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محضرلالجلسةلايرابذةلبذ لايثالثمائة

ايتاريخ: الثالثاء 4 ذي القعدة 1442ه )15 يونيو 2021م(.

ايرئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  عشر  واثنا  ساعات  ثالث  ايت5ق ت: 
الخامسة مساء والدقيقة التاسعة.

العمل  تقرير مجموعة  ملناقشة  األعمال: جلسة عمومية  ج قلل
املوضوعاتية املكلفة بالتعليم األولي.

ايس  لالحبيبلاملايكيلرئيسلمجلسلاين5ابلرئيسلالجلسة:

ايس  5لقايساد5لاي05راء،

ايس  اتلقايساد5لاين5اب،

نعقد اليوم هذه الجلسة طبقا ألحكام الفصل 101 من الدستور 
وكذلك مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة، وال سيما املادة 287 
منه، نحن اليوم أمام املحطة الرابعة من نوعها بمجلس النواب منذ 
يكت�ضي  تعلمون  وكما  الدستورية،  الوثيقة  في  التقييم  وظيفة  إقرار 
تقييم السياسات العمومية أهمية كبرى نظرا لدوره في تقويم وتجويد 
الخاصة  اللجنة  تقرير  أكده  ما  وهو  العمومية،  والبرامج  السياسات 
بالنموذج التنموي والذي دعا إلى إيالء أهمية أكبر لتقييم السياسات 

العمومية خاصة التقييم البرملاني.

ايس  اتلقايساد5لاي05راء،

ايس  اتلقايساد5لاين5اب،

موضوع  وهو  األولي  التعليم  ملوضوع  تتطرق  اليوم  جلستنا  إن 
التربوية،  في قلب املنظومة  يكت�ضي كما نعلم جميعا أهمية محورية 
إلهتمامه برجال املستقبل وبراعم مغرب الغد املعّول عليهم ملواصلة 
بناء مغرب التحديات، ويكفينا فخرا أن جاللة امللك ما فتئ غيرما مرة 
يثير اإلنتباه لهذا الورش ذي األولوية، ويحيط هذه الشريحة بإهتمامه 
ر هنا بمضمون الرسالة امللكية املوجهة للمشاركين في 

ّ
السامي، ونذك

قال جاللته  2018، حيث  الوطني سنة  التعليم  الوطني حول  اليوم 
: » ال تخفى عليكم أهمية التعليم األولي في إصالح املنظومة التربوية 
باعتباره القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصالح، بالنظر 
نهم 

ّ
ملا يخّوله لألطفال من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية تمك

نهم من النجاح في مسارهم 
ّ
من الولوج السلس للدراسة، وكذلك تمك

كالم  انتهى  املدر�ضي«  والهدر  التكرار  من  التقليص  وبالتالي  التعليمي 
صاحب الجاللة.

وقبل إعطاء الكلمة للسيدة رئيسة املجموعة والسيدين املقررين، 
الشكر  بجزيل  املجلس  مكونات  كافة  وباسم  باسمي  أتقدم  أن  أود 

والتقدير لكافة أعضاء املجموعة املوضوعاتية على املجهودات الكبيرة 
التي بذلوها من أجل إعداد هذا التقرير املعروض أمامنا، والذي يعد 
إنجازا هاما في العمل النيابي يستحق كل التنويه، كما أتقدم بطبيعة 
الحال بالشكر إلى السيدة والسادة الوزراء على تعاونهم وتجاوبهم الدائم 
واملستمر مع طلبات أعضاء املجموعة املوضوعاتية، كما أشكر كذلك 
اإليجابي،  تفاعلهم  على  املدني  املجتمع  وجمعيات  مؤسسات  ممثلي 
وبطبيعة الحال ال يفوتني بتقديم كل الشكر إلدارة وموظفي املجلس، 
خاصة موظفي مديرية املراقبة الذين حرصوا مباشرة على مواكبة هذا 

العمل الهام.

وأعطي الكلمة للسيدة غيثة بدرون رئيسة مجموعة العمل في حدود 
15 دقيقة مع املرونة التي يقتضيها املكان، ولكن ما�ضي بزاف.

اينائبةلايس  5لغ ثةلب رقنلرئيسةلاملجم5عةلامل5ض5عات ة:

شكرالايس  لايرئيس،

أشرفل علىل قايسالمل قايصال5ل ايرح مل ايرحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ايس  لرئيسلمجلسلاين5ابلاملحترم،

ايس  5لقايساد5لاي05راءلاملحترمين،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

إنه لشرف كبير بصفتي رئيسة مجموعة العمل أن أنوب عن زميالتي 
وزمالئي أعضاء املجموعة في تقديم جزء من التقرير الخاص بتقييم 
السياسات العمومية في مجال التعليم األولي، في حين سيقوم زمالئي 
املقررين جمال كريمي بنشقرون وحسن عديلي بتقديم بقية التقرير. 
لكن قبل البدء البد من تقديم الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا 
التقرير منذ البداية، وأخص بالذكر السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس 
النواب على دعمه الدائم وتتبعه ومواكبته ألعمال مجموعة العمل منذ 
إحداثها إلى اآلن، فأنتم السيد الرئيس، لم تبخلوا يوما على أعضاء 
املجموعة بتقديم كامل الدعم واملساعدة، كما نشكر عبركم السيدات 
والسادة أعضاء املكتب وكل من ساهم في اختيار موضوع التعليم األولي 
بالنظر ألهميته وراهنيته وبعده املستقبلي. كما أوجه الشكر للسادة 
الوزراء واملسؤولين؛ السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، السيد 
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، السيدة وزيرة التضامن والتنمية 
اإلجتماعية واملساواة واألسرة والسيد وزير الثقافة والشباب والرياضة 
على تعاونهم ومدهم باملعطيات من خالل حضور جلسات اإلستماع 
وموافاتنا بالوثائق املطلوبة وتسهيل قيامنا بالزيارات امليدانية. والشكر 
موصول كذلك ملؤسسات وجمعيات املجتمع املدني املهتمة بالتعليم 
األولي التي حرصت على حضور لقاءات املجموعة وتقديم مالحظاتها 
واقتراحاتها، وال يفوتني أن أنوه بتعبئة والتزام زميالتي وزمالئي السيدات 
تفانيهم  على  وأشكرهم  املجموعة  أعضاء  املحترمين  النواب  والسادة 
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وحرصهم على أداء مهامهم بكل جدية: السيد حسن عديلي، السيدة 
نعيمة زيدان، السيد عبد املجيد فا�ضي الفهري، السيدة ليلى أحكيم، 
كما  بنشقرون.  كريمي  جمال  والسيد  سهلي،  بن  السعدية  السيدة 
أشد بحرارة على أيدي إدارة املجلس من مسؤولين وأطر على دعمهم 

وإسنادهم ألعمال مجموعة العمل.

