثقافة اللي هي مسألة أساسية بالنسبة للمواطن
ألن اآلن املواطن ما كيعيشاي بالواد الحار ،وبالضو ،وبكذا ،عندنا،
الثقافة جزء كبيرجدا من بنية الفكرديال املواطن.
إذن ،ال بد أن الحكومة تعطي قيمة ،ألن هاذوك على ما أظن بقى
غير %0.3امليزانية ديال الثقافة  %0.3شنو باش تديرب0.3؟ ال�شيء.
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ولهذا ،كنشوفو اوليداتنا تيمشيو لداعش ،اعالش كيمشيو؟،
اعالش ،ألن ماكايناش فين ،ماكايناش وسائل لتحصين العقول لهاذ
املواطنين ،الن كيقولوا راه عندنا واحد العدد ديال املغاربة راه كيكونوا
لقمة سهلة بالنسبة للتيارات املتطرفة ،اعالش؟ ألنه ماعندناش ،ال
حنا كمغرب ،انتما كحكومة ،كوزارة ،ما فعلتوش ذاك ال�شي اللي
خصو يتدار لهاذ الشباب باش يكونوا ،نحصنوهم ،نحصنو ،تربيوهم،
نحصنو عقلهم.
إذن ،الثقافة أساسية ،السيد الوزير ،وبالتالي ،أنا كنقول لكم
بكل صدق ،بكل صدق ،وأحترمك ،وكنقول أن هاذ األربع سنين وال هاذ
ُ
الخمس سنين اللي فاتت ،فشلت الحكومة في أن تمكن هاذ الشباب...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،شكرا السيد املستشاراملحترم ،شكرا للسيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزيرالثقافة:
صحيح أن هناك أزمة ثقافية ،هناك حركية ثقافية غير مسبوقة،
ما عمراملغرب ما عرف هاذ الحيوية ثقافية وإبداعية اللي عرفها في هاذ
السنوات األخيرة.
جوج ،املغرب ما عمرو ما اعرف هاذ السياسة اإلرادية إلحداث
مؤسسة ثقافية ،ال املؤسسة الثقافية ديال القرب ،وال املؤسسة
الثقافية اللي تيرعاها صاحب الجاللة للمشاريع الكبرى.
ما عمراملغرب ما اعرف هاذ النوع ديال املشاريع.
بطبيعة الحال ،االنتظارات كبيرة وكبيرة جدا ،ولكن ،ما تنساوش
بأن هناك ارث ثقيل ،املغرب هاذي عقود ماعمرو ما اهتم باملجال
الثقافي ،كان تيعتبرو فقط ....

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
يمكن أن تستدرك في السؤال املوالي واللي هو موضوعه "اإلجهازعلى
مرافق ثقافية" ،والكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد
العام للمقاوالت املغرب لتقديم السؤال.

عالش ،ألن أوال في البداية ،أشنا هو االتفاق اللي كان في األول،
كنسمعوا احنا ،كنسمعو في األول ،غير بدات الحكومة في تصنيف
الثقافة ،هذا فن كذا ،هذا فن هذا ،هذا فن هذا.

املستشارالسيد ياسين غنموني:

إذن ،املنظور اللي كيبان ليا أنا ،على أن هاذ الحكومة ما كانتش
في األجندة ديالها ،الفعل الثقافي ،ماكانش في املنظور ديالها أنها تعطي
لهاذ الثقافة دورها ،دورها ،ألن الثقافة هي اللي غتجعل العقل ديال
البشر ،العقل ديال الشباب ديالنا أن يكون متزنا ،أن يكون محصنا،
ألن ماكايناش ثقافة ،الفعل الثقافي ،الفن ثقافة ،الشعر ثقافة ،واحد
العدد داملسائل التي تنمي الفكرديال البشرماعندناش.

السيد الرئيس،
السادة الوزراء املحترمون،
السادة املستشارون واملستشارات املحترمون،
الجميع يعلم الدور الهام الذي تلعبه الثقافة في تنمية الذوق،
وتعزيز القدرات ،وتنمية املهارات ،وتحصين الذات من كل انحراف،
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والذي يتنافى مع ما يقع اليوم في مدينة أكاديرعلى سبيل مثال ،من تغيير
وظيفة مركب ثقافي ومعهد موسيقي إلى مركب إداري للموظفين ،وهو
ما خلف استياء في أوساط املهتمين واملثقفين باملدينة ،بعدما قررت
الجهات الوصية التراجع عن تخصيص املركب للوظيفة التي أسس من
أجلها.
وإذ ننتقد هذه الخطوة ،السيد الوزير ،فإننا نسائلكم عن التدابير
املتخذة إليقاف هذا اإلجهاز على املرافق الثقافية في أكادير ،أو بشكل
عام ،ذات األهمية التربوية في تعلم الفنون من موسيقى ،ومسرح
وتشكيل ،والتي تعتبرحقا من حقوق األطفال والشباب؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزيرالثقافة:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارين،
كما تعلمون ،إلى جانب هاذ املجهود الكبير اللي تتقوم به وزارة
الثقافة إلحداث مؤسسات ثقافية ،تكلمت عليه سابقا ،هناك كذلك
جماعات ترابية ،إما في إطار شراكة مع وزارة أو بمفردها اللي كذلك
تشتغل إلحداث مؤسسات ثقافية.
وهاذ املركب الثقافي اللي تكلمتو عليه ،واملعهد املوسيقي ديال
تالبورجت في أكادير ،هو تيندرج في إطار املشاريع اللي برمجتها الجماعة
الحضرية ديال أكادير في إطار املخطط الحضري ديالها ،ديال سنوات
.2003-1997
وانطلقت في األشغال ،املشروع ديالهم ،انطلق في األشغال سنة
.2001
هاذ األشغال توقفت سنة  2003بقرار من املجلس الجماعي أنذاك
ديال أكادير ،وهاذ املجلس أخذ قرار بأن ما بقاوش تيهتموا بالثقافة
وردوها ملحقة إدارية ،هذا في إطاراملخطط..
الوزارة آنذاك تدخلت وقالت بأن هي قابلة باش تواكب وتدعم
باش تخرج هاذ املؤسسة الثقافية لحيز الوجود ،إال أن الجماعة ما
استاجباتش.
أكثر من هذا ،هاذي  3سنوات اقترحنا على الجماعة ديال أكادير
شراكة إلحداث مسرح كبير ومركز ثقافي ،ما استاجبوش ،أكثر من هذا
السنة املاضية اخذينا قرارباش نشريو احنا بنفسنا أرض ونبنيو مسرح
اللي تيستاجب للحاجيات ديال أكاديروفي املستوى ديال مدينة أكادير.
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد ياسين غنمومي:
هو الثقافة مسؤولية الجميع ،نعم.
واسمحوا لي ،السيد الوزير ،بأن أذكر الحضور بمقولة مشهورة
للملك محمد الخامس طيب هللا ثراه" :إلن حكمت األقدار على خراب
مدينة أكادير ،فإن بناءها موكول إلى إرادتنا وعزيمتنا" ،فنحن اليوم
نتساءل أين هي إرادتنا وأين هي عزيمتنا؟
ما�شي كوزارة ،كمنتخبون ،كمجتمع مدني ،كسلطات وكوزارة،
ألن الثقافة تردع اإلرهاب ،فالثقافة البد من صون الذوق من مهاوي
اإلسفاف ،الثقافة تشجع السياحة ،تبارك هللا عندنا الثقافة األمازيغية،
عندنا الحسانية ،عندنا األندلسية والعبرية ،هذا ( )bouquetغادي
نعطيوه للسياح اللي كيجيو ألكادير ،والثقافة ليست بقطاع غير منتج،
الثقافة قطاع منتج ،كم من شعوب ،السيد الوزير ،عرفت واحد النمو
اقتصادي بالنضج الثقافي ،ها هي أملانيا تبارك هللا وكاين أمثلة كثيرة.
إذن ،هاذ السؤال غير موجه لكم بوحدكم ،السيد الوزير ،ولكن
احنا اللي كنتساءلو جميع اللي كنقول لكم وهو آجيو لعندنا ،إني
أناشدكم نديرو يد في يد ()on va prendre le bâton de pèlerin
ونشوفو املشاريع اللي كاينين ومتوقفين ،وتعطيو حتى انتما واحد الجهد
ديالكم ،ونحاولو إن شاء هللا باش نزيدو بهاذ املشاريع ونخرجوهم من
هذه القوقعة ،راه  15عام كاين غيرالحيوط ،حتى تالبورجت كما قلت.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزيرالثقافة:
نبغي نؤكد لكم ،السيد املستشار ،على العزم الكبير ديال وزارة
الثقافة باش تشتغل مع مدينة أكادير واملجالس املنتخبة في أكادير
للتنمية الثقافية وإحداث مسرح كبير في حجم هاذ املدينة السياحية
ومركب ومركزثقافي كذلك ،االستعداد كامل وامليزانية مخصصة ،واحنا
راه دخلنا في املسطرة ديال اقتناء األرض.
غيرنبغي نذكرحيث أن أكاديرما استاجباتش هاذي  3سنوات ،احنا
اشتغلنا مع تارودانت بإحداث مركز ثقافي ،مع آيت ملول إحداث مركز
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ثقافي ،مع تزنيت إحداث وتطوير املركز الثقافي وإحداث معهد موسيقي
جديد ،اشتغلنا في املنطقة ألن تنعرفو ،ونقط القراءة أكثرمن  50ديال
نقط القراءة اللي تم اإلحداث ديالها في املنطقة ديال سوس ،ألن تنصيبو
دائما مع الساكنة ومع املنتخبين عامة في املنطقة ديال سوس ناس اللي
عندهم واحد اإلرادة وإرادية وتيشاركوا كذلك كشركاء بالتمويل ديال
هاذ املؤسسات الثقافية ،هنيئا لكم.
ولكن مع أكادير صبنا مشاكل ،واآلن تتعبروا على العزم ديالكم
باش نمشيو جميع لتنمية الثقافة بأكاديرفمرحبا ،احنا غادي تصيبونا
شركاء ملتزمين في هذا االتجاه.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،وشكرا له على مساهمته معنا في هذه الجلسة.
وننتقل إلى السؤال املوجه إلى السيد الوزير املكلف بالعالقات مع
البرملان واملجتمع املدني وموضوعه "الذعائر الغابوية" .الكلمة ألحد
السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال.

املستشارالسيد يحفظه بنمبارك:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
تشكل الثروة الغابوية موردا اقتصاديا وإيكولوجيا مهما في بالدنا،
ُ
غير أن هذا القطاع يعرف تحديات كبرى تعمق تراجعه كرا�سي طبيعي
حبا به هللا وطننا العزيز.
ولعل أكبر تحدي يواجهه هو قيام سياسة عمومية موجهة لتنمية
محيط الغابة وخلق بدائل للساكنة املجاورة التي ال مورد لعيشها غير
املورد الغابوي ،علما أن هذه الساكنة تقدربثلث ساكنة املغرب.
كما أن معظم هذه الساكنة معرضة للذعائرالغابوية تارة عن حق،
وتارة أخرى عن باطل ،مما ُيعرض هذه الفئة إلى متابعات تفرض عليها
مغادرة قبائلها.
وعلى هذا األساس ،السيد الوزيراملحترم ،نسائلكم أوال ،أال تفكرون
في إعفاء املتابعين بهذه الذعائر ،خاصة الذين لم يتسببوا ال في اإلتالف
العمدي للغابة أو إحراقها ،علما أن من شأن هذا اإلجراء خلق مصالحة
أخرى من املصالحات التاريخية لبالدنا؟
ثانيا ،ما هي سياسة الحكومة لخلق بدائل اقتصادية واجتماعية
لساكنة املناطق الغابوية كرهان لحماية الغابة؟
وشكرا السيد الرئيس املحترم.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد عبد العزيزالعماري ،الوزيراملكلف بالعالقات مع البرملان
واملجتمع املدني:
أوال ،أشكر السيد املستشار املحترم على طرحه لهاذ السؤال ،واللي
كيهم واحد القطاع حيوي.
وكما قلتم ،السيد املستشار ،هاذي واحد الثروة حبانا هللا بها البالد
ديالنا ،واملوضوع عندو أبعاد في الحقيقة أبعاد بيئية ،أبعاد اقتصادية
وأبعاد اجتماعية.
بكل تأكيد هاذ الثروة كتعرف ضغوطات ،كتعرض ،مع كامل
األسف ،لضغوطات من بينها العمليات ديال القطع واستخراج املواد
الغابوية بصفة غير قانونية ،كذلك تتعرض لضغط ديال الترامي على
امللك الغابوي ،على التعشيب ديال األرا�ضي وكذلك الرعي الجائر.
هاذ الضغوطات كتفاوت من منطقة إلى أخرى ،إلى كانت مناطق
الشمال كتعرف أعلى نسبة فيما يخض التعشيب ،فبالنسبة للمناطق
اللي كتعرف عملية القطع واستخراج املواد الغابوية كنوجدوها أساسا
في مناطق األطلس املتوسط والهضبة الوسطى والغرب.
بطبيعة الحال أمام هذه الوضعية ،كاين ثالث مستويات:
 .1كاين املستوى اللي كتقوم به املندوبية السامية اللي هي في بعض
اإلجراءات والتدابير املرتبطة أساسا بتحديد وتأمين امللك الغابوي،
وكذلك مواجهة هاته االعتداءات اللي كتوقع على الثروة الوطنية
الغابوية لتجنب حدوث أي اختالل في التوازنات البيئية وفق القانون؛
 .2كاين القانون ،الجانب القانوني واللي على كل حال كيرتب
عقوبات ،غرامات مادية فيما يخص بعض املخالفات اللي كتوقع على
هاذ املستوى؛
 .3وكاين القضاء اللي هو اللي كيصدر األحكام طبقا للقوانين واللي
األعوان ديال املياه والغابات كيقوموا طبقا للقانون بضبط املخالفات،
تحديد هوية املرتكب ،تدوينها في محاضر رسمية وإحالتها على النيابة
العامة.
إذن ،هناك املسطرة القضائية التي تبث في آخراملطاف.
لكن ،تنبغي اإلشارة إلى أن املندوبية دارت جوج ديال الدوريات،
دورية تذكر باملقتضيات القانونية والتشريعية ،وكاين واحد دورية
مهمة أشرت لجزء من محتوى ديالها ،السيد املستشار املحترم ،يتعلق
بإجراء التصالح ،هي املقاربة ديال املصالحة في شأن الجنح الغابوية
حسب ما يسمح به التشريع الغابوي ،بهدف تشجيع السلوك اإليجابي
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لدى الساكنة املحلية من أجل الكف على األنشطة التي تضر بالثروات
الغابوية ووضع لها إطارمحدد ،هاذ املذكرة وضعت واحد اإلطارمحدد
للتصالح وفق ضوابط محددة في هذه الدورية بطبيعة الحال.

وننتقل إلى السؤال املوجه للسيد وزير التشغيل والشؤون
االجتماعية ،وموضوعه "وضعية عمال ومستخدمي الشركة املغربية
للصلب".

إلى جانب تفعيل هاذ الجانب القانوني الزجري وكذلك الجانب ديال
املصالحة في إطار القانون ،كاين الجوانب املرتبطة بالتنمية ،وفي هاذ
اإلطار املندوبية كتحدث بعض املشاريع الصغرى املدرة للدخل ،مثل
تربية املاشية ،تربية النحل ،الصناعة التقليدية ،تنظيم الساكنة في
إطارتعاونيات وجمعيات.

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل
لتقديم السؤال.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
والكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد يحفظه بنمبارك:
شكرا السيد الوزيراملحترم على هذه التوضيحات.
وأود في هذا السياق أن أؤكد على أن املدخل الطبيعي لتنمية املناطق
الغابوية والجبلية هو التعجيل بإخراج القانون الجبلي إلى حيز الوجود،
باعتباره إطار تشريعيا يضمن تناسخ التداخالت القطاعية ويبلور رؤية
تنموية مندمجة إلنصاف ساكنة هذه املناطق التي تعرف خصاصا كبيرا
في مختلف املجاالت.
ولعلمكم ،السيد الوزير املحترم ،فقد سبق إبان حكومة التناوب
ومن موقع مسؤولية حزبنا آنذاك في اإلشراف على قطاع املياه
والغابات ،فقد تم إعداد مشروع قانون إطار لتنمية املناطق الجبلية
إسوة بالعديد من الدول ،لكن رغم مرور ما يقارب عقدين الزال هذا
املشروع لم يرالنور.
لهذا ،فتطلعنا كبير ،السيد الوزير املحترم ،إلخراج هذا القانون مع
مواكبته بإعادة النظرفي قانون  1917املنظم لألمالك الغابوية املتقادم
بما يحمي امللك الغابوي ويعزز مكتسبات ذوي الحقوق ويحل إشكالية
التحديد الغابوي وينصف الجماعات الساللية.
ولتكون هذه املراجعة ناجعة البد في نظرنا أن يوازيها إعادة النظر
في قانون  1919املنظم ألرا�ضي الجموع ،حتى يتم فصل مشروع ما بين
امللك الغابوي وامللك الجماعي.
وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
ولألسف لم يتبقى للسيد الوزير وقت للرد على التعقيب ،وبالتالي
نشكره على مساهمته معنا في هاته الجلسة.

املستشارالسيد رشيد املنياري:
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السادة املستشارون واملستشارات املحترمون،
سبق لي وسولت وطرحت تقريبا نفس السؤال حول واحد الشركة
اللي تعتبرنفسها فوق القانون وهي شركة "مغرب ستيل".
اآلن أسائلكم مرة أخرى ،السيد الوزير ،أين دوركم في فرض احترام
القانون والحريات النقابية واحترام مدونة الشغل وتطبيق البروتوكوالت
التي تم توقيعها مع ممثلي النقابات؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرللجواب على السؤال.

السيد عبد السالم الصديقي ،وزير التشغيل والشؤون
االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
ابغيت نشكرأعضاء فريق االتحاد املغربي للشغل على وضعهم هذا
السؤال.
قال لي مرة أخرى ،ما كاينش مرة أخرى ،السيد املستشار ،ألول مرة،
بالطبع كانت اتصاالت ولكن ما�شي من داخل مجلس املستشارين ،كانت
االتصاالت في إطارالوزارة ،أما هنا حسب علمي ألول مرة ،على ما يبدو.
بالطبع السؤال هاذ النزاع ديال الشغل ديال "مغرب ستيل" من أكبر
وأعوص النزاعات اآلن اللي كنعرفوها 3 ،وال  4اللي عندنا نزاعات من
هذا القبيل ،عندي جدول النزاعات وكنتوصل بها يوميا.
هاذ النزاع تكلمنا فيه عدة مرات ال مع املسؤولين النقابيين وال مع
املسؤولين ديال الشركة ،طبعا في البداية وقعت فيه اجتماعات محلية،
زيارات متعددة ديال مفت�شي الشغل ،اجتماعات إقليمية ،تدخل ديال
السيد الوالي ديال الدار البيضاء ،تدخل كذلك ديال القيادة الوطنية
ديال االتحاد املغربي للشغل في شخص أمينها العام.
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استقبلت شخصيا املدير العام ديال الشركة هاذي �شي  15يوم في
املكتب ،عمليا باش نبداو بالختام ،بقا واحد بصيص األمل أننا نتوصلو
إلى �شي حل توافقي ،ولكن حسب اعتقادي حقيقة أعطيت كل ما
يستحق ،ألن املشكل  1400ديال الخدامة 600 ،اآلن مضربين ،يعني
 600ديال العائالت ،باش نتكلمو صرحاء ،هذاك السيد املدير العام
كان أخذ التزام واحد املرة باش يوقع على البرتوكول ديال االتفاق ،ما
احترموش.
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باش توجد حل لهاذ العائالت ،راه نحن أمام كارثة وستتحول إلى مأساة،
كل �شي تيسمع بأنهم  600ديال العائالت ،واش  600ديال العائالت
غادي نقول لهم سيروا للقضاء؟ ونعرف املسطرة القضائية وكم تأخذ
من الوقت ،غيرمجرد صرف املستحقات ديالهم غادي تبدأ تتلكأ اإلدارة
في صرفها تحت ذرائع غيرمفهومة ،هذا في حد ذاته تيطرح إشكاليات.

جاء عندي للمكتب ،قلت له هللا يخليك واش هاذ العمال تيسالوا
لك األجرة ديال دجنبر 2015؟ قال لي ،إيه تيسالوها ليا ،قلت له واش
غادي تخلصها؟ التزم باش يخلصها وإذا به ما خلصش.

نحن مقبلون ،راه الشهر الجاي إن شاء هللا رمضان املكرم ،واش
ابغينا نشوفو في املغرب هاذ الصورة في الوقت اللي الجميع ينادي وكل
�شي تيقول بأنه مناخ األعمال تحسن وتحسن وتحسن ،راه مثل هاذ
املمارسات ديال هاذ املدراء وديال هاذ النوع من الشركات هي التي ت�سيء
لصورة املغرب ،وليس العمال الذين يمارسون حقوقهم املشروعة.

عمليا اآلن إلى ما حليناش املشكل ،كاين القضاء والعدالة هي اللي
غادي تحسم في نهاية املطاف ،ال أرى حال آخر دون ذلك ،مع كامل
األسف.

وأجدد طلبي ،السيد الوزير ،أن تستعملوا ،ونحن إلى جانبكم،
جميع إمكانياتكم مع كامل الفرقاء من أجل إيجاد حل ير�ضي جميع
األطراف ،وينبغي إعادة النظرفي عقلية مديرشركة "مغرب استيل".

وحتى اإلخوان العمال تيتاصلوا بيا ،بالعشرات عبر صفحتي ديال
الفايسبوك ،وتنجاوبهم في بعض األحيان ،أنا تنقدر الظروف اللي
تيعيشوا فيها العمال واملأساة اللي تيعيشوها ،مأساة اجتماعية كبرى،
ألن ما�شي ساهلة ،ألن عمر تقريبا سنة ديال هاد الخالف هدا ،هذاك
السيد تيدير �شي مرات عندو ،تيقول لك �شي مآخذات ،العمال ،إلى
غير ذلك ،بأن كاين الصابوتاج ،ولكن في العمق أنا أتفق أن هناك خرق
للقانون وعدم التمسك بما تم االتفاق عليه.
واحنا غادي نواصلو ال مع السيد الوالي اتصلت به اليوم وال مع
اإلدارة الوطنية ديال النقابة ،عسانا أن نجد حال مرضيا لهذا املشكل،
أوال باش ننقذ كذلك ألن ما�شي من مصلحتنا باش مؤسسة من هذا
الحجم غادي تفلس.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد رشيد املنياري:
في الحقيقة ،السيد الوزير املحترم ،أن أوال تنشكرو باسم فريق
االتحاد املغربي للشغل على تفاعله ،وصيفطنا لو سؤال كتابي وجاوبنا
عليه بالتفاصيل اململة ،ولكن تيبقى دائما السؤال املطروح ،واش هاذ
السيد ،هاذ املدير ديال هاذ الشركة واش هو فوق القانون؟ واش هاذ
الشركة تشتغل في قارة أخرى أو في دولة أخرى؟
خاصنا نطبقو عليهم املساطر القانونية املعمول بها ،وخاص وزارة
التشغيل وفي إطارالتضامن الحكومي تستعمل جميع اإلمكانيات ديالها

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
وننتقل إلى السؤال املوالي وموضوعه إلغاء اتفاقية التضامن
االجتماعي بين املغرب وهولندا ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من
فريق العدالة والتنمية لتقديم السؤال.

املستشارالسيد مبارك جميلي:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
األخوات واإلخوة املستشارين،
السيد الوزير ،أقدمت الحكومة الهولندية على إلغاء اتفاقية
الضمان االجتماعي املوقعة مع بالدنا ،وذلك بقرارأحادي الجانب ،دون
مراعاة وضعية آالف األسراملغربية التي تطبق عليها هذه االتفاقية.
وكما تعلمون ،السيد الوزير ،فإن عددا مهما من الجالية املغربية في
هولندا معنية باآلثار السلبية إللغاء هذه االتفاقية ،من خالل مراجعة
 5أنواع من التعويضات ،خاصة معاشات الباقين على قيد الحياة
وكذلك التعويضات الخاصة باألطفال والتأمين الصحي.
لذا ،نسائلكم ،السيد الوزير:
ما هي مستجدات هذا امللف؟
وما هي اإلجراءات التي قمتم بها من أجل مواجهة هذا القرار الجائر
ضد الجالية املغربية؟
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزيرالتشغيل والشؤون االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
جوابا على سؤالكم ،السيد املستشار املحترم ،على هذا املوضوع
ديال االتفاقية ديال الضمان االجتماعي مع املغرب وهولندا ،والتي
تناولناها في هذه القاعة ،في النسخة ما قبل السابقة ملجلس املستشارين
وفي مجلس النواب ،يعني ملدة سنة نحن نناقش هذا املوضوع ،باش ما
نطولوش نعطيكم فقط املستجدات.
كما تعلمون ،في شتنبراألخيروقعنا على توافق ما بين الطرفين حول
مختلف البنود ديال اتفاقية من أجل مراجعتها ،وبقي واحد البند ما
اتفقناش عليه ،هاذ البند هو يتعلق بالوحدة الترابية ديال اململكة،
حيث ما�شي في االتفاقية كاينة ،في املؤسسة اللي كتخلص يعني املقابل
ديال الضمان االجتماعي ديالنا ديال املغرب ،فيها كيحددو ،كيقول
لك املغرب باستثناء األقاليم الصحراوية ،احنا هاذ العبارة هاذي ما
قبلناهاش ،قلنا ما يمكناش نوقعو إذا ما كانتش اتفاقية.
فوقفت هنا األمور عند هاد الحد منذ شتنبر ،كاين مفاوضات
جارية ،اتصاالت على مستوى أساسا على مستوى وزارة الشؤون
الخارجية ،واخا اآلن الحكومة الهولندية والبرملان الهولندي بغرفتيه
صادق على اإللغاء وتنشر في الجريدة الرسمية ،ولكن ما تبدا ويدخل
التطبيق إال في آخريونيو.
الحكومة الهولندية تتعرفوا الحكومة فيها كذلك تيارات متعددة ،ها
اليمين ،ها اليسار ،هاذ ال�شي كل�شي وهاذ البلية اللي جات من اليمين
املتطرف هما اللي كانوا وراء هاذ العملية هاذي ،فالحكومة الهولندية
باقية متمسكة باألمل أنهم يتوصلوا إلى حل ،حتى هما كيجتهدوا باش
نديرو �شي صيغة كما هي كاينة فواحد العدد ديال االتفاقيات الدولية،
كيديرو املغرب التراب ديالو ،بال ما يدخلوا في جزئيات ،واش األقاليم
الصحراوية وال األقاليم الشمالية.
احنا في الوزارة ديال الشؤون الخارجية وهاذ ال�شي استقيت األخبار
هاذ الصباح ،ال من طرف السفير ديالنا في هولندا وال من طرف الوزارة
ديال الشؤون الخارجية ،يعني لم نتوصل بعد إلى القطيعة ،مازال
بإمكاننا أننا نتوصلو إلى حل ،وإذا ما توصلناش إلى حل كنتحملوا
املسؤولية ديالنا.
على أي ،القضية ديال الوحدة الترابية ليست مجال للمساومة وال،
هاذ ال�شي جاري به العمل.
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واملواطنين ديالنا املغاربة في هولندا غادي يتفهموا هاذ ال�شي ،هما
عارفين تمسكهم بالوحدة الترابية ما يمكنشاي نفرطو ونبقاو نخليو
املجال لأللسن يتالعبوا بنا ،وهما يحددو املغرب فين تيبدا وفين
كينتهي ،هذه مسألة مغربية مغربية ،ما نسمحوا حتى ل�شي واحد أيا
كان موقعه ،وصاحب الجاللة أعطى الدليل في الخطاب ديالوفي اململكة
العربية السعودية في املدة األخيرة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد نبيل األندلو�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء املحترمون،
السادة والسيدات املستشارين املحترمين،
أبدأ بما ختم به السيد الوزير املحترم ،فعال القضية ديال الوحدة
الترابية ليست مجال للمزايدة ونحن مع الحكومة في هذا التوجه بشكل
طبعا واضح.
غير ،السيد الوزير ،هذا اإللغاء اللي تم في منتصف شهر فبراير هو
يعني بشكل أسا�سي ،اللي طبعا من طرف واحد ،يعني بشكل أسا�سي هو
ضرب واحد البند أسا�سي في االتفاقية وهو املساواة التي كانت ما بين
العمال املغاربة أو املهاجرين املغاربة والهولنديين ،فبالتالي بدل ،طبعا
الدولة الهولندية أن تعترف لهؤالء بما قدموه من تضحيات من أجل
املساهمة في بناء االقتصاد الهولندي ،مع األسف ،نجد هذا التعامل
هو من طرف واحد.
السياق ديال اإللغاء هو كان اتخاذ من أجل أوال تمرير تخفيض
التعويضات ديال األرامل واأليتام بنسبة  %40حسب ذاك القانون ديال
بلد اإلقامة ،ثم كذلك حذف التغطية الصحية في الفترة ديال العطل،
والنقطة الثالثة توقيف أداء تعويضات األطفال القاطنين باملغرب.
السيد الوزير،
امللتمس ديالنا كفريق ديال العدالة والتنمية ما دام كاين واحد
اآلجال من هنا إلى فاتح يوليوز لتفعيل األجرأة ديال بعد صدور القانون
في الجريدة الرسمية ،فبالتالي امللتمس على املستوى الدبلوما�سي ،على
مستوى الضغط ،على مستوى الحكومة ،وزارة التشغيل ،الوزارة
املكلفة بشؤون الجالية ،وزارة الخارجية ،جميع األطراف املتدخلة،
امللتمس ديالنا أننا نضغطو ضغط من أجل تحصين املكتسبات ديال
الجالية املغربية ،ألن عائالت كثيرة ستتضرر ،ولكن طبعا هذا الكالم أو
هذا املطلب دون ،كما قلت ،املساس...
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السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشاراملحترم.
والكلمة للسيد الوزيرفي ثواني معدودة.

شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزيرالتشغيل والشؤون االجتماعية:

السيد محمد الوفا ،الوزيراملنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف
بالشؤون العامة والحكامة:

واحد التوضيح ضروري.
غير ،السيد املستشار ،احنا قلت لك فيما يخص االتفاقية،
مراجعة االتفاقية متفاهمين عليها ،ال رجعة عليها من الناحية التقنية،
التخفيضات وذاك ال�شي درنا تنازالت وحتى هما داروا تنازالت.

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد الوزير.

في الحقيقة املضمون ديال السؤال �شيء ،والعرض �شيء آخر ،ولكن
غادي نجاوب على العرض.
أوال ،ما كاين زيادة صاروخية في األسعار ،إلى وقعت الزيادة ،السيد
املستشار ،وأنت معرفة قديمة ،إلى وقعت زيادة صاروخية في األسعار
راه هذاك يمس االقتصاد الوطني ،احنا متحكمين في التضخم.

السيد وزيرالتشغيل والشؤون االجتماعية:

اللي وقع عندنا هوعندنا واحد االرتفاع في بعض املواد ،بعض املواد،
وأنا مستعد نقولهم لك ،ألنه قلتي لنا زيادة صاروخية ومشيتي فحالك،
قل لنا أشنو املواد ونجابوك.

أما فيما يخص إذا مشاو حتى طبقوا اإلعفاء وال اإللغاء ،ذاك
الساعة حساب آخر ،الحكومة راه عندها حتى هي ،حتى احنا ما غاديش
نبقاو مكتوفي األيدي ،راه عندنا السالح ديالنا غادي نخرجوه.

عندنا زيادة في املواد ،في مواد ما�شي في الحبوب ،ألنه مراقبين ألنه
كاين اللي كتراقبو اللي كتحدد له الدولة األسعار وكاين اللي حر ،مرتبط
بالعرض والطلب ،وأنت تبارك هللا سيد العارفين في هاذ ال�شي ومجرب
هذه املجالس وهاذ األسئلة.

هللا يخليك جملة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،وشكرا لك على مساهمتك معنا في هذه
الجلسة.
والسؤال املوالي موجه إلى السيد الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بالشؤون العامة والحكامة ،وموضوعه "ارتفاع أثمنة
املواد الغذائية" ،والكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة
واملعاصرة لتقديم السؤال.

املستشارالسيد العربي املحر�شي:
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء،
السيدات املستشارين،
السيد الوزيراملحترم،
كاينة زيادة صاروخية مؤخرا في املواد الغذائية واألساسية وكذلك
في الحبوب.
واحنا مقبلين على شهر رمضان وتنعرفو املعاناة ديال الفقراء
والضعفاء في هاذ شهر رمضان ،بغينا نسولوكم ،السيد الوزير ،أشنو
هيأتوا ووجدتو باش تعالجو هذا اإلشكال الخطير اللي املغاربة تيعانيو
منو؟

التضخم اللي حصل عندنا بين شهر فبراير وشهر مارس ،أنا مستعد
نعطيك األرقام اللي اليوم الصباح أعطتها لي العماالت ديال املغرب كلو،
راه ما كاينش هاذ ال�شي ،ما كاين ال زيادة صاروخية ،ال حبوب.
فيما يخص شهر رمضان ،احنا عندنا واحد البرنامج سنوي وغادي
نبداو إن شاء هللا في األيام املقبلة مباشرة بعد فاتح ماي.
وملا بانت عندنا الصعوبات في السوق ديالنا ،اخذينا التدابير
الالزمة ،اخذينا التدابير وراه هي في الجريدة الرسمية ،اخذينا التدابير
في القطاني ،وهاذ ال�شي كتعرفو ،وراه السوق طاح ،ألنه والت واحد
اإلمكانية ديال التخزين في البالد.
نخليو �شي شوية ال يقول ليا �شي حد �شي حاجة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد العربي املحر�شي:
السيد الوزير،
عندي املذكرة ديال املندوبية السامية للتخطيط ،فيها املعطيات
كلها املواد اللي تزادت في الحليب ،في العدس ،في الجبن ،في السمك ،في
البيض ،البصلة  300ريال ،السيد الوزير ،غيراسمح لي السيد الوزير،
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هاذ املواد كلها تزادوا ،ولكن أنا عاد فهمت مزيان عالش الحكومة ما
حاساش بهاذ ال�شي اللي تيحسوا به املغاربة ،ما فهماتش الحكومة بأن
الضرر اللي وصل للمغاربة من هاذ الزيادات ،الش؟
أنا اليوم تنسمع الجواب ديال السيد رئيس الحكومة على برملاني اللي
قدم االستقالة ديالو ،تضامنا واحتجاجا مع الناس اللي امشاو ضحية
نظرا ألن الشروط الالزمة ما متوفراش ،وتيستهزأ بفريق محترم ،وهذا
رئيس حكومة بالطريقة بال مباالة ،عاد فهمت الحكومة اعالش هي ما
مسوقاش ،اعالش ما مسوقاش؟ ألن السيد رئيس الحكومة الوقت اللي
وصل للحكم وشد الكرا�سي عجبو الكر�سي ،واملقربين والحاشية تبلصاو
مزيان ،واإلمكانيات توفرات والبصلة ما ابقاش تيشريها والت تتجيه،
والت داخلة باالمتياز ،ما ابقاوش يعرفوا هاذ الناس يعني اإلشكاالت
والضرر اللي الحق باملواطنين.
واسمعنا ،السيد الوزير ،مؤخرا سيدة وزيرة محترمة اللي قالت
الفقرما كاينش ،الش؟ ألنه الفقركان غيروسيلة باش توصل وباش تشد
الكر�سي ،دابا والت مزيانة ،ما ابقاوش الوزرا تيمشيو ياكلوا البصارة
فمكان عمومي ،ما ابقاوش الوزراء تيمشيو ملجموعة من املناطق،
هاذ الوزراء والو الباس عليهم ،ما ابقاوش عارفين الفقراء ،ما ابقاوش
حاسين بالفقراء ،ما ابقاوش عارفين بأن اللوبيا تزادت والبصلة 300
ريال ،واملواطن الضعيف ما عندوش باش يم�شي للسوق.
هاذي كلها مشاكل ،السيد الوزير ،تتحمل الحكومة املسؤولية
ديالها ،ولكن الفالطا ديالكم السيد رئيس الحكومة ،لو كان هاذ
الحكومة في مكان وفي دولة تتحترم راسها كون قدمت االستقالة ديالها،
ألن سمعنا وزير قبل قليل تيقول ما فاهمش ذاك ال�شي اللي واقع ف ـ ــي
(" ،)La RAM8العذر أكبر من الزلة" ،إلى كان وزير ما عارفش أش قال
ال�سي اللي جاوب املغاربة ،هذا وزيرما فاهمش أش واقع في (،)La RAM
ألسف على هاذ الوضع اللي احنا فيه ،السيد الوزير.
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ثانيا ،احشومة عليك ،ال�سي املحر�شي ،عيب عليك تقول على
رئيس حكومة ديال اململكة املغربية ،ديال بالد عندها  12قرن أنه
كتجيه البصلة ،عيب حرام عليك ،وكنهضر معك بالوطنية وبالحق،
وزير ،رئيس الحكومة ديال املغرب كيتق�ضى ابحال املغاربة ،ما كاينش
االمتيازات ،راه عيب هاذ ال�شي ،ما كاينينش ،أنا وزير ،دابا أنا كنشارك
كناخذ البصلة وال كناخذ الحليب ،حرام هاذ ال�شي ،عيب نتكلمو على
بالدنا بهاذ الشكل ال�سي املحر�شي ،قاومو سياسيا ،ضربو سياسيا حتى
تيطير ،ولكن ما تقولش ليه البصلة ،عيب ،عيب عليكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،وشكرا له على مساهمته معنا.
معذرة السيد الوزير ،معذرة السيد الوزير ،معذرة السيد الوزير.
ننتقل إلى السؤال املوجه إلى السيد الوزير املنتدب لدى رئيس
الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة ،وموضوعه
"إدماج حاملي الشهادات من موظفي القطاعات العمومية والجماعات
الترابية".
والكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال ،فليتفضل.

املستشارالسيد املبارك الصادي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين،
يعتبرالتكوين والتكوين املستمرأحد ...

السيد رئيس الجلسة:
اشوية ديال الهدوء هللا يخليكم.

شكرا لكم.

أحد املستشارين يتقدم بسؤاله ،املرجو إعطاءه الفرصة ،تفضل.

السيد رئيس الجلسة:

املستشارالسيد املبارك الصادي:

شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون
العامة والحكامة:
وهللا العظيم إيال وضع عظيم ،أنا ما عندي عالقة بذاك ال�شي اللي
كنت كتقول ،الوضع ديال املغرب عظيم في املالية العمومية ديالو،
واملغرب اليوم خاضع لسنة صعيبة ديال الجفاف ،ومع ذلك الوضع
عظيم.
Royal Air Maroc
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السيد الرئيس،
ام�شى لي الوقت ،رجع العداد.

السيد رئيس الجلسة:
غيرتفضل ،عاود التوقيت هللا يخليك ،تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد املبارك الصادي:
قلت ،يعتبرالتكوين والتكوين املستمرأحد الدعامات وركائزتطوير
وتحديث اإلدارة العمومية والخدمة العمومية ،هاذ ال�شي إلى كانت فعال
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الحكومة عندها إرادة لتطوير الخدمة العمومية ،وقد َّ
صدق املوظفون
الشعارات التي رفعتها الحكومة حول هذا املوضوع ،وبادروا إلى متابعة
دراستهم وحصلوا على شواهد ،شواهد عليا تقنية مختصة ،باذلين
جهودا جمة للرفع من مستوى تكوينهم والرقي بمستوى أدائهم داخل
اإلدارة.
لكن ،الحكومة عوض تثمين هاته الجهود وإدماج هؤالء املوظفين
ُ
في اإلدارات املناسبة للشواهد املحصل عليها ،أغلقت كل األبواب في
وجوههم ،رغم استعداد بعض الوزراء وبعض الوزارات لحل مشاكل
هؤالء املوظفين وبعض اإلدارات وبعض الوزارات ،كوزارة التربية
الوطنية التي سوت وضعية مجمل موظفيها.
لذا نسائلكم ،السيد الوزير ،عن التصور ديال الحكومة لحل هذا
املشكل واملبادرات التي تنوون القيام بها إلنصاف هؤالء املوظفين؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد محمد مبديع ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة،
املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة:
شكرا السيد الرئيس.
تنتأسف ،السيد الرئيس ،أننا نسمعو في هاذ القبة املحترمة املس
باملؤسسات ديال الدولة وبأعضاء ديال الحكومة ،تنتمنى على هللا أن
النقاش ديالنا يرقى اشوية ونحترمو بعضياتنا.
شكرا السيد الرئيس.
جوابا على السؤال ،الولوج إلى الوظائف العمومية يخضع ملبادئ
أساسية أسست ونزلت كمضامين للدستور في إطاراالستحقاق وتكافؤ
الفرص ،بإقرار املباراة كآلية توحد الحظوظ وتكافئ الفرص للولوج إلى
الوظائف العمومية.
إذن ،الشهادات املحصل عليها من طرف املوظفين اللي كيتابعوا
الدراسة ديالهم تيخضعوا لنفس املبادئ ،إلى بغى يترقى وهو عنده دبلوم
تيتقدم للمباراة الداخلية أو مباراة في قطاع آخر ويتقدم بحالو بحال
املرشحين اآلخرين ،وال يمكن اإلقراربأن املوظفين لهم الحق وحدهم في
الولوج إلى هذه الوظائف ،ويعتبرهذا إقصاء للمرشحين اآلخرين.
النقطة الثانية ،للموظفين بعض االستثناءات وبعض التسهيالت،
بالنسبة للمرشحين اآلخرين.
أوال ،املقياس ديال السن املحدد في  45سنة لعموم املرشحين ،فال
حد له بالنسبة للمرشحين املوظفين ،كذلك بالنسبة للترخيص الجتياز
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املباراة؛
ثانيا ،االحتفاظ بالترقية وباالمتيازات التي كانت له في الساللم
السابقة.
أما التكوين املستمر ،فهذا أمر داخلي يمكن االرتقاء داخليا وال
يمكن اعتباره ،يعني هناك التكوين املستمر الذي ُيلزم اإلدارة والذي
تابعه املوظف بالتزام من اإلدارة وبتوافق مع اإلدارة غير الشهادات
املحصل عليها خارج هاذ اإلطار.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
والكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
شكرا السيد الوزير.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
في الحقيقة الجواب ديال السيد الوزير انصب خاصة على موضوع
التوظيف ،ما�شي موضوع الترقية بالشواهد ،علما أن موضوع التوظيف
فيه نقاش ولكن ما�شي هذا هوموضوع سؤالنا ،علما أن موضوع الترقية
بالشواهد لهاذ الناس اللي داروا مجهود ذاتي ،وكونوا راسهم بطريقتهم،
فبدل أننا نشجعوهم كنحبطوهم وكنمنعوهم من الترقي بالشهادة،
علما أن املحاكم اإلدارية إذا لجؤوا إليها تحكم لهم بالتسوية حسب
الشهادة املحصل عليها ،هاذي من جهة.
ثانيا ،كاين استثناءات ،استثناءات اللي كاينة في التربية الوطنية،
في التربية الوطنية جوج املوظفين ،واحد تابع للنظام األسا�سي الخاص
بالتربية الوطنية عندو اإلمكانية ديال الترقية بالشهادة واملوظفين
التابعين للنظام األسا�سي املشترك ما بين الوزارات ما عندوش هاذ
الحق.
حاجة أخرى ،األساتذة املوظفين ديال التربية الوطنية الحاملين
للدكتوراه فتحتو لهم املجال ودرتو استثناءات ،وفتحتو لهم املجال أنهم
يتحول لهم املنصب املالي ،وكان استثناء في املالية يتحول لهم املنصب
املالي باش يمكن لهم يلتحقوا بالجامعات ،وكاين أيضا املنتدبين
القضائيين اللي حتى هما استثناء.
السيد الوزير،
انتما عارفين أهمية الشواهد ،أهمية الحصول على شهادة ،وانتما
اللي تم يعني الكالم عبر الصحف أنكم يعني مع منصبكم الوزاري
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تسجلتو من جديد في الكلية للحصول على الشهادة ،رغم ما قيل من
ضجة على عدم توفركم على الباكالوريا ،وأنتم عارفين هاذ املوضوع.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة املحترمة ..انتهى الوقت.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب في حدود الثواني املتبقية.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة ،املكلف بالوظيفة
العمومية وتحديث اإلدارة:
إلى ما عنــدكش اطالع على السيرة ديالي نعطيه ـ ــا لك ،انت كتقراي
الفايسبوك بزاف ،وما فيهش الحقيقة.
فيما يخص الولوج إلى الوظائف العمومية ،يشترط املباراة
لالستحقاق ولتكافؤ الفرص ،ما�شي اللي قرا خاصنا نوجدو لو ()poste
ديالو ،ال يمكن ،وما يمكنش نحصرو هاذ ال�شي على الناس اللي
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كيشتغلوا أو عندهم دبلومات ،فاللي خارجين من اإلدارة العمومية حتى
هما مغاربة وعندهم الحق يتقدموا للمباريات باش يولجوا للوظائف،
ما عندها حتى عالقة بهذا.
النقطة الثانية ،هي االستثناء اللي كاين ،كاين في التربية الوطنية
وكاين في كتاب الضبط ،التربية الوطنية كانت حاالت انتقالية
واستثنائية انتهى العمل بها في  ،2015واآلن إذا ابغيتو الديمقراطية
والشفافية...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،بلغت الرسالة ..شكرا السيد الوزير ،شكرا السيد الوزير،
شكرا.
السيد الوزير ..السيد الوزير ،شكرا ،وشكرا لك على مساهمتك
معنا في هذه الجلسة.
ورفعت الجلسة.
وشكرا للجميع على مساهمتهم.
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محضرالجلسة الحادية واألربعين
التاريخ :الثالثاء  18رجب 1437هـ ( 26أبريل 2016م).
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املجاالت الضرورية والرئيسية في التنمية االقتصادية واالجتماعية
للبلد ،وال يخفى عليكم على أن..

السيد رئيس الجلسة:

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

ّ
انتظرالسيد الوزير ،هللا يخليك ،لحظة ،تفضل السيد الوزير.

التوقيت :أربع عشرة دقيقة ،ابتداء من الساعة السادسة والدقيقة
الرابعة والخمسين مساء.

السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
املكلف بالنقل:

جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 40.13
يتعلق بمدونة الطيران املدني ،املحال على مجلس املستشارين من
مجلس النواب.

املستشارالسيد عبد اإلاله الحلوطي ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على موالنا رسول هللا.
السادة الوزراء املحترمون،
السادة املستشارون املحترمون،
يخصص املجلس هذه الجلسة للدراسة والتصويت على مشروع
قانون رقم  40.13يتعلق بمدونة الطيران املدني ،املحال على مجلس
املستشارين من مجلس النواب.
الكلمة للحكومة لتقديم املشروع ،تفضل السيد الوزير.

السيد محمد نجيب بوليف ،الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجيستيك ،املكلف بالنقل:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس،
السادة املستشارين،

السيد رئيس الجلسة:
تفضل للمنصة السيد الوزير.

السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
املكلف بالنقل:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات املستشارين املحترمين،
كما تعلمون ،النقل الجوي والطيران املدني في عمومه هو من

 ..وال يخفى عليكم على أن الحكومة املغربية ،بالفعل ،تعطي لهذا
املجال من االهتمام ما سيسمح لنا من خالل التصويت على هذا
القانون أن نعمل على تطوير العديد من املجاالت ،اللي هي مجاالت
مرتبطة بالطيران املدني وأيضا بالصناعة الجوية وأيضا باملجاالت
السياحية املرتبطة بالنقل الجوي وأيضا كل ما هو مرتبط بالخدمات
الجوية.
تعلمون أيضا على أن املنافسة العاملية الحالية تضطر املغرب ألن
يكون عندو عديد من القوانين اللي هي أيضا تنافسية ،وهاذ القوانين
اللي غتسمح لو على أنه بالفعل ما تكونش عندو اعتراضات من طرف
الشركاء ديالنا الرئيسين ،وخاصة الذين تم التوقيع معهم على اتفاقيات
دولية ،سواء كانت اتفاقية شيكاغو  1944أواالتفاق مع االتحاد األوربي
ديال ( )Open Skyاألجواء املفتوحة ،أو أيضا الدول العربية اللي عندنا
معها شراكات في هذا املجال ،واللي عندها معها إما اتفاقيات ثنائية
وأيضا الدول اإلفريقية وبعض الدول األخرى ،اللي عندنا معها اتفاقيات
في هذا املجال.
هاذ القانون القديم الذي نشتغل عليه واللي اليوم تنطوروه،
املرسوم  2.61.161كانت فيه العديد من اإليجابيات ،وعرف حوالي 6
تعديالت خالل  40سنة األخيرة ،لكن اتضح على أنه اليوم لم يعد يساير
التطورات املرتبط باملجال الجوي وبالطيران املدني.
اليوم ،الحكومة ،كما تعلمون أيضا في إطار تطوير القطاع ديال
الطيران ،اعتمدت استراتيجية "أجواء" ،وهي استراتيجية لتطوير
املجال الجوي بمختلف مكوناته ،سواء كانت املكون ديال السالمة ،اللي
بالنسبة لنا السالمة الجوية هو مكون رئي�سي.
املكون اآلخر اإلضافي الجديد ،اللي هو مرتبط بالبيئة وكل ما هو له
عالقة بالطيران املستدام ،ولكن أيضا املحاور األخرى املرتبطة بالبنية
التحتية الرئيسية ديال املطارات ،البناء ديالها ،اإلصالح ديالها ،وأيضا
كل ما مرتبط بمكونات للمجال الطيران املدني.
هاذ اإلستراتيجية ديال "أجواء" ديال  ،2035بالفعل ،تنركزو فيها
على أننا نرفعو من مستوى األداء ديال املطارات املغربية وأيضا الطيران
املغربي ،رفعنا تحدي ديال بلوغ  75مليون مسافر في أفق  ،2035ولكن
أيضا نقل أكثر من  500ألف طن بالنسبة ملا هو شحن جوي ،وأيضا
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نحاول من خالل التمركز ديال الدار البيضاء على أننا نكونو بالفعل
الشركة األولى على صعيد الطيران أو الثانية على الصعيد اإلفريقي،
ونعمل على أننا نطورو األداء فهاذ املجال.
املحاور الثمانية الستراتيجية "أجواء" ،بالفعل في املحور الثامن
هناك عنصر رئي�سي ومركزي ،اللي هو مرتبط بما هو تشريع وما هو
قوانين وتقوية املنظور واملنظومة القانونية ومنظومة الحكامة.
إذن في إطار هاذ املحور تيجي هاذ التعديل املقترح على هاذ املشروع
ديال  40.13ديال مثابة مدونة الطيران املدني ،واللي بالفعل–كما
قلت–تيركز هو مشروع تنعتبروه احنا شامل ،باعتبارو تيتطرق لجميع
اإلجراءات اللي هي مرتبطة باألمن وبالسالمة واملالحة الجوية وبالبنية
التحتية وبالبيئة وبكل ما هو إزعاجات وأيضا كل ما هو اتصاالت ،وهو
أيضا يهدف إلى الرفع من قدرة السلطة الحكومية املكلفة بالقطاع على
مهام التخطيط ومهام التقنين ومهام التصديق وأيضا كل ما هو مرتبط
بمراقبة االلتزامات.
وأيضا ،يفتح املجال هاذ املشروع لتمكين السلطة الحكومية املكلفة
بالقطاع من عقد شراكات في إطار عقود امتياز بين الدولة والقطاع
الخاص وأيضا املكتب الوطني ،سواء لبناء املطارات أو الستغاللها ،إذن
كانت فيه العديد من اإلجراءات الجديدة.
أثمن من هاذ املنبر ،السيد الرئيس ،بالفعل الجهود ديال جميع
املستشارين واملستشارات ،الذين بالفعل اشتغلوا بطريقة–يمكن
نقول–توافقية بصيغة إيجابية جدا ،الحكومة حاولت أن تقبل كل ما
هو مقترح من خالل  37مقترح ديال جميع الهيئات الحاضرة في املجلس،
الحكومة قبلت حوالي  29أو  29بالضبط من أصل  37مقترح تعديل،
على أساس أن الثمانية األخرى تم سحبها في اللجنة.
وبالتالي حصل اإلجماع على النص الذي بين أيديكم ،وبه أشكر
جميع املستشارات واملستشارين على تفاعلهم اإليجابي وعلى قبولهم
باملسودة التي قدمت إليهم ،من خالل إدخال مجموعة من التعديالت،
وأتصور أن هاذ النص ،إن شاء هللا ،غادي يكون إيجابي بالنسبة
للطيران املدني عموما في بالدنا.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة ملقرر لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات
األساسية ،التقريروزع.
إذن ،أفتح باب املناقشة:
 الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ..يسلم ،شكرا. -فريق األصالة واملعاصرة؛
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 فريق العدالة والتنمية ..الحقا؛ الفريق الحركي؛ فريق التجمع الوطني لألحرار؛ فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،سلم؛ الفريق االشتراكي؛ فريق االتحاد املغربي للشغل ..سلم؛ الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي ..سيسلم؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ..يسلم؛ مجموعة العمل التقدمي ..كذلك تم تسليمه..تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشارالسيد عبد اللطيف أعمو:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
قانونا مثل هذا ،اسمح لي ،السيد الرئيس ،ال يسلم.
وأخيرا تمكن املغرب من أن يتوفر على مدونة النقل الجوي املدني،
هذا حدث ومعطى كبيرفي حياتنا اليوم.
أظن أن الشرف يرجع إلى الحكومة من ضمن ما تمكنت خالل واليتها
من سد النقص الحاصل في هيكلة البالد ،خصوصا على هذا املستوى،
تذكروا معي عدد من حوادث الطيران حدثت خالل العقود املاضية،
وكانوا فيها مغاربة ،أين مصيرهم؟ أنا عشت حاالت استع�صى علي األمر
أن أجد اإلطارالقانوني لحل معالجة مشاكلهم.
منذ  2006املغرب التزم في اتفاقية ( )Open Skyعلى أن يحدث،
أن يضع تشريعا متكامال ،ينسجم مع التزاماته الدولية ،اكتفى املغرب
خالل عقود بتوقيع االتفاقيات الثنائية واالنضمام لالتفاقيات الدولية
في مجال الطيران املدني ،ولكنه عجزعن وضع قوانينه الداخلية.
فالدولة التي تحترم نفسها البد أن تعتز بترسانتها الداخلية قبل أن
تستكملها بمبادئ أو مضامين ومواثيق دولية.
أغفلنا هذا املوضوع ونحن دولة سياحية ،ونحن في قطب الحركة
العاملية ،باعتباراملوقع الجغرافي للبالد ،في تقاطبات كثيرة جدا على عدة
مستويات ،في استقباالت ،في التنقالت ،ونسير بشركة وطنية محترمة،
رغم مشاكلها ،ولكنها مألت الفراغ.
اليوم ،يمكن لنا نفتخرو بأنه سدينا هاذ الفراغ بمدونة متكاملة
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في الشكل وفي الجوهر ،أعطت األولوية للقطبية الفعلية أو ما يسمى
باستراتيجية الطيران على املستوى الدولي.
البد أن ننهئ الحكومة التي هيأت هذا املشروع ،وننهئ أنفسنا
كبرملانيين ،الذين استطعنا من خالل أشغال لجاننا أن نناقشه ونقدم
تعديالت ،والدليل على جدية املسألة أن الحكومة قبلت عدد كبير من
هذه التعديالت إغناء لهذه املدونة.
فلذلك ،فال يسعنا في مجموعتنا إال أن نسجل هذا الحدث وأن
ننضم إلى كافة املستشارين للتصويت عليه.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
وننتقل للتصويت على مواد املشروع كما تم تعديلها في اللجنة.
املادة األولى :إجماع.
املادة الثانية :إجماع.
املادة الثالثة إلى العاشرة :إجماع.
من املادة  11إلى املادة  :50إجماع.
من املادة  51إلى املادة  :99إجماع.
من املادة  100إلى  :150إجماع.
من املادة  151إلى املادة  :200إجماع.
من املادة  200إلى  :250إجماع.
من  251إلى  :300إجماع.
من املادة  301إلى  :310إجماع.
أعرض مشروع القانون برمته للتصويت.
املوافقون :إجماع.
إذن ،وافق مجلس املستشارين على مشروع قانون رقم 40.13
يتعلق بمدونة الطيران املدني.
ورفعت الجلسة ،وشكرا لكم جميعا.
امللحق :املداخالت املكتوبة املسلمة لرئاسة الجلسة

