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 عشر التاسعةحمضر اجللسة 
 

 م(. 7112ماي  61ه ) 1341شعبان  91 الثالاثء: التاريخ
 .النائب الثالث لرئيس جملس النواب، حممد جودارالسيد  :الرائسة

انية بعد الث، ابتداء من الساعة ائقومثانية دق تانساع :التوقيت
 اخلامسة.والدقيقة  الزوال

 ية املتعلقة ابلقطاعاتمناقشة األسئلة الشفو  :األعمالجدول 
 التالية: احلكومية

 الثقافة واالتصال 
 ميالرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العل 
 العالقات مع الربملان واجملتمع املدين 
 الشغل واإلدماج املهين 
 

 :السيد حممد جودار رئيس اجللسة

 .نياملرسلبسم هللا الرمحن الرحيم، والسالم على أشرف 

 .افتتحت اجللسة

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

من الدستور، وعمال مبقتضيات النظام  111طبقا للفصل       
الداخلي جمللسنا املوقر، خنصص هذه اجللسة لألسئلة الشفهية 

سؤاال  72ملراقبة العمل احلكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 
من  111زعة على قطاعات خمتلفة. اآلن وفق املادة شفهيا مو 

النظام الداخلي جمللس النواب، أطلب من السيدة أمينة اجمللس 
تالوة املراسالت الواردة على الرائسة فلتتفضل مشكورة، تفضلوا 

 .السيدة األمينة

 :النائبة السيدة عزوها العراك أمينة اجمللس

 أشكركم السيد الرئيس،

ل لة الشفوي الكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصعدد األسئ      
، توصلت 7112ماي  16إىل  9هبا جملس النواب من اتريخ 

سؤاال كتابيا،  42سؤاال شفواي؛  762رائسة جملس النواب ب: 
مت سحب سؤال شفوي واحد ومت سحب سؤال كتايب واحد، 

 .شكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، نعم      

د نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل النائب السي
 )نقطة نظام(: للوحدة والتعادلية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

لك أن أذكر وأشري كذ شكرا، غري فقط السيد الرئيس، أريد       
إىل أنه طبقا للنظام الداخلي مت توزيع األسئلة إىل جمموعات، 

كن فوجئنا فقط قطاع. ول 11واجملموعات اليوم كتكون أعتقد من 
قطاعات، الشيء بطبيعة احلال الذي يفرغ احملتوي دايل  4بربجمة 

هذه اجللسة من احملتوى دايهلا، كاين جمموعة من األسئلة اللي هي 
أساسية وحىت هاذ األسئلة مهمة جدا، ولكن اهلدف من توزيع 
اجملموعات هو احلرص على احلضور دايل القطاعات الوزارية 

و أنه إن شاء هللا أنه يف املستقبل تفاداي للغياب هاألخرى. فنتمىن 
احلث أو اإللغاء حىت ابلنسبة للنظام الداخلي أثناء التعديل أنه 
إلغاء حىت هاذ القطبية هادي، مبعىن أننا حنرم كفريق واجمللس حيرم 
من مناقشة قطاعات أساسية بسبب هذه القطبية أو هاذ توزيع 

على  اثنية أثري أبنه جيب احلرص األسئلة إىل جمموعات. ولكن مرة
التغيب كاين ثالثة؛ إما املرض وإما  حضور الوزراء وأسباب 

 ...النشاط امللكي وإما
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 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، شكرا. نقطة نظام السيد الرئيس،       
 .تفضلوا

دالة فريق الع النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس 
 ام(:)نقطة نظ والتنمية

 شكرا السيد الرئيس،

يف نفس االجتاه، النظام الداخلي دايل جملس النواب حيدد       
األسباب دايل الغياب املشروع املسموح به ابلنسبة للنواب، نفس 
الشيء كذلك ابلنسبة للحكومة حىت تبقى هلذه اجللسة فاعليتها 
والتواصل مع املواطنني. ما ميكنش يتبدلو القطاعات يف آخر 

ظة، السيدات والسادة الوزراء السيد الرئيس، هم رهن إشارة حل
اجمللس للمراقبة، الربملان هو الذي يراقب احلكومة، ولذلك 
فاحلكومة خاصها تكون متواجدة ألن هناك أسئلة مهمة وأسئلة 
اللي تشغل ابل الرأي العام لذلك فاحلكومة ينبغي أن تكون 

 .موجودة لتجيب عنها

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد الوزير      

السيد مصطفى اخللفي الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 أوال السيد الرئيس،

 السيدات النائبات والسادة النواب،

الفريقني  سيدين رئيسيأان أتفهم نقط نظام اليت تقدم هبا ال      
احملرتمني، أوال أؤكد أبنه احلرص دايل احلكومة على الوفاء هباذ 
يعين احلضور فهاذ اجللسات من أجل اإلجابة عن األسئلة. الذي 

حصل هو أنه كان مربمج نشاط ملكي اليوم يف أكادير وكان عدد 
من الوزراء اللي كان من املفروض يكونوا حاضرين معاان اليوم كان 
مقرر أهنم غادي يكونو يف التوقيعات دايل بعض االتفاقيات، 

ن هذا أ وكما تفضل السيد الرئيس، أنه السيد رئيس الفريق احملرتم
من احليثيات، احلكومة أمس اختذت القرار دايل.. ألن االستمرارية 
دايل املؤسسات فانتدبنا لقطاعات حكومية التعليم والثقافة 

ل كلفة ابلعالقة مع الربملان، اربعة دايوالتشغيل زائد الوزارة امل
 ...القطاعات. فبالتايل كاين حرص ولكن يف نفس الوقت

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير على التوضيح، توصلت الرائسة برسالة       
 من السيد الوزير املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين خبرب

ة لتشغيل واإلدماج املهين يف اإلجابأنه سينوب عن السيد وزير ا
على األسئلة نظرا لوفاة والدة السيد حممد يتيم تغمدها هللا برمحته 

 .وأسكنها فسيح جناته

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،

نشرع اآلن يف بسط األسئلة الشفهية املدرجة جبدول أعمالنا،       
وض الثقايف ل متعلق ابلنهونستهلها بقطاع الثقافة واإلتصال. سؤا

للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية، فليتفضل أحد النواب مشكورا لطرح السؤال

 :النائبة السيدة منرية الرحوي

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 اإذا كانت الثقافة تشكل مكوان أساسيا للهوية املغربية، ورافد      
للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، فال بد من التساؤل عما إذا  

 .كانت للوزارة إسرتاتيجية لتأهيل هذا القطاع والنهوض به
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 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير مشكورين      

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

 شكرا السيد الرئيس،

شكرا للسيدة النائبة على هذا السؤال اللي كنعتربوه مجيعا       
هو سؤال جوهري ويندرج على أن قطاع الثقافة هو يبقى حمورا 
أساسيا يف التنمية الشمولية. لدى الوزارة رؤية إسرتاتيجية جديدة، 
تتعلق بسياسة عمومية مشولية ومقاربة تشاركية خصوصا يف قطاع 

ثالث  ا مجيعا قطاع إسرتاتيجي. هناكالثقافة، اللي كنعتربوه احن
حماور أساسية نشتغل عليها وفق هاذ املقاربة دايل سياسة عمومية 
مندجمة من أهم هذه املقاربة نشتغل على ضرورة محاية الرتاث 

ور الثقايف؛ هناك احملور الثاين يتعلق ابلصناعة الثقافية؛ وهناك احمل
البنيات  ل دايلالثالث يتعلق بثقافة القرب خصوصا يف اجملا

 .التحتية

إذن هناك واحد رؤية إسرتاتيجية، وهذا الصباح كان هناك       
اجتماع مع العديد من ممثلي القطاعات احلكومية، ألننا نعترب على 
أن قطاع الثقافة ال يهم فقط قطاع وزارة الثقافة واإلتصال بقدر 

قاء لأنه قطاع يهم العديد من القطاعات احلكومية، وكان عندان 
هذا الصباح مع ممثلي القطاعات احلكومية لبلورة هذه 
اإلسرتاتيجية املتعلقة أساسا ابلتنمية الثقافية. إذن هناك تصور 
جديد للتنمية الثقافية اليت ستكون هلا العديد من اإلجيابيات 
خصوصا وأننا نعترب مجيعا على أن قطاع الثقافة هو قطاع 

مومية ركية ووفق سياسة عإسرتاتيجي وسيكون وفق مقاربة تشا
 .مشولية مندجمة

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت ابلنسبة لكم تعقيب السيدة       
 .النائبة احملرتمة، تفضلوا

 :النائبة السيدة منرية الرحوي

السيد الوزير، نسجل أبسف شديد تغيب البعد الثقايف يف       
ويتجلى ذلك من خالل اإلعتمادات  تدبري السياسات العمومية،

 املرصودة لوزارة الثقافة اليت نعتربها هزيلة ابملقارنة مع الرهاانت اليت
يفرضها علينا العمل الثقايف، حيث أن ميزانية الوزارة سوى 

من امليزانية العامة، مع العلم أن ميزانية اإلستثمار هلذه  1272%
يك عن عدد املناصب من امليزانية العامة، انه %1214الوزارة 

 .مناصب 11املالية املرصودة اللي هي 

السيد الوزير، أهبذه امليزانية ميكن تقوية العمل الثقايف داخل       
واإلنسية  وتكريس اهلوية الوطنية اجملتمع وتعزيز القيم اجملتمعية

 املغربية ونشرها كسلوك وممارسة جمتمعية؟

لفكري ميكن مواجهة اإلستيالب االسيد الوزير، أهبذه امليزانية       
والغوز الفكري يف ظل العوملة الفكرية؟ أهبذه هذه امليزانية ميكن 

 حماربة التطرف يف صفوف شبابنا؟

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة،

؟ هل من تعقيب 194هل من تعقيب إضايف طبقا للمادة       
واقع التاريخية لق ابلعناية ابملآثر واملإضايف؟ منر إىل السؤال املوايل متع

إبقليم شيشاوة للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق 
 .األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب مشكورين

 :النائب السيد هشام املهاجري

 شكرا السيد الرئيس،
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 السادة الوزراء،

 ،لسيدات والسادة النواب احملرتمونا

تفاعال مع توصيات اجمللس اإلقتصادي  ،السيد الوزير     
واإلجتماعي والبيئي، نسائلكم عن السياسة اليت ستعتمدها 
وزارتكم يف محاية املآثر التاريخية والعناية ابإلرث املادي والالمادي 
لألقاليم املنسية؟ وعطيناكم مثل إقليم شيشاوة وشكرا السيد 

 .الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

النائب احملرتم، تفضلوا السيد الوزير.. السيد شكرا السيد       
 .الوزير إيال كان ممكن تشوفو يف السادة النواب

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

شكرا لفريق األصالة واملعاصرة على هاذ السؤال اللي كنعتربوه        
كذلك سؤاال مهما، البد أن نذكر على أن هناك العديد من 

تاريخية يف اململكة وخصوصا وأن هناك مديرية دايل الرتاث املعامل ال
عن  لدى وزارة الثقافة تعتين ابملعامل الثقافية. والتايل حينما نتحدث

إقليم شيشاوة البد أن أقول أبن كانت هناك واحد الدراسة دايل 
ويعين  وزارة الثقافة تتعلق ابملعامل التاريخية وهي معامل اتريخية متعددة،

د للمعامل التاريخية، كاين واحد الدراسة دايل جرد املعامل هناك جر 
التاريخية منشورة يف البوابة اإللكرتونية دايل وزارة الثقافة، هناك 

امل إعداد دراسة تقنية طبوغرافية ختص إقليم شيشاوة فيما يتعلق ابملع
التاريخية هلذا اإلقليم، وهي معامل اتريخية مهمة وإقليم زاخر ابلرتاث 

قايف املغريب خصوصا املادي والالمادي وابلتايل هناك عناية. الث
والبد أن نقول أبننا يف مرحلة أخرية تتعلق بدراسة التكلفة املالية 
إلعادة اإلعتبار إلقليم شيشاوة خصوصا يف اجملال دايل الثقافة 

، ويف جمال احملافظة على املعامل التاريخية اللي كيزخر هبا هذا اإلقليم
 .موشكرا لك

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب احملرتم تفضلوا      

 :النائب السيد هشام اهلاجري

 السيد الرئيس، شكرا

السيد الوزير، مّلي حتملنا مسؤولية هذا اإلقليم دران دراسة       
ملختلف القطاعات، وفعال غادي يستغربو الناس كيفاش شيشاوة 

ى الثقافة، مؤشرات مقلقة يف مجيع امليادين، أغلب تتسأل عل
امليادين إن مل نقل مجيع امليادين. ولكن مّلي وصلنا للقطاع دايلكم 

سنة، أحدث اإلقليم سنة  72السيد الوزير، كنلقاو غياب دام 
لغاية اليوم ما زال مكاينش ممثل دايلكم وال بناية وحدها  1991

ر غادي غياب دايلكم السيد الوزيمكتوبة عليها مؤسسة الثقافة، وال
السيد الوزير، قصور معمل  16نوضحو ليك، معلمة اتريخية للقرن 

السكر اللي كان كيتحدثو عليها أبنه املداخيل دايهلا هي ابش 
 .تبىن قصر البديع

اليوم السيد الوزير، جا قطاع حكومي آخر لألسف مكاينش       
ة املياه معاجلة تصفيهنا ابش نسميوه بسميتو وحط حداها حمطة 

العادمة، الود احلار السيد الوزير. ما محاو ال الساكنة اللي ساكنة 
 211يف احلي احلسين وحي املالح، ما رمحو معلمة اتريخية عندها 

سنة. كيفاش بغيتو السيد الوزير، تربرو الغياب دايلكم ومئات 
 ساملخطوطات دااب تتعرض لالنداثر تتاكل فيها التونية يف مدار 

علمية عتيقة معروفة على الصعيد الدويل: يف الزاوية النحلية؛ يف 
سيد املختار؛ يف أوالد عبد املوىل قراو فيها علماء أجالء كاملختار 
السوسي ال تدخل لكم السيد الوزير. كاين جمتمع مدين نشيط 
نعطيكم مثال السيد الوزير، مجعية صدرت كتاب عن اتريخ 

احملاور واملنسق هلاذ العمل هو  شيشاوة مجعية بسيطة، ولكن
املسؤول دايلكم السيد الوزير، كنطالبو منكم إبحلاح تعيني مندوب 

أسفي رصدت ميزانية معتمدة مهمة لقطاع -اجلهة دايل مراكش
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الثقافة، ولكن من املنسق؟ واش كنعولو على الداخلية السيد 
العامل هو اللي ينسق مجيع القطاعات؟ نطلب منكم إبحلاح 

 ...تعيني

 :السيد رئيس اجللسة

ما شكرا السيد النائب احملرتم، السيد الوزير تفضلوا تعقيب في      
 .تبقى من الوقت

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

يها، اللي قدمت البد غادي نسجل إبجيابية هذه املالحظات      
اقبة العمل ر وكنعرفو أبن املؤسسة التشريعية الدور دايل الربملان هو م

احلكومي وتقييم السياسات العمومية، وابلتايل أان كناخذ بعني 
اإلعتبار هاذ املالحظات اللي طرحتوها وسنأخذها بعني اإلعتبار 
خصوصا على مستوى إعادة اهليكلة اإلدارية والتنظيمية للوزارة 
فيما يتعلق ابملديرايت اجلهوية واملديرايت اإلقليمية. وغيكون 

ة جديد فيما يتعلق ابملديرايت اإلقليمية على جمموع عندان تصور
من األقاليم دايل اململكة، وابلتايل احنا كنعتربو يف إطار املراقبة 
هاذ املالحظات هي أساسية ابلنسبة لينا ملعاجلة رمبا العديد من 
اإلختالالت اللي ميكن تكون مطروحة يف إطار قطاع الثقافة، 

 .عتبار، وشكراوهذه مالحظات سآخذها بعني اإل

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد الوزير،

هل من تعقيب إضايف؟ السؤال املوايل وهو سؤال آين متعلق       
ابملس ابحلقوق واحلرايت يف وسائل اإلعالم وشبكات التواصل 
اإلجتماعي. للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة 

 .بة مشكورينوالتنمية، تفضلوا السيدة النائ

 :النائبة السيدة منينة مودن

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

تنتشر بشكل ملفت يف وسائل اإلعالم وشبكات التواصل       
اإلجتماعي، ظاهرة استهداف األشخاص واملس ابحلياة الشخصية 
هلم ابلتشهري والسب والقذف. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن 

ليت تعتزمون القيام هبا لضمان احلقوق واحلرايت يف اإلجراءات ا
 .هذا اجملال وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير مشكورين      

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

 شكرا السيد الرئيس،

ليت ا شكرا السيدة النائبة على هاذ السؤال وهو من األسئلة      
تطرح لدى الرأي العام الوطين خصوصا فهاذ املرحلة دايل خروج 
أو إخراج العديد من القوانني املرتبطة بقطاع الصحافة والنشر، 
هناك خروج قانون دايل مدونة الصحافة والنشر، وهذا كنعتربوه 
من املكتسبات األساسية يف اجملال دايل حرية اإلعالم يف اململكة. 

