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)دورة أكتوبر 2020(

محضر الجلسة السابعة والستين بعد املائتين ليوم اإلثنين 20 جمادى األولى 
14427770ه )4 يناير 2021م(......................................................................... 

لد 0امجعاي0: مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة بالقطاعات التالية:
- التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي؛

- الشغل واإلدماج املنهي؛
- العدل؛

- األوقاف والشؤون اإلسالمية؛

- الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة 

املقيمين بالخارج، املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج؛

- الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج؛

محضر الجلسة الثامنة والستين بعد املائتين ليوم اإلثنين 20 جمادى األولى 

14427802ه )4 يناير 2021م(......................................................................... 

لد 0امجعاي0: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:
القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   57.20 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .-

التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام 

الفصلين 49 و92 من الدستور؛

مشروع قانون رقم 69.20 يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم  .-

)30 شتنبر2020م( بسن   1442 12 من صفر  في  الصادر   2.20.690

أداؤها السترجاع  الواجب  املالية  بالغرامات  تتعلق  إستثنائية  أحكام 

إمكانية إصدار الشيكات.
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محض4املجلسةاملسيبعةا ملستينابعداممليئتين

ملتيريخ: اإلثنين 20 جمادى األولى 1442ه )4 يناير 2021م(.

مجلس  لرئيس  الثامنة  النائبة  املشفوع  حياة  السيدة  مل4ئيسة: 
النواب.

ملتوقيت: ساعتان وثالثة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة 
زواال والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  مجعاي0:  لد 0ا
التالية:

- التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي؛

- الشغل واإلدماج املنهي؛

- العدل؛

- األوقاف والشؤون اإلسالمية؛

- الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
واملغاربة املقيمين بالخارج، املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج؛

- الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج؛

ملسيدةاحييةامملشفوعارئيسةاملجلسة:

أش4فا علىا مل4حيم،ا ملصالةا ملسالما مل4حانا هللاا بسما
ممل4سلين.

افتتحت الجلسة،

ملسيدمتا ملسيىةاملوزرمءامملحترمون،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول أعمال اليوم 28 سؤاال شفهيا موزعا على 
العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  التالية:  القطاعات 
األوقاف والشؤون  العدل؛  املنهي؛  الشغل واإلدماج  العلمي؛  والبحث 
املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  اإلسالمية؛ 

بالخارج.

قبل ذلك أعطي الكلمة للسيد أمين الجلسة لتقديم آخر ما ورد على 
الرئاسة من مراسالت فليتفضل مشكورا.

ملسيداملسيلكابولوناأمينامملجلس:

توصلت رئاسة مجلس النواب ب: 157 سؤال شفوي، 116 سؤال 
كتابي، 252 جوابا عن األسئلة الكتابية، تم سحب 4 أسئلة كتابية، 

شكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الطلبات  يخص  فيما  اإلشارة  أود  املحترم،  األمين  السيد  شكرا 
 152 املادة  على  بناء  النواب،  والسادة  السيدات  لدن  من  املقدمة 
بعض  استغالل  عن  التالي  الطلب  برمج  فقد  الداخلي،  النظام  من 
املصحات الخاصة ملر�ضى جائحة كورونا عن املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية. كما أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين، أن املجلس 
سيعقد جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشروعي 

قانونين جاهزين وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية.

حض4متاملسيدمتا ملسيىة،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
العلمي. السؤال األول متعلق باستمرار اإلضرابات األساتذة املتعاقدين 
النواب  والسادة  للسيدات  الحالي،  الدرا�ضي  املوسم  على  وتداعياتها 
املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال لطرح سؤاله مشكورا.

ملنيئباملسيداملكبيراقيىة:

ملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات التي ستتخذونها من أجل 
على مستوى  كثيرا  يعانون  الذين  املتعاقدين  األساتذة  إشكالية  حل 

مختلف جهات البالد، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للسيد الوزير.

ملوطنيةا ملتكوينا ملتربيةا أمزمزي،ا زي4ا سعيدا ملسيدا
مملنهيا ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي،املنيطقامل4سايابيسما

ملحكومة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسةامملحترمة،

السؤال ألن غتعطيني  املحترم، أشكركم على هاد  النائب  السيد 
واحد املناسبة سانحة باش نعبر كوزارة لهاد أطر األكاديميات الشكر 
واإلمتنان على ما يقومون به على مستوى األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين. هاد األساتذة هما جزء ال يتجزأ من املنظومة التربوية، وبغيت 
انتهى   2019 13 مارس  في  أن  املعطى أسا�ضي  لواحد  نقولكم ونذكر 
نظام التعاقد وأسسنا لواحد التوظيف جهوي وكان املناسبة إلعتماد 
واملصادقة على النظام األسا�ضي الجهوي في 13 مارس 2019، تاريخ آخر 
له رمزية كبيرة هو 10 ماي 2019 اللي كنا نهجنا واحد اإلتفاقية، واحد 
العمل مشترك مع األطراف املعنية باش يبقى الحوار مفتوح ونسويو 
هاد الوضعية ديال هاد األساتذة. نذكر بأن من هاد النظام األسا�ضي 
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منحنا واحد املطابقة واملماثلة مع املوظفين ديال وزارة التربية الوطنية، 
واليوم الحمد هلل بقاو 2 ديال النقط اللي في النقاش؛ النقطة األولى 
اللي كتعلق بالحركة الوطنية، واليوم في إطار استقاللية األكاديميات 
طلبنا من السادة مديرين األكاديميات باش يديرو لنا واحد املسطرة 
ديال التبادل بين األكاديميات في حالة كانت بعض الوضعيات اللي فيها 

إستثنائية، بالنسبة للمعاش أيضا احنا مع..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب  لجنابكم،  املخصص  الوقت  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداملكبيراقيىة:

هو فعال السيد الوزير يمكن القول إنه انتهى العمل بنظام التعاقد، 
ولكن لألسف هاد األساتذة ال زالوا في اإلضرابات مستمرة بمختلف 
كفريق  نحن  األساتذة.  كباقي  بحقوقهم  ومطالبين  البالد  مناطق 
استقاللي للوحدة والتعادلية، كنا دائما ضد نظام التقاعد، التعاقد 
عفوا كنا دائما ضد نظام التقاعد التعاقد فعال، واإلشكال هو أن هاد 
الفئة تطالب بطبيعة الحال بنقطتين أساسيتين هي: أوال املسألة ديال 
التقاعد ألن هاد الفئة ال زالت تشتكي من هاد املشكل بحدة؛ ثم النقطة 
الثانية هي الحركة اإلنتقالية، ولهذا ال يمكن الحديث عن تعليم يعني في 
مستوى الئق ألبناء املغرب دون العناية بهذه الفئة التي تعاني هي كذلك، 
وال زالت مستمرة في اإلحتجاج من أجل وضعها في مستوى القانون 

األسا�ضي..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت املخصص لكم، هل من 
تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدارشيداملقبيل:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

بمكناس   ENSAM لطلبة  مستمر  إضراب  هناك  الوزير،  السيد 
Novembre املا�ضي على إثر صدور مرسوم  والبيضاء منذ منتصف 
الوزارة  نرجو من  بأثر رجعي.  وتطبيقه  الجامعية  باملؤسسات  متعلق 
الحرص أو السعي لحلحلة هاد املشكل بغض النظر عن طبيعة مطالب 
الطلبة، فالحوار كفيل بالخروج من هذه الوضعية الكارثية التي تؤرق 
الطلبة واآلباء واألساتذة وال شك أيضا اإلدارة والوزارة، شكرا السيد 

الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الوقت  انتهى  أنه  بما  ننتقل  املحترم، طيب  النائب  السيد  شكرا 
ديالكم السيد الوزير ننتقل إلى السؤال الثاني، تفضلوا، ال، ما بقاش 

عند السيد الوزير ما بقاش عندو الوقت، تفضلوا.

ملوطنيةا ملتكوينا ملتربيةا أمزمزي،ا زي4ا سعيدا ملسيدا
مملنهيا ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي،املنيطقامل4سايابيسما

ملحكومة:

شك4ماملسيدامل4ئيسة،

قلت باش نتمم الجواب ديالي بأن بالنسبة للمعاش، احنايا كنشتغلو 
يكون  غادي  املقبلة  القليلة  األيام  في  شاء هللا  وإن  املالية  وزارة  مع 
 l›ENSAM عندنا   l›ENSAM بالنسبة  الوضعية،  هاد  ديال  التسوية 
ديال مكناس وديال الدار البيضاء، احدثنا ENSAM إضافية في الرباط 
اللي كانت l›ENSET، هاد l›ENSET اللي كتوفر اليوم على نظام الهندسة 
 l›ENSAM على واحد التجهيزات اللي في واحد املستوى عالي وطلبنا من
يكون  باش  الدولية   l›ENSAM ديال  للشبكة  هي  حتى  تخضع  باش 
عندها جميع املواصفات ديال l›ENSAM هاد ال�ضي باش ما نبخسوش 

.l›ENSAM بالشهادة ديال

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم. عن السؤال الثاني عن خريطة 
النواب  والسادة  للسيدات  املنهي  التكوين  لتطوير  الجديدة  الطريق 

املحترمين من الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداملسياو:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ملسيىةاملوزرمء،

إخومنياأخومتياملحضوراملك4يم،

السيد الوزير، نسائلكم عن ما هي الرؤية الجديدة حول املنظومة 
الجديدة في إطار التكوين املنهي؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير.

ملوطنيةا ملتكوينا ملتربيةا أمزمزي،ا زي4ا سعيدا ملسيدا
مملنهيا ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي،املنيطقامل4سايابيسما

ملحكومة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

تنفيذ  هادي  جديدة  رؤية  ما�ضي  هادي  املحترم،  النائب  السيد 
خريطة الطريق ديال التكوين املنهي اللي تم التقديم ديالها أمام أنظار 
صاحب الجاللة، نصره هللا، في أبريل 2019، واللي فيها واحد ل 5 ديال 

املحاور:
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املحور األول: هو إعادة هيكلة وترميم التكوين املنهي القائم بتجهيزات 
بإعادة تأهيل املؤسسات؛

ثانيا: هو خلق هاد النموذج ديال مدن املهن والكفاءات؛

ثالثا: هو الجانب البيداغوجي العتماد بيداغوجية جديدة مبتكرة 
تتما�ضى مع متطلبات سوق الشغل؛

رابعا: هو إعادة التأهيل هادوك الشباب في القطاع الغير املهيكل 
باش يمرو للقطاع املهيكل؛

التكوين  يكون مسار  باش  والناجع  املبكر  التوجيه  والخامس: هو 
املنهي واحد املسار جذاب.

اليوم احنايا، الحمد هلل، بصدد التنزيل ديال هاد املشاريع، مدن 
مهن الكفاءات اعطينا االنطالقة ديالهم، إن شاء هللا في الدخول املقبل 
املهن  ديال مدن  واحد جوج  األقل  على  ديال  التدشين  يكون  غادي 
والكفاءات ديال الدراركة وديال الناظور إن شاء هللا، موازاة مع هذا 
كاين واحد العدد ديال األوراش ديال مؤسسات إضافية اللي تم االلتزام 
بها أمام أنظار صاحب الجاللة، اللي مع مؤسسة محمد الخامس وأيضا 
اللي مع برنامج تحدي األلفية اللي واحد 16 ديال مؤسسات بواحد تدبير 

مفوض جديد.

اليوم كاين واحد العدد ديال األقاليم اللي كيطالبو أيضا بإحداث 
مؤسسات إضافية، هاد ال�ضي ما كيمنعش إن شاء هللا في إطار الشراكة 
الترابية باش تكون واحد املساهمة من كال الطرفين  بين الجماعات 

ونحدثو واحد..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب ديالكم السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداملسياو:

في  ما عرفنا عنكم  بإيجابية، وهذا  الوزير، سجلنا  السيد  شكرا 
بها صاحب  اللي جاء  الرؤية  تحملكم هذه املسؤولية، نسائلكم عن 
الجاللة هللا ينصرو ويعزو، حول املدن املهن والكفاءات، بغينا املنطقة 
اللي هي عندها البعد الجغرافي، السيد الوزير، حتى هي نقربو لها هاد 
املرفق من أجل تقريب الخدمات لهؤالء اللي عندهم رغبة في التكوين 
الناس  غير  له  كيمشيو  املنهي  التكوين  السابق  في  كنعرفو  كنا  املنهي. 
اللي كيوجهوهم ناقيصن شوية ديال..، ولكن اليوم كنشكروكم على 
االهتمام، نظرا البالد ديالنا عرفات واحد التطور، مثال إقليم العرائش، 
إقليم وزان، قنيطرة، اللي كيعرف واحد القرب جغرافي فيما بينهما 
بغيناكم يكون واحد الوحدة اللي يمكن يتعلمو فيها هاد املهن كما جاء 
في الكلمة ديالكم ألن هاد املرفق في التكوين املنهي، السيد الوزير، اللي 
عرفنا كلية في العرائش، كلية تاع االختصاصات في القصر الكبير، كلية 
في وزان، املنطقة الصناعية في القصر الكبير إلى غير ذلك، بغيناكم 

باملواكبة مع هاد املشروع اللي يمكّنا يقرب لنا هاد الخدمات كما قلنا، 
ألن املنطقة ديال القصر الكبير والعرائش جات قريبة لقنيطرة ومن وزان 
بعيدة على جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ولهذا باش كنأكدو على هاد 
املرفق خاصو يكون فهاد املنطقة هادي ألننا، السيد الوزير، كنطمح 
أن يكون عندنا هاد املرفق ألنه اآلن البالد ديالنا م�ضى فواحد اإلتجاه 
ديال التصنيع، كما سمعنا الكلمة ديال السيد وزير التجارة والصناعة 
بالد ديالنا كتصنع الطيار وكتصنع السيارات بواحد الشكل كبير وواحد 

العدد ديال األشياء إذن خاص املواكبة ديال..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تعقيب  من  هل  تعقيبكم  على  لكم  شكرا  النائب،  السيد  شكرا 
إضافي؟ إذن ال تعقيب. ننتقل إلى السؤال الثالث عن التربية الدامجة 
في النظام التربوي لفائدة األطفال في وضعية إعاقة للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا، تفضلوا السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاخد جةاملزييني:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

للبرنامج  نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن الخطوط العريضة 
إعاقة، وهل من خطة  في وضعية  لألطفال  الدامجة  للتربية  الوطني 

محكمة لتنزيله على أرض الواقع؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملوطنيةا ملتكوينا ملتربيةا أمزمزي،ا زي4ا سعيدا ملسيدا
مملنهيا ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي،املنيطقامل4سايابيسما

ملحكومة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسةامملحترمة،

السيدة النائبة املحترمة، كما تعلمون فإن ورش التربية الدامجة 
يونيو   26 املنظومة،  في  اللي عندهم واحد األولوية  هو من األوراش 
2019 اعطينا اإلنطالقة للبرنامج الوطني للتربية الدامجة، هاد البرنامج 
من شأنو هو الرفع من نسبة املتمدرسين اللي فهاد الوضعية هادي، 

واحدثنا واحد العدد ديال األمور:

أوال-تكوين األساتذة املستضيفين واملستقبلين لهاد التالميذ؛

ثانيا-واحد العدة تربوية خاصة بهاد التالميذ؛

ثالثا-هو تأهيل الفضاءات واليوم، الحمد هلل، مّرينا من قسم دامج 
إلى مدرسة دامجة وهذا هو الهدف، هو كيف يتم اإلدماج بالقسم 
التأهيل  ديال  األقسام  هادوك  وخلقنا  الدامجة  مدرسة  إلى  الدامج 

واإلدماج على مستوى املؤسسات التعليمية.
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بعض املعطيات اإلحصائية باش تكون عندكم واحد الفكرة، اليوم 
عدد املؤسسات التعليمية املصنفة دامجة تقريبا 3500 مؤسسة هي 
%31، البد خصنا نرفعو من الوتيرة وسنة بعد سنة كنفتحو أقسام 
جديدة ومؤسسات جديدة. عدد األطفال في وضعية إعاقة املتابعين 
دراستهم باملؤسسات الدامجة 25.700 طفل، وعدد األطفال في وضعية 
إعاقة اللي في أقسام عادية 92 ألف تلميذ، وعدد األساتذة املستفيدين 
من التكوينات تقريبا 4 آالف أستاذ، هاد ال�ضي كامل باش كما قلت 
نرفعو من نسبة هاد التالميذ ألن اليوم الطلب كثير أكثر تقريبا أكثر من 
100 ألف، اليوم عندنا 92 ألف فهاد املؤسسات في أقسام عادية، لهذا 
كنرفعو الوتيرة. باش يمكن لنا نزلوا بنجاعة هاد البرنامج الوطني البد 
من إشراك قطاعات وزارية أخرى وال سيما وزارة التضامن اللي كيقومو 
بواحد العمل جبار ألن عندهم واحد القانون اإلطار ديال اإلعاقة اللي 

فيها أيضا التمدرس ديال هاد التالميذ ووزارة الصحة أيضا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، التعقيب السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاخد جةاملزييني:

في  املغرب  انخراط  نثمن  جوابكم،  على  الوزير  السيد  نشكركم 
املجهود األممي الرامي إلى ضمان حقوق األشخاص في وضعية إعاقة، 
فعال السيد الوزير هاد البرنامج اللي هو ديال التربية الدامجة هو برنامج 
يعني طموح، برنامج يروم إلى تغيير مجتمعي كبير وبالتالي اإلنجاز ديالو إذا 
كان غادي يعتمد على رجال ونساء التعليم ذوي اإلختصاص العام فهنا 
كاين مشكل، أعتقد على أنه يقت�ضي بنا األمر إلى تنزيل هذا البرنامج، 
إلى تكوين فيما يسمى بمهن التربية الدامجة، ملا كنقول مهن التربية 
الدامجة كنقول خلق أسالك ومهن وإطار بسالليم باش يكون عندنا 
مربي في التربية الدامجة أستاذ في التربية الدامجة وكذلك مفتش في 
التربية الدامجة، ثم السيد الوزير املحترم ملي كنقولو اآلليات األساسية 
اللي بدات كتوضعها الوزارة منها تحويل يعني أقسام الدمج إلى غرف 
الدمج واللي كتستدعي يعني وكتفرض علينا باش يكون عندنا أخصائيين 
نفسانيين واجتماعيين وكذلك العدة كما ذكرتم، فبالتالي كنشوفوكم 
واش  وبالتالي  الجمعيات  على  كتراهنو  البرنامج  هاد  في  الوزير  السيد 
كتعتاقدو على أن الجمعيات قادرة على توفير واحد املجموعة ديال 
األشياء اللي أنا شفتها في اتفاقية الشراكة في إطار غياب يعني التمويل 
وغيرها،  التضامن  كوزارة  الوزارات  أو  ديالكم  الوزارة  ال  طرف  من 
وبالتالي غادي نتكلمو كذلك على األطفال ديال إعاقة الصمم وكذلك 
اإلعاقة البصرية، يعني أي مكانة لهم داخل هاد البرنامج، ثم واش كاين 
�ضي إجراءات من الوزارة؟ باش أنهم يكونوا عندهم مقاعد حتى هما 
داخل هاد الفئة خاصة يعني الصمم واإلعاقة البصرية صعيبة بزاف. 
بالتالي كنقولو السيد الوزير، على أنه كاين كذلك املشكل ديال إدخالهم 
في »مسار«، ثم مشكل املرافق ثم مشكل كذلك اإلشارات، كنقول على 

أنه وأعيد على أن هذا مشروع طموح بتنزيله ينبغي تظافر جهود كل 
الفاعلين من أجل تنزيله..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، شكرا لكم على تعقيبكم، هل من 
تعقيب إضافي؟ ال تعقيب إضافي. إذن ننتقل إلى السؤال الرابع، السؤال 
الرابع عن تعميم املنح الجامعية للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملومحدابوح4شة:

شك4ماملسيدامل4ئيسة،

شكرا السيد الوزير، لقد عرفت املنح الجامعية تطورا ملحوظا من 
حيث عدد املستفيدين الذين وصل برسم سنة 2018-2019 إلى 366 
ألف طالب ممنوح، وعلى مستوى قيمتها املالية عرفت زيادة كبيرة في سنة 
2019 ب1،8 ديال املليار الدرهم، وبالرغم السيد الوزير من املجهودات 
املبذولة هناك فئة كبيرة ال تستفيد من هذه املنحة. لذا نسائلكم السيد 
الوزير متى ستتخذ الحكومة ومعها وزارتكم قرارها اإلجتماعي بتعميم 

املنح الجامعية على سائر الطلبة؟ وشكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملوطنيةا ملتكوينا ملتربيةا أمزمزي،ا زي4ا سعيدا ملسيدا
مملنهيا ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي،املنيطقامل4سايابيسما

ملحكومة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ملسيداملنيئبامملحترم،

هنا البد من التذكير على املجهودات اللي كتقوم بها الوزارة باإلرتقاء 
بخدمات اإلجتماعية بالنسبة الطلبة، ما كاينش غير املنح، كاين إيواء، 
كاين إطعام وكاين التغطية الصحية اإلجبارية اللي اليوم تقريبا وصلنا 
لواحد 300 ألف ديال املستفيدين، بالنسبة ملنح السيد النائب ذكرتيو 
بالتمويل والرقم الهام اللي وصلنا لو ديال املنح 366 ألف 19/18 هاد 
السنة غنتجاوزو 400 ألف ممنوح، إعانة الدولة هي مليار و831 ألف 
درهم، ورغم ذلك الوزارة في إطار التحويالت الداخلية ديالها د امليزانية 
القطاعية وفرات واحد 231 مليون إضافية باش يمكنا نحترموا داك 
نسبة التغطية اللي كانت عندنا ديال واحد املعدل وطني د %75، واليوم 
يمكن لي نبشركم باش نقول لكم بأن 16 إقليم والو %100 و26 إقليم 
وصلوا ل %95 ، السنة املنصرمة كنا فقط في 16 إقليم وزدنا واحد 
10 داألقاليم اللي استافدوا اللي غيستافدوا %95، إن شاء هللا غادي 
في األيام القليلة نقولوا لكم اشنو هما األقاليم اللي كيعرفوا الهشاشة 
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واملناطق النائية والجبلية إلى آخره. أيضا 8 ديال األقاليم غيستافدوا 
%85 كانوا في %75 ومروا ل 85، هداك باش نبين بأن كاين مجهود كبير 
وخا في ظل هاد األزمة وهاد الجائحة وهاد اإلكراهات املالية اللي كاينة 
وفرنا واحد امليزانية إضافية باش يمكن هاد الطلبة وال سيما املنحدرين 

من املناطق القروية يستافدوا من املنح الجامعية، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداإسايعيلاشوك4ي:

شكرا السيد الوزير، وشكرا كذلك على الجهود التي تبذلونها من 
أجل تطوير هذا القطاع، دون شك أن املجهود كبير جدا ألجل الوصول 
إلى تعميم املنحة، هاد السؤال هذا يتكرر كل سنة مرة أو مرتين للحاجة 
إليه. السؤال للسيد الوزير يتعلق بمراجعة املعايير التي وضعتها الوزارة 
بعض هذه املعايير، املعيار األول الذي أرجو أن يراجع هو معيار السن، 
املنحة فيها بعض الطلبة عندهم 26 سنة ال يستفدون من املنحة، 30 
سنة ال يستفدون من املنحة، 36 سنة ال يستفيد من املنحة، بالنسبة 
خصوا  للدراسة  املتفرغ  الطالب  الدكتوراه  وعندو  واملاستر  لإلجازة 
يستافد من املنحة بغض النظر عن السن ديالوا، لذلك السيد الوزير 
رجاء تعموا املنحة بالنسبة لدكتوراه واملاستر وكذلك توسيع املنحة 
بالنسبة للمدن التي هي مراكز جامعية ألن هي كذلك تحتاج إلى نفقات 
الطلبة فيها ال يستفيدون من الحي الجامعي بشكل مهم، ال يستفيدون 
فهي مصاريف  الجامعة  عن  للبعد  باإلضافة  الجامعي،  اإلطعام  من 
أخرى  األشغال  بعض  ممارسة  إلى  وكتدفعهم  للطلبة  بالنسبة  كثيرة 
الرفع من  املرجوا  لذلك  في دارستهم،  وبالتالي ال يستمرون  إضافية، 
املنحة بالنسبة للمدن التي بها مراكز جامعية ألنها هي التي تعين الطلبة 
على مواصلة دراستهم، أنا أجد كثير من الطلبة كنعرفهوم جيدا يعملون 
في املقاهي، يعملون في يعني السناكات، يعملون في املكاتب من أجل 

تغطية املصاريف الباقية إليهم، لذلك أرجو، شكرا جزيال.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي؟ 
تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداهشيمامملهيل4ي:

اليوم ديال  لنا  اللي زفيتها  البشرى  الوزير على هاد  السيد  شكرا 
وصول %95 من مجموعة ديال األقاليم اللي كنتمنى ليها األكيد غيكون 
منهم إقليم شيشاوة ولكن في انتظار إخراج السجل اإلجتماعي املوحد 
السيد الوزير نتمناوا إعادة النظر في املعايير، ألن اليوم السيد الوزير 
كنقول ليك بأنه وقفنا في الدخل فهاد الحدود اللي عندنا اليوم 80% 
ف 14000 درهم يعني اللي باه كيشد 1200 درهم ما خداش املنحة، 

إيال زدتونا هاد %20 اللي غتزاد دروك ربما نوصلوا لواحد النسبة ولكن 
غادي يبقاوا لألسف والد املوظفين ما غاديش يستافدوا السيد الوزير 
األقاليم الفقيرة والقريبة من املدن الكبيرة خصها تعمم عليها املنحة، 
ألنه ما عندهاش مستقبل خصنا ضروري نعاونوا هاد الناس وشكرا 

السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير، تعقيب آحر 
تفضلوا.