مشروع قانون رقم  40.13يتعلق بمدونة الطيران املدني.
.1مداخلة الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:
السيد الرئيس املحترم،
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السيد الوزير،
السادة املستشارون املحترمون،
يسرني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية
ملناقشة مشروع قانون رقم  40.13املتعلق بمدونة الطيران املدني.
مما الشك فيه أن املشروع أضحى يكت�سي أهمية كبرى في الوقت
الحاضر ،بالنظر إلى تحوالت التي عرفها خالل السنوات األخيرة سواء
فيما يتعلق باملسافرين أو البضائع أو تنشيط السياحة بشقيها الداخلي
والخارجي.
لقد تحول النقل الجوي إلى ركيزة أساس في النظام االقتصادي
واالجتماعي ملا يتيحه من إمكانيات لالتصال املستمر بين النقاط
املختلفة للعملية االقتصادية واإلنتاجية ،أو لنقل األيدي العاملة إلى
ً
املواقع التي تكون فيها أكثر تأثيرا في العملية اإلنتاجية وتسريع عمليات
تدفق السلع والخدمات ورؤوس األموال.
إال أن هذه األهمية ال بد لها من تأطير قانوني يضبط العمل داخل
هذا املجال ويحكم العالقات املتبادلة فيها ،ويساهم في االنسجام مابين
التشريع الوطني والدولي ،ويؤمن السالمة ويضمن حقوق املسافرين.
وفي هذا السياق ،فإن إقرارمشروع القانون املتعلق بمدونة الطيران
املدني رقم  40.13سيشكل–ال محالة–إصالحا جذريا وعاما للنظام
القانوني املطبق على الطيران املدني الخاضع للمرسوم رقم 2.61.161
بتاريخ  10يوليوز بشأن تنظيم املالحة الجوية املدنية ،متجاوزا بذلك
النواقص التي تشوب املرسوم بالرغم من التعديالت املتعددة التي
لحقته.
إننا في الفريق االستقاللي نتفق على وجود عدة عوامل دفعت إلى
تغيير املنظومة القانونية املؤطرة للطيران املدني ،وذلك قصد مواكبة
التطور الحاصل على املستوى التقني واالقتصادي والتكنولوجي وإعادة
هيكلة وتقنين املطارات وضبط استعماالتها وتدقيق التزامات مختلف
الفاعلين واالرتقاء باملنظومة الجوية.
إن أهمية األهداف التي رسمها املشروع هي التي تدفعنا في الفريق
االستقاللي إلى التعاطي اإليجابي مع التعديالت املتضمنة في املشروع،
ألنها تجعل منه قانونا يوازن بين مقتضيات املواثيق الدولية والتشريع
الوطني ،وذلك بما يتوافق ومضمون الدستور في ديباجته والتي تنص
على أن االتفاقيات واملعاهدات الدولية لديها سموعلى التشريع الوطني،
وهذا ما حصل من خالل مشروع املدونة الذي جعل من النصوص التي
تنظم املالحة الجوية وحركة الطائرات والطيران املدني بصفة عامة
تخضع للمطابقة مع املمارسة االتفاقية للمغرب مستحضرة أحكام
اتفاقية شيكاغو ومونتريال وروما...
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
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السيدات والسادة املستشارون،
إن هاجس معالجة املشاكل املطروحة على مستوى العملي ،سواء
املرتبطة بتطبيق مرسوم  1962املنظم للمالحة الجوية املدنية أو
املرتبطة بالثغرات أو الفجوات التي ترصدها تقارير املنظمة الدولية
للطيران املدني في التشريع ،تستلزم العمل كل العمل على سن اإلجراءات
والتدابيرالشرعية والتطبيقية الكفيلة بتخفيف األهداف التالية:
 تأمين السالمة الجوية والحد من األخطارالتي تهدد سالمة أنشطةالطيران واملالحة الجوية؛
 وضع القواعد املتعلقة بشروط التحليق فوق إقليم الدولة(السيادة) والهبوط على مطاراتها أو اإلقالع منها وشروط نقل املسافرين
والبضائع طبقا ملقتضيات دقيقة تراعي جميع الجوانب؛
 ضمان التطابق مع األنظمة الدولية الجاري بها العمل ،خاصةالصادرة منها عن املنظمة الدولية للطيران املدني ،وضمان تقارب
تشريعي مع دول االتحاد األوروبي الذي يرتبط معه املغرب باتفاقية
مهمة ويحظى معه بالوضع املتقدم؛
 تشجيع االستثمارات في القطاع بما يواكب تطلعات مختلفالعاملين داخل قطاع الطيران املدني واملزاولين ألنشطة متعددة سواء
املرتبطة بحركة الطائرات وباقي املهن املرتبطة بها.
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السادة املستشارون،
إننا في الفريق االستقاللي ،وإذ نثمن عاليا املضامين اإليجابية
للمشروع ،فإننا نؤكد على أن هناك مجموعة من اإلشكاليات لم يطرق
إليها املشروع ،منها علي الخصوص تغييب تضمين البعد الجهوي في
املشروع ،حيث ندعو في هذا الباب إلى خلق شراكات مع الجهات وفك
العزلة عن بعض الجهات وتشجيع الطيران الخاص.
هذه بعض املالحظات التي أراد الفريق االستقاللي أن يساهم بها
ملناقشة هذا املشروع املهم ،والذي سنصوت عليه باإليجاب ،انسجاما
مع موقفنا املبدئي الذي يدعم كل القوانين القمينة باالرتقاء بالوطن.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالي وبركاته.

.2مداخلة فريق األصالة واملعاصرة:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
أخواتي ،إخواني،
ال يخفى عليكم أهمية وحيوية قطاع الطيران املدني والطفرة
النوعية التي عرفتها صناعة الطيران ،حيث أصبح املغرب قاعدة جذابة
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لالستثمارات الكبرى ،التي أنجزت مؤخرا في هذا القطاع مما جعل بلدنا
تعد نموذجا على صعيد إفريقيا والشرق األوسط ،نتيجة للسياسة التي
اتبعت والهادفة إلى تحريرسوق الطيران.
كما ساهمت اتفاقية األجواء املفتوحة في وصول فاعلين جدد إلى
السماء املغربية ،وكان من بينهم على الخصوص شركات النقل الجوي
املنخفضة التكلفة .ومنذ ذلك الحين ،شاهدنا كيف تمت إعادة
توزيع حصص سوق النقل الجوي بين الشركات املنخفضة التكلفة
(اللوكوست) الوافدة والشركات التقليدية التي أنشئت سابقا.
وبذلك ،أصبح من الضروري سن تشريع متكامل والقيام بإصالح
جذري وعام للنظام القانوني املطبق على الطيران املدني ،بما يسمح
ويمكن من خلق آليات لتطويرمراقبة الجودة في مجال صناعة الطيران
ومختلف الخدمات املرتبطة بالقطاع.
وفي هذا اإلطار ،يأتي هذا املشروع الذي يهدف إلى تحديد اإلطار
القانوني املطبق على الطائرات واملطارات واملالحة الجوية وارتفاقات
املالحة الجوية وحماية البيئة في مجال املالحة الجوية ومستخدمي
املالحة الجوية والنقل الجوي وأمن الطيران املدني وأنظمة تحديد
املسؤولية ومنح التعويضات للمستعملين ،وكذا على عمليات البحث
التقني في حوادث وعوارض الطيران.
فمن شأن مشروع قانون رقم  40.13املتعلق بمدونة الطيران املدني
أن يدمج القواعد واملبادئ املنصوص عليها في املعاهدات واالتفاقيات
التي وقع عليها املغرب ،في انسجام تام مع نص الدستور املغربي ،الذي
نص في ديباجته على سمو االتفاقيات واملعاهدات الدولية على التشريع
الوطني ،وهو ما أكده مشروع املدونة الذي جعل من النصوص التي
تنظم املالحة الجوية وحركة الطائرات والطيران املدني ،بصفة عامة،
تخضع للمطابقة مع املمارسة االتفاقية للمغرب.
السيد الرئيس،
لقد خضع املغرب لعدة عمليات افتحاص من طرف املنظمة
الدولية للطيران املدني ،كانت آخرها ،املهمة التي أنجزت في شهر شتنبر
 ،2015وعلى إثر هذه املهمات تم تسجيل عدة نواقص ،جلها يتعلق
بالجانب القانوني املنظم للطيران املدني باملغرب ،والذي ال يساير
املعايير الدولية ،لذلك ،منحت مهلة إضافية للمغرب ملالئمة تشريعاته
في هذا املجال ،والتنصيص على التزاماته ضمن املعاهدات واالتفاقيات
الدولية التي وقع عليها ،منها معاهدتي فرسوفيا ومونتريال التي تنص على
حقوق املسافرين والتعويضات املمنوحة ،باإلضافة إلى االتفاق األورو
متوسطي املتعلق بالخدمات الجوية ،املوقع بتاريخ  12دجنبر.2006
كما سيخضع املغرب مجددا في  24مايو  2016ملهمة افتحاص عام
من طرف خبراء املنظمة الدولية للطيران املدني ،وهي فرصة للتأكد
من تصحيح املغرب للنواقص التي سجلت في املهام السابقة ،وهي
نواقص تسجل في املوقع اإللكتروني لتلك املنظمة وعدم االستجابة
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لها سيعرض صورة املغرب للخطر في مجال الطيران املدني ،قد تذهب
إلى إدراج الناقالت الوطنية في السجل األسود لدول عديدة ومنعها من
ولوج مطارات تلك الدول.
السيد الرئيس،
وختاما ،نؤكد تصويتنا باإليجاب على مشروع قانون رقم 40.13
بمثابة مدونة الطيران املدني ،ونأمل أن يساهم على تأمين السالمة
الجوية والحد من األخطار التي تهدد سالسة أنشطة الطيران واملالحة
الجوية وانتظامها وبلوغ مستويات مقبولة لسالمة النقل الجوي وإلى
جلب االستثمارات ومواكبة تطلعات مختلف العاملين داخل قطاع
الطيران املدني وضمان التطابق مع األنظمة الدولية الجاري بها العمل،
خاصة الصادرة منها عن املنظمة الدولية للطيران املدني.

.3مداخلة الفريق الحركي باسم األغلبية:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل بإسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع قانون رقم
 40.13يتعلق بمدونة الطيران.
وفي البداية ،فإننا ننوه بهذا املشروع الذي يكت�سي أهمية بالغة من
حيث تكريس بالدنا كقاعدة اقتصادية ولوجستيكية وتحقيق األهداف
الطموحة لتنمية السياحة كأول نمط لنقل السياح ،وكذا تعزيز
االندماج الجهوي بربط مناطق جديدة وتحسين الحركية وتطويرصيانة
وصناعة الطيران ،هذا إضافة إلى تطوير التكوين في املهن املرتبطة
بقطاع الطيران املدني.
وفي نفس السياق ،فإننا نسجل بإيجاب األهداف التي يتوخاها هذا
املشروع ،واملتمثلة في تجاوز الثغرات التي يعرفها تشريع الطيران املدني،
والتي أقرتها املنظمة الدولية للطيران املدني بعد عملية التدقيق التي
خضعت له بالدنا وتأمين مستوى عال في مجال السالمة الجوية وأمن
الطيران املدني وحماية حقوق املسافرين طبقا للمقتضيات الدولية
واعتماد مقتضيات تسمح للقطاع الخاص لالستثمار في تمويل وبناء
واستغالل املطارات وتكريس مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص
في هذا املجال ،وكذا مواصلة مسلسل تحريرالنقل الجوي وفق شروط
املنافسة العادلة ومواكبة التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده
مجال الطيران املدني وتطوير قطب نموذجي شامل للتكوين في املهن
املتعلقة بهذا امليدان.
السيد الرئيس،
إننا في فرق األغلبية نسجل يإيجاب كذلك مستجدات هذا املشروع
من حيث ما يقترحه من تقنين شامل ملجال الطيران املدني ،بما في ذلك
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الجوانب املتعلقة باألمن والسالمة وحماية البيئة والحد من ضجيج
الطائرات وتقوية دور السلطة الحكومية املكلفة بالطيران املدني للقيام
بمهام التخطيط والتقنين والتصديق وتكريس مبدأ حماية حقوق
املسافرين وإصالح نظام العقوبات واملخالفات.
السيد الرئيس،
انطالقا من أهمية هذا املشروع ،ال من حيث مرتكزاته ومستجداته
وال من حيث أهدافه املذكورة أعاله فإننا نصوت عليه باإليجاب.
وشكرا.

.4مداخلة املستشارمحمد ابا حنيني باسم فريق التجمع الوطني
لألحرار:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
أخواتي إخواني املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني لألحرارمتدخال
ملناقشة مشروع قانون رقم  40.13بمثابة مدونة الطيران املدني ،والذي
صادقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية
بمجلسنا املوقر بعد إحالته عليها من طرف مجلس النواب ،بعد
إدخال جل التعديالت املقدمة من طرف الفرق واملجموعات املمثلة
بمجلسنا املوقر ،وعلى رأسها تعديالت فرق األغلبية التي تفاعلت معها
الحكومة بشكل ايجابي ،وقبلتها في شخص السيد وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك ،الذي نجدد له الشكرمن هذا املنبرعلى التجاوب البناء.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
أخواتي إخواني املستشارين املحترمين،
إن هذا املشروع القانون يعتبرخارطة طريق مهمة في مجال الطيران
املدني ،وإذا كنا داخل الفريق نسجل تأخر إخراجه إلى حيز الوجود،
حيث كان من املفروض إعادة تقديمه للبرملان خالل السنوات األولى
من عمر هذه الوالية ،علما أن اتفاقية األجواء املفتوحة ()Open Sky
تضمنت مراجعة الترسانة القانونية للطيران املدني املغربي ،وتم في هذا
اإلطار إعداد مشروع القانون املتعلق بها بشراكة مع اللجنة األوروبية،
بعد أن شرعت اللجنة البرملانية املختصة في الوالية السابقة في مناقشة
مقتضياته وتم سحبه بعد تنصيب هذه الحكومة.و ذلك من أجل
مالءمته مع مقتضيات الدستور الجديد.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
أخواتي ،إخواني املستشارين املحترمين،
إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار على يقين تام أن هذا املشروع
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القانون سيحقق األهداف التي أدت إلى تنزيله ،ولعل أبرزها تجاوز
جل الثغرات التي يعرفها تشريع الطيران املدني ،والتي أقرتها املنظمة
الدولية للطيران املدني بعد عملية التدقيق الذي خضع لها املغرب،
والتي تتمثل أهمها في عدم وجود منظومة تشريعية متكاملة ومنسجمة
مع مقتضيات مالحق املنظمة الدولية للطيران املدني وضرورة إبراز دور
سلطة الطيران املدني في مراقبة سالمة وأمن الطيران املدني ،مع غياب
التنصيص على اعتماد سياسة الدولة املتعلقة بسالمة الطيران املدني
واملتعلقة باملحافظة على البيئة وقصور نظام املفتشين التابعين لإلدارة
العامة للطيران املدني وحدود صالحياتهم وغياب ما يفيد السماح
للمفتشين بالولوج إلى كل تجهيزات الطائرات وغياب وجود تنصيص
على صالحيات لفائدة هيئة التحقيق التقني في شأن حوادث وعوارض
الطيران املدني ،وكذا غياب الوصف الدقيق للمخالفات والعقوبات
والتمييز ما بين العقوبات الجنائية والعقوبات التأديبية وطريقة كتابة
املحاضر والسلطة املكلفة بتثبيت الغرامات ،مع ضرورة وجود نظام
يسمح بالتعديل املنتظم واملستمرللتشريع الوطني ملطابقته مع التشريع
الدولي وتأمين مستوى عال في مجال السالمة الجوية وأمن الطيران
املدني وحماية حقوق املسافرين ،طبقا للمقتضيات الدولية واعتماد
مقتضيات تسمح للقطاع الخاص لالستثمار في تمويل وبناء واستغالل
املطارات وتكريس مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذا
املجال ،مع مواصلة مسلسل تحريرالنقل الجوي وفق شروط املنافسة
العادلة ،باإلضافة إلى مواكبة التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده
مجال الطيران املدني وتطوير قطب نموذجي شامل للتكوين في املهن
املتعلقة بهذا املجال.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
أخواتي إخواني املستشارين املحترمين،
إننا ندعو الوزارة الوصية على القطاع لبذل مجهودات إضافية
إليجاد حل إلشكالية ربط املطارات الوطنية الدولية بكافة وسائل النقل
الجماعية لتسهيل الولوج إليها ،فباستثناء مطار محمد الخامس الذي
يتوفر على محطة سككية للقطار ،فإن باقي املطارات املغربية الدولية
األخرى تعاني من انعدام وسائل النقل الجماعية.
ومن منطلق انتمائنا لألغلبية الحكومية ،وحيث إن هذا املشروع
القانون سيساهم في تكريس املغرب كقاعدة اقتصادية ولوجستيكية
وتحقيق األهداف الطموحة لتنمية السياحة كأول نمط لنقل السياح،
مع تعزيز االندماج الجهوي بربط مناطق جديدة وتحسين الحركية،
وتطوير صيانة وصناعة الطيران ،وكذا تطوير التكوين في املهن املرتبطة
بقطاع الطيران املدني ،فإننا في فريق التجمع الوطني لألحرار سنصوت
عليه باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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.5مداخلة فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب:
السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،
السيدات والسادة الوزراء
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب
بمناسبة مناقشة مشروع القانون  40.13املتعلق بمدونة الطيران
املدني ،ونحن إذ نثمن مضامين هذا املشروع ،نشكر الحكومة في
شخص السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك على حسن تجاوبه
مع التعديالت التي تقدم بها فريقنا على هذا املشروع ،حيث قبلت 8
تعديالت من أصل تسع تعديالت.
السيد الوزير،
إننا ،ونحن نناقش مشروع القانون  40.13املتعلق بمدونة الطيران
املدني ،أود أن أشير إلى أن هذا القطاع كان بحاجة بالفعل إلى مدونة
متطورة ،تساير التحوالت واملستجدات املتسارعة في مجال الطيران
املدني ،باعتبار هذا القطاع من الدعائم األساسية املحورية لتنمية
عدد من القطاعات املهيكلة لالقتصاد الوطني ،كالسياحة والتبادل
التجاري والصناعة ،ذلك أن تشريعاتنا املعمول بها في هذا املجال تعود
إلى ستينيات القرن املا�ضي ( 10يوليو  ،)1962وأصبحت جل مقتضياتها
متجاوزة ،وال تتناغم مع تشريعات الدول األوروبية واتفاقياتنا املبرمة
مع االتحاد األوروبي خاصة اتفاقية األجواء املفتوحة ،التي نصت على
ضرورة مراجعة الترسانة القانونية للطيران املدني باملغرب ،كما أن
هذه التشريعات املتقادمة كانت بحاجة إلى التالؤم مع توصيات املنظمة
العاملية للطيران املدني في املجال التشريعي.
هذه الحاجة امللحة لتحديث تشريعاتنا في هذا املجال هي ما دفعنا
إلى التفاعل مع مشروع القانون  40.13املعروض علينا اليوم ،والذي
تقدمنا في شأنه بمقترحات تعديالت جوهرية تهم على الخصوص:
 نظام اإلذن بإحداث املطارأو توسيعه أو تغييره؛ نظام االمتياز في تدبير املطار أو إحدى منشآته ،ومدة هذا االمتياز،مع معالجة املواد املوالية املتعلقة بنظامي اإلذن واالمتيازاملدرجة ضمن
األبواب  2و 3و 4من القسم الثاني من مشروع القانون؛
 إدماج الخدمات الجوية والطيران الريا�ضي ضمن املجاالتالتي يؤطرها هذا القانون وإضافة مادتين ،األولى تتعلق بتنظيم ومنح
استغالل الخطوط الجوية للشركات املغربية الخاضعة للقانون العام
أو الخاص ،والثانية تتعلق بآجال إصدار النصوص التنظيمية الخاصة
بتطبيق هذا القانون ،إضافة إلى مقترحات تعديالت أخرى تهم العديد
من املواد.
وقد تم قبول معظم مقترحاتنا في لجنة الداخلية والجهات
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والجماعات الترابية والبنيات األساسية.
إننا ،إذ نثمن إعداد هذا القانون وتقديمه للمناقشة والتصديق
عليه ،واعتبارا لكل الحيثيات املذكورة التي تستوجب إقراره ،فإننا في
فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب سنصوت باإليجاب لفائدته.
وشكرا.

 .6مداخلة الفريق االشتراكي:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يسعدني أن أتدخل باسم الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين
في مناقشة مشروع قانون رقم  40.13يتعلق بمدونة الطيران املدني،
بعدما صادق عليها مجلس النواب.
السيد الرئيس،
نظرا ألهمية النقل الجوي في الوقت الراهن ،باعتباره ركيزة أساسية
في التنمية االقتصادية واالجتماعية على مستوى البلد ،ولكونه
وسيلة فعالة في الربط بين مختلف النقط التي تتداخل في العملية
االقتصادية ،ولكونه كذلك يعتبر محركا أساسيا في خلق االندماج على
املستوى اإلقليمي والقاري والدولي باعتباره الشبكة الوحيدة السريعة
على املستوى العالمي ،إضافة إلى التقدم الذي عرفه على املستوى
التقني والتكنولوجي أصبحت الضرورة ملحة إلى تعديل النظام القانوني
املطبق حاليا على الطيران املدني ،الذي أصبح متجاوزا ،استجابة
للمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي وقعها املغرب التي تهم مجال النقل
الجوي ،حيث يهدف هذا القانون إلى تحديد اإلطار القانوني املطبق
على الطائرات واملطارات واملالحة الجوية وارتفاقاتها وحماية البيئة
في مجالها ومستخدميها والنقل الجوي وأمن الطيران املدني وأنظمة
تحديد املسؤوليات وترتيب الجزاءات ومنح التعويض للمستعملين
وكذا عمليات البحث التقني في حوادث وعوارض الطيران ،واملجاالت
املرتبطة به ،حسب منطوق املادة األولى من هذا القانون.
ولهذا ،اعتبرنا أن هذا النص بأقسامه األربعة عشر يشكل إصالحا
شامال لهذا القطاع الحيوي الذي يرمي إلى:
 تجاوز الفراغ القانوني الذي يعرفه تشريع الطيران املدني؛ تأمين السالمة الجوية وأمن الطيران املدني وحماية حقوقاملسافرين؛
 خلق فرص االستثمارفي مجال الصناعات املرتبطة بالطيران املدنيأمام القطاع الخاص ،مع الحفاظ على مبدأ الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ،وكذلك االستثمارفي عملية بناء واستغالل املطارات؛
 -االستمرارفي تحريرالنقل الجوي في إطاراملنافسة ،من خالل تنويع
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عروض وحركية النقل الجوي على املستويين الدولي والداخلي لتعزيز
االندماج الجهوي هذا على املستوى الداخلي طبعا؛
 الرفع من الطاقة االستيعابية للمطارات وتحسين جودة الخدماتمن خالل إعادة هيكلة املطارات وضبط استعماالتها؛
 تدقيق التزامات مختلف الفاعلين في مجال النقل الجوي؛ تطوير التكوين في املهن املتعلقة باملجال الجوي ملواكبة التطورالتقني والتكنولوجي الذي يشهده قطاع الطيران املدني باستمرار على
املستوى العالمي.
السيد الرئيس،
إضافة إلى كل ما سبق ،ال ننكر املجهودات املبذولة من أجل تطوير
البنيات التحتية للمطارات وتأهل العنصر البشري وعصرنة الوسائل
اللوجستيكية ملواكبة التطورات السريعة التي يعرفها هذا املجال ،كما
سبق الذكر ،إال أن ذلك الزال لم يرق إلى مستوى تطلعات مستعملي
النقل الجوي ،خاصة الداخلي الذي يجب أخذه بعين االعتبار بكونه
رافعة للتنمية الجهوية ،وبالتالي ضرورة تعزيزالخطوط الجوية الداخلية
للربط بين مختلف جهات اململكة تشجيعا للسياحة من جهة و تقريب
مناطق اململكة من بعضها البعض لفك العزلة عنها وتسهيل عملية
تنقل املواطنين وكذلك نقل البضائع عبرالتراب الوطني ،خاصة املناطق
البعيدة ،مع خفض أسعارتكلفة الرحاالت ،كما نشدد على ضرورة ربط
املطارات بوسائل النقل لتسهيل عملية الوصول والخروج منها على غرار
مطار محمد الخامس ،الذي يتوفر على خط السكك الحديدية ،والذي
يعرف هو اآلخر بعض املشاكل ،خاصة التأخر في مواعيد القطارات مما
يؤدي إلى ضياع الرحاالت دون تعويض املسافرين.
السيد الرئيس،
نؤكد على ضرورة فتح مطارات جديدة وتجويد الخدمات املقدمة
في كل املطارات ،عن طريق تجديدها وتجهيزها بوسائل تكنولوجية
متطورة كأنظمة املعلوميات وكاميرات املراقبة لدواعي أمنية ،وتوسع
مجموعة من املطارات كمطارالناظور ،مطارتطوان ،مطاروجدة....
كما نؤكد على ضرورة تدقيق التزامات ومسؤوليات كل الفاعلين
املساهمين في تدبير املطارات في إطار نظام االمتياز تجنبا للفو�ضى التي
قد تنتج عن ذلك ،مما سينعكس سلبا على الخدمات املقدمة ملستعملي
املطارات مسافرين كانوا أو شركات النقل الجوي.
نؤكد كذلك على ضرورة إصدار النصوص التنظيمية واملراسيم
التطبيقية لتفعيل مضامين مواد هذا املشروع في أقرب اآلجال حتى ال
يظل قانون بدون تطبيق.
السيد الرئيس،
تجاوبا مع أهداف مشروع قانون  40.13يتعلق بمدونة الطيران
املدني ،واستحسانا للمستجدات التي أتى بها ،خاصة فيما يتعلق
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بتأمين السالمة الجوية وأمن املطارات والطيران املدني وحماية حقوق
املسافرين وحماية البيئة ،نصوت على هذا املشروع.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