ا على إصدار املرسوم املتعلق إبخراج اجمللس هناك سنعمل مجيع
الوطين للصحافة، وكنعتربو أبن هناك فعال العديد من.. رمبا هناك 
العديد من السيدات والسادة النواب، يتساءلون فيما يتعلق 
ابحرتام أخالقيات املهنة، هاذ السؤال يرتبط أبخالقيات املهنة 

صوصا تضيات خوتنظن أبن يف مدونة الصحافة هناك بعض املق
فيما يتعلق إبمكانية طلب التعويض أمام السلطة  12املادة 

القضائية، ألننا أمام اختصاص قضائي وليس اختصاص حكومي 
يف جمال دايل الضرر وابلتايل هناك إمكانية طلب التعويض أمام 
السلطة القضائية ألن هذا اجملال دايل السب والقذف إىل غري 

بط بسلطة القضاء وهناك صعوابت ذلك... رمبا هو أساسا مرت
املسطرة فيما يتعلق رمبا ابملتابعة إىل غري ذلك... ونعتقد أن هناك 
قوانني تنظم هذه املسطرة خصوصا على مستوى يعين الشكاية، 
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على مستوى النيابة العامة. ولكن نعتقد أننا إخراج اجمللس الوطين 
لية الللصحافة يف األشهر املقبلة سيمكننا من تعزيز استق

القراراإلعالمي وستعمل هذه املؤسسة على احرتام مبادئ 
إذن عندان تصورات مهمة خصوصا  .وأخالقيات مهنة الصحافة

 .مع تنزيل مقتضيات متعلقة مبدونة الصحافة يف األشهر املقبلة

 :السيد رئيس اجللسة

شكراالسيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم عن فريق       
 .لتنمية مشكورينالعدالة وا

 :النائب السيد حممد الطويل

 السيد الرئيس،

  السيد الوزير،

أحد املشاكل األساسية اليت ابتلينا هبا يف هذه اللحظة       
األخرية، هو هاذ التعرض ابحلرمات وابألمورالشخصية اخلاصة 
ابملواطنني، ال سيما التعرض ابألعراض دايل النساء عرب الوسائط 

شكل مهمني وبشكل تيضر ابملستقبل دايهلم، اإلعالمية، ب
وتعرض آخر ممنهج تيتعرضو ليه املناضلني، وتيتعرضو ليه 
السياسيني، وتيتعرضو ليه الشخصيات العمومية، وما ميكن ليناش 
نبقاو واقفني عند املعاجلة القانونية، راه كاين إشكال يف حتريك 

 من إزالة واطننياملسطرة القضائية، وكاين إشكال يف متكني هاذ امل
 .هاذ املظلمة هادي عليهم

تنطالبوكم السيد الوزير، فهاذ اللحظة هاذي من غري التفعيل       
فقط دايل اجمللس الوطين للصحافة، وال التفعيل دايل مقتضيات 

ة القانون، تنطالبوكم ابلتفعيل دايل مقتضيات اللجنة الوطنية ملراقب
كينها مة وتفعيل املرسوم، ومتاألمور اخلاصة التابعة لرئيس احلكو 

من كل اإلمكانيات من أجل رفع هاذ املظلمة على عموم املواطنني 
املظامل، راه الكرامة دايل املواطن هو أساس  اللي تيتعرضو ملثل هاذ

التعاقد يف البالد، راه هو أساس التعاقد الدستوري، إذا أهينت  
 ...كرامة املواطن

 :السيد رئيس اجللسة

السيد النائب احملرتم، هل من سؤال أو تعقيب إضايف؟  شكرا      
منر إىل السؤال املوايل وهو سؤال آين أيضا، عن رؤية الوزارة لوضعية 
املدن للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، 

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد موالي البشري طواب

 سيد الرئيس،شكرا ال

السيد الوزير، عن اإلجراءات املتخذة للنهوض ابملدن العتيقة       
 .نسائلكم؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير مشكورين      

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال، فيما يتعلق ابإلجراءات       
رتبطة محماية املدن العتيقة، نعتقد أن لدى وزارة الثقافة رؤية امل

جديدة فيما يتعلق ابحملافظة على الرتاث العمراين للعديد من املدن 
العتيقة، ابلتايل هناك احلماية القانونية، وهناك إطار قانوين يعمل 
على محاية هاذ املدن العتيقة، وسنعمل مجيعا على تفعيل 

 قة هبذا القانون خصوصا القانون الذي صدر يفاملقتضيات املتعل
. كذلك هناك على مستوى جرد هذه املعامل 7116نونرب  79

التاريخية، هناك كذلك على مستوى احلماية املادية، احلماية املادية 
تتطلب التدخل املايل وتكلفة مالية، وهناك العديد من املعامل 

ايهلا يف ن اخلطة دالتاريخية اليت عملت وزارة الثقافة يعين ضم
على محاية جمموعة من املعامل التاريخية، وعندي هنا اجلرد   7112
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كذلك جملموعة من املناطق يف اجلديدة، يف أزمور، يف مكناس، 
 .يف الصويرة إىل غري ذلك

هناك كذلك على مستوى التعريف والتحسيس وابلتايل          
وهو شهر  الرتاثعندان شهر سنوي للمحافظة على املدن العتيقة و 

ماي، وابلتايل هناك إجراءات  11أبريل إىل  11أبريل، من 
متعددة ميكن يعين أن نذكر هذه اإلجراءات إبسهاب خصوصا 
إذا كان عندي الوقت الكايف لنتحدث عن جمموعة من التدخالت 
يف جمال مدن عتيقة، أو هاذ التدخل يف السنوات املقبلة 

زخر هبا  املدن العتيقة اليت تسيظهراإلجيابيات دايلو خصوصا يف
 .اململكة، وشكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم عن فريق       
 .العدالة والتنمية

 :النائب السيد حممد صديقي

املدن العتيقة تتوفر على مقومات حضارية ميكن املراهنة       
تاحف لثقافية من صناعة تقليدية، معليها يف النهوض ابلسياحة ا

اتريخية، ومعمار، ميكنها من حتقيق هنضة شاملة هلذه املدن 
وساكنتها. ساكنة هذه املدن السيد الوزير، حتتاج بل تنتظر تطوير 
وأتهيل فضاءاهتا ألسباب اجتماعية واقتصادية، احملافظة على 

صبح أ الثرات العمراين الذي أقامه األجداد أصبح مطلبا وطنيا،
مطلبا وطنيا ملحا وملسة وفاء للسلف. هذه املدن تشكو من 
احتالل ملكها العمومي مما يشكل ضغطا اجتماعيا على جتارها، 
وعرقلة مرورية لزوارها، وأمورا أمنية كذلك للسلطات احمللية، هذه 
املدن تنتظر املصادقة على تصاميم احملافظة عليها، هذه املدن 

ن قلة املوارد للقيام ابلالزم وحيازة وكذلك اجلماعات تشكو م
العقارات املتخلى عنها أو اآليلة للسقوط إلبعاد األخطار عن 
اجلوار، وملاذا ال خلق وكالة النهوض هبذه املدن على غرار مدينة 

فاس؟ كذلك، تشجيع البحث العلمي يف املواد احمللية للبناء للحد 
ع لك ملاذا ال مننمن استعمال املواد اليت تشوه هذه املدن، وكذ

اآلليات والشاحنات للدخول إىل هذه املدن أو يعين إجياد 
 .شاحنات نظيفة لكي تالئم هذا املعمار واحملافظة عليه

 :السيد رئيس اجللسة

 شكرا السيد النائب احملرتم،

هل من تعقيب إضايف؟ منر إىل السؤال املوايل وهو آين أيضا،       
 ة خبصوص القوانني اجلديدةعن غياب سياسة تواصلية عمومي

للصحافة، للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق العدالة 
 .والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد فاروق الطاهري

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير احملرتم،

 حدد قانون الصحافة والنشر أجل سنة للخاضعني ملقتضياته      
من أجل املالءمة مع القسم األول منه تنتهي يف منتصف غشت 
القادم، لذلك نسألكم السيد الوزير، عن اإلجراءات العملية اليت 

 .ستقوم هبا احلكومة هبذا اخلصوص؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا      

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

شكرا للسيد النائب على هاذ السؤال، وكذلك سؤال مهم       
خصوصا وأن العديد من الفاعلني يف جمال احلقل اإلعالمي 
يتساءلون خبصوص إخراج املراسيم والقرارات الوزارية املرتبطة مبدونة 
الصحافة. السؤال كان يتعلق حول سياسة تواصلية للتعريف هباذ 

عية عمل قد أن اجمللس يف الوالية التشريالقوانني دايل الصحافة، نعت
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على إخراج هذه القوانني اللي هي مهمة وهاذي من املكتسبات 
املهمة يف جمال دايل اإلعالم املغريب، وزارة االتصال سابقا وكذلك 
وزارة الثقافة واإلتصال حاليا ستعمل على مواكبة ومالءمة هذه 

لس راج اجملالقوانني مع املستجدات خصوصا فيما يتعلق إبخ
الوطين للصحافة وإخراج املراسيم ألن عندان اآلجاالت معينة إىل 
حدود شهر غشت، وابلتايل سنعمل قبل يعين شهر غشت على 

 .إخراج اجمللس الوطين للصحافة

فيما يتعلق ابلسياسة التواصلية، أعتقد أنه كانت هناك       
ا استقبلت يالعديد من اللقاءات التواصلية مع الفاعلني، أان شخص

النقابة الوطنية للصحافة، فاعلني فيدرالية الناشرين إىل غري 
ذلك... املتدخلني يف قطاع اإلعالم، وابلتايل عندان تصور جديد 
ومقاربة مندجمة مشولية تشاركية فيما يتعلق هباذ القطاع اللي  
كنعتربوه قطاع اإلعالم هو إسرتاتيجي وحق اإلعالم هو حق من 

ة فيما يتعلق.. ومن املكتسبات األساسية يف احلقوق األساسي
 .، شكرا7111دستور 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب احملرتم تفضلوا      

 :الواحد بوحرشة عبد  النائب السيد

 السيد الرئيس،

عهد احلكومة السابقة عرف قانون الصحافة  الوزير، يفالسيد 
 شريعيا هاما، غري أن التعريف اإلعالمي به مل يكنوالنشر تطورا ت

ابلشكل املطلوب، وهذا ينطبق عموما على القوانني النوعية 
من هذا القانون أي  12الصادرة. كما نصت السيد الوزير، املادة 

املتعلق ابلصحافة والنشر، أن يكون لكل  11.14القانون 
توفر واقع ال تصحيفة مدير للنشر، واحلال أن العديد من هذه امل

السيد الوزير، من  71على مدراء وفق املواصفات املعنية. املادة 
نفس القانون تنص على وجوب التصريح بنشر أي صحيفة 

يوم يعين من يوم اإلصدار، إذن ضرورة  41إلكرتونية داخل أجل 
 .نشر مدير النشر ومضيف املوقع وعدد الزوار كل يوم

لتعريف القيام محملة إعالمية مكثفة لإذن السيد الوزير، يتعني       
بغي مبالكي هذه املواقع احلاليني واملستقبليني ابملقتضيات اليت ين

عليها التالؤم معها قبل منتصف شهر غشت القادم كما نصت 
، وهو أجل ضيق جدا للوصول للتالؤم املطلوب، 172عليه املادة 

 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس اجللسة

 النائب احملرتم، شكرا السيد

هل من تعقيب إضايف؟.. منر لسؤال آين كذلك عن الوضعية       
املالية لشركة "صورايد" القناة الثانية للسيدات والسادة النواب 
 احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 .مشكورين

 :النائب السيد السعيد الصادق

 .يمبسم هللا الرمحن الرح

أسألكم عن األسباب احلقيقية اليت أدت إىل  ،السيد الوزير      
الوضعية املالية املزرية اليت تعيشها شركة دوزمي، وما هي اإلجراءات 

 .اليت ستتخذوهنا لتجاوزها؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير احملرتم      

 :الثقافة واالتصال السيد حممد األعرج وزير

 شكرا السيد الرئيس،

كذلك هاذ السؤال هو مهم، كانت هناك تساؤالت من       
 7Mطرف الرأي العام الوطين حول الوضعية القانونية واملالية ل 

خصوصا شركة "صورايد"، ميكن ليا نعطيكم بعض املعطيات يف 
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 قإطار مراقبة العمل احلكومي، هناك الوضع املايل للشركة مقل
حيث عكست مجيع املالية لشركة "صورايد" القناة الثانية العجز 

، 7111عجز مايل منذ  دايهلا الناتج عجز مايل وابلتايل هناك
وكاين هناك قامت شركة "صورايد القناة الثانية" بتخفيض الرأمسال 

إىل غري  417وخفضته إىل  717مببلغ  7117دايهلا من 
ال الشركة، قرر اجمللس ذلك... ورغم وجود خسائر تفوق رأمس

اإلبقاء على الشركة  7113اإلداري املنعقد يف دورة استثنائية يف 
واستمرارها. وابلتايل هناك استقاللية يف اختاذ القرار هو اجمللس 
اإلداري لشركة "صورايد" هواللي عندو القرار النهائي فيما يتعلق 

دان زوج د عنابإلستمرارية، احنااي كقطاع دايل الثقافة واإلتصال 
الناس ممثلني يف اجمللس اإلداري واجمللس اإلداري هو الذي يتخذ 
هذا القرار. ولكن عندان تصور فيما يتعلق ابلدعم املايل ال زال  
كاين هناك دعم مايل دايل احلكومة خصوصا قطاع اإلتصال 
لدوزمي، ولكن سينعقد اجمللس اإلداري يف األشهر املقبلة وهو اللي 

ية الكاملة ابعتبار أن النظام األساسي هلذه الشركة عندو الصالح
هو شركات جمهولة اإلسم وابلتايل جملس إداري له كامل الصالحية 
يف اختاذ القرار املناسب، ولكن هناك ال زال هناك استمرارية دايل 

 .الدعم العمومي للقناة الثانية، شكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .قيبضلوا السيد النائب احملرتم للتعشكرا السيد الوزير، تف      

 ي:النائب السيد حمسن موفيد

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، بداية نقدمو حتية خالصة للمهنيني يف القناة       
الثانية اللي كتضم خرية املهنيني يف القطاع، اثنيا كاين مفارقات 

الوزير،  دعجيبة يف هاذ القناة اللي هي شركة "صورايد دوزمي" السي
وهو: أوهلا على النموذج التدبريي دايل القناة، يف العوض اللي 
املسؤولني دايل القناة يبقاو مقابلني يقادو املؤشرات املالية، مشاو  

كيحرصو حيولو هاديك القناة إىل منصة سياسية ملكون سياسي 
معني بزاوية معاجلة معينة يف اجتاه واحد، وهذا كيضرب اخليار 

 اللي مشات فيه البالد دايلنا؛ الدميقراطي

املفارقة الثانية، القدر اللي الدولة كتعطي من األموال دايل       
املال العمومي اللي هي أموال الشعب ابش تدير التوازن املايل 
للشركة، كنشوفو بعض األعمال واملشاريع اللي منخرطة يف زعزعة 

شاريع كتصدم م التوازن الثقايف والقيمي للمجتمع املغريب وكتقدم
 اهلوية دايل فئات عريضة من اجملتمع املغريب؛

األمر الثالث السيد الوزير، هو ضرورة إخراج مشروع القطب       
العمومي اللي طال هذه مدة عشر سنوات وهو املدخل األساسي 
حلل املشكل وحل األزمة ألنه مشروع القطب العمومي بقى جمسد 

ه، ت رئيس هنا ورئيس هلييف شخص واحد فقط، هذه عشر سنوا
ولكن هذاك اخللط دايل التكامل يف البنيات ويف املشاريع ويف 
التجهيزات اللي ممكن يوفرو القطب العمومي ما خارجش؛ اثلثا 
هو ضرورة إخراج عقد برانمج واضح ابش كنديرو املبدأ دايل 

 ...احملاسبة ودايل املساءلة املؤشرات مضبوطة

 :السيد رئيس اجللسة

 السيد النائب احملرتم، شكرا

هل من تعقيب إضايف؟ منر إىل السؤال املوايل وهو آين        
كذلك، عن البنيات الثقافية األساسية للسيدات والسادة النواب 

 .احملرتمني عن الفريق احلركي

 عبد الرمحن العمري: النائب السيد

 السيد الرئيس،

 معايل الوزير احملرتم،

قافية كومي كما هو معلوم بتوفري البنيات الثالتزم الربانمج احل      
األساسية وتوزيعها بشكل عادي على اجملال الرتايب. ومن هذا 
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املنطلق نسائلكم السيد الوزير، عن التدابري اإلجرائية لتنزيل هذا 
االلتزام احلكومي، وهل لدى وزارتكم التصرف ابلنسبة خلريطة 

 اإلستهداف ومراحل اإلجناز؟

 :جللسةالسيد رئيس ا

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا      

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

 شكرا السيد الرئيس،

وشكرا السيد النائب على هاذ السؤال، كذلك هو سؤال       
ا مهم يتعلق بتعميم البنيات الثقافية على جمموع تراب اململكة. رمب

ابلتايل ية خصوصا يف اجملال الثقايف، و هناك إشكاليات العدالة اجملال
 احنا عندان تصور جديد فيما يتعلق ابلبنيات التحتية خصوصا يف

 7112تعميم املراكز الثقافية. هناك دعم فيما يتعلق مبيزانية دايل 
مليون درهم لتنمية شبكة املراكز الثقافية، وهناك  119يصل إىل 

ية من ءات الثقافمليون درهم إلحداث وجتهيز شبكة الفضا 132
خزاانت ومعاهد وموسيقى إىل غري ذلك... ولكن لدينا 

على األقل تكون عندان  7111إسرتاتيجية أخرى ابتداء من سنة 
واحد اإلسرتاتيجية دايل خلق وتوزيع خصوصا يف جمال العدالة 

مركز ثقايف  71إىل  11اجملالية يكون عندان على األقل ما بني 
واملدن الصغرية، وعلى أساس من بعد  على جمموعة من اجلماعات

وفق تصور ووفق  31و 41حناولو نرفعو هاذ العدد إىل  غادي
منهجية تشاركية خصوصا مع بعض القطاعات املتدخلة خصوصا 
املؤسسات العمومية، اجلماعات الرتابية، ولكن عندي اسرتاتيجية، 