ملنيئباملسيداعبداملحكيمامجحادي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد  منكم  نلتمس  السؤال  بموضوع  ارتباطا  الوزير  السيد 
الوزير إدراج إقليم العرائش ضمن األقاليم اللي خصها التغطية ديال 
املنحة بشكل كبير جدا ألنها كتنتمي ملناطق الهشاشة واملناطق النائية 
وخصوصا في الحصص اإلضافية اللي كتضاف لألقاليم السيد الوزير؛

والطالبات  الطلبة  من  مجموعة  الوزير  السيد  الثانية  النقطة 
محالفهومش الحظ باش يحصلوا على البكالوريا في الدورات العادية 
وملا استاطعوا يجيبوا البكالوريا في الدورات اإلستدراكية عن جدارة 
السيت  تقبلهاش  ما  املنح  ديال  الطلبات  أن  كيتفاجئوا  واستحقاق 
املوقع ديال الوزارة وبقاوا ضايعين فالحق ديالهم في هاد املنح، هاد 
لهم اإلشكال  للعماالت كيقولوا  للنيابات كيمشيوا  الطلبة كيمشيوا 
مركزي وإشكال وطني اللي خصكم صوتهم احنا كنقولوا لكم السيد 
الوزير ولنا كل ثقة بأنكم غتقوموا بحل هاد اإلشكال ألن املنحة هي 
الشرط األسا�ضي من شروط التحصيل العلمي خصوصا أن هاد الطلبة 
هذا حقهم وأنهم ينتمون ألسر معوزة وذات دخل محدود، ولكم جزيل 

الشكر السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملوى ىاخ4بوش:

نثمن  الدستوري  التجمع  فريق  في  نحن  املحترم،  الوزير  السيد 
الحيوي،  القطاع  هاد  رأس  على  يعني  على  ديالكم  بالعمل  ونشيد 
واد  كلميم  جهة  ساكنة  ديال  التحيات  وكنبلغك  كنهنئك  وباملناسبة 
نون التي تم إحداث فيها 4 ديال املؤسسات الجامعية دفعة واحدة 
في األقاليم األربعة، السيد الوزير في انتظار األفق ديال تعميم املنحة 
وهذا مطلب ما�ضي لكم للحكومة فالحقيقة ألن تعميم املنحة خصها 
تكون أوتوماتيكية للطلبة اللي يعني احنا كنعرفو املستويات اإلجتماعية 

املختلفة فالعالم القروي وحتى في الحواضر؛
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بالعودة إلى موضوع املعايير كاين 3 ديال املالحظات أساسية السيد 
الوزير األولى تعني السن الطلبة ديال الدكتوراه يعانون خاصة من بيئة 
يعني متواضعة أو هشة باش يترفع السن ديال اإلستفادة من املنحة، 
النقطة الثانية هي كما ذكر زميلي هي األجر ديال الوالد بالنسبة لألسر 
اللي عندها 2 و3 ديال الطلبة هذا إشكال كبير و بالنسبة أيضا للطبقة 
املتوسطة ال يزال الراتب عائق دون تمكين أبناءها من املنحة، النقطة 
امللفات  تأخروا  اللي  الطلبة  ديال  املوضوع  هي  الوزير  السيد  األخيرة 
ديالهم وماوصلوا للوزارة م�ضي املسؤولية ديالكم ديال العماالت ولكن 
نطلب فتح واحد األجل باش يوصلوا املنح ديال املنحة ديالهم، شكرا 

السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداحسناملحيرس:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، كنثمنو هاد املجهودات كلها اللي قمتو بها واللي قامت 
بها الحكومة وكنتمناو أنه هاد الهدف ديال تعميم املنحة أنه يوصل، 
إال أنه مازال مطروح إشكاالت العدالة املجالية ما بين الجهات نعطي 
النموذج ديال الجهة الشرقية، جهة درعة تافياللت، ونعطي املثال ديال 
جهة الدار البيضاء سطات اللي كنعرفها مزيان وخاصة إقليم سطات، 
من أصل 3734 تلميذ مستحق للمنحة ياله استافدو %64 رغم أنه 
إقليم سطات إقليم شاسع 41 جماعة قروية بقا أكثر من 1300 تلميذ 

بدون منحة، فأرجو تسوية هاد الوضعية، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ملوطنيةا ملتكوينا ملتربيةا أمزمزي،ا زي4ا سعيدا ملسيدا
مملنهيا ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي،املنيطقامل4سايابيسما

ملحكومة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السادة النواب، أتفهم كل هاد املداخالت ولكن اإلشكال راه إشكال 
كتعرفو  واليوم  هذا  الدولة  طرف  من  املرصودة  امليزانية  امليزانية، 
اإلكراهات اللي كتمر منها بالدنا، أنا بالنسبة ليا هادي واحد مسؤولية 
مشتركة وهاديك إعانة ديال الدولة ديال مليار و831 مليون درهم راه 
املرصودة  امليزانية  هاد  على  إضافة  لكم  كنقول  أنا  عليها،  صادقتيو 
اإلطعام  مخولة  كانت  اللي  امليزانية  ديك  واستثمرات  مشات  الوزارة 
ألن هاد السنة ما قدمناش اإلطعام للطلبة واستعملناها باش درناها 
في املنحة، ولكن إيال بغينا نمشيو للتعميم خصنا كاملين نتجندو باش 

هادي مسؤولية  وكنكررها،  كنقولها  يكون  للتعميم، وخاص  نمشيو 
ديال الحكومة وديال البرملان أيضا باش نمشيو للتعميم ألن التعميم 
عندو، عالش كنبداو كنهضرو على املعايير؟ كنهضرو على املعايير ألن 
كاين نقص نقص كبير بالنسبة لتسديد هاد الخصاص اللي وهاد الطلب 
املتزايد سنة بعد سنة، أكيد أن كل إقليم عندو الحق يوصل للتعميم 
%100 ولكن في ظل اإلكراهات املالية احنا كنعتمدو على املعايير ديال 
الهشاشة وديال الفقر وكنحولو نلقاو واحد التحكيم اللي كير�ضي جميع 

املواطنين، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

يتعلق  الخامس  السؤال  إلى  ننتقل  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
اململكة  جهات  بمختلف  األولي  للتعليم  العادي  الجغرافي  بالتوزيع 
املعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعبدامللطيفاملزعيم:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

ملسيدةامل4ئيسة،

ملسيداملوزي4،

أخومتياإخومنياملنيئبيتا ملنومب،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة لرفع تحدي التعميم 
السريع للتعليم األولي بمختلف جهات اململكة؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا للسيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملوطنيةا ملتكوينا ملتربيةا أمزمزي،ا زي4ا سعيدا ملسيدا
مملنهيا ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي،املنيطقامل4سايابيسما

ملحكومة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسةامملحترمة،

أسا�ضي  التاريخ  واحد  هنايا  نذكر  بغيت  املحترم،  النائب  السيد 
بالنسبة للتعليم األولي هو 18 يوليوز 2018 رسالة ملكية اللي عطات 
األسس وخارطة الطريق ديال التعليم األولي ذي جودة، التعميم ديالو 
وأيضا خطاب العرش ديال 29 يوليوز 2018 ومن بين اآلليات األساسية 
التعليم  وتعميم  تطوير  التمدرس هو  املدر�ضي ودعم  الهدر  للحد من 

األولي؛

الحمد هلل منذ االنطالقة في شتنبر 2018، استطعنا باش نرفعو 
من وتيرة االستفادة من هاد التمدرس، كلنا في واحد النسبة ديال 50% 
وصلنا اليوم ل %72.5، تجاوزنا داك السقف داك الهدف اللي كنا 
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مسطرين في 2021 اللي كان هو %67 عبر إحداثات، عبر إعادة التأهيل، 
عبر تكوين مربيات واستاطع التعليم األولي العمومي ينتقل من %12 إلى 
%23، زيادة ديال واحد 10 دالنقط، أيضا كنا في %35 على املستوى 
ديال  التمدرس  حاليا،  القروي  املستوى  على   65% في  ولينا  القروي 
الفتيات القرويات أيضا ارتفع، الحمد هلل جميع املؤشرات تجاوزناها 
وهذا ألن كاين واحد العمل مكثف كيقومو به كتقوم به ال الوزارة ال 
الشركاء ديالها، بما فيها املبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي خذات 
على عاتقها التعليم األولي على املستوى القروي، ميزانية هائلة في 3 
سنوات األخيرة مليار و500 مليون درهم، مليار و650 مليون درهم ومليار 

و600 مليون ديال الدرهم سنة بعد سنة في إطار هاد التعميم؛

التعميم اللي كنا مسطرين في 2027 إن شاء هللا غادي نوصلوا 
للتعميم قبل 2027، في 2024 غنوصلوا لتعميم التعليم األولي ديال 
كنستقطبوا  نوليو  غادي  الساعة  ديك  سنوات،   4 العمرية  الفئة 
ونستقبلوا التالميذ ديال الفئة العمرية ديال 3 سنوات، هاد ال�ضي ما 
يمكن لو يكون إال بتأهيل التعليم األولي الغير مهيكل بما نسميه التعليم 

األولي التقليدي اللي في تراجع سنة بعد سنة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير، تعقيب السيد النائب تفضلوا.

ملنيئباملسيداعبدامللطيفاملزعيم:

السيد الوزير في الرسالة اللي تليتومها واللي وجها صاحب الجاللة، 
أمام املناظرة الوطنية األولى للتعليم األولي جاء فيها: »يسعدنا أن نتوجه 
إلى املشاركين في اليوم الوطنية حول التعليم األول، الذي أبينا إال أن 
نضفي عليه رعايتنا السامية تجسيدا للغاية الفائقة التي ما فتئنا نوليها 
إلصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي نعتبرها رافعة 
للتنمية املتوازنة وعماد تأهيل رأسمال البشري.« انتهى كالم صاحب 

الجاللة، حفظه هللا؛

السيد الوزير، هاد البرنامج امللكي السامي الحكومة ديالكم السيد 
الوزير والوزارة ديالكم كان قاصرة بتسجيل ديالوا السيد الوزير بحيث 
السيد  وأنتم  األولي  التعليم  ديال  التعميم  في  تام  كان  ديالها  العجز 
الوزيراللي كتقولوا %65 وهاد النسب واش راضيين عليها؟ في حكومتكم 
في وزارتكم، واش وليداتك %100 كيقراو التعليم األولي؟ ووالد املغاربة 

يقراو غير %65 واش هذا ما�ضي ذنب من ذنوب ديال هاد الحكومة؟

السيد الوزير، الغياب ديال الفضاءات املالئمة ديال التعليم األولي 
غياب ديال املعادات واأللعاب والتجهيزات الضرورية الضعف ديال 
بيداغوجي  نموذج  ديال  غياب  واملؤطرين،  املؤطرات  ديال  التكوين 
متكامل، تعدد املناهج واملقررات، قصور في العناية باألطفال في وضعية 

صعبة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد النائب، لألسف انتهى الوقت، هل من تعقيب 
إضافي؟ إذن ال تعقيب إضافي، ننتقل إلى األسئلة 3 املوالية رقم 6،7،8 
لهما وحدة املوضوع يتعلق األمر بتقييم عملية التدريس عن بعد، لذا 
أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لينال جوابا 
موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال األول للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي السؤال، 

تفضلوا السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاعيئشةاف4ح:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير املحترم، جائحة كورونا فرضات علينا أننا نعتامدوا 

طرق جديدة للتدريس اللي كتختلف على الطرق التقليدية اللي درسوا 

بها األجيال اللي قبل، لذا نسائلكم حول اإلجراءات اللي خذيتوها كوزارة 

لإلدماج التكنولوجيا الرقمية في املدارس العمومية؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الثاني للسيدات والسادة النواب  النائبة، السؤال  شكرا السيدة 

املحترمين من فريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيدة 

النائبة.

ملنيئبةاملسيدةارفيعةامملنصوري:

السيد الوزير، عن الحصيلة التقييمية ملقت�ضى التعليم عن بعد 

نسائلكم؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدارشيداملقبيل:

شك4ماملسيدامل4ئيسة،

السيد الوزير، في سياق استمرار الجائحة لحد اآلن، نسائلكم عن 

اإلجراءات التي قامت بها الوزارة لتحقيق تكافؤ الفرص بين املتعلمين؟ 

شكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

إن شئتم،  املنصة  استعمال  في  الحق  لكم  الوزير  السيد  شكرا، 

تفضل السيد الوزير.
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ملوطنيةا ملتكوينا ملتربيةا أمزمزي،ا زي4ا سعيدا ملسيدا
مملنهيا ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي،املنيطقامل4سايابيسما

ملحكومة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسةامملحترمة،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

كما تعلمون فقد شكل املوسم الدرا�ضي املنصرم مرحلة استثنائية 
في ضل تف�ضي جائحة كوفيد19- وقد مكنتنا هذه الجائحة رغم تداعياتها 
السلبية من إعطاء دفعة قوية لرقمنة العملية التعليمية والتعلمية 
تحقيق  وتيرة  تسريع  ما سيتيح  بعد وهو  التعليم عن  تجربة  وتطوير 
هدف تطوير التعلم عن بعد باعتباره مكمال للتعليم الحضوري، كما 
هو منصوص عليه في املادة 33 من قانون اإلطار. فيما يخص حصيلة 
التعليم إدماج التكنولوجيا الرقمية في املؤسسات التعليمية انطالقا 
الدرا�ضي  املوسم  خالل  التربوية  منظومتنا  راكمتها  التي  التجربة  من 
املنصرم والتي ال زالت مستمرة خالل املوسم الدرا�ضي الحالي في مجال 
التعليم عن بعد، وكذا أخذا بعين اإلعتبار التراكمات التي عرفها مشروع 
التكنولوجيا  إدماج  لكون  ونظرا   2005 سنة  انطالقته  منذ  »جيني« 
الرقمية يشكل إحدى رافعات اإلرتقاء بمنظومتنا التربوية، فإن الوزارة 
عازمة على إعطاء هذا الورش اإلصالحي األهمية التي يستحقها وذلك 
من خالل ترصيد املكتسبات التي حققها مشروع »جيني« في مجاالت 
األساتذة  وتكوين  الرقمية  املوارد  وتوفير  التعليمية  املؤسسات  تجهيز 
وتطوير اإلستعماالت في األنشطة الفصلية، أيضا عبر تفعيل مقتضيات 
القانون اإلطار 51.17 وذلك عبر مأسسة التعليم عن بعد من خالل 

وضع آليات بجعله نمطا تربويا مكمال للنمط الحضوري.

فيما يخص تدبير التعليم في ظل الجائحة، لقد تفاعلت الوزارة 
بشكل سريع ووفق مقاربة استباقية مع تطور الوضعية الوبائية ببالدنا، 
حيث قررت الوزارة تعليق الدراسة الحضورية كإجراء وقائي ضروري 
وتعويضه بالتعليم عن بعد، وفي هذا اإلطار ومن أجل الحد من التباين 
الحاصل بالوسطين الحضري والقروي وكذا املناطق ذات الخصاص 
في الولوج إلى املعدات املعلوماتية أو إلى الربط بشبكة اإلنترنيت، فقد 
عملت الوزارة أوال على تنويع آليات التعليم عن بعد من خالل بث 
الدروس املصورة عبر القنوات التلفزية الوطنية إلى جانب توفير الولوج 
إليها عبر منصات التعليم عن بعد »التلميذ تيس« أو توفير مليون كراسة 
للمراجعة والدعم في مواد اللغة العربية والرياضيات والفرنسية بتعاون 
اإلبتدائي  التعليم  تالميذ  على  مجانا  توزيعها  تم  التي  الناشرين  مع 
باملناطق القروية، وأيضا توفير الولوج املجاني إلى جميع املواقع واملنصات 
املتعلقة بالتعليم أو التكوين عن بعد املوضوعة من طرف الوزارة وبدون 
ضرورة التوفر على رصيد األنترنت وذلك بتنسيق مع الشركات الثالث 
إلتصاالت وأيضا وزارة الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي 
وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات ببنجرير، وأيضا توزيع 

أكثر من 10 آالف لوحة إلكترونية على تلميذات وتالميذ الوسط القروي 
واملناطق الهشة بإشراك واحد العدد ديال الشركاء من القطاع الخاص 

والقطاع العام؛

فيما يتعلق بتقييم هاد العملية ديال التعليم عن بعد، فقد قامت 
املفتشية العامة للشؤون التربوية التابعة للوزارة بعملية تقييمية همت 
عينة من املتعلمين واألساتذة واألسر تتجاوز 20 آالف مشاركة ومشارك 
وذلك بهدف رصد مكامن قوة وضعف هذه التجربة، وخلصت هذه 
العملية إلى أن التعليم عن بعد أسهم في إعادة بناء وتحسين الصورة 
الجماعية للمدرسة و للمدرس، أيضا أثمر دينامية داخلية بمختلف 
مستويات املنظومة ومكن من تعزيز اإلنتقال إلى رقمنة البرامج الدراسية 
في أفق إرساء هذه التجربة كمكمل للتعليم الحضوري، والوزارة أيضا 
أطلقت استطالعا للرأي مفتوحا عبر مواقعها اإللكترونية هم 100 ألف 
مشارك بين فترة 21 أبريل و20 ماي، وأيضا خلصت هذه اإلستطالعات 
على أن هاد النتائج أظهرت بأن الحمد هلل أكثر من 71 % من املتعلمات 

واملتعلمين عبروا على االرتياح ديالهم بالنسبة لهاد الخدمة.

من  النمط  هذا  طرحها  التي  اإلكراهات  كل  ورغم  الختام،  وفي 
التعليم، فإن هذه الحصيلة تظل إيجابية ومحفزة أخذا بعين اإلعتبار 
أن األمر يتعلق بتجربة غير مسبوقة في بالدنا تمكنا من أجرأتها في وقت 
قيا�ضي، واليوم نعمل على املأسسة على إرساء هاد التجربة وعلى اعتماد 

املدرسة الرقمية والجامعة االفتراضية إن شاء هللا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

والسادة  للسيدات  اآلن  التعقيب  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 
النواب عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاأمي0اع4بوش:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، اإلجراءات اللي ذكرتوها كلها فعال كانت استباقية 
كان فيها تفاعل ديال كل مكونات املنظومة، كاين تفاعل مع الظرفية 
فعال نجحتو فهاد العملية ديال التفاعل الظرفي ولكن حنا في قطاع 
اللي اكتشفنا فهاد التفاعل أن كانت واحد املفارقة كنواجهوها صعيبة 
وهي أننا في الوقت اللي كنشوفو أنها تكنولوجية ضرورية وهي الحل اللي 
كاين ما كاينش عندنا حل آخر كنخاطرو بتوسيع الفجوة ما بين الفجوة 
ديال املساواة في التعليم ما بين األبناء ديال الوسط الحضري والوسط 
القروي والجبلي، األبناء ديال جبال تفوغالت وال جبال الريف وال جبال 
األطلس أو ال املناطق النائية البعيدة هذا إيال جينا ناقشو غير إشكاالت 
السياق،  خارج  هما  غنساليوش،  ما  راه  عندهم  الحضوري  التعليم 
خارج سياق النقاش العام. بالنسبة للفجوة كذلك ما بين أبناء التعليم 
االستخدام  ديال  الفجوة  كاملين  هادو  وعند  والخصو�ضي  العمومي 

الرقمي في ظل غياب الثقافة الرقمية في البالد.
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السيد الوزير، منين كنتكلمو على تجربة غير مسبوقة حنا راه من 
كنا  اشنو   ،2000 من  الرقمية  التكنولوجيا  استخدام  بدا  سنة   20
كنديرو؟ كنا كنوظفوها اشتغلنا بها بواحد الذهنية تقليدية فواحد 
البيئة جديدة. كنتساءلو هنا جميعا واش كنا كنتسناو الجائحة ديال 
كورونا باش تنبهنا أننا خارج الزمن األكاديمي وخارج السياق الرقمي، 
كنا كندرسو حاليا عاد كندرسو املعلوميات كمادة منفصلة ومؤسسات 
كثيرة كدرسها بشق نظري، كاين مؤسسات اللي اشتغلنا فيها راه عندها 
القاعة ديال املعلوميات وساداها كدرس التلميذ نظريا باش ما يضيعش 
ديك اآللة. التوظيف ديال التقنيات اجتهدوا مجموعة من األساتذة 
فعال وكانوا كيديرو كيقدمو بطريقة العارض اإللكتروني والشرائح ديال 
»powerpoint« في التعليم العالي والثانوي ولكن كان دائما كان طريقة 
تقليدية لألسف. حتى املنصات الجديدة اللي كنتعاملو معاها حاليا ما 

كنتعاملوش معاها بشكل مختلف على السبورة البيضاء وال السوداء.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، لألسف انتهى الوقت. الكلمة اآلن 
للسيدة النائبة عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

ملنيئبةاملسيدةارفيعةامملنصوري:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

هو  بعد  عن  التعليم  مقت�ضى  كبيرة  بموضوعية  الوزير،  السيد 
سنة،   20 هادي  والتكوين  للتربية  الوطني  امليثاق  تضمنه  مقت�ضى 
شاءت األقدار بأنه اليوم يتنزل كرد فعل أو كآلية تدبيرية لهاد الجائحة 
وباش نقصو من نسبة الفتك ديال الوباء. صحيح في األول ال املواطنين 
ووال حنا نواب األمة كنا متساهلين وكنعرفو بأنه منطقي حاجة نزالت 
عمودية بشكل فجائي غتعرف تعثرات في التنزيل، غتعرف مجموعة 
ديال اإلكراهات. لكن اليوم السيد الوزير، اسمحوا لي، اليوم باقي لنا 
أشهر معدودات أننا نستوفيو السنة على الجائحة وعلى هاد اإلجراء اللي 
هو التعليم عن بعد، التقييم اللي درتوه السيد الوزير، ما كيعتمدش 
على العينات اللي اخذيتوها اللي هي في املدن الكبرى، نحن بالنسبة لنا 
كنواب األمة التقييم الحقيقي هو نبض الشارع وهو ما سأجيبكم به 

اليوم السيد الوزير؛

قلتم بأن الحصيلة التقييمية للتعليم عن بعد هي إيجابية ربما في 
نظركم، لكن السيد الوزير، بماذا تفسرون اختيار اآلباء منين رميتو لهم 
الكورة وقلتو لهم اختاروا واش التعليم عن بعد أو ال عن قرب اختاروا 
عن قرب رغم أنه فيه خطر كبير على األبناء ديالهم، بمعنى أنه غير 

إيجابي؛

ثانيا السيد الوزير، ملي جلستوا باش تفكروا وتقرروا هاد اإلجراء 
راه جلستوا بشكل فرادي كوزارة، ما جمعتوش جميع املتدخلين باش 
تقرروا بما فيها شركات اإلتصال، بما فيها الناس ديال الكهرباء، ألن 

ملي كنهضروا على العالم القروي السيد الوزير راه كاين الناس اللي ما 
عندهمش، ما�ضي أكيد كاين الناس اللي ما عندهمش الكهرباء وكاين 
فما بالك بالربط باألنترنيت، حاجة أخرى السيد الوزير، امليزانية ديال 
هاد السنة ديال هاذ قانون املالية 76 مليار ديال الدرهم، وكتقول بأنكم 
خصصتو 10 آالف طابليت، راه 10 آالف طابليت للتلميذ راه ما تكفيش 
حتى جماعة وحدة أو حتى إقليم واحد، إن صح التعبير باش نكون 
موضوعية، تكوين األساتذة، تقدروا تقولوا لنا السيد الوزير فوقاش 

درتو التكوين لألساتذة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، انتهى الوقت، الكلمة اآلن ألحد نواب فريق 
العدالة التنمية.