.7مداخلة فريق االتحاد املغربي للشغل:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السيد الرئيس،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد املغربي للشغل
بمجلس املستشارين ،بمناسبة مناقشة مشروع القانون رقم 40.13
الخاص بمدونة الطيران املدني ،كما ال تفوتني الفرصة دون تقديم
الشكرالجزيل للسيد الوزيراملحترم على العرض القيم الذي تم تقديمه
أمام أنظارلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية.
السيد الرئيس،
إن النقل الجوي أصبح في الوقت الحاضرليس فقط واسطة النقل
ً
بين القارات والبلدان وإنما أيضا بين املدن في البلد الواحد.
ولإلشارة فإن أهمية النقل بالطائرة ال تقف عند نقل األفراد فقط
بل نقل البضائع ،وهذا ما يجعل منه إحدى الركائزاألساسية في النظام
االقتصادي واالجتماعي على مستوى البلد ،وباعتباره كذلك الوسيلة
الفاعلة في تحقيق االتصال املستمر بين النقاط املختلفة للعملية
االقتصادية واإلنتاجية واملتمثلة بمواجهة التوسع األفقي للمدن
وتقليص املسافات بين املنتج واملستهلك ،بما يمثله من اختصار لعامل
الزمن.
وفي نفس السياق ،يأتي مشروع القانون املتعلق بمدونة الطيران
املدني رقم  40.13الذي نعتبره نصا متكامال وإصالحا جذريا وعاما
للنظام القانوني املطبق على الطيران املدني ،املتمثل في املرسوم رقم
 2.61.161بتاريخ  10يوليوز بشأن تنظيم املالحة الجوية املدنية،
متجاوزا بذلك النواقص التي تشوب املرسوم بالرغم من التعديالت
املتعددة التي لحقته.
السيد الرئيس،
وللوصول إلى األهداف املنشودة تجدر اإلشارة إلى ضرورة مواكبة
التطور الحاصل على املستوى التقني واالقتصادي والتكنولوجي وإعادة
هيكلة وتقنين املطارات وضبط استعماالتها ،وتدقيق التزامات مختلف
الفاعلين ،واالرتقاء باملنظومة الجوية.
وجدير بالذكر أن نص الدستور املغربي في ديباجته التي هي جزء
ال يتجزأ منه على أن االتفاقيات واملعاهدات الدولية لديها سمو على
التشريع الوطني ،وبالتالي فأحكامها يتعين أن تبرز في القوانين الداخلية،
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وهذا ما حصل من خالل مشروع املدونة الذي جعل من النصوص التي
تنظم املالحة الجوية وحركة الطائرات والطيران املدني ،بصفة عامة،
تخضع للمطابقة مع املمارسة االتفاقية للمغرب مستحضرة أحكام
اتفاقية شيكاغو ومونتريال وروما.
وأهمية املشروع تنبع من تكريسه لجودة العمل اإلداري وتسيير
مرفق الطيران املدني ،الذي ينبني على تتبع قانوني مستمر لكون هذا
العمل يشتغل على واجهتين مهمتين وحساستين في نفس الوقت،
تقت�ضي أولهما املوازنة بين التشريع الدولي والوطني ،والذي يستلزم
عملية مراجعة وتعديل متواصلين ،وثانيها حله لعدة مشاكل طرحت
على مستوى الواقع سواء املرتبطة بتطبيق مرسوم  1962املنظم
للمالحة الجوية املدنية أو املرتبطة بالثغرات أو الفجوات التي ترصدها
عين املنظمة الدولية للطيران املدني في التشريع الوطني بالنظر إلى
النصوص الصادرة عنها وذات الصلة بمجال تخصصها.
ولم يغفل املشروع كذلك التعويض املمنوح للمسافرين ومساعدتهم
في حالة رفض الركوب أوإلغاء الرحلة أوتأخيرمهم فيها كتكريس لحقوق
املسافرين املتعارف عليها دوليا.
السيد الرئيس،
نود أن نشير في النهاية إلى أن مشروع القانون رقم  40.13بمثابة
مدونة للطيران املدني يعتبرتنظيما مهما وضروريا لهذه األسباب:
 تأمين السالمة الجوية؛ وضع القواعد املتعلقة بشروط التحليق فوق إقليم الدولة(السيادة) والهبوط على مطاراتها أو اإلقالع منها وشروط نقل املسافرين
والبضائع ،طبقا ملقتضيات دقيقة تراعي جميع الجوانب؛
 سن نظام متكامل تمكن من القيام بأعمال املراقبة الجوية؛ ضمان التطابق مع األنظمة الدولية الجاري بها العمل ،خاصةالصادرة منها عن املنظمة الدولية للطيران املدني ،وضمان تقارب
تشريعي مع دول االتحاد األوروبي الذي يرتبط معه املغرب باتفاقية
الوضع املتقدم؛
 جلب االستثمارات عبر قانون يواكب تطلعات مختلف العاملينداخل قطاع الطيران املدني املزاولين ألنشطة متعددة ،سواء املرتبطة
بحركة الطائرات وباقي املهن املرتبطة بها.
وعليه ،فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ننوه بإيجابيات مشروع
القانون رقم  40.13الخاص بمدونة الطيران املدني ،ونشيد بالتجاوب
اإليجابي مع التعديالت التي اقترحها فريقنا والتي تصب كلها في تجويد
النص لغويا وقانونيا ،ولذلك نصوت باإليجاب على نص املشروع.

.8مداخلة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:
السيد الرئيس املحترم،
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السيدات و السادة الوزراء املحترمون،
السيدات و السادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن آخذ الكلمة باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل بمناسبة عرض مشروع القانون ر قم  40.13املتعلق بمدونة
الطيران املدني ،بالجلسة العامة التشريعية.
بالنظرللدور الحيوي واالستراتيجي الذي يلعبه قطاع الطيران املدني
في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمملكة ،فإن تأطيره القانوني من
خالل إخراج هذا املشروع والذي ينبغي أن يفتح املجال أمام تأهيل
هذا القطاع ليقدم خدمة عمومية ذات جودة عالية و بأثمنة مناسبة،
خاصة في القارة اإلفريقية التي تمثل مجاال خصبا وسوقا واعدة.
كما نثير االنتباه إلى ضرورة احترام معايير السالمة البيئية املعتمدة
في هذا املجال ،خاصة وأن السالمة البيئية أصبحت رهانا كونيا يحظى
بأولوية كبيرة في وضع جل السياسات االقتصادية عبرالعالم.
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وقد وقعنا على اتفاقية باريس ،ونحن مقبلون على احتضان الدورة
 22ملؤتمراألطراف حول التغيرات املناخية .COP 22
كما نسجل بحذر كبير تفويت هذا القطاع الحيوي للخواص ،حيـث
يمثل مجاال سياديا وأمنيا ،خاصة والعالم يعاني من تنامي ظاهرة
اإلرهاب.
ومن جهة أخرى ،يبقى التحدي األكبرهو التفعيل األنجع ملقتضيات
هذه املدونة ،وذلك من خالل السهرعلى ضمان توفيرالخدمة العمومية
بالشكل املطلوب وحماية حقوق الشغيلة وبذل املجهودات من أجل
الرفع من القدرات التدبيرية للموارد البشرية ،من خالل فتح املجال
أمام التكوين والتكوين املستمر ،خاصة في مجال إبرام عقود مع
شركات الطيران.
وشكرا.

1604

الجريدة الرسمية للبرملان
محضرالجلسة الثانية واألربعين

التاريخ :الثالثاء  25رجب 1437هـ ( 3ماي 2016م).
الرئاسة :املستشار السيد عبد القادر سالمة ،الخليفة الرابع لرئيس
املجلس.
التوقيت :ساعتان وسبع دقائق ،ابتداء من الساعة الرابعة والدقيقة
السادسة والثالثين بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشارالسيد عبد القادرسالمة ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السادة الوزراء املحترمين،
السيدات املستشارات املحترمات،
السادة املستشارون املحترمون،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،ووفقا ملقتضيات النظام
الداخلي ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة
السادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.
قبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمال
هذه الجلسة ،أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من
مراسالت وإعالنات ،فليتفضل مشكورا.

املستشارالسيد أحمد لخريف ،أمين املجلس:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات املستشارات واملستشارين املحترمون،
نحيط املجلس املوقر أن مكتب مجلس املستشارين توصل بقرارين
صادرين عن املجلس الدستوري ق�ضى بموجبهما بما يلي:
 القرار األول ،يحمل رقم  16/994ق�ضى بموجبه برفض طلبإلغاء انتخاب كل من السيدة خديجة الزومي والسيد عبد السالم اللبار
بمجلس املستشارين ،وبإلغاء انتخاب السيد محمد دعيدعة عضوا
في مجلس املستشارين في االقتراع الذي أجري بتاريخ  2أكتوبر ،2015
وبإجراء انتخاب جزئي لشغل هذا املقعد الشاغر برسم الهيئة الناخبة
املكونة من ممثلي املأجورين طبقا للمادة  92من القانون التنظيمي
املتعلق بمجلس املستشارين.
 القرارالثاني يحمل رقم  16/996ق�ضى بموجبه املجلس الدستوريبإلغاء انتخاب السيد ياسين غنموني عضوا بمجلس املستشارين في
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االقتراع الذي أجري بتاريخ  2أكتوبر  ،2015وبإجراء انتخاب جزئي
برسم الهيئة الناخبة ملمثلي منظمات املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية
بجهة سوس – ماسة /كلميم–واد نون /العيون–الساقية الحمراء/
الداخلة–وادي الذهب ،لشغل هذا املقعد الشاغر طبقا ملقتضيات
املادة  92من القانون التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين.
وفي إطار إدماج اللغة األمازيغية في أشغال املجلس ،طبقا ألحكام
املادة  35من النظام الداخلي للمجلس ،نخبر املجلس املوقر باتخاذ
مكتب املجلس لعدد من التدابير العملية التي تروم التنزيل التدريجي
لهذا املقت�ضى بتعاون مع املؤسسات والهيئات الوطنية املختصة.
وفي هذا السياق ،فقد سبق أن تمت مباشرة ذلك على مستوى
الواجهة الرئيسية للمجلس ولوحات التشويرومداخل مختلف القاعات
في مرحلة أولى ،وسيشرع ابتدء من هذه الجلسة في كتابة أسماء
السيدات والسادة املتدخلين من أعضاء املجلس والحكومة بالحروف
األمازيغية إلى جانب الحروف العربية على شاشة التلفزة خالل البث
املرئي ألشغال الجلسة العامة ،علما بأن هذا املوضوع ال يزال مطروحا
على جدول أعمال املكتب ومن املرتقب أن تتخذ إجراءات أخرى في هذا
الصدد.
كما توصلت رئاسة مجلس املستشارين بمراسلة من السيد الوزير
املكلف بالعالقات مع البرملان ،يخبر من خاللها املجلس طلب السيدة
الوزيرة املكلفة بالبيئة بتأجيل السؤال الفريد املوجه لوزارتها إلى جلسة
الحقة ،نظرا الرتباطها بنشاط حكومي طارئ.
كما توصلت رئاسة املجلس من رئيس فريق التجمع الوطني لألحرار
يطلب من خاللها تأجيل سؤال الفريق املوجه للسيد الوزير املكلف
باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حول مشاكل الجالية بالهجرة
إلى جلسة الحقة.
وبالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم الثالثاء 3
ماي  ،2016فهي كالتالي:
 عدد األسئلة الشفهية 28 :سؤاال؛ عدد األسئلة الكتابية 22 :سؤاال؛ عدد األجوبة الكتابية 10 :أجوبة.وفي األخير ،نحيط السيدات والسادة أعضاء املجلس ،أننا سنكون
يوم غد األربعاء  4ماي  2016على موعد مع جلستين عموميتين،
ستنعقدان على التوالي:
الجلسة األولى ،تخصص لالستماع ألعضاء مجلس البرملان لعرض
السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول أعمال هذا
املجلس برسم سنة  ،2014على الساعة الحادية عشرة صباحا بالقاعة
الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
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أما الجلسة الثانية ،فسيعقدها مجلس املستشارين على الساعة
الرابعة بعد الزوال ،وتخصص للدراسة والتصويت على عدد من
النصوص الجاهزة.
السالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد األمين.
نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بسؤال فريد ووحيد املوجه
لقطاع السياحة حول "حصيلة املخطط األزرق  ،"2020الكلمة اآلن
للسادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم السؤال،
فليتفضل أحدهم.

املستشارالسيد عبد السالم �سي كوري:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمين،
السادة املستشارين املحترمين،
يعتبر برنامج املخطط األزرق  2020من أهم األوراش اإلستراتيجية
التي تهدف إلى النهوض بالتنمية السياحية ببالدنا ،ويرتكز هذا املخطط
على  6برامج مهيكلة لرؤية  ،2020والرامية إلى تحسين تصنيف املغرب
ضمن الوجهات السياحية املفضلة ودخوله ضمن العشرين وجهة
العاملية األولى.
لذا ،نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،حول مدى قدرة املنتوج
السياحي الوطني على مسايرة هذا املخطط؟ وما هي الحصيلة الحالية
لهذا البرنامج؟
وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد لحسن حداد ،وزيرالسياحة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشاراملحترم على طرحه هذا السؤال.
بالفعل املخطط األزرق فيه  6ديال البرامج 6 ،ديال املحطات اللي
كانت في األول ،ولكن مع الحكومات املتعاقبة تبين ما يمكن ليناش
نخرجو  6ديال املحطات إلى حيزالوجود في آن واحد.
لهذا ،فالبرنامج الحكومي ديال هاذ الحكومة ارتأينا أننا غادي نرفعو
من وتيرة اإلنجاز على مستوى  3داملحطات ،و 3داملحطات غادي تجي
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فيما بعد.
إذن ،اآلن تم فتح املحطة ديال تغازوت ألول مرة في تاريخ املغرب
واحنا تنتكلموعليها هاذي  30سنة ،راه  700سريراآلن موجودة ،فندقين
مفتوحين مع (.)Golf
بالنسبة للمحطة ديال السعيدية وصلنا إلى  5000سرير اللي
موجودة ،إذن هناك  4ديال الفنادق ،ونحن في إطار بناء  3فنادق
أخرى باش نوصلو لواحد الطاقة إيوائية ديال  8000سرير بالنسبة
للسعيدية ،وكذلك أننا كنعملوباش يمكن لينا أننا نقلصومن املوسمية
على مستوى السعيدية ،و"موكادور" اللي هي حدا الصويرة تقريبا 3500
سرير اللي هي موجودة اآلن مع فندق اللي هو كيشتغل والعمل أنه
هو تتميم ،يعني املرحلة األولى من موكادور ،واملرور إلى املرحلة الثانية
والثالثة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة ألحد املستشارين من أجل التعقيب.

املستشارالسيد حميد زاتني:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
إخواني واملستشارين،
السيد الوزير،
بالقدر واحنا البارح حضرنا معاك في اللقاء داللجنة ديال الفالحة،
وبالتالي ،تبعنا العرض ديالك القيم اللي كان البارح واضح ،وكان شاف
في الحقيقية باألرقام ،وباملناسبة تنهنؤوك بالتتويج اللي توجتي في دبي،
وطبعا هذا التتويج هو تتويج للمغاربة جميعا ،وللحكومة ،وللوطن ،إلى
آخره ،وللسياحة.
لكن ،السيد الوزير ،نعم ،اعطيتونا أرقام مهمة جدا ،وكانت
حصيلة ايجابية ،حصيلة على جميع املستويات ،ال مستوى التشغيل،
َ
ال مستوى الفنادق ،ال مستوى األ ِسرة ،مستوى االستثمار.
إال أنه السيد الوزير ،ال بد منثيرو االهتمام ديالكم واالنتباه ديالكم،
ألن الحصيلة ،اآلن ،املخطط هذا كما اعتبرناه مخطط استراتيجي ،إال
أن البد من يعني ،إظهارالحصيلة بواحد الشكل اللي هو واضح جدا.
وبالتالي ،هناك بعض املواقع اللي كيتسائلوا ،مجموعة
داملستشارين ،أنها غير مشغلة بالشكل الكافي ،ومنها السعيدية ،ومنها
يعني مارتشيكا.
عموما ،هذه املواقع اللي تنفقت فيها أموال ،خصنا نديرو التقييم
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الحقيقي ديال ما أنفق في هذا املجال ،حتى يتبين للمغاربة أنه راه ،يعني،
املشاريع ديالنا مشاريع هادفة.

التسويق لشرائح اللي هي كتكون ما بعد الصيف ،وما قبل الصيف،
إذن ،خصنا البد أننا نشتغلو عليها.

وأثير انتباهكم ،السيد الوزير ،أن قطاع السياحة هو قطاع ما زال
عندو آفاق كبيرة ،وهاذ ال�شي قلتو لك البارح ،ونقولو لك اليوم أمام
املستشارين ،أن املغرب ما زال في هاذ الوضع اللي هو مازال بكر ،في
املجال السياحي.

غير بالنسبة ملارتشيكا ،مارتشيكا ،راه العمل يعني مشتغلين فيها،
هاذي يعني ،يعني فيها رعاية سامية ،وصاحب الجاللة يتابع هذا األمر
بشكل حثيث.

وقطاع السياحة ،في مجال السياحة الداخلية خصوصا ،ماكاينش
إهتمامات مهمة جدا ،هناك مجاالت قوية ،وجادة جدا ،يمكن املغرب
يم�شي فيها :السياحة الثقافية ،السياحة التاريخية ،السياحة الجبلية،
السياحة على األنهار ،نعطيكم نموذج ،كما قلت لكم ،نموذج ديال
منابع أم الربيع ،النموذج ديال سد املسيرة ،اآلن ،اللي هو كيوقع في
واحد املوقع ديال الشاوية–ورديغة ،اللي خصو يصير ألن موقع سياحي
جميل جدا ،في الوقت اللي ماكينش فيه حتى �شيء معين.
بمعنى ،ابغيت نقول لك ،السيد الوزير ،أننا عندنا أفاق كبيرة ،في
السياحة الداخلية وخاص تدار لواحد الفئة متوسطة من املجتمع،
باش يخرجوا املغاربة متوسطي الدخل ،كلهم يسافروا ،وهذا ممكن
يطلع السياحة ديالنا إلى حدود  20مليون ومن فوق.
واحنا كنأملو...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب ،تفضل السيد الوزير.

السيد وزيرالسياحة:
شكرا السيد املستشاراملحترم ،وشكرا على التهنئة.
هذا تتويج لجميع الفاعلين ،ولجميع املغاربة الذين يغيرون على
السياحة ،وكذلك على سمعة املغرب على املستوى الدولي.
بالنسبة للسعيدية ،راه كان عندها واحد يعني ،كاينة إشكاليات
كبيرة جدا منذ فتحها في  ،2010واحنا يعني قضينا واحد السنتين
مستثمر ،ثالث سنوات من أجل تجاوز السلبيات اللي كانت موجودة.
واالستثمار اللي بلغ  300مليون ديال الدرهم ،غير تجاوز هذه
السلبيات.
احنا تجاوزناها اآلن ،وكذلك كانت إشكالية موجودة في بعض
الفنادق ،اللي خصنا ،اللي تنعملو عليها ،كذلك في املارينا إلى غيرذلك.
إذن ،كانت سليبات نحن نتجاوزها ،ولكن ،رغم أننا نوجدو اآلن
السعيدية وتكون فيها طاقة إيوائية ديال  8000سرير ،كاينة إشكالية
داملوسمية القاتلة اللي موجودة مثال بالنسبة للشمال ،اللي خصنا
كذلك نعملو عليها جميعا باش نتجاوزوها في إطار الطيران ،في إطار

مارتشيكا ،راه تم العمل بشكل كبير جدا بعد أوال التلوث مابقاش،
وإعادة االعمار حول مارتشيكا ،وهناك يعني فنادق اآلن مسطر على
مستوى مارتشيكا ،ستصير من إحدى املنتجعات السياحية املستدامة
بامتياز.
إذن ،العمل فيها ولكن ،يتطلب شيئا من الوقت ،باش يمكنلنا
نوصلو ليها ،ومارتشيكا مع السعيدية مع كاليريس غادي تكون ،يعني
واحد املجموعة ديال املنتجعات اللي غادي تكون تعطي للمنطقة
الشمالية واحد ،واحد الدفعة قوية جدا.
غير بالنسبة للسياحة الداخلية ،ال ،أنا ال أتفق بأنه بالعكس ،يعني
كان واحد التطور كبيرجدا.
في  ،2012كانت السياحة الداخلية فقط  ،%25وصلت اآلن %33
وكذلك أن  31مليار من الدخل ديال السياحة الداخلية ونحن نشتغل
عليها.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيرعلى مساهمتكم في هذه الجلسة.
وننتقل إلى السؤال اآلني املوجه للسيد وزير الصحة ،وموضوعه
"ضرورة تأهيل وتجويد الخدمات باملستشفيات العمومية".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي ،لتقديم
السؤال فليتفضل مشكورا.

املستشارالسيد النعم ميارة:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
في إطار تتبع ..أيضا في إطار املراقبة التشريعية للبرملان ،سألناكم في
األسبوع الفايت عن مدينة وزان ،اليوم اسمحوا لنا أن نسائلكم عن
وضعية املستشفيات في املناطق الجنوبية ،خاصة فيما أسميتموه
ضمن سياستكم الحكومية القطب االستشفائي اللي هو مدينة العيون.
واسمح لي نبدأ معك ببعض األشياء اللي هي موجودة الطالع الرأي
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العام عليها.
أوال ،فيما يخص املوارد البشرية نهنئكم ،ألنه كاين األطباء
االختصاصيين في مدينة العيون في القطب االستشفائي ،إال أن املشكل
في األطباء االختصاصيين على أنهم كاينين أربعة في كل اختصاص
يعملون بالتناوب ،وكتجي وتلقى غير طبيب واحد ،في الوقت اللي كاينين
أربعة اللي ( )affectésعلى العيون ،كاين غياب بعض االختصاصات
خاصة ،اختصاص ديال جراحة العروق ،واللي كيضطروا الناس ديال
املر�ضى القصور الكلوي تنقلوا إلى مدينة أكاديرباش ركبوا (.)la fistule
كاين سوء ديال األطباء العامون في املراكز الصحية ،كاين مراكز
صحية اللي فيها  40ألف ديال الساكنة يحضون بطبيب واحد ،وكاين
مراكزصحية فيها  6أالف ديال الناس يحضون بطبيبين.
كاين إغالق مجموعة ديال املراكز الصحية نموذجا  25مارس
والوفاق في مدينة العيون ،كاين نقص كبير ،السيد الوزير ،فيما يخص
األدوية ،خاصة األدوية املتعلقة بالسكري ،الضغط الدموي واألدوية
ديال املستعجالت كاين نقص كبير فيها ،كذلك كاين حتى انتهاء مدة
الصالحية ديال مجموعة ديال األدوية وال زالت تتداول في القطب
االستشفائي.
كاين مجموعة ديال األشياء اللي كتهم حتى البنية التحتية فيما
يخص املستشفى اللي هو كبير اللي هو الحسن بن املهدي ،واللي كان
تبنى في  ،1985واحنا في حاجة للمشروع ،كاين املشروع املستقبلي
ديال املستشفى الجامعي ،ولكن في حاجة ملجموعة من اإلصالحات،
واللي وزارتكم ال فيما يخص املخطط االستشفائي ،مشروع املؤسسة
االستشفائية اللي دار أربع سنوات دون توفير االعتمادات الالزمة له
باش أمكن تطبيقه على أرض الواقع.
كاين مجموعة من اإلشكاالت ،السيد الوزير ،فيما يخص القطاع
الصحي ،وهاذ اللي كتهم الصورة ديال املغرب ،واللي الحقيقة احنا
نأسف كثيرا على أن نثيرها في البرملان ،ولكن ضروري على أن نثيرها،
ألنها تقلقنا جميعا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

فأوال كنشكرك ،السيد املستشار املحترم ،لطرحكم هاذ السؤال،
واإلشكالية ديال القطاع الصحي في األقاليم الجنوبية ،واالختالالت اللي
أشرت لها والنقائص واملشاكل ،فهي موجودة على الصعيد الوطني أوال،
ثانيا كنحاولوما أمكن تدريجيا باش نداركوهاذ املشاكل ونصحوا األمور.
فيما يخص املناطق الجنوبية ،كنقل بكل تواضع هناك مجهود
جبار ،كبيرفيما يخص النهوض بهذا القطاع في املناطق الجنوبية ،فيما
يخص املوارد البشرية 2015-2014-2013 ،تزادوا كل سنة أكثر من
 400منهي صحة ،جميع ثالث جهات :جهة العيون -الساقية الحمراء،
كلميم-واد نون ،الداخلة-واد الذهب ،أكثر من  400منهي صحي سنويا
 ،2015-2014-2013إلى حدود اليوم ،مهنيي الصحة من ممرضين
وأطباء في الجهات الثالث  2898منهي ،غيركافي صحيح ،هذاك ال�شي اللي
قلت صحيح ،واليني احنا كنداركو األمور تدريجيا.
النقطة الثانية ،فيما يخص البنيات التحتية والتجهيزات
البيوطبية ،مجهود جبار كذلك ،مغديشاي ندوي على ذاك ال�شي اللي
كاين ،ذاك ال�شي اللي صححنا ذاك ال�شي اللي ربما زدنا ،واليني ندوي غير
على اتفاقية شراكة اللي وقعنا أمام صاحب الجاللة في إطار النموذج
التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية ،نذكر جهة العيون-الساقية
الحمراء :مليار و 475مليون درهم ،يعني املباراة ديال ()l’architecture
ديال املستشفى الجامعي اللي دويتي عليه ما �شي  4سنين ،قلت هاذي
 4سنين ،ال ،هاذي يااله وقعناها أمام صاحب الجاللة هذه بضعة
شهور ،وكاين ( )l’architectureخرجت ،غادي نبداو عما قريب باش
نبداو املستشفى ،كاين كذلك املروحيات ،كاين كذلك املستعجالت،
الوحدات االستعجالية املتنقلة ،ما غاديش ندوي على الترميم وال
التجهيز.
فيما يخص جهة كلميم-واد نون ،بناء مستشفى جديد ب 300
مليون درهم ،الغالف املالي ديال وزارة الصحة هو  531مليون درهم،
يوم غد إن شاء هللا كاين اجتماع مع املنتخبين إلى كنتو إن شاء هللا ومع
السيد رئيس الجهة ،املدراء مشاو راهم في الطريق اليوم ،باش غادي
نشوف كيفاش نخرجو للوجود بطريقة استعجالية هاذ املستشفى،
كاين بناء مستشفى إقليمي بسيدي إفني ،وكاين كذلك جهة الداخلة-
واد الذهب  44مليون درهم.
شكرا السيد املستشاراملحترم.

شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على السؤال.

السيد رئيس الجلسة:

السيد الحسين الوردي ،وزيرالصحة:

شكرا.
في إطارما تبقى لك من الثواني.

شكرا السيد الرئيس املحترم.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
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املستشارالسيد النعم ميارة:
في إطار ما تبقى من الوقت ،أنا غير بغيت نثير انتباهك ،السيد
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الوزير ،على أنه الناس تيستعملوا " "RAMED1في املنطقة الجنوبية
تيعطيــوهم مواعيـ ــد عل ـ ــى  3أشهر 4 ،أشهر ،بينما إلى كانت عن ــدك (la
 )mutuelleأو كتؤدي يمكن تأخذ موعد في أسبوع ،وعندي مجموعة
ديال الناس اللي عندهم مواعيد على التحليالت البيولوجية ،وفيما
يخص األشعة وكذا على شهر  ،8وهذا حيف كبير في املشروع اللي هو
ملكي.
أنا ما تنقولش بأنه ما تدار ،تدار مجهود ولكن املجهود باقي ناقص
تيخصو يتزاد أكثر فأكثر ،وعندك سوء التسيير في هذه املنطقة.
وكنتمنى على أنكم ،السيد الوزير ،درتو زيارة واحدة ،كنتمنى
منكم تزورو العيون في الفترة القادمة باش تعرفو سوء التسيير ،ألن
مجموعة من املغالطات تتجيكم في إطار مجموعة من التقارير اللي
تتوصلكم ليست حقيقية على املنطقة.
شكرا السيد الوزير.
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املستشارالسيد يوسف محيي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السادة الوزراء،
السادة املستشارين،
السيدات املستشارات املحترمات،
في البداية أريد ،السيد الوزير ،باسم االتحاد العام ملقاوالت املغرب
أن أهنئكم وعبركم أهنئ أطر وزارة العدل على القفزة النوعية التي
حققتموها ،والتي مكنت من بسط القواعد الالزمة إلرساء منظومة
عدالة تتما�شى مع متطلبات العصر ،وأخص بالذكر القانونين
التنظيميين املتعلقين باملجلس األعلى للسلطة القضائية وبالنظام
األسا�سي للقضاة.