ويعين  ةلدينا يف قطاع الثقافة اسرتاتيجية يعين دايل البنيات التحتي
تغطية العجز احلاصل خصوصا يف جمال دايل العدالة اجملالية يف 

 ...جمال الثقافة ألن تنعتربو احنا حق الثقافة ليس هو

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، شكرا السيد الوزير انتهى الوقت. تعقيب السيد       
 .النائب احملرتم، تفضلوا

 :النائب السيد عبد الرمحن العمري

سيد الوزير نشكركم على جواب القيم، وكما يعلم اجلميع ال      
فاملغرب يعترب ملتقى عدة حضارات ودايانت واللغات واللهجات، 

هذا التنوع يف امتالك كل منطقة خلصوصية معينة،.. هذه  وقد أمثر
اخلصوصيات اليت تساهم يف صنع تنوع الثقافة واإلرث احلضاري 

تصال عترب أبن وزارة الثقافة واالاملغريب، ومن هذا املنطلق فإننا ن
مطالبة أوال ابحلفاظ على هذا املوروث الثقايف وصيانة كل ما له 
عالقة ابلتاريخ والثقافة وحتصيل هذا التنوع العريب األمازيغي 
احلساين وخلق ما ميكن أن نسميه ثورة الثقافة هتتم ابلقراءة 

جلماعات ا وابلكتابة.. إىل جانب توطيد اللبنة الثقافية يف كل
وعلى رأسها العامل القروي. واملناسبة قائمة لدعوتكم االهتمام 
ابملناطق اجلبلية ومنها إقليم شفشاون حيث هو يف أمس احلاجة 
لبنية ثقافية أولية ألرجاء واسعة كما كان يف املاضي منبع للعلم 

 .وللمعرفة

 :السيد رئيس اجللسة

فضلوا عقيب إضايف؟ تشكرا السيد النائب احملرتم، هل من ت      
 .السيد النائب احملرتم عن فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد مراد لكورش

السيد الوزير، يف نفس السياق نسائلكم عن حصة العامل       
القروي من البنيات الثقافية األساسية وكذا األنشطة الثقافية املقامة 

ما إلشكال الذي زعهبذا اجملال وكذا تصور وزارتكم ملعاجلة هذا ا
يعين يطال جمموعة من القرى وجمموعة من األماكن، كما نسائلكم 
السيد الوزير عن مآل بعض البناايت الثقافية املتواجدة ابلعامل 



 

  

 

 

 

 

-7102أبريل  دورة –مداوالت جملس النواب    

 

 

11 

القروي اليت ال زالت مل يكتمل بناؤها رغم مرور العشرات من 
السنوات وخاصة منها مثال دار الثقافة أبيت اورير إبقليم احلوز، 

 .اوشكر 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد الوزير مشكورين      

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

شكرا السيد النائب، كما قلت هناك اإلشكاليات دايل       
العدالة اجملالية يف اجملال دايل الثقافة، وابلتايل عندان واحد 

 دة للتوجه إىل العامل القروي، وابلتايل عنداناالسرتاتيجية جدي
مركز ثقايف على مستوى اجلماعات  71إىل  11اسرتاتيجية ما بني 

حناولو نرفعوها. إذن هاذي  7119القروية على أساس ابتداء من 
مسألة أساسية ابلنسبة لنا تعميم البنية التحتية، العدالة اجملالية، 

دان مراكز نصر البشري ألن عنوعندان تصور أكثر فيما يتعلق ابلع
ثقافية تدار من طرف بعض األشخاص أو بعض اجلماعات إىل 
غري ذلك... وابلتايل عندان إشكالية أتهيل العنصر البشري 

 ...ولكن

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السؤال       
ح خطة اإلصالاملوايل وهو آين حول املشهد البصري الوطين و 

للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق احلركي، تفضلي 
 .السيدة النائبة احملرتمة مشكورة

 :النائبة السيدة غيثة احلامتي

 سيدي الرئيس، شكرا

 سيدي الوزير،

يتميز املشهد البصري الوطين بتعدد القنوات التلفزية، لكن       
توج الذي نظر لنوعية املنجلها تعرف نسبة مشاهدة جد ضعيفة ابل

تقدمه. سيدي الوزير نتساءل معكم، هل لوزارتكم تصورا معينا 
لتجويد مستوى الربامج وخمططا لتشجيع ودعم اإلنتاج الوطين 
ولتصبح الربامج تعكس، احلدث حاليا ما يعيشه املغاربة يف واد 
والربامج يف واد آخر دون أدىن تنسيق أو قيمة مضافة للمشاهد، 

 .سيدي الوزير وشكرا

 :السيد رئييس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين      

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

شكرا السيدة النائبة على هاذ السؤال، فعال لدينا رؤية       
ة جديدة فيما يتعلق، أوال تعزيز استقاللي جديدة واسرتاتيجية

البصري، ألن احنا كنمشيو فهاذ التوجه دايل املشهد السمعي 
استقاللية املشهد السمعي البصري، ولكن عندان إمكانية دايل 
التدخل يف جماالت متعددة، والتايل أول إسرتاتيجية فيما يتعلق 
ابلرؤية دايلنا يف القطاع دايل اإلتصال، هناك عقلنة وتقوية 

صري معي الباحلكامة املعتمدة يف تسيري مكوانت املشهد الس
الوطين، وتعزيز أوجه التعاون والتكامل يف ما بينها. وابلتايل كاين 
هناك التوقيع على مشروع عقدي برانجمني جديدين بني الدولة من 
جهة، وكل من شركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وشركة "صورايد". 
إذن هناك مشروع دايل التوقيع على عقد برانمج جديد فيما يتعلق 

ة الوطنية وكذلك شركة "صورايد". كاين هناك تقوية ابلشرك
 التنافسية والتكاملية يف العرض السمعي البصري، كاين هناك تقوية

وتنويع العرض السمعي البصري، هناك الرفع من جودة اخلدمات 
فيما يتعلق بعقد الربانمج إىل غري ذلك من اإلجراءات اليت 

تعزيز  عزيز مكانة وكذلكسنتخذها يف األشهر املقبلة، دائما إىل ت
، وكذلك إستجابة ،مكانة املشهد، هذا القطاع السمعي البصري
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هذا أساسي، إستجابة النتظارات اجلمهور يف ما يتعلق ابلقنوات 
 .التلفزية. وسنعمل جاهدين على تلبية انتظارات اجلمهور املغريب

 :السيد رئيس اجللسة

  ة.ائبة احملرتمقيب السيدة النشكرا السيد الوزير، تع      

 :النائبة السيدة غيثة احلامتي

السيد الوزير، املواطن املغريب ينتظرإعالما هادفا ميس كل       
طبقات اجملتمع، وتنافسية وجودة عالية. وابلتايل مجع القطاعني 
الثقافة واإلتصال يف حقيبة واحدة، من شأنه خلق هذا اإلعالم 

 .الذي ينشده املواطنون مجيعا وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ منر إىل السؤال املوايل وهو       
آين كذلك، عن اإلسرتاتيجية احلكومية يف جمال الثقافة، للسيدات 
والسادة النواب احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري. تفضلوا 

 .السيدة النائبة احملرتمة

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

 لرئيس،السيد ا

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

نظرا لتعزيز دور الثقافة يف اهلوية الوطنية ومكانتها الكربى       
يف التنمية البشرية، خاصة على مستوى النهوض ابلرتاث الثقايف 
واإلبداعي، وتثمني الرأمسال الالمادي. نسائلكم السيد الوزير 

اإلسرتاتيجية احلكومية حول النهوض هبذا احملرتم، عن اخلطة أو 
القطاع يف جمال الثقافة.. من أجل إرساء ثقافة وطنية حاصنة 

 .شاملة ومتميزة، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرالسيدة النائبة، تفضلوا السيد الوزير      

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

 شكرا السيد الرئيس،

دة النائبة على هاذ السؤال اللي كذلك هو مهم، شكرا السي      
لدينا فعال لدينا رؤية جديدة واملتعلقة بقطاع الثقافة. هناك سياسة 
عمومية مندجمة مشولية لقطاع الثقافة تقوم على ثالث حماور 
 رئيسية: احملور األول يتعلق ابحملافظة على الرتاث الوطين الثقايف

مليون درهم من  22أكثر من  والطبيعي وتثمينه، ابلتايل خصنا
، وخارج 7112اعتمادات دايل امليزانية دايل قطاع الثقافة 

اعتمادات ميزانية من خالل مؤسسات والشراكة مع اجلماعات 
مليون درهم. مبعىن آخر هاذ احملافظة على الرتاث  121وصلنا إىل 

مليون درهم. كذلك هناك النهوض  711خصص له أزيد من 
مليون  12ية، وابلتايل هناك ختصيص أزيد من ابلصناعة الثقاف

ية فيما يتعلق بدعم املشاريع الثقافية والفن 7112درهم برسم سنة 
 واجلمعية الثقافية، تنظيم امللتقيات الثقافية. وكذلك هناك أزيد من

. مليون درهم فيما يتعلق بتوفري البنيات دايل ثقافة القرب 119
الل ثقافة القرب، خصوصا من خوالتايل عندان واحد الرؤية تسمى 

د احملاور كاين الرتاث؛   4تعميم البنيات التحتية، وابلتايل كاين 
 كاين الصناعة الثقافية؛ وكاين ثقافة القرب وهاذ االسرتاتيحية

نعمل جاهدين على إخراجها إىل حيز الوجود. طبعا هناك 
، ولكن هاذ اإلسرتاتيجية إن شاء هللا 7112اعتمادات دايل 

 .، شكرالكم7111ن مع سنة غتكو 

 :السيد رئيس اجللسة

 .اشكرا السيد الوزير، التعقيب للسيدة النائبة احملرتمة تفضلو       
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 :النائبة السيدة خدجية الزايين

كما نعلم مجيعا السيد الوزير احملرتم، أن الثقافة ضرورية       
سالحا و  والزمة ملواكبة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية،

ىن اسرتاتيجيا لتحصني اجملتمع واألفراد من التأثريات السلبية. مبع
أوضح السيد الوزير، كيف ميكن لوزارتكم املوقرة أن تصنع ثقافة 
ذات جودة عالية، ثقافة ختدم الوطن واملواطنني وتكون حصنا 
منيعا من أتثريات األفكار املتطرفة والتصدي للمصادر 

لوضع، ينبغي على وزارة اإلتصال أن تبلور أمام هذا ا اإلرهابية؟
اسرتاتيجية ملواجهة هذه اإلكراهات اليت سبق ذكرها عرب وضع 

-7112سياسة عمومية واضحة وتشاركية خالل الفرتة ما بني 
7171. 

يف نفس السياق السيد الوزير، ندعوكم إىل وضع إسرتاتيجية       
عرب اعتبار  يلهأخرى للحفاظ على الرتاث الثقايف املغريب وأته

مكوانته من املكوانت األساسية للهوية املغربية ورافدة للتنمية 
اإلقتصادية واإلجتماعية مع تعزيز البنيات الثقافية والرفع من عدد 
املرافق الثقافية مبختلف املناطق املغربية. وذلك لتدارك اخلصاص 

 نييف املرافق الثقافية بعدد من اجلماعات الرتابية ودعم الفنان
واملبدعني عن طريق الرفع من قيمة الغالف املايل املرصود للدعم 
يف هذا اجملال، إىل جانب فتح مسالك أخرى لتنويع آليات الدعم  

 ...كإحداث برانمج تنمية املقاوالت الثقافية والفنية وصيانة وترميم

 :السيد رئيس اجللسة

 .ر تفضلواوزيشكرا، شكرا السيدة النائبة احملرتمة. السيد ال        

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

قلت أبن هناك كما قلت هناك إسرتاتيجية نعمل جاهدين       
على بلورة هذه اإلسرتاتيجيات، طبعا هناك يعين حماور أساسية 

متعلقة مبحور الرتاث،  7112نشتغل عليها انطالقا من ميزانية 

من خالل  بثقافة القرب متعلقة بصناعات ثقافية وحمور يتعلق
 .تعميم بنيات حتتية ثقافية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، منر إىل السؤال املوايل وهو آين أيضا، الوضعية املرتدية       
لبعض املآثر التاريخية للسيدات والسادة النواب احملرتمني الفريق 

 .اإلشرتاكي، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :الحيالنائب السيد حممد امل

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

نسائلكم السيد الوزير، ما هي اإلجراءات والتدابري اليت        
 .تعتزم وزارتكم اختاذها حلماية املآثر التاريخية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا      

 :األعرج وزير الثقافة واالتصالالسيد حممد 

شكرا للسيد النائب على هاذ السؤال اللي كذلك مهم،       
ة ونعتقد مجيعا على أن اململكة تتوفر على جمموعة من املعامل التاريخي

املهمة اليت جيب أن نعمل على صياغة دايل سياسة عمومية 
اث مندجمة ومقاربة تشاركيه خصوصا يف املعامل للحفاظ على الرت 

الثقايف. أعتقد أن هذه املقاربة جيب أن تكون مشولية ألن احلفاظ 
على املعامل التاريخية ليس من اختصاص فقط وزارة الثقافة، هناك 
العديد من املتدخلني مبا فيهم اجلماعات الرتابية ولكن البد أن 
نسجل إبجيابية أن قطاع الثقافة، وزارة الثقافة هلا برانمج يسمى 

اث املعماري واحملافظة على الرتاث واملعامل التاريخية، برانمج الرت 
 22ما جمموعه أزيد من  7112ورصدت له مبوجب ميزانية سنة 

مليون درهم. إذن فعال ميكن امليزانية هي صغرية ما كافياش، ولكن 
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عندان واحد املقاربة جديدة فيما يتعلق ابلتمويل ألن اإلشكالية 
ة أساسا ى املعامل التاريخية ومرتبطهي مرتبطة أساسا ابحملافظة عل

 .ابإلمكانيات املالية

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب احملرتم       
 .للتعقيب

 :النائب السيد حممد املالحي

شكرا السيد الوزير احملرتم على اإلجابة، فعال املغرب السيد       
كو". ريخية واملصنفة من طرف "اليونيسالوزير، يزخر ابملواقع التا
ال  أن امليزانية وحنن نتحدث لغة األرقام السيد الوزير، نعلم مجيعا

وهذا مبلغ هزيل ابلنسبة للميزانية دايل  1214و 1272تتعدى 
الثقافة واملآثر التاريخية. السيد الوزير، أحيلكم على شاطئ دايل 

 اترغة واد لو عرب البحر األبيض املتوسط املمتد من تطوان عرب
هناك مآثر اتريخية اللي كيمكن السيد الوزير، تعطيوها واحد 
القيمة وتعطيوها واحد وتكون كنموذج، يعين وكنعرفو على أنه  
كاين واحد جمموعة د البلدان اللي هي ملا كنمشيو لبعض املدن 

ة يف إسبانيا كنشوفو على أنه كتعطي واحد اجملموعة د املآثر التاريخي
قافية وهبا كتعمل السياحة دايهلا وكتكون هي فواحد اإلطار والث

 .دايل جلب السياح ابلنسبة لبالدان

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم. هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا       
 .احملرتم عن فريق العدالة والتنميةالسيد النائب 

 :النائب السيد حسن عديلي

لربج ينهار يوميا، اهنار اقصر البحر آبسفي  السيد الوزير،      
الغريب واهنار جزء من الصور التاريخي للقصر، واهنار الباب املؤدي 
إىل غرف اجلنود ومت إخالء مدافع الربونز التاريخية اليت تعود إىل 

احلقبة السعدية. كل ذلك السيد الوزير، أمام مرأى ومسمع من 
زير، يف هذا املوضوع. السيد الو املسؤولني الذين مل حيركوا ساكنا 

خنشى أن أييت يوم من األايم أنيت إىل هذا الربملان لنخربكم بنبأ 
يقني أن قصر البحر قد انتهى وقد ابتلعه احمليط. لذلك نطالبكم 
السيد الوزير، ابلتدخل العاجل وحتمل مسؤوليتكم يف هذه املعلمة 

 .التاريخية، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

را السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف آخر؟ شك      
 .تفضلوا السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

 شكرا السيد الرئيس،

هاذ امللف راه خذيناه بعني اإلعتبار خصوصا أثناء مناقشة       
ميزانية قطاع الثقافة واإلتصال، هناك واحد اخلطة استعجالية رمبا 

كالية التكلفة املالية هلاذ امللف هذا ولكن من األولوايت أن إش
ويف إطار خطة استعجالية ألنه يندرج هذا املعمار ضمن الرتاث 
املعماري وضمن الرتاث دايل اململكة املغربية، وسنعمل جاهدين 
على إخراج هاذ اإلجراءات االستعجالية يف أقرب األوقات، 

 .وشكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير نشكركم على حسن املسامهة يف هذه       
اجللسة. منر إىل القطاع املوايل وهو قطاع الرتبية الوطنية والتكوين 
املهين والتعليم العايل والبحث العلمي، سؤال عن أزمة التعليم 
العمومي للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن الفريق اإلستقاليل 

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم للوحدة والتعادلية،
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 :النائب السيد عبد هللا أبو فارس

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، يعيش قطاع التعليم أزمة خانقة ال سيما التعليم       
ابلعامل القروي. نسائلكم السيد الوزير، ماذا أعدت احلكومة ملعاجلة 

يم ابلعامل القروي لاإلختالالت اليت يعرفها التعليم بصفة عامة والتع
بصفة خاصة؟ وما هي التدابري اليت تنوي احلكومة القيام هبا يف 

 .إطار ما تنوون إصالحها؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا مشكورين      

السيد حممد حصاد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين 
 :لعلميوالتعليم العايل والبحث ا

