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محض0املجلسةاملسيىسةا ملتسعينابعداممليئة

ملتيريخ: اإلثنين 3 جمادى األولى 1441ه)30 دجنبر 2019(.

مل0ئيسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

ملتوقيت: ساعتان وثمانية وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة 
الثالثة مساء والدقيقة السادسة عشر.

الشفهية  لألسئلة  مخصصة  عمومية  جلسة  مجعاي5:  لد 5ا
الشهرية املوجهة للسيد رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

ملسيداملحبيباممليلكيارئيسامجلساملنومب،ارئيساملجلسة:

أش0فا علىا ملصالةا ملسالما مل0حيم،ا مل0حانا هللاا بسما
ممل0سلين.

ملسيدارئيساملحكومة،

ملسيدا زي0املد لة،

ملسيدةا ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومب،

طبقا ألحكام الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة 3 منه وعمال 
بمقتضيات املواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي يعقد مجلس 
النواب الجلسة املخصصة لألسئلة الشفوية املتعلقة بالسياسة العامة 
التي يجيب عنها رئيس الحكومة، ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة 
باستراتيجية  يتعلق  موضوع  حول  واحدا  محورا  جميعا  نعلم  كما 
األمين  للسيد  الكلمة  أعطي  ذلك  قبل  التصنيع،  مجال  في  الحكومة 

لتالوة املراسالت الواردة على املجلس.

ملسيداملسيلكابولوناأمينامملجلس:

بسماهللاامل0حانامل0حيم.

بمقترحات  واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املجلس  مكتب  توصل 
القوانين التالية:

الضمان  بنظام  املتعلق  القانون  بتتميم  يق�ضي  قانون  مقترح   -
اإلجتماعي.

- مقترح قانون يق�ضي بتتميم القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة 
التجارة.

شكرا السيد الرئيس.

ملسيدامل0ئيس:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الرئيس.

ملنيئباملسيدامحاداأبدرمرارئيساف0يقامجصيلةا مملعيص0ةا
)نقطةانظيم(:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

أعتقد اليوم درنا واحد االجتماع مهم ديال لجنة الرؤساء وتكلمنا 
على املوضوع ديال التشريع وديال الرقابة، بما فيها املقترحات القوانين، 
أعتقد ربما سهوا غير قصد من ال�ضي بولون اللي تنقدروه بزاف، هاذ 
مقترحات قوانين ما عطاش شكون اللي قدمهم، قدمهم فريق األصالة 

واملعاصرة، شكرا.

ملسيدامل0ئيس:

شكرا، سيقع التنبيه السيد الرئيس، أنا قلت سيقع التنبيه، السيد 
الرئيس.

ملنيئباملسيدانوراملد نامضيينارئيساملف0يقامالستقالليا
للوحدةا ملتعيىليةا)نقطةانظيم(:

بسمامل0حانامل0حيم.

شك0ماملسيدامل0ئيس،

فقط السيد الرئيس للتذكير، هو أنه األسبوع املا�ضي عشنا واحد 
اللحظة في نقاش وحوار بين الحكومة والبرملان بسبب الغيابات املتكررة 
لقطاعات حكومية مهمة، واليوم كذلك نكرر هذا الغياب بسبب تأخر 
الحكومة ملدة 20 دقيقة، فالسيد الرئيس هللا يخليكم أرجو الحرص كل 
الحرص على احترام النظام الداخلي اللي كينص على أنه الجلسة على 

الساعة الثالثة وليس على الساعة الثالثة والنصف، شكرا.

ملسيدامل0ئيس:

بإعطاء  أعمالنا  في جدول  الرئيسية  النقطة  إلى  اآلن  نمر  شكرا، 
باسم  السؤال  ليلقي  كوسكوس  العزيز  عبد  النائب  للسيد  الكلمة 

األغلبية فليتفضل.

ملنيئباملسيداعبداملعزيزاكوسكوس:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد رئيس الحكومة املحترم، في إطار تطوير النموذج االقتصادي 
الحكومي  البرنامج  تضمن  املستدامة،  والتنمية  بالتشغيل  والنهوض 
مجموعة من األهداف الرامية إلى توطيد أسس نمو اقتصادي قوي 
ومستدام من خالل مجموعة من اآلليات، ومن ضمنها دعم التحول 
بالقطاع  والنهوض  االستثمار  وتحفيز  االقتصادي  للنسيج  الهيكلي 
الصناعي واملقاولة، وفي هذا اإلطار نسجل التوجه الذي انخرطت فيه 
بالدنا في مجال التصنيع منذ إطالق املخطط الصناعي سنة 2005، مرورا 
بامليثاق الوطني لإلقالع الصناعي سنة 2009، وصوال إلى خطط التسريع 
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الصناعي 2014-2020، في هذا السياق ففرق األغلبية تسائلكم السيد 
رئيس الحكومة املحترم عن استراتيجية التصنيع املعتمدة ما بعد 2020 
ن أخذا بعين االعتبار النموذج التنموي املرتقب واإلصالحات التي عرفتها 
االستثمارات  واستقطاب  قوية،  تنافسية  صناعة  خلق  بغاية  بالدنا 
الخارجية وتحسين القدرة التنافسية للصادرات املغربية على املستوى 
القاري والدولي وخلق فرص الشغل ودعم املقاولة، باإلضافة للتوزيع 
شكرا  الصناعية؟  لالستثمارات  واملنصف  العادل  والجهوي  الترابي 

السيد الرئيس.

ملسيدامل0ئيس:

شكرا السيد النائب، اآلن باسم املعارضة املمثلة بالفرق واملجموعة 
النيابية، الكلمة للسيدة النائبة عبلة بوزكري.

ملنيئبةاملسيدةاعبلةابوزك0ي:

ملسيدامل0ئيس،

ملسيدارئيساملحكومة،

باسم فرق املعارضة نطرح السؤال املحوري حول االستراتيجيات 
القطاعية في مجال التصنيع، يشكل التصنيع أحد الرافعات األساسية 
خالل  من  في  الحكومة  التزامات  ضمن  ويندرج  الثروة  وخلق  للنمو 
من  وبالرغم  أنه  بيد  الحالية،  التشريعية  للوالية  الحكومي  البرنامج 
األهداف الكثيرة املعلن ضمن االستراتيجية الوطنية للتسريع الصناعي، 
فإن أعطابا كثيرة ال زالت تواجه هذا القطاع من جهة تدبيرية وتمويلية 
التجانس واالنسجام، مع  تتعلق بضعف  ومن جهة أخرى صعوبات 
بلوغ األهداف املسطرة، نحن  العمومية مما يحول دون  السياسات 
اليوم أمام قطاع للصناعة املغربية غير مستعد بما يكفي ملواجهة التغير 
على  أساسا  املرتكزة  العاملية  الصناعية  الثورة  عن  الناجم  الجذري 
تكنولوجيا املعرفة، وذات العائد القوي بالرغم من النمو املهم للناتج 
الداخلي الخام الصناعي املغربي في بعض املجاالت املحدودة كالسيارات 
وترحيل الخدمات، ليبقى النسيج الصناعي الوطني ضيقا ومشتتا وقليل 
املرونة وضعيف االبتكار خاصة على صعيد التنافسية ورفع مستوى 
التصنيع، وتوسيع نطاق النسيج الصناعي وتعزيز التكوين ومالئمته مع 
حاجيات القطاع، هل تمتلك الحكومة اليوم بعد أن استنفذ النموذج 
التنموي الحالي مداه، تقييما موضوعيا لالستراتيجيات القطاعية في 
مجال التصنيع خاصة على مستوى مساهمة هذه االستراتيجيات في 
كامال ملعالجة  تمتلك تصورا  الشغل؟ هل  الثروة وتوفير فرص  خلق 
النتائج املحققة  القائمة؟ هل توافق  البنيوية للعجوزات  االختالالت 

بعضا من األهداف املسطرة؟ وشكرا.

ملسيدامل0ئيس:

شكرا السيدة النائبة، لكم الكلمة السيد رئيس الحكومة لإلجابة 
على السؤالين املطروحين في إطار وحدة املوضوع.

ملسيداسعداملد ناملعثايني،ارئيساملحكومة:

بسماهللاامل0حانامل0حيم،املحاداهللاملصالةا ملسالماعلىا
رسو5اهللاا آلها صحبه.

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملوزرمءا ملنومبامملحترمين،

ملسالماعليكما رحاةاهللااملليا ب0كيته،

واملرتبط  جدا  املهم  املوضوع  هاذ  اختيار  على  أشكركم  أن  أريد 
بالسياسة الصناعية أو االستراتيجيات القطاعية في مجال التصنيع، 
أن  الحكومة  وتعتبر  للحكومة،  بالنسبة  بأولوية  يحظى  موضوع  وهو 
التصنيع رافعة أساسية لخلق الثروة، رافعة أساسية للتشغيل، رافعة 
أساسية للرفع من القيمة املضافة املحفزة للتصدير، رافعة أساسية 
العاملية، رافعة أساسية أيضا للقطع  القيم  لدمج بالدنا في سالسل 
مع اقتصاد الريع وأيضا للقطع مع اقتصاد شديد االرتباط بالتغيرات 
نسيج  بإرساء  برنامجها  بموجب  الحكومة  التزمت  وهكذا  املناخية، 
صناعي قوي ليؤدي إلى نسيج اقتصاديا قوي، من خالل تفعيل ودعم 
للتنمية  قاطرة  بهدف جعله  أكبر،  بوتيرة  الصناعي  التسريع  مخطط 

االقتصادية وتحسين إسهامه في الناتج الداخلي الخام.

السنوات  ببالدنا حظي خالل  التصنيع  مجال  أن  بالذكر  وجدير 
األخيرة باهتمام كبير بالسياسات العمومية، من خالل إطالق برنامج 
إقالع 2005 اإلقالع الصناعي، وامليثاق الوطني لإلقالع الصناعي 2009، 
ثم إطالق مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، بغية وضع اآلليات 
الكفيلة بالنهوض بالصناعة الوطنية لتمكينها من املساهمة الفعالة في 
الناتج الداخلي الخام، في تحسين جاذبية املغرب في مجال االستثمار 
في تحسين تنافسية بالدنا، ولتحقيق هذه األهداف تم االعتماد على 

مجموعة من اإلجراءات:

أوال-إحداث صندوق التنمية الصناعية رصد له غالف مالي يقدر 
ب20 مليار درهم في أفق سنة 2020 يعني على مدى 7 سنوات، إضافة 

إلى التزام القطاع البنكي بالدعم الفعلي للصناعة؛

إحداث وهذا ال�ضيء الجديد بالنسبة ملخطط التسريع الصناعي؛

إحداث منظومات صناعية écosystème منظومات صناعية فّعالة 
عبر إحداث دينامية وعالقات متينة بين املجموعات الصناعية الكبرى 
الصغرى  الصناعية  واملجموعات  املتوسطة  الصناعية  واملجموعات 

وأحيانا الصغيرة جدا؛

 la compensation اعتماد املوازنة الصناعية أو التعويض الصناعي
انعكاساتها  تحسين  أجل  من  الكبرى  املشاريع  إطار  في   industrielle

اإلجتماعية واالقتصادية؛

تخصيص ألف هكتار كمناطق صناعية موجهة لإليجار من أجل 
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التخفيف من كلفة االستثمار وهذا التحول في النمط ديال التعامل مع 
املناطق الصناعية؛

تحسين تنافسية املقاوالت الصغرى واملتوسطة من خالل تسهيل 
عملية الولوج إلى التمويل واألسواق؛

تنشيط مجال التصدير على مستويين الكمي والكيفي وذلك من 
خالل الدعم التوجه اإلفريقي للمملكة؛

مصاحبة املقاوالت لالنتقال من االقتصاد أو من االقتصاد الغير 
املهيكل إلى االقتصاد املهيكل؛

تطوير الكفاءات وتكوينها ورفع القدرات البشرية في خدمة حاجيات 
املقاوالت.

وباملوازاة مع ذلك انخرطت الحكومة في تنزيل جملة من اإلصالحات 
األفقية الجريئة واملهمة أذكر منها:

تنزيل اإلصالح الشامل للمراكز الجهوية لالستثمار؛

واليوم  بعيد  من  جينا  اللي  األعمال  مناخ  تحسين  ثانيا-مواصلة 
75 سنة  وكانت  عامليا   53 املرتبة  في  كنا   ،2019 في سنة  الحمد هلل 
2016، باش نوصلو 53 سنة 2019 في أفق تحقيق طموح ولوج دائرة 

االقتصادات الخمسين األول إن شاء هللا في السنة املقبلة بإذن هللا؛

دمج الهيئات العمومية املكلفة بدعم وتشجيع االستثمار والتصدير 
والترويج في مؤسسة عمومية واحدة الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات 

والصادرات AMDIE؛

القانون  الشركات  أرباح  على  التصاعدية  الضريبة  نظام  اعتماد 
املالي سنة 2018؛

 17.5% إلى   20% من  الثاني  للشطر  بالنسبة  النسبة  تخفيض 
القانون املالية 2020 وتوسيع نطاق االمتيازات املمنوحة للمصدرين 
لتشمل املنشآت التي تصنع منتجات موجهة للتصدير، وهذا داز في 
قانون املالية 2019، ملاذا؟ ألن املقاوالت الصغيرة التي تنجز بعض قطاع 
الغيار اللي كتدخل في التصنيع وهذا كيصّدر حتى ذيك الشركة التي 
أنتجت قطاع الغيار حتى هي عندها اإلمتيازات ديال املصدرين، وهذا 

الحمد هلل يفيد النسيج الصناعي الوطني؛

الصناعية  املقاوالت  لفائدة  سنوات   5 ملدة  وإعفاء ضريبي  إقرار 
الحديثة النشأة في قانون املالي 2019؛

تخفيض سعر الجدول للضريبة على الشركات التي تزاول نشاطا 
صناعيا من %31 إلى %28 باستثناء تلك التي يساوي أو يفوق ربحها 
أكثر  دعمنا  يعني   ،2020 املالي  قانون  في  درهم  مليون   100 الصافي 

الشركات املتوسطة والصغرى.

وتجدر اإلشارة إلى أن إقبال باملناسبة يمكن هاذ ال�ضي نرجع ليه من 
بعد أغلب األهداف املسطرة في البرنامج الحكومي الحمد هلل الثلثين 

ديالها تحقق عمليا، ثلثين يمكن نرجعو ليها واحد واحد من بينها هاذ 
ال�ضي اللي قلت دبا، بقى لينا اآلخرين في الطريق إن شاء هللا أمامنا 
سنتين بإذن هللا غادي نكملو ما تبقى من األهداف فيما يخص تطوير 

وإعادة الهيكلة ديال االقتصاد الوطني.

وتجدر اإلشارة إلى أن إقبال املستثمرين الدوليين وال سيما الشركات 
الصناعية الكبرى على بالدنا يرجع إلى جملة عوامل متضافرة:

أوال: جودة اليد العاملة املغربية وجودة تكوين األطر الوطنية، ونحن 
نعتز بهذا؛

ثانيا: توفر املغرب على بنيات تحتية ولوجيستيكية متطورة تبوءه 
مركز الصدارة على املستويين اإلفريقي والجهوي؛

ثالثا: سياسة حكومية إرادية رامية إلى تحسين مناخ األعمال ومناخ 
االستثمار بصفة عامة، هي سياسة إرادية أمور نقوم بها ألننا نريدها 
الحيوي،  القطاع  هذا  لنطور  إرادية  وإنما  علينا  مفروضة  وليست 
ويمكن أن أقول أيضا ألن تضافر جهود مختلف املتدخلين من قطاعات 
حكومية ومؤسسات عمومية وقطاع خاص ومهنيين في إطار التجمعات 
ديال املهنيين هو الذي أسهم في أن نصل اليوم الحمد هلل إلى نتائج 

مقدرة إيجابية مشهود لها على مستوى الجهوية وعلى املستوى الدولي.

وبالرجوع إلى مخطط التسريع الصناعي تعتبر املنظومات الصناعية 
املنظومات  وقع،  اللي  الهيكلي  التحول  هو  هذا  ألن  écosystème؛ 
تحقيق  في  ألهميتها  اعتبارا  املخطط  لهذا  األساس  اللبنة  الصناعية 
اإلندماج والتكامل بين مختلف أنشطة املقاوالت الصناعية، من خالل 
إتاحة الفرص للمقاوالت املتوسطة والصغرى والصغيرة جدا لتعزيز 
التعاون مع الشركات الكبرى، بهدف إحداث نسيج tissu صناعي مهيكل 
ومنسجم بين جميع األنشطة التي تدخل في سلسلة اإلنتاج بدءا من 

التصميم إلى تسليم املنتوج.

وقد حقق مخطط التسريع الصناعي حصيلة مهمة في هذا املجال، 
حيث تم إحداث 54 منظومة صناعية وأنا أدعو السيدات والسادة 
البرملانيين املحترمين إلى زيارة هذه املنظومات الصناعية، غادي تشوفو 
�ضيء مبدع، أطر مغربية، كفاءات مغربية، يد مغربية مدربة نشيطة 
تدخل في مجال الصناعة، هاذ ال�ضي راه باأليدي املغربية، وخا تجي شركة 
أجنبية كتاخذ مهندسين مغاربة، أطر مغاربة، تقنيين مغاربة، باألساس 
نادرا فاش كتلقى أطر غير مغربية في هذه الشركات، إذن إحداث 54 
منظومة صناعية بشراكة مع 32 جمعية وجامعة مهنية من املهنيين 
املغاربة، ألن كل �ضيء يتم بتنسيق معهم وتوافق معهم ووفق اتفاقيات 
محددة فيها كل طرف أشنو هي االلتزامات ديالو وكنحييهم تنحيي هاذ 
الجمعيات والجامعات املهنية على املهنية ديالهم وعلى االنخراط ديالهم 
وعلى الوطنية ديالهم وعلى الحركية ديالهم، ألن لوال ذلك لم نكن لنحقق 
هذه األهداف التي حققناها اليوم ونحن نطمح باملزيد ونطمع في املزيد، 
وذلك في مختلف القطاعات صناعة السيارات النسيج، الطيران ومواد 
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البناء، الصناعات امليكانيكية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، قطاع 
ترحيل الخدمات، صناعة األدوية، الصناعات الغذائية، الفوسفاط 

ومشتقاته.

وكان من نتائج هذه السياسة اإلرادية وأذكر هنا أهم هذه النتائج:

أوال: الزيادة املضطردة للصادرات الصناعية مما دعم الصادرات 
الوطنية عموما، راه اليوم نقولو اليوم إلى نهاية أكتوبر 2019 حسب ما 
سجلت آخر مذكرة ديال الظرفية note de conjoncture آخر أكتوبر 
2019، وصلنا 235 مليار درهم من الصادرات بزيادة %3.1 باملقارنة مع 

السنة املاضية.

لتصل  بالصادرات  الواردات  تغطية  لنسبة  مستمر  تحسن  ثانيا: 
إلى غاية شهر أكتوبر األخير إلى %57.5 وهذا �ضيء مهم كنحسنو نسبة 
تغطية للواردات بالصادرات، معنى ذلك الفرق بيناتهم ما�ضي في القيمة 

املطلقة، ولكن في النسبة تتقلص مما يحّسن امليزان التجاري.

ثالثا: االقتراب شيئا فشيئا من تحقيق األهداف املسطرة في البرنامج 
الحكومي.

حض0متاملسيدمتا ملسيىة،

اآلن بالتفصيل ما هي حصيلة مخطط التسريع الصناعي؟ أوال في 
قطاع صناعة السيارات يعتبر هذا القطاع من أهم أقطاب مخطط 
التسريع الصناعي، حيث عرف مستويات نمو متواصلة منذ 2014 إلى 
اليوم على مدى العقد األخير كلو، يعني من قبل كاع مما مكن املغرب من 
التموقع كقطب صناعي جهوي في مجال صناعة السيارات وأجزاءها، 
بإنتاج يتجاوز 400 ألف سيارة سنة 2018 وستتجاوز 500 ألف سنة 
2019 إن شاء هللا، مقابل 376 ألف سيارة سنة 2017، وبهذا يصبح 
املغرب أكبر منتج ومصدر للسيارات في إفريقيا أي ننتج سيارة كل دقيقة 
ونصف تقريبا، وهذا راه ما�ضي ساهل! ننتج سيارة كل دقيقة ونصف 
وإن شاء هللا بعد سنتين أو ثالثة سنوات، في 2023 املخطط هو أن 
نصل إلى مليون سيارة، في برنامج قد نقترب منها وقد نصلها وهذا مهم 
جدا، الحمد هلل املغرب اليوم بشهادة جميع املتدخلين الدوليين أصبح 

منافسا في مجال صناعة السيارات.

منظومة صناعية  قوية حول  دينامية  املخطط  أحدث هذا  وقد 
السيارات،  قطاع  في  صناعية  منظومات   10 وضع  تم  حيث  فعالة 
وتتعلق بتخصصات األسالك الكهربائية للسيارة، مقاعد السيارة، ختم 
األلواح املعدنية، بطاريات السيارة، الوزن الثقيل وهياكل السيارات 
وبوجو  رونو  منظومتي  الحركة،  نقل  ونظام  محركات  الصناعية، 
سيتروين باإلضافة إلى منظومة ديلفي وفاليو وهاذي منظومات الحمد 
هلل اآلن متطورة واألهم فيها هو رفع اإلدماج املحلي، يعني عدد قطع 
الغيار ديال السيارات املصدرة التي تنتج محليا من قبل شركات مغربية 
وطنية سنقترب من %60 اآلن، وإذا استطعنا أن ننتج اآلن باملصنع 
القريب غادي  البرنامج  ننتج املحرك وهذا هو  اللي دخل أن  الجديد 

يمكن نقتربو من %80 نسبة اإلنتاج إن شاء هللا هذا هدف، وتهدف 
هذه االستثمارات إلى إحداث شركات جديدة أو إنجاز مشاريع توسعية 
تهم مهنا جديدة  القطاع، كما  تزاول مهن متنوعة ومكملة لسلسلة 
العجالت  إطارات  اإللكترونية وتصنيع  واألجزاء  القيادة  لوحات  مثل 
من األلومنيوم وأنظمة اإلضاءة واألنظمة الحرارية وأنظمة التنقيب، 
باإلضافة إلى أنظمة التحكم الكهربائية وغيرها، ألن السيارة راه واحد 
العالم وإيال استطعنا احنا جزء كبير من قطع غيار السيارة نتجوه بأدي 
مغربية، بشركات أخرى مغربية، فهذا هو نقل التكنولوجية، وهذا هو 
نسبة اإلدماج وهذا هو القيمة املضافة الحقيقية التي نهدف إليها اللي 
تحقق جزء كبير منها ألن قربنا من %60 و سيتحقق أكبر في املستقبل، 
ولذلك رأينا شركات عاملية في صناعة أجزاء السيارات يتسابقون باش 
يجيو، ألن مربح لهم أن يأتو إلى املغرب، حتى هما كيتنافسو مع الشركات 
املغربية وهناك شركات عاملية معروفة في أجزاء معينة من السيارات، 
وأنا ملا زرت الصين، ملا زرت كوريا الجنوبية، ملا زرنا دول أخرى، رأينا 
كثير من الشركات يحاولون أن يتعرفو كيفاش يجيو؟ وبعضهم أتى فعال 
ألن وجد فعال أن البيئة ديال االستثمار في هذا املجال في املغرب بيئة 

مشجعة.

األهداف  مع  مقارنة  القطاع  حققها  التي  اإلنجازات  وبخصوص 
ألف   117 السيارات من إحداث حوالي  املسطرة، فقد تمكن قطاع 
وظيفة مباشرة إضافية ما بين عامي 2014-2018 وهو ما تجاوز الهدف 
املحدد له اللي كان 90 ألف فقط منصب شغل سنة 2020، توفير طاقة 
إنتاجية صناعية تبلغ 700 ألف سيارة سنويا، الطاقة اإلنتاجية، واآلن 
2019 غادي نوصلو 500 ألف، متجاوزا الهدف األولي املتمثل في 600 
ألف سنويا، الرفع من معدل إنتاج اإلدماج املحلي كما رأينا ليصل إلى 
%60، مكن من نقل التكنولوجيا وإدماج مزيد من الشركات واملقاوالت 
املغربية، تحقيق حجم معامالت مخصص للتصدير يصل إلى 72 مليار 
درهم في عام 2018 مقابل 40 مليار درهم فقط في عام 2014، فهذا 
يعتبر قصة نجاح حقيقية succesful story لألطر املغربية والكفاءات 

املغربية بمختلف أنواعها فتحية لهم.

الذي يشهده  الهام  التطور  إطار مواكبة  في  الطيران  ثانيا- قطاع 
قطاع الطيران، صناعة الطيران على املستوى العالمي فقد تم التوقيع 
على عقود نجاعة األداء les contrats de performance نجاعة األداء 
الخاصة بمنظومات صناعية تهم تركيب هياكل الطائرات واألسالك 
الكهربائية وصيانة ومراجعة الطائرات والتصميم الهند�ضي التي مكنت 
من هيكلة وتطوير قطاع الطيران والرفع من مستوى نموه، وقد حقق 
القطاع مجموعة من اإلنجازات التي مكنت من تعزيز موقع املغرب في 
سلسلة القيمة العاملية لصناعة الطائرات، حيث تمكن القطاع خالل 

5 سنوات األخيرة من تسجيل النتائج التالية:

تحقيق نمو سنوي مهم بنسبة %20 على مستوى رقم املعامالت 
هاد ال�ضي راه مهم جدا %20 سنويا بقيمة تجاوزت 19 مليار درهم سنة 
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2019، مقابل 14 مليار درهم فقط سنة 2018 تقريبا و11 مليار سنة 
2017؛

إحداث أكثر من 17 ألف و500 منصب شغل سنة 2019، علما 
أن جميع املناصب املحدثة تهم مستوى تقني باكالوريا 2+ فما فوق 

البكالوريا؛

صناعة  الطيران  قطاع  اليوم  بلغت  محلي  إدماج  نسبة  تحقيق 
الطيران %38 وهي النسبة التي يتوقع أن تصل إلى %42 سنة 2021؛

جذب 142 استثمارا دوليا في قطاع صناعة الطيران؛

2019 في إطار منظومة  10 اتفاقيات استثمار سنة  التوقيع على 
مصانع Boeing فيما توجد اتفاقيتان اثنتان في طور التوقيع؛

 TDM Aerospace لشركة  الجديد  للمصنع  األساس  وضع حجر 
برأسمال مغربي  باملغرب  الطيران  في مجال  رائدة  تعتبر شريكة  والتي 

وموردا من الدرجة األولى لشركة Boeing؛

مواكبة تجمع الصناعات املغربية في الطيران والفضاء جي ماس 
في هيكلة وتطوير منظومة صناعة الطيران، واليوم نقول لكم يمكن 
الطائرات اللي كتصنع اليوم في العالم كثير منها ربما نقول أغلبها فيه 
قطاع غيار مصنعة في املغرب وهذا فخر لألطر والكفاءات وللمقاولين 

املغاربة.

ثالثا- قطاع النسيج والجلد: واللي عندو مكانة استراتيجية أيضا 
تاريخيا في املا�ضي وحاليا ومستقبال إن شاء هللا من خالل مساهمته 
الهامة في االقتصاد الوطني عندنا حوالي 1200 شركة في مجال صناعة 
النسيج والجلد، 185 ألف منصب شغل، %15 من صادرات القطاع 
الصناعي، %7 من القيمة املضافة في املجال الصناعي، وقد تم بشراكة 
املنظومات  تفعيل  واأللبسة،  النسيج  لصناعة  املغربية  الجمعية  مع 
الست الصناعية لقطاع النسيج وهي 6 د املنظومات، التجهيز، املوضة 
السريعة، املوزعين الصناعيين، املاركات الوطنية، الحياكة، النسيج 
املنزلي وغيرها، ووضع عرض خاص لدعم قاطرات القطاع من أجل 
تشجيع االستثمار حيث يتم منح مساعدات تصل إلى %30 من املبلغ 
اإلجمالي لالستثمار املادي وغير املادي محدد في 30 مليون درهم موزع 

حسب الشكل التالي:

- دعم االستثمار الصناعي؛

- دعم االبتكار واإلبداع؛

- دعم الخبرة التقنية؛

- دعم مخصص لشبكات التوزيع يصل إلى %7 من مبالغ االستثمار.

في  هامة  مكانة  بدوره  يحتل  والذي  الجلد  قطاع  بخصوص  أما 
النشاط الصناعي الوطني ومجال التشغيل والتصدير حوالي 300 شركة 
و18 ألف منصب شغل فقد تم التوقيع سنة 2016 في إطار مخطط 

3 منظومات  التسريع الصناعي على عقود نجاعة األداء املتعلقة ب 
هذه  وتخص  الجلدية،  للصناعات  املغربية  الفدرالية  مع  صناعية 
العقود قطاعات املدابغ، صناعة األحذية، صناعة املنتوجات الجلدية.

وتتوخى األهداف التنموية املتوخاة من هذه العقود في أفق 2020، 
إحداث 35 ألف منصب شغل قار، زيادة 5.5 مليار درهم في صادرات 
القطاع، ولتحقيق هذه األهداف سيتم اعتماد جملة من التدابير لرفع 
تنافسية هذا القطاع، وتتمحور املساعدات في دعم االستثمار الصناعي 
من  مجموعة  إطار  في  التقنية  الخبرة  دعم  واإلبداع،  االبتكار  ودعم 

التفاصيل موجودة في االتفاقية وفي املخطط.

وعلى مستوى اإلنجازات شهد هذا القطاع على الرغم من التنافسية 
الشرسة دوليا، انتما كتعرفو هاد القطاع ديال النسيج فيه تنافسية 
التنافسية  ديال  الثقل  من  تشتكي  كانت  نفسها  أوروبا  وأن  شرسة 
الدولية، ورغم ذلك استطاع القطاع أن ينتعش في هاد 3 سنوات األخيرة 
نسبيا باقي خصو، ولكن الحمد هلل خرج من هداك التراجع اللي كان فيه 
قبل، إذن شهد هذا القطاع منذ انطالق هذه املنظومات الصناعية 
سنة 2016 دينامية استثمارية تمثلت في إطالق 15 مشروعا استثماريا 
بقيمة إجمالية تناهز 232 مليون درهم، وستمكن هذه املشاريع من 
إحداث حوالي 3200 منصب شغل إضافي، ويمكن أن أقول بأن هذا 
القطاع أيضا يسهم في الصادرات الوطنية وصادرات قطاعي النسيج 
والجلد تزيد سنويا، ونقول بأنه اآلن سنة 2015 كانت 31 مليار درهم، 
سنة 2019 غادي نوصلو ل 32 مليون درهم تقريبا، ولكن بالنسبة 

لقطاع الجلد بالخصوص فإنه يزيد بنسبة %7.3 على مدى 4 سنوات.

قطاع الصناعات الغذائية، اللي هو أيضا مهم جدا وذلك أنه تم 
التوقيع 17 أبريل 2017 على عقد برنامج بين الحكومة و13 فيدرالية 
الصناعات  قطاع  لتطوير  الطريق  خارطة  بمثابة  مهنية  جمعية  أو 
الغذائية، ويستند هذا البرنامج التعاقدي على تدابير ملموسة في دعم 
هذه الصناعة الغذائية على مستويات متعددة، وأنتم تعرفون الجهد 
الذي تقوم به الحكومة في إحداث مناطق صناعية خاصة بالصناعة 
الغذائية Agro-Alimentaire /Agro-Industrie وهي في عدد من الجهات 

في عدد من الجهات.

بين  واالتقائية  التكامل  تحقيق  إلى  البرنامج  العقد  هذا  ويهدف 
مخطط التسريع الصناعي من جهة ومخطط املغرب األخضر من جهة 
وذلك من خالل تعزيز اإلندماج باإلنتاج الصناعي واإلنتاج الفالحي، 
وقد عرفت سنة 2019 التوقيع على ثالث اتفاقيات استثمار تهم مشاريع 
الصناعات الغذائية تم بموجبها تعبئة استثمار إجمالي يقدر ب 259 
وقار،  مباشر  منصب شغل   780 إحداث  من  سيمكن  درهم  مليون 
ويمكن أن أقول بأن صادرات 2019 زادت باملقارنة مع صادرات 2018 

فيما يخص صادرات الصناعة الغذائية.

قطاع  هيكلي،  قطاع  مهم،  قطاع  املتجددة،  الطاقات  قطاع 
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مستقبلي، قطاع استراتيجي كما تعرفون و أنتم تعرفون جميعا الجهود 
امللك، شخصيا على  وتعرفون إشراف جاللة  فيه  تمت  التي  الكبيرة 
تطوير هذا القطاع، ولذلك مكن هذا اإلجراء اللي هو دعم املستثمرين 
وحثهم على اإلندماج الصناعي الوطني من بلوغ معدل %32من اإلندماج 
الصناعي في محطة نور ورززات 1، و%35 من اإلندماج الصناعي في 
نور ورززات 2، ونور ورززات 3، كما تم إنشاء 4 شركات متخصصة 
في تجميع الوحدات الكهرو-ضوئية في كل من الدار البيضاء والقنيطرة 
و30  ميغاواط   5 بين  تتراوح  سنوية  إنتاج  بطاقة  والحسيمة  وتمارة 
ميغاواط لكل وحدة صناعية وإحداث وحدات صناعية أخرى في عدد 

من الجهات جهات اململكة؛

قطاع الفوسفاط، هو أيضا شهد طيل العقدين األخيرين تحوالت 
مهمة جدا عميقة مكنت من تعزيز تحديث هذا القطاع، من تعزيز 
قدراته التنافسية بفضل املخطط االستراتيجي للقطاع الذي تم إطالقه 
منذ 2008 ولكن تعزز مع مخطط التسريع الصناعي وتتجلى النتائج لهذا 
التطور خصوصا في زيادة القدرة اإلنتاجية لألسمدة التي تضاعفت 
ثالث مرات لتصل إلى 12 مليون طن كما ارتفع نقل الفوسفاط الخام 
بأكثر من 38 مليون طن بفضل خط األنابيب خريبكة- الجرف األصفر، 
املغربي  الفوسفاط  لقطاع  اإلفريقي  التوجه  الحال  بطبيعة  وتعزز 
وتوجه إنشاء مزيد من املعامل للتحويل فيها التحويل الصناعي إلنتاج 
عدد من املنتجات الصناعية املهمة جدا في مجال قطاع الفوسفاط؛ 
تجدر اإلشارة إلى أنه بين 2014 و2019 تمت مواكبة 12 مشروع بقيمة 
استثمارية تبلغ 74 مليار درهم وتمكن من إحداث 7800 منصب شغل.

قطاع الصناعة التعدينية وامليكانيكية، هو أيضا من بين القطاعات 
املهمة والتي كانت فيه دراسة خاصة سنة 2016 وتم فيه التوقيع على 
عقود نجاعة األداء من أجل تفعيل ثالث منظومات صناعية تهم تثمين 
متالشيات املعادن، تحويل املعادن وحرف جديدة وذلك بشراكة مع 
والتي  ميكانيكية  واإللكترو  وامليكانيكية  املعدنية  الصناعة  فيدرالية 
ستمكن من تحقيق عدد أهداف من إحداث مناصب الشغل من الزيادة 
في رقم املعامالت، الزيادة في القيمة املضافة، تحسين امليزان التجاري، 

استقطاب املزيد من االستثمارات في أفق 2020 بإذن هللا.

قطاع الصناعات الكيماوية هو أيضا شهد تحوالت جوهرية حقيقة 
جوهرية إحداث فيها إحداث في أفق 2020، 33 فرصة عمل إضافية 

منها 12 ألف مباشرة.

في  املوقع  األداء  أيضا هناك عقد نجاعة  البناء، هو  قطاع مواد 
مارس 2016 كالجميع من أجل تفعيل منظومة قطاع البناء ووضعت 
له أهداف في أطر 2020 وفعال اليوم حققنا عدد من األهداف يظهر في 

املؤشرات.

قطاع الصناعة الصيدلية، هو أيضا شهد تطوران مهمة خصنا 
نعرفو بأن %80 من األدوية املستهلكة وطنيا ينتجها مصانع مغربية 

وهذا رقم مهم جدا، %80 من األدوية ديالنا كنصنعوها في املغرب، احنا 
خصنا نطورو كيفاش نصدرو أكثر هذا هو السؤال اللي كاين أكثر اآلن 

وهناك برامج متضافرة في هذا املجال.

كما  مهم  قطاع  أيضا  هو   l’offshoring الخدمات  ترحيل  قطاع 
تعرفون املهن العاملية للمغرب، وتشكل أحد األقطاب الرئيسية ملخطط 
التسريع الصناعي والذي تم بشأنه توقيع عدد من االتفاقيات سجلت 
عائدات القطاع ب 11 مليار درهم سنة 2018 أي بزيادة تفوق 20% 

سنويا أيضا وهذا تطور مهم؛

التسريع  الثاني هو ما هي اآلفاق؟ ألن هاد مخطط  اآلن السؤال 
الصناعي غادي ينتهي سنة 2020 وسألتم عن هذا سأجيبكم 2020 
ماذا من بعد 2020؟ ياك هاد ال�ضي اللي قلتو ها هي؟ هناك اليوم رؤية 
جديدة للتصنيع الصناعي التي ترتكز على ترسيخ املكتسبات املحققة 
واعتماد مقاربة جديدة وفق مخطط جديد للتسريع الصناعي مخطط 
جديد للتسريع الصناعي يتم التيهئ له، ذلك أن السياق العالمي بحكم 
التحوالت اللي كيعرفها هو أيضا النسيج االقتصادي الوطني نحتاج إلى 
إعادة توجيه هاد النسيج الصناعي باش يستجب للتحوالت املستقبلية 

وليس فقط اآلنية.

وفي هذا اإلطار يرتقب أن تتسبب الثورة الرقمية في تحول الطلب 
نحو الكفاءات العالية مما قد يؤدي إلى تحول في حركة نقل مراكز 
التصنيع املعتمدة على اليد العاملة نحو دول ذات قدرة عالية في مجال 
االبتكار والبحث والتطوير والبد لهذا من أخذ بعين االعتبار أن املقاوالت 
هذه  كل  املقبلة،  املرحلة  في  كبير  دور  عندها  سيكون  التكنولوجية 
التحوالت الهيكلية تستدعي من بالدنا االستعداد بشكل جيد من خالل 
إعطاء األهمية لالبتكار وللبحث والتطوير والرفع من جودة الرأسمال 

البشري.

وفي هذا اإلطار تندرج خارطة الطريق لتطوير التكوين املنهي مقدمة 
والتي ستمكن من   ،2019 أبريل   4 في  امللك حفظه هللا  أمام جاللة 
توفر كل جهات اململكة على مدن للمهن والكفاءات متعددة األقطاب 
والتخصصات ستضم قطاعات وتكوينات مختلفة تهم على الخصوص 
ترحيل  الرقمي،  املجال  في  املستقبل  مهن  الصناعي،  الذكاء  مجال 
الخدمات باعتبارها قطاعات واعدة تشكل قيمة مضافة على مستوى 

إحداث الثروة وإحداث مناصب الشغل.

امللك،  لجاللة  السامية،  للتعليمات  وتنفيذا  السياق  هذا  وفي 
الجديد ملخطط  الجيل  على  حاليا  ينصب  التفكير  فإن  حفظه هللا، 
التسريع الصناعي 2021-2025، والذي سيكون هدفه الرئي�ضي تكريس 
املكتسبات املحققة في إطار املرحلة األولى للمخطط وتوسيعها، لتشمل 
باقي الجهات، مع إدماج املقاوالت الصغرى واملتوسطة ووضع الصناعة 

ببالدنا في صلب التحوالت التكنولوجية الكبرى.

اآلن ما هي التوجهات الجديدة التي ستضم في هاد املخطط الجديد 
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التسريع  ملخطط  الجديد  الجيل  برنامج  الصناعي،  التسريع  ملخطط 
الصناعي؟

املقاولة  ربط  عبر  الصناعة  في  املغربي  الرأسمال  وإدماج  -1تعزيز 
باملنظومات  جدا  الصغيرة  واملقاولة  املتوسطة  واملقاولة  الصغرى 
على  واملنتوجات  التسويق  لتثمين  جديدة  قطاعات  ظهور  وتشجيع 

الصعيد الترابي؛

-2استحضار البعد الجهوي لضمان تنمية صناعية متوازنة على 
مجموع التراب الوطني عبر أروقة صناعية مهيكلة مع دعم متباين وقد 
بدع فعال هذا التنزيل الجهوي بتوقيع اتفاقية أمام جاللة امللك، للتنزيل 
الجهوي على مستوى جهة سوس ماسة، وقد بعدها فعليا وعمليا تنزيل 
ما وقع أمام جاللة امللك، واآلن صودق على عدد مهم من االتفاقيات من 
مشاريع االستثمار في اللجنة الجهوية املوحدة لالستثمارات جهة سوس 
ماسة درعة، وأعطي لها اإلذن البدء في العمل يمكن نعطيو التفاصيل 

إذا أردتم بعد قليل.

على  التكنولوجية  القدرات  من  والرفع  واالبتكار  البحث  تطوير 
جميع املستويات، وذلك عبر إطالق منظومات جديدة تتجه للمستقبل 
واعتماد أنماط جديدة من اإلنتاج من الجيل الرابع من التصنيع 4.0 
من طرف نسيج اإلنتاج الوطني، االستدامة بطبيعة الحال من أجل 

حماية املوارد الطبيعية لبالدنا وعدم اإلضرار بالتنمية لألجيال املقبلة.

حض0متاملسيدمتا ملسيىة،

في آخر هاد الجواب املقتضب حقيقة ألن التفاصيل حاولت أن أمر 
عليها، يمكن أن نقول الحمد هلل أن الصناعة في بالدنا أعطيت لها أهمية 
كبيرة وتطورت بشكل مهم جدا وأعادت تموقع بالدنا على املستوى 
اإلقليمي وعلى املستوى الدولي في مجال صناعات واعدة ومهمة جدا 
التي  واإلنجازات  اإلنجازات  من  عدد  حقق  املخطط  هذا  ثانيا  أوال، 
حققها مخطط التسريع الصناعي أهل املغرب ليضع رجال الرجل األولى 
في اقتصادات الدول الصاعدة وباالستمارة واإلصرار وهاد العمل إن 
شاء هللا يمكن أن نحقق االنتقال املنشود إلى صف الدول الصاعدة 

بإذن هللا.

أريد أيضا أنا أقول بأنه في البداية كانت هناك صعوبة في االلتقائية 
بين مختلف املتدخلين، بكل صراحة في بداية املخطط، ولكن مع اإلصرار 
ومع الحوار ومع محاولة الجمع ديال مختلف املتدخلين، وخصوصا ألن 
الصناعية  السياسة  وإنجاح  الصناعي  التسريع  مخطط  هاد  خصنا 
الوطنية تحتاج ديال عدد مهم من املتدخلين قطاع التعليم، قطاع 
التكوين املنهي، قطاع الفالحة، قطاع الصيد البحري، قطاع الصناعة 
والتجارة  الصناعة  قطاع  مع  املنتجة  القطاعات  جميع  التقليدية، 
واالستثمار واالقتصاد األخضر والرقمي مع املؤسسات العمومية األخرى 
مع املهنيين هما عندهم دور كبير ألن إيال ما كاينش املهنيين اليد الواحدة 
من  معقول  درجة  اليوم  نحقق  أن  استطعنا  هلل  الحمد  تصفق،  ال 

االلتقائية بين هؤالء املتدخلين جميعا وهذا جهد كبير بذله الجميع، 
فشكرا لهم جميعا.

