مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر - 8102
-

التشريعية الثالثة من الوالية العاشرة ،جدول أعمال هذه اجلسلسة
يتضمن أربع وعشرين سؤاال شفهيا هتم ست قطاعات نذكر هبا
كالتايل :األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ الشغل واإلدماج املهين؛
الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعسليم العايل والبحث العسلمي؛
األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية؛ النقل وسنختم
إبذن هللا بقطاع إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية.

حمضر اجللسة العشرين بعد املائة
التاريخ :االثنني  11ربيع األول 1441ه( 11نونرب 8112م).
الرائسة :السيدة حياة بوفراشن النائبة الثامنة لرئيس جمسلس النوا .

حضرات السيدات والسادة النوا  ،اعتبارا لسلمادة  141من

التوقيت :ساعتان وستة عشر دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة

النظام الداخسلي جملسلس النوا ألتمس من السيدة أمينة اجملسلس
التفضل بتالوة املراسالت الواردة عسلى الرائسة.

جدول األعمال :مناقشة األسئسلة الشفوية املتعسلقة ابلقطاعات

السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس:

مساء والدقيقة السابعة.
احلكومية التالية:

بسم هللا الرمحن الرحيم.

 -الشغل واإلدماج املهين؛

شكرا السيدة الرئيسة،

 -األوقاف والشؤون اإلسالمية؛

 -الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعسليم العايل والبحث العسلمي؛

توصل مكتب جمسلس النوا

 -كتابة الدولة املكسلفة ابلنقل؛

قانون رقم  11.12بتغيري وتتميم القانون رقم  91.21املأذون
مبوجبه يف حتويل منشآت عامة إىل القطاع اخلاص.

 -األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية؛

 -الوزارة املنتدبة املكسلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية.

من السيد رئيس احلكومة مبشروع

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

عدد األسئسلة الشفهية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل هبا
جمسلس النوا من  18إىل  11نونرب  8112هي  44سؤاال
شفواي 44 ،سؤاال كتابيا 91 ،جوااب عن أسئسلة كتابية ،مت سحب
سؤال كتايب واحد ،شكرا السيدة الرئيسة.

على بركة هللا نفتتح اجللسة،

السيدة رئيسة اجللسة:

السادة الوزراء احملرتمون،

شكرا السيدة أمينة اجمللس،

السيدات والسادة النواب احملرتمون،

السيدة والسادة النواب احملرتمون،

السيدة حياة بوفراشن ،رئيسة اجللسة:

توصسلت الرائسة برسالة من السيد الوزير املكسلف ابلعالقات مع
الربملان واجملتمع املدين خيرب فيها ما يسلي:

طبقا لسلفصل  111من دستور املمسلكة وإعماال
ملقتضيات مواد النظام الداخسلي جملسلس النوا نسلتقي مرة أخرى يف
اجلسلسة اخلامسة لألسئسلة الشفهية برسم الدورة اخلريفية لسلسنة
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طسلب السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية تقدمي األسئسلة

الذي يستوعب لسلشعائر لكي يقوم هبا يف سسلوكه ،من قدمي كانوا

املوجهة إليه مع بداية اجلسلسة نظرا اللتزام طارئ ،مرحبا السيد
الوزير.

األسالف وتنسب إىل عمر بن اخلطا كيقول ينزع هللا ابلسسلطان
ما ال ينزع ابلقرآن مبعىن أن هنالك القانون والوازع الديين البد أن
جيتمعا واألحوال كسلها هي اليت جتتمع لكي متكن املسجد من أداء
رسالته وإال فاملسجد يقوم بدور تعبدي عندان بكامل ما يقتضيه

حضرات السيدات والسادة،
نستهل جدول أعمالنا بقطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية ،طبعا
التماسا لعذر السيد الوزير ،مرحبا بكم السيد الوزير ،عسلى بركة
هللا عندكم أربعة أسئسلة السؤال األول عن دور املساجد يف ختسليق
الفضاء العام لسلسيدات والسادة النوا احملرتمني من فريق العدالة
والتنمية ،تفضل السيد النائب.

شكرا السيد الوزير ،تفضسلوا تعسليق السيد النائب.

النائب السيد حممد عبد احلق:

النائب السيد خالد البوقرعي:

شكرا السيدة الرئيسة،

بسم هللا الرمحن الرحيم.

شكرا السيد الوزير،

شكرا السيدة الرئيسة،

نسائسلكم السيد الوزير ،عن اإلجراءات املتخذة الستعادة املسجد
لدوره الرايدي يف احلياة العامة ،خاصة توجيه سسلوك املواطنني،

السيد الوزير ،يف البداية نثمن اجملهودات اليت تقومون هبا عسلى رأس
وزارة األوقاف خصوصا تسلك املتوجهة لسلعناية ابملساجد والقائمني

عسلما أن وضعية املساجد بعيدة كل البعد عن اإلهتمام هبذه
القضااي الراهنة يف كل حتسلياهتا الروحية والقانونية والدينية؟

عسليها ،املسجد كما هو فضاء لسلعبادة ،السيد الوزير ،وأنتم سيد
العارفني ،هو فضاء كذلك لسلتخسليق والتوجيه والنصح واإلرشاد
لعب هذا الدوار عرب التاري أو قام هبذا الدور ابألحرى قام هبذا
الدور عرب التاري جوامعنا مساجدان شاهدة عسلى ذلك جامعة

ذلك وبدورتعسليمي وثقايف وبدور إجتماعي له جتسليات ال ميكن
تفصيسلها يف هاد اجلوا  ،شكرا.
السيدة رئيسة اجللسة:

السيدة رئيسة اجللسة:
تفضل السيد الوزير ،تفضسلوا.

القروي السلي خرجات لنا العسلماء والفقهاء الذين سامهوا بدور
مقدر يف التاري دايل املغر ابإلضافة ملا يقوم به املسجد من
هاد األدوار حاليا جيب إعادة توجيهه من أجل أن يسلعب أو أن

السيد أمحد التوفيق ،وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
بسم هللا الرمحن الرحيم،

يقوم أبدوار أكرب وأن يكون له التأثري الكبري والوافر يف سسلوك
اجملتمع ،السيد الوزير ،املسجد هو فضاء يتعسلم فيه الناس قيم
التعاون والتآزر والتآخي واألخالق احلميدة ،قيم املواطنة احلقة ال
ميكن أن نتعسلمها إال من خالل املسجد وإال من خالل استحضار

السيدة الرئيسة احملرتمة،
السيدات النائبات ،السادة النواب احملرتمون،
املساجد قريبة كل القر من هذه اإلهتمامات ولكن من طريق
الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر مبعىن أن األمر يتوقف عسلى

ما جاء يف كتا هللا عز وجل ويف سنة رسول هللا صسلى هللا عسليه
وسسلم كذلك املسجد فضاء حلماية األخالق اجلامعة والقيم مجيعا
2

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر - 8102
-

النائب السيد حممد حلموش:

لسلمجتمع املغريب وإشاعة وبت روح التدين احلقيقي املعتدل
انطالقا من التعاليم دايل الدين دايلنا احلنيف وانطالقا من الفهم
دايلنا احلقيقي لسلدين بعيدا عن املظاهر دايل التطرف والتشدد مث
أن املسجد من أجل محاية الظواهر املشينة واملسيئة واملضرة ابجملتمع
الفساد ،الرشوة ،احملسوبية ،الزبونية ،املخدرات..

شكرا ،السيد الوزير هللا خيسليك كاين واحد اجملموعة دايل املساجد
عسلى املستوى الوطين مسدودة كتعرفوا أبن هاد املساجد وخاصة
كتواجد يف العامل القروي ويف املناطق اجلبسلية يعين هذه سنني وهي
مسدودة والناس كيصسليوا يف البيشان يف الوقت السلي كيكون الربد
القارس كيصسليوا والوقت دايل السلي كتكون درجة احلرارة مرتفعة،

السيدة رئيسة اجللسة:

هاد الناس هادو ،السيد الوزير ،بغينا نعرفوا أشنا هي اإلشكالية
السلي كاين فهاد املساجد عالش ما تصسلحوش وعالش هاد الناس
هادو خمسليينهم كأهنم منسييني وما كنديوهاش فيهم وكيصسليوا قسلت
لك يف هاد الظروف السلي هي غري مالئمة ،وشكرا.

شكرا ،هل من تعقيب إضايف حول املوضوع؟ تفضل السيد
النائب.
النائب السيد عبد الغين خمداد:
شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة رئيسة اجللسة:

السيد الوزير ،وحنن نتكسلم عن املسجد ودور املساجد وما تسلعبه
من دور فعال فيما يتعسلق ابلتكوين والوعظ واإلرشاد البد أن نقف
عند العناية أو جيب العناية اخلاصة لألئمة الساهرين عسلى هذه

شكرا ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد عبد العزيز لشهب:
شكرا السيدة الرئيسة،

املساجد حبيث وحنن نعسلم التعويضات اهلزيسلة والزهيدة السلي
كيتسلقاوها هاد األئمة الساهرين عسلى هذه املساجد وما يقوموا به
من وعظ وإرشاد اجتاه املواطنني وكنعرفوا الدور الفعال دايهلم

السيد الوزير ،هاد مسألة د املساجد املغسلقة اآلن أصبحت تثري
واحد اإلشكال كبري لدى املواطنني ولدى الساكنة ولدى الرأي
العام ،وخصوصا عدة سنوات والناس كينتظرو أن هذه املساجد
سيتم فتحها من جديد ،لألسف إقسليم وزان كاين واحد اجلزء كبري

وكنعرفوا املتطسلبات دايل احلياة اليومية اآلن راه أصبحت صعبة،
مما كيدفع هاد الشرحية لسلمطالبة ابلزايدة يف التعويضات دايهلم حىت
يتمكنوا من سد احلاجيات اليومية دايهلم ال من تربية األوالد وال
من املتطسلبات اليومية من مصاريف .ولذا السيد الوزير ،راه احنا

مغسلق ،وكاين واحد اجلزء السلي انطسلقتو فيه األشغال ،وهاديك
األشغال مباشرة بعد االنطالق دايهلا توقفت ،كما هو احلال يف
الدرعاويني وأحياء أخرى مبدينة وزان .لذا السيد الوزير املرجو أن

ما كنكروش اجملهودات السلي كتقوموا هبا ،لذا جيب اإللتفاتة هلاد
الشرحية املهمة من اجملتمع دايلنا حىت نتمكن من احلماية ألهنم
يدخسلون يف إطار األمن الروحي دايل هاد املساجد وما يسلعبونه
من دور فعال يف اجملتمع دايلنا ،وشكرا.

أتخذوا بعني االعتبار هاد اإلشكال احلقيقي السلي كتعاين منو
الساكنة والسلي كتسائل لألسف الشديد عسلى األسبا دايل
التأخر يف إعادة فتحها يف وجه املواطنني ،وشكرا.

السيدة رئيسة اجللسة:

السيدة رئيسة اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،تفضسلوا لوا هناك ،عفوا دقيقة تفضل.

شكرا ،تفضل السيد النائب ،تعقيب آخر.
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النائب السيد أمحد صدقي:

السيدة رئيسة اجللسة:

بدوران السيد الوزير احملرتم تنسجسلو أتخر يف إعادة واحد العدد
دايل املساجد ،وهنا كنسجسلو فقط يف إقسليم تنغري  82مسجد،

شكراالسيد الوزير ،منر لسلسؤال املوايل ،سؤال عن الوضعية اإلدارية
والقانونية لبعض املساجد ببالدان ،لسلسيدات والسادة النوا
احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري ،تفضل السيد النائب.

وكاين صعوابت يف إجازة املساجد اليت بناها احملسنون .كنذكر
غري هاد الصباح هذا ،واحد املسجد دايل اتوجكات إغنمكون
وتعثر يف العديد من املشاريع ضمنها مشروع املركب الديين بتنغري،

النائب السيد مصطفى ابيتاس:
شكرا السيدة الرئيسة،

نشكركم عسلى هذه املعسلمة السيد الوزير احملرتم ،ولكنه تعثر لسلسنة
الثانية ،نرجو تدخسلكم السيد الوزير.

السيد الوزير احملرتم ،عن الوضعية القانونية واإلدارية لبعض مساجد
املمسلكة نسائسلكم؟

السيدة رئيسة اجللسة:

السيدة رئيسة اجللسة:

شكرا ،تفضسلوا السيد الوزير لسلرد عسلى التعقيبات.

تفضسلوا السيد الوزير.

السيد أمحد التوفيق ،وزير االوقاف والشؤون اإلسالمية:

السيد أمحد التوفيق ،وزير االوقاف والشؤون اإلسالمية:

شكرا السيدة الرئيسة،

حقيقة ما فهمتش ،ألنه مجيع املساجد ما عندهاش شي إشكال
يف الوضعية القانونية ،كسلها حبوس .أي واحد بىن مسجد أال
وحبوس ،خاص وال عام وال كذا ،مبجرد ما كينتهي البناء من

السيدات والسادة النواب احملرتمون،
كاين  4د األسئسلة ،يعين هذا السؤال ولد احلمد هلل  ،هذا واحد
احملل يصسلح أن تولد فيه األفكار ،توليد األفكار هادي مسألة
فسلسسلفية مهمة جدا ،فكيفاش غنجاوبو .ابلنسبة لسلسؤال األول

املسجد ،كيويل حبوس ،فإذا كان عندك شي تفصيل ،نقول لك
اشنو املقصود ،كتقصد شي واحد عندكم يف البالد؟ ال هادي
كانت مشكسلة ولكن انتهت ،حتالت هاد املشكسلة ،ألن هاد
السؤال قدمي.

راه جاوبت عسليه ،فيما يتعسلق ،..راه القضية ماشي سهسلة هباد
الدرجة ،والقضية راه كتعكس كل ما يدور يف اجملتمع ،وينبغي أن
يتعاون الكل مع املسجد ،ما نقولوا شي راه املسجد هو السلي

السيدة رئيسة اجللسة:

غيخرج لنا منو فقط ،..فيما يتعسلق املساجد املغسلقة ،املسألة كانت
 8411اآلن كاينة  ،141املسألة دايل مسليار و 811مسليون دايل
الدرهم ،راه كنقسلبو عسليها ،فقط ماشي شي حادة أخرى .ابلنسبة
لسلقضية دايل املكافآت دايل مسو ،..راه القانون املنظم لألئمة،

تفضل السيد النائب لسلتعقيب.
النائب السيد مصطفى ابيتاس:
شكرا السيد الوزير عسلى الروح دايل الدعابة ،السلي كاين هو أنه
بعض احلاالت تبثوا أن هناك بعض املساجد دايل املمسلكة ،مسلي
كيتوقع القرار دايل اإلغالق دايهلا نظرا ألهنا مساجد آيسلة

راه كيحدد هاد القضية وراه العناية هبا عسلى األقل راه حبال حبال،
يعين اإلهتمام دايلنا عسلى األقل ،راه متماثل مع دايلكم ،شكرا.

لسلسقوط ،من بعد فاش كيبدى املسار دايل استخراج الرخص
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السيد أمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:

وإعداد الواثئق ،كيتبث أبن ما عندهاش واثئق ،وأان غنحيسلكم هنا
عسلى واحد احلالة السليكانت يف احلقيقة فريدة السيد الوزير ،هي
احلالة دايل مسجد املغاربة مبدينة سيدي إفين ،السلي من بعد كانت
جلن ،وجلن خمتسلطة ابش تسلقى ليه احلل .فهنا كفريق التجمع
الدستوري كنطرحو التساؤل ،إيال كانت هاد احلالة هي حالة

احلمد هلل أنه اآلن عندان قانون كرياقب البناية داملساجد وكيتبع
األحوال دايهلا ،أهنا ما تسقط شي ،ما تكونش آيسلة لسلسقوط،
وكدخل فيه السسلطة احملسلية ،كتدخل فيه اجملسلس العسلمي ،كتدخل
فيه الوزارة ،ال يوجد أي مسجد ،السيد النائب احملرتم ،نشكركم
ال يوجد أي مسجد خارج عن سسلطة ومراقبة وزارة األوقاف

فريدة ،ولكن واش كاع املساجد دايلنا عسلى مستوى املمسلكة كسلها
وضعيتهم اإلدارية والقانونية ،..وأان حينما أحتدث عن الوضعية
اإلدارية والقانونية ،هذا جمرد إجراء ،هذا جانب إجرائي ،رمبا منشيو

والشؤون اإلسالمية ،هذا ما كاينش .فيما يتعسلق بقضية دايل
املغسلقة راه قسلت لكم مسألة احنا راه خايضني فيها ،كنظن خصنا
شي إجراء خاص ،ألن إذا بقينا غري عسلى احلصة السلي كتخصص
لسلمساجد يف امليزانية غادي يطول ،عسلما أبن من ما بني 811

ملا هو أعمق وهو هل هذه املساجد كسلها اليوم عندها وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية عندها القدرة التأطريية دايهلا والتتبع
دايهلا واملتابعة دايهلا ،وهنا رمبا نقدرو نطيحو يف اإلشكاالت
املرتبطة ابلصعوابت املالية فرمبا هذا هو عمق السؤال ،ولكن حالة

حىت ل  821دايل مسجد جديد كل سنة كتكون آيسلة لسلسقوط،
مبعىن خصنا نسدوها ،يعين هادي مسألة ،يعين ،واضحة وضوح
اتم.

من هاد النوع هذا كتجعسلنا داخل فريق التجمع الدستوري رمبا
نتساءلو وكما يتساءل الرأي العام حول..

السيدة رئيسة اجللسة:

السيدة رئيسة اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،منر لسلسؤال املوايل يتعسلق إبمكانية مسامهة
األحباس يف توفري الوعاء العقاري لبعض املشاريع اإلجتماعية
والتنموية ،لسلسيدات والسادة النوا احملرتمني عن فريق األصالة
واملعاصرة ،تفضل السيد النائب.

هل من تعقيبات إضافية حول املوضوع؟ تفضل السيد النائب.
النائب السيد عالل العمراوي:
شكرا السيدة الرئيسة،

النائب السيد عبد احلق الشفيق:

أان يف نفس املوضوع نثري االنتباه لواحد املسجد يف مدينة فاس مت
اإلغالق دايلو هاد واحد  4أشهر ،وكان مهدد ابإلهنيار هو

السيد الوزير ،تتوفر الوزارة عسلى وعاء عقاري حمفظ وغري حمفظ،

مسجد الصحراء يف مدينة فاس وحلد الساعة ما زال ما انطسلقت
األشغال دايل اإلصالح دايلو ،والناس كينتظروا فوقاش عاواتين
يتمكنوا من الصالة فيه ،شكرا السيدة الرئيسة.

أال ترون السيد الوزير ابش ختسلقو شراكات مع اخلواص من أجل
مشاريع سكنية أو مشاريع ذات طبيعة إنتاجية؟ السيد الوزير ،لقد
أوفدمت جلنة من أجل حتقيق يف األراضي غري احملفظة مبدخل الدار

السيدة رئيسة اجللسة:

البيضاء كيسلومرت  ،2عمالة مقاطعة عني الشق وهاد األراضي لقد
طاهلا السطو والتزوير ،فما هو املآل دايل هاد األراضي؟ واش ألننا
رأيت أن اجلماعة السلي هي عندها احليازة والتصرف وأنتم عندكم
املسلك العام ،فاحليازة والتصرف لقد تنازلت عسليه اجلماعة وأن

تعقيب آخر؟ تفضسلوا السيد الوزير.
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احملافظ حفظ مسلكيات دون الرجوع إىل شواهد إدارية العامسلية؟

مزورين الذي أرادوا هنب هاد األراضي دايل األحباس استغسلوا

فما هي اإلسرتاتيجية السلي أخدمتوها؟ ألن هادي  91هكتار
السيد الوزير ،الغالف املايل دايهلا  121مسليار و 121مسليار،
السيد الوزير ،حتطها عسلى فم امليت يتبسم ،شكرا.