ملنيئبةاملسيدةاسعيىاملعايري:

لتأمين  استثنائية  تعبئة  هناك  كانت  الوزير،  السيد  نعم  شكرا، 

الدراسة بمختلف األنماط البيداغوجية خالل الجائحة وفعال اتضح 

أن القرارات التي إتخذتها الحكومة كانت هي القرارات أحسن الخيارات 

املتاحة خالل الجائحة، نعترف بهذا، حيث قد حقق التعليم الرقمي عن 

بعد نجاحا نعتبر في فريق العدالة والتنمية نجاحا مقدرا ومعتبرا، إنتاجا 

وتنزيال للموارد الرقمية، ولكن صحيح كانت هناك تفاوتات من منطقة 

إلى أخرى، وقد أشرتم إليها وهناك تباين في اإلستفادة من هذا التعليم 

 réseau ألسباب إجتماعية وأخرى مجالية كاين مناطق أصال ما فيهاش

إذن هنا هادي مسؤولية مشتركة بين جميع القطاعات خاصها تلعب 

الدور ديالها، ولكن التلفزة املدرسية راه عوضت هاذ النقص والحمد 

هلل، وإذا كانت املبادرة امللكية مليون محفظة نقطة مضيئة في تقليص 

الفوارق اإلجتماعية وضمان مدرسة تكافؤ الفرص، فإن مليون لوحة 

إلكترونية ستكون مبادرة لتقليص الفجوة الرقمية بين أبناء الوطن 

املقاوالت  املدني  املجتمع  بين  مشتركة  مسؤولية  أيضا  وهي  الواحد، 

املواطنة إلى غير ذلك، هذه الفرصة ألعبر باش تكون عندنا مقاوالت 

مواطنة فعال، وحتى بعد اندحار الجائحة، البد أن يستمر ورش التعليم 

عن بعد كنمط بيداغوجي ما�ضي بديل ولكن موازي لنظيره الحضوري، 

ألن الدراسة كنعرفوا كانت دائما تتوقف ألسابيع في املناطق الجبلية 

بسبب سقوط الثلوج وفيضانات األودية، اليوم ليس هناك أي مبرر، ما 

غيكونش عندنا مبرر نهائيا لتعليق الدراسة، ألن الواد فاض وال الطريق 

تحبسات إلى غير ذلك. إذن هذه هي مدرسة تكافؤ الفرص التي نص 

عليها القانون اإلطار وعلى الوزارة أن تستمر طبعا في تطوير ومأسسة 

التعليم اإلفترا�ضي والتعليم الرقمي سواء رقمي حضور أو رقمي عن بعد 

بواسطة تكوين املدرسين واملفتشين إلى غير ذلك؛ أعتقد أن التعليم 

الرقمي خاض السكة ديالو في بالدنا، شكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم، هل من تعقيب إضافي؟ ال تعقيب إضافي، الكلمة لكم 
فيما تبقى من الوقت السيد الوزير.

ملوطنيةا ملتكوينا ملتربيةا أمزمزي،ا زي4ا سعيدا ملسيدا
مملنهيا ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي،املنيطقامل4سايابيسما

ملحكومة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

تجربة  هاد  كايناش،  ما  قلنا  عمرنا  ما  موجودة  الرقمية  الفجوة 
التعليم عن بعد برزت هاد الفجوة الرقمية، وهادي مسؤولية مشتركة، 
الخصاص اللي كاين ديال الربط باألنترنيت في العالم القروي هادي 
ما�ضي مسؤولية الوزارة، مسؤولية الحكومة، واحنا اشتغلنا ودرنا واحد 

العدد ديال اللجان التنسيقية باش يمكن لنا نتجاوزوا هاذ املشكل؛

اليوم اللي كاين هو وقلت بأن التعليم عن بعد لن يمكن أن يعوض 
التعليم الحضوري، قلنا هادي في األول، لهذا اعطينا االختيار لألسر 
باش يختاروا حسب الوضعية ديالهم واإلكراهات ديالهم وكانوا عدد 
كبير من األسر اللي فضل التعليم الحضري، ألن التعليم الحوضري كاين 

واحد التعلم أنجع.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

التاسع املتعلق  شكرا لكم السيد الوزير املحترم، ننتقل للسؤال 
بحصيلة عمل قطاع التعليم العالي للسيدات والسادة النواب املحترمين 
السيد  تفضل  النواب،  أحد  فليتفضل  التنمية،  العدالة  فريق  من 

النائب.

ملنيئباملسيداملسعيداملصيىق:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

شكرا السيد الوزير، أنبه إلى أن السؤال حول حصيلة قطاع البحث 
العلمي، وعنه نسائلكم السيد الوزير؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

رد السيد الوزير املحترم.

ملوطنيةا ملتكوينا ملتربيةا أمزمزي،ا زي4ا سعيدا ملسيدا
مملنهيا ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي،املنيطقامل4سايابيسما

ملحكومة:

املهم هذا  donc أشسع،  العالي  التعليم  هو حصيلة عمل قطاع 
هو اللي عندي كسؤال، غير بغيت نقول بأن هاد السؤال ما يمكنليش 
نجاوب عليه في 2 دقايق، وإن شاء هللا األسبوع املوالي 13 و 19 يناير 

نقدمو  باش  مناسبة  عندنا  تكون  وغادي  اللجنة  عندنا  غايكون 
الحصيلة، اللي يمكن لي نقول بأن اليوم هداك البرنامج الحكومي كان 
مسطر فيه واحد العدد ديال األهداف واحد العدد ديال النتائج يمكن 
لي نقولك بأن املؤشرات ألن اليوم تجاوزات هداك البرنامج الحكومي وال 
سيما عبر توسيع العرض الجامعي، اشتغلنا في السنوات األخيرة على 
إحداث مؤسسات في كل إقليم تقريبا كل إقليم غنمنحوه هاد املؤسسة 
وأحسن  مجالية  وعدالة  الفرص  تكافؤ  هاد  إطار  في  ديالو  الجامعية 
دليل هو اللي جا به السيد النائب املحترم هو التوقيع األخير مع جهة 
كلميم واد نون لفتح 4 داملؤسسات جامعية ملنح هذه الجهة بعد جامعي 
أيضا، وهاد أيضا تثمين ما تم القيام به مع جهة فاس مكناس، منح كل 
إقليم مؤسسة جامعية وهاد النموذج هاد ال�ضي اللي بغينا نمشيو فيه 
هي مساهمة ديال الجهة بالثلث والثلثين من طرف الوزارة تقريبا واحد 
امليزانية ديال مليار و700 مليون الدرهم مع فاس مكناس و300 مليون 
درهم مع كليميم واد نون وبهاد الطريقة غادي يمكنا نوسعو العرض 

الجامعي؛

بالنسبة للجانب ديال البحث العلمي يمكن لي نقولكم بأن اليوم 
الحمد هلل بإسهام أيضا واملشاركة ديال واحد العدد ديال الشركاء وال 
سيما جامعة محمد السادس متعددة التخصصات ببنجرير استطعنا 
بالنسبة  الدرهم  ديال  مليون   400 ديال  امليزانية  واحد  نوفرو  باش 
للبحث العلمي، وطلقنا واحد العدد كبير ديال طلب العروض، في العلوم 
اإلنسانية 30 مليون درهم، في الذكاء الصناعي 50 مليون الدرهم، في 

واحد العدد ديال املجاالت 170 مليون ديال الدرهم..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير املحترم، الكلمة اآلن السيد النائب املحترم 
عن فريق العدالة والتنمية.

ملنيئباملسيدامحاداملح4في ي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

بصفة  بها  كتقومو  اللي  املجهودات  كنثمنو  احنا  الوزير،  السيد 
عامة، في هاد ال�ضي دالبحث العلمي الحصيلة ديال هاد املشاريع مازال 
ماتوصلناش بها، ولكن إيال كاين �ضي حسنة فهاد الجائحة أنها خالت 
السياسيين والكل يعرف أهمية البحث العلمي، ألن الدول راه تقدمت 
به وخصصت له ميزانيات كبيرة، هو راه عنده عالقة وطيدة بمعدل 
التنمية، احنا امليزانية اللي عاطينو ميزانية ضئيلة وهزيلة، والترتيب ديال 
الجامعات ديالنا السيد الوزير من ناحية املنشورات العلمية والفراسة 
راه ال يرضينا، احنا ما راضيينش عليه، احنا كنتمناو انت ولد الدار إبن 
الدار أن تنهضو بهاد القطاع بشوية ديال الحكامة، احنا كنطلبو منك 
أوال القانون ديال 00.01 عندو 20 عام خاص تكون واحد التعديالت إلى 
أحسن، كذلك النظام األسا�ضي التعجيل به ديال األستاذ ديال التعليم 
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العالي وعالش ال يكون واحد النظام خاص األستاذ الباحث على غرار 
ما كاين في الدول املتقدمة، كذلك واحد اإلشراك فعلي ديال القطاع 
املحلي كذلك  املنتوج  كنتكلمو على  دابا  احنا  والصناعي  اإلقتصادي 
واحد البنية تحتية بغينا مختبرات وتجهيزات تكون في واحد الجودة 
اللي متعارف عليها، خاص واحد التحفيز ديال األساتذة الباحثين واحد 
التحفيزات كون بحال هكا نقلصو الهجرة ديال األدمغة مرة ، كذلك 
واحد التبسيط ديال املساطر في البحث العلمي مساطر جد معقدة 
إيال كانت �ضي رقابة تكون رقابة بعدية مثال بزاف داألمور كذلك من 
الناحية ديال اإلستراتيجية دالبحث العلمي كاين قطاعات اللي عندها 
أولوية ديال الدولة غادي يخص التفعيل ديالها والتنزيل ديالها واملواكبة 
ديالها، كذلك خص واحد الهيئة تكون متخصصة اللي تعاون الباحث 
في الشراكات مع الدول كذلك تهيئة املشاريع وهاد ال�ضي كينقص في 
امليدان ديالنا، مرة أخرى كنطلبوا من الحكومة أنها تدير هاد القطاع 

هذا من أولويات األولويات ديالها وهكذا تقدمت األمم. شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
ال تعقيب في املوضوع، ننتقل إلى السؤال 10 عن خطة الوزارة لحل 
للسيدات  التعليم  ونساء  رجال  من  الفئات  لبعض  العالقة  امللفات 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة التنمية، تفضلوا السيد 

النائب.

ملنيئباملسيداحسناعد لي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، ما كنظنش غتختلفو معايا أنه املوارد البشرية هي من 
الدعامات األساسية ألي إصالح، ما يمكن يكون ال تعليم وال تربية وال 
تكوين وال جودة بدون موارد بشرية مكونة ومحفزة، اليوم السيد الوزير 
23 ملف ال زال عالقا يهم األطر التربوية واإلدارية والتقنية للوزارة، ما هي 

خطتكم لتصفية هذه امللفات العالقة؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملوطنيةا ملتكوينا ملتربيةا أمزمزي،ا زي4ا سعيدا ملسيدا
مملنهيا ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي،املنيطقامل4سايابيسما

ملحكومة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد النائب املحترم، أظن بأن غتكون متفق معايا السيد النائب 
نا كحكومة كوزارة باش نسّويو 

ّ
املحترم بأن هاذ السنوات األخيرة تمك

واحد العدد ديال امللفات اللي بقاو واحد العدد ديال السنوات وهما 

بدون تسوية، ويمكن لي نقول لك بأن هنايا في 25 فبراير 2019 قدمت 
الحكومة واحد االقتراحات عملية للشركاء اإلجتماعيين ديالهم وفيهم 
12 ملف، ما�ضي23 ملف، 12 امللف هاذ 12 امللف 5 ديال امللفات تمت 
التسوية ديالهم والطي النهائي، هما أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 
التقاعد قبل فاتح  مين واملحالين على 

ّ
لهم أن كانوا معل الذين سبق 

يناير 2011، تسوية وضعية األطر املرتبة في الدرجة 9، تسوية وضعية 
األساتذة الذين تم توظيفهم من األول في سلم 7 و8، تسوية وضعية 
ملفات  وضعية  وتسوية  الدولة  مهندس  شهادة  على  الحاصلة  األطر 
األطر الحاصلة على شهادات أجنبية، 5 ديال امللفات تسوية نهائية، 
جّد متقدمة هما 3 ديال امللفات وإن شاء هللا في األيام القليلة املقبلة 
غادي يتم الطي النهائي ديالهم، هو وضعية اإلدارة التربوية، وضعية 
املستشارين في التوجيه والتخطيط ووضعية موظفي القطاع الحاصلين 
على شهادة الدكتوراه، وبدينا بتنظيم املباريات في 2020 وإن شاء هللا 

2021 غادي نستمرو؛

شنا هما امللفات اللي بقاو؟ هما 3 ديال امللفات، امللفات التي توجد 
املوظفين  وضعية  هو  املعنية  الحكومية  القطاعات  مع  الدرس  قيد 
الحاصلين على الشهادات الجامعية، وهنا في 25 فبراير 2019 عطينا 
مقترح ولكن ما ارتقاش من طرف الشركاء، اليوم خصنا نعاودو النظر 
فيه ونشوفو كيفاش، وهذا ما كيهمش غير قطاع التربية الوطنية تيشمل 
جميع القطاعات األخرى، السماح لألساتذة املكلفين بالتدريس في غير 
اشتغلوا  اإلبتدائي  من  أساتذة  هاذو  اإلطار،  بتغيير  األصلي  سلكهم 
في الثانوي أربع سنوات واليوم بغاو يبّدلو اإلطار، االرتقاء بالوضعية 
اإلدارية للمساعدين اإلداريين واملساعدين التقنيين، واحنا أيضا خلقنا 

واحد اللجن موضوعاتية بالنسبة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيدا وسفاآ تاملحيجالحسن:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، تنشكروكم على املجهودات املبذولة في الحقيقة باش 
العديد من امللفات يعني تّحل، ولكن السيد الوزير هناك العديد من 
امللفات لعلنا غير إيال رجعنا لإلتفاق ديال 2 يناير 2000، غادي نلقاو 
واحد السلسلة من امللفات وسلسلة ديال الحاالت التي تستدعي منا 
يعني في الحقيقة التسريع بحلحلة هذه امللفات، ألن الوضع الجامد 
اليوم املتمثل في غياب حوار والجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات، 
د احتقانا كبيرا في صفوف نساء ورجال التعليم من من أجلو تيتهضر 

ّ
ول

الزمن املدر�ضي الذي يضاف إلى ما هضره كوفيد خالل هذه السنة، 
لذلك السيد الوزير، يعني ملفات ال تكلف الخزينة أية نفقات إضافية 

يجب التسريع بتسويتها.
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كذلك السيد الوزير، تنطالبوكم بالوفاء بالوعود التي قطعتموها في 
يناير املا�ضي وذلك ب أوال التسريع بإخراج نظام أسا�ضي عادل ومنصف 
ومحفز لكافة فئات التعليم التي هي األساس في تنزيل اإلصالح املنشود 
والذي جاء به القانون 51.17، كذلك فتح باب الحوار، إصدار قانون 
التعليم  لجنة  عقد  كذلك  عليه،  تكلمنا  كما  منصف  يعني  أسا�ضي 
ذكرها  إلى  املجال  يتسع  ال  التي  بقات  اللي  امللفات  فهاد  والتفصيل 

وحصرها، وغير باملناسبة السيد الوزير غير ترقية ديال 2019..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداسعيدابعزيز:

السيد الوزير، فتحتوا أوراش إصالحية جد مهمة على رأس هذه 
الوزارة، ويبقا لكم ورش املوارد البشرية هو ورش مهم وهو املدخل 
املجال  في  العمومية  السياسة  ديال  التصور  ذاك  إلرساء  األسا�ضي 
التعليمي اللي انتوما عازمين على إرسائها، فالوضعية داملتعاقدين اليوم 
تحدثوا على إمكانية انتقاالت وعلى الحماية اإلجتماعية هذا يحتاج 
إلى أجرأة آنية السيد الوزير، مسألة اإلدارة التربوية وال املستشارين في 
التوجيه والتخطيط وال الدكاترة وال املوظفين حاملي الشواهد هادو كلهم 
فئات اللي اليوم السيد الوزير في حاجة إلى أجرأة عملية، وهذا باملناسبة 
نطلب منكم تالجدولة الزمنية بالنسبة لهاد الفئات إمتى غادي يدخلوا 
هاد اإلصالحات لحيز التنفيذ؟ إمتى غادي نشوفوهم تيتنزلوا في أرض 

الواقع، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، السيد الوزير.

ملوطنيةا ملتكوينا ملتربيةا أمزمزي،ا زي4ا سعيدا ملسيدا
مملنهيا ملتعليماملعيليا ملبحثاملعلاي،املنيطقامل4سايابيسما

ملحكومة:

ال إضافة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

ال إضافة، شكرا على مساهمتكم في هذه الجلسة ننتقل إلى قطاع 
آخر وهو قطاع الشغل واإلدماج املنهي بسؤال عن إرساء مرصد معلومات 
سوق الشغل للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة 

والتنمية فليتفضل أحد النواب املحترمين، تفضلوا السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةامياونةاأفتيتي:

شكرا، السيد الوزير ضمانا لتكافؤ الفرص أمام كافة املواطنات 

مرصد  إلخراج  ستتخذونها  التي  اإلجراءات  عن  نسائلكم  واملواطنين 
ملعلومات ومعطيات سوق الشغل لحيز الوجود؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدامحاداأمك4مز،ا زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

الشغل  لسوق  الوطني  املرصد  موضوع  املحترمة  النائبة  السيدة 
باملناسبة هادي بنية تشتغل على اإلحصاء داخل الوزارة هي متواجدة 
منذ سنة 2014 وتشتغل على محاور واضحة، مؤكد أن املعلومة في 
سوق الشغل هي أساسية وهي مهمة جدا متعلقة يعني تتقدم خدمة 
ليس فقط للمشتغلين، ولكن أيضا املشغلين أساسا فاملرصد الوطني 
لسوق الشغل يشتغل على جمع املعلومات التي تميز آليات اشتغال سوق 
الشغل على الصعيد الوطني والجهوي ثم القطاعي ومعالجتها ونشرها، 
توقعات طلبات  إعداد دراسات موضوعاتية واستشرافية لرصد  ثم 
وعروض الشغل على املدى القريب واملتوسط والبعيد، ثم إنجاز دراسة 

تقييمية لرصد تأثير التدابير واإلجراءات املتخذة إلنعاش التشغيل.

ومن هذا املنطلق، تعمل مديرية املرصد الوطني لسوق الشغل على 
إنجاز مجموعة من املهام تتمحور أساسا حول تطوير النظام اإلحصائي 
البرامج  التحليلي لسوق الشغل وتقييم  لسوق الشغل وإغناء اإلطار 
النشيطة للتشغيل، وباملناسبة هناك اليوم اإلشتغال على تطوير األداء 
ديال املرصد الوطني من خالل اإلشتغال على مستويات عدة، كنشتغلوا 
على وكالة تحدي األلفية من أجل التوسيع ديال املجال ديال اإلشتغال 
ديالو ليشمل البحث امليداني الدائم لدى املقاوالت الذي سيمكن من 
ملئ الخصاص الحاصل في املعطيات حول الطلب عن الشغل، هذا 
غتكون دراسات استباقية ومعطيات استباقية غتخلي أن السياسات 
املتخذة في املجال ديال التشغيل تكون عندها فعالية أكبر، ثم أيضا 
معلومات  ونشر  لجمع  رقمية  تطوير ووضع منصة  ديال  املجال  على 
حول سوق الشغل واإلعتماد على البيانات الضخمة، باإلضافة طبعا 
إلى أن هناك اليوم تصور كنشتغلوا من أجل إيجاد بنيات جهوية التي 

ستتواجد بالقرب من املقاوالت على مستوى الجهات، شكرا لكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة اآلن للتعقيب أحد النواب من فريق 
العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداملحقاملنيحجي:

شك4ماملسيدامل4ئيسة،

السيد الوزير املحترم، إحداث املرصد الوطني للتشغيل واملهارات 
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كان من أجل املساهمة في إعداد اإلستراتيجيات والسياسات والبرامج في 
مجال التشغيل وكذلك للمتابعة إدماج طالبي الشغل وخريجي منظومة 
التعليم والتكوين في الحياة النشطة وتحديد الحاجيات من املهارات 

والكفاءات على املستوى الوطني؛

السيد  قلتم  كما  والبحوث  بالتحليل  القيام  أيضا  مهامه  من 
مع  عالقتها  في  خاصة  الشغل  سوق  توجهات  على  والتعرف  الوزير 
تطور اإلستثمار واإلنتاج، الهدف الرئي�ضي من هاد املرصد هو توفير 
رؤية أوضح وأشمل حول سوق الشغل ودعم ترشيد اتخاذ القرار من 
العمومية والشركاء اإلجتماعيين واملهنيين في مجال  طرف السلطات 
سياسات التشغيل والتكوين وتنظيم سوق الشغل، من أجل تحقيق 
كل هذا يجب على مرصد السيد الوزير أن يعمل على إعداد املؤشرات 
والكشوف والنشريات الدورية في مجال التشغيل والعمل على توزيع 
ونشر هذه املعطيات والدراسات والتحاليل املنجزة من أجل وضعها 
رهن إشارة مختلف املستعملين وكذلك تطوير التعاون والشراكة في 
مجال رصد وتحليل سوق الشغل واملهارات مع الهياكل واملؤسسات 

املعنية على الصعيد الوطني والدولي.

