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السيد عبد العزيز العماري ،رئيس اجللسة:
بسم هللا الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف

حمضر اجللسة الستني

املرسلني.
افتتحت اجللسة،

التاريخ :اإلثنني  29ربيع األول  18( 9341دجنرب 7192م).

السيدة الوزيرة احملرتمة،

الرائسة :السيد عبد العزيز العماري النائب األول لرئيس جملس

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

النواب.
التوقيت :ساعتان وستة ومخسون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة

طبقا للفصل  911من الدستور ،وعمال مبقتضيات النظام
الداخلي جمللس النواب ،خنصص هذه اجللسة لألسئلة الشفهية

زواال والدقيقة الثالثني.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة ابلقطاعات

ملراقبة العمل احلكومي .يتضمن جدول األعمال  43سؤال شفوي
موزعة على  97قطاعا وزاراي .وقبل أن نشرع يف بسط جدول
األعمال ،أعطي الكلمة للسيدة أمينة اجمللس لتالوة املراسالت
الواردة على اجمللس فلتتفضل مشكورة.

احلكومية التالية:

 األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية؛
 الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث
العلمي؛
 الشغل واإلدماج املهين؛

السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

 الوزارة املنتدبة املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة؛
 الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة؛
 الثقافة واالتصال؛

تطبيقا...
السيد رئيس اجللسة:

 الشباب والرايضة؛
 كتابة الدولة املكلفة ابلتجارة اخلارجية؛
 السياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي؛

السيدات والسادة النواب احملرتمني ،لقد بدأت أشغال
اجللسة ،تفضلي.
السيدة أمساء اغاللو أمينة اجمللس:

 العالقات مع الربملان؛

تطبيقا ألحكام الدستور املنصوص عليها يف الفقرة اخلامسة

 حقوق اإلنسان.

من الفصل  ،61وعمال مبقتضيات املادتني  936و 932من
النظام الداخلي جمللس النواب .وحيث أن السيدات والسادة
النواب التالية أمساؤهم تغيبوا عن اجللسة العامة للمرة الثانية خالل
هذه الدورة ،وخنص ابلذكر يف جلسة األربعاء  91نونرب
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النائبة السيد غيثة بدرون:

الصباحية ،وجلسة  72نونرب  ،7192تقرر تطبيق مقتضيات
النظام الداخلي احملددة يف الفقرتني الثانية والرابعة من املادة 932
وذلك بتالوة أمسائهم يف اجللسة العامة ،ونشرها يف اجلريدة الرمسية
للربملان ،والنشرة الداخلية للمجلس ،وموقعه اإللكرتوين .ويتعلق
األمر ابلسيد النائب مصطفى تضومانت ،يتعلق األمر أيضا

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزيرة ،نسائلكم عن التدابري املتخذة حملاربة ظاهرة
التسول.
السيد رئيس اجللسة:

ابلغائبني للمرة الثانية يف جلسيت  94و 71نونرب  7192ابلسيد
حممد بوهدود بودالل ،يتعلق األمر أيضا يف جلسة  92و71
نونرب  7192للمرة الثانية ابلسيد حممد انصر ،يتعلق األمر

شكرا ،جواب السيدة الوزيرة.
السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

ابلغائبني للمرة الثالثة يف جلسيت  91نونرب الصباحية واملسائية،
وجلسيت  96نونرب  7192ابلسيد النائب عدي خزو.

والتنمية االجتماعية:

طبعا موضوع التسول من املواضيع ذات األمهية البالغة ،هناك
التقائية يف التدخل بني العديد من القطاعات احلكومية ،إن كان

عدد األسئلة الشفهية والكتابية واألجوبة الكتابية اليت توصل
هبا جملس النواب ،توصل اجمللس ب 61سؤاال شفواي و993
سؤاال كتابيا و 937جوااب على أسئلة كتابية ،شكرا السيد
الرئيس.

على املستوى الوقائي أو العالجي أو التكفلي إن أردمت نفصل
فيها فيما بعد.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة الوزيرة ،تعقيب السيدة النائبة.

شكرا السيدة األمينة،

النائبة السيدة غيثة بدرون:

إيال امسحتوا ،توصلت الرائسة برسالة من السيد الوزير
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ،غادي حيدث واحد

السيدة الوزيرة ،كنت أمتىن أن جتيبونين عن سياستكم يف
حماربة الظاهرة ،الواقع يقول أن الظاهرة أصبحت مستفحلة يف

الرتتيب دايل جدول األعمال ،األسئلة املوجهة لقطاع الثقافة
واإلتصال غادي تربمج مباشرة بعد األسئلة املوجهة لوزارة الرتبية
الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل.

جل مدن اململكة ،وما قدرتوش كحكومة أنكم ضبطو الظاهرة.
الصراحة ولينا كنشوفو مجيعا مناظر ومشاهد حيتضنها الشارع
املغريب مؤملة جدا ،والسبب احلقيقي دايهلا واملشكل أهنا يف املدن

ونشرع اآلن يف بسط األسئلة أبول قطاع املوجه له وهو
قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية ،أبول سؤال
للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة ،تفضل أحد
مقدمي السؤال.

الكبرية والصغرية وحىت السياحية واملشكل دايهلا كيبقى الفقر
واهلشاشة والبطالة يف صفوف الشباب ،األسر ما قادراش تليب
حاجياهتا من مأكل وملبس ومسكن وصحة إىل غري ذلك ،األسر
ما لقاتش البديل لإلقالع عن التسول ،وكتبقى الفئة لألسف
حساسة جدا اليت تتسول من النساء وأطفال وشباب وهي عرضة
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السيد رئيس اجللسة:

لالستغالل ،حنا كنعرفو كيفاش النساء ممكن تستغل واألطفال
كيفاش ممكن يستغلوا والشباب كيفاش يستغلوا ،أنتم كحكومة
مسؤولون عن استفحال الظاهرة ومطالبون مبحاربتها ألهنا
أصبحت تقف كتحدي أمام املشروع التنموي الذي نطمح له
مجيعا كمغاربة ،وجيب أن حتافظوا على كرامة املواطن شكرا.

شكرا السيدة الوزيرة ،منر للسؤال الثاين ،السيدات والسادة
النواب من فريق األصالة واملعاصرة .السؤال املوايل حول مراكز
رعاية املسنني ،طارح السؤال فريق األصالة واملعاصرة.
النائب السيد حممد أشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة:

السيد رئيس اجللسة:
للرد.

شكرا السيد الرئيس،

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة الوزيرة ،نسائلكم حول مراكز رعاية املسنني ،شنو
دارت احلكومة يف هاذ اجملال هذا؟ وشكرا.

السيدة بسيمة احلقاوي وزير األسرة والتضامن واملساواة

السيد رئيس اجللسة:

والتنمية االجتماعية:

شكرا ،اجلواب السيدة الوزيرة.

شكرا السيد الرئيس،

السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

أوال التسول يف املغرب مل يبدأ مع هذه احلكومة وال حىت مع

والتنمية االجتماعية:

احلكومة اليت سبقتها ،هذا سلوك إجتماعي مشني صحيح ،لكن
له بعض األسباب املوضوعية وهناك أسباب يف الواقع ذاتية .نبغي
نقول لك أبنه على املستوى الوقائي ،السياسة اإلجتماعية كلها
تستهدف احلد من مثل هاته الظواهر ومن ضمنها طبعا التسول:

شكرا السيد الرئيس،
هناك عمل مهم جدا على مستوى أتهيل مؤسسات الرعاية
اإلجتماعية ،وكذلك على املستوى التشريعي ،مشروع القانون

حماربة األمية ،حماربة اهلدر املدرسي ،كذلك دعم الفئات اهلشة
والصعبة وأيضا أتهيل مؤسسات الرعاية اإلجتماعية ،كل هاذ
السياسة اإلجتماعية هي ابش حن ّدو من مثل هاته الظاهرة.

مؤسسات الرعاية اإلجتماعية بني أيديكم ،نتمىن تصادقوا عليه،
ابش تكون عندان ألية إصالحية هلاته املنظومة.
السيد رئيس اجللسة:

ولكن بغيت نقول لك أبنه اليوم كاين بعض املبادرات،
سواء على مستوى التشخيص كاين اآلن عندان األرقام اليت تبني

تعقيب السيد النائب ،تفضل.
النائب السيد هشام مهاجري:

أبن هاته الظاهرة تقلصت ما بني  7191و 7196بنسبة
 ،%94على اعتبار كل هاته املبادرات .لكن الظاهرة ال زالت
مستمرة...

البطاقة داييل ما حاضراش ،السيدة الرئيسة كنشوفو تعاملكم
مع املسنني يعين معمم ،ما كتاخذوش أبن املغرب اجملتمع املغريب
خيتلف ،يعين املسن يف األقاليم الصحراوية ماشي هو املسن يف
الشمال ماشي هو ..وهلذا خذيتو معيار واحد يف مراكز رعاية
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املسنني ،خذيتو مقياس الدار البيضاء والرابط ،أو كاينني بعض

الدورات التكوينية جارية املفعول ،عندان تعاون مع مؤسسات

املدن اللي كنقول ليك ماشي حاجة ليهم ،ألن سياسة احلكومة
دايلكم هي اللي أدات ،ألن منني كنديرو الدري كراجل كنسكنوه
يف الطبقة الرابعة ،يف  711ألف سكن بدون مصعد ،كنقولو لو
دي ابك لدار املسنني ،على األقل نوجدو لو دار املسنني ألن

وطنية اللي هي كتساعدان حبال  la CDGحبال l'OCP
حبال  L'AKWAحبال واحد اجملموعة من املؤسسات اللي
كيعاونو وكذلك امليزانية دايل الدولة ،عالش؟ ألننا عازمني ابش
نصححو املنظومة دايل مؤسسات الرعاية اإلجتماعية أبكملها،
أو ما عمر املوضوع دايل املسنني ما كان عندو...

كون مشينا يف السكن اللي عرفناه املغاربة وعشنا فيه كاملني
وعاوان فيه ما كانوش غنوصلو هلاذ املواصل .دااب كنسولوك على
األقاليم واش عندكم رؤية ،ألن اجملتمع الدستور كينص أبن هناك

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة الوزيرة .السؤال املوايل حول تفعيل بطاقة معاق

اختالف الثقافات ،يف العادات يف التقاليد دايل املغاربة راه املغاربة
ماشي حبال حبال ،أو ماشي الدار البيضاء والرابط هي املقياس،
وشكرا السيدة الوزيرة.

للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية ،تفضل السيد
النائب.
النائب السيد حممد بوشنيف:

السيد رئيس اجللسة:

بسم هللا الرمحن الرحيم.

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيدة الوزيرة.

السيدة الوزيرة احملرتمة،

السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

إذا كانت هناك فئة حتتاج للمزيد من العناية واإلهتمام فإهنا

والتنمية االجتماعية:

فئة ذوي اإلحتياجات اخلاصة .نسائلكم السيدة الوزيرة ،عن واقع
بطاقة املعاق وأفق اإلستفادة من اخلدمات اليت ختوهلا.

هو يف الواقع عندان واحد االشتغال مهم جدا على مستوى
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية دايل املسنني ،ال من حيث التأهيل
وال من حيث جتويد اخلدمات ،وال من حيث تكوين العاملني

السيد رئيس اجللسة:

االجتماعيني .ولكن بغيت نقول لألخ املشكلة ماشي هي هاذي،
املشكلة اآلن يف اإلنسان ،راه كاين اللي عندو فيال يفrez-
de-chausséeأو كيشد ابه أو حيطو يف الباب دايل مؤسسة
الرعاية االجتماعية وال يطلعو ل  trainأو يودرو متااي ،القضية

جواب السيدة الوزيرة.
السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
شكرا السيد النائب احملرتم ،أوال ابلنسبة للبطاقة هذه كينص
عليها طبعا القانون اإلطار الذي نشر يف اجلريدة الرمسية ،وصادقتم
عليه يف وقت سابق ،واللي ما غادي ميكن لينا اليوم مننحو هاذ
البطاقة حىت نكونو متأكدين أن هناك بياانت لتقييم اإلعاقة .لكن

راه ماشي دايل  troisièmeوال، quatrième étage
القضية دايل ثقافة جديدة ،حتول قيمي ،اليوم والو الشبان
والراشدين بشكل عام كيتملصو من املسؤولية دايهلم إزاء املسنني.
اآلن املؤسسات دايل املسنني تتأهل ألن حنا فامهني أبن اجلليس
دايل املسن راه ماشي هو ذاك املريب ابلنسبة للطفل ،واليوم هاذ

على ما توصل هاذ البطاقة ،هناك شهادة اليت متنح لكل من حيتاج
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شهادة على اإلعاقة ابش يدوز امتحان ،وال ابش حيصل على

وكذلك التعاقد مع مؤسسات عمومية ومقاوالت عمومية من أجل

إعفاء من طبعا عندو ليه األولوية كشخص معاق .فإذن ،عموما
البطاقة غادي جتي منني غادي نديرو بياانت دايل تقييم اإلعاقة،
وال من هنا لذاك الوقت ليس هناك أي فراغ فهناك شهادة متلي
هذا الفراغ.

مواكبة التقنية والتنفيذ يف العمليات دايل السكن خاصة فيما
خيص الولوجيات ،ويف نفس اإلجتاه ال بد ما يكون هناك أتهيل
دايل املرافق حبيث أن الصدور دايل هاذ البطاقة ما ميكنش أن
الناس يستفادو منو واملرافق ما كاينش فيها واحد املواكبة ابش
تكون اإلستفادة على الشكل الفعال.

السيد رئيس اجللسة:

يف األخري السيدة الوزيرة ،كنطلبو منكم أن أتخذوا التدابري

تعقيب السيد النائب ،تفضل.

املناسبة حيث آن األوان أنه يكون هناك استهداف مباشر
لألشخاص يف وضعية إعاقة ،خاصة الفئات املعوزة منهم ألهنم يف
أمس احلاجة هلاذ اإلستهداف املباشر ،كذلك كنطلبو منكم

النائب السيد ابراهيم الشويخ:
شكرا السيدة الوزيرة على هذا التوضيح ،وحنا يف فريق
العدالة والتنمية ميكن لينا نشكروكم على اجملهودات اللي كتقومو
هبا من احلكومة السابقة ،ومع هاذ احلكومة اللي هي استمرارية

تساعدواجلمعيات يف العامل القروي اللي كيستافدو من طلبات
اقرتاح املشاريع يف توفري احلصة دايهلم ،وشكرا جزيال.

للحكومة السابقة ،والتقرير دايل اجمللس األعلى للحساابت هباذ
اخلصوص خاصة فيما يتعلق بصندوق التماسك اإلجتماعي
وتدبري دايل املوارد دايل برانمج دعم األشخاص يف وضعية إعاقة
كيعطي أرقام اللي كتبني هاذ اجملهودات املبذولة ،رقم بسيط عدد

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيدة الوزيرة.
السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:

األطفال اللي استافدو يف إطار دعم التمدرس انتقل من حوايل
 7111شخص حوايل  3111شخص واللي كيفوق النسبة
دايل  %11لألطفال.

شكرا السيد الرئيس،
أوال االستهداف بدأ يف صندوق التماسك اإلجتماعي

حقيقة هاذي جمهودات جبارة ولكن البد من تكاثف
اجملهودات دايل اجلميع من أجل النهوض ابلوضعية دايل

عندما استهدف متدرس األطفال وكذلك توزيع األجهزة واملعينات
وأيضا املراكز اخلاصة ومتويل األنشطة املدرة للدخل حلامليها من
األشخاص يف وضعية إعاقة .لكن كذلك هناك عمل اليوم على

األشخاص يف وضعية إعاقة ويف هاذ الباب السيدة الوزيرة ،كنطلبو
منكم أنكم تسرعو إبخراج هاذ البطاقة للوجود وتوسيع الالئحة
دايل اخلدمات اللي ممكن يستافدو منها ما تبقاش حمتكرة غري
على التعليم وعلى احلقوق يف النقل والولوجيات كنتمناو على أهنا

السجل اإلجتماعي املوحد اللي هو يرصد الفئات يف وضعية هشة
من بينهم أشخاص يف وضعية إعاقة إلستهداف انجع إن شاء
هللا.

تشمل حىت القطاع دايل الصحة وكنتمناو منكم أنكم تعاقدو مع
العاملني يف القطاع العام فهاذ اجملال من أجل تقدمي خدمات
التطبيب والصحة هلاذ الفئة هاذي اللي هي فئة جد حمتاجة،
5
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السيد رئيس اجللسة:

وتصاميم جملموعة من املدن حبال الرابط ،وجدة وطنجة والدار
البيضاء كذلك.

السؤال املوايل متعلق ابلنقص احلاد يف الولوجيات لدى
األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ،للسيدات والسادة النواب
من الفريق اإلشرتاكي ،تفضلي السيدة النائبة.

اآلن الولوجيات كنظن أبنه عرب كذلك احلمالت التحسيسية
اللي دران أصبحت حاضرة عند املسؤولني ،وحنن اليوم نشتغل من
خالل جلنة التقييس مع وزارة التجارة والصناعة واإلقتصاد الرقمي
ابش خيرجو املعايري اليت جيب أن تعتمد وتعمم عند اجلميع وتصبح
شرطا عندما يتعلق األمر ببناية أو يتعلق األمر بوسائل النقل أو

النائبة السيدة فتيحة سداس:
شكرا السيد الرئيس،

حىت وسائل اإلتصال ،ألن الولوجيات ماشي غري الولوجيات
االمسنتية فهي ولوجيات يف اإلتصال وولوجيات كذلك يف النقل
وغريها مما يسمح للمواطن اللي حامل اإلعاقة متساوي مع املواطن
اللي ما حاملش لإلعاقة.

السيدة الوزيرة احملرتمة ،كنالحظو رغم اجملهودات اللي قامت
هبا احلكومات املتعاقبة منذ حكومة التناوب التوافقي فيما خيص
الولوجيات ،وحنا كنعرفو أن قانون الولوجيات خرج يف 7114
وعلى أن هناك املغرب صادق على اتفاقية دولية لألشخاص
املعاقني يف  .7112ولكن ال زلنا نالحظ أن املعاقني وخصوصا

السيد رئيس اجللسة:

املعاقني حركيا ابقي كيعانيو معاانة كبرية من الولوجيات ،ما هي
اسرتاتيجية حكومتكم فيما خيص التفعيل واحرتام البنود واملعايري
املتعلقة ابلولوجيات يف املباين العامة ويف احلافالت ويف غريها من

شكرا ،التعقيب السيدة النائبة.
النائبة السيدة فتيحة سداس:

كل الوسائل اليت ستمكن املعاق من التحرك بشكل مستقل عن
دعم أي شخص آخر؟ وشكرا السيدة الوزيرة.

شكرا السيدة الوزيرة على هاذ التوضيحات ،ابلتأكيد على
أن املغرب وجل هذا اجملال بشكل واع ،وحنن نعرف اإلرادة القوية
لتمكني الشخص املعاق من حياة عادية كباقي املواطنات

السيد رئيس اجللسة:

واملواطنني .لكن السيدة الوزيرة ،أنت مواطنة وأان مواطنة وحنن
نعرف أنه الولوجيات حلد اآلن ال زلنا نعاين منها بشكل كبري،
ليس حنن ولكن الشخص املعاق ،وأكرب دليل وأان أتوجه للسيد
رئيس اجللسة أبنه ليست هناك ولوجيات اآلن بقاعات الربملان...

شكرا ،اجلواب السيدة الوزيرة.
السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية:
كنشكر السيدة النائبة على طرح هذا السؤال اخلاص

السيد رئيس اجللسة:

ابلولوجيات ،ونبغي نقول هلا أبنه ابلفعل يف  7114خرج قانون
ولكن ما خرجوش القرارات املفعلة له وهذا هو املشكل ،اآلن
نشتغل مع مجيع املتدخلني احلكوميني ابش خيرجو هاذ القرارات.

شكرا لك ،وقد سبق التزام اجمللس بتوفري هذه الشروط
ابلنسبة لألطفال بكل أتكيد .هل هناك تعقيب إضايف؟ ،شكرا،
رد السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت إذا كان هناك.

طبعا الولوجيات حنا قدمنا فيها اليوم منوذج دايل مدينة مراكش
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السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

حقوقهن ،ومتكينهن من احلياة الكرمية انطالقا من كفاءات
يتعلمنها داخل هذه األندية.

السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

والتنمية االجتماعية:

شكرا ،تعقيب السيدة النائبة ،تفضلي.

ال ميكن إال أن نثمن هاته الروح العالية لكي نتحمل مجيعا
مسؤولياتنا ،لكي نوفر الوجليات لألشخاص يف وضعية إعاقة واليوم
املغرب هو يتلمس طريقه حنو أن يكون بلدا ولوجا لكل أبنائه
دون متييز.

النائبة السيدة نعيمة زيدان:
إن املرأة ما زالت تعاين من األمية ،والفقر ،والتهميش،
ونقص مراكز التكوين والتأهيل خاصة ابلعامل القروي .املرأة متوت
يف معرب ابب سبتة ومن أجل قفة ال تساوي حىت  911درهم يف

السيد رئيس اجللسة:

مدينة الصويرة ،كما أن  %01من النساء القروايت يعملن يف
جمال الفالحة %11 ،منهن عمرهن ال يتجاوز  31سنة ،وأكثر
من  01منهن ال ميكنهن ولوج سوق الشغل ،أو خلق مشاريع

شكرا ،السؤال املوايل عن إحداث األندية النسوية ابلعامل
القروي للسيدات والسادة النواب من فريق التجمع الدستوري،
تفضلي السيدة النائبة.

مدرة للدخل بسبب النقص الكبري للتوعية وللنوادي النسوية اليت
ميكنها أن تساهم يف تغيري هذا الوضع ،كما أن عدد كبري من
األندية النسوية مل حتصل على الدعم املخصص هلا.

النائبة السيدة نعيمة زيدان:
شكرا السيد الرئيس،
نسائلكم السيدة الوزيرة ،عن برانجمكم االستعجايل إلحداث
األندية النسوية ابلعامل القروي ،وعن مواكبتكم ملهارة املرأة القروية.

وهلذا ،فحكومتكم مطالبة اليوم بوضع برانمج شامل ومتكامل
لالرتقاء ابملرأة واختاذ تدابري ملموسة من شأهنا حتقيق نوع من
العدالة اجملالية خبصوص إنشاء وتتبع األنشطة املزاولة من طرف

السيد رئيس اجللسة:

هذه األندية ،والتكثيف من هذه الربامج واألنشطة اخلاصة ابملرأة
والطفل خاصة ابلعامل القروي ،وابملناطق اجلبلية ،فمثال مجاعة
"الكفيفات"...

شكرا ،جواب السيدة الوزيرة.
السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن واملساواة

والتنمية االجتماعية:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا ،بغيت غري نقول أبن األندية النسوية يف الواقع ليست
اتبعة لوزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية ،بل
هي اتبعة لوزارة الشباب والرايضة .ونقول أبهنا تتجاوز تقريبا

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك من تعقيب إضايف؟ تفضل
السيد النائب من فريق األصالة املعاصرة.
النائب السيد هشام املهاجري:

 411اند نسوي تقوم أبدوار مهمة من قبيل حماربة األمية ،وتعليم
النساء بعض األشغال اليدوية ،وكذلك أتهيلهن للتعرف على

أذكروا أمواتكم خبري ،الوقت اللي كنا كانتسناو زايرة تضامنية
لضحااي فاجعة العائالت دايهلم ،لفاجعة "سيدي بولعالم"
7
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السيد رئيس اجللسة:

ابلصويرة وشيشاوة كنلقاوك مسؤولة وكتقول وكتسبقي القضاء
وكتسبقي اللجان اللي كلفها جاللة امللك ،ابش تبحث فهاذ
الفاجعة وكتقويل أبن سبب الوفات هو اللهطة ،والتدافع .إيال ما
نصفتوش السيدة الوزيرة ،احليني نصفوا غري امليتني ولو ابلسكوت
وشكرا.

شكرا السيدة ،السؤال املوايل حول بناء مراكز إدماج ذوي
اإلحتياجات اخلاصة ،السيدات والسادة النواب من فريق
التجمعي الدستوري ،التجمع الدستوري ،تفضلي السيدة النائبة.
النائبة السيد وفاء البقايل:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

تعقيب ،رد للسيدة الوزيرة ،ليس هناك تعقيب إضايف آخر؟ رد
السيدة الوزيرة.