بطبيعة الحال، أنتم أسهمتم بشكل كبير أيضا كبرملان في املصادقة 
على عدد القوانين عدد من القوانين وعدد من اإلجراءات دوزتوها انتما 
أو أحيانا أنتم أدخلتموها كمقترحات إما في مشاريع قوانين املالية قبل 
املصادقة عليها أو طورتم املشاريع التي طرحت عليكم، إذن أنا أقول في 
النهاية أظن بأن الحكومة وفت بأغلب األهداف التي سطرتها في البرنامج 

الحكومي، تحية طيبة والسالم عليكم ورحمة هللا.

ملسيدامل0ئيس:

شكرا السيد الرئيس الحكومة، نمر اآلن إلى باب التعقيبات بإعطاء 
العدالة  فريق  باسم  اإلدري�ضي  األزمي  إدريس  النائب  للسيد  الكلمة 

والتنمية.

ملنيئباملسيداإىريسامجزميامإلىري�سي:

بسماهللاامل0حانامل0حيم،املحاداهللاملصالةا ملسالماعلىا
رسو5اهللاا علىاآلها صحبها منا ماله.

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملسيدارئيساملحكومةامملحترم،

ملسيىةاملوزرمءامملحترمين،

إخومنياأخومتياملنومبا ملنيئبيتامملحترمينا مملحترميت،

أتشرف بتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية للتعقيب في إطار 
هاد السؤال، واسمح لي السيد الرئيس، أوال نهنئنكم وننهئ املكتب على 
برمجة هذا السؤال، ونحن نختتم السنة املالية الحالية 2019 أقول 
السنة املالية ونستقبل السنة املالية 2020 لنقف على قصة نجاح 
حقيقية حققتها بالدنا تستحق النظر إلى مؤشراتها وتستحق كذلك اتخاذ 
العبر وسر هذه النجاحات وهذا هو اللي بالنسبة لنا مهم سأقف عليه، 
النتائج السيد رئيس الحكومة بالفعل هادي قصة نجاح، انطلقنا في 
2005، اليوم كان املغرب ال يوجد في الخريطة ديال السيارات، الخريطة 
العاملية، ال يوجد في الخريطة تقريبا ديال الطائرات، كان موجودا في 
الفوسفاط، وغادي نرجع له، ألن تيقول لك الجديد له جدة والبالي ال 
تفرط فيه، ألن دابا تنقولو الصادرات ديال السيارات فقط الصادرات 
ديال الفوسفاط، الفوسفاط راه كان معنا منذ زمن، السيارات عاد 
جات، فكل �ضي مزيان، السيارات منذ سنة 2014 بدا االنطالق ديال 
قصة نجاح حقيقية وذكرتو السيد رئيس الحكومة وخصكم املوقع 
اإللكتروني ديال الوزارة يتصححوا األرقام، ألن احنا خذيت األرقام وهي 
مهمة، ولكن زدتيو 72 مليار ديال الدرهم ديال الصادرات في الصفحة، 
يا هللا كاين 65 مليار درهم، ال غير باش نكون أكثر من %60 من اإلندماج، 
خص املغاربة يعرفو شنو هو اإلندماج، االندماج على أنه من قبل ملي 
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تيكون %0 من االندماج معنى أنه تتجيب داك ال�ضي من برا وتركب وترد 
بضاعتنا ردت إلينا، اليوم %60 من املكونات ديال السيارات تتصنع في 
املغرب، وتركب %60 من االندماج لذلك أول مصنع على املستوى ديال 

القارة اإلفريقية هذا فيما يتعلق بالسيارات ومانطولش؛

قطاع الطيران، تكلمتيو على الوتيرة %20 ديال الوتيرة ديال النمو 
الدرهم  مليار   19 أكثر من  مقاولة مستقرة،   130 أكثر من  السنوي، 
اإلدماج، عدة فرص  ديال  النسبة  ديال   38% املعامالت،  رقم  ديال 
الشغل، وقطاع الفوسفاط هذا مهم كذلك عالش أنا قلت الجديد له 
جدة والبالي ال تفرط فيه، ألنه كذلك الفوسفاط في الوقت اللي تطلق 
اإلقالع في 2005 في 2006 كانت االستراتيجية الجديدة ديال الفوسفاط 
يتعلق  بفيما  عالمي  منتج  رابع  من  تحولنا  تحوالت  تحوالت،  واللي 
باألسمدة الفوسفاطية إلى أول منتج عالمي، كنا %9 رجعنا ل %22 في 
الفوسفاط، وهذا أسا�ضي والنجاح ديال االستراتيجية ديال الفوسفاط 
هذا اللي بغيت نأكد عليه من أول الدروس والعبر وهو التطور املهم ديال 
ميزانية البحث العلمي، في 2005 كانت في املكتب الشريف للفوسفاط 
3.5 مليون ديال الدوالر، في 2018، 150 مليون ديال الدوالر، لذلك 
وهنا باش نسدو واحد البيت ديال البحث العلمي السيد رئيس الحكومة 
الطريقة  العلمي فهاد  البحث  العلمي ولكن دعم  البحث  ينبغي دعم 
بامليزانية املوفرة للبحث العلمي وللباحثين وهذا أسا�ضي، وآخر �ضي مع 
األرقام اللي بغيت ندلل به على املؤشرات ديال هاد النجاح وهاد القصة 
ديال النجاح هو االنزعاج ديال الشركاء وديال األصدقاء التقليديين من 
النجاح ديال املغرب، وهذا خطأ، خطأ اقتصادي وخطأ جيو سيا�ضي، 
خطأ اقتصادي ألنهم يحسبون وهما أن املغرب الجاذبية ديالو مبنية 
على %0 من الضريبة على الشركات، راه الناس ما تيشوفوش في الضريبة 
على الشركات، الناس كيشوفو واش البالد مستقرة، واش البالد قايمة 
على مؤسسات، واش البالد تتطور، واش البالد فيها فرص، واش البالد 
فيها كفاءات، واش البالد فيها يد عاملة حقيقية وكفأة؟ على هاد ال�ضي 
جاو للمغرب، ما جاوش على الجنات الضريبية، أوروبا، ثانيا من الناحية 
الجيو استراتيجية هذا خطأ، قلت خطأ اقتصادي وقلت خطأ جيو 
سيا�ضي ألنه االستقرار ديال املغرب هو االستقرار ديال املنطقة بأكملها، 
وبالتالي واش حسدتونا على كنا والو في السيارات رجعنا تنصدرو 400 
ألف، وهذا دليل على النجاح، إذا تحسبنا فهاد ال�ضي فهذا دليل على 

النجاح؛

دابا ندوز بسرعة، القصة كيفاش تبنات بدينا في 2005 بمخطط 
تدقيق  الصناعي،  لإلقالع  الوطني  امليثاق  عليه  الحق   2009 إقالع، 
البرنامج هذا التراكم هذا هو الدرس اللي بغيتو يخرج من هاد السياسة 
الصناعية؛ الدرس ديال التراكم اإلقالع امليثاق الوطني في 2012 أول 
مصنع ديال رونو تيتفتح ف 2014 ديال املخطط ديال تسريع ديال 
الصناعة جا ببناء ديال التراكم على ما تم في إقالع وفيه امليثاق اشنو 
بأننا غادي نمرو في حصة  جاب؟ جاب أمور مهمة، رجعنا تنتكلموا 

الناتج الداخلي من 14 إلى %13 غادي نزيدو %9، نصف مليون فرصة 
شغل وهناك من كان يشكك فيها في السابق واليوم أصبحت حقيقة، 
الصناعة  ديال  الصندوق  ديال  اإلنشاء  هو  لي  بالنسبة  املهم  ولكن 
وديال االستثمار الصناعي ديال 20 مليار ديال الدرهم، ألنه في السابق 
هاد السياسة الصناعية كلنا تنديروها بالتيمم بكل بساطة، في 2014 
تنشأ الصندوق ديال الدعم ديال االستثمار الصناعي ب 20 مليار ديال 
الدرهم وكل درهم في الصناعة هو عائد على الصادرات وعائد على النمو 
وعائد على الشغل، كذلك إذن قلت 2016-2014-2012-2009-2005 
جاء املخطط ديال اإلصالح ديال االستثمار اللي توقع أمام جاللة امللك، 
بالدار البيضاء في 4 يوليوز، املنظور الجديد مليثاق االستثمار اإللغاء 
التام للضريبة على الشركات، تطوير منطقة صناعية بكل جهة وهادي 
عاد غادي نرجع لها، هذا هو مربط الفرس غادي نرجعو له، غادي 
نقول عالش؟ أشنو هي الدروس التي؟ منح املزايا؟ توفير دعم متنوع 
لفائدة الجهات األقل حظا لتحفيز االستثمار، إصالح الوكالة إلى آخر، 
في 2018 تنعطي هاد التواريخ باش كل واحد يربطو مع حكومة، ومع 
وزراء باش يعرفو بأن هاد البالد مبني على التراكم، حكومات، رؤساء 
حكومات، والوزراء وما كاينش الوزير اللي تيضوي بوحدو، يوليوز 2018 
خطاب العرش دفعة جديدة لإلسراع ديال املخطط ديال إصالح ديال 
الال تمركز اإلداري، وجا تفعيل  امليثاق ديال  االستثمار، وجا إصدار 
اإلصالح ديال املراكز الجهوية لالستثمار واليوم تنعيشو الباكورات ديالو 
املنهجية،  اللجن املوحدة لالستثمار وتغيرت  في إطار  األولى، اجتمعنا 
شحال هادي كل�ضي تيقولك غادي نشوف الرباط، واحد تيقول لك 
ما غاديش نوقع، وما تناخدو والو إال باإلجماع، وبالتالي تنرتبو امللفات 
وتنخليوها تما وتنزيدو بحالنا، دابا اليوم باألغلبية وما كاينش الرباط إيال 
 séance de note جيتي لتما خاصك تجيب القرار ديالك معاك وتوقع
وتخرج، باش املستثمر تيعرف بأنه امللف ديالو منين تيتبرمج يبت فيه 
وينطلق في االستثمار، هذه دينامية جديدة حقيقية، بطبيعة الحال 
النتائج  لهاد القضية ديال هاد  alors نوصل  امليثاق،  التدقيق ديال 
كيفاش تحققات، أوال أشنو هو السر ديال هاد ال�ضي عالش هاد ال�ضي 
الدستوري والسيا�ضي  القضية ديال االستقرار  أوال  املغرب؟  في  نجح 
واملؤسساتي ديال البالد، البالد مبنية على دولة الحق والقانون، البالد 
مبنية على الدولة ديال املؤسسات وبالد مبنية على التطوير ديال محاربة 
ديال الفساد ومحاربة الريع واملحاربة ديال االقتصاد، ثانيا املحافظة 
على اإلطار املاكرواقتصادي وهذا مهم جدا، اإلطار املاكرو اقتصادي 
مهم باش تعطي نظرة للمستثمرين ومهم كذلك باش توفر وتهتم بالفئات 
األكثر هشاشة، تكلمتو السيد رئيس الحكومة على التطور ديال مناخ 
األعمال وهو لوحده قصة نجاح راه من 2010 كنا في املرتبة 128 دابا 
راه حنا 53 وهادي تحية لكل الشركاء من القطاع العام ومن القطاع 
الخاص وكل املؤسسات واملؤسسة البرملانية اللي شكرتها السيد رئيس 
الحكومة، ألن تنقومو بواحد الدور مهم جدا، تتجيو عندنا تتقولو لنا 
هاد القانون مهم في الترتيب وتتعبأ املعارضة قبل األغلبية من أجل 
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املناقشة والتعديل والتصويت باش يخرج في الوقت املناسب؛

أنه  لوال  ينجح  يمكن  كانش  ما  ال�ضي  هاد  هو  الرابعة،  النقطة 
التحتية  البنيات  ديال  التطوير  ديال  كبير  البرنامج  واحد  دار  املغرب 
واللوجيستيكية ألنه آش غيجي يدير عندي ايال ما كانش كيفاش عندو 

؛
ّ
 وال

ّ
 الطريق وال

ّ
منين يخرج، وال

املسألة الخامسة واملهمة، وهو أن هاد القطاع ديال الصناعة كان 
واحد التخطيط استراتيجي، رؤية استراتيجية ديال جاللة امللك، باش 

واضحة ومعبأة لكل الطاقات ولكل املؤسسات وهذا مهم؛

السادسة،  النقطة  حقو،  نعطيوه  واحد  كل  السادسة،  النقطة 
سياسة حكومية بل سياسات الحكومات ملي تكلمت في 2005، كان 
ال�ضي إدريس جطو هللا يذكرو بخير، منين تكلمت في 2009 كان ال�ضي 
عباس الفا�ضي هللا يذكرو بخير، منين تكلمت في 2014 كان ال�ضي عبد 
اإلله هللا يذكرو بخير، منين تكلمت في 2018 كان الدكتور سعد الدين 
العثماني هللا يذكرو بخير، وبال ما ندوز على الوزراء، الوزراء كان تمة 
ال�ضي، نعم، ال�ضي صالح الدين مزوار، ال�ضي أحمد ر�ضى الشامي، ال�ضي 
عبد القادر عمارة وال�ضي موالي حفيظ العلمي، وبالتالي هاد البالد مبنية 

على التراكم، مبنية على التنوع، مبنية على التداول هادي مهمة؛

هاد الحكومة، آش تتدير؟ تتلتقط هاد الرؤية االستراتيجية -وال�ضي 
بووانو تيقول لي بقات 4 دقايق، الرئيس هو اللي حا�ضي-، هاد السياسة 
الحكومية هي اللي تتنّزل هاد الرؤية االستراتيجية، تتبلور البرامج وطّورها 
وتبرمجها؛ نم�ضي بسرعة بطبيعة الحال ما ننساش ألن قلت هاد األمور 
هادي ما نساش كذلك التوفر ديال املغرب على يد عاملة كفأة وعلى 
شركاء اجتماعيين حقيقيين، وغادي نرجع ليها، اللي تيساهمو ألنه اليوم 
تكلمتو السيد رئيس الحكومة على أنه كل دقيقة تنخرجو طوموبيل، 
اشنو معناتها؟ معناتها أنه ما عندناش الوقت وال الحق باش نوقفو 
العجلة ديال االقتصاد، ولذلك العالقات ديال الشغل خصها تكون 
اليقظة وتكون  يكون متوفر وتكون  والسلم اإلجتماعي خصو  سليمة 
التحاور باش ما توقف، هاديك الدقيقة ما توقفش والطوموبيل ديما 
تبقى خارجة، أشنو هو املطلوب اليوم؟ على املستوى العام أنا تكلمت، 
اللي مطلوب تعزيز ديال سيادة القانون والصيانة ديال األمن القضائي 
والتعزيز ديال الثقة والترسيخ ديال املناخ ديال الحريات، وتبقى دولة 
قوية ما نقومو بحتى �ضي حاجة اللي يمكن ترصد كتراجع فهاد املجال، 

احنا بالد قوية ويا جبل ما يهزك ريح؛

ثانيا: املحافظة على االستقرار املالي واالقتصادي، املحافظة على 
السلم اإلجتماعي؛

وفيما يتعلق باملنظومة الصناعية، اللي بغيت نقولكم السيد رئيس 
الحكومة، هاد ال�ضي ناجح، ولكن كاين واحد الباب اللي خصنا نسميوه 
الصناعي،  بالغبن  اإلحساس  واحد  كاين  ألنه  الصناعي،  اإلنصاف 
ال�ضي  تنقولوها  الصناعية،  للمنظومات  الجهوي  التنزيل  هو؟  اشنو 

موالي حفيظ، راه ملي تنشوفوك في طنجة تنفرحو، ملي تنشوفوك 
بغينا  البيضاء، ولكن  الدار  في  تنشوفوك  تنفرحو، ملي  القنيطرة  في 
نشوفوك في وجدة باش نفرحو، نشوفوك في تازة في فاس باش نفرحو، 
ونشوفوك في مكناس باش نفرحو، ونشوفوك في الراشيدية باش نفرحو 
واحنا ماشيين، باش نكونو، وعند �ضي مضيان باش نفرحو حتى هو، 
باش نكونو واضحين، ال ال بد، وهنا السيد الرئيس أنا كنربطها بجانب 
مرسوم  كاين  مؤسساتي،  بجانب  تنربطها  تنربطها شوف  مؤسساتي، 
خصكم تخرجوه، درنا مرسوم ديال البعد وصادقنا عليها، باش نعالجو 
املشكلة ديال البعد، راه امليناء ديال طنجة ميناء ديال املغاربة كاملين، 
خصنا غير كيفاش تقربني منو، درنا مرسوم تنعوضو لهادوك الناس اللي 
 a كاينين في املناطق البعيدة كيفاش يوصلوا البضاعة ديالهم لطنجة
zero، بpoint kilométrique zéro هو port ديال طنجة، هذا خص 
الوتيرة،  ديال  التسريع  القانونية  الناحية  من  كذلك  كذلك،  يخرج، 
السيد رئيس الحكومة، السيد الوزير، ميثاق اإلستثمار جاللة امللك، 
في خطاب العرش ديال 2018 تكلم على 3 داألمور، 2 تدارو وحدة ما 
زال ما تدارتش، ميثاق ديال االستثمار خصو يخرج في أقرب وقت، ألن 
هو اللي غيعطى الرؤية املستثمرين من الناحية القطاعية ومن الناحية 
االستراتيجية ومن الناحية الجهوية، هو اللي غادي يقول لنا أشنو اللي 
غادي نديروا في الجهات، هاد ال�ضي كلو باش نختم ألنه الوقت ما بقاش، 
راه شوف راه املعالجة ديال أكبر تحدي اللي عندنا كاملين في املغرب 
اليوم واللي هو الشباب واإلدماج ديال الشباب في الدورة التنموية، 
في كل دورة تنموية بسياستها بحقوقها وباقتصادها وباجتماعها، راه 
شوف املفتاح هو الصناعة ألنه كيفما نذكر في التقرير ديال املجلس 
ديال  املستوى  في  املتغيرات  من   70% بأنه  واالجتماعي  االقتصادي 
الدخل ديال 128، %70 جات من الصناعة، ألن الصناعة تحل املشكل 
ديال البطالة أنا غادي نختم، تتحل لك املشكل ديال البطالة الكبيرة 
وديك البطالة اللي هي الكثيفة وتتحل ليك املشكل ديال الهجرة ديال 
األدمغة، لذلك فالصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة، وشكرا، السالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدامل0ئيس:

شكرا، اآلن الكلمة للسيدة النائبة زهور الوهابي باسم فريق األصالة 
واملعاصرة. السيد الرئيس، ال�ضي بووانو ال�ضي إدريس اشار لعدد من 

املدن والجهات ولكن ما شارش لدكالة.

ملنيئبةاملسيدةازهوراملوهيبي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيدارئيساملحكومةامملحترم،

ملسيىةاملوزرمءامملحترمون،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،
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مساؤكم سعيد، في الحقيقة السيد رئيس الحكومة كان بودنا في 
فريق األصالة واملعاصرة أن نصفق ملداخلتكم بقوة، لكن واقع التصنيع 
واالستراتيجيات القطاعية املعتمدة في هذا املجال بعيدة شيئا ما عن 
من  املسطرة  األهداف  عن  وبعيدة  واملواطنين  املواطنات  انتظارات 

2014 إلى 2018.

ملسيدارئيساملحكومة،

التي  التطورات  نتيجة  كبير  بشكل  املغاربة  احتجاجات  تزايد  مع 
حدثت داخل مجتمعنا في العقود األخيرة، حيث أصبحت الحاجة ملحة 
إلى العمل من أجل تلبية هذه االحتياجات وذلك من خالل إحداث 
ثروة في معدالت اإلنتاج وتسخير كافة الطاقات واإلمكانيات والقدرات 
من أجل ذلك، في هذا اإلطار السيد رئيس الحكومة ال يخفى عليكم أن 
التصنيع يعتبر آلية لإلنتاج وتلبية احتياجات اإلنسان وهو من العمليات 

األساسية لنهضة املجتمعات ونموها على الصعيد االقتصادي؛

فالتصنيع، كما هو في البلدان املتقدمة يعمل على رفع مستوى عملية 
التنمية وتحقيق التغيير الجدري والبناء االقتصادي وتعزيز استقالليته، 
وتقليص معدالت استيراد السلع املصنعة، والتمهيد لتقليص معدالت 
وإنتاج  املتقدمة،  الصناعية  للدول  والتكنولوجية  التجارية  التبعية 
املالي  القسم األوفر من السلع االستهالكية واإلنتاجية وبناء األساس 
لالقتصاد الوطني وتنمية باقي فروع وانشطة االقتصاد الوطني، بل إن 
التصنيع يعمل على تحقيق االستخدام األمثل للقوى العاملة والتوجه 
في  ارتفاعا  تشهد  والتي  اإلنتاجية  حيث  من  املرتفعة  األنشطة  نحو 
الطلب، إضافة إلى أن التركيز على التصنيع يعمل على دعم االقتصاد 
الوطني وتحقيق االكتفاء الذاتي والزيادة في حجم الصادرات والتقليص 
في من حجم الواردات، وهو يساعد على جعل املنتجات الوطنية قادرة 
على املنافسة في األسواق العاملية والرفع من وثيرة تشغيل اليد العاملة 

والتقليص في من نسب البطالة.

فالتصنيع، السيد رئيس الحكومة، كتجربة انخرطت فيها العديد 
في كافة  في إحداث تطورات هائلة  له دور حاسم  البلدان، كان  من 
عملية  بأن  تفيد  املطبقة  التجارب  لكن  املختلفة،  الحياة  مناحي 
التصنيع هذه في حاجة إلى بيئة مناسبة، وهو ما يبرز دور الحكومة 
احتضان  وفي  البيئة،  هذه  تهيء  التي  والتشريعات  القوانين  سن  في 
املصنعين وكافة العاملين في هذا القطاع، وفي حفظ الحقوق املختلفة 
للمصنعين ومصانعهم وعمالهم، وفي تنظيم عملية املنافسة والحد من 
العمليات الغير املشروعة التي تتم من خاللها االعتداء على مجهودات 
الناس وسلب حقوقهم، فالحكومة هي املسؤولة على توفير املؤسسات 
التعليمية القادرة على تخريج األطر املؤهلة للعمل في القطاع الصناعي، 
وتزويد املصنعين بما يحتاجونه وما يفيدهم في أعمالهم ويساعدهم في 
الوصول بأعمالهم إلى مستوى االرتقاء باالقتصاد الوطني، وقبل هذا 
وذاك السيد رئيس الحكومة هناك إرادة سياسية قوية معبر عنها في 
جميع الخطب امللكية ومدعومة من طرف مختلف املكونات الحقوقية 

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، غير أن السؤال يبقى 
مطروحا على الحكومة بشكل ملح، كيف يمكن لهذه الحكومة أن تشكل 
قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة واملستدامة ببالدنا أم 
هي عاجزة على القيام بدورها ووظائفها ومهامها اتجاه الدولة واملجتمع؟

ملسيدارئيساملحكومةامملحترم،

إن مخطط التسريع الصناعي يمكن اعتباره مخططا قطاعيا وليس 
سياسة صناعية متكاملة، وهذا يمكن أن يكون هو السبب الرئي�ضي في 
فشله على غرار ما وقع للمخططات الصناعية السابقة، ونعني بذلك 
امليثاق الوطني للتنمية الصناعية وبرنامج انبثاق، اليوم يجب القطع 
مع هذه املخططات القطاعية واستبدالها بسياسات صناعية شاملة 
تضم جميع املتدخلين في القطاع الصناعي، وتحدد أهدافها كمية ونوعا 
حسب الوزارات املتدخلة، فعلى سبيل املثال، السيد رئيس الحكومة، 
يمكن تحديد األهداف الخاصة بوزارة التربية الوطنية لسد الخصاص 
في املهندسين والتقنيين املتخصصين بالنسبة لفروع صناعة السيارات 
والطائرات كما ينبغي للحكومة أن تدعم مراكز االستثمار الجهوية وتعزز 
أدوارها واختصاصاتها لتصنيع البالد في توافق مع رؤية وسياسة الوزارة 

الوصية على القطاع الصناعي.

فضال عن ذلك السيد رئيس الحكومة، يجب إدماج وزارة النقل 
واللوجستيك في السياسة الصناعية عن طريق اعتبار برامجها جزءا ال 
يتجزأ من السياسة الصناعية الوطنية والسهر على تطابقها مع األهداف 
الصناعية، وينبغي إشراك كذلك الوزارة املكلفة بتهيئة التراب الوطني 
للسياسة  املجالية  األبعاد  مع  تتما�ضى  الصناعية  املناطق  تكون  لكي 
الصناعية، كما يجب إشراك وزارة املالية وتعبئة األمالك العمومية 
لفائدة الصناعة وتحديد التحفيزات الجبائية والحمائية في انسجام تام 

مع التزامات املغرب اتجاه املنتظم الدولي.

ملسيدارئيساملحكومةامملحترم،

في تحقيق أهدافها  لألسف كل هذه املخططات قطاعية فشلت 
انبثاق،  مخطط  الرقمي،  املخطط  األزرق،  املخطط  هنا  ونقصد 
واملخطط األخضر لألسف، السبب الرئي�ضي في إخفاق هذه املخططات 
استراتيجية  سياسات  استثناء  وبدون  كلها  أنها  القطاعية  والبرامج 
عمودية بمعنى أن كل وزارة تعمل منفردة وتصوغ لوحدها املخطط 
الذي ستنفذه وذلك في معزل تام عن باقي القطاعات الوزارية األخرى، 
هذا املنطق أدى إلى تهميش الصناعة الغذائية، ألنها كانت بين منزلتين 
لوزارة  أم  الفالحة  لوزارة  تابعة  كانت  إن  نعلم  لم   2017 غاية  فإلى 

الصناعة.

عرضاني  وتصور  رؤية  هناك  ليس  له  أن  نستنتج  هنا،  ومن 
لهذه  الناظم  الخيط  القطاعية، ويمثل  يخترق جميع االستراتيجيات 
االستراتيجيات ويؤلف فيما بينها، فتناسب وتوافق السياسات القطاعية 
لضمان التناغم واالنسجام فيما بينها هو إحدى املهام التي تدخل ضمن 
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اختصاصاتكم كرئيس الحكومة، والتي يجب تحت سلطتكم بموجب 
مقتضيات الدستور، غير أننا نالحظ أن املجهود املبذول في هذا االتجاه 

ال يرقى إلى طموحات الفاعلين االقتصاديين.

ملسيدارئيساملحكومة،

منذ سنة 2014 والقطاع الصناعي يخضع لعدة مخططات وبرامج 
متتالية بهدف النهوض بأدائه، وأول هذه املخططات كان ميثاق االنبثاق 
الصناعي وآخرها هو مخطط التسريع الصناعي الذي يمتد من سنة 
2014 إلى سنة 2018 وآخرها هو، وبما أن مخطط التسريع الصناعي 
اليوم يوجد على بعد سنة واحدة من انتهاء املدة الزمنية املخصصة 
له، فقد ارتأينا في فريق األصالة واملعاصرة أن نقدم تقييما له وأحسن 
منهجية لتقييم أي برنامج تقت�ضي اعتماد املقاربة العلمية واملتعارف 
األهداف  مع  مقارنة  املحققة  النتائج  مقاربة  تروم  والتي  دوليا  عليها 
منذ  توخى  الصناعي  التسريع  مخطط  وأن  خاصة  مسبقا،  املسطرة 
انطالقه تحقيق رفع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج الداخلي 
الخام من حوالي %16 سنة 2014 إلى 23 % في أفق 2020، وخلق 500 
ألف منصب شغل إضافي وتحسين التوازن أو باألحرى إعادة امليزان 
التجاري لتوازنه، لكن عند مقارنتنا ملساهمة الصناعة التحويلية في 
الناتج الداخلي الخام في ما بين سنتي 2014 و2018 نالحظ أن هذه 
املساهمة عوض أن ترتفع كما هو كان متوقعا انخفضت إلى حوالي من 

%16.9 إلى %15؛

ملسيدارئيساملحكومةامملحترم،

قبل الخوض في موضوع مناصب الشغل يجدر التذكير بأن القاعدة 
الجاري بها العمل دوليا في هذا الباب، وهي احتساب مناصب الشغل 
الصافية بعد خصم عدد مناصب الشغل املفقودة، وفي هذا الصدد 
اعتبر وزير الصناعة أن املخطط الصناعي سيحقق ال محالة الهدف 
املرتقب بالنسبة لتوظيف اليد العاملة، ألنه تم خلق 405 ألف منصب 
شغل إلى غاية 2018 من أصل 500 ألف منصب شغل، والحقيقة، 
الشغل  يمثل حجم مناصب  العدد  أن هذا  الحكومة،  رئيس  السيد 
املحدثة أن حكومتكم تغض الطرف في عدد مناصب الشغل املفقودة 
خالل هذه الفترة كما لو أنها فقط مسؤولة عن إنتاج مناصب شغل 
جديدة، وال تناقش مناصب الشغل الشاغرة، وعموما فقد سبق للسيد 
الوزير أن اعترف أمام منابر اإلعالم الوطني أنه وصل من أصل 311 ألف 
منصب شغل أحدثها املخطط مع متم 2017 هناك أقل من 83 ألف 
منصب شغل صافية، وهو ما يزكي أن العدد السالف ذكره ليس عدد 

مناصب الشغل الصافية املحدثة ما بين سنة 2014 و2018؛

وباالستناد إلى إحصائيات املندوبية السامية للتخطيط فإن عدد 
ألف منصب شغل   83 بكثير من  أقل  الصافية هي  الشغل  مناصب 
التي اعترفت بها الحكومة على لسان وزيركم في الصناعة السيد رئيس 
تم  التي  الصافية  الشغل  مناصب  أن  تؤكد  األرقام  هذه  الحكومة، 

إحداثها ما بين سنتي 2014 و2018 بلغ عددها اإلجمالي 6 آالف منصب 
شغل فقط السيد رئيس الحكومة؛

إن املخطط يهدف كذلك إلى تقليص عجز امليزان التجاري بكيفية 
ملموسة ونسب مرتفعة بفضل الزيادة في صادرات القطاع الصناعي، 
لكن وبعد فحص النتائج املسجلة بين السنتين املذكورتين، اتضح عجز 
2014 تاريخ انطالق املخطط  امليزان التجاري انخفض ما بين سنتي 
وسنة 2015 إلى 23.3 متراجعا ب198 مليار درهم إلى حوالي 154 مليار 

درهم؛

ملسيدارئيساملحكومة،

الصناعة  بأن  الجزم  يمكن  املغرب  بنك  إحصائيات  إلى  استنادا 
الوطنية تتسم بضعف نموها، ألنه منذ تسلم الوزارة الحالية لشؤون 
القطاع  لهذا  اإلجمالية  املضافة  القيمة  ارتفعت  الوطنية  الصناعة 
حوالي 185 مليار درهم إلى 227 مليار درهم بزيادة تقدر نسبتها ب4.6 
كمعدل سنوي، لكن إذا ما قمنا بخصم الزيادة املترتبة عن ارتفاع 
األسعار، فإن نسبة نمو القطاع الصناعي برمته تنخفض إلى حوالي 2.5 

كمتوسط سنوي؛

ملسيدارئيساملحكومةامملحترم،

باالستناد إلى التقرير الصادر في شهر غشت املا�ضي عن الشركات 
املالية الدولية أحد فروع البنك الدولي الذي تطرق فيه للصناعة في 
التي تعترض  التقرير أح�ضى اإلكراهات والعراقيل  املغرب، فإن هذا 
تطور فرع صناعة السيارات في املغرب، فبالرغم من أن املغرب يتصدر 
يبقى  إنتاجه  أن  إال  السيارات  فيما يخص صناعة  اإلفريقية  الدول 
متواضعا ألن صادراته تحتل املرتبة 27 عامليا، حصة املغرب من السوق 
العاملية للصادرات للسيارات ال تتجاوز %0.4، لم يستطع املغرب إدماج 
هذا الفرع الصناعي بكمية عميقة في النسيج االقتصادي الوطني، ولهذا 
فإن دمج هذا الفرع يظل حلقة ضعيفة جدا ألن املغرب لم يتمكن من 
االرتقاء في سلسلة اإلنتاج عن طريق التحكم في صناعة قطع الغيار 
ركزت  الحكومة  أن  هو  الوضعية  هذه  في  والسبب  السيارات  وإنتاج 
اهتمامها حصريا على استقطاب الشركات األجنبية على املستوى األول، 
يجب القطع مع هذه السياسة إذا أردنا توطيد العالقات فرع صناعة 
القيمة  في  الزيادة  أردنا  النسيج االقتصادي، وإذا  باقي  السيارات مع 

املضافة لهذا الفرع الصناعي وخلق مناصب الشغل بكثافة؛

كلفة اليد العاملة السيد رئيس الحكومة بفرع صناعة السيارات 
يبيع  ال  املغرب  أن  يعني  مما  مثال،  برومانيا  الكلفة  نفس  ثلث  تمثل 
للشركات األجنبية خدمات بقيمة مضافة عالية، ولكن يبيع ساعات 
عمل لتركيب البسيط الذي هو في مقدور جميع دول العالم تقريبا، 
مما يزكي هذه املالحظة أن دراسة صدرت بمجلة املندوبية السامية 
للتخطيط تبين أن رواتب اليد العاملة بفرع صناعة السيارات هي عادية 
جدا وفي بعض األحيان متدنية مقارنة مع متوسط األجور الوطنية 
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هياكل  صناعة  معامل  في  املوزعة  األجور  االقتصادية،  للقطاعات 
السيارات تعادل تقريبا متوسط األجور الوطنية في القطاعات األخرى 
أما األجور بمعامل صناعات قطاع السيارات فهي أقل بنسبة %20 من 
متوسط األجور الوطنية، لذلك ينبغي لبالدنا أن تتخطى مرحلة تركيب 
أجزاء السيارات لترتقي إلى إنتاج قطاع السيارات بصنع وطني وبفضل 
القحة على  املغربية  املقاوالت  خبرات وكفاءات وطنية يجب تشجيع 
ولوج هذا امليدان، السيد رئيس الحكومة، ما دامت املقاوالت الوطنية 
تدير ظهرها لهذا الفرع الصناعي املهم فإن صناعة السيارات يمكن أن 
تغادر املغرب وقتما تشاء، وهنا يجب أن نستحضر التهديدات الفرنسية 
األخيرة بسبب سحب صناعتها من املغرب، يمكن القول أنه مع مطلع 
سنة 2020 إن لم نقل قبل هذا التاريخ لن يتمكن املغرب من تصدير 

سياراته بنفس الوتيرة إلى بلدان أوربا.

أما فيما يخص صناعة الطائرات، فكل املالحظات الواردة أعاله 
الطائرات،  صناعة  على  كذلك  تنطبق  السيارات  صناعة  بخصوص 
الوطني  الجبائي  النظام  املتعلقة بمطابقة  االلتزامات  بدعوى احترام 
مع القواعد واملعايير الدولية، جاءت الحكومة بعدة تدابير ضريبية في 
قانون املالية ل 2020 يعتبر تراجعا عن عدد من التحفيزات التي تستفيد 
منها املقاوالت الصناعية بوجه خاص فيما يتعلق برقم أعمالها، فقمتم 
السيد رئيس الحكومة بالرفع من السعر األوسط بجدول الضريبة على 
الشركات من 17.5 إلى %20، كذلك قمتم بالرفع من سعر الجدول 
املحدد سقفه لبعض األنشطة من 17.5 إلى 20 % كذلك، مراجعة 
وذلك  الحر  التصدير  مناطق  على  املطبق  التفضيلي  الجبائي  النظام 
بتطبيق سعر محدد في %15 بالنسبة للضريبة على الشركات و20% 

بالنسبة للضريبة على الدخل.

ملسيدارئيساملحكومةامملحترم،

في انتظار النموذج التنموي املرتقب، يتعين عليكم التفكير مليا في 
القادم من األيام في نظام جبائي قار ومحفز ومشجع للمقاوالت بكافة 
أصنافها من أجل الولوج إلى عالم التصنيع الذي نعتبره صمام األمان 
رئيس  السيد  لكم  شكرا  مستدامة،  واجتماعية  اقتصادية  لتنمية 

الحكومة، شكرا لكم السيد الرئيس.

ملسيدامل0ئيس:

الوالف  النائب محمد  للسيد  الكلمة اآلن  النائبة،  السيدة  شكرا 
باسم فريق التجمع الدستوري.

ملنيئباملسيدامحاداملوالف:

موالنيا علىا مل0حيم،ا ملصالةا ملسالما مل0حانا هللاا بسما
محاداصلىاهللااعليها سلم.

ملسيدامل0ئيس،

ملسيدارئيساملحكومة،

ملسيدا زي0املد لة،

ملسيدمتا ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملسيىةاملبرملينيين،

التي  الشاملة  وللرؤية  بالدنا  في  التصنيع  لسياسة  إنجاز  أهم  إن 
ليس  القطاع  هذا  بخصوص  اليوم  الحكومة  عليها  تتوفر  أصبحت 
ماديا فحسب بل هو أسمى وأرفع، هذا اإلنجاز هو تغيير وتفنيد لتلك 
ثورة  إحداث  إمكانية  في  طويل  ولزمن  تشكك  كانت  التي  العقليات 
صناعية في املغرب، عرضكم السيد الرئيس يبشر بدنو العهد الذهبي 
القتصادنا عهد تمتص فيه البطالة بشكل كبير، يرتفع فيه مستوى 
عيش املواطنين موازاة مع ارتفاع قيمة الناتج الداخلي الخام، لكن هذا 
يبقى رهينا باستمرار تظافر جهود كل مكونات الحكومة في تقوية الرؤية 
املتكاملة للتصنيع في أفق 2020 وما بعد، هذا كذلك ما يدفع فريق 
التجمع الدستوري لتقاسم بعض األفكار معكم بما يسمح به الزمن 

املخصص لهذه املداخلة لتطعيم رؤية ما بعد 2020.

حققها  التي  النجاحات  من  مجموعة  إن  أوال،  الرئيس،  السيد 
 l’industrialisation ب  عليه  يصطلح  ما  تخص  باملغرب  التصنيع 
exogène وأنا على دراية باملجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة للرفع 
من نسبة اإلدماج le taux d’intégration في هذه الصناعات، لكننا 
 une ،نعلم جميعا أنه ال نهضة صناعية بدون صناعة داخلية قوية
تنميتها  يجب  داخلية  صناعة  وأول   industrialisation endogène
هي الصناعة الغذائية، املغرب اليوم استثمر ميزانيات مهمة للنهوض 
بالقطاع الفالحي ونجح في تقوية ورفع إنتاجيته بشكل ملحوظ مما وفر 
مادة خام مهمة تسمح بقيام صناعة غذائية مستدامة وال تكتفي فقط 
بتلفيف وتصدير هذا املنتوج الخام، ونظرا للتركيبة االقتصادية عفوا 
لوطننا فأي مجهود للنهوض بالصناعة الغذائية سيكون له وقع دقيق 
في تحسين الناتج الداخلي الخام على املدى القريب و سيمهد على املدى 
املتوسط والبعيد لقيام صناعة داخلية ثقيلة وحديثة وصناعة األتمتة 

والصناعة الذكية والرقمية؛

ثانيا، السيد الرئيس، من البديهي أن يكون كل فاعل سيا�ضي غيور 
على منطقته وجهته، وكلنا نطالب بالعدالة املجالية في ورش التصنيع 
نجاح استدامة  النقطة ألن  قليال عند هذه  أنا أقف  لي  لكن اسمح 
أي سياسة للتصنيع يكون رهينا بالقدرة على خلق ما يصطلح عليه 
industriel..، وتوفير بنية صناعية un éco système pérenne تمكن 
السيد  التكتالت،  هذه  وتنافسيتها،  إنتاجيتها  تطوير  من  الشركات 
 ،des Métropole الرئيس، تكون لزوما على محور أقطاب اقتصادية
وليس مبعثرة جغرافيا على سبيل املثال طوكيو تمثل %30 من الناتج 
الداخلي الخام لليابان، وخمس أقطاب فقط تحقق أزيد من ربعة ثروة 
الواليات املتحدة األمريكية، هيكلة التصنيع على نحو تكتالت سيمكن 
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بالدنا من: أوال- تأمين استقرار االستثمار الصناعي وتثبيته فوق األرا�ضي 
املغربية، وبذلك لن نظل عرضة ملثل تلك الخطابات الصادرة عن وزير 

االقتصاد الفرن�ضي؛

ثانيا- تحويل جاذبية املغرب من جاذبية ترتكز على الكلفة املنخفضة 
لليد العاملة واالمتيازات الضريبية إلى جاذبية ترتكز أساسا على وجود 
نسيج صناعي مبني على تكتالت مندمجة تمكن في خفض أمثل لتكاليف 
التصنيع، هذا ما يدفعني، السيد الرئيس، إلى أن أطلب منكم أن تكون 
مقاربة الحكومة للعدالة املجالية في التصنيع مقاربة عقالنية بعيدة عن 
أي تسييس، وهذا ما يستدعي دراسة وطنية لوضع خريطة موضوعية 
للصناعات املمكنة في كل جهة ومدى جاهزية هذه األخيرة الستيعاب 
 l’industriel Ridness وتطوير هذه الصناعات على حسب ما يسمى 
level، وتفاعل مع خطاب صاحب الجاللة األخير فإن حكومتكم مطالبة 
اليوم بتحويل مدينة أكادير إلى قطب اقتصادي وجهة سوس ماسة إلى 
واسطة العقد، ونظرا ملجموعة من الخصوصيات الفريدة التي توفرها 
هذه املنطقة والتي لن أخوض فيها اليوم، أقترح عليكم فكرة تأهيل هاته 
الجهة لتصبح أول تكتل لألتمة والصناعة الرقمية والصناعات الذكية 

تحت ما يمكن تعريفه ب souss valley؛

ثالثا، السيد الرئيس، فريقنا اليوم يثمن كثيرا أسلوب الحكومة 
املغرب  الخارجية،  القوى  وإكراهات  عروض  مع  التعاطي  في  الحالي 
اليوم قطع أشواطا مهمة في التفاوض الدولي وكون تكنوقراطية وازنة 
لشراكاتنا  ذكية  استراتيجية  ابتكار  املمكن  فمن  لذا  املجال،  هذا  في 
املقبلة واالبتعاد عن املخططات الكالسيكية التي أسفرت في غالبيتها 
على ما أصبح يسمى بfile.State، وذلك بالقطع مع عروض املساعدة 
على التنمية les aides aux développent وتفضيل عروض املساعدة 
التشاركية les.offres.de.Co.développent، وفي هذا الباب أؤكد على 
ضرورة العناية بمشروع الحزام والطريق الذي تطوره خصوصا بعدما 
وقع صاحب الجاللة نصره هللا في بكين على مذكرة التعاون مع الصين 
سنة 2017، بلدنا اآلن السيد الرئيس يمكن أن يتمركز في هذا املشروع 
كمنصة انفتاح على الغرب والحوض املتوسطي إضافة إلى كل الطرق 
التي فتحناها اليوم في إفريقيا ليحصل على عروض استثمار رابح رابح 
بأقل تكلفة، و يكفي أن أذكر بأن الصين رصدت ما يناهز 240 مليار 
دوالر لهذا املشروع، وتعزم على نقل أزيد من 5 ماليين من يد العاملة 
إلى الخارج، انخراطنا في هذا املشروع سيمكن املغرب من االستفادة من 
شبكاته الطرقية وسكك حديدية وخطوط الشحن التي توفرها لوضع 
بعض من منتوجاتنا الداخلية في الشاحنات والقاطرات والبواخر التي 
تجوب هذه الشبكات، ألن املغرب أثبت اليوم قدرته على خلق صناعة 
متواصل  وبمجهود  والطائرات،  السيارات  قطاع  في  قوية  تنافسية 
سيتمكن حتما من تعميم التجربة لقطاعات أخرى في الصناعة املحلية.