السيد رئيس الجلسة:

كما نثمن املنهجية التشاركية التي اعتمدتها الوزارة في مجال إصالح
منظومة العدالة التي كان لنا الشرف في بلورتها معكم.

شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير ،باقي ليك �شي ثواني ،تفضل إلى ابغيتي.

وأريد أن أشيد كذلك بعمل القضاة وأطر املحاكم في بالدنا على
تفانيهم في عملهم بكفاءات عالية ووطنية صادقة.

السيد وزير الصحة:

السيد الوزير،
الشك أن إصالح منظومة العدالة يشكل عامال أساسيا في تحسين
بيئة االستثمار ومناخ األعمال وتعزيز ثقة املستثمرين والفاعلين
االقتصاديين ،كما أن تحسين جاذبية االستثمار ال تتم إال من خالل
توفيرمناخ مالئم لنشاط املقاوالت يبعث على الثقة ويشجع على املبادرة
ويحفز على االستثمار ،مناخ كذلك يلعب فيه األمن القضائي في ميدان
األعمال دورا محوريا في دعم جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية.

بعجالة ،أنا متفق معك على االختالالت مرة أخرى ،غير تنقول
باش نداركو هاذ املوقف فهاذ الحكومة هاذي ،فهاذ امليزانية ديال
 2016عندنا مليار درهم زائد في امليزانية لهاذ ال�شي ،باش نوجدو
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ ( )les laboratoiresاللي تدوي عليهم هاذ ()les scanners
وهاذ ( )l’IRM2واحنا في إطار( )lancer CPS3إن شاء هللا يعني جزء
كبير غادي يم�شي لألقاليم الجنوبية.
نقطة أخيرة باش غادي نقول أن املجهود ربما غير كاف ،ولكن
الحكومة كاينة إرادة قوية اللي غادي نمشيو إن شاء هللا في هاذ
االتجاه.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
أشكرك على مساهمتك في هذه الجلسة ،وننتقل إلى السؤال
اآلني األول حول دعم قضاء األعمال للسيد وزير العدل والحريات،
فليتفضل أحد واضعي السؤال من فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب لتقديم السؤال.
1

Régime d'Assistance Médicale
Imagerie par Résonance Magnétique
3
Cahier des Prescriptions Spéciales
2

السيد الوزير،
من أهم الضمانات القانونية لحماية االستثمار ،سواء األجنبي
الوطني هو توفير قضاء متخصص وسريع لحل املنازعات املرتبطة
باالستثمار ،باإلضافة إلى ضرورة وجود وسائل بديلة لحل هذه
املنازعات ،ويأتي في مقدمتها التحكيم التجاري والوساطة وتجريب
مختلف مساطرالتسوية التوافقية.
في هذا اإلطار ،نسائلكم ،السيد الوزيراملحترم ،عن برنامج الحكومة
في الرفع من مستوى أداء قضاء األعمال ملواكبة املستجدات املتسارعة
وبالوتيرة املطلوبة وحتى يتمكنوا من تلبية متطلبات قطاع األعمال في
الحصول على خدمة قضائية ذات جودة عالية؟
السيد الوزير،
ما هي اإلجراءات املتخذة لتعزيز قدرات كل مكونات منظومة
العدالة ،وعلى رأسهم قضاء األعمال من حيث التكوين والتأهيل والرفع
من مؤهالتهم املهنية ودعم كفاءاتهم التخصصية؟
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شكرا.

أيضا لن أتحدث عن التكوين ،التكوين راه عندنا فيه اآلن إنجازات
وهذا بشراكة مع كافة املهتمين واملعنيين ،مثال القطب املالي بالدار
البيضاء.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،انق�ضى الوقت.

السيد املصطفى الرميد ،وزيرالعدل والحريات:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
بالفعل كما تفضلتم اليوم نحن في اململكة املغربية نتوفر على
خارطة الطريق من إصالح منظومة العدالة ،ويتجسد ذلك في ميثاق
إصالح منظومة العدالة ،هذا امليثاق الذي شاركت فيه كافة الهيئات
واملؤسسات وجمعيات املجتمع املدني ،وأخص بالذكر هن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن
( ) la CGEM4كانت ممثلة في السيدة الرئيسة حاليا والرئيس السابق
وهي مناسبة أتوجه إليهما وإلى كافة أعضاء الهيئة العليا وكافة الذين
شاركوا في الحواربالشكرواالمتنان على املجهود الذي بذلوه من أجل أن
نتوفراليوم على هذا امليثاق الذي يساعدنا في عملنا.
إذن املستثمرالذي تمثلونه وأيضا يدافع عنه الجميع ،ألنه املستثمر
ينبغي أن نتيح له كافة الفرص املالئمة لكي يقوم بواجبه ،هذا املستثمر
يهمه ليس فقط القضاء املتخصص ،يهمه القضاء بصفة عامة ،ألنه
كما يهمه باألساس القضاء التجاري ،يهمه القضاء االجتماعي للمنازعات
الشغلية ،يهمه القضاء اإلداري في منازعاته مع الدولة ،يهمه أيضا
القضاء حتى الزجري ألنه أحيانا تقع مشاكل ،هذه خيانة األمانة هاذي..
إذن ،يهمنا أن نقوم بمقاربة إصالحية لكافة مستويات املنظومة
القضائية ،إذن هذا باب طويل وعريض ،يكفي أن نقول لكم أننا أعدنا
ُ
النظر في كل �شيء ،وحاولنا أن نصلح كل �شيء ،وأكيد أننا توفقنا في
أشياء كثيرة وأكيد أيضا أنه مازالت تنقصنا أشياء كثيرة.
لن أتحدث عن الخريطة القضائية التي نريد أن نجعلها أكثر
عقالنية ،التنظيم القضائي عندكم اآلن في الغرفة األولى مشروع قانون
التنظيم القضائي الذي سوف يعيد النظرفي أشياء كثيرة ويجعل األمور
يعني مفيدة للمواطن ،لن أتحدث عن املسطرة املدنية كمشروع التي
ستحال والتي سبقها أيضا يعني مشروع قانون مر من هذه الغرفة،
يتعلق بتبسيط املساطر ،مثال مسطرة األمر باألداء ،ومساطر أخرى
سوف تبسط بشكل كبيرجدا وتجعل من التقا�ضي عملية أكثرعقالنية.
لن أتحدث عن تحديث اإلدارة القضائية بما يجعل أن املعلوميات،
املحكمة الرقمية تصبح واقعا ملموسا ،ذلك أنه اآلن أصبح باإلمكان
أن يتابع املواطنون ومنهم املستثمرون قضاياهم عن بعد ويطلعوا على
مآالتها ،ولكن نحن نسير في اتجاه أن نمكن املتعامل مع القضاء من
التعامل عن بعد ،التعاطي عن بعد.
Confédération Générale des Entreprises du Maroc
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السيد وزيرالعدل والحريات:
في عبارة وجيزة ،القضاء املتخصص احنا غادين فيه ،خاصة
التجاري ،بالنسبة للتحكيم هذه مسألة تعود إليكم ،تعود إلى الفاعلين
االقتصاديين خاصهم يتعودوا يتجهوا للتحكيم.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
في إطارالتعقيب ،الكلمة لكم.

املستشارالسيد يوسف محيي:
شكرا السيد الوزير.
لقد أنصتنا لجوابكم ،وباختصارلنا أربع نقط نريد أن نركزعليها:
أوال ،أهمية القضاء في تحسين مناخ األعمال وتأكيد الهيئة الوطنية
لتحسين مناخ األعمال عليها في مناقشتها ،وأنتم عضوا فيها؛
ثانيا ،الوساطة والتحكيم في املغرب ،لوالهما ملا تمكنا من خلق
القطب املالي اإلفريقي الجديد الذي تكلمتم عليه ،السيد الوزير ،بالدار
البيضاء وملا استطعنا من استقطاب الفاعلين الدوليين الذين استقروا
به.
والسؤال هو :أين نحن من الوساطة اإلجبارية؟ وهل من املمكن
تحيين قانون التحكيم ألنه يعاني من بعض املشاكل املسطرية؟
كذلك ،نطلب منكم تشجيع التواصل حول التسوية القضائية
بتنظيم دورات تحسيسية لصالح القطاع الخاص ،ألنه مع األسف ملا
يلجأ املقاولون لهذه املسطرة يكون فات األوان ،وجعل هذه اآللية أداة
للحكامة الجيدة تحتمي بها الشركات لالستدامة التشغيل والتنمية.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
واآلن ننتقل إلى السؤال الثاني موضوعه بطء التحقيقات في قضايا
الجرائم املالية.
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الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم
السؤال ،تفضلي.

املستشارة السيدة كريمة أفيالل:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السيد الوزيراملحترم،
تحيل معظم الجهات املختصة قضايا الجرائم املالية على الجهات
القضائية املختصة ،غير أن التحقيقات بشأنها تعرف بطئا كبيرا يجعل
الشكوك تتسرب للمواطنين واملتابعين.
لذا ،نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،عن سبب بطء هذه
التحقيقات واإلجراءات التي تعتزمون القيام بها لتسريعها وطمأنة
املهتمين بشأنها ،وطبعا في إطارقواعد املحاكمة العادلة؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.
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ذلك فرقة فاس ،سوف تحل مشكلة البحث ،وأنا أعتقد أن البحث في
هذه الحالة ما غادي يبقاش سنوات غادي يعود يعني شهور إن لم أقل
أسابيع.
التحقيق ،يعني التوجه الذي وجهنا املحاكم بصفتنا مسؤولين عن
اإلدارة القضائية هو أن يتم تعيين أكثر من قاض للتحقيق باملحاكم،
حتى يتم السيطرة على يعني الوقت اللي هو على كل حال يمر والقضية
تتأخر.
كذلك على مستوى غرف الجنايات ،سواء االبتدائية أواالستئنافية،
بالفعل كاين هناك بعض املحاكم ،توجد غرف جنائية تنظر في
قضايا عادية وتنظر في قضايا األموال ،وهذا يجعل أن قضايا األموال
بخصوصياتها تتأخربشكل غيرمعقول.
في هذا الصدد هناك اآلن قرار متخذ ،ويعني جميع املعنيين يعملون
على تنفيذه من أجل أن تشتغل الغرف القضائية والجنائية في مستوييها
االبتدائي واالستئنافي على قضايا الجرائم املالية التي تهمك وتهمني وتهم
جميع املواطنين ،ألن الجميع يريد أن يحارب الفساد.
إذن ،أن تشتغل عليها وحدها لكي تبت فيها ،خاصة وأن الدستور
نص على أن املحاكم ينبغي أن تحكم بأحكام عادلة وفي أجل معقول،
وتأكدوا بأن األجل املعقول اليوم أصبح يعني �شيء نستطيع أن نحققه.

السيد وزيرالعدل والحريات:

السيد رئيس الجلسة:

السيدة املستشارة املحترمة،
أفهم أنكم بسؤالكم تقصدون الجرائم املالية التي تختص بها يعني
املحاكم املالية في كل من محكمة االستئناف بالرباط والدار البيضاء
ومراكش وفاس.

شكرا السيد الوزير.
الكلمة للفريق إذا أراد أن يعقب ،تفضل.

طبعا ،دون أن نتحدث عن الجرائم املالية اللي هي دون ذلك والتي
تصل إلى حوالي  47.000قضية والتي تمر بطرق عادية ،أركز على قضايا
الجرائم املالية الكبرى.
هاذ النوع ديال القضايا معلوم أنه يتسم بالتعقيد ،ألنه يتطرق
إلى ميزانيات وإلى وثائق محاسبية وما إلى ذلك ،هذا يتطلب تخصصا،
تخصصا في الشرطة التي تبحث ،في قضاء التحقيق ،في النيابة التي
تتخذ القرار ،في القضاة الذين يحكمون.

املستشارالسيد الحسين العبادي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزير على جوابكم ،وكذلك نشكركم على املجهودات
الكبيرة املبذولة من طرفكم ،من أجل إصالح منظومة العدالة وإيجاد
بالفعل الدواء للداء ألنكم ابن الدار.
السيد الوزير،
السؤال ديالنا ديال فريق العدالة والتنمية واللي جا حول الجرائم
املالية باعتبارها بالفعل هي آفة العصر ،وتشكل تهديدا خطيرا على
التنمية ولها تكلفة على االقتصاد الوطني.

الواقع ،أنه بالفعل كاين هاذ املشكل ديال البطء في البحث ،نظرا
لكثرة القضايا ولقلة الباحثين في جرائم املالية ،القرار املتخذ ،ووقعنا
على هذا القرار ،وأرجو أن يخرج إلى الوجود عاجال هو أنه ما غتبقاش
فقط الشرطة القضائية التي تقع عليها األعباء الثقيلة وحدها ،وإنما
ستصبح لدينا أربع فرق جهوية بكل من الدار البيضاء ،مراكش،
الرباط ،فاس.

هاذ الجرائم بالفعل ،السيد الوزير ،كما أشرتم على أنها هي في
ارتفاع رغم املجهودات املبذولة من أجل محاربتها ،وهاذ الجرائم اللي
غالبا ما كتكون فيها الصلة وثيقة بين املال والسياسة ،كتجعل الرأي
العام يتابعها باهتمام ويتابع أطوار املحاكمات ديالها منذ البداية إلى
النهاية.

أنا أعتقد أنه وبعد أن تخرج هذه الفرق إلى الوجود وقد خرجت قبل

كنالحظو ،السيد الوزير ،بأن السلطات األمنية أبانت على النجاعة
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في التصدي لهذه الجريمة ،وهذا ُيستشف من خالل املساطرالقضائية
واملحاضر املنجزة من طرف هذه الفرق املتخصصة ،ولكن باملقابل
هناك بطء كبير في التحقيق وفي إصدار األحكام ،وأن هناك ملفات اللي
ركنت في الرفوف ملدة سنوات ومازالت لآلن ،النموذج ملفات تاونات
املعروضة على فاس ،ملفات بوزنيقة املعروضة على الرباط وملفات
مراكش.
لذلك ،نطالبكم ،السيد الوزير ،أوال بجعل األقسام املتخصصة
بمحاكم االستئناف بكل من الرباط ،الدار البيضاء ،فاس ،مراكش
بالفعل متخصصة في هذه الجرائم ،وما نعطيوش امللفات العادية
لقضاة التحقيق ،ألن قضاة التحقيق كنعطيوهم امللفات العادية في
الصباح وربما في املساء امللفات واللي هي ذات طبيعة خاصة.
كذلك كنطلبو منكم ،السيد الوزير ،التركيز على تكوين هؤالء
القضاة ،ألن هاذي عندهم واحد الطبيعة خاصة هاذ الجرائم،
كتعلق باملالية ،كتعلق بتسيير الجماعات الترابية ،وكتعلق بالصفقات
العمومية.
ونطالبكم ،السيد الوزير ،كذلك بإصدار األحكام داخل واحد
األجل معقول كما هو منصوص عليه بالدستور ،خاصة في الفصل 120
وفي املعايير الدولية التي تتحدث عن التسريع ،ألن العدالة البطيئة هي
عدالة ظاملة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد املستشار.
السؤال الثالث موضوعه تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد
جميع املؤسسات العمومية.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار
لتقديم السؤال ،تفضل.

املستشارالسيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزيراملحترم،
تصدر أحكام قضائية في مواجهة املؤسسات العمومية الوطنية،
بحيث تصبح أحكاما نهائية ،إال أنه عند تنفيذ هذه األحكام غالبا ما
يصادف املتقاضين صعوبة كبيرة تحول دون ذلك ،بحيث تمتنع
املؤسسات العمومية االمتثال لألحكام القضائية وتمكين ذوي الحقوق
من حقوقهم ،احتراما لدولة الحق والقانون.
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السيد الوزيراملحترم،
ملاذا ال تنفذ هذه املؤسسات العمومية هذه األحكام؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزيرالعدل والحريات:
السيد املستشاراملحترم،
كما تعلم فإن وزيرالعدل والحريات ليس مسؤوال عن باقي القطاعات
الحكومية وال عن املؤسسات العمومية ،وبالتالي فسوف أجيبكم من
خالل موقعي الذي ال يسمح لي بأن أصدر أوامر بناء على سؤالكم ملن
يهمه األمرلكي يقوم بالتنفيذ في هذا األجل أو ذاك.
لكن ،هذا ال يمنع من أنه نقوم بتنسيق يعني عملية التنفيذ حينما
نتلقى الشكايات ،والكثيرمن الشكايات نتلقاها بعدم التنفيذ ،نستدعي
بشكل دوري القطاعات الحكومية املعنية ونقوم بحثها على التنفيذ في
هذا الصدد.
في سنة  2015أشير إلى أنه تم تنفيذ حوالي  288مليون من قبل
القطاعات الحكومية املختلفة ،وهذا املبلغ اللي هو هم  1717ملف.
وبالطبع لكي نصل إلى تنفيذ األحكام القضائية بالشكل الذي يجعل
األمور مالئمة ،نحن نقارب املوضوع مقاربة تشريعية ،ولذلك مشروع
قانون املسطرة املدنية الذي يوجد منذ مدة بين يدي األمانة العامة
للحكومة ،وهذا سبق أن قلته لكم مرارا ،حدد مجموعة من الوسائل
إلجبارجهات القانون العام لكي تنفذ األحكام الصادرة في حقها.
مثال ،تحديد املسؤول اإلداري للمؤسسة العمومية كجهة يقع
على عاتقها مسؤولية تنفيذ األحكام القضائية ،مع إقرار مسؤوليته
الشخصية التأديبية واملدنية في هذا املجال ،مثال ،تحديد أجل التنفيذ
في  3أشهر مع وجوب التنفيذ داخل أجل أقصاه  6أشهر ،ابتداء من
تاريخ املصادقة على ميزانية السنة املوالية ،إذا لم تتوفر االعتمادات
الالزمة أو الكافية في ميزانية السنة الجارية.
مثال ،إمكانية الحكم بغرامة تهديدية في مواجهة املؤسسة املنفذ
عليها أو املسؤول شخصيا عن التنفيذ أو عليهما معا إذا رفض املنفذ
عليه التنفيذ.
وهناك مقتضيات أخرى ال يمكن أن أحصيها ،لكنني وأنا أتحدث
إلى مستشارين ،الكثير منهم رؤساء جماعات ،أنا أتساءل هل السادة
رؤساء الجماعات يجدون اإلمكانية لتنفيذ جميع األحكام الصادرة في
حق الجماعات؟
أنا مجموعة ديال الجماعات تشتكي لوزير العدل أنه يتم الحجز
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على حساباتها ،ومن شأن ذلك أن يعطل مهامها ويربك ميزانياتها ،إذن
املشكل راه ما نظروش له غير من جانب يعني طالب التنفيذ ،أيضا
املطلوب في التنفيذ ،ولذلك خاصنا نشوفو الصيغة املالئمة تحفظ حق
املواطن وأيضا تحفظ حق الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات
الترابية ،وهاذ ال�شي راه غادي يكون عندكم إن شاء هللا مناسبة نهدرو
فيه وغادي يمكن تفيدونا في االتجاه املناسب والصائب إن شاء هللا..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
في إطارالتعقيب ،الكلمة لكم إذا أردتم.

املستشارالسيد محمد البكوري:
شكرا السيد الرئيس.
أشكركم السيد الوزير على جوابكم الصريح والواضح ،مبرزا أن
الجواب فرض علينا التفاعل معكم بشكل إيجابي على اعتبار أنكم
شخص له مصداقية مشددا على أن القضاء في محك حقيقي ،أمام
تعنت العديد من اإلدارات واملؤسسات العمومية في تنفيذ هذه األحكام،
بل أكثر من ذلك فإن عدم تنفيذها يزعزع هبة الدولة ومصداقيتها،
خاصة عندما يسمع املواطن أن رئيس الحكومة املغربية أعطى تعليمات
صارمة في املوضوع ملختلف اإلدارات العمومية ومؤسساتها باإلسراع
بتنفيذها وإعطاء الحق ملن يستحقه.
وأنه ،كما تعلمون ،ال يمكن تطبيق مقتضيات الفصل  433من
قانون املسطرة املدنية املتعلق بتنفيذ األحكام باستعمال القوى
العمومية ضد اإلدارة ،ويبقى السؤال املطروح:
ما العمل حين ترفض اإلدارة تنفيذ الحكم الصادر ضدها بدعوى
الحرص على سالمة النظام العام؟
املواطن اليوم أصبحت تنفذ عليه أحكام في سرعة البرق ،خصوصا
عندما يكون في مواجهة اإلدارة عكس ذلك عندما يتعلق األمرباإلدارة.
السيد الوزير،
نحن نتفهم أن اإلدارة املغربية الزالت عصية ،ولألسف الزالت
تسير بوتيرة بطيئة ،لكن أملنا كبير في املستقبل من خالل التعبئة
داخل الحكومة من أجل إعطاء دفعة قوية لهذا املوضوع الذي يبقى
في نظرنا أساسيا ومهما إلعطاء صورة جيدة عن بلدنا ،علما أن مشكل
اإلمكانيات يبقى ثانويا ويعالج بشكل محاسباتي في إطار قوانين املالية،
كما أن تشييد السلم االجتماعي عن طريق التعايش بين األفراد واإلدارة
يخلق ثقة وحاجة ماسة متبادلة بين الطرفين ،أساسها الثقة واستقرار
املعامالت القانونية.
وشكرا السيد الوزير.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار ،السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزيرعلى مساهمتكم في هذه الجلسة.
وننتقل إلى السؤال املوجه للسيد وزيرالتعميروإعداد التراب الوطني
وموضوعه "املرسوم املنظم ملنح تراخيص البناء".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم
السؤال.

املستشارالسيد عبد الوهاب بلفقيه:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة أعضاء مجلس املستشارين املحترمين،
السيد الوزيراملحترم،
في إطار تقريب اإلدارة وتبسيط املساطر خصوصا بالعالم القروي،
نسائلكم ،السيد الوزير ،عن مآل املرسوم املنظم ملنح التراخيص في
العالم القروي؟
شكرا .

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد إدريس مرون ،وزيرالتعميروإعداد التراب الوطني:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد املستشاراملحترم،
فعال ،الوزارة وضعت واحد مشروع مرسوم يتعلق بالبناء في العالم
القروي ،وهاذ املشروع مرسوم تم بعد لقاءات متعددة واجتماعات
متكررة ،واآلن هو عند بعض الوزراء الذين يدرسونه أيضا ليدلوا
بدلوهم ،علما أنه التعميريمس تقريبا جميع الوزراء.
وبالتالي ،فهو كياخذ الوقت ديالو الضروري.
أما فيما يتعلق بالوزارة فقد انتهت من العمل ديالها ،وامللف في
طريقه إلى النقطة األخيرة ،أال وهي املوافقة ديال املجلس الحكومي إن
شاء هللا في املستقبل.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للفريق االشتراكي للتعقيب على السؤال ،تفضل.
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املستشارالسيد عبد الوهاب بلفقيه:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
أظن أنكم عضو في الحكومة ،والحكومة متضامنة فيما بينها ،وعلى
الحكومة أن ،يعني ،تقوم بواجبها اتجاه العالم القروي ،وخصوصا فهاذ
اإلطاراللي كتعرفوا بأنه هاذ البناء هو ما فيهش غيرالحركة االقتصادية
أوتمكين يعني املواطن من السكن الالئق ،ولكن فيه مجموعة من األمور
تمس العيش الكريم لهاذ الشريحة في املجتمع ديالنا.
السيد الوزير،
وأنتم فاعل ميداني في املؤسسة الجماعية ،قبل أن تكونوا عضو في
الحكومة ،تعرفون وتلمسون بحق معاناة الساكنة في العالم القروي في
هاذ االتجاه.
وعندما أسمع أنه هذا املرسوم مازال مشروعا ،فإننا نتساءل مرة
أخرى متى سيخرج هاذ املرسوم ،والحكومة أوشكت على نهايتها؟
فالسيد الوزير املحترم ،ما تنساوش بأنه بالدنا مرات من مجموعة
ديال الفيضانات ،أنا عشت فمناطق اللي تضربات فيها الفيضانات،
وتقاس العالم القروي ،فقيرة ،إنسانة عجوز ،عندها يعني براكة
مسيكينة ،كتسمع طاح لها �شي لوح وال طاح ليها...
رجال السلطة ،احنا كنسمعو آش وقع مع رجال السلطة،
كيتدخلوا ،كيقول لك كيطبق القانون.
الرئيس ما ابغاش يعطي الترخيص ،والترخيص اصعيب ،نكونو
واقعيين ،السيد الوزير املحترم ،راه هاذ ال�شي ما يمكنلوش نقومو
بالعمل ديال الحكومة يتقام بهاذ الشكل هذا ،خاص هاذ املراسيم
تخرج ،والتبسيط ديالها.
ثم كذلك على مستوى املشارف ديال املدن ،راه ال إله إال هللا ،أش
واقع فيها.
إال ما بسطناش ،وخلينا املنتخب يخدم ،رئيس الجماعة ،يخدم
بخاطرو ،وخلينا القايد يخدم بخاطرو ،وتمكين املواطن باش يدير
املسكن ديالو.
أعباد هللا ،واش كتعرفوا أشنو واقع في البالد؟ راه مصيبة كحلة ،راه
هذاك ،راه قلت ليك البالصة اللي وقعت فيها الفيضانات راه مشكلة،
راه الناس ما قدروش يبنيو ،ما قدروش.
أنا كنقول لك في املنطقة ديال سيدي إفني ،في جميع الجماعات
ديالها ،في املنطقة ديال كلميم راه مصيبة كحلة اللي وقعت في
الفيضانات ،وما قدروش الناس يعاودوا ،كل�شي التراخيص مشكلة.
راه هاذي إساءة للمواطن ،السيد الوزير املحترم ،وأنتما كنعرفو
الدور ديالكم اللي كتلعبوه ،السيد الوزير.
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واحنا كنعرفو العمل ديالكم الجدي ،واحنا أملنا فيكم كبير،
السيد الوزير ،ألن احنا ثقتنا فيكم ومعرفتنا بشخصكم ،السيد الوزير
املحترم ،والجدية ديالكم ،ما غاديش تبخلوا أنكم يعني تدافعوا في
الداخل يعني كعضو في الحكومة أن هاذ املرسوم يخرج في أقرب اآلجال.
ولكم جزيل الشكرمع كل تمنياتنا بالتوفيق إن شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرللتعقيب.

السيد وزيرالتعميروإعداد التراب الوطني:
أوال ،احنا لسنا في فراغ ،ألن كاين قوانين ،فعال قوانين صعبة ،فعال
قوانين ألن هي غير مالئمة ،وهاذ املرسوم الهدف ديالو هو تيسير األمور،
وبالتالي لسنا في الحقيقة في غياب مطلق للقوانين في العالم القروي.
نحن وكما قلت نعمل اآلن مع مختلف الوزراء من أجل إخراج
هذا النص ،والقانون هو هذا ،ملا تيدار نص البد الوزراء ،كل واحد ما
تيدرسو في القطاع ديالو ،في الوزارة ديالو ،وملا تيوقع عليه توافق راه
تيدوز في الحكومة.
اآلن ،احنا في آخراللمسات ديالو ،ويمكن نقول لك على أنه حصلنا
على املوافقة تقريبا ديال الجميع ،البد من الوقت الضروري من أجل
إخراجه وسنتبع هذا األمرإلى أن يخرج إن شاء هللا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الثاني موضوعه "البناء غير املنظم وتداعياته على الهيئة
املجالية والتنمية".
الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة فليتقدم أحدهم مشكورا ،تفضل.