السيدة الوزيرة ،نسائلكم عن التدابري اليت إختذهتا احلكومة
لتحقيق محاية إجتماعية حلاملي اإلعاقة ،وما هو برانجمكم لبناء
مراكز أتهيلية خاصة هبذه الفئة؟

السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن والتنمية
االجتماعية:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا ،جواب السيدة الوزيرة.

أان كيفما قلت لكم معتادة من هاذ الفريق ابلضبط على أسئلة

السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن والتنمية

استفزازية كذوبة ،تعتمد على كالم قد يقال يف سياق آخر ال
عالقة له ال بواقعة بوعالم وال عالقة له ابملواطنني ،احلديث كان
عن الثقافة دايل الصف اليت تتواجد يف الدول املتقدمة وال تتواجد
يف دول مثل بلدان ،والذي يريد أن يلصق هداك الكالم مع واقعة

االجتماعية:
شكرا السيدة النائبة احملرتمة،
طبعا اجلواب طويل جدا ولكن غنختصرو ،أنه اطلقنا أوال

الصويرة هو يستقصدين ابلضبط ،وانتم كتعتمدوا على كالم كيدور
اي إما يف الفايسبوك ،اي إما يف إعالم مغرض ،وهذا ،وهذا حيملكم
مسؤولية كنواب عن األمة ،خصكم تبقاو متحصوا ،تبقاو تقولوا

سياسة عمومية مندجمة حلماية األشخاص يف وضعية إعاقة ،مث
خمطط لتفعيل هذه السياسة ،ما ننساوش صندوق التماسك
اإلجتماعي الذي يقدم خدمات ،وكذلك أتهيل املنظومة
مؤسسات الرعاية االجتماعية دايل األشخاص يف وضعية إعاقة،

الكالم الذي يتناسب مع صفتكم ومع هذه القبة ،ماشي تنقلوا
الكالم الكاذب بريد أن يشوش والذي يزعج ،راه ممكن يدور يف
الفايسبوك ألن الناس كتجمع يف الفايسبوك ،ولكن ما ميكنش
يتنقل إىل قبة الربملان ،خص تكونوا شي شوية مسؤولني هللا
خيليكم.

اليوم هناك تكامل ومنظومة متكاملة يف إطار السياسة العمومية
اللي هي التقائية بني مجيع املتدخلني احلكوميني ،مع جمال اخنراط
اجملتمع املدين يف هذا الباب.
السيد رئيس اجللسة:
التعقيب السيدة النائبة ،تفضلي.
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النائبة السيد وفاء البقايل:

النائب السيد عبد هللا بووانو:

شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم ،وابملقابل نسجل ضرورة
وضع خريطة وطنية كرتاعي التوازن ما بني اجلهات يف بناء هاذ

السيد الرئيس ،هاذ الربملان فيه تراكم ،لكن تصوروا داميا فني
ما كتجي الوزيرة ثالثة دايل األسئلة تتكرر ،والدميقراطية إذا كان

املراكز التأهيلية ،السيدة الوزيرة الفصل  43من الدستور،
اإلتفاقيات الدولية ذات الصلة حبقوق هاذ الشرحية هاذي ،كتدل
على أن املغرب منخرط اخنراط اتم يف إدماج هاذ الشرحية هاذي

شي فريق اللي ميكن يفتخر هبا هو فريق العدالة التنمية ،حزب
العدالة والتنمية ،ملي كنتكلموعلى الدميقراطية ،كنتكلمو حىت
على استقاللية القرار ،حرام أن واحد الفريق حيط واحد الطعن
ويسحبو بعد جوج ساعات ،شكرا.

يف النسيج السوسيواقتصادي ،ولكن ملي تنرجعوا نرصدو الواقع
كنلقاو أن هاذ الشرحية كتعاين ،كتعاين من اإلقصاء ،كتعاين من
التهميش والدليل على هذا شفنا الوقفات اللي كينظموها يف
خمتلف املدن ،مثال مدينة فاس اللي خرجوا كيطالبوا فيها
ابلولوجيات لوسائل النقل العمومي.

السيد رئيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيدة الوزيرة ،تفضلي ،استمعوا لرد
السيدة الوزيرة ،تفضلي السيدة الوزيرة احملرتمة.
السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن والتنمية

السيدة الوزيرة ،مغرب اليوم ومصاره الدميقراطي ما كيسمحش
هبكذا وقفات...

االجتماعية:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،
أان بغيت جناوب السيد النائب احملرتم اللي كيتكلم على

شكرا هل هناك تعقيب إضايف؟ فريق األصالة املعاصرة ،تفضل
السيد النائب.

الدميقراطية ،حنن يف دولة احلق والقانون وهناك قوانني مؤطرة،
وهناك كذلك قانون داخلي ،ملّي كتجي كتربمج سؤال وتلقي
سؤال آخر وهترب بذلك السؤال إىل منطقة ساخنة ،ماذا تريد

النائب السيد عبد اللطيف وهيب:
السيدة الوزيرة ،راوي الكفر ليس بكافر ،وقد جاءت لغتكم يف

بذلك؟ هاذي األوىل ،اثنيا هللا خيليك نقل يف عدة مواقع راه أنتما
عارفني ،يكفي يكتب واحد ابش تنقل عليه املواقع األخرى واش
غاتدير حبال الناس األميني اللي ملي كيقول لك ألّ راها مكتوبة
وخا تكون خاطئة وخاّ تكون كاذبة وخا يكون فيها أي مس
ّ

 1وال  3دايل املصادر إعالمية ،كان عليكم أن تكذبوهنا ،لسنا
حنن الذين نستفزكم ،عدم احرتامكم للدميقراطية وقبولكم
ابلدميقراطية هي اليت تستفزكم .شكرا.

حبقيقة الوضع حبال هكاّ كتدير الّ راها مكتوبة ،إيوا إيال مكتوبة
را الذي كتبها إنسان وذاك اإلنسان عندو خلفيات ورمبا تصفية
حساابت ورمبا أشياء أخرى قد تكون منهم ،فلذلك أان ما كنقول
أبن املواطنني املغاربة ما كيهمهومش هاذ السجال السياسي

السيد رئيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل ،فريق العدالة والتنمية ،تعقيب
إضايف.

اخلفي ،وأان ما جاايش نديرمعكم السجال اخلفي ،أان جاية يف
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إطار احرتام هاته املؤسسة اليت كنت أنتمي إليها وأعتربها مؤسسة

إطار توفري التمدرس لكل األطفال دون متييز ،اثلثا ابلنسبة هلؤالء

تتجسد فيها الدميقراطية ،متنح ممثلي األمة أن يسائلوا احلكومة،
أن تسائلين يف السياسة اليت أقوم هبا نعم ،أن هترب دائما ابألسئلة
إىل مناطق تريد أن حتاسب هبا...

األطفال كاين مؤسسات دايل الرعاية اإلجتماعية ،اللي اليوم يف
إطار إصالح املنظومة كيف ما قلت ليكم حناول أن نوفرخدمات
جيدة من جهة ،وكذلك عامل اجتماعي مبستوى مرب.

السيد رئيس اجللسة:

السيدة رئيسة اجللسة:

شكرا السيدة الوزيرة ،السؤال املوايل عن الطفولة املهملة للسيدات
والسادة النواب من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،تفضلي
السيدة النائبة.

تعقيب السيدة النائبة ،السيدة النائبة احملرتمة التعقيب على جواب
السيدة الزيرة.
النائبة السيدة عبلة بوزكري:

النائبة السيدة عبلة بوزكري:

السيدة الوزيرة،

السيد الرئيس،

حول هذه
األطفال هم زهورالدنيا إال أن سوء التدبري احلمائي هلم ّ
الزهورإىل صبارشائك ،كل السياسات العمومية املندجمة حلماية
الطفولة وكل الربامج الوطنية لتنفيذها مل تستطع أن تقلصمن أتزم
الوضعية وال أن حتد من املنحى التصاعدي هلا ،أكثر ما يزيد عن

السيدة الوزيرة،
ما هي التدابري املتخذة ملعاجلة وضعية الطفولة املهملة مبا يضمن
حقها الدستوري يف العيش الكرمي؟

 11ألف طفل يف الشارع ،رقم مهول وخمجل ويندر أببشع
العواقب يف بلد يتطلع إىل غد أفضل ،هذا الرقم الصادم على
خطورته مبثابة الشجرة اليت ختفي الغابة ،إن احلق احلمائي هو حق

السيد رئيس اجللسة:
اجلواب السيدة الوزيرة.

دستوري وهو يلزمكم يف إطار اإلتفاقيات واملعاهدات الدولية،
وهذه اإللتزامات اعتربها أهنا هي جمرد مداد على الورق ،السيدة
الوزيرة ما قلتم جيعلين أستحضر ما قاله جاللة امللك يف خطابه
للذكرى  91من عيد العرش عندما قال يقول جاللته " :إنين ال

السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن والتنمية
االجتماعية:
شكرا السيدة النائبة احملرتمة ،هذا السؤال من األسئلة املهمة جدا
واليت تتحدث عن الطفولة أو األطفال املهملني ،وأنتم تعلمون أن
األطفال املهملني اليوم هم أبناء األمة وأبناء الشعب وعلى

هتمين احلصيلة وال األرقام وإمنا يهمين قبل كل شيء التأثري املباشر
والنوعي ملا مت حتقيقه من منجزات لتحسني ظروف عيش
املواطنني".

احلكومة أن توفر هلم مجيع اخلدمات اليت جتعلهم يتساوون مع ابقي
األطفال ،بداية ابلتسجيل يف احلالة املدنية ،بداية بتثبيت اهلوية،
وأنتم تعلمون أن اليوم هناك محلة لتسجيل مجيع األطفال مبا ال
يوصمهم أبهنم جمهويل الوالدين ،وهذا واحد الشيء اللي خصنا

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلي السيدة
النائبة فريق األصالة واملعاصرة.

نفتخرو فيه فبالدان ،اليوم كذلك هناك جمموعة من اخلدمات يف
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النائبة السيدة مالكة خليل:

يف العبور إىل أورواب ،ابش توقفوا على املعاانة اليومية هلاذ األطفال
املهملني واملشردين يف غياب اتم لدور اإليواء ومراكز اإلستقبال،
شكرا.

شكرا السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،

السيد رئيس اجللسة:

كنظن أن احنا فهاذ القبة كنتناولو قضااي األمة وجيب أن نكون
إجيابيني ،وابلتايل ما غيساعفناش االنطباع اللي عندك على فريق
األصالة املعاصرة ألن غيكرس لينا الصورة النمطية اللي كاينة يف

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ تفضلي السيدة الوزيرة للرد.
السيدة بسيمة احلقاوي وزيرة األسرة والتضامن والتنمية
االجتماعية:

األذهان عن عالقة احلكومة مع املعارضة ،السيدة الوزيرة ،أذكركم
مبوقف شجاع صدر منكم يف امللتقى الدبلوماسي عربتو فيه على
حتفظكم على مصطلح األم العازبة وعلى أن أي طفل خارج

شكرا السيد الرئيس،
بغيت نقول ابلنسبة للنقطة األخرية طبعا هناك اليوم أمام مجيع

مؤسسة الزواج هونتاج عالقة بني رجل وامرأة يتعني على الرجل
حتمل مسؤوليته وابلتايل ولو ابإلجبار ،السيدة الوزيرة ،موقف
حقوقي ابمتياز أان شخصيا قناعيت تتماشى مع هذا املوقف ،لذا
السيدة الوزيرة أسائلكم يف حالة أنين هذا موقف صدر من امرأة

هاته اإلشكاليات املرتبطة ابهلجرة ،أن هناك سياسة عمومية قد
انطلقت تقريبا هاذي واحد السنتني ،أريد كذلك أن أقول أبن
احلكومات هي تشتغل إبمكانياهتا وكذلك انطالقا من اإلطار
الذي حيكمها ،يعين أننا كنشتغلو بتوفري سياسات عمومية وبرامج
ومؤسسات ،حبال وحدات محاية الطفولة ،اإلسعاف ابلنسبة
لألطفال ،وابلتايل راه هذا هو العمل الذي سنحاسب عليه،
بغيت انطلق بسرعة للنقطة اللي اثرت األستاذة ألهنا مهمة وأان

يف موقع املسؤولية اجتاه واحد القضية اللي كتهم واحد الشرحية
مهمة من النساء ،أان أيضا كنائبة برملانية إيال وظفت صالحيايت
يف هاذ اإلطار وتقدمت مبقرتح قانون لتعديل املقتضيات القانونية
اللي تتعلق إبثبات النسب واللي كتماشى مع املوقف دايلكم،
سؤايل السيدة الوزيرة ،هل سيحظى هاذ املقرتح بدعمكم ،وابلتايل
إنسجاما مع موقفكم؟ وشكرا.

كنحييك على إاثرة املوضوع ،وكذلك الطريقة اليت قدمت هبا هذا
السؤال ،أان طبعا مع أوال أن نثبت العالقة الرتابطية بني الفاعل
والطفل يعين أننا نستعملو اليوم  L'ADNابش نلقاو لكل

السيد رئيس اجللسة:

طفل األب دايلو ،أوعلى األقل املسؤول على إنتاجه ،اآلن واش
علماء الشرع يقبلوا إثبات النسب هذاك الشي ما دخلش يف
االختصاص داييل ،إمنا أان مع إثبات العالقة الرتابطية بني الرجل
واإلبن.

هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلي السيدة النائبة الفريق اإلشرتاكي.
النائبة السيدة ابتسام مراس:
السيدة الوزيرة،

السيد رئيس اجللسة:

البارح توىف واحد القاصرمن حتت العجالت انتاع واحد الرموك،

شكرا السيدة الوزيرة ،وأشكر السيدة الوزيرة على مسامهتها يف
هذه اجللسة ،ومنر إىل قطاع الرتبية الوطنية والتكوين املهين ،مرحبا

وهنا خصكم السيدة الوزيرة تقوموا بزايرات ميدانية للمناطق
احلدودية عامة وإقليم الناظور خاصة ،ألنه قبلة القاصرين الراغبني
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ابلسيد الوزير ،سؤال عن مراكز التكوين املهين للسيدات والسادة

و 211ألف خريج متدرب ومتدربة يف أفق  ،7179ابلتايل هناك

النواب من فريق التجمع الدستوري ،فريق التجمع الدستوري
تفضل السيد النائب.

واحد العناية خاصة لدى هاذ وزارة الرتبية الوطنية يف ما يتعلق
بتعميم هاذ مراكز التكوين املهين على جمموعة من جهات اململكة
وكذلك على جمموعة من العماالت واألقاليم.

النائب السيد محيد العرشي:

السيد رئيس اجللسة:

السيد الرئيس،

تعقيب السيد النائب تفضل.

السيد الوزير،

النائب السيد محيد العرشي:

السيدات والسادة النواب احملرتمني،

شكرا السيد الوزير احملرتم على اجلواب دايلكم ،البد السيد

نسائلكم السيد الوزير عن التدابري واإلجراءات املتخذة من أجل
تعزيز وأتهيل مراكز التكوين املهين مبختلف مدن وأقاليم اململكة؟

الوزير من اعتماد مقاربة جديدة لقطاع التكوين املهين ،تنبين على
خلق برامج مندجمة ترتكز على تعزيز القدرات الذاتية للساكنة
املستهدفة ،وخاصة الشباب ،وذلك هبدف اندماجها

السيد رئيس اجللسة:

السوسيومهين واإلستجابة ملتطلبات سوق الشغل ،خاصة يف املهن
اجلديدة اليت ظهرت بفضل األوراش الكربى اليت اخنرط فيها املغرب
مثل قطاع صناعة السيارات والطائرات واخلدمات والسياحة
والفندقة وغريها ،وهذا لن يتأتى بطبيعة احلال إال عرب خلق املزيد
من مراكز التكوين املهين ،خاصة ابلعامل القروي.

جواب السيد الوزير.
السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال ،مكلف ابلقيام
مقام وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل
والبحث العلمي:
شكرا السيد النائب على هاذ السؤال،

إننا نتطلع إىل خلق املزيد من املراكز واليت إبمكاهنا تكوين

مراكز التكوين املهين هلا مكانة متميزة ضمن إسرتاتيجية
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين ،وابلتايل هناك تقريبا جهة

كفاءات خاصة ملزاولة مهن معينة ،ابعتبار ذلك مدخال لتكملة
اجملهودات الرتبوية الضرورية لإلدماج اإلجتماعي ،إننا فخورون
ومعتزون ابلتدشينات واألنشطة اليت يقدم عليها صاحب اجلاللة
امللك حممد السادس نصره هللا هبدف تطوير...

التكوين املهين خالل املوسم احلايل  7190-7192مبختلف
عماالت وأقاليم اململكة يتوفر على  103مؤسسة للتكوين املهين،
يعين استقبلت ما يزيد على  102ألف متدرب ومتدربة من بينهم

السيد رئيس اجللسة:

 429مؤسسة اتبعة ملكتب التكوين املهين ،هناك يف إطار
الربانمج احلكومي إسرتاتيجية وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين،
إحداث  974مركز للتكوين املهين ضمن  3سنوات املقبلة،
وابلتايل هناك واحد اإلسرتاتيجية لدى وزارة الرتبية الوطنية

شكرا لك ،هل هناك تعقيب إضايف ،السيد الوزير فيما تبقى من
الوقت.

والتكوين املهين ،تتعلق أساسا أبن يكون يعين أن نصل إىل مليون
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خصوصا وأنه يشتغل على املدى البعيد ،وابلتايل احلكومة اختذت

السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال ،مكلف ابلقيام

جمموعة من اخلطوات متعلقة إبخراج هذا القانون أو مشروع قانون
إىل حيز الوجود انطالقا من الرؤية اإلسرتاتيجية دايل اإلصالح
دايل  7191و ،7141طبعا مت إعداد مشروع قانون من خالل
احلكومة السابقة ،مت عرضه على اجمللس األعلى للرتبية والتكوين،

مقام وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل

والبحث العلمي:

هناك ،ابلطبع هناك عرض جديد يف ما يتعلق ابلتكوين املهين
من خالل فتح مسارات جديدة تواكب جمموعة من املشاريع،
خصوصا املشاريع املرتبطة ابجملاالت اإلقتصادية ،وشكر.

أبدت هذه املؤسسة جمموعة من املالحظات مت كذلك أخذها
بعني االعتبار ،حاليا هناك مت األخذ بعني اإلعتبار جمموعة من
املالحظات سواء اليت جاءت من خالل اجمللس األعلى أو من

السيد رئيس اجللسة:

خالل جمموعة من القطاعات احلكومية ،حاليا هناك مشروع قانون
يوجد لدى األمانة العامة للحكومة ،وننتظر يعين يف األشهر املقبلة
أن خيرج إىل حيز الوجود ،وشكرا.

شكرا ،السؤال املوايل للسيدات والسادة النواب من الفريق
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ،تفضل السيد النائب.
النائب االسيد حممد بودس:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا ،تعقيب السيد النائب.

السادة الوزراء،

النائب السيد حممد بودس:

السيدات والسادة النواب،

السيد الرئيس،

التزمت احلكومة يف برانجمها ابلعمل على تسريع إخراج القانون
اإلطار إلصالح منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،وحتقيق
التعبئة املنهجية الكفيلة إبجناح إصالح هذه املنظومة ،فمىت سيتم
إخراج هاذ القانون اإلطار إىل حيز الوجود؟

السيد الوزير ملاذا أتخرت احلكومة عن تقدمي هذا القانون الذي
يعلق عليه املغاربة آماال كبرية يف حتسني منظومة التعليم ،وإخراجه
من دوامة األزمة اليت يعيشها؟ وهل لدى احلكومة سقف زمين
حمدد إلخراجه إىل حيز الوجود؟ هل هذا يعترب تعبريا حقيقيا عن
فشل احلكومة يف تدبري السياسة العمومية ،هتم قطاعا اسرتاتيجيا
يرتبط به مستقبل البالد؟ شكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا جواب السيد الوزير.
السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال ،مكلف ابلقيام

السيد رئيس اجللسة:

مقام وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل

هل هناك تعقيب إضايف يف املوضوع؟ رد السيد الوزير.

والبحث العلمي:

السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال ،مكلف ابلقيام

شكرا السيد النائب على هاذ السؤال ،فعال حنن أمام قانون

مقام وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل

إطار ،وحينما نقول قانون إطار نكون أمام قانون له أمهيته

والبحث العلمي:
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أان قلت أبن هذا قانون إطار ،قانون إطار البد أن تتبعه جمموعة

اجلامعية ،إعداد املخطط املديري ،وكذلك املنظومات دايل التعليم

من اخلطوات القانونية ،وابلتايل احلكومة مل تتأخر ألننا أمام رؤية
اسرتاتيجية دايل اإلصالح  ،7141-7191وهذا القانون هو
قانون إطار وابلتايل البد أن أنخذ بعني اإلعتبار جمموعة من
اخلطوات من خالل إبداء اآلراء من طرف مؤسسة اجمللس األعلى

العايل والبحث العلمي ،هناك حاليا على املدى القريب سيتم
إحداث املؤسسات التالية كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية ابجلديدة ،كلية متعددة التخصصات ابحلسيمة ،كلية
متعددة التخصصات بتاوانت ،كلية الطب ابلعيون ،وهناك

للرتبية ،وكذلك األخذ بعني االعتبار القطاعات احلكومية
األخرى.

جمموعة من املؤسسات خصوصا بعض املدارس العليا للتكنولوجيا،
كذلك هناك الزايدة دايل  %71من عدد املسجلني برسم
 ،7190-7192ونشتغل يف ما يتعلق مبراجعة اخلريطة اجلامعية،

السيد رئيس اجللسة:

وابلتايل احلكومة ملتزمة بربانجمها احلكومي وفق سنوات هاذ
الربانمج احلكومي ،وشكرا.

شكرا السيد الوزير ،السؤال املوايل حول التغطية اجلهوية
للجامعات ،السيدات والسادة النواب من الفريق اإلستقاليل
للوحدة والتعادلية ،تفضل السيد النائب.

السيد رئيس اجللسة:
تعقيب السيد النائب.

النائب السيد الشيخ ميارة:

النائب السيد الشيخ ميارة:

السيد الوزير ،التزمت احلكومة يف برانجمها برفع نسبة التمدرس
ابلتعليم العايل من نسبة  %44إىل  %31يف ،7179-7171
وذلك من خالل مراجعة التغطية اجلهوية للجامعات ،فماذا
اختذت احلكومة للوصول إىل هذا اهلدف؟

السيد الوزير ،اجلهات اجلنوبية تشكل أكثر من  %14من الرتاب
الوطين ،وتفتقر إىل جامعة ،فهناك ابلنسبة ملدينة كلميم أحدثت
الوزارة كلية متعدد التخصصات ،كلميم تبعد عن أكادير ب
 711كيلومرت ،العيون تبعد عن أكادير ب  661كيلومرت،
الداخلة تبعد عن العيون ب  161كيلومرت ،وتفتقر إىل اجلامعة،

السيد رئيس اجللسة:
جواب السيد الوزير.
السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال ،مكلف ابلقيام

لذلك نطلب من احلكومة أن تتخذ إجراءات سريعة إلحداث
اجلامعة مبدينة العيون ،شكرا.

مقام وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل

السيد رئيس اجللسة:

والبحث العلمي:

هل هناك تعقيب إضايف؟ فريق العدالة والتنمية ،إحداث اجلامعة
مبدينة العيون شكرا.

احلكومة فعال التزمت يف إطار الربانمج احلكومي ،وستنجز هاذ
الربانمج دايهلا وفق رؤية اسرتاتيجية دايهلا ،والربانمج احلكومي ما
بني  ،7179-7196حاليا هناك جمموعة من مرتكزات اليت

السيد رئيس اجللسة:
هل فهناك تعقيب إضايف؟ فريق العدالة والتنمية.

نركز عليها يف إخراج هاذ املؤسسات اجلامعية أو التغطية اجلهوية
للجامعات ،يقوم أوال ابلرفع من عدد املسجلني ،مراجعة اخلريطة
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النائبة السيدة فاحتة الشوابين:

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير،

شكرا ،تعقيب إضايف آخر؟ التقدم واالشرتاكية.