السيد الرئيس، لو سمحتم سأعود إلى إشكالية الصناعة الداخلية 
بالنسبة  أما  الغذائية  للصناعة  الكلمة  في مستهل هذه  لقد تطرقتم 

للقطاعات األخرى فيمكن مثال:

أوال: ابتكار سياسة جريئة تهدف تدريجيا لتحويل املستوردين إلى 
صناع، فمجموعة من املستوردين يتوفرون على رسائل مهمة وشبكات 
التوزيع والسياسات ناجحة لخدمة ما بعد البيع وخبرة في التسويق، 
 faire un للتحول  نوعية  وشجاعة  بسيطة  خطوة  إال  ينقصهم  فال 

glissement من االستيراد إلى االستهالك إلى إنتاج االستهالك؛

ثانيا: قياسا على ما نعمل به في الصفقات العمومية، وجب التفكير 
في إحداث قانون لألفضلية للمنتوج املحلي في طلبات العروض الدولة، 

تشجيع فكرة »صنع في املغرب«؛

ثالثا: إحداث هيئة وطنية تضم النقابات واملستوردين والصناع 
واملوزعين والحكومة، من أجل توحيد الرؤية والقناعات في هذا املجال 
واستحضار مواطنتهم لتفادي النزاعات التي يمكن أن ترشد مجموعة 

من املبادرات وكذلك مواكبة السياسة الحكومية للتصنيع؛

البرود  البت  في  كالتصنيع  للتصنيع  أخرى  بؤر  استكشاف  رابعا: 
كاستينغ الصناعة الترفيهية، صناعة إعادة التدوير والصناعات البيئية.

أخيرا، السيد الرئيس، ال سياسة استباقية للتصنيع بدون بحث 
علمي قائم، وأخص هنا ذلك املبني على الشراكة بين الشركات الخاصة 
علمية  حلول  ابتكار  إصدار  أجل  ومن  العليا،  واملدارس  والجامعات 
ومنتجات نوعية ترفع من تنافسية الصناعة املغربية، فنحن ننتظر 
منكم سياسة تحفيزية من هذا الباب، كما ال يمكن النهوض بالتصنيع 
ثم  التعليم  فالتعليم  خبرة،  وذو  مكون  متعلم  بشري  رأسمال  دون 

التعليم، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدامل0ئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن باسم الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية للسيد النائب ياسين دغو.

ملنيئباملسيدا يسيناىغو:

أش0فا علىا مل0حيم،ا ملصالةا ملسالما مل0حانا هللاا بسما
ممل0سلينا علىاآلها صحبهاألاعين.

ملسيدامل0ئيس،

ملسيدارئيساملحكومةامملحترم،

ملسيدةاملوزي0ة،

ملسيىةاملوزرمءامملحترمون،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

ملسيدامل0ئيس،

أوال يتعين التذكير أنه وفقا ملقتضيات النظام الداخلي للمجلس ال 
يجوز للسيد رئيس الحكومة أن يأتي على ذكر أسماء الشركات.
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للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
والتعادلية للتفاعل مع جوابكم السيد رئيس الحكومة حول املوضوع 
املركزي لجلستنا اليوم، والذي سألناكم من خالله حول استراتيجية 

حكومتكم للتسريع الصناعي ببالدنا.

ملسيدارئيساملحكومة،

تابعنا باهتمام بالغ جوابكم، واسمحوا لي بداية أن أقول لكم بكل 
مسؤولية أنه لم ينفذ إلى جوهر املساءلة الدستورية لجلستنا اليوم، 
ولم يقارن املوضوع في بعده االستراتيجي كما تنص عليه الفقرة الثانية 
من الفصل 100 من الدستور والتي جعلت من هذه الجلسة دستورية 
الشهرية مناسبة ملقاربة البعد االستراتيجي في عملكم، أي السياسات 
العامة وليست تجميعا ملؤشرات عن سياسة عمومية قطاعية، فغرقتم 
كما عادتكم في ما توافر لديكم من أن أرقام جافة دون أن تقنعونا بأن 
الصناعي،  للتسريع  محكمة  استراتيجية  رؤية  على  تتوفر  حكومتكم 
الكفيل بخلق التوازن املنتظر في بنية االقتصاد املغربي الذي ال زال رهينا 
للقطاع الفالحي والتساقطات املطرية، في غياب صناعة حقيقية قادرة 

على أن تطلع بدور محرك للتنمية املستدامة للبالد.

أرقام  وراء  االختباء  في  تمعنون  زلتم  ال  الشديد  ولألسف  نعم 
الواقع  أمام صخرة  تتكسر  ما  بل ومضللة سريعا  منتقاة  ومؤشرات 
اليومي  املعيش  على  آثر  وال  املجتمع  في  ارتدادا  لها  تجد  وال  األليم، 
للشعب املغربي وخاصة الفئات الهشة منه، فافتقد خطابكم لإلقناع 
الالزم الستعادة الثقة التي تهاوت في حكومتكم لألسف، كما ال أحتاج 
إلى تذكيركم بما التزمتم به في البرنامج الحكومي الذي تقدمتم به أمام 
مواصلة  من خالل  الصناعي،  بالقطاع  النهوض  يخص  فيما  البرملان 
تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، وذلك باتخاذ 
مجموعة من اإلجراءات، الهدف منها إحداث أكثر من نصف مليون 
منصب شغل، والرفع من حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام ب 
9 نقط لتصل إلى %23 ثم تحقيق توازن امليزان التجاري، ونحن على 
مشارف انتهاء هذا املخطط كنا ننتظر من الحكومة أجوبة واضحة عن 
حصيلة تنفيذ مختلف اإلجراءات والتدابير امللتزم بها من جهة ومدى 

بلوغ املخطط الصناعي ألهدافه املسطرة من جهة أخرى.

إن مسائلتكم اليوم حول هذا املوضوع يرمي باألساس إلى تنوير الرأي 
العام الوطني حول حصيلة اإلنجازات التي تحققت في مجال إحداث 
الوحدات الصناعية في مختلف القطاعات والجهات، وآثارها املباشر 
على االقتصاد الوطني والتشغيل وتقليص الفوارق اإلجتماعية واملجالي.

ملسيدارئيساملحكومة،

من  يعتبر جزءا  الصناعي  التسريع  بأن مخطط  نعترف  أن  علينا 
النموذج التنموي املعتمد والذي أبان عن فشله في تحقيق تنمية صاعدة 
مندمجة ومتوازنة، وهو ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في االختيارات 
االقتصادية الحالية التي ينبغي أن تستهدف الرفع من معدالت النمو 

وخلق الثروة وفرص الشغل، مع وضع حد لحالة االنتظارية التي تؤدي 
الثقة لدى الفاعلين االقتصاديين، في ظل وضعية  إلى فقدان  حتما 
بين  والتفاوت  البطالة  وتفاقم نسب  النمو  متسمة بضعف مستوى 
الجهات في مجال مساهمتها في النمو واستفادتها من دعم الدولة قصد 

تحقيق اإلقالع االقتصادي واالجتماعي الحقيقي.

إنها مناسبة سانحة لنطلب من الحكومة بأن تقوم بتقييم دقيق 
وشامل وموضوعي ملخطط التسريع الصناعي للوقوف على ما حققه 
من نتائج وما عرفه من اختالالت، في الوقت الذي تؤكد فيه بعض 
بلوغ  في  املخطط  هذا  فشل  املختلفة  الرسمية  والتقارير  املؤشرات 
األهداف املسطرة، وبعيدا عن تعثر تنزيل مجموعة من اإلجراءات التي 

اهتمت بها الحكومة في هذا املجال البد من تسجيل ما يلي:

-إخفاق الحكومة في التحكم في عجز امليزان التجاري الذي وصل إلى 
حد غير مسبوق، في ظل سياسة االنفتاح والعوملة واتفاقيات الشراكة 
والتبادل الحر التي أصبحت تشكل عبئا ثقيال على االقتصاد الوطني، في 

غياب اإلجراءات املواكبة الكفيلة بضمان تنافسية املقاولة املغربية؛

- تقلص ت معدل النمو االقتصادي الوطني من نسبة 5 إلى %2.7؛

- ارتفاع نسبة البطالة وتقليص فرص العمل من 130 ألف إلى 30 
ألف منصب شغل سنويا، وبالتالي تراجع الساكنة النشيطة في الوقت 

الذي عرف فيه عدد الشباب في الشغل ارتفاعا ملحوظا كل سنة؛

معدل  في  الخدمات  وقطاع  الفالحي  القطاع  تحكم  استمرار   -
النمو والناتج الداخلي الخام وذلك على الرغم من االعتمادات املالية 
املخصصة لدعم القطاعات اإلنتاجية بما فيها القطاع الصناعي، كل 
هذا يحيلنا على إشكالية الحكامة في تدبير املخططات واالستراتيجيات 
تحقيق  ومدى  املواطنين،  على  املباشر  وآثارها  الحكومية  والبرامج 

األهداف املتوخاة منها والتي سبق وأكدنا عليها أكثر من مرة.

ملسيدارئيساملحكومة،

أن مخطط التسريع الصناعي ال يعني فقط إلى جانب االستثمارات 
األجنبية من قبيل صناعة السيارات بكل من طنجة والقنيطرة وصناعة 
الطيران، والتي إذ نعتبرها قيمة مضافة مهمة من حيث تشغيل اليد 

العاملة ودعم التصدير الوطني، كان من املفروض والالزم أن يرتكز..

ملسيدامل0ئيس:

السيدة الرئيسة السيدة مريم من فضلك.

ملنيئباملسيدا يسيناىغو:

على إحداث منظومات صناعية محلية قادرة على جعل املغرب دولة 
صاعدة في املجال الصناعي في إطار التكامل املنشود بين االستثمارات 
الوطنية واألجنبية من خال ل االستغالل األفضل للمؤهالت االقتصادية 
التي يتوفر عليها املغرب، بما فيها أساسا قطاع صناعة النسيج والجلد 
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املنتوجات  مع  الحادة  املنافسة  ظل  في  كبيرا  تراجعا  عرف  الذي 
املستوردة، وفي غياب أي دعم حقيقي لهذا القطاع الذي شكل قطبا 
اقتصاديا هاما، قبل مقاربة االنفتاح الذي اختار املغرب نهجها دون 
القيام باإلجراءات املواكبة لحماية املنتوج الوطني، قطاع الصناعات 
الغذائية الذي يدخل ضمن مخطط التسريع الصناعي إال أنه لم يعرف 
طريقه نحو التطوير في غياب اإلجراءات الالزمة لتجاوز التحديات التي 
تحول دون إقالعه وتحقيق األهداف املتوخاة منه، قطاع الصناعة 
إلى سياسة  يحتاج  زال  الذي ال  البحري  بالصيد  املرتبطة  التحويلية 
إرادية قادرة على إخراج هذا القطاع من الوضعية الصعبة التي يعاني 
االمتيازات  وسياسة  البحار  أعالي  في  الصيد  لوبيات  ومواجهة  منها، 

اقتصاد الريع.

ملسيدارئيساملحكومة،

لتفعيل  الحكومة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  التساؤل عن  من  البد 
برنامج دعم املصدرين بما فيهم أساسا املصدرين املبتدئين سواء فيما 
يخص الدعم املالي أو التقني للشركات العاملة في مجال التصدير، إننا 
في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية نعتبر أن تنمية الصناعة يجب 
املستوى  املغربية على  للمقاولة  التصديرية  القدرة  بدعم  يواكب  أن 
الكمي والنوعي، حيث يالحظ حاليا غياب برامج دعم املقاولة في مجال 
التصدير فمنذ إحداث الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرة 
سنة 2017، بموجب القانون 60.16 ثالث سنوات مضت تم إهدارها 
حيث لم تعمل الحكومة على تنزيل أي برنامج لدعم القدرة التصديرية 
للمقاولة الوطنية في أفق تحقيق هدف توازن امليزان التجاري الذي تم 
رصده ضمن أولويات أهداف املخطط الصناعي، في حين لم يبلغ معدل 
تغطية الصادرات والواردات إال %57 برسم سنة 2018، وحتى التدابير 
التي تضمنها قانون املالية برسم سنة 2018، الرامية إلى تحمل ميزانية 
الدولة مصاريف النقل من مناطق اإلنتاج إلى موانئ التصدير لم يتم 

تفعيلها.

ملسيدارئيساملحكومة،

لنا  اسمحوا  الصناعي،  التسريع  مخطط  مناقشة  بصدد  ونحن 
بتنبيه الحكومة بإثارة محاور نعتبرها ذات أولوية كما أن إغفالها يعني 

فشل أي استراتيجية قطاعية:

أوال: غياب تنزيل جهوي عادل لهذا املخطط حيث أن الحكومة لم 
تعمل على وضع عروض خاصة محفزة بالجهات، التي تعاني من ضعف 
جاذبية االستثمار وهو ما يعارض مبدأ العدالة املجالية، والذي ما زلنا 
ننتظر إخراج امليثاق الجديد لالستثمار، قصد تحديد آلية التحفيز 
املخصصة للجهات والعمل على استحضار البعد الجهوي في مختلف 

االستراتيجيات بما فيها مخطط التسريع الصناعي؛

تعتبر  التي  والتطوير  والبحث  االبتكار  برامج  حلقات  غياب  ثانيا: 
الدعامة األساسية لبناء الصناعة املغربية الناجعة، ولضمان ديمومة 

املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وهو ما أكد عليه التقرير االقتصادي 
القيم  سلسلة  ستعرف  حيث   ،2020 املالية  لقانون  املرافق  واملالي 

العاملية للصناعة تعقيدا يصعب اإلندماج داخلها

بالنسبة للفاعلين الذين ال يتوفرون على امليزات التنافسية الكافية 
ومنها االبتكار والبحث والتطوير ومواكبة التحول الرقمي؛

ثالثا: التزمت الحكومة بدعم القطاع الصناعي بغالف مالي يقدر ب3 
ماليير درهم سنويا، إال أن نفقات الدولة عن طريق صندوق التنمية 
املرافق  الخصوصية  الحسابات  بتقرير  مفصل  هو  كما  الصناعية 
لقانون املالية 2020 عرفت انخفاضا مقلقا وغير مبرر مقارنة مع سقف 

امللتزم به فعال حيث سجلت نفقات الصندوق ما يلي:

1551 مليون درهم سنة 2016؛

368 مليون درهم سنة 2017؛

930 مليون درهم سنة 2018؛

أي ما مجموعه 2850 مليون درهم.

ملسيدامل0ئيس:

انتهى الوقت، تفضل.

ملنيئباملسيدا يسيناىغو:

وهو ما يشكل %30.6 مما التزمت به الحكومة وهو ما يطرح أكثر 
بين  العادل  الدولة وتوزيعه  من عالمة استفهام حول مستوى دعم 

القطاعات والجهات.

ملسيدارئيساملحكومةامملحترم،

ومن  البناء  الرقابي  لعمله  االستقاللي  الفريق  ممارسة  إطار  في 
موقع املعارضة استقاللية الوطنية املسؤولة نعتبر أن االستراتيجيات 
إرادة  إلى  تحتاج  الصناعي،  بالقطاع  املتعلقة  فيها  بما  القطاعية، 
سياسية حقيقية، تجعل من هاد االستراتيجيات واملخططات والبرامج 
في قلب السياسات العمومية تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها كاملة 
في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة، وانطالقا من هذا األساس نتقدم 
باالقتراحات التالية التي نعتبرها خارطة طريق لجعل القطاع الصناعي 
قطبا أساسيا في النسيج االقتصادي، يحتل منه املغرب مكانة متميزة 
ضمن الدول الصاعدة، العمل على تطوير اقتصاد تناف�ضي يقوم على 

دعم اإلنتاج والتصدير وتشجيع املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

ملسيدامل0ئيس:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الرئيس.

ملنيئباملسيداعبداهللاابو منو)انقطةانظيم(:

السيد الرئيس، جرت العادة احنا كنواب طبقا للنظام الداخلي 
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وكذلك املنظومة ديال السلوك، أننا كنديرو واحد اإلشارة على عدم 
استعمال وذكر اسم الشركات، النظام الداخلي طبقا للدستور وطبقا 
مادة  فيه  املستشارين  وملجلس  النواب  ملجلس  التنظيمي  للقانون 
واضحة، هاديك املادة هي اللي خذيناها احنا ودرناها هي املادة الرابعة 
ديالنا، وهي اللي درناها بمدونة السلوك املادة 258، كتهدر على النائب: 

»يمنع على النائب« وال عالقة للحكومة باملوضوع، شكرا.

ملسيدامل0ئيس:

نحن في نهاية السنة السيد الرئيس، ال�ضي مضيان، نحن في نهاية 
السنة، لذلك نستمر بإعطاء الكلمة باسم الفريق الحركي للسيد النائب 

محمد األمين ديدى.

ملنيئباملسيدامحادامجميناى دد:

بسماهللاامل0حانامل0حيم.

ملسيدارئيسامجلساملنومبامملحترم،

ملسيدارئيساملحكومةامملحترم،

حض0متاملسيدمتا ملسيىةاملوزرمءا ملنومبامملحترمين،

نعتبر في الفريق الحركي بأن طرح موضوع التصنيع ببالدنا ال يخلو 
من أهمية وداللة، بالنظر العتبارات متعددة يأتي في صدارتها كون بالدنا 
بصدد صياغة نموذج تنموي جديد، مما يجعل هذا النقاش يدخل في 
سياق بلورة هذا النموذج، ومن هذا املنطلق فإننا في الفريق الحركي 
له  تسمح  والمادية  مادية  ومؤهالت  بطاقات  يزخر  املغرب  بأن  نعتبر 
بتحقيق أكثر مما تم إنجازه، فنحن بالفعل قادرون على ذلك كما قال 
جاللة امللك، في خطاب العرش لهذه السنة، وفق طموح أسمى وهو أن 
يلتحق املغرب بركب الدول املتقدمة، فالتصنيع رهان أسا�ضي، سيدي 
الرئيس، انخرط فيه املغرب منذ عقود بكل جرأة ومسؤولية وبتدرج 
مشفوع بإرادة قوية لجعل املغرب قطبا صناعيا ورائدا في إفريقيا، وهنا 
ال بد من اإلشادة بكل املجهودات التي بذلت من طرف الدولة في هذا 
اإلطار، والتي جعلت القطاع الصناعي في املغرب يحتل مكانة بارزة في 
االقتصاد الوطني، ومن خالل املساهمة في الناتج الداخلي الخام وفي 
العدد اإلجمالي الصافي ملناصب الشغل املحدثة ولو أن هذه املساهمة 
لم تصل إلى رهان خطة 2014 2020، كما عرف املغرب استثمارات 
الرابعة  املرتبة  يحتل  جعلته  كبار  فاعلين  قبل  من  صناعية ضخمة 
على مستوى القارة اإلفريقية فيما يتعلق بجلب االستثمارات األجنبية 
املباشرة، بفضل اإلصالحات املؤسساتية والقانونية الرامية لتحسين 
مناخ األعمال وتعزيز ثقة املستثمرين األجانب، معتبرين بأن املرحلة 
املقبلة تتطلب خلق صناعات وطنية مغربية تستثمر في املشاريع الكبرى، 
وهو طموح مشروع يتطلب االستفادة من التكنولوجيا بدل مؤشر دال 
استهالكها وتكوين األطر والكفاءات واليد العاملة املؤهلة، فنحن مع 
االستثمارات الضخمة ولكننا نريد منكم كذلك الحرص على سيادة 

القرار الصناعي الوطني؛

ملسيدامل0ئيس،

التصنيع  خيار  وإنجاح  تحقق  ما  تعزيز  فإن  تقدم  ما  على  عالوة 
يتطلب املزيد من املجهودات ومن االجتهاد لتحقيق الريادة املطلوبة لهذا 
القطاع انطالقا من اإلمكانيات التي نتوفر عليها، ومن املوقع االستراتيجي 
لبالدنا كامتداد إلفريقيا وكبوابة ألوروبا، وفي هذا السياق فإننا نعتبر 
بأن نظامنا الضريبي غير تحفيزي ويشكل عائقا أمام املنافسة، ومن تمة 
فإننا ندعو إلى الحسم في هذه اإلشكالية بتخويل التمييز إيجابي بالنسبة 
لبعض الجهات التي تعاني من الخصاص في أفق تشجيع وتعزيز جهوية 
االستثمار بالقيام بالدراسات الالزمة للمؤهالت التصنيعية لكل جهة، 
كما أننا نؤكد بتشجيع الولوج إلى العقار والولوج إلى التمويل وتبسيط 
دور  تعزيز  وكذا  اإلجتماعي،  السلم  على  واملحافظة  اإلدارية  املساطر 
املشرفين  بتعددها وتعدد  تتسم  التي  العقار  أنظمة  القضاء وتوحيد 
آليات أخرى للرفع من وثيرة  عليها، كلها مداخل أساسية من ضمن 

االستثمار والتصنيع ببالدنا؛

ملسيدامل0ئيس،

نؤكد في الفريق الحركي كذلك بأن ظاهرة التمركز الكبير للمناطق 
الصناعية حول األقطاب االقتصادية التقليدية، تزيد من الضغط على 
العقار وعلى سعره مما يجعل هذا األخير عرضة للمضاربة، كما أن هذه 
الظاهرة تتعارض مع مبادئ العدالة واإلنصاف بين الجهات والعماالت 
والجماعات على امتداد وطننا العزيز، وفي هذا السياق فإننا ندعو إلى 
مقاربة صناعية جهوية استنادا على املؤهالت والخصوصيات التي تمثل 
قوة كل جهة على غرار املشروع الصناعي لجهة سوس ماسة، وذلك 
بشكل يأخذ بعين االعتبار مؤهالت كل جهة وما تنتجه جهويا ومحليا، 
وملا ال خلق مناطق صناعية في مختلف الجماعات واألقاليم والعماالت، 
فهناك جهات يمكن أن تكون رائدة في صناعات متنوعة، كالصناعات 
التحويلية والغذائية والصناعات املعدنية التي يعتبر املغرب أول مصدر 
لها في إفريقيا مع تأكيدنا على ضرورة إطالق مناطق صناعية حرة في 

مختلف جهات اململكة؛

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

إن االرتقاء بمستوى التصنيع ببالدنا رهين باإلضافة إلى ما سلف 
بتوفير املناخ املناسب من كفاءات وخبرة وإعطاء أهمية لالبتكار والبحث 
والتطوير، وكذا الرفع من جودة الرأسمال البشري من خالل املدرسة 
واالنفتاح على الجميع، وجعل التكوين املنهي مواكبا لهذا األفق وطنيا 
بالخارج  الناجحة  الخبرات املغربية  إلى استقطاب  وجهويا، باإلضافة 
ومراجعة القوانين ذات الصلة وضمنها ميثاق االستثمار، الذي سيعزز 

بدون شك جاذبية بالدنا لالستثمارات األجنبية؛

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملسيدارئيساملحكومةامملحترم،
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االستثمارات  استقطاب  في مجال  بالدنا  تعرفه  الذي  النجاح  إن 
روافد  منها  تعاني  التي  اإلشكاالت  عنا  يحجب  أن  يمكن  ال  الكبرى 
وصناعة  الوطنية  التقليدية  الصناعات  رأسها  وعلى  أخرى  صناعية 
الجلد والنسيج التي ما فتئت تتراجع، كما أن االنفتاح على االستثمارات 
األجنبية كبرى يجب أن يرافقه الرفع من أداء املقاوالت الوطنية الكبيرة 
واملتوسطة والصغيرة لوضعها على سكة التنافس، مع التسريع بإيجاد 
الحلول للقطاع غير املنظم لكي ينخرط في املنظومة القانونية، متطلعين 
من مراجعة اتفاقيات التبادل الحر لخلق فرص التنمية وتحقيق فرص 
الشغل ولحاق بالدنا بركب البلدان املتقدمة، وذلك وفق ما نطمح إليه 
تحت القيادة السامية، لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره 

هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا.

ملسيدامل0ئيس:

شكرا السيد النائب، اآلن الكلمة للسيد الرئيس محمد مالل باسم 
الفريق االشتراكي.

ملنيئباملسيدامحادامال5:

شك0ماملسيدارئيسامجلساملنومب،

ملسيدارئيساملحكومة،

ملسيىةاملسيدةاأعضيءاملحكومة،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومب،

كما أشرتم، السيد رئيس الحكومة، فهذا القطاع هو قطاع متحول 
باستمرار لذلك بقدرنا ما نسجل في الفريق االشتراكي، السيد رئيس 
الحكومة، تثميننا للنتائج التي حققتها املخططات الصناعية السابقة 
كامليثاق الوطني لإلقالع الصناعي لسنة 2009 بقدر ما نسجل إكراهات 

وتحديات وإخفاقات تواجه هاد املخططات نذكر منها:

غياب  في  ذلك  ويتجلى  الرقمية،  للثورة  استحضارها  ضعف   :1
مخطط وطني لتشجيع االنخراط في ميدان الذكاء االصطناعي وتحديث 

أساليب وآليات التصنيع املستجيبة للتقدم التكنولوجي؛

2: ضعف مجاالت التصنيع في بالدنا، يعني، مجاالت ضيقة جدا 
في بالدنا حيث أن %80 من حجم نمو القطاع الصناعي مصدرها ستة 
القطاعات فقط، وهي السيارات، الطيران، ترحيل الخدمات، تحويل 

الفوسفاط، بعض الصناعات الغذائية ومواد البناء؛

3: ضعف حماية الصناعات الناشئة وتشجيع القطاعات التي تعتبر 
الرفع من الصادرات وتقليص حجم  استراتيجية، والتي تساعد على 

الواردات وتنمية قطاعات أخرى؛

كذلك، السيد رئيس الحكومة،

4: وجود مناخ غير مالئم لالستثمار وغير محفز لجلب املستثمرين 
الوطنيين واألجانب؛

التطور  ومواكبة  االبتكار  على  القادرة  الكفاءات  ضعف   :5
التكنولوجي؛

ذكية  توفير حماية  بد من  والتقني ال  التنظيمي  املستوى  6: على 
للسوق املحلية واملنتوجات املحلية وانفتاح متحكم فيه على األسواق 

الدولية؛

للمقاوالت  املشجع  الضريبي  واإلصالح  الضريبية  املسألة   :7
الصناعية واملحفز لالستثمار في مجال الصناعات االستراتيجية وتبقى 
اإلجراءات التي جاءت على لسانكم السيد رئيس الحكومة غير كافية في 

نظرنا؛

8: إشكالية العقار والتي تتجلى في صعوبات الحصول على عقار 
مالئم يستجيب ملتطلبات املقاوالت الصناعية؛

تطوير  تهدف  التي  خاصة  البنكية  للقروض  الولوج  إشكالية   :9
املقاولة الصناعية وتمويل تكاليف اإلنتاج املوجه للتصدير؛

رئيس  السيد  علينا،  لزاما  أصبح  الذكر  السالفة  األسباب  ولهذه 
الحكومة، التفكير في نموذج صناعي جديد يهدف إلى جعل الصناعة 
فاعلة  صناعية  أمة  وبناء  البالد،  تنمية  ركائز  من  أساسية  ركيزة 
ومتضامنة ومدمجة قادرة على انتهاج مقاربة طويلة املدى واستثمار 
الوقت  في  نفسها  تفرض  التي  الحاجيات  لتلبية  املتاحة  لإلمكانات 
الراهن، وفي اعتقادنا يجب أن يكون البعد اإلجتماعي أساسا وعنصرا 
مهيكال لهذا النموذج وليس نتيجة له، كما أن البعد البيئي باعتباره 
سمة صناعية أساسية ملغرب املستقبل، والذي يجب تحويله من إكراه 
الشغل،  للقيمة املضافة ولفرص  إلى فرصة مهيكلة محدثة  للقطاع 
التنافسية  للرفع من  البشري واالبتكار كدعامة  الرأسمال  تأهيل  مع 
أن  الجهات  على  يتعين  الجهوي حيث  البعد  واستحضار  والجاذبية، 
تضطلع بدورها الكامل في تنزيل أهداف التنمية في املجاالت الترابية، 
الوطنية استنادا على  الصناعية  السياسات  إغناء وتعزيز  كما يجب 

املؤهالت والخصوصيات التي تمثل قوة كل جهة.

وانطالقا من ذلك ال بد من صياغة تصور واضح لكل جهة في مجال 
التصنيع يضفي تكامل بين جهات اململكة ويحقق تنمية قوية ومتوازنة 
في جميع أنحاء التراب الوطني، ولتحقيق هذه األهداف ال بد من إرساء 
إطار للتحفيزات موجهة حسب الجهات واألقاليم مبنية على استثمار 
للبعد  الترابية وخصوصياتها، اإلدماج القوي  مؤهالت هذه املجاالت 
املتعلق باالستدامة واملتصل أساسا باستغالل املوارد، حماية البيئة 

والنجاعة الطاقية؛

وعلى مستوى توجيه البنيات التحتية الصناعية، أن ترتقي هذه 
األخيرة بما فيها املناطق الصناعية إلى بنيات تحتية استراتيجية تدخل 

بشكل مباشر في صالحيات الجهات؛

وفي مجال حماية املنتوجات املصنعة محليا وتشجيع استهالكها ال 
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بد من اإلشارة، السيد رئيس الحكومة، بكل أسف، تلكؤ الحكومات 
العمومية  واملقاوالت  ومؤسساتها  كذلك  الحكومة  وهذه  املتعاقبة 
مرسوم  تنصيص  رغم  حيث  املجال،  هذا  في  الترابية  والجماعات 
الصفقات العمومية على هذا األمر لكن يظل عدم احترامه هو السائد، 
تنظيمية  نصوص  استصدار  إلى  الحكومة  ندعو  املنطلق  هذا  ومن 
خاصة بضرورة احترام ما جاء به املرسوم وإلزام القطاعات الحكومية 
استخدام  تشجيع  على  الترابية  والجماعات  العمومية  واملؤسسات 

املنتوج الوطني وإدراجه في دفاتر تحمالت الصفقات العمومية؛

كما أن الحكومة ملزمة باعتماد خطة واضحة لتشجيع استعمال 
واستهالك املنتوج الوطني عبر مجموعة من الوسائل نذكر منها: الوصالت 

اإلشهارية واملنتديات الوطنية وغيرها؛

كما نقترح، السيد رئيس الحكومة، تأهيل املدن الصغرى واملتوسطة 
واملراكز الصاعدة الحتضان مناطق صناعية خاصة باملقاوالت الناشئة 
كذلك  وندعو  الشهادات،  حاملي  الشباب  ينشؤها  التي  وباألخص 
الحكومة إلى تطوير الشراكات بين القطاع الصناعي املغربي واملقاوالت 
في البلدان اإلفريقية األخرى، ومساعدة املقاوالت الصناعية املغربية في 
الترويج ملنتجاتها، وذلك انسجاما مع التوجيهات امللكية السامية في هذا 

املجال؛

كما ندعو الحكومة إلى إيالء أهمية قصوى للبحث العلمي بشكل عام 
وباألخص في املجاالت ذات الصلة بالقطاع الصناعي؛ كما أن إشكالية 
مالءمة التكوينات مع سوق الشغل تبقى إشكالية قائمة؛ وكذلك معطى 
الذين  وخاصة  االقتصاديين  الفاعلين  مع  التشاور  وهو ضعف  آخر 

يشتغلون في القطاع الصناعي، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدامل0ئيس:

النائبة سعاد الزيدي  شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيدة 
باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية.

ملنيئبةاملسيدةاسعيىاملزيدي:

أش0فا علىا مل0حيم،ا ملصالةا ملسالما مل0حانا هللاا بسما
ممل0سلين.

ملسيدامل0ئيس،

ملسيدارئيساملحكومة،

ملسيدةاملوزي0ة،املسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومب،

من ضمن املخططات االستراتيجية التي تراهن عليها بالدنا اليوم، 
مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، وهو امتداد ملخطط 
لإلقالع  الوطني  وللميثاق   2005 سنة  أطلق  الذي  الصناعي  اإلقالع 

الصناعي الذي تم توقيعه سنة 2009 والذي من املفروض أنه بمثابة 
خطة تنموية متكاملة تسعى إلى إرساء صناعة قوية وتنافسية تمكن 
من خلق مناصب للشغل يقدرها املخطط ب500 ألف فرصة عمل، 
ورفع نسبة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام املغربي بزيادة 9 
نقاط أي ما يعادل مساهمة بنسبة %23، وبالرجوع إلى التجربة واملسار 
التنموي لبالدنا فإننا نسجل عدم اهتمام الدولة بمجال التصنيع جعل 
مستقرة  غير  بوتيرة  يسيران  االجتماعية  والتنمية  االقتصادي  النمو 
يغلب عليها الطابع التراجعي، وكذا تراجع في وتيرة النمو بشكل مطرد، 
حيث وصل بالكاد في بضع سنوات األخيرة إلى %2، وهو ما يدل على أن 
التركيز على بعض القطاعات غير القطاع الصناعي حال دون خلق تنمية 

اقتصادية واجتماعية حقيقية.

وفي هذا السياق فإن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، تشدد 
على أن نهجا سياسة صناعية حقيقية بات أمرا ضروريا، األمر الذي 
يلزم الحكومة بإعادة تأهيل أكبر ألنه ال يزال هناك هروب من النشاط 
الصناعي، وما يهم املستثمر هو البنية التحتية من موانئ وطرق ومناطق 
بإجراءات  تقوم  بأن  ملزمة  الدولة  فإن  ذلك  مقابل  وفي  صناعية، 
ومبادرات عملية على صعيد البحث العلمي وتكوين الكفاءات املناسبة، 
كما قامت بذلك عدد من الدول الصاعدة كتايوان وجنوب إفريقيا، 
كما أن الدولة مسؤولة على ضمان العدالة املجالية من خالل خلق 
قطب صناعي على مستوى كل جهة، وباملوازاة مع ذلك ال بد من العمل 
على احترام دولة الحق والقانون في املجال االقتصادي ومحاربة الرشوة 
والفساد، وكل أشكال مظاهر الريع، إذ ال يمكن أن يكون هناك تصنيع 
طفرة  تحقق  أن  لبالدنا  يمكن  وال  السلبية،  املظاهر  هذه  تف�ضي  مع 

تصنيعية بدون وضوح في مجال التدبير والحكامة؛

ملسيدارئيساملحكومة،

أهمية  على  واالشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  في  نؤكد  إننا 
الصناعة املعدنية، إذ ال تطور بدون هذه الصناعة التي تعد رافعة أولية 
لالقتصاد الوطني وللتنمية اإلجتماعية، بالنظر لإلمكانيات الكبيرة التي 
تختزلها هذه الصناعة ببالدنا، ويكفي أن نشير إلى أن واردات املغرب من 
املنتوجات املعدنية التي تقدر قيمتها بحوالي 47 مليار درهم منها 17 مليار 
درهم كمواد أولية و30 مليار درهم كقيمة مضافة، وأن هذه القيمة 
السوق  تزويد  ويمكن  تنتجها،  أن  بالدنا  بإمكان  املستوردة  املضافة 
إمكانية تصديرها، عالوة على  املعدنية بل وحتى  باملنتجات  الوطنية 
أن الصناعة املعدنية تستطيع خلق سالسل صناعية كبيرة في إطار 
مندمج، وهو ما قامت به عدد من البلدان الصاعدة كتركيا والبرازيل 
وجنوب إفريقيا، ومن األمثلة الحية التي يمكن أن نستشهد بها في هذا 
املجال اآللياف الكهربائية التي تعتبر صناعة متطورة في بالدنا، والتي 
تعد أول مصدر لها في إفريقيا، وأن اإلمكانيات والفرص املتاحة أمام 
هذه الصناعة كبيرة جدا، بحيث ال تزال إفريقيا التي لم تتجاوز نسبة 
املعطيات  الصناعة، مثل هذه  لهذه  كبيرة  %15 سوقا  فيها  الكهربة 
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تدفعنا إلى التساؤل عن أسباب تعثر مصار صناعي حقيقي، فاألرقام 
بالشكل الذي يتم تسويقه،  التصنيع  تؤكد أن املغرب ال يتجه نحو 
فحصة الصناعة في التشغيل تتراجع، وهي بعيدة عن تحقيق 500 ألف 
منصب شغل، إذ من املؤسف أن يتم تسجيل 30 ألف منصب شغل 
فقط خالل الثالث سنوات الفارطة وبعيدة عن تحقيق نسبة 23% 
كمساهمة في الناتج الداخلي الخام بحيث ال تساهم إال بنسب تتأرجح 
بين 4 و%13 خالل أربع سنوات األخيرة، األمر الذي يجعل من األهداف 
بعيدة   ،2020-2014 الصناعية  التنمية  تسريع  في مخطط  املسطرة 

جدا خاصة وأن العمر االفترا�ضي للمخطط على وشك االنتهاء؛

ملسيدارئيساملحكومة،

إن اإلعفاءات واالمتيازات والريع الذي تنعم به بعض القطاعات 
غير القطاع الصناعي، والتي تتأرجح مساهمتها في الناتج الداخلي الخام 
بين %4 و%5 لم ولن تقدم ال�ضيء الكثير للتطور الصناعي، وهذا ال 
يشجع املستثمرين على التوجه نحو النشاط الصناعي بالرغم من أن 
تأثير التصنيع أقوى على تنمية االقتصاد الوطني من القطاعات األخرى، 
إحداث  على  الحكومة  يلزم  مؤثرة  منصة صناعية  املغرب  جعل  إن 
قطيعة جذرية مع املا�ضي في مجال التصنيع، سواء على مستوى بلورة 
االستراتيجيات أو حكامتها أو تنفيذها، خاصة في ظل الثورة الصناعية 
الرابعة التي تحدث تغيرات عميقة في أنماط االستهالك واالنتاج، أو 
على مستوى رأس املال واالبتكار واملزيد من الكفاءات ذات التكوين 
الجيد، ناهيك عن كون البعد اإليكولوجي في طريقه إلى أن يصبح قاعدة 
صناعية في حد ذاتها بعدما كان يعتبر إكراها يواجهه القطاع، شكرا على 

حسن استماعكم.

ملسيدامل0ئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب عمر بالفريج.

ملنيئباملسيداعا0ابالف0يج:

ملسالماعليكم،

تحية للجميع، أوال وقبل كل �ضيء للتذكير هاذي 18 شهر اللي احنا 
كفيدرالية اليسار الديمقراطي قدمنا لكم واحد مقترح قانون اسمو 
مقترح قانون للعفو العام على معتقلي الريف والحركات االجتماعية 
األخرى االحتجاجية واللي وقعت في البالد، للتذكير كذلك عفو عام من 

صالحيات البرملان والحكومة طبقا للفصل 71 من الدستور؛

ملسيدارئيساملحكومة،

واش ما كيبان لكمش بحال اللي كيبان لينا احنا بأن خص انفراج 
في هذا البلد انفراج سيا�ضي، كنقولو احنا بأنه حان الوقت للشروع في 
مناقشة هاذ العفو العام، بإضافة وتحيين مع األسف الشديد تحيين 
هاذ املقترح، بإضافة عدد ديال املناضلين وآخرهم عمر الرا�ضي اللي عاد 

تعتقل األسبوع املا�ضي؛

أما السيد الرئيس الحكومة،

فيما يخص النقاش نقاش اليوم وال املحور، مع األسف خصني 
نرجع للشهر اللي فات حيث طرحت عليكم سؤال بسيط وبسيط جدا 
وواضح ومباشر وما جاوتونيش عليه! الشهر اللي فات وغنعاود نطرحو 
مرة أخرى طرحت عليكم السؤال قلت ليكم فوقاش غيوصل التران 
ورززات  غلى  القطار  سيصل  متى  والحسيمة؟  لورززات  للراشيدية 
الراشيدية والحسيمة؟ هذا سؤال بسيط وبسيط جدا كنتمنى يكون 
جواب، الجواب بحيث هذا هو الدور ديال البرملان وديال الحكومة هي 

ينّورو الرأي العام، شكرا.

ملسيدامل0ئيس:

شكرا السيد النائب، لكم الكلمة السيد رئيس الحكومة لإلجابة على 
التعقيبات.

ملسيداسعداملد ناملعثايني،ارئيساملحكومة:

علىا ملصالةا ملسالما هللاا منا مل0حيم،ا مل0حانا هللاا بسما
رسو5اهللاا آلها صحبه.

شكرا السيدات والسادة البرملانيين على املناقشة وعلى إبداء الرأي، 
لكن أنا بغيت غير نقول بأن لألسف اإلخوان ديال املعارضة ما عطاتش 
لهاذ املوضوع الوطني اللي عندو واحد القيمة وطنية كبيرة تنقول لم 
توفق في التعاطي معه أنتما تتقولو وأنا نقول، لم توفقوا، ألن الكالم 
على االختباء وراء أرقام املؤشرات، إذن عالش سولتيني؟ سولتيني على 
مخطط التسريع الصناعي، إذن غنقول ليك املخطط أشنو دار باألرقام، 
بغيتي يكون غير الكالم العام االختباء وراء، وربما نكونو كاين ثاني اللي 
كيختبئ وراء الكالم العام باش يخّبي على اإلنجازات العملية والواقعية 
على األرض، وتحدثو على فشل هاذ املخطط، وهذا حتى واحد ما قال 
لي فيه العام، ليس هناك أي تقرير وطني وأي تقرير دولي يقول بأن 
الدولية  والتقارير  الوطنية  التقارير  جميع  بالعكس،  فشل  املخطط 
وديال املنافسين ديالنا املنافسين في مجال الصناعة ديال املغرب، اآلن 
اطلعوا على كالمهم وعلى مقاالتهم وعلى تقاريرهم تجدهم يقولون كيف 
يمكن أن نصل إلى ما وصل إليه املغرب؟ وهناك من يحسد املغرب على 
هذا اإلنجاز، وهناك من يقول خصنا نشوفو هاذيك الشركات تخرج 
من املغرب ترجع عندنا وسمعتو هاذ ال�ضي، هذا دليل أنا مسجل الكالم 
ديال البعض ما أنت ما�ضى ضروري أنت، املهم أنا كندوي على العموم، 
ها هو، تؤكد التقارير فشل هاذ املخطط، جيبو لينا واحد التقرير اللي 
قالو هللا يجازيكم بخير، واحد، والحاصل أن هناك املئات ديال التقارير 
بدون مبالغة والبرامج التلفزيونية وديال املنافسين ديال املغرب اللي 
كيتحدثو على ما وصل إليه املغرب، وآخرها منذ أسبوعين وأقل من 
ديال  والصناعة  السيارات  قطاع  على   CNN ديال التقرير  أسبوعين 

السيارات في املغرب واإلشادة به واإلشادة مع ما حققه؛
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ثالثا: تقولون ارتفاع نسبة البطالة، أعباد هللا واش التقارير هذا 
آخر تقرير ديال مذكرة الظرفية، ها هو وشوفو فيه نسبة البطالة، في 
2017-2018-2019 وكيف أن نسبة البطالة كتنقص سنة بعد سنة، 
تقولو ليا هاذ النقص ديال البطالة ما كافيش، متفق معكم خصنا 
باقين نديرو جهد، تقولو لبا باقي عندنا العاطلين، أنا متفق معكم، وأنا 
قلبي عليهم، ما نكرهوش نخّدموهم كاملين، ولكن تقولو ليا البطالة ما 
 
ّ
تتنقص وارتفاع نسبة البطالة، هذا ما كاين حتى في �ضي تقرير وطني وال

دولي! ال حتى مقال حتى في جريدة! ها هو le.taux.de.chômage أي 10.6 
في 2017، 9.3 في t3 ،2018، و9.4 في 2019، وأيضا بالنسبة آلخر تقرير 
ديال املندوبية السامية للتخطيط، حيث تنقرا باش نترجم ونقرا عمل 
مضاعف، فلذلك هللا يجازيكم بخير، أنتما ما بغيتوش تستافدو، أنتما 

ما بغيتوش العمق..