مسلكية الغية سبق أن أتسس عسليها سكوك عقارية يف 1194
و 1141وأهنم القانون دايل العقار 1119كيقول الشاري عندو
حسن النية ،السيد الوزير احملرتم ،الشاري يكون عنده حسن نية
مسلي تتكون املسلكية صحيحة أو مسلكية غري مستعمسلة يف الربعينات

السيدة رئيسة اجللسة:

ويف الثالثينات ،السيد الوزير ،العصاابت مت هلا التزوير أهنا راها
اليوم يف السجن والشاري له حسن نية أنه مت الرتخيص له فهاد
األراضي دايل األحباس عسلما رجعت إىل اجلرائد الرمسية لسلسكوك

تفضل السيد الوزير ،السيد الوزير ،تفضسلوا لسلجوا .
السيد أمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
ال امليت ما غاديش تردو  121مسليار ،شوف ،السيد النائب

العقارية اجملاورة ألراضي األحباس فوجدت أن كسلها حينما خسلقت
وحينما أتسست هاد السكوك العقارية كسلها تشهد أبهنا هي
أراضي األحباس ،السيد الوزير ،احليازة والتصرف اوالد حدو منذ
اخلمسينات تيديروا التبوريدة واليوم أن كنديروا التبوريدة مبهرجان

الستثمار الوقف هو أن النمط السلي عندان اآلن .فيما يتعسلق
ابألراضي السلي تفضسلتو ونبهتو الوزارة ،راه كاين واحد املسطرة ابش
يتحققوا إذا كان هناك فعال ،يعين ،واثئق من غري الشهود ومن
غري القضية دايل الوسائل السلي وصسلنا هلا حلد اآلن تثبت مسلكية

مسو األمري ،موالي احلسن ،حفظه هللا ،وهذا املهرجان الثاين ما
عندهومش احليازة والتصرف ،السيد الوزير ،من  1182عندان
عقود دايل الكرى أن الناس دايل هجامجة اوالد حدو كيكريوا

احملرتم شكرا لكم ،كاين  8داألسئسلة 8 ،املواضيع؛ املوضوع األول
قضية الشراكات هذا ما عندان غري الشراكات اآلن ،يعين ،الشراكة
مرحب هبا وعشرات الشراكات ،يعين ،كتوقع مع اخلواص

هاد األراضي هذه لألحباس هاهي عقود دايل الكرا هي عقود
إذن السيد الوزير لنا حجج واحنا هاد األراضي هاد األراضي
حمتاجة هلا الدولة يف املشاريع اليوم عمالة عني الشق فيها  2آالف
سكن صفيحي ،عمالة عني الشق فيها خصها الشغل والتوجه

هاد امسو ،والتقادم ما كاينش ضد األوقاف ،ات واحد وخا يسجل
وال يدير كدا ،ايال عندان احلجج راه غادي نسرتدوها ،لذلك غري
كون مطمئن .شكرا.

صاحب اجلاللة ،يف جماال االستثمار أنه هو كيحاول سيدان ،هللا
ينصره ،يدعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة 91 ،هكتار ،السيد
الوزير ،راه يف حاجة الدولة إليها واحنا عارفني نيتكم حسنة السيد
الوزير وتعاونتوا معنا مشكورين وبغيناكم تكمل ابش..

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا ،تفضل السيد النائب لسلتعقيب.
النائب السيد عبد احلق الشفيق:

السيدة رئيسة اجللسة:

السيد الوزير احملرتم ،أنين ،من أجل مصسلحة البالد وابلتوجيهات
ومن أجل اخلطا املسلكي ،مضامني اخلطا املسلكي ،يف افتتاح
الدورة التشريعية ،قمت بتعاون مع الوزارة من أجل إبراز حقيقة
األراضي اليت طاهلا السطو يف هاد املنطقة ،وتعرضت لشكاايت

هل من تعقيب إضايف حول املوضوع؟ تفضل السيد النائب.

كيدية وحتريض مواقع إلكرتونية من أجل إسكايت اليت ألن هادو
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النائب السيد يوسف آيت احلاج حلسن:

السيدة رئيسة اجللسة:

السيد الوزير ،املناسبة شرط ابش نثري اإلنتباه دايلكم لواحد
املقاطعة يف مراكش السلي أغسلب األراضي دايهلا عبارة عن يعين

تفضسلو السيد الوزير كمسلتوا ،تفضسلوا السيد النائب ،ال ،نقطة
نظام ،طسلب نقطة نظام ،ماشي تعقيب إضايف ،تفضل السيد
النائب.

أراضي حبوس هاد املنطقة تعيش واحد املستوى داهلشاشة يعين
ال يقاس ما فيها مدارس فيها إعدادية وحدة فيها اثنوية بسلكاد
خرجات وفيها دور صفيح فيها دواور ،نطسلب منكم السيد الوزير

النائب السيد عدي بوعرفة (نقطة نظام):
أان فقد بغيت نبه السيد الوزير هو أجا عن التعقيب ومل جيب
عن السؤال احملوري دايل النقاش ،خاصوا جياو النائب احملرتم.

إعمال املرونة يف إبرام شراكات مع القطاعات املعنية لرتحيل
ومقاطعة النخيل أقول مبراكش أعيد أهنا بغات منكم ابش شوية
داملرونة ابش إن شاء هللا تبىن مدارس وتبىن إعدادايت السلي اوالدان
تيتعرضوا حلوادث السري وتيقطعوا املقاطعة وكذلك الدواور السلي
بغاوا الرتحيل ،وشكرا.

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا.
السيد أمحد التوفيق ،وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا ،هل من تعقيب إضايف آخر؟ ال تعقيب ،تفضسلوا السيد
الوزير.

..األسئسلة كسلها فيها عدة أسئسلة ما بقيش كنعرف عالش
غنجوا  ،إذن يكون السؤال ،يكون موحد بعض التعقيبات
تكون موحدة مع السؤال ،امسح يل غري فكرين ابلسؤال دايلكم.

السيد أمحد التوفيق ،وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:

السيدة رئيسة اجللسة:

مبدئيا يعين شرعيا وقانونيا األوقاف تعوض أو تعاوض وال تعطي

السيد الوزير إيال مسحتوا ،السيد الوزير مازال عندوا الوقت ،وهذا
قطاع عزيز ،إيال مسحتوا السيد الوزير مازال عندوا الوقت وهذا

ألن السلي كيتعطى هو املنتوج السلي كيجي من الرأمسال ،ولكن
املرونة السلي حتدثوا عسليها السيد النائب كاينة وعدد دايل األمثسلة
ميكن نعطيكم مع القطاعات احلكومية ،غري هاديك املسألة دايل
أن بعض الناس استوطنوا عسلى األراضي دايل األحباس كنديروا

وقطاع عزيز عسلى قسلو املغاربة فغادي نشوفوا اإلمكانية ،شكرا،
إذن هذا آخر سؤال يف هاد اجلسلسة السيد الوزير ،تفضل السيد
الوزير إيال مسحتوا نساعدوا السيد الوزير جياو .

املرونة عسلى أساس يعاود يستوطنوا يف جهة أخرى وهاديك املنطقة
ابخلصوص راه فيها هاد اإلشكال يعين كنبينوا املرونة يف احلدود
السلي كيسمح هبا القانون يعين السلي كتسمح هبا ما نضيعو شي
احلقوق دايل األوقاف ،شكرا.

السيد أمحد التوفيق ،وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:
أان ظنيت أبنين جاوبت السيد النائب عسلى احلالة العامة وعسلى
احلالة اخلاصة دايل الدار البيضاء ،لذلك ما مهسلتوا شي هنائيا،
قسلت لو راحنا معاك كيخصنا الواثئق السلي كاينة نتوصسلوا هبا فهاد
احملاولة السلي كنديروا أنه فعال هاديك أراضي ،واملسألة دايل القضاء
ماشي مسألة بني عشية ،لذلك ات حد ما يفرتي عسليك وال يفرتي
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السيد أمحد التوفيق ،وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:

عسلينا ،أان ظنيت أنين جاوبتوا ماشي مهسلتوا ،غنبقاو عاواتين دال
يف أمور أخرى هذا كتعزز الكالم دايلو األول ،شكرا.

السيد النائب احملرتم هاد السنة حبال السنة املاضية ،نفس الظروف
السلي مشاو فيها احلجاج ،احلج شنو هو ،ما هو احلج ،احلج هو

السيدة رئيسة اجللسة:

 9أو  4داحلوايج الناس تيمشيوا كيحرموا ،ويطوفوا ويسعاو ،السلي
وصسلناهم لتما وكنا عطيناهم الدروس ،وطسلعوا لعرفة ونزلوا منها،
هاد الشي كسلو وقع مبعىن مجيع الناس أداو املناسك دايل احلج،

شكرا السيد الوزير ،آخر سؤال فهاد احلصة املوجهة لقطاع الشؤون
اإلسالمية واألوقاف حول معامالت بعض احلجاج املغاربة أثناء
أتديتهم ملناسك احلج هلذه السنة لسلسيدات والسادة النوا
احملرتمني عن الفريق احلركي.

كاين جزئيات هاد العام ،مسألة بسيطة كتوقع دائما  18دايل
الناس يف قضية املاكال ،أو كذا كذا هاديك مسألة راه جاوبت
عسليها عدة مرات ،لكن هاد املرة هادي املسألة إيال كربانها وبقات
كتدور وابخلصوص يف هاد املؤسسة املوقرة راه قسلت أبنه تضر

النائب السيد حممد حلموش:
شكرا السيدة الرئيسة،

احلج وتضر ،ماشي بيا أان ،احنا ما كتنافسش ،ما كتبيع ما
كتشري ،ولكن واجبها أهنا تدي الناس أيديو احلج ،واحلج هو
هذا ماشي شي حاجة أخرى ،إذا تبعنا القيل وقال غادي نوليو

السيدات والسادة النواب احملرتمني،
السيد الوزير من فضسلك ،الوقت هللا خيسليك.
السيدة رئيسة اجللسة:

ندورو حول احلج واحد املسألة السلي ما صحيحاش مبعىن أان يف
نظري  %11من هاد الشي السلي كيتقال عسلى احلج غري صحيح.

احنا ضابطني الوقتla regie ،ضبطوا الوقت لسلسيد النائب،
إيال مسحتوا ساعدوا األخ يطرح السؤال ،تفضل السيد النائب.

السيدة رئيسة اجللسة:

النائب السيد حممد حلموش:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب.

شكرا السيدة الرئيسة،

النائب السيد حممد حلموش:

ذكما قسلت السيد الوزير كتعرفوا أبن هاد السنة هادي احلجاج
السلي مشاوا معكم ابش أيديوا مناسك دايهلم عاانو جمموعة دايل
املشاكل ،السيد الوزير بغينا تنوران وتنور الرأي العام عسلى احلقيقة؟
وشكرا.

أظن أبن اجلوا دايلكم بكل صراحة أان غنطرح عسليك سؤال
واش داك الشي السلي شفتو راضي عسليه كمغريب ،واملغاربة السلي
عاانو مت هاديك املشاكل ،ألن داك الشي السلي شفنا كل صراحة
تيظهر يل حىت مغريب ما كيشرفو وال عاجبوا داك الشي ،واحنا
كنعرفوا أبن جاللة املسلك ،تيسهر عسلى هاد القطاع ،وعسلى هاد

السيدة رئيسة اجللسة:

احلجاج ابش كيمشيو ،وعانوا الناس وابتوا يف املراحيض وتشردوا،
ال هذا صحيح أ السيد الوزير ،هادو عائالت دايلنا قالوهم لينا،
ومشاو السيد الوزير تنصت يل هللا خيسليك ،ليس لكم احلق السيد
الوزير..

شكرا ،تفضسلوا السيد الوزير.
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السيدة رئيسة اجللسة:

يف احلقيقة مرة أخرى تعود العالقة بني املؤسسات الدستورية إىل
التساؤل ،ال أظن أننا يف هذه املؤسسة الربملانية نسمح ملؤسسة
احلكومة احملرتمة أهنا هتيمن عسلى كل شي ،عسلى األقل نسمعوا
لسلنائب الربملاين احملرتم يتكسلم واحلكومة عندها احلق ابش ترد كما
تشاء يف إطار اإلحرتام املتبادل بني املؤسسات ،يف إطار التعاون

إيال امسحيت هللا خيسليك ،عندكم فرصة جتاوبوا السيد الوزير غري
هبدوء ،السيد النائب هللا خيسليك إيال امسحتوا الرائسة كتدبر
املوقف ،عندكم الكسلمة عربو عسلى الراي دايلكم يف التعقيب،
السيد الوزير إيال امسحيت ،غادي ختسليه يكمل هللا جيازيك خبري،
إيال ما متفقش معاه ،لك الفرصة أنك جتاوبو ابلطريقة السلي

وإحرتاما ملا هو مكتو يف النظام الداخسلي هلاد املؤسسة ،وشكرا
السيدة الرئيسة.

تناسبك ،شكرا .امسح يل نقطة نظام .باليت هللا خيسليك .ساعدوان،
جياو  ،يكمل املداخسلة دايلو ،هللا جيازيك خبري عطيه نقطة نظام،
تفضل السيد النائب.

شكرا ،نقطة نظام ،تعقيب إضايف ،تفضل.

النائب السيد حممد حلموش:

النائب السيد نور الدين اهلروشي:

هللا خيسليك عطيوين الوقت ،السيد الوزير ،هاد الشي هذا حنا ما
كنتزايدوش بعضيتنا احنا كمغاربة ،احنا كنقولوا أبن هاد الشي
هذا املغر كسلو شافوا وما كيشرفناش بكل صراحة ،ملا له من أمهية

شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة رئيسة اجللسة:

السيد الوزير ،احنا احلجاج كنعيطوهلم ضيوف الرمحان أ السيد
الوزير ،راه كاين مشاكل كيبقى لنا راه مشاكل دايل النقل،
مشاكل د النقل احلافالت راه قدام ،كاين مشاكل دايل األكل
السيد الوزير راه كاين ماشي ما كاينش ،ما ميكنشهم نتغاضاو يف
هاد الشي هذا راه كل عام نفس املشكل السلي كنطيحو فيه هاد

هلاد القطاع ،أكيد أن الناس مشاوا أداو املناسك دايهلم ،ولكن
أمشن ظروف ،أمشن ظروف دوزاو هاد املناسك ،وحنا كنرجعوا أبن
كنسلقاوا الناس السلي مشاوا مثال مع الوكاالت اخلاصة عالش ما
عاانوش ،عالش ما لقاوش هاد املشاكل ،واش الناس السلي مشاو

العام السلي فات كنطيحو فيه هاد العام هذا ،لكن راه بزاف يعين
كنسألوك عسلى هاد الشي هذا ،وشكرا.

ما خسلصوش فسلوسهم ،هاد الناس هادو ما أداوش ،هاد التبخيس
دايل هاد اإلدارات العمومية حىت لني غنبقاو فيها ،إيال مشينا
لسلتعسليم ،كيخصنا منشيو ضروري لسلمدارس اخلصوصية ،الصحة

السيدة رئيسة اجللسة:

خاصنا منشيو لكسلينيك ،هاد القطاع حىت هو نفس الشيء ،هاد
الشيء هادا بزاف أ السيد الوزير.

شكرا ،تعقيب إضايف آخر التجمع الدستوري.
النائب السيد عباس الومغاري:

السيدة رئيسة اجللسة:

ال أبس أن نعرتف أن أطر الوزارة فشسلو يف تدبري هذا املسلف دايل

شكرا ،تفضسلوا السيد الوزير ،نقطة نظام تفضل.

احلجاج املغاربة وهلذا أصبح ضروراي إحداث وكالة وطنية تعىن
بشؤون احلجاج املغاربة وال أبس أن تكون حتت وصاية وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية.

النائب السيد حممد احلجرية (نقطة نظام):
شكرا السيدة الرئيسة،
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السيدة رئيسة اجللسة:

السيدة رئيسة اجللسة:

تعقيب إضايف آخر ،تفضسلو السيد الوزير لكم الكسلمة ،شكرا إذن
السيد الوزير ال رد له ،شكرا عسلى مسامهتكم يف هذه اجلسلسة ومنر

شكرا السيد الوزير عسلى تفهمكم ،ومنر إىل القطاع املوايل الشغل
واإلدماج املهين ،مرحبا السيد الوزير ،السؤال األول حول حماربة

إىل قطاع ،السيد الوزير عندكم الوقت إيال بغيتو جتاوبو السادة
النوا كينتظرو منكم بعض الردود إيال امسحتو ييه دااب هو السيد
الوزير إيال تراجعتو ابن لك أبنك بغييت جتاو مرحبا ،تفضل نعم
أ سيدي تفضل.

تشغيل األطفال لسلسيدات والسادة النوا عن فريق األصالة
واملعاصرة تفضل األخت ،السيد النائب ،تفضسلي السيدة النائبة
عن فريق األصالة واملعاصرة لوضع السؤال حول حماربة تشغيل
األطفال ،شكرا عسلى مساعدة السيدة النائبة عسلى وضع السؤال،
تفضسلي السيدة النائبة كسلهم كيسمعو لك تفضسلي.

السيد أمحد التوفيق ،وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية:

النائبة السيدة زهور الوهايب:

أوال بعد هاد النوع ما عمرو هادي  14عام ما عمرو وقع يل إال

نسائسلكم السيد الوزير عن سياستكم يف جمال حماربة تشغيل
األطفال؟ وشكرا.

من بعد ما امسعت أن حجاج ابتو يف املرحاض وعرفت هداك
الفيديو شكون صاوبو وإمىت تصاو ماشي هاد السنة ،فقط
فاش رديت ،ومث داك الشي السلي بغيت نقول عسلى احلج راين قسلتو،
إيال غادي نعيشو مع القيل والقال واحد املسألة كتعسلق ابحلج،

السيدة رئيسة اجللسة:
تفضل السيد الوزير.

راه هو هداك ،إيال كاين احلقائق راه بيناها يف واحد يعين البياانت
نشرانها يف وكالة املغر العريب ،إيال كاين شي حاجة أخرى،
واش غادي نبقى يعين أان نشارك يف واحد العمسلية دايل تصحيح
ما صحيحش؟ آش هذا مث قضية املقارنة بني الوكاالت واحلج

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:
شكرا عسلى طرح هاد السؤال ،الوزارة أعدت برانجما لسلفرتة املمتدة
من سنة  8114إىل سنة  8181لتحقيق مخسة أهداف

والتنظيم دايل أمسو كنظن بال ما خصناش نديرو أوال بعدا نفس
الظروف السلي كتدور فيها الوكاالت السلي كتدير فيها الوزارة التنظيم
دايهلا ،نفس الشيء ،خاص شي حد جيي حىت هو يتكسلف شوف

اسرتاتيجية تقوم عسلى تقوية اإلطار القانوين حلماية األطفال وتعزيز
فعاليته ،وضع منظومة ترابية مندجمة حلماية األطفال وكذا معايري
لسلهياكل واخلدمات واملمارسات ،إشاعة القيم واملعايري االجتماعية

أان كنسعى يعين األمل داييل هو هاد املسألة د احلج ،أما لو كانت
قضية أخرى أان نسمع هبا ما شائو من النقد ،املسألة الغرية داييل
عسليها ماشي عسلى قضية وزارة األوقاف ،الوكالة وال غريها هاديك
مسألة ما كرتجع شي لنا حنا ،هاد التدبري دايل الشأن ومث ماذا

احلامسلة لسلطفل واالرتقاء به ،وضع منظومات معسلوماتية موثوق هبا
مث منظومة منتظمة وفعسلية لسلتتبع والتقييم؛ البعد الثاين اجلانب
التشريعي أصدرت احلكومة القانون رقم  11.18بتحديد شروط
الشغل والتشغيل املتعسلقة ابلعامالت والعمال املنزليني والذي مينع

سيزيد ،حتراو هللا يبارك فيكم يف ما وقع يف احلج ،ونزولو املسألة
دايل العواطف واملسألة دايل القيل والقال يف احلج ألن حج.