إىل جانب األقاليم الصحراوية جهة درعة -اتفياللت كذلك ال
تتوفر على جامعة ،جهة درعة -اتفياللت كذلك السيد الوزير
 1111طالب حاصل على البكالوراي كل سنة مبا يشكل %11
من عدد الطلبة تيغادروا اجلهة للبحث على فرص أخرى للتعليم،

النائبة السيدة زهور الوهايب:
عالقة ابملوضوع وحق املواطنات واملواطنني يف متابعة الدراسة
اجلامعية ،ملف الطلبة املوظفني طرحناه ومازال غادي نطرحوه
السيد الوزير احملرتم ،صدرالقرار دايل حمكمة االستئناف اللي كيأيد
القرار االبتدائي اللي كيقضي أبن هاذ الرسوم هاذي ماشي من
حق اجلامعة أهنا تفرضها ،اإلجازة كتطلب منهم  3111درهم،

وهذا السيد الوزير ،كيكلف األسر اقتصاداي واجتماعيا ضريبة
كبرية ،فاليوم السيد الوزير ،كنطالبو إبنصاف هاذ اجلهة يف إطار
العدالة اجملالية ،وشكرا.

املاسرت للسنة ،املاسرت  71111درهم والدكتوراه مليون للسنة
الشيء الذي كيضرب اجملانية دايل التعليم وايال كان املربر دايل
اجلامعة...

السيد رئيس اجللسة:
تعقيب إضايف للتجمع الدستوري.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عبد الودود خربوش:

شكرا السيدة النائبة  ،تعقيب إضايف آخر الفريق اإلستقاليل.

السيد الوزير احلديث على التغطية اجلهوية للجامعات يطرح 4
دايل اإلشكاالت أساسية ،اإلشكال األول كيف قال السيد

النائب السيد أمحد التومي:

النائب من أكادير إىل طنجة إىل وجدة  93اجلامعة ،من أكادير
إىل الداخلة صفر جامعة 4 ،داجلهات يف الصحراء بدون جامعة
هذا أوال ،اثنيا كنعرفو أن التوزيع العادل يعين على مستوى التعليم
العايل ال يوجدdonc ،نسائلكم على العدالة اجملالية يف توزيع

شكرا السيد الرئيس،
وحنن نتكلم عن اخلريطة اجلامعية أريد أن أثري انتباهكم السيد
الوزير إىل بعض املراكز اجلامعية كمركز إقليم قلعة السراغنة
وخنيفرة ،فمثال مركز إقليم قلعة السراغنة يتوفر على أكثر من،
مسجل فيه أكثر من 4111طالب فيه ثالث ختصصات ،واحد

التعليم العايل ،احنا بغينا نقدمو واحد النموذج دايل اجلهوية
املتقدمة وبغينا منشو يعين يف تكريس احلكم الذايت يف املناطق
اجلنوبية وال جامعة من أكادير إىل الداخلة هاذي أوال ،اثنيا يف

يف طريق التصفية ،أمل حين السيد الوزير الوقت لتأهيل هاذ املركز
إىل نواة جامعية يعين متعددة التخصصات ،وذلك الستيعاب يعىن
الطلب من اإلقليم ومن كذلك بعض املناطق اجملاورة إبقليم
الرحامنة وإقليم أزيالل؟ شكرا السيد الوزير.

كلميم هناك مركز جامعي ملدة  6سنوات مل يرق ال إىل كلية
متعددة التخصصات وال إىل كلية مستقلة ،نطالبكم برتقية املركز
اجلامعي لكلميم إىل كلية العلوم القانونية واالقتصادية واإلجتماعية
على غرار بزاف دايل املؤسسات يف مناطق أخرى ،شكرا السيد
الوزير.

السيد رئيس اجللسة:
رد السيد الوزير على التعقيبات.
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التخصصات ابحلسيمة ،مؤسسة يعين مدرسة عليا للتكنولوجيا

السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال ،مكلف ابلقيام

بتطوان ،مدرسة عليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة ،املعهد العايل
للعلوم الرايضية بفاس ،وابلتايل كاين واحد الربانمج مسطر لدى
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل ،وهاذ
التساؤالت احنا غادي نسجلوها وانخذوها بعني اإلعتبار ،وشكرا
لكم.

مقام وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل

والبحث العلمي:

شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيدات والسادة النواب على هاذ التساؤالت ،هي طبعا
تساؤالت مشروعة تستجيب ملطالب وكذلك النشغاالت الرأي
العام الوطين ،كذلك انشغاالت الطالب ،خصوصا وأننا لدينا

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،السؤال املوايل للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة
والتنمية تفضلي.

إسرتاتيجية متعلقة ابلعدالة اجملالية فيما يتعلق إبحداث اجلامعات،
وهي يعين من أولوايت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم
العايل والبحث العلمي ،هناك مرتكزات قلتها يف البداية دايل
اجلواب دايل السؤال األول تقوم ابلدرجة األوىل على مراجعة

النائبة السيدة سعاد لعماري:
السيد الوزير ،كشف تقرير اجمللس األعلى للرتبية والتكوين

اخلريطة اجلامعية ،الوزارة تشتغل على مراجعة اخلريطة اجلامعية،
كذلك تشتغل على إعداد املخطط املديري ملنظومة التعليم العايل
والبحث العلمي ،وهذا يقتضي منا البد أن نشتغل وفق مسطرة

والبحث العلمي أن أكثر من نصف األطفال املغاربة  %16ال
يستفيدون من التعليم األويل ،واعترب عدم اإلستفادة من التعليم
األويل مسؤوال عن  %62من اهلدر املدرسي ،وعن كون 911
ألف طفل يكررون القسم األول االبتدائي كل سنة ،إذن السيد

معينة ،وفق توجه معني وهو يعين وفق رؤية مشولية مندجمة ،وهنا
البد أن أقول يعين هاذ التساؤالت هي طبعا تساؤالت مهمة
ستؤخذ بعني اإلعتبار من طرف وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهين والتعليم العايل والبحث العلمي ،ولكن البد أن قول أبنه مت

الوزير يف ظل تعدد الشركاء واملتدخلني ،ما هو اإلصالح الذي
تعتزم الوزارة القيام به يف جمال التعليم األويل؟
السيد رئيس اجللسة:

ابلنسبة لألقاليم اجلنوبية ميكن نقول أبن كاين هناك مت على
مستوى إحداث املؤسسات اجلامعية اجلديدة ،هناك املدرسة
الوطنية للتجارة والتسيري ابلداخلة ،فيما يتعلق على املدى القريب

تفضل السيد الوزير اجلواب.
السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال ،مكلف ابلقيام

سيتم إحداث املؤسسة دايل كلية الطب ابلعيون واملدرسة العليا
للتكنولوجيا ،ولكن نقول لكم بعض املؤسسات اللي غادي تكون
إن شاء هللا مبقتضى السنة دايل  7190-7192فتح مدرسة
عليا للتكنولوجيا ابلقنيطرة فتح املدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي

مقام وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل

والبحث العلمي:

شكرا السيد الرئيس،

بنور ،حتويل الكلية املتعددة التخصصات بتطوان إىل كلية العلوم
القانونية ،فتح معهد العلوم األمنية بسطات ،كاين العلوم القانونية
واإلقتصادية ابجلديدة متعددة التخصصات بتاوانت ،متعددة

شكرا السيدة النائبة على هاذ التساؤالت ،يعين البد أن أشري على
أن قطاع الرتبية والتعليم األويل بالدان يعين يتميز بعدد املتدخلني
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واملهتمني من قطاعات حكومية طبعا وفاعلني وخواص ومجعيات

ما صلحنا شي التعليم األويل وعطيناه ما يستحق من األمهية راه

اجملتمع املدين ومؤسسات عمومية ،وقد عرفت فيما يتعلق ابلتعميم
دايلو بعض الصعوابت على مستوى حتقيق األهداف املسطرة من
لدن امليثاق الوطين للرتبية والتكوين ،وهنا ميكن نعطيكم بعض
اإلحصائيات السنة الدراسية  ،7192-7196أن ما يناهز 74

غيسري علينا هذاك املثال دايل املثل الشعيب" من اخليمة خرج
مايل" ،وابلتايل األرقام الواردة يف السؤال عندها داللة ومؤشرات
خطرية تنم على ضرورة وضع الوزارة اليد دايهلا بقوة على هذا
التعليم األويل ابش يتصلح وما تبقى شي معولة غري على الشركاء،

ألف مؤسسة منها  97ألف و 411ابلوسط القروي ،وتنقسم
هذه املؤسسات من حيث نوع الرتاخيص إىل جمموعتني ،اجملموعة
األوىل ختضع لقانون دايل  ،11.11اجملموعة الثانية فهي

وإال الوزارة إيال غتبقى مكتفية ابجلوانب اإلدارية والقانونية ابش
ترخص وال ما ترخصش هذا يف اعتقادي غري كاف ،ألن معظم
املناطق دايل العامل القروي ويف اجلبال معظم املناطق اهلامشية يف

املؤسسات اليت مت الرتخيص هلا ابلفتح قبل صدور هذا القانون،
هناك ابلفعل كما قالت السيدة النائبة هناك بعض الصعوابت
متعلقة بضعف استثمار القطاع اخلاص ابلتعليم األويل ،خصوصا
يف الوسط القروي ،ولكن هناك جمموعة من التدابري فيما يتعلق

املدن دايل األحياء الشعبية ،هذه ما ميكن ليهاش جتذب وجتلب
مستمرين للنهوض هبذا القطاع كما تعول على ذلك الوزارة ،ميكن
يصالح هاذ الشي يف أحياء أخرى ،ولكن يف مثل هذه املناطق
إال ما اعرتينا ابلتعليم األويل ،واستغلينا اإلطار والفضاءات اللي

بوزارة الرتبية الوطنية ،هاذ التدابري املتخذة تتعلق بتعميم التعليم
األويل ذي اجلودة جلميع أطفال  3سنوات من خالل التدابري
التالية :إرساء وتفعيل اإلطار املرجعي للتعليم األويل ،واستقبال

عندان دايل املدارس العمومية يف القرى ويف اجلبال واملناطق النائية
اللي منها..
السيد رئيس اجللسة:

تالميذ التعليم األويل  3و  1سنوات يعين يف السنوات املقبلة،
طبعا هناك تكوين مريب التعليم األويل مبؤسسة التكوين املهين،
وابلتايل كاين واحد اإلسرتاتيجية لدى وزارة الرتبية الوطنية فيما
يتعلق إبصالح التعليم األويل ،وشكرا.

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير.
السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال ،مكلف ابلقيام
مقام وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل

السيد رئيس اجللسة:

والبحث العلمي:

تعقيب السيد النائب.

أان قلت أبن الوزارة عندها تشخيص هلاذ اإلشكاليات املرتبطة
ابلتعديل األويل ،ولكن حنن بصدد اختاذ جمموعة من التدابري

النائب السيد السعيد الصادق:

القانونية وكذلك املرتبطة أساسا مبجال الرتبية والتكوين ،وهو
تكوين املوارد البشرية العاملة هبذه املؤسسات وكذلك إعداد
مشروع املعايري الدنيا على األقل ابلنسبة جلودة التعليم األويل،
وكاين هناك إعداد هندسة منهجية خاصة ابلتعليم األويل ،وهاذ

شكرا السيد الرئيس،
ابملناسبة السيد الوزير كنثمنو اجلهود املبذولة اليت عربمت عنها
واليت تقوم هبا الوزارة من أجل إصالح التعليم األويل ،وامسحوان
هاذي مناسبة ابش نقولو أن املنظومة دايلنا اللي جيمع اجلميع
على أهنا تعاين من أعطاب منظومة الرتبية والتكوين عموما ،إيال

املوضوع دايل التعليم األويل يشغل يعين من االهتمامات األولية،
من األولوايت األساسية لدى وزارة الرتبية الوطنية وابلتايل حنن
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-حتسني هيكلة وحكامة نظام التكوين املهين؛

بصدد اختاذ جمموعة من التدابري لتحسني وضعية التعليم األويل،
وشكرا.

-تعزيز اجلسور الداخلية واخلارجية؛

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،السؤال اآلخر لفريق العدالة والتنمية حول

وكذلك تقييم التكوين ابلوسط املهين والقطاع اخلاص ،واملراقبةاملادية لعقود القانون اخلاص للتكوين املهين؛

تتبع وتقييم مردودية منظومة التكوين املهين ،تفضل السيد النائب
بطرح السؤال.

وهناك جمموعة من التدابري األخرى مرتبطة هباذ تتبع وتقييم
مردودية منظومة التكوين املهين ،وشكرا.

النائب السيد عبد الواحد بوحرشة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا ،تعقيب السيد النائب فريق العدالة والتنمية.

السيد الوزير احملرتم ،يتطلب تطوير التكوين املهين منظومة لتتبع

النائب السيد فاروق الطاهري:

وتقييم هذه املردودية ،وهو ما يقتضي وجود نظام معلومايت مندمج
يتضمن جمموعة من املؤشرات الواضحة اليت تسهل عملية التقييم
والتتبع ،لذا نسائلكم السيد الوزير احملرتم ،عن اإلجراءات اليت
ستتخذوهنا لتطوير عملية التتبع والتقييم وتقييم مردودية التكوين
املهين ،وشكرا السيد الوزير.

شكرا السيد الوزير على هذا اجلواب ،وهي مناسبة لتثمني
جمهودات العاملني يف القطاع ،هناك تطور ملموس يف عدد
املؤسسات ،يف عدد املتدربني ،يف مهن التخصصات يف املهن
دايل عامل السيارات والطائرات ،إال أن هناك جمموعة من
املالحظات سجلت من طرف تقارير اجمللس األعلى للحساابت
وتسجل من طرف العاملني ابلقطاع ،أوال حمدودية املؤشرات
املعتمدة من أجل تقييم منظومة التكوين تطرحون معدل اإلدماج
والطلب وهي مؤشرات غري كافية ،فندعوكم ،السيد الوزير ،إىل

السيد رئيس اجللسة:
جواب السيد الوزير.
السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال ،مكلف ابلقيام

االنفتاح على عدم مالءمة العمل مزاولة التخصص احملصل عليه،
معدل خصائص العمل املزاول ،ومعدل األجرة املمنوحة عن
العمل.

مقام وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل

والبحث العلمي:

شكرا للسيد النائب على هذا السؤال ،كتابة الدولة املكلفة
ابلتكوين املهين اآلن بصدد وضع خمطط واضح ودقيق إلجناز
جمموعة من عملية التقييم تستند ابألساس على توصيات اجمللس
األعلى للحساابت ،وهاذ ميكن تلخيصها يف ما يلي:

السيد الوزير ،مل يتم بعد إعداد املخطط املديري للمعلومات اخلاص
بقطاع التكوين املهين ،كما نسجل السيد الوزير تدين جودة
التكوين الناتج عن اعتماد سياسة الكم عوض الكيف ،حبيث
الطلبة املرتبون ما يقرأون  91ساعة عوض  ،41ندرة املعدات
واملواد األولية غالبا ما تشرتى خالل امتحاانت هناية السنة،

-وضع خريطة توقعية للتكوين املهين؛

االكتظاظ يف بعض الشعب  61و ،41سوء تنزيل القانون
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السيد رئيس اجللسة:

 46.16اخلاص ابلتكوين التناويب ،وندعوكم إىل الرتاجع عن
رسوم التسجيل املسجلة يف عهد املدير السابق اليت وصلت ل
 9111درهم للتقين املتخصص ،كما ندعوكم إىل التعجيل
إبخراج دالئل اجلودة اخلاصة ابلشعب دليل املكون ،ودليل املدير،
وشكرا.

اجلواب السيد الوزير.
السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال ،مكلف ابلقيام
مقام وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل
والبحث العلمي:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا على هاذ السؤال،

هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد الوزير.

طبعا الوقت ما كيسمح لناش هنضرو على تطوير قطاع

السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال ،مكلف ابلقيام

التكوين املهين وجتويد اخلدمات دايلو ،ولكن كما قلت يف اجلواب
على سؤال سابق ،هناك يعين واحد اجملموعة من املكتسبات ال
بد أن نسجل ذلك إبجيابية ،املكتسبات اللي كاينة يف مراكز
التكوين املهين على مستوى توفري العرض للتكوين املهين يتالءم

مقام وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل
والبحث العلمي:
شكرا السيد النائب ،كتابة الدولة يف التكوين املهين تشتغل وفق
رؤية مشولية مندجمة وهاذ املالحظات اليت وردت يف التعقيب
دايلكم ستؤخذ بعني اإلعتبار ،وسنرى هل ممكن بعض النقط اليت
جاءت خصوصا فيما يتعلق ،يعين ،قلتم أبن كاين  41ساعة،

مع متطلبات سوق الشغل ،وابلتايل هناك رؤية أتخذ بعني اإلعتبار
جمموعة من األوراش الكربى اليت تعرفها اململكة ومراكز التكوين
املهين أتخذ بعني اإلعتبار هاذ األوراش ،وتعمل على تلبية

التدريس  91ساعة إىل غري ذلك ،هاذ النقط سيتم دراستها يف
كتابة الدولة للتكوين املهين ،وشكرا.

حاجيات املشاريع املهيكلة ،وهنا نقول أبن كاين هناك جمموعة
من التخصصات سيتم فتحها خصوصا فيما يتعلق مبخطط
التسريع الصناعي ،الرؤية دايل  7171املتعلقة ابلسياحة ،خطة
املغرب األخضر ،اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية اللوجيستيكية إىل

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،السؤال املوايل للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة
املعاصرة حول تطوير قطاع التكوين املهين ،تفضل السيد النائب.

غري ذلك من األوراش الكربى ،وهنا ال بد أننا نقول أبننا نشتغل
كذلك وفق واحد الرؤية املتعلقة بتحسني فعالية وحكامة نظام
التكوين املهين الذي يتطلب فعال التدقيق يف أدوار ومسؤوليات

النائب السيد يوسف الروجيل:

خمتلف املتدخلني ،طبعا نشتغل على وضع قانون إطار للتكوين
املهين حيدد مهام اهليئات املكلفة بتنظيم ومراقبة التكوين املهين،
وشكرا.

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائلكم عن إسرتاتيجيتكم لتطوير قطاع التكوين
املهين وجتويد خدماته ،وكذا التدابري املتخذة للحد من
اإلختالالت اليت يعيشها القطاع خاصة فيما يتعلق بتوزيع املوارد
املتاحة وتعدد املتدخلني يف القطاع؟

السيد رئيس اجللسة:
التعقيب السيد النائب.
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النائب السيد يوسف الروجيل:

النائب السيد يوسف آيت احلاج حلسن:

شكرا السيد الوزير ،ال زال القطاع يعرف عدة إكراهات حتول
دون بلوغ أهدافه ونذكر من بينها:

السيد الوزير ،غري يف إطار اجلودة ما ننساوش كذلك توفري مراكز
اإليواء دايل املتدربني واملتدرابت خاصة للي تيقدموا هلاذ املراكز،

حمدودية تغطية القطاعات إبطار مرجعي للمهن والكفاءات ودليل
للوظائف واملهن؛

األماكن البعيدة اللي تنلقاو تيتنقلوا ابلدرجات والّ عرب النقل
العمومي واملعاانة اللي تيعانيوا ،كذلك نضيف أن الرسوم دايل
التسجيل والرسوم دايل الرتشيح اللي مرتفعة بدات ب 711درهم

غياب مرجعية وطنية لتقييم املتدربني؛

والّت اآلن  1000درهم غري قابلة لالسرتداد شحال التخلي
املتدربني ،ابملقابل أنه تنلقاو مؤسسات حباهلا حبال l'EST
200درهم ،اآلن هو إبمكانو يسرتدها يف حالة إيال ما التحق،
وشكرا.

مشاركة حمدودة للمهنيني يف التكوين ويف تطوير التكوين ابلتناوب؛
غياب قانون مؤطر للتكوين املستمر؛
غياب إسرتاتيجية مندجمة خاصة ابملقاوالت املتوسطة والصغرى
والصغرية جدا؛

السيد رئيس اجللسة:
طيب رد السيد الوزير.

ضعف التغطية يف بعض األقاليم وعلى سبيل املثال ال احلصر إقليم
اليوسفية الذي يعرف أكرب معدل اهلشاشة والفقر على املستوى
الوطين ،يف حني أن مؤسسة التكوين املهين الوحيدة ابإلقليم ال

السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال ،مكلف ابلقيام
مقام وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل

ترقى إىل املستوى املطلوب للتكوين وال تساير حاجيات سوق
الشغل ،ويف نفس اإلقليم بلدية الشماعية اليت عرفت إغالق مركز
التكوين املهين مما دفع ابلكثري من األسر للتخلي عن إرسال أبنائها
للمدن اجملاورة نظرا لضعف احلالة املادية ،كما جتدر اإلشارة أنه

والبحث العلمي:
البد أن أقول أبن هاذ احلكومة أصدرت مرسوم يتعلق مبنح ملتدريب
ومتدرابت التكوين املهين ،وهذا يف حد ذاته من املكتسبات دايل
هاذ احلكومة خصوصا وأهنا تعطي أولوية خاصة للمتدربني
واملتدربةات يف مراكز التكوين املهين ،فيما يتعلق إبشكالية اجلودة

جيب إشراك الغرف املهنية يف إعداد برامج التكوين املهين كما هو
معمول به يف البلدان اليت استطاعت أن تواكب منظومة التكوين
املهين على متطلبات سوق الشغل ،وشكرا.

إىل غري ذلك ،حاليا كتابة الدولة تقوم إبجناز دراسة جدوى حول
مدى رضى املقاوالت على خرجيي مؤسسات التكوين املهين من
أجل استطالع اآلراء دايهلم ،وإيال كانت بعض الثغرات أو بعض
اإلكراهات سيتم معاجلتها ،طبعا نشتغل على قانون إطار وضع

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير ،هناك تعقيب
إضايف ،عفوا السيد الوزير ،تفضلوا ،فريق العدالة والتنمية.

قانون إطار للتكوين املهين اللي غادي يعطينا واحد البعد
اسرتاتيجي فيما يتعلق بفعالية وحكامة هاذ مراكز التكوين املهين،
وشكرا.
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السيد رئيس اجللسة:

اجلنوبية تتعلق ابحلركة االنتقالية ،حاليا الوزارة تشتغل والزالت
ويعين حتتفظ هباذ املقاربة وهباذ املنهجية دايل احلركة االنتقالية اليت
نشتغل عليها حاليا وطبعا هاذ اإلشكالية دايل احلركة اإلنتقالية ما
غاديش تكون مستقبال ابعتبار أن مثال التوظيف ابلتعاقد يف
السنوات املقبلة غادي يكون على مستوى األقاليم واجلهات وما

شكرا ،السؤال املوايل للفريق احلركي حول واقع التعليم ابألقاليم
اجلنوبية ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد حممد األمني ديدي:
شكرا السيد الرئيس،

غتبقناش هاد اإلشكالية املتعلقة ابحلركة االنتقالية ،طبعا كان
التساؤل حول التعويضات يف املناطق النائية كانت هناك جمموعة
من اللجن اإلقليمية على مستوى العماالت واألقاليم كانوا

السيد الوزير ،نسائلكم هل ستحتفظ الوزارة مبنهجية احلركة
االنتقالية اليت اعتمدهتا خالل السنة املاضية والرامية لالستجابة

يرتأسوهنا السادة العمال للنظر يف هاذ اإلشكالية دايل التعويضات
يف املناطق النائية ،ونتمىن أن نصل إىل صيغة توافقية يف هاذ اجملال،
واللي نبغي نقول أبن هناك واحد املقاربة مهمة لدى الوزارة
خصوصا يف إعطاء واحد الدينامية جديدة فيما يتعلق جمموعة من
املواضيع اليت مت إاثرهتا من طرفكم ،وشكرا.

جلميع الطلبات يف غضون ثالث السنوات؟ أم أن هناك مقاربة
جديدة سيتم اعتمادها يف هذا الشأن؟ ما هو مآل التعويضات
اخلاصة برجال ونساء التعليم يف املناطق الصعبة والنائية اليت سبق
أن أقرهتا الوزارة سابقا واليت تشمل املناطق اجلنوبية؟ أسائلكم عن
مصري نتائج مباراة انتقاء املفتشني اليت مت إجراؤها خالل شهر
ماي من السنة احلالية؟ وأخريا ما هي اإلجراءات اليت ستتخذوهنا
للنهوض بواقع التعليم ابألقاليم اجلنوبية بصفة عامة وجهة الداخلة
بصفة خاصة؟ شكرا.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،تعقيب السيد النائب.
النائب السيد حممد األمني ديدي:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،نطالب السيد الوزير بضرورة إحداث نواة
جامعية على مستوى جهة الداخلة اليت يتكبد أبناؤها معاانة

شكرا ،جواب السيد الوزير.
السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال ،مكلف ابلقيام

التنقل إىل املناطق الشمالية ،ضرورة تعزيز التعليم األصيل ابجلهة
واالرتقاء ابلتعليم املدرسي اخلصوصي ،وتشجيع متدرس األطفال
ذوي االحتياجات اخلاصة.