ملسيدامل0ئيس:

السيد النائب.

ملسيداسعداملد ناملعثايني،ارئيساملحكومة:

السامية  املندوبية  ديال  كيقول  آش   2002 ديال  تقرير  آخر 
للتخطيط؟ بعد التصحيح ديال األرقام اللي كانت ودارو بيان خاص 
تيقولو فيه بعض األرقام صححناها وراجعناها، واخذينا شهرين باش 
نخدموه بالليل وبالنهار باش نعاودو نراجعو األرقام، وأن نسبة البطالة 
3 أشهر الثانية ديال 2018 نزلت إلى %8.1، هاذ ال�ضي منشور، احنا ما 
كنختارعوش األرقام، فلذلك بغيتي ديال وزارة التجارة والصناعة ها 
هما، بغيتي ديال املندوبية السامية للتخطيط ها هما، أظن بأنه الحمد 
هلل هناك أمور مهمة التحكم في عجز امليزانية ها هو ثاني هنا نيت في 
نفس التقرير، التحكم في عجز امليزانية اللي كيبين لينا أنه على كل حال 
أحسن من 2013، 2010، 2009 أحسن منو بكثير، وها هو التقرير وهو 
في حالة انخفاض، صحيح بين 2018-2019 باقي ما كملتش بقيت في 
استقرار، في استقرار هي %57.5 هاذ السنتين، حتى تكمل هاذ السنة 
 يبقى في استقرار؟ وإيال كان االستقرار فيه 

ّ
ونشوفو واش يتحّسن وال

هو حتى هو إنجاز، واملهم أنه اإلنتاج الصناعي والصادرات الصناعية 
وخصوصا صادرات السيارات ساهم في تقليص عجز امليزان التجاري، 
وهذا �ضيء مهم جدا، أما دبا اإلخوان اللي كيقولو فشل املخططات بهاذ 
اإلطالقة، كل وزارة تعمل منفردة إلى آخره، أنا كنقول هذا يتحدث عن 
مغرب قديم ليس مغرب جديد، املغرب اليوم تحسن بكثير باملؤشرات، 
باملناسبة هاد املذكرة هاد املذكرة اللي صدرت غير منذ أسبوعين صدرت 
هاد املذكرة هادي أقل من أسبوعين على الظرفية واللي فيها املؤشرات 
إلى آخر أكتوبر جميع املؤشرات االقتصادية واملالية كلها إيجابية، كلها 
إيجابية كلها زائد زائد زائد، في ظرفية، شوف نقول ليكم، ولذلك أنا 
نتمنى انتم تجيبو هذا تحاجوني به، تكتشفو منو اش باقي النقص عندنا، 
ياك فهمتني، أنا ما كنعتمدش على التقرير ديال ست شهور، كنعتمد 

على آخر تقرير، بآخر أرقام، بآخر إنجازات، فهمتني، وفي ظرفية دولية 
صعبة، العالم كلو كيغلي، حرب تجارية بين الدول الكبرى، النقص ديال 
الطلب العالمي اللي هو أيضا نقص على الصادرات املغربية، النقص 
في في نسبة النمو العالمي، طبيعي يؤثر على االقتصاد ديالنا، كان من 
املمكن نحققو احسن، ولكن داك ال�ضي اللي حققنا دابا جيد الحمد 

هلل، ويجب أن ال نبخس بلدنا؛

بالتالي إيال بغينا الثقة في العمل السيا�ضي هو نكونو معقولين، نقولو 
غير داك ال�ضي اللي كاين، ما نقولوش �ضي حاجة أخرى، الحاجة اللي ما 
كايناش ما كايناش، الحاجة اللي كاينة راه كاينة على الرغم من الكالم 

ديال الجميع، ها هو التقرير؛ ايه راه عقبتو.

النقطة الثانية، شوف أنا ما بغيتش نقول هضرة أخرى من غير 
هاد ال�ضي اللي قلت، خليوني وقفت هنا، ها هو البرنامج الحكومي في 
مجال دعم التحول الهيكلي للنسيج االقتصادي فيه النهوض بقطاع 
الصناعة واملقاولة، فيه 17 إجراء باألرقام، هاد اإلجراءات اشنو فيها؟ 

باش تشوفو بأن 11 منها كملناه:

1: تسريع وتيرة املخطط الجديد، أوال الرفع من تنافسية االقتصاد 
الوطني ومحاولة تحسين مناخ األعمال باش نولجو ل50 األوائل، هاد 

ال�ضي راه غادين ليه، قلناه؛

2: تسريع وتيرة تنزيل املخطط الجديد إلصالح االستثمار؛

3: تفعيل النظام الجبائي التحفيزي الخاص بالشركات الصناعية، 
وهاد ال�ضي درناه ودخلناه في قوانين متتالية، آخرها قانون املالية األخير؛

4: تسريع دمج الهيئات العمومية املكلفة بدعم وتشجيع االستثمار، 
هاد ال�ضي خرجنا MDE هضرت عليها؛

5: تقوية القدرات التدبيرية للمراكز الجهوية لالستثمار درنا إصالح 
جوهري للمراكز الجهوية لالستثمار خرجنا القانون صادقتوا عليه هللا 
يجازيكم بخير، عيننا عدد من املديرين، بداو املديرين كيشتغلوا اللي 

تعينوا وغادي نعينو وحدين آخرين؛

6: مواصلة تفعيل نظام األفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، 
واصلنا على عكس ما قاله بعض اإلخوان واصلناه، نقول ليكم اآلن 
احنا في قطاع الطرق، في القطاع ديال بناء السدود %100 اللي تعطى 
للصفقات كلها للمقاولة الوطنية في هذه السنوات األخيرة، وهذا �ضيء 

مهم؛

الصفقات  إطار  في  الصناعي  التعويض  مبدأ  تفعيل  مواصلة   :7
من  بتوطين جزء  الدوليين  املوردين  وفاء  الكبرى وضمان  العمومية 
أنشطتهم االقتصادية وهاد ال�ضي تّدار وهو اللي ساهم في نسبة اإلدماج 
يجيوا  ما  قبل  الكبار  املصنعين  مع  كتدار  اللي  اتفاقية  وفي  العالية 
كنشرطو عليهم جزء من األنشطة الصناعية ديالهم األولية يجبوها مع 

املصانع ديالهم للمغرب؛
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8: وضع نظام تحفيزي مالي خاص باملقاوالت الصناعية الجديدة 
واملتوسطة درناه والتي تستثمر في الصناعات الواعدة، هاد ال�ضي راه 
هضرت عليه، وهي مختلف القوانين املالية األخيرة بما فيها قانون املالية 

2020 دخلناه وهضرت عليه؛

9: وضع إطار خاص بتعبئة العقار الصناعي بدءا من تحديد حاجيات 
االستقبال  فضاءات  تدبير  تسويق  غاية  إلى  الصناعيين  الفاعلين 
الصناعية، هاد ال�ضي راه في مخطط ديال املناطق الصناعية، طورناها، 
داروا واحد الجهد كبير فيها، اليوم املناطق الصناعية تساير التطورات 
وباقي غادي تجي مناطق صناعية أخرى تساير التطورات ديال املقاوالت؛

10: مواكبة انتقال 100 ألف مقاول ذاتي، الهدف هو 2021 دابا 
تجاوزنا 104 ألف تقريبا ديال املقاولين الذاتيين وصلناهم؛

13: وضع برمجة زمنية ومالية لتسوية املبالغ املستحقة للمقاوالت 
هاد ال�ضي درناه بجرأة ردينا TVA كلها في سنتين كلها وحيدنا الصوائر 
والذعائر على املتأخرات الضريبية، وآخرها القرار الجريء بطلب من 
الحكومة ديال املجلس اإلداري ديال CNSS بإعفاء الشرائح املقاوالت 
وأيضا املقاوالت وأيضا املقاولين واألشخاص الذاتيين من املتأخرات 
والصوائر ديال املتأخرات ديال املستحقات االجتماعية، وهذا القرار 
طالب بهؤالء مرارا ألن هذا عائق ديال املقاوالت الصغرى والصغيرة جدا 
واملتوسطة، ولكن هذا املسؤولية ديالنا والحمد هلل اآلن راه تم التوافق 
عليه ألن ما�ضي قرار ديال الحكومة فقط ولكن أيضا املجلس اإلداري 
الوطني  الصندوق  وحتى  االجتماعي  للضمان  الوطني  املجلس  ديال 
للضمان االجتماعي وحى هما راه شركاء فيه والحمد هلل تم التوافق عليه 

و سيبدأ؛

14: تسريع البت في املشاريع االستثمار املتأخرة على مستوى املراكز 
لالستثمار تم جزء منو، ولكن التعيين ديال املدراء الجدد واملوضوعية 
الجديدة ديال املركز الجهوي لالستثمار إن شاء هللا واللجنة املوحدة 

ديال االستثمارات هذا غادي يتسرع بإذن هللا؛

15: تفعيل استراتيجية التجارة 2020 بهدف تنظيم التجار وتأهيل 
التجار الصغار، هاد ال�ضي راه كان فيه حوار مع الجامعة ديال غرف 
التجارة والصناعة وكاين عمل معهم وتغير القانون ديالهم، كان تعدل 
القانون ديالهم، دابا صدر واحد آخر وعاودتاني واحد التعديل جديد 
ديال القانون ديالهم داز في املجلس الحكومي أخيرا، لدعم غرف التجارة 

والصناعة ودعم قطاع التجارة عموما؛

17: تبسيط اإلطار القانوني املنظم للشراكة بين القطاعين العام 
والخاص، درنا فيه مشروع قانون راهو دابا في البرملان؛

ديال   1،2،3،4،5،6 لنا  بقات  لنا  بقا  آش  هدف  عشر  إحدى 
األهداف:

اعتماد ميثاق جديد لالستثمار: عندكم الحق ولكن راه ما يمكنش 

دير إصالحات كلها مرة واحدة، فاش جينا كنديرو اإلصالح ديال املراكز 
هداك  الضريبي،  النظام  ديال  اإلصالح  كنديرو  لالستثمار  الجهوية 
خاصو يتبع هادو، ما يمكنش نديرو �ضيء مراجلين، فلذلك هذا غيتبنى 
على التحوالت اللي وقعات في هاد 2 د اإلصالحات وفي إصالحات أخرى، 
ولذلك أنا يمكن نقول لكم بأنه باستمرار كناقشوه وكنرجعو راه النسخة 
44 ديال املراجعة، نتيجة التحوالت اللي كتوقع واآلن موجودة النسخة 
األخيرة هي عند األمانة العامة للحكومة لتكييفها مرة أخرى باملنظومة 
ديالنا وغادي نجيبوها، ولكن هذا برنامج ديال 5 سنين حتى 2021، 

أنجيبوه قبل إن شاء هللا وغندوزوه؛

إذن هذا هو حققنا األهداف، هذا خاص تصفق عليه حتى املعارضة 
ما�ضي فقط األغلبية، ال ما�ضي كل �ضي بخير، عندنا باقي ما نديرو، ولكن 
تقول هاد ال�ضي مزيان، الحمد هلل، حققنا كذا إلى آخره، بالتراكم ديال 
الجميع، بالتعاون ديال الجميع، وباقي خاص كذا، ما كاين مشكل، ألن 
التبخيس كاين اللي في اآلخر كيولي وا ما بغيتش نقول واحد الهضرة، جا 

غادي يجي لسوس، ها هو كل �ضي عندي.

ملسيدامل0ئيس:

السيد رئيس الحكومة واصلوا.

ملسيداسعداملد ناملعثاينيارئيساملحكومة:

الحسيمة راه هضرت على الحسيمة في مشروع، ال جاي تدريجيا، 

شوف أوال هللا يجازيكم بخير شوف، فكروا مزيان هاد ال�ضي راه جاوبت 

عليه هنا، أما املصنع ال يذهب إلى أي مكان واخا تعطيه الفلوس، ياله 

سير.

ملسيدامل0ئيس:

واصلوا السيد رئيس الحكومة.

ملسيداسعداملد ناملعثاينيارئيساملحكومة:

املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ال train ما عندو فين يم�ضي، يمكن 

أن أقول بأنه هناك حرص على إدماج املقاوالت الصغرى واملتوسطة في 

هذا النسيج، يمكن لي نقول لكم دبا على األقل حوالي ما يقرب من 500 

مقاولة متوسطة صناعيا اآلن واكبتها الحكومة أو القطاعات املعنية 

واكبتها لتندمج في املنظومات 500 اآلن مندمجة في املنظومات تقريبا 

أقل قليال من 500، وهذا �ضيء مهم منذ 2014 إلى اليوم فقط وهي 

مرشحة االزدياد، وأكثر من هذا اإلنجازات ديال مجال صناعة السيارات 

الحمد هلل اليوم عالية وقوية، وغدا غتكون أكثر ويمكن نقول لكم اآلن 

يتم تصنيع سيارة كهربائية مغربية %100، تصنع حاليا وقريبا إن شاء 

هللا غادي يخرجو، �ضي أمور ما كنبغيوش نقولوهم حتى يخرجو.
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ملسيدامل0ئيس:

السيد رئيس الحكومة، إيال اسمحتي شوف فقط إلى األمام ال على 
اليمين وال على اليسار.

ملسيداسعداملد ناملعثايني،ارئيساملحكومة:

إلى األمام خاصني نشوف ديال املعارضة شوية، راه عزاز عليا واخا، 
ولكن خاصنا نقولو الحقائق كما هي، حتى املعارضة اللي هنا طيب؛

غنجي للتنزيل الجهوي التنزيل الجهوي راه احنا اللي جبناه واحنا 
والتنزيل  أكثر  عليه  تحتونا  مشكل  كاين  ما  فهتيني  ياك  قلناه،  اللي 
غير  بديناميكية  ونجاحاته،  أكله  يؤتي  بدأ  ماسة  في سوس  الجهوي 
مسبوقة، وأريد أن أقول بأن اآلن هناك مصادقة ديال اللجنة ديال 
االستثمارات املوحدة االستثمارات ديال جهة سوس ماسة على 250 
مشروع صناعي ب9.9 مليار درهم والتي ستؤدي إلى إحداث 33 ألف 
منصب شغل مباشر، وعندنا مناطق صناعية 7 داملناطق صناعية في 
سوس منها مناطق جديدة، هناك منطقة صناعية بمعايير حديثة سيتم 
األشغال فيها اآلن وغيتم يدخل العمل في مارس 2020، هناك منطقة 
للصناعة الغذائية حتى هي أيبدأ العمل فيها في مرصد في 2020، هناك 
مدينة اإلبداع الحتضان الشباب املبدع الحاملين للمشاريع املبتكرة 
تشتغل منذ شتنبر 2019 هادي غير شهر وال شهرين، واملشاريع األولى 
في هاديك املنطقة الصناعية بدأت فعال تشتغل باتداء من 15 نونبر 
2019، هناك تكنوبارك املركب التقني التي ستنتهي أشغال البناء في 
األسابيع املقبلة وهو موجه للمقاوالت الصغرى واملقاوالت املبتكرة في 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، فلذلك جميع الهموم التي عبرتم 
عنها الحمد هلل موجودة في املخططات وفي التنزيل، وغادي نمشيو إن 
شاء هللا للتنزين الجهوي ملخطط التسريع الصناعي جهة- جهة شوية 
بشوية، ألن التنمية في جهة معينة تحتاج إلى شروط وهاد الشروط 
كتحتاج إلى الوقت، ديما كنقول دابا بالنسبة لطنجة تطوان الجهة 
ديال الشمال، إمتى بدا بدات األشغال في ميناء طنجة املتوسط؟ سنة 
2003 فين كتفتتح الشطر األول ديال طنجة املتوسط، 2007 لم يؤتي 
أكله إال بعد 10 سنوات تقريبا، ألن هادي مشاريع استراتيجية بعيدة 
املدى، ما كدارش دائما إيال بغيتي دير �ضي حاجة البريكوالج السريع إلى 
آخره عرف بأنه ما يأديش املدى البعيد، املدى البعيد هو يكون عندك 
واحد مشاريع مهيكلة استراتيجية كتبنى شوية بشوية، وغادي لها ولكن 
برؤية بعيدة املدى وهاد ال�ضي اللي غادا فيه بالدنا بقيادة جاللة امللك، 
إن شاء هللا غادي نجحو، ولذلك املنطقة الشرقية أيضا هناك مشروع 
بمجرد  املتوسط  الناظور  ديال  امليناء  وهاد  املتوسط  الناظور  ديال 
وفي  الصناعي  املجال  في  كلها  للجهة  يعطي دفعة  يبدى غادي  غادي 
مجاالت اقتصادية أخرى، وغيشهد النهضة إن شاء هللا، وهكذا هناك 
مخططات اللي كتم�ضي على املستوى االستراتيجي اللي هو املهم نجحت 
بالدنا في مجال صناعة السيارات والطائرات بسبب البعد االستراتيجي 

املخطط اللي دار، وكون دارو مخططات قصيرة املدى، سريعة نفكرو 
غير في حكومة وال في وزير كون ما غادي ينجحش لك داك ال�ضي، ولكن 

هذا الحس الوطني والبعد الوطني أدى إلى نجاح هذه املخططات.

العلمي،  بالبحث  نهتمو  بأن خصنا  قالو  الذين  أتفق مع اإلخوان 
البحث والتطوير في املجال العلمي، أنا متفق معكم وأريد أن أقول لكم 
بأن اليوم هناك على األقل 6 آالف مهندس مغربي يشتغلون في مختلف 
املعامل ديال السيارات، 6 آالف غير هذا اللي في القنيطرة فيه 1500 
أغلبهم يشتغلون ألن املهندس فاش غادي يشتغل ما�ضي فالعمل التقني 
بسيط هو يشتغل بالخصوص في التفكير، اإلبداع وفي التطوير، في 
البحث وفي غيره، فلذلك هذا ديال بوحدو فيه 1500 مهندس يشتغلون 
في البحث والتطوير املستمر وهم الذين يشتغلون في تطوير هاد السيارة 
الكهربائية املغربية، فلهم كل التحية ألنهم يشتغلون وال أحد يراهم وال 
يعرفهم، هاد ال�ضي عالش قلت لكم نمشيو نزوروهم، شوفوها قبل كاع 
انتما، إيال مشيتو املعمل شوفوها قبل ما تخرج فهمتيني، إذن 6 آالف 
في املجال السيارات والطائرات 6 آالف وجميع العالم يشهد بنجاح هاد 
النموذج الذي صاغه املغرب، األول هو الصناعة انتما كتخلطو ليا 

حشومة ما�ضي معقول.

الصناعيين  حماية  على  املغاربة، طرح سؤال  الصناعيين  حماية 
املغاربة السيد الرئيس قالك شوف القدام أنا قدامي غير ديك الزربية 
وفعال  الشمال،  وعلى  اليمين  على  نشوف  خاصني  الحمرة، ضروري 
خصكم تعرفو بأنه ألول مرة في إطار اتفاقيات التبادل الحر يقوم املغرب 
بحماية الصناعيين املغاربة وحماية مناصب الشغل املغربية باستعمال 
آليات منظمة التجارة العاملية ملكافحة اإلغراق antidumping ملجموعة 
من القطاعات مع نتائج عملية ملموسة، وهذا �ضيء مهم احنا ما�ضي 
غابرين على هاد ال�ضي وهو دخل حتى في اتفاقية التبادل الحر راه فيها 
إيال كانت  اآلليات ديال االستدراك وديال املراجعة وديال التصحيح 
مضرة بأحد الطرفين، فلذلك احنا مشينا بشجاعة واتخذنا قرار فهاد 
االتجاه، ما�ضي قرار ما�ضي 2 عدد من القرارات، فلذلك أظن بأنه الحمد 

هلل بالدنا راه في هاد املجال مستمرين مزيان ونحقق نتائج مهمة.

بالنسبة للبنيات التحتية الصناعية، أنا شرت لواحد النقطة أنه 
هداك  من  تطوير  نفسه شهد  النموذج   le modèle نفسه  النموذج 
النموذج القديم اللي كنجيو املنطقة صناعية كنبيعو هداك كيشري 
في اآلخر كيدير فيه غير �ضي مخزن dépôt �ضي مخزن ديال أسمو وكيدير 
له املسكن، هاد ال�ضي كان في واحد الوقت في الثمانينات شهدناه في 
التسعينات إلى آخره، اآلن انتقلنا لواحد النموذج بالخصوص ديال 
الكرا والكراء عندو 2 فوائد: أوال كيمنع سوء االستعمال ألن هداك 
فاش شرا كتولي واحد معاه كيفاش أيدير تحيدو له وهو حفظ األرض 
خاص  الصناعية  املناطق  التجاوزات  هاد  من  كنحميو  إذا  بسميتو 
تكون للصناعة أوال، ثانيا كنقلصو الكلفة ديال االستثمار على املستثمر 
بدل ما يستثمر في األرض أموال كبيرة كيولي الكرا كنخففو عليه نسبة 
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االستثمار، وهذا سيشجع مزيد من املقاوالت لإلقبال على هذا الجانب، 
من هنا العروض الكرائية العروض الكرائية الذي تم توفيره ما بين 
2014-2018 كيمتد على مساحة 400 هكتار على األقل، سواء على 
مستوى الحضائر الصناعية املوجه حصريا للكراء أو من خالل صناديق 
القطع األرضية وبنائها ووضعها  التي تقوم بشراء  العقاري  االستثمار 
تحت رهن إشارة املستثمر النهاية عن طريق اإليجار وهذا فيه عدد من 
املناطق الصناعية ال حاجة إلى أن أتحدث عنها وال أن أسردها ألن فيه 

عدد من من التفاصيل.

بالنسبة الستراتيجية املغرب الرقمي، هذا أيضا حاجة اهتمنا بها 
كثيرا والدليل عليه أنه في إطار مراجعة استراتيجية املغرب الرقمي، 
بدينا أوال بإخراج القانون املنظم ديال وكالة التنمية الرقمية، وبدينا في 
تشكيل وتكوين هاد وكالة التنمية الرقمية، ثم بعد أن عين جاللة امللك، 
املدير العام ديال هاد وكالة التنمية الرقمية دابا عقدنا 2 داملجالس 
إدارية أحدها في هاد شهر دجنبر، عقدنا املجلس اإلداري الثاني كنتابعوا 
التنفيذ ديال داك ال�ضي اللي طلبانهم به، وفعال هذا راه دارو لنا واحد 
الورقة توجيهية اللي طلبناهم بها، أنا كرئيس الحكومة، الورقة املوجهة 
الستراتيجية املغرب الرقمي املستقبلية، هي إعادة مراجعتها ألن عندنا 
هاد املغرب الرقمي 2020 ولكن خصنا نقيموا هاد االستراتيجية وخصنا 
نشوفو الخصاص اللي عندنا فيها باش نطوروها في املستقبل والحمد 

هلل هاد ال�ضي راه غاديين فيه بخطى وئيدة، ألن هي مهمة جدا.

بالنسبة للمقاول الذاتي، أنا تحدثت على هاد القضية و تعرفوا بأنه 
املقاول الذاتي هذا من بين األمور اللي ناجحة في بالدنا الناجحة، صحيح 
أنه ما�ضي كل مقاول ذاتي تسجل راه هو نجح في املؤسسة ديالو وال في 
املقاولة ديالو، ولكن هادي بداية النجاح وإن شاء هللا احنا كنتمناو كل 
خير وهناك املواكبة هناك املواكبة هناك التأسيس هناك نظام جبائي 
مشجع ومحفز، وهناك مواكبة لهاد نظام املقاول الذاتي ليستطيع أن 
يقوم بواجبه ويندمج وآخر ما فعلناه هو أنه مكنا املقاول الذاتي ومكنا 
التعاونيات من إمكانية املشاركة في الصفقات العمومية، وهاد ال�ضي 

درناه في فترة قصيرة هذه، وهذا ثورة في هاد املجال، التعاونيات اللي 
بزاف ما فكرو فيهم ولكن الحمد هلل هاد اإلجراء اللي درنا غادي يمكن 
في طلبات سميتو سند  الصفقات وال  في  باش يدخل  الذاتي  املقاول 

بالنسبة للجماعات الترابية.

امللخص أشنو هو أثبثت بالدليل وباألرقام وبالكالم من غير األرقام 
حددناها  كنا  اللي  الصناعي  التسريع  مخطط  ديال  أهداف  أن  إلى 
حددناها في 2014 وصلنا إلى عدد من األهداف، باقي عندنا سنة ولكن 
من اآلن عدد من األهداف وصلنا لها، وال قطاع السيارات قطاع عالمي، 
والت صادرات السيارات ولينا فيه احنا األوائل إفريقيا، ووال مناصب 
الشغل وصلنا ل 460 ألف تقريبا اآلن، وفي القريب أقل من شهرين أو 3 
شهور غادي نوصلو ل 500 ألف اللي هو الهدف ديال آخر 2020 غادي 
نوصلوه اآلن فهمتيني وغيره الكثير، املنظومات درنا هاديك املنظومات 
إلى  اندمجات فيها الصناعات الوطنية، وصلنا لنسبة اإلدماج تصل 
ولكن  الطائرات،  قطاع   38% السيارات،  قطاع  في   60% من  قريب 
احنا نهدف إيال بدينا نصنعوا املحرك كما هو اآلن يعد له محرك ديال 
السيارات في الوزين ديال القنيطرة في املعمل ديال القنيطرة نوصلو إن 
شاء هللا أكثر من %60 وقد نصل إلى %80، أن أقول وقد نصل بمعنى 
هدف إيال ما وصلنا له غادي نقربو له إن شاء هللا، إذن الحمد هلل 
هذا �ضيء يجب أن نفتخر به جميعا كمغاربة �ضيء ناجح، صحيح أنه 
خصنا باقيين نطوروه، خصنا باقيين نديرو نسبة إدماج أعلى، خصنا 
باقي نشجعو املقاوالت الوطنية باش توج نسبة التصنيع، خصنا باقي 
نطورو الصناعة ديالنا باش نولجو الذكاء الصناعي والصناعة الحديثة 
هاد ال�ضي كامل تحديات لنا جميعا في املستقبل، ولكن كما نجحنا في 
هذه التحديات الثالث و ال أربع سنوات املاضية سننجح في مزيد من 

التحديات السنوات املقبلة، وشكرا جزيال.

ملسيدامل0ئيس:

شكرا السيد رئيس الحكومة، شكرا للجميع، ورفعتاملجلسة.
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محض0املجلسةاملسيبعةا ملتسعينابعداممليئة

ملتيريخ: اإلثنين 10 جمادى األولى 1441ه )6 يناير 2020(.

لرئيس  الثاني  النائب  بنجلون  التويمي  محمد  السيد  مل0ئيسة: 
مجلس النواب.

ملتوقيت: ثالث ساعات وأربع وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة 
الثالثة زواال والدقيقة الرابعة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مجعاي5:  لد 5ا
الحكومية التالية:

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  .•
العلمي؛

الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ .•

التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة؛ .•

والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  لدى  املنتدبة  الوزارة  .•
اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج؛

وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان؛ .•

العدل؛ .•

الشغل واإلدماج املنهي؛ .•

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  .•
بالخارج.

ملسيدامحاداملتويايابنجلون،ارئيساملجلسة:

أش0فا علىا مل0حيم،ا ملصالةا ملسالما مل0حانا هللاا بسما
ممل0سلين.

افتتحت الجلسة،

ملسيداملوزي0،

ملسيدمتا ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 31 سؤاال شفهيا موزعا على 
العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  التالية،  القطاعات 
واألسرة،  واملساواة  االجتماعية  والتنمية  التضامن  العلمي،  والبحث 
الثقافة والشباب والرياضة، القطاع املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات 
مع البرملان، العدل، الشغل واإلدماج املنهي، الشؤون الخارجية والتعاون 

االفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.

حض0متاملسيدمتا ملسيىة،

من فضلكم السيدات والسادة النواب املحترمين بمناسبة حلول 
السنة امليالدية الجديدة 2020، نتقدم لكم السيدات والسادة بأحر 
التهاني وأزكى املتمنيات داعين هللا تبارك وتعالى أن يجعلها سنة خير ويمن 
وبركات على صاحب الجاللة امللك، محمد السادس، وعلى كافة أفراد 
عائلته الشريفة وعلى الشعب املغربي وأن تعود علينا بالرخاء والنماء 

واالزدهار والتقدم إنه سميع مجيب وكل عام وأنتم بألف خير.

واآلن نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل السيدة 
أمينة املجلس لتالوتها مشكورة، تفضلي.

ملسيدةاأسايءامغاللواأمينةامملجلس:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

تطبيقا ألحكام الدستور املنصوص عليها في الفقرة 5 من الفصل 
69 وعمال بمقتضيات املادتين 105 و106 من النظام الداخلي ملجلس 
النواب، وحيث أن السيدات والسادة النواب التالية أسمائهم تغيبوا 
هذه  خالل  و16   3 للمرة  العامة  املالية  مراقبة  لجنة  اجتماع  عن 
الدورة على التوالي وبلجنة املالية والتنمية االقتصادية، تقرر تطبيق 
مقتضيات النظام الداخلي املحددة في املادة 106 القتطاع مبلغ مالي من 
التعويضات الشهرية املمنوحة لهم بحسب عدد األيام التي وقع خاللها 
التغيب بدون عذر مقبول، واإلعالن عن هذا اإلجراء في الجلسة العامة 

ونشره في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية للبرملان؛

الغائبون للمرة 3 عن لجنة مراقبة املالية العامة هو: السيد النائب 
محمد الزهراوي الجتماعات 3 دجنبر صباحا ومساء و11 دجنبر 2019؛ 
الغائبون للمرة 16 عن لجنة مراقبة املالية عن لجنة املالية والتنمية 
 31  ،30  ،29 اجتماعات  الغزوي  أحمد  النائب  السيد  االقتصادية 
أكتوبر صباحا ومساء، 1، 5، و7 نونبر صباحا ومساء و8، و12، و14 

نونبر و11 دجنبر 2019؛

تطبيقا ألحكام الدستور املنصوص عليها في الفقرة 5 من الفصل 
69 وعمال بمقتضيات املادتين 146 و147 من النظام الداخلي ملجلس 
النواب وحيث أن السيدات والسادة النواب التالية أسمائهم تغيبوا عن 
الجلسة العامة للمرة 2 و13 خالل هذه الدورة تقرر تطبيق مقتضيات 
147 القطاع  املادة  3 و4 من  الفقرتين  في  املحددة  الداخلي  النظام 
مبلغ مالي من التعويضات الشهرية املمنوحة لهم بحسب عدد األيام 
التي وقع خاللها التغيب بدون عذر مقبول وتالوة أسمائهم في الجلسة 
العامة ونشرها في الجريدة الرسمية للبرملان والنشرة الداخلية للمجلس 
النائب  بالسيد   8 للمرة  بالغائبين  األمر  ويتعلق  اإللكتروني،  وموقعه 
أحمد الغزوي جلسات 13 و14 و25 نونبر وجلسات 2 و9 و11 و16 و23 
دجنبر2019، والغائبين للمرة 13 السيد النائب حميد شباط لجلسات 
14، 21، و28 أكتوبر وجلسات 4 و13 و14 و25 نونبر وكذلك جلسات 

2، و9 و11 و16 و23 و30 دجنبر 2019؛
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عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب هي 104 سؤاال شفويا، 157 سؤاال كتابيا و35 جوابا 
عن أسئلة كتابية، تم سحب سؤال شفوي واحد وتم تحويل 3 أسئلة 

شفوية إلى أسئلة كتابية، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لك، حضرات السيدات والسادة نشرع اآلن في بسط األسئلة 
الوطنية  التربية  بقطاع  ونستهلها  أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية 
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، مرحبا السيد الوزير 
السؤال رقم 1 هو حول التأليف املدر�ضي للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضل السيد 

النائب املحترم.

ملنيئباملسيدالاي5ابنشق0 ناك0ياي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير، عن التأليف املدر�ضي نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

السيد النائب املحترم، لإلشارة في البداية أن الكتب املدرسية عرف 
استقرارا منذ 2002 إلى 2016 ، وخالل هاد الفترة تقريبا واحد 390 
الوزارة  للتي تم تداوله وتم املصادقة عليه من طرف  كتاب مدر�ضي 
حسب توجيهات امليثاق الوطني بعد مرور 14 سنة كان من الضروري 
إعادة النظر فهاد الكتب املدرسية وال سيما بعد املصادقة على مدونة 
 ،2014 العام  2011، اإلحصاء  في  اململكة  2004، دستور  في  األسرة 
ما  واعتمدنا   ،  2016 الجهوي  التقسيم   ،2015 االستراتيجية  الرؤيا 
نسميه باملنهج املنقح في 2016، هاد املنهج املنقح كان على أساسه إعادة 
النظر في الكتب املدرسية غير نعرف واحد القضية بأن زمن املنهج على 
الكتاب املدر�ضي هو خمس  الدولي هو عشر سنوات وزمان  املستوى 
سنوات احنايا وصلنا ل 14 سنة ، على أساس هاد املنهج تم إعادة النظر 
التربية  29 كتاب مدر�ضي  للكتب املدرسية  املراجعة شاملة  في واحد 
اإلسالمية من السنة الثانية إلى البكالوريا 12 كتاب ديال الفرنسية 
السنة الخامسة والسادسة ابتدائي واإلعدادي، 23 كتاب السنة األولى 
والثانية اللي بدينا فيهم في 2018 ، 26 كتاب مدر�ضي السنة 3 و 4 بدينا 
فيهم هاد الدخول 2019، ونشتغل اليوم في إعادة النظر في الكتب ديال 
الخامسة والسادسة اللي واحد الشطر منهم غيبدى في 2020 والشطر 

اآلخر في 2021، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدالاي5ابنشق0 ناك0ياي:

على  توحيد  هنالك  ليس  أنه  هو  املالحظ  املحترم،  الوزير  السيد 
مستوى التأليف املدر�ضي في السنوات األخيرة مما أعاق كثيرا منظومة 
أن  الغريب  املدينة،  نفس  في  للتالميذ  بالنسبة  املناهج وشكل حيفا 
هناك نوع من التبضيع في املقررات الدراسية نالحظه بتغيير العناوين 
لنفس املادة في نفس املدينة بين املقاطعات نجد أن املقاطعة A اللي 
فيها موجود أ موجود فيها املقرر وهو مقرر آخر من نفس املادة فقط 
بأن أصبحت تجارة هذه  الوزير كذلك  السيد  في االسم  تغيير  هناك 
له  أيضا  الورق وهذا  تؤثر اآلن على مستوى استهالك  الوزير  السيد 
عالقة بالبيئة قس على ذلك إذن أننا أمام مناهج يجب رعاية املضمون 
املقرر، السيد الوزير، مضمون املقرر في كثير من األحيان مضمون ليس 
بإيجابي رغم أننا نحيي ونثمن عدد من اإلجراءات التي تقومون بها من 
مراقبة ومتابعة لكن وجب أن يكون هاد املضمون ويكون هذه املقررات 
في املستوى العالي لكي تجعل التالميذ يتلقون تكوينا قويا، من جهة 
أخرى السيد الوزير والتأليف املدر�ضي ليس فقط حكرا على السلك 
الثانوي واإلعدادي واالبتدائي كإن إلى الجامعة اليوم بالجامعة هناك 
االكتفاء  الجامعية فقط  والكتب  الجامعية  املقررات  إنتاج  في  فراغ 
بالبحوث أو ما يسمى ب polycop بين قوسين هناك أزمة قس على أن 
سرقة البحوث العلمية والقرصنة العلمية اآلن أضحت تشكل خطرا 
على املنظومة الجامعية ولدينا أمثلة كثيرة في هذا الباب حتى أصبحنا 
أمام يعني قرصنة ملجموعة من الرسائل وأطاريح التي غذا سيصبح 
على إثرها عدد األساتذة الباحثين الجامعيين بأطاريح وببحوث مزورة 

ومقرصنة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك تعقيب إضافي، في 
بعض الثواني السيد الوزير

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

واحد النقطة مهمة لن يتم التغيير في األثمنة منذ 2002، األثمنة 
محددة من طرف واحد اللجنة بين الوزارات..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، هناك ثالث أسئلة لهم وحدة املوضوع ويتعلق 
األمر بإحداث نواة جامعية ببعض الجهات لذا أقترح على السيدات 
لدن  من  موحدا  جوابا  لتنال  واحدة  دفعة  طرحها  النواب  والسادة 
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السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
الفريق الحركي فليتفضل أحد، السيدة النائبة تفضل.

ملنيئبةاملسيدةاحكياةابلاقسي ي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ومع  الجامعية  الخريطة  مالءمة  حول  نسائلكم  الوزير،  السيد 
الجهوية املتقدمة؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
التجمع الدستوري فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل 

السيد النائب.

ملنيئباملسيداعدياخز :

شك0ماملسيدامل0ئيسامملحترم،

شك0ماملسيداملوزي0امملحترم،

ما هو برنامجكم إلحداث نواة جامعية ببعض الجهات؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السؤال 3 للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل 

السيد النائب.

ملنيئباملسيداملشيخامييرةا)نقطةانظيم(:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

يتعلق  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  لسؤال  بالنسبة 
باألقاليم الجنوبية وليست نواة جماعية هو سؤال  بإحداث جامعة 

مستقل.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداملشيخامييرةا)نقطةانظيم(:

لدينا سؤال مستقل يتعلق بإحداث الجامعة وليس نواة جامعية.

ملسيدارئيساملجلسة:

باش جات وحدة  الفريق  ديال  هذا طلب  املحترم  النائب  السيد 
املوضوع في هاد السؤال، تفضل وضع السؤال ديالك وغادي يعطيك، 

الوزير غادي يجاوبك على السؤال.

ملنيئباملسيداملشيخامييرة:

ملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير، ما فتئ الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية يدعو 
الجنوبية  اململكة وال سيما األقاليم  بأقاليم  إلى إحداث جامعة بكل 
للمملكة التي تتطلع إلى إحداث جامعة، نظرا إلى أن هذه األقاليم تعرف 
مسيرة تنموية، فهذه األقاليم هي ورش يومي وتتطلع إيمانا من الفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، من أن التعليم هو أساس التنمية فإن 
األقاليم الجنوبية في حاجة ماسة إلى إحداث جامعة مستقلة، شكرا 

السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السيد الوزير تفضل.

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

كما تعلمون السيدات والسادة النائبات والنواب املحترمون، فإن 
الوزارة قد استبقت تنزيل الجهوية املتقدمة وتحقيق التوازن في توزيع 
العرض التربوي بين مختلف األقاليم والجهات، وذلك من خالل تعزيز 
جديدة  جامعية  مؤسسات  بإحداث  الجهات  لهذه  الجامعية  البنية 
بهدف تقريب العرض الجامعي من كل أقاليم اململكة خاصة األقاليم 

ذات الطابع القروي.

وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة خالل السنتين األخيرتين عدد غير 
مسبوق من املراسيم املتعلقة بإحداث وتطوير املؤسسات الجامعية 
ومراجعة الخريطة الجامعية تحقيقا لسياسة القرب وتكافؤ الفرص؛ 
للتذكير تتوفر بالدنا اليوم على 12 جامعة عمومية توجد رئاستها ب 
8 ديال الجهات، علما أن الوزارة تعمل حاليا على دراسات إحداث 
جامعة قائمة بجهة درعة تافياللت وجامعة باألقاليم الجنوبية ومن 
أجل ضمان التوزيع العادل للعرض البيداغوجي ما بين أقاليم اململكة، 
فإن التعليم العالي الجامعي العمومي يوفر حاليا ما مجموعه من 145 
مؤسسة جامعية، 61 مؤسسة ذات الولوج املفتوح، 84 مؤسسة ذات 
ولوج محدود موزعة على أكثر من 36 إقليم أو عمالة، وقد تم إحداث 17 
مؤسسة جامعية برسم السنة املنصرمة، كما سيتم فتح 34 مؤسسة 

جامعية برسم هاد املوسم إن شاء هللا؛

هذه املؤسسات هي على الشكل التالي: كليات متعددة التخصصات، 
مدارس عليا للتكنولوجيا، مدارس عليا للتربية والتكوين، مدارس وطنية 
والتدبير،  االقتصاد  كليات  للمهندسين،  مدارس  والتدبير،  للتجارة 
املعهد الوطني لالقتصاد التضامني واالجتماعي، كلية الطب والصيدلة.
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األقاليم املعنية: إقليم بني مالل خنيفرة، أزيالل، الفقيه بن صالح، 
كلميم، العيون، آسا، طاطا، تيزنيت، تارودانت، ابن احمد، سطات، 
النواصر، بنسليمان، سيدي بنور، الناظور، بركان، ورززات، ميدلت، 
تاونات،  الحاجب،  مكناس،  الخميسات،  قاسم،  سيدي  قنيطرة، 

إفران، شفشاون، الحسيمة، وزان والقصر الكبير؛

العيون-  جهة  تتوفر  الجنوبية  األقاليم  ديال  للجامعة  بالنسبة 
الساقية الحمراء حاليا على املدرسة العليا للتكنولوجيا بإقليم العيون 
وعلى كل كلية متعددة االختصاصات بإقليم السمارة، أما جهة كلميم-

واد نون فإن تحتضن اليوم مدرسة عليا للتكنولوجيا بإقليم كلميم 
التي سيتم تحويلها إلى مدرسة املهندسين، إضافة ملركز جامعي تابع 
لجامعة ابن زهر بأكادير، في حين تتوفر جهة الداخلة-واد الذهب على 
العرض  تعزيز  الداخلة، وتم  بإقليم  للتجارة والتسيير  مدرسة وطنية 
والصيدلة  الطب  كلية  بناء  بإطالق  الجهات  لهاذ  بالنسبة  الجامعي 
بإقليم العيون، خصصت لها الوزارة 350 مليون ديال الدرهم ومدرسة 
عليا للتكنولوجيا بإقليم الداخلة، باإلضافة إلى كلية االقتصاد والتدبير 
إفني، مخصص ألبحاث  كلميم ومركز جامعي جديد بسيدي  بإقليم 
بأسا  املهنية  لإلجازة  جامعي  ومركز  املهنية  باإلجازة  الخاص  جامعية 
والوطية، وبهذا إن شاء هللا ستكتمل الخريطة الجامعية ويتم إن شاء 
هللا إحداث الجامعة في األقاليم الجنوبية، شكرا السيد النائب املحترم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيدة النائبة من الفريق الحركي.