مبدئيا تشغيل األطفال دون  12سنة ابإلضافة املراسيم التطبيقية
دايلو ،مشروع القانون أيضا  84.19بتحديد العالقات بني
املشغسلني واألجراء وشروط الشغل والتشغيل يف القطاعات اليت
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تتميز بطابع تقسليدي صرف وهو يف إطار املصادقة ،عسلى املستوى

تعاودو فيه النظر كحكومة ألنه الوقت طويل ويتم فعال استغالل

امليداين كنتعامسلو مع اجلمعيات دايل اجملتمع املدين وخصنا أغسلفة
مالية ابش نتعاونو مع اجلمعيات السلي كتشتغل يف انتشال األطفال
من السلي كيشتغسلو ،شكرا.

جمموعة دايل األطفال ،اليوم من هاد املنرب السيد الوزير والوقت
ال يسمح أانشد اإلعالم أانشد السينيمائيني املسرحيني أانشد
اجلميع حكومة وجمتمع مدين واجلميع أهنم يكون واحد التحفيز
األوضاع اخلطرية السلي كتصيب األطفال دايلنا واحلمد هلل واحد

السيدة رئيسة اجللسة:

الفئة السلي حنا منا فسلتو من هاد تشغيل األطفال تشغيل األطفال
هو أي جمتمع يشغل األطفال هو جمتمع فيه خسلل أي جمتمع
يسمح بتشغيل وابستغالل األطفال سواء العمل داخل املنازل أو

شكرا السيد الوزير ،تفضسلي السيدة النائبة لسلتعقيب.
النائبة السيدة زهور الوهايب:

العمل يف العامل القروي ،يف الفالحة هذا كامل انتهاكات كبرية
حلقوق الطفل.

شكرا السيد الرئيسة،
السيد الوزير ،فعال كدولة وقعنا وصادقنا عسلى االتفاقية دايل

السيدة رئيسة اجللسة:

حقوق الطفل ،لكن كمشرعني وأنتم كحكومة حنا مطالبني اليوم
مبالءمة هاد التشريعات الداخسلية مع القوانني الدولية ،اليوم السيد
الوزير أي تشغيل لألطفال هومحايتهم من احلقوق األساسية دايل
التعسليم ،الصحة واحلقوق االجتماعية من لعب ومن مرح ومن

شكرا ،تعقيب إضايف حول تشغيل األطفال ،ال تعقيب تفضسلوا
السيد الوزير.
السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

حتمل املسؤولية دايل إعالة أنفسهم وإعالة أسرهم اهلشة ،اليوم
السيد الوزير أغسلب األطفال السلي كيشتغسلو هم أطفال ماجني من
اهلشاشة ماجني من الفقر ماجني من التفكك األسري نتيجة

ال غري بغيت السيدة النائبة والسادة النوا يعرفوا أبننا احنا يف
التشريع املغريب أخذان ابألحوط وأخذان ابألكمل ،ألن منظمة
العمل الدولية تبيح العمل فوق  14سنة ،غري ابش نكونوا
مفامهني ،ولكن حنا مشينا ملا هو أكمل وقرران أنه يف مدة دايل

الزواج املبكر والسلي ابملناسبة السيد الوزير احنا أنتم كحكومة
مسلزمني بتعديل املادة  81من مدونة األسرة السلي كتسمح القاضي
بتزويج القاصرات ،هاد الزواج املبكر زواج القاصرات هو السلي
كيعطينا هاد االنتهاكات اخلطرية واجلسيمة يف حق األطفال السلي

 2سنوات غادي مننعو التشغيل دايل  12احنا كنمشيو مع
التطور دايل بالدان والتطور دايل املعطيات االجتماعية ،وهلذا
قانوننا وتشريعنا يف املستوى والعمل فيه هذا مرتبط أبعراف وتقاليد
خاصنا نشتغسلو مجيعا مبا يف ذلكم السادة النوا واجملتمع ابش

كيشتغسلو كنبداو ابالعتداءات اجلسدية االعتداءات االغتصاابت
االعتداءات النفسية هادي كسلها السيد الوزير هذا واقع أرقامنا
الرمسية تؤكد هاد األمور هادي كسلها أنتم كحكومة اليوم السيد

نطورو هاد اإلدراك دايل أنه كيخصنا نسمحو األطفال ابش
يدرسو وابش ما يتشغسلوش يف الوقت واحنا كنديرو كما قسلت مع
اجملتمع.

وزير والقانون السلي حتدثو عسليه فيه جمموعة من االنتهاكات السلي
احنا كربملانيني وكفريق عرضنا عسليها جمموعة من املؤاخذات ،هداك
اإلجراء السلي درانه السلي تيمتد إىل حدود  8189السلي كيسمح
بتشغيل األطفال من 11 ،14عام هذا خاصكم السيد الوزير
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السيدة رئيسة اجللسة:

حتديث وتوسيع شبكات الوكاالت ،ومهنيتها وفق املعايري الدولية،
اإلعرتاف الدويل خبربة الوكالة ،ما تنساش أن اليوم نرأس يف شخص
املدير العام شبكات الوكالة الدولية وهذا اعرتاف أبنه هاذ الوكالة
راه كتدير شي حاجة ،اخلدمات اليت تستجيب لتطسلعات
املرتفقني ،وضع نظام من أهدافه بطبيعة احلال كاين جوانب دايل

شكرا السيد الوزير ،السؤال املوايل يف نفس القطاع حول أداء
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات لسلسيدات والسادة
النوا احملرتمني عن فريق العدالة العدالة والتنمية ،تفضل السيد
النائب.

النقص ،كاين نقص يف املوارد البشرية ،كاين نقص يف التغطية
الرتابية ،ولكن يف املستقبل دران واحد املخطط تنموي لسلوكالة
خالل أشغال الدورة الثانية يهدف إىل مهننة الوساطة وتنميتها

النائب السيد احلسني حريش:
شكرا السيدة الرئيسة،

والرتكيز عسلى اجلودة ،حنن مدركون لنقاط القوة ونقاط الضعف
وسنعمل عسلى تطويرها ،شكرا.

السيد الوزير احملرتم ،يف ظل تزايد الطسلب عسلى التشغيل وارتفاع
معدالت البطالة خصوصا يف صفوف الشبا أصبح تقييم األداء
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات أمرا ضروراي ومسلحا،
الواقع السيد الوزير أن هنالك تراجع حىت عسلى مستوى اخلدمات

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،التعقيب تفضل السيد النائب.

اليت كانت مكاتب التشغيل تقدمها ،هذا التقدير دايلنا السيد
الوزير ،أن هناك خسلل ما يف هذه الوكالة ،فما هو تقييم وزارتكم؟
مث ما هي ،هل هناك رؤية إلصالح هذه الوكالة؟ وشكرا.

النائب السيد حممد بوشنيف:
شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة رئيسة اجللسة:

السيد الوزير احملرتم ،بداية أشكر احلكومة جلعسلها موضوع التشغيل
أحد أولوايهتا الكربى ،وعسلى جمهودها اإلستثماري اإلستثنائي،

رد السيد الوزير.

وعسلى دعمها لإلستثمار ،وعسلى الدعم الذي توجهه لسلوكالة الوطنية
إلنعاش التشغيل والكفاءات ،السيد الوزير تعسلن الوكالة سنواي عن
نتائجها ،وبطبيعة احلال هاذ النتائج كتبني عسلى حسا الوكالة
جناحها يف املهام املسندة إليها ،لكن السيد الوزير اجلزء الفارغ من

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:
بطبيعة احلال األعمال البشرية واملؤسساتية كسلها يعين ليست
كامسلة ،مبا يف ذلك عمل الربملان ،وعمل الوزارة ،وعمل احلكومة
وعمل مجيع املؤسسات ،وهلذا حنن نقيم ،قيمنا عمل الوكالة ،وهذا
التقييم يتم يف إطار خربة خارجية مكنت من حتديد نقط القوة

الكأس خيفي جمموعة من اإلختالالت ،عسلى مستوى برانمج
إدماج ،يسجل طول مدة التكوين من أجل اإلدماج يف سوق
الشغل ،قد ميتد من سنتني إىل مخس سنوات ،مع تعويضات أو

والضعف ،ونقارهنا كذلك مع املهام املوكولة إليها يف ظل ،ولكن
يف عالقة ابملوارد املالية والبشرية املرصودة هلا ،بطبيعة احلال كان
واحد الدراسة دايل عمسلية دايل التدقيق وكاين املفتشية العامة
دايل وزارة املالية دارت واحد الدراسة كذلك وعندان النتائج دايهلا

نسميها أجور متدنية ،أحياان أقل من احلد األدىن لألجر ،مث
كذلك عسلى مستوى املنح املخولة لسلمكونني يتحول إىل ريع
بسبب غيا جودة التكوين وعدم تقومي مضمون هذا التكوين،
وهنا هاذ الدعم هذا كيخسلق لينا مشاكل مع طسلبة مدارس

فيها النقط دايل القوة والنقط دايل الضعف ،النقط دايل القوة
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الصحية ،وعموما وضعية احلماية االجتماعية هلؤالء األجراء
واملتقاعدون يف هذه القضااي نسائسلكم اليوم؟ شكرا.

املهندسني ،منني غيجي يف التدريب كاين عندان إشكال ،مث
كذلك السيد الوزير كاين احتكار التكوين من طرف بعض
الشركات حسب اجملسلس األعسلى لسلحساابت ،تقريبا  2/1دايل
هاذ الدعم هذا كيمشي جلهات معينة ،مث ضعف تتبع وتقييم
التكوين سواء من حيث مضمونه أو من حيث أثره عسلى املكونني،

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا ،تفضسلوا السيد الوزير.
السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

مث كذلك عسلى مستوى التشغيل الذايت نسجل ضعف أفكار
املشاريع..

شكرا السيد النائب ،الشركة دايل السامري كانت تؤمن أجراءها
بواسطة عقد أتمني مع شركة أتمني يف القطاع اخلاص ،نظرا لألزمة
اليت عرفتها هذه الشركة مل تتوصل مصاحل الصندوق الوطين

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا السيد النائب ،تعقيب إضايف حول املوضوع ،ال تعقيب،
تفضسلو السيد الوزير.

لسلضمان اإلجتماعي بشهادة التأمني اليت تفيد استمرارية الشركة
السامري يف توفري التغطية الصحية األساسية ،وعسليه وتطبيقا
ملقتضيات القانون  42.11مبثابة مدونة التغطية الصحية

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:
احنا عندان يف الربانمج احلكومي ،واحد النقطة السلي هي تقييم
الربامج النشيطة لسلتشغيل ،حنا شغالني تنديرو هاذ التقييم ،وبعد
أسبوعني غادي يدار واحد اليوم دراسي حول التكوين والتشغيل
الذي دعا إليه جاللة املسلك ،واحنااي يف إطار اإلعداد هلاذ اليوم

األساسية فإن هذه الشركة أصبحت خاضعة لنظام التأمني
اإلجباري عن املرض الذي يقوم بتدبريه لسلصندوق الوطين لسلضمان
اإلجتماعي ،والذي يشمل عسلى حد سواء أجراء ومتقاعدي شركة
السامري ،إذن مراعاة هلذه الوضعية مت إبرام إتفاق بتاري -19

هذا ،دران ورشة حضرهتا فعاليات متعددة وأخضعنا كل الربامج
النشيطة لسلتقييم والتحسليل وسنقدم نتائج هذا التقييم بعناصره
اإلجيابية السسلبية يف اليوم الدراسي إن شاءهللا.

 8111-11بني الصندوق الوطين لسلضمان اإلجتماعي ومصفي
الشركة يرمي إىل حتديد جدولة مديونية الشركة اجتاه الصندوق
الوطين لسلضمان اإلجتماعي ،الذي خيول عسلى أساسه استفادة

السيدة رئيسة اجللسة:

أجراء شركة السامري من التغطية الصحية اإلجبارية ،وعسليه فإن
أجراء ومتقاعدي شركة السامري يستفيدون من التاري السالف
ذكره من التغطية الصحية املدبّرة من طرف الصندوق الوطين
لسلضمان اإلجتماعي.

شكرا السيد الوزير ،السؤال املوايل عن التغطية الصحية لألجراء
واملتقاعدين بشركة السامري ،لسلسيدات والسادة النوا احملرتمني
من الفريق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية تفضل السيد النائب.

السيدة رئيسة اجللسة:

النائب السيد عمر عباسي:

شكرا السيد الوزير ،التعقيب السيد النائب.

السيد الوزير ،بعد التحوالت اليت عرفتها شركة السامري ،يعاين
األجراء ومتقاعدو هاذ الشركة من بعض املشاكل املرتبطة ابلتغطية
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النائب السيد عمر عباسي:

السيدة رئيسة اجللسة:

شكرا السيد الوزير عسلى هاذ التوضيحات املهمة ،ولكن يف احلقيقة
يف الفريق اإلستقاليل نعترب أبنه املشكل أعمق ولرمبا أنه احلل

تفضل السيد الوزير.
السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

األساسي لسلمعضسلة اليت يعاين منها السلي خسلفتها األزمة دايل
السامري يعين أساسا هو إعادة اإلنتاج هو يعين تشغيل املصفاة
من جديد ،وهو بشكل أساسي ومركزي أنه هاذ املشكل يعكس

أوال البد أن نعتز ابلعمل الذي يقوم به الصندوق الوطين لسلضمان
اإلجتماعي ،ألنه مؤسسة من املؤسسات الكربى اليت تؤمن واحد
اجلانب من احلماية االجتماعية ،ابلنسبة لسلسؤال دايلكم الصندوق

أحد مناذج فشل يعين اخلوصصة يف بالدان ،خصوصا أنه احلكومة
مقبسلة عسلى يعين اخلوصصة من جديد السيد الوزير ،عندان 121
مستخدم  1411متقاعد اليوم رغم التوضيحات اليت تفضسلتم هبا
ولكن وضعيتهم اإلجتماعية مع كامل األسف تشكل أحد النتائج

قام مبجموعة من اإلجراءات والتدابري هتدف إىل تشجيع املقاولة
ابلوفاء ابلتزاماهتا اإلجتماعية ،من لذلك أوال توسيع شبكة وكالة
الصندوق الوطين لسلضمان اإلجتماعي ،حيث انتقسلت من 42
وكالة سنة  8112إىل ما يزيد عن  111وكالة سنة ،8112
كما مت إحداث  11وكاالت متنقسلة وخسلق أكشاك القر
ومكاتب اإلتصال ،حتسني دايل اجلودة دايل اخلدمات من خالل
استخدام التقنيات دايل التواصل احلديثة يف التصريح ابألجور إىل

املباشرة هلذه األزمة السلي عندها جتسليات اقتصادية ،ولكن أيضا
عندها جتسلي اجتماعي ،شكرا.
السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا السيد النائب ،تعقيب إضايف؟ ال تعقيب ،السيد الوزير.

غري ذلك ،قام الصندوق إبصالح هيكسلي جلهاز التفتيش واملراقبة
هبدف جعسله أكثر فعالية ومهنية حبيث أصبح يعين أصبح
التخطيط واملهمات يتم عسلى الصعيد املركزي ،اعتمادا عسلى
جمموعة من املعطيات العسلمية والدراسات القطاعية اليت تتم بتعاون

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:
ملا ّوالت شركة التصفية قضائية إرتفعت يد احلكومة عن هذا
املوضوع ،إذن ال ميكن لسلحكومة أن تديل بدلوها ألنه كنتظرو.

مع التمثيسليات دايل خمتسلف القطاعات ،النتيجة ترتب عسلى ذلك
انتقال املصرح هبم من  1.22مسليون سنة  8112إىل  9مسليون
و 921ألف سنة  ،8111بسلغت نسبة حبيث بسلغت نسبة التغطية

السيدة رئيسة اجللسة:
سؤال أخر يتعسلق بتهر املقاوالت من تسجيل مستخدميها يف

الصحية  %24سنة  8111مقابل يعين  %49سنة 8112
مما انعكس إجيابيا عسلى توازانته املالية ،بطبيعة احلال الصندوق
كيصطدم ببعض العراقيل ،وأحياان يعين املفتشني دايلو كيتعرضو
لبعض اإلعتداءات مما يقتضي أن حنصن املفتشني دايل الصندوق،

صندوق الضمان اإلجتماعي ،لسلسيدات والسادة النوا احملرتمني
عن فريق العدالة والتنمية تفضل السيد النائب.
النائب السيد عبد هللا موسى:
شكرا السيدة الرئيسة،

وهلذا ينبغي أن تعينوان عسلى أن ندخل ضمن القانون دايل الضمان
اإلجتماعي ما يؤمن هؤالء املفتشني وحنن سنعرض عسليكم
مقرتحات يف املوضوع.

هتر بعض الشركات واملقاوالت املغربية من
السيد الوزير ،عن ّ
تسجيل مستخدميها يف صندوق الضمان اإلجتماعي نسائسلكم؟
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السيدة رئيسة اجللسة:

ما يبقاش عندان اإلشكال السلي مطروح دائما ،املسألة األخرية هو
أن النقاابت أو املنظمات املهنية خاصها تعاون فهاذ اإلجتاه ابش
تدير التوعية والتأطري والتحسيس دايل اجلميع أوال دايل األجراء
ابش يعرفو دورهم وواجباهتم.

شكرا السيد الوزير عسلى احرتام الوقت ،تعقيب السيد النائب.
النائب السيد عبد اجمليد آيت العديلة:
شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة رئيسة اجللسة:

السيد الوزير أوال نثمن هذه اجملهودات السلي قام هبا الصندوق،
ولكن نبغيو نذكركم أبنه الزال القطاع أو قطاعات دايل الشغل
كتعرف هاذ اإلشكال دايل عدم تسجيل األجراء ف la

شكرا السيد النائب ،تعقيب إضايف حول املوضوع ،تفضسلو السيد
الوزير الرد إيال كان شي حاجة.
السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

 CNSSوابألخص قطاع دايل البناء البالد السيد الوزير ،عسلى
سبيل املثال وهاذ القطاع هو األكثر عرضة إىل عدم التصريح
وعدم التسجيل دايل األجراء دايولو ،وكنعرفو أنه كيعرف واحد
العدد كثري دايل حوادث الشغل ،ولذلك التهر دايل بعض

ال ،أان أرحب هباذ.
السيدة رئيسة اجللسة:
5الثواين

املقاوالت من عدم تسجيل دايل األجراء فهاذ القطاع أو يف
قطاعات أخرى ،هذا كيساهم يف افرتفاع دايل نسبة الفقر
واهلشاشة ،وبغيناكم السيد الوزير ابش تقويو جلنة دايل التفتيش

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:
املوضوع دايل املناظرة والذي اليوم الدراسي ،غري اليوم الدراسي
راه كايف ،احملاضرة بزاف ابلنسبة..

أوال دايل تفتيش املفتشني ،مث املراقبني دايل الصندوق ،ابش يوليو
عندهم واحد القوة أهنم يباشرو املهام دايهلم ،وتكون عندهم عسلى
األقل احملاضر تعمت وأن الصفة الضبطية ،ابش ميكن الش واحد
املتابعة دقيقة ،وبغينا نقرتحو عسليكم فواحد بعض اإلجراءات

السيدة رئيسة اجللسة:
انتهى الوقت مع األسف السيد الوزير ،إذن السؤال اخلامس يف
هذا القطاع عن استفحال العمل اهلش السيدات والسادة النوا
احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة ،تفضل السيد النائب.

السيد الوزير ،أوال كيخص واحد املناظرة وطنية حول هاذ املوضوع
دايل التفتيش ،دايل املراقبة ،ابش رخرجو بتوصيات ألن الناس
دايل امليدان كيطالبوكم ابلقيام هباذ املناظرة وابغني يعطيوكم
مقرتحات ،اثنيا بغيناكم تسامهو يف التخفيض دايل املسامهة دايل

النائب السيد عدي بوعرفة:
السيد الوزير احملرتم ،بعد استفحال العمل اهلش ،ما هي اسرتاتيجية
احلكومة لضمان احلقوق ،احلد األدىن حلقوق العمال وعامالت
القطاع الغري املهيكل؟ وشكرا.