على اإلصالح واإلسرتاتيجية إلصالح التعليم يف دقيقة  ..      
وثالثني اثنية، كاينة اآلن إسرتاتيجية األهداف دايهلا واضحة 
تعطات لنا احنا دااب اآلن حناولو غنجزوها تقريبا يف الواقع. ما 
غاديش نعمل كيفاش كيتعمل يف املاضي من االسرتاتيجيات 

دااب  بشوية حىت نوصلو للتلميذ وللقسم،نبقىاو غاديني بشوية 
غادي نديرو إن شاء هللا غادي منشيو من املدارس ومن األقسام 
ومن األساتذة ومعاهم غادي نبنيو أسس جديدة للتعليم دايلنا. 
ألن متا كيكون التعليم ما بني أستاذ وما بني التلميذ ومع املدير 

عليم لتمتاك كاين كلشي، وكينطبق هذا بصفة خاصة على ا
القروي، ألن املشاكل دايل التعليم القروي ماهياش أفقية كل حمل 
ابخلاصية دايلو وهذا هو التوجه اللي عندان جديد ألن 
اإلسرتاتيجية واضحة وغانطبقوها من األسفل واحنا غاديني 
طالعني هبا، وإن شاء هللا غاجتي الفرص ابش ندخلو يف العمق 

 .شكرادايل هاذ كل هاذ املسائل هذه، و 

 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تفضلوا السيد النائب احملرتم للتعقيب      

 :النائب السيد عبد هللا أبو فارس

السيد الوزير، أان على يقني أنكم ختربون الوضع أكثر من       
غريكم السيد الوزير، ال سيما واقع التعليم ابلعامل القروي. غري 

من متمدرسي العامل  % 21الوزير، أن خاف عليكم السيد 
يغادرون املدرسة يف األقسام األوىل، الثالث والرابع  القروي

واخلامس. واليوم وصلنا لواحد احلقيقة على أن التعليم القروي 
أصبح منبعا من منابع األمية، منبع حقيقي من منابع األمية يف 

حلكومة ا العامل القروي. ولتجفيف هذا املنبع، يتطلب منكم ومن
البحث عن السبل لتحسني التمدرس ابلوسط القروي وضمان 
استمرار متدرس التالميذ دون هدر مدرسي إىل غاية أتهيلهم لتعليم 
اجلامعي ومؤسسايت وتكوين األطر على قدم املساواة مع تالميذ 

 .وطالب اجملال احلضري

السيد الوزير، نتمىن أن تنال إشكالية عدم تكافؤ الفرص       
التعليمية املسجلة يف صفوف التالميذ والطلبة ما تستحقه من 
العناية التامة منكم، وما ذلك عليكم بعزيز. السيد الوزير، أشبه 
لكم املسألة دايل التعليم األويل، التعليم األويل محال واحد اجلوج 

 ...دايل البذرات، بذرة كتسقى

 :السيد رئيس اجللسة

رتم ، تفضلوا السيد النائب احملشكرا هل من تعقيب إضايف      
 .عن فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد إدريس الثمري

السيد الوزير، أقدمتم على قرار تعسفي وغري مربروإلعتبارات       
 سياسية ال عالقة هلا مبهام الرتبية والتكوين لعدد من األطر الرتبوية

رار حقيقي ر إبضواإلدارية. تسببتم السيد الوزير، بقراركم اجلائ
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بصورة املغرب يف احلقوق واحلرايت وحرمان أبنائنا التالميذ من 
أطر كفأة، وإضرار معنوي هبذه األطر اإلدارية، حنملكم املسؤولية 
السيد الوزير، عن نتائج هذه اإلعفاءات ونطالبكم ابلرتاجع 

 .الفوري عنها

 :السيد رئيس اجللسة

 .رتمشكرا، تفضلوا السيد النائب احمل      

 :النائب السيد مجال بنشقرون كرميي

 السيد الوزير احملرتم،

نبغيو أنكدو هنا أبن التعليم العمومي واإلصالح دايلو قضية       
وطنية ذات أولوية للجميع، وال جمال للمزايدات السياسية يف هذا 
الباب. وابلتايل يتوجب أن نوقف هذا املشكل العويص وأن ننظم 

عيا من أجل إجياد حلول عاجلة لقضية تعليمنا حوارا وطنيا مجا
 .الوطين العمومي، شكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة       
 .عن فريق األصالة واملعاصرة

 :النائبة السيدة زهور الوهايب

 شكرا السيد الرئيس،

م العمومي هو جسم يشكو من السيد الوزير، جسم التعلي      
جمموعة من األمراض نتفق عليها مجيعا. نسائلكم السيد الوزير، 
عن كيفية استمرار األقسام املفككة إىل حدود الساعة يف املدار 

 .احلضري، يف املدارس العمومية وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، تفضلوا السيد النائب احملرتم تعقيب إضايف آخر عن       
 .ريق التجمع الدستوريف

 :النائب السيد عبد هللا غازي

كم السيد الوزير، حنن فريق التجمع الدستوري نتيق يف استشراف      
لقضااي الرتبية والتكوين، أنتم ابن ابر للمدرسة العمومية. نسائلكم 
حول الرتاجع اللي وقع يف الفرتة املاضية على جتميع املدارس 

ه إسرتاتيجيا ملواجهة اخلصاص اجلماعاتية وهي خيار نرا
واإلشكاالت واإلكراهات اللي كاينني ابخلصوص يف التعليم 

 .القروي، شكرا

  :السيد رئيس اجللسة

شكرا، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا السيد النائب احملرتم       
 .من الفريق اإلشرتاكي

 ، رئيس الفريق االشرتاكي:النائب السيد شقران أمام

 رئيس،شكرا السيد ال

ة السيد الوزير احملرتم، أزمة التعليم ابملغرب يف شق منها مرتبط      
ابملناهج، املفروض يكون عندان واحد التعليم يواكب العصر، 
واألمر يقتضي اختاذ قرارات جريئة، ألن األمر مل يعد يتحمل يعين  
كثريا من الرتدد يف مالمسة املتطلبات دايل التغيري دايل املناهج 

يمية اللي يف شق كبري منها يعين ال تساعد على تنشئة التعل
إجتماعية سليمة ميكن أن تساهم مستقبال يف خلق أجيال قادرة 

 .على حتمل مسؤوليتها يف قيادت شؤون الوطن

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، تفضلوا السيد الوزير للرد على       
 .التعقيبات مشكورين

حصاد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  السيد حممد
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السادة النواب،
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أوال فيما يخص العامل القروي، كلشي متافق على أن املشاكل       
األساسية من مجلة املشاكل األساسية هي يف اجملال القروي، اللي  

اللي هنا  من اإلخوان كلنا كنعرفو فيه أان متيقن واحد العدد كبري
قراو يف العامل القروي وكربو فيه، ومن مجلتهم بعض املسؤولني 
احلاليني. إذن هذا خاصنا نعطيو لو واحد األمهية قصوى وإن شاء 
هللا غادي تعطى لو خاصة فيما يخص املدارس اجلمعاتية إن شاء 
هللا غادي نستمروا فيها وبوترية أقوى ولكن على شرط ابش تكون 

 les cantinesفقة محل مشاكل أخرى كالنقل ومرا
scolaires املطاعم املدرسية. 

فيما يخص املفكك، اللي هو منتشر بصفة كبرية يف العامل       
ألف قسم مفكك منهم  72القروي كاين حلد اآلن أكثر من 

وال  2111واحد الطرف اللي خاصو يزول بسرعة واحد 
ن هاذ املشكل يف ظروف . أان أعدكم وأمام اجلميع على أ6111

سنتني غنلقى لو حل واخا التكلفة دايلو غتكون غالية ألن فيه 
دايل املليار دايل الدرهم، ولكن هادي أان كنعتربها  2تقريبا 

أولوية، ونغتنم هاذ الفرصة ابش نزولو املفكك ابش داك الشي 
غيتعاود يف أغلب األحيان ما غنعاودوش نفس ما كان، غادي 

كل مدارس مجعاتية مصحواب دائما ابلنقل و ابملطاعم يّدار على ش
 .املدرسية

فيما يخص املسألة دايل األطر اللي تكلم عليها األخ، فغري       
للتوضيح فقط، أوال كاين التهويل دايل هاذ القضية، راه ما كاينش 
شي واحد انفصل وال جرينا عليه وال.. ما كاينش، اللي كاين هو 

عندهم مسؤولية إدارية وال مسؤولية تربوية أن بعض الناس كانت 
ولإلدارة رأت أن ما بقاتش عندو املؤهالت واملؤهالت راكم  
كتعرفوها راه ما كاينش غري املؤهالت الرتبوية راه كاين مسائل 
أخرى مؤهالت إدارية، مؤهالت هادي، مؤهالت هادي، واإلدارة 

 لعندها احلق ما فصلو حىت شي واحد عن العمل فقط كيقو 
هاديك املهمة اللي كنيت مكلف هبا ما بقاتش عندك مؤهالت 

راه   7116-7112-7113وراه ماشي غري دااب، أان شفت 
واحد اللي تزالت هلم املهمة مبا فيهم  731كاين أكثر من 

املناديب دايل التعليم يف األقاليم، هاديك حىت شي واحد ما هضر 
عاد انض الصداع، عليهم. مّلي جا واحد النوع دايل الناس هذا 

هاذ الناس ما كاينش اللي جرا عليهم ما كاين حىت شي حاجة  
كنقول لك أسيدي هللا يخليك أان درتك يف مسؤولية ما بقيتيش 

 ...صاحل هللا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، منر إىل السؤال املوايل حول تدبري ملف       
حملرتمني ت والسادة النواب ااألساتذة طاليب التقاعد النسيب للسيدا

 .والتنمية، تفضل السيد النائب احملرتم مشكورعن فريق العدالة 

 :النائب السيد يوسف آيت احلاج

 السيد الرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم اليوم حول التدابري اليت ستتخذوهنا       
لتدبري اخلصاص املتفاقم الذي أحدثه التقاعد النسيب لرجال 

 التعليم؟

 :لسيد رئيس اجللسةا

 .شكرا، تفضلوا السيد الوزير      

السيد حممد حصاد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين 
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

غري ابش نطمأن السادة النواب والسيد النائب احملرتم، هاذ       
اللي مها  9111العام غادي يخرجو للتقاعد يف التعليم العمومي 

اللي غادي يخرجو للتقاعد النسيب، إذن  4111سن التقاعد و يف
يف اجملموع سيتم تعويضهم ابلكامل بدون أي مشكل،  17.111

وزايدة ألن خاصنا ابش ماشي فقط نعوضو هادوك اللي مشاو 
للتقاعد، ولكن كذلك ذاك اخلصاص اللي كان السنوات املاضية  
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األطر  كذلك ابش نفضيو من هاذ املشكل دايل النقص يف
التعليمية واللي غادي حيل لنا مشكل كما قلت دايل االكتظاظ 

 .والنقص يف بعض املواد العلمية وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، تعقيب السيد النائب احملرتم تفضلوا      

 :النائب السيد حممد بوشنيف

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

ستخفاف ابلتكوين البيداغوجي للمدرس ابعتباره إن أي ا      
مهندس الفعل التعليمي التعلمي إال وينعكس سلبا على مردودية 
وجودة هذا الفعل، ويضرب يف العمق كل حماولة لإلصالح ومنها 
الرؤية االسرتاتيجية إلصالح التعليم. وهنا نتساءل، أليس التعليم 

خذ وقتا  ابلوزارة أن أتيكن حرايهو أوىل اجملاالت ابلتخطيط؟ أمل 
لف؟ قبل قبول طلبات التقاعد النسيب للس اخللف إلعداد وتكوين

لكن أن  ،السيد الوزير، التقاعد النسيب حق مشروع ال غبار عليه
بااب ش نفرغ املؤسسات من اآلالف من أطرها ونقحم يف القطاع

 ،رأن هذا العبث نتمىن أن ال يتكر بدون سابق تكوين، فأعتقد 
 .السيد الوزير، لفراغ جل مراكز التكوين ابململكة، شكرا وأنسف

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف؟ تفضلوا       
 .السيد الوزير

السيد حممد حصاد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

 laكيقولوا يف كيما   ما ندخلوشال هو ابش 
polimique  األطر الرتبوية البد  خصاص يف دااب عندان

ثالثني  موهاذ الناس اللي عنده ندخلوا الناس ابش يقريو، خصنا 
هم ندراه كان ع ادخلوا حىت مه راه النهار الليعام دايل التجربة 

الوقت الكايف دايل الدخول  هلل دااب عندانواحلمد اي هللا عام، 
اللي  ، واحلمد هلل كاين دااب األنرتنيتيكون التكويناملدرسي ابش 

غادي و  تيكونوا واخا الناس يف داخل املدارس راه تيبقاو يتكونوا
 ملوايستكلمراكز دايل التكوين ابش ليرجعوا بعض األوقات 

 كلشي  راه  شاء هللاإن دايل املفتشني و  أتطريكاين و  ماملسائل دايهل
 همعند او هاذ الناس اللي كيدخل كامال على أن  عندان يقنيكون غي

ال يف التعليم اإلبتدائي و  وقرينيوغادي  licenceاملستوى دايل 
 حاجة الليشي إشكال، ماشي شي يف الثانوي اإلعدادي راه ما 

 .وشكرا عيبةصهي 

 السيد رئيس اجللسة:

شكرا منر إىل السؤال املوايل عن مراجعات كتب الرتبية اإلسالمية  
النواب احملرتمني عن فريق العدالة والتنمية  والسادةللسيدات 

 .تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 النائب السيد إدريس مسكني:

 ،شكرا السيد الرئيس 

كتب ملا هنسائلكم حول حقيقة ما أصدر  ،السيد الوزير 
ني وجود مضاممادة الفلسفة خبصوص  جلمعية مدرسيالوطين 

سالمية إلا الرتبيةكتب بعض   يف (مادة الفلسفة)مسيئة للمادة 
وافقة صدرت مب كتبالوأن هاذ خصوصا  )منار للرتبية اإلسالمية(

 .شكراو إشراف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية و 
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 السيد رئيس اجللسة:

 .شكرا الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا

السيد حممد حصاد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين  
 :والبحث العلمي والتعليم العايل

ة بييف الرت  ،هاذ القضية كتساءلوا واش احلقيقة دايل 
ة الدراسي األقسام كتاب، تتهم  79الكتب كاين وهداك  ةاإلسالمي

ثالثة ) واحد اجلملةكم كتاب واحد اللي يف هختلف الشعب دايمب
 فلسفة.المادة  أيملادة معينة  مسيئةاللي اعتربت  (طرسدايل األ

 وال ماعندمهش،احلق  همواش عند مغندخلش يف العمق دايل أان
ل ابش ماعنديش أتهيعنديش احلق واثنيا ماأوال  أان ماشي أمسيتو،

كاين واحد العدد دايل دايل الناس  نشوف واش، كاين مربني
 .كيشوفوا هاذ املسألةاللي  

 نو كالكتب املدرسية كتدايل   يعين املراجعةاحلمد هلل 
ساءة إاللجنة املعنية على أن هناك  تفاإىل ش بصفة منتظمة إال

نه النظر، وإال شافت على أ فيها ادهذا غادي يتع المعينة و  ملادة
 هو سياسينياللي مهم عندان ك  .ما اين حىت حاجة غري أمسيتو

دد عندو واحد الع سية يكوندر رس يف املناهج املدكيخص اللي  
ي فيها احلاجة الل ،ونبذ العنف امحتسالمبدأ  هامنالبمبادئ دايل 

دين لل اءةاإلسأو اللي فيها التحريض على العنف أو  نفالع
ك ذلدا عام ني.سياسيك نقبلوها ما ميكنشاياإلسالمي هاذي 

  .اذ الشيهل التهؤ ملدهم الناس اللي مها عنح لاألمر مطرو 
يهم شوية فشخصيا رمبا  وأقوهلارمبا السطور  ثالثةذ ابلنسبة هلاو 

 النفخ.