يف البداية ،البد أن نقول أبن املؤشرات الرتبوية ابجلهات اجلنوبية
إجيابية ومشجعة ،وطبعا أن الوزارة تبذل جمهودات جبارة للنهوض
ابلتعليم ابألقاليم اجلنوبية يف جمال تعميم التمدرس وتوسيع قاعدة
هاذ التمدرس ،فضال عن اجملهودات املبذولة من أجل االحتفاظ

نتساءل ،السيد الوزير ،عن مصري عدد من املؤسسات الرتبوية اليت
متت برجمتها وترميمها وإصالحها ابجلهة واليت مل جتهز بعد ،على
سبيل املثال ال احلصر اثنوية احلسن الثاين أقدم اثنوية مبدينة

مقام وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل
والبحث العلمي:

الداخلة ،ضرورة توفري املناصب الكافية للتقلب على اخلصاص يف
هيئات التدريس واألطر اإلدارية واألعوان ،شكرا.

ابألطفال أطول مسار دراسي ممكن للحد من اهلدر املدرسي،
طبعا كانت هناك تساؤالت فرعية فيما يتعلق بواقع التعليم ابألقاليم
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السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

هل هناك تعقيب إضايف ،رد السيد الوزير إذا كان هناك رد.

جواب السيد الوزير.

السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال ،مكلف ابلقيام

السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال:

مقام وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل

هناك واحد الرؤية مشولية لدى وزارة الثقافة واإلتصال خصوصا يف
ما يتعلق ابجملال دايل الشباب ،احنا حاليا نشتغل وفق واحد
الرؤية مشولية ،تتعلق أوال إبحداث بعض القنوات خصوصا قناة

والبحث العلمي:
بعض اإلحصائيات املتعلقة ابلربجمة الزمنية وكلفة املشاريع املرتبطة
ابجلهة ،كاين هناك فيما يتعلق بسنة  7190إحداث الثانوية
اإلعدادية النهضة  ،7إحداث الثانوية التأهيلية احمليط  ،7إحداث
مدرسة املنار ،إحداث مدرسة احمليط ،إحداث اثنوية أتهيلية

األسرة والطفل ،وهذه من القناة اللي غادي تكون عندها أمهية
ابلنسبة للشباب ،كذلك دراسة إخراج قناة واثئقية كذلك غتكون
عندها أمهية ابلنسبة للشباب ،طبعا كاين هناك قنوات دايل
القطب العمومي ستشتغل وفق يعين هاذ املقاربة املخصصة
للطفولة والشباب ،طبعا نشتغل على ترسانة قانونية ،نشتغل حاليا
كذلك على دفرت دايل التحمالت مع الشركة الوطنية لإلذاعة
والتلفزة ،وشركة صورايد القناة الثانية ،وابلتايل غادي جنعلو أبنه

اخلواريزمي .يف  7191إحداث  91أقسام للتعليم األويل ،وابلتايل
هناك واحد الكلفة مالية يعين تصل حوايل  11مليون درهم يف ما
يتعلق هباذ املشاريع ،طبعا هناك مشروع يتعلق بتقليص الفوارق
اجملالية ابلوسط القروي من خالل إحداث مدرستني ابتدائيتني
ابلوسط القروي ،وهاذ النقط اليت متت إاثرهتا ستأخذ بعني
االعتبار.

من األولوايت لدينا يف إطار هاذ العقد املستقبلي أمهية الشباب
تكمن يف ما يتعلق مبجال دايل اإلعالم العمومي.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،نشكركم يف ما خيص القطاع السابق ،ونرحب
بكم يف ما خيص قطاع الثقافة واإلتصال بسؤال أول للفريق
اإلشرتاكي عن الربامج التلفزية املخصصة للطفولة والشباب،
تفضل السيد النائب.

شكرا ،تعقيب السيد النائب تفضل.
النائب السيد حممد املالحي:
شكرا السيد الوزير احملرتم على اجلواب ،فعال اإلعالم السيد الوزير
هو السلطة الرابعة ،وما للمرء من توجيه أخالقي وتربوي وسلوكي
ابلنسبة لألطفال والشباب ،السيد الوزير نسجل جمموعة دايل
املالحظات ،األوىل هو عدم القدرة على ضبط النفس واستخدام
العنف بدل التفاوض والشعور الدائم بعدم اإلدمان واخلوف والقلق

النائب السيد حممد املالحي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،ما الذي ستقوم هبا وزارتكم من أجل متكني الطفولة
وشباب البالد من برامج تلفزية هادفة؟ وشكرا.

ابلنسبة لألطفال ،تقليد األطفال للعنف اخليايل إىل العنف
الواقعي ،تكرار مشاهد العنف يف وسائل اإلعالم يؤدي إىل انعدام
اإلحساس اجتاه العنف دون اإلعتماد مببادئ التسامح ،الرسالة
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التلفزيونية السيد الوزير ال جيب أن تتحول إىل نتيجة عكسية

البصري ،هي املؤسسة الدستورية اليت تراقب القنوات العمومية،

مفادها التنمية والعنف والسلوك العدواين ،خطورة تعزيز اجلرمية
لدى الطفل من خالل تقليد األدوار ،اخللط لدى الطفل بني
الواقع االفرتاضي الذي يعرض أمامه وبني الواقع احلقيقي ،الرسالة
التلفزيونية السيد الوزير ال جيب أن تتحول إىل نتيجة عكسية

وكذلك القانون دايل  22.14الذي فيه جمموعة من املقتضيات
القانونية اليت تنظم هذا اجملال ،وكذلك فيما يتعلق بتساؤل متعلق
ابلشباب واألسرة والطفولة طبعا كما قلت أبن هناك برامج مهمة
يف القنوات العمومية ونشتغل على إخراج قناة لألسرة والطفل اللي
غادي تكون من املكتسبات املهمة ابلنسبة لألسرة املغربية.

مفادها تنمية العنف والسلوك العدواين ،خطورة تعزيز اجلرمية لدى
الطفل من خالل تقليد األدوار ،السيد الوزير ال جيب أن يكون
للبعد التجاري آاثر على البعد الرتبوي.

السيد رئيس اجللسة:
السؤال املوايل للسيدات السادة النواب من فريق العدالة والتنمية،
تفضل أحد السائلني تفضل.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد النائب العدالة
والتنمية.

النائب السيد موالي البشري طواب:
شكرا السيد الرئيس،

النائب السيد حليمي عز العرب:

السيد الوزير ،يف إطار دعم األنشطة الثقافية تقوم وزارتكم بدعم
جمموعة كبرية من اجلمعيات ،إال أنه يالحظ أن تقريبا  %61من

السيد الرئيس،

هذا الدعم تستفيد جهتني فقط ،من هاذ الباب نسائلكم
ونطالبكم ابإلجراءات الكفيلة لتوزيع عادل هلذا الدعم؟ وشكرا.

السيد الوزير ،طبعا وأنتما كتهضرو على هاذ املقاربة اللي كتشتغلو
عليها ،وعلى الرتسانة القانونية طبعا خاصنا اللي حيرتم هاذ الشي،
ألنه السيد الوزير أوال بغينا نثريو اإلنتباه دايلكم أن القناة الثانية

السيد رئيس اجللسة:

مؤخرا قامت ببث يعين إعالن للقمار ،وكتعرفو أبنه هاذ الشي
خمالف للقوانني ،القوانني دايل يعين دفاتر التحمالت وكذلك
للقوانني دايل يعين السمعي البصري وكذلك ابلنسبة للهاكا كتجرم
هاذ الشي ،فطبعا احنا أوال كنثريوا االنتباه دايلكم ألنه هذا مال
عمومي ،فالسيد الوزير تنطالبوكم بفتح حتقيق ،شكرا.

جواب السيد الوزير.
السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال:
طبعا الذي ال مقاربة جديدة فيما يتعلق ابلدعم العمومي للربامج
الثقافية واملهرجاانت الثقافية و كذلك اجلمعيات الثقافية ،وحاليا
مت تشكيل جلنة دايل التقييم والتتبع فيما يتعلق ابلدعم العمومي
وسنسعى من خالل واحد رؤية جديدة أن نشتغل على ما ميكن
أن نسميه ابلعدالة اجملالية ،حاليا كاين واحد النقطة أساسية أن

السيد رئيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير.
السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال:

مثال اجلمعيات احمللية واجلهوية ستكون املديرايت اجلهوية هي اللي
غادي تكون عندها احلق دايل الدعم العمومي هلاذ اجلمعيات
احمللية واجلهوية ،وأال أتيت إىل مدينة الرابط قصد احلصول على

طبعا هاذ األمر يتعلق ابلرتسانة القانونية وابلقانون ،وعندان طبعا
قانون  99.91املتعلق إبعادة تنظيم اهليئة العليا لإلتصال السمعي
23

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر 7102
-

هذا الدعم ،طبعا هناك جمموعة من القرارات الوزارية اليت ستؤخذ

املسألة الثالثة السيد الوزير ،هي تتعلق أبن أغلب اجلمعيات اللي

بعني اإلعتبار لتحسني هاذ اجملال املتعلق ابلدعم العمومي ،ومن
بني األولوايت أن تكون هناك العدالة اجملالية فيما يتعلق ابستفادة
جمموعة من اجلمعيات و كذلك من املهرجاانت سواء احمللية أو
اجلهوية وفق تصور جديد ،وشكرا.

تتعاملو معها ما تتحرتمش املنشور دايل الوزير األول رقم -2
 7114اللي تينظم عالقات الشراكة ما بني احلكومة وما بني
اجلمعيات وما كيحرتمش كذلك املادة  47من الظهري الشريف
 9.10.424اللي عندو عالقة ابحلق يف أتسيس اجلمعية ،ألهنا

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،تعقيب السيد النائب تفضلي السيدة النائبة.

ما ترتسلش يعين تقارير مفصلة تقارير مالية مفصلة حول
املصاريف حول فني تصرف الدعم ابلتحديد ،وما ترتسلش يعين
امليزانيات واحلساابت دايل اجلمعية ،وهذا تيضرب عاود اثين يف
مصداقية هاذ اجلمعيات هاذي..

شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير،

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير.

السيد الوزير ،صراحة هاذ امللف ال زالت تعرتيه عدة مشاكل

السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال:

مهمة جدا ،إيال خذينا غري الفرتة ما بني  7111و 7196وصل
الدعم  36مليون درهم ،استفادت منه  041مجعية ،ولكن يعين
 %11.71كلها مجعيات تنتمي جلهة الرابط -سال -القنيطرة

تنشكر السيدة النائبة على اإلحاطة التامة ابملشموالت دايل هاذ
اإلكراهات املرتبطة ابلدعم العمومي خصوصا يف اجملال الثقايف،
وكانت نقط أساسية حنن نشتغل على هاذ النقط ،كاينة واحد

النائبة السيدة أمينة فوزي زيزي:

وجهة الدار البيضاء الكربى -سطات ،وهذا أمر يف احلقيقة حمزن
جدا ألن اململكة املغربية تتوفر على  97جهة ماشي جهتني.

اللجنة دايل التتبع والتقييم وطبعا سأخذ بعني االعتبار هاذ
املقرتحات اللي جاءت من طرف السيدة النائبة ،وشكرا لكم.

النقطة اللي بغيت نشري هلا السيد الوزير وهي نقطة صراحة أعتربها
خطرية شيئا ما هي تتعلق ابلتقارير واحملاضر دايل اللجنة املكلفة
يعين متابعة امللفات دايل الدعم ،هاذ اللجنة التقارير دايهلا السيد

السيد رئيس اجللسة:
آخر سؤال يف القطاع للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة
واملعاصرة ،تفضلي السيدة النائبة احملرتمة.

الوزير تقاريرغري كاملة بتاات ألهنا ما تتوفرش على الالئحة دايل
اجلمعيات اللي توفرت يعين من هذا الدعم وما تتوفرش كذلك
على يعين الالئحة دايل اجلمعيات اليت مل تستفد من الدعم
وأسباب الرفض ،وابلتايل هنا يسائلنا عن مدى شفافية هاذ

النائة السيدة فاطمة الطوسي:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائلكم عن اسرتاتيجية احلكومة املرتبطة بتحسني
التغطية الرتابية يف جمال البنيات التحتية الثقافية؟ وشكرا.

املسطرة هاذي وسيسائلنا كذلك على مدى مصداقية هاذ العملية
برمتها.
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السيد رئيس اجللسة:

خنشى أن تقدم وزارة الثقافة استقالتها وتنفض يدها من تدبري
الشأن الثقايف ابملغرب ،نتساءل كذلك عن سبب اإلجهاز عن
اخلزاانت البلدية اليت تدبر بشراكة بني وزارة الثقافة واجملالس
اجلماعية املنتخبة ،أغلبية اخلزاانت البلدية ،السيد الوزير ،رفعت
وزارة الثقافة اليد عنها يف ال مباالة ابخلدمات اليت تقدمها هذه

اجلواب السيد الوزير.
السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال:
شكرا للسيدة النائبة على هذا السؤال ،طبعا هذا موضوع يعين
خاصو ساعات لإلجابة عليه ،ولكن اسرتاتيجية حاليا ما عندانش
اسرتاتيجية ،ولكن عندان خمطط العمل دايل وزارة الثقافة املرتبط

اخلزاانت للتالميذ والطلبة الباحثني ،وخري دليل على االرتباك،
السيد الوزير ،الذي تعرفه جمموعة من دور الثقافة ابملغرب أعطي
املثال بدار الثقافة ابلزمامرة هاد الثقافة اليت مت تدشينها يف
..7110

ب  7179/7192خصوصا على مستوى البنيات التحتية،
طبعا معىن من األولوايت أن تكون هناك العدالة اجملالية فيما يتعلق
ابملراكز الثقافية وعندان واحد التصور جديد فيما يتعلق ابملراكز

السيد رئيس اجللسة:

الثقافية للقرب خصوصا على مستوى الوسط القروي ،ابعتبار أن
الوسط القروي حيتاج كثريا هلاذ البنيات التحتية على مستوى
املراكز الثقافية ،طبعا هناك واحد الرؤية جديدة فيما يتعلق هباذ
اجملال الثقايف وإعطاء واحد الدفعة نوعية ودينامية جديدة للمجال
املتعلق ابلبنيات التحتية.

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف؟ هناك تفضل
العدالة والتنمية.
النائب السيد حممد أوري :
شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير احملرتم ،يف إطار هاذ التقريب دايل البنيات الثقافية
للشباب يف املناطق اجلبلية والقروية ،أود أن أحيطكم علما

تعقيب السيدة النائبة.

بفضيحة كربى يف إقليم اترودانت األمر يتعلق بواحد الصفقة لبناء
مركبني ثقافيني يف كل من مجاعة الكردان ومجاعة إيغرم ،صاحبة
الصفقة هي عمالة إقليم اترودانت سنة  7191املدة دايل الصفقة
 2شهور،هاذي  2د السنوات واألشغال متوقفة كنطالبوا منكم،

النائبة السيدة فاطمة الطوسي:
شكرا السيد الوزير ،لألسف احلكومي ال يعقل أن ال تكون
للحكومة اسرتاتيجية يف اجملال الثقايف ،وكما ال خيفى على أحد،
السيد الوزير ،دور املراكز واملركبات الثقافية يف محاية الشباب
واألطفال من االحنراف والتطرف ،لكن هذه املؤسسات الثقافية،
السيد الوزير ،على قلتها وإن وجدت فإهنا تعاين من الكثري من
اختالالت من حيث التدبري ،هناك انعدام العدالة اجملالية يف توزيع

السيد الوزير ،بطبيعة احلال ماشي القطاع دايلكم اللي مسؤول
ولكن اللي مسؤول هو القطاع دايل الداخلية أن تبحثوا يف هذه
القضية وحتاسبوا من حيتاج إىل حماسبة ،شكرا.
السيد رئيس اجللسة:

املوارد البشرية يف املدن الصغرى والنائية أغلبية الدور الثقافة مغلقة
بسبب غياب موظفني متخصصني وهذا يضعنا أمام خدمات
ثقافية غائبة أو متواضعة ،بل أصيبت اخلدمات الثقافية ابلكساد،

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد الوزير.
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السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال:

النائب السيد نور الدين رفيق:

هاذ النقطة غادي انخذها بعني االعتبار ،ولكن كنظن أبنه جيب
أن منيز ما بني املراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة ،وحنا عندان

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،إن احرتام القوانني التنظيمية للشغل يعترب دعامة
أساسية لتحسني شروط العمل وصيانة حقوق العمال وضمان

اسرتاتيجية لتقوية البنيات التحتية ،والسيدة النائبة هضرات على
مخيس الزمامرة مركز ثقايف غادي نقوموا ابلتجهيز دايلو وراين قلتها
يف جلنة التعليم والثقافة ،وعندان أولوايت ،وغري اللي نبغي نقول

السلم اإلجتماعي ،لذا نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات
اإلستعجالية املتخذة الكفيلة ابحرتام القوانني املنظمة للشغل ،مبا
يضمن حقوق املأجورين؟ وشكرا.

لكم أبن دران السنة الثقافية اجلديدة بدات يف  97أكتوبر
 ،7192حلد اآلن بعد شهرين وصلنا أكثر من  611نشاط
ثقايف على مستوى جهات اململكة ،وابلتايل كل شهرين غنعطيكم
األنشطة الثقافية اليت تقوم هبا وزارة الثقافة ،أان ما غنقولش عندي

السيد رئيس اجللسة:
جواب السيد الوزير.

إسرتاتيجية ،طبعا اإلسرتاتيجية حينما نتحدث عن إسرتاتيجية
عندها واحد املراحل إلجنازها ،ولكن نشتغل على إجياد هاذ
اإلسرتاتيجية ،أان قلت ليك أبننا عندان خمطط العمل ،وابلتايل هاذ

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:
شكرا السيد النائب احملرتم ،أوال احنا ما حمتاجينش السيد النائب
إجراءات استعجالية ،احنا عندان عمل منتظم وعندان يعين مقاربة
متكاملة لفرض احرتام قانون الشغل ،القضية األوىل اللي بغيت
نشري ليها أننا نشتغل على دعم ثقافة املسؤولية اإلجتماعية لدى

اجملال دايل املراكز الثقافية عندان فيها يعين تنشتغلو ابش يكون
عندان التعميم على مستوى جهات اململكة ،والعماالت واألقاليم
وسنذهب بعيدا إىل الوسط القروي ،خصوصا يف جمموعة من
اجلماعات اليت على األقل تتكون فيها اثنوية اللي ميكن لينا نشأو

مجيع األطراف ،من خالل التشجيع دايل املفاوضة اجلماعية
واإلبرام دايل اتفاقية الشغل ابعتبارو أهنا دعامة إسرتاتيجي كيغري
املنظور دايل النزاع داخل املقاولة ،وهلذا كاين واحد الوعي بغيت
أنكد ليك كاين واحد الوعي متزايد عند مجيع األطراف هباذ

فيها واحد نقط القراءة ،احنا عندان واحد خمطط العمل ،وراه
السيدات والسادة أعضاء اللجنة الثقافة والتعليم اطلعو على هاذ
الربانمج ،وكلهم شكرو هاذ خمطط العمل ،رمبا السيدة النائبة
الوحيدة اللي..

القضية ،وهلذا اليوم وصلنا إىل رقم قياسي رمبا ابملقارنة مع السنوات
يف عدد اتفاقية الشغل اليت مت عقدها ،اآلن وصلنا ل 91اتفاقية
شغل وهو شيء مهم جدا ،كيبني أنه كاين واحد التحول .القضية

السيد رئيس اجللسة:

الثانية عندان واحد الربانمج وطين دايل التفتيش دايل الشغل اللي
هو كريكز على القطاعات اهلشة ،القطاعات اللي فيها القابلية
دايل قيام نزاعات دايل الشغل خاصة الشركات دايل احلراسة،
الشركات دايل املناولة ،الشركات دايل النظافة وهلذا يعين واحد

أشكر السيد الوزير على مسامهته معنا ،وننتقل إىل قطاع الشغل
واإلدماج املهين مرحبا السيد الوزير ،بسؤال أول حول احرتام قوانني
الشغل للسيدات والسادة النواب من الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادل ،تفضل السيد النائب.

العمل كبري قدرانه فهاذ األمر هذا ،والنتائج راه أعطيتها يف اللجنة،
العدد دايل املالحظات اللي تقدمات راه أشرت هلا يف اللجنة.
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السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الوزير ،تعقيب السيد النائب ،تفضل.

جواب السيد الوزير.

النائب السيد نور الدين رفيق:

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

شكرا السيد الوزير على هاذ التوضيحات ،لكن البد اإلشارة أن
اإلشكالية املطروحة ال تكمن يف القوانني ،بقدر ما هتم املمارسة
اليت يكتوي بنارها الطبقة العاملة سواء يف ما خيص احلد األدىن

السيد النائب احملرتم ،أان متفق معاكم على أن األمهية دايل اجلهاز
دايل تفتيش الشغل ،كما أشرت يعين وضعنا برانمج أوال برانمج
وطين ابش نرفعو من املردودية دايل هاذ اجلهاز ،واالستهداف كما

لألجور وساعات العمل ،اإلستفادة من خدمات الصندوق
الوطين للضمان اإلجتماعي ،وابلتايل التغطية الصحية يف غياب
محاية اجتماعية حقيقية تضمن للعمال حقهم الدستوري يف العيش

متت اإلشارة تزويد املفتشني بوسائل العمل املتطورة ،احلواسيب،
اللوحات ،اهلواتف احملمولة ،األنظمة املعلوماتية لسهولة صياغة
التقارير ،املوارد البشرية احلكومة التزمت يف الربانمج احلكومي

الكرمي واإلخنراط يف اجملتمع .جمتمع تسوده العدالة اإلجتماعية
واملساواة وتكافؤ الفرص ،األمر الذي يقتضي السهر على تنفيذ
املقتضيات القانونية اخلاصة ابلشغل حىت يتمكن الفرقاء العامل
ورب العمل من حتقيق التوازن اإلقتصادي واإلجتماعي يف عامل

ابلزايدة التدرجيية يف املناصب املالية املخصصة للوزارة علما أنه
خصص هذه السنة  41منصب شغل ،يف السنتني املاضيتني كان
 1مفتش وأيضا الوزارة قامت هبدف سد اخلصاص يف جمال تفتيش
الشغل بتحويل إطار  74متصرف إىل إطار مفتش سنة ،7111

الشغل ،حىت يعرف كل طرف ما له من حقوق وما عليه من
واجبات ،وابلتايل حمافظة الطبقة العاملة على حقوقها املكتسبة،
وأن ال تتعرض إىل مجيع أشكال الطرد التعسفي والتوقف عن
العمل.

من املنتظر كذلك أن حنول  41متصرف إىل مفتش سنة ،7190
وابإلضافة إىل العملية دايل اإلنتشار دايل املفتشني اللي كانو
كيشتغلوا يف اإلدارة املركزية حفزانهم ابش خيرجو للمقاطعات دايل
التفتيش وفعال استجاب الكثري بعدد من التحفيزات.

السيد رئيس اجللسة:

كاين واحد مسألة مهمة أننا عقدان اتفاقية مع الصندوق الوطين
دايل الضمان اإلجتماعي ابش نتكاملوا املفتشني دايل املراقبني
دايل الصندوق مع املفتشني دايل الوزارة نتكاملو وغادي نتبادلو
املعلومات وهبذا غادي نطورو الفاعلية دايل جهاز التفتيش دايل
الوزارة والفاعلية أيضا دايل جهاز التفتيش دايل الصندوق الوطين
من خالل هاذ التكامل ومن خالل هاذ االتفاقية.

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف؟ منر إىل السؤال
املوايل للسيدات والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية ،تفضل
السيد النائب.
النائب السيد أمحد جدار:
شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير احملرتم ،جهاز تفتيش الشغل ابملغرب تيعيش جمموعة
من املشاكل ،أشنو هي اإلجراءات اللي غادي تتخذها الوزارة
لتصحيح هذا الوضع؟ وشكرا.

