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يف مداخلة األخت بلقساوي باسم الفريق الحركي خالل مناقشة مشروع قانون رقم  74.16يتعلق بالتعاونيات

ضرورة االهتمام بالتكوين واملواكبة حلاملي املشاريع في القطاع
الربملان صليحة بجراف

دعت األخت حكيمة بلقساوي ( عضو الفريق
احلركي مبجلس النواب) ،احلكومة إلى ضرورة
االهتمام بالتكوين واملواكبة حلاملي املشاريع
في قطاع التعاونيات..
وبعد أن أشادت األخت بلقساوي في مداخلة
باسم الفريق احلركي حول مشروع قانون رقم
 74.16يتعلق بتغيير القانون رقم  112.12املتعلق
بالتعاونيات ،والذي نص في مقتضياته على
سجل عمومي خاص بالتعاونيات ،أكدت على
ايالء املزيد من التبسيط على مستوى مسطرة
التأسيس ودعم احلكامة اجليدة داخل التعاونية،
وإرس��اء قواعد هيكلة جديدة وحتسني كفاءة
أجهزة التعاونيات ،تلبية لالنتظارات امللحة
لكافة العاملني بالقطاع التعاوني والراغبني في
التأطير داخ��ل املقاوالت التعاونية من حاملي

املشاريع ،واعتماد آليات قانونية فعالة تساعد
التعاونيات على حتقيق أغراضها والرفع من
مردوديتها وتأهيلها لتصبح مقاوالت مهيكلة
قادرة على خوض غمار املنافسة.
وأبرزت أن الفريق احلركي يعتبر أن االقتصاد
التضامني وال�ق�ط��اع ال�ت�ع��اون��ي ال ميكنه أن
يتقوى ويكون ذا قيمة مضافة إال بتكثيف نسيج
الشراكات سواء مع اجلماعات أو اجلمعيات أو
مختلف املؤسسات ،والسيما اجلامعات التي
نعتبر انفتاح القطاع التعاوني عليها فرصة
لالرتقاء بهذه التعاونيات إلى املستوى الذي
يجعلها شريكا حقيقيا في التنمية.
وقالت املتدخلة «يجب االهتمام أكثر باملجال
التعاوني وإب ��راز دوره س��واء على مستوى
االق�ت�ص��اد االج�ت�م��اع��ي أو التضامني خاصة

بالعالم القروي واملناطق اجلبلية ،و التعريف
ب��امل �ك �ت �س �ب��ات ال �ت��ي ح�ق�ق�ت�ه��ا التعاونيات،
والتحسيس ب��اإلك��راه��ات وال �ت �ح��دي��ات التي
تعترضها ،ع�ل�اوة ع �ل��ى حتسيس الفاعلني
ف��ي ال �ق �ط��اع ال �ت �ع��اون��ي ب�ت�ح��دي��د التوجهات
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ع��ام��ة لتأهيل التعاونيات
والنهوض بالقطاع التعاوني بجميع اجلهات،
عبر القيام بدراسات لتحديد مؤهالت كل مجال
ترابي وإبراز مكامن النجاح واإلخفاق في تدبير
الشأن التعاوني».
وأش� ��ارت امل�ت��دخ�ل��ة إل��ى أن جت��وي��د القطاع
رهني بإضفاء شفافية أكبر على طرق اشتغال
ال �ت �ع��اون �ي��ات وم� ��ن خ �ل�ال ت�س�ه�ي��ل مسطرة
ال�ت��أس�ي��س ،وت��وس�ي��ع قاعدتها حتى ال يبقى
نشاطها مرتكزا على مجاالت معينة.

مجلس النواب ميرر مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون املتعلق بالتعاونيات
ص��ادق مجلس ال��ن��واب ،مساء االثنني،
باإلجماع ،على مشروع قانون رقم 74.16
يتعلق بتغيير ال��ق��ان��ون رق���م 112.12
املتعلق بالتعاونيات ،وباألغلبية على
مشروع القانون املتعلق بإحداث الوكالة
الوطنية للسالمة الطرقية.
وف��ي معرض تقدميها ملشروع القانون
رقم  112.12املتعلق بالتعاونيات ،قالت

رأي استشاري
للمجلس الوطني
لحقوق اإلنسان

كاتبة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية
واالق��ت��ص��اد االجتماعي ،السيدة جميلة
امل��ص��ل��ي ،إن ه���ذا ال��ن��ص س��ي��س��اه��م في
إع���ادة هيكلة القطاع التعاوني وإعادة
االع��ت��ب��ار للمقاولة ال��ت��ع��اون��ي��ة ،مسجلة
أن م��ش��روع ال��ق��ان��ون ي���روم احل��ف��اظ على
ممتلكات وأصول التعاونيات واالحتادات
املعنية وإعطائها الفرصة من أجل تسوية