 رئيس اجللسة:لسيد ا

التعقيب السيدة النائبة احملرتمة  ،شكرا السيد الوزير
 .تفضلوا مشكورين

 السيدة سعاد العماري:لنائبة ا

نهج ملمراجعة ولو جزئية  باشرنال ميكن أن  ،السيد الوزير 
ت رسارمبا قد تكون م احدةو  ةية إستجابة لفئالمساإلرتبية ال

يف شواط قطعنا أ بيداغوجيا. أكثر منه الوجيإعالميا وإيديو  ضغطا
بغينا نزيدوا  ،التكوينو منظومة الرتبية  حلصاإل ةتشاركيالاملقاربة 

شرك ين أالتكو و لرتبية لاجمللس األعلى  القدام ما نرجعوش اللور،
ح اجعةكن املال مي اإذ ،اإلسرتاتيجيةرؤية لاالتالميذ يف إخراج  حىت

 سالميةاإلرتبية ال يرسمد .بنفس املنطق نكو أن ت اجلزئية إال
طية وقيم الوس  نيماضامل هم من سيسهر على هاتهاملادة  يمفتشو 

 .هاج احلايل داخل الفصول الدراسيةناالعتدال اللي كاينة يف امل
يئات  عمل هذه اهلأن نست ابب ترشيد النقاش وإنضاجه البدومن 

ية كذلك، راه النظرة التفتيتية والتجزيئية والفئوية مبقررات الرتب
ش دايل لنقااإلسالمية هي اللي كانت واحد املرة وراء واحد ا

لبوا أمها تكريسا للعبودية، وطااعتبار الصورة لفتاة تقبل يد 
ها. فهل يعقل أن يكون تقبيل يد امهاتنا وآابئنا تكريسا محذف

للعبودية والناس الذين حنرتمهم ونقبل أيديهم هذا تكريس 
للعبودية؟ قبل هذا وذاك راه وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
وخمتصني اجمللس األعلى، اجمللس العلمي وأيضا اجمللس االعلى 

منهج  شرفت على إصالحللرتبية والتكوين، مؤسسات دستورية أ
الرتبية اإلسالمية وجنحت يف إبعاده عن التقاطبات اإليديولوجية 
والسياسية، وجنحت إىل حد كبري يف هاذ.. حنن بلد مؤسسات 

 ...وتوابث وليس بلد فئات ولكل هيأة نفس احلق

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ السيد       
الوزير يف ثواين.. منر؟ سؤال موايل عن التكوينات املتخصصة 
واملعتمدة الستيعاب مكوانت الصناعة املالية التشاركية يف املغرب 
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للسيدات والسادة النواب احملرتمني من فريق العدالة والتنمية، 
 .تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد إبراهيم الشويخ

 رئيس،شكرا السيد ال

السيد الوزير، بعد صدور قرار بقبول الرتخيص إلنشاء       
جمموعة من البنوك التشاركية ابملغرب، السؤال اللي كيطرح نفسو 
شنو هي اإلجراءات اللي غتاخذها الوزارة والتكوينات اللي 
غتعتمدها من أجل تكوين أطر وخرباء ملواكبة انطالق األبناك 

شاركية اب مكوانت الصناعة املالية التالتشاركية يف املغرب واستيع
 يف بالدان؟

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا      

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

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 سيد النائب احملرتم،شكرا ال

يف البداية البد أنكد أنه اجلامعة من مهمتها األساسية أهنا       
تواكب احلاجيات دايل سوق الشغل، ومادام بالدان دخلت يف 
إطالق التفكري يف قضية األمالك التشاركية ووضعها على سكة 
التنفيذ والتطبيق، اجلامعة املغربية ما ميكن هلا إال تكون فهاذ 

ار، وما ميكن هلا إال تليب احلاجات دايل الوطن فيما يتعلق املس
بسوق الشغل يف هذا اجملال. أنكد فقط إىل أنه املسالك احملدثة 

منها يف  4مسلك،  16يف هذا السياق، اجلامعة املغربية كتوصل 
سلك املاسرت ومخسة سلك املاسرت املتخصص وتكوينات تقنية 

زات مهنية متخصصة. إيال دايل بكالوراي ثالث سنوات مث إجا
بغييت السيد النائب احملرتم، نعطيك الالئحة دايل املؤسسات اللي  

كتحتضن هذه التكوينات، ولكن كنأكد أن اجلامعة هي يف 
 .مواكبة هاذ الورش اجلديد وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب احملرتم، تفضلوا       
 .مشكورين

 :ائب السيد حممد الزوينتالن

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

أوال نثمن كل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل التعجيل       
إبخراج هذا املنتوج البديل يف أسرع وقت. وابلتايل ملا طرحنا هذا 
السؤال يف فريق العدالة والتنمية، نريد مواكبة احلكومة ومواكبة 

 لوطنية والتعليم العايل من أجل تكوين ليس فقطوزارة الرتبية ا
الطلبة أو املقبلني على اإلشتغال يف هذا اجملال، ولكن كذلك نريد 
حىت العاملني اآلن يف املؤسسات البنكية، سواء على مستوى 
املركزايت أو جهواي أوحمليا. وابلتايل نريد تكوينا مستمرا، ألن 

سواء  سرياتدها الزبناء،هؤالء يعين الفروع املفتوحة هي اليت 
املستثمرين سواء املستفيدين، وابلتايل فكل من يعمل هو مطالب 
ابلتعرف على هذا املنتوج من أجل تسويقه، من أجل معرفة كيفية 
متويله، ألن ملا أييت الزبون ألي وكالة، البد أن جيد املوظف أو 

تكوين لاإلطار عارفا هبذا اجملال. وابلتايل فنقرتح فتح اجلامعة وا
املستمر لكل عامل فهاذ املؤسسات، وكذلك هذه املسالك اللي 
ذكرتوها السيد الوزير، نريد كذلك أن تعمم ال تبقى مقتصرة على 

 .جهات معينة ولكن أن تكون يف كل اجلامعات وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف؟ السيد       
 .ضلواالوزير تف
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السيد خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطنية 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيد النائب احملرتم،

أان فقط أريد أن أؤكد مرة أخرى إىل أن املسالك اجلامعية        
ن طرف األساتذة يف اجلامعات، ويتم كما تعلمون يتم إحداثها م

 إرساهلا مثوجمالس اجلامعات،  املصادقة عليها يف جمالس الكليات
إىل جلنة اإلعتماد والوزارة. وهادي واحد املناسبة ابش ميكن يوصلو 
السادة النواب صوهتم إىل السادة األساتذة من أجل اقرتاح املزيد 

ة كبرية ال. أيضا هناك أمهيمن التخصصات اليت هلا عالقة هباذ اجمل
جدا للتكوين املستمر، كل اجلامعات يف املناطق دايهلا كيمكن هلا 
حتدث واحد اجملموعة دايل التكوينات يف هذا السياق، وطبعا 
هذا جمال متحرك ودائم كسائر اجملاالت املرتبطة بسوق الشغل.. 

 .شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

، سؤال عن اخلصاص يف املواد انتهى الوقت السيد الوزير      
البشرية ابلنسبة لبعض الكليات الوطنية للسيدات والسادة النواب 

مة احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة احملرت 
 .مشكورين

 :النائبة السيدة عزيزة الشكاف

 السيد كاتب الدولة احملرتم،

بري رف واحد اخلصاص ككنعرفو أبن الكليات الوطنية كتع      
فيما يخص املوارد البشرية خصوصا.. والسبب دايهلا هو عدم توفري 
مناصب مالية كافية هلاذ.. خصوصا فيما يتعلق ابألساتذة 
والدكاترة اجلامعيون. وكنعرفوا أن اخلصاص منني كيكون عند هاذ 
الفئة، كيأثر سلبا على املردودية يف التسيري ويف التأطري ويف 

س ويف املردودية الفكرية بصفة عامة. السيد كاتب احملرتم،  التدري
كنسألوكم شنو هي التدابري وال اإلسرتاتيجية اللي تتخذها احلكومة 

 .لسد هذا اخلصاص؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا      

 ةالسيد خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزير الرتبية الوطني
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي املكلف 

 :ابلتعليم العايل والبحث العلمي

 شكرا السيدة النائبة احملرتمة،

معلوم أنين كنتافق معاك متام اإلتفاق ألنه اجلامعات املغربية       
اآلن كتعاين من واحد النزيف؛ أوال ابرتفاع النسبة دايل األساتذة 

التقاعد، وكنعتقد أن هاذ الفئة دايل األساتذة املشرفني على 
اجلامعيني يف الوقت اللي كيتقاعد لنا أستاذ جامعي ما ميكناش 

دايل املناصب دايل األساتذة جداد، محكم  11نعوضوه حىت ب
اخلربة والتجربة وما إىل ذلك. إذن مهياش قضية حساب عددي 

 .اجملال بقدر ما هي كفاءة وخربة، وأان كنشاطرك الرأي فهاذ

فقط أذكر إىل أن احلكومة بذلت جمهودات مهمة جدا يف       
 7117سياق تلبية حاجيات القطاع، محيث أنه ما بني 

إطار جديد متافق معاك  1441، مت توظيف حوايل 7116و
مكفياش، احنا يف القانون دايل املالية اجلديد عربان على احلاجة 

ميكنا لبيوه، ولكن أستاذ جديد ابش  1711دايل القطاع إىل 
متأكدين أنه قطاع الوظيفة العمومية ما ميكنش يواكب هاذ 
اإلرتفاع، لذلك غادي منشيو يف اجتاه تنويع مسارات التوظيف يف 
قطاع التعليم العايل، سواء تعلق األمر مبناصب الوظيفة العمومية، 

، 11.11وال عن طريق التعاقد واللي كيتيحها القانون اإلطار 
خالل استثمار الطاقات والقدرات دايل الدكاترة  وأيضا من
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إطار  611اجلدد، محيث أنه السنة املاضية وهاذ السنة حوايل 
دكتور اللي غادي يدخلو يف سياق التعاقد، وهذا من شأنه أنه 
يكسبهم واحد التجربة قبل ما يوجلو بصفة هنائيا إىل القسم 

 .وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

لوا لوقت، تعقيب السيدة النائبة احملرتمة تفضشكرا انتهى ا      
 .مشكورين

 :النائبة السيدة عزيزة الشكاف

السيد كاتب الدولة احملرتم، يؤسفين نقولك أن املشكل ماشي       
مشكل كفاءة، الكفاءات كاينة يكفي أن تكون هناك نية صادقة 
فعال يف اإلصالح اللي نديرو من خالهلا مقاربة صحيحة يعين وال 
تصور إسرتاتيجي يعين شامل اللي عن طريقو حنلو املشكل دايل 
هاذ األساتذة اجلامعيني، اللي كاينني كفاءات واللي يكفي أننا  
كنعرفو أن كيهتز يوميا الشارع املغريب أبصوات احتجاجاهتم. 
الكفاءة كاينة، يكفي أننا نديرو مقاربة صحيحة بنية إصالح 

نفس الوقت نسدو هاذ صحيحة وحنلو املشكل دايهلم ويف 
 .اخلصاص وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا هل من تعقيب إضايف؟ منر إىل السؤال املوايل عن       
قطاع التعليم املدرسي اخلصوصي للسيدات والسادة النواب 

مة احملرتمني عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائبة احملرت 
 .مشكورين

 :عربوشالنائبة السيدة أمال 

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، إذا كانت امليزانية املرصدة لقطاع التعليم       
العمومي ال تفي بتلبية احتياجات هاذ القطاع، ألن التعليم 

املدرسي اخلصوصي هو اآلخر يعاين عدة إشكاالت وإختالالت. 
لذلك نسائلكم السيد الوزير، حول التدابري املتخذة من قبل 

 .مة للحفاظ على جودة التعليم املدرسي اخلصوصي، شكرااحلكو 

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا      

السيد حممد حصاد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين 
 :والتعليم العايل والبحث العلمي

شكرا، أوال خاصنا نتافقو على واحد القضية هو أننا حنن       
عليها  وتطويره، هاذي خصنا نتفقو اجة إىل التعليم اخلصوصيمح

ابش امسيتو.. ألن واحد العدد دايل املشاكل كيحلها يف بعض 
األماكن ماشي يف كلشي؛ اثنيا نتفقو كذلك على أن التعليم 
 اخلصوصي فيه وفيه؛ فيه اللي مزاين بزاف، اللي مزاين، وفيه اللي

الدور دايلنا هو ذاك اللي مزاين قبيح واللي قبيح بزاف. إذن 
نعاونوه، وذاك قبيح حناولو نطوروه ابش يويل حىت هو فواحد 
املستوى معني، تعمالت فواحد مدة شهر ونصف متت زايرة أكثر 

 مؤسسة خاصة، يالّه التقريروصلين البارح والتقرير عرفيت 321من 
فيه واحد العدد دايل اآلالف دايل الصفحات كيما قلت لكم 

 باين كل واحد.. احنا اللي غادي حناولوه هو على ألقل أولمت
le premier degré دايل le contrôle  أشنو هو؟ هو

ذاك الشي اللي كيواعدو به القطاع اخلاص الناس اللي كيقيدو 
عندهم أوالدهم احنا غادي نشوفو واش هذاك احلد األدىن مستوفر 

بة وال يف العقو  واّل غري مستوفر، ولكن يف نطاق ماشي يف نطاق
نطاق امسيتو.. يف نطاق التشجيع واملساعدة على الرقي ابلتعليم 
اخلصوصي. ذاك الشي عالش اللي خلينا للناس دايل التعليم 
العمومي ابش ميشيو يدرسو يف القطاع اخلاص راه من هاذ... ما 
خصناش عاود اثين نقطعو ليهم الضوء واملاء ونقولو ليه سري دبر 

 .نشلراسك ما ميك
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 :السيد رئيس اجللسة

 .ةشكرا السيد الوزير، تفضلوا للتعقيب السيدة النائبة احملرتم      

 :النائبة السيدة أمال عربوش

السيدالوزير، وحنن نناقش قضااي التعليم بصفة عامة سواء       
القطاع العام أو القطاع اخلاص، هناك تساؤل يطرح نفسه وهو: 

د إصالح أزمة أم أزمة إصالح؟ السي هل يعيش قطاع التعليم حاليا
الوزير إن بنية عدد كبري من مؤسسات التعليم اخلصوصي تفتقر 
إىل تصميم يراعي مواصفات الفضاء الرتبوي الصحي والسليم، 

 يف بعضها ال يتوفر حىت على فضاءات الرتبية البدنية، بعضها يبىن
ليم ما ععمارات ال تراعي املستوى العمري للتالميذ. ابلنسبة للت

قبل املدرسي، التعليم ما قبل املدرسي نتساءل السيد الوزير، حول 
جدوى ما اجلدوى من التنصيص على إلزامية التعليم األويل يف 
ظل غياب وجود ميزانية ألجرأته؟ ترك هذا اجملال للقطاع اخلاص 
يف املدن تدبره املؤسسات اخلصوصية اللي كيستافدو منها أبناء 

ة والغنية، ويف اجملال القروي كاين املسيد أو الطبقات املتوسط
 .الكتاب اللي كيستافدو منو جزء قليل من أبناء القرى

ابلنسبة للتوظيف ابلتعاقد الذي اعتمدته الوزارة مؤخرا، أدى       
من األساتذة واإلداريني كذلك  7111إىل مغادرة أكثر من 

وسط السنة  يفاملرتبطني بعقود مع مدارس خاصة، وهاذ التعاقد مت 
 ...الدراسية، وابلتايل أدى إىل حدوث خصاص كبري ابلنسبة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، وكنشكرو السيدين الوزيرين       
منر إىل القطاع املوايل، القطاع  .على حسن املسامهة يف هذه اجللسة

ألول فيه سؤال ااملكلف ابلعالقات مع الربملان اجملتمع املدين، ال
ثالث أسئلة هلا وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بواقع املؤسسات 
السجنية ابملغرب، وعليه سيتم طرحها دفعة واحدة لتنال جوااب 
موحدا من لدن السيد الوزير احملرتم. السؤال األول للسيدات 

والسادة النواب احملرتمني عن الفريق اإلشرتاكي، تفضلوا السيد 
 .مالنائب احملرت 

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

 شكرا السيد الرئيس،

أوضاع عدد من املؤسسات السجنية  السيد الوزير احملرتم،      
 ببالدان مزرية إن مل تكن كارثية، فماذا أنتم فاعلون؟

 :السيد رئيس اجللسة

الثاين آين للسيدات والسادة النواب احملرتمني شكرا، السؤال       
 .دستوري، تفضلوا السيد النائب احملرتمعن فريق التجمع ال

 كرمي شاوي:النائب السيد  

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، سؤالنا لكم فهاذ املوضوع كيتعلق مبدى تقدم       
اإلسرتاتيجية احلكومية الرامية إىل اإلرتقاء ابملؤسسات السجنية 

يف أتهيل  ةوأنسنتها، مبعىن إىل أي حد سامهت هاذ اإلسرتاتيجي
 .هذه املؤسسات وحتسني ظروف السجناء واملعتقلني؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال الثالث آين للسيدات والسادة النواب احملرتمني       
عن اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، فليتفضل أحد واضعي 

 .السؤال

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات

ائلكم السيد الوزير احملرتم، عن تصور حكومة ملعاجلة نس      
املؤسسات السجنية، وأنتم تعلمون آاثر  ظاهرة االكتظاظ داخل

هذه الظاهرة على مستوى التغذية والعالج وكذا على مستوى 
أتطري وأتهيل السجناء، الشيء الذي حيول دون حتقيق هدف 

 .ع وشكراإعادة إدماج السجناء والسجينات داخل اجملتم
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 :السيد رئيس اجللسة

ابية شكرا السيدة النائبة احملرتمة عن الفريق النيايب اجملموعة الني      
 .للتقدم واإلشرتاكية، السيد الوزير تفضلوا مشكورين

ومة دب لدى رئيس احلكتالسيد مصطفى اخللفي الوزير املن
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

 .محن الرحيمبسم هللا الر 

أوال أتوجه ابلشكر للفرق النيابية اليت طرحت هاذ السؤال       
 اهلام واملتعلق بشرحية تعيش ظروف خاصة وصعبة، تتمثل يف سلب

حريتها. أوال اجملهودات اليت بذلت على مستوى املندوبية العامة 
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج؛ يتعلق اجملهود األول مبعاجلة 

يف  % 32إلكتظاظ، نسبة اإلكتظاظ انتقلت من إشكالية ا
ولكن هذا ليس جمهودا   7116هناية  % 41إىل أقل من  7117

كافيا. هذا األمر هو نتج أوال عن فتح مؤسسات سجنية جديدة 
يف طاطا، يف كرسيف، يف ميدلت، يف راس املا، فاس، مرشوش، 

. 7، آيت ملول، زاكورة، تيفلت 1الرماين، بويزكارن، العرجات
، والعرجات 7وكاين مشروع مؤسستني يف األشهر القادمة: طنجة 

مؤسسات سجنية جديدة،  2، على أساس هنالك برانمج لبناء 7
ستكون جاهزة السنة املقبلة: الناظور، بركان، أصيلة، السمارة 
وجدة. اهلدف وهو ما يكونش اكتظاظ ألن كما أشار جاء يف 

 عوامل السلبية اللي كيكوناألسئلة، أن االكتظاظ هذا واحد من ال
 .عندها انعكاس على التأطري وإعادة اإلدماج

أيضا الوضعية دايل السجون متهالكة أو السجون املتواجدة       
يف مناطق آهلة ابلسكان، توضع برانمج دايل التعويض يف اخلمس 

