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محضرالجلسة السابعة عشرة بعد املائة

التاريخ :الثالثاء  04صفر 24( 1439أكتوبر 2017ه).
الرئاسة :السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب ،والسيد عبد
الحكيم بن شماش رئيس مجلس املستشارين.
التوقيت :ثالث وأربعون دقيقة ،إبتداء من الساعة الخامسة مساء
والدقيقة الواحدة والثالثين.
جدول األعمال :جلسة مشتركة لإلستماع لعرض السيد وزيراإلقتصاد
واملالية حول مشروع القانون املالي رقم  68.17لسنة .2018
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علينا مسؤولية مشتركة حول مدى انخراطنا الفعلي والناجع في تدبير
وكيفية قيادة هذا اإلصالح ،على النحو الذي يحقق التنمية بمفهومها
الشامل ببالدنا ويعزز مبادئ الحكامة وربط املسؤولية باملحاسبة.
ويسعدني باملناسبة ،أن أجدد استحضار مضامين النظام الداخلي
الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرا ،والذي أطر في أبواب ومواد
متعددة كيفيات تفعيل القانون التنظيمي للمالية ،وأفرد مقتضيات
إجرائية لتنظيم املناقشة العامة والتفصيلية بلجنة املالية ،كما في
باقي اللجن الدائمة ،وهي املقتضيات التي تعززت بإصدار دليل عملي
لالستعمال.
الكلمة اآلن للسيد وزيراالقتصاد واملالية ،فليتفضل مشكورا.

السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيد رئيس الحكومة،
السيد رئيس مجلس املستشارين،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة البرملانيين،
طبقا ملقتضيات الفصل  68من الدستور ،نخصص جلسة اليوم
لإلستماع لعرض السيد وزير اإلقتصاد واملالية حول مشروع القانون
املالي رقم  68.17لسنة  ،2018وكما تعلمون فإن هاذ املشروع يأتي بعد
سنتين ونصف من إقرارالقانون التنظيمي للمالية ،حيث يندرج في إطار
التفعيل املتدرج ملقتضياته املتقدمة والتي أتاحت وستتيح إمكانيات
واسعة للبرملانيين في املساهمة الفعلية في صناعة القرار املالي ،سواء في
مرحلة اإلعداد أو مرحلة املناقشة أو مرحلة التنفيذ لقوانين املالية.
لقد دشن القانون التنظيمي للمالية مفهوما جديدا يقوم أساسا
على اإلنتقال بين التدبيربمنطق الوسائل إلى التدبيربمنطق النتائج ،إن
هذه املقاربة تقوم على إرساء نظام عقالني يرتكز على تحديد األهداف
والوظائف ،عبر اعتماد أسلوب التقييم في مجال التدبير املالي القائم
على مبدأ الالتركيز في تدبير امليزانية العامة وترسيخ البعد الجهوي في
مجال اإلستثمار والعدالة املجالية ،مما يفتح الباب لثقافة جديدة
قائمة على استهداف تحسين عيش املواطنـيـن.
إن من بين أهم اإلصالحات التي سيتم تنزيلها سنة  2018اعتماد
البرنامج كإطار يتضمن مجموعة من املشاريع التي يعتزم كل قطاع
وزاري تحقيقها ،مقرونة بمجموعة من املؤشرات التي تسمح بقياس
النتائج املحققة ،بما يكفل نجاعة التدبير العمومي وفعالية الخدمات
العمومية ،ويمكن بالتالي من تقديم الحساب وتقييم السياسات
العمومية.
إن اإلصالحات املهيكلة التي جاء بها القانون التنظيمي للمالية تطرح

السيد محمد بوسعيد ،وزيراالقتصاد واملالية:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين
وآله وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس مجلس النواب املحترم،
السيد رئيس مجلس املستشارين املحترم،
السيد رئيس الحكومة املحترم،
السيد وزيرالدولة املحترم،
السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة،
السيدات والسادة البرملانيون املحترمون،
يشرفني أن أتقدم أمام مجلسيكم املوقرين لتقديم مشروع قانون
املالية لسنة  ،2018ولكن بداية البد لي أن أشكر السيد رئيس مجلس
النواب املحترم الذي ذكرنا بأن املشروع واإلصالح األسا�سي والكبير
والجذري للقانون التنظيمي لقوانين املالية والذي بدأ تنزيله منذ سنتين
ونصف ،يؤطر بشكل عملي وشكل ناجح تحضير وإعداد واملناقشة
والتصويت على قوانين املالية ،وهو يعتبرمكسبا كبيرا جدا لبالدنا.
لكن قبل الشروع في بسط مضامين هذا املشروع ،البد أن نقف
عند الرسائل املتعددة والوجيهة التي جاءت في الخطابين امللكيين
الساميين لعيد العرش املجيد وافتتاح السنة التشريعية ،فالوقفة
النقدية التي قام بها جاللة امللك حفظه هللا ملدى قدرة نموذجنا
التنموي على االستجابة للمطالب امللحة واملتزايدة للمواطنين ،يسائلنا
جميعا حكومة وبرملانا ومجالس ترابية وكل املؤسسات والهيئات املعنية
وجميع القوى الحية بالبالد ،من أجل االنكباب الجماعي بكل مسؤولية
ووطنية صادقة على بلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج كفيلة بإعطائه
نفسا جديدا وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره.
هذا النموذج ،أيها السيدات والسادة ،الذي يجب أن يأخذ بعين
االعتبار التنمية املتوازنة واملنصفة التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر
الدخل وفرص العمل خاصة للشباب ،وتحسين الولوج للخدمات
االستشفائية وللتعليم الجيد املدمج في سوق الشغل والقضاء املنصف
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والفعال واملحفز على االستثمار ،بعيدا عن كل أشكال الزبونة والرشوة
والفساد.
والبد من التأكيد بأن الرؤية املندمجة التي دعانا جاللة امللك حفظه
هللا لبلورتها ،تهم النموذج التنموي الذي يتضمن مفهوما شامال للتنمية
بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والدينية والثقافية
والهوياتية ،بما في ذلك عناصر نموذج النمو ،للدفع به إلى مستويات
عالية بصفة مستدامة ومدمجة لكل فئات الشعب.
والبد من التأكيد هنا بأن الهدف األسا�سي لكل نموذج تنموي هو
توفير ظروف العيش الكريم لكل املواطنين في وطن تسود فيه روح
التعايش والعدالة اإلجتماعية وتكافؤالفرص واألمن واإلستقراروضمان
الحقوق األساسية وتقليص الفوارق املجالية ،فقد أكد جاللته أكثر
من مرة في خطاباته األخيرة على مسألة توزيع الثروة ،وضرورة تقليص
التفاوتات بين كل الفئات واملجاالت.
وما من شك بأن صياغة أي تصور أو رؤية لنموذجنا التنموي في
املستقبل يجب أن تأخذ بعين اإلعتبار ضرورة اإلستجابة ومالءمة
كل السياسات العمومية النشغاالت املواطنين ،حسب حاجيات
وخصوصيات كل منطقة وكل جهة وكل فئة ،وخاصة الفئات الهشة
والفقيرة.
ومن هذا املنطلق ينبغي تسريع تنزيل ورش الجهوية ،لتكون بالفعل
رافعة لتغيير هياكل الدولة وتحسين الحكامة الترابية وذلك عبر نقل
الكفاءات البشرية املؤهلة واملوارد املالية الكافية ،بموازاة مع نقل
اإلختصاصات وتسريع إخراج ميثاق الالتمركز اإلداري كما جاء في
خطاب جاللته.
كما ال يمكن بناء نموذج تنموي قوي ،دون استحضار رأسمال ال
مادي وبناء اإلنسان من خالل تصور للتنمية البشرية واملستدامة
يتداخل فيها الدعم اإلجتماعي بدعم الكفاءة والتأهيل والقدرة على
املبادرة واإلبداع وخلق الثروة والتحصين الروحي والفكري ضد كل
أشكال العنف والتطرف واإلنحراف .ويتعلق األمر خصوصا بإدماج
الشباب وتأهيلهم وضمان انخراطهم اإليجابي في املسيرة التنموية
لبالدهم ،ومن هذا املنطلق دعا جاللة امللك حفظه هللا إلى بلورة
سياسة جديدة مندمجة للشباب ،تقوم على التكوين والتشغيل ،قادرة
على إيجاد الحلول الواقعية ملشاكلهم الحقيقية خاصة بالقرى واألحياء
الهامشية.
أيها السيدات والسادة،
تشكل األولويات الثالث املتمثلة في بلورة نموذج تنموي جديد
وجهوية فعالة والنهوض بالشباب ،عناوين بارزة لخطة عمل تشاركي
يعطي اإلجابات الصحيحة والواقعية وامللموسة لتحديات الفترة
املقبلة ،وبلورة سياسات مندمجة تستجيب لتوجهات جاللة امللك
السامية وتطلعات الشعب املغربي.
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وما من شك بأن هذه األولويات ستكون نبراسا للعمل الحكومي خالل
هذه الوالية ،من خالل اإلنكباب الفوري وعبر إشراك كافة الفاعلين
املعنيين وعلى رأسهم ممثلي األمة ،على وضع وبلورة التصورات والرؤى
الكفيلة بتنزيل التوجهات امللكية السامية.
كما أن حرص الحكومة األكيد على التفاعل السريع مع التوجهات
امللكية السامية يجسده كذلك إصراراها على أن تجعل من هذا
املشروع منطلقا للتجاوب مع االنشغاالت اليومية للمواطنين ،وتلبية
مطالبهم املستعجلة وامللحة من خالل اإلنكباب السريع على معالجة
كل مظاهر الخصاص اإلجتماعي وتقليص الفوارق الفئوية واملجالية،
وكذا عبر اتخاذ التدابير الكفيلة بإعادة الثقة وتجاوز مناخ اإلنتظار
لدى الفاعلين اإلقتصاديين وتباطؤ وتيرة اإلستثمار الخاص كنتيجة
موضوعية لتداخل مجموعة من العوامل واملعيقات التي أثرت على
الثقة لدى الفاعلين الخواص ،تتعلق أساسا بأداء اإلدارة والتحفيز
الجبائي وصعوبة التمويل وآجال األداء ،وضعف تنافسية اإلقتصاد
الوطني وميكانيزمات سوق الشغل .وهذه كلها تحديات ورهانات تحرص
الحكومة على التفاعل والتجاوب السريع معها من منطلق إيمانها بأن
بالدنا حققت مكتسبات كبيرة في مسارها التنموي ،ومسؤولياتنا جميعا
الحفاظ على هذه املكتسبات.
اختيارات بالدنا التنموية صائبة ومرتكزاتها والحمد هلل سليمة،
متمثلة في اإلستقرارالسيا�سي واإلقتصادي واإللتفاف حول ثوابت األمة
واإلنجازات الهامة في بنيتنا التحتية والتطور امللموس في استراتيجياتنا
القطاعية ،وتحسن ظروف توازناتنا املالية ،والصورة اإليجابية واإلشادة
الدولية باإلصالحات التي تقوم بها بالدنا تحت القيادة الرشيدة لجاللة
امللك ،وتحسين مناخ األعمال ،حيث تحتل بالدنا الرتبة  68عامليا على
مستوى مؤشر األعمال "  "Doing Businessوالرتبة األولى على مستوى
دول شمال إفريقيا ،والثالثة قاريا ،مع العلم أن الحكومة حددت في إطار
واليتها الحالية هدف ولوج دائرة اإلقتصادات الخمسين األوائل على
مستوى مؤشرممارسة األعمال.
ومن مسؤوليتنا جميعا تحصين هذه املكتسبات والدفاع عنها ،عبر
التصدي بكل الوسائل للحمالت العدائية التي تستهدف املس بسمعة
مقاوالتنا الوطنية أو باملصالح اإلقتصادية لبالدنا ،أو بوحدتنا الترابية.
فبالدنا ،أيتها السيدات والسادة ،تشكل استثناءا ونموذجا في
املنطقة ،تشيد به كل الدول وكل املنظمات العاملية ،أحب من أحب
وكره من كره ،وذلك بفضل اعتماد نهج اإلصالحات تحت قيادة ملكية
رشيدة في كل امليادين السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والدينية
واألمنية.
والبد من التنويه بيقظة وتعبئة كل القوى األمنية وتدخالتها
اإلستباقية في مواجهة خاليا التطرف واإلرهاب ،وتفانيها في توفير األمن
للوطن واملواطنين.
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إال أنه وبالرغم مما حققته بالدنا من إنجازات ،فال زالت تعترض
تقدمها مجموعة من العوائق والتحديات .ومن هذا املنطلق ،البد من
الوقوف بكل موضوعية وتجرد على املعيقات واإلختالالت التي تحول
دون ولوج املواطن املغربي إلى الخدمات اإلستشفائية الجيدة في إطار
الكرامة اإلنسانية ،وأبناؤه إلى التعليم الجيد وتحول كذلك دون
استفادتهم من القضاء املنصف والعادل ،وقضاء أغراضه في اإلدارات
العمومية ،وتعيق املستثمرين واملقاوالت ،وتحرم الشباب من فرص
الشغل.
وتحرص الحكومة على أن تضع احتياجات املواطنين وانشغاالتهم
اليومية وتشغيل الشباب في مقدمة أولوياتها .ومن هذا املنطلق ،حددت
ملشروع قانون املالية سنة  2018أولويتين اثنتين أساسيتين تنسجمان
مع التوجهات الكبرى:
أوال :الدعم الغير املسبوق للقطاعات اإلجتماعية من تعليم وصحة
عبرتوفيراملوارد واملناصب املالية الضرورية؛
ثانيا :اتخاذ حزمة من اإلجراءات الضريبية لتحفيز اإلستثمار ودعم
املقاولة ،خاصة املقاولة الصغرى واملتوسطة ،وتحسين مواردها
الذاتية وتنافسيتها وتخفيف الضغط الضريبي ،موازاة مع إجراءات
تحفيزية تهدف إلى تيسيرخلق مناصب الشغل ،ودعم املقاوالت الناشئة
واإلستثمارات السياحية.
ويستمد هذا املشروع مرجعيته ،أيتها السيدات والسادة ،من
توجيهات جاللة امللك حفظه هللا والبرنامج الحكومي الذي صادقتم
عليه بمناسبة تنصيب هذه الحكومة بتاريخ  26أبريل .2017
إنه مشروع ذو توجه اجتماعي واضح من خالل إعطاء األولوية
للقطاعات اإلجتماعية ،وخاصة التعليم والصحة ،وتقديم الدعم
للفئات اإلجتماعية الهشة وتقليص الفوارق اإلجتماعية واملجالية.
وهو مشروع إلعادة الثقة للقطاع الخاص واملقاولة من أجل
تشجيعها على االنخراط في الدينامية التي أحدثتها مختلف اإلستراتيجيات
القطاعية ،وفي مقدمتها مخطط املغرب األخضر ومخطط التسريع
الصناعي واإلستراتيجية السياحية والطاقات املتجددة ،وتحفيزها من
أجل خلق فرص الشغل للشباب.
سيداتي ،سادتي ،السادة البرملانين املحترمين،
إن إعطاء األولوية للقطاعات اإلجتماعية عبر مشروع قانون املالية
سنة  ،2018يرجع باألساس لألهمية الواضحة لهذه القطاعات في حياة
املواطنين وانشغاالتهم اليومية ،ويكت�سي إصالح التعليم ضرورة قصوى
باعتباره مرتكزا للتنشئة اإلجتماعية السليمة والتربية على القيم
الوطنية ولتمكين أبناء املغاربة من تملك املهارات واملعارف وتشجيعهم
على البحث واالبتكار وتيسير اندماجهم االقتصادي واالجتماعي
والثقافي ،وفق هذا املنظور سيتم العمل على تفعيل التوجيهات امللكية
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السامية فيما يتعلق بتنزيل رؤية استراتيجية إلصالح منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي ،خاصة على مستوى تعزيز تملك اللغات
وتعميم إحداث املسارات املهنية ومالءمتها مع سوق الشغل ،وتحقيق
التكامل بين مختلف مكونات املنظومة التعليمية ،هذا فضال عن
تكثيف املجهودات على مستوى تحسين ظروف التمدرس وتقليص
الهدراملدر�سي ونسبة االكتظاظ في األقسام.
لقد حرصت الحكومة على تمكين القطاع من مجهود استثنائي سواء
على مستوى املناصب املالية أو على مستوى االعتمادات ،قد خصص
مشروع قانون املالية لسنة  2018لقطاع التعليم اعتمادات مالية
بلغت  59مليار درهم أي بزيادة خمسة ماليير درهم باملقارنة مع سنة
 ،2017كما سيستفيد القطاع من  20ألف منصب مالي في إطارالتعاقد
تضاف إلى  35ألف منصب محدثة في نفس اإلطار برسم هذه السنة،
أي أن القطاع استفاد بما مجموعه  55ألف منصب برسم سنتي 2017
و 2018وهو ما يفوق مجموع املناصب املحدثة لكل القطاعات.
كما حظي قطاع الصحة بنفس املجهود من خالل إعطاء األولوية
لسد الخصاص الذي يعرفه القطاع على مستوى األطر الطبية والشبه
الطبية من خالل تخصيص حوالي  4000منصب مالي.
وبلغت االعتمادات املخصصة للقطاع  14,8مليار أي بزيادة 500
مليون درهم مقارنة مع  2017هذا دون احتساب امليزانية املخصصة
في الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي لبناء وتجهيز
املركزين االستشفائيين الجامعيين لطنجة وأكادير ،وإعادة بناء املركز
االستشفائي ابن سينا بالرباط بحوالي  2,4ملياردرهم .وستخصص هذه
االعتمادات باألساس لتحسين ظروف استقبال املواطنين وتحسين
جودة الخدمات االستشفائية املقدمة لهم.
كما تولي الحكومة أهمية خاصة ملواصلة تعميم التغطية الصحية
خاصة بالنسبة للمستقلين وأصحاب املهن الحرة والطلبة وآباء وأمهات
املؤمنين في إطار نظام التغطية الصحية اإلجبارية بالقطاع العام،
وبنفس حرص الحكومة على تحسين ظروف استشفاء املواطنين
وخاصة الفئات املعوزة والفقيرة ،فهي حريصة كذلك على تحسين
ظروف ولوج هذه الفئات للسكن الالئق بشروط ميسرة ،مع توفير
الخدمات واملرافق العمومية الضرورية ،موازاة مع مواصلة مجهودات
القضاء على دور الصفيح ومعالجة البنايات املهددة باالنهيار.
ومن املؤكد أن تحسين ظروف عيش املواطنين بشكل عام والفقراء
منهم بشكل خاص وضمان ولوجهم بشكل منصف وعادل إلى التعليم
والصحة والسكن ،يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة إرساء التقاءية وتكامل
السياسات االجتماعية العمومية ،وتحسين حكامة الدعم املوجه
للفئات الفقيرة والهشة.
وتولي الحكومة أهمية خاصة لوضع قاعدة معطيات موحدة خاصة
من الفئات الفقيرة والهشة من أجل ضمان العدالة والفعالية في توجيه
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آليات الدعم املباشر لهذه الفئات سواء تعلق األمر بنظام املساعدة
الطبية "راميد" أو ببرنامج تيسير أو دعم األرامل واملطلقات وذوي
االحتياجات الخاصة.
وفي هذا اإلطار قد مكن تعميم نظام املساعدة الطبية "راميد" من
تسجيل ما يناهز  11,4مليون مستفيد منهم  %52من النساء ،أي ما
يفوق التوقعات بخصوص الفئات املستهدفة من هذا النظام ،ويتم
تخصيص ما يفوق ملياردرهم سنويا لشراء األدوية واملستلزمات الطبية
املوجهة لهذه الفئات في إطارصندوق التماسك االجتماعي.
وبلغ عدد املستفيدين من بين برنامج تيسير للمساعدات املالية
املباشرة برسم السنة الدراسية  2018-2017حوالي  736ألف و380
تلميذ بمبلغ يناهز  500مليون درهم ،وتشكل التلميذات املستفيدات
من هاذ البرنامج حوالي  %46من مجموع املستفيدين.
أما بخصوص الدعم املالي املباشر املوجه للنساء األرامل ،فقد
استفادت منه حوالي  72ألف و 660أرملة إلى غاية غشت  ،2017وبلغ
الغالف املالي املحول لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين املكلف
بتدبيرهاذ البرنامج حوالي ملياردرهم ،منها  572مليون درهم برسم هذه
السنة.
كما تم رصد  250مليون درهم في إطار الدخول املدر�سي للسنة
الدراسية  2018-2017لتوفير  4املليون  260ألف محفظة في إطار
املبادرة امللكية.
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ومن جهة أخرى ستتم مواصلة دعم برامج املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية وتعزيز دور اإلقتصاد اإلجتماعي في تطوير األنشطة املدرة
للدخل لفائدة الشباب والنساء في العالم القروي واألحياء الهامشية،
هذا إضافة إلى تقوية أنظمة الرعاية اإلجتماعية والبرامج املوجهة لدعم
األسرة وحماية الطفولة ،واإلعتناء باألشخاص املسنين ،واألشخاص في
وضعية إعاقة ،ومواكبة الجهود املبذولة لتعزيز حقوق املرأة وتفعيل
مبدأ املساواة ،موازاة مع مواصلة املجهودات املبذولة على مستوى
تحديث وتيسير الخدمات املقدمة ألفراد الجالية بالخارج ،وتفعيل
اإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتمتيع املهاجرين املقيمين
ببالدنا بكافة حقوقهم.
أيها السيدات والسادة،
إن إعطاء األولوية للقطاعات اإلجتماعية ،يندرج في إطار تأكيد
التردد الوثيق بين ضرورة النهوض بالرأسمال البشري وتحقيق النمو
اإلقتصادي الذي تطمح إليه بالدنا ،فبلوغ نسب عالية من النمو عبر
التوجه نحو التصنيع مرتبط بمدى قدرة بالدنا على أن تجعل من
شبابنا الرافعة األساسية لتحقيق هذا الهدف ،من خالل اإلستثمارات
الضرورية واملستدامة والصائبة في ميادين التربية والتعليم والتكوين
املنهي والصحة والشغل.

هذا ،ويتضمن مشروع قانون املالية لسنة  2018تدابير هامة
تتعلق بإعفاء التفويتات العقارية بغير عوض املنجزة في إطار الكفالة
من الضريبة على الدخل املتعلقة بالربح العقاري مع تطبيق واجب
التسجيل النسبي املخفض .%1,5

وما من شك في أن إصالح التعليم يعد مدخال أساسيا لتحسين
إدماج الشباب في سوق الشغل ومالءمة تكوينهم مع التحول اإلقتصادي
لبالدنا والتوجه نحو التصنيع وما يقتضيه من تكوينات دقيقة ،كما أن
الحكومة حريصة على تسريع إخراج املخطط الوطني للنهوض بالشغل،
ووضع اآلليات العملية لتفعيله خاصة عبر تقييم برامج إلنعاش
التشغيل ومراجعة آليات الوساطة وتفعيل النظام الوطني لرصد سوق
الشغل.

وبتعليمات من جاللة امللك حفظه هللا ،سيتم توسيع قاعدة
املستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي ليشمل النساء
املعوزات وأطفالهن القاصرين عندما يتم إهمالهم بدون نفقة خالل
فترة الزواج وكذا األطفال املستحقون للنفقة املذكورة في حالة وفاة
األم املهملة.

وفي هذا اإلطار ،يتضمن مشروع قانون املالية لسنة  2018إجراءات
هامة ترمي إلى تحسين شروط اإلستفادة من اإلعفاء لألجر الشهري
اإلجمالي من الضريبة على الدخل في حدود  10آالف درهم شهريا ،ومن
تحمل الدولة لإلشتراكات اإلجتماعية في إطار برنامج تحفيز ،وذلك من
خالل:

وفي نفس السياق ،استهداف الفئات املعوزة وتقليص الفوارق،
تولي الحكومة اهتماما خاصا لتسريع إنجاز برنامج تقليص الفوارق
اإلجتماعية واملجالية بالعالم القروي الذي أعلن عنه جاللة امللك
باعتباره نموذجا فعليا إللتقائية السياسات اإلجتماعية القطاعية
وبرامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتكامل جهود كافة املتدخلين
من قطاعات وزارية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية ،وتبلغ مجموع
اإلعتمادات املخصصة لهذا البرنامج الهام الذي تناهز كلفته اإلجمالية
 50مليار درهم حوالي  3,5مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة  ،2018و4
مالييردرهم كاعتمادات إلتزام مسبق برسم سنة .2019

أوال :تمكين املقاوالت حديثة النشأة من اإلستفادة من اإلمتيازات
ابتداء من تاريخ الشروع في االستغالل عوض تاريخ اإلحداث؛
ثانيا :التنصيص على استفادة من هذا اإلعفاء بالنسبة ل 10أجراء
عوض  5أجراء حاليا؛
ثالثا :تمديد أجل هاذ اإلعفاء للمقاوالت املحدثة خالل الفترة
املمتدة إلى غاية  31ديسمبر.2022
ويضاف إلى كل هذه اإلجراءات مواصلة تفعيل برنامج املقاول
الذاتي الذي بلغ عدد املستفيدين منه ما يفوق  50.000مقاول ذاتي
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نهاية شهر غشت ،باإلضافة إلى تكثيف الدعم واملواكبة للمقاوالت
املبتدئة واملبتكرة ،خاصة عبر إقرار تدبير هام يق�ضي بالتخفيض من
الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إثر املساهمة في رأسمال
املقاوالت الناشئة املبتكرة في مجال التكنولوجيا الحديثة .les Startups
ومن جهة أخرى ،ستعمل الحكومة على تعزيز آليات الحماية
القانونية واإلجتماعية للعمال من خالل إخراج النصوص التنظيمية
والقانونية املؤطرة للشغل ،موازاة مع التنصيص في إطارمشروع قانون
املالية لسنة  ،2018على أن اإلعفاء من الضريبة على الدخل املخولة
لتعويضات عن الضرر املمنوحة في حالة الفصل عن العمل يمنح سواء
تم اللجوء إلى املحاكم أو في إطارمسطرة صلح تحكيمي ،هذا إضافة إلى
تبسيط شروط اإلستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بعد تفعيل
مقتضيات هذا اإلجراء الذي رصدت الحكومة له حوالي  250مليون
درهم.
وتفعيال للتوجيهات امللكية السامية ،ستعمل الحكومة على اإلسراع
بإقامة املجلس اإلستشاري للشباب والعمل الجمعوي كمؤسسة
دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب ،هذا موازاة مع
مواصلة تفعيل كل التدابير الرامية للعناية بالشباب من خالل تأهيل
وتطوير مؤسسات دور الشباب وتعزيز البنيات الرياضية للقرب ودعم
كل أشكال اإلبداع الثقافي.
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اإلستثمار العمومي من خالل رفع اإلستثمارات العمومية بخمس ماليير
درهم لتبلغ ما مجموعه  195مليار درهم ،أي استثمارات امليزانية
واستثمارات املؤسسات العمومية واستثمارات الجماعات الترابية.
وموازاة مع ذلك ،يتضمن مشروع قانون املالية لسنة 2018
مجموعة من التدابيراملوجهة باألساس لدعم املقاولة وتحفيزاإلستثمار
الخاص من أجل املحافظة على مناصب الشغل الحالية ،وخلق فرص
شغل جديدة تساهم في تخفيض نسبة البطالة للوصول إلى هدف%8,5
في آخرالوالية ،طبقا للبرنامج الحكومي .ويتعلق األمرأساسا ب:
أوال :إحداث جدول تصاعدي لألسعار في مجال الضريبة على
الشركات ،عوض جدول األسعارالنسبية املطبق حاليا ،وذلك لتخفيف
الضغط الضريبي على املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛
ثانيا :تمديد منح اإلستفادة من امتيازات نظام القبول املؤقت
لفائدة املعدات املستوردة في إطار مشاريع موضوع اتفاقية اإلستثمار
واملشاريع املمولة بواسطة مساعدات مالية غيرقابلة لإلرجاع؛
ثالثا :اإلعفاء من واجبات التسجيل برسم عملية التأسيس والزيادة
في رأسمال الشركات أو املجموعات ذات النفع اإلقتصادي؛
رابعا :إعطاء دينامية جديدة لإلستثمارفي القطاع السياحي من خالل
إعفاء املستثمرين من واجبات التسجيل األرا�ضي العارية املقتناة بغرض
تشييد مؤسسات فندقية ،وذلك وفق شروط محددة ،باإلضافة إلى
منح مؤسسات التنشيط السياحي نفس االمتيازات الضريبية املنشآت
الفندقية.

أيها السيدات والسادة،
إن إشكالية تشغيل الشباب تشكل إحدى أهم أولويات الحكومة،
وأحد أهم هواجسها ،في إطارمشروع قانون املالية لسنة  2018والوالية
الحكومية ككل ،ومن األكيد أن إصالح التعليم والتكوين املنهي ومراجعة
آليات الوساطة وتحسين مردودية برامج التشغيل ،كلها تدابير هامة
ستسعى الحكومة لتفعيلها لتحسين وتقوية اندماج الشباب في سوق
الشغل .لكن الحكومة حريصة كذلك على مواكبة املقاوالت الوطنية
وتدليل كل العراقيل التي توجهها من أجل تشجيعها على تشغيل
الشباب ،سواء على مستوى التمويل أو على مستوى أجل األداء أو على
مستوى استعداد متأخراتها من الضريبة على القيمة املضافة أو على
مستوى تقوية تنافسيتها.

وفي هذا الصدد ،تولي الحكومة أهمية خاصة لتنفيذ رؤية
إستراتيجية لجاللة امللك في هذا املجال ،والتي تهدف إلى تعزيز اإلشعاع
الدولي للمغرب والدفاع عن مصالحه العليا وتوطيد موقعه كفاعل
اقليمي وتحصين مصالحه اإلستراتيجية ،وتنويع شركائه.

فاملجهودات املبذولة على مستوى اإلستراتيجيات القطاعية
كمخطط املغرب األخضر والتسريع الصناعي والطاقات املتجددة
باإلضافة إلى املشاريع الكبرى للبنية التحتية ،والتدابيراملتخذة لتحسين
مناخ األعمال تهدف باألساس إلى تطوير النسيج املقاوالتي الوطني
وتحسين تنافسيته وتقوية مساهمته في خلق الثروة وتشغيل الشباب.

وتتجسد أولى األولويات في تفعيل السياسة اإلفريقية للمغرب التي
أساس لها جاللة امللك حفظه هللا ،من خالل العمل على تعزيزالعالقات
مع كل دول ومناطق القارة ،والتتبع الدولي وامليداني إلنجاز املشاريع
واإلتفاقيات املوقعة مع هذه الدول ،موازاة مع توطيد جهود انضمام
بالدنا للمجموعة اإلقتصادية لدول إفريقيا الغربية سيدياو.

وما من شك بأن االستثمارات الكبرى التي استقطبتها بالدنا بفضل
هذه املجهودات ستشكل قاطرة لتقوية تطويراملقاولة الوطنية وخاصة
الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا.

وهنا ال يفوتني التنويه بمقاوالتنا الوطنية في شتى القطاعات ،والتي
تساهم بشكل إيجابي في تنزيل رؤية جاللة امللك حفظه هللا في تنمية
القارة اإلفريقية عبر شراكات واعدة وانخراط واسع في التعاون جنوب
جنوب الفعلي والتضامني .والبد هناك من التنديد القوي والشديد

ومن هذا املنطلق ،ستواصل الحكومة املجهود اإلرادي لدعم

وما من شك فإن التنويع القطاعي والتحفيزات الجبائية ال تكفي
لوحدها لتطوير نسيج املقاوالت الوطنية التناف�سي بل البد من أن
يواكبه استثمار جيد لسياسة اإلنفتاح وتنويع املنافذ واألسواق التي
اختارتها بالدنا تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك حفظه هللا.
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بمن يريد أن يمس سمعة املؤسسات واملقاوالت الوطنية بدافع العداء
والغيرة والحقد والحسد نم نجاحاتها ،وتجاوب البلدان اإلفريقية
الشقيقة معها ،وال أدل على ذلك أنه في عزاشتداد أزمة وباء إبوال كانت
شركة الخطوط امللكية املغربية هي شركة الطائرات الوحيدة في العالم
التي استمرت في التوجه إلى البلدان املعنية حتى ال يتم عزلها عن العالم
الخارجي.
وال يسعنا في هذا املجال إال أن نقول ما قاله أبو الطيب املتنبي
في قصيدته ،قصيدة جميلة في مدح القا�ضي ،ال أذكر إسمه ،تقول
القصيدة ،لك منازل في القلوب منازل ،لك يا منازل في القلوب منازل،
وتيقول ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري وال سمعت بسحري بابل ،اللي
جايا هي اللي مزيانة ،وإذا أتتك مذتي من ناقص فهي الشهادة بأني كامل.
أيها السيدات والسادة،
إن تحقيق شروط التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية املتوازنة يرتبط
ارتباطا وثيقا بضرورة التفعيل السريع للجهوية ،وما يرتبط بذلك من
تحويل املوارد واإلختصاصات وتسريع الالتمركز وإطالق ملخططات
التنمية الجهوية في إطار تعاقدي وتشاركي بين القطاعات الوزارية
واملؤسسات العمومية واملجالس الترابية.
وفي هذا اإلطار ،ستواصل الحكومة املجهود املالي املوجه لدعم
الجهات في ممارسة اختصاصاتها ،من خالل الرفع من حصتها على
الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من  3إلى  %4تضاف
إليها اعتمادات من امليزانية العامة أي أن الجهات تستفيد في السنة
املقبلة إن شاء هللا بميزانية مجموعها أو التحويالت مجموع التحويالت
ملا مجموعه سبعة ماليير درهم ،كما ستعمل الحكومة على اإلعتماد
السريع مليثاق الالتمركز اإلداري والشروع في تفعيله ،وضع مخطط
لتحويل اختصاصات الجهات موازاة مع تحويل املوارد املالية والبشرية،
هذا إضافة إلى مواصلة تنزيل النصوص التنظيمية املنصوص عليها في
القانون التنظيمي للجهة.
هذا وتولي الحكومة أهمية خاصة ملواكبة الجماعات الترابية لبلوغ
حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها وتنمية مواردها
الذاتية وخاصة على مستوى تأهيل املوارد البشرية ،كما تحرص على
إعطاء األولوية لتفعيل إلتزامات القطاعات الوزارية واملؤسسات
العمومية في إطار اتفاقيات برامج التنمية الحضرية املندمجة املوقعة
في مختلف املدن واألقاليم ،موازاة مع تقديم املواكبة الالزمة لتسريع
إنجازات املخططات التنموية الجهوية واإلقليمية والجماعية وعلى
رأسها النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية الذي يعتبر نموذجا لإلرتقاء
والتطور لباقي الجهات ومثاال متميزا لتفعيل اإللتقائية والعمل املتكامل
بين املصالح املركزية والجهات من أجل نمو جهوي متوازن.
ومن جهة أخرى وتفعيال لتوجيهات جاللة امللك حفظه هللا ستعطي
الحكومة األولوية لتسريع إصالح اإلدارة ،وجعلها في خدمة املواطن
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واملقاولة وتحسين ظروف استقبال املواطنين واإلنصات إليهم ،وتمكينهم
من قضاء مصالحهم في آجال معقولة ،وستحرص على التنظيم الصارم
ملبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة وتطبيق القانون على املسؤولين الذين
يتسببون في تعطيل مصالح املواطنين أو املشاريع التي تهمهم.
ومما ال شك فيه أن مواصلة إصالح القضاء يشكل الضمانة
األساسية لتطبيق القانون على الجميع دون تمييز بين املواطن
واملسؤول ،كما ستعمل الحكومة على تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة
محاربة الرشوة من خالل التنزيل األمثل لإلستراتيجية الوطنية ملحاربة
الفساد ،والعمل على تتبعها وتقييمها.
وستواصل تنزيل اإلصالحات الهيكلية ذات األولوية وعلى رأسها
إصالح القانون التنظيمي للمالية وتنزيله تنزيال سليما ،وهذا ما شرعنا
فيه منذ سنتين ،تنزيال سليما لكل مقتضياته وتفعيل املقاربة الجديدة
لتدبيراملشاريع اإلستثمارية العمومية والرفع من فعاليتها في خلق الثروة
وفرص الشغل ،وتحسين أثرها املباشر على مستوى عيش املواطنين،
هذا باإلضافة إلى مواصلة إصالح أنظمة التقاعد واإلصالح الجبائي
وتحسين حكامة املؤسسات العمومية.
أيها السيدات والسادة،
باإلستناد إلى األولويات والتدابير التي تشرفت بعرضها أمام
مجلسيكم ،يتوقع مشروع قانون املالية لسنة  2018تحقيق نمو
اإلقتصاد الوطني في حدود  %3,2مرتكزا باألساس على مواصلة دينامية
القطاعات الغيرالفالحية التي ستنمو في حدود  %3,7عوض  %3,2هذه
السنة ،بفضل تفعيل مختلف اإلستراتيجيات القطاعية واألوراش
الكبرى وتنزيل الجهوية وكل التدابير املوجهة لدعم اإلستثمار واملقاولة،
كما يتوقع املشروع تواصل التحكم في معدل التضخم في حدود %1,5
مما سيمكن من املساهمة في استقرار األسعار والحفاظ على القدرة
الشرائية للمواطنين ،وهذه مناسبة ألذكر أن العديد من املناطق
أو البلدان في منطقتنا تعاني من تضخم كبير جدا ينقص من القدرة
الشرائية للمواطنين في سياستنا املالية أو النقدية هناك تحول كبير
في ضبط نسبة التضخم وهذا يساهم في كما قلت في استقرار األسعار
والحفاظ على القدرة الشرائية ،هذا كله مع مواصلة ضبط التوازنات
املالية عبرتقليص عجزامليزانية إلى .%3
أيها السيدات والسادة،
يأتي مشروع قانون املالية لسنة  2018في ظرفيات لها خصوصيات
وتحديات وطنية وانتظارات وطموحات لكل شرائح املجتمع املغربي ،وقد
وضع لنا جاللة امللك حفظه هللا من خالل خطابه األخيرخارطة الطريق
التي يجب أن تؤطرعملنا في ما يلي من األيام واألشهرواألعوام ،من أجل
تحقيق هذه االنتظارات وعلى رأسها التنمية املتوازنة واملنصفة وتوفر
الدخل وفرص الشغل والتعليم الجيد والخدمات الصحية والقضاء
املنصف والفعال واإلدارة الناجعة مسؤوليتنا جميعا حكومة وبرملانا
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وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين أن تكون في مستوى تطلعات جاللة
امللك ،وأن نعمل كل من موقعه على تقديم مقترحات الكفيلة ببلورة
نموذج تنموي جديد ،يحصن مكتسبات بالدنا ويستجيب للمطالب
امللحة املواطنين ويقلص من الفوارق ويحقق العدالة اإلجتماعية
بمفهومها الشامل ،ويدمج الشباب باعتبارهم فاعال أساسيا في تنمية
وطنهم ،والحكومة حريصة على التفاعل السريع مع التعليمات امللكية
السامية ومعبأة للعمل في إطار تشاركي مع كل الفاعلين من أجل تفعيل
األولويات التي حددها جاللته ،سواء تعلق األمر بالنموذج التنموي أو
الجهوية أوالسياسة املندمجة للشباب.
كما أن األولويات التي حددناها ملشروع قانون املالية سنة 2018
تهتدي بالتوجيهات امللكية السامية خاصة ما تعلق منها باالستغالل
األمثل للوسائل املتاحة وتوجيهها باألساس لقطاعي التعليم والصحة
وتقليص الفوارق واستهداف الفئات الهشة والفقيرة؛
من جهة أخرى ،فالرفع من اإلستثمارات العمومية في إطار هاذ
املشروع ،اعتماد التدابير املوجهة لتحفيز اإلستثمار الخاص يهدف
باألساس إلى إعادة الثقة للمستثمرين وتشجيع املقاوالت على خلق
فرص الشغل للشباب ،فمشروع قانون املالية هذا ،أيها السيدات
والسادة ،هو مشروع إجتماعي يهدف للتجاوب مع انتظارات املواطنين
األساسية على مستوى الصحة والتعليم والشغل ،حيث خصصت أو
خصص املشروع نصف امليزانية للقطاعات اإلجتماعية ،وهو مشروع
الستعادة دينامية اإلستثمارالخاص ومواكبة املقاولة الوطنية من أجل
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تشجيعها على خلق فرص الشغل للشباب ومواصلة دعم اإلستثمارات
العمومية لنفس الهدف.
إجماال ،فمشروع قانون املالية هذا هو مشروع إرادي ومتوازن ذو
معالم إجتماعية واضحة ،ويهدف أن يكون رافعة للنمو اإلقتصادي،
وإذا كان تحقيق هذه األهداف مرتبطا بقدرة الحكومة على التفعيل
السريع ملختلف التدابيراملتضمنة في املشروع ،فهو مرتبط كذلك بمدى
تفاعل وتجاوب الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين وعلى رأسهم
القطاع الخاص ،واستحضارهم للروح الوطنية الصادقة من أجل
أن نجعل من مشروع قانون املالية سنة  2018منعطفا لتعزيز الثقة،
ويسهل أسس العمل التشاركي من أجل بلورة نموذج تنموي يكون في
مستوى تطلعات جاللة امللك حفظه هللا ،بتمكين كل فئات الشعب
املغربي من سبل العيش الكريم في مغرب مستقرومزدهر.
شكرا على إصغائكم ،وسأبقى رهن إشارتكم طوال مسار مناقشة
ومداولة هذا املشروع ،وفي األخير ندعو هللا بهذا الدعاء" :اللهم اسق
عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك امليت" والسالم عليكم
ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد الرئيس:
شكرا للسيد الوزير ،شكرا لكم جميعا.
ورفعت الجلسة.
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محضرالجلسة الثامنة عشرة بعد املائة
التاريخ :الثالثاء  11صفر1439هـ ( 31أكتوبر2017م).
الرئاسة :املستشارالسيدحميدكوسكوس،الخليفةالثالثلرئيساملجلس.
التوقيت :ساعتان وخمس دقائق ،إبتداء من الساعة الثانية والدقيقة
الحادية واألربعين بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشارالسيد حميد كوسكوس ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن إفتتاح الجلسة.
السيدين عضوين الحكومة املحترمين،
السيدات املستشارات املحترمات،
السادة املستشارون املحترمون،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،ووفقا ملقتضيات النظام
الداخلي ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة
السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.
وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال،
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت
وإعالنات ،تفضل الحاج.