والجامعات  العليا  املؤسسات  داخل  التكوينات  الوزير،  السيد 
أصبحت عاجزة عن مسايرة متطلبات سوق الشغل بل أصبحت تنتج 
أفواجا من العاطلين باثت الحكومة عاجزة أمام ضمان توفير فرص 
الشغل، اليوم بالدنا كتعرف واحد النمو ملحوظ في شتى القطاعات 
وذلك من خالل اإلستثمارات التي خصصتها القوانين املالية ومن حيث 
حتى كم اإلستثمارات األجنبية الوافدة على بالدنا، هذا يتطلب اعتماد 
مقاربة جديدة تقوم على إرساء وتنويع العرض البيداغوجي الجامعي 
وتجاوز املسالك التقليدية وإحداث مسالك جديدة للتكوين في املجاالت 

الواعدة من خالل انجاز دراسات...

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، انتهى الوقت شكرا لكم، هل من 
تعقيب إضافي في املوضوع؟

ملنيئباملسيداهشيماسعنين:

شك4ماملسيدامل4ئيسة،

أول حاجة السيد الوزير اللي خصكم ديروا هي تسمعوا للشباب 
املعطىل قبل ما تلقاوا الحلول، نذكر في آسفي أزيد من 3500 شاب 
مع  التشغيل،  كتسهل  اللي  معطيات  فيها  عارضة  داروا  اللي  وشابة 
األسف حتى �ضي مؤسسة ما استقبلهم أو ال املصنع واملؤسسة اللي 
تابعا ليكم اللي هي l’anapec داك �ضي عالش الشباب ديال آسفي اللي 
حلول  �ضي  الحلول  منكم  كنطلبوا  املوت  قوارب  ركوب  كيفضل  وال 
واقعية واللي تعطي األسبقية تشغيل للشباب داخل املعامل واملصانع 

واملؤسسات اللي كاينة في اإلقليم، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي آخر؟ ال تعقيب، 
السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمك4مز،ا زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

السيدات والسادة النواب غير املوضوع ديال السؤال يتعلق باملرصد 
الوطني لسوق الشغل، هاد املرصد اللي هي بنية إحصائية تتشتاغل على 
إحصائيات ديال سوق الشغل من أجل توضيح الصورة وحتى بالنسبة 
لسياسات كما قلت اللي كتوجه في هاد املجال تكون عندها فاعلية أكبر.

وبالنسبة ملوضوع ديال الشباب ديال أسفي العارضة أنا ما طالعت 
احنا  العارضة  شباب  هاد  وجهوا  ملن  ماعرفش  العارضة  على  �ضي 
مستعدين إيال كانت �ضي مبادرات من عند الشباب نتفاعلوا معها بشكل 
إيجابي ما عندنا حتى مشكل سواء في املؤسسة ديالla anapec أو ال من 
خالل مجموعة ديال البرمجة التي نشتغل عليها ما عندنا حتى مشكل، 
ولكن راه كاينا أنا كنظن أن هاد السؤال جاي يعني جاي جاي واحد 

شوية، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى السؤال الثاني في القطاع يتعلق حول 
مواكبة الشباب لولوج مجال املقاولة واملبادرة الحرة للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، فليتفضل أحد النواب 

تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبدامل4زمقاني تاإىبو:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ملسيداملوزي4،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

الحرة  املبادرة  مجال  في  توجهاتكم  عن  نسائلكم  الوزير  السيد 
واملقاولة الذاتية لفائدة الشباب في مجال التشغيل وما هي اآلليات 
املعتمدة من طرف وزارتكم ملواكبة الشباب املبادر في مجال املقاولة؟ 

شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير الكلمة لكم.

ملسيدامحاداأمك4مز،ا زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومب،
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شكرا السيد النائب على هاذ السؤال املهم، بالنسبة للموضوع ديال 
التشغيل الذاتي هو ركن أسا�ضي من األركان اللي كنشتغلو عليها، اللي 
كتشتغل عليها ما�ضي الوزارة فقط ولكن واحد العدد ديال البنيات على 
مستوى الحكومة، واملؤسسات العمومية كتشتغل على هاذ املوضوع 
ديال التشغيل الذاتي، كاينة واحد العدد ديال النتائج ّدارت في بالدنا 
ما�ضي اليوم فقط ولكن هذا تراكم، ولكن أنا نأكد ليك أنه اليوم هناك 
ما غنحتاجش  الذاتي  التشغيل  ديال  باملوضوع  ومتزايد  كبير  إهتمام 
نبّين األهمية ديالو، بالنسبة لنا فالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 
مع  للتعامل  بالنسبة  املستويات:  ديال   3 على  كنشتغلو  والكفاءات 
الشباب حاملين املشاريع كتشتغلو على املستوى األول املتعلق باملواكبة 
إلعداد املشاريع، ثم اإلجراءات اإلدارية إلحداث املقاولة ثم أخيرا املواكبة 
خالل السنة األولى أو السنتين أحيانا، هذا واحد املشروع كنشتغلو 
عليه اليوم بدا في الرباط الجهة ديال الرباط إن شاء هللا مشتغلين من 
ابة من 

ّ
أجل أننا نعّمموه كببنية كتشتغل قبل وتتحتضن املقاوالت الش

ر ليها الظروف للنجاح خصوصا في البداية األولى، على أي 
ّ
أجل أنها توف

األرقام واإلحصائيات املتعلقة بعدد املقاوالت وهي متعددة، مؤكد أيضا 
أن كثيرة ومؤكد أيضا أن البرنامج امللكي »انطالقة« أعطت دفعة قوية 

وكبيرة لإلشتغال في هاذ املجال، شكرا لكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبدامل4زمقاني تاإىبو:

شكرا السيد الوزير على ما تفضلتم به، املالحظ السيد الوزير أن 
العديد من الشباب خصوصا حاملي الشواهد العليا الزالوا يجدون 
التي  اإلشكالية  وأمام هذه  الشغل،  الحصول على فرص  في  صعوبة 
أصبحت تؤرق العديد من األسر املغربية وجب على الحكومة تشجيع 
الشباب على إنشاء مقاوالت وخلق مبادرة ذاتية، تكون مضمونة من 
خالل توفير الحماية التي يحتاجها هؤالء املقاولين الشباب ومواكبتهم 
من خالل توجيههم حتى يتخطوا الصعوبات التي يمكن أن تواجههم 
في البداية، وبالتالي ضمان استمرارية هذه املقاولة ألن غياب املواكبة 
غالبا ما يؤدي بهذه املقاولة إلى الفشل، وهو ما يخلق لدى العديد من 
الشباب عزوفا مما يجعلهم يفكرون في التوجه نحو الوظيفة العمومية، 
رغم توفرهم على تكوينات ومؤهالت تمكنهم من ذلك، زيادة على ذلك 
فإن غياب الثقافة املقاوالتية داخل املحيط االجتماعي تكبح رغبتهم 
في التوجه إلى عالم املقاولة، لذلك وجب اإلهتمام بهذه الفئات من 
الشباب خصوصا شباب العالم القروي، احنا عندنا السيد الوزير غير 
في اإلقليم ديال أزيالل ودمنات د راه الشباب عندنا حاملي الشواهد 
ولكن راه قاعدين ما كيديرو حتى حاجة، تيمشيو يدّوزوconcours ديال 
التعليم سقطو يعاود، راه كون كان اللي يفتح ليهم املجال باش يمشيو 
لهاذ الشركات ويواكبو هاذ ال�ضيء راه ما غاديش انطيحو فهاذ األزمة 

هاذي، ما يزيد على املئات واآلالف ديال الشباب وكلهم كاين التخصص 
كل واحد منين خرج من الجامعة، كاين اللي قرا في فاس، كاين اللي قرا 
في املحمدية، ولكن بقاو بال عمل، تيلتجأو للتعليم، شكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
ال تعقيب، السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمك4مز،ا زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ما كيهمش فقط  الذاتي  التشغيل  ديال  املوضوع  النائب،  السيد 
فقط  خاصة  برامج  هناك  الشواهد،  على  على  الحاصلين  الشباب 
للتشغيل  بالنسبة  ولكن  متعددة،  يعني  الشهواهد  ديال  بالحاملين 
الذاتي هو مفتوح أمام جميع املغاربة الشباب املغربي اللي فيهم عندو 
الشواهد واللي ما عندوش شواهد، بالنسبة لنا بعض اإلحصائيات اللي 
غتبّين الصورة أكثر، بالنسبة لسنة 2020 إلى حدود شهر 9 تسعة أشهر 
األولى تمت مواكبة 5344 شاب، وتم تقريبا من أصل 6 آالف كهدف 
وتم إنشاء 1366 مقاولة من هاد الذين تمت مواكبتهم، أيضا..، شكرا 

السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، لألسف انتهى الوقت، ننتقل إلى السؤال 3 
في القطاع عن حصيلة برنامج التعويض عن فقدان الشغل للسيدات 
والسادة النواب املحترمين عن فريق األصالة املعاصرة تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعبداملحقافيئق:

شك4ماملسيدةامل4ئيسةامملحترمة،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن حصيلة برنامج التعويض عن 
فقدان الشغل بعد مرور 6 سنوات على البدء بالعمل به مند دجنبر 

.2014

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

ملسيدامحاداأمك4مز،ا زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

عن  بالتعويض  املتعلق  املوضوع  هذا  على  النائب  السيد  شكرا 
فقدان الشغل، فعال إلى حدود اللحظة بغض النظر على الشروط التي 
أصبحت يعرفها الجميع اليوم، يشترط القانون من أجل اإلستفادة من 
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هاد التعويض أن يكون املؤمن قد انخرط في الصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي ملدة ال تقل عن 780 يوم خالل السنوات الثالث السابقة 
لتاريخ فقدان الشغل منها 260 خالل 12 شهرا السابقة لهذا التاريخ وأن 
يكون مسجال كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 

والكفاءات؛

بلغ عدد املستفيدين من الصندوق إلى غاية شتنبر 2020 حوالي 
77 ألف و826 مستفيد بدعم مالي فاق 962 مليون درهم، بلغ عدد 
املستفيدين خالل9 أشهر األولى من سنة 2020 ما مجموعه 13 ألف 
841 مستفيد بحوالي 84 مليون و497 درهم، طبعا بعد الدراسة اللي 
درناها في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لهاد الصندوق خلصنا 
إلى 3 ديال السيناريوهات من أجل التحسين ديال األداء ديالو، من أجل 
تبسيط الشروط وعلى كل حال الدراسةبعد قرار ديال اإلدارة أحيلة على 
السيد رئيس الحكومة، الذي اختار السيناريو األول و هو اآلن موضوع 
تعديل ديال القانون إن شاء هللا نتمنى قريبا أنه يتحط في املسار ديال 

املصادقة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب عن فريق األصالة 
املعاصرة.

ملنيئباملسيداعبداملحقافيئق:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، مرة أخرى تخلفت حكومتكم عن املواعيد من خالل 
وقوفها متفرجة على معاناة الشعب املغربي بصفة عامة وبصفة خاصة 
على معاناة الشباب العاطل أو املعطل خالل فترة الجائحة، 10 أشهر 
السيد الوزير من املعامالت على رصيف الفقر وحكومتكم وقفت عاجزة 
فاشلة غير قادرة على مد املساعدة ملن وضع فيكم الثقة سنة 2016، 
ولوال حكمة وتبصر جاللة امللك، محمد السادس، نصره هللا، من خالل 
إحداث صندوق كوفيد 19 لوقع ما ال يحمد عقباه في هذا البلد األمين.

من  يوم   780 على  املطرود  األجير  توفر  ضرورة  شرط  اعتماد 
التصريحات خالل3 سنوات بما فيها 260 يوم مصرح بها خالل آخر 
12 شهر هذا شكل ويشكل عائقا لعدد عدد كبير من األجرة في القطاع 
الخاص في ظل تهرب عدد كبير من املقاوالت في التصريح بأجرائهم لدى 
تتضمن  اعتماد تصريحات  أو  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
عدد أيام عمل أقل من الحقيقة، كل هذا السيد الوزير يحدث أمام 
أنظار وزارتكم التي تقف عاجزة على تفعيل القانون لضمان حقوق 

األجراء.

اعتماد إلزامية اإلدالء بنسخة من الحكم النهائي للمحكمة في حالة 
عدم التوصل إلى إتفاق بين الطرفين كشرط أساس لإلستفادة من هذا 
الحق وذلك خالل مدة ال تتجاوز 60 يوما هذا يعتبر شرطا تعجيزيا يهدف 

إلى تضييق قاعدة املستفيدين وأنتم السيد الوزير أدرى من أي واحد 
فاستحالة الشرط أنه يكون الحكم إصدار حكم نهائي خالل فترات 
60 يوم. إلزامية التوقيع على طلب اإلستفادة من طرف املشغل هذا 
أيضا شرط تعجيزي يهدف إلى حرمان أكبر عدد من الشباب املعطل من 

حقهم..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد النائب، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي في 
املوضوع؟ ال تعقيب السيد الوزير الكلمة لكم.

ملسيدامحاداأمك4مز،ا زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد النائب بالنسبة لفترة ديال الجائحة ما وقفاتش الحكومة 
عاجزة، التعليمات ديال صاحب الجاللة، كتنفذها الحكومة وهي اللي 
كتنزلها ما كتنزلش بوحدها أوال، ثانيا ما يتعلق بالتعويضات التي تم 
صرفها لألجراء املتوقفين خالل الفترة ديال الجائحة هذا ما عندوش 
عالقة بالشروط، ثالثا الشروط قلت ليك أننا احنا اليوم بصدد تعديل 
القانون من أجل التعديل ديالها وتبسيط ديالها باإلضافة طبعا إلى 
املشروع اللي غيجي بعد 4 سنوات الذي تحدث عنه جاللة امللك، أيضا 
في إطار التوجيهات امللكية من أجل التعميم ديال هاد أسمو، املوضوع 
ديال الحكم القضائي هاد ال�ضي ليس صحيحا والدليل على ذلك أنه 15 

ألف تتستافد سنويا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الوزير،  السيد  لألسف  الوقت  انتهى  الوزير،  السيد  لكم  شكرا 
ننتقل إلى السؤال الرابع في نفس القطاع عن ارتفاع معدالت البطالة 
في صفوف الشباب حاملي الشهادات العليا للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق األصالة املعاصرة، فليتفضل أحد النواب تفضلوا 

السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحاداكيريم:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ملسيدمتا ملسيىةاملوزرمء،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

الشغل منعدمة ما هي  ارتفاع مستمر، فرص  في  الشباب  بطالة 
اإلجراءات املتخذة من طرف الحكومة لتفادي هذه األزمة؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير.
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ملسيدامحاداأمك4مز،ا زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد النائب فرص الشغل يمكن أنها ما كتغطيش كاع الخصاص 
اللي كاين ممكن ولكن ما�ضي منعدمة، ألن اليوم األرقام اللي كتحقق في 
بالدنا أرقام مهمة، صحيح هناك إشكال مرتبط بالوضعية اللي كتعيشها 
بالدنا والعالم كلو بسبب الظروف ديال الجائحة، ولكن أنا نقول ليك 
أنه في بالدنا تدار مجهود كبير خالل السنوات األخيرة على كل حال برامج 
عديدة برامج كثيرة تم اإلشتغال عليها موجهة للشباب وتم تحقيق أرقام 
مهمة، نقول ليك بالنسبة مثال بالنسبة للبرامج ديال دعم التشغيل 
املأجور اللي هي 3 دالبرامج أساسية: البرنامج ديال اإلدماج نعطيك رقم 
ديال ديال2019 تم إدماج سنة 2019 في هذا البرنامج بوحدو 93592 
باحث عن الشغل، وإلى حدود شهر9 2020 تم إدماج 45216 باحث 
عن الشغل، بالنسبة أيضا برنامج تحفيز سنة 2019 تم استفاد منه 
9508 ديال الشباب املغاربة ثم إلى حدود شهر9-2020 6349 وغيرها 
على كل حال كثير من البرامج التي نشتغل عليها وهي فاش كنهضروا على 
البرامج كنهضروا على مجهود مالي مؤسساتي، كنهضروا على مجهود 
كيديره األطر ديال الوزارة واألطر ديال باقي املؤسسات العمومية اللي 

كتشتغل فهاد املجال، وشكرا لكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب للسيد النائب تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحاداكيريم:

شكرا السيد الوزير على اإلجابة كنظن هاد اإلجابة اللي عطيتنا تهم 
بعض املدن على الصعيد الوطني، واحد املجموعة متاع املدن كنظن 
أن هاد �ضي راه ما فيهاش وكيبان ليا راه عندك �ضي معطيات غالطة ألن 
كنهضرعلى مدينة آسفي، مدينة آسفي تقريبا اليوم كاين واحد التنسيق 
ديال الشباب اللي قدموا توقيعات وطلبوا عرائض وكيطلبوا وكيدقوا 
على جميع البيبان، وكنضن األخ راه هضر قبل وطلبت العرائض راه 
غادي يقدموهم لك اليوم، كنظن هاد �ضي اللي كتقول السيد الوزير 
بالنسبة راه ما كاينش في مدينة آسفي عالش؟ ألن ما كاينش مدينة آسفي 
ألن عدد كبير تاع آش من شركات تفتحوا في مدينة آسفي هادي مدة 
ما كاين والو، الشباب تقريبا نسبة التشغيل ضعيفة ضعيفة بواحد 
اتفاقيات درتوهم  كاين  الشغل  متاع  كاينش فرص  ما  الشكل كبير، 
وكتلزموا  إتفاقية  ودرتوا  آسفي  ملدينة  جيتوا  مؤخرا  الوزير  السيد 
الشركات اللي غتدخل للمدينة، إيال دخلت يعني راه ما كاين كاع تشركة 
إيال كتدخل شركة وحدة في العام وال محال إيال دخلت تتخدم واحد 
%15 وال %20، كنضن هذا إتفاق ملغوم ألن السيد الوزير كنظن أن ما 
عندكش الصالحية اإلدارية والقانونية باش تفرض على أي شركة تخدم 

واحد العدد واحد النسبة من املدينة؛

لألسف الشديد أن الشباب كيعقد واحد األمال اللي هي تقريبا 
الحكومة ما ملتزماش بها، هادي واحد املدة جا السيد الوزير التجهيز 
هادي واحد املدة واحد 5 وال 6 سنين وبشر بأن غتكون واحد املنطقة 
احنا استبشرنا  الشكل كبير  بواحد  الشغل  صناعية وغتخلق فرص 
آنذاك لألسف الشديد لحد الساعة ما كاين ال منطقة صناعية ال يديك 
وال يخليك املنطقة الصناعية هي اللي كتخلق فرص الشغل، الحكومة 
ما خالقة حتى فرص الشغل مادام أنها ما خلقهاش منطقة صناعية 
باش تخلق الفرصة أنا كنظن راه ما كاين حتى �ضي حاجة الحكومة 

غائبة تماما عن مدينة آسفي وكنظن أنكم..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، هل من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ ال تعقيب، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمك4مز،ا زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ذاك ال�ضي اللي قلتو السيد النائب أنا نقول لك ليس صحيحا، 
ما�ضي أنا اللي ما عنديش املعطيات أنا ما وقعتش �ضي اتفاقية كنقول 

ما  أنا  هادي  وقعت شحال  جيت  آسفي  ديال  الناس  التشغيل  فيها 

وقعتش وقعو النقابة في إحدى املقاوالت اتفاقية شغل جماعية هادي 

ما عندهاش حتى عالقة نهائيا بما تقوله السيد النائب، ولكن بالنسبة 
ملدينة آسفي فيها شراكات تشتغل، أنا عندي اليوم بالنسبة للصندوق 

الوطني للضمان االجتماعي مصرح، عدد الشركات اللي صرحات في شهر 

10 2337 شركة، و31 ألف و159 أجير، صحيح اإلشكاالت ديال البطالة 

ما غنقوليكش أنا آسفي وال باقي املدن املغربية ما فيهاش البطالة، فيها، 

ولكن املجهود اللي كيدار مجهود واضح على وجه األرض، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم، انتهى الوقت، ننتقل إلى السؤال 5 في القطاع املتعلق 

النواب  والسادة  للسيدات  الصيادين  للبحارة  االجتماعية  بالحماية 

املحترمين عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضلتوا السيد 

النائب.

ملنيئباملسيداسعيداإىابعلي:

السيد الوزير، يوم الخميس املا�ضي تحطم قارب للصيد التقليدي 

بطرفاية، كان على متنه 14 صياد توفي عدد كبير منهم رحمة هللا عليهم 

فيما تستمر األبحاث على الباقي، وهذا مثال على العشرات من الحوادث 
من هذا الشكل وبالتالي سؤالنا إليكم، السيد الوزير، يتعلق بما تقومون 

بها من أجل توفير الحماية االجتماعية للبحارة الصيادين؟ وشكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير تفضلوا.