املستشارالسيد حميد القميزة:
السالم عليكم.
السيد الرئيس،
إخواني املستشارين ،أخواتي املستشارات،
السيد الوزير،
أمام التحديات السلبية لظاهرة البناء غير املنظم على التهيئة
املجالية والتنمية الجهوية ،وفي ظل الزحف املهول للبناء على األرا�ضي
الفالحية والسقوية ،نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،حول الصعوبات
التي تحول دون توفيراحتياطي عقاري يمكن استعماله في ضبط املجال
والتحكم في التوسع العمراني؟
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وما هي األسباب التي تحول دون إدماج التراث العمراني في مشاريع
التجديد والبناء الحديث ،بما يحافظ على األصالة العمرانية والجودة
في البناء؟
شكرا.
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اللي كيجري هاذ الدراسات ،بماذا سيخرج فيما يتعلق باألرا�ضي التي
يستوجب مستقبال أن تحدد للبناء.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

في إطار التعقيب ،الكلمة ألحد أعضاء فريق األصالة واملعاصرة،
تفضل.

شكرا.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

املستشارالسيد امحمد أحميدي:

السيد وزيرالتعميروإعداد التراب الوطني:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
صحيح أن البناء غير املنظم والعشوائي في مدة طويلة جعل من
املغرب واحد املجال ألنه صعب ،حيث أنه كانت مدن بأكملها ،إلى مشيتي
غيرحدا الرباط ،كانت القرية أوالد مو�سى كلها مبنية بطريقة عشوائية،
كذلك نواحي سال كلها كانت مبنية بطريقة عشوائية ،في مدن أخرى من
املغرب كذلك ،أحياء بأكملها.
لكن ،هذا تغير يجب أن نقر بهذا ،تغير وتوقف ليس بطريقة نهائية،
لكن توقف كثيرا ولم يعد بتلك الشراسة التي كان عليها البناء العشوائي.
اآلن هل يضع إشكاليات؟ فعال يضع إشكاليات في التخطيط وفي
وضع مخططات جديدة ،ما ننساوش أن الحكومات السابقة كانت
كتدوز الوقت ديالها كامل غير في( )les plansديال ()restructuration
يعني غيرتنرقعو.
اآلن ،ولينا عندنا مخططات جديدة ،خلقنا هاذ العام  11ديال
التصاميم ديال ( )L’SDU5اللي هي عندها واحد الطابع استراتيجي ،عندنا
التغطية ،أكاد أقول في بعض املناطق ،بعض األقاليم  ،%100البارح
جيت من تاونات  ،%100املجاالت تازة ،تاونات مغطاة  %100بالتعمير،
مناطق أخرى اللي مشيت لها مغطاة بوثائق التعمير ،لكن وثائق التعمير
فيها استمرارية ،البد ما تبدل ،ألن كل  10سنين خاصنا نبدلو.
إذن كاين استمرارية دائما ،وبالطبع كاين إشكاالت نحاول أن
نعالجها ،العدد ديال التصاميم ولينا كنديرو  150في العام عوض 40
اللي كانت هاذي  3سنين وال  4سنين ،كنا تنديرو  40في العام وصلنا ل
 150في السنة ،هذا إنتاج غزير ومهم جدا ،ومن شأنه أن يخفف من
اإلشكالية ،كذلك قوانين اآلن أو مشاريع قوانين كاينة في البرملان راه
تناقشوها ،غدا غادي نصوتو على نص تيهم املراقبة ديال البناء ،وهذا
نص مهم جدا ،سيكون مساهما في الحد من اإلشكالية ديال البناء
العشوائي.
فيما تعلق باألرا�ضي راه كانت املناظرة ،كنتسناو اآلن ،الدراسة
كاينة على مستوى رئاسة الحكومة ،كنتسناو املكتب ديال الدراسات
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السيد الوزير،
بكل صراحة ألننا نتكلم عن البناء العشوائي ،وتعجبنا قلتو في
الجواب ديالكم بأن توقف ،سبحان هللا ،بحال ما عايشينش في املغرب،
ما عرف فين عايش؟
مع العلم بأن الظاهرة ديال البناء العشوائي اللي شوه املدن
داملغرب ،فعال هناك واحد العمل جبار فيما يخص البنية التحتية،
باملجهود ديال سيدنا هللا ينصرو ،ولكن بغينا حتى إيجاد حل.
ولكن ،السيد الوزير ،واحد الحاجة ،احنا ما غادي نقولولكش بأن
غادي تديروا ،ألن إلى ما درتوش هاذي  5سنين ،أش غادي تديروا لنا في
أربع شهور اللي ابقاو لالنتخابات؟
احنا ملي كنقولو بأن البناء العشوائي وكاين هنا سياسة املدينة،
ولكن انسيتو تنمية العالم القروي ،ألن كاين الهجرة دالعالم القروي
لهاذ ..وكيجيوا الناس إمكانيات ضعيفة وضعيفة جدا ،باش كيمشيوا
لهاذ البناء العشوائي ،خصوصا البناء العشوائي اللي كيسبب في
الجرائم ،بكل صراحة ألن كيكون أزقة ضيقة ،بعض املارة ما كيجبروش
حتى منين غادي يدوزهم ،إلى جانب الفضاءات العمومية ما كيناش ،ما
كاين ال مدارس ،ال مناطق خضراء ،ال مستشفيات ،إلى غيرذلك.
ولكن ،الغريب في األمر ،كنسمعو هاذ الحكومة هاذي ملي بدات
كتقول بأنها تحارب الفساد ،واحنا في األسبوع املا�ضي قرينا فواحد
الجريدة ،بأن مسؤول في الحكومة ،وزير بيدو بأن كيبني العشوائي في
سال ،غيرقولو الحقيقة للمغاربة ،هاذ ال�شي اللي بغينا ،السيد الوزير.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
في إطارالتعقيب ،السيد الوزير ،إذا كان عندكم إضافة.
شكرا.
ننتقل إلى السؤال األول ،املوجه للسيد وزير التربية الوطنية،
وموضوعه "معاييرتوزيع دعم التمدرس".
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الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي لتقديم السؤال ،تفضل.

املستشارالسيد محمد عدال:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
منذ الحكومات السابقة تم تخصيص دعم خاص لفائدة تمدرس
أطفال العالم القروي ،وذلك بهدف محاربة الهدر املدر�سي ،خصوصا
في أوساط الفتيات ،وتشجيع األسر القروية التي تعاني الفقر والتهميش
بدخل إضافي يحفزهم على تدريس أبنائهم.
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وزارة التربية الوطنية هي التي وضعتها ،بتنسيق مع جهات حكومية أخرى
خصوصا وزارة الداخلية في إطاراملبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،هاذ
املعايير كلها تتعلق باالحتياج ،تتعلق بالوسط الهش ويهم بالخصوص
القرى واألماكن التي تعرف نسبة كبيرة من االحتياج.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد الوزير.
الكلمة لكم في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد محمد عدال:

وقد تم اعتماد معايير محددة من قبل وزارتكم ملنح هذا الدعم،
لكن املالحظ ،السيد الوزير ،أن العديد من األسر القروية ال تستفيد
من هذا الدعم كما استفادت منه أسر أخرى ،وهو ما يجعلها تشعر
بنوع من الغبن والال مساواة ،حيث نجد أن أسرتستفيد وأخرى في دوار
مجاور ال تستفيد ،على الرغم من تشابه بل تماثل الظروف املعيشية.

شكرا الرئيس.
شكرا السيد الوزير.
بدوري ابغيت نشكركم ونشكر الحكومات السابقة على هاذ
املجهود ،ولكن هناك خلل ،كاين �شي حاجة خاص فيها إعادة النظر،
وبغينا كذلك باش ديرو واحد املجهود إضافي وبغيناكم باش تكونو على
بينة بالنسبة لألقاليم النائية والفقيرة ،وتخصصوا لهم واحد البرنامج
استعجالي باش يستفيدوا.

ما هي معايير استفادة األسر الفقيرة بالعالم القروي من الدعم
املدر�سي؟

ألنه يحز في نفسنا فاش يجي طالب عندك ،يعني نفس الحالة
العائلية ،نفس الحالة املادية ،واحد كيستافد وواحد ما كيستفيدش،
يعني هنا كاين �شي حاجة خاصة.

ألجله ،نسائلكم السيد الوزير:

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،الكلمة لكم في إطارالجواب على السؤال.

السيد خالد برجاوي ،الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية
والتكوين املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار على هاذ السؤال ،الذي يتطرق ملوضوع جد
مهم ،يبين املجهودات التي تبذلها الدولة املغربية والحكومة ،وبطبيعة
الحال كما قلتم منذ الحكومات السابقة ،وهاذ املجهود راه قل نظيره
في دول أخرى ،ويتمثل في هاد املعونات التي تتوفر للتمكن من تعميم
وتشجيع التمدرس ،وخصوصا في العالم القروي ووسط األسر الفقيرة
والهشة.
هاذ األنواع من املساعدات تتعلق بالداخليات واملطاعم املدرسية
والنقل املدر�سي ،وكذلك املبادرة امللكية "مليون محفظة" ،ثم مبادرة
"تيسير" للتحويالت املالية املشروطة.
هناك معاييروضعت منذ الحكومات السابقة وبتنسيق ،ليس فقط

وابغيناكم كذلك ،السيد الوزير املحترم ،أنا ما تنعطيكش تعليمات
ولكن ابغيناكم تخرجوا للواقع ،ما تاخذوش بعين االعتبار املحاضر
ديال املدراء وديال املندوبين اإلقليميين واملفتشين ،يعني تديروا واحد
التواصل مستمر مع جمعيات آباء وأولياء التالميذ باش يعني تكونو
اضابطين املوضوع بدقة.
وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السيد الوزيرفي إطارالتعقيب إذا أردتم ،تفضلوا.

السيد الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي:
شكرا السيد املستشار.
كما قلت هناك مجهودات تبذل ويتم تطوير هذه املجهودات
باستمراروبتنسيق وتشارك مع قطاعات أخرى.
هذه املعايير إذن كما قلت تركز على الخصاص وعلى الفقر وعلى
االحتياج الفعلي ،وهذه املعاييربطبيعة الحال يمكن تطويرها باستمرار،
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كما أن املستفيدين من هذه اإلعانات يتم باستمرار توسيع هذه
القاعدة لتمكين أكبرعدد ممكن من االستفادة من هذه اإلعانات وهذه
الخدمات التي تشجع على التمدرس.
وفي إطارالجهوية املتقدمة التي تم تفعيلها في قطاع التربية الوطنية،
هو من أوائل القطاعات التي فعلت فعال الجهوية في إطار الحكومة،
هناك اآلن سلطة واسعة ملدراء األكاديميات واملديرين اإلقليميين
لتمكنهم من اتخاذ القرار املناسب في الوقت املناسب مع األخذ بعين
االعتبارهذه املعطيات التي أشرت إليها.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد الوزير.
السؤال الثاني في نفس القطاع ،موضوعه إصالح املدرسة املغربية،
والسؤال موجه من فريق العدالة والتنمية لتقديم السؤال ،فليتفضل
أحدهم.

املستشارالسيد عبد الكريم لهوايشري:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
هاذ املوضوع ديال إصالح املدرسة الوطنية ،هو موضوع مهم ولعله
كان موضوع خطاب ملكي سامي الذي وضع فيه تشخيصا للوضعية،
أصدراملجلس األعلى للتربية والتكوين تقريرا في املوضوع ،بل أصدررؤية
 ،2030-2015هذه الرؤية في الحقيقة كانت تستهدف إنجاز  3األمور:
اإلنصاف والجودة واالرتقاء.
ثم ،السيد الوزير ،منذ ذلك الحين إلى اليوم ،فعال مرت سنة على
هاذ التقريرتقريبا ،اليوم نسائلكم:
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وهو حدث جد مهم في املغرب ،هي إذن رؤية تعطي نظرة واضحة على
القطاع ،هناك حصيلة ،ثم هناك إستراتيجية للتطويراملستقبلي.
وهاذ الرؤية التي تم تقديمها أمام صاحب الجاللة وتمت املصادقة
عليها كذلك في مجلس الحكومة ،تم أيضا تشكيل لجنة وزارية تتشكل
من مجموعة من القطاعات ملتابعة تنزيل هذه الرؤية.
والوزارة كذلك أصدرت التدابير ذات األولوية التي تنسجم مع هذه
الرؤية في إطار عدة مشاريع لتنزيلها ،وبدأت فعال في تنزيلها بتنسيق مع
مديري األكاديميات واملديرين اإلقليميين في إطار التقسيم الجهوي
الجديد.
ثم أن هناك متابعة يومية ،هناك لجنة قيادة لتنزيل هذه الرؤية،
وجعل هاذ اإلصالح إصالح مؤسساتي ودائم ويشارك فيه الجميع بشكل
فعلي.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم في إطارالتعقيب إذا أردتم ذلك.

املستشارالسيد عبد الكريم لهوايشري:
شكرا السيد الرئيس.
وشكرا السيد الوزير على هذه املعطيات ،وإن كنا نرجو أن تكون..
اآلن تكلمتو لنا على الجانب املسطري وداخل اإلدارة وماذا يجري من
إعداد ،احنا كنا بغينا فعال توقفو معنا وتعطونا إجراءات اللي في
الحقيقة اليوم خارجة للميدان ملعالجة االختالالت ،االختالالت اللي
هي كاينة جوهرية وأساسية ،هي عندنا موضوع ديال البنيات التحتية،
املؤسسات واألقسام ،العدد ديالها أنه غير كافي ،وكنظن تتقاسمون
معنا ،السيد الوزير ،هذا املعطى.

ما هي أهم اإلجراءات التي تم اتخاذها في املجال ملعالجة االختالالت
التي تعاني منها املدرسة املغربية.

األمرالثاني هو املوضوع املتعلق باملوارد البشرية ،املوارد البشرية من
زاويتين ،من الزاوية األولى هي من حيث العدد ديالها والخصاص اللي هو
كاين ،من درجة ثانية هوالتأهيل والتكوين املستمر ،من درجة ثالثة ،وإن
كنت أضيفها ،وهي فيما يتعلق بالعناية بهذه املوارد البشرية ،خصوصا
فيما يتعلق بأهم إجراء ،والذي تأخركثيرا وهو املوضوع املتعلق بالنظام
األسا�سي لرجال التربية والتكوين ،هاذ املوضوع الذي لم يتم لحد اآلن،
ومازال منتظرا ننتظره ألنه سيعالج اختالال مهما ،وسيكون دفعة نوعية
لهذه الفئة للقيام بواجبها.

شكرا السيد املستشار على هذا السؤال ،وعلى االهتمام بقطاع
التربية الوطنية والتكوين.

نعم اليوم ،السيد الوزير ،نحن أمام ،وهنا ابغيت نذكرفي آخركلمة،
نحن أمام امتحانات اليوم اللي االمتحانات اإلشهادية ،هذه االمتحانات
تعرف اختالالت منذ سنوات وال أدل على ذلك التسريبات التي تقع بين
الفينة واألخرى.

شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزيرلإلجابة على السؤال ،تفضلوا.

السيد الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي:

كما قلتم هناك إذن مشروع الرؤية اإلستراتيجية ،2030-2015
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ماذا أعددتم ،السيد الوزير ،ملعالجة هذه االختالالت حتى تبقى
الشواهد التي تمنحها مؤسساتنا معترف بها داخليا ومعترف بها خارجيا،
ألنه اليوم هذه الشواهد التي تمنح ألبنائنا أحيانا يشكك فيها من قبل
املؤسسات.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
في إطارالرد على التعقيب ،تفضلوا السيد الوزير.
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الوزارة عن أداء املستحقات للمقاوالت؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرفي إطارالرد على السؤال.

السيد الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي:

السيد الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي:

شكرا السيد املستشار.
جوابا على هذا السؤال إلى حدود سنة  2009كانت األكاديميات
تتوصل بالسيولة بتطابق مع مجموع االعتمادات املرصودة لها كاملة
خالل نفس السنة املالية.

من ضمن كذلك األمور املهمة التي يمكن إدراجها في إطار هذه
الدينامية ،أن الحكومة بصدد تحضير قانون إطار املتعلق بالرؤية
اإلستراتيجية ،وتشتغل هذه اللجنة املتعددة القطاعات على هاذ
القانون اإلطار ،الذي سيمكن ،كما قلت ،من تيسير تنزيل هاذ اإلصالح
وهذه الرؤية اإلستراتيجية.

ولكن ابتداء من سنة  2010تم اعتماد منهجية جديدة من طرف
وزارة املالية تقوم على الربط بين التزويد بالسيولة والحاجيات الفعلية
من األداءات ،اعتمادا على ميزانية الخزينة التي تأخذ بعين االعتباررصيد
حساب اآلمرين املساعدين بالصرف واآلمرين املساعدين التابعين لهم.

اشحال عندي ديال الوقت؟
شكرا السيد املستشاراملحترم على هذا الرد وهذه املعطيات.

وكما أشرت ،التدابيرذات األولوية تتضمن عدة تدابيروعدة مشاريع
تهم العنصر البشري ،تهم التجهيزات واملؤسسات ،كما أن هناك حوار
دائم ومستمر مع النقابات حول النظام األسا�سي ،وهاذ الحوار هناك
مسائل تم التوافق عليها وهناك مسائل في إطارالنقاش لتتويجها بتصور
موحد للتمكن من إخراجه في أسرع وقت ممكن إلى الوجود.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد الوزير.
السؤال الثالث موضوعه "أداء مستحقات املقاولة" .الكلمة ألحد
السادة املستشارين األعضاء من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم
السؤال ،فليتفضل أحدهم.

املستشارالسيد عبد الرحيم الكميلي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
السيد الوزير ،تواترت حاالت إفالس العديد من املقاوالت بسبب
عدم دفع وزارة التربية الوطنية للمستحقات املتعلقة بإنجاز املشاريع
لفائدتها.
أمام هذا الوضع نسائلكم ،السيد الوزير ،عن سبب تقاعس

مع ذلك سنة  2015تم صرف حوالي  4مالييردرهم برسم سنة 2016
مجملها خصص لتصفية بعض الديون التي وصلت إلى حدود  8ماليير
ديال الدرهم ،وهذا نتاج الحكومات السابقة.
اآلن هناك مجهود يبذل لتصفية باقي الديون بالتنسيق مع وزارة
املالية ،وقد صادف هذا األمر اعتماد التقسيم الجهوي الجديد في
الوزارة ،مما يتطلب اتخاذ مجموعة من القرارات لتمكين مديري
األكاديميات من تصفية هذه الديون بشكل قانوني ،وتم التنسيق في
هذه املسألة مع مصالح وزارة املالية وسيتم عما قريب إذن الشروع في
تصفية ما بقي من الديون.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
في إطارالتعقيب ،الكلمة ألحد أعضاء الفريق ،تفضل.

املستشارالسيد الحو املربوح:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
في الحقيقة الجواب ديالكم جاب قضية اآلمر بالصرف ،قضية ما
ورثتهم عن الحكومة السابقة.
ألم تأتوا من أجل معالجة ما تركته الحكومة السابقة؟
قضية اآلمر بالصرف ،السيد الوزير ،شأن الحكومة ،اهضرتو على
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التقطيع ،فهل باغثتكم الجهوية؟

السيد الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي:

هو موضوع كناقشوه قبل ما يدخل حيز التنفيذ  5سنين ،واش
جاتكم بغثة؟

كما قلت هاذ املبالغ هي من تراكمات الفترات السابقة ،والحكومة
اآلن أخذت األمور بجدية وتعمل على تصفية هاذ امللف باستمرار
وبتعاون مع الجميع ،واآلن كما قلت بناء على الجهوية املتقدمة التي
تم تفعيلها هناك مسؤولين على املستوى املحلي يبذلون مجهودا جبارا
وكبيرا بتنسيق مع املصالح املركزية وبتنسيق مع وزارة املالية لتصفية
هذا امللف بشكل كامل في أسرع وقت ممكن.

السيد الوزير،
ملي كتعطيو صفقة لواحد املقاول ،واملقاوالت عندكم راه غالبا
مقاوالت صغيرة ومتوسطة ،إذن هشة فيما يخص السيولة ،ملي كتعطيو
صفقة دون ترتيبات األداء ،أنا هاذ ال�شي كنقارنو ..كما أنكم تعطون
شيك بدون رصيد ،ألنه كتجعلوا هذاك املقاول ملي ما كيتخلصش نظرا
لهذه املشاكل كلها اللي كتهم التدبير ديال الوزارة ديالكم ،كتجعلوا هاذ
املقاول كيم�شي مع األسف للسجن ،كيعطي شيكات بدون رصيد ،مكره
ألنه خصو يخلص األجراء ،خصو يخلص الضرائب.
فهل من املعقول ،السيد الوزير ،أنه هاذ املقاوالت الصغيرة
واملتوسطة كتسال الفلوس للوزارة ديالكم ووزارة املالية تترغم عليها
باش تخلص الضريبة ،وينتظر األداء الذي ال يدري متى سيأتي .أنتم
أقررتم اآلن أنه باقية  4داملليارديال الدرهم.
السيد الوزير،
أال ترون أن هذا هو تمويل ديال تسيير ديال الوزارة ديالكم
بمستحقات املقاولين ،وهو كذلك بصفة عامة ،ألنه ما كانش غير
الوزارة ديالكم ،الحكومة بصفة عامة ،املستحقات ديال املقاوالت تعد
باملاليير؟
السيد الوزير،
أين نحن من قانون آجال األداء؟ قانون خرجتو الحكومة بعيوب
كثيرة وهي أول من يخرقه.
السيد الوزير،
ابغينا نعرفو آشنا هما اإلكراهات املالية ديال هاذ الحكومة؟
البترول رخيص ،املقاصة كتعطي أموال مهمة ،محصول الضرائب
طالع ،وأشنو هو التفسير؟
التفسيرالوحيد هو التدبيرديال الحكومة ديالكم ،السيد الوزير.
إذن ،خلصو املقاوالت باش تساهموا في اقتصاد البالد ،السيد
الوزير.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد املستشاراملحترم.
في إطارالرد على التعقيب إذا أردتم ،السيد الوزير ،تفضلوا.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد الوزير.
ودائما في نفس القطاع ،السؤال الرابع موضوعه "تعيين مدراء
األكاديميات واملدراء اإلقليميين" والسؤال للفريق االستقاللي،
فليتفضل أحدهم مشكورا.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
األخوات ،اإلخوة،
سؤالي السيد الوزيراملحترم ،أتمنى أن يعرف الجميع ومن خالل هذا
املنبر طريقة تعيينكم للمدراء ،مدراء األكاديميات واملدراء اإلقليميين
لوزارة التربية الوطنية.
شكرا.

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

السيد الوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي:
شكرا السيد املستشارعلى هاذ السؤال.
بحيث أنه بخصوص تعيين مديري األكاديميات واملدراء اإلقليميين
هناك ضوابط ونصوص قانونية تم اعتمادها في هاذ الصدد ،بحيث
تنهج الوزارة مسطرة االنتقاء بعد فتح باب الترشيح ،وهناك مسطرة
لالنتقاء تعتمد مجموعة من املعايير ،تم تشكيل لجن متعددة التكوين،
بحيث هناك أعضاء من الوزارة وهناك أعضاء من خارج الوزارة مشهود
لهم بالكفاءة واالستقامة.
وفي هذا الصدد ،تم اعتماد مبادئ ومعايير واردة في القانون
التنظيمي رقم  12.02ترتبط بتكافؤ الفرص واالستحقاق والشفافية
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واملساواة وعدم التمييزواملناصفة والنزاهة واالستقامة.
كما قلت اللجنة اعتمدت باإلضافة إلى التكوين املتعدد املختلط،
اعتمدت على شبكة موحدة للتقويم تفاديا للتفاوتات املحتملة
واعتمدت كذلك مبادئ السرية.
بخصوص املديرين اإلقليميين ،اآلن مع اعتماد ،هذه من آخر
املستجدات ،مع اعتماد التقسيم الجهوي الجديد اآلن األكاديميات هي
التي ستتكلف بمتابعة مسطرة فتح باب الترشيحات وانتقاء املديرين
اإلقليميين في إطارتفعيل الجهوية املتقدمة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الرئيس ،في إطارالتعقيب على السؤال إذا أردتم ،تفضلوا.

ولكن ،السيد الوزير ،اللي كيتسمى وزير ،هذا ما تيفرقش ما بين
الجغرافيا وبين اإلنسان ،إيوا اللي جات فيه الدقة ،صافي القنيطرة،
ما جاتش ،إذن ،نعفيو القنيطرة ما ندرجوهاش ،ونخليو الرباط ،ألن
الرباط ختم االختيارديال الجغرافيا.
واش هذا حماق ،فاين هي الكفاءة؟ فاين هي املعايير؟ التعليم ديالنا
في مراتب متدنية ،اعالش؟
السبب أن العصابة اللي كتسير ،أقول العصابة اللي كتسير ،كتنهب
أموال الدولة ،وكتخرب العقول ديال الشعب ،دون رقيب أو حسيب.
الدليل ،اليوم كنزيدوالطين بلة ،ملي كنعطيوملديراألكاديمية ،مدير
األكاديمية كنعطيوه ،وهو غيرمؤهل ،ال زال متابع ،الزالت امللفات ديالو
تزكم األنفاس واألنوف ،ويشمئز املرء أن يسمع ماذا حدث ،وهو اللي
كيعين املدراء ،اللهم هذا منكرآعباد هللا.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
الفريق االستقاللي الزال يصر ويلح عن سؤالي ،هل هناك وزارة
التربية الوطنية في هذا البلد؟

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير ،الكلمة لكم في إطارالتعقيب على الرد.