املستشارالسيد أحمد لخريف ،أمين املجلس:
شكرا السيد الرئيس.
السيدان الوزيران،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أودع رئيس الحكومة لدى مكتب املجلس ،مشروع قانون رقم
 47.16يوافق بموجبه على البروتوكول املتعلق بالرباط في  4يونيو 2016
واملتعلق بمراجعة االتفاقية العامة للضمان االجتماعي بين اململكة
املغربية ومملكة األرا�ضي املنخفضة ،املوقعة بالرباط في  14فبراير
 ،1972كما تمت مراجعته وتوقيعه في  30سبتمبر  1996و 24يونيو
 ،2002وعلى امللحق املوقع بالرباط في  4يونيو  2016واملتعلق بمراجعة
التوافق اإلداري بتاريخ  3نوفمبر  1972بشأن كيفية تطبيق االتفاقية
العامة للضمان االجتماعي بين اململكة املغربية ومملكة األرا�ضي
املنخفضة.
كما تمت مراجعته بالتوافقات اإلدارية املوقعة بالرباط في 30
سبتمبر 1996و 22يونيو  2000و 24يونيو .2002
كما أحيط املجلس املوقر أنه نظرا لظروف طارئة ،فإن السيد
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الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان يلتمس تقديم السؤال الفريد
املوجه لوزارته في بداية الجلسة ،وان السيد كاتب الدولة لدى وزير
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،املكلف
بالتعليم العالي والبحث العلمي سيتولى تمثيل الحكومة نيابة عنه،
خالل جلسة األسئلة الشفهية ليومه الثالثاء  31أكتوبر.2017
وبالنسبة لعدد األسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يومه
الثالثاء  31أكتوبر 2017فقد بلغ:
 عدد األسئلة الشفهية 17 :سؤاال؛ عدد األسئلة الكتابية 8 :أسئلة؛ وعدد األجوبة الكتابية 11 :جوابا.السالم عليكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد األمين.
نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال الفريد املوجه للسيد
الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان
واملجتمع املدني ،وموضوعه وضعية محو األمية ببالدنا ،الكلمة
ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية ،تفضل السيد
املستشار.

املستشارالسيد سعيد السعدوني:
بسم هللا الرحمان الرحيم.
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارين،
السيدين الوزيرين،
اليوم ،نسائلكم ،السيد الوزير ،على املعضلة ديال األمية ،أنتم
تعرفون أن أي إقالع اقتصادي وتنموي املحور فيها هواإلنسان واملواطن،
نسائلكم على اإلجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل تخفيض النسبة
املرتفعة ديال  %32بالقضية ديال محو األمية؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزيراملنتدب لإلجابة على السؤال.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي
باسم الحكومة:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
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السيد الرئيس،
السيد املستشار،
أوال أتوجه بالشكر على طرح هذا السؤال الهام جدا ،باعتبار أن
بلدنا وهلل الحمد كما استطاع أن يكسب نقطا على مستوى الحرب ضد
األمية ،ألنه بحسب اإلحصاء العام لسنة  2004كنا في حدود  %43في
 %32 ،2014واليوم نحن في حدود  ،%30لكن بلدنا فاش تنشوفو %30
تنحسو الحجم الكبير ديال هاذ املشكل ،ال يمكن كما أشرتم أن نتقدم
بدون القضاء على األمية ،كما ربحنا هاذيك النقط خصنا نربحوا 10
نقط في هاذ الوالية ،أشنو تيعني هذا؟
تيعني أن خصنا نضاعفوا املجهود مرتين ،ألنه في السابق كنا
تنربحوا نقطة في العام ،ديال اآلن خصنا نربحوا نقطتين ،هذا تيقت�ضي
أوال تعزيز وتقوية الدور ديال الوكالة الوطنية ملحاربة األمية ،وانعقدت
مؤخرا املناظرة الوطنية وخرجت بواحد العدد ديال التوصيات في هذا
املجال.
ثانيا ،تقوية الدور الذي يضطلع به قطاع األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،ومؤخرا جاللة امللك أمير املؤمنين رعى الحفل ديال توزيع
الجوائز ،أزيد من  300000مستفيد.
إلى ابغينا نقولو أشنو تتعني نقطتين؟
تتعني حوالي مليون و 100ألف ،بمعنى خص باإلضافة للمجهود
اللي تتبذلو وزارة األوقاف خص حوالي  ،800000وهذا تيعني انتقلوا
من  400000اللي كاينة حاليا إلى  800000هذا تيعني تعبئة النسيج
الجمعوي.
دابا اليوم هنالك شراكات مع حوالي  4000جمعية ،الحكومة
ضاعفت امليزانية دبا وصلنا لحوالي  500مليون درهم ،فيها أزيد من 120
مليون درهم دعم دولي ،االتحاد األوربي ،تمت مضاعفة عدد الجمعيات
وتم إرساء نظام ديال الحكامة ،دبا ما غاديش يبقى �شي واحد يقول
لك أنا تندير محو األمية وهو ما عندوش القوائم ،ال ،تتسجل القوائم
وبنظام معلوماتي وتتبع من املركزوعمليات ديال التدقيق ،هذا هواملسار
الجديد ديال الوكالة ،ومؤخرا كان املجلس اإلداري وتمت املصادقة على
هذا البرنامج.
وشكرا.

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

املستشارالسيد سعيد السعدوني:
شكرا السيد الوزير.
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من طبيعة الحال املعطيات التي قدمتموها صحيح أن بالدنا قد
بذلت مجهودات كبيرة جدا وتم استحداث هاذ الوكالة الوطنية ملحاربة
أو ملحو األمية ،القانون  38.09تم إصداره في الجريدة الرسمية سنة
 2011ولكن التفعيل ديال املؤسسة لم يتم تفعيلها إال قبيلة سنتين
أو  3سنوات ،بمعنى التأخر ،هاذ الجهد املبذول أنتما تتعرفوا أيضا
نحن ننوه بهاذ املجهود في إطار تعاقد مع الشباب من أجل التشغيل
ب  20ألف ومقبلون اآلن في البرنامج الحكومي الجديد أيضا ،أال ترون
بأن هادوك الشباب اللي كانوا كيتعاقدوا ال مع الوكالة وال من خالل
الجمعيات سيؤثر على األداء ديال التأطير فيما يتعلق بمحو األمية؟
ألن املعروف أيضا أن امليزانية املرصودة كانت ضعيفة تمت مضاعفتها
صحيح ،ولكن األجور الهزيلة ال تكفي بالنسبة لهاذ األطرالتي تتعاقد مع
الجمعيات.
صحيح أن وزارة األوقاف–مشكورة–رغم أن أيضا هاذوك األطر
وخا املبلغ ديال  2000درهم غير كاف ،ألن هذا واحد الورش مهم
بالنسبة للبالد ديالنا ومهم بالنسبة لإلقالع االقتصادي ،ومقبلون أيضا
على إيجاد نموذج تنموي جديد ،وبالتالي املحور ديال اإلنسان محور
رئي�سي وجوهري فيه.
وبالتالي ،السيد الوزير ،هاذ اإلجراءات كلها التي أشرت إليها ،هل
تتم مواكبتها بإجراءات إضافية من أجل التحسين ديال األداء في إطار
الحكامة ديال الوكالة وديال الجمعيات أيضا؟ ألن كانت سابقا وجهت
ميزانيات ضخمة للجمعيات ،في إطار برنامج معين ،كنتساءلوا أيضا
على املآل ديال هاذوك األموال؟ وأشنو هما النتائج ديال األثرديال محو
األمية فيما يتعلق بهاذ املجال هذا؟
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيرفي حدود بضعة ثواني املتبقى لكم ،تفضل.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالعالقات
مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي باسم الحكومة:
أوال متفق معك أن كنواجهو تحديات ،ما�شي سهل أن الناس
يشتغلوا بأجور باملقارنة مع قطاع التعليم ضعيفة وفي غياب واحد
الحماية قانونية.
ورغم ذلك ،عندنا اليقين إن شاء هللا بالتعاون مع النسيج الجمعوي،
أننا نربحو هاذ الحرب ضد األمية ،هاذ ال�شي غادي يقت�ضي منا توفير
الحماية القانونية ومراجعة اإلشكاليات املرتبطة بما هو مالي ،باإلضافة
إلى تكثيف العمليات ديال التفتيش والتدقيق باش فعال هذيك األموال
توصل للنتائج ديالها.

عدد 24 - 41فص 24ص 13(224مفون 13ن )13

الجريدة الرسمية للبرملان

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير املنتدب ،ونشكركم على مساهمتكم في هذه
الجلسة التشريعية.
ننتقل إلى األسئلة املوجهة إلى السيد وزير التشغيل واإلدماج املنهي،
والسؤال اآلني األول ،موضوعه تقييم البرامج النشيطة للتشغيل،
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب لتقديم السؤال ،تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد الكريم مهدي:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
السيد الوزير،
منذ سنة  2005بادر املغرب إلى خلق مجموعة من البرامج اإلرادية
لتشجيع تشغيل الشباب ،كبرنامج مقاوالتي ،إدماج ،تأهيل ،وكان
آخرها برنامجي تأطيروتحفيز.
لذا ،نسائلكم ،السيد الوزير ،هل قمتم بتقييم لهذه البرامج التي
استهلكت  960مليون درهم بين سنة  2014و ،2016أي حوالي مليار في
ثالث سنوات؟
شكرا.
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التدابير األخرى منها ،التوعية باملساطر ،التوجيه ،عقد خطة عمل مع
مستشارمتخصص في خلق املقاولة إلى آخره.
بالنسبة لبرنامج "إدماج" ،الوزارة قامت يعني دراسة واملعطيات
املنبثقة عن هاذ الدراسة كتبين بأن معدل املستفيدين بلغ  %40عند
نهاية عقد اإلدماج ،و %75بعد حوالي  12شهر ،هاذو اللي تم إدماجهم.
بطبيعة الحال ساهم البرنامج أيضا في تقليص املدة املتوسطة
للحصول على شغل دائم إلى  3.7شهرا بالنسبة للمستفيدين من
البرنامج مقابل  12.8شهرا للباحثين عن الشغل من غيراملستفيدين.
 %70أيضا من املستفيدين من عقد اإلدماج خالل الفترة ما بين
 2009و 2013مصرحون لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،
بعد تاريخ توقيع العقد و %55مصرحون سنة .2015
بالنسبة للبرنامج ديال تأهيل الوزارة عاكفة على تقييمه وعن طريق
مكتب دراسات ،ونهدف من خالل هذه األداة للتقييم إلى تقييم املساطر
املتبعة في تنفيذه وتقييم آثاره على املستخدمين.
حتى في إطار برنامج املخطط الوطني للتشغيل هذا واحد املحور
أسا�سي ديال املتابعة وديال التقييم املتواصل للبرامج ،وبطبيعة الحال
احنا منفتحين على كل الشركاء االجتماعيين اللي هما كذلك شركاء في
هذه البرامج.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

السيد رئيس الجلسة:

املستشارالسيد عبد الكريم مهدي:

شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

شكرا السيد الوزير.
كيف تتعرفوا هاذ املعطيات اللي كتديروا ديال التقييم كانت في
مقاولتي وال في تأهيل اليوم هوما معطيات اللي ما كاتشاركهومش مع
القطاع الخاص ،هاذي أول حاجة.

السيد محمد يتيم ،وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد املستشارعلى تفضلك بطرح هاذ السؤال.
بطبيعة الحال البرامج النشيطة تحتاج إلى تقييم متواصل ،وهذه
مسألة أساسية ،وبغيت نقول لكم بأنه الحكومة عملت وتعمل وستعمل
على التقييم املتواصل لهذه البرامج.
بالنسبة لبرنامج مقاوالتي ،كتعرف بأنه يعني دار له تقييم واحد
اللجنة ترأسها السيد رئيس الحكومة ،فيها املجموعة املهنية لألبناك،
خلصت إلى عدد من الخالصات ،وعلى أساسها تم تطوير البرنامج
البديل اللي هو دعم التشغيل الذاتي ،حيث تم التركيز على أهمية
املواكبة القبلية ،البعدية لحاملي املشاريع ،إضافة إلى مجموعة من

ثاني حاجة كيف كتعرفوا ،السيد الوزير ،هو أن اليوم كاين واحد
املرصد وطني ديال الشغل ،وهاذ املرصد هذا اآلن كان الهدف منو هو
أنه يقوم بالتقييم ديال هذه البرامج ويعطينا املعطيات باش يمكن لنا
حتى احنا كقطاع خاص نتبعو معه.
هاذ املرصد كيف تتعرفوا احنا عندنا تحفظات كاتحاد العام
ملقاوالت املغرب ألن الحكامة ديالو ما فيهاش شراكة ديال القطاع
الخاص ،هذه أوال.
ثانيا كيف تتعرفوا ،السيد الوزير ،املهم احنا في هذا السؤال هو
النجاعة ديال هاذ البرامج ألن ملي تنشوفو بأن من  2010ل  2015وإلى
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خذينا املعطيات كنلقاو بأن البطالة دازت من  %34في  2010ل ـ  %37في
 2015وكتوصل دبا في الشبان اللي من  15ل  34عام .%52
إذن إلى كانوا هذه البرامج وكانت البطالة ما كتقلصش ،هذا هو
السؤال ديال النجاعة ،وكنظن بأن كيخصو يكون واحد التشارك
وخاص املرصد يقوم بالخدمة ديالو في إطار التقييم ،وال نن�سى أن نضع
عالمة استفهام ،السيد الوزير ،على اإلستراتيجية ديال التشغيل اللي
لحد اآلن ما اعرفناش أشنو هو املآل ديالها.
شكرا.
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حاملي الشواهد فحسب إحصائيات املندوبية السامة للتخطيط،
انتقل معدل البطالة من  9.1إلى  %9.3على املستوى الوطني ما بين سنة
.2017-2016
على هذا األساس نسائلكم السيد الوزير ،ما هي إستراتيجية
الحكومة لتقليص معدل البطالة في صفوف حاملي الشواهد؟
هل هناك في األفق إجراءات وتدابير وبرامج حكومية تتوخى إدماج
الشباب حملة الشواهد في سوق الشغل ودعم حملة مشاريع الصغرى
من هذه الفئة؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد الوزيرللرد على التعقيب.

شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي:

السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي:

أوال فيما يتعلق بالرصد ،أنا متفق معكم أنه خصنا نطورو املنظومة
ديال الرصد ،واحنا كنشتغلو من أجل بناء منظومة مندمجة ،ما
كنتكلمش على املرصد ،كنتكلم على منظومة مندمجة للرصد غادي
يكون فيها املرصد الوطني اللي هومديرية ،ولكن كنعقتدوبأن الرصد هو
أكبرمن أن تقوم به املديرية ،ولهذا راه احنا نشتغلومع  MCCفي البرنامج
الثاني إن شاء هللا ،وكل القطاعات درنا يوم درا�سي وجميع الفاعلين
غادي نتعاملو معهم في إطار تبادل املعطيات باش تكون املعطيات
عندها قيمة ،ألنه بالنسبة لنا أنا نقول لك واحد القضية أخرى ،خلي
القضية ديال البرامج النشيطة ،احنا عندنا واحد التحول مستمر في
سوق الشغل ،كاين الفرص نحن نخلق فرص الشغل ولكن كاين فرص
ديال الشغل اللي مهددة ،ولهذا يقت�ضي واحد املنظومة وأنا متفق معك
واحنا مستعدين...

شكرا.
أنتم تعلمون أن املعضلة ديال البطالة وقضية التشغيل هي في
صلب االهتمامات ديال البرنامج الحكومية ،ولهذا اليوم عندنا يعني
برنامج حكومي ملواجهة معضلة البطالة ،كيتميزعلى أساس تينطلق من
واحد املجموعة ديال التوجهات اإلستراتيجية ،وكاين جميع القطاعات
الحكومية مندرجة في العمل فيه في إطار اللجنة الوزارية التي تم
استحداثها بمقت�ضى مرسوم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،انتهى الوقت السيد الوزير.
نمر اآلن إلى السؤال اآلني الثاني موضوعه إدماج حملة الشواهد
في سوق الشغل ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي
لبسط السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد امبارك حمية:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة والسادة الوزراء املحترمين،
السادة املستشارين واملستشارات املحترمين،
يعرف املغرب كما هومعلوم تفاقم آفة البطالة خصوصا في صفوف

بطبيعة الحال تتعرفوا بأن املعضلة ديال البطالة هي معضلة ما�شي
ساهلة ،حتى �شي حد ما غيدعي بأن عندو حل سحري ،ولهذا تيخص
التفاعل ديال جميع القطاعات الحكومية ،استراتيجيات القطاعية،
الجهات ،باإلضافة للبرامج النشيطة اللي هي تتقوم بها ،تتقوم بها الوزارة
تتحتاج النخراط جماعي حتى املقاولة املغربية الوطنية املواطنة،
تتحتاج أيضا لالنخراط ديال الجهات.
وفي هاذ اإلطار هاذ البعد الجهوي اللي هو بعد جديد كاين
استراتيجيات القطاعية ،كاين االستثمارات كاين البرامج النشيطة،
ولكن اليوم كاين كيدخل واحد البعد جديد اللي هو الجهات واالنخراط
ديالها في التشغيل ألنه–كما تعلمون–التشغيل من االختصاصات
الذاتية التي عهد بها املشرع إلى الجهات.
بطبيعة الحال باش الجهات تولى الدور ديالها البد من واحد
املواكبة ،ولهذا احنا اآلن بدينا هاذ العمل مع الجهات وقعنا واحد 6
ديال التعاقدات مع  6ديال الجهات وغادي نشتغلو مع الجهات األخرى،
وغادي نمشيو في االتجاه ديال بناء برامج جهوية كتم�شي للقرى تتم�شي
للشباب ،تتم�شي للفئات الضعيفة ،وبالتالي برامج جهوية وأيضا
غنديرو منظومات جهوية ديال التشغيل.
يوم الجمعة إن شاء هللا غادي يكون واحد اللقاء مع السادة رؤساء
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الجهات على مستوى رئاسة الحكومة ،ودون شك أن هاذ املعطى ديال
كيفاش نشتغلو جميعا باش يتنقل تدريجيا هاذ االختصاص للجهات
مع طبيعة الحال الوظائف األساسية غتبقى لدى الحكومة فيما يتعلق
بالبرامج النشيطة فيما يتعلق بالسياسات القطاعية واملحتوى ديال هاذ
التشغيل ،هاذ ال�شي كلو كنشتغلو عليه في إطار املخطط الوطني ديال
التشغيل ،وبغيت نؤكد لكم بأنه كاين واحد العمل اليوم ميداني حقيقي
على األرض بمساهمة كافة القطاعات في إطار اللجن املوضوعاتية التي
بدأت أشغالها وهي تيهئ البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
لكم الكلمة السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد امبارك حمية:
شكرا السيد الوزيرعلى الرد.
فيما يتعلق بنقل االختصاصات الذاتية للجهات ،بطبيعة الحال هو
القانون الحالي تينص على أن التباري على التوظيف وهاذي إشكالية
كبيرة كيكون على املستوى الوطني.
باسم الفريق الحركي احنا تنطلبو أنكم تعدلوا هاذ القانون ويكون
التباري على املستوى الجهوي واملحلي وعلى مستوى الجماعات الترابية.
كما أننا ،السيد الوزير ،نسجل على أن هنا فيما يتعلق بتخصيص
املناصب املالية املختصة بالبطالة بحاملة الشواهد غير كافي في الوقت
الحالي ،في الوقت الذي يعرف عدد الخارجين كل سنة ارتفاعا مهوال،
بطبيعة الحال البطالة هي على الصعيد الوطني هي مرتفعة ،السيد
الوزير ،باألخص حملة الشواهد في الجنوب في كلميم ،في العيون ،في
الداخلة ،ارتفاع مهول ،الناس في كلميم ساكنين في شوارع سنة تلو
األخرى ،العيون نفس ال�شيء ،الداخلة العدد في ارتفاع مستمر.
اللي تنسجلو ،السيد الوزير ،هو توقيف التوظيف املباشر ،قلة
مناصب الشغل الكافية ،هذا بطبيعة الحال يدعو الحكومة على أنها
تتخذ برامج اللي يمكن للشباب حملة الشواهد أنهم ينخرطوا فيها
بسهولة ،وتكون فيها مسطرة الحصول على التمويالت وعلى الدعم
بمساطر اللي هي سهلة اللي تمكنهم أنهم ينفذوا هاذ املشاريع الصغيرة
جدا.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد الوزيرفي حدود الوقت املتبقي ،تفضل.
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السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
غير بما أنكم تكلمتم على امليزانية العامة ،امليزانية العامة أحدثت
ما مجموعه  42718منصب شغل ما بين  2017و ،2018باإلضافة إلى
إحداث  55000منصب شغل بالتعاقد سنة  2018و.2019
ثانيا ،هاذ التوجه ديال التوطين ديال املناصب املالية هذا واحد
التوجه اللي خاصنا نمشيو فيه ،أنا متفق معاك ألن إلى بغينا نمشيو
للجهوية خاصنا حتى املناصب الجهوية ،حتى السياسة ديال التعاقد إلى
بغينا نمشيو فخاصنا نمشيو في طار الجهات وخاص الجماعات الترابية
تحمل املسؤولية في هاذ ال�شي ،باش فعال تفسح مجاالت ألبناء جميع
الجهات البعيدة باش يكون عندهم إمكانية للتباري على املناصب.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال الثالث دائما في قطاع التشغيل واإلدماج املنهي ،موضوعه
توفير مناصب الشغل لحوالي مليونين من خريجي مراكز التكوين املنهي
في أفق  ،2020الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي
لتقديم السؤال ،تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد النعم ميارة:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة البرملانيين،
السادة الوزراء،
أعلنت الحكومة على أنها هناك توجه نحو إعداد وتكوين حوالي
مليونين من الشباب لولوج سوق العمل أو سوق الشغل في أفق .2020
نسائلكم السيد الوزير عن ماذا صحة هذه املعلومة؟ ونسائلكم
كذلك عن ما هي اإلجراءات التي ستتخذها الحكومة في أفق تحديد هذا
الهدف؟
شكرا.

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

السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد املستشار.
في الحقيقة وخا السؤال بالضبط ما تيدخلش في النطاق ديال
االختصاص ديال الوزارة ألنه تيتعلق بالوزارة ديال التربية والتكوين،
ولكن رغم ذلك في إطارالتضامن الحكومي سنجيب على السؤال.
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سؤالكم يتعلق في الحقيقة باإلستراتيجية الوطنية للتكوين
وبتحديد حاجيات التكوين على امتداد  8سنوات ،هذا واحد الدراسة
تدارت تتوقع آشنا هي الحاجيات ديال التكوين بالنسبة بعد التشاور
والدراسة مع كافة القطاعات ،ودراسة للمضمون املحتمل ديال كافة
اإلستراتيجيات واملخططات القطاعية.
بطبيعة الحال هذا �شيء واإلدماج في سوق الشغل راه �شي حاجة
أخرى اللي هي مرتبطة بالسوق ديال الشغل نفسه وبقدرة النسيج
االقتصادي على اإلدماج الفعلي لهؤالء.
احنا في إطار الحكومة الحالية درنا–كما قلت–مخطط ديال
التشغيل وبنيناه على واحد الفرضية ،هي الفرضية اللي هي أننا نزلو
بالبطالة ل ـ  %8.5وقلنا بأن هاذ ال�شي هذا إلى بغينا نحققوه علينا أن
نشتغل لكي نحققه جميعا ،تيخصنا على األقل نخلقو واحد 200000
منصب شغل يعني سنويا.
بغيت نقول لكم بأنه هاذ الهدف ممكن إلى اشتغلنا مجموعين ،إلى
فعلنا هاذيك املقاربة التشاركية وااللتقائية اللي قلنا ،احنا بدينا عمليا
وبدينا تنتالقاو ،اللجان املوضوعاتية تتشتغل وبدينا تنهيأو املخطط
التنفيذي وغادي نمشيو للجهات ،وإن شاء هللا ،بالدعم ديالكم غادي
نوصلو لهاذ الهدف مجموعين.
التشغيل قضية دولة ومجتمع ،قضية حكومة ومجتمع مدني،
قضية فرقاء اجتماعيين ،قضيتنا جميعا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
لكم الكلمة السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد النعم ميارة:
شكرا السيد الرئيس.
فعال التشغيل ،السيد الوزير ،كما قلتم ،هو مسؤولية الجميع،
ولكن هو مسؤولية الحكومة بالدرجة األولى والبرامج الحكومية القادرة
على أنها أوال تنعش االقتصاد الوطني من أجل إعطاء فرص الشغل
حقيقية.
السيد الوزير،
ما تكلمتم عنه من أهداف ديالكم ديال خفض البطالة يتطلب
تحقيق نمو سنوي ديال  %7في  2018تتكلموا على  %3.1وبصفة مؤقتة
في  2019لست أدري خاصنا نحققو  %10وبالتالي في  2019باش نوصلو
لهاذ الهدف خاصنا نحققو  %13وهي أرقام تتبان لنا خيالية ،خيالية
أوال فيما يخص ال التصريح الحكومي أوال ،وفيما يخص كذلك طبيعة
البرامج اللي تكلمنا عنها ،تكوين مليونين ديال الشباب هو تكوين مليونين
ديال األطر ديال الشباب املغربي اللي غادي يخرج لسوق العطالة ،ألنه
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ما كاينش االلتقاء ديال السياسات العمومية ديال الحكومة اللي غادي
تدمج ما بين التكوين وحاجيات سوق الشغل ،وحاجيات سوق الشغل
تتغير من سنة إلى أخرى ،وتتغير كذلك حسب الوضعية االقتصادية
العامة.
وبالتالي على أنه هذه املتغيرات ،السيد الوزير ،لم تؤخذ في عين
االعتبار حين وضع هذه اإلستراتيجية ،لم تؤخذ كذلك في عين االعتبار
التطورات الحقيقية ضد االقتصاد املغربي ،والذي يرتبط كثيرا
بالقطاع الزراعي وباملطر ،وبالتالي على أنه ما يمكنش نحلمو أكثر من
الواقع ،والواقع هو على أننا سنجد أنفسنا أمام استراتيجيات فاشلة
أوال ،وسنصرف عليها أمواال إن كانت دراسة أو إستراتيجية لن تؤتي
أكلها السيد الوزير.
وبالتالي على أنه مسألة التشغيل مسألة حيوية ،ولكن حتى ال نبيع
الوهم للشباب املغربي خاص رجة كبيرة فيما يخص تشغيل الشباب
املغربي ،خاص الجميع نكاثفوا الجهود من أجل الخروج من األزمة
الحقيقية اللي كيعاني منها املغرب وهي البطالة ما�شي فقط حاملي
الشواهد ولكن ديال الشباب املغربي الذي أيضا ليست لديه شواهد،
واللي معرض لجميع أنواع الكوارث اللي خاص الحماية ديالو.
وبالتالي االستراتيجيات ،السيد الوزير ،مهمة جدا ،ولكن إذا ما
كانت فيها التقاء ديال السياسات العمومية ديال الحكومة في املجال
االقتصادي وفي املجال االجتماعي وفي مجال ..راه ما يمكنش تكون
ناجحة السيد الوزير.
شكرا.

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

السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
أوال ،نحن ال نبيع الوهم ،ال حتى واحد فينا ما كيبيع الوهم ،احنا
خاصها تكون عندنا إرادية وخاصنا نعرفو بأن معضلة التشغيل ما
فيهاش ال مزايدة من قبل الحكومة وال من أي طرف آخر وإنما املعضلة
تسائلنا جميعا وتسائل كافة القطاعات ،وهذا هو الجديد.
اليوم ،عندنا لجنة وزارية للتشغيل أحدثت بمقت�ضى مرسوم،
واجتمعت هذه اللجنة واللجان املتفرعة عنها تشتغل بفعالية وبإنتاجية
وغادي نديرو برنامج تنفيذي وإن شاء هللا غادي نوصلو ،إن شاء هللا،
ولكن غادي نوصلو باملعونة ديالكم وكنتمنى تتاح لنا الفرصة في إطار
لجنة من اللجان نجيو نتذاكرو على هذا البرنامج وندققوه وإذا عندكم
إضافات وإذا عندكم �شي مسائل اللي تتبان طوباوية وال كتحلم ننزلوا
لألرض كاملين ونحلمو كاملين.
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال الرابع واألخير في هذا القطاع ،موضوعه تشغيل الشباب
بالعالم القروي ،الكلمة ألحدالسادة املستشارين من فريق األصالة
واملعاصرة لتقديم السؤال.

املستشارالسيد عبد اإلاله املهاجري:
السالم عليكم.
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
إن الوضعية الصعبة التي يعيشها شبابنا تكاد تكون عامة ،وتزداد
هشاشة كلما اتجهنا صوب املناطق النائية القروية والشبه قروية،
حيث نجد مناطق شاسعة الزالت مهمشة وخارج دائرة اهتمامات
الحكومة ،مما نعتبره تكريسا لواقع التفاوت املجالي والترابي.
تأسيسا على ما سبق ،نسائلكم ،السيد الوزير ،حول رؤية وزارتكم
للتعاطي مع مشاكل الشباب بالعالم القروي؟ وإن كانت هناك برامج
محددة موجهة للشباب القروي؟
وشكرا.
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ديالها تحسين قابلية التشغيل للساكنة القروية في املغرب.
في هذا اإلطار بطبيعة الحال كاين واحد املجموعة ديال الخدمات
اللي كتوفرها الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ،مواكبة
 1000مستفيد و 300منهم نساء من أجل الرفع من القابلية ديال
التشغيل ديالهم ،بطبيعة الحال كاين واحد البرنامج ديال الشراكة
الدولي وكيشمل واحد املجموعة ديال املناطق الجغرافية القروية في
الفحص أنجرة ،في بركان ،في سيدي قاسم ،في تاونات ،إلى آخره.
ولهذا هاذ البعد هذا غادي يكون ضروري وغادي يكون أسا�سي،
وهذا هو الجديد–كما قلت–في البرنامج الوطني للتشغيل ،ألنه نمشيو
للجهة ونتعاقدو مع الجهة وكل الجهات تتحمل املسؤولية ديالها،
ألنه–كما قلت–عن التشغيل هو من اختصاصات الذاتية التي ينبغي
أن تفوت للجهة ،واليوم كاين انخراط بين الجهات ،واحد املجموعة
ديال الجهات على األقل واحد ثالثة وال أربعة وضعت اعتمادات في هاذ
املجال ،واحنا غنشتغلو باش نديرو املواكبة وباش نشأو ما يسمى بهاد
( )les Ecosystèmesوبهاذ املنظومات الجهوية ديال التشغيل.
احنا بدينا ولكن إن شاء هللا نتفاءل خيرا بهاذ التعاون الذي أشرنا
إليه بين مختلف الفاعلين.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

السيد رئيس الجلسة:

املستشارالسيد عبد اإلاله املهاجري:

شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

لألسف ،السيد الوزير ،فساد النموذج التنموي كان له بالغ األثر
على األوضاع االقتصادية واالجتماعية ،وانعكاس مباشر على الطبقات
االجتماعية ،خاصة في وضعية هشاشة ،وفي مقدمتهم ساكنة العالم
القروي وفئة الشباب الذي طاملا كان خارج اهتمامات الحكومة السيد
الوزير.

السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
كما قلت خالل األجوبة السابقة ،العالم القروي أسا�سي ومهم
خاصنا نمشيو للقرب كما يقال ،ولهاذ هذا هو الجديد في املخطط
الوطني ديال التشغيل أنه أعطى للبعد الجهوي الدور ديالو ،وبالتالي
فباإلضافة للبرامج النشيطة الوطنية غتكون الجماعات الترابية ،الجهة
واألقاليم غادي يكون عندها واحد الدور في إطارالجانب ديال التشغيل.
بطبيعة الحال كاين واحد املجموعة ديال البرامج اللي كتقوم بها
القطاعات املعنية بالتنمية القروية ،باملجال الفالحي ،باملبادرة الوطنية
للتنمية البشرية ،باألنشطة ديال الوكالة التنمية االجتماعية ،ثم كاين
اليوم كنحاولوا في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش التشغيل
والكفاءات كاين تجارب كنحاولو نديرو قوافل ،نمشيو للقرى ونقتربو
من املواطنين.
وفي هذا اإلطار ،تندرج الوحدات املتنقلة للتشغيل اللي هي الهدف

كنالحظو في الخطابات ديال سيدنا هللا ينصرو ،دائما ملمة
بالشباب ،وكيعطي أهمية كبرى للشباب ،فأين هي اإلستراتجية الوطنية
املندمجة للشباب التي اعتمدت في 2014؟
التزمت الحكومة السابقة ،السيد الوزير ،ب ـ  62إجراء غادي
تديرها في  ،2016مازال ما شفناش منها والو ،السيد الوزير ،كنشوفو،
كنسمعو باألمس السيد رئيس الحكومة ،عشية األمس ،كيكشف أن 6
ماليين شاب مغربي ال يتوفرون على عمل وال على تكوين وال على تعليم،
وهذا اعتراف ضمني بفشل كل املقاربات الحكومية في حل معضلة
البطالة في صفوف الشباب ،وبالخصوص ،السيد الوزير ،العالم
القروي ،لم يأخذ نصيبه من كل السياسات العمومية ،وهو ما كان
له بالغ األثر وبالخصوص على فئة الشباب التي تتعرض لشتى أنواع
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اإلقصاء والتهميش.

املستشارالسيد املبارك الصادي:

اآلن السيد الوزير ،بدينا كنشوفوا �شي حوايج في القرى ما كناش
كنشوفوهم ،ما كناش كنعرفوهم ،كنا كنسمعوهم غيرفي املدن الكبار.

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السادة الوزراء،
السادة املستشارين املحترمين،
قد سبق ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن طرحت
سؤاال آنيا حول االنتهاكات التي عرفتها مدينة الحسيمة في  20يونيو
 ،2017ولم نعرف السبب الحقيقي وراء عدم تفاعل الوزارة املكلفة
بحقوق اإلنسان مع هذا السؤال اآلني.

الشباب اآلن ولى كيتعاطى �شي حوايج في القرى ،القرى صغار
كيتعطاو ل�شي حوايج وفي أمام املدارس ،ألن هاذ ال�شي ناتج على أشنو؟
كيشوفوا ،كتلقى شاب دبا في دارهم عندو أربعة ديال خوتو وال خمسة
قاريين جالسين في الدار مكيديروا والو ،أش كيدير؟ كيشوف حتى هو
غادي يقرا أشنوا غادي يدير؟ غادي يخرج يجلس حتى هو حداهم،
مكاين فين يخدم ،مكاين ميدار.
وأن هذا ،السيد الوزير ،باش نجحوا في هذا ،خصنا الجهوية ،راه
الجهوية إلى ابغيناها تفعل خصها تفعل بالخصوص في هاذ املناطق
القروية ،السيد الوزير.
وشكرا.

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

السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
ال هو شوف احنا ممختلفينش في التشخيص ،والكل اليوم يتكلم
عن جاللة امللك ،تكلم على املراجعة ديال النموذج التنموي ،الحكومة
غادية باش ديرهاذ العمل في هاذ ال�شي هذا.
القضية الثانية ،إلى كنت سمعت للسيد رئيس الحكومة البارح
راه عطا معطيات رقمية حول البرنامج ديال التنفيذ ديال اإلستراتجية
الجديدة للشباب ،فإلى رجعت غادي تلقى واحد املجموعة ديال
اإلجراءات غادي تم�شي للمناطق النائية وغادي تم�شي للقرى.
ولهذا ،ابغيت نأكد لك أن الحكومة عازمة باش تعطي األولوية
لهاذ املناطق النائية وخاصة في املشاريع ديال التشغيل وفي املشاريع
ديال إدماج الشباب في العمل الثقافي ،في العمل الريا�ضي ،إلى رجعت
للجواب ديال السيد رئيس الحكومة ،راه فيها معطيات دقيقة ،وبالتالي
التشخيص هو هذا ولكن الحكومة جادة وتفعل هاذ التوجهات إن شاء
هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،أشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة.
وننتقل إلى السؤال املوجه إلى السيد وزير الدولة املكلف بحقوق
اإلنسان ،وموضوعه انتهاكات حقوق اإلنسان بكل تالوينها بمدينة
الحسيمة ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل ،لتقديم السؤال ،تفضل السيد املستشار.

لهذا أصبح سؤاال عاديا والزالت الحاجة ملحة لطرحه ،لذا نسائلكم
السيد الوزير عن االنتهاكات التي عرفتها مدينة الحسيمة؟ وما هي
اإلجراءات التي اتخذتها وزارتكم للحد من جسامة االنتهاكات املرتكبة في
حق ساكنة إقليم الحسيمة وبعض أقاليم اململكة؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان.