ايس  لايرئيس،

ايس  5لقايساد5لاي05راء،

ايس  اتلقايساد5لاين5اب،

لقد ركزت مجموعة العمل املوضوعاتية في عملها على تحقيق غايات 
التقييم البرملاني كما حددها اإلطار املرجعي لتقييم السياسات العمومية 

املعتمد من طرف مكتب املجلس والذي لخصها في ثالث غايات:

غاية إدراكية معرفية حيث يمكن التقييم من فهم أفضل للسياسات 
الحكومة  لدى  االنتباه  وإثارة  تفاصيلها  على  والتعرف  العمومية 
والبرملانيين والرأي العام بأهداف وتفاصيل هذه السياسة، وأظن أننا 
نجحنا في هذا الجانب بالنظر لحجم املعطيات الواردة بالتقرير، وال شك 
أن حجمه ومضمونه سيعطيكم فكرة عن قيمة املجهود املبذول؛ أما 
الغاية املعيارية والتي تمكن من قياس قيمة السياسة العمومية، فقد 
حاول التقرير بلوغها عبر إبراز بعض املالحظات ذات الصبغة التدبيرية 
الغاية  فهي  الثالثة  الغاية  أما  املقارنة،  النماذج  وبعض  والتنفيذية 
األذاتية والتي حاول التقرير بلوغها عبر اقتراح توصيات شاملة ودقيقة.

النواقص وكشف  البحث على  الغايات ال تهدف  إن مجمل هذه 
اإلختالالت فقط، وإنما تهدف كذلك إلى حرص اإليجابيات واملمارسات 
الفضلى بغض النظر عن الفاعل العمومي املعني، فقد حرص أعضاء 

املجموعة على تبني أكبر قدر من املوضوعية والحياد واملصداقية.

س  يلايرئيس،

ايس  5لقايساد5لاي05راء،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

ال بأس من التذكير باملسار الذي قطعه هذا التقرير والبداية كانت 
بالتكليف باملهمة، فبعد تعيين ممثلي الفرق واملجموعة النيابية داخل 
مجموعة العمل، عقدت املجموعة أول اجتماع لها برئاسة السيد رئيس 
مجلس النواب الذي سهر على هيكلتها ورسم حدود التكليف باملهمة، 
من خالل استحضار الضوابط العلمية واملعرفية واألخالقية في دراسة 
املوضوع، وطرح استنتاجات مبنية على التحليل الرصين واملوضوعي 
وتحسين  تجويد  شأنها  من  توصيات  بلورة  بهدف  وذلك  واملحايد، 

مردودية السياسات العمومية املتعلقة بالتعليم األولي في املستقبل؛

املرحلة الثانية تجلت في تحديد معايير التقييم واألسئلة التقييمية، 
باملوضوع  الخاصة  الألبحاث  إلنجاز  بمهمة  التكليف  من  فانطالقا 

اعتمدت مجموعة العمل على املنهجية التالية:

أوال-تحديد معايير التقييم، فسعيا منها لإلملام الشامل باملوضوع في 
أبعاده املفاهيمية والبيداغوجية والتأطيرية والتدبيرية واملادية واملالية، 
وحتى يتسنى لها إجراء تقييم موضوعي للسياسات العمومية في مجال 
املرجوة،  والغايات  املسطرة  لألهداف  تحقيقها  ومدى  األولي  التعليم 
اعتمدت املجموعة املوضوعاتية على عدد من املعايير املتعارف عليها في 

التقييم واملنسجمة مع املوضوع وهي كالتالي:

معيار املالءمة؛• 

معيار الفعالية؛• 

معيار تناسق البرامج والحكامة املؤسساتية؛• 

معيار اإلستدامة؛• 

للتقييم  املنهجي  للعمل  التقييمية، فاستكماال  األسئلة  ثانيا-وضع 
عملت مجموعة العمل على تأطير كل معيار من املعايير املحددة بسؤال 
البحث  مسارات  ضبط  بهدف  ثانوية  فرعية  وأسئلة  مؤطر  رئي�ضي 
وتركيزها ضمانا ملصداقيتها وعلميتها، وهكذا فقد تمحورت األسئلة 

التقييمية حول ما يلي:

ما هو منظور امليثاق الوطني واملخطط اإلستعجالي في تأطير التعليم 
معيار  باملغرب  الطفولة  لحاجيات  يستجيب  وهل  باملغرب؟  األولي 

املالءمة؟

ما مدى فعالية وفعلية مشاريع امليثاق الوطني واملخطط اإلستعجالي 
في تنزيل أهداف التعليم األولي؟

معيار الفعالية؛

في  والتنسيق  املؤسساتية  الحكامة  مبادئ  استحضار  مدى  ما 
سياسات التعليم األولي من خالل امليثاق الوطني واملخطط اإلستعجالي،

معيار التناسق؛

ما مدى تحقيق سياسات التعليم األولي ألهم األهداف املسطرة 
واستدامتها في الزمن؟

معيار اإلستدامة.

لتعميم  الوطني  للبرنامج  املواكب  بالتقييم  املرتبط  السؤال  وأما 
وتطوير التعليم األولي 2018-2028 فقط جاء كما يلي:

إلى أي حد يمكن اعتبار البرنامج الوطني 2018-2028 مجددا على 
ثغرات  على  ركز  حد  أي  وإلى  والبرمجة؟  والتناسق  املنظور  مستوى 
وفراغات التنزيل الفعلي التي تم رصدها طيلة فترة تنفيذ السياسات 
العمومية املتعلقة بالتعليم األولي على مدى 20 سنة تقريبا على إطالق 

امليثاق الوطني.

س  يلايرئيس،

ايس  5لقايساد5لاي05راء،
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ايس  اتلقايساد5لاين5اب،

لإلشارة، فإن عمل املجموعة لم يكن بهذه السهولة، فقد واجهت 
أثرت  أداء مهمتها والتي  في  العمل مجموعة من اإلكراهات  مجموعة 
بشكل أو بآخر على سير العمل من قبيل جائحة كوفيد 19، والتي منعتنا 
من عقد جلسات استماع أخرى أو اإلطالع على تجارب دولية ناجحة 
التأخير  بعض  املجموعة عرف  أن عمل  كما  لإلستفادة من خبرتها، 
بسبب تزامن املواعيد املقترحة للزيارات امليدانية مع انشغال املسؤولين 
املركزيين والجهويين بتنظيم اإلمتحانات االشهادية تارة، وباالستعداد 
للدخول املدر�ضي تارة أو التزامن مع العطل املدرسية، وبالتالي تأجلت 

الزيارات مرارا.

وبخصوص الزيارات امليدانية سأفتح قوسا ألعطي صورة عن أهمية 
هذه الزيارات في تكوين فكرة واضحة لدى السيدات والسادة النواب 
عن تنزيل السياسات والبرامج على أرض الواقع، حيث انتقلنا إلى أربع 
جهات، جهة الرباط سال القنيطرة ، جهة الشرق، جهة الداخلة واد 
الذهب وجهة الدار البيضاء سطات، وقد زرنا قرابة 30 مؤسسة تربوية 
الحضري  والقروي وشبه  الحضري  املجال  بين  تتوزع  األولي  للتعليم 
والتابعة ملختلف القطاعات، كما ساءلنا املربيات ومسؤولي الجمعيات 
ألقسام  املحتضنة  العمومية  املؤسسات  ومديري  لألقسام  املدبرة 
التعليم األولي وكذلك مديري املؤسسات الخصوصية، وقد كان مجهودا 
مضنيا يخفف من تعبه ثقل املسؤولية وأهمية املوضوع املرتبط بفلذات 
أكبادنا بشموع ست�ضيء مغرب الغد الذي شكل لقاؤنا بهم لحظة فارقة 

مليئة باملشاعر والتي يصعب التعبير عنها في هذا التقرير.