ملنيئبةاملسيدةاحكياةابلاقسي ي:

شكرا السيد الوزير على اإلجابة ديالكم، نتمنى لكم التوفيق في ما 
تقومون به، نعلم جيدا أنكم منذ توليكم للوزارة وأنتم تسهرون على 
تعميم وتنزيل الجامعة بكل جهات اململكة، احنا بعض األمور اللي البد 
مو عليها السيد الوزير، وهي الجودة أيضا بغينا أن هاذ العرض 

ّ
ما نتكل

الجامعي البد ما يكون يالئم التخصصات ديال كل جهة على حدة، وبأن 
أيضا التنزيل الجهوي يراعي أيضا البعد اإلقليمي، بغينا أن هاذ الجامعات 
أن يكون جميع ما تحتاجه الجهة من كفاءات، ألن احنا الهدف ديالنا 
وهو أن الخريجين يلقاو فرص الشغل وخاصة في الجهة ديالهم، وبالتالي 
و مجموعة من املشاكل اللي عندها عالقة بهاذ ال�ضي، 

ّ
غادي يمكنا نحل

أيضا بغينا نتكلمو السيد الوزير على امليزانية املرصودة للبحث العلمي 
هاش تعطي األكل ديالها وال 

ّ
فهي ميزانية جد هزيلة، وبالتالي ما يمكل

تعطي النتيجة خاصة واحنا كيخصنا نشجعو اإلبتكار والبحث العلمي 
هو أساس التنمية االقتصادية في كل بال، جميع الدول اللي هي متقدمة 
كتعتمد باألساس على البحث العلمي ونتائج البحث العلمي ألنه هذاك 
البحث العلمي هو اللي كيعطي قيمة للدولة، والتالي كنتمناو أن السيد 
الوزير هاذ األمر هذا تاخذوه بعين االعتبار، كما يجب اعتماد إعادة 
هيكلة البحث العلمي بمجموعة من األمور وأنتما أدرى السيد الوزير، 

بحكم أنكم كنت رئيس الجامعة وكتعرفو جيدا املشاكل اللي كيتخبطو 
فيها هاذ.

ملسيدارئيساملجلسة:

التجمع  لفريق  املوالي  التعقيب  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
الدستوري، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعدياخز :

شكرا السيد الوزير املحترم على ما تقوم به، نطالب منكم السيد 
الوزير إحداث جامعة مستقلة متكاملة بجهة درعة- تافياللت من أجل 
كلية  العالي، إحداث  التعليم  إلى  الولوج  في  املجالية  العدالة  تحقيق 
الطب بالراشيدية إحداث نواة جامعية واألقسام التحضيرية بأقاليم 
تنغير زاكورة وميدلت وطاطا، إحداث املدارس واملعاهد العليا كاملدرسة 
والتسيير،  للتجارة  الوطنية  واملدرسة  التطبيقية  للعلوم  الوطنية 
املدرسة العليا للمعادن في جهة درعة- تافياللت، توسيع الحي الجامعي 
بالراشيدية تجويد خدماته دعم األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة 
إلتمام دراستهم الجامعية، السيد الوزير املحترم إيجاد حل دائم للنقص 
الحاصل في املوارد البشرية من أجل محاربة االكتظاظ داخل أقسام 
لبرامج صحية داخل  الصحة  املدر�ضي ،مواكبة وزارة  الهدر  ومحاربة 
التعليمية،  املؤسسات  جميع  في  األمراض  ومحاربة  للوقاية  املدرسة 

وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، التعقيب املوالي للفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداملشيخامييرة:

بمدينة  الجامعة  إحداث  انتظار  وفي  الوزير،  السيد  بالتوفيق 
العيون حاضرة األقاليم الجنوبية، ندعوكم السيد الوزير إلى تبسيط 
طلبات انتقال الطلبة املنحدرين من األقاليم الجنوبية إلى باقي جامعات 

اململكة، نظرا لالكتظاظ الذي تعرفه جامعة ابن زهر.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضلي  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاغيثةاآ تابنامملدني:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير، استبشر الناس ديال ميدلت خيرا عندما خصص 
املجلس اإلقليمي مليدلت اعتمادات لخلق نواة بميدلت، واستبشرنا خيرا 
عندما زرتمونا باإلقليم وأعطيتم توجيهاتكم لرئيس الجامعة جامعة 
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موالي إسماعيل بمكناس لكي تدرج هذه النواة ضمن جدول أعمال 
املجلس اإلداري لدجنبر 2019، ولكن وطلبتم واشترطتم كذلك إعداد 
وعاء عقاري ال�ضيء الذي أعددناه ما يناهز 16 الهكتار لهذه النواة، ولكن 
صدمنا وصدم معنا الناس ديال ميدلت أننا بعد تداول نقط جدول 
األعمال املجلس اإلداري لم تكن هناك ضمنه هذه النقطة، التي كنا 
النقطة،  تغفلوا هذه  أال  الوزير  السيد  نتمنى  أمرها  أنها حسم  نظن 

وشكرا لكم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة من فريق األصالة املعاصرة، السيد النائب من 
فريق العدالة والتنمية تفضل.

ملنيئباملسيدامملصطفىاملقوري:

السيد الوزير املحترم تنشكركم على املجهودات اللي درتو في الجهة 
الشرقية بإحداث 4 ديال النواة الجامعية، ولكن اآلن كاين واحد التأخر 
كنسألوكم عليه التأخر الحاصل اآلن في اإلنجاز باش نرفعو املعاناة اللي 
املواطن انتظر و لكن اآلن هناك انتظار كذلك، باش تسرعو العملية ديال 
اإلنجاز، ألن كاين تكاليف، كاين هدر جامعي، كاين مشاكل مرتبطة بهاذ 
ال�ضي هذا وخاصة تزيدونا �ضي جامعات أخرى كذلك نواة في بوعرفة 

وفي كذلك الدريوش.

ملسيدارئيساملجلسة:

من  النائب  السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
العدالة والتنمية.

ملنيئباملسيدامحاداإىاعاير:

شكرا السيد الوزير، فعال احنا كنسجلو في السنوات األخيرة تمديد 
العرض الجامعي، ولكن خليونا نسجلو عموما باللي في بالدنا العرض 
يونا نقولو باللي 

ّ
الجامعي باقي ضعيف، قل من 900 ألف طالب، وخل

املناطق الجنوبية اآلن خص التفكير في الهيكلة ديال الجامعات متكاملة 
بالتخصصات الشاملة ديال الجامعة بمعنى الكلمة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

التجمع  من  النائب  للسيد  إضافي  تعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
الدستوري.

ملنيئباملسيداحايىاآ تابهي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير، غير واحد اإلقليم اللي غير موجود في هاذ الخريطة 
اللي هضرتو عليها هو إقليم ديال زاكورة، اللي عرفتوه بزاف بغيناكم 
السيد الوزير تشوفو العدالة املجالية في التعليم العالي وخصوصية 

ديال املناطق راه كاين البعد ديال الجامعات السيد الوزير، راه كاين 
التالمذ ديالنا كيجيو600 و700 كلم باش يمشيو للجامعة، كاين إشكال 
الفقيرة  الفتيات، اإلمكانيات ديال األسر  املدر�ضي خاصة  الهدر  ديال 
 املدارس العليا على 

ّ
وهنا تنطالبكم دائما بنواة جامعية في األقاليم وال

األقل في إطار العدالة املجالية في كل بالصة تديرو فيها �ضي حاجة، باش 
الدراري يمشيو ل�ضي باليص وعاود ثاني الدراري ديال بعض املناطق 

يمشيو لألقاليم األخرى، شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي آخر لفريق العدالة والتنمية، 
تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيدامب0مهيماملضعيف:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

شكرا السيد الوزير، بالنسبة للجواب ديال السيد الوزير أعفيتني 
من ذكر األسباب ديال جامعة بالعيون، فنشكركم كذلك على األنوية 

واملؤسسات الجامعية املتواجدة في العيون وهذا يدل

على بأن كاين طلب على الجامعة، أنا فقط الجامعة اآلن في العيون 
دراسة  التقنية  ودراسة  الجدوى  دراسة  إلى  إضافة  دراسة  بغيت 
إفريقيا  إشعاع  عندها  تكون  بغينا  الجامعة  هاذ  ألن  االستراتيجية 
وتستغل البعد االستراتيجي، مدينة العيون قرب من إسبانيا وقرب من 

الدول اإلفريقية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي آخر للفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداملكبيراقيىة:

السيد الوزير، غير نتمناو إن شاء هللا بوعرفة كذلك تستفيد وإقليم 
فكيك بصفة عامة تستفد من نواة جامعية، كما وعدتمونا بذلك سابقا 

نتمناو إن شاء هللا هاذ الوعد يتحقق، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

هناك  ليست  أخرى؟  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  شكرا، 
تعقيبات أخرى، تفضل السيد الوزير الجواب.

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

ملسيدامل0ئيس،

بالنسبة مليدلت، السيدة النائبة املحترمة بالنسبة مليدلت أن ذكرت 
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ميدلت في الالئحة ديالي alors مجلس الجامعة لم يبت في ميدلت ألن 
الوعاء العقاري باقي ما حّصلنا عليه، درنا الطلب لوزارة الفالحة باقي 
كنتظرو باش يمنحوها لنا ذيك الساعة عاد يمكّنا نبرمجوه في مجلس 
أيضا  عندنا  هلل  الحمد  اليوم  تافياللت  لدرعة  بالنسبة  الجامعة؛ 
نسيت ما ذكرتهاش مشروع ديال كلية الطب، ألن السيد وزير الصحة 
أعلن بأن غادي يدير مستشفى جامعي، واحنا فين ما كان مستشفى 
جامعي احنا كنواكبوه بكلية الطب والصيدلة، لهذا اليوم أيضا جهة 
درعة -تافياللت هي جاهزة باش تضيف جامعة قائمة بذاتها؛ بالنسبة 
لبركان، تاوريرت، فكيك، فكيك أيضا كنا في بوعرفة غادي نحدثو إن 
شاء هللا واحد املؤسسة وغادي نقومو بواحد الزيارة آخر هاذ الشهر 
للجهة الشرقية، و إن شاء هللا غادي نوقفو على األشغال اللي كاينة 
في أبركان وفي تاوريرت وإعطاء أيضا الفرصة لخلق هذا ديال فكيك؛ 
وإن شاء  تافياللت،  درعة  في  بالجامعة  بعدا  نبداو  لزاكورة  بالنسبة 
هللا نديرو الدراسات ديال زاكورة، ألن كاين واحد العدد ديال املعايير 
خصهم يكونو بعدا كينسجمو، خصنا عدد الحاصلين على البكالوريا، 
كنظن بأن إيال كانت جامعة بدرعة تافياللت غيكون واحد الفرص أكثر 

بالنسبة للشباب املنحدرين من إقليم زاكورة، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

املؤسسات  تأهيل  حول  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 
النواب  والسادة  للسيدات  والجبلي،  القروي  العالم  في  التعليمية 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبدامللطيفاملفويق0:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

شكرا السيد الوزير، نسألكم عن أسباب التأخر في تأهيل املؤسسات 
التعليمية في العالم القروي والجبلي؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، الجواب السيد الوزير.

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

السيد النائب املحترم، ما كاينش تأخر ولكن األولوية اللي كتمنح 
نجي  ما  قبل  الوزارة  التأهيل،  ديال  العملية  ولهاذ  القروي  للعالم 
انخرطت في هاذ اإلتجاه ورصدت واحد امليزانية مهمة للتأهيل والقضاء 
على البناء املفكك، بعض األمثلة 2018-2019، 3350 مؤسسة اللي 
استفادت من التأهيل بواحد امليزانية ديال مليار ديال الدرهم، البناء 
املفكك أيضا تم تعويض السنة املنصرمة 1572 حجرة علما أن كل 
عوض خّصها 170 ألف درهم، ميزانية السنة املنصرمة 

ّ
حجرة باش ت

252 مليون درهم، هاذ السنة تقريبا نفس امليزانية أكثر من امليزانية 

بالنسبة للتأهيل، مليار و132 مليون ديال الدرهم سيتم تأهيل 1700 
مؤسسة، بالنسبة كاين 580 وحدة مدرسية، تجهيز املؤسسات باألثاث 
ربط  املؤسسات،  ديال   1110 والتعليمية،  الديداكتيكية  والوسائل 
وتزويد 280 مؤسسة بالكهرباء وأيضا بشبكة املاء الصالح للشرب، 
وتوفير املرافق الصحية ألكثر من 500 مؤسسة، ميزانية ديال التعويض 
املفكك هاذ السنة 780 مليون ديال الدرهم، باش نعوضو 4618 البناء 

املفكك باش يكون القضاء النهائي على املفكك في أفق 2021، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداملحجيرة:

السيد الوزير، هاذ األرقام اللي كتقولو الواقع ديالها في األرض مل 
القروي والجبلي،  العالم  يعانيه ساكنة  أبدا على ما  نهائيا  كينعكش 
كيف؟ يتجلى ذلك في التأخر في إنجاز مجموعة من املشاريع وهاذي 
كتأثر سلبا، ال على مستوى إنجاز الحجرات وخير دليل أعطي مثال إقليم 
تاونات فيه أكثر من ألف حجرة ديال املفكك خصها تتعوض إذا مشينا 
بالوتيرة هكا خصنا 10 سنين أخرى باش نعوضوها، نتمنى أنه يتحقق 
هاذ الكالم اللي قلتو ألنه مهم، أكثر من ذلك على مستوى التوقيت مع 
الفجر السيد الوزير أبنائنا وبناتنا كيديرو 20 كلم و15 كلم باش يمشيو 
في الليل يقراو ويرجعو في الليل، أيضا الشق املتعلق ببعض الغيابات 
الغير مبررة أو املبررة في هاذ الجانب عندما تذهب األستاذة مشكورة 
األسرة التعليمية على ما تقوم به بهاذ املناطق، وخص ندّعموها أكثر، 
للوالدة فأبنائنا في العالم القروي كيتم تجميعهم في األقسام املشتركة 
ديال 3 و 4 ديال املستويات ما كيكونش العطاء، أكثر من ذلك في الشق 
املتعلق باللغات هناك تأخر كبير على مستوى هاذ الجانب، الجانب 
ديال  غير  ما�ضي  قطاع  طبعا  القطاع  هاذ  الصحية  باملرافق  املتعلق 
وزاراتكم بوحدكم، ولكن وزارة الشبيبة والرياضة آلش كتدير معكم 
فهاذ الجديد ؟ بغينا الحياة املدرسية تعود القوة ديالها وزارة الثقافة 
آش كتقدم لهاذ القطاع ديال التربية الوطنية؟ بغينا نكّرمو م نعاونو 
ونساعدو أبناءنا وأطفالنا باش يكونو في مستوى العطاء، ألن الرأسمال 
الحقيقي ديال بالدنا هم واألطفال وهم املستقبل ديال بالدنا، وبالتالي 
االستثمارات فيهم هو االستثمار في املستقبل ديال املغرب، والتأخر في 
ذلك احنا النشك أنه كتديرو مجهودات مهمة في هاذ الجانب، ولكن 

بغينا النتائج في أقرب األوقات ألن كل ضياع فيه ضياع لهاذ املستقبل.

ملسيدارئيساملجلسة:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
جواب السيد الوزير، اسمح لي السيد الوزير، تفضل السيد النائب 

العدالة والتنمية.
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ملنيئباملسيدامحادا وسف:

السيد الوزير املحترم، رغم ما تلعبه املؤسسات التربوية البنايات 
ديالها في العالم القروي ال زالت هشة، البناء املفكك السيد الوزير 
الزال موجود بكافة العالم القروي، بالنسبة لألنترنيت بالنسبة األسئلة 
باش يدخلو في املسار البد يجيو ملدن باش يديروه، ألن adsl غير كافية، 

بالنسبة للحراسة كذلك السيد الوزير..

ملسيدارئيساملجلسة:

الوزير  السيد  أخرى؟  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  شكرا، 
الجواب.

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

بالنسبة إلقليم تاونات، يمكن لي نقول بأن كاين مجهود كبير أيضا 
في إقليم تاونات، السنة املنصرمة 6 مليون ديال املليون وهاذ السنة 
12 مليون ديال الدرهم، اللي عنات تقريبا أكثر من 83 مؤسسة اللي 

مبرمجة، املفكك أنا عطيتكم األفق ديال 2021 ونتحاسبو عليه من بعد 

2021 واش غتبقا �ضي حجرة، بالنسبة للغات عندنا 6 ديال السنوات 

للتنزيل التدريجي للسياسة اللغوية، لهذا ما خصكمش تحاسبو معنا 

هاذ السنة األولى، احنايا في إطار تنزيل هاذ اإلستراتيجية وهاذ الخطة 

باش نديرو لهم التنزيل السليم، بالنسبة للعالم القروي كما قلت في 

البداية احنا نولي عناية خاصة التمييز اإليجابي، املشكل ديال مسار 

.connexion عندنا اليوم 7 آالف نقطة قروية اللي ما فيهاش

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن مصير ملف التعويض عن 

العمل باملناطق النائية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملومحدابوح0شة:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير، منذ سنوات وهو الحوار جاري حول التعويض في 

املناطق النائية، وخاصة حول املعايير التي يجب اتخاذها لذا نسائلكم 

السيد الوزير، حول ما سبب توقف هذا الحوار حول املناطق النائية؟ 

وما هي اإلجراءات املتخذة لتعويض رجال ونساء التعليم في املناطق 

الجبلية والنائية لتحفيزهم على العمل والعطاء بهذه املناطق؟ وشكرا 
السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

ملسيدامل0ئيس،

السيد النائب املحترم، هاذ الحكومة غير مسؤولة على هاد التوقف، 
هاد املعايير في 2012 توقفت أول مبادرة كانت في 2009، وفي 2012 
بكامله  اإلقليم  اعتبرت  اإلقليمية  اللجان  بعض  ملاذا؟ ألن  توقفات، 
منطقة نائية donc توقفت، اليوم الحمد هلل في إطار القانون اإلطار 
املادة 20، عندنا واحد املقت�ضى قانوني اللي أيضا كيمنح العالم القروي 
بهاد التمييز اإليجابي اللي ذكرت واللي كيحثنا على وضع نظام خاص 
لتحفيز وتشجيع األطر التربوية على ممارسة مهامها باألوساط القروية، 
اللي بغيت نقول لكم ألن أول مشغل على املستوى القروي هي وزارة 
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، واحنا 
نشتغل اليوم في إطار هاد املخطط التشريعي باش نعطيو األولوية لهاد 
املقت�ضى لهذا برمجنا واحد املرسوم فهاد السنة إن شاء هللا باش غادي 
ديالنا  األساتذة  نشجعو  باش  الجديدة  املعايير  نحددو  وغادي  نزلوه 
وأطر األكاديميات باش يشتغلو في ظروف جد مواتية للتحصيل، شكرا 

السيد النائب.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيداملسعيداملصيىق:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

و  لها  شرتو  اللي  اإلشارة  على  تنشكروكم  الوزير،  السيد  شكرا 
وتنتساءلو أو سبب تساؤلنا هو أن تأخر هاد التعويض لعقد من الزمن 
خال الشكوك تكثر حوله، ولذلك بغينا نعرفو األسباب الحقيقية ديال 
تأخره مع أنكم أشرتم إلى ما أشرتم إليه، احنا غنذكروكم أنه في جلسة 
دستورية في جواب ديال الوزارة يوم 5 ماي 2018، أكدت على أنها 
مستعدة على تنزيل هذا التعويض عن العمل في املناطق النائية الذي 
سيستفيد منه حوالي 50 ألف أستاذ وأستاذة بالعالم القروي، ولذلك 
إيال كانت وأن اللجان امللفات أو األقاليم اللي وقع حولها خالف غادي 
تم الدراسة ديالها، بينما األقاليم اللي ما فيهاش إشكال املناطق ملا فيها 
إشكاالت خاص ينزل هاد العمل، عالش هاد التعويض تقرر أصال؟ 

تقرر لتحفيزهؤالء الذين يعانون الكثير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ فريق 
األصالة واملعاصرة تفضل السيد الرئيس.
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ملنيئباملسيدامحاداأبدرمرارئيساف0يقامجصيلةا مملعيص0ة:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير، طلب مستعجل من فريق األصالة املعاصرة في إطار 
االهتمام بهاد األطر التربوية، فاألطر اإلدارية التربوية باإلسناد ينتظرون 
بها  قاموا  كثيرة  تسوية وضعيتهم بشكل مستعجل، تضحيات  منكم 

ننتظر منك الجواب السيد وزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

الوزير  شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ جواب السيد 
تفضلوا.

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

السيد النائب املحترم، أنا قلت بأن هذا من األولويات ديال هاد 
الحكومة هو إخراج هاد املرسوم في إطار املخطط التشريعي ديال تنزيل 
مقتضيات القانون اإلطار وغنعطي واحد طابع قانوني باش نسرعو به 
ونخرجو به، ألن احنا مقتنعين باش خصنا نحفزو هاد األساتذة على 

املستوى القروي، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي متعلق بارتفاع نسبة الهدر الجامعي بسلك 
اإلجازة للسيدات والسادة النواب املحترمين فريق األصالة واملعاصرة، 

تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداحليمافؤمى:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيدةا ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومب،

السيد الوزير، ما هي استراتيجية وزارتكم لتقليص الهدر الجامعي 
بسلك اإلجازة؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

شك0ماملسيدامل0ئيسامملحترم،

السيد النائب املحترم، الهدر الجامعي هادي واحد املعضلة على 
املستوى ديال التعليم العالي وال سيما ذات االستقطاب املفتوح اللي 

الطلبة  اليوم هاد عدد  اللي  املغاربة،  الطلبة  %87 ديال  تقريبا  فيه 
تجاوز السقف ديال مليون و10 آالف طالب في التعليم العالي الجامعي 
وهذا من بين املواضيع اللي كنشتغلو عليه في الوزارة لهذا نظمنا السنة 
املنصرمة واحد الورش وطني يوم 2و3 أكتوبر2018 ملن خاللو طرقنا 
رهان  اإلجازة  سلك  املتجددة  الجامعة  سميتو  مهم  الورش  لواحد 
النفس  التأهيل األكاديمي واالندماج املنهي، ملاذا؟ بغية إعطاء واحد 
جديد لهذا اإلصالح بعض األرقام لتشخيص هاد الهدر الجامعي اليوم 
في  االمتحان  كيجتازوش  وما  في شتنبر  كيتسجلو  الطلبة  ديال   16%
دجنبر أكثر من %47 كيبقاو أكثر من 5 سنوات في الجامعة وكيغادرو 
الجامعة بدون شهادة ال deug ال إجازة أقل من %20 هي نسبة اإلشهاد 
في اإلجازة في 3 سنوات الفترة القانونية، لهذا كان البد علينا باش نعاودو 
النظر في الهندسة البيداغوجية ديال هاد املنظومة، واليوم نحن بصدد 
تنزيل الهندسة البيداغوجية الجديدة عبر ما نسميه بنظام الباشلور 
واللي يقت�ضي على إرساء واحد السنة تأسيسية فيها واحد العدد ديال 

الوحدات استدراكية وأيضا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداحليمافؤمى:

شكرا السيد الوزير طبعا على الجواب ديالكم، واعطيتمنا أرقام 
ونسب مهمة جدا ف%50 تقريبا ديال الهدر الجامعي خالل 5 سنوات 
وكيمشيو الطلبة بدون الحصول على أي شهادة يعني حتى اإلجازة ما 
كتكونش بعد 5 سنين، السيد الوزير، هذا يثقل ميزانية الدولة بتقريبا 
13 منحة، هذا التصريح ديالكم، السيد الوزير، دون الحديث طبعا 

عن اآلداء واألولياء.

السيد الوزير، إذن سواء تعلق األمر بهاد الهدر املدر�ضي أو الهدر 
الجامعي فهما يشكالن معا مرآة عاكسة ملنظومة تعليمية تعتريها مشاكل 
الخلل واالرتباك ويفقدها جاذبيتها وتأثيرها على املتلقي أكان تلميذا أو 
طالبا سواء على مستوى املناهج أو البرامج أو طرق التدريس دون أن 
تفتح لهم مساحات رحبة للتعبير عن مواهبهم وقدرتهم وطاقتهم، السيد 
الوزير، هناك أرقام صادمة بخصوص هذا الهدر الجامعي وإذا أضفنا 
الهدر املدر�ضي سنكون قد ألقينا بشرائح واسعة من الشباب واملراهقين 
خارج منظومة التربية والتكوين ضاربين عرض الحائط جميع السياسات 
العمومية الرامية إلى االرتقاء بالتعليم و بمستوى عيش السكان وخاصة 
الشباب مع هاجس كبير إليجاد فرص الشغل لهؤالء الشباب وتفاقم 
كانو  نوع خاص ألن  من  وهما شباب  الشباب  البطالة وسط هؤالء 

جامعيين باألمس واليوم سقطو بطالة اليوم، شكرا السيد الرئيس.

ملسيدارئيساملجلسة:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
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املوالي  الوزير هل هناك من جواب؟ ال أظن، السؤال  جواب السيد 
عن غياب مراكز التكوين املنهي في بعض األقاليم الشمالية للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، أحد النواب، 

تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيدارضومناملنوينو:

شك0ماملسيدامل0ئيسامملحترم،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم السيد الوزير، عن غياب مراكز 
التكوين املنهي في بعض األقاليم الشمالية؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا جواب السيد الوزير.

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد النائب املحترم، جواب مباشر جميع أقاليم املناطق الجهة 
الشمالية فيها مؤسسات التكوين املنهي، 198 مؤسسة للتكوين املنهي 
طنجة  عمالة  الخاص،  القطاع  و130  العمومي  القطاع  في   66 منها 
الفحص  إقليم  11 املؤسسة،  الحسيمة  إقليم  99 مؤسسة،  أصيلة 
املضيق  عمالة  مؤسسة،   40 تطوان  إقليم  واحدة،  مؤسسة  أنجرة 
الفنيدق 15 املؤسسة، إقليم شفشاون 6 د املؤسسات، إقليم العرائش 
19 مؤسسة، إقليم وزان 7 داملؤسسات، إضافة على هذا عندنا 3 ديال 
املؤسسات ذات التدبير املفوض واحد في الطاقات املتجددة fmri والثاني 
في السيارات وواحد مع املنتجين ديال قطاع السيارات، باإلضافة على 
هذا عندنا 47 مركز للتكوين بالتدرج املنهي ل les cefa entreprise هذا 
وفي إطار خارطة الطريق اللي تم تقديمها أمام صاحب الجاللة، نصره 
هللا، في 4 أبريل 2019 سيتم إحداث مدينة املهن والكفاءات في املنطقة 
الحرة لطنجة واللي الطاقة االستيعابية ديالها 3 آالف مقعد 450 سرير 
القطاعات وال  العدد ديال  الداخلية ديالها واللي غادي تطور واحد 
سيما الصناعة، الصناعة النظيفة، املجال الرقمي، الفالحة، الصناعة 
الفالحية، الصيد، الصحة، الفندقة والسياحة، وبناء السفن، شكرا 

السيد النائب املحترم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم تفضل.

ملنيئباملسيدارضومناملنوينو:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير املحترم، كما تابعنا جميعا فإن مضامين عدة خطب 

يولي أهمية  امللك  املنهي، جاللة  للتكوين  أو لت أهمية خاصة  ملكية 
قصوى للنهوض بالرأسمال البشري باعتباره الثروة الحقيقية ببالدنا 
غير أننا في أقاليم جهة طنجة -تطوان- الحسيمة لم نسجل تجسيد 
الحكومة للخطب امللكية على مستوى مراكز التكوين املنهي وما تعيشه 
املراكز على  في عدد  الحاد  النقص  بنيوية وعلى رأسها  من اختالالت 
مستوى جهة طنجة -تطوان- الحسيمة وعلى سبيل املثال السيد الوزير 
املحترم إقليم فحص -أنجرة رغم تواجد عدة استثمارات كبرى ومشاريع 
عمالقة مهيكلة مثل ميناء طنجة املتوسطي ومصنع السيارات واملنطقة 
الحرة الجوامعة، نرى السيد الوزير أنه كان عليكم أن تسايرو هاته 
املشاريع بإحداث مراكز التكوين لتأهيل شباب وشابات اإلقليم، قصد 
إدماجهم في الشغل بهاته املشاريع وأنتم تعلمون السيد الوزير على أن 
هاته املشاريع انطلقت منذ سنوات وال يستفيدون منها حاليا إال القليل 
جدا من أبناء اإلقليم، نظرا النعدام هذه املراكز، لذا نطالبكم السيد 
الوزير بخلق مركز تكوين في أقرب وقت باإلقليم، مع فتح شعب بها 

خاصة بالصناعة موجودة اآلن باملناطق الحرة؟ وشكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد  تفضل  التسيير،  في  الرئيس  السيد  نظام  نقطة  شكرا، 
الرئيس.

ملنيئباملسيدامحاداأبدرمرارئيساف0يقامجصيلةا مملعيص0ةا
)نقطةانظيم(:

السيد الرئيس، إطار تسيير الجلسة وللمرة الثانية الحكومة كتجبد 
الحكومة  رئيس  املا�ضي  األسبوع  التجارية،  املاركات  ديال  السميات 

واليوم السيد الوزير فأرجو أن تحذف من محضر الجلسة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ هل هناك 
من تعقيبات إضافية؟ جواب السيد الوزير تفضل السيد الوزير.

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

هاد التدبير املفوض في طنجة وال سيما مع داك الشركة الفرنسية 
للسيارات، هذا واحد النموذج جد مهم اللي مكنا باش نكونو الشباب 
في وسط منهي، واللي غادي يمكن من إدماج مباشر أكثر من %90 يتم 
اإلدماج ديالهم، لهذا كان البد التذكير من هاد املبادرة املهمة القيمة 
اللي أيضا كنطوروها في الدار البيضاء وفي القنيطرة؛ بالنسبة لفحص 
أنجرة أكيد أن قلت كاين معهد واحد وكاين واحد العدد ديال البرامج 
في إطار برنامج تحدي األلفية في إطار الشراكة اللي غادي يكون واحد 
إحداث ديال معاهد أخرى في جهة طنجة-تطوان -الحسيمة، شكرا 

السيد النائب املحترم.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن منهجية استيعاب الوزارة 
للتالميذ املفصولين عن الدراسة للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية.

ملنيئباملسيدامحسناموفيدي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

في  الوزارة  كتعتمدها  اللي  واملقاربة  املنهجية  الوزير، عن  السيد 
استيعاب التالميذ املفصولين نسائلكم؟ شكرا

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، الجواب السيد الوزير.

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

شكرا السيد النائب املحترم على هاد السؤال املهم اللي كنوليو له 
واحد العناية خاصة ألن املبدأ ديالنا هو مبدأ ضمان الحق التمدرس 
لجميع التالميذ، اليوم نحن بصدد اإلشتغال على إعادة النظر في القرار 
الوزاري ديال 2001 هاد القرار الوزاري اللي كيحدد عدد السنوات اللي 
كتسمح ديال التكرار، سنتين في اإلبتدائي، سنة في اإلعدادي، وسنة 
في التأهيلي، وهاد القرار املنظم للدراسة ديال 2001 خرجنا منه واحد 
املذكرات املذكرة 118 في 2003 واملذكرة 137 في 2016 واليوم أيضا 
في إطار مراجعة شمولية لهاد القرار سيتم أيضا التسريع بإخراج واحد 
والتنزيل  التمدرس  ضمان  أجل  من  املعايير  لتوحيد  تأطيرية  املذكرة 
السليم لهاد املبدأ باملديريات اإلقليمية، اللي بغيت نقول بأن خصنا 
أيضا معالجة وقائية البد من التطرق لهاد اإلشكال ديال التكرار ببرمجة 
واحد  منح  وأيضا  التربوي  الدعم  ديال  الحصص  ديال  العدد  واحد 
كيغادرو  اللي  الشباب  لهاد  بالنسبة  للتمدرس،  استدراكية  الفرصة 
املدرسة، اليوم عندنا النموذج ديال الفرصة الثانية ديال 18 و16 سنة 
ومن الجيل الجديد 13 و18 سنة، اللي من خاللها يتم إعادة التمدرس 
ديال واحد العدد كبير من األطفال، ولكن كما قلت في البداية هذا من 
األولوية داألوليات ديال الوزارة وكنمنحو له واحد األهمية لهذا سيتم 

إعادة النظر في القرار املنظم لهذا اإلطار، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا تعقيب السيد النائب املحترم،

ملنيئباملسيداحسناعد لي:

العمق  في  السؤال هو  الحقيقة هاد  في  الوزير، هو  السيد  شكرا 
كيساءل التمثل ديال املنظومة التربوية الوطنية للتعامل مع تالميذ 

دياولها، ألنه في الحقيقة األرقام التي طال عندنا فيها بعض التقارير 
مؤخرا حول نسب الهدر املدر�ضي أرقام مقلقة، اليوم كنتحدثوا في سنة 
2018 أنه أزيد من 430 ألف غادروا املنظومة وهذا رقم كبير جدا 78% 
منهم في السلك اإلبتدائي واإلعدادي، اليوم كنتحدثوا على األسباب 
اللي كتأدي للهدر املدر�ضي وهي كثيرة جدا، ولكن هاد الفئة اللي تكلمنا 
عليها اليوم السيد الوزير هي فئة كتغادر ما�ضي بطريقة إرادية، نحن 
كمنظومة نفصلها عن الدراسة، احنا كنقولو لها ما بقاتش املنظومة 
بيداغوجي حقيقي  إشكال  فيه  إشكال،  فيه  تستوعبكم وهذا  قادرة 
كيستوجب منا أننا نعاودو النظر في التمثل ديالنا للدور ديال املنظومة 
اإلجتماعية،  للتنشئة  كمؤسسة  التعليمية  املؤسسة  وديال  التربوية 
لذلك السيد الوزير املذكرة 118 و137 بالفعل يجب أن تراجع، واألكثر 
راه  اللفظ  بخير واحد  يجازيكم  بغيناكم هللا  الوزير  السيد  من ذلك 
يستعمل ديال طلب اإلستعطاف تلميذ يستعطف لكي يرجع للمدرسة، 
وحتى إذا رجع يرجع بشروط تغيير املؤسسة، فكل هاد املنظومة السيد 
الوزير كيخصها تراجع في أفق االحتفاظ باملتعلمين أكبر قدر ممكن حتى 
ال ندعهم عرضة لإلنحراف أو الضياع أو التشرد أو ما إلى ذلك، شكرا 

السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ السيد الوزير الرد ، بضع 
ثواني أظن

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

احنا كنشتغلو على هاد ال�ضي، غير نموذج إقليم آسفي مدير إقليم 
آسفي..

ملسيدارئيساملجلسة:

السيدات والسادة النواب،

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

تم  اللي  الفصولين  من   90% من  أكثر  رجعنا  اللي   500 من  أكثر 
إرجاعها للمنظومة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، من فضلكم السيدات والسادة النواب املحترمين، أنصتوا 
لزمالئكم، ارحمو زمالئكم باإلنصات، من فضلكم السيدات والسادة 
املنح  في االستفادة من  املعتمدة  املعايير  املوالي عن  السؤال  النواب، 
الجامعية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية، السيد النائب املحترم تفضل.
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ملنيئباملسيداعبدامل0حايناخيير:

هللاامل0حانامل0حيم،

ملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير، الزال العديد من الطلبة من ذوي األسر الضعيفة 
لضمان  موضوعية  معايير  غياب  في  الجامعية  املنح  من  محرومين 
استفادة الطلبة من هذه الفئات الفقيرة، وتمكينهم من متابعة دراستهم 
الجامعية فما هي املعايير املعتمدة لالستفادة من املنح الجامعية؟ وما 
هي التدابير املعتمدة لضمان تعميم املنح الجامعية على جميع الطلبة 
من ذوي الفئات الضعيفة بما يضمن لهؤالء الطلبة حقهم الدستوري 

في متابعة دراستهم الجامعية؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا جواب السيد الوزير.

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

تخصص سنويا الوزارة واحد الحصة هائلة من املنح أكثر من 380 
ألف منحة، تقريبا هاذ السنة عالين 2 مليار ديال الدرهم يتم تحديد 
هاذ الحصة حسب األقاليم واش اإلقليم فيه مؤسسة جامعية واش 
األولى  الدفعة   ،80% إلى   65% وكان نخصصو من  فيه حي جامعي، 
منحنا 155 ألف منحة، زيادة ديال 8 آالف منحة مقارنة مع السنة 
املنصرمة، من بعد قدمنا في واحد الدفعة ثانية 18 ألف منحة وهاذ 18 
ألف منحة مكنتنا باش نمرو من املعدل الوطني ديال %73 إلى تقريبا 
%95، اليوم عدد األقاليم اللي استافدو من %95 ديال املنحة هما 36 
إقليم، 2 ديال األقاليم استافدو من %90، 2 األقاليم %85، 3 األقاليم 
%80، 8 األقاليم %75 و16 إقليم 70 %، لهذا مّرينا من 65 ل 80 إلى 
70 حتى ل %95، املعايير اللي كتحدد شكون اللي كيحدد املعايير ديال 
منح املنحة على مستوى اإلقليمي؟ هو اللجنة اإلقليمية اللي كيترأسها 
السيد العامل هو اللي كيحدد حسب عدد املنح املحصل عليها املعايير 

اللي كيخولها للطلبة.

ملسيدارئيساملجلسة:

الفريق  املحترم  النائب  للسيد  تعقيب  الوزير،  السيد  شكرا 
االستقاللي تفضل.

ملنيئباملسيداعبدامل0حايناخيير:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

في البداية معالي الوزير جاوبتو على سؤال اللي قبل مني، أن كاين 
الهدر الجامعي، والهدر الجامعي احنا تنعتبرو هاذ املنحة هي السبب فهاذ 

الهر الجامعي واش املنحة اللي هي ضعيفة وتيتحكم فيها عون سلطة هو 
 ما يستافدش! خصنا نعرفو أن 

ّ
اللي كيقرر واش هاذ الطالب يستافد وال

وش الناس حتى 
ّ
العائالت كاينين عندهم 2 و3 ديال الطلبة واش ما قرا

واحد ما عساك يقّريو 3 ! طبيعة إقليم بني مالل نعم ال�ضي راه كاملة 
املناطق  بني مالل ولكن ماشّتوش  إقليم  بالقروي، راكم زرتو  عامرة 
ماشفتيش أغبالة ماشفتيش بوتفردة ماشفتيش تيزيم إيسلي ماشتيش 
الزمكد وتشوف الناس كيفاش كيعيشو! وكيفاش كيدبرو على الخبز! 
الخبز ما زال ما استطعينش ياكلوه وعاد يجي يقري طالب في وال 2 وال 3! 
ولهذا معالي الوزير يجب النظر وإعادة النظر في هاد القضية ديال املنحة 

ونرجو أن يستفيد الجميع كطلب إيال بغينا..

ملسيدارئيساملجلسة:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضلي السيدة النائبة فريق العدالة والتنمية.

ملنيئبةاملسيدةابثينةاق0 ري:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

اللي  الفئة معينة  واحد  نتكلمو معكم على  بغينا  الوزير،  السيد 
تحرمت من املنحة هاذ السنة هاذي، بعد مكتسبات قديمة، هي الطلبة 
ديال  مرسوم  بموجب  اللي  األصيل  والتعليم  العتيق  التعليم  ديال 
تحديد شروط كيفية اإلستفادة من املنحة، ألن فيه حد السن فهما 
ي كيدخلو l’application تيلقاو بأنه ملي كيديرو السن 

ّ
تمنعوا ألن مل

فهاذ  قال  األوقاف  وزير  تتسد،   automatiquement l›application
القبة بأن راسلكم في 31 يوليوز لتدارك ما يمكن تداركه بخصوص هاذ 
املرسوم، السيد الوزير نطلب منكم أنا تتداركوا ما وقع فهاذ املرسوم 
سواء ما تبقى من هاذ سنة أو السنة املقبلة، لكي ال يتم حرمان هاذ 
الفئة اللي هي منحذرة من العالم القروي بدرجة أساسية، شكرا السيد 

الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد الوزير 
اإلجابة.

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

السيدة النائبة املحترمة، معدل الحصول على البكالوريا من 18 
و20 سنة، احنا بالنسبة لإلجازة وصلنا حتى ل 26 سنة، ما يمكنش 
نتجاوزو أكثر من 26 سنة املعايير الدولية بالنسبة لنا املنح ما كتجاوزش 
26 سنة، وصلنا حتى ل 30 سنة بالنسبة للماستر وحتى ل 40 سنة 
بين  الفرق  اللي كاين ما يمكنش نديرو  للدكتوراه، هذا هو  بالنسبة 

مسلك و مسلك في الحصول على املنحة، شكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن إغالق أبواب املؤسسات 
التعليمية العمومية في وجه التالميذ املتأخرين عن توقيت الفصل، 
تفضل  اإلشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيد النائب السيد الرئيس.

ملنيئباملسيداشق0مناأميمارئيساملف0يقامالشترمكي:

السيد الوزير، حول إغالق أبواب املؤسسات التعليمية العمومية 
في وجه التالميذ املتأخرين عن توقيت الدخول املدر�ضي نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الجواب السيد الوزير.