السيد املصطفى الرميد ،وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
أشيرإلى أن التفاعل اآلني كان من قبل السيد وزيرالداخلية والسيد
وزيرالعدل.
بالنسبة لوزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان ،فإن املعلوم أنه ال
يباشر اإلجراءات الخاصة بتدبير املظاهرات وما إليها ،ومادام سؤالكم
ينصرف إلى وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان فإنني أشير ،إلى
أن الحديث عن انتهاكات حقوق اإلنسان في أي منطقة من املناطق
يتطلب التفرقة بين مراكز الجهات التي تقوم بتقييم األحداث والوقائع
وتكييفها ،حينما يتعلق األمربفاعل حقوقي أو برملاني بصيغة املفرد فإنه
يستند إلى مجرد روايات ،روايات الضحايا املحتملين ليؤسس عليها
موقفا يكون في الغالب–وهذا هو الواجب–مساندا للمواطنين ،هذه
مهمته ولهذا وجد.
أما حينما يتعلق األمر بفاعل حكومي ،مثال وزير الداخلية ،فإن ما
يهم باألساس هو حماية األمن العام ،هو حماية أمن األفراد والجماعات
واملمتلكات قبل أي اعتبارآخر.
حينما يتعلق األمربوزيرحقوق اإلنسان ،فهو بالفعل فاعل حكومي
لكنه أيضا حساسية حقوقية ،بل هو يفترض فيه ويجب عليه أن
يكون الضمير الحقوقي للحكومة ،لذلك فإن من واجبه التنبيه على كل
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االختالالت التي يمكن أن تالبس التدخالت األمنية لكي ترقى إلى أعلى
مستويات الحكامة األمنية.

عندهم الحق ،االنتهاكات اللي تقاسوا فيها هاذ الشباب ومن بعد منهم
ما�شي غيرهاذو.

بهذا الخصوص ،أفيدكم أن وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان
كان حاضرا في قلب هذه األحداث ،من خالل التواصل مع كافة الجهات
املعنية ،منبها إلى ما ينبغي التنبيه إليه حتى تذهب األمور في احترام تام
للقانون ،وقد قمت بإنجازتقريرشامل يتناول كافة التجاوزات املختلفة
حسب تصورنا ،سواء من قبل املحتجين أو من قبل القوات العمومية
ونتائجها املؤسفة أحيانا ،بل املؤملة أحيانا أخرى ،وعرضت هذا
التقرير على النسيج الجمعوي الحقوقي بكل مكوناته ،وبعد مناقشات
مستفيضة ،وضعنا تقريرا أثبتنا فيه رؤية الحكومة ملا وقع ،ولكن أيضا
أثبتنا فيه مالحظات جميع الفاعلين الحقوقيين بدون استثناء ،ويمكن
لكم الرجوع إليه للوقوف على معطياته في موقع الوزارة.

اليوم ،السيد الوزير ،كاينة انتهاكات ،الحق في التجمع السلمي،
كاين انتهاكات في التظاهر السلمي ،كاين انتهاكات في الرأي وحرية
التعبير ،كاين انتهاكات في الحق في التنظيم ،احنا منظمة نقابية تمنعنا
من مسيرة احتجاجية يوم  20يونيو.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالتعقيب ،تفضل.

املستشارالسيد املبارك الصادي:
شكرا السيد الوزيرعلى اإليضاحات.
أنا ال أعرف عمل السيد وزير حقوق اإلنسان أمام مؤسسة
تشريعية ،احنا طلبنا واحد املجموعة ديال الفرق باش إبان الحراك
نعرفو كمؤسسة تشريعية وكبرملانيين ماذا يقع؟ وماذا فعلتم كوزير
ديال حقوق اإلنسان في خروقات جسيمة اللي خدشت السمعة ديال
بالدنا؟ ولكن مع كامل األسف لم تستجيبوا ال للطلب ديال اللجنة ،ألنه
طلبنا تجيو عندنا للجنة باش نعرفوا ،من حقنا نعرفو السيد الوزير.
كتقولوا درتو تقارير ،ما قدرتوش تجيو حتى للمؤسسة التشريعية
للبرملان مجلس املستشارين تقولوا لنا ها أشنو كاين ،ها االختالالت اللي
كاينة.

اليوم ،السيد الوزير ،كاين انتهاكات على عدة مستويات ،لهذا نعطي
أمثلة عاود ثاني ديال زاكورة ،ما يقع اآلن في زاكورة ،املواطنين باغيين
املاء يشربوه ..في عوض ما نمشيو يتحاوروا معهم  ..كيعتذر .احنا بغينا
الحكومة تم�شي..
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
السيد املستشار انتهى الوقت من فضلك .السيد املستشار ،السيد
املستشارانتهى الوقت ،شكرا.
قبل ما نعطي الكلمة للسيد الوزير ،شهادة فقط ،تكلمتو على
املراسلة ديال اللجنة ديال التشريع ،لقد توصلت الرئاسة بمراسلة من
عند السيد الوزيراملكلف بالعالقات مع البرملان ،مفادها أن السيد وزير
العدل على أتم استعداد للمثول أمام اللجنة يوم الخميس  27يوليوز،
وقد حدد السيد الوزيرهذا املوعد من أجل عقد االجتماع ديال اللجنة
لتدارس موضوع هذه األحداث.
وعندما توصلنا كمجلس أو كرئاسة بمراسلة السيد الوزير املكلف
بالعالقات مع البرملان ،تمت إحالتها على لجنة العدل والتشريع.
وبطبيعة الحال يتضح بأن أحيل الجواب على اللجنة ،ويتضح على
أن قرر املكتب ديال اللجنة إرجاء االجتماع إلى موعد الحق لتزامن ذلك
مع برمجة مشروع قانون حول النيابة العامة ،هذا لإلفادة فقط باش
نعطيكم هاذ املعطيات ألنني عضو في املكتب ،وبالتالي أنا على اطالع
وعلى بينة بكل ما جرى ،لألمانة فقط.
تفضلوا السيد وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان.

اليوم ،السيد الوزير ،البناء الحقوقي والديمقراطي ببالدنا ،وأنتم
تعرفون وكنتم فاعلين في ذلك قبل ما توصلوا للحكومة ،كاين بناء هش
للمنظومة الحقوقية ببالدنا ،واليوم كاين تراجع كبير وخطير على هذه
املكتسبات الهشة ،اليوم كاين اعتقاالت وأثبت التقرير األخير ديال
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات كاينة مسؤولية ديال الحكومة
في ذوك املشاريع ،هؤالء الشباب اللي اليوم راهم معتقلين كان عندهم
الحق ألنهم طالبوا بحقوقهم االجتماعية وكشفوا بالحجج والبراهين
على أنه تمسوا في االقتصاد ديالهم وفي املعيش اليومي ديال األسر
ديالهم.

شكرا السيد الرئيس ألنكم تفضلتم فقدمتم معطيات توجد
لديكم ،وأنا أؤكد للسادة املستشارين أنني كنت على استعداد دائم من
أجل املثول أمام اللجنة املختصة لتقديم كافة املعطيات ،ألنني ال يمكن
أن أذهب إلى النسيج الحقوقي–وهناك حقوقيين كانوا حاضرين معنا–
وال آتي إلى البرملان ألستعرض معه كافة املعطيات ،وأناقش معه كافة
األحداث واالستنتاجات.

اليوم كيتبين للعالم ما�شي غير لنا احنا ،أنه هاذ الشباب كان

غير بالنسبة ملا تفضلتم به ،املوضوع ديال الخروقات الجسيمة

السيد وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان:
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أنا أتساءل :ما هي الخروقات الجسيمة؟ هل هناك بالفعل خروقات
جسيمة؟ حينما نتحدث عن الخروقات الجسيمة ،أتساءل ،السيد
املستشار ،ملاذا لم تعملوا على إحداث لجنة تق�صي الحقائق؟

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد الوزير.

السيد وزيرالدولة املكلف بحقوق اإلنسان:
كنت أتمنى أن تحدثوا لجنة تق�صي الحقائق لتقفوا على ما وقع،
وذيك الساعة نكونوا معكم...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،شكرا السيد الوزير ،وأشكركم السيد الوزير
على مساهمتكم في هذه الجلسة.
وننتقل إلى السؤال األول املوجه لقطاع األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،وموضوعه وضعية القيمين الدينيين ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرارلتقديم السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزيراملحترم،
لقد وضعنا عليكم هذا السؤال عدة مرات ،تجيبوننا دائما بقلة
اإلمكانيات .أكيد أنكم تبذلون مجهودات جبارة للنهوض بأوضاع هذه
الشريحة التي تساهم من موقعها في حماية أمننا الروحي كمغاربة في
الداخل والخارج.
السيد الوزيراملحترم،
إلى متى ستبقى هذه الفئة تتقا�ضى أجورا زهيدة؟
وشكرا.

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

السيد أحمد التوفيق ،وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
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السيد الرئيس،
السادة والسيدات املستشارون واملستشارات،
لكم الحق في وضع هذا السؤال باستمرار ،ولكن علينا أن نوضح
الحقائق عن هذا السؤال في الجواب باستمرار.
نحن متفقون أن ما يتلقاه األئمة والقيمون الدينيون من مكافآت–
كما قلتم–زهيد ،ونحن عاملون ونجتهد في أن يكون ذلك مرتقيا
باستمرارإلى ما ينبغي أن يكون.
لألسف الشديد في  2013ميزانية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
تنقص منها  620مليون درهم ،على أساس أن تعود في السنة املوالية
ولم تعد .أين كنا؟ كنا في  60مليون درهم في  ،2004أصبحنا اآلن في
مليارو 226مليون درهم في  ،2017ثم أصبحنا في تغطية صحية كاملة،
أصبحنا في خدمات اجتماعية .هاذ ال�شي كلو ال ينفي أن هذا األمر أن
املكافآت زهيدة وأننا في اجتهاد بالتعاون مع الجميع ،وأنتم مؤسسة
تشريعية لكي نرقى بهذه املكافئات إلى ما ينبغي أن تكون.
وقع يعني اآلن  245949من املستفيدين من التغطية الصحية،
وهؤالء أنفسهم اللي هما العائالت ديال القيمين مستفيدون من
الخدمات االجتماعية ،وهاذ املكافآت اللي تنذاكرو عليها تتراوح ما بين
 1400و 2500درهم بالنسبة لألئمة و 400درهم و 1000درهم بالنسبة
للخطباء ،هذا �شيء زهيد ،ولكن نحتفظ ب ـ  %70منهم باملكافآت التي
تعطيها الجماعات في إطارالشرط ويعطيها املحسنون.
هنالك نسبة مهمة تستفيد من السكن ومن الضوء واملاء ،إلى آخره،
هنالك مجهود ولكن مع ذلك متفقين أنها إن شاء هللا نزيدو في االجتهاد
من أجل تحسين هذه الوضعية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد لحسن أدعي:
أشكركم على جوابكم ،منوها في هذا اإلطار بمضمونه ،ال يختلف
اثنان أنكم مهتمون بوضعية القيمين الدينيين ،مثمنين في هذا اإلطار
كل اإلجراءات املواكبة إلصالح الشأن الديني في بالدنا.
قمتم بالتغطية الصحية مشكورين ،تنظيم برنامج طموح للتكوين
أشرفتم على إشراك املرأة املغربية في التأطير الديني وتكوين املرشدات،
وذلك بهدف مواكبة دينامية املجتمع املغربي.
السيد الوزير،
إصالح أوضاع القيمين الدينيين ورش البد من االستمرار فيه،
خصوصا بالنسبة ألبناء جالياتنا في الخارج ،كما يجب تعميمه لوجود
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بعض الحاالت التي الزالت تعاني والزالت لم تستفد من حظها في هذه
الحقوق التي رصدتموها للقيمين الدينيين ،خصوصا في املناطق النائية
والجماعات القروية ،نعطيكم مثال السيد الوزير ،بعض يعني األئمة
قدموا العجز ديالهم وعندنا مثال في مسجد "تلولت" بجماعة "تغزوت
أيت عطا" بإقليم تنغير ،هذه ملدة سنة مازال ما تسواتش الوضعية
ديالو ،والقبيلة باتفاق مع مندوبية األوقاف بتنغير ،داروا إمام
وتيخلصوه دابا هاذي سنة ولكن راه اعياو ،يعني قالوا لي بلغ للسيد
الوزيرهاذ املهمة راه ما ابقيناش قادرين نخلصو هاذ اإلمام هذا ،ابغينا
تسوى الوضعية اإلمام السابق وتسوى وضعية اإلمام الحالي ،يعني
والحاالت كثيرة وخاصة بجهة درعة تافياللت.
السيد الوزيراملحترم،
إننا نطالبكم بمواصلة إصالح ورش الحقل الديني باعتباره أحد
دعامة التميز املغربي ،مشددا في هذا اإلطار على ضرورة مشددا في هذا
اإلطار على ضرورة إقراض املزيد من الدعم وتأطير القيمين الدينيين في
الخارج ،والعمل كذلك على تسريع وتيرة بناء املساجد في أوروبا ،وعلى
رأسها مسجد ( )Montpellierالذي سيكون أحد املعالم اإلسالمية
املغربية بجنوب فرنسا ،والذي يحتاج دعما منكم بعدما عجزت
الجمعية املسؤولة على توفيرمبلغ إضافي لتسديد ديونها.
وقد وجهت لكم ملتمسا في هذا املوضوع ،السيد الوزير ،هاذ
املسجد هذا بمدينة ( ،)Montpellierمسجد كبير قدمنا يعني
الجمعيات تما كنشكر الرئيس ديالها ،يعني مليار ،يعني شراوا املسجد
عن البلدية ديال ( )Montpellierبمليار مازال خاصهم  250مليون.
كنت حضرت لكم ،السيد الوزير ،من اللي يعني دشنت مسجد ديال
( )Saint-Etienneمشكورين ،وكنطالبكم يعني فرنسا كتعرفوا الخصوم
ديالنا تما والجمعيات ،بغينا هاذ املسجد يتقدم يعني لألوقاف ويقوموا
به ،ومازال لنا واحد  250مليون اللي خاص يعني باش تسوى الوضعية
ديالو السيد الوزير ،سنتيم ما�شي درهم.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم إلى كان هناك تعقيب السيد الوزير ،تفضلوا.

السيد وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:
فيما يتعلق بالحاالت الخاصة من األفضل أنكم تبداوتجيوندرسوها
معكم الحاالت الخاصة ،الحاالت العامة فيما يتعلق بالقضية ديال أن
هنالك قيمين دينيين ،هاذ الحاالت تسوى ،ألن هنالك واحد الحركية
كثيرة عند األئمة ،فدائما كيوقع تأخر بسبب هاذ الحركية ،وإال فإنه
ليس هناك أي تهاون في تسوية وضعية األئمة.
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وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال الثاني موضوعه ،بطء وتعقد مساطرالترخيص للمحسنين
ببناء املساجد ،الكلمة ألحد املستشارين من فريق العدالة والتنمية،
تفضل.

املستشارالسيد علي العسري:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
رغم الخصاص الكمي واملجالي في عدد املساجد باململكة ،وتواضع
ما تبنيه الوزارة ،نسجل تأخيرا وبطئا في تمكين املحسنين من بناء
مساجد جديدة.
لذا ،نسائلكم عن ما ستقومون به ملعالجة هذه اإلشكالية.
وشكرا.

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

السيد وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:
فيما يتعلق بهذا املوضوع ،رخص بناء وتوسيع وإصالح املساجد من
اختصاص الوالي والعامل .هنالك دورية مشتركة مع وزارة الداخلية
بين وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بتاريخ  30نونبر  ،2012تحدد
املسالك واملساطر لدراسة طلبات ورخص بناء أو إصالح األماكن
املخصصة إلقامة الشعائرالدينية.
نعطيك فيما يتعلق ب 2016مثال 484 ،طلب ديال الرخص%33 ،
من الطلبات تم البت فيها داخل أجل لم يتعدى ثالثة أشهر %36 ،من
الطلبات تم البت فيها داخل مدة أقل من  10أشهر لعدم استكمال
الوثائق املكونة للطلب %24 ،من الطلبات فاقت مدة البت فيها 10
أشهر ،وارتبط السبب أساسا بتأخر إدالء أصحابها بما يثبت تحبيس
األرا�ضي املخصصة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
لكم الكلمة السيد املستشارفي إطارالتعقيب ،تفضل.
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املستشارالسيد علي العسري:

السيد وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:

شكرا السيد الوزير ،وشكرا على هذه التوضيحات ،ولكن ليس من
رأى كمن سمع ،فنحن لسنا بحاجة للتذكيربأهمية املساجد كمؤسسات
لألمن الروحي للمغاربة وأن هذا الدور يتعاظم ويتفاقم مع ما تعرفه
الثورة التكنولوجية من استالب حضاري وقيمي وأخالقي ،ولكن هناك
فعال بطء ،وأنا وجهت سؤالين كتابيين بخصوص مسجدين سابقين،
وهما دالين على ما أقول.

ليس هناك ،السيد املستشار املحترم ،أي �شيء ي�سيء إلى سمعة
اململكة املغربية فيما يتعلق باملساجد ،العكس هو الصحيح.

فهناك مسجد مثال بجماعة الولجة بتاونات تم هدمه من طرف
السلطات قبل أزيد من سنة ،وتم إغالقه قبل أزيد من ست سنوات،
ورغم أن ذاك املنطقة في حاجة للمسجد ،السلطات أنجزت أو أقامت
خيمة مؤقتة ال زال الوضع على ما هو عليه ،رغم تلهف الساكنة لبناء
مسجد ،وجود محسنين مستعدين ،ثم مسجد بتجزئة املسار  ..واد
اسلم بتاونات ،الجمعية أسست في  ،2013واملحسنين اجتهدوا وحاولوا
أن يوفروا الغالف املالي ،ولكن غير نقل امللكية من مؤسسة العمران
لألوقاف ووضعها رهن اإلشارة ال زال لم يتم لحد اآلن ،وهذا فيه سؤال
كتابي في .2015
إذن هناك فعال بطء شديد في هذه اإلجراءات ،وخاصة وأن الوزارة
حسب اإلحصائيات املنشورة على موقعها االلكتروني ال تبني إال معدل
 40مسجد في السنة ،في حين أن احنا عندنا  80إقليم ،إذن ما�شي حتى
معدل مسجد في كل إقليم ،إذن هناك خصاص مهول.
ثم إلى قسمنا اآلن عدد املساجد اللي في املوقع اإللكتروني  50ألف،
تقريبا زهاء  50ألف مسجد على الصعيد الوطني ،أنه إلى قسمنا عدد
الساكنة تقريبا كيجينا  700مواطن لكل مسجد ،وأنه الثلثين ديالها في
العالم القروي ،هي مجرد أماكن بسيطة جدا ،بيوت طينية في الغالب
ديالها ،إذن ال ترقى إلى أن تسمى مساجد ،ثم أن حسب موقع الوزارة
أن الطاقة االستيعابية ملساجد املغرب كلها ال تتعدى  7ماليين نسمة،
في حين أن أحنا شعب فيه  35مليون ،لو هدى هللا سبحانه وتعالى هاذ
الشعب كلو يم�شي للمساجد فستقع مشكلة حقيقية ،وهذا ما نالحظه
في الجمع وفي رمضان بالخصوص ،أن الناس تصلي في املمرات وفي األزقة
وفي الشوارع ،وهذا في الحقيقة ي�سيء لصورة بلدنا ،خاصة ونحن نعول
على أن ترتقي املساجد لتصبح فعال بعد ما تبدا تقوم بأدوارمحو األمية
لتصبح مؤسسات اجتماعية حقيقية تقوم باألدوار التي كانت موكولة
لها عبرالتاريخ ،في التنشئة االجتماعية وتثبيت القيم وتثبيت هاذ البعد
الروحي للدين اإلسالمي.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد الوزيرفي إطارالتعقيب.

فيما يتعلق بالقضية ديال مسجد أو مسجدين ،هاذ الحاالت
الخاصة ينبغي أن ندرسها ونقف على أسبابها وال يمكن أن نعمم الحكم
انطالقا منها.
فيما يتعلق بقضية  40مسجد 40 ،مسجد اللي كتبنيها الوزارة
وهذه سياسة الوزارة ،املساجد الكبرى واملتوسطة راه الحجم ديالها
ربما  %60من املساحة ديال املساجد اللي كتبنا في كل سنة ،ونحن
نفتخر باملحسنين وبالروح املوجودة ديال الوقف ،ألن الوقف اآلن
يتجلى في بناء املساجد من لدن املغاربة ،نفتخر بذلك ونعتز به وليس في
ذلك أي غضاضة أن يكون هنالك إسهام للمحسن ،وال نؤخر أنا قلت
لك  400وأسمو راه فصلت لك أشنو هما ،أشنو وقع في  2016فيما
يتعلق بالرخص.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
دائما في نفس القطاع ،السؤال الثالث واألخير ،موضوعه دور
القطاع الوقفي في التنمية االقتصادية ،الكلمة ألحد السادة املستشارين
من فريق األصالة واملعاصرة ،تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد الحبيب بن الطالب:
شكرا.
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خيراملرسلين.
السيد الوزير،
انخرطت بالدنا منذ عدة سنوات في إنجاز عدة مشاريع صغرى،
متوسطة وكبرى في مختلف القطاعات ،والتي ساهمت إلى حد كبير
في خلق الثروة والشغل والرفع من مساهمة تلك القطاعات في الناتج
الداخلي الخام ،إال أن إشكالية توفير العقار الالزم لالستثمار ،العقار
املحفز لالستثمارات املنتجة املدرة للدخل واملوفرة لفرص الشغل
شكل أهم عائق الستمرار تحقيق تلك الغاية ،خصوصا في ظل ،من
جهة ،ضعف العرض الخاص بامللكية الخاصة وارتفاع تكلفتها ،ومن
جهة ثانية ،إشكالية خصوصية األنظمة العقارية لألرا�ضي التابعة أو
الخاضعة لوصاية القطاعات الحكومية.
لذا ،السيد الوزير ،نسائلكم على أهم التدابير املتخذة من أجل
وضع األرا�ضي الحبسية رهن إشارة االستثمار؟
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:
شكرا السيد املستشاراملحترم على سؤاله.
فعال فيما يتعلق بقضية األوقاف ،دائما كتكون واحد اإلشكالية
هو الصورة اللي عند عموم الناس عن األوقاف أنها مسألة وضعت
لإلحسان أو �شيء من هذا القبيل.
قضية األمالك الحبوسية هي أكثر صرامة التصرف فيها من أي
عقار آخر ،والتصرفات التي تجري على األوقاف محددة اآلن ،الحمد
هلل ،بالنصوص مدونة األوقاف الصادرة في سنة  2010اللي جمعت
القوانين السابقة وجمعت النصوص التشريعية ،ومع ذلك األمر اللي
كتسألوا عليه فهنالك  6ديال املجاالت اللي كتدخل فيها األوقاف في
اتجاه السؤال ديالكم.
أوال ،كنوضعو رهن إشارة لقطع حبوسية وأجزاء منها لبناء وتوسعة
مساجد أو مرافق اجتماعية ومعاهد للتعليم العتيق أو لتحفيظ القرآن
الكريم أو أي أعمال خيرية أو إحسانية تتما�شى مع األهداف النبيلة
لألوقاف.
ثانيا ،األوقاف تساهم في املجهودات التي تبذلها الدولة في املجال
السكني عن طريق الشراكة مع كافة الفاعلين في إطارالتضامن والتعاون
من أجل معالجة األوضاع القائمة والحد من انتشار السكن غير الالئق
وكذا توفير أوعية عقارية لعملية إعادة الهيكلة للدواوير بشراكة مع
عدد من املقاوالت واملؤسسات.
ثالثا ،املساهمة في التنمية االقتصادية بإحداث تجزيئات سكنية
وصناعة ومعاوضتها أو بناء مجموعات سكنية أو تجارية.
رابعا ،خلق فرص للشغل بالعالم القروي بشكل مباشر من خالل
أوراش األشغال الفالحية ومشاريع استثمارية باألرا�ضي الفالحية
وبالضيعات الحبوسية.
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وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالتعقيب ،تفضل.

املستشارالسيد الحبيب بن الطالب:
شكرا السيد الوزير.
ابغيت نذكر أنه من أهم اإليجابيات مخطط "املغرب األخضر" هو
خلق واحد املركزديال االستثماروكالة التنمية الفالحية وجل القطاعات
بما فيها وزارة األوقاف وضعت األرا�ضي الفالحية الخاضعة لوصايتها
رهن إشارة هذه الوكالة ،اللي بدورها تتوضعها رهن إشارة االستثمار.
احنا السيد الوزيرمن هذا املوقع تنحييو ،أوال ،خلق املدونة العامة
لألوقاف واللي هي مكنت من توضيح الرؤية بخصوص هذه األرا�ضي،
كذلك تنحييو املبادرة اللي تتقوم بها في هذا الباب وتنطلبو املزيد ،أوال،
من وضع األرا�ضي الحبسية رهن إشارة هذه الوكالة لتحقيق أهداف
مخطط املغرب األخضروتطويرالفالحة املغربية.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
لكم الكلمة في إطارالتعقيب إذا كان لديكم تعقيب السيد الوزير.

السيد وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:
شكرا السيد املستشار.
احنا متفقين ،كاين واحد القضية ما بغيتش نثيرها ألن فيها حساسية
كبيرة هو أن هناك احتياج كبيرلألرا�ضي من أجل إقامة مقابرواألوقاف
شرعيا ما يمكن لهاش ،لألسف الشديد.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

خامسا ،توفير األوعية العقارية لعدد من املؤسسات التعليمية
والصحية واإلدارية ،إما عن طريق املعاوضة أو املوافقة على سلوك
مسطرة نزع امللكية ،ومع أنه ما�شي مضطراألحباس ما مضطراش.

شكرا السيد الوزير ،وأشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة
الدستورية.

سادسا ،املوافقة على نزع ملكية عقارات حبوسية مهمة من حيث
املساحة واملوقع للمساهمة في توفير منشآت الدولة من مرافق عامة
وطرق وطنية وجهوية وطرق سيارة وسدود وموانئ.

نواصل مع السؤال املوجه لقطاع الطاقة واملعادن ،وموضوعه
عدم انعكاس استغالل الثروات املنجمية على املناطق املتواجدة بها،
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

وتحرص الوزارة على املساهمة بشكل فعال في التنمية كما سألتم
بشتى مجاالتها.

املستشارالسيد أحمد تويزي:
شكرا السيد الرئيس.
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السادة الوزراء،
السيدة الوزيرة،
إخواني املستشارين،
السيد الوزير،
يعد القطاع املنجمي ببالدنا قطاعا واعدا ،يساهم بشكل وافر
في التنمية االقتصادية واالجتماعية ببالدنا ،وبالنظر إلى أن أغلب
الوحدات املنجمية تتواجد باملناطق القروية الجبلية املتسمة بالفقر
والهشاشة ،فإننا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات التي ستقومون
بها لتنمية هذه املناطق التي تعاني من العزلة والتهميش رغم إمكانياتها
املنجمية الكبيرة جد.
شكرا.

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

السيد عزيزرباح ،وزيرالطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:
أشكراملستشاراملحترم.
من أهم امللفات اللي منكبة عليها الحكومة الحالية هو هاذ امللف
ديال املعادن ،طبعا ما نتكلمش على الفوسفاط ،أنتم تعلمون بأن
املخطط الكبير ديال الفوسفاط هو االستثمار سواء على الصعيد
الوطني أو الدولي حوالي  200مليار ديال الدرهم ،واللي انتقلنا اآلن إلى
قوة رائدة في كل ما يتعلق بمشتقات الفوسفاط ،وخاصة فيما يتعلق
بالفالحة في العالم وفي إفريقيا.
فيما يتعلق باملعادن ،أنتم تعلون بأنه الحكومة السابقة واآلن تسير
عليها الحكومة الحالية كاين هناك خطة طريق.
أوال ،الجيولوجيا املناسبة راسلنا جميع الجهات باش نطوروا ما
يسمى باملعلومة الجيولوجية باش يكون عندنا التدقيق حول املؤهالت
ديال املعادن ديال بالدنا وبدينا كنوقعوا مع الجهات ،بدينا بجهة
سوس ،واآلن غادي نمشيو إن شاء هللا لجهات أخرى.
املسألة الثانية ،سحبنا جميع التراخيص التي ال يستثمر فيها
أصحابها 1400 ،رخصة بحث اللي ما استغلوهاش سحبناها ،وأعلنا
عليها في الجريدة الرسمية واآلن رهن االستثمار.
ثالثا ،أعلنا على ( )le guichet uniqueالشباك الوحيد باش نبسطو
املساطرللمستثمر.
رابعا ،اشتغلنا مع اإلخوان ديال الجامعة على أساس نشوفو أشنو
هي اإلمكانية ديال تشجيع ما يسمى ب ( )les clusters industrielsبمعنى
املناطق الصناعية ،حيث تكون املناجم باش تكون فعال قيمة مضافة.
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وأخيرا ،اتفقنا باش نعاود نعالجو استفادة الجماعات املحلية
اللي عندها هذه املعادن استفادة من هذه الثروة من خالل مراجعة
املستحقات ولكن أيضا من خالل التنمية املحلية وعالقتها باملعادن.
هذا هو التوجه اللي كنشتغلو عليه بتنسيق مع القطاع الخاص
وأيضا بتنسيق مع الجهات.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
لكم الكلمة ال�سي تويزي ،تفضل.

املستشارالسيد أحمد تويزي:
في الواقع متفقين معكم في هذه الخطة اللي نتمناوها تنجح ،أوال،
ألن كلنا تنعرفو على أن املناجم كاينة في املناطق الجبلية والقروية ،وهي
املناطق اللي في املغرب تتسم بالفقر وبالهشاشة ،احنا متفقين عليه
كلنا ،وكذلك أن هناك بعض املسائل التي يمكن أن نشكرها أن بعض
الفاعلين املنجميين ،خصوصا الكبار من هاد الفاعلين املنجميين،
يقومون بأعمال كبيرة جدا في إطار العمل االجتماعي االقتصادي اللي
كيقوموا به في املناطق ،ولكن هاذ ال�شي كيكون محصور في بعض
الشركات الكبيرة جدا اللي تتقوم بالضو املاء إلى آخره في هذه املناطق،
باش يمكن ترفع شوية هاذوك املناطق وهذيك الجماعات شوية إلى
مستويات أخرى في سلم التنمية البشرية.
كذلك هناك–كما قلت–هذا هو املوضوع ديال السؤال ديالنا
هو نريد في الواقع أن يكون ( )les clustersاللي قلتيles clusters( ،
 )économiquesاللي يكونوا ديال املناجم أنه يكونوا في املنطقة اللي فيها
املناجم ،أن تكون هناك وحدات للتثمين تمكن ساكنة وأبناء ساكنة
هذه املناطق لكي يعملوا بها ،ألن عيب مثال احنا تنشوفو بكل صراحة أن
في جميع املناطق اللي فيها توترات اجتماعية كنشوفو عدد كبيرجدا من
املناطق في العالم القروي فيها توترات اجتماعية ناتجة وفي املناطق اللي
فيها التوترات فيها هذه املناجم ،وبالتالي البد لنا انتما كحكومة على أنه
تلقاو حلول ،هاذ ( )les clustersهذا حل من الحلول.
كذلك–كما قلتو كذلك–وعندي في الجواب هنا هذاك املوضوع
ديال إعادة النظر شيئا ما في الضرائب ،املناجم ثروة وطنية ما
غاديشاي نطلبو على أن جميع ذوك املناجم يمشيوا لذيك الجماعة
وال لذيك الجهة ،أبدا ،ولكن البد من أن نفكر جميعا ،تكون عندنا
واحد الفكرة نفكروا جميعا في حلول–كما قلتي–على أنه يكون جزء
من هاذيك الضرائب أن تذهب إلى تلك املناطق لكي يحس املواطن اللي
عندو في جماعتو في القرية ديالو واللي كيتحمل البيئة وكيتحمل عدد
ديال املشاكل أن يحس على أن هاذيك الثروة تصله �شيء من هذيك
الثروة للمدارس للمستشفيات لعدد كبير جدا من املصالح التي هي في
حاجة ماسة إليها في تلك املناطق.

عدد 24 - 41فص 24ص 13(224مفون 13ن )13

الجريدة الرسمية للبرملان

إذا نتمنى أن هذه الخطة تنجح ،ونتمنى كذلك حتى ذوك املواطنين
في ذاك العالم القروي أن يقولوا على أن تحملنا التلوث ،تحملنا ندرة
املياه ،ولكن فعال كاين شوية من هاذوك اإلمكانيات اللي تتوصلنا.
كذلك كاين بعض الضرائب اللي كيمشيوا للجهات مثال بحال ذيك
( )la taxeعلى املناجم ،نتمناو نفكرو جماعة واحد الشوية من هاذيك
( )la taxeتوصل لهذه املناطق اللي هي فيها هذه املناجم.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد الوزيرفي إطارالتعقيب.

السيد وزيرالطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:
أنا تنشكر السيد املستشار على هذه املقترحات ،ولكن نبغي نأكد
لكم أنه هذا نقاش بحيث في الزيارات اللي كنديرو لعدد من الجهات
واألقاليم كاين نقاش حقيقي حول دور املناجم واملعادن في التنمية
املحلية ،إذا خذينا مثال ملي مشينا للراشيدية يمكن ليا نقول لكم كاين
االقتصاد املبني على الواحات الفالحية ،كاين االقتصاد املبني على
الطاقة ،السياحة الصحية وما جاورها ثم االقتصاد املنجمي.
التصور اللي ابغينا نمشيو فيها هو كيفاش نحافظو على املنجميين
التقليديين ونواكبوهم باش يبقاوا عايشين وعندهم واحد الدخل،
ولكن في نفس الوقت  60.000كلم مربع في هذه املنطقة اللي هي كتمثل
واحد الثروة هائلة بالنسبة للبالد ديالنا ،واتفقنا مع الجهة راه غادي
نرجعو نشتغلو معهم يقولوا لنا فين بغاونا نديرو املنطقة الصناعية مع
وزارة الصناعة ،باش يولي القيمة املضافة في..
هاذ قضية الضرائب ،فعال كاين نقاش مع اإلخوان ديال الجهات
والجماعات املحلية ،ثم أيضا ملا جلسنا مع القطاع الخاص اتفقنا على
كل معدن غنديرو مقابل ديالو شحال استثمر في هاديك الجماعة ،من
طريق ،من مستشفى ،من صبيطار ،وغنخرجها ،غنعلنها للرأي العام
بحيث األثرديال املناجم على التنمية املحلية على مستوى الجماعات.
بالنسبة البيئة ،نعطي واحد املثال كاين اآلن مشروع مهم ديال
مليار درهم راه مطروح وخذا الرخصة ،غادي اشغل ألف ديال الناس،
باإلضافة لغير املباشر ،منين جايب املاء؟ مجيبهاش من الفرشة املائية،
ألن يارب حنا القوا املاء ميشربوا الناس وكذا ،غيجيبها من السد على
بعد  90كلم ،بمعنى أضاف في هاذ املليارواالستثمارديال أنه أجيب املاء
فضال على استعمال املياه العادمة ،هذا كله فيما يتعلق بالبيئة.
أطمئنكم وهذا ال يمكن أن يقبل في بلد اللي عندو ميثاق ديال البيئة
وأنضم الكوب  ،22باش يكون أي استثمار يؤثر على البيئة والفرشة
املائية ،ولكن في نفس الوقت البد أن نجد الحلول للمستثمروللجماعات
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املحلية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،وأشكركم على مساهمتكم معنا في هذه
الجلسة.
ننتقل إلى السؤال املوجه لقطاع األسرة والتضامن واملساواة،
وموضوعه تجويد الخدمات بمؤسسات الرعاية االجتماعية الخاصة
بإيواء الطالبات والطلبة ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق
األصالة واملعاصرة.

املستشارالسيد امحمد احميدي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
تعتبر مؤسسات الرعاية االجتماعية املخصصة في إيواء الطالبات
والطلبة ،جسرا أساسيا ملحاربة الهدراملدر�سي ،إال أن ضعف الخدمات
املقدمة من طرف هذه املؤسسات خاصة في الشق التربوي والتأطيري،
قد يسقط العديد من املستفيدين واملستفيدات في فخ الهدر املدر�سي
اللي كنذكرو عليه.
فما هي التدابيرالتي تعتزم الحكومة القيام بها في هذا اإلطار؟
وهل هناك إجراءات لتأهيل العاملين داخل هذه املؤسسات؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال.

السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشاراملحترم،
هاذ السؤال له أهميته اليوم ،ونحن نتدارس القانون  65.15الذي
ينسخ القانون  14.05لفتح وتدبير مؤسسات الرعاية االجتماعية ،وقد
صادقتم تقريبا هاذ بضع شهور على هذا املشروع قانون الذي سيكون
أحد وسائل إصالح منظومة مؤسسات الرعاية االجتماعية.
مجموع هذه املؤسسات في املغرب هي تقريبا واحد  1500مؤسسة
للرعاية االجتماعية ،من ضمنها  1067دار الطالب ودار الطالبة ،بما
يعني أن ما يزيد عن الثلث كل دار الطالب الطالبة ،والقطاع في الواقع
يهتم بدار الطالب والطالبة ألنها تقدم خدمة في إطار الحد من الهدر
املدر�سي للفئات الهشة وألبناء األسراملعوزة.
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ثانيا ،التمويل الذي نخصصه ملجموع هاته املؤسسات هو تقريبا
واحد  148مليون درهم تخصص للجمعيات التي تدبر هذه املؤسسات
منها  106ديال املاليين ديال الدرهم مخصصة لدار الطالب والطالبة،
طبعا نحن نراهن على أن اآللية القانونية وأن دعم الجمعيات ستساهم
في تحسين الخدمات التي تقدم للمستفيدين وكذلك تحسن من وضعية
العاملين االجتماعيين داخل املؤسسات.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
لكم الكلمة السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد امحمد احميدي:
شكرا السيد الرئيس.
فعال السيدة الوزيرة تكلمت عن العدد على الصعيد الوطني اللي
مع السؤال ديالنا واضح ،احنا كنهضروا على املؤطرين داخل هذه
املؤسسات والتكوين ديالو ،ولكن نجيوا للتقسيم ألن مغنجدلك�شي
ألن احنا عندنا التقسيم ديال  ،2013اللي كانت باقية جهوية فيها 16
جهة دبا  12الجهة ،إذن يجب إعادة النظرفي هاذ ال�شي ديال التقسيم،
هناك بعض الجهات داب اللي كتشمل واحد العدد كبير من العالم
القروي اللي باقي كيخسروا واحد املجهود كبير وجبار ،باش نقدرو بأن
هاذ اآلفة هاذ وهاذ املناطق الهشة اللي قلت لك باش غادي يستفدوا؟
ولكن هناك في ما لم نتكلم عنه عن ديال التأطير ،السيدة الوزيرة،
عندكم في العلم ديالكم بأن االحتجاجات اللي كاينة في زاكورة ،كاينة
في جميع املؤسسات األخرى ،خصوصا عندما نتكلم عن التأطير الن
هناك املؤطرين اللي تابعين للتعاون الوطني اللي عندهم املستوى ديال
الباكالوريا ،كيف يعقل بأن هادوا اللي عندهم مستوى الباكالوريا
غادي يؤطر لك الناس وكذا؟ ألن كنجيبوهم بواحد الثمن بسيط اللي
كتعطي لنا هاذ األرقام بأن ديال الفلوس اللي كتساهموا فيها ،مع العلم
بأن هذه الدور اللي كنذاكرو عليها فيها املساهمين ،فيها املؤسسة ديال
محمد الخامس للتضامن ،فيها الوزارة ديالكم ،فيها ذاك ال�شي ديال
التعاون الوطني ،فيها أطراف اللي كيساهموا فيها.
ولكن احنا ابغينا هاذ الناس هاذو مادام هاذو طلبة ،إذا الطالب
كيخصو يكون واحد املستوى عالي اللي غادي يقدر يأطرو ما�شي غادي
نجيبو لو واحد من الباكالوريا وباقي كيحتجوا حتى الخلصة اللي كتعطي
لهم ضعيفة وضعيفة جدا.
ثم هناك استغالل سيا�سي من طرف املدير العام لهذه املؤسسة
هذي ،اللي فعال بأن هناك محسوبية ،احنا الناس كيتشكاو لنا هناك
محسوبية ،كاين الناس بأن كيجيو كيبغيو يستفدوا كيقول لك بأن
عامر ،كاين اكتظاظ ،كيف يمكن بأن واحد الحاجة واش رجعنا في
السجون دابا وال في هاذ املؤسسة ديال الرعاية االجتماعية ،أصبحنا
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ما�شي مؤسسة ديال الرعاية االجتماعية وأصبحنا بأنه في سجون،
بعض البيوت اللي كيعملوا فيهم  3دالناس ،كاين واحد الحاجة كاين
القانون األسا�سي كما ذاكرتي على الجمعيات ،هناك خلل حتى في هذيك
الجمعيات ،واحد املدة ما كيعملوش حتى الجموع العامة ديالهم،
التقريراملالي واألدبي اللي كيقدموه سنويا ما كاينش.
إذا هناك عدد كبير من املسائل اللي تنذاكرو عليها ،السيد الوزير،
ولكن في الصميم احنا كنذاكرو على املؤطرين واملؤطرات وخاص
الوزارة غادي تفكربأن غادي تعمل نفس املستوى إلى بغينا نكونوا ذيك
الطلبة ،ألن هادوك هما املستقبل ديال البالد.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
في إطارالتعقيب ،لكم الكلمة السيدة الوزيرة.