مؤسسة سجنية جديدة  46ب 2سنوات املقبلة يتعلق اايهم 
لتعزيز الطاقة اإلستيعابية  9برجمة بديلة لتعويض املؤسسات، و 

وتغطية بعض األقاليم اليت ال تتوفر على السجون مراعاة لعامل 
القرب خاصة ابلنسبة لألسر، وأيضا مراعاة للتحوالت املرتقبة أو 

املرتبطة ابلتنظيم القضائي للمملكة. هاذ الشي عندو عالقة 
دم تقرير تق ابإلعتمادات، وراه يف مناقشة امليزانية الفرعية راه

 .مفصل حول هاذ اجملال والتحدايت املرتبطة به

على مستوى التاطري، كاين جمهود ال ميكن إنكاره رغم       
احلاجة إىل ضرورة مضاعفته ومواجهة التحدايت املرتبطة به حىت 
تكون هاذ املؤسسات فضاءات منوذجية لإلصالح والتأهيل. يف 

إطار  111من  كان توظيف أزيد  7116هاذ اإلطار سنة 
للحراسة واألمن واملواكبة، واآلن دااب املعدل وهو حارس لكل 

، هذا يف على مستوى النسبة دايل التاطري. وهنا نعطي واحد 11
، 7116و 7112املعطى، أنه فهاذ السنتني األخريتني يعين 

 .، وهذا ليس ابلعدد السهل% 6العدد دايل السجناء ارتفع ب

ألمية  الربامج دايل التكوين والتعليم وحمو ااثلثا، على مستوى       
ونسبة  % 61كاين جمهود، التعليم كاين برانمج نسبة الزايدة فيه 

من املنخرطني فيه على مستوى التعليم، أزيد من  % 41النجاح 
، دروس 6411سجني، دروس حمو األمية أزيد من  4611

هذا  1111، سجون بدون أمية 411الرتبية غري النظامية حوايل 
ألف حمكوم خالل سنة.. فهاذ  11واحد الربانمج من أصل 

البداية. كاين جمهود دايل املراكز البيداغوجية املشغلة داخل يف 
مركز يف السنتني  62واهلدف هو نوصلو ل 22إطار السجون 

. أيضا يف إطار الربامج املرتبطة 9111املقبلتني، واملستفيدين 
لكية بربانمج جاء يف إطار الرعاية املابلرعاية الصحية وهذا يتعلق 

يوليوز  2السامية، من أجل أتهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع، 
 ...كان التوقيع على مراسيم  7116

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. تعقيب ألحد السيدات       
 والسادة النواب عن الفريق االشرتاكي، تفضلوا السيد النائب

 .احملرتم



 

  

 

 

 

 

-7102أبريل  دورة –مداوالت جملس النواب    

 

 

25 

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

 شكرا السيد الرئيس،

على هاذ اإليضاحات، غري فقط حني  شكرا السيد الوزير      
ألف،  11نتحدث عن ساكنة املؤسسة السجنية كنحدثو على 

واملندوبية دايل السجون قامت مبجهود، احنا اجتمعنا يف اللجنة 
موعة دايل املعطيات. لكن من املفروض على أنه واعرفنا واحد اجمل

جيب مواكبة هذا اجملهود إبجراءات عملية وقانونية كتعاجل من جهة 
املشكل دايل االكتظاظ االعتقال االحتياطي جيب البحث عن 
عقوابت بديلة، عن القيام بتعديالت يف بعض النصوص 

نساعدو  اابالقتصار على الغرامة دون العقوبة احلبسية من أجل أنن
 .ابش أن هاذ االكتظاظ ما يبقاش

 هناك نقطة أخرى متعلقة بضرورة الفصل بني املرضى النفسيني      
املختلني عقليا وابقي السجناء، ألنه هاذ انعدام املسؤولية دايهلم 
ولكن مع ذلك يوضعون مع السجناء وجب االنتباه هلذا األمر. 

اع عاملني ابلقطونقطة أخرى عندها أمهيتها هي مرتبطة ابل
 .املوظفون الذين هم أنفسهم أصبحوا سجناء

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، تعقيب ألحد السيدات والسادة       
 .النواب احملرتمني عن فريق التجمع الدستوري

 :شاويالنائب السيد كرمي 

 شكرا السيد الرئيس،

بذولة، واقع نثمن هاذ اجلهود املاحنا بدوران السيد الوزير يف ال      
ويف نفس اإلطار كذلك البد أن نؤكد ونشيد ابجملهودات املبذولة 
من طرف مجيع مدراء وموظفي وأطر املندوبية العامة للسجون 
وإعادة اإلدماج. لكن رغم ذلك السيد الوزير، وابعتباري كمهين 

 يميكن ليا انكد ليكم أبن الظروف دايل السجون يف اململكة ه

صعبة ومقلقة نظرا لتنامي الظاهرة دايل االكتظاظ محيث أنكم 
اشرتو أبن نسبة ظاهرة االكتظاظ محيث أنه كيشكل االعتقال 

وكذلك ابلنسبة لألحداث   %31إىل  41االحتياطي ما يقارب 
 .%12كيتجاوزو 

عندما نتحدث السيد الوزير، السيد الرئيس، على مسألة       
والتأهيل، ما ميكنش ليها تكون السيد  دايل األنسنة واالرتقاء

ري الوزير إال يف إطار أتهيل البنية التحتية، ملاذا السيد الرئيس؟ لتوف
ظروف اعتقال مالئمة للسجناء من حيث املساحة املخصصة 
لكل سجني، من حيث التغذية، التهوية من حيث حماربة األمراض 

جناء، الس املعدية خاصة داء السل اللي كينتشر بكثرة ما بني
االعتناء كذلك ابملرأة ال سيما النزيالت وإعطائهن عناية أكرب 

 .وأكثر وكذلك توفري الولوجيات لذوي االحتياجات اخلاصة

ميكن ليا أنكد لكم كذلك، السيد الوزير، أبن السجون       
اليوم يف الدول املتقدمة أصبحت تتحول حقيقة إىل مراكز دايل 

دايهلا هو أننا جنعلو من ذاك النزيل  التأهيل واإلصالح، اهلدف
بعد قضاء حمكوميته كيف ميكن له أن يصبح فردا صاحلا لنفسه 
وللمجتمع؟ أكثر من هذا أن حىت هاذ االسرتاتيجيات اجلدية 
دايل هاذ احلكومات املتقدمة أدت هبذه الدول مؤخرا، السيد 

 ...الوزير، إىل إغالق عدد كبري من السجون ألهنا مل تعد جتد ما

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، انتهى الوقت. تعقيب ألحد       
السيدات السادة النواب عن اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية، 

 .تفضلوا السيدة النائبة احملرتمة

 :صاتر النائبة السيدة فاطمة الزهراء ب

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،
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حنن نقدر اجلهود اليت تبذهلا املندوبية العامة إلدارة السجون       
للرقي أبداء املؤسسات السجنية، ولكن لألسف مازال حتدايت  
كبرية اللي يعين احلد من العديد من الظواهر املاسة بكرامة 
وإنسانية السجناء. ففي الوقت اللي جند اليوم أن عدد السجناء 

ية أن الطاقة اإلستيعاب ابل جندألف سجني ابملق 11أصبح يعين 
ألف سرير، بعض  31دايل املؤسسات السجنية ال تتجاوز 
ولكن الذي يثري  %411السجون جتاوزات فيها نسبة االكتظاظ 

دايل السجناء مها من  %31إىل االستغراب هو أن أكثر من 
اإلعتقال اإلحتياطي، الشيء الذي جيعلنا اليوم أمام سؤال أو من 

فتح واحد النقاش عمومي حول السياسة اجلنائية ومفهوم  الضروري
العقاب. السيد الوزير، اقرتاحنا يف اجملموعة النيابية التقدم 
واإلشرتاكية يتمثل أساسا يف ضرورة مراجعة السياسة اجلنائية 

 ...بشكل يقيد حاالت

 :السيد رئيس اجللسة

؟ تفضلوا يفشكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضا      
 .السيد النائب احملرتم عن فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد حممود أمري

 شكرا السيد الرئيس،

بع أان بغيت نثري انتباه السيد الوزير لواحد أر  السيد الوزير،      
إشكاليات أساسية: األمر األول هو انتشار جمموعة من اآلفات 

ات مبختلف أنواعها اخلطرية داخل السجون وخصوصا املخدر 
وأيضا العنف فيما بني السجناء بينهم وأيضا ما بينهم وبني 

 املوظفني؛

األمر الثاين إذا كنا نتحدث عن األنسنة، فالبد أن نتحدث       
عن أنسنة من خالل جمموعة من األمور: األمر األول هو قضية 
العناية أبوضاع السجناء صحيا وخصوصا على مستوى الصحة 

 ؛ اثنيا على مستوى تكثيف الربامج الثقافية، وهنا أخصالنفسية

البعد الرتبوي ملا له من أمهية خاصة يف معاجلة اآلفات السالفة 
 .الذكر، شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد النائب احملرتم، تعقيب إضايف آخر؟ السيدة       
 .النائبة احملرتمة عن فريق األصالة واملعاصرة

 :دة زهور الوهايبالنائبة السي

 شكرا السيد الرئيس،

كنظن أن التفكري يف بناء مؤسسات سجنية  السيد الوزير،      
جديدة هوغري كاف فقط ألن األساليب وال للمسطرة اجلنائية 

ألف هو اللي يف  41واالعتقال االحتياطي اللي كيتجاوز 
اإلشكال، جيب إعادة النظر فهاذ املسطرة هاذي؛ اثنيا األشياء 
إعادة إدماج السجناء من داخل املؤسسات اجلهوية يفتقر ملشاريع 
يتم من خالهلا إدماج هاذ السجناء من جديد يف املنظومة دايل 
اجملتمع، وكنظن كذلك التكوين داخل املؤسسات السجنية هو 
غري كاف للسجناء كيخرجهم بدون تكوين خصوصا بعد قضائهم 

 .ملدة طويلة داخل السجون، وشكرا

 :د رئيس اجللسةالسي

 .شكرا، هل من تعقيب إضايف آخر؟ السيد الوزير يف دقيقة      

مة نتدب لدى رئيس احلكو السيد مصطفى اخللفي الوزير امل
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

أوال أشكر أيضا املعقبني ملا طرحوه، اجلانب الطيب والصحة       
من األولوايت واإلشكاليات اللي النفسية والعقلية هذا واحد 

مطروحة. عطيتو بعض األرقام فهاذ اجملال نعطي إضافتني: األول 
ما يتعلق ابملرضى أبمراض نفسية وعقلية، راه العدد كيتجاوز 

، مت التمكن من عالج وضبط هاذ احلاالت محيث كانت 3211
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وهذا إجناز.  %96سجني،  3413/%96نسبة النجاح دايل 
 :اليا منكب على ثالثة أمورلكن اجملهود ح

 رفع القدرات التأطريية فهاذ اجملال عند املكلفني بتأطري أوال،      
املستوى   السجناء، خاصة يف ظل التحوالت العلمية احلاصلة على

 السيكولوجي فهاذ اجملال؛

على املستوى التشريعي مشروع القانون اللي كاين  اثنيا،      
املتعلق مبكافحة االضطراابت  21.14عندكم اآلن يف الربملان 

العقلية ومحاية حقوق األشخاص املصابني هبا، راه كاين يف الربملان 
 .واملندوبية العامة للسجون من املسامهينن فيه

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن تعثرات برامج حمو       
ت والسادة النواب األمية املنجزة من لدن اجلمعيات، للسيدا

نائبة تفضلوا السيدة ال، مني عن فريق األصالة واملعاصرةاحملرت 
 .احملرتمة

 :النائبة السيدة مىن اشريط

 شكرا السيد الرئيس،

ال يختلف اثنان عن أن آفة األمية تشكل عائقا  ،السيد الوزير      
ان ترفع وسياسيا، واللي جعل بالد على التنمية اقتصاداي واجتماعيا

حتدايت كبرية حملاربتها وذلك من خالل وضع خمططات وبرامج 
حكومية وغري حكومية. واحلكومة السابقة السيد الوزير، التزمت 

لكنها فشلت يف ذلك،  %71وواعدت بتقليص هذه النسبة إىل 
كومي احل ومت تبنيها أي هاذ الوعود وهاذ النسب يف الربانمج

احلايل، وكأن احلكومة السابقة مل حترك ساكنا وكأن هاذ اخلمس 
سنوات مرت عجافا. وألن العربة ابلنتائج، وهي أن استمرار ارتفاع 
نسبة األمية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن أسباب فشل 
هذه الربامج وعدم جناعتها خصوصا املنجزة من قبل اجلمعيات 

  إجناح هذه الربامج، وما هياليت تعد شريك أساسي وفعال يف
لك اآلليات والتدابري املعتمدة يف الربانمج احلكومي احلايل لتفعيل ت

 .الربامج مبا فيها حماربة اإلرتداد إىل األمية؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا      

ة منتدب لدى رئيس احلكو السيد مصطفى اخللفي الوزير امل
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

أوال أشكر السيدة النائبة، يف الوالية السابقة صدر اإلحصاء       
تراجعت  7113إىل  7113، اللي قال أنه من 7113العام يف 

نقاط، مبعىن موضوعيا ماشي كاين تراجع أو  11األمية محوايل 
ات ان وهذا مبعطيتدهور بل ابلعكس األمية كرتاجع يف بالد

 111: 7117اإلحصاء العام. اجلمعيات كانت عندان يف 
مجعية كتشتغل يف حماربة  7311وصلنا ل  7116مجعية؛ يف 
 هاذ اآلفة؛

مت اإلرساء دايل الوكالة  7116ويف  7112اثنيا، يف       
الوطنية حملاربة األمية اللي وضعت برانمج اللي غنتمكنو فيه من 

. يف الربانمج احلكومي، املعطيات 7173 االستئصال يف أفق
تفرض علينا يف الربانمج احلكومي نعتمدو املعطيات اللي كشف 

 %47، واللي قال وصلنا ل7113عليها اإلحصاء العام د 
وسنواي كرتاجع بنقطة، التحدي اللي رفعنا فهاذ الوالية هو أنه 
عوض نقطة كل سنة نقطتني كل سنة، وهذا كيقتضي رفع نسبة 

عم للوكالة الوطنية واملضاعفة دايلو. اآلن يف إطار التوجه دايل الد
اتفاقية شراكة  271مت إطالق  7112-7116الربانمج 
ألف على  161ألف مستفيد، أي بزايدة تقريبا  671تستهدف 

شراكة مع مجعيات  1711السنة السابقة، اجملتمع املدين أيضا 
 السابق  بعد ما كنا يف اجملتمع املدين. هذا التحدي اللي رفعناه من
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كنرمحو نقطة كل عام، دااب اآلن غادين ابش نرمحو نقطتني كل 
 .سنة إبذن هللا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا السيد الوزير، تعقيب السيدة النائبة احملرتمة تفضلو      

 :النائبة السيدة مىن اشريط

 شكرا السيد الرئيس،

صنفنا تيب الدويل الذي يالسيد الوزير، حنن نرهتن إىل الرت       
ضمن أعلى نسب األمية يف املغرب هذا من جهة، من جهة اثنية 
حنن نعتمد على جناعة اجلمعيات وليس على كم اجلمعيات، ألننا 
هنا وهبذه املناسبة ندعو إىل ضرورة اختاذ معايري حمايدة ودقيقة 
وتشديد املسطرة أثناء انتقاء اجلمعيات ويكون ذلك على مستوى 

كفاءة والنجاعة وليس الوالء؛ اثلثا، حنن السيد الوزير، نطلب ال
مي منكم اتباع مقاربة تشاركية يف تطوير وإعداد وتنفيذ وتتبع وتقو 

برامج حماربة األمية، وأيضا وضع برامج ملرحلة ما بعد األمية وذلك 
 لتشجيع املستفيدين واملستفيدات الاليت ذكرمت يف االخنراط يف

 ...خل ألنه ال نعتمدمشاريع مدرة للد

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، انتهى التوقيت هل من تعقيب       
 .إضايف؟، تفضلوا السيد النائب احملرتم عن فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد حممد بنجلون

السيد الوزير، احنا يف فريق العدالة والتنمية ال يسعنا إال أن       
شكر هاته اجلمعيات اليت تبذل جمهودات جبارة جدا يف حمو ن

األمية يف املغرب. ولكن السيد الوزير، نؤكد صحيح أنه جاء يف 
السؤال كاين تعثرات، صحيح كاين تعثرات املخططات احلكومية 
هي خمططات هادفة ولكن التعثرات هي حملية السيد الوزير. راه 

اين بعض املغاربة كيعرفوهم، ك الذين يقتاتون من األمية يف املغرب

اجلمعيات السيد الوزير، كتلقى صعوابت يف الوصوالت اللي  
كتشتغل فهاذ امليدان، كاين بعض األعوان دايل السلطة راه كاين 
انس مقدمني والشيوخ اللي كيمشيو عند الناس كيمنعوهم ابش ما 

يوم لجلمعيات معينة ابش حياربو األمية السيد الوزير، ا ميشيوش
 ...احنا كان خاصنا السيد الوزير أن هاذ الربامج

 :السيد رئيس اجللسة

انتهى الوقت، شكرا هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا       
 .السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد هشام املهاجري

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، نقدرو نقول لكم من جتربتنا يف امليدان أبن       
كومة احلالية كنظن غتبقى مراهنة على قطاع حمو األمية احل

لسنوات، ألن وراء ذلك أهداف أخرى وراه تكلم عليها السيد 
النائب اآلن. كتطولو فهاذ املدة بزاف ألن عندكم فيها أهداف 
أخرى السيد الوزير، وضحوا لنا معايري اختيار اجلمعيات، وشكون 