س  يلايرئيس،

ايس  5لقايساد5لاي05راء،

ايس  اتلقايساد5لاين5اب،

في الختام أجدد الشكر لجميع من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز 
املستقبل  في  سيساهم  من  لكل  الشكر  استشرافي،  وبمنطق  التقرير 
الرئيس،  السيد  شكرا  املنجزات.  استمرارية  على  والحفاظ  تنزيل  في 
اآلن  وأترك  النواب،  والسادة  السيدات  الوزراء،  والسادة  السيدات 
الكلمة لزميلي جمال كريمي بنشقرون للتفصيل في مضمون القسم 

األول من التقرير، شكرا.

ايس  لايرئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، الكلمة لكم السيد النائب جمال بنشقرون 
كريمي، كما تم اإلتفاق في حدود ما تعلمه جيدا.

اينائبلايس  لجماللكريميلبنشورقن:

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  5لقايس  لنلاي05يرينلاملحترمين،

ايزم التلقايزمالء،لايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

املهمة  هذه  في  بمشاركتي  أعتز  بدوري  الرئيسة،  للسيدة  شكرا 
وأعتبرها شرفا كبيرا على مستويين:

الدستور  خصها  دستورية،  مهمة  بتنزيل  باملشاركة  يتعلق  األول 
العمومية  السياسة  حكامة  وتحسين  تجويد  لغاية  بالبرملان  حصرا 

وتقويمها؛

والثاني عالقة بمشاركتي بتقرير هذه املهمة األولى في تاريخ مجلس 
النواب، والتي يتم اليوم فيها عن التعبير عن قضية التعليم األولي من 
خالل تكوين مجموعة عمل مكلفة بتقييم التعليم األولي وما أدراك ما 
التعليم األولي الذي نعتبره األساس لبناء نساء ورجال مغرب الغد، وعطفا 
على ما ورد على لسان السيدة الرئيسة، أتوجه بالشكر لكل من ساهم 
في إعداد هذا العمل سواء من مسؤولي القطاعات املعنية باملوضوع 
الذين لم يبخلوا علينا باملعطيات أو الحضور لجلسات اإلستماع بكل 
أريحية والتزام ، وكذلك أشكر ممثلي جمعيات املجتمع املدني وكذلك 
األطر الذين واكبوا الزيارات امليدانية من مديري املؤسسات واملربيات 
واملربين، والشكر موصول أيضا ألطر مجلس النواب على مجهوداتهم 

املقدرة.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  5لقايس  لنلاي05يرين،

ايزم التلقايزمالءلاين5ابلاملحترمين،

قبل إتاحة الكلمة لزميلي السيد حسن عديلي لتقديم الجزء الثاني 
لتعميم  الوطني  للبرنامج  املواكبة  التقييم  يخص  والذي  التقرير  من 
وتطوير التعليم األولي، سأحاول من خالل مداخلتي هاته تقديم الجزء 
األول من هذا التقرير الذي تضّمن إعداد تقييم بعدي لسياسة التعليم 
األولي منذ بداية األلفية الجديدة وبالتحديد منذ تنزيل امليثاق الوطني 
للتربية والتكوين إلى حدود نهاية املخطط اإلستعجالي، ولتحقيق هذه 
التي  التقييمية  األسئلة  من  مجموعة  طرح  من  انطلقنا  فقد  الغاية 
تتناسب ومعايير التقييم املعتمدة من قبل مجموعة العمل وفق أربعة 

محاور:

املحور األول، تطرقنا فيه ملعيار املالءمة، واملحور الثاني تطرقنا فيه 
ملعيار الفعلية والفعالية، واملحور الثالث تطرقنا فيه ملعيار التناسق، 
واملحور الرابع تطرقنا فيه ملعيار اإلستدامة، وقبل الخوض في التحليل، 
كان لزاما علينا التعرف على الوضعية املرجعية أي وضعية التعليم األولي 
قبل بداية امليثاق الوطني، حتى يتسنى الحكم على تطور إنجازات الكمية 
والكيفية، هذه الوضعية التي تميزت بالضعف حيث لم يواكب التعليم 
األولي قبل سنة 2000 التطور، حيث بقي مقتصرا على تعليم تقليدي 
هش تنعدم فيه شروط الجودة في غياب تعليم أولي عمومي، فرغم 
الجهود املبذولة منذ اإلستقالل بقي انعدام التناسق واإلنسجام بين 
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املتدخلين هو السائد، باإلضافة إلى غياب تكافؤ مجالي وضعف ملحوظ 
في الوسائل املالية والبيداغوجية، وقد كان إقرار امليثاق الوطني للتربية 
والتكوين خطوة مهمة نحو وضع دستور للمنظومة التربوية بمغربنا، 
ومن ركائزها التعليم األولي حيث جاء امليثاق الوطني بغايات ومرتكزات 
مهمة في هذا املجال، كتعميم وتيسير وتسجيل جميع األطفال املغاربة 
بالتعليم األولي في أفق 2004، مع التركيز على العالم القروي وتوفير كل 
البنيات وتجهيزها، لكن بمرور العشرية األولى اتضح أن امليثاق الوطني 
االستعجالي  املخطط  انطالقة  فكانت  املسطرة،  األهداف  يالمس  لم 
بدعوة ملكية سامية لتثبيت املكتسبات وتقويم مسار اإلصالح، وهكذا 
وفي املحور األول سعينا إلى الوقوف على مدى مالءمة املنظور الذي 
اعتمده امليثاق الوطني للتربية والتكوين واملخطط االستعجالي مع واقع 
التعليم األولي وحاجياته ورهاناته، وهل استجبنا لحاجيات الطفولة 
باملغرب ومدى مالءمة املنطلقات الفكرية للمحددات واملعايير الدولية؟ 
مجموعة  خلصت  املالءمة  بمعيار  الخاصة  األسئلة  هذه  على  جوابا 

العمل إلى مجموعة من اإلستنتاجات سأذكر بعضها:

الوطني  امليثاق  إعداد  واكبت  التي  السياسية  اإلرادة  أوال-توفر 
والذي حظي برعاية مولوية سامية نتج عنها عقد اجتماعي تربوي جديد 
ووضع تصور عام ملنظومة التربية والتكوين وخاصة التعليم الطفولة 

الصغرى؛

املنظومة  إصالح  في  أساسية  كنقطة  األولي  لتعليم  ميثاق  تبني 
التعليمية كان متجاوبا مع إلتزامات املغرب الدولية، بل لقد انطلق من 
التوجه الدولي السائد الذي يعتبر تربية الطفولة املبكرة من أساسيات 