ملسيدامحاداأمك4مز،ا زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد النائب، أنا بدوري كنقدم التعازي ألهالي الضحايا ديال القارب 
التي تحدثتم عنه، بالنسبة املوضوع ديال التغطية والحماية االجتماعية 
تصنيفاتهم  مختلف  من  والصيادين  البحارة  فئات  تستفيد  للبحارة 
من التغطية االجتماعية على غرار باقي األجراء، إذ تسري عليهم أحكام 
الضمان االجتماعي ونظام التأمين اإلجباري األسا�ضي عن املرض سارية 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  إدارة  مجلس  أصدر  املفعول، 
بتاريخ 11 أبريل 2011 قرارا يوافق من خالله على تمكين فئات بحارة 
الصيد التقليدي من االستفادة من التغطية االجتماعية والصحية على 
اعتبار أنها مشمولة بالقانون املتعلق بالضمان االجتماعي، بلغ مجموع 
املصرح بهم من فئات الصيد التقليدي والساحلي للصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي سنة 2019 ما مجموعه 85 ألف و79 وسنة 2020 
ما مجموعه 84 ألف و357 وعرف معدل التطور السنوي بلغ %22 بين 
سنتي 2014 و2018 هذا التطور تم بفضل مجموعة من التدابير على 
كل حال التحسيسية، عندي واحد العدد ديال اللقاءات التحسيسية 
اللي داروها أطر ديال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من أجل 
على كل حال االلتحاق ديال واحد العدد ديال األجراء فهاد القطاع 
بالنظام ديال التأمين في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير، الكلمة للسيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداسعيداإىابعلي:

هذا  طرحنا  بصراحة  املعطيات  هاد  على  الوزير،  السيد  شكرا 
املوضوع ألنني أمثل دائرة الصويرة وباألخص منطقة حاحا التي يشتغل 
أغلب شبابها في هذا امليدان اللي هو الصيد بجنوب اململكة وهؤالء 
الشباب يعيشون الخطر واملوت كل لحظة في ظل عدم توفرهم على 
التغطية الصحية والتقاعد ونحييهم على صبرهم وتضحياتهم، السيد 
الوزير، أنا تنقول ليك هداك ال�ضي اللي تنشوف في الواقع ما تنقولش لك 
داك ال�ضي اللي في الوراق، احنا دابا في اإلقليم ديال الصويرة راه كيتزادو 
األرامل واليتامى هاد ال�ضي اللي كيتزاد تما، ومع األسف هذه الفئة من 
املهنيين غير حاضرة بشكل قوي ضمن اهتمامات الحكومة رغم الدور 
االجتماعي واالقتصادي الذي تقوم به واملعاناة التي تعاني منها، الكثير 
منهم غرقو بحرا وخلفو أرامل وأطفال في حالة مزرية أما الباقين فإنهم 
تسائل  وإجتماعية  نفسية  الخوف وهذه معضلة  وقع  يعيشون على 
الحكومة، املطلوب اليوم هو إعطاء هذه الفئة حقها ونقترح تخصيص 

جزء من عائدات الصيد البحري لضمان الحماية اإلجتماعية للصيادة 
وأسرهم في حالة وفاتهم، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم، انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال 
تعقيب، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمك4مز،ا زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد النائب، هذه الفئة كما قلت مشمولة بمقت�ضى القانون اللي 
خدامين به اليوم ديال الضمان االجتماعي، إن كانت بعض اإلختالالت 
ممكن أن يتقدمو بشكايات يا إما للمفتشية ديال الشغل يا إما املفتشية 
ديال الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، أما األرقام اللي عطيت فهي 
أرقام مرتبطة بالواقع، تناخذوها من الواقع، عدد األشخاص املصرح 

بهم، هذا رقم واقعي ما�ضي رقم كنصنعوه، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير، ننتقل للسؤال السادس في نفس القطاع 
عن حماية مناصب الشغل بالقطاع الخاص في ظل الوضع اإلستثنائي 
الذي تعيشه بالدنا للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

ملنيئبةاملسيدةاإ اينابناربيعة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير آالف الشباب فقدو العمل ديالهم في األشهر األخيرة 
مناصب  هاد  لحماية  الحكومة  دارت  شنو  وبدونها،  الجائحة  بسبب 

الشغل؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا الكلمة السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمك4مز،ا زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيدة النائبة املحترمة، شكرا على طرح هاد السؤال، في الحقيقة 
بالدنا فقط ولكن على  اللي عرفاتها ما�ضي  األزمة  املرحلة  خالل هاد 
اللي معنية  الدولية  اللي عطاتها املنظمات  العالمي، األرقام  املستوى 
سواء البنك الدولي أو ال منظمة العمل الديمقراطي أساسا اللي حصات 
الخسائر املتعلقة بسوق الشغل، وبالتالي لسنا استثناءا، ولكن في املقابل 
هناك اشتغال كبير خالل هاد املرحلة إن على مستوى الدعم الذي قدم 
لألجراء خالل هاد املرحلة أو على مستوى الدعم القانوني املتعلق باعتبار 
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هديك الفترة ديال التوقف فترة ديال توقف مؤقت أيضا لعقد الشغل 
بحيث أن الناس استأنفو العمل ديالهم جزء كبير منهم استأنف العمل 
ديالو عندها اإلحصائيات ديال الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي 
التي تؤكد أن جزء كبير ممن توقف استأنف عمله، باإلضافة طبعا إلى 
واحد املجموعة ديال اإلجراءات في إطار اإلقالع االقتصادي اللي دار 
أنها تحافظ على مناصب الشغل  للمقاولة من أجل  دعما ومساندة 

خالل هذه الفترة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيدة النائبة

ملنيئبةاملسيدةاإ اينابناربيعة:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، في الحقيقة هاد ال�ضي تيبان لي أنه الحكومة ديالكم 
لقات عندها بزاف ديال الزهر، لقات كورونا باش تعلق عليها املشاكل 
ديالكم أنا تنبغي غير نذكرك السيد الوزير أنه الحكومة ديالكم اللي 
جات هنا للبرملان وقالت لنا أنها في أفق 20 و21 غادي نوصلو نسبة 
البطالة ل 8.5 وما كاينش داعي أنني نذكرك باألرقام ديال 2018-2017-

2019 اللي ما عمرها هبطات على %9 يكفي أنني نقول لك اليوم أن 
نسبة البطالة وصالت تقريبا ل %13 تتكلم السيد الوزير على الجهود في 
أرض الواقع ما تيبان لنا والو تيبان لنا بأنه مازال كاين 581 ألف منصب 
شغل مفقود في حين أن في اإلنشاء كاين فقط 144 ألف منصب، حاجة 
أخرى السيد الوزير تتكلم على إجراءات قمتو بها صحيح قمتم ببعض 
الصغرى  للمقاوالت  درنا  واشنو  الكبرى  املقاوالت  تتخص  اإلجراءات 
واملتوسطة والصغرى جدا اللي هي العمود الفقري ديال البالد ديالنا و 
هي تتعيش جميع الناس فاش عاوناهم؟ فاش عاونا األجراء اللي تتكلم 
عليهم السيد الوزير؟ اليوم تنعرفو أن الكثير من املقاوالت مازال تتصرح 
تأثراتش  املقاوالت ما  العلم أن هاد  ديالها وتتجري عليهم مع  الناس 
تتشوفوهم أشنو  تتراقبوهم واش  أرباح كبيرة، واش  بكورونا ودارت 
تيديرو باش تعرفوا واش تيلتازمو بهاد ال�ضي الوعود اللي عطاو، مسألة 

أخرى السيد الوزير..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

املوضوع؟  في  تعقيب إضافي  النائبة، هل من  السيدة  لكم  شكرا 
تفضلوا.

ملنيئبةاملسيدةازهوراملوهيبي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير املحترم في نفس املوضوع ديال مناصب الشغل ونحن 
اإلقليم  الحسيمة خصوصا  تطوان  ديال طنجة  الجهة  نتحدث عن 

ديال فحص أنجرة اللي عندو واحد الخصوصية أن اإلقتصاد ديالو 
هش وغير مهيكل وما كيفرزناش مناصب الشغل، لحسن الحظ هناك 
مشاريع تنموية كبيرة ملكية، وكاين مناطق حرة ومناطق صناعية. لكن 
الساكنة، وخصوصا الشباب اللي كيشكلو الثلثين ديال هاد الجهة، ما 
كيستافدوش نهائيا من بعض مناصب الشغل، ألن العقود اللي كديرها 
L›ANAPEC السيد الوزير، كتق�ضي بشكل ممنهج وال بشكل كبير، ذوي 
التحصين املتوسط. هاد الفئة ديال الشباب وفيهم نساء وفيهم شباب 
اللي ما كيقدروش يولجو لهاد مناصب الشغل اللي هي متاحة فاإلقليم 
ديالهم. هنا السيد الوزير نتحدث عن الجهوية املتقدمة كبالد ماشين 
فاتجاه الجهوية املتقدمة، التي تعمل على توطين مناصب الشغل، اليد 
ديال طنجة-  فاإلقليم  لكن هاد�ضي  التشغيل،  العاملة على مستوى 
اللي  الشروط  ما كيستفدش، ألن  الشباب  أن  كنلقاو  أنجرة  فحص 
فهاد  النظر  تعاودو  أنكم  الوزير  السيد  نتمنى   ،L›ANAPEC كتحطها 
الشروط مع هاد الشريك اللي هومهم جدا، و وتعطى فرص حقيقية 

لهاد الشباب، شكرا لكم السيدة الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمك4مز،ا زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

السيدة النائبة، غير احنا ما كنعتبروش عندنا الزهر حيث جات 
الجائحة، بالعكس كنعتبرو أن هادي جائحة ووضعية خطيرة عاشتها 
بالدنا واملغاربة عانو، وما يمكنش يكون الزهر عند حتى واحد حيث 
املغاربة عانو. ال الحكومة ال الشعب حتى البرملان، وبالتالي أنا كنظن 
أن األمر ليس كذلك، نتعاملو مع الجائحة بالجدية الالزمة والصرامة 
املطلوبة، باإلجتهاد اللي كنقدرو عليه كنديروه من أجل تجاوزها، وهنا 
نقول لك أن الوضعية كيفما كان متوقعا أثناء الجائحة، اليوم بالدنا 
ما�ضي كيف كنا كنتوقعو أثناء الجائجة، أنا نقول لك، بناء على األرقام 
اللي عندنا والتوقعات اللي كنا كنديرو، اليوم الحمد هلل اإلحصائيات 
ديال الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي تتقول إننا استرجعنا بشكل 
كبير مناصب ديال الشغل اللي مشات لنا اثناء الجائحة. في نوفمبر عندنا 
عدد املصرح بهم 2 مليون و428 ألف، في املقابل كان في كانت في شهر 
يناير2020 كانت 2 مليون و585 ألف، وفي شهر فبراير كانت 2 مليون 
و626 ألف. بمعنى وصلنا تقريبا، باقي شوية ديال األرقام، ولكن إجماال 

وصلنا لنفس العدد.

النائبة، إيال كتهضري على عقد إدماج اللي هو  بالنسبة السيدة 
contrat ANAPEC، باش معروف، بهذا مقت�ضى القانون معني به فقط 
أصحاب الشواهد، جميع الشواهد ديال التكوين املنهي وال ديال املدارس. 
جميع الشواهد ديال التكوين املنهي، وال ديال املدارس، جميع الشواهد 
معنية ولكن غير اللي ما عندهومش شواهد غير معنيين بهاد البرنامج. 
ولكن معنيين ببرامج أخرى. املقاولة ملي كطلب لي أنا ك ANAPEC، أو 
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كمؤسسة عمومية كطلب لي هاد الفئة، صحيح غنم�ضي نقلب لها على 
هاد الفئة ما غنقلبش على فئة أخرى، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم على املساهمة، انتهى الوقت، ننتقل إلى السؤال السابع 
الرقمية،  بالتجارة  املشتغلين  بوضع  يتعلق  قطاع  القطاع.  نفس  في 
تفضلوا  اإلشتراكي.  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

السيد الرئيس.

ملنيئباملسيداشق4مناأميمارئيساملف4يقامإلشترمكي:

في  املشتغلين  للشباب  اإلجتماعية  الحماية  عن  الوزير،  السيد 
التجارة الرقمية في خدمة التوصيل املنزلي بالخصوص، نسائلكم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الرئيس، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمك4مز،ا زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

شكرا السيد الرئيس على هذا السؤال، فعال هؤالء هم ما�ضي فئة 
واحدة، هم فئة مختلطة فيهم األجراء وفيهم املستقلين، بالنسبة لألجراء 
كيخضعو للقوانين الجاري بها العمل املتعلقة بمدونة الشغل، والقانون 
للقوانين  كيخضعو  للمستقلين  بالنسبة  االجتماعي،  الضمان  ديال 
اإلجباري  بالتأمين  املتعلقين  أو99.15   98.15 سواء  أخيرا،  الصادرة 
األسا�ضي على املرض، أو بالنسبة للتقاعد، واللي الحكومة تشتغل اليوم 
بجميع قطاعاتها من أجل التنزيل ديال هاد 2 د القوانين في تنسيق 

وتشاور مع الفئات املعنية، وشكرا السيد الرئيس.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد الرئيس.

ملنيئباملسيداشق4مناأميمارئيساملف4يقامإلشترمكي:

شكرا السيد الوزير، حنا تعمدنا نمشيو فهاد السؤال عالش؟ هاد 
الفئة اللي كتشتغل فهاد املجال هم الفئة ديال الشباب، فيهم اللي 
حاملي الشهادات، au lieu فاش يبقاو جالسين، خداو هاد املبادرة أنهم 
يشتغلوويغامرو حتى بالحياة ديالهم ألن الغالبية ديالهم كتشتغل على 
دراجات نارية، والسؤال لي كيطرح نفسو هو السؤال ديال املسؤولية 
ديالهم،  القانونية  اللي كيشتغلوا معاهم، والصفة  الناس  ديال هاد 
اآلن إيال تعّرض واحد فيهم لحادثة السير ذاك املنقول الذي ينقله إلى 
صاحب الطلب من يتحمل مسؤوليته خاصة وأن األمر يتعلق في أحيان 
املسؤولية  هنا  بالتالي  بالطعام؟  بالغذاء  مرتبطة  اللي  باألمور  كثيرة 
خصها تكون واضحة السيد الوزير، ألنه ما يمكنش يكون ذاك املنطق 

ديال خدم التاعس للناعس أي نعم اجتهدو �ضي وحدين ودارو شركات 
كيوظفو بها بعض األجراء، أي نعم العدد قليل لكن العدد الكبير هوهاذ 
اللي وصفتهم بأنهم مستقلين وهم ليسوا بمستقلين، ألنه كاينة واحد 
العالقة ديال التبعية بينهم وبين..، هما كيوصلو الخدمة و هنا املسؤولية 
ب عليها آثار، ألنه كاينة كيتعّرضو 

ّ
القانونية خصها تكون واضحة وترت

ملخاطر وكاينة حوادث الشغل كاينة املسؤولية التقصيرية كاينة واحد 
املجموعة ديال الجوانب اللي خص ما يكونش كيلبسها واحد الغموض 
رو فهاذ الفئة بما يحمي حقوقها، ألنه ما يمكّناش نعتبروها األجير 

ّ
ونفك

دائما طرف ضعيف فما بالكم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد الرئيس، لألسف انتهى الوقت، هل من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ ال تعقيب، السيد الوزير.

ملسيدامحاداأمك4مز،ا زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

اإلجتماعية  الحماية  تحدثت عن  تحدثت  ملا  أنا  الرئيس،  السيد 
فأنت  القانونية  الحماية  أما  والتقاعد،  الصحية  التغطية  كنقصد 
فاش  وبالتالي  وشاملة،  عامة  هي  هاذي  األشياء  بهذا  وأدرى  محامي 
كنهضرو على املسؤولية ديال هذاك الناقل هاذيك املسؤولية عندها 
 كل مستوى ديال 

ّ
مكانها في القانون، فاش كنهضر يعني كل مسؤولية وال

املسؤولية كاينة مقتضيات قانونية التي تؤطرها، أنا أتحدث عن ما 
يتعلق بالتغطية الصحية ديال هؤالء أو التقاعد ديالهم باقي على كل 
حال، الجوانب األخرى يحميها القانون سواء في مدونة التجارة أو قانون 
االلتزامات والعقود وغيرها من النصوص القانونية املؤطرة للجوانب 

ديال االشتغال ديالهم، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

وهو  القطاع  هذا  في  األخير  للسؤال  ننتقل  الوزير،  السيد  شكرا 
سؤال آني عن وضعية وآفاق الشغل ببالدنا، للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعيى0املسبيعي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

ملسيداملوزي4امملحترم،

نسائلكم حول واقع وآفاق الشغل ببالدنا على ضوء تداعيات جئحة 
كورونا؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير لكم الكلمة.
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ملسيدامحاداأمك4مز،ا زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

شك4ماملسيداملنيئب،

هاذ السؤال هو اللي كان فيه أسفي ما�ضي هاذوك اللي دازو، لكن 
بالنسبة ملوضوع آفاق التشغيل ببالدنا في ظل هاذ الجائحة أنا كنقول 
ليك أن الوضعية على املستوى العالمي ما�ضي في بالدنا فقط الوضعية 
استئناف  اليوم  أن  ومؤكد  املنطق  بهذا  معها  نتعامل  ولكن  صعبة، 
اإلقتصاد الوطني لنشاطه واستعادته لنشاطه بشكل متدرج عندو آثار 
إيجابية، واعيطت قبل قليل اإلحصائيات املتعلقة بعدد املصرح بهم 
لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، ولكن مؤكد أنه في إطار 
أيضا البرنامج الوطني البرامج اللي فيه ممكن البرنامج الوطني للتشغيل 
تحققت نتائج سواء خالل أساسا أساسا خالل املرحلة ما قبل الجائحة، 
قطاعات  اليوم  هناك  أن  لك  نقول  أنا  الجائحة  أثناء  أيضا  ولكن 
اقتصادية تتشغل وكتخلق مناصب وفرص شغل جديدة وبشكل كبي، 
خالل هاذ املرحلة مؤكد أنه خالل املرحلة املوالية وفي إطار يعني في إطار 
اإلستمرار في البرنامج الوطني اللي غيتمّدد إلى سنة 2030 إن شاء هللا، 
غتكون إيجابية مع الدخول ديال واحد العدد ديال اإلجراءات اللي جات 

في قانون املالية حيز التنفيذ، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداعيى0املسبيعي:

صحيح السيد الوزير أحنا ما تفجأناش يعني أوغير متفاجئين بهاذ 
النسبة ديال ارتفاع ديال نسبة البطالة %33 حسب تقرير املندوبية 
السامية للتخطيط خالل 3 أشهر األخيرة من سنة 2020، هاذ األرقام 
بالطبع كانت متوقعة بفضل يعني بفعل الجائحة وما نتج عنها من الشلل 
ديال اإلقتصاد الوطني والدولي، ولكن السيد الوزير نحن كمنتخبين 
محليين %80 من الطلبات اللي كنتوصلو بها من عند املواطنين تخص 
يعني البحث عن الشغل، كيجي عندك مواطن كيطلبك كيقولك ابحث 
لي على فرصة شغل فين ّما كان، لكم أن تتخيلوا السيد الوزير مرارة 
ي كيلقي شباب أو أسر شابة مكّدسين في فلوكا ديال 5 مترو 

ّ
الوضع مل

ي 
ّ
كيلقيو بروسهم على أمواج األطل�ضي في خالل شهر 11! هاذ الناس مل

كيمشيو للهجرة السرية كيفما جا على لسان األخ اللي سبقني حتى 
كيتسد جميع األفق كتسد قدامهم دوركم كحكومة السيد الوزير هو 
إبداع الحلول لهاد الشباب، ما�ضي التسيير اليومي ديال الوزارة أو ما هو 
إداري في الوزارة خاصكم تنزلوا للميادين ديال بصح وتشوفوا الشباب 

شنوا كيعيش مسدودة قدامهم األفق.

توصلنا السيد الوزير بالعريضة اللي ذاكرو عليها اإلخوان، تحمل 

توقيع أزيد من 3 آالف شاب إيال بغيتو نمدك بيها السيد الوزير باش 
تلقاوا حلول لهاد الناس وتنازلوا للميادين ديال املعقول وديال بصح، 

شكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداإىريساملثا4ي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، فعال أبناء أسفي تقدموا بعريضة من أجل التشغيل، 
حقيقة هذه بالنسبة لنا احنا في فريق العدالة والتنمية كنوهوا بهاد 
في  الشباب  هاد  إيجابي عند  وكنعتبروا هذا سلوك  املدنية،  املبادرة 
السياق واحد الوضع إجتماعي اللي فيه احتقان وفيه نوع من التدمر، 
ولذلك مطلوب منا نتفاعل معاه بطريقة إيجابية ونطلبوا منكم كذلك 
السيد الوزير باش تفاعلوا بشكل إيجابي، واللي أسا�ضي في التجاوب 
السيد الوزير هو أنه اليوم هاد الشباب كيعانيو من النقص في فرص 
باش  الحكومة  ديال  والوزراء  الحكومة  طالبنا  وسبقلينا  الشغل، 
يساهموا في جلب استثمارات كبرى ألسفي ألن عندها املؤهالت وحسنوا 
املناخ فيها و طالبنا بإحداث املنطقة الصناعية الكبرى، لألسف مازال 

متأخر هي واملنطقة الصناعية ديال خطازكان.

فلذلك كنعاودوا نأكدوا ليكم السيد الوزير بأنه هاد الشباب اليوم 
مطلوب منكم في إطار الوزارة تفتحوا الحوار معاهم، ويكونوا الشركاء 
املعنيين كذلك بهاد امللف من أجل من أجل إيجاد خطة لتشغيل هؤالء 

الشباب وإيجاد فرص شغل.

وأختم بالحد من املمارسات املشين اللي يقوم بهاد بعض الوسطاء 
مع األسف من خالل الرشوة ومحسوبية، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

ملسيدامحاداأمك4مز،ا زي4املشغلا مإلىميجامملنهي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد النائب أوال أنا أنقول ليك 33 %ما كاينش نسبة البطالة % 
l›ACFP قالت %12 12 ماقالتش 33، بل أكثر من ذللك التوقع اللي كان 
l›ACFP قالت في الفصل األخير التالي %12،7 والتوقع اللي كان هو 14، 
هداك ال�ضي قلت ليك قلت قبل قليل أن الواقع اليوم عكس التوقعات 
اللي كنا كنتوقعوا جميعا بما فيهم الوزارة ديالنا كنتوقعوا أثناء الجائحة 
واملعطيات اللي كانت عندنا آنذاك، اليوم الواقع �ضيء آخر غير متوقع 
والحمد هلل الحمد هلل هذا بفضل تظافر ديال جهود الجميع السيد 
النائب، إن كان األمر يتعلق باملحسوبية مزيان تمشيو للنيابة العامة 
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ألن كايتعلق األمر بالرشوة واملحسوبية وغيرها سيروا للنيابة العامة أو 
ال تقدمون لنا على األقل بمعطيات تكون واضحة نوقفوا عليها، ألن هذا 
كالم أنا كنظن أنه إن كان األمر يتعلق بالناس ديال القطاع الخاص 
نمشيو للنيابة العامة، كان األمر يتعلق بناس ديال القطاع العام أيضا 

نمشيو للنيابة العامة، فهاد املمارسات املخالفة للقانون.

يإما  مستعدين  احنا  أسفي  في  كنديروه  اللي  إلشتغال  بالنسبة 
تجيو عندنا في إطار الزيارات يإما يعني في إطار اللجنة نقدموا الحصيلة 
اللي كتدار وباملناسبة السيد النائب احنا كاينين في امليدان كنت زرت 
أسفي وزرت واحد العدد ديال املدن في إطار واحد العدد ديال البرامج 
ديال  العدد  واحد  مع  بشراكة  ولكن  احنا  ما�ضي  عليها،  كنشتاغلوا 
الفاعلين، مؤكد أن اإلشكالية ديال البطالة ما�ضي إشكالية ديال مدينة 
أسفي فقط وما�ضي إشكال ديال املغرب ولكن إشكال عالمي اليوم، 
خاصنا نوعاو باش نفهموا وندركوا اإلشكاالت اللي كاينة خصنا نفهموها 
في السياق ديالها و األبعاد العامة والكبيرة ديالها، اليوم البطالة إشكال 
عالمي ما�ضي في بالدنا ولكن أنقول ليك أن األرقام املحقق في بالدنا 

الحمد هلل عكس جميع التوقعات أرقام أرقام جيدة، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، بهذا نشكركم على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة، ننتقل إلى قطاع العدل السؤال األول يتعلق بتعرض املواطنين 
والسادة  للسيدات  الديون  تحصيل  شركات  طرف  من  للمضايقات 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد النواب 

املحترمين، تفضلوا السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاحييةابوف4مشن:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

سؤال الفريق السيد الوزير هو حول تداول بعض وسائل اإلعالم 
تحصيل  شركات  طرف  من  املواطنون  لها  يتعرض  التي  للمضايقات 
الديون والتي تبتزهم وترهبهم بدفع ما بذمتهم مع استغالل غير مقبول 

للبيانات الشخصية؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد0:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، على تفضلك بهاد السؤال أوال ينبغي 
التأكيد على أن املسطرة والشكليات ديال الوفاء بالديون أو استيفاء 
الديون الخصوصية هي منظمة بشكل دقيق في القانون املغربي إذا 
كان األصل هو أن يتم الوفاء بالدين لفائدة الدائن بكيفية شخصية، 
فالفصل 283 من قانون اإللتزامات والعقود أجاز إمكانية أن يتم الوفاء 

بالدين لفائدة ممثل الدائن املأدون له بكيفية صحيحة أو من يمثله 
إلستيفاء هذا الدين، هذا فضال على أن الفصول األخرى 254 و55 
و56 من قانون اإللتزامات والعقود تحدد اآلجاالت املفتوحة واآلجاالت 
الغير مفتوحة وهي نعتبرها مقتضيات كافية تتوفر الضمانات الكافية 
سواء للدائنين أو املدينين في هاد املجال، وفي حالة إذا كان هناك خرق 
لهاد املقتضيات أو عدم احترام الشروط أعاله فبطبيعة الحال كل من 
يتضرر من هاد العمل اإلبتزازي يمكنه أن يلجأ إلى القضاء إلبطاء هاد 

املسطرة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيدة النائبة تفضلوا.