عندما يستدعى وزير التربية الوطنية للجنة التعليم ،لنبحث وننبه
ونوجه السيد الوزير ،فيأبى ويستخف بهذه املؤسسة ،هاهو معانا
السيد رئيس اللجنة ،لجنة التعليم.
اليوم ،تم تعيين مدراء أكاديميات بطريقة غير قانونية ،بطريقة غير
دستورية ،وتم النصب على السيد رئيس الحكومة ،تم التحايل على
اختصاصات السيد رئيس الحكومة ،السيد الوزيراملحترم.
هل نحن في بلد القانون؟ كيف يتم إعفاء أربعة ديال مدراء
األكاديميات بدون مسطرة؟ وهل لكم الصالحية ،السيد الوزير
باإلعفاء؟ الذي يعفي هو السيد رئيس الحكومة.
كيف سمحتم ألنفسكم بخرق القانون ،وكيف نصبتم مدراء بدون
تعيينات؟
أعباد هللا ،واش كاين �شي قانون في هاذ البالد؟
ما يمكن�شي مجموعة داملدراء ،تم تعيينهم هكذاك ،بجرة قلم ،ألن
باك صاحبي ،أو هما تابعين للعصابة اللي مسيرة وزارة التربية الوطنية.
عصابة ،أقولها ،وأتحمل مسؤوليتي ،ويا ما من مرة خاطبت السيد
الوزير ،خاطبت السيد الوزيرقوال بأن هناك خلل ،هناك سوء تسيير،
سوء تدبير.
في جوج دقايق ،السيد الوزير ،ال�سي  ..هاذ الراجل هذا طيب،
كنحترمو فيه الحمولة الفكرية ديالو ،واألخالق ديالو.
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السيد الوزيراملنتدب لدى وزبرالتربية الوطنية والتكوين املنهي:
السيد الرئيس،
غير فقط ،أنا كنعتقد بأن ما خصناش نتخذو بعض املواقف بدون
ما تكون عندنا معطيات مضبوطة ،ألنه إذا اطلع السيد املستشار على
مضمون هاذ قانون التعيين في املناصب السامية.
هاذ القانون يخول للوزير أن يقترح نقل املسؤولين ما بين املناصب
التي كانوا معينين فيها ،وقد تم اعتماد معايير بناء على املردودية
والعطاء ،وبناء على بحوث تم القيام بها ،بحيث أنه تم استبعاد كل من
لوحظ أن هناك تقاريرسلبية عليهم.
ومع ذلك هناك الباب مفتوح ،وهذا كان مضمن في الرسالة املوجهة
للسيد رئيس الحكومة بأنه كل من ثبت عليه أي �شيء سلبي سيتم
إعفاؤه.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد الوزير ،ونشكره على مساهمته في هذه الجلسة.
ننتقل للسؤال األول املوجه للسيد وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك ،وموضعه ربط شبكة الطرق السيارة بعواصم الجهة،
السؤال كذلك للفريق االستقاللي ،فليتفضل أحدهم لطرح السؤال،
األستاذ األنصاري.
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املستشارالسيد محمد األنصاري:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
الزميالت والزمالء،
لكي ال يقال أن الفريق االستقاللي دائما يحاول أن يبرز بعض
السلبيات ،فالبد أن أقول وقد طرح الفريق االستقاللي ،وأتكلم باسمه،
اليوم أن الطرق السيارة وما عرفته من تطور في بالدنا� ،شيء ال يمكن إال
أن يكون موضوع استحسان من طرف الجميع.
فشبكات الطرق السيارة قد توسعت وشملت عددا كبيرا من
املناطق ،من مدن وأقاليم ،ونتمنى أن تتوسع أكثرفي املنظور القريب.
ولكن ،السيد الوزير ،نالحظ أن هناك وفي إطار التقطيع الجهوي
الجديد والجهوية املوسعة املعتمدة ببالدنا ،وعندما نقول الجهوية
املتقدمة أو املوسعة ،فذلك يعني أن تكون هناك بنيات تحتية تزكي
وتدفع بتقدم تلك الجهات ،ومن أهمها الشريان الطرقي.
واآلن الطرق السيارة أصبحت عماد كل تقدم بالنسبة للجهات،
وهناك جهة اآلن استثنيت من هاذ املجهود الحكومي املتواتر ،سواء
في الحكومة السابقة أو الحالية ،وأصبحت استثناء ولم يشملها الربط
بالطرق السيارة ،وهي جهة درعة – تافياللت وعاصمتها الراشيدية،
هذه الجهة التي كتب لها أن تكون معزولة جوا وبرا وبحرا وسككيا،
كيف يمكن أن نتكلم عن جهة تضم خمسة أقاليم من أهم األقاليم
التي عرفت التهميش خالل السنوات املاضية ،وكنا نتفاءل أن تكون
مشمولة بالبرنامج.
وعليه ،لكي ال أطيل ،السيد الوزير ،أسائلكم هل هناك من دراسة
مرتقبة لربط عاصمة جهة درعة – تافياللت بشبكة الطرق السيارة؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد الرئيس.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على السؤال.

السيد محمد نجيب بوليف ،الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجيستيك ،املكلف بالنقل:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
بالفعل تفضلت في مستهل السؤال وأعطيتم اإليجابيات ديال
العملية ديال االنتشار ديال الطرق السيارة اللي تمت خالل مرحلة
أساسية.
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املرحلة األولى ديال البرنامج التعاقدي مع الشركة ديال الطرق
السيارة واللي فتحنا فيه حوالي  1420كيلومتر واللي انطلقت كما
تعلمون من الدار البيضاء–الرباط في ( )l’axeهذا إلى فاس إلى وجدة
شرقا ،ثم ( )l’axeديال الدار البيضاء – مراكش–أكادير ،واللي من
خالله استطعنا نوصلو لهاذ العدد.
ثم جاءت املرحلة الثانية ديال عقد البرنامج  2016-2012اللي
تفتحت فيه محاور جديدة اللي كتم�شي اليوم إلى حدود الجديدة واللي
غادي تكمل من الجديدة ألسفي.
ثم املحور اآلن ديال تيط مليل حتى هو غادي يوصل للجديدة ومن
بعد غادي يم�شي من الجديدة ألسفي ،ثم املداري اللي فيه واحد 40
كيلومتر ديال الرباط واللي هو قيد اإلنجاز ،إن شاء هللا رب العاملين،
وغادي يتفتح قريبا.
إذن في املخطط السابق  ،2016ألن السؤال ديالكم السيد
املستشار ،كان مدى ربط هاذ الطرق السيارة بالعواصم ديال الجهات،
من خالل هاذ البرنامج ومن خالل  12جهة اللي عندنا ،عندنا  8ديال
الجهات اللي هي مربوطة بهاذ الخر ،إلى حيدنا باملصطلح ليس السلبي،
ألنه الجهات الجنوبية ديال اململكة كلها لحد اآلن كما تعلمون نحن في
إطار التفكير في دراسة الطريق السريع بين أكادير–العيون ،على أساس
أنه يجي طريق سيارالحقا ،تتبقى بالفعل إلى حيدنا هاذ  3زائد  8هي ،11
تتبقى الجهة دالراشيدية ،هذا هو السؤال ،هو السؤال اللي طرحتو.
فهاذ الجهة بذاتها كانت فيها مكناس سابقا ،إذن كانت العاصمة
موجودة ،اليوم وهما أنها تحولت ،فإذن فاملشروع إن شاء هللا قلت
 2016-2012كان هو ( )le contrat programmeاليوم في(le contrat
 )programmeالجاي إن شاء هللا رب العاملين نفكرعلى أنه هاذ ()l’axe
إن شاء هللا ،هاذ التمدد نحو الراشيدية يكون حتى هو جاهز إن شاء
ُْ ْ
هللا رب العاملين ،في إطار الدراسة اللي غادي نلون ِص ْيوها ابتداء من
 2017إن شاء هللا باش نوصلو للعاصمة ديال الجهة الجديدة إن شاء
هللا رب العاملين.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم ،السيد الرئيس ،في إطار التعقيب فيما تبقى لكم من
الوقت ،وهي قليلة.

املستشارالسيد محمد األنصاري:
شكرا السيد الوزير.
اآلن ذكرتم بما أنجزولقد سبقتكم إلى ذلك.
لن نختلف على ذلك ،ولكن أريد وعدا أمام الرأي العام وساكنة تلك
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الجهة الذين يتابعونكم اآلن ،وعد وأنتم في آخر واليتكم ،لكي تقطعوا
مع تلك الساكنة حيزا زمنيا إلنجازهذه الدراسة.
ألن القول هكذا وإطالق الكالم على عواهنه لن تجيبوا بطبيعة
الحال عن الكالم ،هناك إن شاء هللا ونقول إن شاء هللا وكل �شيء بحول
هللا.
ولكن ،عليكم أن تقولوا أين وصلت هذه الدراسة بالفعل؟ وهل
بدأتم فعليا في هذه الدراسة وكذلك البد أن نتكلم عن فك العزلة جويا
وسككيا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب إذا أراد.

السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
املكلف بالنقل:
نعم ،شكرا السيد الرئيس.
هو تتعرف ،السيد املستشار ،الحكومة ما ابقى لها والو ،ما يمكن�شي
نعطيو الوعد ب�شي حاجة وال على �شي واحد آخراللي غادي يجي من بعد.
 2016-2012هو البرنامج اللي كان عندنا ،واللي ما كانتش فيه
بالفعل هاذ الراشيدية ،لكن اليوم في إطاراإلعداد للمرحلة املقبلة احنا
تنقولو أن الدراسة غادي تدخل في البرنامج ديال  2017وفي (le contrat
 )programmeملا بعد.
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وزيرالطاقة واملعادن ..تماما ،كاين ،كاين.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة
لتقديم السؤال املتعلق موضوعه "فك العزلة عن العالم القروي"
فليتفضل ،تفضلي.

املستشارة السيدة نجاة كمير:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
إن ما تعانيه ساكنة العالم القروي وخاصة في املناطق الجبلية من
صعوبات مرتبطة بواقع العزلة ،ما هو في حقيقة األمر إال نتيجة لغياب
إستراتيجية واضحة لفك العزلة عن العالم القروي.
لذا ،نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،حول غياب إستراتيجية
حكومية لفك العزلة عن العالم القروي.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال ،تفضل السيد الوزير.

السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
املكلف بالنقل:

واش غادي تجي الحكومة املقبلة وتخلي هاذ ال�شي اللي احنا تنفكرو
فيه وتبدلو؟ هذا ما يمكنش أنا نعطي وعد على �شي حاجة اللي ما في
يديش.

شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيدة املستشارة.
السيدة املستشارة املحترمة،
اإلستراتيجية ديال فك العزلة على العالم القروي ما�شي إستراتيجية
تتجي بها حكومة في  4سنين وال  5سنين.

العزلة ،ما كاينش العزلة ،السيد الرئيس ،ها انت تتعرف بأنه جويا
اليوم الراشيدية أخذت حظها ولم تعد معزولة في إطار االتفاقية مع
وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقال للراشيدية والت عنصر فاعل
وأسا�سي ومحوري في الخط الجوي ديال الراشيدية.

هاذي إستراتيجية بدأت منذ سنوات ،منذ عهد الحكومات
السابقة ،املغرب بالفعل قدرعلى أنه ما يمكنش تكون هناك عدم توازن
بين الجهات ،وأنه بالفعل يجب أن نؤهل جميع الجهات وجميع املناطق
ومنها الجبلية والقروية ،وبالتالي البرامج ابدات منذ أكثر من  25سنة في
مراحلها األخيرة ديال هاذ عشرسنوات وما قامت به الحكومة الحالية.

لكن ،ما نعد إذا بقينا احنا ،إذا ابقينا احنا الوعد اللي تنعطيو هو
أنه في إطارالدراسة ل ـ  2017ملا فوق ،هذا الخط إن شاء هللا داخل.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
وأشكركم على مساهمتكم معنا في هذه ،..هاذ ال�شي اللي كاين..

بالفعل وكما تعلمون وهذا السؤال نجيب عنه في كثيرمن األحايين في
املجلسين ،الحكومة التزمت وخاصة في البرنامج األخير ديال ()PNRR26
وديال التأهيل ديال العالم القروي وديال الطرق واملسالك اللي فيه أكثر
من  15.560كيلومتر بحدود  15.5مليار درهم واللي كان تيعني حوالي 3
Programme National des Routes Rurales, phase 2

6

1622

الجريدة الرسمية للبرملان

عدد 2 - 18ابعش 2عش 9(22ويام 9ام )9

داملليون داملغاربة في هاذ الفترة ديال  5سنوات ،واللي تم إنجازه على
أساس أننا نوصلو للنسبة اللي هي في حدود  ،%80اليوم وصلنا للنسبة
ديال  %78دالتغطية ديال املسالك القروية في جميع اململكة ،ربوع
اململكة.

إقليم تازة ،جا السيد الوزير واجتمع معنا هاذي  3سنوات بحضور
السيد العامل و 34رئيس جماعة قروية ،تم تحديد األولويات ،تم
مناقشة جميع النقط السوداء على صعيد اإلقليم ،يعني من ذاك
الوقت لهنا ما شفنا حتى حاجة.

وهاذ النسبة مرشحة على أنها ترتفع وخاصة أن هناك مشروع
برنامج ديال ( )PNRR37اللي تنشتغلوعليه واللي فيه اآلن حوالي 32.000
كيلومتر جديدة ،حوالي  32مليار درهم وسيمس في الغالف ديالو حوالي
 3داملليون ديال املواطنين خالل السنوات الخمس املقبلة إن شاء هللا
رب العاملين.

شفنا اتفاقية اللي مزال تيهضرعليها العامل وتيهضرعليها املنتخبون
وتيهضر عليها رئيس املجلس اإلقليمي وتيهضرو عليها مجموعة من
األمور ،ولكن في الواقع ملي تتم�شي للجماعات القروية ،تم�شي "مغراوة"
"تازارين" مزال معزولة 15 ،دوار  10.000نسمة اللي كتستافد من هاذ
الطريق مزال ما كاينش ،تم�شي "بورد"" ،مالل"" ،تغزراتين" ،مازال
املواطن منين حل عينوتيشوف راسوفي الغيس وفي األوحال ومزال نفس
الخور وهي مدرجة ،تم�شي "لتروكوت" وها هو معيا املستشار البرملاني
من دائرة الريف بنفس الحي وإلى عممنا املعلومات ديالنا وجمعنا كاع
املستوى املناطق الجبلية فنفس الوضع.

النتيجة درنا تقييم ديال املراحل السابقة باش ما يكونش هاذ ال�شي
غير ،الكثيرتيهضرعلى ما كاينش ما كاينش ،التقييم هو أن هاذ املستوى
ارفع من مستوى ديال التمدرس وخاصة ديال الفتيات في العالم
القروي بحوالي  ،%6ارفع من مستوى ديال ارتباط الساكنة باملصحات
واملستشفيات الصغيرة بحوالي  ،%32وقلص أيضا من التسعيرة ديال
النقل بحوالي  %25ومن الوقت ديال النقل بحوالي .%32
إذن هاذ البرنامج وهاذ اإلستراتيجية الطويلة املدى هاذي هي النتائج
ديالها من خالل الدراسات اللي قامت بها الوزارة في هذا الصدد.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد ..الكلمة لكم في إطار...

املستشارالسيد عبد الكريم الهمس:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
في الحقيقة أنا متيقن ومع اإلخوان ديالنا أنكم ما استطعتوش
تسدوا الخصاص في النقص الحاصل على مستوى البنيات التحتية أو
فك العزلة على املواطن في العالم القروي ،مواطن العالم القروي مزال
ما اخداش حقه على صعيد اململكة ،والدليل السيد الوزيرأنت هضرتي
على ما بقاش الهدر املدر�سي وما بقاش ،هذا من املبادرة والجهود اللي
قامت بها املبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات والشركاء
اآلخرين ،ألنه ببناء دور الطالب اعطاو فرصة للفتيات باش يواصلو.
أنا غنرجع للموضوع ديالي ،السيد الوزير ،وفي الحقيقة في هاذ
الفترة اللي بقات خصكم تقدمو الحصيلة ما�شي احنا نسائلوكم
على اإلستراتيجية وإنما على الحصيلة ،نم�شي لك لنموذج إقليم تازة
وتيعجبني نهضر بالحاجة اللي تتعرفها الذاكرة ديالي واللي تنعاينها
بالعين ديالي.
Programme National des Routes Rurales, phase 3
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يا كاين خلل قلة املوارد البشرية ،يا كاين خلل في املعرفة أو الخبرات
اللي نقصات لدى وزارة التجهيز أو فشل حقيقي للحكومة باش تحقق
املتمنيات ديال املواطن في العالم القروي ،في الحقيقة خصو حقو
ألن تيلعب واحد الدور جد ،جد مهم ،ال على الصعيد ال األمني ،ألن
ذاك املواطن اللي عايش في القرى وفي الجبال راه كيلعب واحد الدور
جد مهم ،إذن خصنا نقربو لو املصالح ديالو من صحة وتعليم وفتح
املسالك ،ألن باش يبقى معزول.
ثم نادينا كحزب األصالة واملعاصرة بمخطط وطني للمنشآت الفنية
أو القناطر ،ما بال هاذ الطريق إلى تصاوبات والقناطر ما كاينش،
املنشآت الفنية ،هاذ املخطط الوطني خصو يكون واضح ،شحال من
دوار معزول وخا يتصاوب إلى ما كانتش قنطرة ما يمكنش يتم هناك
التواصل ما بينها ،والدليل قنطرة ديال "مالل" هاذي أكثر من  6سنين
فين مصداقية املنتخب؟ فين املصداقية ديال الحكومة؟ كل�شي كيفقد
املصداقية ديالو السيد الوزير.
إذن ،خص شوية ديال الجدية ،وتعطيو الصالحية للمديرين
اإلقليمين أو إلى مكانش إحضروا معنا االجتماعات املقررة اليوم
مقدينش عليها.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
التعقيب إلى ابغيتو ،السيد الوزير ،فيما تبقى لكم من وقت.

السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
املكلف بالنقل:
السيد الرئيس،
الخلل في الخصاص الكبيرواملهول اللي كيعرف بلد نام بحال املغرب
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في العالم القروي ،ما نبداوش نهضرو على املغرب وكأنه دولة اللي 20
عام وهي في دول متقدمة ،احنا مغرب بوسائلنا معروفين وبإمكانيتنا
معروفين وبواقعنا الحالي معروفين.
ّ
اليوم ،البلد تتقدم ،اليوم ِملي كنقول لك كنا في  63هاذ عشر
سنين ،وصلنا اليوم النسبة ديال  ،%78واملرحلة املقبلة ديال  5سنين
غادي نديرفيها  7آالف ،ما�شي  13وال  15دواراللي فقط في تازة ،غنديرو
بها  7761دواراللي كلها غادي تدخل في هاذ  32ألف كيلومتراللي فيها 32
مليار درهم ،اللي فيها  3املليون ديال املغاربة اللي غادي توصلنا لنسبة
إن شاء هللا رب العاملين ،ديال  %92ديال املغرب خالل خمس سنوات
يكون العالم القروي مربوط.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،نشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة.
وننتقل للسؤال األول املوجه للسيد وزيرالطاقة واملعادن ،موضوعه
"تعميم كهرباء العالم القروي".
هذا السؤال من الفريق الحركي ،فليتقدم أحدهم مشكورا.

املستشارالسيد مبارك السباعي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء،
إخواني ،أخواتي املستشارين املحترمين،
منذ سنة  1996والحكومات املتعاقبة أطلقت برنامج تعميم كهربة
العالم القروي ،وإلى غاية متم  2015فاقت النسبة الوطنية للكهربة
القروية .%98.4
أال ترون ،السيد الوزير ،أن هذا البرنامج استغرق  20سنة دون
الوصول إلى تعميم الكهرباء على جميع الدواويرواملداشير؟
وعليه ،نسائلكم ،السيد الوزير ،متى سيتم تعميم الكهرباء على
الدواويرغيراملستفيدة؟
وما مآل بعض املناطق التي نصبت بها األعمدة الكهربائية دون
تزويدها بأسالك التيارالكهربائي ،حيث أن هناك من تجاوز سنتين دون
تمكين ساكنتها من اإلنارة؟

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال ،تفضل.

السيد عبد القادراعمارة ،وزيرالطاقة واملعادن واملاء والبيئة:
شكرا السيد الرئيس.
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شكرا السيد املستشاراملحترم.
أوال ،إلى غاية  2016النسبة بلغت  ،%99.17وهمت  2ماليين و90
ألف مسكن ،وحوالي  40ألف دوار ،ودعني أقول لك ،السيد املستشار،
إذا كاين �شي حاجة اللي أمكن نفتخر بها في بالدنا ،أقول هذا وأنا لست
صاحب هذا املشروع ،وهو هاد ال�شي ديال الكهربة القروية ،ألنه
حقيقة بدأ في  96ودب  2016هاذ  20سنة ،وهذا دليل على أنه رغم
تعاقب الحكومات ورغم االختالفات في وجهة النظر ،لكن هاذ املشروع
استمر ،وهذا مما يمكن أن تفتخربه بالدنا باملقارنة مع ما يجري في دول
أخرى ،علما بأن هاذ  99.17إن شاء هللا وتعالى سترقى إلى  %99.53بعد
االنتهاء من أشغال الكهربة ديال  1276دوار اللي غادي تكون في -2016
 ،2017ستهم حوالي  35ألف مسكن.
كما في علمك كاين عندنا واحد املشروع إن شاء هللا ،اللي بدا
مشترك ما بين اململكة املغربية ودولة اإلمارات العربية املتحدة ،في إطار
التنمية البشرية اللي غادي يتم تجهيزبعض املساكن التي يصعب ربطها
بالشبكة واللي غادي إدارباأللواح الشمسية بواحد املستوى عال جدا،
وهذا سيسمح لنا بإذن هللا ،أن نصل إلى .%99.72
ما تبقى أنا دائما أقولها لسنا عاجزين عن القيام به ،لكن كلفته
كلفة مرتفعة جدا ويجب أن نجد له تركيبة أخرى ،ألن أنت عارف بأن
داك ال�شي ثالثي ،كاين فيه املكتب الوطني ،وكاين الجماعات ،وكاين
الوزارة الوصية اللي هي وزارة الداخلية.
لكن بطبيعة الحال هاذ النسبة ديال  %99.72هي نسبة عالية جدا،
هذا ال يعني أن هناك بعض املساكن في بعض الدواوير لم يصلها ذلك،
ولكن هذا راه فيه واحد العدد ديال التفاصيل ما �شي وقتها هذا ألن
أنت عارف اإلشكاالت اللي كاينة في الجماعات وفي اإلحصاء إلى غيرذلك،
ولكن على كل حال هذه نسب يعني نسب جيدة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم في إطارالتعقيب على الجواب.

املستشارالسيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الوزيراملحترم على الجواب ديالكم.
احنا ما تنكروش املجهودات الجبارة اللي قامت بها بالدنا ،هذه
مفروغ منها السيد الوزير ،غير أنه هو هاذ املشاريع حقيقة رها مهمة،
ال يعقل السيد الوزير باش تشوف واحد الدوار معزول وليداتو باقي
تيقراوا على الشمع ،وليداتو باقي ما تيتفرجوش في التلفزيون ،واحنا راه
الدستور ديالنا أعطانا هذا الحق هللا إجازيك بخيرالسيد الوزير.
تتقولوا ،السيد الوزير ،كاينة  %99.17راه كاين بعض املناطق اللي
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واصلة السيد الوزير  %100فعال ،ولكن كانت مناطق اللي ما وصالش
 ،%60احنا عندنا جماعات في إقليم آسفي اللي مازال ما فيهم %60
غيرباش ما نكذبوش على راسنا ،حقيقة كاين بعض املنطق كاين بعض
الجماعات اللي واصلين  %100هذا ما نكروهش وهذا مجهود جبار
تتقومو به السيد الوزيروهللا إعاونكم ،واليني هذه في الحقيقة بالدنا راه
مشات بواحد الوثيرة قوية في هذا امليدان هذا.
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تنكرهاش هاذ القضية ديال هاذ األعمدة خاصة الخشبية ألن كان
وقع فيها مشكل في املار�شي ديالها ،بعض املساكن اللي ما وصلهاش،
ولكن أنا التزمت بواحد القضية وتنقولها في مجلس النواب في مجلس
املستشارين ،إلى كانت �شي حاالت اللي هي محددة اللي يمكن نحلها فيما
يتعلق باملكتب الوطني في عدم االلتزام.
األمور األخرى أنا صريح ما يمكنليش نحلها ،ألن في البعض منها
البعض كاين إما الجماعة ما التزمتش أو الوزارة الوصية ما التزمتش،
ألن أنا ما يمكنليش نطلب من املكتب الوطني يغطي وهو ما عندوش
اإلمكانيات يغطي ،فإذا كانت بعض األمور ،هذه عاود ذكرني بها هاذ
القضية هذه ديال هاذ القضية ،إن شاء هللا يكون الخير.

غير ،السيد الوزير ،كاين واحد املشكل آخر هو أن الجماعات،
كما قلت السيد الوزير ،شريك ولكن مللي تتكون ()La réception
ما تتحضروش هاذ الجماعات ،هذاك املقاول تيم�شي دوك الخشب
ّ
تيطيحوا ،السيد الوزيرِ ،ملي كنا تناقشو املشروع ديال امليزانية
ديال  2016طرحت لك هذا السؤال ،وفعال ،السيد الوزير ،اعطيتو
التعليمات ديالكم باش يعاودوا هاذوك الخشب اللي طايحين في األرض،
راه الناس باقيين املسالك ديالهم مسدودة.

السيد رئيس الجلسة:

الناس إلى ابغاو يحرثوا �شي فدان ديالهم خص يبقى مضارب مع
الخيوط باش يحولهم ،كاينة  200امشاو اإلخوان دياولكم من اإلدارة
ديالكم أحصت  210ديال الخشب اللي طايحين وجدوا واحد 100
حطوها ،ولكن لحد الساعة  6أشهرهاذ...

شكرا.
السؤال الثاني موضوعه مصير شغيلة "السامير" بعد اللجوء إلى
التصفية القضائية ،هذا السؤال من الفريق االستقاللي فليتفضل
أحدهم.

السيد الوزير،
لألسف ملي تيجيونا للمجس الجماعي ،احنا ما عندنا عقدة مع
املكتب الوطني للكهرباء ال حتى �شي حاجة ،تيجيو تيقول لك احنا اللي
خصنا نصايبو لهم هاذ الخشب.
ولهذا ،السيد الوزير ،ابغيناكم تعطيو التعليمات ديالكم من جديد
باش هاذوك الخشب راه ال يعقل باش احنا ..ال ( )tourismeوال الناس
اللي دايزين كاين الخشب اللي طايحين على الكودرون ،ما �شي خصهم
�شي صعوبة باش تمشيو لهم ،ولكن على الكودرون ملي دازت ذيك
الفيضانات كاين صف ديال ..ونعطيك صور ،السيد الوزير.
ولهذا ،السيد الوزير ،ابغيناكم تعطيو �شي التفاتة لهاذ املسائل هللا
يجازيكم بخير.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير ،في إطار التعقيب على التعقيب إلى عندكم ..في ثوان
تفضلو.

السيد وزيرالطاقة واملعادن واملاء والبيئة:
هو في الحقيقة لو كنت طرحت لي السؤال على هاذ املنطقة بالضبط
باش نجيب لك املعطيات ،شوف واحد العدد داألمور قلتها أنا ما

شكرا السيد الرئيس.

شكرا تفضل.

املستشارالسيد عبد اللطيف أبدوح:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة أعضاء مجلس املستشارين املحترمين.
السيد الوزيراملحترم،
سؤالنا يتمحور حول ما عرفه ملف شركة "السامير" ،وخصوصا
إجراءات مسطرة التصفية القضائية.
وغير خاف عليكم ،السيد الوزير ،أن هذه الشركة كانت تشغل
عددا كبيرا من اليد العاملة ،إن لم تخنني الذاكرة ،أعتقد أنه 1000
عامل بشكل مباشر ،و 5000عامل بشكل غير مباشر ،وباستحضار
املعطيات اإلحصائية ،وأقصد هنا الديمغرافيا ،النسبة ديال األسر
املغربية اللي كيتراوح ما بين خمسة إلى ستة ،فحيث كنضربو هاذ الرقم
فهاذ العدد في  ،6000كيعطينا واحد الرقم جد مهم.
إذن ،احنا السؤال ديالنا ،السيد الوزير ،مباشر هو ما مصير هذه
الشغيلة؟
وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
لكم الكلمة ،السيد الوزير ،لإلجابة على السؤال ،تفضلوا.
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السيد وزيرالطاقة واملعادن واملاء والبيئة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السادة املستشارين الذين أعادوا طرح هذا السؤال ،وهاذي
فرصة باش نشكر مجلس املستشارين ،ألنه سبق لو دار سؤال محوري
حول هذا املوضوع ،وأقول يعني لألمانة أنه من ذاك السؤال املحوري،
ما كاينش �شي حاجة اللي تغيرات في املوقف ديالنا كحكومة.
يعني َع ْود على َب ْدء ،اشنو اللي كاين؟ هاذي شركة ديال القطاع

الخاص ،تخوصصت من بعدما كانت شركة مملوكة للدولة ،املؤشرات
ديالها املالية كانت مؤشرات مقلقة منذ بضع سنوات ،لم يتعامل معها
أو لم ينتبه لها بالشكل الكافي ،ولم تواجه بالشكل الالزم ،حتى اتسع
الخرق على الراقع ،ووصالت لواحد املرحلة اللي من طبيعة الحال
صعب أن توجد لها حلول ،أشنو اللي وقع؟
هذاك املساهم الرئي�سي كما ال يخفى عليكم ،ما التزم حتى ب�شي
تعهد ،ال فيما يتعلق باالستثمارات وال فيما يتعلق حتى برفع رأس املال،
اللي كان تيتكلم عليه من خالل الجمعيات العامة.
امنين اتسع الخرق على الراقع ،أصبحت هذه الشركة عاجزة عن
أن توفي بمستحقات الغير.