نجاح املنظومة التربوية عامة؛

ثالثا-تحديد سن الولوج في التعليم األولي كان متماشيا مع التقاليد 
املغربية األصيلة من جهة، ومع املرجعية الوطنية والدولية من جهة 
أخرى، أما على مستوى املناهج فقد كان رهان امليثاق على تحسين 
املناهج أمرا في غاية اإليجابية، من جهة أخرى أيضا كان لتصور امليثاق 
تصورا  التعلم  لتسهيل  جهويا  األمازيغية  اللغة  إستعمال  بإمكانية 
متطورا واستباقيا لدستور 2011 الذي أقر األمازيغية لغة رسمية، إال 
أن تصور امليثاق كانت تشوبه بعض النواقص من أهمها تحديد هدف 
التعميم في أفق سنة 2004، لم يكن واقعيا بالنظر إلى أن البرمجة الزمنية 
لتنزيل األهداف لم تأخذ بعين اإلعتبار الوقت الكافي لتنزيل مجموعة 
من املحددات واإلجراءات املواكبة، مثال إعداد املناهج البيداغوجية، 
البنتيات التحتية، فرص اإللزامية إلى آخره، كما أن تنصيص امليثاق 
الحضرية  القروية والشبه  املناطق  في  الجهود ومضاعفتها  تركيز  على 
الراقية  األحياء  وبين  والقرى  املدن  بين  الفرص  تكافؤ  ملبدأ  تحقيقا 
والهامشية، لم ينسجم مع السقف الزمني املحدد لتحقيق التعميم، لم 
يضع امليثاق الوطني في الشق املتعلق بالتعليم األولي تدابير أو إجراءات 
تهم األطفال في وضعية إعاقة، إن على مستوى الولوج أو على مستوى 

مات أو توفر الفضاءات الخاصة أو أنماط التكوينات.
ّ
مالءمة التعل

أما فيما يتعلق باملخطط اإلستعجالي وبالرجوع إلى منظوره وإطاره 
املنطقي، فاملالحظ أنه لم ينطلق من منظور جديد في مقاربته لقضايا 
املنظومة، وإنما سعى إلى تسريع وتيرة تنزيل مقتضيات امليثاق الوطني، 
كبلوغ  األولي  بالتعليم  املرتبطة  األهداف  وتحيين  تسريع  حاول  فقد 
 ،2004 مقررا سنة  ذلك  كان  بعدما   2015 أفق  في  الفعلي  التعميم 
واتخاذ مجموعة من التدابير لتجاوز اإلكراهات السابقة، ثم العمل على 
تطوير برامج تأطير وتكوين مربيات ومربيين وإعمال آلية التتبع واملراقبة.

ايس  اتلقايساد5،

بالنسبة للمحور الثاني املتعلق بمعيار الفعلية والفاعلية فقد حاولنا 
اإلجابة على السؤال التقييمي، حول مدى فعالية وفعلية مشاريع امليثاق 
الوطني واملخطط االستعجالي في تنزيل أهداف التعليم األولي، وإلى أي 
للحاجيات  والبيداغوجي  املالي  التشريعي  التنزيل  هذا  استجاب  حد 
ز التقييم على تحليل 

ّ
واألهداف املرسومة؟ بحسب هذا املعيار فقد رك

للبرنامج، وذلك بغرض قياس  باألهداف املحددة  املنجزات ومقاربتها 
التقارب أو التباعد بين األهداف العامة والخاصة، واملنجزات امليدانية 
املادي  التنزيل  جهة،  من  والتنظيمي  القانوني  التنزيل  مسارين  عبر 
والبيداغوجي من جهة أخرى، فعلى مستوى التنزيل القانوني والتنظيمي 
فخالل الفترة الزمنية من سنة 2000 إلى 2015 تم إصدار مجموعة 
من النصوص القانونية التنظيمية والقوانين املؤطرة للتعليم األولي، 
الذي  األولي  للتعليم  األسا�ضي  النظام  بمثابة   00.5 قانون  أهمها  من 
حدد الفئة املستهدفة ونظام التراخيص والدعم والتكوين واملراقبة، 
والقانون00.07 القا�ضي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 
الذي خص وزارة التربية الوطنية بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في 
 أنه 

ّ
مجال التعليم األولي وأسند مهام تدبير األكاديميات الجهوية، إال

وبالرغم من هذه املجهودات، فإن الترسانة القانونية ظلت قاصرة وغير 
كافية ولم تشمل كافة الجوانب املتعلقة بالتعليم األولي، وهنا البّد من 

اإلشارة إلى بعض االستنتاجات كالتالي:

لون بما يكفي من مجهودات لتنزيل املقتضيات 
ّ
- أوال: لم يقم املتدخ

القانونية املرتبطة بالترخيص واملراقبة وتتبع ووضع جسور بين مختلف 
بما  انسجامها  وضمان  البيداغوجية  املناهج  وتوحيد  التكوينات، 
يتوافق مع األنشطة التربوية املحددة من لدن وزارة التربية الوطنية 
واألكاديميات الجهوية، كما لم تتم تسوية الوضعية القانونية ملؤسسات 
رياضة التعليم األولي ومؤسسات التعليم األولي العتيق و للعاملين بها، 
زمة  وتنظيمية ال  قانونية  آليات  يتم خلق  لم  بالشراكة  يتعلق  فيما 
لتفعيل مبادرات الشراكة التي دعا إليها امليثاق والبرنامج االستعجالي 

لبلوغ هدف التعميم؛

- ثانيا: فيما يخص األشخاص في وضعية إعاقة لم ترد أي ضمانات 
قانونية لتأمين حق هذه الفئة في التعليم األولي، أو إشارة إلى ضرورة 

مالءمة الفضاءات والبرامج الحتياجاتهم؛
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- ثالثا: وفي عالقة بتكافؤ الفرص بين الجنسين لم يتم إبرام أية 
عقود إطار تحّدد فيها األهداف املرتبطة بمقاربة النوع اإلجتماعي لتعزيز 
ولوج الفتاة للتعليم األولي، كما لم يتم إصدار النصوص التنظيمية 
الالزمة لضمان توسيع العرض التربوي األولي باملناطق القروية والشبه 

حضرية واملهمشة؛

- رابعا: وعلى مستوى تأخر إرساء املنظومة القانونية، شهد تنزيل 
بعض القوانين واملراسيم التطبيقية تأخرا كبيرا ويمكن الرجوع للتقرير 

للمزيد من التفاصيل؛

- خامسا: التكوين وتدبير املوارد البشرية، حيث لم يتم إدخال أي 
تعديل على النصوص القانونية والتنظيمية لتتوافق مع منظور امليثاق 
والتدريس  التربية  مهام  أسند  الذي  االستعجالي  واملخطط  الوطني 
بأقسام التعليم األولي ألساتذة التعليم اإلبتدائي، كما لم يتم إصدار 
املوارد  بتدبير  يسمح  األكاديميات  بموظفي  خاص  أسا�ضي  نظام  أي 
البشرية بشكل محكم، والقيام بالتوظيف وفق الخصوصيات الجهوية 
دِمج النصوص التنظيمية أطر 

ُ
دَمج النصوص التنظيمية أو لم ت

ُ
ولم ت

التعليم األولي العتيق في القوانين التنظيمية املتعلقة باملؤهالت التربوية 
األولي، فضال عن عدم  التعليم  في  العاملة  في األطر  توفرها  الواجب 
احترام البنود املتعلقة بضرورة استيفاء مؤهالت وشروط ولوج املهام 

بالنسبة لألطر التابعة ملؤسسة التعاون الوطني.