مشروع القانون املتعلق باختصاصات رئاسة
النيابة العامة يعزز استقالل القضاء ككل

اع��ت��ب��ر امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي حل��ق��وق اإلن��س��ان أن
مشروع القانون رقم  33.17املتعلق باختصاصات
رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها يعد من
متطلبات خ��ي��ار استقاللية النيابة ال��ع��ام��ة عن
السلطة احلكومية املكلفة بالعدل ،ويعزز استقالل
القضاء ككل انسجاما مع روح دستور فاحت يوليوز
ومتنه.
وأكد املجلس في رأي استشاري أصدره بناء على
طلب إب��داء ال��رأي املوجه من ل��دن رئيس مجلس
النواب يوم  18يوليوز اجلاري بخصوص مشروع
القانون رق��م  33.17املتعلق بنقل اختصاصات
السلطة احلكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة
العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة،
أن أهمية هذا املشروع تكمن في أنه يتعلق بالنظام
التسلسلي للنيابة العامة التي يخول لها القانون
مهمة السهر ،باسم املجتمع والصالح العام ،على
تطبيق القانون كلما مت خرقه ،مع مراعاة حقوق
األف���راد وحرياتهم وف��ي ذات ال��وق��ت مستلزمات
الفعالية الضرورية للعدالة اجلنائية.
والحظ املجلس أن مشروع القانون متالئم على
العموم مع آراء املجلس االستشاري لقضاة النيابة
العامة األورب��ي�ين ،التابع ملجلس أورب��ا وخاصة
اآلراء املتعلقة بالرأي الصادر حتت عنوان «جودة
وفعالية قضاة النيابة العامة مبا في ذلك مجال
محاربة اإلره��اب واجلرمية اخلطيرة واملنظمة»،
وال��رأي الصادر حتت عنوان «القواعد واملبادئ
األوربية املتعلقة بقضاة النيابة العامة» ،والرأي
ال���ص���ادر حت��ت ع��ن��وان «ت��دب��ي��ر وس��ائ��ل النيابة
العامة».
وم����ن ح��ي��ث م��ح��ت��وي��ات ه����ذا امل����ش����روع ،الحظ
املجلس أن��ه يتضمن عشر م��واد ،وأن��ه يخصص
لألحكام العامة املادة األولى املتكونة من فقرتني،
والخ��ت��ص��اص��ات رئ��اس��ة النيابة العامة املادتني
الثانية والثالثة ،ولتنظيم رئاسة النيابة العامة
أرب���ع م���واد ه��ي امل����واد م��ن  4إل���ى  7ولألحكام
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وضعيتها جت��اه ه��ذا القانون ف��ي آجال
وظروف مالئمة ،وكذا تيسير سبل إجناز
هذه العملية ،موضحة أنه سيتم مبقتضاه
متديد آج��ال م�لاءم��ة األنظمة األساسية
للتعاونيات واالحتادات املذكورة إلى غاية
 31دجنبر .2019
وأش��ارت إلى أن ال��وزارة ومكتب تنمية
ال��ت��ع��اون ق��د واك��ب��ا تنزيل ال��ق��ان��ون رقم

 112.12املتعلق بالتعاونيات ،من خالل
تنظيم لقاءات جهوية للتعريف مبقتضياته
اجل��دي��دة ،مشددة على مواصلة الوزارة
عملها في ه��ذا الشأن ،في إط��ار ورشات
ع��م��ل ل��ف��ائ��دة ال��ت��ع��اون��ي��ات واجلمعيات
وحاملي املشاريع في باقي املناطق التي
لم تشملها هذه اللقاءات.
ويهدف مشروع القانون رقم  74.16إلى