ملنيئبةاملسيدةاحييةابوف4مشن:

السيد الوزير، طبعا احنا يمكن لنا نتكلموا على اإلتزامات والعقود 
ولكن ما�ضي فهاد الظروف الخاصة اإلستثنائية اللي عاشها العالم كامل 
وبطبيعة الحال املغرب، حسب بنك املغرب دائما تقريبا 9 داملليار ديال 
الدرهم من القروض املعلقة غير في النصف األول من السنة، ال�ضيء 
اللي كيجعل 9.5 ديال املليون ديال العائالت املغربية وكذا 11.6 من 
املقاوالت املغربية كلها كتعاني من هاد الديون املعلقة، بطبيعة الحال 
األبناك واملقاوالت اللي هي عطات القروض باش تسترجع لفلوس ديالها 
آش كدير؟ كتلجأ ملقاوالت تحصيل الديون، هاد املقاوالت هذا أوال 
ما عندهاش سند قانوني باش تخدم، ثانيا ما عندهاش قانون مؤطر 
كتاخد  أنها  هو  كيدير  اللي  املعالم  واضحة  تنظيمية  يعني  ونصوص 
البيانات الشخصية التلفون وl›adresse وفين كيعمل اإلنسان ودارو 
يعيطوا  كيبداوا  كيحاصروه  أوال  كيبتزوه  كيوليوا  آخره  إلى  وعائلتو 
ليه يوميا، كيمشيوا عندو ملكان العمل إذن كيديروا نوع من التشهير 
ب يعني بل األوضاع ديالو، ثم املشكل اللي كيديروا هو أنهم عندهم 
واحد الظاهرة منعرف منين جابوها شنوا اللي كيأطرها؟ واش كاين 
�ضي قانون؟ كيصيفطوا لو 2 دالرسائل كيديروا لو 2 داملكاملات من بعد 
كيديروا لو إشعار رسمي بأنه إما غادي تحجز عليه وال أنه غادي يدخل 
الحبس، ف يعني العائالت يعني داخلة في واحد الرعب واحد الكابوس 
اللي هي ما عرفاش كيفاش دير باش أنها يعني تخلص من هاد�ضي، أكثر 
من هذا يعني كاين بعض العائالت اللي طبعا هي كتخدم في القطاع 
الغير النظامي وبالتالي ما عندهاش مداخيل قارة زيد يعني قطاع كراء 
السيارات والنقل السياحي هادو كلهم كيجيوا يحجزوا لهم السيارات 

وكيقولوا لهم واعطيونا يعني..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيدة النائبة شكرا لكم لألسف انتهى الوقت، هل من 
تعقيب إضافي في املوضوع؟ تفضلوا السيد النائب.
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ملنيئباملسيداعبداهللاابو منو:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

إلى  اللجوء  قبل  إنذار  آخر  املوضوع  الوزير  السيد  نموذج  عندي 
القضاء، هذا ما�ضي محامي، هذا كيسمي راسو مكتب لتحصيل الديون:

لقد سلمتني موكلتي ط ط ط إلى غير ذلك بال ما نذكر السمية ملف 
يستفاد منه أنكم مدينون بواحد القدر في اللخر آش كيقولوا لو؟ وفي 
حالة امتناع فإننا سنكون مضطرين إلى اتباع تعليمات موكلتي وذلك 
جميع  على  قضائية  بإجراءحجوجات  وذلك  قضائيا،  بمتابعتكم 
لحفظ  محامين  بمعية  البنكية  وحساباتكم  ومداخيلكم  ممتلكاتكم 
وضمان تأدية هذا الدين، هذا السيد اللي كصيفطو لو هو ما عندوش 
 عندو هاذ الناس 

ّ
كاع حتى �ضي حاجة ما عندوال دار عندو حساب وال

اللي كيخدمو في أي إطار كيخدمو السيد الوزير؟ آش من إطار؟ آش من 
إطار؟ هاذو ما عندهومش اإلطار باش يحّصلو الديون العمومية، هاذ 

اللي تنسولوكم خصكم توقفو هاذ ال�ضي هذا ألنه منكر، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الكلمة لكم السيد تفضلوا السيد  النائب املحترم،  شكرا السيد 
النائب فيما تبقى من الوقت.

ملنيئباملسيداهشيمامملهيل4ي:

األكثر من ذلك السيد الوزير، هناك مؤسسات الدولة تلجأ إلى هذه 
الطريقة، مؤسسات للدولة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد0:

شكرا السيدة و السيدين النواب املحترمين على التنبيه لهاذ الظاهرة 
هاذي، كيف ما قلت فعل مغربي يتوفر على كافة الضمانات لحماية 
الدائنين ولزجر كل أشكال الترهيب واإلبتزاز اللي تفضلتو بها، الوزارة 
في نطاق اختصاصاتها لم تتوص بأي تظلم في هذا املوضوع، الوزارة 
مستعدة تبحث مع شركاء آخرين الوزارة ما كتنظمش كل القطاعات 
من شركات ومتدخلين في هاذ املجال، لكن بناء بما أنها معنية باألمن 
القضائي واألمن القانوني في البالد فإنها مستعدة لفتح أي نقاش فهاذ 
بها  يتفضلو  يمكن  اللي  إفادات  بكل  املوضوع  هذا  وتدرس  املوضوع 

السيدات والسادة النواب املحترمين، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى السؤال الثاني في هذا القطاع يتعلق 
بمآل مشروع قانون رقم 38.15 املتعلق بالتنظيم القضائي للسيدات 

والسادة النواب املحترمين فريق العدالة التنمية، تفضلوا أحد النواب 
تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيدالومىاع4مقي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، عن مآل مشروع القانون 38.15 املتعلق بالتنظيم 
القضائي نسائلكم، هذا املشروع الذي تمت املصادقة عليه من لدن 
البرملان في قراءة ثانية وظل معلقا بعد قرار املحكمة الدستورية وإحالتها 

على الحكومة منذ 2018؟ شكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد0:

ملسيداملنيئبامملحترم،

في الحقيقة بعض القوانين يصعب أن نتحدث فيها عن بلوكاج وأنه 
ظل معلقا هاذي تأسيسية، دستور اململكة أقر بأن النظام الدستوري 
يقوم على فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والحكومة السابقة جابت 
تنتأسسوواحد  بداية  القضائي غادي  التنظيم  قانون  واحد مشروع 
القانون اللي كينظم العمل داخل املحاكم والعالقة بين املتدخلين في 
املنظومة ديال العدالة، وعرف واحد املسار تشريعي طويلمن 2015 حتى 
ل 2018،داخل نفس الحكومة قبل إحالته على املحكمة الدستورية 
التي أقّرت بأن بعض املقتضيات ديالو خصوصا في عالقتو بمفهوم 
اإلدارة القضائية هي مقتضيات غير دستورية، ومن بعد جا التعديل 
ينا املسؤولية وفتحنا هاذ امللف من جديد لترتيب اآلثار 

ّ
الحكومي وتول

ديال املحكمة الدستورية مع كافة الشركاء، وهيأنا واحد النص أو واحد 
املراجعة اللي ارتأينا فيها أنه يا إما غنمشيو في توسيع املجال للتعديالت يا 
إما غنقتصرو على ترتيب اآلثار ديال املقتضيات املشمولة بقرار املحكمة 
الدستورية، فاستقر الرأي مع املتدخلين األساسيين في منظومة العدالة 
ب اآلثار وأن نحيل املشروع من جديد على املجلس الحكومي، 

ّ
أن نرت

املراحل األخيرة ديالو ديال املشاورات قبل إحالته على أحد  في  وهو 
اجتماعات املجلس الحكومي وشكرا السيد النائب املحترم.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب تفضلوا.

ملنيئباملسيدارضيابوكايزي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

بكل  نوهو  كنبغيو  والتنمية  العدالة  فريق  أوال  الوزير،  السيد 
العثماني،  الدين  سعد  الدكتور  حكومة  بها  كتقوم  اللي  املجهودات 
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وبنفس القوة كنبغيو نأكدو على أننا سننبه إلى كل اإلشكاالت والتحديات 
التي تواجه حكومة الدكتور سعد الدين العثماني ألننا نؤمن في فريق 

العدالة والتنمية أن البرملان برملان والحكومة حكومة.

السيد الوزير، هدر الزمن التشريعي من بين اإلشكاالت اللي كتواجهنا 
هاد املرحلة، القرار داملحكمة الدستورية فيما يتعلق بقانون التنظيم 
واحد  عندو  هو  القانون  هاد  باش صدر،  من سنتين  أزيد  القضائي 
األهمية خاصة نظرا ألنه كيساهم في تجويد العمل القضائي وتيسير 
ولوج املتقاضين العدالة ما�ضي غير القانون ديال التنظيم القضائي اللي 
مازال معرقل ومتوقف، السيد الوزير، أيضا ترتيب األثرعلى مستوى 
قانون ديال الدفع بعدم دستورية القوانين، كذلك، السيد الوزير، 
القانون الجنائي نظرا األهمية ديالو مجموعة من األوراش التشريعية 
اللي يفترض أنها تحيلها علينا الوزارة مازال كنتسناوها، قانون املسطرة 
الجنائية، قانون املسطرة املدنية، القوانين ديال املهن ومن بينها القانون 
داملهنة داملحاماة واللي اليوم الوزارة ديال العدل من بعد ما تحوالت 
يعني واحد املجموعة ديال االختصاصات دالسلطة القضائية واحد 
مجموعة االختصاصات ديال تنفيذ السياسة الجنائية للنيابة العامة، 
اليوم يمكن وزارة العدل تقوم بهاد األدوار في تطوير وتجويد املنظومة 
السيد  التشريع،  ألنه  اإليجابي  ديالها  التفاعل  من خالل  التشريعية 
الوزير، هو املدخل اللي من خاللو يمكن لنا نجاوبو على مجموعة من 
اإلشكاالت في املجتمع من خالل يعني واحد املجموعة ديال النصوص 
القانونية يمكن لينا نفذو التوصيات ديال إصالح منظومة العدالة اللي 
املغاربة كلهم كينتاظروها وهي كانت محطة ديال التشاور عمومي كبير 
جدا ما يمكن ليناش نعاودو نزيدو نوقفو العجلة أو نختارقو العجلة 
من جديد ونضيعو على نفوسنا وعلى بالدنا واحد يعني واحد املجهود 
كبير وما نستثمروش هاد يعني االنخراط القوي ديال البرملان من أجل 

التصويت على مجموعة من القوانين، وشكرا السيدة الرئيسة.

ملسيدارئيساملجلسة:

املوضوع؟  في  إضافي  تعقيب  من  هل  الوقت،  انتهى  لكم،  شكرا 
تفضلوا السيدة النائبة.

ملنيئباملسيدةاخد جةاملزييني:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، صادق للمجلس الحكومي في 16 نونبر 2017 على 
مشروع قانون 2.17.688 بتغيير املرسوم املتعلق بالتنظيم القضائي 
قضائيا  مركزا   12 بترقية  القضائية  الخريطة  كيضم  واللي  للمملكة 
كان  واحد  كاين  مركزا قضائيا   12 هاد  بين  من  االبتدائية  للمحاكم 
غيكون في املضيق من داك الوقت لحد اللحظة اللي كنسألك فيها، 
القضائي ما كاينش محكمة  الوزير، ما كاين �ضي داك املركز  السيد 
ابتدائية وأنتم أدرى بذلك السيد وأنتم ابن املنطقة وكتعرفو الضغط 

هذا  تبررون  كيف  وبالتالي  بتطوان  االبتدائية  املحكمة  كتعرفو  اللي 
لنا  أنكم تسرعو باش تحدثو  الوزير  السيد  التأخير؟ وكنطلبو منكم 
محكمة ابتدائية بعمالة املضيق الفنيدق، ما عندناش �ضي مشكل أنها 
تكون في مارتيل أو في املضيق أو في الفنيدق يعني العقار موجود وانتما غير 

أجيو عندنا واحدثو لنا هاد املحكمة، وشكرا السيد الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد0:

في  عليه  غنجاوب  السؤال  هاد  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
راه سؤالين مختلفين، ولكن  القضائي  والتنظيم  القضائية  الخريطة 
غادي نجاوبك على هاد املوضوع، غير بغيت نأكد مرة أخرى على أن 
الحكومة تتشتغل لحد اآلن فهاد املجال التشريعي بانسجام باجتماع 
املكلف  الدولة  وزير  السيد  به  تفضل  الحكومي  املجلس  ديال  األخير 
العدد ديال  لنا واحد  البرملان وحقوق اإلنسان وقدم  بالعالقات مع 
املقترحات ديال القوانين اللي تقدمت بها املؤسسة التشريعية واللي 
كيفية التفاعل معها، وكذلك كل املشاريع األخرى غادية بالوتيرة ديالها 
بما تحتاجها من تأني ومن مشاورات ألن التشريع كما قلت في اللجنة 

هو تعبير عن إرادة األمة و عن توافقات وعن التجويد أيضا الهاجس 

ديال التجويد خاصو يكون حاضر أما هو يمكن الواحد يجيب واحد 

القانون ويحطو ويضرب الدورة ديالو كلها على الغرفتين ويرجع املحكمة 

الدستورية ونبقاو في واحد الدوامة، لذلك كناخذو جميع االحتياطات 

باش هداك النص القانوني أنه مؤسس ما�ضي مراجعة ديال القانون، 

فرق ما بين قانون مؤسس للتنظيم القضائي وفق فصل السلط وما 

بين مراجعة املساطر والقوانين األخرى، إذن كاينة هناك قوانين معيارية 

كبرى تخص تطور املؤسسات ببالدنا تحتاج إلى ما يكفي من مشاورات 

وإذا كان هو بقا سنتين فأنا توليت املسؤولية ملدة سنة فقط وفتحتو 

هاد امللف وباشرت املشاورات في إطار الهيئة املشتركة مع املجلس األعلى 

للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وقدمنا املشروع في صيغته 

وهو اآلن يعني ترتيبات بسيطة قبل إحالته على املجلس الحكومي إذا 

من هاد الناحية أعتبر بأن التنظيم القضائي أنتهته الوزارة بقا التفتيش 

القضائي راه احنا متفرغين لو.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم، انتهى الوقت، ننتقل إلى السؤال الثالث دائما في نفس 

القطاع املتعلق بالخريطة القضائية للمملكة لفترة ما بعد كوفيد 19 

الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم.
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ملنيئباملسيدامحاداأمغير:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

التي  واإلجراءات  التدابير  عن  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
القضائية  الخريطة  في  النظر  إعادة  فيما يخص  بها  القيام  تعتزمون 

للمملكة لفترة ما بعد كوفيد 19، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد0:

املحترمة،  النائبة  السيدة  ديال  التساؤل  وأيضا  ديالكم  السؤال 
اللي يمكن نقول هو أنه إذا كانت السلطة القضائية االختصاص ديالها 
الرئي�ضي واألسا�ضي هو الفصل في املنازعات بين املواطنين فوزارة العدل 
وتقريب  العدالة  إلى  املواطنين  الرئي�ضي هو ضمان ولوج  اختصاصها 
العدالة من املواطنين من خالل خريطة قضائية معقلنة تقرب القضاء 
ربما   2017 ديال  املرسوم  بموجب  القضائية  الخريطة  املواطن،  من 
أصبحت متجاوزة وهي الخريطة وهي اللي جعلتكم طرحو هاد السؤال 
هي الخريطة اللي جعلت وجود على األقل محكمة استئناف في كل جهة 
ووجود محكمة ابتدائية في كل عمالة أو إقليم وبعض املراكز القضائية، 
واملسؤولين  بالساكنة  واتصال  بها  قمنا  اللي  الجوالت  خالل  من 
القضائيين إلى غير ذلك، تبين بأن هاد الخريطة في حاجة إلى مراجعة 
طبعا احنا دشنا واحد العدد ديال املحاكم اللي كانت مدرجة في املرسوم 
اآلن  لكن  ابتدائية ومراكز قضائية،  القضائي محاكم  التنظيم  ديال 
احنا مقبلين على مراجعة غادي نقترحو على الحكومة وغناخدو بعض 
القرارات ألن املراكز القضاية تفتح بموجب قرار وزاري وذلك في إطار 
هاد الهاجس ديال تقريب القضاء من املواطن احنا كنتلقاو بمنتخبين، 
السيدات والسادة النواب، اللي أحيانا تيبلغونا بأن املواطنين تيقطعو 
200 كيلومتر باش يوصلو ألقرب محكمة من أجل التقا�ضي أو من أجل 
بعض الخدمات املرفقية اللي كتقدمها املحكمة، وفي هاد الحالة تناخذو 
جميع االعتبارات واملعطيات ديال النشاط القضائي في داك الدائرة من 
أجل فتح إما مركز قضائي أو ترقية املركز القضائي إلى مستوى محكمة 

ابتدائية، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداأمغير:

السيد الوزير، كنوهو باملجهودات اللي كتقومو بها والزيارات ديالكم 
اللي كتقومو بها فعال على األقاليم واملحاكم وكتطالعو عن قرب على 
املشاكل اللي كتعاني منها الساكنة، بالنسبة للترقية ديال فعال توجه 

سليم بأن الترقية ديال بعض املراكز إلى محاكم ابتدائية أعطيك على 
سبيل املثال املركز القا�ضي املقيم بتاهلة أن فعال بعيد على تازة ب 
60 كيلومتر ولكن باش يجي شخص من الجماعة ديال آيت سغروشن 
وال الجماعة ديال بويبالن وال ديال مغراوى أو ال تازارين، يعني خاصو 
يوصل لتاهلة واحد 80 كيلومتر عاد يم�ضي لتازة باش يدير الدعوة ديال 
الطالق أو ال التطليق، إذن هنا كنطلبو منكم باش ترقيو هاد املركز هذا 
إلى محكمة ابتدائية أييه الزواج هداك بوحدو أ أستاذ ما ضيعش لنا 
الوقت، ثم بالنسبة لبعض املراكز السيد باش نربحو إذن هنا نلح وكنلح 
ندوي مع الساكنة خصك تحدث لنا محكمة ابتدائية في تاهلة، ثم 
السيد الوزير تم الحكومة السابقة اتخاذ واحد القرار إغالق مجموعة 
من مراكز القضاة املقيمين، حان الوقت باش تراجعو على ديك الفكرة 
وتعاود الفتح ديال هاد املراكز هادو في وجه املتقاضين ما يمكنش مركز 
ديال موزار فيه مفوضية الشرطة وما فيهش مركز تم اإلغالق ديال املركز 
ثم بالنسبة املحاكم ديال الدار البيضاء فكرو واش ممكن أنه إعادتها 
الحالة اللي كانت عليها قبل ديرو 7 ديال املحاكم بدل ما تبقى محكمة 
وحدة راكم جربتو وشفتو االكتظاظ في املكاتب ديال القضاة واملوظفين 
حتى في املكتب اللي مخصص للمحامون تا هو فيه اكتظاظ واكتظاظ في 
القاعات، واش ما كاينش تفكير بأن هاد املحاكم ترجع للحالة ديالها ياك 
عندنا 7 داألقاليم يكون عندنا 7 ديال املحاكم ابتدائية في الدار البيضاء 
ونرجعوا عليها، وكاين واحد املسألة مهمة وهو أنكم خصكم تسرعوا 

باملحكمة الرقمية السيد الوزير املحترم، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
ال تعقيب الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد0:

السيدة النائبة املحترمة، الدراسات انطلقت ألن كان عندنا مشكل 
دالبقعة األرضية ما بين املضيق والفنيدق واستقر الرأي بالتنسيق مع 
السيد العامل ديال العمالة لقينا بقعة أرضية الدراسات انطلقت لبناء 
تاهلة  بالنسبة لإلقتراح ديالكم ديال  الفنيدق،  في  ابتدائية  املحكمة 
غادي ندرسوه قبل مراجعة املرسوم ديال التنظيم القضائي، ألن أحيانا 
ما تنرقيوا أوتنغلقوا أو تنفتحوا بناء على الكثافة دالنشاط القضائي، راه 
كاين واحد الدوائر 2 ديال الدوائر اللي كاين مركز قضائي مفتوح وتيتعين 
فيه املسؤول لكن ما تيكونش واحد اإلقبال واحد النشاط قضائي اللي 

غيعطي واحد الحركية في املحكمة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير انتهى الوقت، ننتقل إلى السؤال األخير 
املتعلق بهذا القطاع وهو سؤال آني متعلق بتعزيز الحماية القانونية 
للملكية العقارية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، فليتفضل أحد النواب املحترمين تفضلوا السيد النائب.
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ملنيئباملسيداعيى0املبيطير:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير املحترم ينص دستور اململكة في الفصل 35 على ضمان 
القانون لحق امللكية وبالتالي بات من الضروري السيد الوزير وضع 
قواعد قانونية ومقتضيات قانونية منسجمة وغير متناقضة، وأخص 
بالذكر هنا املقتضيات املنصوص عليها في الفقرة الثانية من املادة 2 
من مدونة الحقوق العينية التي تطرح إشكاالت تتعلق بإقرار وضعية 
من  الجرمية  على  الشرعية  وتضفي  جرمية  بأفعال  يقوم  من  تحمي 
قبيل التدليس والتزوير بعد مرور 4 سنوات على التقييد في السجالت 
العقارية، مما يعود معه التشطيب عليها �ضيء مستحيال؟ شكرا السيد 

الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيدامحادابنعبداملقيىر،ا زي4املعد0:

شكرا السيد النائب املحترم، تدخل الحكومة من خالل وزارة العدل 

برسالة  مؤطر  هوتدخل  العقار  على  اإلستيالء  ديال  الظاهرة  هاد  في 

ملكية سامية سبق لجاللة امللك، حفظه هللا موجهة إلى السيد وزير 

العدل، وهاد الرسالة شكلت واحد املنعطف حاسم وأسا�ضي في مسار 

التصدي الحازم لهاد األفعال هاد الجريمة الشنيعة ديال اإلستيالء على 

عقارات الغير وأنها تتمس األمن التعاقدي واألمن القانوني ببالدنا، هاد 

اللجنة تشكلت بموجب رسالة ملكية وعقدت 10 ديال اإلجتماعات 

بإشراف وبتنسيق من وزارة العدل وقامت بواحد التشخيص معين وهو 

أن أغلب العمليات املتعلقة بالعقار، العمليات القانونية هي عمليات 

ال تكون بالحضور الشخ�ضي للمالك وإنما يحضر وكالء ينوبون عنهم 

وال�ضي اللي كيأدي أحيانا إلى وجود وكاالت عرفية وتيكون فيها التزوير، 

اللجنة انكبت بطبيعة الحال كاين هناك مراجعات قانونية فحال اللي 
تفضلت في مدونة ديال الحقوق العينية كذلك القانون الجنائي وقانون 

املسطرة الجنائية وقانون اإللتزامات والعقود، هاد املراجعات كل لجنة 

في نهاية املطاف بغات تدرس اآلثار ديالها واش كان عندها �ضي آثار على 

التقليص من هاد الظاهرة هادي، يمكن نقولك إلى حدود شهر نوفمبر 

كاين 36 قضية هي اللي مسجلة في محاكم اململكة إما في طور البحث 

التمهيدي أو في طور التحقيق اإلعدادي أو في طور املحاكمة بمختلف 

درجاتها، إذن يمكن نقولوا بأن التدخل بهاد اللجنة هادي اللي فيها كافة 

القطاعات بما فيها الوكالة للمحافظة العقارية قلصت من هذه الظاهرة 

ووضعت حدا ونزيفا لها واآلن احنا كنشتغلوا على دراسة اآلثار ديال هاد 

املراجعات القانونية لكي نقوم بتعزيز أكثر األمن القانوني والتعاقدي 

املتعلق بعقارات الغير، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب تفضلوا.