امليثاق  ملضامين  والبيداغوجي  املادي  التنزيل  مستوى  على  أما 
الوطني واملخطط االستعجالي، وبعد التحليل الدقيق وفق مجموعة من 
املؤشرات املوضوعية، خلصت املجموعة املوضوعاتية ملا يلي: فخالل 
فترة امليثاق للتربية والتكوين وعلى مستوى املنجزات الكمية، سجلت 
مختلف املؤشرات تراجعا خالل فترة 2000-2008 في عدد األقسام 
والحجرات املخصصة للتعليم األولي، كما عرف املؤشر املرتبط بتطور 

عدد املربيات واملربيين تراجعا هو اآلخر في نفس الفترة؛

- فيما يتعلق بمؤشر العدالة املجالية بقي مؤشر إحداث أقسام 
التعليم األولي في العالم القروي ضعيفا، ضعيفا جدا مقارنة مع املجال 

الحضري؛

- وبخصوص مؤشر التمدرس تم تسجيل تراجع عدد املستفيدين 
من التعليم األولي بجميع أنماطه في حدود سنة 2009 وأيضا في نسب 

تمدرس األطفال في العالم القروي؛

- أما على مستوى بنية التعليم األولي سجلت هيمنة النمط التقليدي 
األولي  للتعليم  القروي، كما لوحظ تطور ملموس  املجال  في  خاصة 
الخصو�ضي في املجال الحضري بينما لم يعرف التعليم األولي العمومي 
أي تطور ملحوظ خالل فترة امليثاق، حيث لم تتعدى نسبته 5 % من 

مجموع األنماط األخرى؛

- وعلى مستوى مؤشر مقاربة النوع، لم يعرف مؤشر ولوج الفتيات 
تطورا ملحوظا طيلة فترة امليثاق لم يتجاوز 7,45 من 2002 إلى 2008.

ايس  اتلقايساد5،

املخطط  فترة  خالل  لكن  والفاعلية،  الفعلية  معيار  حول  دائما 
االستعجالي يمكن اإلشارة إلى املؤشرات التالية:

- فعلى مستوى مؤشرات التمدرس، فقد ظلت ثابتة نسبيا طيلة 
الثالث ولم تشهد تطورا  التعليم األولي  أنماط  في   2015-2009 فترة 
 2015-2009 الفترة  التمدرس خالل  ملموسا، حيث لم ترتفع نسبة 

سوى ب 1,88 %؛

- بخصوص مؤشر مقاربة النوع، يتعلق األمر هنا بولوج فتاة العالم 
القروي بالتعليم األولي عفوا، لم يسجل أي تطور ملحوظ خالل الفترة 

املذكورة؛

من  البرنامج  هذا  يمكن  لم  املجالي  اإلنصاف  مستوى  على  أما   -
إنصاف الفتاة القروية، إذ لم تتحسن نسبة الفتيات املتمدرسات في 
العالم القروي، حيث لم يتجاوز عدد املستفيدات 76.514 سنة 2015 

أي بارتفاع 11,33 % فقط؛

لوحظ  فقد  واملربيين،  املربيات  وتكوين  توفير  بمؤشر  وبارتباط   -
خالل الفترة 2009-2015 أن تطور إجباري لهذه الفئة لم يكن كافيا 
ملواكبة حجم الرهان املتعلق بتعميم التعليم األولي وال سيما بالنسبة 
للتعليم األولي العمومي، حيث لم تتجاوز نسبة تطور املوارد البشرية 
في هذا اإلطار 12,3 %، كما لم يتم اعتماد أي برامج واضحة ومستدامة 

على مستوى التكوين األسا�ضي املستمر لهذه الفئة؛

- وبخصوص إدماج التعليم األولي في املدارس اإلبتدائية، فاملدارس 
العمومية التي تتوفر على أقسام التعليم األولي، فرتبتها ضعيفة مقارنة 
بمجموع املدارس اإلبتدائية إلى حدود سنة 2016 لم يتم تجاوز يعني 

نسبة 24 % من العرض التربوي؛

- ارتباطا بمؤشر اإلعتمادات املالية، لم يرصد على مستوى ميزانية 
الدولة الخاصة بتنزيل مقتضيات امليثاق أي سطر يهم برامج التعليم 
األولي مما حال دون إمكانية تقييم إنجازات على هذا املستوى في عالقتها 
باملوارد املالية املعبأة، وكذا حجم النفقات الحقيقية امللتزم بها، وطبيعة 
التدابير املمولة ومدى ارتباطها باألهداف املرصودة لها، وبالتالي لم يتم 
التوصل إلى معرفة معدل أداء النفقات امللتزم بها سواء في فصل التسيير 
أو في فصل االستثمار، وهنا يجب اإلشارة ألنه خالل تنزيل املخطط 
االستعجالي وبالرغم من رصد ميزانية سنوية مهمة لتنزيل أهدافه، إال 
أن ذلك لم يواكب البرمجة الزمنية املحددة في هذه املشاريع، وبالتالي 
بلوغ هدف التعميم املقررة سنة 2015، كما أن مشروع تطوير التعليم 
األولي عرف تعثرا بسبب البطء في إنجاز الدراسات القبلية الالزمة والتي 

لم تصدر إال بعد نهاية البرنامج االستعجالي نفسه.

ايس  اتلقايساد5،

لإلجابة على هذا السؤال التقييمي الثالث املتعلق بالتناسق ووضعية 
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انسجام  مدى  رصد  على  املوضوعاتية  املجموعة  عملت  الحكامة، 
أدوارهم  تكامل  ومدى  األولي  التعليم  برامج  في  واملتدخلين  الفاعلين 
وتدخالتهم لتحقيق األهداف والغايات التي جاء بها امليثاق، لتخلص إلى 
تثمين املجهودات التي بذلت واإلصالحات املؤسساتية والبيداغوجية 
التي سعت إلى تعزيز حكامة تدبير التعليم األولي وتجويد خدماته ولكن 
من خالل توزيع االختصاص التربوي على صعيد وزارة التربية الوطنية 
وبين السلطة املركزية واألكاديميات وإخضاع مؤسسات التعليم األولي 

ملراقبة تربوية وتدبيرية تمارسها هذه األخيرة.

ايس  لايرئيس:

السيد النائب، السيد النائب.. ما زال ليك 15 دقيقة فيما بعد..

اينائبلايس  لجماللبنشورقنلكريمي:

.. مازال ... مازالي أربع ورقات يعني دقيقة أو دقيقة ونصف للورقة...

ايس  لايرئيس:

.. طيب مرحبا مرحبا جمال مرحبا..

اينائبلايس  لجماللبنشورقنلكريمي:

قلت إال أنه بالرغم من كل هاد اإلنجازات فقد سجلت مجموعة من 
املالحظات:

أوال تعدد املتدخلين سواء على املستوى املركزي والجهوي واإلقليمي 
واملحلي، فضال عن تسجيل تباين كبير في املمارسات واملناهج التربوية 
واختالف في تحديد املواصفات األكاديمية لألطر واملربيين، لم تستجب 
مؤسسات التعليم األولي في تنظيمها لنفس معايير الجودة التي تشمل 
التعليمية  والوسائل  والصحية  والتربوي  اإلدارية  املرافق  تجهيز 
والتجهيزات البيداغوجية، باإلضافة إلى عدم االلتزام بإضافة حصص 
إلزامية بالتعليم األولي العصري ضمن مقارنة التعليم األولي العتيق 
وغياب إشراف فعلي بأهداف التعليم األبتدائي على أقسام التعليم 
األولي العمومي وتكوين أطر تربوية تابعة لجمعيات املجتمع املدني بهذه 

املهمة.