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
السيد املستشار ،تتقول كالم غليظ وليس عليه برهان على اعتبار
أن املدير العام هذا يسير كمدير عام للقطاع ،ليست له أية عالقة
مباشرة مع املستفيدين ،هاته املؤسسات تسيرها جمعيات في أغلبها
جمعيات كتوضع تما ،يا إما تتكون حاملة ملشروع إحداث املؤسسة وال
بالتوافق مع السلطات العمومية وبالتالي ال عالقة لنا بتعيين الجمعية
بشكل انفرادي األولى.
ثانيا اللي غادي يدخل واللي غادي يخرج ما�شي هو املدير العام اللي
هو موجود في الرباط ،عاود �شي اشوية ديال املنطق ،ما يمكنش أننا
نرمي الناس بتهم غليظة وال يمكن أن تقع حتى في الخيال.
ثانيا بالنسبة للجموع العامة ديال الجمعيات نحن ال نرخص
للجمعيات بفتح هذه املؤسسات إال إذا كانت عندها الحكامة التامة
وهذا يرى ،نعم ،من أوراقها ومن متابعتها في امليدان ،نجيرلألمراللي هو
مهم ومهم جد هوالخاص بالعاملين االجتماعيين ،العاملين االجتماعيين
اليوم كاين قانون لدى األمانة العامة للحكومة خاص ()le statut
بالوضع ديال العاملين االجتماعيين اللي كنأملوا أنه غادي يكون كذلك
آلية قانونية لتحسين وضعية العاملين االجتماعيين ،ولكن ما تنساش
أن عندنا ( )INAS1اللي هو املعهد الوطني للعمل االجتماعي التابع
للوزارة اللي كيخرج العاملين االجتماعيين اللي الحمد هلل ما عمرهم ما
كيكون عندهم البطالة ألنه واحد املنتوج اللي هو مطلوب ،هاد العاملين
االجتماعيين اليوم فاش دخلت لنا ( )INASاملنظومة ( )LMDغادي يولي
عندنا التخصص ،التخصص ديال الجليس للمسن ،مريب للطفل
وهكذا وبالتالي راه احنا داخلين في واحد املرحلة ديال املأسسة ديال
Institut National de l’Action Sociale
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املجال.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة ،وأشكر السيدة الوزيرة على املساهمة في
هذه الجلسة الدستورية.

شكرا السيد الوزيراملنتدب.
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

السؤال املوالي موجه لقطاع الشؤون العامة والحكامة ،وموضوعه
رفع الدعم عن املواد املدعمة ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من
فريق العدالة والتنمية.

املستشارالسيد عبد السالم �سي كوري:

املستشارالسيد عبد السالم �سي كوري:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء املحترمين،
السادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
تعتزم الحكومة في إطاربرنامجها الحكومي رفع الدعم عن باقي املواد
املدعمة وخاصة غاز البوتان ال�شي الذي خلق تساؤالت لدى الفئات
الهشة املستفيدة من هذا الدعم.
لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم عن التدابير التي ستتخذونها
لحماية مصالح هذه الفئة من املواطنين؟ وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيراملنتدب.

السيد لحسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالشؤون العامة والحكامة:
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شكرا السيد الوزير على الجواب ديالكم .هو فعال السيد الوزير
طرحنا هاذ السؤال هذا إلزالة كل لبس أو تشويش يمكن أن يعرفه هذا
املوضوع ،ثم لتبديد مخاوف الطبقة الفقيرة واملعوزة املستفيدة من
هذا الدعم.
السيد الوزير،
احنا فعال تنتفهمو مبررات إصالح ما تبقى من صندوق املقاصة
وتنحي الحكومة من خاللكم على االستمرار في نهج الحكومة السابقة
التي كانت لها الجرأة في فتح هذا امللف الذي وفر على خزينة الدولة
ماليير الدراهم والتي خصصت لبرامج اجتماعية متنوعة ،إذن اإلصالح
السيد الوزيرضرورة حتمية ألن املستفيد األكبرمن الصندوق اليوم هو
الشركات واملؤسسات اإلنتاجية والقطاعات االستهالكية األخرى ،بينما
استفادت الفئات املعوزة والفقيرة من الصندوق محدودة رغم تكلفته
املالية على امليزان العملي للدولة وهذا ما تؤكده تقارير املجلس األعلى
للحسابات التي دعت إلى إعادة ترشيد هذا الدعم وتوجيهه ملستحقيه.
السيد الوزير،
إذا كانت الحكومة اليوم بصدد دراسة الخيارات املمكنة إلصالح ما
تبقى من صندوق املقاصة فطلبنا هو أن ال تحسم في أي سيناريو إال بعد
تشاور عميق مع مختلف الفرقاء املعنيين ألن املوضوع حساس ،ويمكن
أن يكون له انعكاس على السن االجتماعي.

شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار.
لو كان األمر بالهين لق�ضي األمر ،املشكل مشكل كبير ألن لو كنا
كنعرفوا شكون كيستحق وشكون ما يستحقشاي غادي يكون األمر
سهل ،اآلن ما كنعرفوش شكون يستحق شكون ما كيستحقشاي ،راه
جوابتكم املرة اللي فاتت هنا ،قال لي واحد الصديق ديالي تيستعمل
 100بوطة في النهار 100 ،في النهارباش يستخرج املاء من البير ،قال لك
أنا ما محتاجش الدعم ديالكم ،غيردعموا لنا الطاقة الشمسية هذا
عرف راسو ،ولكن ذيك املرأة اللي تتطيب الخبز في الزنقة وذاك اللي ما
عندو والو ،فين عرفناه؟ إلى جينا نزولوها دروك ،خصنا نعرفوا باش
ياخذ الدعم.

السيد رئيس الجلسة:

إذن هاذ ال�شي هاذ املرحلة ما كاينش اآلن رفع الدعم ألن ممكن
نضرو الناس اللي ما تنعرفوش.

شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد الوزيراملنتدب في إطارالتعقيب.

ثم ،السيد الوزير ،البد من طمأنة املواطنين ،خصوصا الفئات
الفقيرة بأن دعم املواد األساسية خاصة الغاز البوتان بأنه مازال
مستمرا وسيبقى مستمرا حتى يتم الحسم في السيناريو األسلم لإلصالح
وتحدد الفئات املستفيدة منه.
وأخيرا ،السيد الوزير ،البد من العمل على توسيع دائرة املستفيدين
من أي سيناريو اإلصالح ليشمل جزء أكبر من الطبقة املتوسطة عن
طريق برامج اجتماعية املختلفة ألن الطبقة كبيرة �شي شوية والبد
تدخل ضمن اإلصالح ديال هاذ الصندوق هذا.
وشكرا السيد الوزير.
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السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون
العامة والحكامة:
السيد املستشار ،إلى غير التشويش مولفينو ،كاين اللي تيبيع غير
التشويش ،ألن الحقيقة ما تتبانش مزيان وكاين اللي عايش من هاذ
ال�شي ،ها غدا غادي يدير ،غدا ،غدا.
تنطمئن املواطنين أننا جينا باش نحافظو على الطاقة الشرائية
داملواطن في إطار املمكن ألن الطاقة الشرائية ما غادي تطور إال إلى
تطور النمو االقتصادي ،احنا تنسعاو ل  6و  %7ولكن أن كاين واحد
املستوى ونجي نهبطوا للمستوى دالناس ،هذا ما يمكنش ،البوطة ما
يمكنش يترفع عليها الدعم إلى ما كناش عارفين مزيان كل واحد أشنو
تيستحق؟ هذا يقينا وهذا وعدنا به الناس والوعد ما يمكنش نخالفوا
الوعد مع املواطنين ،هاذ ال�شي قلتها وعاودتها وعاودتها  100مرة ،ما
يمكنش نرفع الدعم ما دام يمكن يضروا وال واحد ،ألن هذاك الواحد
إلى ضرغادي يستافد واحد آخر.
اآلن راه ما�شي الفقراء اللي تيستافدو بزاف من البوطة ،كاين اللي
ما عندو عندنا في البالد كاع ما عندو البوطة باقي مسكين تيجمعو راشد
أشنو هو راشد؟ هو ذاك الورق دالزيتون اليابس تيشطبوه تيجمعوه
تيطيبو به وتيجمعو الخشب ،هذوك من حقهم يستعملوا حتى هما
البوطة خصني ندعمو باش يستعمل البوطة باش نحافظ على الغابة،
إذا الدعم غادي يوصل لهذا املواطن نهار يترفع ،و�شي واحد إذا تضرر
ذاك الوقت غادي يجي يقول أنا متضرر نشوفوا الحالة ديالو ،راه ما
يمكنش تجي وتق�ضي على الطاقة الشرائية ديال املواطن ،ما يمكنشاي
نهائيا ،السلم االجتماعي احنا كنحافظو عليه ،احنا جزء من السلم
االجتماعي.
إذا هذا تنقولو للمواطنين يطمأنوا الناس ولكن خاصني نلقى ،اآلن
حتى باش تسخن املاء راه في فاس كاين معمل اآلن بسبب البحث العلمي
غادي تكون ( )chauffage solaireبـ  4000درهم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال الثاني موضوعه قرار لجنة اليقظة بخصوص أسعار
البنزين ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي لتقديم
السؤال ،تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
التزمت الحكومة بتشكيل لجنة اليقظة ملراقبة أسعار املحروقات،
ابغينا نعرفو أشنو دارت؟ وأشنو هو العمل ديالها على أرض الواقع؟
شكرا.

عدد 24 - 41فص 24ص 13(224مفون 13ن )13

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيراملنتدب لإلجابة على السؤال.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون
العامة والحكامة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا ال�سي اللبارعاود ثاني بعد أسبوع ،ما�شي سميتها لجنة اليقظة
ديال مراقبة األسعار ،مراقبة األسعار"تموت" باملنطق القديم ،اآلن
املراقبة ديال املنافسة ألن واحد املادة ملي تكون محررة بحال أيتها املواد
غيرما يكونش تكتل واتفاق بين الشركات يرفعوا األسعاربيناتهم باتفاق.
اآلن احنا كنتكلموا ولجنة خارجة على أرض الواقع بعدا ،وإن شاء
هللا جايانا لجنة استطالعية من الغرفة األولى ،وذاك ال�شي اللي قلنا لكم
هي موقع من البورطابل ديالك ها هو قريب يخرج تكون في الرباط تعرف
األثمنة اللي حداك باش تختار أقل كلفة هذه باش املنافسة عالش ألن
اإلنسان عندو السيارة ديالو تيجي ( )stationاألولى ما عارفش واش
هي اللي مرتفعة وال هي اللي منخفضة ،اآلن غادي يعرف باش ندفعو
للمنافسة ألن التحريريعني املنافسة ما عندك ما ديرغيرما يتفقوشاي
واحنا راه دايرين لجنة اآلن غادية للشركات باش تبحث وإن شاء هللا
ممكن نجيبو لكم النتائج ملي بغيتوا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزيراملنتدب.
الكلمة السيد الرئيس في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الوزير.
احنا دائما في الفريق االستقاللي وفي حزب االستقالل ندعم املبادرات
الطيبة سيما إذا كانت تهم واحد الشرائح مهمة في املجتمع ،اليوم كنلقاو
اللحظة كاين مجموعة من اآلليات موقفة والتجارواملستغلين ديال هذه
اآلليات ( )les bateauxمثال البواخرراهم واقفين في العيون ،في العيون
عندي اآلن أن مجموعة من املواطنين واقفين وكنشوف التظاهرة اللي
دايرين عالش؟ ألن السعر ديال املحروقات أغلى من أكادير ،في املدينة
كاملة.
احنا صحيح نبحثو على الشركة اللي هي تتبيع أقل ولكن فين هي
الدولة ،فين هي املراقبة على األقل يكون واحد السقف ،السيد الوزير،
احنا تنقولوا أن تيخص واحد التدبير محكم ،زولنا صندوق املقاصة،
حررنا األسعار ،ولكن يجب أن نضع ضوابط معقولة باش يكون على
األقل معروف السعر ،ما يمكن�شي أنا نجي في املدينة ونهيمن على املدينة
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ونقول أنا السعر هو هذا ال�شي اللي جعل االحتجاجات وكتمس القدرة
الشرائية وكتمس حتى االستقرارواألمن داخل مختلف املناطق.
اليوم كذلك كنلقاو �شي واحد كيجي لواحد اإلقليم وكيهيمن عليه
وكيفرض السعر نتاعو .إذا هللا يجازيكم بخير احنا كنشوفوا أن هذه
اللجان اللي دارت راه لحد الساعة مازال العمل ديالها ما هو�شي محبوب
وناجع للحد من هذه املضاربة والحماية ديال املستهلك اللي كيتأثر
باستمرار ،شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد الوزير املنتدب للرد على التعقيب في حدود
الوقت املتبقى.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون
العامة والحكامة:
شكرا.
خصنا نعرفو بأن اليوم واش تعرفوا مع األسف سعر البرميل فات
 60دوالر اليوم ،ملي كان التحرير كان ب 45دوالر ،وإلى قدر هللا هاذ
األسعار غادية وتتطلع ،ما�شي الحكومة اللي تتطلع األسعار ،كنتكلمو
على الهامش شحال تيربح إلى شريت أنت واحد املادة من الخارج واش
غادي تبيعها بالخسارة؟ غتبيعها بالربح ،تنشوفو غيرذاك الربح واش ما
متفقينش التجاروتيديرو �شي سقف بوحدتهم ،وما إلى كان السعرديال
البرميل مرتفع برا ما عندك ما دير ،أي مادة الفيستة اللي تتشري إلى
شريتها من برا وطالع السعرغادي تشريها بالثمن ديالها.
إذن خص املواطن يعرف ،املغرب ما تينتج البترول وال الغاز احنا
تنستورده ،تنستوردوه ملي تيهبط راه تيهبط في "البومبا" ملي تيطلع
تيطلع ،املشكل أشنو كاين؟
هو من بعد التحرير من بعد الشركات رفعوا الهامش ديالهم عوض
ما يربح مثال العشرة وال تيربح  ،15هاذ  15خاصويشوفوا أش كاين اتفاق
بيناتهم وال ال ،وراكم برملاني راكم تتمثلوا األمة ممكن تديروا اللجنة
وتقلبوا على هاذ ال�شي ،احنا تنجاوبكم ممكن نقول لكم الحقيقة ممكن
ما يكونوا ،ولكن من حقكم حتى أنتما تقلبوا تشوفوا هاذ ال�شي اللي
تنقول لكم واش صحيح وال ال ،ألن غير انتقدونا مزيان ،ولكن البرملان
حتى هوراه عندودور في هاذ ال�شي واش البرملان غيريحط أسئلة ويجاوب
الوزير ،ال ،ومالك أنت؟

السيد رئيس الجلسة:
من فضلك السيد املستشار.
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السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون
العامة والحكامة:
احنا تنتكلمو مع ال�سي اللبار.

السيد رئيس الجلسة:
من فضلك السيد املستشار ،السيد املستشارمن فضلك.

السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون
العامة والحكامة:
تنقولو احنا مستعدين نتعاونو معاكم في هذا امليدان ،ها اللجنة
االستطالعية غادي تجي من الغرفة األولى غادي نتعاونو معاها باش
تعرفوا أنتما الحقائق اللي كاينة وذاك الوقت نتعاونو إلى كان �شي
مشكل ،عرفتي أ�سي اللبار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير املنتدب ،وأشكركم على مساهمتكم في هذه
الجلسة.
وأنتقل للسؤال املوجه لقطاع النقل ،وموضوعه إعادة النظر في
تدبير رخص النقل املزدوج ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق
التجمع الوطني لألحرارلتقديم السؤال ،تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد محمد الرزمة:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء املحترمين،
السادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير املحترم ،هل تمنح الوزارة رخص للنقل املزدوج؟ ما
هي املعايير والشروط املعتمدة؟ وهل لدى الوزارة مخططات تمكنها من
ضبط خريطة الخصاص في النقل بالعالم القروي تجعلها تعد النظرفي
طريقة تدبيرنظام منح الرخص النقل املزدوج؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد كاتب الدولة لإلجابة على السؤال.

السيد محمد نجيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز
والنقل واللوجيستيك واملاء مكلف بالنقل:
شكرا السيد املستشار.
أكيد أنه الوزارة عندها الفعل إستراتيجية ديال التعاطي مع امللف
ديال النقل املزدوج ،اليوم النقل املزدوج هو وسيلة للتنمية االقتصادية

3464

الجريدة الرسمية للبرملان

واالجتماعية ولفك العزلة.
سألتم عن املعايير ،املعايير اليوم محددة في دفتر التحمالت اللي هو
اليوم في  2013صيغة أولى تمت مناقشتها مع املهنيين واتضح أن فيها
بعض النقائص وجاءت صيغة ثانية لدفتر وتحمالت معدل غشت
 2013على أساس أنه تيحدد املعايير على أساس أن يمارس هذا النقل
املزدوج.
اليوم ولألسف الشديد الزال العديد من الذين يمارسون النقل
(السري) لم ينخرطوا في هاذ املنظومة ديال اإلصالح حوالي  400رخصة
فقط على الصعيد الوطني وأكثر من  %60من الرخص ديال النقل
املزدوج اللي عندنا على الصعيد الوطني هي غيرمستغلة تيفضلو يمشيو
ويديروا ذاك ال�شي اللي تتعرفوا عوض ما يجي ويدير األمور بالناحية
القانوينة وغيراللجنة ديال أكتوبرالبارحة تنعقدو اللجنة الوطنية ديال
النقل املزدوج اعطينا حوالي  37رخصة في األقاليم بحال إقليم ديال
مراكش وإنزكان وبعض األقاليم األخرى بمعنى أنه العمل راه خدام في
هاذ املجال ،شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة.
لكم الكلمة السيد الرئيس في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد محمد البكوري:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
إخواني املستشارين،
السيد كاتب الدولة املحترم ،أشكرك على توضيحاتكم وعلى الجهود
التي تبذلونها للنهوض بهذا القطاع ،القطاع الحيوي اللي هو النقل
املزدوج الذي البد أن نؤكد مرة أخرى على أهمية استحضار املقاربة
التشاركية في إيجاد الحلول البديلة للمشاكل التي مازال يتخبط فيها.
إننا بحاجة ،السيد كاتب الدولة ،إلى رغبة حقيقية لتأهيل هذا
القطاع الحيوي خصوصا في املناطق الجبلية والنائية ،حيث يعتبر
مصدرا لتشغيل اليد العاملة وتحريك عجلة التنمية املحلية والجهوية،
وأن تلبية حاجيات ساكنة العالم القروي من تنقل هي من أحد األسباب
التي تدفع للنهوض بأوضاع الساكنة القروية كإحدى الروافد األساسية
للسياسة التنموية للبالد.
وفي هذا اإلطار ،فإننا في فريق التجمع الوطني لألحرار نطالبكم
السيد كاتب الدولة باملزيد من العناية باملهنيين في هذا القطاع عبر
تقنين نشاطهم ،وذلك من خالل إمدادهم ببطاقة مهنية تسمح لهم
بالعمل بشكل قانوني ،باإلضافة إلى إعادة النظرفي املحطات العشوائية
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وما يصاحبها من تجاوزات كثيرة عبر تخصيص محطات خاصة بهذا
النوع من النشاط وتجنب مشاكل االكتضاض التي تحدث في محطات
النقل املتواجدة داخل املدينة.
كما سيساهم تشجيع هؤالء املهنيين على تجديد حظيرة املركبات
في تجويد خدمات هذا القطاع واإلقبال عليها ،هذه اإلجراءات التي
ستساهم حتما في تحسين ظروف اشتغالهم وفي الرفع من مستوى
أوضاعهم املادية واالجتماعية.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد كاتب الدولة في إطارالتعقيب.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء مكلف بالنقل:
شكرا السيد الرئيس.
فعال ،السيد املستشار ،قدم بعض املقترحات اللي ال يمكن إال
أن نثمنها من الناحية العملية ،املقاربة التشاركية أنا غير نخبر السيد
املستشاراملحترم بأنه في هاذ الفترة األخيرة ديال وزارة النقل قمت بحوالي
 14لقاء كلها مع املهنيين وفي جميع التخصصات ومنها قطاع ديال النقل
املزدوج ،جلست مع املمثلين ديالهم على الصعيد الوطني وكانت عندهم
واحد املجموعة ديال اإلشكاالت اللي حاولنا أننا نستاجبوا لجزء منها
خالل هاذ الفترة ديال الشهرين املنصرمين ،وكانت عندهم طلبات
عديدة واللي مرتبطة بالجزء اللي هو ما تكلمت عليه السيد املستشار
ديال هاذ ال�شي ديال املحطات ،وهذا ما بقاش من االختصاص اليوم،
ألن التدبير ديال املحطات ديال النقل املزدوج ما �شي ديال الوزارة ديال
النقل هواختصاص ملعطي للجماعات ،بمعنى أن الجماعة هي التي تقرر
أين تضع النقل املزدوج.
لكن رغم ذلك ،أنا نقول لك السيد املستشار ،احنا اليوم في إطار
االختصاصات اللي عند الجهات اليوم واللي عند املجالس اإلقليمية
والجماعات اليوم عندهم اختصاصات اللي جزء منها مرتبط بالنقل،
اليوم في إطار املسألة اللي سميتها التشاركية غادي نفتحوا حوار في
وزارة النقل مع الجهات على أساس أنه ما هو اختصاصات ذاتية اللي
ولى فيها التنقل ،بمعنى أنه النقل املزدوج أنا شخصيا ما غاديش يبقى
على الصعيد الوطني هذا هو املقترح اللي عندنا ،النقل املزدوج يم�شي
لألقاليم ويم�شي للجهات ألنها هي اللي عارفة الخصاص ديالها.
احنا اليوم عندنا  57دراسة ديال القرب باش نعرفو الخصاص
اللي كاين على الصعيد الوطني ،لكن إذا م�شى هاذ االختصاص وخذاتوا
الجهات أو أخذاتوا املجالس اإلقليمية بصيغة اللي هو فيه تفويض،
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غادي يكون فيه إيجابيات أكثر ألنه هو تدبير اللي ما عندوش مفهوم
وطني وإنما هو تدبيرديال السياسة ديال القرب ،والشك أنه الصالحيات
ديال املجالس اإلقليمية وأيضا بعض الجماعات وأيضا الجهات غادي
يمكن من إعطاء نفس جديد للنقل املزدوج إن شاء هللا رب العاملين.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة ،وأشكركم على مساهمتكم في هذه
الجلسة.
وننتقل إلى األسئلة املوجهة لقطاع التعليم العالي ،السؤال األول
موضوعه إصالح التعليم العالي ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من
الفريق االشتراكي لتقديم السؤال ،تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد الحميد فاتحي:

بهذا القطاع على وجه التحديد ،ويكفي أن أذكر إلى أنه مخطط الوزارة
في إطارتنفيذ الرؤية اإلستراتجية ينبني على أربع أسس رئيسية :الجانب
القانوني ،والجانب البيداغوجي ،وجانب املوارد البشرية وجانب البنيات
التحتية.
فيما يتعلق بالبنيات التحتية يكفي نعطيك واحد الرقم هو أنه
خصصنا هاذ السنة حوالي  77مليون درهم من أجل توفير البنيات
التحتية الضرورية واألساسية الشتغال الطالب واألستاذ في أحسن
الظروف ،وهي ميزانية استثنائية هاذ السنة.
كذلك رفعنا من نسبة التأطير البيداغوجي بمناصب مالية قياسية
هاذ السنة باملقارنة مع السنوات املاضية حوالي  1100ديال املناصب
املالية سواء املحدثة أوفي إطارالتحويل ،كذلك سنطلق قريبا وراه بدينا
من سطات وننطلق إلى جامعات أخرى ورش اإلصالح البيداغوجي الذي
سيمكننا من حصر وتقييم وضعية النظام البيداغوجي الحالي ووضع
تصور جديد بشراكة طبعا مع مجالس الجامعات ومع األساتذة املعنيين
وكذلك مع النقابات ،ما هي األشياء األساسية التي ينبغي أن نبدأ بها
فيما يتعلق باإلصالح البيداغوجي؟

السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
السيد الوزير ،الزال تعليمنا العالي وخاصة الجامعي يعاني من
عدة أعطاب هيكلية ،إن على مستوى الجودة ،إن على مستوى البحث
العلمي ،إن على مستوى وضعية األستاذ الباحث ،إن على مستوى ربط
الجامعة بالواقع االقتصادي الوطني.

السيد رئيس الجلسة:

لذلك ،نسائلكم ،السيد الوزير ،ما هي تصورات الحكومة لوضع
الجامعة املغربية على سكة اإلصالح؟

شكرا السيد كاتب الدولة.
لكم الكلمة السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد كاتب الدولة لإلجابة على السؤال.

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالتعليم
العالي والبحث العلمي:
شكرا جزيال السيد املستشاراملحترم.
أقاسمكم نفس الهموم ونفس التطلعات فيما يتعلق بوضعية
التعليم العالي والبحث العلمي في بالدنا ،إال أنه ربما كنعتقد أنه هاذ
السنة ستشهد انطالقة جديدة ملنظومة التربية والتكوين والبحث
العلمي بصفة عامة والتعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة ،ذلك
أننا نشتغل في إطارالرؤية اإلستراتجية إلصالح منظومة التربية والتكوين
والبحث العلمي  2020 2015-والتي وضعت أولويات محددة فيما يتعلق
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أضف إلى ذلك أن الوزارة منذ الحكومة السابقة إلى اآلن منخرطة في
إعداد تصور جديد وإصالح جديد للقانون اإلطار.01.00
وشكرا.

املستشارالسيد عبد الحميد فاتحي:
شكرا السيد الوزير.
أنا اتفق معكم على أن هاذ اإلجراءات فعال ستساعد ،ولكن أعتقد
أنها ليست كافية ،باعتبارأن تعليمنا العالي يسيرعلى سرعتين :األولى هي
املعاهد واملؤسسات ذات االستقطاب املحدود واللي إحصائيا ال تتجاوز
 %10من الطلبة اللي كيديوا الباكالوريا ،املؤسسات الجامعية يعني
الكليات الحقوق ،اآلداب ،العلوم ،هذه حوالي  %90ومن يذهب إليها؟
يذهب إليها الطلبة مكرهون ،مكرهون ألنه مصابش فين يم�شي ،ومكره
ألنه ما�شي بالضرورة غادي يصيب منصب شغل ،ومكره ألنه تفتقد
لعدة شروط ومن بينها األساسية وهو األشغال التطبيقية ،األشغال
التطبيقية فيها نقص حاد ،لذلك فاملطروح اليوم ،صحيح اإلصالح
البيداغوجي ضروري لكن يجب أن يكون جزءا من اإلصالح الشمولي
ويكون بطبيعة الحال بإشراك كلي لألساتذة الباحثين.
مسألة ثانية ،اللي هي ضرورية قلتها هي إصالح القانون ،01.00
وكذلك النظام األسا�سي لألساتذة الباحثين ضروري ألنه بدون أستاذ
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باحث في ظروف وشروط يعني تسهل عليه القيام بأدواره خاصة في
مسألة البحث العلمي ال يمكن لجامعاتنا أن تتقدم.
كذلك جامعاتنا يجب أن تنفتح على محيطها املجتمعي ،اليوم
جامعتنا لألسف الشديد جزر معزولة عن املجتمع ،ما�شي يعني نسبيا
كل�شي نسبي مكاينش املطلق ،ولكن ضروري كيف نجد قنوات وجسور
لربط الجامعة ديالنا مع قضايا ومشاكل مجتمعنا املغربي؟
كذلك اليوم البحث العلمي هذا إشكال دائما تنذاكرو عليه ألنه
ما يخص البحث العلمي لألسف الشديد الزلنا لم نصل إلى طموح
اللي خصنا نوصلو له حتى على املستوى العالمي احنا جامعتنا
لألسف الشديد توجد في مراتب حقيقة تفرض علينا أن هذا الرؤية
اإلستراتيجية أن تسيربسرعة أكبروسرعة أكثر.
كذلك ،السيد الوزير ،مطروح اليوم أنه الجامعة ديالنا كيف تكون
مشتل لألطر اللي نضخوها في االقتصاد الوطني ديالنا وهذي معضلة
أساسية واللي خصنا جميعا نفكرو فيها في هاذ اإلطار ديال الرؤية
اإلستراتيجية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد كاتب الدولة للرد على التعقيب.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
هاذ ال�شي اللي أثرتي طبعا تيعطينا واحد الرؤية شمولية لإلصالح
خصها واحد الوقت طويل وتيمكن لنا في إطار اللجنة نبسطو مخطط
العمل ديال الوزارة في هاذ االتجاه ،لكن غادي نختار من األسئلة اللي
طرحتي والهموم واالنشغاالت اللي طرحتي جوج ديال األشياء.
املسألة األولى هي مؤسسة ذات استقطاب املحدود اللي هاذ السنة
درنا واحد اإلجراء استثنائي رفعنا من الطاقة االستيعابية ديالها بحوالي
 %20ال�شي اللي مكن وليداتنا في الباكالوريا باش ترتفع الحظوظ ديالهم
بحوالي  5000مقعد وهذا مهم جدا.
ثانيا ،فيما يتعلق بمؤسسة ذات االستقطاب املفتوح عندنا فتحنا
ورش حقيقي سيشتغل فيه خبراء من أجل إعداد تصور لكيفية ربط
هاذ املؤسسات  ..ديالها بسوق الشغل بصفة خاصة وبالتنمية بصفة
عامة ،ومازال أمامنا في هاذ الورش هذا على وجه التحديد طريق طويل،
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
السؤال الثاني موضوعه ،وضعية األحياء الجامعية ،الكلمة ألحد
السادة املستشارين من الفريق الحركي لبسط السؤال ،تفضل السيد
الرئيس.

املستشارالسيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزيراملحترم،
تثار في بداية كل دخول جامعي إشكالية تردي أوضاع األحياء
الجامعية والخصاص على مستوى التجهيزات وغرف اإليواء ،في حين
يسجل غياب املعايير واضحة لقبول أو رفض طلبات اإليواء في وقت
تعرف نسبة الطلبة الوافدين على الجامعات ارتفاعا كل سنة.
بناء عليه ،نسائلكم السيد الوزير ،ما هي اإلجراءات التي تتخذونها
لتحسين أوضاع األحياء الجامعية؟ ما هي استراتيجياتكم لتحسين
قاعدة املستفيدين من السكن الجامعي؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد كاتب الدولة لإلجابة على السؤال.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
فيما يتعلق بالسكن الجامعي طبعا ال يختلف اثنين في كون السكن
الجامعي هو واحد اإلجراء أسا�سي بالنسبة لألسر ذات الدخل املحدود،
واللي تتمكن الطلبة من كونهم يستمروا في التمدرس وكنقصوا �شي
شوية من الهدر الجامعي ،إنما نبغي نعطي في البداية واحد املجموعة
من األرقام ،احيانا تنسمعو أنه عندنا  915000طالب ،وعندنا طاقة
استيعابية في األحياء الجامعية ال تتجاوز  60000طالب ،إذن نسبة
كبيرة ديال الطلبة ما تيستافدوش من األحياء الجامعية ولكن هنا
بغيت نصحح واحد النقطة مهمة جدا ،ما خصناش نشوفو العدد
ديال السكن الجامعي باملقارنة مع عدد الطلبة ،خصنا نشوفو العدد
ديال السكن الجامعي مع عدد الطلبات املعبر عنها لالستفادة من الحي
الجامعي.
وهنا غادي نعطيك أرقام ،وصلنا هاذ السنة حوالي  60000نسبة
التطور ديال حوالي  10000سرير وهذا واحد املجهود كبير وكبير جدا،
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ولكن الحاجيات املعبر عنها اللي ما استفدتشاي لم يستجب لطلبها
هي حوالي  15000يعني باملقارنة ما بين عدد الطلبات املودعة وعدد
األسرة املتوفرة ال�شي اللي تيجعلنا راه تنوصلو لواحد النسبة متقدمة
جدا تتجاوز حوالي  %65ومخطط عمل ديال الوزارة املستقبلي يهدف
إلى الوصول إلى  75إلى  80000سرير ،وهذا طبعا غادي يعطينا واحد
الطاقة استيعابية مهمة ومهمة جدا بالنسبة للطلبة.
إذا تكلمنا على التجهيزات والبنيات أنا درت زيارات ميدانية لواحد
العدد من األحياء الجامعية ،وكنتفق معكم تمام االتفاق إلى أنه
الوضعية التي تعيشها بعض األحياء الجامعية ،حتى ال نعمم ،هي
وضعية مزرية مقلقة حقيقة ،ولذلك درنا مخطط عمل بدأناه هذه
السنة وسنستمر فيه خالل السنوات املقبلة إن شاء هللا ،من أجل
إعادة تأهيل هذه األحياء حتى تكون وفق الشروط الضرورية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة.
لكم الكلمة السيد املستشارفي إطارالتعقيب تفضل.

املستشارالسيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
تنشكركم السيد الوزير على هذه التوضيحات ،ونود في هذا
السياق أن نؤكد على أنه فضال على النقص املهول من سكن جامعي
فاألحياء الجامعية القائمة تعرف تدهورا مستمرا من حيث التجهيزات
والخدمات ،هذا جاء في الجواب ديالكم السيد الوزير.
نسجل كذلك محدودية امليزانية املخصصة لألحياء الجامعية
وكيفية تصريفها ،مما يجعل االستجابة للطلب املتزايد بعيد املنال،
إضافة إلى املعاييراملعتمدة التي ال يتم احترامها عادة النتقاء املستفيدين
من السكن الجامعي ،وهو ما يفتح املجال أمام املحسوبية والزبونية،
وفي الوقت الذي نؤكد فيه السيد الوزير على ضرورة انخراط الحكومة
بشكل أكبرلتعميم السكن الجامعي كحل لكل الطلبة خاصة املنحدرين
خارج املدن الجامعية.
وإسهاما في وضع حلول بديلة في ظل محدودية العرض الحكومي
نقترح ،السيد الوزير ،ما يلي:
 تعزيزالشراكات مع القطاع الخاص لبناء أحياء جامعية جديدة؛ إبرام اتفاقيات مع املجالس الجهوية لالستثمار في هذا القطاعالهام؛
 تعميم املنح الجامعية للطلبة خارج مقتضيات املرسوم الحكوميالذي يحرم فئات عريضة من الطلية؛
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 الرفع من ميزانية االستثمار العمومي املخصص لبناء األحياءالجامعية وتحسين الخدمات وتعميم املطاعم الجامعية على كل األحياء
الجامعية بجهات اململكة؛
 إطالق مخطط لبناء الكليات والنواة الجامعية مع ..مع الجامعاتالقائمة الذات في مختلف جهات اململكة.
السيد الوزيراملحترم،
أنا ابغيت نقول لك غيرعلى النواة الجامعية القا�ضي عياض بآسفي
 10سنين تقريبا ومازال ما فيهاش حي جامعي ،اللي كان فيها تقريبا
فوق  5000طالب ،هاذ الطلبة اللي هما األطباء ديالنا ديال الغد،
هم املهندسين ،تنلقاو واحد  5أو ال  6طلبة في بيت ساكنين في بيت مع
الجيران ،واش هاذ الطالب بغيتي غدا يعطي �شي مردودية لهاذ الدولة
ديالو ،ألن إلى ما تهليناش فيه ألن هو املستقبل ديال الوطن ديالنا.
إذن ،السيد الوزير ،اعطيو واحد االهتمام شوية لهاذ الطلبة على
األقل زيدوهم في املنح وخليهم يديرو حتى هما يعيشوا في واحد ،ألن
األكثرية الطلبة اللي تيطالبوا العلم هما أوالد الفقراء.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة إذا رغبتم في ذلك السيد كاتب الدولة للرد على التعقيب.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي:
غير جاء على لسانكم ،السيد املستشار املحترم ،القضية ديال
املعايير ،وهذه مهمة جدا نبغي نذكر أنه املعايير تعتمد أوال على الدخل
السنوي لألبوين ،عدد اإلخوة واألخوات تحت الكفالة ،البعد الجغرافي
عن املقر ديال الجامعة ،التفوق الدرا�سي خاصة في النتائج ديال
الباكالوريا وإعطاء واحد التمييز واحد األفضلية لذوي االحتياجات
الخاصة ،وذوي الحاالت االجتماعية الصعبة.
واملهم في املسألة هو أنه الوزارة السابقة الحكومة السابقة عملت
واحد اإلجراء مهم جدا اللي هو نشرلوائح القاطنين ،باش الناس يعرفوا
بالضبط هاذ الناس هاذو واش كاين شفافية؟ واش كاين وضوح في
الولوج إلى هذا؟
فيما يتعلق باملطاعم الجامعية ،نعطيك رقم واحد فقط كنأديو
حوالي  8ديال املاليين ديال الوجبات سنويا بالنسبة للطلبة ،وارتفعت
هاذ السنة إلى  8.7مليون وجبة بالنسبة للطلبة سواء للقاطنين في
األحياء الجامعية أو الغيرالقاطنين.
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة.
السؤال الثالث موضوعه انتقاء التالميذ لولوج املدارس واملعاهد
العليا باعتبار املعدالت املحصل عليها ومدى عدالة هذا الشرط عبر
الجهات ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي
لتقديم السؤال.