هاذ املساهم تيكتب لرئيس الحكومة ،تيقولوا غادي ندعيك
للتحكيم الدولي ،هاذ ال�شي كان في نونبر ،2015في دجنبر ،2015هو اللي
ام�شى للمحكمة التجارية ديال الدار البيضاء ،طلب التسوية الودية،
املحكمة وفق املعطيات اللي توفرت عليها ،امشات للتصفية القضائية
بناء على واحد العدد من املعطيات اللي كاينة في التقارير ،أعتقد غالب
الظن غادي تكون عندكم.
فيما يتعلق بهاذ امللف ،وفيما يتعلق بهاذ الشغيلة ،أنتم تعلمون أنه
في كل الحاالت ،في كل الحاالت ،وهاذ ال�شي أنا سبق لي قلتو ،الشغيلة
عندها األولوية فيما سيأتي ،في التصفية القضائية ،إيال املحكمة ابقات
في التصفية القضائية ،ألن دابا القضية في يد القضاء ،يمكن تكون
تصفية قضائية ،يمكن تكون أمرآخر.
ففي هاذ املجال هذا ،ما ينص عليه القانون في العقود وااللتزامات
وفي املسطرة املدنية وفي مدونة الشغل ،األولوية تعطى للشغيلة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد الوزير.
في إطارالتعقيب ،الكلمة لكم ..تفضلوا.

املستشارالسيد عبد اللطيف أبدوح:
شكرا.
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شكرا للسيد الوزير ،وشكرا...
في الحقيقة املنهجية والطريقة باش أجبتمونا ،هي حقيقة واقعية
ومنطقية ،واإلثارة ديالتنا كذلك لهاذ السؤال ،كانت لهاذ االعتبارات
اللي وردتو ،ألنه الفترة مجلس املستشارين اهتم بهاذ املوضوع ،وكان
موضوع سؤاال محوريا ،وكانت فيه مناقشة مستفيضة ،وبالتالي من
تلك الفترة إلى اآلن بقي بياض ،ذلك البياض هو ما يقلق.
لذلك ،إثارة هاذ السؤال من طرف الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية ،هو أننا نشاطركم القلق على هذه الشغيلة ،ونثير االنتباه
إلى مصيرها ،ونلح بل نؤكد على عدم ضياعها.
وبالتالي ،كذلك يظهر سؤاال يبرز بتلقائية ،هو اآلن ما مصيرهم؟
اآلن ،اآلن ،اآلن ،ها احنا قدامنا رمضان وقدامنا واحد املجموعة ديال
الفترات ،وعندهم األسر ،واش كيتخلصوا ،واش ما كيتخلصوش ،أشنو
هي وضعيتهم؟ كيفاش؟ واش عندهم �شي مخاطب؟ واش مطمئنين
نفسانيا للمستقبل؟ أشنو املصير؟ ألنه أحيانا العامل النف�سي واألسري
كيكون أخطر ،وكيمكن ما كننتبهوش لو.
فعلى األقل ،أشنو هو االطمئنان؟
احنا كنطرحو هاذ السؤال ،ومن خالل مجلسنا املوقر للرأي العام
لهذه األسر ،باش يعرفوا بأنه راه املمثلين ديالهم في مجلس املستشارين
مهتمين باملوضوع وكنعاودو نفتحو فرصة للحكومة باش كتعاود تثير
هذا املوضوع من جديد وباملعطيات الجديدة باش يمكن فعال نضمنو
جميعا املصير الحقيقي واإليجابي لهذه الشغيلة ،خصوصا أن العدد
مهم ،وكذلك أنهم قدموا خدمات جليلة لهذا الوطن من خالل املنتوج
اللي كانوا كيقوموا به والعمل على مستوى االقتصاد الوطني.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم ،السيد الوزير ،للرد على التعقيب.

السيد وزيرالطاقة واملعادن واملاء والبيئة:
هو ،السيد املستشار ،أنا أشاطرك ما تفضلت به ،راه كاين الشغيلة
وكاين حتى تكون شركة كبيرة عندها االقتصاد وعندها تداعيات وكذا
ومرتبطة بها صناعة.
ولكن أنا راه غيربغيت نقول لك ،راه في الوقت اللي كنا احنا خدامين
معه ،ألن احنا كانت الجمارك خدامة تتحاول تلقى تفاهم معه ،هو
م�شى للمحكمة التجارية ،اآلن ألن هما الشغيلة كانوا تيتخلصوا املحاور
ديالهم ،بطبيعة الحال ،كانت الشركة ،اآلن القضاء عين قا�ضي منتدب
وعين سانديك هو الذي يشرف هو الذي يباشراآلن ،وأنتما راكم شفتو
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واحد العدد ديال التصريحات ديالو.

تشمل مختلف األبعاد سواء كانت اإلنسانية ،االقتصادية واالجتماعية.

على كل حال ،عطف على السؤال العمق ديالو تنقول لك في كل
الحاالت سواء كانت التصفية وبيع املوجودات أو سواء كانت تصفية
وتفويت ،وهاذ ال�شي كلو القضاء اللي غادي يحسم فيه ،الشغيلة
الحقوق ديالها مكفولة بمقت�ضى القانون ،يعني األولوية يعني احنا
تنتكلمو دابا على األولوية ،ألن ما تنساش بأن السيد راه جارمن وراه أو
الشركة ،معذرة على هاذ أسميتو ،أكثر من  40مليار ديال الدرهم ديال
الديون ،ولكن هذه الشغيلة والعمال غادي تكون عندهم األولوية،
ونحن نتمنى أال نصل إلى هذا األمر.

وبهذه املناسبة ،أحيطكم علما بأنه على املستوى املؤسساتي بالدنا
تتوفر على واحد املؤسسة مهمة هي مؤسسة محمد السادس إلعادة
إدماج السجناء منذ سنة  .2002هذه املؤسسة تعتبر تجربة متميزة في
املحيط ديالنا العربي واإلقليمي ،واللي اآلن مازالت الجهود ديالها تبذلها
منذ أكثر من  14سنة ،ويكفي نشير على أن املنظمات الدولية لإلصالح
الجنائي تعترف بأن هذه التجربة متميزة وفريدة من نوعها على مستوى
الوطن العربي في مجال إعادة اإلدماج.

شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد الوزير.
فريق األصالة واملعاصرة تقدم بسؤال موجه للسيد الوزير املكلف
بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني ،وموضوعه "اإلدماج االجتماعي
للمعتقلين السلفيين املفرج عنهم" .فليتفضل أحدهم مشكورا.

املستشارالسيد عبد اإلاله املهاجري:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،ماذا أعدت الحكومة للمعتقلين
السلفيين املفرج عنهم من أجل تمتيعهم بكل حقوقهم خاصة
االقتصادية واالجتماعية؟
وما هي التدابيرالتي ستقومون بها لإلسراع بإدماج هذه الفئة وتوفير
سبل العيش الكريم لفائدتها؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرللرد على السؤال.

السيد عبد العزيز عماري ،الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان
واملجتمع املدني:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
أوال ،أشكر السيد املستشار املحترم على طرحه هاذ السؤال ،واللي
في الحقيقة هناك أهمية أساسية لهذا املوضوع ديال املواكبة لهذه
الفئة من السجناء املفرج عنهم بعد تمتعهم بالعفو امللكي.
كما أتفق معكم ،السيد املستشار ،على أن جهود اإلدماج ينبغي أن

وفي ظل التوجيهات امللكية ،تعمل هذه املؤسسة ،محمد السادس
إلعادة إدماج السجناء ،على بلورة مبادرات ومشاريع تروم تكريس
ثقافة املواكبة االجتماعية والرعاية الالحقة للسجناء ،بمساعدتهم على
االندماج في سوق الشغل وتحمل مسؤولياتهم واملساهمة في التنمية
االجتماعية واالقتصادية.
بطبيعة الحال ،كاين واحد البرنامج أشرف عليه جاللة امللك على
إطالقه في رمضان  2015لتحقيق االندماج السوسيو منهي لهذه الفئة
من املواطنين.
يمكن نعطيكم بعض املعطيات بالنسبة للفئة اللي ذكرتم ،السيد
املستشار املحترم ،عندنا اللي استفادوا من العفو  190واحد في سنة
 ،2011و 37في سنة .2015
وبشكل عام أعطيكم معطيات رقمية للجهود اللي قامت به هذه
املؤسسة في الفترة ما بين  2014و:2015
 على مستوى التشغيل في املقاوالت ،في املجموع تم تشغيل 1719سجين سابق؛
 فيما يخص التشغيل الذاتي1605 :؛ فيما يخص إنشاء املقاوالت املتوسطة 65 :سجين سابق؛في مجموع السجناء أي استفادت  3389سجين سابق بهذا
الخصوص.
شكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
في إطارالتعقيب ،الكلمة لكم.

املستشارالسيد العربي املحر�شي:
السيد الوزيراملحترم،
في الحقيقة الهدف من طرح هذا السؤال هو نلقاوحل لهاذ اإلشكال.
غير اللي ابغيت نذكر به ،السيد الوزير ،البالد ديالنا والدولة قامت
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بمجهود كبير في املحاربة ديال الجريمة وشتى األنواع ديالها خاصة منها
اإلرهاب والفئة املتطرفة ،وهاذ العمل اللي تتقوم به األجهزة في الحقيقة
كاين مجموعة ديال الجهات معادية والجهات اللي هي مجموعة ديال
الدول اللي تتشهد للمغرب يعني بهاذ املجهود اللي تيقوم به األمن في
املغرب.
لكن ،السيد الوزير ،ابغينا نسولوكم ألنه هاذ املعتقلين السلفيين
اللي كانت وعودات معهم من طرف اللجنة املشتركة على املعتقلين اللي
كان تيقودها األخ املصطفى الرميد وزير العدل حاليا ،واللي كان قدم
وعودات كثيرة في الوقت اللي كان في املعارضة ،والوقت اللي أصبح ال�سي
املصطفى الرميد وزير العدل ،هذاك الوعودات كلها بقات حبرا على
ورق ،بقات حبرا على ورق ،ما تنفذ منها وال �شيء.
ثانيا ،السيد الوزير ،هاذ املعتقلين اللي جزء كبير فيهم من بعد
اإلفراج عنهم اللي بالعفو واللي بطرق كملوا املدد ديالهم ،فيهم اللي
ام�شى لسوريا وكاينة أرقام ،فيهم اللي ام�شى لليبيا ،فيهم اللي ام�شى
للعراق ،تنقولو لو كان الحكومة وفرت لهم الشروط ديال العمل وإعادة
اإلدماج ما كانش هاذ الفئة منهم يعني تم�شي لهاذ املناطق ،خاصة املادة
 23من الدستور تتكلم على إعادة إدماج املعتقلين وإيجاد حلول لهاذ
املعتقلين.
كذلك ،السيد الوزير ،قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم
 175/70اللي تتكلم فهاذ القرار على أن هاذ السجناء خاص توفر لهم
املسكن والشغل وخاصة اللي كانوا عندهم وظائف ولكن فقدوها في
االعتقال ،كان على الحكومة باش توجد لهم الشروط والظروف باش
يلقاو حلول.
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تكلمت معك مؤسساتيا ،كنت نبقاو مؤسساتيا...

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،من فضلك.
فريق االتحاد املغربي للشغل تقدم بسؤال موجه للسيد الوزير
املكلف بالوظيفة العمومية ،وموضوعه "تسوية امللف املطلبي لهيئة
املتصرفين املشتركين في الوزارات" ،فلتتفضل أحدكن.

املستشارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات املستشارات املحترمات،
السادة املستشارون املحترمون،
السيد الوزير،
عالقة بتداعيات السياسة الحكومية األحادية في معالجة امللف
املطلبي لهيئة املتصرفين الرامي إلى املطالبة بإقرار نظام أسا�سي عادل
ومنصف.
نسائلكم ،السيد الوزير ،عن مآل تسوية ملف هذه الفئة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

ابغينا الجواب ديالكم ،السيد الوزير ،أشنو هي الحلول باإلضافة
للحلول اللي تكلمتو عليها؟

السيد محمد مبديع ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة،
املكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة:

السيد رئيس الجلسة:

بسم هللا الرحمن الرحيم.
أشكر السيدة املستشارة من اإلتحاد املغربي للشغل على هذا
السؤال.

شكرا السيد املستشاراملحترم.
والكلمة للسيد الوزيرفي إطارالتعقيب على التعقيب.

السيد الوزيراملكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني:
في الحقيقة هاذ املوضوع ينبغي أنه ما يكونش فيه هاذ النوع ديال
النقاش ،ألن تذاكرت معك في إطار مؤسسة اسميتها مؤسسة محمد
السادس ،كان يمكن تكتفي بهاذ املعطيات.
ولكن ،بالتعقيب ديالك ،السيد املستشار املحترم ،نقول ينبغي أن
يكون انسجام في السلوك السيا�سي ،في الوقت اللي كتحدثوعلى موضوع
السلفيين تيكون التوجه بنعت التطرف إلذاعة محمد السادس،
كيكون نقاش اللي مع كامل األسف ما كيخليش ..كتكلموا على محاربة
اإلسالميين ،كتتكلم على املوضوع ديال الكيف ،ينبغي أن يكون ..أنا

كنذكركم أن الحكومة واعية بالدور اللي كتلعبو هيئات املتصرفين،
اللي كتكون تقريبا من  33.000متصرف ،فيها قرابة  28.000في اإلدارات
العمومية وتقريبا  6000في الجماعات املحلية.
واعون كذلك بالوضعية ديال هاذ الهيئة وباملطالب ديالها ،وهاذ
الوضعية هي نتيجة لنظام مبني على الفئوية وكثرة األنظمة األساسية
وعدم التجانس ديالها ،وتفاوت في اآلليات وفي مضامين ديال التدبير
ديال املساراملنهي ديالها.
نحن اآلن بصدد تجميع األنظمة لبناء نظام واحد مبني على الوظيفة
في إطار إعداد املشروع الذي جاء في موضوع سؤالكم ،ونحرص على
اعتماد مقاربة شمولية ملعالجة هذه املطالب وهيئات أخرى كذلك في
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إطار املراجعة الشاملة للنظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية الذي
هو اآلن في نقاش أخيرعلى مستوى األمانة العامة للحكومة.
وقد سبق لي أن استقبلت وفدا عن ممثلي هذه الهيئة وعبرت
شخصيا عن تفهمي لبعض مطالبهم ،وباملناسبة فهذه النقطة هي
موضوع من النقط التي تدرج في جدول أعمال النقاش ديال الحوار
االجتماعي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لك في إطارالتعقيب.

املستشارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي:
شكرا السيد الوزيرعلى اإلجابة ديالكم.
السيد الوزير،
نرى أن الوزارة املكلفة واملسؤولة قد نهجت سياسة إقصائية لحد
اآلن وال تشاركية في التعامل مع ملف املتصرفين ،منافية بذلك كل
مقتضيات دستور  ،2011فقد غيبت وبشكل جلي الدور الهام الذي يلعبه
املتصرفون واملتصرفات في تطوير العمل الوظيفي لإلدارة العمومية،
كونهم يشكلون إحدى الركائز املهمة واألساسية في مختلف القطاعات
الوزارية والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية والغرف املهنية.
فهذه الفئة تعاني حيفا كبيرا ،سواء فهي األبطأ في الترقية واألقل في
األجرواألسوأ من حيث الوضع االعتباري ،مقارنة مع األطرالتي لها نفس
التكوين ونفس الشواهد ونفس املهام داخل اإلدارة.
أما فيما يتعلق بإضافة درجة جديدة ،لألسف املفروض أنها تكون
تحصيل حاصل ،ولكن لحد اآلن الزالت حبرا على ورق.
إننا ،في االتحاد املغربي للشغل ،نطالب بالتسريع بإخراج نظام
أسا�سي عادل ومنصف للمتصرفين والذي يجب أن يعتمد املبادئ
األساسية التالية:
 عدالة أجرية ووظيفية؛ تحصين إطاراملتصرف؛ تمكين املتصرف من التموقع كفاعل أسا�سي في الرفع من مردوديةاملرفق العمومي من خالل تنفيذه للسياسات العمومية ،كالتخطيط
والبرمجة والتأطير ،كما تنص على ذلك املادة الثالثة من النظام األسا�سي
الصادرفي  2010وبشكل انفرادي من طرف الحكومة.
السيد الوزير،
في كثير من الحاالت قد صرحتم بعدم إمكانية إصالح أو حل مشكل
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الفئة بتبرير بنقص االعتمادات املالية ،وهو كيل بمكيالين بين فئة
املوظفين ،بحيث تمت تسوية العديد من امللفات دون الحديث عن
اإلكراه املادي ،كاملنتدبون القضائيون واملهندسون.
كما أن هذه املقاربة الرقمية للحكومة ال تنم عن بعد تنموي حقيقي،
بل رؤية ضيقة من شأنها أن تعيق الرفع من مردودية املرفق العمومي.
السيد الوزير،
إن تسوية هذا امللف ،وكما ذكرتم ،أنها ستأتي في إطار شمولي
للوظيفة العمومية ،نعتبره تهربا ورفضا إليجاد حل فعلي لهذه اإلشكالية
بالنسبة لهذه الفئة.
كما أنكم ،السيد الوزير ،تعاملتم بشكل سلبي مع الخطوات التي
قامت بها النقابة الوطنية للمتصرفين املنضوية تحت لواء االتحاد
املغربي للشغل ،فقد سبق أن سلمتكم هذه النقابة نسخة من امللف
املطلبي في  16مارس  ،2015كما وجهت لكم رسالتين لطلب عقد لقاء،
إال أننا نسجل وبكل أسف غياب إرادة سياسية حقيقية لتسوية هذا
امللف.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السيد الوزير ،الكلمة لكم في إطارالرد على التعقيب.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة ،املكلف بالوظيفة
العمومية وتحديث اإلدارة:
السيدة املستشارة املحترمة،
بكل تقدير ،أنا اعترفت لكم بالدور ديال هاذ الهيئة كوزير للوظيفة
العمومية وكرئيس لجماعة ترابية وأتعامل معهم وأقدر دورهم وكذلك
يعني ما يقومون به من مسؤوليات.
اآلن ،هناك نقاش ،هناك مدارسة ،هناك اهتمام لهذا امللف ،وكما
قلت لك أنا استقبلتهم وتذاكرت معهم وتفهمت الوضعية ديالهم.
احنا اآلن في إطار هاذ القضية ديال الحوار االجتماعي ،من بين
النقط اللي تنذاكرو عليها الدرجة الجديدة ،احنا النقاش كاين إلى
امشينا مباشرة ،وحلينا اإلشكالية بنظام أسا�سي خاص بهذه الهيئة،
سنكرس مبدأ الفئوية من جديد ،ألن هناك فئات أخرى متضررة من
هذا الوضع.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،أشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة.
وننتقل إلى السؤال املوجه إلى السيد الوزير املكلف بالنقل،

الجريدة الرسمية للبرملان

عدد 2 - 18ابعش 2عش 9(22ويام 9ام )9

وموضوعه "التأخراملتكرر للقطارات عن مواعيدها".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من املجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال ،تفضلي.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
تعرف العديد من القطارات تأخرات متكررة مما يتسبب في متاعب
للمواطنين ويلحق بمصالحهم أضرارا كبيرة.
لذا ،نسائلكم ،السيد الوزير ،عن اإلجراءات التي تعتزمون اتخاذها
للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت عادة وليست استثناء ،واحتراما
للمواطنين وحفاظا على مصالحهم؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
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ثم أيضا التثنية ديال مراكش-سطات حتى هي فهاذ اإلطار تتجعلنا
على أننا نوقفو على األقل قطار وال قطارين يتأخر باش يدوزو اآلخرين،
وهاذ اإلشكال هو مطروح ،باإلضافة إلى اإلشكال ديال عموم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
( )les week-endوالعطل واملناسبات اللي تنوصلو لعدد ديال 140.000
مسافريوميا ،القدرة اإلستيعابية ما كايناش لهاذ العدد.
ثم كاين بعض األعمال التخريبية التي تساهم ،من سرقة أسالك،
وإلى آخره ،ورمي بالحجارة والرشق اللي حتى هو تيعطينا حوالي %10
ديال التأخرات ،كيكون جاي من هاذ العمليات.
وبالتالي نحن واعون كل الوعي بأن هاذ الظاهرة ما خصهاش تبقى،
خصنا نقلصو منها ،وكاين برنامج خالل السنة اللي مضات اللي قام به
املكتب الوطني على هذا األساس ،لكن الزال هناك عمل ألننا تنقومو
بالصيانة وباألوراش الهيكلية وتنتصورو على أنه هاذ املشكل ما يمكن
يتجاوز في العمق ديالو الهيكلي إال من بعد واحد السنة ونصف تقريبا،
ملي ما غتبقاش هاذ األعمال ديال الصيانة وديال األوراش املهيكلة
الكبيرة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد محمد نجيب بوليف ،الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجيستيك ،املكلف بالنقل:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيدة املستشارة.
بالفعل ،الظاهرة ديال التأخراملتكرر للقطارات تتبقى ظاهرة.
لكن ،على عكس ما تفضلت به ،ما�شي هي ظاهرة اللي هي مستمرة
وعبث ،بقدر ما هي ظاهرة استثنائية ،ألن األرقام اللي هي متوفرة من
طرف الذين يقومون على إحصاء جميع القطارات 1500 ،اللي تيتحركوا
عندهم اإلحصائيات فيه.
فإذن هاذي ظاهرة تتمثل بين  20و ،%25هي غير مقبولة وال يمكن
أن نبررها ،هذا ما تيعنيش على أننا ملي تنعطيو هاذ الرقم وتنقولو هي
ما�شي ،ال ،راه ما مزيانش ذاك ال�شي وتنحرصو على أننا نقلصو منه ما
أمكن 3 ،ديال الظواهررئيسية ،وال أسباب رئيسية:
أوال ،ما نقوم به حاليا وخالل هاذ السنتين من صيانة ومن أوراش
هيكلية ،وخاصة أنتما تتعرفو ،ملا تنديرو التثليت دابا ديال ()l’axe
الدار البيضاء -القنيطرة باش يدوز ( )TGV8ذاك ال�شي تياخد الوقت
وتيضطر على أنه مادام عندنا غير جوج ديال السكات هاذ التثليث هو
اللي غيساعد باش نوسعو الطريق.
Train à Grande Vitesse
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شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة لك أو ألحد أعضاء املجموعة.

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
شكرا السيد الرئيس.
السادة املستشارين،
السيدات املستشارات،
في الحقيقة ،اآلن مجموعة ديال الدول وكل الدول اللي باغية تتقدم
كتدير مجهودات كبيرة باش الناس تتخلى على النقل الفردي وتولي
كتستعمل النقل الجماعي ،وعلى رأسه التنقل بالقطار ،ألنه أوال فيه
املعطى ديال البيئة ،فيه األمن ،فيه كذلك الراحة ديال الناس اللي
كيختارو هاذ األساليب ديال النقل.
بالنسبة لنا ،السيد الوزير ،راه ذاك النسبة اللي اعطيتينا كيظهرلي
بأن ما�شي هي هذيك ،واقيال ما كتركبوش في القطار ،ما كتستعملوهش،
احنا كنستعملو القطار ،راه كاين مشكل كبير وخصوصا بالنسبة
للموظفين ،ألنه كاين هناك مجموعة ديال املوظفين وديال املستخدمين،
سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص ،اللي كيستعملوا القطار
وكيوصلوا للعمل ديالهم متأخرين ،وهذا عندو واحد االنعكاس على
املردودية ديالهم ،وكذلك عندو انعكاس على العطاء ديالهم وعلى
الترقية ديالهم وعلى الوضع النف�سي ديالهم ،هذه من جهة.
من جهة أخرى ،هناك كذلك املشكل ديال االقتصاد املغربي ،ألنه في
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الوقت اللي كيجي واحد املستثمر ،وكيبقى كيشوف ذاك الوتيرة اللي فيها
تأخير ديال القطار ،فهذا كيضر باملصالح ديالو ،وفي نظركم ،السيد
الوزير ،واش هذا غادي يمكن لو يجلس ويستثمرفي البالد؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
راه من فضلك راه دزتي ل ـ .44

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
السيد الوزير،
هناك قلنا مشكل ديال السياحة كذلك ،واحنا عندنا مخطط ديال
السياحة باش نوصلو ما عرفت شحال عدد ديال السياح.
في الدول األخرى إذا كان تأخير ديال القطار فكتكون هناك جزاءات
اللي تؤدى للمستعملين لهاذ وسائل النقل .أنا كيظهر لي لو كانت
الجزاءات في املغرب كون راه الصندوق ديال املكتب الوطني للسكك
الحديدية خوا غيرمع املواطنين.

السيد رئيس الجلسة:
من فضلك.
الكلمة للسيد الوزير.
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تأخر ،أنا ما يمكنش نبرر التأخر ،وبالتالي قلت هي ظاهرة.
لكن األرقام هذا ال�شي عندنا ،ويمكن نعطيوك اللوائح ديال
القطارات كلها ،وأجي واحسبي ذاك ال�شي وشوا في النسبة اللي ..هاذ
ال�شي ما يمكنش نعطيو فيه أرقام مغلوطة وما يمكنش نكذبو.
لكن ،فيما يتعلق باالقتصاد وباالستثمار ،أنا نقول لك األرقام
واللي ما�شي الحكومة اللي دارتها ،حتى إذا كنت كتشكي في األرقام ديال
( ،)l’ONCF9األرقام هو التقرير دابا وصل األخراني ،كيهضر على البنيات
التحتية السككية.
اسمعي ،السيدة املستشارة املحترمة ،املغرب صنف األول على
الصعيد اإلفريقي في البنيات التحتية السككية ،وصنف  55عامليا،
بمعنى أننا في العالم هبطنا للربع األول من حيث التصنيف ديال البنيات
التحتية السككية ،واحنا األوائل في إفريقيا.
سبقنا جميع الدول من حيث البنيات التحتية ،بمعنى أنه في هذا
املجال ما غاديش يكون عندوأثرعلى االستثمارإن شاء هللا وال االقتصاد.
أنا معك ( )le retardما خصوش يبقى ،هاذ ال�شي مازال على الجبين
ديالنا ما مزيانش ،خاصنا نديرو جهدنا ،أنا معك وما يمكنش نقول
العكس ،ونتمناو على أنه ملي نكملو هاذ األشغال ديال الصيانة وهاذ
األوراش املهيكلة ديال التثليث وديال التثنية نوصلو واحد املستوى اللي
هو معقول جدا ديال التأخر.

هللا ير�ضي عليك ،دوزنا الجلسة مزيانة ،هللا ير�ضي عليك.

السيد رئيس الجلسة:

السيد الوزيرفيما تبقى لكم من الوقت إذا أردتم ذلك.

شكرا.
بهذا السؤال األخيرنكون قد أنهينا جدول أعمالنا لهذه الجلسة.

السيد الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
املكلف بالنقل:
شكرا السيد الرئيس.
فيما يتعلق ببعض النتائج اللي تكلمت عليها السيدة املستشارة على
الواقع ديال األشخاص وعلى االقتصاد ،وال ..ما تنجادلهاش ،ألنه أي

فشكرا للجميع.
ورفعت الجلسة.
Office National des Chemins de Fer

9