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

شك0ماملسيدامل0ئيسامملحترم،

السياق  فهاذ  بأن  نقولكم  غير  بغيت  أنا  املحترم،  النائب  السيد 
الوزارة تعمل أيضا على تحسيس التالميذ وأوليائهم بضرورة احترام 
احترام  القيم  على  للتربية  أسا�ضي  مدخل  وهذا  املدر�ضي،  التوقيت 
املدرسة هو احترام التوقيت، ما يمكنش واحد يجي في الوقت اللي بغا 
وهذا يتضمنه النظام الداخلي اللي تم التوقيع عليه من طرف أولياء 
التالميذ في بداية السنة، واليوم بعض هاذوك التالميذ اللي كيجيو 
معطلين في جل املؤسسات عندنا قاعات متعددة الوسائط اللي كيمكنا 
نستاضفو فيها، لكن واحد العدد ديال املؤسسات ما عندهاش هاذ 
القاعات اللي بغيت نقولكم أيضا هي في املشاريع املحدثة اليوم مباشرة 
كايتحدثو هاذ اللقاعات، وال سيما الستضافة التالميذ اللي متأخرين، 
غير هاذ القضية ديال التأخر على التوقيت املدر�ضي أنا بالنسبة ليا هذا 
من مسؤولية األسر وخص البد نحسسو التالميذ على احترام الوقت، 

ألن هذا من املدخل األسا�ضي للتربية على القيم، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكران تعقيب السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداشق0مناأميمارئيساملف0يقامالشترمكي:

ال هو األصل السيد الوزير هو أن التالميذ ما تيتأخروش، إيال اتأخرو 
راه غير لظروف طارئة، وهاذ الظروف الطارئة االستثنائية خص يتم 
التعامل معها بواحد األساليب بيداغوجية وتربوية، ال يعقل على أنه 
التلميذ في اإلعدادي وال تلميذة تأخر بخمسة وال عشرة دقائق يلقى 
األبواب ديال املؤسسة التعليمية مغلقة ويبقى في الشارع! خص توفير 
وتكون  وبالتدرج  التالميذ  هاذ  استقبال  فيها  يتم  اللي  القاعات  ديال 

كيفاش  الحصص  عندهم  اللي  األساتذة  كذلك،  املدرسية  املكتبة 
التعاطي مع هاذ املسألة، وفي الحالة ديال التكرار ديال التأخر آنذاك 
ملاذا  ملعرفة  التالميذ  هاذ  ديال  الشؤون  وتتبع  األمور  أولياء  مراسلة 
يتأخرون، هذا من ناحية، من ناحية ثانية في اللحظة التي يقع فيها 
القسم كا مل  التدريس ما مفروضش على أن  غير بطارئ ألحد أطر 
يخرج على برا ديال املؤسسة احنا كنالحظوها ال في اإلعداديات ال في 
الثانويات كيخرجوهم من املؤسسة القسم كامل، خص ذاك القسم 
يتشافلو التشبث خص تّدار �ضي آلية تربوية اللي تجعل على أن ذيك 
التالميذ يقضيو ذيك الساعة اللي غبا فيها ذاك األستاذ داخل املؤسسة 
ويستافدو، ال من خالل املطالعة في املكتبة ال من خالل أنشطة موازية 
ألن املؤسسة هي مؤسسة تربوية وليس فقط مؤسسة من أجل التعليم 

والتحصيل والتدريس، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ الوقت ما 
بقاش شكرا السيد الوزير، السؤال املوالي عن إضراب طلبة األقسام 
التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  التحضيرية، 

الدستوري، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبيساملومغيري:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير املحترم، خاض طلبة األقسام التحضيرية التخصص 

اقتصاد بشقيه العلمي والتكنولوجي وكذا تخصص العلوم الفيزيائية 

إضرابات متتالية السنة املاضية، تيطلبكم فيها بتوسيع اآلفاق أمامهم 

حيث  من  الفرص  تكافؤ  إطار  في  والشعب  التخصصات  بمختلف 

كذلك  الوزير،  السيد  وتوصلتم  مسلك،  لكل  املخصص  الحصيص 

بعدة ملتمسات من هؤالء الطلبة لتلبية مطالبهم البسيطة والقابلة في 

نظرنا للتنفيذ، والتي تتجلى في الزيادة في عدد املقاعد املخصصة لهذه 

التخصصات باملباريات الوطنية والفرنسية، كذلك تخصيص مقاعد 

الحسنية  واملدرسة  املحمدية  كاملدرسة  للمهندسين  العليا  املدارس 

واملعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي في املجاالت ذات التكوين 

املتشابك تنركز عليها في املجاالت ذات التكوين املستمر املتشابك مثال 

املدرسة  واملالية،  املصاريف  الوزير  السيد  املثال  سبيل  على  نعطي 

االقتصاد  املحمدية،  املدرسة  كذلك  الصناعية  للهندسة  الحسنية 

وكذلك  التطبيقي،  واالقتصاد  لإلحصاء  الوطني  املعهد  التطبيقي، 

كان  كما  التدريس  مباريات  في  ألعدادهم  مناسبة  مقاعد  تخصيص 

معموال به من قبل في االقتصاد والفيزياء والكيمياء وعلوم الهندسة، 

وكذلك السيد الوزير فتح الئحة االنتظار بالنسبة للمدارس الوطنية 

للتجارة والتسيير وتخصيص منح إيال كان.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، جواب السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيداسعيداأمزمزي،ا زي0املتربيةاملوطنيةا ملتكوينامملنهيا
 ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي:

شكرا السيد النائب املحترم على هاد السؤال، هاد ال�ضي وقع هاد 
السنة في هاد الدخول، والوزارة بعد توصلها بمطالب تالميذ األقسام 
 PSIالتحضيرية عقدنا واحد 2 اجتماعات واحد في الكنيب بالنسبة ل
للمسارات ديال  بالنسبة  العالي  التعليم  في  الفيزيائية، وأيضا  العلوم 
االقتصاد والتجارة، بالنسبة لPSI تم االستجابة ديال رفع من املقاعد 
هما  اللي  التقليدية  املدارس  في  مقعد   31 رفع  وسيتم  البيداغوجية 
طلبوا، املدرسة املحمدية للمهندسين، IMPT،INSA ،l’EHTP، املدرسة 
التجهيزات  توفير  هو  أخرى  النقطة  واحد  كان  آخره،  إلى  الحسنية 
الديداكتيكية لهاد املدارس لهاد األقسام التحضيرية، أيضا يمكن لي 
نقول لكم كاين واحد اتفاقية مع املكتب الشريف للفوسفاط ديال 72 
مليون ديال الدرهم اللي غادي يتم إعادة التجهيز 24 مركز على املستوى 
الوطني، بالنسبة le.CS وLe.CT االقتصاد والتجارة التكنولوجي وعلمي 
كان املطلب ديالهم األسا�ضي في األول هو الولوج إلى مدارس املهندسين، 
ال يمكن، ألن التكوين ديالهم هو تكوين في التجارة واالقتصاد ما�ضي 
الهندسة، ولكن أيضا استجبنا لهم باش نوسعو قاعدة  في  التكوين 
االستفادة ديالهم في املباراة ديال les.ENCG في الحركية في الالئحة ديال 

االنتظار، أيضا في الولوج املباراة ديال مع فرنسا، شكرا السيد النائب.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليس هناك 
من تعقيبات إضافية، نشكرك السيد الوزير على حسن مساهمتكم 
االجتماعية  والتنمية  التضامن  قطاع  إلى  وننتقل  الجلسة  هذه  في 
واملساواة واألسرة، مرحبا السيدة الوزيرة، السؤال األول حول ظاهرة 
تشرد األطفال للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبدامل0حايناح0في:

بسماهللاامل0حانامل0حيم.

ملسيدامل0ئيس،

ملسيدةاملوزي0ة،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

ظاهرة التشرد من املشكالت الكبيرة في املجتمع املغربي خصوصا 
لدى فئات األطفال، لذا نسائلكم السيدة الوزيرة عن التدابير املتخذة 
للحد من هذه الظاهرة خاصة خالل فصل الشتاء وهل من إحصائيات 

دقيقة لهذه الفئة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةالايلةامملصلي،ا زي0ةاملتضيمنا ملتنايةاماللتايعيةا
 مملسي مةا مجس0ة:

شكرا السيد النائب املحترم، أوال موضوع األطفال اللي هما في وضعية 
الشارع، اليوم نسمع الكثير من األرقام وهنا أدعو إلى ضرورة التدقيق 
وإلى االنتباه إلى املصادر التي يمكن أن نأخذ منها املعلومة الصحيحة، 
هنا كنسمعو مجموعة ديال كل واحد كيقول عندو اإلحصاء ولكن من 
مصادره اللي عندنا لحد الساعة هو إحصاء التقرير اللي قدمت النيابة 
العامة سنة 2018 واللي كتكلم على عدد األطفال حديثي الوالدة الذين 
تم العثور عليهم ما كيتجاوزش 360 طفل، كذلك اللي عندنا يمكن 
وفي هاد الحاالت كاين املتخلى عنهم 1741 طفل، واللي صدر في حقهم 
أحكام اإلهمال 1422 طفل، كذلك اإلحصاء العام للسكنى 2014 أكد 
أن عدد األطفال اللي كانو متواجدين أثناء إجراء اإلحصاء ما تجاوزش 

660 طفل.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبدامل0حايناح0في:

شكرا السيدة الوزيرة، بالفعل وزارتكم بمجموعة من املجهودات 
لكنها تبقى غير كافية في ظل استفحال هذه الظاهرة إذ مازال عدد كبير 
من األطفال املتشردين والذين يفوق عددهم اآلالف يجوبون شوارع 
وأحياء عدد كبير من املدن الحضرية والقروية خاصة في هذا الفصل 
الذي يتميز بالبرد القارس ال�ضيء الذي ينتج عنه مجموعة من الظواهر 
كاالنحراف واالعتداء املتكررة على هؤالء األطفال، والتطرف والهجرة 
ندق  ويجعلنا  لبلدنا  مشرفة  غير  صورة  يعطي  مما  الشرعية  الغير 
ناقوس الخطر، لذا السيدة الوزيرة البد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
إليجاد حل للوضع املأساوي الذي يعيشه األطفال املتشردين والحد 
من استغاللهم من خالل االعتراف بحقوقهم والعمل على وضع برنامج 
يقوم على إحصائهم وتوفير الحماية لهم وإنقاذهم من التشرد، كما أن 

تأسيس مراكز للتأهيل سيوفر لهم األمن اإلجتماعي، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، التعقيبات اإلضافية تفضل السيد، أعتذر 
السيدة  تفضل  للمعارضة  الكلمة  للمعارضة  الكلمة  النائب  السيد 

النائبة

ملنيئبةاملسيدةاغيثةاحيتاي:

السيدة الوزيرة، اسمحوا لي أن الجواب ديالكم كان فضفاضا جدا 
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بحيث أن التشرد هو ظاهرة أو قنبلة موقوتة تهدد املجتمع بل ظاهرة 
تعترف بعجزها عن  أن  الحكومة  يمكن يجب على  اجتماعية سلبية 
حل هذه املعضلة تنامي هذه الظاهرة هي مقلقة في مجتمعنا بحيث أن 
األطفال كنوجدوهم في كل مكان، في كل الجوانب، أمام الضوء األحمر، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

العدالة  فريق  من  النائب  السيد  تفضل  النائبة،  السيدة  شكرا 
والتنمية.

ملنيئباملسيدامىريساملثا0ي:

السيدة الوزيرة، بكل أسف خالل األيام 2 ديال الحافالت ديال 

املشردين من الدار البيضاء جابهم آلسفي، هذا �ضيء غير معقول السيدة 

الوزيرة كنطلبو الحكومة تحد من هذه الظاهرة؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ الجواب السيدة الوزيرة 

من فضلكم شوية ديال اإلنصات السادة النواب من فضلكم.

ملسيدةالايلةامملصلي،ا زي0ةاملتضيمنا ملتنايةاماللتايعيةا
 مملسي مةا مجس0ة:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

شكرا السيدات والسادة النواب على تفاعلكم، فعال ال يمكن إال أن 

نقول أن ولو يكون طفل واحد ليس في الوضع الطبيعي في أسرته وفي 

موضع الحماية، ما يمكن لنا إال نقولو أن الظاهرة ظاهرة مقلقة، ولكن 

بالنسبة لنا اليوم كوزارة هناك برامج أهم هذه البرامج ألن خاص ملي 

ناقشوا موضوع الطفولة، موضوع الطفولة اللي هي في وضعية الشارع 

هي اليوم نتيجة تحوالت اجتماعية وثقافية كيعرفها املجتمع، وبالتالي 
اليوم الحكومة وضعات مجموعة ديال التدابير وكقطاع حكومي أول 

مسألة هي إنزال وتنزيل األجهزة الترابية املندمجة واللي اليوم تم إطالقها 

في مدينة طنجة 18 دجنبر وسيتم تعميمها ب8 مدن كبرى منها أكادير، 

مكناس، طنجة، طنجة طلقنا، مراكش، ثماني مدن كبرى الرباط-سال، 

وكذلك إضافة إلى الجهاز الترابي املندمج اللي كنعتبروه جواب فعلي عن 

اإلشكاالت اللي يمكن تكون مرتبطة ببعض األطفال اللي كيلقاو راسهم 

في وضعية الشارع.

نبغي نأكد كذلك أننا وضعنا خطة ملنع استغالل األطفال في التسول 

وتطلقات مدينة الرباط تمارة سال كنموذج، اليوم كاين متابعة كل يعني 

أسبوعين كتقدم التقارير لنعرف فين وصلنا في هاد األمر.

ملسيدارئيساملجلسة:

الحكومة  املوالي عن استراتيجية  السؤال  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
النواب  والسادة  للسيدات  ببالدنا  املسنين  وأوضاع  بحقوق  للنهوض 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداأحادالدمر:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

نسبة  بأن  توقع   2014 لسنة  والسكنى  للسكان  العام  اإلحصاء 
اليوم تنسولكم السيدة   ،2030 %15 سنة  املسنين ببالدنا غتوصل 
املسنين  وأوضاع  بحقوق  للنهوض  الحكومة  استراتيجية  عن  الوزيرة 

ببالدنا؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الجواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةالايلةامملصلي،ا زي0ةاملتضيمنا ملتنايةاماللتايعيةا
 مملسي مةا مجس0ة:

شك0ماملسيدامل0ئيسامملحترم،

موضوع األشخاص املسنين كما ال يخفى عليكم هو موضوع اللي 
الحكومي  للبرنامج  بالنسبة  اليوم  وكذلك  املغربي،  الدستور  في  ورد 
هناك مجموعة من التدابير للعناية بهاد الفئة، ولكن فقط نبغي نأكد 
أن ليس كل شخص مسن هو في وضعية هشة، بل بالعكس األشخاص 
املسنين في الكثير من املجتمعات هم مصدر الخبرة، مصدر نقل املعارف 
بين األجيال، هم كذلك مصدر نقل القيم اإليجابية والتقاليد العريقة 
في املجتمعات، وبالتالي ما يمكنش نقولوا راه غير إيال عندنا هاد العدد 
املسنين ففرضا كلهم هاد املسنين غيكونوا في وضعية هشاشة، طبعا 
كاين واحد الفئة اللي الحمد هلل متحكم فيها إلى حد ما، اللي مرتبطة 
أن املجتمع املغربي مازال مجتمع معتز بالقيم ديالوا و يعني.. تقدير قيمة 
الشخص املسن، كاينة بعض اإلستثناءات يمكن نتكلموا عليها في حينها.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب تفضل.

ملنيئباملسيداعبداملحقاملنيحجي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيدة الوزيرة اكدتم خالل تقديميكم ملشروع امليزانية القطاعية 
برسم السنة املالية 2020 أن الحكومة غادة تقوم بتنفيذ السياسة 
العمومية املندمجة لألشخاص املسنين، متابعة تنفيذ برنامج تأهيل 
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية اللي العدد ديالها كتوصل ل62 مؤسسة 
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باململكة، وكذلك مواكبة ما يقارب 12 مؤسسة محدث، مع مواصلة 
تفعيل العمل بالقانون 65.15 املتعلق بمؤسسة الرعاية اإلجتماعية، ال 

سيما املقتضيات املتعلقة بالتكفل باألشخاص املسنين.

هنا السيدة الوزيرة، البد من التأكيد على ضرورة تطوير الشراكة 
ودعم الجمعيات املشرفة على مؤسسات الرعاية اإلجتماعية لألشخاص 
املسنين مع مواكبة هذه الجمعيات من أجل تحسين جودة التكفل 
والرفع من حكامة هادي مؤسسات عبر تقوية قدرات املوارد البشرية 
العاملة بها، السيد الوزيرة ندعوكم أيضا إلى تفعيل دور املرصد الوطني 
األشخاص  أوضاع هؤالء  تتبع  إلى  كيهدف  واللي  املسنين  لألشخاص 
واملساهمة في تطوير املعرفة والبحث العلمي في مجال رعايتهم وحمايته.

السيد الوزيرة، نحن في عز فصل الشتاء والذي نسأل املولى عز 
جل أن يمنحنا من رحمته و غيثه، نسائلكم عن عملية شتاء الرعاية 
للمسنين بدون مأوى وعن حصيلة خدمات مؤسسة الرعاية اإلجتماعية 

وما تقدمه من العالجات صحية ونفسية وخدمات ترفيهية؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، التعقيبات اإلضافية، تفضل السيد النائب 
عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

ملنيئباملسيدالحسناحدمى:

السيدة الوزيرة، الوضعية ديال املسنين ما�ضي بهاد الطريقة الوردية 
اللي رسمتها، مقلقة جدا راه الكثير منهم كيعانيو في صمت كبير جدا، 
وهذا يعني وما عندوش تغطية صحية، هذا فيه ضغط على العائالت 
املسنين،  مسألة  في  متخصصين  أطباء  عندنا  كاينينش  ما  ديالهم، 
ما كايناش مراكز ديال الرعاية باملقومات اللي معروفة، كاين هداك 
القانون ديال مؤسسات الرعاية ما كاينينش، يعني، القوانين التنظيمية 
املساطر التنظيمية ديالو، راه مكايناش إستراتيجية ديال الحكومة فيما 
يخص الرعاية ديال املسنين فيما يخص العناية هاد باملسنين، وهادي 
اللي  الناس  ديال  الكبرى  الغالبية  يعني  هادي  استثناءات  ما�ضي  راه 

موجودين ال في البوادي وال في املدن وال في األحياء الهامشية يعانون..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ 
جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةالايلةامملصلي،ا زي0ةاملتضيمنا ملتنايةاماللتايعيةا
 مملسي مةا مجس0ة:

شكرا السادة النواب، أوال أنا عندما ذكرت أن األشخاص املسنين 
هم مصدر ديال القيم وديال نقل املعارف، قلت أن هناك، وهذا هو 
األصل، ولكن طبعا قد تكون هناك بعض الفئات اللي هي في وضعية 

هشاشة، اليوم بالنسبة للسياسة العمومية املرتبطة باملسنين تعلمون 
أن في مراحلها األخيرة، واملراحل األخيرة اللي فيها مرحلة يعني توسيع 
التشاور والتشارك مع كل، يعني، املؤسسات ذات العالقة وكذلك مع 
الجمعيات التي تشتغل في هذا املجال، طبعا ما تحدثت عنه في قانون 
املالية، ملي قلت بأنه سيتم وضع نظام معيرة للمراكز ديال اإليواء ومراكز 
الرعاية اإلجتماعية التي تحتضن أشخاص مسنين هذا ما زال ملتزمين 
به، بالنسبة للمرصد الوطني نعم نتوفر على مرصد وطني لإلعاقة وألول 
مرة صدر تقرير عن وضعية، عفوا، أشخاص مسنين وألول مرة صدر 
تقرير وطني حول األشخاص املسنين في بالدنا، واللي هو تقرير مهم جدا 
ألنه تعمل بمقاربة ثالثية، قطاعات حكومية، الخبراء والباحثين وكذلك 
املجتمع املدني، فإذن املسألة األخرى اللي نبغي نأكد عليها هو أن اليوم 
مراكز الرعاية ذكرتو، يعني، بالنسبة ملراكز الرعاية للي فيها املسنين نعم 
عندنا واحد الرقم ديال 62، واحنا اليوم بصدد أننا تجويد الخدمات 
بالعمال  املرتبط  القانون  بإخراج  مرتبط  الخدمات  تجويد  وطبعا 
القانون،  هذا  األخيرة إلخراج  املراحل  بصدد  احنا  اللي  االجتماعيين 
ولكن مع ذلك نبغي نأكد ونحن في هاد املوضوع ديال املسنين في بالدنا، 
أنه اليوم املسنين في بالدنا ال ينبغي أن ننظر إليهم فقط كأشخاص 
في  عندهم صعوبة وعندهم هشاشة، ولكن يمكن استثمار قدارتهم 

العمل الجمعوي، في العمل التطوعي..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر إلى السؤال املوالي عن مأسسة العمل 
األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الخيري 

واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةافيطاةاملطو�سي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

العمل  في مجال مأسسة  الحكومة  الوزيرة، ماذا قدمت  السيدة 
الخيري؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةالايلةامملصلي،ا زي0ةاملتضيمنا ملتنايةاماللتايعيةا
 مملسي مةا مجس0ة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هو مأسسة العمل الخيري تعلمون 
أن الوزارة تشتغل من خالل ثالث مستويات: املستوى األول هو مرتبط 
بقانون اإلحسان العمومي اللي كان موضوع نقاش، وكان موضوع إرادة 
جماعية من أجل تطوير هذا القانون؛ املسألة األخرى، هي تأطير التكفل 
بالغير داخل مؤسسات الرعاية اإلجتماعية، وهي ما كانت تعرف سابقا 
بالخيريات في التقليد املغربي، اليوم هاد املؤسسات كذلك تخضع من 
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خالل القانون الجديد 65.15 واللي كنتظرو أننا كنشتغلوا اليوم على 
النصوص التطبيقية، ألن هذا القانون سيجعل، يعني، قفزة مهمة جدا 
في مجال العناية وتجويد الخدمات في مؤسسات الرعاية اإلجتماعية؛ 
هو  اللي  اإلجتماعيين  العمال  بتأهيل  مرتبط  الثالث  القانون  وطبعا 
كذلك مشروع قانون مهم جدا، ألنه ال يكفي فقط اإلنتباه إلى تطوير 
البنيات التحتية والبنيات الحاضنة، ولكن كذلك إلى العنصر البشري 

واملوارد البشرية املشتغلة في العمل اإلجتماعي في بالدنا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةافيطاةاملطو�سي:

السيدة الوزيرة، التكافل اإلجتماعي هو عمل خير متأصل في املغاربة 
الذين أبدعوا على مر عقود في صيغ ومبادرات إنسانية خيرية ساهمت 
في التماسك اإلجتماعي بشكل كبير، ولكن هذا السيدة الوزيرة ال يلغي 
دور الحكومة األسا�ضي في مجال الدعم اإلجتماعي الذي ال بد أن يكون 
محوريا، بل النهر كله والباقي روافد تصب فيه، وهنا ال بد أن نسجل 
الحماية  مجال  في  الحكومة  لدى  واضحة  غياب سياسة  أسف  بكل 
االجتماعية التي تطبعها الفو�ضى والعشوائية في مجال تدبير اإلعانات 
املوجهة للدعم اإلجتماعي، هذه الفو�ضى أفرزت كثرة املتدخلين وكثرة 
للتسول  بل شرعنة  الوزيرة،  السيدة  تتسع  الفقر  ودائرة  الصناديق 
في  واملحتاجين  الفقراء  لرقاب  واملالكة  املهينة  اإلحسانية  واملقاربة 
ضيقة  سياسوية  ألغراض  الفقر  وألحزمة  للهشاشة  بشع  استغالل 
وهنا حتى ال نن�ضى حادثة بونعيم، السيدة الوزيرة، التي أودت بحياة 
15 امرأة في تدافع من أجل خنشة ديال الدقيق البد من تأطير هذا 
العمل التضامني ضمن مؤسسات منظمة في هيكلتها وإدارتها ألنه بات 
من املفروض، السيدة الوزيرة، التصدي لبعض الجهات التي تحترف 
املشهد  في  تحكمها  أجل ضم  من  الخيري  العمل  باسم  االستقطاب 
السيا�ضي، بل البد كذلك من التساؤل حول اإلعانات الخارجية في إطار 
الدعم اإلجتماعي من يراقبها، ومقابل أية شروط تمنح بل مقابل الوالء 

ألية جهة خارجية، لهذا كانت الحاجة ملحة إلصدار القانون.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل هناك من تعقيب إضافي؟ جواب 
السيدة الوزيرة تفضلي.

ملسيدةالايلةامملصلي،ا زي0ةاملتضيمنا ملتنايةاماللتايعيةا
 مملسي مةا مجس0ة:

السيدة النائبة وإن كان تطرقتي ملواضيع ما عندها عالقة بجوهر 
السؤال اللي تقدمتو به، كنقول أن موضوع الحماية االجتماعية هذا 
وطنية  مناظرة  كتنظم  مرة  ألول  فيه  والحكومة وضعات  كبير  ورش 

واإلهتمام  مأسسة  يعني  موضوع  واليوم  اإلجتماعية،  الحماية  حول 
بالدعم اإلجتماعي لألشخاص اللي هما في وضعية هشة واألشخاص 
فيهم صعوبات، كاين اليوم اهتمام كبير والبرنامج الحكومي إضافة إلى 
مجموعة من البرامج اللي كتقوم بها القطاعات ذات الصلة، نأكد أن 
موضوع يعني املؤسسات ذكرتي بأن املغاربة فعال املغاربة أهل للخير 
واملغاربة وهادي ثقافتهم وقيمهم وخصنا نحافظو عليها باملناسبة وما 
نقولوش بأنها ما محتاجينهاش بالعكس املقاربة الحقوقية ال تلغي ثقافة 

املغاربة في التضامن.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي عن مآل بطاقة ذوي اإلحتياجات الخاصة 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةازكيةاممل0يني:

السيدة الوزيرة، ما مآل بطاقة الشخص املعاق املتضمنة في قانون 
في  األشخاص  حقوق  بحماية  املتعلق   2016 ماي  في  الصادر  اإلطار 
وضعية إعاقة والذي يحدد في املادة 23 من الباب 9 صالحيات البطاقة 
في االستفادة من الحقوق واإلمتيازات املنصوص عليها في القانون نفسو 
في النصوص اللي تقال في القانون بأن غادي يجي واحد نصوص تطبيقية 
محددة لذلك؛ السيدة الوزيرة، خلينا نتافقو في األول حكومة ومعارضة 
بأن املقاربة في تناول هاد املواضيع أو هاد املوضوع يجب أن تنبني على 
منطق الحق والواجب يعني املواطنة الحقة وليس على منطق الصدقة 
أو الريع ال الصداقة من الحكومة وال الريع من من هاد األشخاص اللي 
تيعانيوا من اإلعاقة، وخصنا أيضا نتافقوا السيدة الوزيرة بأن جوابكم 
يكون مبني على النتائج واآلثارعلى هاد األشخاص اللي هما كيتسناوا من 
2016 باش يصدرو النصوص التطبيقية، هاد ال�ضي كلو هاد القانون 
اإلطار وهاد األرضية اللي اعطيت لضمان العدالة اإلجتماعية وتكافؤ 
الفرص مشاركة كاملة وفعالة في املجتمع ديال هاد الناس على قدم 
املساواة مع اآلخرين، ألن املجتمع هو في حاجة لهاد الخدمات ديال هاد 
الفئة وفي حاجة أيضا للخبرة ديالها، وكنعرفوا السيدة الوزيرة بأنه دابا 
العدد بلغ 2 داملاليين و300 ألف شخص اللي هو تيعاني من اإلعاقة 
واألسر ديالهم هما اللي كيتحملو كل املصاريف واملتاعب، ألن ما كاين ال 

عناية صحية وال يعني استفادة لحد الساعة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الجواب السيدة الوزيرة، تفضل.

ملسيدةالايلةامملصلي،ا زي0ةاملتضيمنا ملتنايةاماللتايعيةا
 مملسي مةا مجس0ة:

اإلطار  القانون  بأن  كتعرفو  أوال  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
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اللي صادق عليه البرملان وصادقتم عليه أعطى تعريفا جديدا لإلعاقة 
واليوم تعريف جديد لإلعاقة، فال بد اليوم عندنا نظام جديد لتقييم 
اإلعاقة في بالدنا، طبعا هذا تماشيا مع اإلتفاقية الدولية لألشخاص 
في وضعية إعاقة اللي بالدنا مصادقة عليها، فاليوم كاين ورش مفتوح 
اللي هو نظام جديد لتقييم اإلعاقة اللي كينتقل من املقاربة الطبية إلى 
معالجة املوضوع بمقاربة إجتماعية، وكذلك بعالقة اإلعاقة باملحيط 
اإلعاقة بزاكورة ما�ضي هي اإلعاقة بالرباط، وبالتالي فنحن اليوم في إطار 
تحديد مفهوم نظام جديد لتقييم اإلعاقة، طبعا هذا مسلسل يستلزم 
بمقتضيات  فالتزاما  بوحدنا،  نعملوه  يمكناش  ما  تشاوري  تشاركي 
القانون اإلطار احنا اليوم كنشتغلو على أننا نوفرو نظام جديد لتقييم 
اإلعاقة تماشيا مع املنظومة الدولية وتماشيا مع القانون اإلطار اللي 

انتما صادقتو عليه؛

نبغي كذلك نأكد أن القانون أن البطاقة ما�ضي مشكل ديال إصدار 
ورقة، ولكن مشكل ديال إصدار أنها مع سلة خدمات ما يمكنش نقولو 
بأن بالدنا ما عمالتش �ضي تقدم هذا منافي للحقائق ومنافي للوقائع هنا 
في األرقام، اليوم صندوق التماسك اإلجتماعي السيدة النائبة املحترمة 
كيقوم بدور كبير بالنسبة لإلعاقة، من خالل أوال التمدرس، واللي هي 
كنعتبرو التمدرس أكبر رافعة لتحقيق اإلدماج االقتصادي واالجتماعي 
لألشخاص اللي هما في وضعية إعاقة، وفيه مجهود كبير، وإضافة إلى 
املشاريع املدرة للدخل، املشاريع املدرة للدخل اللي استافدو منها أكثر من 
ألف شخص في وضعية إعاقة، طبعا نتمنى معكم أننا نحققوا أكثر من 

هاد األرقام..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة النائبة من 
فريق العدالة والتنمية.

ملنيئبةاملسيدةامنينةاموىن:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيدة الوزيرة، حسب نتائج البحث الوطني الثاني حول اإلعاقة 
تتصدر الجهات الجنوبية ثالث نسب اإلعاقة من حيث حدتها ما بين 
الخفيفة والعميقة جدا، لذلك السيدة الوزيرة نرجو أن تراعي هذه يعني 
سلة الخدمات املوجهة لهذه الفئة هذه املنطقة خاصة وهي تعاني من 
بعض األمور التي تتعلق بالقطاع الخاص وأيضا النقل العمومي، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟ الجواب السيدة 
الوزيرة، هل هناك من جواب؟ مازال كاين شوية دالوقت.

ملسيدةالايلةامملصلي،ا زي0ةاملتضيمنا ملتنايةاماللتايعيةا
 مملسي مةا مجس0ة:

شكرا السيدة النائبة، هو فعال اليوم احنا بصدد يعني وضع نظام 

جديد لتقييم اإلعاقة وهذا مرتبط بنظام الحماية اإلجتماعية بجزء من 
نظام الحماية اإلجتماعية، واللي باملناسبة املقاربة املعتمدة اليوم هي 
مقاربة حقوقية بمقت�ضى الدستور وبمقت�ضى القوانين املؤطرة لهذه 

الفئات.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي هو سؤال آني عن املعيقات التي تحد من 
نجاعة املرسوم القا�ضي بتخصيص نسبة %7 لألشخاص في وضعية 
إعاقة للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، 

تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحادابوشنيف:

بسماهللاامل0حانامل0حيم.

ملسيدةاملوزي0ةامملحترمة،

 7% بموجبه  خصص  مرسوم  على  مشكورة  الحكومة  صادقت 
من عدد مناصب الوظيفة العمومية لذوي اإلحتياجات الخاصة، إال 
أن تنزيل هذا املرسوم السيدة الوزيرة الزال يعرف بعض التعثرات، 
نسائلكم السيدة الوزيرة عن اإلجراءات التي ستتخذونها لتجاوز هذه 
على  املشرفة  الخاصة  اللجنة  مآل  عن  نسائلكم  ثانيا  ثم  التعثرات، 

املباريات الخاصة لهاد الفئة؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الجواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةالايلةامملصلي،ا زي0ةاملتضيمنا ملتنايةاماللتايعيةا
 مملسي مةا مجس0ة:

أوال، كمدخل لهاد الجواب كنقول بأنه في هذه السنة تم إحداث 
اللجنة الوطنية سنة 2019 طبعا تم إحداث اللجنة الوطنية الدائمة 
لتتبع املباريات الخاصة باألشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام 
من أجل وضع آليات وإجراءات عملية لتنظيم املباريات، بالنسبة لنا 
هذه اللجنة دورها مهم ألن الدور ديالها ما�ضي فقط هو أنها تشرف على 
تنظيم مباريات وطنية موحدة، واللي هي تنضمات يعني ألول مرة في بالدنا 
تم تنظيم مباراة 200 منصب مخصصة لألشخاص في وضعية إعاقة، 
واللي خرجو النتائج ديالها الكتابية والحمد هلل غادي تمر الشفوي في 
األيام القريبة، ولكن في نفس الوقت دور هذه اللجنة هو مراقبة مدى 
تطبيق باقي القطاعات الحكومية واملؤسسات ملوضوع %7، وأشكركم 
السيد النائب على السؤال، ألن تحتو ليا الفرصة باش نأكد أن هاد 
املناصب املوحدة ال عالقة لها ب%7، %7 ال زالت قائمة، وباملناسبة 
مجموعة دالقطاعات الحكومية كتقوم بها يمكن ما كدير لهاش يعني 
القطاعات  د  ولكن مجموعة  الالزم،  التعريف  أو  التواصلية  الحملة 
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أغلب القطاعات الحكومية كتقوم بها وكتنظمها، وزارة األوقاف خذات 
مجموعة ديال املكفوفين في إطار الحصة املخصصة لها.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب أو النائبة، السيدة النائبة، تفضل.

ملنيئبةاملسيدةاإش0مقاملبويسفي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيدة الوزيرة، بداية نثمن مجهودات حكومة السيد عبد اإلله 
بنكيران إلخراج قانون إطار 97.13 وكذا املرسوم الذي يلتزم بتخصيص 
نسبة %7 من املناصب املالية لإلدماج في الوظيفة العمومية، كما نثمن 
مجهودات الحكومة الحالية إلحداث اللجنة الوزارية املكلفة بتطبيق 
املرسومين، واملصادقة على هاد القانون اإلطار بحد ذاته إصالح كبير 
ونقلة نوعية نثمنها، لكن يحتاج إلى آليات جديدة لتفعيل هذه الكوطا 
وتدبيرها بشكل أمثل وشفاف، يراعي نوعية اإلعاقة والشروط املطلوبة 
القطاعات  بين  مندمج  بشكل  املتاحة،  والتخصصات  والوظائف 
املختلفة وبحكامة بالغة خصوصا أن الحكومة هي اجتماعية بامتياز 
والفئة املتضررة تعيش اإلقصاء والتهميش منذ عقود، والتجربة التي 
أننا  إال  ونموذجية،  نوعية  كانت  الفارطة  السنة  الحكومة  اعتمدتها 
نتفاجأ في قانون املالية د 2020 عدم تخصيص هاد النسبة %7 لذوي 
االحتياجات الخاصة، لذا نؤكد على ضرورة أن تلتزم الحكومة وفاء 
بين  املشتركة  الهيئات  املرسومين ضمن  لتفعيل  وتعاقدها  لبرنامجها 

اإلدارات بما يحقق تكافؤ الفرص لجميع املواطنين للظفر.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة من 
مجموعة التقدم واالشتراكية.

ملنيئبةاملسيدةاث0يياملصقلي:

الخاصة  االحتياجات  ذوي  والرجال  النساء  الوزيرة،  السيدة 
يطالبون بضمان شروط الكرامة اإلنسانية لهم من حيث التوظيف 
والتشغيل، بعيدا عن مقاربة اإلحسان والشفقة والتبرع، وهاد الرقم 
بتحقيقه  ونطالب  10 سنوات،  من  أكثر  منذ  هو مخطط   7% ديال 
مجموعة  في  الولوجيات  بضمان  كذلك  ونطالب  الواقع،  أرض  على 
من املؤسسات والخدمات العمومية، ويطالبون باالستفادة من كافة 

الحقوق الدستورية.

ملسيدارئيساملجلسة:

النائبة، استنفذت الوقت، هل هناك من تعقيب  شكرا السيدة 
إضافي آخر؟ تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملوى ىاخ0بوش:

السيدة الوزيرة، هاد القضية ديال %7 نعتبرها في التجمع دستوري 
نسبة غير كافية بالنسبة لذوي االحتياجات الخاصة، املبادرة الخاصة 
اللي نحن كفرق برملانية يعني دفعنا بقوة بإجراء مباراة خاصة لذوي 
االحتياجات الخاصة كنعتبرو بأن عدد املناصب وإن كان قليل ولكن 
نحقق شيئا من العدالة لفائدة هاد الفئة، نطالب بمضاعفة الحصص 
املخصصة لذوي االحتياجات الخاصة و بطبعا بعيدا عن هاد املرسوم 
اللي كنعتبرو بأن %7 عدد قليل جدا بالنسبة لهاد الفئة، شكرا السيدة 

الوزيرة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ جواب السيدة الوزيرة.

ملسيدةالايلةامملصلي،ا زي0ةاملتضيمنا ملتنايةاماللتايعيةا
 مملسي مةا مجس0ة:

شكرا السادة النواب على تفاعلكم مع هاد املوضوع، واللي فقط 

نبغي نأكد أن الحكومة ألول مرة نظمات املباراة في 2018، 50 منصب، 

اليوم نظمت مباراة 200 منصب، وهذا كيتعتبر واحد التقدم كبير، 
طبعا البرملان يمكن له يقترح في مناسبة قانون املالية أشكال أخرى 

ونسب أخرى، البرملان في نهاية املطاف املؤسسة التشريعية هي البرملان، 

مسألة أخرى نبغي نأكد عليها هو أن نعتمد املقاربة الحقوقية طبعا، 

ألن السيدة النائبة الوظيفة، الوظيفة ما�ضي إحسان، الوظيفة ما�ضي 

صدقة، الوظيفة هي مقاربة حقوقية وقمة، يعني، مقاربة حقوقية، 

نبغي نأكد كذلك أن نسبة من ترشحو للمباراة املفتوحة ل200 منصب، 

لم يتجاوز 1275، أرجو أنكم، يعني، تالحظوا معي الرقم، 1275، مع 

العلم أنه تم فتح، وضع امللفات ما�ضي فقط في الرباط ولكن في 12، 

يعني، في مجموعة من الجهات توضعات فيها آليات الستالم امللفات، 

يعني، إيال كان �ضي إهتمام اللي خصنا اليوم ندافعو عليه بقوة رقم واحد 

وهو تمدرس، أنا اسمحوا لي نقول، هو التمدرس هو التربية الدامجة، 

ألن من خالل التمدرس غادي نسمحوا لألشخاص اللي هما في وضعية 

إعاقة أنهم يندمجوا اقتصاديا واجتماعيا، طبعا مجهودات الحكومة هي 

مجهودات كبيرة وملتزمة، وكنقول بأنها ملتزمة، يعني، ما تم في البرنامج 

الحكومي و%7 مجموعة من القطاعات الحكومية أنا تأكدت ورجعت، 

يعني، يمكن ما زال تجي في اللجنة ونعطي تفاصيل، تقريبا كل القطاعات 

الحكومية باستثناء قطاعين أو ثالث اللي ما قدروش ياخدو بهاد النسبة؛ 

ونضيف لكم مسألة أخرى، أن املرسوم كيقول: إذا نظمت املباراة وما 

تراعاش هاد النسبة تحت طائلة كتعاود املباراة، وقعت في وزارة التجهيز 

ألن ما تحترماتش %7 واملرسوم كيلزمها تمت إعادة املباراة، طبعا بما لها 

من كلفة من حيث الزمن من حيث الكلفة كتعرفوها في كل املباريات.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، شكرا لك على حسن مساهمتك في هذه 
الجلسة، وطبقا للمادة 148 من النظام الداخلي سنرفع الجلسة لعشر 

دقائق ألداء صالة العصر.

ملسيدارئيساملجلسة:

بسماهللاامل0حانامل0حيم.

نستأنف الجلسة.

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

ملسيداملوزي0،

ملسيىةاملوزرمء،

نحيطكم علما السيدات والسادة النواب املحترمين بأن الحكومة 
تجاوبت مع املادة 152 في واحد املوضوع، سؤال آني وعام يتعلق بالسنة 
األمازيغية وسنتحدث في هذا املوضوع في آخر الجلسة، ننتقل إلى قطاع 
القرب  برياضة  متعلق  األول  السؤال  والرياضة،  والشباب  الثقافة 
بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 
والتنمية، تفضل السيد النائب، من فضلكم السيدات والسادة النواب 

من فضلكم، نستأنف الجلسة، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملجليلامسكين:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن استراتيجية وزارتكم لتفعيل 
السياسات رياضة القرب باملجال القروي وعن نصيب هذا املجال من 

البنيات التحتية الرياضية نسائلكم كذلك؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

مرحبا السيد الوزير، جواب من فضلكم.

ملثقيفةا ملشبيبا مل0ييضة،ا ملسيداملحسناعبييبة،ا زي0ا
ملنيطقامل0سايابيسماملحكومة:

شكرا السيد النائب املحترم على هاد السؤال املهم، شكرا كذلك 
كبير  بشكل  املحلية  الجماعات  على  انفتحت  الوزارة  طبعا  للفريق، 
فيما يتعلق بالجانب الريا�ضي هنا ك 3 أنواع من البرامج، برنامج تقوم 
الوزارة بذاتها وهو متوفر في العالم القروي والشبه الحضري في العالم 
الحضري، وبرنامج يدخل بالشراكة مع الجماعات، البرنامج الكبير اللي 
فلسفته كبيرة جدا هو 800 ملعب للقرب، هاد 800 ملعب للقرب أصال 
مخصصة للعالم القروي والشبه الحضري، إيال اخذينا من 800 ملعب 
سنجد مثال أن أكثر من %50 موجودة في العالم القروي، لكن هناك 

مشكل يجب أن نتحدث عن املشاريع ونتحدث عن املشاكل، املشكل 
أنه في العالم القروي انطلقت العملية ولكن كاينة إعاقة ديال العقار، 
اإلعاقة ديال املساطر، فيما يتعلق بالبرنامج الكبير ديال 800 ملعب كاين 
حوالي 500 واحد اللي تم اعتمادها من طرف صندوق التجهيز، كتعرفو 
راه صندوق التجهيز هو املمول وليس الوزارة، الوزارة تتكلف بالدراسات 
واإلشراف والتجهيز يقوم بالتمويل، علما بأن األموال سترجع عن طريق 
الصندوق الريا�ضي، اللي حاصل فهاد املوضوع أن هذا املوضوع انطلق 
في 2018 وتأخر، كان من املفروض أن ينتهي في سنة 2020، لكن اآلن 
كاين مجهود كبير ما بين قطاع الشبيبة والرياضة، ما بين قطاع وزارة 
الداخلية وبعض األطراف اللي مشاركين على أساس أن ننجز حوالي 

%40 إن شاء هللا فيما تبقى من الوقت.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيداأحاداملهيقي:

كما  جبارة،  مجهودات  هناك  فعال  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 

قلتم، لتوسيع قاعدة املمارسين، وهذا يتجلى في البرنامج الوطني لتعميم 
رياضة القرب في املجال القروي والذي بموجبه سيتم بناء حوالي 800 

ملعب للقرب، ولكن املشكل والعائق كما قلتم السيد السيد الوزير هو 

مشكل العقار، ولهذا وجب التنسيق مع وزارة الداخلية لتسريع وتيرة 

التفويت، وهذا يقع في جل األقاليم وبالخصوص في إقليمي سيدي قاسم 

والقنيطرة، واللي كيعانيوا النقص هذا املجال ونحن نعرف الدور الذي 

تقوم به مالعب القرب، وكذلك ال نترك شبابنا عرضة لبعض املالعب 

العشوائية ونتفادى ما وقع في إقليم تارودانت بسبب امللعب العشوائي 

اللي اللي كانوا بعض الشباب اللي كيلعبو فيه كرة القدم، أتمنى السيد 

الوزير في البرنامج املقبل أال نكتفي على الرياضات الجماعية، ونقترح 

توسيع قاعدة املمارسين في الرياضات الفردية في العالم القروي، وذلك 

ببناء مالعب لبناء قاعات ملمارسات بعض الرياضات الفردية كالجمباز 

واملالكمة وتنس الطاولة ورياضة الفنون الدفاعية، في الحقيقة هاد 

خير  الوطن  كيمثلوا  اللي  ديالنا  األبطال  لبعض  الفردية  الرياصات 

تمثيل، وكيحرزوا على ميداليات، ولهذا آن األوان لتشجيع هذا النوع 

من الرياضات.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 

السيد الوزير، ايال كان، فات الوقت، نمر إلى السؤال املوالي حول تعميم 

دور الشباب بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.
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ملنيئباملسيدامحادابوىس:

ملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير، هل لدى الحكومة برنامج محدد لتعميم دور الشباب 
على مختلف الجماعات القروية وما هي التدابير املتخذة لتحقيق ذلك؟ 

شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملثقيفةا ملشبيبا مل0ييضة،ا ملسيداملحسناعبييبة،ا زي0ا
ملنيطقامل0سايابيسماملحكومة:

النائب على هذا السؤال، يعني، كاين مشكل ليس  شكرا السيد 
فقط في إضافة دور الشباب، كاين مشكل ديال استغالل دور الشباب، 
كاينة قاعات لدور الشباب ولكنها ال تستغل، نظرا لقلة األطر، ونظرا 
كذلك لقلة الجمعيات املؤهلة، هاد إلى غاية 2019 و2018 تزادت 20 
مؤسسة في جميع الجهات، علما أن الشبكة الوطنية لدور الشباب 
كاين واحد اإلشكال   ،277 القروي  العالم  منها  642 مؤسسة  حوالي 
بالنسبة الستغالل دور الشباب في العالم القروي، يجب أن نتحدث 
عن النقل الريا�ضي، كاينة قاعات مؤهلة وال تستغل خصوصا النساء 
النقل يجب  وبتوفير  النقل غير موجود،  البنات، ألن  ما كيمارسوش 
ال  ولكن  باهظة  بأموال  يعني  قاعات  كاين  وبالتالي  هذه..،  استغالل 
تستغل ألنه بعيدة وليست هناك تجمعات سكانية كافية، طبعا كاين 
معيار لهاد املالعب، كاين معيار ديال الكثافة السكانية، كاين معيار ديال 
الوجود نقط قريبة لتجمعات سكانية، فهذا كله مأخود بعين االعتبار 

بالنسبة للدراسات لهذا النوع من املؤسسات وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

النائب،  السيد  تفضل  إضافي؟  تعقيب  من  هناك  هل  شكرا، 
املعارضة، تفضل السيد النائب، تفضل.