اف أخرى وراء حمو األمية القطاع املعين مباشرة، ألن هناك أهد
 .رمبا حمو األحزاب السياسية من املغرب، وشكرا السيد الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

هل من تعقيب إضايف آخر؟ تفضلوا السيد الوزير للتعقيب       
 .على التعقيبات

مة نتدب لدى رئيس احلكو السيد مصطفى اخللفي الوزير امل
 :تمع املديناملكلف ابلعالقات مع الربملان واجمل

هاذي قضية وطنية، حمو األمية عندان تقريبا أزيد من ثلث       
قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية عرب املساجد، وحقق إجناز 
هائل خاصة على مستوى األمية دايل النساء، وهذا مكسب 

 وجنح، ما ميكنش نرجع اللور فيه؛
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حدي د التاثنيا، قضية الشراكة مع مجعيات، فعال هذا واح      
واملقاربة اجلديدة عملت على إرساء مبدأ الشراكة ما بني 
اجلمعيات مبعىن كنديرو اتفاقيات شراكة مع احتاد مجعيات، مخسة 

 د اجلمعيات ربعة د اجلمعيات، هذا املعطى الثاين؛

املعطى الثالث واللي مكننا يعين عرب هاذ اإلجراء أن اتفاقية       
تسيري ن وكتقلص لك النفقات دايل الوحدة كرتفع عدد املستفيدي

واألداء، وابلتايل كنتقدمو بوترية أسرع. اليوم املغرب من بعد 
اإلحداث دايل الوكالة وواإلرساء دايهلا ولينا كنتوفرو على 

ة إسرتاتيجية وطنية، وميكن ليكم يف الربملان يف إطار اللجنة املختص
لدور اللي  ا تستدعيو الوكالة ويكون معها نقاش مستفيض، كاين

كتقوم به القطاع الصناعي والتعاونيات واملقاوالت واللي كريبطو 
 ...هاذ الشي ابحملاربة دايل األمية اللي كرتبط

 :السيد رئيس اجللسة

وشكرا السيد الوزير، السؤال املوايل عن معضلة اإلكتظاظ       
وغياب مراكز إعادة التأهيل يف بعض السجون املغربية للسيدات 

ادة النواب احملرتمني من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد والس
 .النائب احملرتم مشكورا

 :النائب السيد عبد الواحد املسعودي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

تعاين جل سجون اململكة من معضلة اإلكتظاظ والغياب       
قة وتتبع ة الالئقة، اليت تتوىل مرافالتام ملراكز إعادة التأهيل والرعاي

السجناء املفرج عنهم. لذلك نسائلكم السيد الوزير، ما أنتم 
 .فاعلون يف هذه املعضلة؟ وشكرا لكم

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا      

مة نتدب لدى رئيس احلكو السيد مصطفى اخللفي الوزير امل
 :مع الربملان واجملتمع املديناملكلف ابلعالقات 

حقيقة يف إطار السياق دايل األسئلة اللي كانت يف األول،       
اإلشكالية فيها شق مرتبط ابلبنيات التحتية دايل السجون، أي 
فتح سجون جديدة وتعويض املتهالكة، فيها إشكالية دايل أتطري 

ية مرتبطة ناملوارد البشرية وهاذي حتدثت عليها؛ فيها إشكالية قانو 
خاصة مبا يتعلق ابلصحة واألمراض النفسية والعقلية؛ وفيها الشق 

لق مرتبط ابلسياسة اجلنائية، ما يتعلق ابإلعتقال اإلحتياطي وما يتع
ابلعقوابت البديلة. هاذ املقاربة الشمولية هي اللي كتأطر اآلن 
التوجه، التوجه ملعاجلة هاذ اإلشكالية دايل اإلكتظاظ، وليس فقط 
االكتظاظ ألن االكتظاظ هو غري عامل من العوامل املؤدية إىل 
إضعاف الدور التأهيلي والدور دايل إعادة اإلدماج دايل 
السجون، فهو غري متظهر إلشكالية واللي كتقتضي واحد اجملهود 
مجاعي، وراه حتدثت قلت كاين مشروع قانون عندكم يف الربملان 

وقع التقدمي، ولكن  7116وقطع أشواط معينة ألنه من ماي 
عام داز، جات الفرصة ابش يوقع  7112اآلن راه احنا يف ماي 

تفعيل دايل هاذ املشروع، ألن عندو دور أساسي يف معاجلة 
التداعيات اللي كتكون مرتبطة ابالكتظاظ خاصة يف احلاالت 

 .اللي كتكون متفقة مع وجود مرض وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .سيد النائب احملرتمشكرا، تعقيب لل      

 :النائب السيد عبد الواحد املسعودي 

حنن يف فريق األصالة واملعاصرة مل نكن مع األسف الشديد       
لنطرح السؤال لوال خروج السيد املندوب العام للسجون وإعادة 
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اإلدماج ليدق انقوس اخلطر من قبة هذا الربملان يف إطار اجتماع 
ألف،  11عدد السجناء وصل يف املغرب  اللجان، والذي قال أنه

رغم افتتاح عدة مؤسسات سجنية رغم كذا، إال أن الوضع ال زال 
 .يتفاقم السيد الوزير

رغم اجملهودات اللي كتقوم هبا هاذ املندوبية واملندوب العام،       
قام مبجهودات جد جد جبارة وجد مهمة يف هذا الشأن، إال أن 

ها، السيد الوزير، لعنة االكتظاظ مع السياسات احلكومية تطارد
األسف ماشي غري فهاذ اجملال دايل السجون، لعنة االكتظاظ  
كتطاردكم السيد الوزير، يف التعليم يف اكتظاظ األقسام، يف 
السكىن يف السكن غري الالئق يف البيوت اللي كيسكنوه املواطنني 

، روكيكتظ يف البيوت، يف طوابري طاليب الشغ. السيد الوزي
االكتظاظ. ما نستغربوه إيال قلنا أبنه االكتظاظ كتعرفو حىت 
احلكومة دايلكم يف حد ذاهتا، احلكومة بنفسها كتعرف هاذ 

وزير، السيد الوزير. ألن السيد  49اإلشكالية دايل االكتظاظ 
الوزير، قبل ما نطرح هاذ السؤال قمت بواحد البحوث فيما يخص 

 تعرضوها للسادة النواب غري يفاألسئلة اللي كانت سابقا اللي 
اجملالس السابقة ويف إطار احلكومات دايلكم، يف إطار احلكومة 
اللي تعاقبت على الربملان. مع األسف كنلقا نفس األسباب، 
نفس األجوبة دايلكم السيد الوزير، ولكن األرقام غي ما كتزيد 
هتول واملغرب غي ما كيزيد يعرف واحد التدهور على الصعيد 

 ...ويل فيما يخصالد

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا هل من تعقيب إضايف؟ منر السيد الوزير، تفضلوا      

مة نتدب لدى رئيس احلكو السيد مصطفى اخللفي الوزير امل
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

أوال االكتظاظ ليس يف تفاقم هو يف تراجع، وراه اعطيت       
ها املندوب العام إلدارة السجون ابش ما عاواتين نسب اللي قدم

ما نسودوش نشوفو األمور بشكل موضوعي وواقعي؛ اثنيا أان ما 
فهمتش العالقة دايل االكتظاظ ابكتظاظ أمور أخرى، كنعاجلو 
واحد اإلشكالية اللي حمددة. أما ارتفاع عدد الوزراء راه عندان 

رقم ط دايل هاذ الكاتب دولة وابلتايل خاص الضب  17وزير و 76
هو... وإيال الحظيت يف جتارب دولية أخرى هاذي واحد الصيغة 

 .اللي تنص عليها يف القانون التنظيمي لعمل احلكومة

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، كنشكروك على املسامهة فهاذ القطاع       
طار إدايلكم. وكنمرو للقطاع املوايل اللي غتوالو اإلجابة فيه يف 

التضامن احلكومي، وهو قطاع الشغل واإلدماج املهين. سؤال عن 
التشغيل للسيدات والسادة النواب احملرتمني من الفريق االستقاليل 

 .للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد عمر عباسي

جالية اليت عالسيد الوزير، نسائلكم اليوم على التدابري االست      
تنوي احلكومة اختاذها لتشغيل الشباب ومواجهة ارتفاع معدالت 

 .البطالة؟ شكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا      

مة نتدب لدى رئيس احلكو السيد مصطفى اخللفي الوزير امل
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن السيد 

 :وزير الشغل واإلدماج املهينحممد يتيم 

عندي واحد امللتمس ميكن جتمع األسئلة اللي عندها عالقة       
 .بنفس احملور اللي هو التشغيل إيال كان ممكن، وحدة املوضوع
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 :السيد رئيس اجللسة

ال ابلنسبة هلذا السؤال طلبنا من اإلخوان دايل الفريق       
دة ابش ميشيو يف وحاالستقاليل للوحدة والتعادلية رفضوا 

جتاوبو على هذا السؤال ومن بعد كاينة وحدة   doncاملوضوع، 
 .املوضوع، أعيد السؤال عن التشغيل؟

مة نتدب لدى رئيس احلكو السيد مصطفى اخللفي الوزير امل
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن السيد 

 :حممد يتيم وزير الشغل واإلدماج املهين

ال ال.. هاذ السؤال اللي طرح يهم قضية كبرية جدا يف       
بالدان، كانت جمهودات ولكنها غري كافية. واآلن فهاذ الربانمج 

 .احلكومي كنطرحو تنزيل وتفعيل االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد النائب احملرتم عقبوا على السؤال      

 :مر عباسيالنائب السيد ع

السيد الوزير، قرأان جيدا الربانمج احلكومي، ولكن من املؤكد       
املغريب  أنه الدستور كفل للشباب اليوم التأكيد داخل الربملان على

التشغيل وكفل هلم االحتجاج السلمي، الدستور أيضا السيد 
 الوزير، جزء كبري من الشباب املغريب فقد األمل اليوم وايئس وحمبط

بسبب إخفاق سياسات عمومية يف جمال التشغيل، ومن داخل 
الربملان اليوم ننبه احلكومة إىل خطورة تعاطي األمن مع 
االحتجاجات، جيب االستماع إىل الشباب املغريب، جيب 

 .التجاوب املشروع مع مطالبه

السيد الوزير، مدننا أصبحت مكتظة ابلعاطلني والعطالة       
بل ة الشواهد العليا واألسر قلقلة من مستقمرتفعة يف صفوف محل

أطفاهلا وشباهبا، لذلك اليوم هذه االحتجاجات يف عدة مناطق 
مبا فيها مدينة احلسيمة ال تتطلب التخوين ليست لدينا املعلومات 

حول هذا األمر، ولكن من املؤكد أهنا تتطلب االستماع واحلوار 
رتام حقوقهم مع املواطنني ومع املواطنات من أجل يعين اح

الدستورية يف التشغيل ويف االحتجاج السلمي ألن هاذ املسألة 
دايل البطالة تؤثر يف احلقيقة على السلم االجتماعي وهتديد أيضا 
ما راكمناه على مستوى االستقرار لعقود طويلة، شكرا السيد 

 .الوزير

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا هل من تعقيب إضايف؟ السيد الوزير      

مة نتدب لدى رئيس احلكو السيد مصطفى اخللفي الوزير امل
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن السيد 

 :حممد يتيم وزير الشغل واإلدماج املهين

أوال التعامل مع احتجاجات الشباب حاملي الشهادات       
ليس هنالك إال تعامل واحد؛ هو اإلنصات والعمل معا حلل 

 111شاكل خاصة أن اليوم اجلامعة املغربية كتعطي على األقل امل
ألف خريج. يف الثمانينات كان عدد الطلبة أبكمله ما كيتزاوج 

 111ألف وكتخرج  711ألف، دااب اخلرجيني كّدخل  111
ألف. اجملهودات اللي دارت ماشي ساهلة، ال ميكن خبسها، 

ألف  211من  الربانمج دايل "إدماج" راه مكن من إدماج أكثر
ألف سنواي، الربانمج دايل "أتهيل". التشغيل يف  21وصل دااب ل

القطاع العام راه يف اخلمس سنوات املاضية كانت عندان أكثر من 
 .ألف 74ألف منصب، هاذ السنة عندان أكثر من  116

اآلن اجلديد وهو ثالثة أمور: األول هو الربط ما بني       
ثة، لتحفيزات مبناصب الشغل احملداالسرتاتيجيات القطاعية وا

وهذا كان واحد من األولوايت دايل احلكومة، عقد اللجنة الوطنية 
دايل االستثمارات ضمن هاذ األشهر األوىل اللي تعقدات 

مليار درهم فيه توجه إلحداث  62مشروع ب 21صادقت على 
مناصب الشغل، نفس األمر أحد التعديالت اللي تقدمات يف 



 

  

 

 

 

 

-7102أبريل  دورة –مداوالت جملس النواب    

 

 

32 

أشهر، كيتخرج الواحد  6ة هو حذف الشرط دايل قانون املالي
 وعندو دبلوم ابش يدخل لسوق الشغل كنقول له تسجل يف

l'ANAPEC  شهور عاد تستفد من العقد دايل  6وابقى
 .. وشكرا6111التكوين من أجل اإلدماج اللي فيه إعفاء دايل 

 :السيد رئيس اجللسة

املوضوع  هلا وحدة شكرا السيد الوزير، فيما يلي ثالث أسئلة      
ها ويتعلق األمر ابالسرتاتيجية الوطنية للتشغيل، وعليه سيتم طرح

دفعة واحدة لتنال جوااب موحدا من لدن السيد الوزير احملرتم. 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن فريق األصالة 

 .واملعاصرة، فليتفضل السيد النائب احملرتم مشكورا

 :سيد حممد احلجريةالنائب ال

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، الشغل يعين أو التشغيل حىت ال أقول الشغل.       
التشغيل يعين الكرامة، يعين احلياة، البطالة تعين هدر الطاقات. 
أهم رأمسال نتوفر عليه يف املغرب هو الرأمسال البشري، الثروة 

لتأخر د الوزير، عن ااحلقيقية توجد يف اجلماجم. نسائلكم السي
 .الكبري الذي عرفه إخراج االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل؟

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال الثاين للسيدات والسادة النواب احملرتمني عن       
 .فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم مشكورين

 :النائب السيد أمحد رشيدي

 س،شكرا السيد الرئي

نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن احلصيلة األولية لتنزيل       
 .وشكرا 7172-7112االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب احملرتمني       
 .ن، تفضلوا السيد النائب مشكوريعن فريق التجمع الدستوري

 :عبد الرمحان حريفالسيد النائب 

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يعترب ملف التشغيل من بني امللفات اإلجتماعية والتحدايت       
الكربى اليت جيب على احلكومة معاجلتها يف خمتلف جوانبها 

. من هذا طاعية واإلقتصاديةالقانونية واملؤسساتية واهليكلية والق
املنطلق، نسائلكم السيد الوزير احملرتم، عن التدابري واإلجراءات 

 .احلكومية املتخذة لتنزيل اإلسرتاتيجية الوطنية للتشغيل؟ وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

 .شكرا، السيد الوزير تفضلوا مشكورين      

مة نتدب لدى رئيس احلكو السيد مصطفى اخللفي الوزير امل
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن السيد 

 :حممد يتيم وزير الشغل واإلدماج املهين

أوال كنشكر على طرح هذا املوضوع اللي كاين ثالثة دايل       
 :اإلجراءات اللي بدأ فيهم العمل

، l'ANAPEC الوساطة يف جمال التشغيل ابلنسبة :أوال      
تنزيل هاذ األمر واعتماد إجراءات رقمية عملية تعتمد خمطط ل

، ويتعلق 7172ملعاجلة هاذ اإلشكاليات، هو خمطط كيمتد إىل 
بشكل أساسي مبا يهم تنمية الوساطة يف التشغيل وتشجيعع 
املبادرات الرتابية والعمل على تطوير التشغيل الذايت، هذا احملور 

 ائية؛األول واللي بدا فيه العمل من الناحية اإلجر 
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اد هو احملور املرتبط ابلبعد اجلهوي والرتايب، اعتم :احملور الثاين      
خمططات عمل جهوية كرتتبط مع اإلسرتاتيجيات القطاعية مثل 

منطقة حرة يف كل جهة  كتقولك اإلسرتاتيجية الصناعية اللي
وحتفيزات عنها بعد جهوي، أيضا ما يتعلق.. وهنا راه املرحلة 

ل اجلهات: اجلهات اجلنوبية الثالث للمملكة داي 6األوىل مهت 
ة ماسة وجه -اتفياللت وجهة سوس-ابإلضافة إىل جهة درعة

-تطوان-القنيطرة مث بعد ذلك جهة طنجة-سال-الرابط 
 احلسيمة، مبعىن يف هناية املطاف سبعة دايل اجلهات؛

أيضا كاين العمل الثالث، واللي هو مشروع وراه مت اإلعالن       
ن  إطار التقرير اإلقتصادي واملايل اللي تقدم مبناسبة قانو عليه يف

املالية هو التشغيل يف عالقته ابلتجارة الدولية، ألن كاين مشاريع 
مرتبطة ابلتجارة الدولية شنو االنعكاس دايهلا على التشغيل وراه 
هاذ املشروع انطلق وبتعاون مع االحتاد األورويب بشكل أساسي 

جية ابملغرب كتم بشكل أساسي مع اإلحتاد محكم التجارة اخلار 
 .األورويب، وشكرا

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا، منر إىل التعقيبات، التعقيب األول لفريق األصالة       
 .واملعاصرة. تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد حممد احلجرية

 شكرا السيد الوزير،

ا يف الة رغم رقم اللي جحقيقة الواقع ال يعلي عليه، البط      
، إال أنه %122الربانمج احلكومي اللي األفق أنكم توصلو إىل 