ايس  لايرئيس،

ايس  5لقايس  انلاي05يرين،

ايس  اتلقايساد5لايزمالءلاين5ابلاملحترمين،

إن املحور الرابع واألخير... يتطلب البحث في مدى استدامة البرامج 
واستمرارية تحقيق األهداف املتوخاة وترتيب األثار على مستوى انجاز 

املشاريع جميع امليثاق والبرنامج االستعجالي، فسجلنا:

- أوال: حضور التعليم األولي في مختلف التصاريح الحكومية والبرامج 
وخالل فترة امليثاق واملخطط االستعجالي 2000-2015؛

- ثانيا: استنادا على تقارير وتوصيات املجلس األعلى للتربية والتعليم 
في إعداد املخططات والبرامج الحكومية ذات الصلة بمجال التعليم 

األولي؛

- ثالثا: إن انخراط املغرب في أهداف التنمية املستدامة 2015-
تم  كما  األولي،  التعليم  برامج  إضافيا الستدامة  2030 شكل حافزا 
البرملانية  الرقابة  آليات  في إعمال  تسجيل تطور مضطرد كما وكيفا 
في مراقبة تتبع السياسات العمومية في مجال التعليم األولي، عكسه 
ارتفاع األسعار الكتابية والشفوية بين 2000 و2015، ولوحظ ارتفاع 
املوارد  وكذلك  واللوجستيكية  واملوارد  املالية  اإلعتمادات  حجم  في 
مقاربة  اعتماد  إلى  باإلضافة  األولي،  للتعليم  املخصصة  البشرية 
تشاركية في النهوض بالتعليم األولي، هناك شراكات مع املجتمع املدني 
ومع املؤسسات املنتخبة والقطاع الخاص، كانت هذه السيد الرئيس، 
هادي بإيجاز خالصات بالقسم األول بهذا التقرير الغني واملهم والذي 
تضمن باألرقام معطيات ولكم أن تعودوا إليه، يعني توضيحا دقيقا 
للتقييم البعدي للسياسات العمومية في مجال التعليم األولي خالل 
الفترة املمتدة من 2000 إلى غاية 2015. وهنا قد يتساءل البعض عن 
قيمة هذه االستعدادات وحتى عن قيمة التقييم البعدي بعد مرور 
سنوات عن نهاية البرامج، وهنا أجيب باختصار شديد أن تراكم يصيب 
تجنب تكرار األخطاء وتفادي النواقص في التجارب املستقبلية، وهنا 
مربط الفرس ومكمن الفرق بين املراقبة والتقييم. وفي األخير اللي مرتبط 
بالحكامة الجيدة أيضا وبتقييم وتجويد السياسات العمومية املساعدة 

على اتخاذ القرار السيا�ضي وهو ما سعينا له في تقريرنا هذا، في الختام؛

ايس  لايرئيس،

هذا جزء من التقرير الذي قدمته بكل أمانة كما اتفق عليه، أجدد 
حسن  املحترم  النائب  السيد  لزميلي  الكلمة  وأحيل  للجميع  الشكر 
عاديلي إلتمام الجزء الثاني من هذا التقرير، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

ايس  لايرئيس:

شكرا للسيد املقررالسيد النائب جمال بنشقرون كريمي، الكلمة 
فليتفضل  عديلي  حسن  النائب  السيد  اللجنة  مقرر  للسيد  اآلن 
مشكورا، ال�ضي عديلي أنا أعلم بأنك جد منضبط كعادتك، تفضل 

ال�ضي حسن، تفضل.

اينائبلايس  لحسنلع لليلموررلايلجنةلامل5ض5عات ة:

شكرالايس  لايرئيس،

أشرفل علىل قايسالمل قايصال5ل ايرح مل ايرحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ايس  لرئيسلمجلسلاين5ابلاملحترم،
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ايس  5لقايساد5لاي05راءلاملحترمين،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة في إطار استكمال تقديم تقرير املجموعة 
املوضوعاتية الخاصة بتقييم السياسات العمومية في موضوع التعليم 
األولي، وأجدد بدوري الشكر الخالص والتقدير لكل من ساهم في إنجاز 
هذه املهمة، وأخص بالذكر السيد رئيس مجلس النواب الذي قدم كل 
أشكال الدعم املمكنة والسيدات والسادة النواب أعضاء املجموعة، 

وكذا أطر املجلس املحترمين.

الذي خّصص  التقرير  من  الثاني  الجزء  على  مداخلتي  ستنصب 
إلنجاز تقييم مواكب للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي، 
الذي أعطى انطالقته صاحب الجاللة حفظه هللا في يوليوز 2018، 
وهو التقييم الذي استند إلى املعايير الثالثة التي أشارت إليها املداخلتان 

السابقتان أي معايير املالءمة والفعالية والواقعية.

لقد وقفت مجموعة العمل املوضوعاتية على عدة خالصات على 
هذا املستوى، أبرزها تسجيل تطور ملموس في بعض املؤشرات كإحداث 
األقسام والحجرات الخاصة بالتعليم األولي، وتطور نسب املتمدرسين 
خالل هذه املرحلة التي بدأ فيها تنفيذ البرنامج الوطني لتعميم وتطوير 
التعليم األولي، بما فيها نسب املستفيدين من األطفال من العالم القروي 
وارتفاع عدد املدارس اإلبتدائية املدمجة ألقسام التعليم األولي وارتفاع 
عدد األطر التربوية العاملة في هذا النمط من التعليم، مع تسجيل بعض 
املالحظات املقلقة من قبيل عدم ارتفاع مؤشر الفتيات املستفيدات من 
التعليم األولي، وبصفة خاصة في الوسط القروي، وضعف التجهيزات 
وعدم مالءمتها للمستوى العمري لألطفال، وغياب املرافق الصحية 
املالئمة في عدد من املؤسسات وتفاوتات في نوعية بنيات اإلستقبال 
ويمكن  للمؤسسات،  االستيعابية  والطاقة  للمتمدرسين  املخصصة 
الرجوع للتقرير للوقوف بشكل مفّصل على املالحظات املذكورة وغيرها، 
وفيما يخص التنزيل الجهوي فرغم أهمية اإلنجازات املحققة إال أن 
الوضع الال متكافئ بين الوسطين القروي والحضري ال زال قائما، فنسبة 
اإلنجاز بلغت %61 من مجموع األقسام املنجزة بالوسط الحضري، في 
مقابل %39 فقط في العالم القروي، إضافة إلى تسجيل تفاوتات كبيرة 
في نسب اإلستفادة من التعليم األولي من جهة ألخرى، فضال عن تسجيل 
تفاوت واضح في مؤشر املساواة بين الجنسين في اإلستفادة من هذا 
التعليم بين مختلف أو في مختلف الجهات، دون إغفال مالحظة تمركز 

القطاع الخاص في املناطق الحضرية وبعض الجهات أكثر من غيرها.