السلي كيسامهو يف التصريح أو التسجيل ،ألن ابش تشجعوهم أو
حتفزوهم ،وهذا من شأنه أنه غادي يعطي واحد التوسيع دايل
القضية دايل األجراء السلي كيتم التصريح هبم ،وكيتم التسجيل

السيدة رئيسة اجللسة:

دايهلم ،وإال راه غادي نبقاو دائما يف نفس النسبة السلي دائما كل
سنة كنتكسلمو عسليها دايل مازال خاصنا نزيدو حنسنو العدد ابش

السيد الوزير تفضسلوا.
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السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

السيدة رئيسة اجللسة:

احلقوق دايل القطاع املهيكل خصو يتهيكلc'est trés ،
simpleوهادي مسألة ال ترتبط فقط بوزارة الشغل ،ولكن

شكرا ،تعقيب السيد النائب.
النائب السيد عدي بوعرفة:

ترتبط ابملنظومة اإلقتصادية واإلجتماعية ،ويظهر يل أحد املداخل
دايل اهليكسلة وهو ودايل مقاومة اهلشاشة هو تعميم التغطية
اإلجتماعية ،وهلذا الغيا دايل التغطية االجتماعية هو أحد

شكرا السيد الوزير ،السيد الوزير ،أوال ،أنت الوزير وابلتايل احنا
يف الربملان نراقب احلكومة والعمل عسلى تقييم السياسات العمومية
فيما خيص القضية دايل الشغل والتشغيل ،ولكن كذلك كنت

املظاهر دايل اهلشاشة ،وابلتايل فالنسبة لنا احنا كاين واحد العمل
اليوم كي ّدار السلي ميكن هو نظام احلماية اإلجتماعية لسلمهنيني
والعمال املستقسلني واألشخاص غري األجراء ،هلذا غادي ميكن من
االرخراط دايل هاد الفئات غري املنظمة ،يعين ،حوايل  2دايل

نقابيا وكنت مناضال نقابيا كبريا وكنت تناضل كذلك من أجل
حتقيق احلق وحتسني كذلك الوضعية دايل الناس السلي مها يف
الوضعية دايل اهلشاشة ،هلذا أقول هناك بعض القطاعات ،وأخص
ابلذكر مثال اإلنعاش الوطين ،السيد الوزير ،هل يعقل أن اإلنعاش
الوطين كيشتغسلوا يف الصحة ويف التعسليم جمموعة دايل القطاعات،
 44ألف حالة ،أان ما كنهضرش عسلى الريع السلي كاين يف جمموعة
دايل األسر املغربية السلي كتعيش يف اإلنعاش الوطين مبجموعة دايل

املسليون السلي غادي يستافدوا من احلماية االجتماعية ،وحوايل ما
يقار  11داملسليون من األهايل دايهلم ،مما سيمكن احلماية
اإلجتماعية من الوصول إىل حوايل  %11من الساكنة ،كاين
أيضا تعزيز وتوسيع املراقبة لسلمؤسسات ،وبطبيعة احلال ،خص
النقاابت يعاونوان هباد املناسبة ،النقاابت يبداو يصيفطو لنا تقارير
اليت تشري إىل أنه بعض املصرحني ال يصرحون ،فإذن هذا عمل
كيمكن تديرو النقاابت ويف احلوار االجتماعي جبدان هاد القضية

البطاقات ،كنهظر عسلى املوظفني السلي كيشتغسلوا يف الصحة ويف
التعسليم وجمموعة دايل القطاعات أخرى 8 ،االحتماالت واردة،
منها أوال ،نشكر جاللة املسلك ،الذي تدخل لدى وزير الداخسلية
مسلي كان حمند العنصر ،ابش نديرو هلم التغطية الصحية "الرميد"

معهم ،إذن يف التوسيع دايل املراقبة دايل املؤسسات اخلاضعة
لسلتشريع اإلجتماعي ،وهلذا احنا يف إطار الربانمج الوطين دايل
التفتيش دران هاد االستهداف ،وهلذا نستهدف هذه الوكاالت أو

وهذا مكسب أساسي ،هادو انس ما عندمهش احلد األدىن
لألجر ،وما عندمهش التقاعد ،وابلتايل هل يعقل يشتغل اإلنسان
يف القطاع دايل الصحة ويف املالية وما يكونش عندو تقاعد،

هذ املقاوالت اهلشة ،من ذلك مثال وكالة التشغيل اخلصوصية،
مقاوالت يف املؤقت ،شركات التعاقد ابلباطن ،شركات احلراسة،
وشركات النداء ،وهلذا راقبنا حوايل  8141مقاولة خالل 8111
تشغل حوايل  149ألف كذا أجري ،ومت تسجيل حوايل 112

ويؤدي جمموعة دايل املهام السلي كيأدي جمموعة دايل املوظفني،
 8داالحتماالت واردة ،اي إما وضع قانون أساسي منظم هلاد
الفئة ،واي إما إدماجها كذلك داخل اإلدارة السلي كيشتغسلوا فيها،
ومسلي كنهضرو عسلى هاد املوضوع كذلك ،وانت تعرف جيدا

و 91مالحظة ،واعطيناكم يف السلجنة تفاصيل مدققة عن هذا
العمل السلي كي ّدار ،بطبيعة احلال ،هاد القضية هو خص واحد
شوية دايل املواطنة ،املقاولة املواطنة والنقابة املواطنة والعامل
املواطن ،خصنا كسلنا نتعاونو ،ألن اهلشاشة موجودة بفعل..

السيد الوزير polycliniques 19 ،دايل  CNSSو19
مصحة دايل  CNSSتشتغل خارج القانون ،ماشي قانونية،
وبدون ضوابط ،هل عجزت احلكومة عسلى تسوية الوضعية دايل
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السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

 19مصحة؟ كيف يشتغل جمموعة دايل اإلخوان ودايل األخوات
يف ديك املصحات ويف الظروف؟ كما أنه ال بد من تشغيل كذلك
دايل الرتسيم دايل الناس السلي كيشتغسلوا بعقد دايل  4أشهر ،من
بعد  4أشهر و 4أشهر أنه ما كاينش احلق دايل الصندوق الوطين
لسلضمان اإلجتماعي ،أمتىن صادقا ،السيد الوزير انت نقايب ،أن
تعاجل جمموعة دايل اإلختالالت اليت تعرفها جيدا ،وشكرا.

يف هاذ السؤال السلي طرحتيو فيما يتعسلق ابهلشاشة يف بعض
املقاوالت ما يسمى مبقاوالت الباطن ،أان كنت جاوبت وقسلت
أبنه غادي نراجعو املرسوم دايل تفويت الصفقات العمومية،
وغادي نعاودو نراجعو دفرت التحمالت وأان شخصيا يف الوزارة
درت دفرت التحمالت السلي ممنوع يكون فيه شي واحد السلي هو

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا عسلى احرتام الوقت ،تعقيب إضايف حول املوضوع ،تفضل
السيد النائب.

كيتشغل بال حقوق ،كاين منوذج جترييب ميكن أن يعمم وهلذا
املدخل وهو بطبيعة احلال ما تنساوش أبنه كاينة إشكاليات ،كاينة
صعوابت ،ولكن رغم ذلك احنااي مسلتزمني يف إطار مع منظمة
العمل الدولية ابش حنرتموا املقتضيات دايل العمل الالئق ،احنا

شكرا السيدة الرئيسة،

دولة حترتم االتزامات دايهلا وسنشتغل صحيح أنه هناك إشكاالت
وهناك صعوابت ولكن إذا شتغسلنا مجيعا فإننا سنصل إن شاء هللا
إىل النتيجة املرجوة.

النائب السيد عبد العزيز العايض:
شكرا السيد الوزير عسلى اجلوا دايلكم ،وأان ال أقول استفحال،
يعين ،هاد العمل اهلش ،ولكن الوجود دايلو ،وخصنا السيد الوزير

السيدة رئيسة اجللسة:

حناربوه ،وأان غادي نشري فقط لواحد النقطة هي العمال دايل
شركات املناولة خاصة احلراسة والنظافة والبستنة ،هاذو داب واحد
اجملموعة دايل العمال تنعرفوهم كامسلني األجرة الشهرية دايهلم ما

شكرا ،نواصل بسؤال حول معضسلة البطالة لسلسيدات والسادة
النوا احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية ،تفضل
السيد النائب.

تتوصسلش أحياان لسلحد األدىن لألجرة ،اثنيا :العقدة تتجدد كل
سنة أو كل  4شهور أحياان ،واثلثا كاين مشكل دايل التصريح
لدى يعين الصندوق الوطين لسلضمان اإلجتماعي ،هذا
إشكال ألنه ذاك الشي تيتكرر ،وكذلك الشركات يف ح ّد ذاهتا

النائب السيد حممد بودس:
شكرا السيد الوزير ،تالحظون بدون شك املستوى املهول الذي
بسلغته معضسلة البطالة يف السنوات األخرية ،خصوصا يف املناطق
النائية واحلدودية وأسطّر عسلى احلدود واملناطق النائية ،فهل
احلكومة واعية مبخاطر هذه املعضسلة اجملتمعية؟ وهل من تدابري
صارمة لسلحد منها؟ شكرا.

السيد الوزير تيخصها ختاذ بعني االعتبار حبيث خصنا جنددو ذيك
دفرت التحمالت ابش تتعمل هاذ الشركة ،وشكرا.
السيدة رئيسة اجللسة:

السيدة رئيسة اجللسة:

شكرا ،تفضل السيد الوزير.

تفضسلوا السيد الوزير.
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السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

الشغل الذي يضمنه ودستور  ،8111تعددت الربامج
واإلسرتاتيجيات واملخططات احلكومية ومعدالت البطالة تزداد
ارتفاعا ومعدالت البطالة تزداد ارتفاعا...

أوال تنشكركم ألنكم مسيتم البطالة معضسلة مبعىن أهنا ماشي ساهسلة،
مبا أهنا قضية وطنية وقضية دولية وحصيسلة تراكم لسياسات عمومية

السيدة رئيسة اجللسة:

يف التعسليم والتكوين ،وحصيسلة وصول ،كما قال جاللة املسلك،
النموذج التنموي دايلنا إىل منتهاه ،ألن مسلي تتكسلّم عسلى فكيك
كتكسلّم عسلى املناطق النائية السلي ما وصالهتاش اإلستثمارات

شكرا السيد النائب ،امسح يل الوقت ،تعقيب إضايف حول
املوضوع ،تفضل السيد النائب.

بطريقة متوازنة ،هاذ الشي هذا كسلو اآلن هو موطن مراجعة ،رغم
ذلك كتالحظ أبنه هذه السنة إن شاء هللا ويف السنوات القادمة
كنتمنّاو كاين واحد الرتاجع نسيب يف نسبة البطالة حسب التقارير
السلي كاينة ،وبذلت هذه احلكومة بذلت جمهودا استثنائيا إلحداث

النائب السيد عبد اللطيف الزعيم:
شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير ،البطالة يف املغر هي مشكل قائم واستمر مع

املناصب يعين عدد املناصب اليت مت إحداثها غري مسبوق خالل
يعين سنتني ،وأعتقد أنه أيضا الربامج النشيطة أحدثت هذه املرة
هذه السنة حوايل  188ألف منصب دايل الشغل ،ولكن رغم

احلكومة األوىل واحلكومة الثانية دايل هادي  1سنني والّ  2سنني،
والوزارة دايلكم فشسلت فشال ذريعا ابش تواكب إحداث والتعريف
بفرص الشغل ،الوكالة الوطنية لسلتشغيل وإنعاش الشغل ما تتقومش
ابلدور دايهلا ،والسلي غايبة غيا كبري عسلى املناطق السلي فيها

عمر
ذلك إيال ما درانش مستوايت متقدمة دايل التنمية راه ّ
وخا نديرو الربامج النشيطة ،وهلذا كيخصنا
البطالة ما غنواجهوه ّ
نشتغسلوا جمموعني ابش نوصسلو هلاذ النتيجة إن شاء هللا.

الشغل ،مسلي كنمشيو ألحياء الصناعية ما كنسلقاوش الوكالة ،هنا
فني كاين الشغل وخصها تدير وساطة ما بني املشغل وطالب
التشغيل ،كذلك الوزارة دايلكم خصها تقوم ابلربجمة دايل التكوين

السيدة رئيسة اجللسة:

يف احلوايج السلي كيمكن هلم يشغسلو ،هنا مسلي كنقولو  %11دايل
البطالة هادي واحد األرقام السلي خصنا نعاودو فيها هذا ألن
العائالت أكثر من النصف يف املغر راهم ما خدامينش واملغاربة
عارفني هاد الشي ،وشكرا.

شكرا ،تعقيب السيد النائب.
النائب السيد حممد بودس:
شكرا السيد الوزير ،يف احلقيقة هاذ املناصب دايل الشغل السلي
كتحدث غري كتحدث يف واحد احملور السلي هو معروف طنجة -
قنيطرة -الدار البيضاء فني كاين املناطق الصناعية احلرةّ ،أما ابقي
املغر ذاك الشي إال الشيء القسليل ،ولذلك السيد الوزير تفشي

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل من تعقيب إضايف آخر ،ال تعقيب ،منر
لسؤال آخر ،أه ،تفضسلوا ،تفضسلوا.

البطالة بشكل يدعو لسلقسلق ،حبيث ال ختسلو أي أسرة من عاطل
فأكثر ،أخذت البطالة منحى خطريا عندما مست خرجيي
اجلامعات واملعاهد العسليا ومعاهد التكوين املهين يف غيا أي
تدابري حقيقية لوقف هذا النزيف وضمان حق الشبا املغاربة يف

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:
امسح يل السيد النائب احملرتم ،الوكالة ما كتمشيش لسلمناطق
الصناعية ،ألن الناس خدامني ،آش غادي متشي تدير متة؟ الوكالة
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السيدة رئيسة اجللسة:

امسح يل ،الوكالة كتشمشي الباليص السلي ما كيقدروش يوصسلو
لسلوكالة ،وهلذا احنا عندان  les unités mobilesالالزم،
وكنمشيو دااب دايرين برانمج ابش منشيو نقربو من املواطنني ونقربو
اخلدمات ،الوكالة ما كتشغسلش ،الوكالة كتدير الوساطة فقط ،أما
التشغيل كيديرو االقتصاد ،التشغيل كيديرو التعسليم املقاد ،واحنا

تفضل السيد الوزير.
السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:
استهداف الشبا يف العامل القروي هو يقوم عسلى أساس مقاربة
حكومية مندجمة ،كاين بزاف دايل الربامج ،منها املخططات
الفالحية اجلهوية اهلادفة إىل خسلق الثروة وفرص الشغل ومكافحة

عندان برامج دايل املالءمة أو ما يسمى ابلتكوين املؤهل ،وعندان
جمموعة دايل الربانمج كنديروها مع  ،Renaultكنديروها مع
الشركات ،ابش ما نذكرش الشركات ،كنوجدو بزاف دايل

الفقر ،عندان املبادرة الوطنية لسلتنمية البشرية ،وهاد اجليل الثالث
غادي خيصص ،اي اله كنت يف الصباح يف اجتماع ،غادي
خيصص واحد اجلزء كبري من التوجهات دايلو إىل استهداف

املهندسني أو الناس السلي ما كانوش مهندسني كنقربوهم ابش
يكونوا يقدروا خيدموا مع الشركات ،وعندان عمل وعندان نتائج
وكينكن نعطيك من اآلن األرقام السلي عندان ،وعندان برامج قريبة
مع السلوجيستيك وكذا السلي غادي أيهسلو واحد اجملموعة دايل الناس

الشبا دايل العامل القروي ،وخاصة يف إطار التعسليم ،األطر دايل
التعسليم األويل ،عندان كاين العمل السلي كتدير الوكالة السلي كتقوم
ابلتوجيه دايل عروض العمل ،السلي كتقوم حبمالت إعالنية من
أجل استفادة ساكنة العامل القروي ،عندان أيضا ما يسمى ابلبعد

حوايل  2آالف واحد السلي غيندمج يف سوق الشغل ،الوكالة
تشتغل ،صحيح أن الوكالة لوحدها كتدير غري الربامج النشيطة،
أما وزارتنا هي وزارة اإلدماج املهين وليست وزارة التشغيل ،أما

الرتايب ،احنا كنشتغسلوا يف إطار البعد الرتايب دايل الربانمج الوطين
لسلتشغيل ،واجلهات كما كتعرفو كيعطيها القانون التنظيمي
اختصاصات ذاتية واختصاصات مشرتكة واحنا خدامني مع
اجلهات ابش نفعسلوا هاد االقتصاد الذاتية واإلختصاصات

الشغل فهو العمل ،فهو عالقة العمل ،فهو قانون العمل ،فهو
مناخ العمل ،وهلذا مسلي نتكسلمو عسلى شي حاجة نتكسلمو وكنعرفوا
أشنا هي املهام دايل الوزارات واشنا هو اجلوا دايل
اإلشكاليات.

املشرتكة ،ودران واحد اجملموعة دايل السلقاءات اجلهوية وغادي
نوصسلوا إن شاء هللا التفاقيات فهاد اجملال ،وبطبيعة احلال عندان
برامج يف إطار التعاون الدويل منها مثال راين قسلت هاد املسألة يف

السيد رئيسة اجللسة:
شكرا ،سؤال آخر عن مقاربة احلكومة ،عن املقاربة احلكومية يف
جمال التشغيل واستهداف الشبا العاطل ابلعامل القروي لسلسيدات
والسادة النوا
السيدة النائبة.

السؤال أمسيتوا وهو الربانمج دايل  pejوهو برانمج كيستهدف
الشبا يف العامل القروي واشتغل بتازة واتوانت وصفرو ودااب
غنمشيوا لبين مالل وغادي نعمموه إن شاء هللا عسلى سائر اجلهات
وكاين عندان ..الوكاالت املتحركة السلي كتمشي كتقر ..

احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري ،تفضسلي

النائبة السيدة وفاء البقايل:

السيدة رئيسة اجللسة:

نسائسلكم السيد الوزير عن املقاربة احلكومية يف جمال التشغيل
واستهداف الشبا العاطل يف العامل القروي؟

شكرا السيد الوزير ،تفضسلي السيدة النائبة لسلتعقيب.
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النائبة السيدة وفاء البقايل:

السيدة رئيسة اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،وطبعا حنن نثمن أي جمهود يرمي إىل إنعاش
الشغل ،ابعتبار هذا األخري الضامن لكرامة اإلنسان ،غري أن ما

تفضسلوا السيد الوزير.
السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

جاء يف عرضكم يبقى يف نظر املواطن كالم مستهسلك ال يعكس
الواقع املعاش ،كاين واحد التصاعد يف معدل البطالة ،تفشي
اجلرمية ،اهلجرة حنو املدن ،كذلك احتجاجات يف خمتسلف اجلهات

أوال السيدة النائبة احملرتمة يف العامل اليوم ما كاينش شي عمل قار
مع تطور منظمة العمل الدولية غتدير الربانمج أمسيتو الدورة 112
دايهلا عسلى مستقبل العمل ،مبعىن أنه اليوم العمل يف تغيري مستمر،

خسلفية معظم منها الفقر والبطالة كسلها ،السيد الوزير ،ظواهر
تفاقمت يف السنوات األخرية ولن ننسى الطريقة املأساوية اليت
تويف هبا الشا املكفوف ببناية وزارة التنمية اإلجتماعية واملساواة
واألسرة والتضامن ،خصنا نكونوا واضحني السيد الوزير مع أنفسنا
خصنا كفاءات عالية لتدبري املرحسلة واحلد من هذه املعضسلة.