تعقيب السيد النائب.
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النائب السيد عبد اللطيف الناصري:

النائب السيد حممد احلجرية:

السيد الوزير احملرتم ،بداية نشري ابإلجراءات اليت قامت هبا وزارة
الشغل ال سيما ما يتعلق منها ابلتكوين املستمر والتأهيل وتزويد

السيد الوزير ،جهاز تفتيش الشغل ينقرض ،يستغيث ،جهاز
تفتيش الشغل ما جاش الوقت فوقاش نقدو نفصلو ما بني مهمة

مفتشي الشغل أبجهزة إلكرتونية حديث لتسهيل وجتويد عملهم،
كذلك نثمن عملية إعادة االنتشار رغم أن أثرها يبقى حمدودا
نظرا للخصاص الكبري يف املوارد البشرية واليت تتناقص سنواي بفعل

املراقبة ومهمة املصاحلة ،جهات تفتيش الشغل إذا اجنحتو يف
إعادة اإلنتشار غرتدو احلقوق للشغيلة واحلقوق للمرتفقني ،أين
حنن من احلماية القانونية ملفتشي الشغل؟ جزء منهم يتابع أمام

التقاعد ،مما يستوجب وهذا أشرمت إليه يف معرض اجلواب دايلكم
أنه يكون إحداث دايل مناصب جديدة كل سنة ،السيد الوزير
الثقة دايلنا يف احلكومة للنهوض هباذ اجلهاز احليوي الذي يعد من
أقدم أجهزة املراقبة يف اململكة حيث يكتسي تفتيش الشغل أمهية

حماكم احملكمة يف ملفات جزء منها ملفق ،وابلتايل جا الوقت ابش
نقطعو مع هاذ الظواهر ونعطيو هلاذ اجلهاز األمهية دايلو ،شكرا.
السيد رئيس اجللسة:
هل هناك تعقيب آخر؟ جواب السيد الوزير.

ابلغة يف مراقبة تطبيق أحكام مدونة الشغل ويف حل نزاعات
الشغل ،لكن تبقى احلاجة ملحة ملزيد من التدابري ابلنظر إىل
وضعية اجلهاز احلالية و ابلنظر إىل جسامة املهام املنوطة به.

السيد حممد يتيم وزير الشغل واإلذماج املهين:
أوال ،ابلنسبة لنا حنا يف الوزارة كتنحرتمو القضاء والقرارات دايلو
ولكن هذا ما كينفي شي أننا معتكفيني ابش كنفكرو يف الوسائل
حلماية اجلهاز دايل التفتيش وغنكونو معاه دائما؛

معلوم السيد الوزير النظام األساسي حقق مكاسب مهمة لفئات
مفتشي الشغل لكن بعض مضامينه أصبحت متجاوزة وحتتاج إىل
تطوير ملواكبة املستجدات والرهاانت ،وتفاداي للتداخل والتناقض
احلاصل بني مهميت املراقبة وحل النزاعات والصلح اليت يقوم هبا
اجلهاز وجب التفكري جبدية يف إمكانية الفصل بينهما خبلق جهاز
جديد يتكلف بتسوية النزاعات وإجراء الصلح ،مع ضرورة إجياد

القضية الثانية :نسهر على تطوير اجلهاز دايل التفتيش كما وكيفا
وتطوير الكيف هو أهم ،وهاذ الفكرة نفكر يف فكرة فصل وظائف
املراقبة على وظائف الصلح ألن املسألة طبيعية ،ما ميكنش يف
الصباح واحد كتصيفطو يدير حمضر ويف االخر كيجي كيصاحل ما

صيغ مناسبة وفعالة لتوفري احلماية القانونية واألمنية واجلسدية
ملفتشي الشغل أثناء القيام مبهامهم وبعدها ،مع حتفيز وتعويض
مفتشني للرفع من مردوديتهم وفعاليتهم ،ونلفت انتباهكم السيد

بني الشركة ،فإذن حنا كنفكرو فهاذ الشي جبدية ،إن شاء هللا،
سنشتغل يف هذا األفق ويف األفق الذي تكلم فيه اإلخوان
املتدخلون.

الوزير إىل الوضعية املزرية لبعض مقرات مديرايت تفتيش الشغل
اليت تفتقد ألبسط وسائل العمل مما يسيء إىل الوجه دايل الوزارة
وإىل هاذ اجلهاز وحيد من فعاليته ،وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس اجللسة:
منر إىل السؤال املوايل للسيدات السادة النواب من فريق التجمع
الدستوري ،تفضلي السيدة النائبة.

السيد رئيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل األصالة واملعاصرة.
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النائبة السيدة خدجية الزايين:

طويل صغنا خمططا وطنيا للتشغيل ،وهناك جلنة وزارية تسهر على
تفعيله وإنزاله..

السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير ،نسائلكم عن األسباب اليت أدت إىل ارتفاع عدد
العاطلني ببالدان وعن اإلجراءات املتخذة للتصدي هلذه اآلفة؟
وشكرا.

شكرا ،تعقيب السيدة النائبة.
النائبة السيدة خدجية الزايين:

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير ،شكرا على اجلواب ،لكن جيب اإلقرار يف البداية أن
تلمس احللول ابلنسبة ملعضلة التشغيل يكمن ابلدرجة األوىل يف
تطوير البنيات اإلقتصادية ،فال بد من معدل منو مرتفع نسبيا،

جواب السيد الوزير.
السيد حممد يتيم وزير الشغل واإلذماج املهين:

وكذلك للتصدي هلذه الظاهرة ،كذلك ال بد من التشجيع والعناية
ابملقاوالت املتوسطة والصغرى أي مقاربة القرب على اعتبار أهنا
األكثر تشغيال ،كذلك ال بد من اإلستثمار يف قطاعات مشغلة

يف احلقيقة هاذ السؤال دايل األسباب هو سؤال جييب عنه
الباحثون اإلجتماعيون والباحثون االقتصاديون ،ولكن هذا ما
كيمنعش ابش نقولو بعض املعطيات اليت لدينا ،بطبيعة احلال،

وواعدة ،نقول السيد الوزير ،أننا حنن يف فريق التجمع الدستوري
نؤكد على أنه إىل جانب مواصلة تفعيل برامج التشغيل الذايت،
وإىل جانب برانمج أتهيل وإصالح منظومة الرتبية والتكوين املهين
وإىل جانب التوظيفات اليت يعهدها القطاع العام حاليا ،وإىل

كنعرفوا أبنه اإلقتصاد دايلنا ،يعين ،مرتبط بواحد الطرف منو
ابلتقلبات املناخية وهنار كتكون مشاكل يف األمطار كيكون أتثري
على نسبة دايل مسيتو ،ولكن احلمد هلل بالدان اليوم غادية كتحرر
من هاذ النموذج املرتبط ابلفالحة إىل منوذج مرتبط ابلصناعة
وابخلدمات ،أيضا حنا كنشتغلو ابش اليوم اإلسرتاتيجيات
القطاعية واإلسرتاتيجيات القطاعية واالستثمارات يكون عندها
واحد املضمون دايل الشغل ،وهذا أحد القضااي األساسية اليت

جانب املخطط التنموي للنهوض ابلتشغيل ،نقول املرتكز على
الرافعات اخلمس ،وهنا كنأكد على رافعة دعم اجلهد اجلهوي يف
التشغيل ،كنأكد من هاذ املنرب على أنه حسب ما وصل إىل مسعي
عن خمطط أو عن خلق مشروع منطقة جتارية حرة مبدينة الفنيدق
اللي غادي متوقع وختصص هلا طنجة املتوسط  911هكتار..

نشتغلو عليه وستكون موضوعا للنقاش الذي سيدور حول منوذج
النمو الذي ستفتحه احلكومة ،يعين قريبا .بطبيعة احلال نشتغل
أيضا ،على مالءمة برامج الرتبية والتكوين مع حاجيات سوق

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف؟ منر إىل السؤال

الشغل ،وحىت املهن دايل املستقبل حىت هي داخلة يف إطار الربامج
نفعلو الدور دايل
دايل الوزارة .أيضا ،نشتغلو ابش نطورو ّ
اجلهات ،ألن اجلهات اليوم عندها دور أساسي وأحد
االختصاصات الذاتية دايل التشغيل وحنا غنواكبو اجلهات

املوايل واألخري يف القطاع للسيدات والسادة النواب يف فريق
األصالة واملعاصرة.
النائب السيد مصطفى توتو:

وغنتعاونو مع اجلهات يف إطار التعاون دولة يعين اجلهات ،إذن
انطالقا من هاذ التوجهات العامة ألن السؤال حيتاج إىل وقت

السيد الرئيس،
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سؤايل مرة أخرى السيد الوزير احملرتم عن التدابري املتخذة لتحفيز
التشغيل الذايت؟ وشكرا.

آخرين إلنقاذ الشباب من فاجعة البطالة على املستوى الوطين
وجهة الشرق وإقليم جرادة ابخلصوص.

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

اجلواب السيد الوزير.

هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير.

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

السيد حممد يتيم ،وزير الشغل واإلدماج املهين:

بطبيعة احلال التشغيل الذايت هو واحد احملور أساسي يف الربانمج
احلكومي ،احلكومة يعين كاين عندان واحد الربانمج دايل مواكبة
حاملي املشاريع ،حددان ليه يعين واحد اهلدف دايل ألفني حامل

مبا أنك السيد النائب كتقرتح أان غنقرتح عليك واحد القضية ،مبا
أنك أنت انئب كتمثل اجلهة دايل الشرق غادي متشي عند
اإلخوان دايلكم دايل الشرق يف جملس اجلهة وقول ليهم راه الوزارة

مشروع خالل سنة  ،7192حققنا منو  %61وما زال العمل
جاراي من أجل حتقيق اهلدف املنشود ،شكرا.

مستعدة جتي تنوطي معكم واحد الربانمج جهوي دايل التشغيل،
وأان تالقيت معهم مؤخرا يف الزايرة األخرية ،واإلخوان
دايل l'ANAPECمستعدين ابش يشتغلو معكم ابش تديرو

السيد رئيس اجللسة:

حىت أنتما الربانمج اجلهوي دايلكم كما دارتو عدد من اجلهات،
واليوم كاينة مشاريع عملية ما كاينش الوزارة ما دارت والو،
احلكومة ما دارت والو ،غري البارح كنت يف إقليم سيدي سليمان
وتفتح واحد املصنع جديد اللي هو يعين بوجو سيرتوين وفتحنا

التعقيب السيد النائب.
النائب السيد مصطفى توتو:
السيد الرئيس،

وكالة جديدة غادي انخذو  9311يف الوهلة األوىل ،وهاذ
املشروع غادي خيلق حوايل  93111منصب شغل غري مباشر
ابش تعرف أبن احلكومة خدامة وبطريقة جدية والربانمج الوطين

السيد الوزير ،حسب األرقام الرمسية للمندوبية السامية للتخطيط،
البطالة يف ازدايد مستمر وجهة الشرق تعرف أعلى معدالت
البطالة على املستوى الوطين اللي هي  %92.1كيعين أن
احلكومة ما دارت حىت جمهود ،أكثر من هذا تعرف مدينة جرادة
وإقليمها أكرب نسبة يف البطالة على مستوى اجلهة مبعدل

ماشي وإن شاء هللا غتكون النتائج ،صحيح أن البطالة ظاهرة
عويصة وكبرية ولكن حنن عازمون إن شاء هللا ابلتفاعل مع كافة
القطاعات احلكومية أن نقف وأن حنقق ما هو ممكن حتقيقه بدون
مزايدات.

 %47.7وهي نسبة مؤسفة ومقلقة والكارثة أن البطالة ترتفع
لدى النساء جبرادة ب %64.9وكتعرفو واش كيوقع ملّي ترتفع
البطالة عند النساء السيد الوزير ،وهاذ األرقام املخجلة كتفرض
عليكم تدابري مستعجلة إلنقاذ هاذ اجلهة من البطالة وذلك

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،وأشكركم على مسامهتكم معنا .ومنر إىل قطاع
الشؤون العامة واحلكامة مرحبا السيد الوزير بسؤالني ،األول

البتكار حلول أخرى وكنقرتح عليكم السيد الوزير ،التنسيق مع
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية و l' ANAPECومتدخلني

للسيدات السادة النواب من الفريق األصالة واملعاصرة ،تفضلوا
السيد النائب.
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النائب السيد حليم فؤاد:

أبن هناك فرق كبري بني الطبقة امليسورة والطبقة طبعا الفقرية يف
البالد.

السيد الوزير احملرتم،

السيد وزير ،املندوبية كانت تعتمد التفاوت يف الدخل ماشي يف

يف ظل تعدد املؤشرات الدالة على آتكل وتراجع الطبقة املتوسطة.
فما هي سياستكم احلكومية لدعم وتقوية هذه الفئة؟ وشكرا.

النفقات ،ألن الدخل هو اللي مهم ،فالفقرية دائما الدخل دايهلا
كتصرفو كامل وما كيكفيهاش ،يف الوقت اللي امليسورة ك ّدخر
واإلدخار كيزيد يعمق املشكل ،والبنك الدويل ،السيد الوزير ،زكى
هاذ القضية وخرج خبالصة كيعترب أن كل فرد كريبح بني  91و93

السيد رئيس اجللسة:
اجلواب السيد الوزير.
السيد حلسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

دوالر ينتمي إىل الطبقة املتوسطة اليت متثل حسب ،طبعا ،تقرير
هذا البنك  %71وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع الدول األخرى
الصاعدة اللي حنا كنتمناو نوصلو هلا ،إن شاء هللا ،مثال ملي
كنقول ليك بولونيا.

شكرا السيد النائب،

السيد رئيس اجللسة:

كتعطيوان دقيقة ونصف وبغيتوان نعطيوكم كاع اإلسرتاتيجية راه ما
ميكنش ،إذن تنقولو هاذ الشرحية منشطة لإلقتصاد الوطين وكذلك
هي دعامة إجتماعية عندها حتمالت كبرية ولكن املشاكل دايهلا

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير.

املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة:
شكرا السيد الرئيس،

السيد حلسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة:

من بني املشاكل الكربى السكن ،التعليم والصحة واحنا تنحاولو
ما أمكن حنلو هاذ املشاكل إن شاء هللا.

أوال البنك الدويل راه ما اتيصاوبش األرقام ،راه كيجي كيديهم
من هنا ،غري ابش نعرفو راه  la HCPهو اللي كينتج هاذ
األرقام ،هاذوك األرقام هامها عندي ،يف احلقيقة غري الواحد إيال
غين راه ماتيستهلكش كلشي الدخل دايلو ،احلمد هلل اللي كاين
الناس تيذخرو ويال ما كاينش ادخار ابش غنستثمرو فهاد البالد

السيد رئيس اجللسة:
التعقيب السيد النائب.
النائب السيد حليم فؤاد:

املشكل هو عندان الفقر املدقع ،على األقل  111ألف واحد ما
عندو والو 111 ،ألف يف املغرب حسب معطيات  HCPو3
داملليون داملغاربة فقراء هاذومها األولوية عالش خدامني ،الشرحية

السيد الوزير ،لقياس الفوارق اإلجتماعية املندوبية السامية
للتخطيط اعتمدت واحد التفاوت يف النفقات وخدت واحد
النسبة دايل  %1من الطبقة امليسورة وطبعا  %1من الطبقة
الفقرية واتضح أبن الطبقة الفقرية تنفق أقل من  %9من ،طبعا،
النفقات الوطنية ،بينما امليسورة كتوصل ل ،%74وهنا كيتضح

املتوسطة ضروري الدعم دايهلا ،ولكن خصنا نعرفو بلي استقرار
األسعار راه املغرب ماشي من البلدان اللي كتعرف تضخم ،را
تقريبا  %9.1يف السنة ،إذن استقرار األسعار ولكن كيما قلت
راه مشكل اإلنفاق ايال خصو خيلص يف املدرسة اخلاصة ،ايال
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دمنات ،الزيت  9711رايل ،اهلوندا  411رايل ابش تركب من
هنا هليه سيدي ،وشكرا السيد الوزير.

خصو ميشي لكلينيك ،ايال ما عندوش الطرقات هاذو تكاليف
زايدة ،ولكن ايال دران اجلودة دايل املستشفى ودران اجلودة
داملدرسة...

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل تعقيب إضايف ،الفريق

شكرا السيد الوزير ،منر إىل السؤال املوايل للسيدات والسادة
النواب من فريق التجمع الدستوري ،تفضل السيد النائب.

االستقاليل .السيد الوزير تفضل ،السيد الوزير هناك تعقيب
إضايف...

النائب السيد عبد الرزاق انيت ادبو:

النائب السيد نوفل شباط:

شكرا السيد الرئيس،

غري باليت تسىن باليت عليك ،السيد الوزير ،واش كتعرف أبن
أسعار املواد األساسية الواسعة االستهالك مبا فيها اخلضر والفواكه
والقطاين والزيت كتعرف ارتفاعا صاروخيا ،وغري الزبدة ،السيد
الوزير ،كتدير  911درهم دااب ،ومحاية املستهلك قال لك كتوصل

السيد الوزير نسألكم ،ماذا أعدت احلكومة من إجراءات حلماية
املواطن من ارتفاع أسعار بعض املواد اإلستهالكية ؟ وشكرا.
السيد رئيس اجللسة:

 911درهم ،وهاد مجيع املواد مل تعد يف متناول ذوي الدخل
احملدود ليجدوا أنفسهم عاجزين عن أتمني غذائهم اليومي دون
حسيب وال رقيب ،السيد الوزير ،أان بعد كنشوف ،السيد الوزير،
أان بعد كنشوف غري يف التلفزة تقول األسعار مستقرة والعام زين،

اجلواب السيد الوزير.
السيد حلسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة:

أان بغيت نعرف غري واش االختصاص دايلكم يف مراقبة األسعار،
واش كيكون غري يف شهر رمضان؟ والسالم عليكم.

...خصو ابش تكون هاد املواد هي اللي نشوفو االسرتاتيجية ،راه
ما ميكنش تكون إسرتاتيجية للمواد كلها ،حباالش؟

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد الوزير.

تفضل السيد النائب ،التعقيب السيد النائب.

السيد حلسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

النائب السيد عبد الرزاق انيت ادبو:

املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة:

البارح يف دمنات جلبانة  ،731الفول  ،21اللفت  ،961هاد
الشي عالش ،حنا ما كنسولوش les fonds
d'arthichautما كنسولو على  le maisوكنسولو على

شكرا ورمضان رمبا ما كاينش يف أكتوبر ايك؟ أكثر من  74ألف
طن اللي تقبطات خدامني العام كلو غري ابش تطمئن ولكن إيال
قبطنا  74ألف طن قنطار هي رمبا كاينة  911ألف ما غاديش
نقول لك را احنا مراقبني كل شي الّ ،املراقبة خدامة ولكن اآلن

شي حاجة ،بطاطا خيزو البصلة الدجنال الفول ،هاد الشي دايل

اليوم إيال كان اجلفاف راه الفالحا كيعرفو إيال احنا ما كنعرفوا
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نسائلكم السيد الوزير ،ما هي اإلجراءات املتخذة ملراقبة األسعار
وجودة ووفرة السلعة ابألسواق األسبوعية ابلعامل القروي؟وشكرا.

شي وقت اجلفاف راه كيطلعو األسعار ،السنة املاضية البصلة
شحال وصلت؟ إذن العرض والطلب ما شي احلكومة اللي
كتحرث البطاطا ،تنقولو هاذي موسم صعيب موسم صعيب
حقيقة هاذ الشي كاين ،ولكن نقولو جنيوا هنا للربملان نقولوا راه
البطاطا غالت ما العمل؟ إيال السوق صاح الفالح تياكل العصا.

السيد رئيس اجللسة:
اجلواب السيد الوزير.
السيد حلسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

إذن املشكل هو العرض والطلب خاصنا نشجعو اإلنتاج واملشكل
دايلنا هو املاء ،هنار نوفرو املاء الكايف غتكون الفالحة مزاينة،

املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة:

املشكل دايلنا هو املاء ،راه بعض الربجات خاويني دايل بين مالل
راه  % 90بني الويدان  % 90فقط ،واش احلكومة اللي خواتو؟
إذن تنقولو هاذ الظروف نتمناو إن شاء هللا يغيثنا هللا سبحانه

شكرا السيد الرئيس،
شكرا السيد النائب احملرتم،
كيما قلت املراقبة مستمرة طيلة السنة هي كتشمل كل اجملاالت
إيال ىشفنا الدقيق شهر واحد  0940كيلوغرام اللي اتعدمت،

وتعاىل وابلثلج ولكن هاذ الشي خصنا حتلية ماء البحر ما عندان
شي بديل واحلكومة راه بدات إن شاء هللا يف أكادير غتكون أكرب
حمطة دايل حتلية ماء البحر هدفها الفالحة ،ومن هنا  4سنني إن
شاء هللا غتكون خدامة ولكن خصنا حمطات أخرى ،راه كاينة يف

إيال ماشينا للحوم والسمك  3136كيلو إيال مشينا مثال العسل
و confiture 173إذن اجملاالت كلها ها الوثيقة عندي اللي
بغاها يطلع عليها شحال من خرجة كانت ،عدد اخلرجات
 ،1341عدد وزن املواد اليت متت مراقبتها  979416طن،

الداخلة دايل  1111هكتار إذن خصنا منشيو فهاذ املشروع إن
شاء هللا دايل حتلية ماء البحر إيال بغينا نعاجلو هاذ اإلشكاليات،
أما إيال قدر هللا إيال كان اجلفاف ما تطالبوش من احلكومة تصب

األطنان هاذ املرة ،إذن اإلدارة خدامة ولكن آش تنقول لكم؟
ماشي تنقولكم الّ كل شي كنراقبوه أبدا ،راه كيما تيقول عندان
السراق ماشي أنت تتحضيه راه هو كيحضيك ،إذن
املثل راه ّ

الشتا بسبب احلكومة ال ما تتصبش بسبب احلكومة ،إذن هذا
عرض وطلب والغالب هللا.

اإلدارة خدامة وإيال كان عندكم شي ملفات عندان تليفون راه
عندان  7دايل األرقام دايل التليفون ،إيال كان اإلتصال بنا
وعطيوان العناوين واآلن اإلدارة كتجاوبكم على  91اليوم يف كل
امللفات األخرى ،إذن احنا األرقام موجودة ومفتوحة 73 /73

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،السؤال املوايل للسيدات السادة النواب من فريق التجمع
الدستوري.

إذن احنا كنتصنتو للمواطنني آش تنقولو واملراقبة خدامة 73/73
ليال وهنارا ،إيال كان شي حاجة حىت يف الليل.

النائب السيد عدي خزو:
السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيد الوزير،

شكرا ،تعقيب السيد النائب.
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النائب السيد عدي خزو:

السيد حلسن الداودي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

السيد الوزير ،نطالبكم السيد الوزير لتعيني جلنة مشرتكة ملعاينة
الوضع يف األسواق األسبوعية ابخلصوص العامل القروي ،نطالبكم

املكلفة ابلشؤون العامة واحلكامة:
أوال هذه مادة مستوردة ،وعرب العامل كاين مواد وكاين أدوية وكاين
خمتربات اللي خمصصة يف هاذ الشي ،هنار كتخذ شي قرار ،خذينا
القرار واش كاين فرق بني الوقت اللي فرنسا خذات القرار وبني
الوقت اللي املغرب خذا القرار ،هذا هو الفرق.

السيد الوزير لتقدمي الدعم املادي لبعض اجلهات املعنية نظرا
للنقص يف البنية التحتية يف هاذ األسواق األسبوعية.
السيد الوزير ،نطالبكم إبعادة النظر يف ترميم وإصالح وتبليط
األسواق األسبوعية ،بشكل يستجيب لضماانت السالمة
الصحية البيئية يف مجيع األقاليم ابخلصوص إقليم تنغري كسوق إيغي

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،وشكرا على مسامهتكم السؤال قطاع الطاقة
واملعادن والتنمية املستدامة للسيدات السادة النواب من فريق
العدالة والتنمية ،تفضل السيد النائب.

منكون ،وآيت سدرات ،وساغرو ،واتغزوت انيت عطا ،وآيت
هاين ،وأمسمرير ،وابقي األقاليم ،وبناء املرافق الصحية كاألسواق
األسبوعية ،تفعيل جلان مراقبة أسعار اجلودة ،حتويل بعض األسواق
إىل خارج املركز لضمان سالمة البيئة الصحية ،حتويل بناء اجملازر

النائب السيد ادريس الثمري:

إىل خارج املراكز للحفاظ على السالمة البيئية والصحية للساكنة،
كنموذج جمزرة مركز امسمرير اليت تسبب حاليا اضرار للساكنة.

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،خضعت منظومة املخزوانت االحتياطية ملهمة رقابية
من طرف اجمللس األعلى للحساابت ،وأكد يف تقريره األخري أن

السيد رئيس اجللسة:

املخزون االحتياطي من املنتوجات البرتولية سجل نقصا هيكليا
على املستوى القانوين احملدد يف  61يوما من املنتجات املكررة.
لذلك نسائلكم السيد الوزير ،عن أسباب هذه االختالالت وعن
إجراءات جتاوزها؟ وشكرا.