ملنيئباملسيداعيى0املبيطير:

يعني  هو  القصد  كان  أنا  ولكن  الوزيرعلى جوابكم  السيد  شكرا 
التفاعل ديال الحكومة مع الحثيثية ديال تعديل الفقرة الثانية من 
املادة 2 اللي كطرح إشكال حقيقي، واللي هي مدخل أسا�ضي كيف قلتوا 
ديال اإلستالء على عقارات الغير اللي كان موضوع رسالة ملكية، و كان 
هناك تدابير نثمنها ولكن هي غير كافية في نظرنا باعتبار أن الحكومة ال 
تتفاعل إيجابا مع بعض املبادرات التشريعية للبرملان حيث تم تشكيل 
لجنة فرعية لتعديل هاد املادة هادي ونؤكد على أنه في فريق األصالة 
الفقرة  2 من  املادة  بالتعديل ديال هاد  التعجيل  املعاصرة البد من 
الثانية لضمان اإلنسجام بين املنظومة القانونية للملكية العقارية مع 

التأكيد على 3 مبادئ:

املطلقة  والثبوتية  املن�ضئ  األثر  مبدأ  تكريس  هو  األول  املبدأ 
للتقييدات في السجالت العقارية.

املبدأ الثاني هو إعطاء املتضرر الحق في رفع دعاوى الضرر لتعويض 
سواء ضد من ارتكب جريمة زور أو التدليس أو حلول الدولة محله في 
لصندوق  الفصل  إلى  باللجوء  املقتضيات  لتفعيل  حالة..  في  حالة 
التحفيض  قانون  من   100 الفصل  عليه  كاينص  اللي  التأمينات 
العقاري. ثم رد ثالثا تكريس مبدأ التقدم ولكن هاد التقادمكم غايكون 
4 سنين أوال سنة واحدة، يجب أن يكون اإلنطالق ديالوا من تاريخ 
اكتشاف تزوير والتدليس وليس من تاريخ التقييد في السجالت العقارية 
حتى تكون هناك ضمانة حقيقية للمالكين األصليين وكذلك للمقيدين 

حسن النية وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال 
تعقيب في هذا املوضوع، شكرا لكم السيد الوزير على حسن مساهمتكم 
في هذه الجلسة. وننتقل إلى قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، السؤال 
األول في القطاع يتعلق بعمل الوزارة في التعريف الصحيح بحقائق 
الدين اإلسالمي الحنيف للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

العدالة والتنمية تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيدامحاداز يتن:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيد الوزير، عهد إلى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية العمل 
على التعريف الصحيح بحقائق الدين اإلسالمي الحنيف والسهر على 
الوزير  السيد  نسائلكم  لذا  الراسخ،  وقيمه  السمحة  تعاليمه  نشر 
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الوزارة  إتخذتها  التي  واإلجراءات  العملية  البرامج  هي  ما  املحترم عن 
من أجل تقوية وتعزيز تأطيرمغاربة العالم بالخارج وتحصين عقيدتهم 
وهويتهم الوطنية ملواجهة الحمالت الشرسة اليوم واملمنهجة للتشويه 

واملس باإلسالم ورسولنا ه صلى هللا عليه وسلم؟

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

السيد الوزير، تفضلوا الكلمة لكم.

ملسيداأحاداملتوفيق،ا زي4امج قيفا ملشؤ نامإلسالمية:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

ملسيدةامل4ئيسةامملحترمة،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

أشكر السيد النائب املحترم على سؤاله بها فيما يتعلق ماذا نعمل؟ 
كل ما نعمله إال ويم�ضي ويسير في هذا اإلتجاه الذي ذكرتموه وهو أوال 
تصحيح الدين وأداء أحكام وفرائضه والعلماء هم املنوطة بهم هذه 
املهمة تحت إمارة املومنين أمير املؤمنين أعزه هللا الذي هو الرئيس، 

رئيس املجلس العلمي األعلى.

العمليات التي تعرفونها هي واضحة فيما يتعلق بالجالية فيما يتعلق 
باملغاربة في الخارج هو إحداث املجلس العلمي املغربي ألوروبا ثم ما 
نستطيع في إطار امليزانية أن نزود به بعض املساجد لتسييرها، ولكن 
املعتمد في هذه املسألة فيما يتعلق باملغاربة في الخارج هو على تشبثهم 
بدينهم، الدين صحيح هو دين ثوابت املغاربة التي هي إختيارهم القديم 
هي أن يكون الذي يومن بهذه الثوابت أشعاريا ال يكفر أحدا، أن يكون 
مالكيا بمعنى أن تكون له وجهة في اختيار بعض األحكام والوقوف يعني 
إحتراما لها ثم أن يكون متسامحا مع كل التوجهات الروحانية في هذا 
الدين الحنيف، وقبل كل هذا أن تكون له اإلمامة التي هي الشرط األول 

وهي إمارة املومنين؛

هذه األمور أظن أن املغاربة برهنوا في الخارج وفي الداخل غير ما مرة 
أنهم متشبثون بها، هنالك تشويش كبير عليها وأنتم تعرفون مصادر هذا 
التشويش، وهنالك حاالت مستجدة في أوروبا على الخصوص هي وليدة 
السياسات الداخلية على الصعيد األوروبي أو السياسة الداخلية على 
صعيد بعض البلدان، ونحن نتفاعل معها ونتتبعها، ولن يكون لها أي 
أثر على تراجع املغاربة بالتشبث في مبادئهم مهما كان، هنالك وسائل 
عديدة يعني هذه اإلجراءات كلها إجراءات لها أغراضها ولها مقاصدها 

والناس..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

النائب،  للسيد  الكلمة  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  لكم  شكرا 
تفضلوا.

ملنيئباملسيدانوراملد ناق4بي0:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

تجاوبا معكم السيد الوزير نقترح عليكم ما يلي في إطار مقتضيات 
إمارة املومنين:

أوال: التنسيق الدائم مع مجلس الجالية املغربية بالخارج والتعاون 
مع الهيئات والجمعيات املغربية؛

ثانيا: ترشيد الدور املنوط باملساجد خاصة التي يسيرها املغاربة 
تأطيرا وتوجيها؛

ثالثا: إنجاز بحوث تجيب على القضايا املستحدثة لديهم وتحضير 
الفتاوى حسب الزمان واملكان واملآل؛

توفير مادة التكوين والتوجيهات باللغات الوطنية واألجنبية مع توفير 
ميزانية محترمة ألنه استثمار ثمين في الرأسمال البشري مع التركيز على 
تساير  مندمجة  معلوماتية  اعتماد شبكة  واإلدارية؛  املالية  الحكامة 
التطور الرقمي؛ السعي نحو املناصفة بتوظيف املرشدات إلى جانب 
املرشدين؛ استحضار القوانين السائدة ببلدان اإلقامة ألن املصلحة 
تجاوز  املشترك؛  العيش  أجل  من  املشترك  التعاون  تق�ضي  املشتركة 

املوسمية إلى املؤسساتية املنظمة؛ استثمار كفاءات من مغاربة العالم 

في هذه املهمة الشريفة؛ التفكير في إحداث مركز خاص باإلرشاد الديني 

ملغاربة العالم.

كل هذا في ظل مقتضيات إمارة املؤمنين الضامنة لحرية ممارسة 

السيدة  2011، شكرا  الدينية كما ينص على ذلك دستور  الشؤون 

الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال تعقيب، 

إذن ننتقل إلى السؤال الثاني في نفس القطاع يتعلق بمعاناة بعض 

للسيدات  الحبسية  التجارية  واملحالت  للشقق  املكترين  املواطنين 

والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

ملنيئباملسيدامحادامملالحي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسةامملحترمة،

ملسيدةاملوزي4ة،

السيد الوزير، نسائلكم عن السياسة االستعجالية والتدابير التي 

قمتم بها باتخاذ مجموعة من مراحل التي يمر منها اقتصاد البالد في 

عالقته باملكتري حول األمالك الحبسية؟
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيداأحاداملتوفيق،ا زي4امج قيفا ملشؤ نامإلسالمية:

بالظروف  يتعلق  فيما  على سؤاله،  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
االستثنائية التي عرفتها بالدنا نتيجة الجائحة وما ترتب عنها من آثار 
اقتصادية واجتماعية، تفضل أمير املؤمنين، صاحب الجاللة، امللك 
محمد السادس، أعزه هللا وحفظه، بإعفاء مكتري املحالت الحبوسية 
املتضررين  والسكنى  والخدمات  واملهن  والحرف  للتجارة  املخصصة 
من أداء الواجبات الكرائية طيلة مدة الحجر الصحي 4 أشهر شملت 
58 ألف و496 ملكا واستفاد منها 54 ألف و665 مكتري وبلغت قيمة 
اإلعفاء 113مليون درهم، فيما يتعلق بما بعد هذه األشهر فالذي يمكن 
في إطار املدونة وفي إطار يعني االحتماالت القانونية هو نظرا الستمرار 
آثارالجائحة على شريحة من املجتمع ومراعاة لظروفهم يمكن للوزارة 
منح املتضررين بشدة حسب الحاالت آجاال معقولة للوفاء بالتزاماتهم 
الكرائية وعدم تنفيذ أحكام اإلفراغ ضد املكترين الذين ترتبت بذمتهم 
الديون خالل فترة الجائحة، على أساس تسوية وضعيتهم مع األوقاف 

الحقا، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيدامحادامملالحي:

األخالق  مبادئ  هادي هي من  املحترم، فعال  الوزير  السيد  شكرا 
امللك، هللا  جاللة  ديال  بالتوصيات  وبخصوص  بالدنا  كيعرفها  اللي 
ينصرو، اللي اعطى يعني واحد مجموعة التعليمات ديالو فيما يخص 
هاد الضائقة ديال كورونا اللي في الحقيقة يعني كانو هاد الناس اللي 
هما كيكتريو واحد املجموعة داملحالت الحبسية واللي شائت الظروف 
العملية  هاد  فيما يخص  اإلكراه  واحد  يكون عندهم  باش  أنه  على 
هادي كيبقى السيد الوزير هو على أنه يعني بالدنا دائما عندها واحد 
نشوفوها  كيمكن  هو  اللي  النظرة شمولية  وواحد  استراتيجي  البعد 
يعني في األفق ديال هاد العمل اللي كنقومو به، ولهذا فالسيد الوزير 
نحن نحرص في الفريق االشتراكي على التوصيات ديال جاللة امللك هللا 
ينصرو اللي هو ما فتئ يناضل في كل الواجهات بأن يتبوأ شعبه يعني 
واحد اإلطار ديال العمل ولهذا فأرجو على أنه باش يكون هاد املبادرة 
عندها واحد البعد استراتيجي وعندها واحد اللحمة اللي ديال التضامن 

بالنسبة للشعب املغربي، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ تفضلوا السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاث4يياف4ج:

السيد الوزير، ملي اعفى صاحب الجاللة، نصره هللا، ألصحاب 
املحالت الكرائية من الواجبات ديال الكرا في املحالت اللي تابعة األحباس 
مع األسف كل�ضي استبشر خير، كان مزيان ولكن مع األسف في أرض 
الواقع هاد ال�ضي ما كانش، عالش؟ ألن استثناو منها أصحاب الغبطة 
وانت كتعرف أصحاب الغبطة هما الناس اللي كيكريوعلى املكتري األول 
اللي كان كاري على األحباس وقالو لهم انتما ما معنيينش وبقاو كيجيو 
األولى  الدرجة  مواطن  كاينش  ما  اهنا  الكراء،  يتسلمو  باش  عندهم 
ومواطن الدرجة الثانية ألن ملي تم اإلعفاء تم اإلعفاء لكل واحد اللي 
عندو صاحب محل اللي كاريه على وزارة األحباس، وهنا كنلتمسو منكم 
السيد الوزير وهنا كاين املثال كنحيلكم على مدينة فاس كنلتمسو منكم 
أنكم تصحو هاد الوضع ألن كاين واحد الحالة ديال التذمر كاين واحد 
الحالة ديال الحيف اللي كيحسو بها هاد صحاب املحالت اللي مازال ما 
أداوش الغبطة كنعاود نأكد على هاد القضية ديال الغبطة هما الناس 
اللي يعني كاين املكتري األصلي وكاين اللي كرى على داك املكتري يعني 
إال كان هو مكتري راه مكتري يعني ما كاين فيها ال أول وال الثاني وال كان 
اإلعفاء راه اإلعفاء ألن هاد اإعفاء لتيسير لهاد أصحاب املحالت سواء 

كانو مهن أو كانو تجار أو كانو حرفييين، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة لكم السيد الوزير.

ملسيداأحاداملتوفيق،ا زي4امج قيفا ملشؤ نامإلسالمية:

السيدة النائية املحترمة، األوقاف كتم�ضى باملدونة وفيها الغبطة، 
الغبطة هي واحد واحد املحل كخرج منو واحد كيبغي وحد آخر يتواله 
كتكون واحد املفاوضة على واحد الزيادة في الكرا وكتكون بالرضا يعني 
ما�ضي �ضي مسألة اللي هي مفروضة على �ضي واحد هي مسألة تجارية 
واألوقاف راه مالك املالك األخرين، وهاد امللك كيصرف في الشأن الديني 
ما كيصرف�ضي في �ضي حاجة أخرى وفي بعض املسائل االجتماعية، لذلك 

يعني املقتضيات ديال املدونة راه واضحة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

في  الثالث واألخير  السؤال  إلى  ننتقل  بذلك  الوزير،  السيد  شكرا 
هذا القطاع املتعلق بمآل املساجد املغلقة للسيدات والسادة النواب 
املحترمين عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد 

النائب.

ملنيئباملسيدامملفضلاملطيه4ي:

بسماهللاامل4حانامل4حيم.

السيد  املغلقة  املساجد  إلصالح  املحددة  البرامج  عن  نتساءل 
الوزير؟
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ملسيداأحاداملتوفيق،ا زي4امج قيفا ملشؤ نامإلسالمية:

اللي هي حق السادة  شكرا يعني هاد السؤال هذا واحد املسألة 
النواب أنه يسولو عليها، ولكن بالنسبة ليا أنا محرجة جدا، عالش؟ ألنه 
درنا 4896 خبرة تقنية بالكلفة ديال 148 مليون ديال الدرهم، تأهلت 
1096 مسجد وأعيد فتحها ب مليار و886 مليون، يوجد حاليا في طور 
التأهيل 544 مسجد بكلفة مليار و96 مليون، يوجد في طور التراخيص 
217 مسجد بكلفة 282 مليون درهم، ال يزال 4052 مسجد يتطلب 
تأهيلها كلفة قدرها ملياران و300 مليون و551، فلذلك يعني حتى ولو 
أننا ما نبنيوش مساجد جديدة راه ما يكفيناش باش نواجهو ألن قلت 
لسيادتكم، السيدات النائبات، السادة النواب باللي اآلن والت عندنا 
160 حتى240 كل عام كتسد بسبب الخلل فاألسمو ديالها، فلذلك احنا 

ماشيين كنجتهدوا بكل ما أوتينا باش يمكنا لقاوا الحلول، شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب.

ملنيئباملسيدامملفضلاملطيه4ي:

ال شك السيد الوزير أنكم واعون باآلثار السلبية لتأخر..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

الصوت الصوت.

ملنيئباملسيدامملفضلاملطيه4ي:

ال شك السيد الوزير أنكم واعون باآلثار السلبية للتأخر الحاصل في 
إصالح املساجد املغلقة فيما يخص حق املواطنين في ممارسة شعائرهم 
الدينية، خاصة عندما تتسع رقعة هذه اإلغالق لتشمل البوادي إلى 
الجانب املدن كما هو الشأن السيد الوزير بالنسبة ملسجد زاوية شرفاء 
الواردين بجماعة تافرخت إقليم تاونات ألكثر من 4 سنوات، ونطلب 
الناس املحسنين كاين كذا وخا  الوزير يعطينا غير كذا،كاين  السيد 
انتوما زعما نتوما تخدموها ولكن كاين محسنين اللي بغاو ألن هاد الدوار 
هذا فيه الشرفاء ملدة طويلة 4 سنين وهما جالسين بال صالة، يمشيوا 
عند واحد املقهى ما�ضي هي هاديك وغيرهم من بيوت هللا التي تتطلب من 
الوزارة النظر إلى هاد اإلصالح كأولوية األولويات بتدبير الشأن الديني 
حتى تقوم باملهام الجليلة املنوطة بها في التأطير والتكوين وتعزيز األمن 

الروحي السيد الوزير، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ 

ال تعقيب، بذلك نشكر السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه 
اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  قطاع  إلى  وننتقل  الجلسة 
واملغاربة املقيمين بالخارج، السؤال األول يتعلق بدعم قدرات جمعية 
مغاربة العالم للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 

الدستوري، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداهللاامسعوىي:

السيدة الوزيرة نسائلكم عن اإلجراءات التي تعتزمون اتخاذها على 
مستوى دعم وتطوير قدرات جمعية مغاربة العالم وتقوية إشعاعها على 

املستوى الدبلوما�ضي والثقافي؟ وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

ملشؤ نا لددا زي4ا مملنتدبةا ملوزي4ةا ملومفي،ا نزهةا ملسيدةا
ملخيرليةا ملتعي نامإلف4يقيا مملغيربةامملقياينابيلخيرج،امملكلفةا

بيملغيربةامملقياينابيلخيرج:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

شك4ماملسيداملنيئبامملحترم،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمين،

أشكركم السيد النائب املحترم على طرحكم هذا السؤال، نحن على 
وعي وإيمان عميق بأن املجتمع املدني بالخارج شريك أسا�ضي للوزارة 
وشريك أسا�ضي للمغرب، هادي مناسبة أغتنمها أوال للتحية والتقدير 
للمجهود الجبار املقدر، املتميز اللي كيقوم به النسيج املغربي بالخارج 
بمهنية وبتميز ال فيما يتعلق بالتعبئة املتواصلة للدفاع على الثوابت 
الوطنية وال أيضا في مواكبة احتياجات املغاربة بالخارج، املحافظة على 

الهوية ديالهم وأيضا في تقوية األواسر ديالهم؛

من اليوم عندنا برنامج طموح للشراكة مع النسيج املغربي بالخارج 
كيتمثل أوال ألن هو املخاطب ديالنا األسا�ضي ببلدان اإلستقبال من أجل 
تنزيل البرامج ديالنا على املستوى املنهجي، ثم على املستوى العملي لدينا 
برامج متعددة منها البرنامج السنوي اللي فيه دعم مجموعة الجمعيات؛

الجديد هو أننا اعتمدنا دفتر تحمالت أوال باش يكون عندنا التقييم 
والرقابة ويكون عندنا أيضا تأهيل مجتمع مدني هو الشريك األسا�ضي 
ديالنا، هاد السنة اشتغلنا باش عمل املجتمع املدني يكون في مستوى 
مواكبة جيل جديد من املغاربة املقيمين بالخارج اللي هما الشباب، 
بين11 شتنبر و11 دجنبر على  أطلقنا مشروع عرض مشاريع  بالتالي 
أساس أن تكون عندنا شراكات ويكون من خاللها نوصلوا للجيل الجديد 
أيضا من واحد املجتمع مدني اللي مازال ماوصلناش مازال ما وصلناش 
أننا نتواصلوا معاه بشكل قوي، هدفنا أننا ابراز هاد الجيل الجديد 
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من الشباب املغاربة اللي هما عندهم دينامية كبيرة على مستوى بلدان 
اإلستقبال، أيضا كنعمل على أساس أن يكون عندنا تأهيل املجتمع 
املدني في رؤية أوال عملية دقيقة على مستوى يكون عندنا واحد قاعدة 
معطيات تضم كل الجمعيات اللي خصنا نحينوها باإلضافة أيضا تكون 
عندنا أيضا واحد املنظومة فيما يتعلق بالتقارير سواء االستقبال ديالها 

والتقييم ديالها القبلي والبعدي، باإلضافة إلى ذلك.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، تعقيب السيد النائب.

ملنيئباملسيداعبداهللاامسعوىي:

لجوابكم  شديد  بإمعان  استمعنا  لقد  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
السيدة الوزيرة على كل املعطيات التي تفضلتم بذكرها، باملقابل فإن 
هذا السؤال يكت�ضي لنا في فريق التجمع الدستوري راهنة خاصة وذلك 
في ظل االنتصارات املتتالية التي تحققها بالدنا في ملف قضيته الوطنية 
جمعيات  عليه  أبانت  التي  والطالئع  الكبير  الدور  يعلم  والكل  األولى 
مغاربة العالم من خالل مواجهتها وتجندها الدائم ضد كل من سولت 
له نفسه التطاول على املقدسات مما يجعلها تستحق منا عناية خاصة 

ودعما متواصال حتى تقوم بواجبها في أحسن الظروف واألحوال.

لذلك وفي إطار تنفيذ التوجيهات امللكية السامية الهادفة إلى تكريس 
سياسة متجددة ملواكبة انشغاالت املغاربة املقيمين بالخارج وبالنظر 
للمكانة الهامة التي يحتلها املجتمع املدني كشريك أسا�ضي في هذا املجال 
طبقا ملا ينص عليه دستور اململكة وما يتطلب ذلك من ضرورة تعبئته 
في سياق الوضعية االستثنائية املرتبطة بجائحة كورونا وانسجاما مع 
النجاحات الباهرة التي حققتها الدبلوماسية املغربية مؤخرا من خالل 
االعتراف األمريكي بمغربية الصحراء، فقد بات من الالزم مضاعفة 
الجهود على مستوى املواكبة والدعم والتمويل املشترك لكافة األنشطة 
واملشاريع التي يعدها النسيج الجمعوي املغربي لفائدة املغاربة املقيمين 
بالخارج وأساسا تلك الرامية إلى الدفاع عن القضية الوطنية األولى 
وتعزيز اإلشعاع الدبلوما�ضي بالخارج أو تلك املرتبطة بتقوية روابط هاته 
الفئة ببلدها األصلي وكل مكوناته الثقافية والحضرية وكذا مساعدتها 
وتأهيلها للتغلب على املشاكل واستيعاب التي تعترضها، وكذا تحسين 
الهوية املغربية املتنوعة القائمة على التشبث بقيم التسامح والعيش 
املشترك واحترام اآلخر، وفي الختام فإننا في فريق التجمع الدستوري 
الوطنية  للغيرة  الحاملة  املدنية  الهيئات  إلى دعم هذه  ندعو مجددا 
وشكرا  واألحوال،  الظروف  أحسن  في  بواجبها  تقوم  حتى  الصادقة 

السيدة الوزير.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
بوضعية  املتعلق  القطاع  في  الثاني  للسؤال  ننتقل  بذلك  تعقيب،  ال 

الكفاءات واألطر من مغاربة العالم للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق العدالة التنمية، تفضلوا السيد النائب.