وابلتايل حنن ينبغي أن نتغري ونتأهل لكي نكون مستعدين لكي
ننتقل من عمل إىل آخر حبسب التطور دايل التكنولوجيا .أما
ابلنسبة لربانمج إدماج السلي طرحتوا فيه السؤال دايلكم الدراسة
التقييمية لسلربانمج دلت عسلى جمموعة من املؤشرات اإلجيابية وإن

السيدة رئيسة اجللسة:

كانت نسلخصها فيما يسلي أكثر من  %41املستفيدين مت إدماجهم

تعقيب إضايف حول املوضوع؟ ال تعقيب ،تفضسلوا السيد الوزير،

بصفة هنائية عند استيفاء العقد و 14.2بعد حوايل  18شهر

السيد الوزير عندك شي انتهى الوقت ،إذن ما كاينش الوقت،
فايت الوقت  SECONDE 2إذن آخر سؤال يف هاد
القطاع هو سؤال عن هشاشة الشغل لسلسيدات والسادة النوا
احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية ،تفضسلي السيدة النائبة.

من استيفاء العقد ،منهم  % 49حصسلوا عسلى عقد غري حمدد
املدة ،إذن الربانمج انجح ،مسار مهين تصاعدي لسلمستفيدين،
استقرار يف العمل أو اإلنتقال منه من وضعية بطالة أو عدم النشاط
أو التدريب إىل وضعية عمل حيث بسلغ معدل اإلدماج حوايل

النائبة السيدة إشراق البويسفي:

 18 ،%12شهرا يف املتوسط بعد هناية التدريب ،مسامهة مهمة

شكرا السيدة الرئيسة،

لسلربانمج يف تسلبية حاجيات املقاوالت من املوارد البشرية% 84 ،

السيد الوزير احملرتم ،تفيد اإلحصائيات عسلى أن جل مناصب
الشغل احملدثة اي إما مؤقتة اي إما حتت غطاء برانمج إدماج مما يؤثر

من املشغسلني يعرتفون أن عقد إدماج حافز أساسي لتشغيل عدد
أكرب  %91يرون أن عقد إدماج يساعدهم عسلى استباق

سسلبا عسلى الوضعية اإلجتماعية لألجراء وأيضا عسلى مردودية
املقاولة .لذا نسائسلكم عن التدابري املتخذة خلسلق مناصب شغل
قارة ودائمة وتكون فيها محاية لألجراء ودميومة نشاط املقاولة؟
وشكرا.

حاجياهتم من املوارد البشرية ،كاين املقاوالت السلي كياخذوا ألنه
كاين عقد إدماج كياخذوا املوارد البشرية قبل ما حيتاجوها.
السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،إذن تعقيب السيد النائب.
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النائب السيد أمحد اهليقي:

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

بسم هللا الرمحن الرحيم.

أان بغيت نقول لسلسيد النائب والسادة النوا يف السلجنة إيال
عندكم بغيتوا جنيوا نوريكم العمل السلي تدار يف إطار السلجنة الوزارية

شكرا السيد الوزير،

لسلتشكيل والسلجن املتفرعة عنها وكل ما تتصورون من أفكار
ومقرتحات كسلها موجودة وحنن نشتغل عسلى تفعيسلها حبسب
اإلمكان ألنه ليس دائما أفكار جيدة جتد طريقها إىل امليدان،
شكرا.

هاد النوع من التشغيل السلي يسمى برانمج إدماج نعتربه حل ال
يقضي عسلى معضسلة البطالة اليت تعاين منها شرحية واسعة
وابخلصوص الشبا حامسلي الشهادات العسليا ،إضافة إىل غري
احلاصسلني عسلى الشهادات إضافة إىل املشتغسلني أو املشغسلني ال
يعمسلون يف ظروف مرحية ،وما يعانيه سوق الشغل جيعل الطسلب
عسليه ضعيفا يف صفوف أصحا الشهادات تصل نسبة العاطسلني
من حامسلي الشهادات إىل  %84و %92من غري املكونة.

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،منر لقطاع آخر يتعسلق األمر ابلرتبية الوطنية
والتكوين املهين والتعسليم العايل والبحث العسلمي مرحبا ابلسيد
كاتب الدولة مرحبا ،السؤال األول حول وضعية األحياء اجلامعية
لسلسيدات والسادة النوا احملرتمني عن اجملموعة النيابية لسلتقدم
واإلشرتاكية ،تفضل السيد النائب.

السيد الوزير ،قضية التشغيل وخسلق مناصب شغل قارة حتتاج إىل
بذل جهود كبرية إلجياد حسلول هلا ألن القطاعات اليت تستقطب
اليد العامسلة الصناعية والفالحة واخلدمات تعاين من اهلشاشة ،هلذا
نقرتح السيد الوزير:

النائب السيد رشيد محوين:
شكرا السيدة الرئيسة،

أوال :العمل عسلى استثمار يف صناعات قوية بذل اإلستثمار يفقطاعات غري ذات مردودية كبرية مثل الفالحة والعقار واخلدمات؛

السيد كاتب الدولة احملرتم ،نسائسلكم اليوم حول وضعية األحياء
اجلامعية وضعف الطاقة اإلستيعابية لألحياء اجلامعية وحرمان عدد
كبري من الطسلبة من اإلستفادة وخصوصا من األقاليم النائية وعسلى
سبيل املثال إقسليم بوملان؟ شكرا.

اثنيا :خسلق أحياء صناعية جلسلب املستثمرين كبار مع تسهيلاملساطر اإلدارية؛
اثلثا :وأخريا إعادة النظر يف املنظومة التعسليمية أي ربط التعسليمبسوق الشغل وحتويسله من مناهج نظرية وتطبيق عمسلي مبا يتواكب
مع العمل ،وشكرا.

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا ،تفضل السيد كاتب الدولة.

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا السيد النائب ،تعقيب إضايف حول املوضوع؟ ال تعقيب،
إذن وهبذا نكون قد استوفينا مجيع األسئسلة ابلنسبة هلذا القطاع آه
بغييت جتاو ؟ تفضل تفضل جاو عفوا.
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وهذا كيحيسلنا كذلك ابش نطرحو كذلك اشنو هو الدور دايل

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

القطاع اخلاص؟ خاص الوزارة تشوف تعقد شراكات مع القطاع
ودعم من أجل التغسلب عسلى هاد ضعف الطاقة
اخلاص ّ
االستيعابية ،موضوع كذلك كيحيسلنا عسلى املنح اجلامعية ألن عندو
ارتباط ،التعامل دايل املنح اجلامعية ،السلي شد املنحة هو السلي

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

شكرا السيد النائب احملرتم عسلى طرحكم هذا السؤال ،السلي هو
مناسبة ابش نتحدثوا عسلى أهم اجملهودات اليت بذلت حلد الساعة
من أجل جتويد اخلدمات اإلجتماعية لفائدة الطسلبة وخاصة يف ما

كيستفد من احلي ،ميكن يكون توازن السلي استافد من املنحة يقدر
خيسلي لطالب آخر يستفد من احلي ،ونشوفو معايري أخرى من
أجل التجويد .كذلك كيحسو هاد املناطق ،خصوصا إقسليم

يتعسلق ابألحياء اجلامعية ،يف بعض األرقام ابش نسبوا األمور لعدد
دايل الطسلبات املعرب عنها من طرف الطسلبة سنواي هي يف حدود
 91ألف تقريبا طسلب سنواي كنستاطعوا نسلبيوا منها حلد الساعة ما

بوملان ،أبن كاين بعض املناطق عممتوا فيها املنحة ،وهاد اقسليم
بوملان ما تعممت فيه املنحة ،رغم اجملهود السلي درتو السيد كاتب
الدولة ،درتو جمهود كبري ،ولكن نسلتمسو منكم من أجل توفري هلاد
الطسلبة الشروط عسلى األقل شروط يعين السلي ميكن لو يستمرو يف

يقر من  % 41-42من عدد الطسلبات حبيث أنه كنتوفروا اآلن
عسلى حوايل  18ألف سرير بزايدة  %81مقارنة مع السنة املاضية
تعرض عسليكم طبعا القانون دايل املالية احلايل ،وراه شفتو فيه أنه
احلكومة رصدت حوايل  211دايل املسليون درهم من أجل الرفع

الدراسة دايهلم وتعميم املنحة إيال ما قدرتوش تعمموا الطاقة
اإلستيعابية ابلنسبة لسلحي ،عسلى األقل يتم تعميم املنحة من أجل،
يعين ،يغطيو شوية دايل التكاليف ،فهاد املسار ،مع العسلم أن هاد

من الطاقة اإلستيعابية لألحياء اجلامعية ،وطبعا هناك برجمة متزامنة
من  8111حىت ل 8181حلوايل  11حي اجلامعي ومسلحقة
جامعية جديدة ،هذا ابإلضافة إىل اجملهودات املبذولة عسلى مستوى
جتويد اخلدمات واملراقبة داخل األحياء اجلامعية ،وشكرا.

األقاليم كتبعد أكثر من  411كسلم أو  921عسلى املراكز اجلامعية،
وهلذا كاين واحد احليف ابلنسبة هلاد املناطق ،كنتمىن تداركو
السيد الوزير ،وشكرا لكم.

السيدة رئيسة اجللسة:

السيدة رئيسة اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،التعقيب ،تفضل السيد النائب.

شكرا لسلسيد النائب ،تعقيب إضايف حاول موضوع؟ ال تعقيب،
إذن ،سؤال آخر عن الوضعية الراهنة ،إيال مسحتو ،السيد الوزير،
تفضسلوا.

النائب السيد رشيد محوين:
شكرا السيدة الرئيسة،

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

شكرا السيد كاتب الدولة عسلى اإلجابة دايلكم عسلى السؤال،
وكذلك ال بد ما نثمنو اجملهود السلي كتقومو به ،السلي قامت به
احلكومة السابقة وهاد احلكومة يف هاد اجملال ورفع الطاقة

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف
ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

االستيعابية ،هذا ما ميكن لناش نّكروه ،ولكن ما زال عدد كبري
من الطسلبة السلي كيعاين السيد الوزير خصوصا يف هاد املناطق،

ال غري ابلنسبة ل ،..ما دام تكسلمتوا عسلى القطاع اخلاص ،السيد
النائب احملرتم ،نعطيكم واحد هاد الرقم القطاع اخلاص اآلن يساهم
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حبوايل  12.111سرير ،واحنا فاحتني مبادرات أمام كل

مقتضيات الدستور ومع كذلك اخلطب املسلكية السامية ،اليت

املستثمرين السلي ميكن هلم يستثمرو يف القطاع اخلاص ،السلي هي
عمسلية ابلنسبة لنا مهمة جدا ،فيما يتعسلق هباد التوازن ما بني
األحياء اجلامعية واملنح اجلامعية ،راه املناطق مصنفة لثالثة ،كاين
املدن السلي هي فيها  %111حبال لسلي قسليت ،حبال واحد جمموعة
من املناطق النائية جدا..

دعت إىل ضرورة إحالل هاد السلغة الوطنية مكانتها الالزمة،
وغادي نعطيك بعض األرقام ،طبعا ،يف سنة  8119مباشرة
شرعنا مع املعهد املسلكي لسلثقافة األمازيغية يف بسلورة تصور شامل،
ابملدرسني ،املدرسني وكذلك الكتب
ألن األمر ال يتعسلق فقط ّ

املدرسية ،التكوين دايل األساتذة إىل آخره ،هذا واحد املشروع
متكامل هاذ املشروع مكنا ابش نكونو حوايل  12.111أستاذ
وأستاذة السلي من الناطقي ابلسلغة األمازيغية لسلتكفل هباته املادة ،مث

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا ،صايف ،ابقية ثواين ،أعتذر ،إذن ،منر لسؤال آخر ،سؤال
عن الوضعية الراهنة لتدريس السلغة األمازيغية لسلسيدات والسادة
النوا احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة ،تفضسلي السيدة
النائبة.

كذلك ،مت إنتاج الكتب املدرسية ابملستوايت التسع بتعاون مع
املعهد املسلكي أيضا ،كما مت إنتاج العديد من احلوامل البيداغوجية
واملعاجم من طرف خرباء املعهد وتنظيم دورات تكوينية لسلمشتغسلني
يف القطاع ،عدد التالميذ اآلن السلي كيستافدو من تدريس هاذ

شكرا السيدة الرئيسة،

املادة هو حوايل  411.111تسلميذ وتسلميذة يف التعسليم اإلبتدائي،
بعد إحداث املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين تعسلمون أنه
أحدثت شعبة متخصصة لتكوين أساتذة يف السلغة األمازيغية ،يف

النائبة السيدة فاطمة سعدي:
السيد كاتب الدولة احملرتم ،كشفت حصيسلة التعسليم وتدريس السلغة
األمازيغية عن احنسار وتراجع كبري ،وابلشكل الذي يعاكس حىت
تنفيذ وتفعيل املقتضى الدستوري املؤطر لرتسيمه ،فهل هذا ميكن

الربانمج دايل مدرس املستقبل السلي شرف عسليها السيد رئيس
احلكومة والسلي غادي نكونو فيه حوايل 811.111مدرس
مستقبال ،كاين املادة دايل السلغة األمازيغية عند األساتذة كما
تعسلمني ،كذلك حاولنا ما أمكن أننا نستجابو لسلحاجيات ،نتوقع

أن نعتربوه السيد الوزير حمض صدفة ،أم اختيار أم هو جزء مما
تعرفه املدرسة العمومية من تعثر؟

احلاجيات املستقبسلية حلوايل  2111أستاذ وأستاذة ابش ميكن لينا
منشيو يف اجتاه التعميم ،ولكن من املؤكد عسلى أنه صدور القانون
دايل األمازيغية غادي يعطي دفعة قوية جدا هلاته السلغة الوطنية
حىت حتتل مكانتها الالزمة ،وشكرا.

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا ،تفضسلوا السيد كاتب الدولة.
السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

السيدة رئيسة اجللسة:

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

شكرا السيد الوزير ،تفضسلوا السيدة النائبة التعقيب.

ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،فيما يتعسلق بتفعيل السلغة األمازيغية يف
املؤسسات التعسليمية ،طبعا احنا ما ميكن لنا إال نكونو مع
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النائبة السيدة فاطمة سعدي:

األمازيغية ،يف السلغة األمازيغية ،يف الفرنسية ،يف العربية ..قانون
اإلطار السلي جا..

السيد الوزير ،فعال سأجعل منطسلق تعقييب من تدخسلكم ومن
أجوبتكم ،فعال عرفت هذه التجربة يف حصيسلتها األوىل ،ويف

السيدة رئيسة اجللسة:

بدايتها املشعة عسلى إثر اخلطا املسلكي ،خطا أجدير التارخيي،
وبعد إقرار السلغة حرف تيفيناغ وأتشري عاهل البالد ،عسليه ،كحرف
رمسي معتمد ،فعال ،وإحداث املعهد املسلكي كذلك لسلثقافة

انتهى الوقت السيد كاتب الدولة ،شكرا السيد كاتب الدولة،
سؤال آخر حول محاية املؤسسات التعسليمية وحميطها لسلسيدات
والسادة النوا احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري.

األمازيغية ،فعال عرفت هذه التجربة انطالقة مشعة وحصيسلة
حبمولة ثقيسلة اعتبارا ملا بذله املعهد املسلكي ابلتنسيق مع وزارتكم يف
إطار اإلعداد لسلمؤطرين ،فكان تقريبا  14.111مؤطر يؤطر
 411.111تسلميذ ،و 21مفتشا ،إضافة إىل إجناز واثئق تربوية

النائب السيد كمال العمري:
نسائسلكم السيد كاتب الدولة عن اإلجراءات املتخذة حلماية
املؤسسات التعسليمية وحميطها؟

وديداكتيكية كانت يف شق كبري أجنحت هذه التجربة يف شق
كبري ،إال أن املفارقة العجيبة السيد الوزير هو أن هذه الفرتة كانت
خارج إطار الدسرتة ،واليوم وحاليا وحنن يف زمن اإلعرتاف

السيدة رئيسة اجللسة:
تفضل السيد كاتب الدولة.
السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

الدستوري ،نرى أن هذه احلصيسلة قد عرفت تراجعا كبريا ،بدليل
بعض املؤشرات اليت تستوقفنا وتسائسلكم السيد الوزير هو إيقاف
تكسليف عدد كبري من األساتذة عن تدريس السلغة األمازيغية
ضاربني بذلك حىت اجملهود الذي بذله املعهد املسلكي يف تكوينهم،

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

شكرا السيد النائب احملرتم ،أوال نستغل هاذ املناسبة ابش نتحدث
عسلى اجملهودات اليت تبذهلا احلكومة يف سبيل أتمني حميط
املؤسسات التعسليمية من كل األفعال املشينة واليت ميكن أن تؤثر

وكذلك ضاريبني بذلك املكتسبات اليت كان ينبغي أن ترصد
وحتصن وحتصن ،كذلك..
السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا ،تعقيب إضايف حول تدريس السلغة األمازيغية ،ال تعقيب
تفضسلو السيد الوزير.

عسلى السري العادي لسلدراسة ،وابملناسبة أؤكد عسلى أن هناك تعبئة
شامسلة لسلحكومة وإعطاء أولوية كبرية جدا هلاذ املوضوع نظرا آلاثره
السسلبية مع كامل األسف عسلى املستوى دايل التمدرس ،وأعسلن
أيضا عن عدم التساهل بصفة هنائية مع أي كان ممن يريد أن

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

يسيء إىل حميط املؤسسات التعسليمية ،ويف هذا الشأن أشكر
اإلدارة األمنية اليت تقوم مبجهودات كبرية جدا يف سبيل أتمني
حميط املؤسسات التعسليمية وهناك دورايت دائمة ومشرتكة هلذا

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية
ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

الغرض ،وطبعا العمل دايهلا يرتفع أثناء الذروة أثناء الدخول أثناء
اخلروج أثناء االمتحاانت إىل غري ذلك ،هناك تعبئة شامسلة ولكن

شكرا السيدة النائبة احملرتم ،طبعا هاذ النقص الذي ميكن أن يقع
يف بعض املواد الدراسية ،راه يدبر كما تعسلمني ،ماشي غري يف السلغة
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النائب السيد عدي خزو:

يف تقديري البد وأن نضع األمور يف نصاهبا ونعطيو األرقام ،مثال
عندان  11ألف مؤسسة تعسليمية فهاذ  11ألف مؤسسة تعسليمية
عندان إحصاءات دقيقة جدا سجسلنا فيها أنه شهراي كنسجسلو ما
بني  22و 111حالة عسلى املستوى الوطين ضمن ألف مؤسسة
تعسليمية.

السيد الوزير احملرتم ،حفاظا عسلى سالمة وحرمة املؤسسات
التعسليمية إبقسليم تنغري خاصة ابلعامل القروي نطالبكم تعميم بناء
السور اخلارجي جلميع املؤسسات التعسليمية ،اثنيا حراسة أبوا
املؤسسات التعسليمية ،توفري املرافق الصحية املؤسسات التعسليمية،
تعميم برامج التيسري عسلى العامل القروي بنفس اإلقسليم ،تعميم املنح
عسلى طسلبة إقسليم تنغري ،وشكرا.

السيدة رئيسة اجللسة:
إذن تعقيب تعقينب تعقيب السيد النائب تفضل.

السيدة رئيسة اجللسة:

النائب السيد كمال العمري:

شكرا السيد النائب ،ما بقاش تفضل.

شكرا السيد كاتب الدولة ،إننا إبسم الفريق التجمع الدستوري
نويل أمهيات قصوى ملوضوع احلماية األمنية لسلمؤسسات التعسليمية
ببالدان ،والذي يعد مطسلبا مسلحا جلمعيات آابء وأولياء التالميذ

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

وكذا األساتذة واألطر الرتبوية ،خصوصا بعد تزايد حدة
االعتداءات عسلى التالميذ واملدرسني وترويج املخدرات واألقراص
املهسلوسة أمام أبوا املؤسسات التعسليمية والتحرش ابلتسلميذات
والتحريض عسلى الفساد والسرقة إبستعمال العنف والتهديد

ابلتعليم العايل والبحث العلمي:
غري بغيت نعطي واحد الرقم آخر ألنه إيال قسلنا سجنا 1211
حالة عدد املوقوفني يف التقارير السلي عندان خالل  2أشهر 1219
شخص اليت مت إيقافهم والتعامل معهم طبعا ابلطرق القانونية
الالزمة ،ما عرفت شي هناك جوانب تنظيمية الرصد والتتبع

ابلسالح األبيض ،من أجل كل هاته املعطيات فإننا ندعو إبسم
فريق التجمع الدستوري من خالل هذا املنرب املوقر إىل بذل
جمهودات إضافية قصد تعزيز املنظومة األمنية السلي حلماية احمليطات

اجلانب الرتبوي مهم جدا يف تقديري وخاصة ابلشراكة مع مجعيات
اآلابء ومؤسسات اجملتمع املدين.