أما على املستوى البيداغوجي واملؤسساتي، فرغم إصدار الوزارة 
البيداغوجية  الدالئل  من  وملجموعة  األولي  للتعليم  املنهجي  لإلطار 
والعملية واعتماد برنامج تكوين وتأهيل املربيات واملربين، فإن كثيرا 
من اإلختالالت تحول دون التنزيل السليم لهذه التدابير واإلجراءات، 
ومن جهة أخرى رصدت مجموعة العمل غياب إستراتيجية واضحة 

في تكوين األطر التربوية العاملة بالتعليم األولي، سوء سواء تعلق األمر 
بالتكوين األسا�ضي أواملستمر ووجود تفاوتات أيضا في املؤهالت العلمية 
واألكاديمية للمربيات واملربين، فمنهم من هم في مستوى اإلعدادي أو 
دون مستوى اإلعدادي ومن هم من في مستوى الثانوي ومنهم من يتوفر 

على شهادة البكالوريا أو اإلجازة وبعضهم يتوفر على شهادة املاستر.

أما فيما يتعلق بالتنزيل املؤسساتي فبالرغم من إحداث الوحدة 
املركزية للتعليم األولي بوزارة التربية الوطنية، فإن غياب النصوص 
وحدة  يجعلها  تدخلها  ومجال  وطبيعتها  الوحدة  لهذه  التنظيمية 
معزولة وبدون اختصاصات واضحة، إضافة إلى غياب آليات التنسيق 
الوطنية  التربية  في قطاع  الفاعلين واملتدخلين  بين مختلف  الخارجي 
الوطني  التعاون  والرياضة،  والشباب  اإلسالمية  والشؤون  واألوقاف 
في  املطلوبين  واإلنسجام  اإللتقائية  غياب  يكرس  مما  والجمعيات، 
السياسات العمومية، وبخصوص التنزيل املالي باعتباره اآللية األساس 
مختلف  على  الوقوف  تم  فقد  عمومية،  سياسة  أي  ونجاح  لتنزيل 
اإلعتمادات املرصودة للتعليم األولي في قوانين املالية التي تلت تنزيل 
البرنامج الوطني، إضافة إلى حصة كل جهة من تلك اإلعتمادات، وأيضا 
التوزيع الجهوي إلتفاقيات الشراكة باعتبارها آلية راهن عليها البرنامج 
للمساهمة في تسيير وتدبير أقسام التعليم األولي، وفي هذا الشأن سجلنا 
األكاديميات  من  لعدد  املخصصة  اإلستثمار  اعتمادات  في  انخفاضا 
إلى غياب املعطيات املالية  2019، إضافة  2020 مقارنة بسنة  سنة 
املتعلقة بمساهمة الشركاء في البرنامج الوطني وعدم توفر املعطيات 
لعمليات  وتسهيال  للشفافية  تعزيزا  اإلنفاق  بأوجه  املتعلقة  املالية 
املراقبة والتقييم، فضال عن تسجيل مالحظة جوهرية تتعلق بضعف 
اإلعتمادات املالية املخصصة للتعليم األولي، مقارنة بمجموع ميزانية 

وزارة التربية الوطنية وغيرها من القطاعات املتدخلة.

ايس  لايرئيس،

ايساد5لاي05راء،

ايس  اتلايساد5لاين5اب،

إن الوقوف الفعلي على هذه املالحظة واإلستنتاجات وعلى غيرها 
مما ال يمكن اإلحاطة به في هذه الكلمة، اقت�ضى من مجموعة العمل 
املبادرة للقيام بزيارات ميدانية ألربع جهات من اململكة للوقوف عن 
قرب على تنفيذ البرنامج، حيث تم رصد مالحظة أساسية وهي كثرة 
عليه  تشرف  الذي  سواء  األولي،  التعليم  تدبير  في  املعتمدة  األنماط 
وزارة التربية الوطنية أو الذي يدبر من طرف وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية في إطار التعليم األولي العتيق، وكذا وزارة الشباب والرياضة 
ومؤسسة التعاون الوطني التابع لقطاع التضامن والتنمية اإلجتماعية 
واملساواة واألسرة، غير أن ذلك مما تمر به الساحة التربوية من أنماط لم 

يمنعنا من تسجيل املالحظات التالية:

-أوال: وجود تفاوت كبير وواضح في الدعم املالي املقدم للجمعيات 
العاملة في التعليم األولي؛
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-ثانيا: رصد صعوبات مالية وإجتماعية لألسر الفقيرة التي تدفع 
لتحمل مصاريف التنقل واقتناء األدوات املدرسية وأداء أجرة التمدرس 

في كثير من األحيان؛

-ثالثا: استمرار ظاهرة اإلكتظاظ في عدد من الحجرات الدراسية قد 
تصل إلى أزيد من 34 طفل في الحجرة الواحدة.

-رابعا: غياب العناية الالزمة باألطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات 
خاصة.

الفضاءات  جودة  مستوى  على  واضح  تفاوت  تسجيل  -خامسا: 
العمل من نمط آلخر ومن مؤسسة  والتجهيزات ووسائل  والحجرات 
ألخرى ومن منطقة إلى أخرى وبين الوسط الحضري والوسط القروي، 
مما يكرس حالة بينة من غياب تكافؤ الفرص بين أبناء املغاربة، خاصة 

في املناطق الهشة والفقيرة؛

أغلب  في  التربوي  للعب  الخاصة  التربوية  الفضاءات  -غياب 
املؤسسات التي تمت زيارتها وهو ما ال ينسجم وخصوصيات هذه املرحلة 

العمرية؛

- ضعف تجهيز األقسام املدمجة في املؤسسات العمومية بالعالم 
شروط  ألبسط  تفتقد  الذي  املفكك  البناء  ذات  خاصة  القروي، 
الجودة، بل وباتت تشكل خطرا على صحة األطفال سواء في التعليم 

األولي أو اإلبتدائي؛

-رصد بعض اإلشكاالت املتعلقة باللغة األم وصعوبة التواصل مع 
األطفال في بعض املناطق ذات الخصوصيات اللغوية.

-معاناة املربيات واملربين من انقطاع األجر الشهري وتأخر صرف 
املستحقات والذي يبقى رهين القدرة املالية للجمعيات املدبرة مما يؤثر 

سلبا على استمرار خدمة التعليم األولي؛

-عاشرا اختالف البرامج واملناهج التربوية املستعملة من نموذج آلخر 
وعدم توصل بعض الجمعيات بالعدة البيداغوجية وفق املنهج املعتمد 

من طرف الوزارة.

البيداغوجية الخاصة  العدة  العتيق على  التعليم األولي  -اعتماد 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مع اعتماد كراسات تربوية للغة 
الفرنسية غير مصادق عليها، ونفس املالحظات تنطبق على األقسام 

التابعة للتعاون الوطني أو الشباب والرياضة.

ايس  لايرئيس،

ايساد5لاي05راء،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

انطالقا من الخالصات واإلستنتاجات التي تم ذكر بعضها في هذه 
املداخلة وسبق تفصيلها في التقرير، وتبعا لإلستنتاجات املستقاة من 
من  مجموعة  املوضوعية  العمل  مجموعة  تقترح  امليدانية،  الزيارات 

تنزيل  وسير  تحسين  شأنها  من  التي  العملية  واإلقتراحات  التوصيات 
البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي واإلسهام بشكل إيجابي في 
ضمان بلوغ األثراملنشود لهذه السياسة العمومية على األطفال واألسر 
واملجتمع، وسنتطرق لبعض من تلك التوصيات مع إمكانية اإلطالع 
على كافة التوصيات في التقرير أو في امللخص التنفيذي، وهكذا فإن 
مجموعة العمل املوضوعاتية املكلفة بتقييم السياسات العمومية في 

مجال التعليم األولي تو�ضي بما يلي:

أوال: على مستوى اإلطار املفاهيمي، ضرورة التفكير في اعتماد  .•
مفهوم التربية ما قبل املدرسية بدل مفهوم التعليم األولي بالنظر إلى 
خصوصية هذه املرحلة العمرية التي ترتكز على التربية والتنشئة أكثر 
من التعليم والتدريس، إضافة إلى التفكير في اعتماد تسمية وحيدة لهذا 
النمط من التعليم بدل تعدد التسميات تقليدي، مدمج، عصري إلى 

آخره.