املستشارالسيد محمد سالم بنمسعود:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
في بداية كل موسم درا�سي كيكثرالحديث على الولوجيات للمدارس
العليا والجامعات خاصة بالجهات اللي مكيتفروش على هاذ املدارس
وعلى هاذ الكليات.
لذا ،نسائلكم ،السيد الوزير ،ما هي معاييروشروط انتقاء التالميذ
باملدارس العليا؟
وهل هناك عدالة مجالية في هذه املعايير؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لكم الكلمة السيد كاتب الدولة لإلجابة على السؤال.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
فعال ملا كنتكلموا على املؤسسات ذات االستقطاب املحدود غير
باش املتتبعين يعرفوا بالضبط أشنو كنقصدوا؟ كنقصدوا كلية الطب
والهندسة واملدارس ديال التجارة والتسييروما إلى ذلك ،هاذ املؤسسات
كيكون فيها امتحانات وطنية ،واملعايير املعتمدة في االمتحانات الوطنية
هي امتحان وطني ديال الباكالوريا بالنسبة ديال  %75واملعدل ديال
االمتحان الجهوي بنسبة  ،%25كان عندنا واحد اإلشكال ديال املراقبة
املستمرة كان كيوقع فيه واحد شوي ديال التضخيم في النقط إلى
آخره ،تم عدم اعتماد هاذ املؤشر اللي هو املراقبة املستمرة واالكتفاء
فقط باملعدل الوطني واملعدل الجهوي.
ثانيا ،الحظنا بالفعل أن هناك إمكانية في هاذ املؤسسات لرفع
الطاقة االستيعابية واملقاعد البيداغوجية بالنسبة لهاذ املؤسسات
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باملقارنة مع نسبة التأطير ،لذلك كما ذكرت في الجواب على السؤال
السابق ،رفعنا من املقاعد البيداغوجية املخصصة بحوالي %20
ال�شيء اللي اعطانا  5000مقعد جديد ،بحيث أنه كاين الوليدات اللي
كانوا عندهم  17و 18في املعدل أحيانا مكيوصلوش ،ولكن في الوقت
اللي درنا هاذ اإلجراء راه عاود عطينا حظوظ أكبرلهاذ الناس.
كذلك نبغيو نأكدو هنا بخصوص الجواب على السؤال ،على أنه
خصو يكون عندنا واحد الحرص كما يكون عندنا حرص على توفير
املقاعد البيداغوجية يكون عندنا حرص أيضا على جودة التكوين ،ألن
هاذ واحد مجموعة من التكوينات اللي كتعطينا كفاءات وطاقات اللي
غادي تسير البالد في مجاالت محددة وحساسة ،لذلك خصنا نجمع ما
بين رفع الطاقة االستيعابية والجودة ديال التكوين ،ال�شيء اللي جعلنا
نعطيوا لهاذ املؤسسات واحد العدد ديال املناصب املالية باش نمكنها
من التأطيرمواكبة مع الطلب اللي طلبنا منهم اللي هو الرفع من .%20
نعم السنة القادمة إن شاء هللا غادي نزيدوا ب  %30مع ما
يواكبه ذلك من تأطير ومن بنيات تحتية ومن تجهيزات تحتاجها هاته
املؤسسات.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة.
لكم الكلمة السيد املستشارللرد على التعقيب ،في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد محمد سالم بنمسعود:
شكرا السيد الوزير.
معرفتش واش الشق الثاني من السؤال ديالي واش فهمته وهو
العدالة املجالية في هاذ املعايير ،وغادي نعطيك مثال حي ديال كلية
ديال الطب في أكادير اللي من بين الشروط قبول ملفات الطلبة أنك
تكون تنتمي إلى الجهة ،ومحددين األقاليم وهذا كاين في املوقع الرسمي
ديال الكلية ،يعني ما�شي النقط وما�شي االجتهاد وما�شي التحصيل،
ولكن الجهوية من منظورها الضيق ومنظورها اللي منقدوش نوصفه
بأوصاف أخرى.
في حين أن وخا نلقى مناطق أخرى وجهات أخرى اللي ما فيهاش
جامعات ومفيهاش مدارس عليا ،فيها  ..نعطيك مثال العيون مثال فيها
نواة جامعية ،فيها مدرسة عليا يتيمة واللي الطاقة االستيعابية ديالها
 100مقعد درا�سي واللي في االنتقاء ديال الطلبة مفتوحة لجميع الجهات
سواء اللي فيها املدارس العليا ،سواء الجهات الجنوبية.
اإلجازة املهنية في هاذ النواة الجامعية فيها  50مقعد ،كذلك
مفتوحة للجميع ،كيفاش في مناطق اللي مفيهاش كليات ومفيهاش
جامعات ومفيهاش مدارس عليا نطبقوا هذا النوع من قوانين االنتقاء؟
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في حين أنه في جهات أخرى اللي فيها كليات وفيها مدارس عليا وفيها واحد
الحركية تعليمية عالية نطبقوا فيها هذا النوع من املعايير.
لهذا السيد الوزير ،احنا عندنا مقترح أنه تعود هناك حرية االختيار
حتى بالنسبة للجامعات والكليات ،حريات االختياربالنسبة للطلبة اللي
جهاتهم ما فيهمش جامعات ،ال يعقل على أنه طالب جاي من جهة ما
فيهاش جامعة وتفرض عليه أنت يم�شي ألكاديروال يم�شي ملنطقة أخرى،
خص يكون عندو الحرية في أماكن الدراسة اللي تيشوف هو على أنه
يحصل فيها وقد ينجح فيها ،في انتظارأنه يدارو لهم جامعات وكليات في
الجهات ديالهم.
وفي األخير البد أن نشيد بدور القطاع الخاص في التعليم العالي في
مجموعة من الجهات اللي ما فيهاش جامعات وما فيهاش مدارس عليا
واللي يستثمروا فيها واللي متواجدين فيها اآلن وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد كاتب الدولة للرد على التعقيب ،تفضل.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي:
السيد املستشاراملحترم.
أنا تيظهرلي خصنا نفرقو بين واحد جوج ديال النقط.
النقطة األولى ،تتعلق بالخريطة الجامعية الوطنية وكل جامعة من
الجامعات عندها واحد املجال جغرافي ديال الطلبة اللي تيتسجلو فيها
هذا داخل في إطار العدالة املجالية ولكن النقطة اللي تنتكلمو عليها هي
الولوج إلى املؤسسات ذات االستقطاب املحدود واللي االمتحانات فيها
وطنية ،ما فيهاش معايير جهوية ،وطنية ،كل واحد عندو الحق يحط
امللف ديالو فين ما بغا ويدوز االمتحان ديالو وفي الوقت اللي تتعلن
النتيجة عاد تيأفكتا ذيك الساعة بناء على النتيجة اللي حصل عليها.
هاذ النقطة اللي بغيت نختم بها ،هو أنه واحد العدد ديال األسر
كانوا تيعانوا باش يداوزو املباريات ،اآلن تنجربو واحد التطبيق عبربوابة
إلكترونية باش نحاولوا ما يمكن أننا نخفو من املعاناة خالل السنة
القادمة إن شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السيد كاتب الدولة انتهى الوقت ،دائما في قطاع التعليم العالي
السؤال الرابع واألخير موضوعه الدخول الجامعي برسم املوسم
الجامعي  2018-2017الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق
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االتحاد املغربي للشغل لتقديم السؤال ،تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد عزالدين زكري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد كاتب الدولة،
لقد تم الدخول الجامعي لهذه السنة في غياب الشروط الكفيلة
بإنجاحه مما أدى إلى عدة اختالالت أثرت سلبا على تدبير الدخول
الجامعي وعلى كل مكونات الجامعة ،وعليه نسائلكم السيد كاتب
الدولة عن األسباب ،أسباب هذا الوضع ،واإلجراءات التي اتخذتموها
لتجاوزه؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
لكم الكلمة السيد كاتب الدولة لإلجابة على السؤال.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي:
شكرا.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
بعض األرقام في البداية ديال الجواب ألنها مفيدة جدا في إعطاء
واحد الصورة على الوضعية ديال الجامعة ديالنا والطلب على الجامعة
متزايد وباستمرار ،اآلن راه احنا شارفنا على مليون طالب عندها حوالي
 915000طالب عندنا كذلك في التكوين املنهي حوالي نصف مليون،
بمعنى أنه الطاقة االستيعابية والعرض التربوي متاح بالنسبة للطلبة
ديالنا ولكن هذا بقدرما كنطمأنو له ،بقدرما كيرفع تحديات كبيرة جدا
بالنسبة للتعليم العالي ،وخاصة في جوج ديال األشياء.
األمراألول هو الطاقة االستيعابية للطلبة ،وتبدل فيها واحد املجهود
كبير وكبير جدا خالل الوالية السابقة وفي بداية هذه الوالية ،كذلك
التأطير البيداغوجي اللي كيف ما سبق لي وذكرت في الجواب السابق،
حدثنا حوالي  1100منصب مالي بالنسبة للتعليم العالي.
كذلك بعض املؤسسات الجامعية وخاصة منها ذات االستقطاب
املفتوح يعني البنيات والتجهيزات املحدثة هذي قائمة البنيات
والتجهيزات ديالها هي تجهيزات وبنيات ال ترقى إلى طموح األستاذ وال إلى
طموح الطالب باش يمكن لو يؤدي الوظيفة ديالو في التكوين والبحث
على أحسن وجه.
لذلك ،استثناء هاذ السنة ما دمنا نتكلم على الدخول الجامعي،
أنا ذكرت على أننا خصنا واحد امليزانية استثنائية لتأهيل البنيات
األساسية التحتية ،ملا تنقول البنيات األساسية التحتية ما�شي املختبرات
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وكدا إلخ ،ال تنتكلم على ( )les buvettesديال الطلبة ديال األساتذة،
( )jardinageو( )les toilettesاسمحوا لي ،املرافق الصحية ،هاذ ال�شي
ربما يعتبره بعض الناس ما �شي أسا�سي ولكنه ضروري بالنسبة لطالب
يلج إلى مؤسسة جامعية.
كذلك التشوير وما يتعلق باملعلومة بصفة عامة اللي خص يأخذها
الطالب ويأخذها املرتفق بالنسبة للجامعة ،هذه أشياء أساسية بدأنا
فيها ،وتنعتقد أنها ستؤدي بالفعل ستشكل انطالقة ،ليست كافية
ولكنها ستشكل انطالقة صحيحة لالستجابة للحاجيات.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة.
لكم الكلمة السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد عزالدين زكري:
شكرا السيد كاتب الدولة على الجواب ديالكم ،فعال أنتم مشكورون
على املجهودات اللي قدمتم من خالل إنجاح الدخول الجامعي ،ولكن
السؤال ديالنا كان تيتعلق باألسباب واالختالالت اللي عرفها الدخول
الجامعي هذه السنة.
فمن بين األسباب اللي عرفها هاذ الدخول الجامعي هو أنه تزامن
يوم الدخول الجامعي اللي كان يوم  11شتنبراللي كان معمم على جميع
الجامعات ،تزامن مع تاريخ املباريات اللي كانت مخصصة لولوج سلك
املاستر ،هذا أدى إلى تشتيت جهود املوارد البشرية أوال.
كذلك نظرا لضيق الوقت ما بين تاريخ الدخول الجامعي وتاريخ
نتائج الدورة الثانية لإلجازة ،اللي تم حرمان فئة عريضة من الطلبة
الجامعيين الحاصلين على اإلجازة في الدورة الثانية من اجتياز مباراة
ولوج سلك املاستر.
هذا األمر الذي يعتبر ضربا صارخا ملبدأ تكافؤ الفرص وفي ولوج
املؤسسات الجامعية ،جاء في البرنامج ديالكم اللي قدمتوه للتيهيء
للدخول الجامعي اللي خصصتو له عدة محاور لتوفيرالشروط املالئمة
سواء تحسين العرض التربوي ،سواء تعزيزالخدمات فيما يخص املوارد
البشرية أو البحث العملي والحكامة ،رغم كل هذه املجهودات التي قمتم
بها وهاذ اإلجراءات الزلنا نالحظ معاناة كثيرة لكل مكونات الجامعة،
وذلك من خالل أوال شدة االكتضاض ،تشتت مرافق الجامعة ضعف
موارد البحث العلمي ،كما هو الشأن بالنسبة لكليات العلوم والصيدلة
بأكادير التي تم الترويج لها إبان افتتاحها سنة  2016كمؤسسة من
الجيل الجديد ،وليكتشف الجميع النقص املهول في التجهيزات
الضرورية ،كما جاء في جوابكم ،واألساسية لتلقين الطب على أحسن
وجه وعدم وجود مركزاستشفائي جامعي للقيام بالحصص الكلينيكية
إلخ.
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إذن فنحن في فريق االتحاد املغربي للشغل لدينا عدة تساؤالت ،إلى
متى ستظل األجواء مشحونة ومرعبة داخل الجامعة املغربية؟
إلى متى ستظل غالبية الطلية محرومة من حق السكن باألحياء
الجامعية؟
إلى متى سيظل السباق محموما للحصول على الوجبات الغذائية
الجامعية؟
إلى متى ستبقى املكتبات الجامعية ال تلبي الطلب سواء الكمي أو
النوعي؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد كاتب الدولة للرد على التعقيب في حدود الوقت
املتبقى.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي:
في حدود الوقت املتبقى تنعتقد اللي طرحتوا السيد املستشار
املحترم ربما غادي يكون عندنا مناسبة في املناقشة ديال القانون املالية
للميزانية الفرعية ديال الوزارة سواء في مجلس املستشارين أوفي مجلس
النواب باش يمكن لنا نفصلوا الجواب في هاذ ال�شي ،غادي نعطيك
فقط  2ديال النقط:
النقطة األولى تتعلق بأننا خالل هاذ السنة درنا أول مخطط ديال
السنة الجامعية بشكل مندمج ،باش نتفاداو هاذ االختالالت كلها اللي
تكلمت عليها ،نجحنا فيه نسبيا بواحد  %70خالل هاذ السنة ولكن
تنتمنى أنه وأتوقع ،إن شاء هللا ،أنه خالل السنة القادمة ستعالج هذه
االختالالت التي تحدثت عنها بشكل تشاركي.
املسألة الثانية...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد كاتب الدولة ،ونشكركم على مساهمتكم في هذه
الجلسة.
نواصل مع السؤال األخير في جلسة اليوم املوجه لقطاع التنمية
املستدامة ،وموضوعه التغيرات املناخية ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين من الفريق االستقاللي ،تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد سيدي الطيب املوساوي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
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السادة املستشارين املحترمين،
السيدة الوزيرة،
السيد الرئيس ،السيد الوزير ،سؤالي ،تعرف بالدنا تحوالت مناخية
تؤثر على مجالنا الترابي وقد أصبح االهتمام املتزايد للتعامل مع هذه
املتغيرات ،وكذلك السيد الوزيرالتأثيرات السلبية على بالدنا.
لذا ،نسألكم ،السيد الوزير ،ما هي التدابير واإلجراءات التي
ستتخذونها في هذا املجال؟
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيدة كاتبة الدولة لإلجابة على السؤال.

السيدة نزهة الوافي ،كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن
والتنمية املستدامة مكلفة بالتنمية املستدامة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
أشكرك على طرح هذا السؤال ونحن على بعد  5أيام من انعقاد
املؤتمراملناخي (كوب  )23نقارب املوضوع على مستويين:
على املستوى الدولي واملستوى الوطني ألن مقاربات مكافحة آثار
التغيرات املناخية هي فيها التزام وطني متعدد األطراف ،بالتالي كاين
حضور متميزللمغرب.
على املستوى الوطني ،املغرب اليوم عندو رؤية وخطة استباقية
ملكافحة أخطارالتغيراملناخي.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة كاتبة الدولة.
لكم الكلمة ال�سي عبد اللطيف أبدوح تفضل في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد عبد اللطيف أبدوح:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السؤال ديالنا باألساس هوفي الحقيقة موضوع اللي واضح ومعروف
واملغرب الحمد هلل في (كوب  )22كان اللقاء اللي كان في املغرب في مراكش
بارز جدا ،والتوصيات اللي خرجات واالقتراحات اللي كانت ،كانت مهمة
ال على املستوى الدولي ،وكذلك كان االنعكاس ديالها على املستوى
الوطني.
املغرب التزمنا التزامات عديدة فيما يخص هذا املوضوع ديال
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التغيرات املناخية ،اآلن أحنا كنبغي نديرو واحد التقييم ألنه اللي مهم
اآلن هو االستباقي ،هو التوقعي ألنه هذا هو املوضوع اللي ما يمكنليهش
نطبقو عليه هذيك القضية ديال إلى أن يقع ،هذه ال قدر هللا إذا وقعت
ما بقى ما يدار بمعنى االستباق لهذه التحوالت والتغيرات املناخية
واإلسقاطات عليها اللي كتنتج عليها اقتصاديا ،وكذلك أصبح اآلن هذا
املوضوع عندو بعد أمني كذلك على حياة ديال املواطنين والحياة ديالهم
واالستقرارديالهم.
لذلك ،احنا السؤال ديالنا مباشرة في هذا املوضوع ،أشنو هما
اإلجراءات االستباقية والخطط اللي دار سواء على مستوى الرسمي
وحتى على مستوى الغير الحكومي وكنبغي نشير للمبادرات الصديقة
للبيئة ،اللي تميزت بها واحد العدد ديال املؤسسات غير الحكومية في
املغرب وكان عندها واحد اإلشعاع كبيروجيد.
إذا الحكومة أشنوهما التوقعات وال أشنوهما اإلجراءات االستباقية
في هذا املوضوع؟ شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
لك الكلمة السيدة كاتبة الدولة للرد على التعقيب.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة مكلفة بالتنمية املستدامة:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
بالفعل اليوم أوال املنهجية هو أننا استطعنا نخلقو تعبئة ودينامية
وطنية وتعبئة كل الفاعلين من أجل مكافحة حقيقة التغير املناخي في
بالدنا عبر 3مداخل.
األولى كما قلتي هو أن اليوم املغرب كيتوفر والحكومة على خطة
استباقية ملواجهة هذا الخطراللي كيعيشوه املغربيات واملغاربة؛
املستوى الثاني هو حماية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية
وتدعيم االقتصاد األخضر ،كمدخل لتخفيف والتكيف ألن غير
كنخففوا ونتكيفوا ألن ظاهرة التغيراملناخي هي ( )systématiqueبالتالي
ال يمكن الحد منها كليا؛
املدخل الثالث واللي هو مهم كذلك هو أننا اليوم في عمق تنزيل
اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة اللي  3الرهانات نجيو للجنة
ونشرحوها هي باش تأهل املنظومة ديالنا االجتماعية واالقتصادية
من أجل أننا ندخلو في واحد املنظومة أفقية ديال كلهم القطاعات
والفاعلين ،قطاع خص بمجتمع مدني خاصة أن اليوم يراهن على الغير
الحكومي باش يكـ ــون عندهم آثر كبير ألن باش تكون عندنا املواطنة
البيئية واملواطنة ذات التغير املناخي ،وبالتالي اليوم املغرب من الدول
اللي عندها مساهمات محددة وطنية ب  %42وهي أفقية وبمعدل نصل
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إلى أفق  2030تصل إلى  50ملياركنتكلمو أفقيا.
اليوم ،املغرب كذلك عندو مخطط ديال التكيف الوطني وعندنا
مخططات ديال التكيف الجهوي وأنا شخصيا فين ما تنمشيو تنجلسو
مع السادة املسؤولين ترابيا باش تناقشو التكيف والتأقلم ،خاصة في
الجهات اللي هي من طبيعتها هشة.
ثم كذلك باإلضافة إلى ذلك عندنا مركز الكفاءات للتغير املناخي
كآلية كذلك باش نشتغلوا على تقوية القدرات بغينا املنتخب املحلي،
ترابي ،جهوي ،يتمكن باش يولي يدخل ويدمج إشكالية التغير املناخي
في السياسات وفي البرامج ،وبالتالي هذا تنشتغلوا عليه ،عندنا برنامج
طموح تيمتد إلى كل والية إلى .2021
فيما يتعلق حماية التنوع البيولوجي ممكن نذكرفقط املشروع اللي
تنشتغلو عليه ومشاريع أخرى ،ولكن هاذ املشروع بادي اللي هو ديال
الواحات ديال درعة-تافياللت ،ممكن للسادة والسيدات املستشارين
يزوروا املنظومة البيئية الزراعية لواحة درعة-تافياللت اللي هي بغينا
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نأسسوا فيها واحد النموذج واحد ( )projet piloteداير فيها مقاربة
مستدامة مندمجة يكونوا فيها كل�شي بشراكة مع...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة كاتبة الدولة .وأشكرك على...

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية
املستدامة مكلفة بالتنمية املستدامة:
ونتكلم في اللجنة في هذا املوضوع بشكل مفصل أكثر.

السيد رئيس الجلسة:
نشكر السيدة كاتبة الدولة على املساهمة في هذه الجلسة ،وأشكر
الجميع على املساهمة الفعالة.
ورفعت الجلسة.
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محضرالجلسة التاسعة عشرة بعد املائة
التاريخ :الثالثاء  18صفر1439هـ ( 7نوفمبر2017م).
الرئاسة :املستشار السيد عبد القادر سالمة ،الخليفة الرابع لرئيس
املجلس.
التوقيت :ساعتان وإثنتا عشرة دقيقة ،إبتداء من الساعة الثانية
والدقيقة الثالثة واألربعين بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشارالسيد عبد القادرسالمة ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على موالنا رسول هللا
وآله وصحبه.
أعلن عن افتتاح هذه الجلسة.
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
أخواتي إخوان املستشارين،
عمال بأحكام الدستور الفصل  ،100ووفقا ملقتضيات النظام
الداخلي ملجلسنا ،نخصص هذه الجلسة لدراسة أسئلة السيدات
والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.
وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال
لهذه الجلسة ،أعطي الكلمة للسيد أمين املجلس إلطالعنا على ما جد
من مراسالت وإعالنات ،لك الكلمة السيد األمين.

املستشارالسيد محمد عدال ،أمين املجلس:
شكرا السيد الرئيس.
توصلت رئاسة مجلس املستشارين بمراسلة من الوزير املكلف
بالعالقات مع البرملان يخبرمن خاللها املجلس ،أن السيد وزيرالسياحة
والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي يعتذر عليه
حضور أشغال جلسة يومه الثالثاء  7نونبر  ،2017وذلك نظرا لوجوده
في مهمة رسمية خارج أرض الوطن خالل الفترة املمتدة من  5إلى  8نونبر
.2017
كما توصلت رئاسة مجلس املستشارين خالل الفترة املمتدة من يوم
األربعاء  1نوفمبرإلى غاية يومه الثالثاء  7نونبر 2017بما يلي:
 عدد األسئلة الشفهية 32 :سؤاال؛ عدد األسئلة الكتابية 6 :أسئلة.شكرا السيد الرئيس.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد األمين.
نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال املوجه للسيد وزير
األوقاف والشؤون اإلسالمية حول إشكالية التأطير الديني للشباب
املغربي بأرض املهجر.
لك ذلك السيدة الرئيسة.

املستشارة السيدة ثريا لحرش:
شكرا السيد الرئيس،
في الحقيقة هاذ نقطة نظام اللي هي مطلوبة من طرف املجموعة
الكونفدرالية هي حول ما تعرض له رجل التعليم في ورزازات.
السيد الرئيس ،أنا من خاللكم وأريد أن أشاطر هذا مع كل
املستشارين املحترمين واملستشارات املحترمات ،نريد باسم الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل أن ندق ناقوس الخطر ونقول إذا بدأ العنف
يمارس بهاته الطريقة داخل املؤسسات التعليمية ويعنف األستاذ
الذي من املفروض أن يكون مبجال ومكرما ومحترما ،يعنف من طرف
التالميذ ،يعنف أساتذة آخرون وأستاذات أخريات من طرف آباء
وأولياء بعض التالميذ ،تعنف النساء كذلك نساء التعليم ،إذن نريد
أن يكون هناك حوارا وطنيا حول العنف داخل املؤسسات التعليمية،
وهو مرتبط باملنظومة التربوية في املغرب ،فهذا العنف هو نتيجة لفشل
املنظومة التربوية كلها في املغرب ،أين الجمعيات املؤطرة؟ أين املجتمع
املدني؟ أين األحزاب السياسية؟ أين النقابات؟
فعار أن يكون تصرف مثل هذا بذلك العنف البشع إزاء رجل
التعليم ،ونخبركم على أن الكونفدرالية للنقابة الوطنية للتعليم اآلن
تنظم وقفات احتجاجية في جميع املؤسسات التعليمية احتجاجا على
هذا الوضع املزري.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
يا اله تفضل.

املستشارالسيد عبد الرحمان الدري�سي:
السيد الرئيس،
في نفس السياق ما دام أنه مستشار ديال درعة تافياللت وكذلك
رئيس املجلس البلدي ملدينة ورزازات ،فالتعاطف مع هاذ اإلطار اللي
هو في الحقيقة هاذ الطيش ديال الشباب واللي في الحقيقة ،كما قالت
األخت ثريا ،فالساكنة كلها متعاطفة مع األستاذ ومع األطر واألساتذة
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ديالنا واإلخوان ديالنا في التعليم ،وبالتالي هاذ الطيش ما �شي ما جاش
من الساكنة كلها ،ولكن جاء من واحد الشاب اللي مراهق واللي حاليا
الجزاء ديالو راه واخدو ،واإلخوان ديال وكيل امللك راه متبع املسطرة
ديالو ،وبالتالي كلنا مع اإلخوان ديالنا في التعليم وكلنا مع األبناء ديالنا
كذلك ،وهاذ الطيش هذا خصنا نراعيوه ونشوفوا منين جاء الخلل،
باش يمكن لنا إن شاء هللا نتجاوزوا هاذ املسائل هذه.
وهاذ التضامن ديالنا كله مع األسرة ديال التعليم ،وكيفما كتعرفوا
أن ورزازات مكتعرفش هاذ املسائل املشينة ،هذه وحدة من الوحدات
اللي وقعت وكنتضامنو مرة أخرى مع األطرديالنا.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
تفضل في نقطة نظام ،تفضل.

املستشارالسيد عبد الصمد مريمي:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم.
بطبيعة الحال هذه حادثة اهتز لها الرأي العام ،الحادثة ليست
حادثة عرضية ،اليوم نسجل استفزاز وإهانة وإذالل األستاذ اللي في
هذه الثانوية ،ونحن نعتبر بأن املساس باألستاذ ورجل التربية والتكوين
هو مساس باملؤسسة ،كرامة املؤسسة التعليمية وكرامة املؤسسة
التكوينية هي من كرامة األستاذ ،وهذه ما�شي حادثة أولى ،هناك حوادث
يمكن حوادث سابقة تمت مللمتها في إطار ما يتناسب من القوانين
واإلجراءات الزجرية داخل املؤسسات.
قبل ذلك كان في مؤسسة التكوين املنهي تعرض أحد املكونين إلى
ضربة بآلة حديدية داخل مؤسسة التكوين لقي حتفه على أساسها،
وهذه نسجلها في إطار هذا املسلسل الرديء الذي نتمنى أن تكون فيه
التدخالت بحزم ،ويتم التصدي وردع مثل هذه املضايقات ،مثل هذه
اإلهانات واإلضطهادات التي يتعرض لها رجل التعليم ،واالتحاد الوطني
للشغل باملغرب مع نقابات أخرى وقفت على هذه الحادثة ووقفت على
جسامة هذه الحادثة وأعلنت عن إضراب وطني ردا على هذه الحوادث.
نتمنى أن تقف هذه الحوادث عند هذا الحد ،ولكن يجب أن
ننتبه جميعا إلى ما أصبحت تؤول إليه املسائل فيما يتعرض له املكون
واألستاذ ،ولكن كذلك هؤالء التالميذ يمكن أن نعتبرهم ضحية وضع
اجتماعي ،ضحية تردي واقع مستوى التعليم ،يجب أن نعالجه ويجب
أن يتحمل الجميع ،جميع الفرقاء وجميع املتدخلين مسؤولياتهم في
هذا الوضع.
والسالم عليكم.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،تفضل ال�سي تفضل.

املستشارالسيد عبد الحميد فاتحي:
أود غير في إطار السياق ،غير ما وقع في هاذ الحادثة ديال االعتداء
على األستاذ ،يسائلنا جميعا ،يسائلنا حول نظرتنا للمدرسة العمومية،
يسائلنا حول خطابنا كأسر ألبنائنا تجاه املدرسة العمومية واتجاه
املدرسين ،يساءل أحزابنا السياسية ،يساءل الجمعيات التربوية بأنه
مؤشر خطير على أن درجة التحضر هي املقياس الذي يظهر من خالل
تعاملنا مع األساتذة واملدرسين وعلى املدرسة العمومية.
لذلك ،فاحنا كفيدرالية ديمقراطية للشغل دخلين في إضراب
يوم الخميس ،احتجاجا على ما وقع ،ولكنه ال يكفي ،ولكن األمر ليس
مطروحا على أحزاب ونقابات لوحدها ولكن مطروح على املجتمع
املغربي ،كيف يعالج هذه القضايا؟ وكيف ينظرإلى املنظومة التعليمية
ما دمنا في إطاراإلستراتجية ديال اإلصالح .2030-2015
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد العزيزبنعزوز:
السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
ما حدث بورزازات ،أثار استياء كل مكونات الشعب املغربي وأثار
استياء النقابات واألحزاب جميع املكونات ديال الحركة النقابية
واألحزاب السياسية كذلك ،ومن ضمن املكونات الحركة النقابية من
طبيعة الحال املنظمة الديمقراطية للشغل التي أتشرف بتمثيلها تحت
هذه القبة املحترمة.
ما حدث ،السيد الرئيس ،السيدات والسادة املحترمين ،هو إعالن
صريح وصارخ في نفس اآلن لفشل منظومة التربية والتكوين في بالدنا،
وفشل كل السياسات املتبعة في هذا القطاع من طرف الحكومات
املتعاقبة في بلدنا ،وكذلك ما�شي كيسألنا كأحزاب وكنقابات وجمعيات
املجتمع املدني ،يسائلنا حقا ،ولكن من املساءل بالدرجة األولى؟ هم
صناع القرارالتعليمي والتربوي في بلدنا ،صناع القرارالتربوي والتعليمي
هو الجهازالحكومي هي الحكومة.
الحكومة الحالية والتي سبقتها واللواتي سبقت هاذ الحكومات،
وتكون عندهم الشجاعة والجرأة اليوم يعلنوا الفشل ويعلنوا حوار،
يدعيوا إلى حوار وطني للبحث وصياغة البدائل للسياسات املتبعة إلى
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حد اآلن ،فهذا ناقوس الخطر ينبهنا جميعا ،ولكن ينبه بالدرجة األولى
القائمين على نظام التربية والتكوين في بالدنا.
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

السيد رئيس الجلسة:

املستشارالسيد عبد اللطيف أبدوح:

شكرا السيد الرئيس.
الكلمة لالتحاد املغربي للشغل في إطارنقطة نظام.

شكرا السيد الرئيس املحترم.
ففعال فنحن في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية كان هذا
املوضوع من ضمن انشغاالتنا في جدول أعمال االجتماع ديال الفريق،
في الحقيقة أثرناه بكل دقة وتناقشنا حول تداعياته ،وكنا مقبلين على
تناول هذا املوضوع فيما يخص الجلسات املقبلة ،باعتبار أننا نعاني
دائما ونتناقش حول املوضوع ديال التعلم أو التعليم أو التكوين.

املستشارة السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي:
السيد الرئيس،
في نفس السياق ،فاحنا كنقابة االتحاد املغربي للشغل هذه
الظاهرة ظاهرة العنف أصبحت تبين أو تظهر مسألة تراجع السلوك
املدني في داخل مؤسساتنا ،وبالتالي كأننا غائبون ألن اآلن ما بقاتش غير
فيديو ديال األستاذ اللي هو تعنف في ورزازات ،بل هناك فيديوهات منذ
ساعتين أو ساعة هناك ضرب ألستاذ بثانوية ابن بطوطة ،هل يعقل
أننا نسمح بهذه السلوكات ضد األستاذ؟ كنا نقول "قم للمعلم وفه
التبجيل" ،واآلن واش وفيه الضرب والتقتيل.
كما ذكر األخ أنه ما�شي بأيام قليلة توفى عندنا أستاذ بمؤسسة
التكوين املنهي نتيجة ضرب ،هل يعقل أن نسمح بهذه السلوكات داخل
مؤسساتنا؟
هناك تساؤل صريح :أليست مسؤوليات املؤسسات ككل؟ أليست
مسؤوليات اآلباء؟ أليست مسؤولية املجتمع املدني؟ ملاذا ليست هناك
مؤسسات أو وحدات داخل املؤسسات لتأطير ومصاحبة هؤالء الطلبة
كيفما كانوا أو التالميذ كيف ما كانوا داخل بمعنى مواكبة نفسية ألن
كل واحد متعرض إلى هذه املسألة.
ما كافيش أننا نقولوأنه كل تلميذ خذا جزاؤه من الناحية القانونية،
هنا نتساءل يجب أن تكون هناك محاسبة من نوع آخر ،يجب مواكبة
ويجب مصاحبة لجميع التالميذ ،بالتالي ما يمكنش نسمحو أنه بعض
الجرائد هنايا كتمس بكرامة األستاذ وكتبين أنه األستاذة في غالبية
األحيان إلى تعنفوا أنهم أساتذة غير سويين أو أنهم يقومون بالسب
والشتم ضد األساتذة ،مهما يكن فلن نسمح بإهانة األساتذة من هذا
املوقع ،وبالتالي ليست هذه الحاالت معزولة ،هناك حاالت كاينة حتى في
املؤسسات التكوينية ،حتى إبان االمتحانات هناك حاالت تهديد مباشرة
في حياة وأبناء األساتذة ،وكثير من الحاالت تتعرض لها األستاذات أو
نساء التعليم أو التكوين على نفس املستوى الذي يتعرض لها الرجال،
إذن علينا أن نكون كمجتمع واحد أو كمجتمع مدني واحد ملحاربة هذه
الظاهرة.
وشكرا السيد الرئيس.

نحن اليوم أمام موضوع كبير وجديد وفي الحقيقة مفاجئ وصادم
أال وهو التربية ،فالتربية هي أساس كل �شيء ،فإذا كانت هذه املمارسات
تقوم في املكان الذي من املفروض أن يكون محترما وأن تكون فيه عالقة
احترام وتقدير ،فما بالك من كافة املجتمع ،وبالتالي ماذا نيهئ لهذا
املستقبل؟ وماذا نيهئ لهذا الوطن؟ وأي شباب أو يعني أطفال نيهئ لهذا
املستقبل؟ لذلك فهذه تعتبر انفالت قد نعتبره انفالت ولكن انفالت
بمثابة ظاهرة يجب أن تدرس ويجب أن نجد لها العالج السريع ،حتى ال
تتطور هذه املمارسات.
كذلك سجلنا أنه لم تكن الواحدة ،بل أصبحت تتوالد وهذا أمر
كذلك خطير وخطير جدا ،لذلك فنحن في الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية ننبه الحكومة باملناسبة ،وخصوصا القطاع إلى هذه
الظاهرة ،ونطالب باتخاذ ما يمكن اتخاذه من تدابير حماية لهذه
املؤسسات وحماية لرجل التعليم بصفة عامة.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة لكم ،السيد الرئيس ،تفضل.

املستشارالسيد محمد البكوري:
شكرا السيد الرئيس.
نتأسف على ما وقع في ورزازات من تعنيف تلميذ ألستاذه ،ولكن في
نفس الوقت ال بد أن نعترف بأن هناك حاالت وحاالت ما�شي غير هاذي
اللي بانت عن طريق الفايسبوك وكذلك هناك العكس ،هناك تعنيف
من األساتذة للطلبة وكذلك هناك استفزازات لألساتذة للطالبات،
والدليل على ذلك ما وقع في تطوان ونال جزاءه األستاذ الذي تعرضت
من جرائه هذه الطالبة لالستفزاز.
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هذا كله يضعنا أمام تساؤل كبير ،حول ما هي الوسائل التي يمكن
أن نضعها جميعا لترميم هذا الخلل في املنظومة التربوية؟
هناك خلل السيد الرئيس ال بد من إيجاد حل له ،كل هذا ال يمكن
أن يسرفنا عن �شيء سيقع هذه الليلة وهو–كمغاربة–يجب أن نفتخر،
حيث نستقبل هذه الليلة حدث إطالق القمر الصناعي املغربي محمد
السادس ،الذي سيستخدم أساسا في املسح الخرائطي والتخطيط
الترابي ورصد األنشطة الزراعية والوقاية وتدبير الكوارث الطبيعية
ورصد التطورات البيئية والتصحر ،إضافة إلى مراقبة الحدود
والساحل املغربي.
في هذا اإلطار ،ال بد أن ننوه بهذا اإلنجازالتاريخي ،مطالبين الحكومة
بضرورة تشجيع البحث العلمي واالعتناء به ،باعتباره مقياسا حقيقيا
لتقدم األمم وتطويرها وكذلك خلق منظومة شاملة للتربية والتكوين،
من أجل إيجاد أطر كفأة ملجاراة هذه اإليجابيات املتعلقة بالتطور
العلمي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
أعتقد ما بقات حتى �شي نقطة ،بقي �شيء ،تفضل األستاذ.

املستشارالسيد عبد اللطيف اعمو:
شكرا السيد الرئيس.
في الواقع نحن كذلك استحضرنا في اجتماعنا في مجموعتنا هذا
الحدث الذي أرق بالفعل كجميع املغاربة شعورنا ،واستشعرنا بأنه
يحمل مؤشرا خطيرا على الوضع العام في البالد وبالخصوص في عالقة
املدرسة العمومية بمحيطها املتعدد ،فطرحنا مع أنفسنا أسئلة:
هل األمريتعلق فقط بمجرد اعتداء وسينتهي بإجراء بحث ،ثم ربما
اعتقال وإصدارحكم وانتهينا؟ أم أن املسألة أعمق من هذا؟
وخلصنا إلى الجواب على أن املسألة أعمق بالفعل ،ألنها تسائل
العالقة بين املؤسسة التعليمية ورجاالتها من أساتذة ومعلمين وكذلك
األطفال والتالميذ والطلبة املتواجدين بها.
أليس هناك خطاب أو رموز أو رسائل يمكن أن تمرر إلى املسؤولين
ملعالجة األزمة الخانقة؟
طرحنا سؤاال ثانيا ،هل من قبيل التوظيف بالعقدة  50000أو
 55000وإطالقهم مللء الفراغ في املدارس بمختلف مستوياتها من
طرف شباب بدون تكوين وبدون تأهيل وبدون استعداد نف�سي املعنوي
واملادي ،هل ممكن من خالل هذا املشروع أن نستدرك عمق األزمة
التي يعيش فيها التلميذ تجاه املدرسة ،وخلصنا–حتى ال أطيل–خالصة
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واحدة أن مسألة التعليم اآلن تحتاج إلى احتضان حقيقي من طرف
املجتمع برمته والدعوة إلى الجماعات املحلية باألساس إلصدار مواثيق
التربية داخل الفضاءات التي تؤطرها.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
أعتقد ما بقاتش حتى �شي نقطة نظام ،إذن غادي نمروا مباشرة إلى
جدول أعمال–كيف قلت–نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال
املوجه للسيد وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية ،حول إشكالية التأطير
الديني للشباب املغربي بأرض املهجر ،الكلمة ألحد السادة املستشارين
من الفريق الحركي لتقديم السؤال.
تفضل.