املباشرة لسلمؤسسات التعسليمية من خالل التصدي لكل املمارسات
املنافية لسلعمسلية الرتبوية وكذا العمل عسلى تعزيز الدورايت األمنية يف
كل التظاهرات املومسية املنظمة عسلى مستوى املؤسسات ،لضمان
يسليب طموحاهتم.
تعسليم جيد يساير حاجيات املتعسلمني و ّ

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا ،مع األسف ،السؤال املوايل عن تقييم حصيسلة املرحسلة األوىل
من برانمج أتهيل  82ألف منحة حلامسلي شهادة اإلجازة اخلاصة
جلهة طنجة تطوان احلسيمة لسلسيدات والسادة النوا احملرتمني
عن فريق العدالة والتنمية ،تفضل السيد النائب.

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا ،تعقيب إضايف حول املوضوع؟ تفضل.

النائب السيد عبد اللطيف بن يعقوب:
شكرا السيدة الرئيسة،
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املقاوالتية ،الشيء الذي سيمكنهم من الولوج بسهولة إىل سوق
الشغل ألن هاذي هي الكفاايت السلي هي مطسلوبة ،شكرا جزيال.

السيد الوزير ،نسائسلكم عن حصيسلة الشطر األول من برانمج
استكمال أتهيل  82ألف جماز إبدماجهم يف سوق الشغل جبهة
طنجة -تطوان-احلسيمة؟ وشكرا.

السيدة رئيسة اجللسة:

السيدة رئيسة اجللسة:

شكرا السيد كاتب الدولة ،التعقيب تفضسلي السيدة النائبة.

تفضل السيد كاتب الدولة.

النائبة السيدة سعاد بولعيش احلجراوي:

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

شكرا السيدة الرئيسة،

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

السيد الوزير ،نثمن فسلسفة هاذ الربانمج احلكومي اهلادف لتقسليص
البطالة وأكيد جهة طنجة -تطوان -احلسيمة احلمد هلل تعرف
مشاريع تنموية اقتصادية كبرية ،لألسف العدد املخصص هلاذ

ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

شكرا جزيال السيد النائب احملرتم ،أان أوال أريد أن أصحح .بعض
األرقام نتحدث عن  82ألف ،اخلرجيني من هاذ الربانمج حلد
الساعة الفوج األول هو  2111إذن نتحدث عن  2111ما

اجلهة كان جد ضعيف ال يتجاوز  % 1.2من الشطر األول،
ومنها  %1من إقسليم الفحص أجنرة ،ضعف نسبة الولوج لسلشغل
يضعف
حلد اآلن وعدم مواكبة املستفيدين أثناء حبثهم عن الشغل ّ
من قوة هاذ الربانمج ،صحيح أن احلكومة مل تعد ابلتشغيل لكن

كنتكسلموش عسلى  82ألف ،اثنيا هذا برانمج طموح مهم جدا
أقرته احلكومة السابقة برانجمني اثنني الربانمج األول  11آالف
إطار تربوي والربانمج الثاين  82ألف من حامسلي اإلجازة ،كل

من غري املقبول أن تصرف ميزانية من غري أن حنقق اهلدف املنشود،
وكنظن كتافق معااي بكون أن الثقة يف املؤسسات رهينة حبكامة
الربامج وآاثرها عسلى حياة املواطن البسيب؛

ذلك يندرج ضمن اإلهتمامات دايل احلكومة بضرورة استكمال
أتهيل املوجزين وعدم تركهم عرضة لسلبطالة ،ومت استيعا 11
آالف إطار تربوي احلمد هلل بعد مبارايت التعاقد  82ألف اليوم
كنعسلن من هاذ املنرب عسلى أنه مت إعفاؤهم من اإلنتقاء األول

السيد الوزير ،أجدين اليوم مرغمة عسلى اغتنام املناسبة ألحتدث
عن اإلقتصاءمن هاذ الربانمج فرض عسلى شبا إقسليم الفحص

ابلنسبة ملبارايت التعاقد اليت ستنعقد إن شاء هللا يف األسابيع
القسليسلة القادمة ،ابإلضافة إىل أن املواكبة دايهلم ميكن هلا تكون
عن طريق  ANPECألنه الالئحة دايل هاذ  2111موجودة

مل من الوعود واألرقام ،شبا
أجنرة ،القروي مائة ابملائة شبا ّ
اليوم يعيش تناقضات داخل أوراش تنموية كبرية تقابسلها بطالة
وفقروعدم وجود أي برانمج لسلتكوين والتأهيل هبدف اإلدماج،
شبا يسلتمس اليوم منا اإلنصاف بعد فقدانه ملهنه املعيشية من

عند  ANAPECوإبمكاهنم أهنم يتواصسلو مع املقاولة إبمكاهنم
أهنم حيصسلوعسلى اإلمكاانت اليت تتيحها الدولة لبناء املقاوالت
اخلاصة ،كما أن هناك العديد من املبارايت اليت تتطسلب إتقان
السلغات واملهارات احلياتية وهم يتوفرون عسلى هذا ،ألن هاذ التكوين

فالحة وصيدعرب تعويض ابإلدماج داخل هذه األوراش الكبرية،
حىت حيس آباثرها عسلى حياته ومتاشيا مع اخلطاابت املسلكية
السامية ،يف إطار اإلهتمام بشبا العامل القروي ،وشكرا.

طبعا كان فيه %21يف املقاوالتية و %21يف السلغات ويف الثقافة
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السيدة رئيسة اجللسة:

السيدة رئيسة اجللسة:

شكرا السيدة النائبة ،تعقيب إضايف حول املوضوع؟ ال تعقيب،
كاين شوية دايل الوقت مازال السيد الوزير.

تفضل السيدة الوزيرة.
السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

السيد خالد الصمدي ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية

والتنمية االجتماعية:

والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف

شكرا السيدة الرئيسة،

ابلتعليم العايل والبحث العلمي:

طبعا السؤال قصري جدا ،ولكن يستدعي منا أن نطرح السياسة
العمومية املندجمة اليت أطسلقتها احلكومة كامسلة ،خصوصا أن

يف ثوان ،أوال السيدة النائبة احملرتمة املبارة السلي تنظمت لفائدة
هاذو ما كانتش مباراة جهوية هي مباراة وطنية وابلتايل ال جمال
فيها إلقصاء جهة عسلى حسا جهة ،كانت platte forme

املخطط الوطين التنفيذي يؤكد عسلى أن نركز عسلى جمال التمدرس
دايل األشخاص يف وضعية إعاقة ،نؤكد عسلى األنشطة املدرة
لسلدخل ،اإلدماج املهين ،نؤكد كذلك عسلى كل اإلحتياجات اليت
حيتاجها الشخص يف وضعية إعاقة ،طبعا ،ايال عقبتيو فهمت
اشنو بغييت تقصد ابلضبط نقدر جناوبك مباشرة.

مفتوحة ومجيع املوجزين كانوا كيتسجسلوا ونعطيك غري هاذ الرقم
فقط راه  29ألف واحد السلي طسلبو أهنم يستافدو من هاذ الربانمج
يف احملسلية دايلواألوىل هاذي نقطة ،النقطة الثانية هاته احلكومة
قامت بعمسلية تقييم لسلمرحسلة األوىل وعرفت اشنا هي اإلجيابيات
وشنا هي السسلبيات وشنا هي التكوينات السلي ميكن رمبا أكثر
حاجة يف سوق الشغل..

شكرا ،تعقيب السيد النائب.

السيدة رئيسة اجللسة:

النائب السيد عباس الومغاري:

شكرا السيد الوزير عسلى تفاعسلكم يف هذه احلصة ،ومنر إىل احلصة
املوالية مرحبا السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية
اإلجتماعية فيها  9أسئسلة؛ السؤال األول حول تفاقم األوضاع

السيدة الوزيرة احملرتمة ،لن يستطيع أحد أن حيقق أكثر مما أجنزمتوه
من ابإلمكانيات البشرية واملادية املخصصة لقطاع األسرة

السيدة رئيسة اجللسة:

والتضامن ،ألن قضية ذوي اإلحتياجات اخلاصة ،سيديت ،هي
قضية ذات بعد وطين وتتحمل مسؤوليتها احلكومة برمتها ،أرقام
اإلحصائيات صادمة سيديت ،يسجل املغر اليوم أكثر من
 8.911.111شخص من ذوي اإلحتياجات اخلاصة ،أي ما

ذوي اإلحتياجات اخلاصة لسلسيدات والسادة النوا احملرتمني عن
فريق التجمع الدستوري ،السيد النائب تفضل.
النائب السيد عباس الومغاري:

يقار  %1من ساكنة البسلد ،نسبة  %21منهم هلم قصور
حركي %82 ،هلم قصور دهين %84 ،هلم قصور بصري ،نسبة
انتشار اإلعاقة يف الوسط القروي بسلغت  %1و  %4.44يف

بسم هللا الرمحن الرحيم.
السيدة الوزيرة احملرتمة ،ما هي اإلجراءات والتدابري املتخذة

الوسط احلضري ،أسرة واحدة من بني أربع األسر معنية ابإلعاقة،
أكثر من  %21من األسر فقرية وهشة ،هلذا أصبح لزاما عسلى

لسلنهوض بشرحية ذوي اإلحتياجات اخلاصة وإدماجها يف اجملتمع؟
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السيدة رئيسة اجللسة:

احلكومة إخراج اليوم السجل اإلجتماعي املوحد يف أقر اآلجال
لتخصيص الدعم املباشر لذوي اإلحتياجات اخلاصة وأسرهم ،من
أجل حتقيق ،عسلى األقل ،احلد األدىن من لسلعيش الكرمي ،واملغر
اليوم سيديت ،يتوفر عسلى أرضية قانونية مالئمة لسلنهوض حبقوق
األشخاص يف وضعية إعاقة ومحايتها ،لكن اإلمكانيات املادية

شكرا ،خسليتك تكمل غري ديك اجلمسلة ألهنا ..شكرا ،إذن السؤال
املوايل عن احلماية اإلجتماعية والنهوض حبقوق األشخاص املسنني
لسلسيدات والسادة النوا احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية.
النائب السيد حممد أوريش:

املخصصة هلذه الفئة تبقى جد حمدودة لتعزيز احلماية اإلجتماعية
والتغطية الصحية والتعسليم والتشغيل واحلق يف ولوج العديد من
اخلدمات العمومية ،وهل أصبح اليوم مفروضا عسلى ذوي
اإلحتياجات اخلاصة ،تقدمي التضحيات..

السيدة الوزيرة ،نسائسلكم عن اإلجراءات املوجهة هلاد الفئات دايل
املسنني خصوصا السلي يف الفئة اهلشة ،مع العسلم أن هاد احلكومة
واليت سبقتها قامت إبجراءات غري مسبوقة لسلفئات اإلجتماعية،
حيث توجهت ألول مرة بدعم مباشر لفئات كاألرامل واملطسلقات
وغريها ،وشكرا.

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا السيد النائب ،انتهى الوقت ،تعقيب إضايف حول املوضوع؟
ال تعقيب ،تفضسلوا السيدة الوزيرة.

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا لسلسيد النائب ،تفضسلوا السيدة الوزيرة.

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

والتنمية االجتماعية:

والتنمية االجتماعية:

شكرا ،أوال ،أان كنشكرك عسلى الغرية دايلك عسلى القطاع وتثمني
العمل الذي نقوم به طبعا ،أما اخلصاص فهو دائما يعين موجود
يف بسلدان ويف الدول األخرى ،سواء تعسلق األمر ابألشخاص يف
وضعية إعاقة أو ببعض الفئات اليت جتد نفسها يف وضعية صعبة،

شكرا السيدة الرئيسة،
تنقول أبنه ابلفعل هاد املشكل ما كانش مطروح بزاف يف البالد
دايلنا حىت تبني من خالل اإلحصاءات املتتالية أن هناك تزايد يف

أو يف وضعية هشاشة أو فقر يف الدنيا كامسلة ،لكن طبعا حنن
نتحمل مسؤوليتنا يف اإلجتهاد يف توفري األجوبة لإلنتظارات
ولألسئسلة املطروحة ،لذلك بدينا ،أوال ،ابجلانب القانوين ،القانون
اإلطار اليوم كيأطر العمسلية دايل اإلشتغال ،وضع سياسة عمومية

تشيي الساكنة بنسبة  %92بواحد اإليقاع سريع جدا ،لذلك
كان البد أوال أن ننتبه إىل هذا الوضع اجلديد سواء عسلى مستوى
التحسيس دايل الساكنة ولذلك طسلقنا احلمسلة الوطنية الناس
الكبار يف كل دار ابش نقسلصوا ما بني األجيال والفجوة السلي هي

ابش حنققو اإللتقائية ،كذلك وضع اليوم واحد العمل مهم جدا
بعد تفكري طويل فيما يتعسلق ابإلدماج يف الوظيفة العمومية ،وأنتم
تعسلمون أن اجلمعة الفائتة ،كنا اطسلقنا اإلعالن عسلى أول مباراة
خاصة موحدة لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة..

موجودة كذلك بني الكبار والصغار ،مث اشتغسلنا ما دمت تتحدث
عن املسنني يف وضعية صعبة عسلى تطوير بنية استقبال األشخاص
املسنني يف مؤسسات الرعاية اإلجتماعية وأتهيل املوارد البشرية يف
هذا البا  ،وبغيت نذكر أبن القانون اجلديد ملؤسسات الرعاية
اإلجتماعية  42.12جا  8خدمات مهمة لفائدة األشخاص
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املسنني وهي التكفل عن بعد والتكفل ابلغري بعوض وهادي كسلها

التنظيمية؛ إحالة مشروع القانون دايل العامسلني اإلجتماعيني؛

غادي يستفادوا منها األشخاص املسنني عسلى اعتبار أن املسن
اليوم مزاين يبقى يف البيت دايلو نقدمو ليه اخلدمات ومزاين
كذلك السلي عنده دخل أنه يقدم واحد البذل أو واحد العوض
مقابل التكفل.

اإلفراج هذه رسالة موجهة إىل من يعنيه األمر عن التغطية الصحية
لسلوالدين؛ ما دمنا نتحدث كذلك عسلى فئة املسنني ،السيدة
الوزيرة ،البد أن نتحدث عسلى مدن صديقة لسلمسنني عسلى غرار
مدن ولوجة وهذه مهام دايل اجلماعات الرتابية؛ كذلك البد من
تثمني الرصيد الثقايف والعسلمي هلؤالء الناس..

السيدة رئيسة اجللسة:
تفضل السيد النائب لسلتعقيب.

السيدة رئيسة اجللسة:

النائب السيد عبد اجلليل مسكني:

شكرا ،تعقيب إضايف حول موضوع املسنني ،ال تعقيب إضايف،
تفضسلوا السيدة الوزيرة.

شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

السيدة الوزيرة احملرتمة ،نثمن جهودكم واشتغالكم بسياسات
عمومية مندجمة ملواجهة التحدايت اليت ظهرت يف بالدان نتيجة
جمموعة من التحوالت اإلجتماعية واالقتصادية واإلشتغال
ابملقارابت الثالث املندجمة واحلقوقية والرتابية.

والتنمية االجتماعية:
شكرا ،أوال كنشكر السيد النائب احملرتم عسلى الغرية دايلو والتتبع
دايلو لكل الربامج املتعسلقة ابألشخاص املسنني خصوصا يف جمال
الرعاية اإلجتماعية ،أنتم تعسلمون أننا نشتغل عسلى النصوص

السيدة الوزيرة ،آن األوان لنعتمد سياسة عمومية لفئة املسنني

التنظيمية اليت أحال عسليها القانون  42.12وهذا النصوص
التنظيمية إن شاء هللا هي السلي غتحدد شنا هو مشروع املؤسسة،
شنو هي دفاتر التحمالت اخلاصة والعامة وهي السلي غادي تنقسلنا
واحد النقسلة نوعية حنو خدمات جديدة ملؤسسات لسلرعاية

اخلاصة ابملسنني وما دمنا نتحدث عن املسنني البد من إاثرة
جمموعة من األمور أوال ونؤكد عسليها ونبسطها ،املسألة األوىل وهي
التأكيد عسلى دور األسرة وعسلى تعزيز قيم األسرة املغربية يف تالحم
األجيال ،يف تضامنها ،يف تكافسلها ،وأكيد أن تفعيل الدور دايل

اإلجتماعية يف حسلة جديدة ،القانون دايل العامسلني االجتماعيني
راه احنا اآلن وإن كنا قد وضعناه لدى األمانة العامة راه احنا
كنعاودوا نشتغسلوا عسليه من أجل التدقيق واليوم اليوم تسلقيت 8
دايل القطاعات احلكومية اليت أبدت رأيها يف مقرتح السلي قدمناه
هلا ابش ندجموها..

اجملسلس اإلستشاري لألسرة والطفولة غيكون عنده واحد الدور
كبري يف هاد اجملال ،وهادي فرصة أغتنهما لنشكر جاللة املسلك،
عسلى تعيينه رئيس جمسلس املنافسة السلي عنده أدوار كبرية جدا،
كذلك البد السيدة الوزيرة أن املسألة الثانية أن نتحدث عن
اإلطار القانوين وضرورة تعزيزه من أجل تقوية احلماية اإلجتماعية
وتسهيل ولوج هاد الفئة خلدمات الصحية وتيسريها هلم وما دمنا
نتحدث عن اإلطار القانوين البد من تثمني القانون 42.12

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا ،آخر سؤال يف هذا القطاع حول وضعية ذوي اإلحتياجات

السلي هو جاء بناء عسلى واحد التشخيص دايل واحد الوضعية
دايل هاد املؤسسات وكذلك ندعوكم لتسريع إصدار النصوص

اخلاصة ابلعامل القروي لسلسيدات والسادة النوا احملرتمني عن فريق
العدالة والتنمية ،تفضسلي السيدة النائبة.
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النائبة السيدة انعمة هبيش:

الوقت ،هذا فقط لتطمني كل من يسكنون بعيدا عن املدينة وال
يستطيعون أن أيتون إىل الرابط مرتني..

شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة رئيسة اجللسة:

السيدة الوزيرة ،نثمن عاليا اجملهودات املبذولة من طرف وزارتكم
لسلنهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ابملغر  ،إال أن هذه

شكرا السيدة الوزيرة ،تعقيب حول املوضوع.

اجلهود ال زالت حمتشمة ابلعامل القروي وجد جد حمتشمة ابلعامل
القروي اجلبسلي .وعن هذا املعطى نسائسلكم السيدة الوزيرة؟ وشكرا.