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ استنفذمت الوقت السيد الوزير
أشكركم على مسامهتكم ،ومنر إىل قطاع الطاقة واملعادن ،مرحبا
السيد الوزير ،تعقيب إضايف تفضلي السيدة النائبة.
النائبة السيدة مينة الطاليب:

السيد رئيس اجللسة:

اجلودة يعين كنعرفوا أبن احلكومة ميكن مهتمة فقط ابلكم
وابلتواجد دايل الغذاء يف السوق ،لكن اإلشكال هو أي نوعية
هلاذ املنتوجات ،أخريا كانت هناك واحد الشحنة د احلليب

السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

السيد رئيس اجللسة:

نشكر السيد النائب احملرتم ،كما أكدمت فعال أن موضوع
اللوجيستيك الطاقي بصفة عامة من املواضيع املهمة واللي
احلكومة اآلن كتشتغل عليها اللوجيستيك الطاقي نظرا لتزايد

جواب السيد الوزير.

خمصصة األطفال ،ما عرفناش إىل حد اآلن من استهلك هاذ
احلليب من أطفالنا املغاربة لوال تدخل فرنسا حلجبها.

الطلب ،نظرا للحاجيات ،نظرا أيضا ألمهية هذه املادة ،اللي نبغى

شكرا ،رد السيد الوزير.
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أنكد أنه ابش نعطي بعض األرقام ،اآلن الشركات مطالبة أن

ومراجعة القانون  111.29أصبحت من أولوايت ترشيد القطاع،

تستثمر لكي تصل إىل  61يوم ،و لذلك حجم االستثمار اآلن
ما بني  7192و 7.7 7179مليار دايل الدرهم ،إبضافة تقريبا
حوايل  %61من القدرات دايل التخزين 97 ،شركة اللي
كتسثمر ما بني  7192و  ،7111مسألة أخرى أنه حسب

يسجل التقرير كذلك أن املراقبة الشهرية تقتصر على إعداد
البياانت لكشف مستوايت املخزون بدون أن تعري األمهية الالزمة
ألعمال اجلزاءات املنصوص عليها قانونيا ،واليت نسجل ابملناسبة
ضعف قيمتها مقارنة مع األمهية اإلسرتاتيجية واألمنية اليت توفرها

القانون أن هناك إجراءات يف حق كل شركة ال تلتزم ،ولذلك اآلن
هاذ الشركات تستثمر كما قلنا  7.7مليار دايل الدرهم خمزون،
األمر اآلخر حنن اآلن قرران أن نبسط املساطر ابغي خنرب السادة

هذه املخازن خاصة إذا تعلق األمر ابملنتوجات البرتولية ،كما أن
التقرير جاء بعدد من التوصيات واملقرتحات وتتعلق مبا يلي :إنشاء
خمزون احتياطي لدى العاملني بقطاع يعادل  41يوما من

النواب والسيدات النائبات أن املساطر اآلن تشجع على
االستثمار يف جمال احملروقات ،نفتح اجملال لالستثمار ماشي فقط
ضروري أنه يكون مستورد وخمزن وموزع حىت يوصل عندك،
القانون ال يفرض ذلك ،ولذلك اآلن اللي بغا يستثمر يف التخزين

االستهالك الوطين كأجرأة على املدى املتوسط ،على املدى
البعيد ،العمل على اعتماد توصيات وكالة الدولة للطاقة واليت
تعتمد  11يوما من اإلستهالك حتمية تدخل الدولة كشريك مع
العاملني يف قطاع ،من التوصيات..

نفتح اجملال ،وجا واحد العدد دايل الطلبات اآلن افتحنا اجملال،
اللي بغا يستثمر فقط غري يف االسترياد مع تقنني الشروط دايل
التوزيع ماشي فهاد االجتاه ولذلك املنظومة كلها اآلن بصدد

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضل السيد
النائب األصالة واملعاصرة.

املراجعة دايهلا ،مع تشجيع كل ما يتعلق ابلتخزين ،وهذا إن شاء
هللا غيكون واحد اإلجيابية ابلنسبة السوق املغريب وضمان أيضا
تزويد السوق املغريب ابملنتوجات الطاقية.

النائب السيد موالي هشام املهاجري:
ويف سؤال سابق طلقناه على السيد وزير الشغل واإلذماج املهين،
كنا طالبنا بتحسني ظروف عمال مناجم سكساوة إبقليم

السيد رئيس اجللسة:

شيشاوة ،اآلن كنتوصلو بوفاة  3دايل العمال يف هاذ املنجم "إان
هلل وأان إليه راجعون" وكنعاودو أنكدو ،ماشي األجر ،ماشي
نطالبو ابخلالص دايهلم ،كنطالبو بتحسني ظروف عمال املناجم،
وشكرا.

التعقيب السيد النائب ،تفضل.
النائب السيد ملود مهرية:
السيد الوزير احملرتم ،توصلنا بواحد اخلرب عاجل ،اهنيار غار أدى
إىل وفاة  3دايل األشخاص يف منجم يف شيشاوة ،من خالل
قراءة متأنية ملا جاء يف تقرير اجمللس األعلى للحساابت وخاصة
ما يتعلق ابملخزون االحتياطي للمواد البرتولية نسجل ما يلي :عدم

السيد رئيس اجللسة:
هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد الوزير.

مالءمة ومسايرة القوانني املنظمة للمخزون االحتياطي للمنتوجات
البرتولية املكررة مبا هو معمول به من قبيل العاملني يف امليدان
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السيد عزيز رابح وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

من اإلختالالت اليت متس دعامة أساسية من دعاماته ،وهي أتمني
ولوج املواطنني واملواطنات للماء والكهرابء والصرف الصحي،
هناك إخالل كبري مالحظ يف جمموعة من املناطق إللتزام املكتب
الوطين للكهرابء أسوق مثاال على ذلك املناطق الصحراوية
احلدودية ،منطقة إقليم أسا الزاك ،حيث احلرارة كتوصل يف الصيف

كتفهم أنه يكونو قتلى يف واحد املنجم عمال ابملناسبة ماشي
عمال رمسيني ،أان جاين التقرير هذا  les clandestinsغري
ابش نتفامهو ،كتعرفوا يف القطاع دايل املعادن كاين واحد العدد
دايل األنشطة اللي هي غري قانونية ،واآلن ،هللا جيازيكم خبري ،أان
عندي التقرير اللي وصلين انت عندك التقرير ،فاللي كاين هو أنه

 11درجة ،وانقطاع متكرر للماء والكهرابء ،لكم أن تتخيلو كيف
ميكن أن يكون العيش يف مثل هذه املناطق ،وشكرا السيد الوزير.

وجدان قانون  Statutدايل اللي كيخدموا يف املعادن ،هذا
القانون جاهز غادي جيي للربملان املوقر ،دايل محاية العامل ودايل
الشروط دايل العمل يف املعادن ،هاد الشي من اإلجراءات
التشريعية اللي اآلن ،احلمد هلل ،ويف املعادن اللي اآلن ،إن شاء

السيد رئيس اجللسة:
جواب السيد الوزير.
السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

هللا ،غادي جنيبوها للربملان ،ونتمناو نعجلوا هبا ،ابش يشتغلوا
اإلخوان دايلنا واألخوات دايلنا يف ظروف حسنة يف املعادن.

السيد النائب احملرتم على طرح هاذ السؤال يف ما يتعلق ابملكتب
الوطين للكهرابء ،على أية حال لإلشارة حنن جممعون على أن أي
مواطن تويف حىت يف ظروف غري عادية فهو مواطن يهمنا أمره،
هاذ الشي ال خنتلف حوله ،ما ميكنشاي نتزايدو عليه فقط أان
أعطيت هاذ التدقيق ابش نعرفو أبن هاذ الشي كيتطرح لينا حىت

فيما يتعلق ابلتخزين نعاود نذكر ببعض األمور:
أوال -كان التخزين ذايت ،مبعىن الشركة اللي غتستورد وكتوزع
كتقول هلا خص دير التخزين الذايت ،شرط هاذ الشرط غنحيدوه،
غيمكن ي ّدار ما يسمى ابلتخزين املشرتك ،ماشي ضروري كل
شركة تدير ختزين ذايت ،ميكن يتشاركوا  4وال  3وال  1ميكن
ينجحوا..

يف املعادن يف الشرق ،واحد العدد داملعادن abandonnée
كيوقع لينا فيها مثل هاذ اإلشكاالت ،واآلن مع السادة العمال
والوالة نشتغل على هاذ املوضوع.

السيد رئيس اجللسة:

فيما يتعلق ابملكتب الوطين ،يف احلقيقة أان طلبت منكم إيال كان
ممكن جييو للجنة ،ألنه سأعرض عليكم واحد املشروع ضخم

شكرا ،رحم هللا أموات املسلمني ،ومنر إىل السؤال املوايل للسيدات
والسادة النواب فريق العدالة والتنمية.

قامت به احلكومة السابقة ،مهم سرتاتيجي دايل واحد املكتب
الذي أنقذ ابش نكونو صرحاء ،جيب أن نعرتف لكل من قام
ابلدور ،الذي أنقذ من وضعية توقفت معها اإلستثمارات ،وكدان
أن نتوقف عن إنتاج منتوج أساسي اللي هو الكهرابء واملاء ،ولكن

النائب السيد احلسني حري :
السيد الوزير احملرتم ،برانمج أو عقد الربانمج الرامي إىل إنقاذ
املكتب الوطين للماء والكهرابء ،السيد الوزير ،كان قرارا شجاعا
حمسواب حلكومة األستاذ عبد اإلله بنكريان ،اليوم وحنن نسائلكم
عن تقييم تنفيذ حصيلة هذا الربانمج نثري انتباهكم إىل جمموعة

احلمد هلل استطعنا نديرو هاذ الشي ،وحققنا نتائج مالية مهمة،
لكن تبني يف ما بعد ،على أنه حنتاج إىل مرحلة اثنية واللي هو
اآلن مع السيد رئيس احلكومة نشتغل على عقد برانمج جديد،
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السيد رئيس اجللسة:

ابش ميكنا نطورو األداء دايل املكتب الوطين يف املستقبل ،وإيال
كان الوقت نشرحو أشنا هي أهم اجملاالت دايل التطوير ابلنسبة
للمستقبل.

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف؟ السيد النائب
احملرتم األصالة واملعاصرة.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عبد اللطيف وهيب:

تعقيب السيدة النائبة.

هو هذاك ،ال ال ما كاينش ذاك الشي ،هذاك ملف غادي
نطويوه ،على كل ال أان غري عندي إشكال كنقولو كاين واحد

النائبة السيدة عزوها العراك:

الربانمج ،وكاين واحد املبالغ توضعات والسيدة النائبة أعطت
أرقام ،وهناك غضب ملكي على املدير العام ،كاين شي خلل،
إما هاذ املدير العام ما دارش شغلو ،إما التقييم ما صحيحش،

السيد الوزير ،الكل يتذكر الوضعية احلرجة اليت عرفها املكتب
الوطين للماء والكهرابء سنة  7197بسبب سلبية املؤشرات املالية
اليت كادت أن جتعل هذا املكتب يف وضعية حرجة جدا ،ابملقابل
نتذكر مجيعا تدخل احلكومة والدولة من أجل إنقاذ هذا املكتب،
الدولة السيد الوزير عززت األصول الذاتية للمكتب مببلغ يقارب

وإال ما غيكون الغضب امللكي مؤسس على أن الربانمج املتفق
عليه ما تنفذش ،واش درتو تقييم هلاذ املؤسسة؟ واش شفتوها تلتزم
ابإللتزامات اللي فيها؟ كنت تكلمت على الدائرة دايل األسبوع
اللي فات وخلصت أبنه الواد احلار خلصناه هذة عشر سنني وحلد
اآلن ما درهوش..

 7,7مليار دايل الدرهم ،الدولة كذلك قدمت اعتمادات مالية
مهمة لفائدة املكتب  9,0كدعم جزايف عن الفيول ،الدولة كذلك
واصلت دعمها ملشاريع اإلستفادة من خدمات قطاع الكهرابء
واملاء والتطهري الصحي من أجل أن يستفيد العامل القروي ،وأن

السيد رئيس اجللسة:

تصل نسبة اإلستفادة  ،%11على أن تستفيد 311.111
أسرة ،كذلك الدولة أكدت من خالل نفس العقد الربانمج على
مراجعة تعريف املاء والكهرابء دون املساس ابألشطر اإلجتماعية،

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد
الوزير.
السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

السؤال املطروح السيد الوزير ،ما هو أثر هذا الدعم على
الكيلواط؟ اليوم السيد الوزير ،االحتجاجات متواصلة بسبب
ارتفاع كلفة املاء والكهرابء ،العدادات املشرتكة غري مفعلة ،من
جهة أخرى السيد الوزير ،هل استعادت فعال هذه املؤسسة

أوال أان أعتذر ،ربط موضوع اإلعفاء ابملكتب الوطين ما عندو
عالقة ،ال السادة حنا راه مع الرأي العام ،راه الناس عارفني
الوقائع ،كنقولوا احلقائق هداك مرتبط مبجال حمدد امسه احلسيمة،
وإال إيال كان اإلعفاء منذ التقرير ال ابش القضية تكون واضحة
ابش ما جنمعوش شي مع الشي حنا مسؤولني ،كنمثلوا وكتمثلوا

عافيتها املالية؟ التقرير دايل  7191السيد الوزير ،هناك نقص
un déficitدايل  -2,44مليار دايل الدرهم ،اليوم السيد
الوزير احلكومة مطالبة ابالنكباب..

األمة حنا جهاز تنفيذي ،ملا دار تقرير ،السيد رئيس احلكومة،
ترأس جلنة القيادة دايل عقد الربانمج وتبني يف واحد جمموعة
اجملاالت كاين تقدم ،واحد جمموعة اجملاالت ما كاينش تقدم،

37

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر 7102
-

تقدموهنا هلاذ الفئة من الفالحني خلفض تكلفة اإلنتاج وتشجيعهم
على اعتماد الطاقات النظيفة؟ وشكرا السيد الوزير.

واجملاالت اللي فيها تقدم تبني أن الدولة سامهت واملكتب قام
أيضا بعمل جبار يف هاذ اجملال ،واجملال اللي فيها تقدم أيضا شفنا
شنو هي األسباب اللي غتكون هي جزء من عقد الربانمج
اجلديد ،على سبيل املثال كانت هناك ضمن الشروط مراجعة
بعض األمثنة تتعلق ابملاء مل تقم مراجعتها ألن احلكومة قدرت على

السيد رئيس اجللسة:
جواب السيد الوزير.
السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

أنه ماكاين الشروط إيال بغيتوا تقولوا ابش ميكن لينا نراجعوا
املنظومة دايل املاء نظرا اإلشكاالت املطروحة ابملاء ،كوهنا مل تراجع
هاذ األمثنة دايل املاء كان عندو واحد التأثري مايل معني ،قلنا

كنتمى يسعفين الوقت ،السيدة النائبة احملرتمة ،كنشكرك على
طرح هاذ السؤال سبق أن طرح هنا وطرح ،ولكن الوقت ال
يسمح ،ولكن إبجياز ما عندانش حل إال الطاقات البديلة ،بالدان

انخذوه بعني االعتبار يف املستقبل ماشي ابش نراجعوا غنحافظوا
القدرة الشرائية ولكن غنلقاوا احلل ابلنسبة للمكتب الوطين ،مث
كانت القضية دايل أننا جنمعوا الكهرابء مع املاء اتضح فيما بعد
على أنه بدل من  la fusionدايل الدمج البد نفكروا يف la

ما عندهاش حل إال النجاعة الطاقية ،بالدان ما عندهناش احلل
إال متشي عند الفالحة ومتشي عند الفالحة ومتشي عند النقل
وعند الصناعة وعند البناايت ابش نبذلوا الطريقة الستهالك الطاقة

synergieمبعىن أننا عندان الكهرابء ألن عندو واحد املنطق
واملاء عندو واحد املنطق ،كيفاش حنافظوا على املؤسسة مع احلفاظ
على  7دايل األنشطة بواحد الطريقة اللي فيها نوع من
االنسجام؟ مث هناك..

بطاقات جديدة ،انتما عارفني األرقام الوقت ما كيسمحش ابش
نقول لكم ،حنا كنستهلكوا  6 ،%14مليار دايل الدوفيز اللي
كنخلصوها ،إشكاالت كثرية .أضف إىل ذلك أان كنت هاذ
الشي غنتعاونوا فيه ما غيكونش فيه أغلبية ومعارضة وماغيكونش

السيد رئيس اجللسة:

فيه جهة وجهات أخرى ،كنخلصوا السنة املاضية  2د املليار دايل
الدرهم دايل غاز البوطان ،هاذ العام ميكن غنوصلوا ل  91د
املليار دايل الدرهم دايل  la subventionيعين واحد الرقم

شكرا السيد الوزير ،منر إىل السؤال األخري يف القطاع للسيدات
والسادة النواب من فريق العدالة والتنمية ،تفضلي السيدة النائبة.

 9111مليار سنتيم ،مبعىن بغينا املواطن اللي هو ضعيف اللي
ابغي ابش يطيب هبا ويسخن هبا متشي لو ،والفالح بغينا نعاونوه
ابش ميشي للطاقات البديلة ،اليوم الربانمج اتفقنا عليه مع وزارة
الفالحة آخر اجتماع مع وزارة املالية  7190غنبداوا عملية

النائبة السيدة نزهة اليزيدي:
يشكل غالء فاتورة السقي ،السيد الوزير ،لدى الفالحني الصغار
عائقا حقيقيا لتنمية فالحية فعالة ومستدامة يف العديد من مناطق
املغرب كالرحامنة ،وكجهة درعة اتفياللت ،و بين مالل خنيفرة،
وغريها من املناطق اللي كتعرف تكلفة اإلنتاج فيه واحد االرتفاع
كبري لدرجة أصبح األمر فيها ضرورية للتفكري يف تبين األلواح

اإلجناز غيكون دعم دايل الفالح ،ميكن لنا ندخلوها يف
 PackEdgeاملنظومة كاملة دايل دعم الفالح الصغري وحىت
الفالح الكبري ألن حىت هو كيستهلك كثري أيضا الطاقة ابش ميكن

الشمسية كتقنية لضخ املياه ،وابلتايل ،السيد الوزير ،نسائلكم عن
املنظور االسرتاتيجي لتبين هاذ التقنية ،وكذلك العروض اليت

لنا إن شاء هللا انعوضوها ابلطاقات البديلة وهادي فيها فائدة
الفالح ،وفائدة البالد وفائدة اإلنتاج.

38

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر 7102
-

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

تعقيب السيدة النائبة ،تفضل السيد النائب.

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير
تفضل.

النائب السيد نور الدين قشبيل:

السيد عزيز رابح ،وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة:

شكرا السيد الرئيس،

....اللي جا هبا السيد النائب احملرتم من الفريق احملرتم ،مقرتحات
كما قلنا مأخودة بعني اإلعتبار ،جتي املناسبة يف اللجنة املوقرة

السيد الوزير احملرتم ،أمثن اجملهودات اليت تبذهلا وزارتكم يف جمال
الطاقة الذي عرف تطورا كبريا من خالل املشاريع الكربى كنور
 9،7،4و ،3لكن السيد الوزير نرى أن اهتمام وزارتكم بفئة

أنين نعرض عليكم املشروع الذي قدم يف احلكومة دايل النجاعة
الطاقية ،واللي ننتظر ،إن شاء هللا ،أن يصادق عليه اجمللس
الوزاري ،ولكن على أية حال الربانمج متكامل يف كافة القطاعات

الفالحني الصغار تبقى ضعيفة ابلرغم من أن هاته الفئة تشكل
نسبة مهمة يف اجملال الفالحي الوطين .إن املغرب يتوفر على موارد
طبيعية هامة ال سيما الطاقة الشمسية اليت ميكن أن توفرها أشعة
الشمس حبجم  4آالف ساعة سنواي أي ما يعادل  1كيلواط يف

مبا فيه الفالحة جاهز ،العقد الربانمج مع الوكالة الوطنية للنجاعة
الطاقية أنه جاهز ،االتفاق مع وزارة الفالحة اتفقنا ابش نبداو
عملية اإلجناز انطالقا من التجربة اللي كانت بدات يف ،7194
ما تنساوش راه بدات واحد التجربة اعطات بعض النتائج ،شناهي

الساعة إال أن ضعف برانمج دعم الفالحني الصغار لتمكينهم من
الطاقة الشمسية ال يرقى إىل مستوى املطلوب.

بعض األمور  l'ajjustemntبعض األمور اللي خصنا ،األمر
األول هو ،خاصة الفالح الصغري اللي تكلمتو عليه ،صعيب كل
فالح يدير ألواح مشسية لكل واحد هكتار وال واحد ،فالفكرة هو
كيفاش كيفما دران على مستوى التجهيزات املائية ،نديرو ما

السيد الوزير ،ال خيفى عليكم أن القطاع الفالحي ببالدان يعترب
قطاعا حيواي هاما يستهلك أكثر من  %94من الناتج الوطين
للطاقة تستعمل أساسا يف الضخ والري وهذا يثقل كاهل الدولة.
السيد الوزير احملرتم ،بصفيت واحدا من نواب األمة وحامال هلمومها
ال سيما الفالحني الصغار منهم وكمثال إقليم اتوانت دائرة القرية

يسمى ابأللواح املشرتكة ،فحنا بغينا نشتغلو يف اإلجتاه ابش تكون
الكلفة أقل ،مث أيضا تكون الفائدة كاينة ،املسألة الثانية هي قضية
املاء...

غفساي ومن هاته القبة الربملانية احملرتمة أؤكد لكم أنه أصبح من
الضروري وضع برانمج متكامل ودائم لدعم الفالحني الصغار من
أجل استفادهتم من الطاقة الشمسية وذلك بتوفري غالف مايل
هام ميكن من احلصول على األلواح الشمسية املولدة للطاقة ،إىل

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد الوزير ،ونشكركم على مسامهتك يف هذه اجللسة،
ومنر إىل قطاع الشباب والرايضة ،مرحبا السيد الوزير ،نبتدىء

جانب هذا السيد الوزير فإن الطاقة الشمسية تساهم بفعالية يف
احلفاظ على البيئة ال سيما وأن املغرب أصبحت له مكان راقية
يف العامل يف هذا اجملال ،ومن جهة أخرى يف الطاقة...

بسؤال أول للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة،
تفضلي السيدة النائبة.
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النائبة السيدة حياة بوفراشن:

اإلحصائيات وكل التشخيصات موجودة ومن طرف مؤسسات
متعددة ،نتمىن أن هاذ السياسة املندجمة للشباب يكون عندها
مصداقية ،ألن هذا الرتدد للوزارة وهاذ مشكل التواصل املنغلق
والعشوائي داخل القطاع هو الذي جيعل هذا ،يعين ،هاذ الشباب
يعتقد أننا نشتغل به وليس معه وكذلك نشتغل بدونه وهو بعتقد

شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير ،نسائلكم عن اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب و عن
مصريها؟
السيد رئيس اجللسة:

أن وزارة الشباب ضده ،فنتمىن أن على األقل فهاد املدة هاذي
خيرج للوجود واحد 5 ،3دايل التدابري
يقدر السيد الوزير أنه ّ
حقيقية ،وخيراج البطاقة دايل الشباب اللي فيها إدماج.

اجلواب السيد الوزير.
السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد الرئيس،

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف ،رد السيد الوزير
تفضل.

السيدة النائبة احملرتمة ،اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب مل تعتمد يف
اجمللس الوزاري ،فهي ال أثر هلا ،وجاء اخلطاب امللكي يف افتتاح
الدورة التشريعية وطلب إبعداد أو بلورة سياسة مندجمة للشباب
عوض اإلسرتاتيجية ،وحنن نشتغل على ذلك ،شكرا.

السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:
شكرا السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

السيدة النائبة احملرتمة ،حنن ال ننطلق من الفراغ ،هناك تراكم،
العمل اللي قامت به الوزارة على مدى سنني إلعداد اإلسرتاتيجية
عمل جد مهم جدا ،سيدمج يف السياسة والسياسة أكرب من
اإلسرتاتيجية حسب منطوق الفصل  31من الدستور ،شكرا.