املستشارالسيد يحفظه بنمبارك:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يواجه مغاربة العالم ،خصوصا في البلدان الغربية ،صعوبة في
الحفاظ على هويتهم الثقافية األصيلة أمام تحديات سياسة اإلدماج
التي تنهجها دول االستقبال ،وجراء موجات االستقطاب والتدجين التي
يتعرض لها الشباب ،خاصة من طرف التيارات اإلرهابية واملتطرفة
جراء ضعف التأطيرالديني لهذه الفئة.
على هذا الخصوص نسائلكم ،السيد الوزيراملحترم:
أوال ،ما هي إستراتيجية الحكومة لضمان نجاح التأطير الديني
للشباب املغربي في املهجر؟
ثانيا ،ما هي التدابير التي تتخذونها لتصحيح الصورة املغلوطة التي
يتم الترويج والتي يتم بموجبها الربط بين أبناء الجالية املغربية وانتشار
اإلرهاب والتطرف في بعض بلدان املهجر؟
وشكرا السيد الرئيس املحترم.

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

السيد أحمد التوفيق ،وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
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اإليطالية بدعم من سلطات هاذ البلد ،هنالك تحول من قضية
استعمال املغرب للدين كورقة إلى طلب هذا النهج املغربي الجديد.

السادة والسيدات املستشارون واملستشارات املحترمين،
أشكر السيد املستشار املحترم على سؤاله ،نظرا ملا له من أهمية
ونظرا لحساسية هذا املوضوع وال سيما في الخارج ،فقد حضرت جوابي
مكتوبا على السؤال الذي ألقيتموه ال على السؤال الذي وجهتموه إلي،
ال على هذا السؤال.

السيد رئيس الجلسة:

على كل حال ألقيتم سؤاال يتعلق باإلرهاب ويتعلق بالهوية واإلدماج
يمكن أن يكون من قبلكم موضوعا لسؤال آخر.

شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم للتعقيب.

فيما يتعلق بعمل الوزارة فيما يتعلق بالتأطير ،أقول لكم بأن
املغرب حاضرفي هذا الشأن من خالل إسهامات نذكرمنها:

املستشارالسيد يحفظه بنمبارك:

 أوال ،التواصل مع الجهات املسؤولة قانونيا عن تسييراملساجد؛ املساعدة على بناء عدد من املساجد؛ املساعدة على التأطير باألئمة املتعاقدين على أساس اتفاقيات معسلطات بلد االستقبال؛
 املساعدة على تنشيط وإحياء بعض املناسبات الدينية؛ بعث محاضرين للمشاركة في أنشطة ثقافية دينية؛ التزويد باملصاحف؛ إيفاد قراء ومشفعين؛ عمل املجلس العلمي املغربي ألوربا في الفتوى واإلرشاد خاصة؛ تكوين أئمة في معهد محمد السادس لألئمة واملرشدات ،إلى غيرذلك.وال بد من توضيح أمور مهمة تتعلق بهذا املوضوع منها:
أوال ،أن املعول في قيام املغاربة في الخارج بأمور دينهم والتمسك
بثوابتهم ،هو على هؤالء املغاربة على تضحياتهم ووفائهم وصمودهم لكل
أنواع التحريف والتهجين ،ومن املؤشرات على هذا التشبث بالثوابت
املتابعة الواسعة املحسوبة لبرامج قناة وإذاعة محمد السادس للقرآن
الكريم؛
ثانيا ،أن املغرب يمارس هذا الدعم في إطار الشرعية الدولية
املتمثلة في االستجابة للطلبات للجهات املعترف بها؛
ثالثا ،أن هذه الحاجيات ،حاجيات الجالية في املجال الديني تفوق
بكثير اإلمكانات املرصودة داخل امليزانية وكذلك بالنسبة للمغاربة
داخل املغرب ،الحاجيات تفوق بكثيرالوسائل.
ولذلك ،فإن املغرب يستبشر كلما سمع أن بعض الجهات تتحدث
عن تمويل ذاتي ،علما بأن إسهام املغرب في اآلونة األخيرة أصبح مطلوبا،
ال على شكل تمويالت بل على الخصوص على أساس نهج في فهم الدين
واملمارسة الدينية ،ومن األمثلة على هاذ الطلب اتفاقية شراكة لتكوين
األطر الدينية ،وقعت أخيرا بين جامعة القرويين وبعض الجامعات
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شكرا.

شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزيرعلى هذه التوضيحات.
وأود في هذا السياق أن نؤكد على ضرورة تعزيز هذه التدابير،
لضمان نجاح برامج التأطيرالديني والثقافي مع مواكبة هذه اإلستراتيجية
اإلعالمية والتواصل قصد تسويق النموذج املغربي في مجال إصالح
الحقل الديني ،الذي يرعاه صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره
هللا وأيده ،خاصة ما يتعلق بالدور الطالئعي ملعهد محمد السادس
لتكوين األئمة واملرشدات واملرشدين الدينيين ،والتي أضحت تجربة
نموذجية يحتدى بها في العديد من بلدان العالم.
وأود في هذا اإلطار أن نشير إلى التجربة التي يتم التأسيس لها في
إيطاليا على سبيل املثال ،والتي كانت لنا فرصة للوقوف عليها كلجنة
الصداقة املغربية اإليطالية بمجلس املستشارين التي أتشرف برئاستها
من خالل زيارة عمل ،مكنتنا من الوقوف على التفاعل اإليجابي للبرملان
والحكومة اإليطالية مع التجربة املغربية في مجال التأطير الديني
وتكوين األئمة ،حيث انخرط البرملان اإليطالي في التشريع لهذا التعاون
وتخصيص اعتمادات مهمة لتفعيل هذا البرنامج ،من خالل استثمار
املجمع اإلسالمي الكبير بروما والذي يحظى بإشراف متميز للمملكة
املغربية من خالل السفارة املغربية بإيطاليا ،وهي مناسبة للتنويه
باملجهودات الجبارة ملعالي سفير صاحب الجاللة املعتمد بإيطاليا الذي
يواكب هذا البرنامج التأطيري بكل جدية وحزم.
وعطفا على ما سبق ،نعتقد ،السيد الوزير املحترم ،أن تعميم
هذا النموذج التأطيري على مختلف بلدان اإلقامة من شأنه أن يمنح
جاليتنا ،خاصة الشباب منهم ،املناعة الثقافية والدينية ضد موجات
اإلرهاب والتطرف.
وشكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
في إطارالرد على التعقيب إذا كان لديكم في حدود ثوان.
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السيد وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية:
أغتنم هذه الفرصة ألوجه إلى السيد الرئيس دعوة للسادة
والسيدات املستشارات لزيارة معهد محمد السادس لتكوين األئمة
واملرشدات إذا لم يكونوا قد زاروه من قبل.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
لقد توصلت الرئاسة بمراسلة من طرف السيد الوزير املكلف
بالعالقات مع البرملان ،وبناء على طلب السيدة كاتبة الدولة لدى وزير
الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة بالتجارة
الخارجية بتقديم السؤال.
فبالنسبة للرئاسة ال ترى مانعا وكذلك إذا كان املجلس ال يرى مانعا
بعد استئذان السيدة الوزيرة اللي عندها السؤال بعد ذلك ،إذا ما
كاينش مانع فغادي نسبقوها ،ما كانش مشكل.
شكرا.

السيدة ارقية الدرهم ،كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة
الخارجية:
شكرا.
غير ،السيد الرئيس ،هناك طلب آخر بالنسبة لفريق الوحدة
والتعادلية وأيضا فريق املقاوالت إلى كان ليس هناك من مانع ،فابغيت
توحيد السؤال هللا يطول عمرك ،ألنه في نفس السياق ،وحدة املوضوع.

السيد رئيس الجلسة:
وخا .دابا تنبحث على السؤال ديالك فين؟ أي موقع من مواقع هذه
الجلسة .في األخير؟ ما قبل األخير؟
غادي نفتحو هاذ امللف كامل ،الشبيبة والرياضة ،حكامة القطاع
الريا�ضي ،ترشح املغرب ،إهمال بعض مالعب القرب ،جهة فاس
مكناس من مخطط عمل وزارة الشباب والرياضة.
السيدة الوزيرة ،درتيني في ..ترشح املغرب ،حكامة القطاع الريا�ضي،
تسريع وتيرة إنجازمشاريع البنيات التحتية باملالعب الرياضية ،التدابير
الحكومية لحماية املقاولة الصناعية الوطنية من بعض املمارسات
املخلة بقواعد التنافس الحر ،النهوض بالصادرات املغربية هي واحد،
وضرورة تفعيل مقتضيات حماية الصناعات الناشئة هما هذوا؟
بالصادرات ،موضوعه ضرورة تفعيل مقتضيات حماية الصناعات
الناشئة ،تشجيع املنتوج الوطني ،قبل منو ،معايير االنتقاء باألحياء
الجامعية ،صافي هي هذاك.
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إذن الثاني والرابع ،على أي ألن باش من ..هاذ ال�شي ما عنديش،
عندي منظم ،غادي نعطي طبعا ،كاين السؤال موجه لقطاع التجارة
الخارجية وموضوعه تشجيع املنتوج الوطني ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرارلتقديم السؤال.

املستشارالسيد محمد البكوري:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدتين الوزيرتين،
إخواني املستشارين،
عقدت بالدنا العديد من اتفاقيات التبادل الحر بهدف تطوير
أداء املقاولة الوطنية وجعلها في مستوى املقاولة الدولية واالستفادة
من تجارب هذه الدول التي عقدت معها بالدنا هذه االتفاقيات ،حيث
فرضت هذه االتفاقيات على املقاولة الوطنية االستجابة للمعايير
الدولية.
السيدة كاتبة الدولة ،نقدر في فريق التجمع الوطني لألحرار
مجهوداتكم لالرتقاء بمستوى مقاولتنا الوطنية املصدرة التي ساهمت
بكل تأكيد في التخفيف من العجز التجاري ،ألم يحن بعد الوقت
لتقييم حصيلة هذه االتفاقيات؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال في نفس السياق لوحدة املوضوع.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة واالستثمار والتجارة
واالقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية:
نجاوب هذا والثاني والرابع بوحدو.

السيد رئيس الجلسة:
يااله تفضلي ،أحسن ،أحسن ،تفضلي.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة واالستثمار والتجارة
واالقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار املحترم على هذا السؤال املهم اللي هو كيهم
اتفاقية التبادل الحراللي كيقوم بها املغرب مع بلدان متعددة ،تتعرفوا
بأن املغرب منفتح في السياسة االقتصادية منفتح على دول العالم
واقتصاده هو اقتصاد حر ،فالبد أنه يكون هناك شراكات مع بلدان
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في إطار اتفاقيات التبادل الحر ،ودائما هناك مخطط وطني تقريبا من
 2014اللي كيعمل على التفعيل وأيضا املخطط الوطني لتنمية املبادالت
التجارية من أجل تفعيل مجموعة من اإلجراءات اللي كتضمنها محاور
متعلقة بتثمين وتطوير وإنعاش الصادرات ،عقلنة الواردات وتسهيل
اإلجراءات املتعلقة بالتجارة الخارجية والرفع من القيمة املضافة
للمنتجات املحلية.

هو خلق الثروة ،باعتبارها اآللية الوحيدة لتحريك الدورة االقتصادية،
وحماية املنتوج الوطني رهينة بدعم املقاولة الوطنية ،وخلق لها أجواء
تنافسية وفتح أسواق جديدة لترويج هذا املنتوج ،إال أنه يجب أن
تشتغلوا ،السيدة كاتبة الدولة ،على عنصر الجودة ،في نفس الوقت،
نطلب منكم تقوية قدرات وإمكانيات املقاولة املصدرة والبحث عن
أسواق لها في الخارج.

أيضا كما تعلمون ،هناك أيضا هناك أيضا اإلطار القانوني اللي هو
مشروع القانون  91.14املتعلق بالتجارة الخارجية وتينص فيه الباب
اللي هو املفاوضات هناك باب للمفاوضات التجارية الدولية ،كينص
هذا الباب على إلزامية إنجازدراسات قبلية لقياس أثرأي اتفاق تجاري
تفضيلي قبل الشروع في مفاوضاته وتأطيراملفاوضات بتوكيل باإلضافة
إلى استشارة الجمعيات املهنية األكثر تمثيلية خالل املفاوضات بصفة
دورية.

السيدة كاتبة الدولة،
هناك اتفاقيات وقعت بين وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه الغابات ،ووزارة الصناعة والتجارة واالستثمارواالقتصاد
الرقمي ،إذن أين وصلت هذه االتفاقيات؟ لذلك يجب اإلسراع في
إخراج املشاريع الفالحية املرتبطة بالتصدير إلى حيز الوجود ،باعتباره
أحد الدعامات األساسية إلنجاح املشاريع الفالحية املنجزة.

وكتعرفوا بأن هناك اآلن احنا في صدد يعني مناقشة ودراسة
بعض املفاوضات التجارية للمغرب اللي كان قام بها ،والعديد منها اآلن
مؤخرا كان هناك اتفاقية التبادل الحر اللي كانت مع الواليات املتحدة
األمريكية ،واحنا اآلن ليست في دراستها ،ولكن هناك فقط لتقييم هذه
االتفاقيات إلى أي مدى استفدنا منها كدولة املغرب.
أيضا هناك دراسة بعض اتفاقيات التبادل الحر ،وكتعرفو جميع
بأنه هناك بعض الدول اللي ما عندناش معها اتفاقيات التبادل الحر،
ومع ذلك فهي تسهم في عجز أو في إثقال ميزانية الدولة ،ومن بينها
الصين مثال ،اللي كنوصلو بعجز ميزانية معها تقريبا  ،%17فهذه دولة
ما عندناش معها يعني اتفاقية التبادل الحر ،ولكن مع ذلك كنعرفو بأن
هذه أمور كتثقل كاهل عجزامليزان التجاري.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
في إطارالتعقيب ،السيد..

املستشارالسيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدان الوزيران،
السيدتان الوزيرتان،
السادة والسيدات املستشارين املحترمين،
أشكركم السيدة كاتبة الدولة على جوابكم ،منوهين في هذا اإلطار
بالعمل الذي أنجز في السابق ،إال أننا نعتقد بأن العمل الزال شاقا
وأن حماية املنتوج الوطني يبقى في نظرنا هو املفتاح الحقيقي النطالق
املقاولة الوطنية وتحريرها من األزمات.
اليوم ،السيدة كاتبة الدولة ،رهاننا في فريق التجمع الوطني لألحرار

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السيدة الوزيرة في ما تبقى لك من الوقت ،إلى بقى لك �شي حاجة.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة واالستثمار والتجارة
واالقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية:
أنا متفقة معك السيد املستشار املحترم ،بأنه املجهودات خاصها
تبذل بشكل أكبر ،خصوصا أننا يجب حماية–كيفما ذكرت–املنتوج
الوطني ،هذه حماية املنتوج الوطني أو مواكبة املقاوالت املصدرة
املغربية ،هناك برنامج من أجل املواكبة ونمشيو معهم إليجاد أسواق
خارجية ،فأنا متفقة معك بأن املجهودات خاصها تبذل بشكل أكبر،
نحن في صدد ،نحن اآلن نعمل بهاذ املجهودات ونحن أيضا بالوكالة
الوطنية لتنمية الصادرات واللي أيضا لالستثمار اللي هي الوكالة
الجديدة ( )AMDIE1فهذه وكالة تساهم في إيجاد يعني أسواق جديدة
للمقاوالت املغربية املصدرة ،وأيضا كتساهم بأنها تم�شي معها بمواكبتها
من بداية املشوارإلى السوق األجنبية أو السوق اللي غادي تصدرفيه.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
واآلن للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،لطرح السؤال املتعلق
بتفعيل مقتضيات حماية الصناعات الناشئة.

املستشارالسيد عثمان عيلة:
شكرا السيد الرئيس.
Agence Marocaine de Développement des Investissements et Exportations
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السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
في إطار النهوض بالصادرات املغربية ،التزمت الحكومة بتفعيل
مقتضيات حماية الصناعات الناشئة والدفاع التجاري ومكافحة
املمارسات املخلة باملنافسات الشريفة واعتماد آليات متنوعة لتشجيع
االستثمارات املغربية املرتبطة بالتصدير.
لذا ،نسألكم ،السيدة كاتبة الدولة ،ما هي التدابير واإلجراءات
املتخذة من قبل الوزارة لحماية املصنعات املغربية ،وخاصة الصناعات
الناشئة؟

السيد رئيس الجلسة:
تفضلي السيدة الوزيرة.
احنا دابا في الوقت اللي السيدة الوزيرة طلبت تقديم السؤال ،أربع
أسئلة اللي كاينين ،4 ،وأنا في امللف األصلي اللي عندي هنا كاين واحد
مرتبط الفوق واحد في الوسط واحد هنا ،فأعتقد من الصعب تلبية
الرغبة ديال ..نظرا لهاذ ال�شي.
هذه مالحظة أوجهها للسيد الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان،
في الوقت اللي كيكون �شي تغيير ما خاصوش يجيبوه لرئيس الجلسة
مباشرة هنا ،ألنه امللفات عندنا عدة ملفات ،وبالتالي البد يصيفطوه
باش نشوفو باش نرتبو في الرتبة اللي خاصو يترتب ..يااله الكلمة لكم.

املستشارالسيد عبد الحميد الصويري:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدة كاتبة الدولة،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزيراملحترم،
إن العدالة االقتصادية تفرض على الحكومة زجر بعض املمارسات
التجارية املنافية لقواعد التنافس الحر الصادرة عن بعض الشركات
التي تتعمد إغراق السوق املحلية ببعض املنتجات الصناعية املستوردة.
وعليه ،نسائلكم ،السيدة كاتبة الدولة املحترمة ،عن التدابير
واإلجراءات املتخذة ضد مخاطر وأضرار إغراق السوق املغربي ببعض
املنتوجات الصناعية املستوردة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تفضلي.
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السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة واالستثمار والتجارة
واالقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية:
أشكر السيدين املستشارين املحترمين على طرح هذا السؤال،
فهو كيدخل في إطار أكيد حماية املستهلك أو حماية املقاولة املغربية
الناشئة كانت أم غيرناشئة ،تنعرفو بأن هناك اختالالت كبيرة يعني اللي
تمارس على السوق املغربي وخاصة بعض البضائع املستوردة بشكل
غير مشروع ،وهذا هو اللي كيأثر على االقتصاد الوطني ،فأكيد أننا
ككتابة دولة أو كوزارة الصناعة والتجارة واالستثمارواالقتصاد الرقمي
احنا معنيين بهذا األمر وواعيين بهذا األمر ،ولذلك هناك آليات كيف
ما كيعرفها الجميع وهي آليات كتوفرها الحماية التجارية واملنصوص
عليها في القانون  15.09واملتعلق بتدابيرالحماية التجارية وكذا مرسومه
التطبيقي  ،2.12.645ومن اآلليات اللي اآلن تنقوموا بها التدابيراملضادة
لإلغراق التي تطبق على استيراد املنتجات بأثمنة منخفضة بكيفية غير
اعتيادية ،التدابير التعويضية التي يمكن تطبيقها على الواردات التي
تستفيد من دعم سلطات البلد املصدرأو املنتج ،والتدابيرالوقائية التي
يمكن تطبيقها على الواردات التي تعرف تزايدا مكثفا في حجمها بشكل
مطلق أو مقارنة باإلنتاج الوطني.
كيفما كتعلموا جميعا بأن هناك معايير اتخذت بالنسبة لبعض
الشركات األجنبية أوبعض الدول اللي مارست هذا اإلغراق على املغرب،
من بينها التايالند ومن بينها تركيا ومن بينها الصين ،في مواد كالسيراميك
أو كمواد أخرى اللي كانت لها تأثيرمباشرة بالنسبة للمنتوجات املحلية.
بالنسبة للواردات هناك أيضا اللي كانت هناك شكايات األسالك،
حديد ،إسمنت صفائح الصلب والصفائح املطلية ،..هاذو كانت هناك
أيضا بعض الشكايات اللي كانت وقامت بهم الوزارة بالتدابير املضادة
لإلغراق ،الخشب املتعاكس ذات املنشأ الصيني )Polychloride( ،اللي
هو ( )PVCذات املنشأ الواليات املتحدة األمريكية ،الورق من حجم A4
ذات املنشأ البرتغال ،األنسولين اللي كيعرف اللي كان عندنا مشكل
ديالها ذات املنشأ الدانمارك ،وصفائح الصلب املدرفلة بالحرارة (Tôle
 )d’acier laminé à chaudذات املنشأ االتحاد األوربي وتركيا ،الخشب
املتعاكس ذات املنشأ املصري )PVC(،من املكسيك ومن االتحاد
األوربي ،وهناك حاليا تعمل الوزارة حاليا على إنهاء  3تحقيقات مضادة
لإلغراق باشرتها سابقا ،ويتعلق األمربواردات بالطات الزليج ذات املنشأ
االسباني ،الثالجات ذات املنشأ الصين والتايالند وتركيا والدفاتر ذات
املنشأ التون�سي.

السيد رئيس الجلسة:
في إطار التعقيب الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية،
تفضل.
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املستشارالسيد عبد اللطيف أبدوح:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة على اإلجابة ديالها ولو أنه عندنا مالحظة هاذ الضم
اللي كان في آخر لحظة السيد الرئيس ،ما كاينش تقاطع نهائيا بين جوج
املواضيع ،فيما يخص املوضوع ديال السؤال ديالنا واضح ،نتحدث
عن ما هي اإلجراءات اللي قامت بها الحكومة واملقتضيات لحماية
الصناعات الناشئة؟ واضح جدا وكنا ننتظر 4 ،3 ،2 ،1ها املسائل اللي
تدير الحكومة ،هاذي واحد الصناعة ناشئة مهمة كتشغل واحد اليد
عاملة جد مهمة بدات كتنامى وكتوضع راسها ال في األسواق الداخلية
وال الخارجية وعندها صعوبات ،هاذ الصعوبات هاذوالحكومة والقطاع
اللي هو و�صي على هاذ املوضوع كيديرواحد التدابيرإجرائية باش يحمي
هاذ الصناعة الناشئة ،هذا هو سؤالنا بوضوح ما عندهاش عالقة
بالسؤال الثاني نهائيا ،ولكن الجواب باقي ما عرفناش واش تجوبنا احنا
وال تجاوب هذاك وال تجاوب �شي حد آخر ،ما عرفنا كاع شكون اللي
تجاوب.
فلذلك احنا غنعاودو السؤال ونقولوا أشنو هي املقتضيات اللي
كتديرها الحكومة باش تحمي هاذ الصناعة الناشئة؟ فقط.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
أنا بدوري ما قلتش وحدة املوضوع ،الوزيرة هي اللي قالت وحدة
املوضوع وسمعت واحد األخ اللي قال وحدة املوضوع وابديو كتجاوبوا،
فالرئاسة لم يصدر من فمها أن هذين املوضوعين راهم عندهم وحدة
املوضوع.
الكلمة لكم في إطارالتعقيب ،تفضل.
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة ،تفضلي.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة واالستثمار والتجارة
واالقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية:
السيد الرئيس،
شكرا لإلخوة املستشارين ،أنا كنشوف بلي اإلجراءات اللي اخذيناها
واللي تكلمت عليها هي دائما في إطار املقاوالت وفي إطار حماية املقاوالت
املغربية ،فإلى ارتأينا أن هناك وحدة في املوضوع فهاذي حماية إجراءات
اتخذتها كتابة الدولة من أجل املساهمة في االقتصاد الوطني واملساهمة
في حماية املقاوالت املغربية من أجل إنعاش فرص الشغل وإنعاش
االقتصاد الوطني.
أيضا هناك بعض التطبيق الفعال اللي كنا تكلمنا عليه ،هناك
إطار قانوني اللي تكلمت عليه وهاذ اإلجراءات جات فهاذ اإلطار هذا،
وكنت قلت بأن التدابير الحماية التجارية قامت الوزارة أيضا بتنظيم
حملة تواصلية بمختلف جهات اململكة لتمكين املتعاملين من التعرف
عن قرب على حقوقهم والواجبات املترتبة عليهم من جراء تطبيق آليات
الحماية التجارية املنصوص عليها في القانون  ،15.09العمل على إعداد
دليل إجرائي بمساطر التحقيقات التي تجريها الوزارة ويسترشد بهم
محققي قسم الحماية التجارية وتقوية نظام الحماية التجارية وتعزيزه
باملوارد البشرية املؤهلة واملوارد املالية الالزمة.
كلها إجراءات من أجل حماية املقاوالت إما الناشئة أو الغيرالناشئة
في الصناعة أو في مجاالت أخرى من أجل حمايتها وحماية االقتصاد
الوطني.
وشكرا.

املستشارالسيد عبد الحميد الصويري:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة كاتبة الدولة ،شكرا على هاذ املجهودات اللي قامت بها
الوزارة ،حقيقة إستفدت على الشكايات اللي كانت تقدمت بها االتحاد
العام ملقاوالت املغرب فيما يخص هاذ الوضعية هاذي واخذيتوها بعين
االعتبار ،وكاين واحد النقطة مهمة هي هاذ الرقابة اللي والت تتوضع
فيما يخص االستيرادات لبعض املواد اللي خص ال بد يدوزوا للخبرة
قبل ما يدخلو للسوق الوطنية.

شكرا.
أعتقد بأن باقي لكم واحد السؤال بالنسبة لالستقالل ،للنهوض
بالصادرات املغربية.

اللي كاين ،السيدة الوزيرة ،وتنتأسفو منو كاين بعض القطاعات
اللي مع األسف هاذ التدابير اتخذت شوية معطلة ما�شي املسؤولية
ديالكم ،ولكن عدة شركات أفلسوا مع األسف وضاعو بعض مناصب
الشغل.

املستشارالسيد موالي ابراهيم شريف:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيدتان الوزيرتان،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
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أهمية الصادرات بالنسبة لالقتصاد الوطني هي أهمية كبيرة،
وبطبيعة الحال الصادرات هي مصدر مهم بالنسبة للعملة الصعبة
وذلك هي مؤشر على قوة االقتصاد الوطني وقدرة املقاوالت الوطنية
على اإلنتاجية وعلى التنافسية على املستوى الدولي ،الصادرات املغربية
بالنسبة لألرقام  2016تقريبا  222مليارديال الدرهم ،مقابل  408مليار
ديال الدرهم في الواردات ،تقريبا ما يناهز  186مليار ديال الدرهم عجز
تجاري.
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قوي وبشكل كبير.
شكرا السيد الرئيس.

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

املستشارالسيد موالي ابراهيم شريف:

ما هي اإلجراءات التي تقوم بها في وزارتكم من أجل الحد من هاذ
العجزالتجاري؟

السيدة الوزيرة،
بطبيعة الحال املغرب عندو عوامل قوة بالنسبة لالقتصاد الوطني،
نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر وأشير إلى املوقع الجغرافي بالنسبة
للمملكة املغربية قريبة من األسواق األوربية من العمق اإلفريقي،
من كذلك تستفيد من اتفاقية التبادل الحر مع أوربا ،مع أمريكا ،مع
تركيا ،كذلك املغرب استثمر في بنيات تحتية ممتازة تتمثل في املوانئ،
الطرق السيارة ،في املناطق الصناعية اللي أنجزت الوزارة ،في املناطق
التكنولوجية وغيرها ،كذلك هناك نقطة قوة مرتبطة بتكلفة العمل
املنخفضة في السوق املغربي.

شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
تتعرفوا بأن املغرب اآلن أو ما �شي اآلن يعني في اآلنية الظرفية ولكن
تنتكلموا على املغرب واختياراته اإلستراتيجية وهي االنفتاح على االقتصاد
الحر واالقتصاد العالمي ،هناك اتفاقيات فعال اللي املغرب اآلن ممكن
نقدر نقولوا بأنه في املرحلة اللي استفاد من بعض االتفاقيات ،هناك
حتى بعض املبادالت يعني ديال الصادرات استفدنا من بعض الدول
وخا ما عندناش معهم اتفاقية التبادل الحر ،تنعرف بأن هناك ،كيف
ما ذكرت ،هناك عجز في بعض األرقام بالنسبة لالتفاقيات ،ولكن هذا
ما تيمنعش بأننا نقدروا نقولوا بأن حتى الصادرات باألرقام راه عرفت
واحد قفزة نوعية في بعض املجاالت ،ونذكرعلى سبيل املثال ال الحصر
االتفاقيات اللي دارت منها تقريبا العشرية األخيرة ،معدل النمو كاينة
 %16.4مع الواليات املتحدة األمريكية %13 ،في إطار اتفاقية تيسير
وتنمية التبادل التجاري بين الدول األعضاء في جامعة الدول العربية،
 %16في إطار اتفاقية أكادير %12 ،مع اإلمارات العربية املتحدة%30 ،
مع تركيا %6.10 ،مع االتحاد األوربي %11.3 ،في إطار اتفاقية التبادل
الحرمع املجموعة األوربية للتبادل الحر.

رغم هاذ عوامل القوة الزال مستوى الصادرات دون املستوى
املطلوب ،ولذلك البد من سياسة تصديرية ،أول �شيء تعتمد على بنية
الصادرات ،خاصنا تجويد وتنويع العرض املغربي ما تبقاش ذيك املواد
التقليدية الكالسيكية اللي مرتبطة بالفالحة ،مرتبطة بمواد الصيد
البحري واملواد املنجمية كالفوسفاط وغيرها ،خاصنا نتخطاو املنتجات
اللي عندها قيمة مضافة ،قيمة عالية ،يكون عندها حضور تكنولوجي
وازن.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لك السيدة الوزيرة لإلجابة على السؤال.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة واالستثمار والتجارة
واالقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية:

وفي إطار سعيها للرفع ،يعني كتابة الدولة ،من مستوى االستفادة
من اتفاقية التبادل الحروتحسين ولوج السلع املغربية ألسواق شركائنا
التجاريين ،تعمل هذه الوزارة على تحسين الفاعلين حول مزايا اتفاقية
التبادل الحر ،ألن تتعرفوا بأن هناك يعني تحسيس للمقاوالت الجهوية
من أجل نعرفوا هاذ االتفاقيات بالنسبة للمصدرين املغاربة ،نحثهم
على أنهم يتعاملوا ،هناك اتفاقيات مع أكثر من  50أو  54بلد ،فهناك
يعني إستثمار فرص تجارية أو فرص تبادل للواردات والصادرات بشكل

كذلك كاين عمل املؤسسات املكلفة بالتصديريجب إعادة تنظيمها
وإعادة تقييمها باش تقوم بدورها الالزم للبحث عن أسواق جديدة
للمنتجات املغربية ،هذا ال�شي كل�شي ال يمكن أن ينجح بدون وضع
العنصر البشري في صلب اهتمامكم عن طريق التكوين ،عن طريق
التدبيروكذلك يعني تشجيع على الخلق واإلبداع.
وبطبيعة الحال هذا كله ال بد من مجهود في امليزانية ديال الدولة
بأنكم تدعموا امليزانية ديال البحث العلمي وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لك السيدة الوزيرة.

السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة واالستثمار والتجارة
واالقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
أنا أتفق معك وغادي نبدأ من النقطة األخيرة اللي هي كنشاطرك
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معها الرأي ،كنشاطرك الرأي فيها وهي بخصوص البحث العلمي وأيضا
تكوين األطر بالنسبة لهذا املجال ألنه مازال فيه خصاص كثير اللي هو
النهوض بالصادرات.
أنا متفقة معك بأنه كاينين بعض املجاالت اللي خاصنا نعملوا فيها
أكثر ،ولكن بغيت غيرنذكركم السيد املستشاراملحترم بخصوص نوعية
الصادرات ما عندناش غير الفالحية والصيد البحري ،والفوسفاط
هناك أيضا املغرب كما تعلمون هناك السيارات ،هناك قطع الغيار
بالنسبة للطائرات وهذه تسمى بالتجارة الثقيلة أو بالصناعة الثقيلة،
هذه كلها أمور اللي خالت املغرب أنه يوصل في مراكزمتقدمة من ناحية
حتى قطع الغياربالنسبة اآلن وصلنا لنسب كبيرة من إنتاجها في املغرب،
كنفوتوا تقريبا وصلنا ل ـ  %55أو ال  %60فهذه أمور جيدة جدا ،كنظن
بأنه بالنسبة لألمور.
شكرا السيد املستشاراملحترم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،واآلن غادي نرجعو إلى جدول األعمال ،والسؤال املوالي موجه
لقطاع السياحة وموضوعه أداء القطاع السياحي الوطني ،وحيث أن
السيد الوزير اعتذر عن الحضور لتواجده خارج الوطن ،ولم ينب عنه
أحدا من أعضاء الحكومة لإلجابة على األسئلة ،فإنه طبقا ملقتضيات
املادة  256من النظام الداخلي يخير صاحب السؤال ،واش إذا بغا
يطرحو دابا اآلن يطرحو ،إذا بغا يأجلو إلى جلسة أخرى له ذلك ،الكلمة
لكم السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد العزيزبنعزوز:
شكرا السيد الرئيس.
نحن متشبثون بتفعيل املادة  ،256وباملناسبة فلطاملا هناك غيابات
دائمة لبعض أعضاء الحكومة ،ما كنقولش كل�شي ،لبعض أعضاء
الحكومة كيغيبوا على طول ،فنحن سنكون مضطرين لتفعيل هذه
املادة كلما اقتضت الضرورة ذلك ابتداء من الثالثاء املقبل.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا إذا صاحب السؤال.

املستشارالسيد عبد الرحيم الكميلي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير ،تعاني السياحة الوطنية من عدة مشاكل وإكراهات
انعكست بشكل سلبي على القطاع مما يفرض اتخاذ التدابير امللموسة
للتصدي للمشاكل والتحديات التي يعاني منها القطاع السياحي.
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لذلك ،نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،عن اإلجراءات املتخذة
ملواكبة القطاع السياحي وتجاوز الصعوبات التي يعاني منها؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
كيف قلت لكم بأن وزيرالسياحة خارج الوطن ،وقدم االعتذار.
ننتقلو اآلن إلى السؤال املوجه لقطاع األسرة والتضامن ،وموضوعه
خطة "إكرام" ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي
لتقديم السؤال.

املستشارة السيدة فاطمة الحبو�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
بالرجوع إلى مضامين خطة "إكرام" ،نجدها تتوخى أساسا مأسسة
مبادئ اإلنصاف واملساواة وإرساء قواعد املناصفة عبر التقائية البرامج
واملبادرات إلدماج النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية ،وقد
رصد لها غالف مالي مهما لدعم املجتمع املدني الذي سيتكلف بتسديد
جزء من املخطط.
نسائلكم ،السيدة الوزيرة ،في الفريق االستقاللي ،عن كيفية تنزيل
هذه الخطة ومدى تجاوب املجتمع املدني معها ،باعتباره شريكا أساسيا
في تنزيل هذه الخطة الحكومية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لك السيدة الوزيرة.

السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلين.
أشكر السيدة املستشارة املحترمة على تفضلها بطرح هذا السؤال
الذي يرجع تاريخه إلى سنة  ،2015لذلك أجد نف�سي مضطرة للحديث
عن "إكرام  ،"1في الوقت الذي نتهيأ إلطالق "إكرام  ،"2وهي فرصة
في الواقع لكي نقيم اآلن بيننا وبين "إكرام  "1مسافة ،وكذلك انتهى
تنزيل هاته الخطة الحكومية ،يمكننا أن نتحدث عن نجاح في تحقيق
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االلتقائية بين جميع املتدخلين الحكوميين ،مع إعطاء فرصة للمجتمع
املدني لالنخراط في خطة حكومية "إكرام" ،والتي استطاعت أن تقدم
العديد من املجاالت لالشتغال إلنصاف املرأة وتمكينها من حقوقها
وتقديم العديد من الخدمات.

السيدة الوزيرة،
احنا باقي في املجتمع القروي واملناطق الجبلية بالخصوص نضحيو
بتمدرس الفتاة من أجل باش يقرا لنا الولد ،هاذيك البنت يإما
يصفطوها تخدم في الحقول يا إما نصيفطوها تخدم خادمة في البيوت.

فاعتمادا على املقاربة التشاركية ،انخرط املجتمع املدني أوال في
تقييم هاته الخطة ،وكذلك في بلورة الخطة الثانية ،وأكثر من هذا
استفاد من مجموعة من التكاوين لصالح املجتمع املدني ،واستفاد من
دعم  22مليون ديال الدرهم مقابل مجموعة من املشاريع ،منخرطين
في هذا الورش الكبير املتعلق باملخطط الوطني لتحقيق املساواة بين
الجنسين.

السيدة الوزيرة،
كيف قلت لك هذه خطة مهمة ،وهذا موضوع مهم يستحق أن يدرج
ضمن السياسات العمومية ،وباش يستوفى الحق ديالو من النقاش
على املستوى الوطني بغيناه يحظى على مستوى رئاسة الحكومة باش
يتناقش في جلسة عمومية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لك السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة فاطمة الحبو�سي:
شكرا السيدة الوزيرة.
نشكرك على تفضلك بالجواب ،السيدة الوزيرة ،خطة "إكرام"
خطة كبيرة ومهمة وفيها مراحل ،وتدرج هذه السياسة من السياسات
العمومية ،تتداخل وتتقاطع فيها مجموعة من القطاعات كالتعليم،
الصحة ،الشغل وغيرها من القطاعات الحكومية.
السيدة الوزيرة،
باش نعرفوا فين وصلنا وأشنو نلقيو باش نزيدو نرفع القيمة داملرأة،
هو أننا واحد املجموعة دالهفوات واحد املجموعة ديال االختالالت اللي
كانت في الخطة األولى "إكرام  ،"1ما يكونش في "إكرام ."2
السيدة الوزيرة،
في  11أكتوبر ،2014قامت الوزارة ،وزارة التضامن واألسرة والتنمية
االجتماعية 11 ،أكتوبر  ،2014بتقييم النصف املرحلي ،خرجوا بأربعة
تقارير مهمة ،بغينا ،السيدة الوزيرة ،هاذوك التقارير أشنو كان الوقع
ديالهم على النساء بصفة عامة؟ وأشنو مدى التنزيل ديالهم؟
السيدة الوزيرة،
اليوم في املستشارين كاين مشروع قانون اإلنصاف واملساواة حول...
ابغينا هاذ املشروع يخرج للوجود ولكن ما بغيناش هاذ املشروع يبقى
حبيس الرفوف ،ابغينا املراسيم باش نفعلوه باش يكون عندو واحد
اإلنصاف وعدم تمييزالنساء.
السيدة الوزيرة،
اللي ابغيت نبهك هو أن مازال النساء تعنف ومازال النساء تعاني
ومازال التمييزومن قلة اإلنصاف.

وشكرا السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لك السيدة الوزيرة في إطارالرد على التعقيب إلى بغيتي.

السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية:
أشكر السيدة املستشارة على هاذ السؤال وكذلك على التعقيب،
وأؤكد بالفعل على أن الخطة الحكومية "إكرام" هي سياسة عمومية
مندمجة لتحقيق املساواة بين الجنسين ،وأنوه بانخراط املجتمع املدني
الشريك األسا�سي في كل أعمالنا وفي كل األوراش التي نطلقها ،سواء
فيما يتعلق باملرأة أو باقي املجاالت.
أريد كذلك ،أن أشير بأن كان ملؤسستكم املحترمة دور كذلك في
إخراج مجموعة من األعمال املرتبطة ب "إكرام  "1وهي القوانين التي
التزمنا بإخراجها في املخطط التشريعي والتي بفضلكم وبفضل الغرفة
األولى تمكننا من إخراج القانون املتعلق باملناصفة ومكافحة كل
أشكال التمييز ،وكذلك القانون املتعلق باملجلس االستشاري لألسرة
والطفولة ،وكذلك القانون اإلطاراملتعلق باإلعاقة اللي تيطرح في عمقه
قضية املساواة وقضية رفع التمييز.
أريد كذلك أن أشيرإلى جانب ما هوتشريعي فيما بتعلق باملرأة ،هناك
برامج ،يعود برنامج العنف الذي كان متضمنا في "إكرام  "1إلى "إكرام "2
ألننا لم نستطع أن نحد من العنف وكذلك ألن املجال والساحة الزالت
تحتاج إلى تدخلنا وتدخل جميع املعنيين بمحاربة العنف ضد النساء.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال املوالي موجه لقطاع الشغل واإلدماج املنهي ،وموضوعه
الرفع من نسبة معدل التغطية االجتماعية ،والسؤال موجه من طرف
فريق األصالة واملعاصرة ،فله الكلمة لتقديم السؤال.
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املستشارالسيد العربي املحر�شي:
السيد الرئيس املحترم،
السيدة والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزيراملحترم،
نسائلكم حول التعثر الحاصل في مسار تعميم التغطية االجتماعية
رغم صدور القانون  ،98.15والزلنا نالحظ بأن هناك تعثرات كبيرة في
هذا املوضوع.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد محمد يتيم ،وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد املستشار.
التفعيل ديال القانون اللي شرتوا له مرتبط باملصادقة على القانون
اآلخراللي هوكيتعلق باملعاشات ديال نفس الفئة ،وبالتالي القانون اآلخر
مازال ما تصادقش عليه ،راه إن شاء هللا األسبوع القادم غادي تتم
املصادقة عليه ،وبالتالي سننطلق في ورش تعميم التغطية االجتماعية
بالنسبة لهذه الفئات الغيراملشمولة.
بغيت غيرنأكد بان هاذ املوضوع هو كيتعتبرمن األولويات ديال هاذ
الحكومة ،وهي تشتغل على إتمام هاذ الورش الذي بدأت به الحكومة
السابقة في إطار تعميم وتجويد التغطية االجتماعية كما وكيفا،
فباإلضافة إلى الفئات املشمولة اللي هي املوظفين واملستخدمين ديال
املؤسسات العمومية والجماعات املحلية.
اليوم كنحاولو نمشيو لفئات أخرى غير مشمولة لكي نصل بهاذ
التدبيرالجديد إلى تغطية حوالي  5ماليين ديال املغاربة.
بطبيعة الحال أذكركم بأنه تم إعطاء في هاذ التوجه انطالقة لنظام
التأمين اإلجباري على املرض الخاص بطلبة التعليم العالي ،وأيضا تم
إطالق مشروع طموح لتوسيع التغطية االجتماعية للفئات التي أشرت
إليها.
أيضا على املستوى التحسين تم توسيع سلة العالجات اللي خاصة
للتأمين على املرض ليشمل عالج األسنان بالنسبة لجميع املستفيدين،
ثم–كما تعلمون–أحيل على مجلسكم املوقر مشروع قانون يتعلق
بتعميم التغطية الصحية لألصول املؤمنة للقطاع العام" ،الوالدين"
واملشروع بطبيعة الحال بين أيديكم ،باإلضافة إلى املشروع ديال برنامج
التعويض عن فقدان الشغل اللي هو نحن في طور تقييمه من أجل
االستفادة من التجربة ومن أجل أن يحقق أهدافه اللي هي باألساس
إعادة إدماج الذين فقدوا الشغل في سوق الشغل.
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد املستشارفي إطارالرد.

املستشارالسيد العربي املحر�شي:
السيد الوزيراملحترم،
فعال هاذ ال�شي اللي تكلمت عليه والقوانين اللي كاينة في البرملان �شيء
مهم ،وخاصها تخرج للوجود ،وكنعتقد بأن الحكومة عندها األغلبية
ديالها ،ال داعي باش تنتظر ،خاصها تسرع من خالل األغلبية الحكومية
بإخراج هاذ القوانين للوجود.
كذلك ،السيد الوزير ،أنتما كتكلموا غادي توصلوا ل  5داملليون،
مع العلم أنه التصريح ديال املدير العام ديال الصندوق ديال الضمان
االجتماعي ،تكلم بأنه كاين يااله وصلنا ل  3مليون اللي عندها التغطية،
مع العلم أن العدد اإلجمالي ديال الطبقة النشيطة هو  9مليون ،ما
دام أنتما يااله كتراهنوا توصلوا لخمسة ،أربعة مليون أخرى كي غادي
تديروا لها؟ ما املآل ديالها؟
كذلك ،السيد الوزير ،تصوروا معايا غيراملقاوالت يعني  2006آالف
ديال املقاوالت هما اللي ( ،)déclaréesباقي املقاوالت فين؟ والناس اللي
ناشطين فيهم اشكون اللي مسؤول عليهم؟ راهم كيتعرضوا للتشرد،
كيتعرضوا ملجموعة ديال األمراض فتاكة ولكن ما كيلقوش ذاك
التغطية باش يمكن لهم يتعالجوا ،مادام أن احنا عندنا  2006دآالف
املقاوالت هما اللي عندهم التغطية ،راه الوضع كارثي.
كذلك الطلبة ،السيد الوزير املحترم ،التعميم ديال هاذ التغطية
االجتماعية حددتوها في  30سنة ،ولكن اللي عندهم الطلبة ديال
املاستر والدكتوراه ،أو اللي ما عندهمش الشغل ما خدامينش ،عالش
حرمتوهم؟ عالش هاذ الطلبة ما يستفدوش من هاذ التغطية ألن
حددتوا السن في  30سنة؟ وهذا غير معقول ،إلى كان هاذ الطلبة اللي
عندو املاسترواللي عندو الدكتوراه وما خدمش والسن ديالو كيفوق 30
سنة خاصو يستافد اعالش غادي تحرموه؟
كذلك ،السيد الوزير ،العمال املنزليين ،العمال املنزليين راه الوضع
ديالهم كارثي ،وعدد كبيركاين في املنازل ،ما كيعرفهم ال حكومة وال وزارة
الشغل وال الضمان االجتماعي ،و راه كيعيشوا وكيعملوا في واحد الوضع
اللي هو كارثي ،ما يمكناش زعما باش نسمحو به لهاذ الدرجة.
كذلك استثنيتو واحد القضية مهمة ،السيد الوزير ،وهو ملي كيجي
واحد املواطن وكيديرواحد العملية وكيبقى ذاك ( )la traceكتقولوا له
أودي منين كيجي يدير عملية على ذاك ( )la traceكتقولو له داخلة في
عملية التجميل ،ما عندوش الحق يستفد.
مثال إلى وقعت �شي حريقة ،كتقولوا له أودي حتى هاذ األدوية ديال
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الحرق ما عندكش الحق تستفد ،وهذا زعما خاص املراعاة ديال هاذ
الجوانب.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
فيما تبقى لكم من الوقت السيد الوزير.

السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
على كل حال ،طرحتي بزاف ديال األسئلة التفصيلية اللي ما كاينش
الوقت ديالها ،بغيت نؤكد لك أنه ملا كنتكلموا على  5مليون كنتكلمو
غيرعلى هاذ املشروع الجديد اللي غادي يستفدوا منو املعنيين وذويهم،
هاذو هما اللي كنقولو.
فيما يتعلق بالتصريحات ،كاين واحد العمل كبيركيديرو الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ،ويمكن نعطيك أرقام كيفاش كتطور
العملية ،ولكن بغيت نشير غير لواحد اإلجراء أخير درناه ،درنا واحد
االتفاقية ما بين الصندوق الوطني للضمان االجتماعي واملفتشين ديال
الوزارة باش غنتبادلو املعلومات ،بمعنى غادي نضاعفو القدرة ديالنا
ديال املالحظة وديال الرصد ديال املخالفات فيما يتعلق بالتصريحات،
وهذا أيضا واحد الجانب من الجانب ديال تحسين الحماية االجتماعية
من خالل تأمين الحقوق اللي هي مكفولة قانونا واملفتشية ديال
الشغل غادي نعطيكم خالل اللجنة غادي نعطيكم املعطيات الدقيقة
والرقمية على العمل الجباراللي تنديرو في إطارتأمين هاذ الجانب ،ولكن
املشروع ديال التغطية االجتماعية ما�شي مسألة سهلة هذا مشروع
كبير ،مشروع وطني ،مشروع بدأ متدرجا وسنبنيه خطوة خطوة وحتى
هاذ املشروع الجديد اللي تنتكلم على املستقبل ما غاديش يكون سهل،
ألنه تيخصو عمل وتيخصو تكاثف ديالنا جميعا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال الثاني موضوعه ،تفاقم نزاعات الشغل والتدابير املتخذة
لحلها ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية،
تفضل.

املستشارة السيدة امال ميصرة:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السيد الوزيراملحترم،
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تعرف نزاعات الشغل الفردية تزايدا ملحوظا في السنوات
األخيرة مقابل تراجعها على مستوى نزاعات الشغل الجماعية حسب
اإلحصائيات السنوية للوزارة.
وأمام االنعكاسات السلبية التي تتركها نزاعات الشغل عن
الوضعيات املادية واملعنوية للعمال وأسرهم ،وكذا التعثرات التي
تسجل بسببها على مستوى املردودية في املقاوالت اإلنتاجية ،نسائلكم
السيد الوزيراملحترم :ما هي التدابيرالتي تعتزمون القيام بها للوقاية من
نزاعات الشغل والتخفيف من آثارها في حال نشوبها واستعصاء حلها؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيدة املستشارة.
وعيا من الوزارة بأهمية مواكبة وتأطير أطراف العالقة الشغلية
واستجابة لسؤالكم–كما تعلمون–فالوزارة عندها واحد البرنامج
وطني لتفتيش الشغل تم إنجازه بطريقة تشاركية مع املديريات
الجهوية ،هاذ البرنامج مكون–كما قلتي -من مقاربة تتبنى على املراقبة،
وعندنا مجموعة من املعطيات اللي تتعلق بالزيارات ،مثال في  2017تمت
زيارة  4730مؤسسة ،عدد املالحظات التي أبداها مفتش الشغل حوالي
 177618مالحظة ،عدد مقاوالت ديال التشغيل املؤقت غير املرخص
لها كنسجلو  27مقاولة ،عدد وكاالت التشغيل بخصوص إلى آخره،
سنعطيكم اإلحصائيات التفصيلية في اللجنة إن شاء هللا.
في املجال ديال الصحة والسالمة أيضا كاين واحد العمل كبير،
تم إنجاز  3308زيارة تفتيش أسفرت عن توجيه  1395تنبيه إلى غير
ذلك من اإلجراءات املرتبطة بتأهيل الحق القانوني والتنظيمي املتعلق
بالصحة والسالمة.
أيضا كاين الجانب اآلخر وهو التدخالت االستباقية ،وفي إطار هاذ
التدخالت االستباقية نعمل أوال على تعزيزحكامة تدبيرالعالقات املهنية
وتحسين املناخ االجتماعي من خالل البرنامج الوطني للنهوض باملفاوضة
الجماعية وإبرام االتفاقيات الجماعية ،هاذ السنة هذي وقعنا  7ديال
االتفاقيات الجماعية إلى حد الساعة ،اللي بدينا اآلن ومازال إن شاء
هللا غادي يكون هاذ السنة رقم قيا�سي ديال عدد االتفاقيات الجماعية
التي سيتم توقيعها ،وهذا جاب إذن العمل خاصو يتدار.
وأنا بهاذ املناسبة بما أن األخت التي طرحت السؤال نقابية تنعتقد
بأن حتى املركزيات النقابية عندها مسؤولية في هاذ في الوقاية من
النزاعات الفردية والجماعية من خالل التأطير وكلما تدخلت النقابات
وكل ما أطرت تيكون كذلك هذاك ال�شي إيجابي.
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ثم سنذهب أكثر من هذا نحن غادي نطرحو واحد الفكرة على
الشركاء االجتماعيين باش نمشيو لالتفاقيات الجماعية الجهوية،
تدارت واحد التجربة في مدينة الدارالبيضاء إلى مشينا في هاذ االتجاه
كيظهرليا بأنه غادي نتقدمو في إطاراملقاربة االستباقية أكثرمن املقاربة
العالجية والرقابية.

السيد رئيس الجلسة:
في إطارالتعقيب لك الكلمة السيد الرئيس ،تفضلو.

املستشارالسيد عبد اإلاله الحلوطي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
في الحقيقة البد إال أن نتقدم بالشكر والتقدير على املجهودات التي
تبذلونها ،السيد الوزير ،وربما ما تقدمتم به وتفضلتم به هو جزء
مما يستحق الشكر ،لكن نقول السيد الوزير بأنه نتوما تتعرفوا بأنه
النزاعات ديال الشغل عندها تأثير سلبي على مستويين ،على املستوى
ديال العامل والحياة والظروف اللي تيعيشها والكرامة ديالو ،وعلى
مستوى كذلك املقاولة الوطنية وملي كنتكلمو على املقاولة الوطنية
كنتكلمو على االقتصاد الوطني.
أغلب النزاعات ،السيد الوزير ،هي بسبب تطبيق القانون ،ما
كنوجدوش اليوم نزاعات ديال الشغل ديال الناس كيطالبوا بالزيادة
في األجور ،الزيادة في األجور موضوع على مائدة الحوار االجتماعي اللي
كنتمناو السيد الوزير بهذه املناسبة أنكم تقولوا للحكومة بأنه خاصنا
الحواراالجتماعي اللي يبدا خاصو يستمرألن الجلسة مفتوحة ،وكنظن
بأنه إذا بقات مفتوحة أكثرمن شهرما غتبقاش جلسة مفتوحة.
كنطالبوالسيد الوزيربأنه هذه النزاعات كلها إما بتطبيق القانون ما
كيتطبقش ،إما ( )CNSSاللي ما كايتسجلوش فيه ،وبعض املقاوالت–
مع كامل األسف–وال أقول الكل كيعتمدوا على واحد العنصر ديال أنه
كياخذوا فقط بعض األيام ،هذا العمل هذا السيد الوزيركنعتبرو بأنه
مازال خاصنا نحاربوه جميعا.
وبالتالي ،ما تكلمتم عنه عن الظروف االستباقية ،وهذه االستباقية
هي مهمة جدا ،احنا تنقولوبأن اآلليات ديال املصالحة ما بقاتش تتعطي
األكل ديالها ،وبالتالي خاصنا نمشيو لهذا الجانب هذا ديال اآلليات
االستباقية ،خاصنا نمشيو للقضية ديال العنصر ديال التحكيم واللي
هو تعثر السيد الوزير ،وكنطالبكم بهذه املناسبة كوزارة أنكم تفعلوا
اآلليات ديال التحكيم ،تشجيع النقابات بالطبع أنتما كتشجعوا
وكنشكروكم فين ما طلبناكم على أي اتفاقية جماعية كنلقاوكم
موجودين معنا ،ولكن خاصنا تكون عندنا إرادة كذلك من طرف
املقاولة ،الوزارة تتقوم بالدور ديالها ،احنا كنقابات كنقوموا بالدور
ديالنا ،عندنا إرادة حقيقية ،لكن هذه اإلرادة مع كامل األسف خاصها
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تكون كذلك عند الطرف اآلخر.
ولذلك ،السيد الوزير ،كنعتبرو بأن هذه كلها مجموعة من اآلليات
اللي خاصها تساعدنا وتساعد املقاولة املغربية وتساعد العمال
وتساعدنا كأطراف مجتمعين في أن نتجاوز هذه االحتقانات اللي هي
موجودة اآلن ،واللي مع كامل األسف أنتما كتقولوا لنا اليوم بأنكم
تتسجلوا أكثرمن مئات اآلالف ديال الحاالت اللي هي مع األسف خاصنا
نتصداو لها جميعا كوزارة ،كنقابات ،كمقاولة.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
في إطارما تبقى لكم من الوقت السيد الوزير.

السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
ال ،غير بالنسبة للحوار االجتماعي سيبقى مفتوحا إلى األبد إن شاء
هللا ،والتصور ديالنا هو أنه إذا قدرنا نوصلوا لواحد االتفاقية متعددة
السنوات غادي يكون هو األمل ديالنا.
ثم ثانيا بطبيعة الحال تتعرف الحوار ما كيتحلش مشكلو في جلسة
واحدة ،خاصنا نكونوا واعيين بهذه القضية ألنه هذا حوار ثالثي
األطراف ،وعلى األقل طرفين عندهم مطالب كل واحد كيدافع على
منظور ،فبالتالي باش نوصلوا لواحد الصيغ اللي كيتر�ضي الجميع البد
شوية ديال الوقت واحنا على صلة مع األمناء العامين ديال املركزيات
النقابية باش ندبرو مع اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب ،باش ندبرو
الحوار إن شاء هللا بواحد الشكل إيجابي ،وبطبيعة الحال القضايا التي
تطرحون التي تتعلق بالنزاعات ،وباملناسبة النزاعات راه هي...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال الثالث موضوعه الدخول االجتماعي ،الكلمة ألحد السادة
املستشارين من مجوعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقديم
السؤال.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة الوزراء واملستشارون،
نسائلكم ،السيد الوزير ،حول اإلجراءات التي اتخذتها وزارتكم
خالل الدخول االجتماعي الحالي من أجل تنقية املناخ االجتماعي.
وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
إذا كان األمر يتعلق بالقطاع فقد استقبلت الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل ،وقد زرتها واستقبلت عددا من املركزيات
النقابية ،ولكن أعتقد أن سؤالكم ينصرف إلى العالقة مع الحكومة
ككل.
نحن عازمون وصادقون في بناء حوار اجتماعي ممأسس موضوعي
منتج مسؤول ثالثي التركيب ،بما في ذلك املجالس الثالثية ،نحن
عازمون على دعم الدور اللي تتقوم به املركزيات النقابية الجادة ألن
تنعرفو بأن هي صمام أمان ،هي أيضا شريك حقيقي في مواكبة الحكومة
في سياستها العمومية ،الحكومة جادة في النظر في املطالب العادلة
واملوضوعية واالستجابة لها في إطاراإلمكانيات ديال الدولة.
وبالتالي اليوم راه احنا ماشيين وكنهيأو للمرحلة القادمة إن شاء
هللا ،وهاذ الدخول االجتماعي غادي يبقى دخول مستمر إلى أن نخرج
باتفاق إن شاء هللا تر�ضى عنه األطراف الثالثة إذا كان ممكنا ،إذا لم
يكن ممكنا فعلى كل حال العالقات ،إن الخالف ال يفسد للود قضية،
كما يقال.

السيد رئيس الجلسة:
في إطارالتعقيب ،الكلمة لك السيد املستشارتفضل.
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واتصلت مع السيد الوزير ،لحد الساعة الحوار القطاعي ما كاينش،
شحال هي القطاعات؟ القطاعات ما فتحوش الحواراالجتماعي.
احنا من اللي كنتكلمو على الحوار االجتماعي كنتكلمو على املناخ
االجتماعي ،تنقيد املناخ االجتماعي ،السيد الوزير السابق للتعليم
العالي عقد معنا جلسة وحدة طيلة خمس سنين ،ها هواك تما ،راه ما
كاين ال حوارقطاعي ال والو.
أنتما ال الحكومة السابقة وال هاذي باغيين تدوزوا املدة ديالكم بدون
التوصل وبدون إعطاء أية قيمة ال النقابات وال الشركاء االجتماعيين،
وهذا مع كامل األسف ،ألنه مناخ األعمال كتشتغلوا فيه ملي كتوجدوا
قانون املالية اجتمعتم مع الباطرونا واستجبتوا في قانون املالية للعديد
من املطالب ديالهم ،قل لنا السيد الوزير ،أشنو هي املطالب اللي
استجبتوا لها في الحواراالجتماعي في قانون املالية؟ عندكم املطالب على
رأسها الزيادة في األجور ،ما كاينش انعكاس لها في قانون املالية.
مع كامل األسف نحن نشعر بأنه ال الحكومة السابقة وال الحكومة
الحالية ما كاينش هناك جدية في التعاطي مع الحوار االجتماعي ومع
الشركاء االجتماعيين ،انتما مؤخرا السيد الوزير صدرتوا �شي مذكرة
تفسيرية ديال هذيك املادة  62من مدونة الشغل في غياب الشركاء
االجتماعيين ،عدلتوا في مدونة الشغل في غياب الشركاء االجتماعيين،
إيه السيد الوزير ،كتقول في املذكرة ديالك كتقول بأنه يتبين من خالل
هذه املذكرة بأن مفتش الشغل ال يختص بإجراء إتمام مسطرة الصلح،
ومدونة الشغل كتقول مفتش الشغل يتم مسطرة التصالح.
شكرا.

املستشارالسيد عبد الحق حيسان:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس.
نشكركم السيد الوزير على تفضلكم باإلجابة على هاذ السؤال،
تكلمتوا قلتوا بأن الحكومة جادة في الحوار االجتماعي ،وأنه الحوار
االجتماعي غيبقى مفتوح في جوابكم على زميلي من فريق العدالة
والتنمية ،لكن الواقع يكذب ذلك ،وإلى متى سيبقى مفتوحا هاذ الحوار؟

شكرا السيد الرئيس هللا ير�ضي عليك ،الكلمة لك السيد الوزير
للرد على التعقيب.

انعقدت الجلسة األولى للحوار االجتماعي يوم  9أكتوبر ،احنا اليوم
في نوفمبر ،ما كنفهمش كيفاش الجلسة مفتوحة ديال الحواراالجتماعي
وتدوم كل هاذ املدة هاذي.
من ناحية أخرى ،قلتو أن في القطاع ديالكم فتحتوا الحوار ،السيد
رئيس الحكومة دار مذكرة ،وتساءلت معك املرة السابقة ياك ما�شي
غير باش نلتفوا على الحوار الثالثي األطراف ،شحال هي القطاعات اللي
فتحت الحواربناء على الرسالة ديال السيد الوزيراألول؟
وحدكم زميلكم السيد كاتب الدولة في التعليم العالي ،هذى شهر
وأنا تابعوباش نديرو الحواراالجتماعي في القطاع ،لحد الساعة مازال ما
تدارش الحواراالجتماعي ،اتصلت مع مديرالديوان ،مشيت حتى لعندو

السيد وزيرالشغل واإلدماج املنهي:
شوف اإلخوان ديال الكونفدرالية ،احنا ملتزمون بحوار اجتماعي
موضوعي ممنهج ،ألنه وقع االتفاق صحيح ،أنه غادي يبقى الحوار
االجتماعي مفتوح لالستجابة للمطالب اللي هي بعد أن تدرس الحكومة
هذه املطالب ،ولكن واش كتظن بأنه جلسة واحدة غادي نفضيو فيها
الحوار االجتماعي؟ إذن البد خاصنا نتفقوا على منهجية للمستقبل،
يمكن احنا غادي نفكوا املطالب أو نتوافقوا أوال ما نتوفقوش على
املطالب اللي كتطرحوا ،ولكن بعدين ،وغير بالتي ،ال أستاذ ،مكاينش
اتفاق ،احنا دبا أنتما قلتوا نعاودو املنهجية ،واحنا باغيين نعاودو معكم
املنهجية واختاروا أي منهجية بغيتوا غيرنكونو واضحين.
ثم ثانيا الحوار فيه أطراف ،كاين الحكومة نعم ،ولكن كاين أرباب
العمل وكاين النقابات ،وهاذ ال�شي هذا تيقت�ضي واحد ()le va et vient
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راه معروفة هاذ القضية هاذي ،ولهذا احنا ما�شي تناخذو وقتنا ،بغينا
نبنيو أمور وبغينا نوصلو باش نكونو واضحين التفاق إطار يؤمن لنا
التعاون خالل هاذ  3سنوات ،بل األكثر من ذلك احنا باغيين نمشيو
مليثاق اجتماعي ،راه قلتها لكم وقلت لكم باش إلى عندكم أفكارطرحوها
وغادي نمشيو لالتفاقيات القطاعية وغادي نمشيو لالتفاقيات
الجهوية.
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الفيضانات ،الزالزل ،هناك اإلرهاب ،هناك مخاطرالتكنولوجيا ،هناك
عدة مخاطر مثال املخاطر الطبيعية املغرب ،الحمد هلل ،عندو خريطة
اليوم دقيقة للمخاطرالطبيعية املوجودة في املغرب ،وكاين تكوينات.
سألت على املخاطر االقتصادية ،هي التقلبات راه خاص اقتصاد
املغرب يكون قوي باش يكون في منأى عن هذه التقلبات ،والحمد هلل
االقتصاد املغربي كيتطور سنة بعد سنة ،على املستوى الفالحي راكم
عارفين ما يجري ،الجانب االقتصادي شفتو االستثمارات اللي كاينة،
إذن باش ما كانت واحد الدولة غنية باش ما تيخفف عليها التصدي
لهاذ املشاكل ،والحمد هلل ،صندوق املقاصة باقي موجود.

إذن العزم ديالنا أكيد .بطبيعة الحال يمكن الردود ديال الحكومة
ما ترضيكمش بطبيعة الحال هذا من حقكم أنتم كنقابات باش تعبروا
على املواقف ديالكم ،ولكن نقول لكم بأن الحكومة ملتزمة سياسيا،
ملتزمة أخالقيا ،ملتزمة ألن كتعرف بأنه مع النقابات تيمكن لنا نديرو
االستقالل االجتماعي ونديرو االستثمار ونديرو التشغيل إلى آخره،
فبالتالي تأكدت بأننا اليوم..

إذن املغرب عندو تجربة وتنتمناو إن شاء هللا ما يكونش امتحان في
هاذ املجال إن شاء هللا في املستقبل.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الوزيرعلى مساهمتكم في هذه الجلسة.
وننتقل إلى السؤال املوجه لقطاع الشؤون العامة والحكامة،
وموضوعه تدبير املخاطر االقتصادية ،الكلمة ألحد السادة املستشارين
من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال.

شكرا السيد الوزير.

املستشارالسيد الحبيب بن الطالب:

املستشارالسيد الحبيب بن الطالب:

شكرا السيد الوزير.

شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خيراملرسلين.
كسائر االقتصاديات الصاعدة ،يواجه االقتصاد املغربي مجموعة
من املخاطر االقتصادية ذات أبعاد مختلفة ،وفي مقدمتها تلك املتعلقة
بتقلبات األسعار للمواد األولية في األسواق الدولية ،من هنا يتضح
السيد الوزير ضرورة استحضار مقاربة تدبير املخاطر االقتصادية في
معادلة التنمية ،كما نسائلكم على مقاربة الحكومة في هذا االتجاه؟
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزيرفي إطارالرد على السؤال.

السيد لحسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالشؤون العامة والحكامة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار.
الحمد هلل املغرب عندو تجربة كبيرة في التصدي للمخاطر ،املخاطر
االقتصادية هي جزء من املخاطر ،هناك مخاطر طبيعية ،هللا يستر،

الكلمة لكم السيد املستشار.

بكل موضوعية ،ال يمكن التقليل من التدابيرالتي اتخذت الحكمة،
ولكن السيد الوزير حجم التنزيل ديال هاذ املخاطر على االقتصاد
الوطني ،على الفاعل االقتصادي ،على املقاولة املغربية ،على الجانب
االجتماعي ،يقت�ضي بلورة إستراتيجية شاملة متكاملة العناصر في إطار
تشاركي للتخفيف من اآلثار ديال هاذ االنعكاسات السلبية وبشكل
استباقي واستشاري ،وفي هذا الباب غادي ندلي مثال بالنسبة للمقاولة
وخصوصا طرحتوا املقاولة الفالحية ،املقاولة الفالحية تنقتارحوا
اقتطاع نسبة من األرباح الغير الصافية للمقاولة وتوضع في حساب
خاص على شكل مبلغ احتياطي لتغطية هاذ املخاطر في حالة وجودها
خالل مدة معينة ،وبعد انصرام تلك املدة تدرج ضمن املكونات الخاضعة
على شكل ( )la DPAاملطبقة في فرنسا ( ) Déduction Pour Aléasمن
جهة تنحميو املقاولة كنحفزوها وكنحميوها من املخاطربشكل استباقي
مخاطراقتصادية ومن جهة أخرى دون املساس باملداخيل الضريبية في
حالة عدم وجود تلك املخاطر.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السيد الوزيرفي إطارالرد على التعقيب.
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السيد الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بالشؤون
العامة والحكامة:
السيد املستشار،
احنا على كامل استعداد نجيو عندكم للجنة ونشرحوا لكم
اإلستراتيجية.
اإلستراتيجية موجودة ،أكبر تحدي اليوم هو الجفاف ،هذا من
املخاطر الكبرى اآلن في هاذ املناطق ديالنا كلها وفي دول كثيرة ،واآلن
الحمد هلل غتشوفوا أكبرمحطة لتصفية ماء البحرالفالحي في أكادير ،في
الحسيمة ،إذن املغرب مقبل على محطات أخرى لحل هاته اإلشكالية،
وخاص يكون املغرب قوي ،إلى كان قوي ما يبقاش املشكل ديالها ألن
تتجي األزمات في عام عامين  3سنين ،البترول ما كاينش ما غاديش تكون
�شي أزمة كبيرة طويلة املدى–ال قدر هللا–إلى كانت �شي حرب وال غيرو،
اآلن العرض على الصعيد الدولي ولكن ممكن تكون �شي أزمة في محطة
معينة ،واملغرب غادي نتصداو إن شاء هللا لهاذ املشاكل.
إذن املستقبل بالنسبة عامليا هو االستقرارعلى املستوى  ..التقلبات
تيكونوا تقلبات صغيرة واحنا تتشوف ها البترول وصل ل  64ولكن ما
غاديش يوصل  140كيف ما كان.
إذن الحمد هلل اآلن األمور متحكم فيها .الصندوق املقاصة قلت
باقية مستمرة التجربة املغرب عندو تجربة واحنا نتعاونوا إلى كان �شي
حاجة ها القوانين ،ألن املشكل هو القوانين ما نظنش أننا إلى جبنا �شي
قانون للتصدي ل�شي حاجة تقولو لنا ال.
إذن احنايا شركاء في هذا امللف وأنا قلت مستعد نجي للجنة نشرح
لكم االستراتيجيات في كل املجاالت كاين إستراتيجية وكاين تعاون دولي
وخبرة مغربية اآلن تصدر للخارج على مستوى هاذ ال�شي ديال التصدي
للكوارث ،وقلت–ال قدرهللا–هاذ املشكل ديال الجفاف راه كاين برنامج
جاللة امللك راه عطا التعليمات ديالو تكون من األولويات في التصدي
للجفاف مشكل املاء ،مشكل املاء في العالم ،وخاصة الدول شمال
إفريقيا راه مهددين ،إذن هذي اللي خاص فعال يكون فيها برنامج قوي،
والحمد هلل الحكومة راه خدامة في هاذ االتجاه.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد الوزيرعلى مساهمته في هذه الجلسة.
وننتقل للسؤال املوجه لقطاع العالقات مع البرملان ،وموضوعه
وضعية السجون باملغرب ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق
االشتراكي لتقديم السؤال.
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املستشارالسيد عبد الحميد فاتحي:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة،
السيد الوزير،
اليوم ،احنا على بعد  5سنوات من تقرير املجلس الوطني لحقوق
اإلنسان ديال سنة  2012اللي كانت تحت عنوان "أزمة السجون
مسؤولية مشتركة 100 ،توصية من أجل تحسين حماية حقوق
السجناء والسجينات" 100 ،توصية موجهة للحكومة.
اليوم من خالل قراءة ليست علمية ولكن قراءة عامة يتبين بأن
الوضعية لم تتحسن كثيرا ،الزال القلق هو ميزة أوضاع سجوننا ،لذلك
فأين وصلت نسبة اإلنجازفي هاذ  100توصية.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد مصطفى الخلفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة
املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني والناطق الرسمي
باسم الحكومة:
السيد الرئيس،
السيد املستشار،
السيدات والسادة املستشارات واملستشارين،
أوال نشكر على طرح هذا السؤال باعتبار أن بلدنا اليوم منخرط في
إستراتيجية شمولية للنهوض بالدور اإلدماجي للسجون وإصالح الوضع
العام لها ،لهذا ندعو أقترح عليكم االستضافة ديال السيد املندوب
العام وطرح هذا النقاش ،ما هي هاذ اإلستراتيجية؟
كاين أوال تحسين ظروف اإليواء ،كاين بناء سجون جديدة ،إصالح
السجون الحالية وهاذ البرنامج مكن مثال  3سجون جديدة افتتحت هاذ
السنة في طنجة ،في العرجات ،في السمارة ،الشروع في بناء مؤسسات
سجنية جديدة .املهم كاين هدف وهو تحسين ظروف اإليواء.
الهدف الثاني تحسين مستوى التغذية والرعاية الصحية ،مثال على
مستوى التغذية تم إلغاء النظام ديال القفة ،وفي نفس الوقت تطرح
برنامج خاص بالرعاية الصحية ،نعطي غير بعض اإلحصائيات إلى متم
شهر أكتوبر  639حملة استفاد منها أزيد من  100000سجين ،أيضا
الدعم النف�سي ،وهذا واحد املجال ديال العمل اللي ما�شي سهل ألنه
كتثارإشكاليات نفسية كبيرة ودارت حمالت خاصة بذلك  11حملة.
املحور الثالث في االستراتيجية أو برنامج دعم برامج التأهيل وإعادة
اإلدماج ما يتعلق ببرامج التكوين والتعليم ومحور األمية ،يمكن نعطي
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كمؤشر بأنه زيادة ديال حوالي  %38في البرامج ديال التكوين املنهي،
مستفيدين منها أزيد من  ،9000دروس محو األمية أزيد من ،10000
التعليم أزيد من  ،4000أيضا تطوير برنامج ديال األنشطة االجتماعية
والتكوين الفني والحرفي وتشغيل السجناء ،وهذا محور اللي رغم أنه
من الناحية الكمية محدود ولكن كينطلق وكيتقدم تدريجيا ،خاصة
في بعض السجون.
أيضا تطوير املنظومة املرتبطة بالزيارة ديال العائالت ،وتهيئة
الفضاءات املرتبطة بقاعات الزيارة في  41مؤسسة سجنية ،في 2016
بلغ عدد الزوار أزيد من  2مليون و 400ألف اللي كان في عدد الزيارات،
باش نكون دقيق ،ألن نفس الشحص تيمكن يزور..
ثم البدء في تطوير برنامج في العالقة مع الجمعيات ،اللي كتنظم
أنشطة ،في  2016أزيد  1500نشاط ،وفي  2017في ظرف  8أشهر أزيد
من  2000نشاط.
أيضا وهذا محور رابع ،إرساء آليات التفاعل مع الهيآت الوطنية
والرقابية ،خاصة مع الجمعيات ،مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
وغيره.
ثم أخيرا بدء تحيين القانون  23.98املنظم للسجون من أجل
استيعاب املتغيرات واملستجدات.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،لقد استهلكت وقتك الكامل ،وبالتالي ال حق
لك للرد على التعقيب.
تفضل.

املستشارالسيد عبد الحميد فاتحي:
شكرا السيد الوزيرعلى هذه اإليضاحات.
قد ال أختلف معكم السيد الوزير فيما قلتموه ،فعال هناك مجهود
خالل هذه  5سنوات ،لكن هناك جوانب مرتبطة أوال بتفعيل الدستور،
مرتبطة ثانيا بحماية حقوق السجناء ،وهذه األشياء كنقول أين وصلنا
من إيداع صك التصديق على املصادقة على قرار البرتوكول االختياري
ملناهضة التعذيب؟ كذلك أين نحن من إحداث اآللية الوطنية املستقلة
للوقاية من التعذيب طبقا لنفس البروتوكول؟ ألن مختلف أماكن
االعتقال هي أصال فيها شبهة التعذيب ،كذلك نصوص ذات الصلة
بالسياسة الجنائية ،كان النقاش في إطار الحوار الوطني حول إصالح
منظومة العدالة حول املسطرة الجنائية وما يتعلق ،الشق املتعلق منها
بوضعية السجناء أين نحن من ذلك؟
كذلك حتى في التطبيق النصوص الحالية ،سواء ما يتعلق بالقانون
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ديال  23.98أو املرسوم  2.00.485أيضا فيها إما ال تطبق أو تطبق بشكل
�سيء ،املسألة اللي ما تذاكرتوش عليها السيد الوزيروهي ظاهرة االعتقال
االحتياطي واالكتظاظ ،ظاهرة االعتقال االحتياطي هذه توصية من
التوصيات اللي كان من املفروض اليوم واصلة لـ  %38في عدد السجناء
اللي في االعتقال االحتياطي  ،%38وأعتقد أنه املدخلين األساسيين
لتحسين وضعية السجون إيجاد بدائل عقوبة بدائل ،واآلليات املرافقة
لتدبير هذه العقوبات البدائل ،وفي نفس الوقت سياسة إعادة اإلدماج
اللي من املفروض حتى هي آلية للتخفيف من هذه الوضعية ،رغم أنه
يالحظ أن عدة مؤسسات ديال إعادة اإلدماج اللي تبنات راها باقية
مسدودة.
كذلك ،السيد الوزير ،البد من اإلشارة أنه الزلنا بعيدين عن املعايير
الدولية لتوصيف اشتغال املؤسسة السجنية من كل الجوانب ،سواء
من املساحة ،من التغذية ،سواء من اللباس ،سواء من األغطية ،سواء
من األفرشة ،وخاصة حميمية السجناء ،راه إشكالية حقيقية ،كذلك
استمرار الجمع بكل الفئات الهشة النساء في وضعية صعبة داخل
السجون ،األطفال الذين يولدون داخل السجون.

السيد رئيس الجلسة:
السيد املستشار ،شكرا ،وأشكر باسمكم السيد الوزير على
مساهمته معنا في هاته الجلسة.
وننتقل للسؤال املوالي موضوعه قطاع التعليم العالي ،وموضوعه
معايير االنتقاء باألحياء الجامعية ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من
فريق العدالة والتنمية لتقديم السؤال.
اتفضل.

املستشارالسيد مبارك جميلي:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
السيد الوزير ،تعتبر األحياء الجامعية ملجأ الطلبة املعوزين
والوافدين على الجامعات من مقر سكناهم البعيد ،اعتمدت الوزارة
معايير االنتقاء الطلبة املستفيدين من األحياء الجامعية ،إال أن هذه
املعايير تعتريها مجموعة من النقائص تحول دون إنصاف الطلبة
املستحقين.
لذا ،نسائلكم السيد الوزير ،ما هي اإلجراءات التي تتخذها الوزارة
لتفادي مستقبال األخطاء التي تعتري هذه املعايير؟
شكرا السيد الوزير.
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السيد رئيس الجلسة:
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالتعليم
العالي والبحث العلمي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
طبعا ما كاينش خالف كون األحياء الجامعية من اإلمكانات التي
توفرها الدولة من أجل مساعدة التالميذ املستحقين ملتابعة الدراسة
ديالهم في الجامعة والتخفيف من الهدر الجامعي هذا طبعا بدون
خالف ،لكن هذا ال ينفي املجهودات التي بذلتها الدولة في الرفع من
الطاقة االستيعابية لألحياء الجامعية ،نعطيك غيررقم بسيط مثال هاذ
السنة  55000فيما يتعلق باألحياء الجامعية العمومية حوالي 15000
سرير بالنسبة للقطاع الخاص ،طلبات اإلقامة اللي كنسجلوها سنويا
هي في حدود  ،80000معناه أنه كاين واحد الفرق ديال  15000تقريبا
من الطلبات الغير املستجاب لها ،وهذا عالش جعلنا بالضبط نمشيو
في اتجاه وضع واحد املجموعة من املعايير باش يكون مسطرة ديال
االنتقاء.
تحدثتوا على نقائص أنا كنطلب منكم ،السيد املستشار املحترم،
أنه إذا سجلتم نقائص بعينها كيمكنا نتداركوها ،ألنه األمر يتعلق
بمذكرة تنظيمية تصدرعن املكتب الوطني املكلف باألعمال االجتماعية
والثقافية للطلبة ،غنحاولو ما أمكن أننا نوسعو الطاقة االستيعابية
سنويا تقريبا بحوالي  7000سرير جديد ،وراه عندكم الخريطة ديال
األحياء الجامعية التي تم فتحها وخاصة هذه السنة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم للتعقيب السيد املستشار.