النائب السيد عبد اجمليد جوبيج:
شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة رئيسة اجللسة:

أشكر السيدة الوزيرة عسلى احلضور الدائم دايهلا معنا مرحبا ،دائمة
احلضور يف اجلسلسات العمومية يف حني كنالحظوا الغيا دايل
العديد من الوزراء ،ابملناسبة كنوجهوا لكم الشكر السيدة الوزيرة

شكرا السيدة النائبة ،تفضسلي السيدة الوزيرة.
السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

عسلى االلتزام دايلكم والوفاء دايلكم إبجراء مباراة خاصة
ابألشخاص يف وضعية إعاقة وقد التزمتم مبا وعدمت به ،سؤالنا
كيتعسلق  211ألف معاق ابلعامل القروي أي بنسبة  %1شرحية
جمتمعية تعيش اإلقصاء والتهميش ومجيع أنواع اإلعاقة ،مما

والتنمية االجتماعية:
شكرا السيدة النائبة ،بغيت نقول أوال أن مجيع اخلدمات اليت تقدم
لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة ال يستثىن منها من يسكن
املناطق اجلبسلية أو القروية ،ولكن البد أن نعرتف أن البعد طبعا
من هذه اخلدمات قد يشكل عائقا حنو اإلستفادة منها ،لذلك

يستدعي السيدة الوزيرة أننا خصنا نديروا دراسة عالش العامل
القروي فيه العديد من األنواع دايل اإلعاقة مشكورون ،السيدة
الوزيرة ،عسلى اجملهودات واإلجنازات اليت تقدموهنا هلذه الفئة ،يكفي

قمنا مبجموعة من املبادرات منها أن الوزارة كانت تقدم اخلدمات
يف توزيع املعينات التقنية مركزاي حولناها إىل وحدات جهوية مث
وحدات إقسليمية مث حولناها إىل مراكز استقبال والتوجيه السلي

أن نعسلم أن صندوق التماسك اإلجتماعي رصد  992مسليون
درهم لألشخاص يف وضعية اإلعاقة خالل سنوات -8112
 8111-8114ولكن كنتساءلوا أشنا هو النصيب دايل
الشخص يف وضعية إعاقة يف العامل القروي ،واش كيوصسلوا شي

تتسمى اليوم ..؛ اثنيا نقدروا نقولوا أبن اليوم اخلدمات قريبة عرب
اإلنرتنيت ألن كل شي وال عندو األنرتنيت وكل شي وال كيقدر
يوصل هلذه اخلدمة ،وابلتايل بغيت نغتنم هاد الفرصة ابش نقول
لسلناس السلي بغاوا جيتازوا املباراة دايل األشخاص يف وضعية إعاقة

حاجة من هاد  992مسليون دايل الدرهم؟ نثمن السيدة الوزيرة
جهودكم يف دعم متدرس األطفال يف وضعية إعاقة،
استفادة  2948طفل يف غالف مايل انتقل من  44مسليون درهم

وساكنني يف القرى ،وكيقول لك ما قديناش جنيوا حنطوا املسلف عاد
نرجعوا ندوزوا االمتحان إبمكاهنم أن يعبؤوا ويرسسلوه عرب الربيد
وسنعتمد اتري الربيد طبعا السلي كيكون يف الكاشي السلي كيوصسلنا
ابش نقدروا نعرفوا واش هو خارج الوقت وال راه هو يف إطار

سنة  8112إىل  11.2مسليون درهم سنة  8112لكن أشنا هو
النصيب دايل العامل القروي ،هذا يف غيا املدرسة ،حىت ال كان
املدرسة راه تتكون بعيدة حىت إيال كانت بعيدة كاينة فني هي
الطريق ،حىت إيال كانت الطريق فني هي وسائل التنقل؟ وحىت
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النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي:

وصل لسلمدرسة فينا مها الولوجيات؟ فينا مها األطر املتخصصة يف
العامل القروي؟ فني هي اجلمعيات املتخصصة؟ خاصة أن جاللة
املسلك ،أوصى عسلى أن خصنا ندعموا اجلمعيات املتخصصة السلي
كتشتغل يف العمل اإلجتماعي ،وهلذا أرجو السيدة الوزيرة أن
يكون هناك واحد التمييز إجيايب لسلجمعيات.

السيد الوزير ،عن قطاع النقل املدرسي ووضعيته ودور
وزارتكم نسائسلكم.
السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا ،تفضل السيد كاتب الدولة.

السيدة رئيسة اجللسة:

السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

شكرا ،تعقيب إضايف حول املوضوع؟ ال تعقيب .تفضسلوا
السيدة الوزيرة ،أعتقد يف ثواين.

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:
شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة بسيمة احلقاوي ،وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

السيد النائب احملرتم،

والتنمية االجتماعية:

تعسلم عسلى أنه ابلفعل النقل املدرسي هو من بني األمور السلي

أوال أان جد سعيدة إبستعمال املعطيات دايل البحث الوطين

هي ضرورية لتحسني جودة وأداء املدرسة ،وتعسلم أيضا عسلى أنه
النقل املدرسي وإما نقل تتقوم به املؤسسات اخلاصة لذاهتا ،أو
هو نقل ميكن يقوم به الغري هلذه املؤسسات .احنا دران دفرت
التحمالت ابش ميبقاش هناك ترخيص وإمنا يكون فقط التصريح

الثاين مع األخ قبل قسليل ،وكذلك اآلن املعطيات السلي قدمناها يف
إطار السلجنة ،ويبدو أن األمر مفيد جدا .لكن ابلنسبة لسلقرى طبعا
كاينة خصوصية ،مثال زواج األقار  ،مثال عدم الكشف املبكر
السلي كيخسلي أبن األشخاص يف وضعية إعاقة يف املناطق القروية
أكثر من األشخاص يف وضعية إعاقة يف املناطق احلضرية واملدنية.
اليوم ما خصناش نستخسرو العمل الذي تقوم به اجلمعيات يف
املناطق القروية ،ونقولكم كسلما كان هناك نوع من...

مع وضع دفرت حتمالت ودفرت الشروط السلي فيه واحد اجملموعة
دايل املعايري املرتبطة ابجلودة دايل العربة وأيضا اخلدمة املقدمة،
وكان عندان إتفاق يف  8112السلي مع املهنيني دايل القطاع ،ومع
مجعيات دايل اآلابء اتفقنا معاهم عسلى أساس أنه مجيع املركبات
السلي عندهم اعطيناهم واحد  9سنوات السلي غتساال يف دجنرب
 8112عسلى أساس أنه مجيع املركبات تويل منضبطة لدفرت
التحمالت املتفق عسليه والربوتوكول دايل اإلتفاق السلي صادقوا

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا السيدة الوزيرة ،شكرا لكم عسلى مسامهتكم يف هذه
اجلسلسة .ومنر مباشرة إىل القطاع املكسلف ابلنقل مرحبا السيد كاتب
الدولة ،السؤال األول حول مراقبة حافسلة النقل املدرسي لسلسيدات
والسادة النوا احملرتمني عن الفريق اإلشرتاكي ،تفضل السيد
النائب.

عسليه ،عندان دجنرب  8112ابش ديك العرابت السلي ما زال فيها
بعض اإلشكاالت السلي شفتها يف السؤال دايلكم حناولو أننا
نتفاداوها وشكرا.
السيدة رئيسة اجللسة:
تعقيب حول املوضوع ،تفضل السيد النائب.
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النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي:

النائب السيد مجال بنشقرون كرميي:

شكرا السيد الوزير ،بطبيعة احلال بالدان خذات واحد اجملهود
كبري فهاذ البا  ،ولكن عندان واحد  9دايل املالحظات:

السيد الوزير فعال القضية ،قضية مهمة تتعسلق ابإلكتظاظ يف
احلافالت املدرسية وأيضا تكريس املتمدرسني ،وظروف التأمني يف

 -املالحظة األوىل مرتبطة بعدد كبري من السيارات دايل النقل

هذا اجلانب أيضا ،يسائسلنا .وإن انتقسلنا أيضا ملوضوع آخر ،مرتبط
ابلنقل اجلامعي ،وهو يسائل أيضا وزارتكم يف األزمات الكبرية
جدا وإختالالت ابجلمسلة جتعل الطسلبة والطالبات يعانون األمرين

املدرسي واحلافالت دايل النقل املدرسي السلي يف وضعية متهالكة
تشكل خطورة عسلى التالميذ؛
-

يف الوصول إىل مؤسساهتم اجلامعية مبا يسلتزم منكم أن تعمسلوا
جاهدين عسلى إجياد السبل الكفيسلة لتصحيح هذه األوضاع،
وشكرا.

املسألة الثانية هو عدم احرتام دايل العدد دايل التالميذ

ابعتبار عسلى أنه أحياان احلافسلة دايل عشرين تسلميذ جند فيها
الضعف ،مبا يشكسله ذلك من خماطر ،خاصة وأهنم يذهبون وقوفا

السيدة رئيسة اجللسة:

إىل مدارسهم؛

شكرا ،تفضل السيد كاتب الدولة ..هل من تعقيب إضايف
آخر؟ ال تعقيب ،تفضل.

-

النقطة الثالثة مرتبطة ابلسائقني ،السائقني دايل هاذ

السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

احلافالت السلي مفروض عسلى أن خاص تكون عندهم رخصة دايل
الثقة ،وتكون عندهم رخصة دايل السياقة دايل احلافالت .هنا

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:

خاص تكون واحد املراقبة مشددة ،واحنا عندان وعي أبن هاذ

شكرا السيدة الرئيسة،

اجلانب هذا ال يرتبط فقط بوزارتكم بقدر ما هو متعسلق كذلك

إيال كان النقل اجلامعي السيد النائب احملرتم تتقصد به داخل
املدن فهذا من اختصاص وزارة الداخسلية واجلماعات وليس وزارة

صارمة ،املنع دايل العرابت املتهالكة من أهنا تستمر يف النقل دايل

النقل .يف كل ما هو مرتبط ابلنقل املدرسي ،دفرت التحمالت السلي
عند املهنيني يسلزمهم أوال من حيث التغطية الصحية ومن حيث
اجلانب اإلجتماعي عسلى أهنم مجيع السائقني والذين يكونون مع
السائقني كمراقبني كان خصهم تكون عندهم التغطية اإلجتماعية

بوزارة الرتبية الوطنية وبوزارة الداخسلية ألن خاص تكون واحد املراقبة
التالميذ واملراقبة دايل الرخص دايل السائقني ،والوضعية كذلك
دايل السائقني وهذا الدور دايل وزارة التشغيل ،الوضعية دايهلم،
اإلشتغال دايهلم ألهنم غالبيتهم يشتغسلون يف وضعية غري قانونية،

والتأمني الضروري ،فيما يتعسلق ابملرتبات ،و،la surcharge
وذاك العدد الزائد راه احنا حرصنا عسلى أنه من بعد أكثر من سنة
دايل التوافق مع املهنيني عسلى أنه عندان واحد العدد دايل الكوطا
السلي هو معروف مقسوم عسلى العدد دايل الكيسلوات ابلنسبة

مكاينش عقود ومكاينش حىت احلد األدىن دايل األجر ،وهاذ
اجلانب عندو أمهية ألن هؤالء هم األمناء عسلى...
السيدة رئيسة اجللسة:

لإلبتدائي وابلنسبة إىل آخره ...عسلى أساس أهنم بعد

شكرا ،تعقيب إضايف حول املوضوع؟ ،تفضل السيد النائب.
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دجنرب 8112ابلفعل السلي ما عندوش وما مسلتزمش مبا هو ضروري

املتاحة .النقد أو ابلشيك يتم وعندان حاالت السلي هي اثبتة .حلد

يف اإلتفاق السلي وقعو معاان أكيد أنه العرابت مثل هاذي غادي
متشي ت ّدار املراقبة .كاين بعض اإلشكاالت السلي كانت من عند
املهنيني...

اآلن سنوفر يف املستقبل القريب راه احنا غاديني lancer un
appel d'offresطسلب العروض ابش نقتانيو القارائت
اإللكرتونية ابش توفر مجيع األجهزة دايل املراقبة ابش يويل اإلنسان
ميكن أيدي جبميع الوسائل املتاحة األخرى من بطاقات بنكية
وغريها ،شكرا.

السيدة رئيسة اجللسة:
السؤال املوايل يف نفس القطاع حول رفض التعامل ابلشيك
ألداء خمالفات السري لسلسيدات والسادة النوا احملرتمني عن فريق
التجمع الدستوري ،تفضل السيد النائب.

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا ،تفضل السيد النائب لتعقيب.

النائب السيد عبد الرمحان حريف:

النائب السيد عبد الرمحان حريف:

السيدة الرئيسة،

السيد الوزير،
أوال ..عبد الرمحان احلريف.

السيدان الوزيران،
السيدات والسادة النواب احملرتمني،

السيدة رئيسة اجللسة:

سؤايل اليوم ،يرفض بعض رجال الدرك املسلكي وبعض رجال
الشرطة استخالص الذعائر املرتتبة عن خمالفات السري بواسطة
الشيك ،كما ال يتوفرون عسلى آليات استخالص األداء بواسطة
البطاقات البنكية.

إيال امسحتو  la régieعبد هللا البوكيسلي ماشي هو النائب
السلي كيتكسلم دااب ،احلريف عبد الرمحان ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد عبد الرمحان احلريف:
أوال السيد الوزير احملرتم ،فاملواطن ليس مطسلواب من محل مبسلغ

السيدة رئيسة اجللسة:

مايل دائما كي يؤدي واجبات املخالفة ،خاصة يف ظل التطور
التكنولوجي واملعاماليت والرقمنة ،مما حيتم السلجوء إىل وسائل أخرى
لألداء؛

شكرا ،تفضل السيد كاتب الدولة.
السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

اثنيا ،إن هناك توجها عاما لتشجيع املعامالت ابلشيك
وابلبطاقة البنكية ،ملاذا هبذه اخلصوص يتعذر التعامل هباتني
الوسيسلتني؟؛

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:
شكرا السيدة الرئيسة،

السيد النائب احملرتم ،تعسلم أنه املدونة  28.12والنص املعدل
يف املادة  889تنص قانوان عسلى أنه األداء ممكن أن يكون نقدا،

اثلثا ،خارج الوطن األجانب هم السلذين جيربون عسلى األداء
نقدا وعندان األمور معكوسة؛

أو أن يكون ابلشيك ،أو أن يكون جبميع الوسائل دايل األداء
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السيدة رئيسة اجللسة:

مث أخريا ،إن التعامل ابلشيك فيه نوع من اإلرتقاء ابلسسلوك
يف إطار احلداثة والشفافية ،كل هذه العوامل جعسلتنا نطرح هذا
السؤال؟ وشكرا السيد الوزير احملرتم.

شكرا ،آخر سؤال يف هاد القطاع حول إشكالية النقل ابلعامل
القروي لسلسيدات والسادة النوا احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل
لسلوحدة والتعادلية.

السيدة رئيسة اجللسة:

النائب السيد نوفل شباط:

شكرا عسلى احرتام الوقت .هل من تعقيب إضايف حول املوضوع؟
ال تعقيب ،تفضسلوا السيد كاتب الدولة ما زال الوقت.

شكرا السيدة الرئيسة،

السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

السيد كاتب الدولة ،هل لدى احلكومة سياسة واضحة
ملعاجلة إشكالية النقل ابلعامل القروي؟

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:
شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة رئيسة اجللسة:

الّ أان قسلت لسلسيد النائب احملرتم ،أبنه من حق أي مواطن اي
إما عند الدرك ،وإما األمن ،إما مراقبني دايل الوزارة إيال دار شي
خمالفة عسلى أنه يؤدي ابلوسائل السلي من املفروض الثالث النقد

السيد كاتب الدولة.
السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:

والشيك واألداء اإللكرتوين .قسلت أبنه هاذو جبوج كاينني من حق
أي مواطن أنه إيال ما بغاش أي مراقب يش ّد منو الشيك أنه يقوم
ابإلجراءات القانونية النه هذا حقه .قسلت مازال عندان إشكال
اليوم ،حنن سنوفر القارائت إلكرتونية ابش يويل األداء ابلبطاقات،

أكيد أن احلكومة ووزارة النقل عندها سياسة واضحة ،أدل
عسلى ذلك من أنه ابلفعل اليوم نشتغل يف إطار ما يعرف ابلنقل
املزدوج بدفرت حتمالت السلي جاء بناء عسلى اإلتفاق السلي عندان مع
املهنيني يف نسخته األوىل يف  ،8119ومت التعديل دايهلا يف نفس
السنة ،بعد ما كانت عسليها مالحظات ،والسلي انتقسلنا من املسألة

أما األوىل والثانية راها كاينة ،وإذا املواطن شدو شي واحد وما
بغاش يتخسلص منو ابلشيك ،مبعىن أنه يرفض وسيسلة السلي هي
قانونية والسلي املنصوص عسليه قانوان ،وهناك حاالت السلي تيتم هبا

دايل الرتخيص إىل أننا نعطيو فقط التصريح عسلى أساس أننا منكنو
الناقسلني السلي مها تيتمو بطريقة غري مشروعة ،أهنم يتحولو من احلالة
دايهلم إىل احلالة العادية من خالل توفري اليوم ،وصوالت السلي هي
عرب العماالت يف السلسلجن اإلقسليمية أنه تياخذو هاذ الوصوالت

األداء ابلشيك .املرحسلة الثالثة سنعمل كما تفضل السيد النائب،
أبن جنتهد ابش نوفرو هاذ القارائت االلكرتونية ،راه احنا يف إطار
طسلب العروض ،راه يف الطريق كنشوفو غري املواصفات التقنية
وغريها ابش نوفرو هاذ الوسيسلة.

عسلى أساس أهنم يوفرو الوسيسلة والعربة الضرورية ابش ينخرطو فعسليا
يف املسألة دايل النقل.
وزارة النقل ما عندها حىت شي إشكال أهنا تقبل مجيع
الطسلبات السلي مرتبطة ابلنقل املزدوج وفق داك الشي السلي كيجيها
من السلجن اإلقسليمية السلي كيكونو فيها مجيع املهنيني ممثسلني ،وأيضا
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النائب السيد رشيد البهلول:

تتكون السسلطات وهي السلي كتعرف اخلصاص .فإذا جاتنا احنا
الطسلبات من السلجن اإلقسليمية عموما عسلى الصعيد الوطين ،ال
نرفض إال النادر منها لسلضرورات القانونية ،شكرا.

السيد الوزير ،كيظهر ليا مازال خصكم جمهود كبري وجمهود
استثنائي يف هاذ البا هذا .ألن الساكنة السيد الوزير ،يف العامل

السيدة رئيسة اجللسة:

القروي راه كتعاين ،زيد عسلى املعاانة دايهلا السلي معروفة ،راه
كتعاين .الناس راه ما صابتش فاش تركب ،راه املضايقات من
طرف رجال األمن ،وال سيما الدرك املسلكي ،الناس السلي تدير

شكرا ،تعقيب السيد النائب.
النائب السيد نوفل شباط:

النقل السري حالني املشاكل .فكرو السيد الوزير ،من حال هاذ
الناس ،راه كاين بزاف ما ي ّدار؛ كاين دعم النقل املزدوج ،كاين
اإلضافة دايل الرخص ،كاين اهليكسلة دايل هاذ النقل السري .وإىل
مىت السيد الوزير ،غيبقى هاذ العامل القروي كيعاين كيعاين ،الناس

السيد الوزير ،راه  19مسليون مغريب يف العامل القروي كيعانيو
من أزمة حقيقية يف النقل .أان كنشوف ابلنسبة ليا كرئيس مجاعة
إبقسليم اتزة ،كتقول ليا هاذ السلجنة اإلقسليمية السلي كتقول ليا درتو،
السلجنة اإلقسليمية كتقول خصو ميشي من العامل القروي لسلعامل
القروي .واش الناس خصها متشي لسلمدينة ابش تتداوى ،ابش

ابغية متشي لسلسوق ،ابغية متشي لسلمدرسة ،ابغية متشي
لسلمحكمة ..الناس راها كتعاين السيد الوزير .احنا السلي سولوان
السلي كنعيشو يف العامل القروي وعارفني املعاانة دايل العامل القروي.

يعمر الكارطة دايل الضوء ،كل واحد أشنو خصو ميشي يدير.
وانت دااب جالس كتقول راك درتو جلنة ،السلجنة اإلقسليمية كتقول
ميشي ،واش السيد يف العامل القروي ،يزيد يرجع عاود اثين لسلعامل
القروي؟ يرجع جلماعة حمدودة؟ ما دايرنش ابش ينخرطو الناس
وميشيو لسلمدن القريبة منهم.