إذا خرجنا للشوارع املغربية سواء يف املدن أو يف البوادي، يف اجلبل 
أو اّل يف لوطا كاين الشباب وطاقات الدولة استثمرت كثري ابش 

 .قراهتم ولكن يتواجدون معطلني أو عاطلني عن العمل

أيضا موضوع التشغيل الذايت، واحد جمموعة من الشباب       
اللي خذاو املغامرة دايل املقاولة جزء منهم راه يف السجون وما 
عندوش احلق يف الشيك وكذا وكذا وكاين اللي انتحر. طبعا كثرة 

،  l'ANAPEC ، كاينl'ADS املتدخلني يف القطاع كاين
واحد  كتدير l'INDHكاين اجلهة حىت هي خصها تدخل و

اجملهود كبري حيسب. إال أنه هاذ املتدخلني مها اللي ضاع التشغيل 
فيما بينهم، كما ضاع التشغيل يف اهليكلة احلكومية ألنه كانت 
وزارة التشغيل والشؤون اإلجتماعية واّلت وزارة الشغل واإلدماج 

 .املهين. وابلتايل هاذ امللف دايل التشغيل كأن احلكومة ختلت عنه

لنسبة للمناظرة إحداث اجلهوية كانت يف غالبيتها جد اب      
حمتشمة ابستثناء مناظرة واحدة كان فيه نوع من الضوء، لذلك 
قلنا هاذ العدالة اجملالية على مستوى هاذ السياسات اجملالية 
ابلتشغيل خصها تبان. أكثر من ذلك السيد الوزير، عندي رسالة 

سابقا  ان وجهها لوزير العدلدايل الوزير احلايل على القطاع اللي ك
خبصوص موضوع التشغيل الذايت اللي فيه املوضوع دايل "أان 
فلوسي" اللي واحد اجملموعة من احلاالت اللي مت االعتقال دايهلا 

 .وتعرضت لواحد اجملموعة من املضايقات

 :السيد رئيس اجللسة

لة اشكرا السيد النائب احملرتم، التعقيب املوايل لفريق العد      
 .والتنمية، تفضلوا السيد النائب احملرتم

 :النائب السيد عبد اجمليد آيت العديلة

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، كنثمنو كل ما جاء على كالمكم من خالل       
اإلجراءات اللي غتاخذوها ابش تقويو التشغيل، هاذ الشي مهمم 

 ...ذ األمرجدا وخاصة حىت يف الربانمج احلكومي تناولتو ها
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جيد، كيبقى ابلنسبة للتشغيل كيخص تبذل جمهودات أكثر 
بواحد املقاربة مندجمة إبشراك مجيع املتدخلني واملعنيني من أجل 
خلق فرص دايل التشغيل لنقص حدة الضغط دايل العاطلني من 

اعة الصنومات مق  لاإلقتصاد الوطين واستغال الشباب من خالل
 الحة ابخلصوص؛والف

مسألة اثنية وهو ابإلضافة لفرص التشغيل كيخص محاية       
التشغيل ومحاية الشغل، عندان مناصب الشغل اللي تيخصنا 
حنميوها من خالل محاية املقاولة بتحفيزها على العمل وعلى 
اإلنتاج أكثر من أجل املساواة يف التشغيل؛ اثنيا املراقبة واملساواة 

لة هاز دايل التفتيش كنعرفو أنه عندو مشكل دايل قيف املراقبة اجل
املوارد البشرية دايلو كيخص التقوية دايلو وتعطاه القوة دايل 
احملاضر دايلو الضبطية ابش ميكن تكون واحد املراقبة صارمة من 
أجل القيام ابملهام دايلو حلماية التشغيل ومحاية اليد العاملة 

لى الشغل وهذا هو األهم وأتهيلها وتكوينها ابش حنافظو ع
عندان. إذن تنقولو خاص تكون عندان فرص دايل التشغيل اللي 
خاصنا حندثوهم مث نديرو احلماية دايل التشغيل ابش فعال نكونو 
المسنا هاذ األمر هذا وزدان القدام فهاذ اخلطة دايل التشغيل 

 .وشكرا السيد الوزير

 :رئيس اجللسةالسيد 

مع ب احملرتم، التعقيب املوايل لفريق التجشكرا السيد النائ      
 .الدستوري، تفضل السيد النائب احملرتم مشكورا

 :شخربو  عبد الودودالنائب السيد 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

يف  التجمع الدستوري نعزي الوزير يتيمبداية إبسم الفريق       
خلطة الوطنية ق ابوفاة الوالدة دايلو، وابملناسبة فيعين فيما يتعل

للتشغيل أان بغيت نثري انتباه السيد الوزير إىل أن اخلطة منقوصة 
أوال من خمطط عمل دايل التنزيل دايهلا وعندما نتحدث عن 

خمطط عمل ما كاينش آجال، ما كاينش برجمة، ما كاين مصادر 
دايل التموين، هذا من جهة؛ من جهة أخرى تكلمتو قبل قليل 

شغل يف القطاع العام وهذا أيضا من ألف منصب  74على 
عيوب اخلطة الوطنية للتشغيل أهنا أدخلت متاما القطاع العام، 
نصت فقط على التشغيل يف القطاع اخلاص واملقاوالتية، حنن نعلم 
 متاما العلم على أن هناك فوارق جمالية يف التوزيع دايل التشغيل يف

ينعدم  راء حيثاملغرب، أان أحتدث عن اجلهات الثالث يف الصح
فرص التشغيل يف املقاوالت ويف القطاع اخلاص، وأحتدث عن 

السمارة اللي هي يسجل هبا أعلى معدل وطين يف  -جهة كلميم
بطالة  % 31ابلنسبة للبطالة بشكل عام و % 1627البطالة 

محلة الشواهد العليا. يعين قبل األسبوع املاضي حتدث وزير املالية، 
أدعو يف إطار يعين التوزيع العادل لفرص عن قانون األطر أان 

الشغل، وأدعو أيضا يف إطار دايل تقسيم املناصب حسب 
أو قانون اإلطار يتم التقسيم  loi cadre اجلهات عالش ال مثال

دايلو على الصعيد اجلهوي، حىت املبارايت دايل الوظيفة العمومية 
 ...أيضا يتم التقسيم

 :السيد رئيس اجللسة

 السيد النائب احملرتم، هل من تعقيب إضايف ؟شكرا       

 :النائب السيد عدي بن عرفة

 شكرا السيد الرئيس،

السيد الوزير، األطر العليا املعطلة احلاملني للماسرت       
والدكتوراه، السيد الوزير، هل حنن دولة املؤسسات واملواطنة؟ هناك 

درات ص مؤسسة اللي هي اجمللس الوزاري برائسة صاحب اجلاللة
مرسوم، أال وهو التوظيف املباشر حلاملي املاسرت والدكتوراه 

. أكثر من ذلك هناك حمضر مبين على 7111يف   DESAو
هاذ املرسوم ووقع يف وزارة الداخلية يف اخلامسة صباحا بعد اقتحام 
األطر العليا للمعطلني مقر حزب اإلستقالل، وكانت مفاوضات 
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د أن لداخلية ووقعنا احملضر. يعين البمع اإلخوان والتقينا بوزارة ا
نسجل كذلك اجملهودات اجلبارة اللي دارها السي عبد الرمحان 
اليوسفي، اجملاهد واملناضل الكبري اللي هو اللي بدا التوظيف دايل 

وعباس الفاسي. احلكومة  7و جطو  1األطر املعطلة كما جطو 
ني ميشيو عطليعين القدمية اجلديدة مع األسف أنه قالت لألطر امل

للمحكمة، احملكمة يف اإلبتدائي حكمات لصاحل األطر املعطلة، 
رئيس احلكومة استانف ولكن املعطلني خسرو احلكم، ولكن أشنو  
كان مآل القاضي اهليين اللي حكم لصاحل األطر املعطلة؟ مت 
التنكيل به ومت الطرد دايلو دااب هو قاضي مطل إنضاف إىل قائمة 

ينما نستحضر املعطلني، السيد الوزير، السيد وح .املعطلني
الرئيس، البد أن نستحضر الشهيد املرحوم عبد الوهاب زيدون، 
والبد أن نستحضر كذلك املصاب حممود اهلواس، هادو جوج 
دايل األطر العليا املعطلة اللي كانوا معتصمني يف امللحقة دايل 

 ...التعليم آنذاك، أصيب محروق بليغة فمات

 :رئيس اجللسةالسيد 

لكلمة للسيدة النائبة احملرتمة عن الفريق ا شكرا، شكرا      
 .اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، تفضلوا مشكورين

 :النائبة السيدة عزيزة أاب

 شكرا السيد الرئيس،

إن األرقام الرمسية والواقع امللموس يؤكدان هزالة احلصيلة       
رتفاع يل، سواء من حيث ااألولية لإلسرتاتيجية الوطنية للتشغ

معدل البطالة، ومن حيث من عدد فرص العمل، ومن حيث عدد 
العاطلني، ومن حيث عدد العمال الذين مت تسرحيهم وتشريد 
عائالهتم. وقد مشلت هذه الوضعية مجيع املناطق، خاصة النائية 
منها وخمتلف األسر املغربية مبا فيها األقاليم اجلنوبية اللي احنا 

لني يف بتمثيلها واللي تويل تعرف تزايد كبري يف عدد العاط نتشرفو
صفوف الشباب خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا. ويف غياب 

تدابري عملية ملعاجلة هذه الوضعية اليت ال ختفي خماطرها السيد 
الوزير، نسولكم على أال يعترب هذا الوضع مؤشرا حقيقيا على 

 .فشل هذه اإلسرتاتيجية؟ شكرا

 :يد رئيس اجللسةالس

شكرا السيدة النائبة احملرتمة، هل من تعقيب إضايف آخر؟       
 .السيد الوزير تفضلوا مشكورين

مة نتدب لدى رئيس احلكو السيد مصطفى اخللفي الوزير امل
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن السيد 

 :حممد يتيم وزير الشغل واإلدماج املهين

 .هللا الرمحن الرحيمبسم 

أوال قضية التشغيل هاذي قضية كنشتغلو على األرض ملعاجلة       
ألف مقاولة، هذه  49حتبسات  7116األبعاد دايهلا، 

يف املراكز اجلهوية دايل  l'OMPIC اإلحصائيات دايل
ألف. كاين جمهود، كاين جمهود  76اإلستثمار فقط يف إطارها 

ايل خوض الغمار دايل املقاولة، وكاينة ثقافة جديدة كتشكل د
ألف يف  49ألف يف املراكز اجلهوية لإلستثمار،  76فاش كنقول 

اجملموع العام، وفاش كنقول أبن التجربة دايل املقاول الذايت 
ألف، مبعىن كاينة  111ألف ودااب احنا كنطرحو  41وصالت ل

سياسات على األرض. يف اخلمس سنوات األخرية مناصب 
سنة األخرية  12ألف يف  271أحدثت جتاوزات الشغل اللي 

أكثر من جوج دايل املليون وهذا إجناز كبري وكبري. واحد من 
العناصر األساسية فيه اإلستثمارات العمومية، فاش كنقولو أبنه 
خصنا حنافظو على معدل دايل اإلستثمارات العمومية مرتفع: 

الش هاذ العام، ع 191ودااب غنوصلو إىل  116، 112، 111
هاذ اإلستثمارات العمومية؟ ألن كتجر معاها املقاوالت احملدثة،  
كتجر كتعطي أمل للمغاربة، وهذا إجناز، يعين فاش جنيو نقولو 

 12احنا يف بلد عندان جوج دايل املليون، جوج دايل املليون و
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سنة، هذا راه ماشي ليس رقما سهال  12ألف اللي أحدثت يف 
السنة املاضية وصلنا لنسبة إجناز  ألن كاين استثمار عمومي. و 

، ومع هاذ اإلستثمار العمومي اجملهود اللي ّدار يف %22كتفوق 
األداء دايل الديون د املقاوالت العمومية وكيتشرط ابألداء دايل 
الديون دايهلا للمقاوالت الصغرى واملتوسطة، محال املكتب الوطين 

م دايل الدرهللكهرابء كانت عندو أكثر من جوج دايل املليار 
اللي جعل املغرب ماشي  مقاولة، إذن كاين جمهود 1311لفائدة 

ابلصورة اللي البعض كيحاول يصورها فاش كيجي يقول وراه 
ألف مقاولة  49مقاولة أفلست وما كيقولش راه  2111

حتداثت. ونفس القضية احنا املرجعية اللي عندان اليوم، هي 
 922: 7112لي كتعطي يف أرقام املندوبية السامية للتخطيط وال

؛ ودااب % 923املعدل دايل البطالة:  7116معدل البطالة؛  %
 7116ما بني  124فاصلة شي حاجة،  1اآلن فعال كاين واحد 

 111دايل اإلرتفاع. ولكن فهاذ السنة راه أكثر من  7112و
ألف منصب شغل اللي حتداثت، وعالش؟ ألن كاينة 

للي ال الصناعي، وهادي هي الرؤية اإسرتاتيجيات قطاعية يف اجمل
احنا كنشتاغلو عليها، أن التشغيل والوزارة احلديثة احلالية هي وزارة 
الشغل، ولكن التشغيل هو سياسة أفقية، مبعىن داخلة فيه وزارة 
الفالحة ووزارة الصناعة ووزارة التجهيز ووزارة الطاقة واملعادن، 

يه واللي هو ي ميكن تساءلوان فالتعليم والتكوين املهين اجلميع. الل
موضوع، اعتمدان اسرتاتيجية واش ما ّدار فيها حىت شي إجراء؟ 
ال، آخرها اإلجراء اللي درتوه هنا، األسبوع املاضي وتصادق عليه، 
دايل أن ابلنسبة للتكوين املهين أو أي خريج دايل أي نظام دايل 

ندو فرصة أشهروهو ع 6التكوين، ما نقولوش ليه بقى يف العطلة 
التدريب والتشغيل أو عقد دايل التكوين من أجل اإلدماج، 

 6111ويستافد من اإلعفاء دايل الضريبة على الدخل يف حدود 
 أشهر، خاصك 6ابق كنقولو ليه بقى درهم، ويف النظام الس

عاد جتي، هذا حتل هاذ  l'ANAPEC أشهر يف 6تسجل 
 .املشكل

دايل  اذ احلكومة، هو القضيةاملشكل الثاين واللي تبتاتو ه      
 116التوظيف عرب املباراة، هذا إجناز اتريخي، واش كنعرفو أبنه 

ألف منصب ما بقاش هداك اللي يف اجلبل وال يف القرية بعيد 
أبلف كلم، وال يف تنغري كنقول ليه آجي ودير اإلعتصام هنا، 
وداركم يبيعو األرض اللي عندهم وال يتسلفو وال شي حاجة ابش 

بقى هنا، راه املعيار ابش دخل للوظيفة العمومية، هو العصا اللي  ت
كلييت يف الظهر دايلك. ال املعيار هو التكوين ودخل ّدير املباراة، 

مباراة والوا املغاربة اآلن يكون يف تينغري وال  7111أزيد من 
يكون يف سيدي بنور وال يكون يف فاس، وال يكون يف احلسيمة 

ح يف أي مكان، كيعرف لوائح املرتشحني ولوائوال يف كرسيف وال 
الناجحني، وكيوّجد وهاذ الشي كريفع اجلودة دايل األداء. وهذا 
إجناز، هذا إجناز دارتوا احلكومة دايل عباس الفاسي يف القانون 
اللي مر هنا يف الربملان، واللي جينا احنا نفدانه، واللي غادي 

وان عليه، كم جتيو حتاسبنواصلو التنفيذ واللي إيال خرقناه خاص
ألن الدستور واضح، الولوج للوظيفة العمومية مبين على 
اإلستحقاق والكفاءة، هذا هو الواقع، وهذا إجناز، واحلمد هلل 

 .املغرب بيه غادي يتقدم

القضية الثالثة اللي طرحات، وهي األجرأة دايل اإلسرتاتيجية       
نا يف آلن كحكومة مشييف الشق دايهلا اجلهوي والرتايب، فعال ا

اإلجتاه دايل حتويل اجلانب املايل للجهات، هاذ العام غنوصلو 
مليار درهم، وغادي تطرح اإلمكانية دايل التوظيف على  227ل

مستوى اجلهات، وهذا مسار غادي منشيو فيه، زائد عقود برامج 
مع اجلهات، محال عقود برامج مع اجلهات اجلنوبية الثالث، وهذا 

ي منشيو فيه وهذا هوالبعد اجلهوي، إجناز كبري. وكاين أيضا غاد
بعد آخر اللي ما خصناش نغفلو عليه، وهو البعد دايل أنظمة 
الوساطة اللي غادي يتحسن، واللي اآلن ّدار ليه خمطط، وابغيني 
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نشتاغلو من أجل التطوير، هذا إجناز حىت هو اللي بدا هذي 
ألف  21رقام دالة راه سنوات، واآلن راه وصلنا فيه أل 11حوايل 

مغريب يف الربانمج دايل "إدماج" سنواي، ويف الربانمج دايل 
 .ألف، وهاذوا جوج برامج قوية وليست ابلسهلة 12"أتهيل" 

ختاما، احنا التزمنا أنه يف اإلجراءات اإلستعجالية غادي       
 62ى وصادقت عل تعقد اللجنة الوطنية لإلستثمارات، انعقدات

درهم، ودارت اآللية دايل التتبع. التزمنا بتسريع إجراء مليار 
املبارايت من بعد املصادقة عليهم يف قانون املالية إن شاء هللا 

 .غنمشيو فيه والسالم عليكم ورمحة هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السيد رئيس اجللسة

شكرا السيد الوزير، شكرا على املسامهة دايلكم. هبذا نكون       
رفعت  .ئلة املدرجة جبدول أعمالناقد استوفينا طرح مجيع األس

  وشكرا. اجللسة

 

 