املستشارالسيد مبارك جميلي:
السيد الوزير،
بداية ،نشكركم على املجهودات التي تقوم بها الوزارة فيما يخص
تحسين الخدمات االجتماعية فيما يخص الطلبة املعوزين ،إال أن
عندما نتكلم عن املعايير املعتمدة ،من بين النقائص ،كاين  4معايير
اللي اعتمدتها الوزارة اللي هي مثال :الدخل األسري هاذ املعيارفيه خلل،
ملا كنعتمدو املعيار ديال الدخل كيمكن نلقاو ناس أغنياء وكيستفدو
والدهم ،وهاذ املعيارخصوصا تعتمده السلطات املحلية في تحديد هذا
الدخل.
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ثانيا اعتمدتو املعيار ديال التكفل العائلي ،هاذ املعيار ديال التكفل
العائلي إلى كان األب غني وعندو  3ديال األطفال دون  18سنة كيمكن
الطالب يستافد ،في حين إلى كان ولد واحد يتيم ومو وال الولي ديالو ما
عندوش تكفل عائلي كتكون نقط ،حيث دايرين فاملعايير معامالت
وبالتالي غادي يتحرم ،ناهيك عن مجموعة ديال النقائص.
إذن اللي كنقترحو عليكم ،السيد الوزير ،التدقيق في هذه املعايير
وإضافة معايير أخرى ،مثال البعد عن الجامعة ،خصو يدخل كمعيار
لالنتقاء ،الطلبة ذوي الحاجات الخاصة خصو يدخل أيضا كمعيار في
االنتقاء ،أيضا هاذ الشواهد اإلدارية اللي كتعطي السلطة خصو يتعاد
فيها النظر ،يمكن نعتمدو بطاقة الراميد كمعيار ديال الدخل ،بدل أن
السلطة هي تقدر الدخل ،ألن كنعرفو هاذ املشكل كاين حتى في املنح
أب غني وتاجركبيروحيث تيم�شي للسلطة تتعطيه دون دخل أو ال عندو
( )déficitaireأحيانا ،بينما املوظف راه الدخل ديالو مضبوط ومحدود
يعني تيكون مضبوط.
أيضا كاين معيار ،تيمكن نقترحوا عليكم السيد الوزير ،هاذ
التدقيق في املعايير وتمكين الطلبة من إدخال معطيات إلكترونيا ،هما
يدخلوا املعطيات ديالهم إلكترونيا ،ألن تيوقع فيها شطط وخلل في
اإلدارة ،أيضا توسيع هاذ الطاقة االستيعابية باعتماد القطاع الخاص،
صحيح تتكلم على  15000بالنسبة للقطاع الخاص ،ولكن هذا يعني
رقم قليل.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
في إطارالتعقيب السيد الوزير.

السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي:
شكرا السيد املستشاراملحترم.
تكلمتوا على  4املعايير أساسية باإلضافة إلى املعيار الجغرافي،
تنتكلموا على الدخل السنوي لألبوين ،عدد اإلخوة تحت الكفالة،
املستوى الدرا�سي ،التفوق العلمي ،هذه هي املعايير املعمول بها ،إنما
هناك أشياء تدخل في اختصاص الوزارة اللي هي التأكد من هذه
املعطيات ،وعندنا برنامج إلكتروني ،اآلن راه تيتسجلوا الطلبة مباشرة
عن طريق برنامج إلكتروني ما�شي هما اللي تيدخلوا املعطيات اإلدارة
ولكن هما اللي تيدليوا بالوثائق ،وهاذ العملية تتمكننا باش نصنفوا
الطلبة ونشروا اللوائح في إطارالشفافية وتكافؤ الفرص.
إنما كما قلت لك كان أشياء اللي تدخل في اختصاص الوزارة وكاين
األشياء متدخلش في اختصاص الوزارة كالشواهد اإلدارية مثال املدلى بها
مثال ،أو وضعية التحمل العائلي هذه وثائق تسلمها السلطات املعنية
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املفروض أن تدقق في عين املكان.
لكن نحن مستعدون ألي اقتراحات عملية لتطوير ،وتكلمت على
املعاقين على سبيل املثال ،هاذوا عندهم إعفاء من الوثائق وعندهم
أسبقية في الولوج إلى األحياء الجامعية معمول بها في املذكرة ،كذلك
من املمكن أن ندخل معايير أخرى بحال اللي تكلمت عليها التالميذ اللي
هما مثال أيتام أم متخلى عنهم أو �شيء من هذا القبيل ،هاذوا كلها معايير
قابلة باش يمكن لنا نتداول فيها وندخلها ،لكن على املدى املتوسط
عندنا إجراءات تيمكن لنا نتكلموا على توسيع الطاقة االستيعابية
الحالية ،تشجيع القطاع الخاص ،سياسة القرب في الخريطة الجامعية
وهذه مهمة جدا ،باملوازاة مع جودة التموين...

السيد رئيس الجلسة:
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السيد املستشاراملحترم،
فعال أن الخصاص الذي تسجله مجموعة من املناطق خاصة في
العالم القروي على مستوى مالعب القرب هو خصاص كبير جدا ،ثانيا
املالعب األخرى خاصة القاعات املغطاة ،املسابح ،مالعب رياضية كبرى
فيها واحد الخصاص كبير جدا ،وكذلك ليس هناك احترام للعدالة
املجالية ،بالتالي الوزارة اشتغلت خالل هذه الستة أشهر على تقييم
العمل كله ،وقررنا ما يلي:
 إخراج  800ملعب للقرب دفعة واحدة بمبلغ  600مليون درهماللي غادية تنجزفي أقرب اآلجال باش نغطيو املجال الترابي على مستوى
مالعب القرب؛
 -ثانيا :غادي نمشيو بالتدرج غادي نشوفو القاعات املغطاة؛

شكرا ،نشكر السيد كاتب الدولة على مساهمته معنا في هذه
الجلسة.

 ثالثا :املسابح واحنا ماشيين كنوسعو في الدائرة ديال هذه املالعبحتى تغطي املجال الترابي بكامله.

ونواصل مع السؤال األول املوجه لقطاع الشباب والرياضة،
وموضوعه تسريع وثيرة إنجاز مشاريع البنيات التحتية باملالعب
الرياضية ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي
لتقديم السؤال.

اإلشكالية املطروحة حاليا في االتفاقيات التي تم عقدها مع رؤساء
جماعات بمختلف ،املبلغ املالي ديالها  6داملليار درهم ،بحيث أنه تم
التوقيع على اتفاقيات دون رصد اإلمكانيات املالية ،هاذ السنة هاذي
بغينا كل �شي ،ألنه وجهنا الفلوس اللي كانوا وجهناهم لاللتزامات أمام
صاحب الجاللة على مستوى طنجة الحسيمة الدار البيضاء مراكش
القنيطرة ،اللي ما كان�شي املبالغ ديالها مبرمجة ،لهذا ملسنا هذا التأخر،
لكن كنواعدكم السنة املقبلة في البرمجة في امليزانية املقبلة غادي
نحاولو ننفذ جميع االتفاقيات التي تم توقيعها سابقا.

املستشارالسيد عبد اللطيف أبدوح:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد الوزيراملحترم،
في البداية ،نريد ومن خالل مناسبة هذا السؤال وخصوصا هاذ
السؤال املوجه إلى قطاع وزارة الشبيبة والرياضة ،أن نتوجه بالتهنئة
خاصة إلى الفريق الوداد الريا�ضي على فوزه املستحق وعلى النتيجة
التي كان لها صدى طيب لدى مختلف فئات الشعب املغربي وكانت
فرحة عارمة وتجاوب وتفاعل معها جميع الشعب املغربي ،ومتمنياتنا
كذلك بالنصرللفريق الوطني في املقابلة املقبلة.
إذن ونحن نتحدث عن هذا املوضوع السيد الوزيراملحترم ،نريد أن
نسائلكم عن البنيات التحتية للمالعب الرياضية وخصوصا ما يتعلق
بتسريع الوثيرة ،تسريع وثيرة إنجاز كل املقترحات واملشاريع التي تعتزم
الوزارة انجازها أو تهيئتها؟
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد راشيد الطالب العلمي وزيرالشباب والرياضة:
شكرا السيد الرئيس.

شكرا.

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

املستشارالسيد عبد اللطيف أبدوح:
السيد الرئيس،
السيد الوزيراملحترم،
في الحقيقة أنه الجواب ديالكم منسجم مع خلفية السؤال ،احنا
في خلفية السؤال كنا ما بغيناش ندخلو للتشخيص كل�شي تيعرفو ،ما
بغيناش نتلكمو على اإلكراهات وال كفاش الوضعية ديالنا والطموحات
ديال الجميع ،متفقين عليه ،ولكن اللي مهم واألسا�سي هو اللي في عمق
السؤال ديالنا هو تسريع الوثيرة ،تفضلتم بآلية من اآلليات األساسية
التي كانت بمثابة معوق واآلن كتلتزموا السيد الوزير أمامنا وأمام
الشعب املغربي على أنه االتفاقيات كلها اللي كاينة عندكم ،اللي كان
تيخصها الجانب املالي يكون واضح ويكون مف�ضي ،فأنا أعتقد أنه
املسألة العقارية واضحة ،املخططات واضحة ،البرامج واضحة ،اآلن
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دخلتوا لاللتزامات املالية مع الجماعات الحضرية والقروية باش تكون
اإلجراء.
إذن هذا مؤشر في اعتقادي اآلن على أنه تتهيأ الظروف املناسبة
النطالق بشكل أسا�سي ومهم ،كنتمناو لك التوفيق السيد الوزير.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،في إطار الرد على التعقيب السيد الوزير ،شكرا سهلتم
املأمورية.
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ثانيا فيما يتعلق بالعالقة ديال الوزارة أو صندوق التنمية الرياضية
مع الجامعات فيه واحد الفهم يمكن يكون خاطئ ،وأعتذر على هذه
الكلمة ،كيعتقدوا بأن ذاك الدعم خاصو يم�شي باش يدبروا به شؤون
الجامعة ،وهذا غلط ،هو لتنمية الرياضة ،اآلن احنا بصدد إعداد
واحد املشروع اتفاقية مع الجامعات  3األنواع:
الجامعات األوملبية؛
الجامعات التي تحضر في ( )l’exhibitionاللي غادية تدخل في
األلعاب االوملبية 2024؛
ثم الجامعات اللي ما داخل�شي في هاذ الخانتين.

ننتقلو للسؤال الثاني وموضوعه حكامة القطاع الريا�ضي ،الكلمة
ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال.
تفضل.

األولين ديال األلعاب األوملبية غادي نعطيهم التمويل بشكل واضح
غادي نقولوا لهم من هنا ل  ،2020غادي تاخذ سنويا قد ،باش يوجد
الفريق وال يوجد األبطال.

املستشارالسيد حميد القميزة:

بالنسبة آلخرين باش تبقى الرياضة حية غادي نعطيوهم الدعم
اللي تيناسب املكانة ديالو ،ولكن كل�شي غياخذ الدعم على أساس أن
القرارات ديال الحكامة غتخاذ فيما بعد ملي نتوصلو بالتقرير ديال
االفتحاص.

شكرا السيد الرئيس.
إخواني أخواتي املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
على ضوء االختالالت املتراكمة التي يعرفها قطاع الرياضة وخاصة
على مستوى حكامة التدبير املالي واإلداري للجامعات الرياضية،
نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،عن التدابير التي تتخذونها من أجل
النهوض بحكامة القطاع الريا�ضي؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزيرالشباب والرياضة:
شكرا السيد الرئيس.
سؤال أنا تنشكر الفريق على طرح هذا السؤال وخصوصا في هذه
الظرفية هاذي ،هناك الكثير من القيل والقال ،كتابات ،مقاالت،
شكاوي تتوصل بها الوزارة ،الجامعات ،إلى غير ذلك ،خذينا مسافة
مع كل ما يكتب باش نكونوا بكل موضوعية ،باش ما نصدروش �شي
حكم ظالم أنه خرجنا ( )l’auditما يسمى باالفتحاص ديال الجامعات
الرياضية ،االفتحاص املالي واالفتحاص التدبيري ،وملا تجي النتائج ديالو
عليه غادي نبنيوالقرارات باش ما نظلموا حتى �شي واحد ،اللي بغا يكتب
�شي حاجة يكتبها ،واللي بغا يشكي يشكي ،هذاك التقرير هو اللي غادي
باش يعطينا احنا باش يكون قرارديال العقالء.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة لكم للتعقيب.

املستشارالسيد عبد السالم بلقشور:
شكرا السيد الرئيس.
بدورنا كذلك في فريق األصالة واملعاصرة نهنئكم السيد الوزير
بصفتكم وصيا على القطاع لإلنجاز الريا�ضي األخير ،ومن خاللكم
ملكونات فريق الوداد البيضاوي ،للفوز ديالو بالكأس القارية الغالية
أخيرا ،وكذلك نثمن عاليا االتصال الهاتفي لصاحب الجاللة مباشرة
عقب نهاية املقابلة ال بمدرب الفريق وال بعميد الفريق من أجل تهنئتهم
على هذا الفوز بهاذ االستحقاق الريا�ضي القاري اللي تيدخل بطبيعة
الحال في السياسة األخيرة اللي نهجها سيدنا في التواصل والتفاعل
وكذلك التمثيلية القارية إلفريقيا بشكل عام.
وبطبيعة الحال كذلك تيعطينا إشارات قوية صاحب الجاللة
على االهتمام ديالو بالرياضة والتفاعل ديالها اللي كان ()instantané
في الزمن وفي اللحظة آنذاك كيبين لنا–وهذا إشارة قوية–وخصوصا
عليكم السيد الوزير أنتما اللي مسؤولين على هذا القطاع وتعرفوا
كيفاش تيتبعو صاحب الجاللة وكيفاش تيتبعو الشعب املغربي
والخروج ديال املغاربة في ربوع اململكة تفاعال مع هاذ اإلنجاز.
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كذلك ،السيد الوزير ،والسؤال اللي طرحوالرفيق قبل قليل تيتكلم
على االختالالت اللي تتعرفها الوزارة أو القطاع الريا�ضي بشكل عام.
تنتفهمو اإلكراهات اللي عندكم ،السيد الوزير ،الحجز على
الحساب البنكي عقب املشاكل ديال امللعب ديال طنجة ،كيفاش غادي
يمكن لكم تدبروا واحد الوزارة وهي الحساب البنكي ديالها تيعرف
حجز؟ كيفاش يمكن لكم تلتزموا ويكون عندكم وفاء بااللتزامات
املالية تجاه الشركاء اللي تكلم الزميل قبل قليل من الفريق االستقاللي
على اتفاقيات الشراكة اللي تتجمعكم بمجموعة من الجماعات ومع
مؤسسات أخرى اللي تتربطكم معها شراكات.
كذلك عدم املالءمة القانونية ديال مجموعة من الجامعات وانتما
فتحتو–كيف قلتو قبل قليل–هاذ اإلعالن على هاذ االفتحاص اللي
غادي يعطيكم خريطة الطريق باش تعاملوا مؤخرا مستقبال مع هاذ
اإلكراهات.
كذلك املشاكل اللي تيعرفها التسيير والتدبير ديال  600أو 700
( )CSPمركب سوسيو اجتماعي للقرب اللي باقي اآلن الرؤية ما واضحاش
في التسييروفي التدبيرديالهم اللي تنعرفوهم اقتحمهم بعض الجمعيات
واللي تيتسيرو بالطرق أو بأخرى وحسب كل جماعة أو حسب كل جهة
اللي قمتوا معاها بشراكة ،مشاكل عديدة ومتنوعة في هاذ القطاع.
كذلك املؤسسات الكبرى أو املنشآت الكبرى الرياضية اللي...
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
في إطارالتعقيب إذا أرتم السيد الوزير ،شكرا كذلك.
ننتقلو للسؤال الثالث وموضوعه ترشح املغرب لتنظيم كأس العالم
لكرة القدم سنة  2026الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق
العدالة والتنمية لتقديم السؤال ،تفضل.

املستشارالسيد علي العسري:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
نسائلكم عن فرص بلدنا في الظفر بتنظيم نهائيات كأس العالم
لكرة القدم 2026؟ وعن اإلمكانيات واملكاسب املحتملة لهذا التنظيم
في حالة الظفربه بعد  4محاوالت غيرموفقة؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،الكلمة لكم للرد على السؤال.
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السيد وزيرالشباب والرياضة:
شكرا السيد الرئيس.
أوال ،نطلب من السيد املستشاريدعي معنا باش يجيب هللا التيسير.
فعال أن املغرب يثق في إمكانياته وفي حظوظه ،عندنا اليوم مقارنة
مع املا�ضي عندنا حظوظ أكبر من املا�ضي ،خصوصا أن على مستوى
البنية التحتية هناك تطور كبير جدا في جميع املجاالت :على املستوى
ألطرقي ،مستوى االتصاالت ،مستوى الصحة ،كاين واحد التطور كبير
جدا ،بارز للعيان.
على املستوى املؤسساتي ،هناك تغيير كبير جدا ،على مستوى
الفيفا ،الجامعة الدولية لكرة القدم ،هناك تغير كبير جدا ،أنه في
السابق كان املكتب املديري هو الذي يقرر من ينظم كأس العالم،
اليوم عمل ديمقراطي  219صوت 219 ،فيدرالية دولية هي اللي غادي
تصوت ،الحظوظ ديال املغرب كبيرة جدا ،عكس ما يعتقد البعض.
باملناسبة ،ليس فقط هو تنظيم كأس العالم ،املغرب عندو القدرة
على التنظيم ،نظمنا تظاهرات كبرى جدا متمركزة في مدينة واحدة
مراكش حقوق اإلنسان  ،2014كوب  22في  ،2016عندنا القدرة ،لكن
اللي كنرغبو من وراء تنظيم كأس العالم هو تعبئة الرأسمال الوطني،
املادي ،البشري باش نخرجوا من واحد املرحلة وندخلوا مرحلة أخرى
اللي تكون رافعة لجراملغرب نحو اقتصاديات جد متطورة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة للتعقيب للسيد املستشار.

املستشارالسيد علي العسري:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزير،
مادام ال�شيء بال�شيء يذكر ،نحن أيضا في فريق العدالة والتنمية
ننتهزها فرصة لننهئ فريق الوداد ،فريق وداد األمة الريا�ضي بكل
مكوناته اإلدارية والتقنية والطبية على اإلنجاز املتمثل في الفوز بكأس
عصبة األبطال اإلفريقية ،ونتمنى أن يكون هذا اإلنجاز فاتحة خير على
الرياضة والكرة الوطنية لتحقيق انتصارات تن�سي الشعب املغربي مرارة
االنتكاسات املتواصلة طيلة السنوات السابقة ،كما نتمنى أيضا أن يلي
هذا اإلنجاز الظفر باملشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا  ،2018من
خالل تأهل املنتخب الوطني لكرة القدم.
نتمنى أيضا ،السيد الوزير ،أن يأتي مشروع تقديم املغرب مللف
ترشحه الحتضانه كأس العالم ل 2026في إطار إستراتيجية رياضية
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متكاملة ،وال يكون عبارة عن خطوة معزولة ،هاذ اإلستراتجية التي يجب
أن تعبأ لها اإلمكانات وتستشرف املستقبل وعلى الخصوص تحقيق
عدالة مجالية في املنشئات الرياضية والقطع مع تمركز املؤسسات
أو املشاريع الرياضية في محور معين ،فعلى األقل يجب أن نحلم بأن
عواصم الجهات أالثني عشر كلها تكون فيها منشئات رياضية بجودة
عالية ،ألن من حق درعة -تافياللت أن تحتضن فريق كرة القدم الفريق
الوطني ،من حق الشرق ،من حق الجنوب ،واد الذهب لكويرة ،إذن
هناك سوء توزيع للمشاريع واملنجزات الرياضية.
أنا أستحضربمرارة أن أول بطل أوملبي ريا�ضي ،مغربي  1960هوعبد
السالم الرا�ضي من إقليم تاونات ،فاز بامليدالية الفضية في األلعاب
األوملبية ،ولكن هاذ إقليم تاونات اللي هو عبارة عن مناطق جبلية
ما فيهش حلبة أللعاب القوى ،في حين أن املعروف دوليا أن املناطق
الجبلية ،أن الشباب ديالها عندو قدرة كبيرة على التحمل ،وبالتالي أن
شباب تلك املناطق مؤهل فطريا وطبيعيا للقدرة على املنافسة ،إذن
نتمنى أن تستحضر العدالة املجالية في أية إستراتجية رياضية أو كروية
في املستقبل.
ثم أيضا كما أشار اإلخوان في الفرق السابقة أو في التدخالت
السابقة ،البد من حكامة رياضية ،ألنه املعروف أن املجال الريا�ضي هو
مجال أيضا لالبتزاز واالغتناء غير املشروع واملمارسات املخلة بالقوانين
وباآلداب العامة.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السيد الوزير ،إذا أردتم في إطار ما تبقى لكم من الوقت للرد على
التعقيب.

السيد وزيرالشباب والرياضة:
شكرا السيد الرئيس.
بعجالة ،أنا متفق مع السيد املستشار.
فقط ،السيد املستشار ،أنا شخصيا ما باغيش نصدر �شي حكم
ونقول أودي هناك من يغتني من ممارسة ،إلى غير ذلك ،باغي تقرير
ديال ( )L’auditباش نكون إنسان موضوعي ،باش ملا ناخذو القرارات ما
كناخدوش �شي قرارات انطالقا من انطباع وال اسمعت وال واحد باغي
يصفي حساب مع واحد يشكي بيه.
لهذا واخذ هاذ املسافة وكتشوف ما كاين ال تصريح ال والو ،ملا
نتوصلو بالتقرير ديال االفتحاص والناس مسؤولين ،ذيك الساعة
آنذاك ونعطيوهم فرصة باش يجاوبوا يمكن بعض املرات كيكون
غير سوء فهم للقانون ،ألن حتى الوزارة ما قمناش بدورنا كما يجب

عدد 24 - 41فص 24ص 13(224مفون 13ن )13

أن نقوم به ،ما طبقناش البنود ديال القانون  30.09كما ينبغي ،إذن
بما أنه احنا مادرناش خدمتنا ما يمكن لناش نطلبو من اآلخرين يديروا
الخدمة فبالصتنا ،هاذي النقطة األولى.
النقطة الثانية ،أنا متفق معك املسألة ديال كتكلم على العداء
وبناء الحلبات ديال هذا ..ابغينا نوضعومعاييرموضوعية ،راه كنتوصلو
بالطلبات وكل واحد كيجيب املنطقة ديالو هي أحسن منطقة ملمارسة
رياضة معينة ،ما عندي حتى �شي مانع ،ما عندي حتى مشكل.
نظرا لإلمكانيات املحدودة والخصاص املهول واملناطق التي ..راه
كاين واحد التمركزات غير منطقية ،ملا كنمشيو لبعض املناطق اللي
تحلوا فيها مرافق رياضية تفوق بكثيرالحاجيات ديال الساكنة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزير ،شكرا.
السؤال ما قبل األخير ،موضوعه إهمال بعض مالعب القرب
ببالدنا ،الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم
السؤال ،تفضل.

املستشارالسيد عبد الرحمان الدري�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،
باملناسبة ،ال يفوتنا كذلك أننا نهنأو الريا�ضي األول صاحب الجاللة
امللك محمد السادس ،نصره هللا ،وكذلك السيد الوزير ومن خاللو
الفريق ديال الوداد ،ومن خالل الفريق كذلك جميع الفرق املغربية
اللي فالحقيقة عملت على إنجازات كبيرة اللي فرحت هاذ البالد هاذي.
وأفتخر كذلك بكوني أنني ابن درعة–تافياللت وأن بعض الالعبين
كذلك ساهموا في هذا اإلنجازمن درعة–تافياللت مع فريق الوداد وهذا
إنجاز كبير وكنتمناو إن شاء هللا اإلنجاز اآلخر اللي إن شاء هللا املنتخب
املغربي اللي كينتظروه جميع املغاربة.
بهاذ املناسبة كذلك ،السيد الوزير ،تشكل مالعب القرب إحدى
الدعامات األساسية لتشجيع الرياضة ببالدنا ،لكن باملوازاة تعرف هذه
املرافق خصاصا كبيرا في تدبيرها وصيانتها ،فضال عن وجود عدد من
املشاريع املصادق عليها كاتفاقيات بين الوزارة والجماعات الترابية ال
زالت تنتظرالتنفيذ واإلنجاز.
على هذا األساس ،نسائلكم السيد الوزير املحترم ،حول ما يلي :ما
هي اإلستراتيجية الحكومة لضمان تدبيروصيانة مالعب القرب املنجزة؟
ثانيا ،ما هي التدابير التي تقترحون للتعجيل بتنفيذ االتفاقيات
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املبرمة ذات الصلة بهذه املالعب؟

كانت نتجت عليه بعض اإلشكاليات الكبيرة جدا ،بالخصوص مع
الجماعات اللي وقعوا االتفاقيات واللي بقاوا كيتسناوا والوا مع الساكنة
في حرج ،أنه عطاوا وعود للناس وأنا غادي نعطي مثال بسيط ،احنا من
 2013وقعنا  6ديال االتفاقيات مع الوزارة وإلى حد اليوم ما كاينشاي.

شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير.

كذلك وقعنا والتزموا معنا اإلخوان الوزراء في مسبح خاص بالنساء،
ألن تتعرفوا الخصوصية ديال املنطقة ديال درعة–تافياللت وبعض
الخصوصية ديال مجموعة ديال املناطق إلى يومنا هذا فبعض الناس
اللي محرومين كنتمنى السيد الوزير أنكم تاخذوهم بعين االعتبار في
املخطط ديالكم وفي اإلستراتيجية ديالكم.

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد وزيرالشباب والرياضة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد رئيس الفريق الحركي على هذا السؤال .فيما يتعلق
بالشراكة مع الجماعات جاوبت عليها ،وأنت عارف وتذاكرنا في املوضوع
أنه الخصاص اللي كان حاصل وتحويل االعتمادات باش نوفيو
بااللتزامات باالتفاقيات اللي توقعوا أمام جاللة امللك ،ثم املرحلة املقبلة
واللي غادي يخرجوا دفعة واحدة  800ملعب قرب دفعة واحدة ،كيبقى
اآلن اإلشكال ما�شي فالبني هذا مشكل كنظن عام ،كل�شي كنبنيو ولكن
حتى واحد ما كيفكرفي الخدمة ما بعد البناء هذا مشكل إستراتيجي كبير
واللي اشتغلنا عليه.
واليوم غادي ندخلوفي إطارما ينص عليه القانون التنظيمي الخاص
بالجماعات الترابية ،ال من جهات ،بالخصوص الجهات واللي عندهم
رغبة واللي كنتذاكرو معهم باش يمكن لنا نوفقوا ما بين البناء وتوفير
الخدمات بشكل مستمر متواصل وذو جودة يخدم الرغبات ديال ذوك
الساكنة ديال كل منطقة على حدة.
هذا هو املشروع اللي كنشتغلو عليه ،باقي ما�شي جاهز ألن خاصنا
ناخذو انخراط جميع األطراف ،وزارة الداخلية اآلن منخرطة عبر
( )INDH2املبادرة الوطنية للتنمية البشرية منخرطة معنا ،وضعنا
واحد الجزء من التصور ،اآلن فتحت نقاش مع السادة رؤساء الجهات،
باقي ما كملتش معهم كاملين باش يكون تصور موحد ونخليو التنزيل
ديالو يبقى عندو الخصوصية ديال كل منطقة على حدة وكل رغبة ديال
كل جهة على حدة مع الجماعات واملجالس اإلقليمية.
شكرا السيد الرئيس.

وفي هاذ اإلطارهذا بغينا منكم أنه هاذ الشباب اللي في هذه املناطق
اللي هي معزولة اللي هي بعيدة �شي شوية يكون من ضمن األوليات
ديالكم في العمل ديالكم السيد الوزيرألنه ما يمكنش باقي نزيدو نتسناو
احنايا دائما بهذه الطريقة هذه ،وكنتمنى لك التوفيق ألنه ملسنا الجدية
وكنتمناو إن شاء هللا الزيارة تكون قريبة إن شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم السيد الوزيرفي إطارالرد على التعقيب.

السيد وزيرالشباب والرياضة:
شكرا السيد الرئيس.
بعجالة ،السيد املستشار  2017درت موضوع واحد هدف واحد
املخيمات ،ما يمكنليش باش نكون عملي ،الطاقة ديالي ما كتسمح
ليش أنه ندير  15حاجة في نفس الوقت وما كنصاوب حتى حاجة ،إذن
املخيمات فضينا معهم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشاراملحترم ،تفضل.

املستشارالسيد عبد الرحمان الدري�سي:
السيد الوزير،
أوال كنبغي نهنأكم على طريقة تدبيرديال هذا امللف اللي في الحقيقة
Initiative Nationale pour le Développement Humain

ولكن كذلك بغيت نقول واحد الكلمة السيد الوزير ،دائما ملي
تنجيو نهضرو على املجال غير واحد الشوية هذا وأنتما في الرد ديالكم
على بعض اإلخوان تتقولوا غادي نكملوا مع طنجة والرباط والدار
البيضاء ،هادو راه ما عمرهم يكملوا السيد الوزير إذا بقينا كنستناو
احنا راه غادي نبقاو كنتسناو دائما ،وراه عيينا ما نتسناو .هللا يجازيك
السيد الوزير راك اعطيتيني وعد وأنا كنعرف ملي تتعطي الوعد ديالك
تتوفي به ،أنك تجي على األقل تزور هذه املنطقة هاذي وتشوف بعينك
الخصاص الحقيقي وتعرف بأن هاذ الشباب ديالنا راه كيعيش واحد
اإلشكاليات كبيرة ،والحمد هلل دبا هاد التوجهات ديال صاحب الجاللة
باش يتدارمجلس ديال الشباب.

2

 2018في الرياضة مالعب القرب في الشباب دور الشباب2019 ،
ندوزوا لحاجة أخرى باش نكون إنسان عملي ،وفي األخيرنجيو نتحاسبو
باألرقام وبهذا ،إذا بقينا غندير كل�شي ما غندير حتى حاجة بشكل
احترافي ،كنبقاو نديرو شوية وشوية هنا ،وكنرضيو الخواطر ،وفي آخر
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املطاف النتيجة كاملين تنشكيو ،باش نخرجو من هذه الشكاوي ،أنه
تنوحدو طريقة العمل والهدف والتدخل باش نكونوا ناس فاعلين.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
والسؤال الخامس واألخير موضوعه نصيب جهة فاس ومكناس من
مخطط عمل وزارة الشباب والرياضة برسم سنة  ،2017الكلمة ألحد
السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل ،تفضل السيد
املستشاراملحترم.

املستشارالسيد عزالدين زكري:
شكرا السيد الرئيس.
بدورنا ننهئ الشعب املغربي بفوز فريق الوداد ،وفوز فريق الوداد ما
هو إال فوز للرياضة املغربية ،كما نتمنى أن تظل هذه الفرحة األسبوع
املقبل بفوز الفريق الوطني.
السيد الوزير،
لقد ركزت وزارتكم في برنامج العمل مسطرلسنة  2017على إعطاء
املزيد من االهتمام لقطاع الشباب والرياضة من خالل النهوض أو
تأهيل البنية التحتية الرياضية.
سؤالنا ،السيد الوزير ،يتعلق بجهة فاس-مكناس وبالخصوص
مدينة مكناس ،ما هو نصيب هذه املدينة من هذا البرنامج؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد وزيرالشباب والرياضة:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار،
ملا تناخذوجهة فاس-مكناس كنلقاواملبالغ كبيرة جدا مقارنة مع باقي
الجهات ،ملا تنتكلم على الجهة ،لكن ملا تنجيونتكلموا على األقاليم تتلقى
واحد اإلقليم دا كل�شي واألقاليم اللي حداه ما دات حتى �شي حاجة ،ها
املشكلة فين هي ،راه ذاك التوزيع اللي تكلم عليه السيد املستشارراه هو
اللي حاصل ،وهذا من االختالالت اللي خاصها تعالج ،ما هو الدافع وراء
اختيار مثال واحد اإلقليم باش يدي كل�شي؟ وحتى نسبة عدد السكان
مقارنة مع اإلقليم املجاور هذا كاين هاذ الخلل ،فبالتالي ما غاديش
ندخل في هاذ التفاصيل.

عدد 24 - 41فص 24ص 13(224مفون 13ن )13

اللي تنواعدك به ،السيد املستشار ،هو أنه غادي نوضعو معايير
فيه عدد السكان ،فيها املساحة الجغرافية ،فيها واحد املجموعة ديال
الشروط حتى على املستوى دبا املخيمات ملا مشينا للمخيمات خدينا
بعين االعتبار املاء الصالح للشرب من هنا ل  15سنة ،باش ما�شي
تدير بناية اليوم وغدا ما غادي تصلح�شي ،ألنه هذا مال عام ،خاصنا
التصور يكون استباقي ،هذا نموذج ما غاديش ندخل..
ولكن أنا متفق معك ملي تناخدو مكناس كإقليم راه ما عندو والو
وخا عدد السكان ديالو يستحق أنه تكون عندو منشآت أخرى مقارنة
مع الجوار ،فنحاولوا نستدركوه إن شاء هللا ،غير البشرى أن مدينة
مكناس من املدن املغربية اللي جاللة امللك نصره هللا أعطى األوامر
ديالو باش يكون فيها ملعب من املالعب املحتضنة لكأس العالم ،إلى
نجحنا ،إن شاء هللا وخذينا تنظيم كأس العالم راه مدينة مكناس غادي
يكون فيها ملعب كبير ،هذا باش نختم.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
إن شاء هللا ،الكلمة لكم السيد املستشارللتعقيب.

املستشارالسيد عزالدين زكري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
بداية نثمن الطريقة أو املنهجية التي تعملون بها ،وإلى كان وضعت
السؤال أو قلت بأنه بعض األقاليم استفدت وأقاليم أخرى ما
استفدتش ،أنا نقد نجاوبك عالش؟ ألن املسؤولين على الرياضة آنذاك
على قطاع الشبيبة والرياضة كانوا تيديوا املشاريع ديالهم سواء للمدن
اللي تينتامون إليها أو سواء الدوائراالنتخابية ديالهم ،تنتمناو هاذ ال�شي
ما يبقاش من هنا للقدام.
مدينة مكناس مدينة مهمشة الزالت البنية التحتية الرياضية بها
هي البنية التحتية التي أنشئت ما قبل االستقالل منذ عهد الحماية،
عدا ثالث أو أربع منشآت اللي تنجزت ،منها ملعب لكرة القدم هو اليوم
مغلق ،اللي تيلعب فيه النادي املكنا�سي نظرا لعدم صالحية أرضيته
وتال�شي مرافقه ،كاينة قاعة مغطاة اللي تنشأت في السبعينات وهي
األخرى ال تستجيب للمعايير الرياضية ،سواء ال الوطنية وال الدولية،
ضف على هاذ ال�شي الولوج للتداريب لهاذ القاعة تيخضع لواحد النظام
ديال العشيرة والقبيلة ،خاص تؤدي الوالء للمسؤولين على التدبيرديال
هاذ القاعة ،وأكبر دليل على هذا هو أن هناك بطلة مغربية في املالكمة
اللي تأهلت في نهائية كأس العرش وبغت تتدرب في وسط هذه القاعة
تمنعت ،مما حرمها من التأهيل في النهائيات.
أيضا هناك التجهيزات ديال هاذ القاعة اللي كانت مرصدة لهاذ
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القاعة ،تحولت لقاعة أخرى في مدينة أخرى ،السؤال عالش؟ هو
الجواب اللي عطيت ألنه بعض املسؤولين آنذاك هما اللي حولوا هاذ
التجهيزات للمدينة ديالهم.
كاين منشأة ثالثة اللي هو ملعب القرب في مدخل املدينة ،الشباب
إلى بغاوا يولجوا لو حتى خاصهم يؤديوا على التداريب ،واش بهاذ
الطريقة غادي نشجعو الشباب على الرياضة؟
كاين ملعب القرب اللي كان يوجد وسط املدينة واللي أعطى عدة
أبطال املغرب على سبيل املثال الدايدي هللا يرحمه ،الغويني ،كماتشو..
إلخ ،هاذ املالعب كلها تسدت ،أشنو ولت؟ ولت سواء إما عمارات أو
مواقف للسيارات.
ملعب  20غشت اللي تم اإلصالح ديالو بمناسبة ألعاب...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزيرإذا أردتم في حدود بعض الثواني ،تفضلوا.

السيد وزيرالشباب والرياضة:
شكرا السيد الرئيس.
بالنسبة  ..راه قلتها وكنعاودها راه هذه السنة قانون املالية كنت
متوقع بأنه غادي يتحيدوا ما غيمكن ليهومش الناس يبقاوا يخلصوا
باش يدخلوا لقاعة مغطاة وال يم�شي ملركز استقبال وال هاذ ال�شي راه
ما�شي معقول ما�شي منطقي ،وراه احنا كل�شي متفق عليه ،وزير املالية
مشكورا ،رئيس الحكومة مشكورا كذلك ،احنا غادي نزولوه في هاذ
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قانون املالية ،ابتداء من السنة املقبلة ما يبقى حتى �شي واحد يخلص.
ثانيا ،هاذ ال�شي اللي تتعاود السيد املستشار هو نتيجة ديال غياب
مرجعية على املستوى املركزي اللي تم�شي لألقاليم للتنفيذ ،كتعطي
ذاك الساعة سلطات تقديرية لكل واحد في املنطقة يدير اللي بغا باش
نكونوا واضحين ،راه الغلط فيا أنا راه ما�شي في الناس ،راه أنا ما درتش
خدمتي ،ملي غادي ندير خدمتي كما ينبغي راه ذيك الساعة املرجعية
تنزل وهي اللي غادي تحدد طريقة االشتغال.
باش نختم ،السيد الرئيس ،بدوري كنتقدم لفريق الوداد بالتهاني
على اإلنجاز الكبير والفرحة ،واملغاربة يستحقون الفرحة ويستحقون
االنتصاروعندنا مؤهالت ديال االنتصار.
ثانيا ،راه كاين فريق ديال الدراجات اللي فاز في بوركينافاصو حمل
القميص األصفر ،الفريق ديال الكاراطي اللي عملوا واحد التميز في
مايوركا ،راه كاين بزاف ديال اإلنجازات اللي تعملت خالل هذا األسبوع
ولكن كنتكلمو غير على فريق الوداد هو فوق راسنا هو األول ،لكن كاين
جامعات أخرى كتعطي أبطال خصوصا األلعاب الفردية واأللعاب
الجماعية نتمناو أن هاذ ال�شي يولي عام يشمل جميع القطاعات إن
شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير على مساهمته معنا في هذه الجلسة ،وشكرا
للجميع على مساهمته في هذه الجلسة.
ورفعت الجلسة.