ملنيئباملسيدامحادابوىس:

تعقيب، السيد الوزير عندما نتحدث عن دور الشباب، ال نقصد 
البنايات فقط التي من املمكن أن تنجز بشراكة مع الجماعة الترابية 
مستلزمات  كل  وإنما  البشرية،  للتنمية  الوطنية  املبادرة  إطار  في  أو 
هذه املنشآت من تجهيزات وأطر وكفاءات ذوي الخبرة في مجال إدماج 
الشباب، ألن سبب فشل دور الشباب في املغرب يرجع باألساس إلى 
إهمال دور هذه الدور، ونحن أمام مغريات كثيرة قد تلهي شبابنا عن 
التوجه الصحيح في حياتهم بشكل عام، ال سيما وإن استحضرنا حالة 
التذمر واليأس التي يعيشها أغلب شبابنا وخصوصا بالعالم القروي، 
الذي يفتقد إلى أهم األساسيات، فكيف سيطمع في وجود دور للشباب 

بقربه؟ مثال شباب تازة يعني باإلضافة إلى اكتوائه بنار البطالة التي يحتل 
فيها أعلى نسبة في املغرب، ال يجد فضاءا تأطيريا أو تكوينيا أو ثقافيا 

ترفيهيا كافيا يرد له االعتبار كمواطن مغربي كريم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداحازةاملصوفي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

مع  شراكة  اتفاقية  أبرمت  أن  لوزارتكم  سبق  الوزير،  السيد 
لكن  القديمة،  بالصيغة  للقرب  مالعب  إلنشاء  الترابية  الجماعات 
مع هاذ البرنامج الجديد هاذيك األموال اللي دفعت الجماعات بقات 
معلقة، ونذكر ليك جماعة شيشاوة وتيمزكاد بإقليم شيشاوة، لذلك 

نطالب باستبدال هاذ املشاريع بمشاريع أخرى نتذاكر معها كليا؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب إضافي؟ تفضل السيدة النائبة .

ملنيئبةاملسيدةاغيثةابدر ن:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير، بما أنكم تكلمتو على قضية النقص في األطر، أريد أن 

أطرح قضية خطيرة تجاوزت ما هو قطاعي إلى أن أصبحت قضية رأي 

عام، ويتعلق األمر السيد الوزير بأكثر من 100 مواطنة ومواطن اجتازوا 

مباراة التوظيف، وقامت وزارتكم بجميع التدابير القانونية واإلدارية 

الالزمة وأعلنت عن النتائج، ولكن فجأة بعد توليكم مسؤولية الوزارة 

تم إلغاء هذه النتائج دون توضيحات مقنعة، رغم أن نتائج هذا اإللغاء 

كانت كارثية على املستوى اإلجتماعي واالقتصادي والنف�ضي للمتضررين 

واألسري، كاين اللي قدم استقالتو من وظيفة سابقة كاين اللي تزّوج إلى 

غير ذلك، ما كنا نتمناه هو أن تعمل الوزارة على فتح هذا امللف بربط 

املسؤولية باملحاسبة ومحاسبة املسؤولين عن الخروقات إن كانت هناك 

خروقات، وليس معاقبة املواطن البسيط الذي اعتبرتموه بقراركم هذا 

الحلقة األضعف، كما نضيف السيد الوزير أن الئحة الناجحين التي 

نشرت تجاوزت املدة القانونية فأصبح القرار محصنا ال يجب التراجع 

عنه، وأصبح للناجحين حقوق مكتسبة وإذا لجأوا للقضاء سيحكم 

لهم بمبالغ هائلة ستثقل كاهل امليزانية، ثم إعالنكم عن املباراة في شهر 

يو السابقين عندهم حقوق مكتسبة 
ّ
فبراير ستضاعف الضحايا، غيول

والحاليين عندهم حقوق مكتسبة، وستضعون الدولة أمام مشكل كبير 

ستتحملون مسؤوليته، وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

الوزير  شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ جواب السيد 
تفضل.

ملثقيفةا ملشبيبا مل0ييضة،ا ملسيداملحسناعبييبة،ا زي0ا
ملنيطقامل0سايابيسماملحكومة:

املوجود لذي ممكن فرصة أخرى، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، نمر إلى السؤال املوالي عن األزمة املالية الخانقة التي تعيشها 
القنوات التلفزية العمومية، للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعديابوع0فة:

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

تعيشها  التي  الخانقة  املالية  األزمة  حول  املحترم،  الوزير  السيد 
القنوات التلفزية املغربية، فريق األصالة واملعاصرة يسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضل السيد الوزير الجواب.

ملثقيفةا ملشبيبا مل0ييضة،ا ملسيداملحسناعبييبة،ا زي0ا
ملنيطقامل0سايابيسماملحكومة:

السؤال عام الشركات الوطنية، ولكن في الحقيقة الشركة الوطنية.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيد الوزير من فضلك.

ملثقيفةا ملشبيبا مل0ييضة،ا ملسيداملحسناعبييبة،ا زي0ا
ملنيطقامل0سايابيسماملحكومة:

ولكن العبرة للجميع، أوال السؤال عام يجمع جميع القنوات، لكن 
املوضوع ال يتعلق بجميع القنوات، فالشركة الوطنية هنا تتمتع بدعم 
مادي كافي وليس لديها أي مشكل، األمر يتعلق فقط بالقناة الثانية وهذا 
كنا أجبنا عليه سابقا هو املوضوع يتعلق بمؤسسة عمومية تعيش أزمة 
االقتصادي  املجلس  ذلك  كما ذكر  اإلقتصادي  النموذج  مالية، ألن 
واالجتماعي أصبح متجاوز، ألنها تعتمد على %93 من اإلشهار واإلشهار 
في املغرب كيعرف واحد النقص كبير ليس فقط في دوزيم ولكن في 
جميع املستويات، نظرا لتعدد وسائل التواصل، احنا كحكومة ضروري 
كمؤسسة غنحاولو نجد لها حل كمؤسسة عمومية وكباقي املؤسسات 
التي لديها مشاكل، ولكن أضيف نقطة واحدة، احنا فقط عندنا قناتين 

في ظل غزو إعالمي قوي بالقنوات الفضائية األجنبية التي أصبحت 
تغزي املواطن املغربي، ولذلك ال حل لنا إال الدفاع عن هذه القنوات، 
ونطلب من التنافسية والجودة واإلمكانيات وفي نفس الوقت املحاسبة، 

وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيداعديابوع0فة:

السيد الوزير، نعم هناك تراجع ديال نسبة املشاهدة وهناك تراجع 
ديال  مجموعة  كذلك  وهناك  اإلشهار،  ديال  كذلك  املداخيل  ديال 
البرامج الرديئة مع األسف مع التنويه ببعضها، ولكن هناك كذلك غياب 
ديال الحكامة، وسبق لتقرير ديال مجلس األعلى للحسابات أن أعد 
هاد التقارير، دابا املشكل مطروح بالنسبة لبالد ديالنا اإلعالم سلطة 
رابعة، ال يحق ال للسلطة القضائية وال للسلطة التنفيذية وال السلطة 
تشريعية بمراقبة هاد القضية، السلطة الرابعة، ألن في الدول املتقدمة 
بالبالد ديالنا كاينة  اليوم  بشكل عام ما كاينش وزارة ديال اإلعالم، 
الهيئة العليا لإلتصال السمعي البصري، نتمنى أنه تدير الدور ديالها، 
كما هل يعقل السيد الوزير إلى حدود اليوم القناة الثانية وهادي قناة 
وطنية ما عندهاش االعتمادات بتسديد البث الفضائي، وهل يعقل 
أنه قناة وطنية ما عندهاش االعتمادات املالية باش تخلص مجموعة 
ديال املقرات اللي هي مكترات؟ وهل يعقل أن مجموعة ديال املوظفين 
ومستخدمي ديال القناة الثانية كيعيشوا واحد الحالة نفسية صعيبة 
الكاملة،  وصعيبة بزاف؟ بغينا من الحكومة تحمل مسؤولية ديالها 
املجلس اإلداري هو أعلى هيئة تقريرية بالنسبة للقنوات بشكل عام، 
املدير ينفذ فقط قرار املجلس اإلداري ومجموعة ديال الهيئات ممثلة 
في املجلس اإلداري، احنا بغينا اليوم من جميع الفاعلين واإلعالميين 
بشكل عام يكون نقاش عام ألنه باش ندير واحد املخطط وطني لإلعالم 

العمومي، وهذا أسا�ضي بالنسبة للمستقبل ديال بالدنا، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحسناموفيدي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير، هذه فرصة نعاودوا ناكدوا ما أكدتوا الحكومة أنه 
ما كاين حتى زيادة في الفواتير ديال الكهرباء من خالل الزيادة في الرسم 
ديال إنعاش املشهد السمعي البصري، الثانية اإلنقاذ املالي ال يمكن 
الحديث عليه بدون إعمال مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة على أرضية 
التقارير املجلس األعلى للحسابات املفتشية العامة، واإلنقاذ اللي خصنا 

نديروا هو إنقاذ الصورة هاد املؤسسات عند املغاربة، وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة النائبة عن 
الفريق االشتراكي.

ملنيئبةاملسيدةاحنينارحيب:

السيد الوزير، في معرض إجابتكم قلتم بأن عندنا غير 2 قناتين 
فقط، أن تقول على أنه من املخجل البالد كبيرة بحال بالدنا، تتآمن 
باالنفتاح وتتآمن على أنه دور اإلعالم مهم جدا أنها تحدث على قناتين 
فقط، اليوم أزمة القناة الثانية خصها تحل، خاص القناة الثانية يدار 
ليها عقد برنامج مع snrt، بركة من استهداف صورة القناة الثانية، 
واستهدافها باإلشاعات اللي تضر بشكل كبير هاد االستثمار اللي دايرينهم 
في هاذ القناة، وتتضر بشكل كبير العاملين والعامالت، بغينا إعالم قادر 
على أنه يحمي املغاربة إعالميا، بغينا إعالم على أنه يقدر يواجه هاد 
املد وهاد الزحف اللي كاين ديال القنوات األجنبية وديال املخططات 

األجنبية..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل 
السيد الوزير لإلجابة.

ملثقيفةا ملشبيبا مل0ييضة،ا ملسيداملحسناعبييبة،ا زي0ا
ملنيطقامل0سايابيسماملحكومة:

شكرا السيدة النائبة، ألن املوضوع ال يتعلق بمسائل عادية هذي 
مواضيع إستراتيجية، األرشيف ديال املغرب وأخبار ديال املغرب والحياة 
اليومية ديال املغرب بما فيها البرملان، الحكومة كنديرو قنوات وطنية، 
ما نجيبوش قنوات أجنبية، احنا اللي مطروح مشكل مادي يتحل، أما 
على مستوى االستراتيجيات والبرامج هاذي ناقشوا يمكن ناقشوا على 
جميع املستويات، وأعتقد أن املوضوع يحتاج إلى حل بشكل جدري، 
أنا جيت وجدت املوضوع عندو 5 سنوات، وبالتالي ال يمكن ترك هادي 
األشياء تقف بأنه هناك غزو فظيع وبشكل مستمر يجب أن نحتاط 

منه، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

ولوج  املوالي حول تحسين  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
املحترمين من فريق  النواب  والسادة  للسيدات  الرياضة  إلى  الشباب 

األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملحقاملشفيق:

أسائلكم عن سياسة وزارتكم للرفع من نسبة الولوج إلى الرياضات 
في أوساط الشباب؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير تفضل.

ملثقيفةا ملشبيبا مل0ييضة،ا ملسيداملحسناعبييبة،ا زي0ا
ملنيطقامل0سايابيسماملحكومة:

هو املوضوع متقارب، ولكن املوضوع متقارب الفكرة جاية، كيف 

نقنع الشباب بأن املمارسة الرياضية تربية وفن ومستقبل، راه بزاف 

دالناس ما بقاوش كيقتنعو بهاد الجانب، وبالتالي خصنا نخليو التربية 

أنا  يلعبو،  فراق  نجمعو  فقط  فما�ضي  التربية،  آليات  من  آلية  تولي 

كنعتقد كاينة الوزارة اآلن عندنا واحد الرؤية غتخرج من هنا لواحد 

الشهر لتحديث رؤية خاصة عن تصور ديال كرة القدم ديال الفلسفلة 

الرياضية، ملاذا الشباب يجب أن يقومو باملمارسة الرياضية، ليس فقط 

كرة القدم وإنما جميع، كما قالوا بعض النواب فخاص املشاريع تفتح 
لجميع أنواع الرياضات، وهاد الخطة إن شاء هللا ستكون على املستوى 

الجهوي وكاينة بنية خاصها تستغل، ما يمكنش خصاص فقط، كاينة 

بنية خاصها تستغل وكاينة بنية خاصها تضاف إليها بنية أخرى وكاينة 

رؤية خصها تكون باش يكونو عندنا واحد 5 سنين وال 6 سنين يكونوا 

عندنا شباب ممارس وبطل في جميع الرياضات، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملحقاملشفيق:

التابعة للمبادرة الوطنية، املبادرة  السيد الوزير، مالعب القرب 

تم التحويل ديالها إلى مالعب القرب ذات طابع تجاري، الشباب أبناء 

 35 الشق  بعين  معروف  ملعب سيدي  في  يؤدون  الضعيفة  الطبقة 

درهم ليال و25 درهم نهارا، ملعب املكانسة تم تدشينه من طرف الوزير 

املنتدب السابق وزير الداخلية باملكان تم إتالف منجزاته، ملعب الطاك 

بعين الشق تم تحويل عقد الكراء من الجماعة إلى عقد شركة واملندوب 

ديالك غادي يعاود لك الخبار إيال سولتيه، السيد السيد الوزير املحترم، 

هادي 5 سنين األخيرة، الوزارة أصبحت عاجزة عن حماية عقاراتها، 

عاجزة وأن هاد الشباب أصبحو محرومين من املبادرة ألن هاد املالعب 

نعمة املبادرة اللي وضعها اليوم جاللة امللك، اللي كنطلب منك السيد 

الوزير تفتح تحقيق في إطار التضامن الحكومي والتعاون معاك وزارة 

الداخلية واملؤسسات ديال الحكومة للحفاظ على مرافق الدولة، حرام 

اليوم أن كنلقاو شاب كيتنهب واحنا كنشوفوا ال مسؤولين وال برملانيين 

وال حكومة وال جماعة واملواطنين كيضاربو، حرام ولينا احنا كنشوفو 

كمنتخبين كندورو في املنطقة..
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل 
السيد النائب، نقطة نظام، تفضل السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةام0يما حسية:

السيد الرئيس، ما�ضي هادي املرة األولى اللي كيكون كيتكلم فيها 
نائب وال نائبة من فريق األصالة واملعاصرة وما كتوجيهش له الكاميرا، 

واحنا كنسائلكم السيد الرئيس ملاذا كيتكرر نفس املوضوع؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا على االنتباه، تفضل السيد النائب، تعقيب إضافي.

ملنيئباملسيداعبداهللااهني ي:

يتطلب مالعب  للرياضة  الشباب  الولوج  تحسين  الوزير،  السيد 
القرب نسائلكم حول تأخر تنفيذ 800 ملعب؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ استوفى 

الوقت، تفضل السيد النائب من فريق التجمع الدستوري.

ملنيئباملسيداهيشماأميناملشفيق:

السيد الوزير، كاينين باليص فيهم مالعب القرب تم تشييدها عن 

طريق املبادرة الوطنية وكاينين باليص ما فيهمش كاع مالعب القرب، 

ما عندهم حتى �ضي حاجة عندهم غير مطرح النفايات، الباليص اللي 

فيهم مالعب القرب واللي تم تشييدهم عن طريق املباردة الوطنية يعني 

كيستغلوهم الناس من أجل اإلغتناء، وبالتالي نطالبكم السيد الوزير 

بفتح تحقيق ملعرفة مالبسات هذه النازلة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، ما بقاش �ضي تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الوزير لإلجابة 

على التعقيبات.

ملثقيفةا ملشبيبا مل0ييضة،ا ملسيداملحسناعبييبة،ا زي0ا
ملنيطقامل0سايابيسماملحكومة:

للتوضيح هناك مالعب ال عالقة لها بالوزارة والعالقة لها بالجماعات 

املحلية تسيرها وتدبرها وتحكم فيها وتراقبها، وكثير من مالعب القرب 

لحد اآلن معظمها فهاذ اإلتجاه، فنحن بالنسبة لقطاع وزارة نشرف 

ونقنن وبدأنا في لجنة تدور املغرب كلو لتحديد هذا النوع من اإلرتباك 

ومن التجارة، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة، وننتقل إلى القطاع املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج مرحبا 
لتعزيز  الحكومة  استراتيجية  عن  األول  والسؤال  الوزيرة،  السيدة 
التواصل مع مغاربة العالم للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملحكيمامالحادي:

ملسيدامل0ئيس،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن استراتيجية الحكومة لتعزيز التواصل 
مع مغاربة العالم؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملشؤ نا لددا زي0ا مملنتدبةا ملوزي0ةا ملومفي،ا نزهةا ملسيدةا
ملخيرليةا ملتعي نامإلف0يقيا مملغيربةامملقياينابيلخيرج،امملكلفةا

بيملغيربةامملقياينابيلخيرج:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

ملسيداملنيئبامملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

شكرا لكم عن طرح هاذ السؤال، كما تعلمون أن املغرب الحمد 
هلل وضع سياسة مندمجة لتعزيز أواصر الصلة والوشائج اإلنسانية 
وتعزيز الهوية الوطنية مع مغاربة العالم، وتعبئة الكفاءات وتسهيل 
وتعزيز املساهمة ديالهم في األوراش الكبيرة االقتصادية واالجتماعية 
اللي كتعرفها بالدنا، وبالتالي اليوم نحن نشتغل على عدة مستويات كما 
جاء في السؤال ديالكم، خاصة فيما يتعلق بتعبئة الكفاءات بمستوى 

مؤسساتي مندمج.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملحكيمامالحادي:

شكرا السيدة الوزيرة ، فرغم املجهودات املبذولة في مجال تعزيز 
التواصل مع مغاربة العالم، أقول السيدة الوزيرة أنه ينتظرنا مجهود 
أيضا  يحتاجون  العالم  فمغاربة  موقعه،  من  كل  جدا  كبير  جماعي 
تعزيز  بالذكر  أخص  املجاالت  من  العديد  في  الدعم  من  مجموعة 
الشراكات مع جمعيات املجتمع املدني، التي تعني وتشجع التواصل على 
مستوى مجموعة من املستويات على املستوى اإللكتروني على املستوى 
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اإلعالمي على املستوى حتى املؤسساتي، كاين أيضا تجويد الخدمات 
القنصلية وتعزيز املوارد البشرية خصوصا املوارد البشرية التي تشتغل 
في التنشيط الثقافي ملغاربة العالم، كاين أيضا تبسيط املساطر اإلدارية 
بما يتطلب ذلك األمرمن مرونة وسرعة في أداء مجموعة من الخدمات 
ملغاربة العالم، كاين أيضا تعزيز التواصل كما قلتي السيدة الوزيرة وإعادة 
استقطاب خبرات وكفاءات مغاربة العالم في مجموعة من املجاالت، 
هناك مجاالت يعاني فيه املغرب من خصاص كبير بحال املجال الصحي 
في مجال ديال الصناعة وفي مجموعة من املجاالت، مغاربة العالم أيضا 
السيدة الوزيرة، يحتاجون للتواصل القبلي والوقائي في عملية عبور، 
هاذ العملية اللي واكبتواحد العدد ديال اإلشكاالت واحد العدد ديال 
ويكون  القبلي  بالتواصل  نتفداوها  ممكن  كان  السلبية،  اإلشكاالت 
العملية تدوز في ظروف يعني على األقل كتضمن الحقوق والكرامة 

ديال الجالية املغربية، أيضا يجب التواصل مع الطلبة املغاربة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
السيدة الوزيرة.

ملشؤ نا لددا زي0ا مملنتدبةا ملوزي0ةا ملومفي،ا نزهةا ملسيدةا
ملخيرليةا ملتعي نامإلف0يقيا مملغيربةامملقياينابيلخيرج،امملكلفةا

بيملغيربةامملقياينابيلخيرج:

تبسيط  أوال  هي  وأولوياتنا  نعمل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
يتعلق  فيما  الحتياجات  باالستجابة  يتعلق  فيما  والحكامة  املساطر 
بتقريب اإلدارة ورقمنتها وإن شاء هللا سنعلن قريبا على هاد األولوية 
بما  الكفاءات  تعبئة  اليوم  ثم كما طرحتم  املتخذة،  بكل اإلجراءات 
تزخر به هذه الفئة من أطر وكفاءات ونخب على جميع املستويات، 
اليوم نعمل على خلق آليات جديدة مرقمنة، بالتالي قريبا إن شاء هللا 
غنطلقوا الصيغة الجديدة املحينة لبوابة مغربكم، هاد البوابة اللي 
عندها الهدف هي أن تكون حلقة وصل بين هذه النخبة من األطر من 
الكفاءات والفاعلين املؤسساتيين االقتصاديين، كذلك في القطاعات 
اللي كنحتاجوها كيفما ذكرتوا في جميع املجاالت، في الخبراء في جميع 
املجاالت، من أجل أن نوصل أيضا إليهم هذه األوراش املفتوحة، بالتالي 

تعزيز أيضا جاذبية االقتصاد الوطني املغربي بالتواصل معهم..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي حول تقييم مردودية املراكز 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  بالخارج  املغربية  الثقافية 

الفريق االشتراكي، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحادامملالحي:

املراكز  تقييم مردودية  الوزيرة املحترمة، حول  نسائلكم السيدة 
الثقافية املغربية خارج أرض الوطن؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملشؤ نا لددا زي0ا مملنتدبةا ملوزي0ةا ملومفي،ا نزهةا ملسيدةا
ملخيرليةا ملتعي نامإلف0يقيا مملغيربةامملقياينابيلخيرج،امملكلفةا

بيملغيربةامملقياينابيلخيرج:

شكرا السيد النائب املحترم، كما تعلمون اليوم أن جسم املغاربة 

العالم اليوم يعرف دينامية وتحوالت كثيرة ديموغرافية وسوسيوثقافية 

مهمة، بالتالي هذا التحول نحن نواكبه بتعزيز وترصيد تجربة املراكز 

الثقافية اللي كنعرفوها فمركز الثقافي املغربي دار املغرب موريال، املركز 

الثقافي املغربي بأمستردام الذي سيحل متى تيسر ذلك، املركز الثقافي 

املغربي بباريس ومشراكات كيفما عندنا شراكة بدار الثقافات املغربية 
األمنية دارنا ثم أيضا مؤسسة الثقافات الثالث بإشبيلية بإسبانية، 

هاد  ديال  تقييم  واحد  على  نشتغل  اليوم  فنحن  ذلك  إلى  باإلضافة 

البرنامج من أجل إيجاد عرض ثقافي يستجيب لهاد املستجدات أو هاد 

التحول البنيوي اللي كتعرفوا فئات مغاربة العالم في إطار نعطيوها 

عرض يستجيب ويعزز األواصر الثقافية والوطنية مع بلدهم األصل.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحادامملالحي:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة على هاد الجواب، وفعال نحن في 

الفريق االشتراكي نثمن هاد املجهود ونعتبر على أنه الثقافة والفكر هو 
رافعة للتنمية وعلى أنه الثقافة هي أساس بناء ديال التقدم الشعوب 

واالزدهار دالحياة ديالها بقاع مختلف املعمور؛ السيدة الوزيرة، اليوم 

وديال  الفكر  ديال  التعميم  هو  ديالنا  السؤال  ديال  الطرح  في  احنا 

على  اليوم  بماليين  يقدرون  يعني  ما  هو  العالم  مغاربة  على  الثقافة 

بقاع مختلف املعمور، ولهذا فيجب يعني التذكير ويجب العمل على 

املزيد من املجهودات في هاد الجانب هادا، كذلك السيدة الوزيرة، اللي 

بغيت نثير االنتباه هو على أنه يعني في بعض املناطق اإلسبانية وعلى 

سبيل املنطقة ديال خابييا واملنطقة ديال أليكانتي اللي كتعرف يعني 

واحد الخصاص يعني مهول فيما يخص هاد الربط الثقافي وعلى أنهم 

يفتقرون هاد املغاربة العالم للتأطير والتأطير هو اللي كيمكن حنا بالدنا 

خاصها تأطرو، ألن كتعرفوا شنو اإلرهاب وشنو الدوافع ديالو وأشنا 

هما يعني النبوغ ديالوا فهاد الجانب هذا وإذا كانت الفكر يعني كيرتبط 

باملؤسسات كيكون دائما عند واحد اإلطار اللي هو كيمكن يعطي واحد 

القيمة، واحد مصداقية البالد واحنا بفضل..، شكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

جواب  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 
السيدة الوزيرة في بعض الثواني.

ملشؤ نا لددا زي0ا مملنتدبةا ملوزي0ةا ملومفي،ا نزهةا ملسيدةا
ملخيرليةا ملتعي نامإلف0يقيا مملغيربةامملقياينابيلخيرج،امملكلفةا

بيملغيربةامملقياينابيلخيرج:

محكم  جاوب  إلى  نحتاج  اليوم  بالفعل  املحترم،  النائب  السيد 
وجواب كيستاجب لإلحتياجات اللي كتوازي هاذ التحول اللي كتعرفوا 
فئة مغاربة العالم.. لهذا نحن اليوم كنقودوا هاد التقييم اللي غادي في 

ما قريب أيضا إلى عرض جديد..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، السؤال املوالي عن حصيلة تمكين املهاجرين 
والالجئين من الولوج إلى الخدمات العمومية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين فريق العدالة والتنمية.

ملنيئبةاملسيدةاحييةاسكيحيل:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

التي  الدولية  واملواثيق  االتفاقيات  انسجاما مع  الوزيرة،  السيدة 
املهاجرين  حقوق  حماية  إطار  وفي  بنودها،  باحترام  بالدنا  التزمت 
والالجئين وضمانها وتجويد وتحسين اندماجهم داخل املجتمع املغربي، 
نسائلكم السيدة الوزيرة عن حصيلتكم في تمكين املهاجرين والالجئين 
من الولوج إلى مجموع الخدمات العمومية كالصحة والتعليم والسكن 

اإلجتماعي والشغل إلى آخره؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

ملشؤ نا لددا زي0ا مملنتدبةا ملوزي0ةا ملومفي،ا نزهةا ملسيدةا
ملخيرليةا ملتعي نامإلف0يقيا مملغيربةامملقياينابيلخيرج،امملكلفةا

بيملغيربةامملقياينابيلخيرج:

للتوجيهات  وتنفيذا  تعلمون  املحترمة، كما  النائبة  السيدة  شكرا 
امللكية السامية، في أن املغرب اليوم كيتميز من بين البلدان القالئل في 
الوسط اإلفريقي واملتوسطي أن عندو سياسة وطنية في مجال الهجرة 
في  أيضا  املقاربة ديالها حقوقية  في  إنسانية  السياسة  واللجوء، هاد 
املنهجية ديالها، بالتالي اليوم املغرب له شرف أن تكون له حصيلة معتز 
بها أوال فيما يتعلق بتسوية وضعية 50 ألف مهاجر ومهاجرة وتسوية 

وضعية 843 طالب لجوء من جنسيات مختلفة؛

على مستوى الحصيلة اللي ممكن أيضا تطلعو عليها في املوقع ديال 

الوزارة، اليوم تم تسجيل 3636 طفل أجنبي بما فيهم األطفال الغير 
املرافقين، إدماج األطفال املهاجرين والالجئين أيضا ضمن الشريحة 
إدماج  أيضا  تم  بحيث  الطفل  إلى  الطفل  املستهدفة من عملية من 
األطفال الغير املرافقين من أجل أن يستفيدوا من املنظومة التعليمية 
الغير النظامية، باإلضافة إلى ذلك استفادة 468 من أبناء املهاجرين من 
برنامج تيسير و505 من برنامج مليون محفظة، تمكين أيضا املهاجرين 
من فئة الكبار من البرنامج اللي كتسهر عليه بالدنا في ما يتعلق ببرنامج 
محو األمية وتعليم الثقافات، باإلضافة أيضا إلستفادتهم من مجموعة 
من األنشطة والبرامج الثقافية، باإلضافة أيضا إلى واحد املواكبة من 

طرف قطاعات مختلفة في ما يتعلق بمواكبتهم في مجال خاصة..

ملسيدارئيساملجلسة:

السيدة  أو  السيد  تعقيب  الوزيرة، هل هناك من  السيدة  شكرا 
النائبة؟ السيد النائب تفضل.

ملنيئباملسيدامصطفىازيتي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، اعتبر املغرب بقيادة جاللة امللك، محمد 
السادس، نصره هللا، رئدا في مقاربته ملوضوع املهاجرين، حيث تمت 
التسوية القانونية ألكثر من 50 ألف مهاجر واستيعاب حوالي 15 ألف 
اإلفريقي  اإلتحاد  أشر  وقد  ممنوحين،  نصفهم  األفارقة  الطلبة  من 
واألمم املتحدة على هذه املجهودات، إال أننا نسجل السيدة الوزيرة 
نقصا في مجال إدماج املهاجرين في الخدمات العمومية، مثال الصحة 
والتعليم، والشغل والسكن اإلجتماعي، وللحكومة دور أسا�ضي بإتفاق 
مع املجتمع املدني لتعليمهم اللغات والثقافة املغربية لفائدتهم وذلك 
تنزيال لالستراتجية الوطنية للهجرة باملغرب، وذلك من أجل إدماجهم 
نظرا  واملناهج،  املساطر  تيسير  يتطلب  ما  وهذا  العامة  الحياة  في 
لإللتزامات الدولية للمغرب في املجال الحقوقي انطالقا من التشبيك 
املدني، والتعاون مع السلطات العمومية، إذن مزيدا من التأطير والتتبع 
والتنزيل  املستدامة  التنمية  في  مساهمين  املهاجرين  وجعل  والرصد 

السليم للسياسات العمومية في هذا املجال، وشكرا السيدة الوزيرة.

ملسيدارئيساملجلسة

شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب من 
الفريق الحركي

ملنيئباملسيداعبدامل0حايناملعا0ي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيدة الوزيرة، يتعرض مغاربة العالم إلى عدة اختالالت من طرف 
املقاولين والوداديات فيما يخص العقارات التي تسلم منهم وخاصة 
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مدينة املحمدية وأهل مجرة، لذا نطلب التحقيق من السيدة الوزيرة 
حول ضمان حقوق مغاربة العالم وكذا الضمانة من طرف املقاوالت 

والوداديات لضمان حق هاد الجالية املغربية، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

السيدة  جواب  من  هناك  هل  الوزيرة،  السيدة  الجواب  شكرا، 
الوزيرة؟

ملشؤ نا لددا زي0ا مملنتدبةا ملوزي0ةا ملومفي،ا نزهةا ملسيدةا
ملخيرليةا ملتعي نامإلف0يقيا مملغيربةامملقياينابيلخيرج،امملكلفةا

بيملغيربةامملقياينابيلخيرج:

السيد النائب املحترم، نؤكد لكم نحن ساهرين على حماية حقوقهم 
بالخارج والداخل، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  على حسن  الوزيرة  للسيدة  شكرا 
البرملان  مع  والعالقات  اإلنسان  بحقوق  املكلف  القطاع  إلى  وننتقل 
السؤال األول عن منهجية إعداد تقارير االستعراض الدوري الشامل 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل 

السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداملفيطايامل0ميد:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

الدولي  االستعراض  منهجية  تعتبر  املحترم،  الدولة  وزير  السيد 
الشامل فرصة مواتية تبرز من خاللها بالدنا تقدمها الحاصل في تنفيذ 
من طرف  املتبعة  املنهجية  عن  اإلنسان،  مجال حقوق  في  تعهداتها 

الحكومة في إعداد هذه التقارير نسائلكم؟ شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير، وزير الدولة أعتذر وزير الدولة

بحقوقا مملكلفا ملد لةا مل0ميد،ا زي0ا مملصطفىا ملسيدا
مالنسينا ملعالقيتامعاملبرملين:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد النائب، ملن ال يعرف آليات اإلستعراض الدولي الشامل هي 
آلية أحدثتها األمم املتحدة من خالل مجلس حقوق اإلنسان هي بمثابة 
مؤتمر أو برملان يتم مساءلة الدول حول أوضاعها الحقوقية، وبالطبع 
كان أول من أشرف على تمثيل املغرب على رأس وفد وطني هو ال�ضي عبد 
الواحد الرا�ضي ملا كان وزير العدل، في املرحلة الثانية في 2012 و2017 
كنت أنا الذي تحملت هذه املسؤولية واألمانة، وأفيدكم أن اإلعداد يتم 

تقريبا سنة قبل لحظة اإلستعراض الدولي الشامل كيكون فيه واحد 
التشاركية شاملة مع جميع القطاعات الحكومية املعنية، كما الحال 
املجتمع  وإشراك  تشاور  يتم  كذلك  الوطنية،  للمؤسسات  بالنسبة 
املدني، كذلك يتم أيضا التشاور مع البرملان من خالل لجنتي العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان، كما تعلمون كيف كنا في واحد الوفد وازن 
يترأسه الوزير املعني مباشرة باملوضوع كتكون هناك عرض، كتدخل 
بالنسبة للمغرب أكثر من 100 دولة تقدم توصياتها ومالحظاتها، كيتم 
الجواب من طرف رئيس الوفد وكذلك أعضاء الوفد يعني املعنيين، بعد 
ذلك ندخل في مرحلة افتحاص والنظر في التوصيات، وأقول وأفيدكم 
بأنه في 2008 الحكومة وافقت على 11 توصية، في حين أنه في 2012 
تقدمت 148 توصية وافقنا على 140 توصية، في 2017 تقدمت 244 
توصية وافقنا على 191 توصية، وقد عرضناها عليكم في لجنة العدل 

والتشريع..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد وزير الدولة، تعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحادابنجلو5:

كما أشرتم السيد وزير الدولة املحترم، أن آلية االستعراض الدولي 
حقوق  مجلس  اختصاص  إطار  في  حقوقية  أممية  آلية  هي  الشامل 
التابع لألمم املتحدة، حيث يشكل لحظة تقييمية ملختلف  اإلنسان 
الدول املنخرطة ملناقشة حصيلتها من خالل إلتزاماتها الدولية في إطار 
املمارسة االتفاقية األممية، وقد اكتسب املغرب تجربة مهمة في تدبير 
هذه اآللية حيث عرض حصيلته أكثر من مرة في إطار حوار تفاعلي مع 
باقي الدول واملؤسسات بناء على تقرير رسمي وتقارير أصحاب املصلحة، 
كما أن املغرب اكتسب تجربة في التعامل مع التوصيات واملالحظات، 
وما يمكن تسجيله بإيجابية كبيرة هو حرصكم الشخ�ضي، السيد وزير 
الدولة املحترم، على إشراك البرملان في إعداد التقارير الرسمية املتعلقة 
باإلستعراض الدولي الشامل، وكذا بلجان املعدات بطريقة تشاركية، 
وخير دليل على ذلك السيد وزير الدولة املحترم اللقاء التشاوري في 
والسادس  الخامس  للتقريرين  الجامع  الدولي  التقرير  إعداد  سياق 
بشأن تنفيذ اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة في 
اجتماع لجنة العدل والتشريع والذى عرف نقاشا قويا وتفاعال مهما من 
لدن السادة النواب البرملانيين، كما حرصتم السيد الوزير على تضمين 
مالحظات السادة النواب البرملانيين املالحظتين في هذا التقرير، لكن 
السيد الوزير مع ذلك نسجل ضرورة تطوير التفاعل مع املالحظات التي 
تسجل علينا وإن كنا نجيب على أغلبها إما حفاظا على مبدأ السيادة 

الداخلية أو لتصحيح بعض املعطيات املغلوطة.

ملسيدارئيساملجلسة:

النائب، هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك  شكرا السيد 
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تعقيب إضافي، نمر إلى السؤال املوالي عن تأخر الرد على األسئلة الكتابية 
ألعضاء مجلس النواب للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب .

ملنيئباملسيداعبداملوى ىاخ0بوش:

السيد وزير الدولة، عن تأخر الرد على األسئلة الكتابية ألعضاء 
مجلس النواب نسائلكم؟

ملسيدارئيساملجلسة:

الجواب السيد الوزير، وزير الدولة.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا مل0ميد،ا زي0ا مملصطفىا ملسيدا
مالنسينا ملعالقيتامعاملبرملين:

هذا  في  الحكومة  تسائلو  أن  حقكم  من  املحترم،  النائب  السيد 
املوضوع، بالطبع الدستور واضح، الدستور يفرض على الحكومة أن 
تجيب داخل أجل ال يتعدى عشرين يوما، اآلن الحصيلة هو أنه خالل 
هاد الوالية كان هناك 15948 سؤال كتابي أجابت الحكومة عن 9134 
سؤال، أي أن نسبة األجوبة بالنسبة لعدد األسئلة ال يتجاوز 57.27 
بالفعل ينبغي للحكومة أن تبذل الجهود  بأنه  سؤال، وأنا هنا أقول 
اآلجال  مع  تتجاوب  وأن  األجوبة  عدد  مستوى  من  للرفع  الضرورية 
الدستورية وكذلك املنصوص عليها في النظام الداخلي، فقط يعني ال 
أحاول هنا أن أبرر، ولكن فقط أحاول أن أفسر ألن هناك 5 قطاعات 
حكومية هي التي يعني عليها الثقل بزاف، فهناك وزارة الداخلية التي 
توجه إليها ب 2376 سؤال أجابت عن 2066، عندنا وزارة الفالحة 
والصيد البحري والتنمية القروية عندها 1092 سؤال أجابت عن 678 
سؤال، عندنا وزارة التربية الوطنية توجهات لها 1995 سؤال، أجابت 
عن 1397 سؤال، وزارة الصحة توجه لها 1871 سؤال، أجابت على 

972 سؤال، عندنا وزارة التجهيز والنقل 2168..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد وزير الدولة، تعقيب السيد النائب، تفضل السيد 
النائب.

ملنيئباملسيداعبداملوى ىاخ0بوش:

شكرا السيد وزير الدولة على الصراحة وعلى املوضوعية التي رديتم 
بها على هذا السؤال، في الحقيقة نحن نريد الجواب بشكل عام عن 
أسئلة السادة أعضاء مجلس النواب العتبارات عدة، أولها يعني إعادة 
االعتبار وتقدير عمل هذا املجلس، ألن في عدم الجواب فيها �ضيء طبعا 
من عدم االعتبار إذا كان الجواب طبعا هاد السؤال يؤطره الفصل 
100 من الدستور واملادة 276 من النظام الداخلي، فنحن نطالب من 
الحكومة التعجيل بالرد على األسئلة الكتابية العتبارين اثنين: األول أن 

بعض األسئلة عندها الطابع اآلني وبالتالي التأخر في الرد عليها يفقد 
السؤال الجدوى ديالو، ثانيا األسئلة الكتابية غالبا ما تكون يعني هذا 
يطرحها النائب لفائدة يعني الشؤون املحلية، أي انتظارات املواطنين 
واملواطنات، وبالتالي فتأخر الجواب عليها أيضا يضع مصداقية النائب 
بعض  وهو  الثاني  ال�ضيء  املساءلة،  أمام  النواب  ومصداقية مجلس 
األجوبة على بعض األسئلة الكتابية في الحقيقة الذي يعتمد اإلدارات 
فانتظارات  وبالتالي  املواطن،  ذلك  لخصم  جواب  هو  الالمركزية 
إرجاع  البرملاني،  العمل  تجويد  هو  مّنا  املغاربة  واملواطنات  املواطنين 
املصداقية لألسئلة التي يعني ترد عليها الحكومة، وطبعا من من جهة 
ثانية نريد من الحكومة أن تطّور آلياتها في الجواب، وجودة الجواب على 
األسئلة على اعتبار أن بعض األسئلة وال أقول الكل هي مجرد استنساخ 
لبعض األسئلة السابقة، ويتم طبعا فيها عدم يعني ال تكون شافية 

لغليل النائب واملواطن، شكرا السيد وزير الدولة.

ملسيدارئيساملجلسة:

تفضل  املجال؟  هذا  في  إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  شكرا، 
السيد الرئيس.