التعقيب السيدة النائبة.
النائبة السيدة حياة بوفراشن:
شكرا السيد الوزير ،على األقل على هاذ الصراحة دايلكم اللي
كنحييها ،بطبيعة احلال اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب ،يعين،
خذات واحد الوقت كبري من  7111وتداولوا عليها  3دايل
الوزراء وصلت  7193صودق عليها يف جملس حكومي وخرج

السيد رئيس اجللسة:
منر إىل السؤال املوايل للسيدات والسادة النواب من الفريق احلركي،
تفضل صاحب السؤال.
النائبة السيدة ليلى أحكيم:

تصريح رمسي حوهلا ،وفيها جمموعة دايل التدابري ،واليوم بطبيعة
احلال كان فيها استشارات قطاعية وحول الشباب  72شاب إىل
آخره على مستوى الوطين.

إذن السيد الوزير ،يف إطار السياسة اللي هضرتو عليها داب املندجمة
للشباب ،اهلادفة إىل تقوية وحتسني اخلدمات العمومية لفائدة هذه

اليوم يف اللجنة السيد الوزير كيجي وكيجيب أخبار أخرى هو أنه
كيجيب أرضية جديدة لسياسة مندجمة للشباب ،نتمىن تكون

الفئة ،نسائلكم السيد الوزير عن الربامج احلكومية الرامية إىل الرفع
من قدرات الشباب إن على مستوى أتهيل دور الشباب ،وهتيئة

هاد ،بطبيعة احلال األرضية ما فيهاش شي حاجة جديدة ألن كل
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والدريوش ،إقليم الناظور السيد الوزير كيف كتعرفو هو ابب

مراكز التخييم واالستقبال أو مواكبة هذه الفئة على مستوى
التأهيل الثقايف واملعريف؟

أورواب ،ودشن فيه عاهل البالد جمموعة من املشاريع التنموية
واإلقتصادية ،كان من املفروض أن تواكب مبشاريع ثقافية ،رايضية
وشبابية ،يكفيك القول السيد الوزير وكيف كتعرف مزاين أن إقليم
الناظور ما فيهش دار الشباب ،إقليم الناظور ما فيهش مركب

السيد رئيس اجللسة:
جواب السيد الوزير.
السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:

رايضي ،إقليم الناظور ما فيهش قاعة مغطاة مبواصفات عصرية،
يكفيك أن جمموعة من الفرق اللي كتلعب يف القسم الوطين األول
كالريكيب يلعب يف الوحلة السيد الوزير ،إذن نطلب منكم السيد

شكرا السيد الرئيس،
السيدة النائبة احملرتمة 4 ،دايل املرافق اللي ذكرتيهم اللي كدبرهم
وزارة الشباب والرايضة ،أوال دور الشباب فعال دور الشباب هناك
واحد الربانمج جديد اللي احنا كنشتغلو عليه اللي يهدف إىل

الوزير التدخل العاجل إلنقاذ ما ميكن إنقاذه يف إقليمي الناضور
والدريوش ،ويف األخري السيد الوزير جيب اعتماد البعد اجلهوي
أثناء تفعيل مضامني اجمللس اإلستشاري للشباب والعمل اجلمعوي
كآلية للتعاطي مع قضااي الشباب يف شىت اآلليات ،شكرا.

أتهيل البنية التحتية أوال ،مث اثنيا املضمون الذي سيقدم هلاذ
الشباب واللي غادي يكون نتيجة دايل السياسة املندجمة اللي
غادية خترج حليز الوجود ،مراكز االستقبال كان وقعات فيها واحد
اهلجرة نظرا لداك  segmaاللي كانت تعمالت ،داب ابتداء من

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير.

السنة املقبلةsegma ،غادية تزول ،التأهيل حاضر ،وغادي
نفتحوهم أمام هاذ الشباب ،يف ما يتعلق ابملخيمات راه أنتم على
إطالع أنه الوزارة طلقات برانمج دايل البناء واحد  71خميم مببلغ
مايل قدره مليار درهم ،شكرا.

السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:
شكرا السيد الرئيس،
فعال أان كنتفق مع السيدة النائبة على أساس أنه اخلصاص كبري
جدا ،وما كاينش هناك توزيع عادل للبنيات الرايضية
والسوسيوتربوية على املستوى الوطين ،هلذا السبب احنا طلقنا
برانمج دايل بناء  011ملعب القرب لتغطية احلاجيات على

السيد رئيس اجللسة:
تعقيب السيدة النائبة.
النائبة السيدة ليلى أحكيم:

مستوى العامل القروي ،يف ما يتعلق بدور الشباب ،السيدة النائبة،
دار الشباب الوحيدة املوجودة يف مدينة الناظور مغلقة منذ
 ،7119و بنفسي كنطرح سؤال من  7119حىت ل ،7192

شكرا السيد الوزير على اجلواب دايلكم ،ال أبس أن نذكر أن
اخلطاب امللكي األخري أكد على ضرورة أتهيل الشباب وإدماجه
يف احلياة العامة ،ولكن السيد الوزير آنخذكم ونسجل على

 96سنة وهي مغلقة ،هذا أمر ال يتقبله العقل ،هلذا السبب أان
غادي نطلقو كيما قلت سابقا سنة  7192كانت خمصصة
للمخيمات ومالعب القرب 7190 ،لدور الشباب والقاعات
املغطاة ،راه كتجي غري املوت دقة واحدة واإلمكانيات متوفرة

وزارتكم عدم احرتام مبدأ اجلهوية والعدالة اجملالية ،فمجموعة من
األقاليم واجلهات البعيدة عن املركز تعاين من خصاص مهول يف
البنية الشبابية ،وأخص ابلذكر السيد الوزير إقليمي الناظور
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بشكل عام اليت ال تستجيب إىل املواصفات الضرورية لتجلب

والطاقة التقنية دايل الوزارة ما ميكن ليهاش متشي أكثر من هاذ
مسيتو ،اخلصاص كبري حناولو نداركوه مجيع إن شاء هللا.

الشاب ،كذلك إشكالية اخلدمات ما بعد البناء أنه خصنا األطر
وخصنا التدبري وخصنا األنشطة ،ابش ميكن لنا دوك الشباب
نقدموا هلم هذا ،عاد كنزيدوا املضمون اللي تكلمات عليه السيدة
النائبة يف ما يتعلق ابإلسرتاتيجية أو ابلسياسة املندجمة ملا خترج

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،السؤال األخري يف القطاع ،السيدات السادة النواب من
فريق األصالة املعاصرة تفضل السيد النائب.

ابش ميكن لينا نفعلوهمsinon ،راحنا كندوروا يف واحد الدوامة
وكنديروا التقليد وكنديروا إعادة إنتاج قضااي اليت مر عليها الزمن
ال تواكب ،دار شباب اليوم ما فيهاش الويفي ،هاذ الشي أمر غري

النائب السيد سليمان حولي :
بسم هللا الرمحن الرحيم.

مقبول ،فهاذ الشي كله كنجهزوه إن شاء هللا ابش نعطيوا صورة
جديدة لدور الشباب ومجيع البنيات دايل الوزارة ،شكرا.

السيد الرئيس،
السيد الوزير ،ال خيفى عليكم الدور الرتبوي اإلجتماعي الذي
تلعبه دور الشباب سواءا على املستوى الرتبوي والرايضي يف تنشئة
أجيال املستقبل ،غري أن ما يالحظ يف السنني األخرية هو عدم

السيد رئيس اجللسة:
تعقيب السيد النائب.
النائب السيد سليمان حولي :

العناية هبا حىت أصبح بعضها أماكن مهجورة كحالة دار الشباب
يف الناظور ،بناء عليه نسائلكم حول ما تنوون اختاذه من إجراءات
للنهوض هبذه الدور؟ وشكرا.

السيد الوزير ،حقيقة ما خلييت لنا ما نقولوا ،مبا أنك أنت كتعتارف
أبن هاذ الشي كاين راه صراحة راه هذه مهزلة وكتعرتف أبن من

السيد رئيس اجللسة:

 7119ل  7196إىل حد اآلن العقار كاين راه حشومة الصباغة
على برا والداخل قرار هذه كارثة ما عندان ال أطر رايضية أان راه
حافظهم ابلسميات ،هنار اللي مشى السي عسو والسي عبد

اجلواب السيد الوزير.
السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:

القادر والسي محا والسي عبد القادر والسي العريب ما عندانش
أطر ،هذا كنهضر على الشعبة دايل الرايضة ،أما الشعبة دايل
الشباب السيد الوزير راها كارثة ما عندان حىت شي حاجة ،على
األقل صاوبوا لنا هاد دار دايل الشباب فني غيمشيوا الناس يديروا

شكرا السيد الرئيس،
إذن كنطلق من اجلواب السابق و كنكمل ،اليوم كنبنيوا دار
الشباب يف مدينة الرابط ،منوذج اللي غادي نديروا فيه واحد
اجملموعة دايل األنشطة ال من حيث البناية اليت ستستقبلها هذه
األنشطة وال الربامج يف حد ذاهتا ،التجربة اللي غادي تنطالق

الرتفيه ،يديروا املسرح يديروا الندوات ،راه ما كاين ال خدمة ال
حىت شي حاجة ،بعدا على األقل يلقاوا فني غيبقاوا فني غيمشيوا،
السيد الوزير ،احنا مستعدين كجماعة دايل الناظور ابش نعقدوا

وغادي تعمم السنة املقبلة إن شاء هللا ،حبيث أن امليزانية دالوزارة
كل سنة غادي خنصصوها ل 7دايل املرافق ابألنشطة دايهلا،
اإلشكالية ماشي غري يف دور الشباب وال يف بنيات اإلستقبال

معكم اتفاقية شراكة و ال اللقاء اللي درت مع السيد وزير اجلهة
من أجل ابش حناولوا إن شاء هللا..
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السيد رئيس اجللسة:

على أساس أنه مجيع اجلماعات اليت سامهت يف الصندوق دايل
التنمية الرايضية أهنا تتنفذ ،كانت عندها األولوية األسبقية ،هذا
هو اللي خلق واحد النوع من يعين واحد النوع من عدم الفهم ما
يقع ،سبقنا الناس اللي خلصو ،كاين اللي خلص يف ،7191
 7194 ،7193وما مشاش يتصاوبو ليه املشاريع ،ومشاو لعند

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ السيدة النائبة الفريق احلركي؟
تفضل.
النائبة السيدة حكيمة بل قساوي:
شكرا السيد الرئيس،

املندوبني اإلقليميني ،لكن كنتفاجأ يف آخر السنة املندوبية
اإلقليمية ما قدروش ينفذو ورجعو للوزارة  411مليون درهم،
شكرا.

السيد الوزير ،عندي  7مالحظات وهو ابلنسبة ملالعب القرب
يف األقاليم العدد حمدود ،فكل إقليم كاين جمموعة من اجلماعات،

السيد رئيس اجللسة:

فكيفاش كيمكن لكم أنكم غادي دبروا هاذ األمر هذا ،ابلنسبة
أان يف منظوري ابش نتسناوان نديروا واحد ملعب القرب اللي هو
L'Enormeدايلو اللي انتما ضابطني  L'Enormeاللي
كيتقام ب  911مليون درهم وال هذا ،إذن ما ميكنش ،أان يف

شكرا ،ونشكرك السيد الوزير على مسامهتك ومنر إىل القطاع
املوايل ،قطاع التجارة اخلارجية بسؤال للسيدات والسادة النواب
من التقدم واالشرتاكية ،اجملموعة النيابية ،تفضل السيد النائب.

رأيي عالش ابلنسبة ابش ميكن لنا نوفروا مالعب القرب يف
اجلماعات وهو أن نديروا مالعب اللي هي مالعب بسيطة ماشي
gazon artificielleابش ألن هاد الشي كيحد لنا من

النائب السيد أمحد الغزوي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.

اإلمكانيات ابش نقربوا هاد مالعب القرب ابلنسبة للعامل القروي
خاصة الدواوير ،النقطة الثانية وهي ابلنسبة حلد بوحسيسن هاد
كاين واحد ملعب القرب  9مليون درهم راه معلق ،اجلماعة
سامهت به ولكن..

السيد الرئيس،
سؤالنا يتعلق السيدة كاتبة الدولة ابتفاقيات التبادل احلر اليت كنا
نسعى من ورائها التأثري اإلجيايب على اقتصاد بلدان ،غري أن
املؤشرات املاكرو اقتصادية خاصة عجز امليزان التجاري تبيني

السيد رئيس اجللسة:

عكس ذلك ،وهي حالة غري صحية تفرض على احلكومة مراجعة
هاذ اإلتفاقيات؟ وشكرا.

شكرا السيدة النائبة ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ رد السيد
الوزير.

السيد رئيس اجللسة:

السيد راشيد الطاليب العلمي ،وزير الشباب والرايضة:

جواب السيدة الوزيرة.

شكرا السيد الرئيس،

السيدة ارقية الدرهم ،كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة

كنظن احنا ما خمتلفينش على مستوى الوضع ،وما خمتلفينش على
مستوى األهداف اللي بغينا نوصلو ليها ،وابلتايل سنة 7192
ايهلل نفذان الربانمج اللي كان موجود سابقا ،و 7192حرصنا

واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة

اخلارجية:

43

مداوالت جملس النواب – دورة أكتوبر 7102
-

النائب السيد عالل العمروي:

السيد النائب احملرتم ،خبصوص هاذ االتفاقيات للتبادل احلر
فكنعرفو كلنا أبهنا كتعزز احلضور دايل اململكة املغربية يف دول أو
يف اإلقتصاد الوطين ،وأيضا يف اإلقتصاد الدويل واملغرب عازم على
أن يكون عندان سياسة اإلنفتاح اإلقتصادي يف العامل.

الفاعلني االقتصاديني والصناعيني والتجار تيعانيو تيستاغتو
وتيسدو األبواب دايهلم نتيجة دايل تطبيق التبادل احلر مع تركيا،
واحنا عارفني هاذ املنتوجات دايل تركيا كتستفد من الدعم بطريقة
أو أبخرى من الدولة ،وما تنشوفوش حىت شي حاجة مواكبة شي
استثمارات يف املغرب وال شي حاجة أخرى.

السيد رئيس اجللسة:
تعقيب السيد النائب.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد أمحد الغزوي:
طرحنا هلذا السؤال السيدة كاتبة الدولة ينطلق من وعينا خبطورة

شكرا السيد النائب ،تعقيب إضايف العدالة والتنمية.

الوضع ،إذ ال ميكن أن يستمر احلال هكذا ،سنة  7196مثال
العجز املسجل يف املبادالت التجارية يف إطار اتفاقية التبادل احلر
كيمثل  %41من إمجايل عجز امليزان التجاري ،وهذا رقم خميف،

النائب السيد ادريس صقلي عدوي:
بسم هللا الرمحن الرحيم.
هو السيدة الوزيرة أكيد املغرب وقع اتفاقية التبادل احلر مع أكثر

هذا رقم تيناهز  21مليار دايل الدرهم ،تيفوق حتويالت مغاربة
العامل ،بطبيعة احلال كنقدرو اجملهود احلكومي اللي سبق توقيع هاذ
االتفاقيات ،ونتساءل هل كانت هناك دراسات جدوى قبل
التوقيع دايل هاذ اإلتفاقيات ،ولتصحيح الوضع نقرتح ما يلي:

من  11دولة ،ابلضبط  16دولة ،وهاذي واحد السوق دايل
مليار مستهلك ،دايل نصف الثروة العاملية ،دايل الثلث دايل
التجارة الدولية ،اليوم ال خيتلف اثنان حول أن هناك عجز بنيوي
وهيكلي يف هاذ اإلتفاقيات دايل التبادل احلر اللي تتجاوز اليوم
 711مليار درهم ،وهذا طبعا نسائل اليوم النموذج التنموي
املغريب يسائل مدى انسجتم مالءمة اإلسرتاتيجيات القطاعية مع
هاذ اتفاقيات التبادل احلر اليوم املطلوب السيدة الوزيرة بكل

أوال مراجعة مضامني هاذ اإلتفاقيات بشكل خيدم مصاحل التجارة
اخلارجية املغربية ،إعطاء األولوية للمناطق اليت يتوفر فيها املغرب
على مؤهالت تنافسية كمنطقة اجملموعة االقتصادية لدول غرب
إفريقيا ، cedeaoاثلثا كنطلبو منكم أتهيل املقاولة املغربية والرفع
من قدراهتا التنافسية عرب مواكبتها يف عملية التصدير وحتها على
اعتماد معايري اجلودة ،رابعا إجراء هو إقراء إجراء تيحمي املنتوج
املغريب من ظاهرة الدامبني اللي كتمارسها..

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا ،رد السيدة الوزيرة على التعقيبات.

شكراالسيد النائب احملرتم ،هل هناك تعقيب إضايف؟ الفريق
االستقاليل.

السيدة ارقية الدرهم ،كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة

صدق مراجعة هاذ اإلسرتاتيجيات القطاعية وتقييمها و كذلك
تقييم وتقومي وحتيني هاذ اتفاقيات التبادل احلر ،شكرا.

واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي املكلفة ابلتجارة
اخلارجية:
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شكرا السيد الرئيس،

من الصادرات واللي حنن عازمني يف هذه احلكومة على الرفع
بشكل أكرب اللي هو الرقم اللي عطيت  96.9فهاذ احلكومة
غادي يكون عندان رقم أكرب وخاصة أننا دخلنا على مشاريع يعين
تصديرية منها الصناعة ومنها مشاريع جديدة ويف قطاعات
متعددة اللي غتساهم يف الرفع من الصادرات ويف تقليص العجز
التجاري ،وشكرا.

إجابة على طرح األسئلة فأان كنشاطركم الرأي أبن اإلجراءات اللي
تكلمتوا عليها هي إجراءات فعال اللي كتاخذها الصناعة يعين
الوزارة يف إطار تقييم وتشجيع هاذ اتفاقيات التبادل أو ابش نعرفوا
أكثر ابتفاقية التبادل احلر ،فأان متافقة معك ولكن ذكريت رقم اللي
هو  21مليار دايل الدرهم اللي كيسبب بعجز امليزان التجاري

السيد رئيس اجللسة:

ولكن ماشي هو صحيح ،الرقم هو  711مليار دايل الدرهم اللي
كيسبب العجز يف امليزان التجاري ،باليت امسح يل داخلة فيه 16
مليار دايل الدرهم فقط اللي ذكرها السيد الوزير اللي هي من
املواد الطاقية اللي كيستهلكها املغرب ،فهذه هي أكثر املسائل

شكرا ونشكرك السيدة الوزيرة ،ومنر إىل قطاع السياحة بسؤال
للسيدات والسادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة تفضل السيد
النائب.

اللي كتسبب يف عجز امليزان التجاري ،فتقييمنا التفاقية التبادل
احلر ما داخالش فيه غري التبادل التجاري ابلعكس هذه
اإلتفاقيات داخلة يف تشجيع يف فتح أسواق جديدة للمغرب منهم

النائب السيد عزيز اللبار:
إذن السؤال حول نتائج الصندوق املغريب للتنمية السياحية مبيزانية
 7مليار أورو مبسامهة من WISSAL CAPITAL
والصناديق السيادية وغريها يف نطاق حتقيق رؤية  .7171فلهذا
السيدة الوزيرة ،فما هي النتائج اليت مت حتقيقها يف إطار هاذ
الصندوق والصناديق املسامهة واملشاركة؟ وشكرا.

كيما دكريت  CDEAOاللي غادي ندخلوا هلا اخنارطوا فيها
مستقبال ،ولكن أيضا هناك اتفاقية التبادل احلر اللي استافد منها
الدولة واستافدات منها ب  % 96.3من التبادل التجاري،
واألرقام ظاهرة يف املعدالت ،أيضا هناك أيضا الصادرات اللي
كتشجعها هاذ اتفاقيات التبادل احلر ،األسواق اجلديدة اللي
خوالهتا لنا يف الصناعة مثال يف قطاع السيارات  % 73.3من
الصادرات دايل السيارات اللي كتمشي لدول اللي منها اتفاقية

السيد رئيس اجللسة:
مرحبا السيدة الوزيرة ،اجلواب.
السيدة ملياء بوطالب ،كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل

التبادل احلر ،أيضا خصنا ما نساوش أبن هناك بعض الدول اللي
ما عندانش معها اتفاقية التبادل احلر ومع ذلك تسبب يف عجز
امليزان التجاري ومنها على سبيل املثال الصني  % 92راه مسببها
الصني ما مسببهاش دولة اللي عندان معها اتفاقيات التبادل

اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة

ابلسياحة:

شكرا السيد الرئيس،

التجاري ،أان متافق معك أبنه هناك جيب حتيني ودراسة هلاذ امسه
وهو ما تقوم به اآلن الوزارة وهو دراسة اتفاقية التبادل التجاري
اللي فيها اللي عليها يعين كان هلا اآلاثر اإلجيابية ابلنسبة للمغرب

تنشكرك السيد النائب احملرتم على هذا السؤال املهم ،ألنه ما

اللي انفتح على أسواق جديدة واللي سامهت يف يعين يف الرفع

ميكنش يكون إطالق دينامية اإلستثمار يف قطاع السياحة إيال ما

السيدات والسادة النواب احملرتمني،
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كانش دعم دايل الدولة ،وهلذا يف إطار رؤية  7171مت إمضاء

البنكية وهي ضمان القروض االستثمارية اخلاصة ابلصندوق

أتسيس هاذ صندوق التنمية السياحية اللي تكلمتيوا عليه برأس
املال دايل  91مليار دايل الدرهم اللي فيه  91مليار من الدولة
و 1مليار من صندوق احلسن الثاين ،وهاذ الصندوق عنده أمهية
كبرية يف القطاع ،لغاية اليوم مت صرف  9.0مليار درهم من 91

املركزي للضمان واليت هتدف إىل احلصول على القروض خللق
مشاريع سياحية أو توسعيها ،اثنيا :السيدة الوزيرة أين هو مشروع
novotel؟ كتعرفوا مشاكل..
السيد رئيس اجللسة:

مليار اللي كانت مرتقبة فهاذ الصندوق ،هاذ الصندوق إستثمر
يف حمطتني :حمطة تغازوت وحمطة السعيدية ويف وصال اللي مع
هاذ اإلستثمار مت جلب مستثمرين من اململكة العربية السعودية،

شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف؟ تفضلي السيدة
النائبة ،تعقيب إضايف من العدالة والتنمية.
النائبة السيدة أمساء الناصفي:

من قطر ،من الكويت ،من اإلمارات ،واللي استثمرو
يف وصال اللي تكلمتيو عليها ،اللي متشات لبورقراق واستثمرت
أيضا يف الدار البيضاء يف المارينا دايل الدار البيضاء ،اليوم هاذ
الصندوق هو غري امسه وعندو هياكل مستقلة عن الوزارة ،اليوم
ومت توسيع..

السالم عليكم،
السيدة كاتبة الدولة،
حقيقة يعين يف عالقة مع تطوير قطاع السياحة هناك يعين مشكل
خطري كيعانيو منو السياح وابقي املسافرين وهو ضياع األمتعة
دايهلم واألدهى من ذلك هو ضياع األمتعة وتيقولو.

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيدة الوزيرة ،تعقيب السيد النائب.

السيد رئيس اجللسة:

النائب السيد عزيز اللبار:

شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف آخر؟ السيدة الوزيرة يف ظرف
ثوان.

شكرا السيد الرئيس،
إذن يف نطاق احلكامة هل لكم السيدة الوزيرة مسؤولية مباشرة يف
هذا الصندوق؟ وابلتايل أين أنتم يف اإلجنازات اإلستثمارية اليت مل
تذكروهنا و مل تنتج حلد اآلن اليت كانت مربجمة وحلد اآلن مل خترج

السيدة ملياء بوطالب ،كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة

ابلسياحة:

للوجود منذ7191-7197؟ احنا السيدة الوزيرة ابش نسهلو
عليكم املأمورية وكيما تنقولو دائما يعين يف نطاق تشجيعكم
كوزيرة جديدة وعندكم غرية تنهنيوكم على التدخل دايلكم

أان متفقة مع هاذ الشي اللي قلتيو وخص دعم اإلستثمار وإن
شاء هللا غنخدموعليه حيث قطاع السياحة هو راه مت اإلعالن عنه
من احلكومة بن راه قطاع أولوي عندو األولوية وغاندين خندمو
على هاذ الشي ،وشكرا.

دايل  londerاللي كان ابللغة اإلجنليزية اللي كان هائل وتيهم
املغرب ،احنا عندان بعض اإلقرتاحات أوال خلق صندوق الضمان
املخصص لقطاع السياحة وذلك بضخ  311مليون درهم بني
 ،7171 -7196خلق آليات تسيري الولوج إىل التمويالت
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السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا على مسامهتك معنا ،ومنر إىل السؤال موجه للسيد الوزير
املكلف ابلعالقات مع الربملان من طرف السيدات والسادة النواب
فريق األصالة واملعاصرة ،تفضل السيد النائب.