اخلتامية ث�لاث م��واد ه��ي امل���واد م��ن  8إل��ى ،10
دون وض��ع عناوين أو تبويب لهذه احملتويات،
معتبرا أن ذل��ك ي��دل على ن��وع م��ن ال��ت��وازن بني
اجل��وان��ب ال��ت��ي تغطيها احمل��ت��وي��ات ليعبر في
ذات اآلن على اقتضاب النص وعدم تبويبه ،مما
يدعو إلى التساؤل عن مدى تغطية هذا املشروع
جلميع اجلوانب املتعلقة باستقالل النيابة العامة
عن وزارة العدل ونقل االختصاصات من الثانية
إلى األولى وتنظيم النيابة العامة مبا يستجيب
ملستلزمات هذه االستقاللية دون إخ�لال بشروط
الفعالية واملوضوعية واحلكامة اجليدة وقواعد
الشفافية وربط املسؤولية باحملاسبة.
واعتبر أن��ه رمب��ا ك��ان من املستحسن أن يعتبر
املشروع مناسبة لتحديد طبيعة استقالل النيابة
العامة ونطاقه وم��داه ،ولتضمني بعض القواعد
العامة املرتبطة ب��دور النيابة العامة م��ن قبيل
مبادئ املوضوعية واإلنصاف والشفافية املرتبطة
ب��دور النيابة العامة؛ والتزام السهر على توفير
احلماية التي يضمنها الدستور والقوانني ذات
ال��ص��ل��ة للمشتبه ف��ي��ه��م وال��ش��ه��ود والضحايا؛
وإخ��ض��اع ك��ل توجيه ذي ط��اب��ع ع��ام ص���ادر عن
رئاسة النيابة العامة لشرط الكتابية وللنشر وفق
إجراءات محددة؛ وربط األمر بإجراء املتابعة في
قضية خاصة بضمانات الشفافية واإلنصاف.
ووعيا منه بكون مشروع القانون ينظم ،باألساس،
اجل��وان��ب اإلداري���ة املتعلقة باستقاللية النيابة
العامة ،أوصى املجلس الوطني حلقوق اإلنسان
مبراجعة امل��ادة  51من قانون املسطرة اجلنائية
مبا ينسجم مع اختيار استقاللية النيابة العامة.
وأض����اف أن امل����ادة ال��ث��ان��ي��ة ت��ت��ط��رق للمجاالت
واالختصاصات التي يحل فيها الوكيل العام للملك
لدى محكمة النقض محل وزير العدل ،ومبا أن هذه
املجاالت تشمل بصفة أساسية إصدار التعليمات
والتوجيهات إلى أعضاء النيابة العامة ،فإنه من
احملبذ النص صراحة على أن له احلق في تبليغ ما
يصل إلى علمه من مخالفات للقانون اجلنائي إليهم
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مع أمرهم مبتابعة مرتكبيها ،دون أن ميتد هذا
احلق إلى األمر بعدم إجراء األبحاث واملالحقات
القضائية بشأن اجلرائم ،وفقا ملا هو منصوص
عليه من التزامات وواجبات في توصية مجلس
أوربا رقم  19بشأن دور النيابة العامة في العدالة
اجلنائية.
وأبرز أن املادة الرابعة تنص على أن الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض يعد قرارا تؤشر عليه
السلطة احلكومية املكلفة باملالية ،يحدد مبوجبه
اختصاصات البنيات اإلداري��ة واملالية والتقنية
ال��ت��ي يحدثها مل��س��اع��دت��ه ،وأن امل���واد  4و 5و6
تتحدث عن رصد اعتمادات مالية وعن كون الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض آم��را بالصرف،
مم��ا يقتضي توضيح آل��ي��ات املراقبة القانونية
لعمل الوكيل ال��ع��ام للملك ل��دى محكمة النقض
بوصفه رئيسا للنيابة العامة متمتعا بصالحية
األمر بصرف االعتمادات.
وس��ج��ل أن امل���ادة التاسعة م��ن امل��ش��روع تنص
ع��ل��ى ن��ق��ل ملكية األرش���ي���ف وال��وث��ائ��ق املتعلقة
ب��اخ��ت��ص��اص��ات ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة امل���وج���ودة لدى
السلطة احلكومية املكلفة ب��ال��ع��دل إل��ى رئاسة
النيابة العامة ،كما أن النص ال يتحدث عن نقل
األرشيف بل عن نقل ملكية األرشيف ،مما يقتضي،
من وجهة نظر املجلس ،تدقيق النقطتني املتعلقتني
بالنقل الفيزيائي لألرشيف من جهة ،ونقل ملكيته
إلى رئاسة النيابة العامة من جهة ثانية.
وتابع أن هذا الرأي يأتي بناء ،باخلصوص ،على
النظام الداخلي ملجلس النواب ،والظهير الشريف
بإحداث املجلس الوطني حلقوق اإلنسان ،ومذكرة
التفاهم ب�ين مجلس ال��ن��واب واملجلس الوطني
حلقوق اإلن��س��ان ،وبناء على الدستور ،والسيما
التصدير ومقتضيات الباب السابع منه واملتعلق
بالسلطة القضائية ،وكذا املالحظات العامة للجنة
الفرعية املعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق
ال��دول��ي��ة للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية
حقوق اإلنسان.
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متكني ح��وال��ي  12أل��ف تعاونية تزاول
أنشطتها في مختلف القطاعات اإلنتاجية
واخلدماتية ،من اخلضوع ألحكام القانون
رق��م  ،112-12وذل���ك مبنح التعاونيات
واحت��ادات��ه��ا ،املؤسسة قبل دخوله حيز
التنفيذ ،املدة الكافية قصد مالءمة أنظمتها
األساسية مع املقتضيات اجل��دي��دة لهذا
القانون.