ملنيئباملسيدامحاداأبدرمرارئيساف0يقامجصيلةا مملعيص0ة:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

الرقابي  بالعمل  املعالم استخفاف الحكومة  الوزير، أحد  السيد 
ديال املجلس املوقر هو الطريقة ديال التعامل مع األسئلة الكتابية، 
فطبيعة األجوبة فيها واحد النوع ديال إشهار العمل ديالهم تتجاوب 
بال ما تجاوبش، إضافة إلى الهدر الزمني، كيف يعقل نعطيك سؤال 
كتابي اليوم وّدوز عليه عام وجاوبتنيش؟ وخاصة احنا في فرق املعارضة 
متضررين أكثر من تماطل الحكومة والنسب العامة هي التي توضح 

وخاصة فريق األصالة واملعاصرة، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

وزير  السيد  جواب  آخر؟  إضافي  تعقيب  من  هناك  هل  شكرا، 
الدولة، تفضل.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا مل0ميد،ا زي0ا مملصطفىا ملسيدا
مالنسينا ملعالقيتامعاملبرملين:

أنا مرة أخرى أؤكد بأن من واجب الحكومة أن تجيب قدر اإلمكان 
تحدث  حينما  الرئيس  السيد  أوافق  ال  ولكنني  القانونية،  اآلجال  في 
تهم وقائع وتصرفات  بأسئلة  يتعلق  األمر  ملاذا؟ ألن  عن استخفاف، 
وسياسات يعني في األطراف، ينبغي أن يتم التحري بشأنها من خالل 
مراسالت وتواصل مع املصالح الال ممركزة، اآلن أنا أسمع السيد النائب 
يقولك حتى هاذيك األجوبة ديال املصالح الال ممركزة فإنها تصبح من 
قبيل فيك الخصم والحكم، وإذن ينبغي أن تكون هيئات تفتيشية، 

وإيال دخلنا فهاذ ال�ضي راه غندخلو..
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ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد وزير الدولة، شكرا لكم على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة، ننتقل إلى قطاع العدل والسؤال عن تبليغ األحكام القضائية 
الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحادابنجلو5:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

األحكام  تدبير  ملسطرة  األمثل  التطبيق  إطار  في  الوزير،  السيد 
القضائية ونظرا للمشاكل والصعوبات التي تم تسجيلها في هاذ اإلطار، 
نسائلكم السيد الوزير املحترم في فريق التجمع الدستوري عن التدابير 

الحكومية املتخذة لتبليغ األحكام القضائية لفائدة املتقاضين؟

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا جواب السيد الوزير.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي0املعد5:

عملية  في  بالغة  أهمية  التبليغ  يكت�ضي  املحترم،  النائب  السيد 
هاذي  العملية  هاذ  أن  اعتبار  على  املنازعات،  في  والفصل  التقا�ضي 
كتشكل ضمانة للحق في الدفاع واملحاكمة العادلة املنصوص عليها في 
الدستور، ونظرا ألهمية هاذ اإلجراء ديال التبليغ فوعي الوزارة بها أيضا 
فكاين معالجة للخصاص اللي يمكن يكون واللي ذكرتوه في السؤال 
واملستوى  التنظيمي  املستوى  املستويات:   2 على  معالجة  ديالكم، 
املفوضين  عدد  من  الرفع  على  الوزارة  كتعمل  تنظيميا  التشريعي، 
القضائيين املعنيين بعملية التبليغ، نقدر نقول لك بأنه من 2012 ارتفع 
العدد من 1122 إلى 1653 في 2019، بنسبة %47 ديال العدد ديال 
املفوضين القضائيين، باإلضافة إلى إجراءات أخرى تخص الرفع من 
التعويض على اإلجراء ديال التبليغ، كان هناك تعويضات في 2014 بقرار 
مشترك بين وزير العدل والسيد وزير االقتصاد واملالية، واليوم احنا 
اآلن كنشتغلو مع الهيئة املعنية على مراجعة هاد التعويض من أجل 
الزيادة فيه، هذا باإلضافة إلى تدابير تشريعية أخرى نحن بصددها من 
أجل تفعيل هاد املسطرة باش تكون أكثر سرعة وأكثر فعالية، وشكرا 

السيد النائب املحترم.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداحايىاآ تابيهي:

شكرا السيد الوزير، وشكرا على املجهودات اللي كتبذلها الوزارة في 
هاد الشأن، وكيف ما قلتو السيد الوزير بأنه تبليغ مرحلة حاسمة ومن 

هنا السيد الوزير البد من السهر على تحرير األحكام القضائية وتبليغها، 
وهنا هاد العملية تتعلق دائما سواءا باملبلغين أو املبلغ لهم وهنا كاين 
السيد الوزير فيما يخص املبلغين كاين التبليغ عن طريق اإلداري وكاين 
التبليغ عن طريق املفوض القضائي اللي قلتو وشرتو له بأنه كاين الزيادة 
هذه واحد العدد جد مهم، ولكن راه كاين هنا كاين إشكال اللي تيوقع، 
القضائيين  املفوضين  بأنه  كنكروش  ما  احنا  املحترم،  الوزير  السيد 
محلفين ولكن تنلقاوهم كيشتغل عندهم بعض األطر عند املوظفين، 
املوظفين اللي ما�ضي محلفين وهنا تيتخلق مشكل فيما يخص التبليغ، 
كاين معاناة فيما يخص إشكالية التبليغ، هناك مشكل فيما يخص 
التبليغ، خاص يكون التبليغ للشخص املعني باألمر، هنا بعض الخطرات 
�ضي  تيتبلغ  املكان  في عين  متواجد  واحد  �ضي  تيلقى  واحد  �ضي  تيجي 
حاجة اللي ما تيبلغهاش اإلنسان اللي هو معني بها الناس ديال الخارج، 
الشركات هاد ال�ضي هاد املشكل السيد الوزير خلق مشاكل للشركات 
تسبب في إفالس العدد ديال الشركات، فيما يخص اآلجل القانونية 
االستئناف للطعن، هناك كذلك املبلغ لهم ال زال السيد الوزير الزال 
في حاجة إلى املراقبة والدقة والتتبع خاصة فيما يخص املوطن، ملي 
تنهضرو على املوطن راه هذا فيه مشكل وحتى يعطيك املوطن هو موقف 
مكان آخر، وهنا تيتخلق مشكل كبير الدقة فاملالحظات التي تدون في 

محاضر ديال التبليغ..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ السيد الوزير 
ما بقاش باقي �ضي ثواني إيال كان �ضي جواب.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي0املعد5:

قانون  مراجعة  على  حاليا  أشتغل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املسطرة املدنية فيه العديد ديال اإلجراءات، نقدر نقول لك إجراء واحد 
وهو التبليغ اإللكتروني اللي غيحقق املزيد من الفعالية والشفافية في 

هذا املوضوع، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، السؤال املوالي عن مآل النص التنظيمي إلحداث مؤسسة 
تكوين املحامين للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحادابنجلو5:

السيد الوزير املحترم، بعد مرور أكثر من عشر سنوات عن صدور 
الظهير الشريف املتعلق القا�ضي بتنفيذ القانون رقم 28.08 املتعلق 
النص  مآل  عن  نسائلكم  املحاماة،  ملهنة  املنظم  القانون  بتعديل 

التنظيمي الخاص بإحداث مؤسسة تكوين املحامين؟
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ملسيدارئيساملجلسة:

الجواب السيد الوزير.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي0املعد5:

مسؤوليتي  على  تمض  ولم  املحترم  النائب  السيد  سنوات  عشر 
على هاد الوزارة أكثر من ثالث أشهر، لكنني فهاد األشهر عملت 3 ديال 
الجمعة  كان  اجتماع  آخر  املحامون،  هيئة  جمعية  مع  االجتماعات 
املاضية واالجتماع املقبل بعد غد، واحنا كنشتغلوا على تفعيل هاد 
املرسوم الذي بموجبه سننشأ هاد املعهد الوطني، وأعتقد بأن احنا 
املكونات  إحدى  هي  اللي  املهنة  ديال  الفئة  وهاد  النقاش  في  تقدمنا 
النوع ديال  العدالة والقضاء تستحق فعال هاد  األساسية بمنظومة 
الشراكة ما بين وزارة العدل وما بين هيئة املحامون باش يخرج هاد 

املعهد في أقرب الوقت إلى الوجود، وشكرا على التذكير بهذا املوضوع.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيدانجيباملبقيلي:

بسماهللاامل0حانامل0حيم.

السيد الوزير املحترم، احنا ونحن نسائلكم حول هاد املؤسسات 

ديال املعهد ديال التكوين املتعلقة باملحامون، ألن مهنة املحاماة ليست 

مهنة عادية وتحتاج إلى تكوين عادي، مهنة املحاماة هي رسالة إنسانية 

وحقوقية غاية األهمية والخطورة والدقة هي مهنة حقوقية بامتياز هي 

سلطة مضادة لسلطة النيابة العامة وما أدراك ما النيابة العامة بعد 

استقالليتها هي الجناح الثاني للعدالة، التحديات اللي كتوجها مهنة 

املحاماة تقت�ضي أن ننتقل من تكوين القائم اآلن، الذي أعتقد على أنه 

أصبح متجاوزا، إيال كان في السابق عدد املحامين كانوا بالعشرات كان 

باإلمكان الهيئات املهنية أن تشرف على التكوين، اآلن نحن أمام فوج 

فيه 4500 متمرن، الدار البيضاء لوحدها ستستوعب حوالي في هذا 

الفوج 1500 متمرن، كيف يمكن لهيئة مهنية أن تشرف على التكوين 

هؤالء املتمرنين بالجودة الالزمة وبالنظر لهذه التحديات التي بدأتوا بها، 

استبشرنا خيرا ببداية الحوار حول املرسوم املتعلق بإحداث املعهد ديال 

التكوين مع السيد وزير العدل السابق بعد ظهور نتائج ديال املباراة، 

هذا  على  أشكركم  وأنا  االستبشار  هاد  توقف  الشديد  لألسف  لكن 

اإللتزام الذي نتمنى جاهدا على أنه أن النور قريبا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب  إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  شكرا 

السيد الوزير في ثواني.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي0املعد5:

املبادئ  مسألة  تجاوزت  األمور  املحترم  النائب  السيد  ثواني  في 
العامة والبديهيات وأهمية القطاع واملحاماة والتكوين الجيد وتأهيل 
املهنة وتعزيز القدرات إلى غير ذلك، املسألة تتعلق أيها النائب املحترم 
بمهنة حرة، وعلينا إذا كنا سنحمل هاد املشروع الى الحكومة أن نقنع 
الحكومة بأن األمر يتعلق بمرفق عام، حتى نستطيع أن نبني شراكة 
حقيقية مبنية على قواعد املرفق العام، وهذا ما نشتغل عليه، وقلت 
وصلنا إلى مراحل متقدمة مع املكتب ديال جمعية هيئات املحامون 

وسوف يرى النور قريبا، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
إلى قطاع الشغل واإلدماج املنهي، مرحبا السيد الوزير، السؤال األول 
الذاتيين  واملقاولين  التعاونيات  أمام  العمومية  الطلبيات  فتح  عن 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبدامل0حيما معا0 :

أش0فا علىا مل0حيم،ا ملصالةا ملسالما مل0حانا هللاا بسما
ممل0سلين.

ملسيدامل0ئيس،

ملسيدا زي0املد لة،

ملسيدةاملوزي0ة،املسيىةاملوزرمءامملحترمين،

زميالتيازمالئياملنومبامملحترمين،

السيد الوزير، نسائلكم في فريق األصالة واملعاصرة عن اإلجراءات 
والتدابير املتخذة من طرف الحكومة لفتح الطلبيات العمومية أمام 

التعاونيات واملقاولين الذاتيين؟ وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمك0مز،ا زي0املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

شكرا السيد النائب، هذا األمر اليوم السيد النائب أصبح أمرا واقعا 
بعدما كان إلتزام الحكومة في البرنامج الحكومي 2017-2021، أصبح 
أمرا واقعا بعد صدور املرسوم، املرسوم الذي عدل مرسوم الصفقات 
العمومية الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يونيو 2019، أصبحنا 
أمام إمكانية ولوج املقاول الذاتي والتعاونيات واتحادات التعاونيات 
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التعادل وغيرها من  في حالية  أفضلية  لها  بل  العمومية،  للصفقات 
التفصيل التي هي في صالح هذه الفئات، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبدامل0حيما معا0 :

التعاونيات وال  شكرا السيد الوزير، غير البد مني كنتكلموا على 
املقاولين  ألن  الشباب،  كنستحضروا  هنا  طبيعي  الذاتية  املقاوالت 
الذاتيين طبعا وما أكثرهم هما دابا اللي كاينين هما الشباب، وأنا أخاطب 
وزيرا شاب كذلك، من هنا السيد الوزير منساوش كنستحضروا في هاد 
في  اللي كايوليها سيدنا، هللا ينصرو،  العناية الخاصة  السؤال ديالنا 

واحد العدد ديال الخطب ديالوا على القضية ديال الشباب.

ناقوس  تدق  التقارير  ديال  العدد  واحد  هناك  الوزير  السيد 
الخطر بسبب األرقام املخيفة اللي تتعلق بهاد املسائل هادي بالشباب 

بالخصوص كنعرفوا 34%، 20 في البطالة، 29 بدون مؤهل، وكاين 

للمقاولين  بالنسبة  الوزير  السيد  كنعرفوا  احنا  ما..،  العدد  واحد 

الذاتيين وهذا بعض املقاولين الذاتيين عندنا في إقليم قلعة السراغنة 

مثال كيدير مقاولة صغيرة كيخدم معاه 4، 5 يعني كيمص الشباب، 

ولكن ما انساوش الشريحة الكبيرة جالسة دابا ما كدير حتى �ضي حاجة، 

لهذا كنطلبو منكم السيد الوزير تسريع هاد املرسوم اللي شرتو له دابا 

التسريع باألجرأة ديالو باش يمكن لنا الشباب يحسو بهاد ال�ضي على 

أرض الواقع، ألن أي كالم ديال الحكومة إيال ما كيحسش به الشباب 

على أرض الواقع..

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيبات إضافية؟ تفضلوا  النائب، هل هناك من  السيد  شكرا 

السيد النائب.

ملنيئباملسيداتوفيقاكايلارئيساف0يقاملتجاعاملدستوري:

بعين  تاخذو  غير  بغيناكم  االتجاه  نفس  في  دائما  الوزير،  السيد 

االعتبار بأن هاد املقاوالت الذاتية وهاد التعاونيات راه ما عندهومش 

 les هاد  في  النتفاجئو   la. qualification عندهومش  وما  التجربة 

.la اللي كيفقدوها  qualification ديرو لهم الشروط ديال marchés

همايا، شكرا السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

الوزير  شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ جواب السيد 

تفضل.

ملسيدامحاداأمك0مز،ا زي0املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيدين النائبين، األمريتعلق بتعاونية، الشروط اللي هضرتي عليها 
السيد النائب تتعلق باملقاوالت وبالشركات الوطنية اللي كتشرك اللي 
كيوضعها القانون اللي كتشارك على أساسها في الصفقات العمومية، 
الوثائق بسيطة  للتعاونيات،  الذاتي وبالنسبة  بالنسبة املقاول  ولكن 
جدا هي اللي مطلوبة في املرسوم، ويمكن ترجعو لو وهذا أصبح أمرا 
واقعا ما نحتاجوش نصرحو به هو كاين اآلن وبإمكانهم أنهم يمشيو 
يدفعو وشاركو في الصفقات العمومية، ما غنسرعو بحتى حاجة هو 

كاين وبالتالي ما، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

للسيدات  للتشغيل  الجهوي  البعد  حول  املوالي  السؤال  شكرا، 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعا0امحجيرة:

بسماهللاامل0حانامل0حيم.

ملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير، طبيعي أنه كاين بين الجهات واحد التفاوت، فالناس 
ديما  الربح  فيها  اللي  الجهات  دائما  كيمشيو  يستثمرو  كيبغيو  منين 
املستثمر كيقلب على الربح، وبالتالي االستثمار هو اللي كيخلق فرص 
الشغل، اليوم الحكومة واش عندها واحد االستراتيجية، ألنه كاين عدد 
كبير من الجهات اللي ما كيمشيلهاش املستثمرين ما كيتشجعش باش 
يم�ضي لها، واش الحكومة عندها واحد االستراتيجية باش تخلق واحد 

التوازن في خلق فرص الشغل داخل جهات اململكة.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمك0مز،ا زي0املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

هو  الجهوي  التشغيل  ديال  املوضوع  هاذ  النائب،  السيد  شكرا 
للتشغيل  الوطنية  االستراتيجية  في  الكبرى  األساسية  املحاور  أحد 
وكترئسو وزارة الداخلية لجنة اللي كتعتني بهاد األمر هذا، كاين البرنامج 
ديال   3 عندنا  هذا،  املوضوع  فهاد  واضحة  إجراءات  لوضع  الوطني 
البرامج الجهوية خاصة بالنسبة للجهة ديال الجنوب تنستمدوها من 
النموذج التنموي، عندنا 3 ديال البرامج أخرى بصدد التنفيذ ديالها 
بجهة سوس، جهة الرباط، جهة طنجة، عندنا 6 ديال الجهات، أتممنا 
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الدراسة التشخيصية واحنا بصدد وضع اتفاقيات معهم ديال برامج 
التشغيل، كاين برنامج آخر اإلدماج االقتصادي للشباب في جهة مراكش 
آسفي مشتغل وخدام معاهم بشراكة مع البنك الدولي، بصدد توقيع 
االتفاقية ديال 3 د برامج أخرى ديال اإلدماج االقتصادي للشباب في 3 

ديال الجهات أخرى إن شاء هللا، عما قريب سيرى النور، شكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

تعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيداعا0امحجيرة:

اللي  التوازن  ديال  اآللية  واحد  عن  أتحدث  أنا  الوزير،  السيد 
خصها تكون تحت املراقبة ديال الحكومة، عندكم املرصد الوطني ديال 
التشغيل منين كتشوف واحد الجهة ناقص فيها االستثمار وناقص فيها 
االستقطاب ديال املستثمرين، وعندنا نسب مرتفعة من البطالة من 
املفروض أنه الحكومة تتدخل بخلق أوراش بخلق استثمارات عمومية 
باش تخلق فرص الشغل بفرض واحد بحال تسهيالت ضريبية باش 
الناس تشجع تم�ضي بمعنى خص الحكومة تتدخل باش تشجع الناس 
باش تتستثمر إيال ما هي الناس تشجعات هي تخلق استثمارات باش 
نخلقو واحد التوازن ما يمكن جهة تكون فيها 17 و18 و%19 ديال 
البطالة وجهات أخرى فيها نسب متدنية، والحكومة ال تتدخل في خلق 
موازن وتوازن داخل الجهات، ما يمكنش تبقى جهة تعاني من البطالة 
بواحد الشكل مرتفع وجهات أخرى والحكومة ما دير حتى مجهود، اليوم 
الحكومة مطالبة باش تدخل بخلق استثمارات بخلق أمور اللي ممكن 
أنها تستقطب االستثمار من أجل خلق فرص الشغل باش ما يكونش مثال 
جهة الشرق اليوم، مطالبة الحكومة باش تتدخل باش تعطينا واحد 
الدفعة باش تجيبو املستثمرين باش ينقصوا من البطالة، ما يمكنش 
نبقو ننتظرو حتى لسنوات باش عاد يجي هداك املشروع الكبير ديال 
امليناء باش هو اللي غادي يخلق فرص شغل، ومن هنا لداك املشروع 
خص الحكومة تحّفز الناس باش يمشيوا يخلقوا استثمارات، وإيال ما 
كانوش الناس محفزة هي تقوم بهاد الدور بخلق استثمارات عمومية، 
صاحب الجاللة، هللا ينصرو، دار كل املجهودات باش تكون عندنا بنية 

تحتية كبيرة، اآلن فقط يجب..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية، األغلبية، 
تفضل السيد النائب، تفضل.

ملنيئباملسيداعبداملوى ىاخ0بوش:

الوظيفة  ديال  املباريات  في  حتى  الجهوي  البعد  الوزير،  السيد 
العمومية ينبغي اعتماده، الكونكورات يبقاوا يدوزوا على صعيد الجهات 

ما�ضي على الصعيد املركزي فقط.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، تفضل السيد النائب، الفريق الحركي.

ملنيئباملسيداعبداملحكيمامجحادي:

السيد الوزير، يجب أن نتجاوز البعد الجهوي في التشغيل إلى البعد 
اإلقليمي لتجاوز مركزية التشغيل داخل نفس الجهة السيد الوزير.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ جواب السيد الوزير، 
تفضل.

ملسيدامحاداأمك0مز،ا زي0املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

آنذاك  واملحليات  لألقاليم  ونهبطو  الجهات  مع  تنساليو  خلينا 

والجماعات وغيرها، ال، ال، السيد النائب الحكومة ما جالساش كتسنى، 

ال، دارت مجموعة ديال اإلجراءات في كل جهة خالص، ولكن الدراسة 

التشخيصية اللي درنا، درناها باش نشوفو ألن ما كاين جهة اللي تشغل، 

وبالتالي  التشغيل،  نوع معين من  فيها  نوع، كل جهة  فيها  كاين جهة 

الدراسة التشخيصية وجهاتنا للمجاالت اللي غنزيدو نستثمر فيها أكثر، 

باش ألن مثال في جهة معينة فيها الفالحة ما غاديش إيال بغينا ننتجو 

فرص ديال الشغل نمشيو ندّعمو أكثر الفالحة باش نتجو أكثر فرص 

إلى غير ذلك، هاد الدراسة التشخيصية فعال كشفت لنا مجموعة ديال 

اإلمكانيات ديال التشغيل داخل الجهات وهي اللي املوضوع برنامج اللي 

غتكون موضوع، إن شاء هللا، عما قريب راه مشتغلين بعض الجهات راه 

االتفاقيات ديالها موجودة قريب، إن شاء هللا، غتوقع، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  قطاع  إلى 

للسيدات  االقتصادية  الدبلوماسية  عن  واحد  سؤال  في  بالخارج 

والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد 

النائب.

ملنيئباملسيداعيليامل0زمة:

السيدة الوزيرة املحترمة، أضحت الدبلوماسية االقتصادية محورا 
لذا  ودوليا،  إقليميا  الوطنية  االقتصادية  البنيات  لتعزيز  استراتيجيا 
نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة، ما هي معالم هذه االستراتيجية وما 
هي املحفزات املرصودة لهذا االختيار من أجل إنجاح هذه االستراتيجية؟ 

وشكرا.
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ملسيدارئيساملجلسة:

جواب السيدة الوزيرة، تفضل.

ملشؤ نا لددا زي0ا مملنتدبةا ملوزي0ةا ملومفي،ا نزهةا ملسيدةا
ملخيرليةا ملتعي نامإلف0يقيا مملغيربةامملقياينابيلخيرج،امملكلفةا

بيملغيربةامملقياينابيلخيرج:

شكرا السيد النائب املحترم، بالفعل اليوم أصبحت الدبلوماسية 
اإلقتصادية كتحتل الحيز األسا�ضي فيما يتعلق في العملية السياسة 
الخارجية لبالدنا، ومن هاد املنطلق هناك تقدم كبير وجهد مقدر فيما 
الواقع  مع  الرسمية  املغربية  الدبلوماسية  اشتغال  بتكييف  يتعلق 
كتعتمد  رئيسية  عمل  خطة  وفق  وذلك  الدولية  للعالقات  الجديد 
أوال على التشاور، التنسيق، اإللتقائية مع كل القطاعات الحكومية، 
وكذلك الفاعلين اإلقتصاديين والفاعلين األساسيين في هاد العملية من 
أجل أوال حماية املصالح االقتصادية للبلد املغرب، وكذلك من أجل 

تعزيز جاذبية االقتصاد الوطني؛

على املستوى العام أوال في هاد اإلطار كتقوم الوزارة على املستوى 
بإبراز اإلصالحات  الدبلوماسية  البعثات  املركزي وأيضا على مستوى 
واملؤهالت االقتصادية لبالدنا ما يتعلق باملنظومة القانونية املحفزة 
الحمد  الكبرى،  اإلصالحات  األعمال،  بمناخ  يتعلق  فيما  لالستثمار؛ 
هلل، اليقظة جاللة امللك، حفظه هللا؛ باإلضافة إلى ذلك هناك كتقود 
الوزارة على املستوى املركزي، وأيضا على مستوى البعثات الدبلوماسية 
مجموعة من اإلجراءات أذكر منها تعزيز حضور املغرب ضمن محيطه 
االقتصادي والدولي والرفع من مستوى التنافسية عبر تقوية شبكة 
الشركاء وتنويع عالقته التجارية واالستثمارية، ثم أيضا واحد العمل 
املقدر كبير ديال متابعة تنفيذ االتفاقيات ديال التبادل الحر املوقعة 
عليها والسهر أيضا على حماية املصالح االقتصادية من خالل املواكبة 
والتطبيق السليم للقانون، باإلضافة إلى أيضا اإلصرار خالل املفاوضات 
مع الشركاء األجانب من على التعامل مع املنتجات املغربية على قدم 
املغربي،  اإلنتاج  منها  جاي  اللي  املنطقة  على  النظر  بغض  املساواة 
واستخراجه وصد جميع املحاوالت الرامية إلقصاء الصادرات املغربية 

الوطنية..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحاداعبداملحق:

شكرا السيدة الوزيرة، احنا كنثمنوا ما تقوم به الحكومة لتفعيل 
الدبلوماسية االقتصادية، ونريد كذلك للعالم السيدة الوزيرة تغير 
وأصبحت املصلحة طاغية على العالقات الدولية، إلى حد أن حروبا تشن 
هنا وهناك ألسباب متعددة والهدف واحد هي املصلحة االقتصادية بل 

الغزو االقتصادي، وتحت أسباب متعددة وفي عدة حاالت تحت يافطة 
حقوق اإلنسان والدفاع عن الشعوب نفسها، وقد صدق تشرشل حين 
قال ليست هناك عداوة دائمة أو صداقة دائمة بل هناك مصالح، 
وفي هاد اإلطار، جاللة امللك، في خطابه في 2013 تطرق ألسباب هاذ 
املوضوع وحث السفراء على أن يكونوا أن يهتموا باملسألة االقتصادية، 
املكوكية  الزيارات  هاد  اإلجتماعي خالل  يعقل  االقتصادي  أن  وثبت 
املحملة باإلتفاقيات اللي دارها جاللة امللك، خالل زيارته إلفريقيا. لذا 
وجب السيدة الوزيرة أن نعيد النظر في Profil ديال السفراء، املسألة 
اإلقتصادية ما�ضي غادي مسألة غادي بكيفية غادي نعرفوا وإنما خص 
يكون واحد يعني عندوا معرفة باإلقتصاد، ثانيا إدخال اللغة لغة البلد 
واللغة اإلنجليزية إلن اللغة الفرنسية أصبحت ما�ضي لغة اإلستثمار 

وخلق آلية..

ملسيدارئيساملجلسة:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
جواب السيدة الوزيرة فيما تبقى ما بقاش الوقت، شكرا على حسن 
جميع  طرح  استوفينا  قد  نكون  وبهذا  الجلسة.  هذه  في  مساهمتكم 
األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا، ونمر إلى املادة 152 في إقرار فاتح 
السنة األمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها. سيتحدث في هاد املوضوع 
األصالة  فريق  عن  األول  للمتحدث  الكلمة  واملجموعة،  فرق  ثالث 

واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاعيئشةاف0ح:

السيد الوزير، إن دستور2011 ارتقى باألمازيغية إلى لغة رسمية 
إلى جانب اللغة العربية، وفي هذا املجلس املوقر صادقنا جميعا على 
الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق  التنظيمي  القانون 
لألمازيغية وكيفية إدماجها في مجاالت الحياة العامة، ورغم العديد من 
املالحظات التي أثرناها والتي لم تؤخذ بعين اإلعتبار آنذاك، ولم نتمسك 
إلى حيز الوجود، لكن املالحظ  بها إسهاما منا في إخراج هذا املولود 
اليوم السيد الوزير، هو أن هناك تأخرا كبيرا في إعمال هذا القانون 
في جميع مناحي الحياة العامة، بدءا بالتعليم واإلدارات العمومية إلى 
غير ذلك من املؤسسات الرسمية، لذلك يتعين على الحكومة اإلسراع 
بتوفير جميع الوسائل واإلمكانيات املادية الالزمة ألجرأة تفعيل الطابع 
الرسمي لألمازيغية، ومن أجل ترسيخ الهوية واإلنتماء إلى مرحلة تدبير 
التنوع الثقافي ألمتنا املغربية وترتيب األمازيغية كأولوية من أولويات 
مشروع املجتمع الديمقراطي التنموي، نعتقد أنه حان الوقت إلعالن 
13 من يناير من كل سنة يوم عطلة وطنية مؤدى عنها، ليس احتفاءا 
باألمازيغية كمكون من مكونات الهوية املغربية وإنما ترسيخا للشعور 
اليوم  ملزمة  فالحكومة  لألمة،  املشترك  باإلنتماء  والجماعي  الفردي 
اللغة  أن  يبدوا  باتخاذ موقف واضح وصريح من هذا اإلعالن، ألنه 
األمازيغية كلغة رسمية غير مدرجة لحد اآلن ضمن اهتمامات حكومتكم 
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املتشعبة والعيوب واالختالالت  انتظار معالجة املشاكل  املوقرة، وفي 
التي تضمنها القانون املذكور أعاله، فإن الشعب املغربي بشكل عام 
والفاعلين في الحركة األمازيغية الثقافية على وجه الخصوص ينتظرون 
بشغف تفضل الحكومة بإعالن 13 يناير من كل سنة يوم عطلة وطنية 

مؤدى عنها، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم، الكلمة للمتحدث الثاني عن املجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداسعيداإىبعلي:

ملسيدامل0ئيس،

ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومب،

إلى  يهدف  الداخلي  النظام  من   152 املادة  إطار  في  اليوم  كالمنا 
تسليط الضوء على قضية وطنية تهم املغاربة وتتعلق بمطلب شعبي 
بإقرار السنة األمازيغية عيدا وطنيا ببالدنا، فالدستور الذي هو أسمى 
تعبير عن إرادة األمة حظي بإجماع املغاربة وكذلك القانون التنظيمي 
تجدد  وكذلك  لألمازيغية،  الرسمي  الطابع  مراحل  بتحديد  املتعلق 
مطلب إقرار رأس السنة األمازيغية مع مطلب شهر يناير كل سنة من 
مناسبة  الظروف  أن  املؤكد  بات من  ببالدنا،  الحية  القوى  مختلف 
الشروط مواتية إلقرار السنة األمازيغية عطلة رسمية وطنية كما هو 
الشأن بالنسبة للسنتين امليالدية والهجرية، وأصبح من الالزم بل من 
الواجب على الحكومة النهوض بكل مكونات الهوية والثقافة األمازيغية، 
ومنها األمازيغية خاصة ما يتعلق بالرموز الثقافي واألعياد وما يتصل 
الوزير في كل  بثقافة املجتمع املغربي وتقاليده، لكننا نتفاجأ السيد 
مرة بإصرار الحكومة بتعنتها ورفضها لتطبيق الدستور، وجعل مطلب 
ترسيم السنة األمازيغية عالقا بدون مبرر، وهذا التعنت واإلصرار هو 
رسالة سلبية من الحكومة اتجاه الهوية األمازيغية واستخفافا بالثقافة 
األمازيغية وحمايتها، وال ندري األسباب الحقيقية التي تمنع الحكومة 
السيد الوزير، التي تمنع الحكومة من التفاعل مع هذا املطلب الشعبي 
رسالة  الشعبية،  املطالب  كل  وتتحدى  يجري  بما  معنية  غير  وكأنها 
األمازيغ السيد الوزير لحكومتكم هي أنها تحّملكم مسؤولية االعتراف 

برموزهم الثقافية وأعيادهم، وشكرا.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا، املتحدث الثالث عن فريق العدالة والتنمية.

ملنيئباملسيداأحاداصدقي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

سولن إيتسن ويسان خفوسكاس إجديد إن شاء هللا تعالى، أنتيني 
أنتمنى ربي سبحانه وتعالى  أ،توني أسكاس أماينو،  أسكاس أمباركي، 
أتيغ يان أسكاس الخير د الهنا د الربح خف األمة املغربية، أتيك يات 
املناسبة ستكون إن شاء هللا لحظة مهمة للوقوف على ما أنجز خالل 
السنة املاضية بخصوص املوضوع ديال الثقافة األمازيغية، ومن ذلك 
إقرار القانون التنظيمي اللي هو واحد املقت�ضى دستوري هام جدا اللي 
وقع فيه واحد العمل تشاركي شاركو فيه كل الفرق وكل الفعاليات وكل 
املكونات ديال الشعب املغربي، وجيد أن نبقي بهاذ الورش هذا اللي هو 
ورش وطني خارج كل التجاذبات وخارج كل ما يمكن أن يعيق التقدم 
ديالو، وهي أيضا لحظة مناسبة أن أؤكد على أهمية اإلجراءات التي 
اتخذت حتى من قبل إقرار هذا القانون، على مستوى التعليم ديال 
اللغة األمازيغية، على مستوى بداية االستعمال ديالها في واحد العدد 
ديال املجاالت بشكل أو بآخر، أو على مستوى اإلجراءات التي اتخذها 
السيد رئيس الحكومة بخصوص استعمال اإلدارة للغتين الرسميتين، 
في هذا اإلطار البد أيضا أن نشيد بكل الجهود ديال الفاعلين خصوصا 
املجتمع املدني للم�ضي في هذا اإلتجاه، الفترة الحالية ديال 6 أشهر بعد 
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية هي فترة لوضع مخططات مختلف 
تخرج  القطاعات  مختلف  أن  تعالى  هللا  شاء  إن  نتمنى  القطاعات، 
ن من امل�ضي بسرعة في هاذ اإلتجاه، وإقرار هاذ املكون 

ّ
بمخططات تمك

الرئي�ضي في الثقافة الوطنية، وهي مناسبة بطبيعة الحال أن نشيد بكل 
هاذ الجهود ونؤكد على أن وطننا وبالدنا إيال خدم الثقافة أو..

ملسيدارئيساملجلسة:

التجمع  فريق  عن  الرابع  للمتحدث  اآلن  الكلمة  لكم،  شكرا 
الدستوري، تفضل السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداهللااغيزي:

شك0ماملسيدامل0ئيس،

السيد الوزير، وأنا أتناول الكلمة أفترض أن السيد وزير الدولة 
حقوق اإلنسان املكلف بالعالقات مع البرملان هو من سيتفاعل معها 
وهو سياق باش نبدا باملقاربة الحقوقية لهاد الذكرى هادي اللي تنطلبو 
بالترسيم ديالها في يوم عطلة، فيها السيد الوزير جانب حقوقي في إطار 
الحق في الذاكرة والحق في الهوية هذا مستوى أول، مستوى ثاني الدستور 
ديال اململكة ديال 2011 تكلم على مقتضيات ديالو على املأسسة ديال 
التعدد وديال التنوع الثقافي، كذلك تكلم في املثن ديالو على الصيانة 
ديال تالحم مقومات الهوية الوطنية املوحدة، تكلم الدستور كذلك 
على توطيد أسس التماسك االجتماعي وترسيخ قيم العيش املشترك، 
كاع هاد املقتضيات الدستورية كتخلينا اليوم ما فاهمينش عالش هاد 
العيد ما يترسمش؟ على مستوى املواثيق الدولية كذلك السيد وزير 
الدولة؟ اإلعالن ديال األمم املتحدة بخصوص حقوق الشعوب األصلية 
الثقافية بكل حرية  تيشير ملمارسة هاد الشعوب لتقاليدها وعاداتها 
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القانون  ديال  الدخول  كاين كذلك  ديالها،  واالعتبار  ديالها  والتقدير 
التنظيمي حيز التنفيذ هادي سنتين منين طرحنا هاد اإلحاطة كان وزير 
الوظيفة العمومية جاوبنا بأننا كنتاظرو املوافقة والتبني ديال القانون 
التنظيمي، اليوم ما بقاش هاد العذر، كذلك كاين واحد العدد ديال 
االعتبارات عندو داللة رمزية سواء عند الناطقين وعند غير الناطقين، 
به،  اململكة تحتفل  في  التعبيرات والتقاليد عندنا  العدد ديال  واحد 

كذلك كرمز لتشبث اإلنسان املغربي باألرض..

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لكم السيد النائب، الكلمة للحكومة في شخص السيد وزير 
الدولة، تفضلوا.

بحقوقا مملكلفا ملد لةا مل0ميد،ا زي0ا مملصطفىا ملسيدا
مالنسينا ملعالقيتامعاملبرملين:

سيدا علىا مل0حيم،ا ملصالةا ملسالما مل0حانا هللاا بسما
ممل0سلينا علىاآلها صحبهاألاعين.

ملسيدامل0ئيسامملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

والسادة  السيدات  أن أشكر  الكلمات  اإلجابة عن هذه  أود قبل 
النواب على طرح هذا املوضوع الهام، في إطار املادة 152 من النظام 

الداخلي ملجلس النواب مؤكدا ما يلي:

أوال- ال يخفى على حضرتكم أن املغرب قطع أشواطا مهمة في مجال 
النهوض بالثقافة األمازيغية وحمايتها، في هذا الصدد فإن جاللة امللك، 
محمد السادس، حفظه هللا، في خطاب أجدير يوم 17 أكتوبر 2001، 
قال ما يلي »إن األمازيغية مكون أسا�ضي للثقافة الوطنية وثرات ثقافي 
زاخر، شاهد على حضورها في كل معالم التاريخ والحضارة املغربية، 
املجتمعي  مشروعنا  إنجاز  في  خاصة  عناية  بها  النهوض  نولي  فإننا 
الديمقراطي الحداثي، القائم على تأكيد االعتبار للشخصية الوطنية 
ذات  في  جاللته،  وأضاف  والحضارية«؛  والثقافية  اللغوية  ورموزها 
الخطاب على أن النهوض باألمازيغية مسؤولية وطنية، ألن ال يمكن ألي 
ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية«، انتهى املنطوق امللكي السامي.

وفي هذا السياق، نستحضر املرجعية الدستورية حيث أكد الدستور 
على أن اللغة األمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وربط ذلك 
بإصدار قانون تنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية 
وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة العامة ذات 
األولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها بصفتها لغة 

رسمية كما ورد ذلك في الفصل 5 من الدستور.

لت مناسبة إصدار القانون التنظيمي رقم 26.12 محطة 
ّ
وقد شك

وطنية للتوافق حول رؤية جماعية موحدة بشأن هاذ املوضوع، بالنظر 

ملا شكله من ضمانة أساسية لترسيخ املكتسبات واملنجزات الوطنية في 
مجال النهوض بالثقافة واللغة األمازيغية املشتركة لكل املغاربة، وبفعل 
امللكية  للتوجيهات  واستحضارا  بالدنا  قبل  من  املبذول  الجهد  هاذ 
السامية، فقد تم على سبيل املثال في مجال التعليم تكوين أكثر من 
15 ألف أستاذ وأستاذة من الناطقين باللغة األمازيغية، وإعداد وإنتاج 
بالتعليم األسا�ضي بتعاون مع  إلى املستويات الست  الكتب املدرسية 
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، عالوة على إنتاج العديد من الحوامل 
البيداغوجية واملعاجم من طرف خبراء املعهد وتنظيم دورات تكوينية 
للمشتغلين في قطاع التربية الوطنية، فضال عن إجراءات أخرى ال يتسم 

الوعاء الزمني لذكرها.

حققتها  التي  املهمة  املكاسب  فإن  الجميع،  على  يخفى  ال  وكما 
األمازيغية في مجال اإلعالم حتى قبل إطالق القناة األمازيغية التابعة 
للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، حيث أدرجت من قبل في نشرات 
إخبارية وبرامج أمازيغية في قنوات القطب العمومي، إضافة إلى اإلذاعة 
من  وغيرها  والتلفزيون  لإلذاعة  الوطنية  للشركة  التابعة  األمازيغية 
املكتسبات، والتي تعتبر إنجازات هامة والفتة ومهمة في زمن قيا�ضي، 
ينبغي أن نستحضر أننا إزاء معطى في تحول وتراكم ال أقول سنوي بل 
أقول شهري بل أقول يومي، كما أن الحكومة في إطار مواصلة تنزيل 
مقتضيات القانون التنظيمي للغة األمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي في 
جميع مناحي الحياة العامة، بصدد بذل املجهودات الضرورية لتثمين 
مظاهر االحتفال بها، واعتبارها موروثا مشتركا لكافة املغاربة وهو ما 
يتوافق مع منطوق املادة 19 من القانون التنظيمي رقم 26.16 التي 
تنص على ما يلي: تعمل الدولة على تثمين املوروث الحضاري والثقافي 
األمازيغي باعتباره رأسمال غير مادي مشترك بين املغاربة وفق مقاربة 

تراعي الخصوصيات واألعراف والتقاليد املحلية.

في هذا السياق، أفيد حضراتكم أن السيد رئيس الحكومة دخل في 
مداوالت مع القطاعات الحكومية املعنية، من أجل إنجاز مخططات 
قطاعية ترنو إلى تفعيل القانون التنظيمي املتعلق باألمازيغية، وبالطبع 
الفعاليات  ستنظم في هذا الصدد مناظرة جامعة لكي يشارك كافة 
موضوع  بأن  أخيرا  القول  يمكن  لذلك  واملهتمة،  واملعنية  الجمعوية 
بكافة مكوناتها،  الدولة  بالسنة األمازيغية هو محل اهتمام  االحتفاء 
أؤكد لحضراتكم أنه سيتم اتخاذ القرار الالزم في سياق هذه التطورات 
اإليجابية التي يعرفها وضع األمازيغية وتفعيل إضفاء الطابع الرسمي 
عليها، وبالطبع أنتم تفهمون ما ينبغي فهمه، فهاد املوضوع ينبغي أن 
يتولى اإلعالن عنه من بيده أمر اإلعالن عن القضايا األساسية واملهمة 

بشكل أسا�ضي في البالد.

النواب  السادة  أحد  أن  راعني  لحضارتكم  أستمع  وأنا  وبالطبع 
املتحدثين وهو يدافع بحماس مشكور عن األمازيغية يحمل شاال مكتوبا 
بحروف التينية، فكما ينبغي أن ننهض باألمازيغية دفاعا عنها ينبغي 
أيضا أن نجنبها بعض املظاهر الداخل عليها، أن الحروف الالتينية ال 
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عالقة لها باألمازيغية، فلنعتمد إذا يعني حرف تفيناغ أو في انتظار ذلك 

فلنعتمد الحرف العربي الذي يعتبر يعني.. في اللغة الرسمية.

هاد  أشكر حضارتكم على طرح  وأنا  الرسالة واضحة  أن  أعتقد 

تتفاعلوا  أن  وينبغي  معكم  تفاعلنا  حكومة  أننا  وأعتقد  املوضوع، 

معنا باتفاق على أن.. ستبقى في اإلطار املتفق عليه، وليس في أي إطار 

آخر، شكرا السيد الرئيس املحترم، شكرا للسيدات والسادة النواب 

املحترمين.

ملسيدارئيساملجلسة:

شكرا لسيد وزير الدولة على حسن تفاعلكم، شكرا للجميع على 

حسن التعاون، رفعتاملجلسة.
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