التعقيب السيد النائب.
النائب السيد عادل بيطار:
شكرا السيد الوزير ،كما تعرفون السيد الوزير احملرتم هاذ
املوضوع الصفقات العمومية يكتسي أمهية ابلغة نظرا هلذا لدوره
يف الرفع من وثرية النمو اإلقتصادي اإلجتماعي ببالدان واملايل،

النائب السيد عادل بيطار:
شكرا السيد الرئيس،

وراه يالحظ أنه ابلرغم من اجملهودات اليت قامت هبا احلكومة
السابقة يف إخراج مراسيم لتنظيم هاذ الصفقات العمومية إىل أنه
ما زال يالحظ على أن التدبري تنقصه احلكامة والشفافية يف تدبري

السادة الوزراء،
السيدتني الوزيرتني،

الصفقات العمومية ،ويالحظ على أنه يتم تغليب كافة املقاوالت
الصغرى واملتوسطة ،عفو الكربى على حساب املقاوالت الصغرى
واملتوسطة رغم أنه القانون ينص على أنه  %71من الصفقات
جيب أن تكون من صاحل فئات املقاوالت الصغرى املتوسطة،

نسائل السيد الوزير املنتدب عن مآل شكاايت املتنافسني يف إطار
الصفقات العمومية الذين يدعون وحيتجون على إقصاء عروضهم
وكيفية تعامل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية معها؟
السيد رئيس اجللسة:

كذلك على املستوى دفاتر التحمالت اليت مت توقيعها بني
املقاوالت واملؤسسات العمومية يالحظ على أنه من انحية ،يعين،
الشروط التقنية واإلدارية يتم تغليب دائما كفة الشركات الكربى،
كذلك نالحظ على أنه يف العديد من احلاالت واللي البعض منها

تفضل السيد الوزير.
السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة
املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين:

معروض على القضاء ،يالحظ أن هناك وجود حاالت رشوة
وحاالت ابتزاز ابلنسبة للمتنافسني على الصفقات العمومية...

بسم هللا الرمحن الرحيم.
الناحية الرقمية هذه السنة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية عند
األمانة العامة للحكومة توصلت ب 06شكاية ،املآل 16

السيد رئيس اجللسة:
شكرا السيد النائب ،هل هناك تعقيب إضايف؟ رد السيد الوزير،
تفضل.

قطاعات وزارية 96 ،مجاعات ترابية 93 ،مؤسسات عمومية ،مت
توجيه طلبات توضيح للقطاعات واملؤسسات املعنية كيمكن
تكون شكاايت متعددة لنفس القطاع 16 ،عدد األجوبة ،44
النتيجة مت إلغاء مسطرة املنافسة تبعا لذلك يف  3دايل احلاالت،

السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين:

مت عدم قبول الشكاايت يف  3حاالت لعدم رتكازها على أسس
قانونية واحلاالت األخرى راه كتاخذ املسار دايهلا ،وشكرا.

أوال -كما تفضلتم السيد النائب كانت هنالك جمهودات وهذا
فيه تراكم ،ألن مرسوم  71مارس  7194وضع إطار كيضمن
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الولوج ،املساواة والشفافية احلق يف التقدم بشكاية ،حقيقة أول

أشري إىل أن سؤالكم كما ورد علي مكتواب يتعلق ابلتظاهر السلمي

إشكالية كاينة وهو عدد الشكاايت اللي حمدودة ،تصور معااي
دااب اآلن السنة املقبلة  911مليار درهم دايل االستثمار العمومي
السنة اللي قبل حوايل  ،901آالف الصفقات والعدد كما هو
مسجل  06شكاية ،هذا يف حد ذاتو إشكالية ،اللجوء دايل
الناس؛

يف الشارع العام لذلك أرى أنه من املالئم أن أجيب يف إطار
السؤال ،وحيث إن السؤال كذلك فإنين أريد أن أوضح أن وزارة
الدولة املكلفة حبقوق اإلنسان ليست هلا اإلشراف املباشر على
القطاع املعين ،لذلك فجوابنا عن هذا السؤال سيتم بطريقة ،يعين،
معينة من خالل ثالث توضيحات؛

اثنيا -توفري األساس القانوين للشكاية...

التوضيح األول وهو أن حق التظاهر السلمي حق أساسي من
احلقوق املضمونة دستوراي واليت جيب على الدولة محايتها وضماهنا؛

السيد رئيس اجللسة:

التوضيح الثاين إن هذا احلق ينبغي أن ميارس يف إطار القانون
الذي يفرض التصريح بتنظيم أي مظاهرة يف الطريق العمومي
للسلطات املختصة ويف حالة عدم القيام بذلك فإن هذه
السلطات ميكن التدخل ملنع التظاهر يف الطريق العمومي طبقا
للقانون؛

شكرا السيد الوزير ،منر إىل قطاع حقوق اإلنسان ،مرحبا السيد
الوزير ،بسؤال للسيدات السادة النواب الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية.
النائب السيد عمر عباسي:
ابسم هلل الرمحن الرحيم.

التوضيح الثالث ،إن أي تدخل للسلطات العمومية لفض التظاهر

السيد وزير الدولة،

ينبغي أن تتم بثالث مبادئ ،وهي املشروعية والتناسبية واملسؤولية،
ابلنسبة للمبدأ األول فيعين أنه ينبغي أن يكون للتدخل األمين
مربرات قانونية كأن يكون التظاهر غري مصرح به أو خمال ابألمن
العمومي أو أنه مسلح مبدلول ما ورد يف تعريف..

السيد الرئيس،
خلدت بالدان على غرار الدول العاملية يوم العاملي حلقوق اإلنسان
قبل أايم وقبل أشهر يف احلقيقة خضعت بالدان إلستعراض دوري

السيد رئيس اجللسة:

شامل يف األسبوع املاضي أطلقتم اخلطة الوطنية للدميقراطية
وحقوق اإلنسان ،كل هذه األحداث جمتمعة تدفعنا يف الفريق
اإلستقاليل للوحدة والتعادلية إىل مساءلة احلكومة حول واقع
حقوق اإلنسان يف بالدان ،شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد الوزير ،تعقيب ،تفضل السيد النائب.
النائب السيد عمر عباسي:
السيد وزير الدولة صحيح أنه الصيغة املكتوبة للسؤال كانت
تتحدث على اإلحتجاجات السلمية وهو سؤال حسب التطور
الكرولوجني سابق على التوايل عدة أحداث وحيث أن املناسبة

السيد رئيس اجللسة:
جواب السيد الوزير.

شرط ال ميكن إال التأكيد رغم التوضيحات اليت قدمتم السيد وزير
الدولة على أنه أي مالحظ نسجل مع كامل األسف أنه يف عدة

السيد املصطفى الرميد ،وزير الدولة املكلفة حبقوق اإلنسان:
شكرا السيد النائب احملرتم ،األستاذ عباسي.
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السيد رئيس اجللسة:

حاالت يالحظ إستعمال مفرط للقوة العمومية يف فض العديد
من املظاهرات وعدم احرتام ما ينص عليه القانون يف عدة حاالت
أان ال أعمم ،هذا إىل جانب أنه هذه املناسبة نعتقد أبنه للتأكيد
على أنه اخلطة الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان تضمنت عدة
قضااي مهمة جدا ولكن يف الفريق اإلستقاليل نؤكد على أن مع

شكرا السيد النائب ،هل بقي هناك تعقيب إضايف؟ ال أظن ،هل
من رد السيد الوزير؟ تفضل.
السيد املصطفى الرميد ،وزير الدولة املكلفة حبقوق اإلنسان:
كان بودي أن أبني ما ينبغي احرتامه مبناسبة فض أي جتمهر
وحيث أن الوقت ال يسمح فإنين أقرتح مناقشة هذا املوضوع يف

إعتربته قضااي خالفية حسمه الدستور وحسمه إمجاع الشعب
املغريب حول عدة قضااي..

اللجنة ،أما ابلنسبة ملا تفضل به السيد النائب من فريق التجمع
الدستوري فإنين أشري إىل ما يلي:

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،هل هناك تعقيب إضايف؟ التجمع الدستوري تفضل ،واش
ابقي الوقت؟ يف ما تبقى من الوقت .تفضل.

أن اخلطة الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان اليتأعلن عنها واليت انقشناها يف جلنة العدل والتشريع هبذا اجمللس مع
النواب والسيدات النائبات والسادة النواب بينا إىل أي حد هتتم

النائب السيد عبد الودود خربوش:
السيد الوزير ،يعين يف إطار يعين حقوق اإلنسان حنن نعلم أن
بالدان حققت وهلل احلمد الكثري من املنجزات على مستوى
احلقوق ا لزرقاء أواجليل األول من احلقوق املدنية والسياسية
خاصة ،السيد الوزير ،يعين احنا كفريق من ضمن األغلبية وداعم

الدولة بكافة احلقوق منها املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية وأيضا البيئية ،وخبصوص ما هو اجتماعي خاصة
ابلنسبة للتعليم ،فأشري إىل أن هذه احلكومة وضعت من أولوايهتا
األساسية االهتمام ابلتعليم ،ولذلك الحظتم أنه ابلنسبة لقانون

للحكومة نريد منكم أيضا تطوير اآلداء احلكومي خاصة فيما
يتعلق ابجليل اجلديد ،احلقوق الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية،
وابلتايل منطوق الفصل  94من الدستور ال سيما احلق يف الرتبية

املالية الذي صادقتم عليه والذي يتعلق ب  7190جعلنا التعليم
على رأس األولوايت ،وكان هناك زايدة يف مستوى امليزانية ابلنسبة
هلذا القطاع  ،..% 1أكثر من  31ألف بني متعاقد معه وموظف
إىل غري ذلك من اإلجراءات ،شكرا.

والتشغيل نعتقد أن هاذ الفصل يستدعي منكم العمل خاصة على
مستوى يعين حتقيق الرتبية للجميع والشغل للجميع ،حنن نعلم
طبعا أن الولوج املباشر للوظيفة العمومية توقف منذ  7199ولكن
كم من املناصب والفرص أيضا واملساواة عفوا يعين تساوي الفرص

السيد رئيس اجللسة:
شكرا ،وهبذا نكون قد استوفينا طرح مجيع األسئلة ،هناك  4دايل
الطلبة دايل تناول الكلمة يف إطار املادة  ،917الكلمة األوىل
للسيد النائب احملرتم عدي بوعرفة تفضل.

بني اجلهات يف الولوج للمناصب أو يف الولوج الجتياز املبارايت
والولوج للوظيفة العمومية ال زال مل يتحقق نتحدث عن يعين عدم
مساواة بني اجلهات ،لذلك نريد منكم العمل على..

النائب السيد عدي بوعرفة:
أزول ،اتمنريت اتطاست ،أمسيغ شي كان اتروا ن العواري ،مدن
العواري ،لوقت إيدغ تال اتغريست ،إيال اومسيد ،إيال أومسيد أراو
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بسم هللا الرمحن الرحيم.

العواري إخيوابسن واضو ،دايكات أونزار إيبيي أوبريد ،دايكات
أوتسفيل إيبيي أوبريد ،ينكيد واسيف أوبيي أوبريد ،ويسا ديغ
أوخوابسن واضو إي اتروا ن العواري ،أكشود إوريل ،متوتوت
أميخوب واضو ،دتو سي عري أفدا تزدم أديتاوي أفسي ،ألن
أكشود أوغال ،نوكين نرا احلكومة انيالن دغي لوقتا ،ان ميداتيين

أزول فالون،
أوال املوضوع املرتبط مبوجة الربد القارسة وما يرتبط هبا ،حقيقة
هذا ماشي جمال دايل املزايدة ،ألن هذا واحد اجملال كيتعلق مئات
اآلالف ،ماليني املغاربة اللي احلكومة اعتمدت خطة وطنية
متعددة السنوات  76إقليم كاينة فيه حالة يقظة عالية من أجل
حل املشكل دايل العزلة ،مت تعبئة كافة الفرق دايل التدخل من
أجل البدء يف توزيع  76ألف مؤنة زائد األغطية ابش توصل

اتنباضت كان اتنباضت أورتلي ،ألن خيوابسن واضو شي كان،
إيشريان أودقران ،تشرييتني أوداقراتن أسرا كوال يونزار  ،أسرا كوال
يتفل ،أسكاس إزرين  0ن توومتني أدميوتني كإملشيل ،واحلكومة
تسني ما كيال إملشيل أسناغ أكليد إدا سأنفكو ،نرا احلكومة أتدو
سي إملشيل ،أتدو س أموكر ،س آيت هاين ،سيدي إلسيس،
اتنفتوشت ،أتودو سيد لسني ،أتدو س آيت واشو ،اتدو س إيد
موما ،أيدغ نيغرمان ان داونتينيغ ها تغرمان ان يالن كالعواري،

املعنيني ،مت العمل على أتمني االتصال ألن وسائل االتصال
السلكية والالسلكية ما كتبقاش خدامة مع  l'ANRTتعبئات
موارد مالية استثنائية ،ألن هاد احلكومة من املغاربة مهها الناس
اللي يف إميلشيل ويف أنفكو ويف كل املناطق ،عالش؟ ألن روح

داسنمريغ شي كان إيشران ن الريف أطاس ألنه احلكومة انيالن
دغي داتساوال غ فيان أودغار ان كولني إبردان  ،ان كوالو أمان،
ان اكاولو أسيف ،النت تيدوامني غورنغ ك متازيرت نوكين ،كرا

واحدة كتكلف ونعطي مثال هنار الطفلة إيداي توفات يف اإلقليم
دايل تينغري اختذات احلكومة قرارات ،من بعد يف غشت حتت
جسر تلقى واحد السيد يف نزيف يف املخ جات املروحية وهزاتو

يتشا ،كرا أويتشي ،كرا يلسا كرا أويلسي ،كرا يغرا كرا أو يغري،
كرا يزدغ كرا أويزدغ ،نرا نوكين متازيغت أفادا منون أنك يون،
سدغي أورات يلي إغيس ن تشيكا ،ما غاد أوريل إيغيسي ن تيشكا
سدغي ،أبريد  79أيتاوين د مكناس اتفياللت ،إيسول إيشقا س

وتعاجل وتنقذات احلياة دايلو ،نفس األمر كنديرو اآلن مع موجة
الربد ابألقمار االصطناعية ابش أي مواطن يف أي جبل يف أي
قنت نوصلو ليه وأنمنو ليه العالج والتغذية ،ابلتايل احلكومة
اشتغلت و ّأمنا خمطط متكامل ،ألن كاين اإلحصاء اللي كيهم

دغي ،داسنمريغ شي كان ،تيقبيلني ن العواري ،أراسنتينيغ خيصا
أديلي إزروف ن عاري.

خمتلف هذه املناطق و كيتيح لينا شحال من مروحية اآلن معبأة؟
 93مروحية 91 ،مروحيات للدرك امللكي...

السيد رئيس اجللسة:

السيد رئيس اجللسة:

شكرا السيد النائب ،بطبيعة احلال املوضوع حول موجة الربد
القارس اليت جتتاح بالدان والكلمة اآلن للحكومة ،تفضل السيد
الوزير.

شكرا السيد الوزير ،ودائما يف إطار املادة  711الكلمة للسيد
النائب نور الدين مضيان ،تفضل السيد النائب تفضل..
النائب السيد حممد احلافظ:

السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

بسم هللا الرمحن الرحيم.

املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين:
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السيد الرئيس،

السيد رئيس اجللسة:

إن وضعية األراضي دايل اجليش العرشي والساللية وغريها من
األراضي اليت ختضع لتشريع يرجع لسنة  ،9191أصبحت تدعو

شكرا لك ،الكلمة للحكومة.
السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة

للقلق أكثر من أي وقت مضى بعدما وصل األمر إىل احملاكم
وضياع ذوي احلقوق واملستثمرين يف غياب أي تدخل ملعاجلة هذه
الوضعية الكفيلة بتهديد االستقرار االجتماعي ،مع العلم السيد

املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين:

شكرا السيد النائب ،املوضوع املرتبط أبراضي الكيش بسيدي
قاسم واللي كيهم  1حتديدات إدارية ،التكنة وزيرارة واشباانت

الوزير أن هاذ األراضي عرفت نقلة نوعية من حيث استثمارها
واستغالهلا لصاحل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والرفع من
مستوى املردودية واإلنتاج ،من خالل اخنراطها يف خمطط املغرب
األخضر ،فإذا هبؤالء املستثمرين جيدون أنفسهم يف وضعية صعبة

وأوالد الدليم 3 ،ولكن ابلنسبة لزيرارة عندها  ،7على مستوى
الوضعية العقارية كاين واحد اللي خراج ليه رسم عقاري هودايل
أوالد دليم واللي املساحة دايلو  77 221هكتار ،األربعة املتبقني
توضعات مطالب دايل التحفيظ ،اجملموع دايل هاذ  1حتديدات
 17191هكتار ،اخلطوات اللي دارت يف  7192أوال حتيني
ملفات التقنية دايل هاذوك  3االولني 7 ،يف زيراة والشباانت
والتكنة ،واملطالب دايل التحفيظ توضعات حتددات هلاذ

حتول دون حتقيق طموحاهتم أمام مطالبتهم ابلتخلي عن هذه
األراضي بدون تعويضهم عن ما قدموه من استثمارات مبا فيها
املبالغ املالية املرتبطة بشراء هذه األراضي واملشاريع املنجزة فيها،
كما حصل ابلنسبة لألراضي التابعة ألوالد دليم ،تكناو ،زيرارة
إبقليم سيدي قاسم وهي قبائل شراردة ،وكذلك األراضي العرشية
املوجودة إبقليم فاس وغريها من األقاليم ،بغيت السيد الوزير أبنه
يف هاذ اإلقليم هناك أكثر من  9711مستفيد من 97111

التحديدات وهي مربجمة وكاين اللي جزء منها ت ّداريف نونرب ،وكاين
اللي داب حاليا مازال جيري يف دجنرب ،يف إطارعملية متليك
األراضي اجلماعية الواقعة كال أو بعضا داخل دوائر الري تنفيذا
للتوجيهات امللكية السامية يف املوضوع ،مت اإلنتهاء من التجزائت
 79111هكتار لفائدة اجلماعة الساللية أوالد دليم ،أسفرت
عن إحداث  7114دايل القطع الفالحية ،ومت نشر قرارات املنح
اخلاصة هبا ابجلريدة الرمسية  77يناير  ،7191وتعمل حاليا

مستفيد ،وهناك أكثر من  1111عملية بيع وشراء من أجل
استثمار هذه األراضي ،يف حني يوجد أكثر من  9311ملف
يتعلق هباذ القضااي ،األمر الذي أدي حتما إىل أتزم األوضاع
بشكل مل يعد يقبل أي أتخر يف معاجلة هذه األوضاع ،بينما األمر
خيتلف متاما ابلنسبة ألراضي مماثلة ببعض املناطق كالرابط
ومراكش ،وأخص ابلذكر أراضي كيش األوداية ،وهذا ما يطرح
أكثر من تساؤل خبصوص هذه املفارقة اليت ال يقبلها ال العقل وال

مصلحة احملافظة العقارية على استخراج الرسوم الفردية،
التحديدات اإلدارية 71و 41املتعلقة ابلشباانت و  47املتعلقة
جبزء دايل زيرارة أيضا ختضع هلاذ الظهري دايل  61اخلاص بتمليك
األراضي اجلماعية املوجدة يف دوائر الري ،حيث متت برجمة
 92410دايل اهلكتارات ابش يستافدوا الناس دايهلا من عملية
التمليك يف إطار برانمج الدعامة الثانية دايل برانمج حتدي األلفية

املنطق يف ظل دولة احلق ومسو القانون ،وهنا السيد الوزير بغيت
نتكلم معك بصراحة أكثروأقول أبنكم مطالبون ابلتدخل العاجل
ملعاجلة هذه األوضاع ابش ما توصلش األمور لشي حوايج ال حتمد
عقباه يكفيك السيد...
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السيد رئيس اجللسة:

األمريكي ،حاليا كاين العمل على تسريع الوترية دايل التصفية
القانونية هلذه األراضي ،وشكرا.

الكلمة للحكومة ،تفضل السيد الوزير.

السيد رئيس اجللسة:

السيد حممد بن عبد القادر ،الوزير املنتدب لدى رئيس

الكلمة األخرية للسيد النائب توفيق كميل ،تفضل السيد النائب.

احلكومة املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية:

النائب السيد عبد هللا غازي:

السيد النائب ،األمازيغية رافد من روافد الثقافة املغربية املتنوعة
واملغاربة طوروا عرب أجيال اآلليات دايل التعايش يف إطار إنسجام

شكرا السيد الرئيس،

بطبيعة احلال وكاينة مرجعية دستورية وقانونية يف هذا الشأن ،لكن
رمبا يتعني التدقيق بدل احلديث عن السنة األمازيغية ،رمبا جيدر
بنا احلديث عن التقومي األمازيغي وليس السنة األمازيغية ،وهو

اإلحاطة وتناول الكلمة عنده عالقة ابألمازيغية ولكن غانتكلم
ابلدارجة وابلعربية ،أان بغيت السيد الوزير وبغيت احلكومة تتفاعل
مع تناول الكلمة ،نرفع إىل علم احلكومة املوقرة وحنيطها علما أن

تقومي أيخذ به الشعب املغريب ،أيخذ به املغاربة كافة وخاصة يف
املناطق الفالحية ،هو تقومي مرتبط ابلطبيعة واملوسم الفالحي،
حبيث أن بداية السنة األمازيغية هي هناية احملصول الفالحي
واإلستعداد للسنة الفالحية اجلديدة ،واإلحتفال برأس السنة

فئات عريضة من الشعب املغريب من خالل تعبريات ثقافية
وحقوقية ومدنية ،مجاعات وفرادى تتطلع إبحلاح إىل إقرار رأس
السنة األمازيغية إقراره عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه ،وإدراجه
ضمن األطر واألعياد الثالثة عشرة املعرتف هلا هبذه الصفة وهاذ

ابلتقومي األمازيغي كياخذ أشكال متنوعة تندرج يف إطار تقاليد
املغاربة وكتختلف من منطقة إىل أخرى ،إذن هذا جانب ثقايف
معروف ،األمر يتعلق ابلتكوين وال عالقة له ابإلعتبارات دايل

اإلمتياز ،وضمنها طبعا رأس السنة امليالدية ،منذ خطاب أجدير
السيد الوزير وخطاب  1مارس اللي كان هو اخلطاب املؤسس
لدستور  ،7199التقت اإلرادة امللكية مع اإلرادة الشعبية حول

احتساب السنة امليالدية أو اهلجري ،وهو مدمج يف الثقافة
املغربية ،لكن حنن لدينا ما يكفي ألن الدستور كان واضح وكاين
اآلن اإلرساء دايل اجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية وكاين
مشروع قانون تنظيمي اللي كيحدد كيفيات إدماج األمازيغية يف

التأسيس ملغرب جديد ،مغرب التعدد الثقايف واللغوي ،واليوم،
اليوم أكثر من أي وقت مضى آن األوان إلقرار هذا اإلجراء ذي
الرمزية الكبرية ليكون هو التعبري األهم واألجل والصريح على أن
األمازيغية حقا شأن املغاربة كل املغاربة بدون استثناء ،نتطلع هلذا

التعليم ويف احلياة العامة وهو مشروع قانون معروض على أنظار
هذا اجمللس ،وميكن يطرح هاذ الفكرة هاذي ،اللي مع ذلك قلت
هي ترتبط ابلتقومي التقليدي أكثر من اللي كرتتبط ابلسنةأ وشكرا.

اإلجراء كأول الغيث كباكورة اإلجراءات ذات الداللة بعد الرتسيم
الدستوري لألمازيغية ،وما واكب تنزيلها من إكراهات وتعثرات
نريدها عطلة رمسية ألهنا أضحت مطلبا شعبيا ،بعدما فرضها قوة

السيد رئيس اجللسة:

األمر الواقع برتسيمها الشعيب املتجدر ،السيد الوزير ،هبكذا
إجراءات و هبذا اإلقرار سنكون حقا نشتغل على ثالثية
الدميقراطية اليت جيب أن تصان والتنمية اليت جيب أن تكون مشولية
والثقافة واهلوية....

شكرا السيد الوزير ،شكرا للجميع ،ورفعت اجللسة.
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