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا السيد النائب ،تفضل السيد كاتب الدولة لسلرد ..إيال
ما كانش شي تعقيب إضايف آخر؟ تفضل.
السيد حممد جنيب بوليف ،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز

السيد الوزير ،كنيت قسليت يف واحد التدخل ،يف واحد اجلوا

والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل:

دايلكم أنكم ستعطون رخص حلامسلي الشهادات ،واش حامسلي
الشهادات ،ابهلل عسليك ،واش حامل الشهادة عندو ابش يشري
السيارة؟ ،واش عندو القدرة القتناء السيارة ابملواصفات املطسلوبة،

شكرا السيدة الرئيسة،
ال غري السيد النائب ،إيال كنيت انت جييت من العامل القروي،
حىت احنا راه فيه تربينا ،وفيه جينا ،وعارفينو وتنمشيو لو وتنزوروه

أو أن عندكم برانمج لتمويل ودعم الراغبني يف احلصول عسلى هذه
الرخص؟ وشكرا.

يوميا تقريبا .فالسيد النائب خاصو يعرف آشنو بغا ،واش بغا
النقل املزدوج وال بغا شي حاجة أخرى؟ ،دااب هو تيطسلب النقل
املزدوج يف البادية ومن بعد تيقولك ما تتعطيومهش ميشي لسلمدينة،
فالقانون تيسمح هلم السيد النائب ميشيو لسلمدينة ،خاصهم غري

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا ،السيد كاتب الدولة  8دايل الثواين ..تعقيب إضايف
امسح يل ،تعقيب إضايف ،تفضل السيد النائب.

ما يشدوش الطريق الوطنية ،وال الطريق السلي كاين فيها وسيسلة
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السلغة األمازيغية إىل اإلدارة واملدرسة واحملكمة واملسجد ،وإىل تعزيز
السلغة العربية وإبعاد ضرهتا الغري الشرعية؟ وشكرا.

دايل النقل األخرى ،السلي هي احلافالت والسلي تتنقل املسافرين.
فإذن النقل املزدوج ومن نقطة قروية إىل نقطة قروية ولكن هذا ما
تيمنعش عسلى أهنم تيدخسلوا إىل حدود املدينة ابش يقوموا
ابلواجب .قسلت لسلسيد النائب ،احنا ما عندانش إشكال احنا
كوزارة ما حتمسلوش الوزارة شي حاجة ،حطو الطسلبات انتما عندكم

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا السيد النائب ،تفضسلوا السيد الوزير.
السيد حممد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس

القرية وتتقولو الناس ما بغاوش جييو ،يتفضسلوا حيطو الطسلبات يف
األقاليم ،والعيب والعار إيال ما عطينامهش ..،جيبو لينا واحنا
نعطيوكم أشنو...

احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية:
شكرا السيد النائب احملرتم عسلى تفضسلكم هبذا السؤال،
الفصل اخلامس من دستور املمسلكة ال ينص فقط عسلى أن السلغة
العربية هي السلغة الرمسية لسلممسلكة بل يسلزم الدولة حبمايتها،

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا ،شكرا جزيال عسلى التفاعل فهاذ اجلسلسة .ومنر إىل
آخر قطاع مرحبا السيد الوزير ،القطاع املكسلف إبصالح اإلدارة
والوظيفة العمومية .جوج دايل األسئسلة ،السؤال األول عن تكريس

وتطويرها ،وتوسيع نطاق إستعماهلا وكذلك الشأن ابلنسبة لسلغة
األمازيغية السلي حىت هي لغة رمسية لسلبالد .انطالقا من هذا املقتضى
الدستوري ،احلكومة عمسلت عسلى تقدمي مشروعي نص مشروع
القانون دايل إنشاء اجملسلس الوطين لسلغات والثقافة الوطنية،

حق إستعمال السلغتني الرمسيتني لسلبالد يف اإلدارات العمومية
لسلسيدات والسادة النوا احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة،
فريق األصالة واملعاصرة تفضل السيد النائب ،إيال امسحتوا نسمعوا
لسلسيد النائب ،إيال امسحتو هللا جيازيكم خبري ،تفضل.

ومشروع النص القانوين املتعسلق بتحديد كيفية إدماج السلغة
األمازيغية يف التعسليم ويف احلياة العامة ذات األولوية ،وهاذ 8
مشاريع راهم مطروحني عندكم فهاذ اجملسلس املوقر.

النائب السيد أمحد شوكي:

وانطالقا أيضا من هاذ املرجعية الدستورية السيد رئيس
احلكومة ،يف  91أكتوبر أصدر منشورا ينص عسلى ضرورة وإلزامية

آيت متازيغت ،إنس أمزوارو ن متازيرت نتات أايخد دي سيود
ماكاد إمزوورا إمزوورا انغ ديدجني ماشا تكيم توتغا متازيغت دي
تغمرت غانسناس توجرتيد تبني غساسيت تسوفخم متازيغت ،زي
املدرسة ،تسوفغم متازيغت كاإلدارة ،تسوفغم متازيغت زي احملكمة
تسوفغم متازيغت زي املسكدة واخا نتات أتسيتفن االسالم أش
اين أمتيزار ن افريقيا.

إستعمال السلغة العربية أو السلغة األمازيغية أو مها معا يف كل
اإلدارات واجلماعات احملسلية واملؤسسات العمومية والتقيد هبما يف
خماطبة املرتفقني .بطبيعة احلال ميكن اإلعتماد عسلى السلغات
األجنبية يف التخاطب مع األجانب أو يف إستعمال بعض الواثئق
األجنبية ،وهاذي مناسبة ابش أنكدو عسلى أن هناك تطور كبري
حصل يف اإلدارة العمومية ،ونقدر نقول لك أبنه جل إن مل أقل
كل القطاعات الوزارية عسلى األقل ومؤسسات أخرى عندها اآلن

السيد الوزير ،وال السلغة العربية بدورها تعاين هي من ضرة
غري شرعية ،لغة أجنبية ،تذكران بعهد بغيض .أسائسلكم السيد
الوزير ،ما هي اخلطوات واإلجراءات الالزمة اليت تتخذوهنا إلعادة

بواابت معربة بسلغة عربية راقية ومفهومة وختاطب املواطن وتتفاعل
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النائب السيد عدي خزو:

معه ،وكاين هناك جمهودات تبذل يف اجتاه أيضا إدماج السلغة
األمازيغية يف املرفق العمومي وشكرا.

السيد الوزير احملرتم ،كنطسلبوا منكم السيد الوزير ابش تعمموا
السلغة األمازيغية ببعض املصاحل اإلدارية العمومية ،بعض الناس دايل

السيدة رئيسة اجللسة:

العامل القروي تيجيوا ما كيسلقاوش السلي يرتجم هلم ال ابلدارجة وال
ابلفصحى ،وشكرا.

شكرا ،تعقيب السيد النائب.
النائب السيد أمحد شوكي:

السيدة رئيسة اجللسة:

السيد الوزير ،ابلنسبة لألمازيغية ليست هناك جمهودات
ولكن نتحدث فقط عن السلغة العربية ،أعطيك مثاال وذكرته قبل
اليوم مثال التدبري املندمج لسلنفقات والتدبري املندمج لسلدخل والتدبري
املندمج لسلموظفني ،هذه التدابري....

شكرا السيد النائب ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد رشيد القبيل:
شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة رئيسة اجللسة:

املهم السلغة العربية واألمازيغية لغتني رمسيتني جيب أن يعمل
اجلميع من أجل اإلخراج دايل هاد املشاريع دايل القوانني ،وفريق

شكرا ،هل من تعقيب إضايف؟ شكرا السيد النائب انتهى
الوقت تعقيب إضايف ،تفضل.

العدالة والتنمية إن شاء هللا غادي يتعامل بكل إجيابية ،ولكن دااب
السؤال الذي يطرح هو حول إخراج أكادميية حممد السادس لسلغة
العربية السلي جا ابلربانمج احلكومي ،وحلد اآلن من عام 8111

النائب السيد عدي خزو:
السيد الوزير ،ريغ أدشينيغ واخا إال أودسي ما دي يرتمجن

أو  8111ما كاين حىت شي حاجة ،فأخشى أبنه حىت هاد
القوانني السلي غنصوتو عسليها حىت هي ما تدخرش لسلتنفيذ ،فكاين
إشكال إشكال حقيقي.

إي ميدن كاملصاحل العمومية نرا سكتميازيغت ماغ أليك النت
بزاف ن اإلدارات انيتعيشن إمازيغن ابخلصوص كالعامل القروي،
املشاكل أتعيشن الصعوابت ان ونسكولو املطالب نسن إي املعين
ابألمر كودين إدغارن انيتعيشني املشاكل كالعامل القروي

السيدة رئيسة اجللسة:

ابخلصوص اجلهة ن درعة اتفياللت ،أراك نطاال السيد الوزير
أتعمم القانون نيدغ السلغة سسان تكا اترمسيت ونيسان سيدان،
هللا نصرو ،األمر أيتوسكار أركنشكار ،اتمنريت نوين ،وشكرا.

شكرا ،تعقيب إضايف آخر.
النائب السيد عمر عباسي:
شكرا السيدة الرئيسة،

السيدة رئيسة اجللسة:

يف احلقيقة السيد الوزير القانونني التنظيميني ماشي عندان

أعطي اخلالصة لسلسيد الوزير ابش ميكن لو ،...وال حىت
أنت انطق ابألمازيغية ،أعطيه خالصة مازال عندك الوقت أعطيه
خالصة ابش ميكن له يتفاعل معك.

عندكم ،وهادي فرصة ابش نقولو بوضوح األغسلبية واحلكومة
تتحمل مسؤولية أتخري استكمال املنظومة الدستورية ،جوج
دالقوانني ،القانون التنظيمي لألمازيغية والقانون التنظيمي
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السيد رئيسة اجللسة:

لسلمجسلس الوطين لسلغات والثقافة ،هذا التأجيل املتكرر داخل جلنة
التعسليم غري مقبول ومرفوض ويعطل الدستور ويعطل مطالب احلركة
الثقافية يف بالدان واحلركة احلقوقية يف بالدان.

شكرا السيد الوزير ،آخر سؤال يف هذا القطاع وآخر سؤال يف
اجلسلسة ،هو سؤال آين عن اإلضراابت املتوالية لسلمتصرفات

لذلك هذه فرصة ،ندعو األغسلبية جبميع مكوانهتا واحلكومة
اإلسراع يف حسم هذا املوضوع داخل السلجنة ،شكرا.

واملتصرفني ابإلدارات العمومية لسلسيدات والسادة النوا احملرتمني
عن الفريق اإلستقاليل لسلوحدة والتعادلية ،تفضل السيد النائب.

السيدة رئيسة اجللسة:

النائب السيد حممد أزوكاغ:

لسلرد.

شكرا هل من تعقيب إضايف آخر ؟ تفضسلوا السيد الوزير

بعد سسلسسلة من اإلضراابت اليت خاضها وخيوضها االحتاد الوطين
لسلمتصرفني املغاربة لسلسنة الثامنة عسلى التوايل ،دفاعا عن اإلنصاف
األجري وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف ،نسائسلكم مرة أخرى

السيد حممد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس

عن مآل هذه املطالب ،ولكن بعيدا عن اجلوا اجلاهز واملردود
عسليه دايل اإلصالح الشامل ملنظومة الوظيفة العمومية.

احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية:

شكرا لسلسادة النوا احملرتمني عسلى هاد التوضيحات وحىت
نبقى يف نطاق إستعمال السلغتني الرمسيتني لسلبالد يف املرفق العام،
ويف انتظار ما يصدر القانون دايل حتديد كيفية إدماج السلغة

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا السيد النائب ،تفضسلوا السيد الوزير لسلرد.

األمازيغية وكذلك اجملسلس الوطين لسلغات والثقافات ،ميكن نقول
لكم أبنه يف األسبوع املقبل سأوقع مع السيد عميد املعهد املسلكي
لسلثقافة األمازيغية عسلى اتفاقية التعاون فيها العديد من الرتتيبات

السيد حممد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس
احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية:
شكرا لسلسيد النائب عسلى التفضل هبذا السؤال السلي سبق يل يف

التمهيدية واالستباقية ،يف أفق إصدار هاد القانون حىت تدمج السلغة
األمازيغية كسلية يف املرفق العمومي.

هاد اجملسلس املوقر أن عربت يف بداية هاد الوالية احلكومية عسلى
تفهم املطالب دايل اإلحتاد الوطين لسلمتصرفني املغاربة ،املطسلب
دايل اإلحتاد الوطين لسلمتصرفني املغاربة هو اعتماد نظام أساسي

ابلنسبة لسلغة العربية هادي مناسبة ابش نقول أبنه كاين جمهود
كبري جدا ،إذا كانت هناك حاالت خمصوصة فهناك قنوات كثرية
ال ابألسئسلة الكتابية وال بقنوات أخرى لطرح ،يعين ،فني ابلضبط
آش من قطاع وآش من مؤسسة عمومية ختاطب املرتفق ابلسلغة

جديد كيقوم عسلى مبدأ التماثل مع هيئة املهندسني ومع إطار
املنتدبني القضائيني ،خاصة فيما يتعسلق ابلتعويضات وبنظام الرتقي
و إبحداث درجة جديدة ،هاد املطسلب كيوجد يعين األساس
املوضوعي دايلو يف اإلختالالت اهليكسلية الكربى السلي كتعرفها

العربية ضدا عسلى املرجعية الدستورية وعسلى منشور السيد رئيس
احلكومة ،وشكرا.

منظومة دالوظيفة العمومية ،هذا أمر ال ينبغي غض النظر عنه،
ألن هاد اإلختالالت اهليكسلية تقوم عسلى مبدأ اهليئة وعسلى مبدأ
الدرجة وعسلى مبدأ اإلطار ،عوض أن تنهض عسلى مبدأ الوظيف
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وعسلى مبدأ الكفاءة وعسلى مبدأ املردودية ،وابلتايل فما اعتربمت أنه

الشهادات واملرتبني يف سالمل األجور ال تتناسب والشهادات

مردود عسليه ،أي أن التصور دايل احلل أو القطع مع املقارابت
السابقة السلي كانت كتدخل حسلول جزئية ،قطاعية فئوية ،وجعسلتنا
أمام منظومة مشتتة ،فاحنا عندان مقاربة ابملزيد من االنسجام...

احملصل عسليها ،والبد من إعادة النظر يف القانون األساسي املنظم
ألطر وموظفي اجلماعات ،وشكرا.
السيدة رئيسة اجللسة:

السيدة رئيسة اجلسلسة:

شكرا السيد النائب ،ثواين كاين تعقيب آخر ،تفضل األخ.

شكرا ،شكرا السيد الوزير ،تفضل السيد النائب لسلتعقيب.

النائب السيد عبد الودود خربوش:

النائب السيد حممد أزوكاغ:

السيد الوزير ،بكل الثقة فيكم وفهاذ احلكومة ،وطبعا احنا
متأكدين أنكم غادي تسلقاوا احلل األنسب هليئة املتصرفني ،احنا

كيبان يل أنه هاد املسألة هادي غرييف حق املتصرفني ،أان تنعتقد
ايال كنتو كرتاهنو عسلى التسويف والتماطل يف استنزاف املخزون
النضايل والنفس االحتجاجي دايل هاد اهليئة واإلستقواء دايلكم
عسليها ابإلقتطاعات وكذلك بتجاهل املطالب دايهلا وسن سياسة،
يعين ،األدان الصماء ،فراكم غاديني يف اخلسران ،ألنه هاد اهليئة

مع احلل الشامل ،ولكن مع تسريع هاذ احلل ،يعين املطالب دايل
فئة املتصرفني ،املسلف دايهلم اإلجتماعي ،العدالة األجرية والنظام
اجلديد ،فقط املسألة الوقت جيب التسريع فهاذ املسألة هاذي،
شكرا السيد الوزير.

هادي مصممة كل العزم أهنا ماضية يف اإلحتجاج وابتداع أشكال
احتجاجية غري مسبوقة ،وهاد الشي كسلو وهاد التعنت دايلكم،
وهاد الرفض تيأدي ابلتهديد دايل حكامة املرفق العمومي،

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد عبد هللا بووانو:

وكذلك هتديد اإلستقرار دايلو واإلستمرارية دايلو يف تدبري ،يعين،
يف أداء اخلدمات ،وهاد الشي كسلو راه تيمس ابألسس دايل السسلم
االجتماعي...

السيد الرئيس ،الربانمج احلكومي جات فيه املراجعة دايل الوظيفة
العمومية ،داب أمضينا تقريبا سنتني وغندخسلو ونصف ،أشنو هي
اجلدولة الزمنية دايل هاذ املراجعة الشامسلة ،ألنه اليوم جل

السيدة رئيسة اجللسة:

اإلضراابت ،جل اإلضراابت يف جل القطاعات ال الصحة ،ال
التعسليم ،ال املتصرفني داب السلي كنتكسلمو عسليهم ،ال اجلماعات
احملسلية ،واحد اجلزء كبري مرتبط ابملراجعة الشامسلة دايل هاذ

شكرا السيد النائب ،هل من تعقيب إضايف حول املوضوع؟ تفضل
السيد النائب.
النائب السيد احلسني آيت أوحليان

املنظومة ،مزاين تعطيوان أجل ،إيال كانت غتكون شي مناظرة
تعطيوان التاري دايهلا ،كانت غتجيبو لنا املشروع تعطينا واحد
التاري دايلو ،ابش عسلى األقل كتبان الصورة ،من هنا قبل هناية
هذه الوالية ،شكرا.

شكرا السيدة الرئيسة،
السيد الوزير ،من بني اإلضراابت يف اإلدارات العمومية،
إضراابت املوظفني ابجلماعات احملسلية حامسلي الشهادات ،السيد
الوزير مطالب ابلتسوية العاجسلة لوضعية هاد املوظفني حامسلي
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السيدة رئيسة اجللسة:

وال داعي لسلتهويل و اإلستنزاف إىل غري ذلك ،السؤال دايل
املنظومة ،فعال احنا مسلتزمني مبراجعة املنظومة دالوظيفة العمومية،
و رمبا الصعوبة دايهلا هو أنه النظام األساسي دايل الوظيفة
العمومية السلي صدر يف  22نظام متشابك ومعقد وفيه مكتسبات
وفيه تراكمات ،احنا اآلن وجدان املدخل ،كان البد من إجراء،

شكرا ،تعقيب آخر ،ال تعقيب ،تفضسلو السيد إيال كان عندك
شي جوا  ،إيه تفضل ،تفضل الوقت كاين.
السيد حممد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس
احلكومة املكلف إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية:

املدخل األساسي هو إصالح الوظيفة العمومية العسليا ،وكانت
عندان مناظرة ،وكانت رسالة مسلكية سامية وفيها توجيهات ،واحنا
تنشتاغسلوا بتنسيق مع رائسة احلكومة ،وغنقدمو مشاريع مستقبسلية

شكرا يف ما تبقى من الوقت ،ال أوال بغيت السؤال السلي يف
صميم املوضوع ال جمال لسلحديث عسلى شي تسويف وشي
استنزاف لسلنضاالت والتهويل ألن كاين الناس السلي دبروا لعشرات
السنني ،ومت تسلغيم منظومة الوظيفة العمومية بواحد العدد داأللغام،

عسلى أساس تكون الوظيفة العمومية العسليا هي القاطرة ،ابإلضافة
إىل مراسيم أخرى السلي ميكن تسوي األوضاع دايل بعض الفئات،
وشكرا.

راه احنا كنشوفوها اآلن كيفاش حنسلوها ،احلل الشامل البد منه،
من أجل العدالة األجرية ومن أجل التناسق يف املنظومة ،ما
نبقاوش أمام  98فئة ونظام أساسي ،لكن هذا ال مينع كما تفضل
السيد النائب احملرتم أننا جاهزين وواجدين حلسلول منصفة ومعقولة

السيدة رئيسة اجللسة:
شكرا ،كان هذا آخر سؤال يف هذه اجلسلسة ،عيدكم مبارك سعيد
وكل عام ووطننا واألمة اإلسالمية أبلف خري ،رفعت اجللسة.

هلذه الفئة ،وهاذ املسلف ال شيء مينع أن يكون مطروحا يف إطار
احلوار اإلجتماعي واحنا متفهمينوا وقسلناها من هنار األول،
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