من أجل محاربة التهابات الكبد الفريوسية

بلورة استراتيجية وطنية جديدة شاملة
ومخطط عمل لفترة ما بني 2021-2017

أفادت وزارة الصحة أنها بلورت استراتيجية وطنية جديدة شاملة ومخطط
عمل لفترة ما بني  2021-2017من أجل محاربة التهابات الكبد الفيروسية ،فضال
عن أنها بصدد إعطاء االنطالقة لبرنامج وطني جديد للقضاء على التهاب الكبد
"س" .وأوضح بالغ للوزارة ،أن محاور هذا البرنامج الوطني اجلديد الرامي إلى
القضاء على التهاب الكبد "س" ،ترتكز على خمس دعامات تهم توفير اختبارات
الكشف والتشخيص لداء التهاب الكبد من النوع " س" ،ومعاجلة املصابني بداء
التهاب الكبد من النوع "س" ،والوقاية من العدوى ،واحلكامة والشراكة ،وتوفر
املعلومات االستراتيجية حول التهابات الكبد الفيروسية ،مؤكدا أن الوزارة
أدرجت التهابات الكبد الفيروسية ضمن أولوياتها.
وسجل أن نسبة املصابني بالفيروس الكبدي "س" تقدر ب  1,2باملائة باملغرب،
في حني أن نسبة املصابني الفيروس الكبدي "ب" تبلغ  2,5في املائة.
وأوضح أن هذه النسبة قد تكون عالية بالنسبة للشرائح األكثر عرضة للخطر
من قبيل مدمني املخدرات وحاملي األم��راض املنقولة جنسيا ومرضى الفشل
الكلوي اخلاضعني للغسل ،مضيفة أن التهابات الكبد الفيروسية "ب" و"س" تعد
من األمراض املعدية التي تتسبب في التهابات حادة و مزمنة قد تؤدي أحيانا
إلى تليف وسرطان الكبد.
ويخلد العالم في  28يوليوز من كل سنة اليوم العاملي لاللتهاب الكبدي ،الذي
يحتفى به هذه السنة حتت شعار " القضاء على التهاب الكبد الفيروسي " ،وذلك
من أجل حتسيس املواطنني بخطورة املرض والتعريف بسبل الوقاية والعالج
منه.
وذكر البالغ أن املغرب يحتفل على غرار باقي دول العالم بهذا اليوم في إطار
رؤي��ة حتت شعار "مغرب ب��دون التهاب الكبد الفيروسي "س" ،مبرزا أن وزارة
الصحة شرعت في تنفيذ هذه الرؤية من خالل التصنيع احمللي ألدوية جنيسة
مضادة للفيروس "س" ذات مفعول مباشر (السوفوسبوفير والداكلطاسفير).
وأضاف أنه يتم تسويق هذه األدوية بأسعار جد مناسبة ( 100مرة أقل من سعر
الدواء األصلي) ،مسجال أن ذلك من شأنه أن يسهل الولوج للعالج ويفسح املجال
للقضاء على داء التهاب الكبد الفيروسي "س" باململكة في أفق .2030
وتقدر منظمة الصحة العاملية ،حسب البالغ ،عدد املصابني بالفيروس الكبدي
"ب" و "س" ب 500مليون حالة في جميع أنحاء العالم ،مشيرا إلى أن االلتهاب
الكبدي من النوع "ب" و "س" يتسبب في حدوث وفيات يزيد عددها على الوفيات
الناجمة عن فيروسات اإليدز و املالريا والسل مجتمعة.

التحرير:
05.37.76.86.20
05.37.76.86.77
فاكس:
05.37.76.63.83

السحب مطابع
الهاتف:
05.37.70.65.57

عضو في

توزيع
2015