ملنيئباملسيدابلعيدامعلوال0:

السيدة الوزيرة املحترمة، نسائلكم عن التدابير التي اتخذتها وزارتكم 
لتثمين الجالية وتمكينها من مواجهة أشكال التمييز التي قد تتعرض لها 

وعن اإلجراءات الالزمة لتوطيد عالقتها بأرض الوطن؟ شكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا للسيد النائب، الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

ملشؤ نا لددا زي4ا مملنتدبةا ملوزي4ةا ملومفي،ا نزهةا ملسيدةا
ملخيرليةا ملتعي نامإلف4يقيا مملغيربةامملقياينابيلخيرج،امملكلفةا

بيملغيربةامملقياينابيلخيرج:

السيد النائب املحترم، سؤالكم حول تعبئة الكفاءات الذي هو 
مبرمج والذي حقيقة يندرج في إطار أولوية األولويات للوزارة املنتدبة 
أنه  التعديل الحكومي قررنا  بالخارج، منذ  باملغاربة املقيمين  املكلفة 
يوقع التحول فيما يتعلق بتعبئة الكفاءات، باش تكون هاد الكفاءات 

هاد الرأسمال املزدوج املغربي بالخارج كلبنة أساسية في:

ببلدان  للمغرب  الحيوية  املصالح  على  الدفاع  أجل  أوال-من 
االستقبال وأيضا من أجل أن نكونو واحد الجسر وواحد القناة من أجل 
االستفادة من الخبرة ديالو، في إطار هذا خلقنا إطار اللي هو البرنامج 
الوطني لتعبئة الكفاءة، ألول مرة بشراكة مع هاد الشبكات الكفاءات 
اللي هي 5 د شبكات الكفاءات بكل من أمريكا وكندا وأوروبا على أساس 
فرق عمل وزارية الهدف ديالنا بنا نخلقو في كل في وزارة وفي كل مؤسسة 
وطنية أن يكون عندها برنامج خاص لتعبئة الكفاءات وتستافد من 
الخبرة املغربية بالخارج، نجحنا فعال أن تكون عندنا برامج جديدة، 
اليوم في طور التنزيل مع املكتب الوطني للتكوين وإنعاش الشغل برنامج 
جديد اللي من خاللو اليوم كيشتغلوا 4500 كفاءة وطنية بالخارج ب 
5 ديال شبكات بالخارج في ميادين جد دقيقة ذات اإلحتياجات، ذات 
بالتنمية  وعالقتها  وبالشغل  بالتكوين  عالقتها  في  بالدنا  في  الراهنية 
عموما مع املكتب الوطني للتكوين في إطار واحد البرنامج جديد اللي هو 
MRE أكاديمية الكفاءات، باإلضافة لبرنامج أيضا اللي هو إن شاء هللا 
في طور األطالق مع IRESEN اللي غادي تكون فيه الكفاءات املغربية 
ذات الصلة باإلقتصاد األخضر، باإلضافة أيضا اآلليات اشتغلنا على 
4 داآلليات اآللية املتعلقة بالرقمنة بحيث أن غيكون عندنا في فبراير 
إن شاء هللا منصتين رقميتين من خاللو يكون واحد القناة بين هاد 

الكفاءات، املؤسسات الوطنية، األوراش التنموية املنطلقة..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكلرا لكم السيدة الوزيرة املحترمة، انتهى الوقت، تعقيب السيد 
النائب تفضلوا.
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ملنيئباملسيداعبداهللاامو�سى:

شك4ماملسيدةامل4ئيسةامملحترمة،

شك4ماملسيدةاملوزي4ة،

في البداية نثمن الجهود التي تبذلونها في قطاعكم بامتياز، السيدة 
يغري  ورش  هي  الخارج  في  املغربية  واألطر  الكفاءات  تعبئة  الوزيرة 
بانخراط جميع القطاعات الوزارية بشكل عام ووزارة الخارجية بشكل 

خاص العتبارين أساسيين:

األول للدور املركزي لهذه الكفاءات واألطر في الدبلوماسية املوازية 
قضية  رأسها  وعلى  الوطنية  للقضايا  النصرة  وحشد  التعريف  في 
الصحراء املغربية، والثاني لدورها املتميز في الخبرة العاملية الذي تعدى 

زمن الحياة العادية إلى زمن الجوائح.

على  التأكيد  نود  جوابكم  في  جاء  ما  نثمن  إذ  الوزيرة  السيدة 
املالحظات التالية: ضرورة إرساء آلية ناجعة كدعم الجالية املغربية 
ضد أي شكل من أشكال التمييز؛ ضرورة تقنين ومأسسة الجسور التي 
تكلمتم عنها السيدة الوزيرة؛ وضع آلية ملواكبة تنزيل البرنامج الوطني 
الطموح وتنفيذه، وباملناسبة نطالبكم السيدة الوزيرة بإعادة النظر 
في الولوج إلى تمويل صندوق MDM INVEST وذلك من خالل تبسيط 
مسطرة اإلستفادة منه وتعبئة األبناك في الداخل والخارج للتعريف به 
والتحسيس بأهميته ثم توسيع الئحة املجاالت املستفيدة من التمويل، 
الوطنية  الجائزة  بإخراج  الوزيرة اإلسراع  السيدة  نقترح عليكم  كما 
للكفاءات املغربية ملا لها من أبعاد وطنية ودولية وفي مقدمتها الدفاع 
عن القضايا اإلستراتيجية، وأخيرا حان الوقت السيدة الوزيرة لفتح 
املجال أمام الجالية املغربية في الخارج ملمارسة حقهم الدستوري في 

اإلستحقاقات التشريعية املقبلة، وشكرا.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال 
تعقيب تفضلوا السيدة النائبة تفضلوا معذرة.

ملنيئبةاملسيدةاث4يياملصقلي:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

تكون  بالدنا  في  تنمية  أي  نتصوروا  يمكنش  ما  الوزيرة،  السيدة 
ناجحة وعادلة بدون إشراك مغاربة العالم والكفاءات واألطر ديالها 

وكذا إشاركهم ودعمهم باش تكون التمثيلية ديالهم..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيدة النائبة، الوقت اللي كيجيني أمامي في الشاشة، 
آه طبعا املجموعة النيابية ولكن الوقت راه، نعم ولكن الوقت اللي 
كيطلع لنا من الريجي راه انتهى. املرجو تصحيح التوقيت. كنطلبوا من 

السيد املكلف بضبط التوقيت، تفضلوا تفضلوا السيدة النائبة.

ملنيئبةاملسيدةاث4يياملصقلي:

شكرا، باش تكون الرسالة أنها إشراك مغاربة العالم في التنمية 
ديال البالد ما يمكنش تكون إيال ماكانش واحد التنزيل ديال حقهم في 
املشاركة في كل املؤسسات املنصوص عليها في الدستور ديال 2011، 
والدعم كذلك من مشاركتهم في األحزاب السياسية وفي اإلنتخابات في 
البرملان، في مؤسسات الحكامة. واحنا في واحد السنة انتخابية، وما 

عندنا حتى �ضي معلومة على امليكانيزمات اللي..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

للسيدة  الكلمة  اآلن،  الوقت  انتهى  النائبة،  السيدة  لكم  شكرا 
الوزيرة.

ملشؤ نا لددا زي4ا مملنتدبةا ملوزي4ةا ملومفي،ا نزهةا ملسيدةا
ملخيرليةا ملتعي نامإلف4يقيا مملغيربةامملقياينابيلخيرج،امملكلفةا

بيملغيربةامملقياينابيلخيرج:

النائب املحترم، أنا اليوم نبشرك السيد النائب املحترم، أننا اشتغلنا 

مع املؤسسات، خاصة وزارة املالية، الحمد هلل تم الوصول إلى تعديل 

اللي هو تيسير الولوج إلى التمويل املحفز للمستثمرين املغاربة املقيمين 

بالخارج، MDM INVEST في حلته الجديدة، عندو هوية جديدة، إن 

شاء هللا نجيو للجنة ونشرحو، وهادي حقيقة بشرى للمغرب، ألن من 

في  املقيمين  املغاربة  املستثمرين  من  الجديد  للجيل  غنوصلو  خاللها 

الخارج، وثم نصل أيضا إلى تعزيز وتقوية املساهمة ديالهم في األوراش 

التنموية على املستوى املحلي في إطار اإلستثمار الواعد، في إطار املشاريع 

التي أطلقها جاللة امللك، حفظه هللا.

إيمان ووعي على  كلنا  املحترمة نحن  النائبة  السيدة  يتعلق  فيما 

املغاربة  بحقوق  الصلة  ذات  الفصول  لكل  والتنزيل  التنفيذ  أساس 

املقيمين في الخارج.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، ننتقل إلى آخر سؤال في 

نفس القطاع يخص نتائج وآفاق الديبلوماسية اإلقتصادية للمغرب 

األصالة  فريق  عن  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  إفريقيا،  في 

املعاصرة. تفضلوا السيد النائب املحترم.

ملنيئباملسيداخيلدامملنصوري:

شك4ماملسيدةامل4ئيسة،

السيدة الوزيرة املحترمة، نسائلكم عنن نتائج وآفاق الدبلوماسية 

اإلقتصادية في بالدنا وبإفريقيا، وآثارها على اإلقتصاد الوطني؟ وشكرا.
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ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيدة الوزيرة املحترمة.

ملشؤ نا لددا زي4ا مملنتدبةا ملوزي4ةا ملومفي،ا نزهةا ملسيدةا
ملخيرليةا ملتعي نامإلف4يقيا مملغيربةامملقياينابيلخيرج،امملكلفةا

بيملغيربةامملقياينابيلخيرج:

فبفضل  وتواكبون،  تعلمون  كما  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
الرؤية امللكية املتبصرة الحمد هلل، اململكة املغربية اليوم أصبح عندها 

دور إستراتيجي وحضور قوي اقتصاديا بالقارة اإلفريقية.

بالشراكة  يتعلق  فيما  مرجعي  نموذج  هلل،  والحمد  بالدنا  اليوم 
اإلقتصادية اإلستراتيجية، سواء مع اإلتحاد اإلفريقي وأيضا مع البلدان 

اإلفريقية، وتعزز ذلك بعد العودة امليمونة ملؤسسة لإلتحاد اإلفريقي.

التجربة  من  اإلستفادة  في  في شراكته  مرغوب  بلد  املغرب  اليوم 
الناجحة في مجموعة من امليادين، في قضايا ذات راهنية على مستوى 

األمن الغذائي، الطاقات املتجددة، الهجرة أو التنمية املستدامة.

املغرب اليوم عندو مقاربة متميزة وفق رابح رابح، عندو مقاربة برؤية 
شمولية مندمجة، تتأسس على املوقع الجيوإستراتيجي للمملكة املغربية 
اللي قدر أنه يعزز الشراكة الثالثية األطراف، شمال-جنوب-جنوب، 
بالتالي استطاع أيضا أنه يدمج منظومة القطاع الخاص لتكون أيضا 
فاعل أسا�ضي فيما يتعلق بالدبلوماسية االقتصادية ورش االستثمار 

االقتصادي بالقارة االفريقية.

اليوم كيفما كتعرفو أن الحمد هلل املغرب استطاع يكون ثاني أكبر 
مستثمر بالقارة االفريقية بعد جنوب افريقيا، استطع أيضا أنه ينوع 
من العرض االستثماري في مجاالت ذات قيمة مضافة كبيرة ما يتعلق 
باملباني األشغال العمومية تكنولوجيا املعلومات، االتصاالت، كاين قفزة 
نوعية فيما يتعلق بالعالقات االقتصادية بين املغرب وافريقيا جنوب 
الصحراء وأيضا في كل افريقيا خاصة يعني في األسواق اإليفوارية، فهو 
كيفما كتعرفو أنه اليوم هو أول يعني مستثمر، باإلضافة إلى أنه غادي 

يكون إطار إن شاء هللا..

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا لكم السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، الكلمة اآلن للسيد النائب 
املحترم.

ملنيئباملسيداخيلدامملنصوري:

الدبلوماسية  باملجهودات  ننوه  نحن  وبدورنا  الوزرية،  السيدة 
بافريقيا تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك، نصره هللا، ولكن اآلن 
العالقات  هذه  استثمار  على  العمل  أجل  من  األوان  آن  أنه  نعتقد 
الدبلوماسية وجعل امليناء األطل�ضي بالداخلة الذي أعلن عنه صاحب 

السيدة  اإلشارة،  وتجدر  الفريقيا  واقتصادية  تجارية  بوابة  الجاللة 
الوزيرة، إلى أن املبادالت التجارية بين املغرب والبلدان االفريقية جنوب 
الصحراء ال تزال ضعيفة وال تتعدى حتى %4 السيدة الوزيرة وكيفما 
تيعلم الجميع أنه املغرب وقع أزيد من ألف اتفاقية شراكة ولكن لحد مع 
عدد كبير ديال الدول االفريقية ولحد اآلن ما تفعالتش، ولكن استبشرنا 
خير مع حلول هاد السنة بالتوقيع ديال اتفاقية اإلطار من أجل إطالق 
منطقة تجارية حرة بإفريقية اللي طال االنتظار ديالها بحجم 3.4 ترليون 
دوالر واللي غتصبح أكبر منطقة التبادل التجاري في العالم وخصوصا 
أنه املغرب منخرط في هاد االتفاقية هادي ولكن لضرورة العمل على 
ربط جميع هاد الروافد التي من شأنها املساهمة في إنعاش االقتصاد 
الوطني، وكذلك املساهمة في الرفع من الناتج الداخلي الخام كيفما 
كانت مالية وال تجارية وال رياضية وال سياحية، خصنا السيدة الوزيرة 
هللا يجازيك بخير ألنه في املجال الريا�ضي كتعرفي أصبحت املقاوالت 
الرياضية رافعة اقتصادية مهمة في مجال الدول العالم في جميع دول 
للشبكة  املغرب  ديال  القيادة  تنذكر  وهنا  السياحة،  وكذلك  العالم 
االفريقية للمنتزهات التي ترعاها اليونيسكو وعلى سبيل املثال جيوبارك 
مكون اللي تينتمي لجهة بني مالل خنيفرة ذات موقع استراتيجي سياحي.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت لألسف الشديد، هل من 
تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال تعقيب إضافي في املوضوع، بذلك نشكر 
السيدة الوزيرة على حسن مساهمتها في هاته الجلسة، شكرا لكم، بهذا 
نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا ونمر 
إلى املادة 152 من النظام الداخلي للمجلس املوقر. الكلمة للمتحدثة 
عن موضوع استغالل بعض املصحات الخاصة ملر�ضى جائحة كورونا 
مشكورة،  فلتتفضل  واالشتراكية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  عن 
تفضلوا السيد النائب، إيوا حيث كانت عندنا السيدة النائبة، اآلن 

السيد النائب املحترم تفضلوا مشكورين.

ملنيئباملسيدالاي0ابنشق4 ناك4ياي:

شك4ماملسيدامل4ئيسةامملحترمة،

في ظل عدم تجاوب الحكومة كعادتها واستخفافها بدورنا النيابي 
في مراقبتها، نطرح إشكالية مهمة وعويصه أبانت عنها جائحة كورونا، 
املواطنين  جيوب  استنزاف  هو  الكبير  همه  أصبح  الخاص  فالقطاع 
واملواطنات على غرار ما وقع في التعليم الخصو�ضي وما عشناه من شهور 
في معاناة األسر، عشنا كذلك محطة أساسية ملا انخرطت املصحات 
الخاصة في مواكبة جهود الدولة في مواجهة وتحدي جائحة كورونا، 
أبانت عن جشع مادي كبير وتغول كبير عند املطالبة بشيكات ورفع في 
قيمة الفواتير وحتى عدم تسليم جثامين السيدة الرئيسة ألصحابها حتى 
أن يقدموا، يعني، أموال باهظة وتكلفة باهضة فيما يتعلق باملعالجة في 

املصحات؛
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وهذه هناك بعض املصحات التي خرقت القانون، ومن هنا من هذا 

املنبر ومن واجبنا كنواب برملانيين، نطالب الحكومة بأن تقوم بأدوارها 

وتعزز مراقبة هذه املصحات الخاصة، في الوقت اللي آلن كنطالبو اآلن 

وصاحب الجاللة يعني اعطى تعليماتو في خطابات امللكية املتوالية، 

بأننا أمام ورش كبير للتغطية الصحية، وهاد التغطية الصحية اللي ما 

يمكنش تحقق نهائيا بدون انخراط القطاع الخاص بشكل فاعل ووازن، 

املغاربة  لكل  وسلبية  سيئة  رسالة  تعطي  الخاصة  املصحات  هي  ها 

بمختلف فئاتهم.

برملانيين  كنواب  يخاطبنا  اآلن  املرير  واقع  هذا  الشديد  لألسف 

وكنائبات برملانيات بأن نرفع احتجاجنا من هنا على الحكومة التي عليها 

تأتي لتتجاوب معنا وتناقش معنا هذه امللفات، وكذلك بأن نجد حلوال 
واقعية لهذه املعاناة التي اآلن برزت في األفق في إطار الجشع املالي لكل 
ما هو خاص في بالدنا سواء كان تعليما أو مجاال صحيا، شكرا السيدة 

الرئيسة.

ملسيدةارئيسةاملجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، كما قلتم أنه طبقا للرسالة التي توصل 
اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الدولة  وزارة  من  النواب  مجلس  رئيس  بها 
املقدم،  الطلب  مع  للتفاعل  غير مستعدة  بأنها  البرملان  مع  والعالقة 
شكرا على حسن تعاونكم وننتقل بعد قليل إلى الجلسة التشريعية، 

شكرا لكم.
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محض4املجلسةاملثيمنةا ملستينابعداممليئتين

ملتيريخ: اإلثنين 20 جمادى األولى 1442ه )4 يناير 2021م(.

مل4ئيسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

ملتوقيت: ثمان دقائق ابتداء من الساعة الخامسة مساء والدقيقة 
الحادية والخمسين.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  مجعاي0:  لد 0ا
التالية:

وتتميم  بتغيير  يق�ضي   57.20 رقم  تنظيمي  قانون  مشروع  .-
العليا  املناصب  في  بالتعيين  املتعلق   02.12 رقم  التنظيمي  القانون 

تطبيقا ألحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛

69.20 يق�ضي باملصادقة على املرسوم  مشروع قانون رقم  .-
بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 )30 شتنبر2020م( 
أداؤها  الواجب  املالية  بالغرامات  تتعلق  إستثنائية  أحكام  بسن 

السترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

ملسيداملحبيباممليلكيارئيسامجلساملنومب،ارئيساملجلسة:

أش4فا علىا ملصالةا ملسالما مل4حيما مل4حانا هللاا بسما
ممل4سلينا علىاآلها صحبهاألاعين.

ملسيداملوزي4،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومب،

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت 
على مشروع قانون تنظيمي رقم57.20 املتعلق بالتعيين في املناصب 
ذلك  وبعد  الدستور،  من  و92   49 الفصلين  ألحكام  تطبيقا  العليا 
مشروع قانون رقم 69.20 يق�ضي باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 
2.20.690 يتعلق بالغرامات املالية الواجب أداؤها السترجاع إمكانية 

إصدار الشيكات.

ننتقل اآلن السيد الوزير، السيدات والسادة النواب، إلى مشروع 
قانون تنظيمي رقم 57.20 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 
02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 49 

و92 من الدستور، الكلمة للسيد الوزير.

مالقتصيىا ممليليةا إصالحا بنشعبونا زي4ا محادا ملسيدا
مإلىمرة:

شك4ماملسيدامل4ئيس،

ملسيدمتا ملسيىةاملنومبامملحترمون،

القانون  وتتميم  تغيير  يهم   57.20 التنظيمي  القانون  مشروع 

التنظيمي 2.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا وذلك تطبيقا ألحكام 
الدستور 49 و92 والذي صادقت عليه باإلجماع لجنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان بمجلسكم املوقر في اجتماعها املنعقد يوم اإلثنين 28 

دجنبر 2020.

ويهدف هذا املشروع إلى تغيير وتتميم الئحتي املؤسسات واملقاوالت 
العمومية املنصوص عليهما في امللحقين رقم 1 ورقم 2 املرفقين بالقانون 

التنظيمي 2.12 املشار إليه أعاله وذلك من خالل:

أوال: إضافة الوكالة الوطنية للسجالت املحدثة بموجب القانون 
 8 بتاريخ   1.20.77 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   72.18
برامج  من  املستفيدين  استهداف  بمنظومة  واملتعلق   ،2020 غشت 
الدعم اإلجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت، ضمن الئحة 
تعيين  في شأن  التداول  يتم  التي  اإلستراتيجية  العمومية  املؤسسات 
مسؤوليها في املجلس الوزاري املنصوص عليها في البند«أ« في امللحق رقم 

1 من القانون التنظيمي؛

ثانيا: إضافة الشركة الوطنية للضمان ولتمويل املقاولة املحدثة 
 1.20.73 الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   36.20 القانون  بموجب 
بتاريخ 25 يوليو 2020، والقا�ضي بتحويل صندوق الضمان املركزي إلى 
شركة مساهمة ضمن الئحة املقاوالت العمومية اإلستراتيجية التي يتم 
التداول في شأن تعيين مسؤوليها في املجلس الوزاري املنصوص عليها 
في البند »ب« من امللحق رقم 1 من نفس القانون التنظيمي، وبالتالي تم 
حذف صندوق الضمان املركزي من الئحة املؤسسات العمومية التي 
يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة الواردة في »أ« 

من امللحق رقم 2 من نفس القانون.

املحترمون،  النواب  والسادة  السيدات  الرئيس،  السيد  تلكم 
على  املعروض  التنظيمي  القانون  مشروع  يتضمنها  التي  املقتضيات 

أنظاركم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ملسيدامل4ئيس:

العدل  الوزير، وباسمكم جميعا أشكر مقرر لجنة  شكرا السيد 
بالنسبة  بذلت  التي  املجهودات  بهدف  اإلنسان  وحقوق  والتشريع 
لتحضير التقرير، تقرير اللجنة السيد النائب السيد الرئيس شقران 
برمتها  الفرئدة  املادة  وأعرض  التصويت،  عملية  إلى  اآلن  نمر  أمام. 
للتصويت واملكونة ملشروع القانون التنظيمي كما صادقت عليها اللجنة: 

املوافقون، املعارضون، املمتنعون،

صادق مجلس النواب باألغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 
املتعلق   02.12 رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   57.20
من  و92   49 الفصلين  ألحكام  تطبيقا  العليا  املناصب  في  بالتعيين 

الدستور.

باملصادقة  يق�ضي   69.20 رقم  قانون  مشروع  الثاني،  املشروع 
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 1442 12 من صفر  2.20.690 الصادر في  على املرسوم بقانون رقم 

املالية  بالغرامات  تتعلق  إستثنائية  أحكام  بسن  )30شتنبر2020( 

الواجب أداؤها السترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

بدون. أشكر كذلك  الكلمة.  لكم  الوزير مفيد  السيد  ارتأيتم  إذا 

قصد  لتقديم  اإلنتاجية  القطاعات  لجنة  مقرر  جميعا  بإسمكم 

املجهودات التي بذلت السيد النائب إدريس أوقمني.

أعرض املادة الفريدة برمتها للتصويت املكونة ملشروع القانون كما 

صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد.

يق�ضي   69.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 

باملصادقة على املرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 

بالغرامات  تتعلق  إستثنائية  أحكام  بسن  شتنبر2020م(   30(1442

املالية الواجب أداؤها السترجاع إمكانية إصدار الشيكات. املصادقة 

باإلجماع، شكرا لكم جميعا، شكرا السيد الوزير.
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