النصوص  بإصدار  التسريع  القانوني،  مستوى  على  ثانيا:  .•
القانونية والتنظيمية املتعلقة بالقانون اإلطار 17.51 وخاصة القانون 
اإلشكاالت  كافة  يتجاوز  أن  ينبغي  الذي  املدر�ضي  بالتعليم  املتعلق 

وجوانب النقص املرصودة في القوانين السابقة.

تعزيز وتفعيل املقتضيات القانونية املتعلقة بإلزامية التعليم  .•
األولي لفائدة جميع األطفال باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الدولة 

واألسرة.

تعزيز صالحيات  وتنظيمية من شأنها  قانونية  ترسانة  إقرار  .•
بنيات التدبير الجهوية واإلقليمية في اإلشراف على برامج التعليم األولي.

إحداث إطار مربي التعليم األولي كموظف تابع لألكاديميات  .•
الجهوية للتربية والتكوين، ويأخذ بعين اإلعتبار هذا املقت�ضى ترصيد 
املكتسبات املهنية املنصوص عليها في القانون اإلطار وتسريع في إصدار 

نص تنظيمي املتعلق به.

ثالثا: على مستوى الحكامة، نو�ضي ببناء نموذج تدبيري جديد  .•
يقوم على ركيزتين أساسيتين:

- أوال إعطاء املسؤولية الحصرية لقطاع وزارة التربية الوطنية في كل 
ما يرتبط بمنح الرخص، رخص اإلحداث، إحداث املؤسسات واألقسام 
لهذه األقسام  العادي  السير  وتتبع ومراقبة  التربوية  املناهج  وتحديد 

واملؤسسات؛

- ثانيا فسح املجال أمام باقي الفاعلين من أجل مزيد من اإلنخراط في 
هذا الورش الوطني، خاصة فيما يتعلق بإحداث أقسام التعليم األولي ال 

سيما في العالم القروي.

-تسريع عملية إدماج األطفال في سن الثالثة وتخويل قطاع التربية 
الوطنية املسؤولية املباشرة في اإلشراف القانوني على ما يسمى بدور 

الحضانة بذل قطاع الشباب والرياضة؛
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-إحداث بنية إدارية خاصة لإلشراف على التعليم األولي وفصلها 
عن التعليم الخصو�ضي كما هو جاري به العمل حاليا.

-التسريع في إدراج جميع أطفال التعليم األولي في منظومة مسار 
وإقرار إستفادتهم من برامج الدعم اإلجتماعي كبرنامج تيسير.

على مستوى األطر التربوية والتكزينية:

يضمن  ومربين  املربيات  لفئة  ومالي  قانوني  إطار  وضع  ضرورة   -
حقوقهم املادية واملعنوية ويحدد الجهة املسؤول عن تدابير هذه الفئة، 
مع توحيد منظومة األجور وسن قوانين للتحفيز وتأمين املسار املنهي لهذه 

الفئة،

-وإلزام كافة الشركاء واملتدخلين بأداء أجور املربيات كاملة وفق 
ما تنص عليه مدونة الشغل، وسن عقوبات زجرية في حاالت اإلخالل 

باإلتفاق املالي،

-انتقاء املربيات واملربين وفق شروط محددة تمكنهم من استيعاب 
املناهج املوجهة للتعليم األولي ووضع شروط لإلنتقاء وفق معايير تراعي 

الكفاءة واإلستعداد النف�ضي.

على مستوى البيداغوجي:

طرف  من  املعد  املرجعي  اإلطار  باعتماد  املتدخلين  جميع  -إلزام 
الوزارة، ومراعاة الخصوصيات الجهوية واملجالية في املناهج والبرامج 

املعتمدة،

ضمان  أجل  من  األولي  التعليم  في  املعتمدة  الطرائق  -مراجعة 
إنسجامها وتناغمها وتكاملها مع املستجدات التي طالت طرائق التدريس 

بالسلك اإلبتدائي.

على مستوى التنزيل املالي:

كل  بمساهمة  املتعلقة  املالية  املعطيات  جميع  التوفير  -ضرورة 
املتدخلين والفاعلين لتعزيز الشفافية وتسهيل عملية املراقبة وتقييم،

-ضرورة إعطاء التعديل األول حصة أكبر من مجموع ميزانية الوزارة 
وتسريع في تفعيل الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين 

ليقوم بمهمة في هذا اإلطار،

املالية  اإلعتمادات  حول  سنوي  مالي  تقرير  إصدار  على  العمل 
املستثمرة في التعليم األولي وسن قوانين تهدف إلى إدماج إلى إدماج فئة 
املهاجرين والالجئين في منظومة التعليم األولي وحمايتهم من التشرد 
تراعي  تربوية  وكراسات  بيداغوجية  دالئل  إعداد  مع  واإلستغالل، 

خصوصياتهم الثقافية.

تو�ضي  كوفيدـ19  جائحة  من  املستقاة  للدروس  واستحضارا 
مجموعات العمل بما يلي:

- ضرورة إعادة النظر في املناهج واملقاربات التربوية والتفكير جديا 

في مفهوم التعليم املختلط املبني على الجمع بين التكوين الحضور وعن 
بعد مع إشراك األسرة في هذا األمر،

-مراجعة النموذج الخاص بالتكوين ال سيما مع سياق الجائحة 
من أجل إكساب األطر التربوية واإلدارية املهارات الالزمة إلدارة األزمات 

ومواكبة األسر ضمانا للتوازن النف�ضي والعاطفي لألطفال،

-التفكير في خلق إطار جديد للمساعدين اإلجتماعيين أو املساعدات 
اإلجتماعيات للمساهمة في مواكبة األطفال واألسر في مثل هذه األزمات،

إحداث  عبر  األطفال  لتعليم  التكنولوجية  الوسائل  -استثمار 
تطبيقات وألعاب تعليمية،

وفي األخير ال يسعنا إال أن أثني على املجهودات التي بذلت في سبيل 
الصدى  والتوصيات  اإلقتراحات  تلقى  أن  متمنيا  التقارير،  إعداد 

املطلوب، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ايس  لايرئيس:

شكرا للسيد النائب مقرر اللجنة الخاصة بالتعليم األولي، نمر اآلن 
إلى املناقشة العامة بإعطاء الكلمة للسيد النائب رشيد قبيل بإسم 
فريق العدالة والتنمية، مع قدر اإلمكان احترام املدة الزمنية السيد 
النائب، ولكن هو شوف جمال هو ما زاد �ضي، أنت زدتي 3 دقايق، 

تفضل، تفضل السيد النائب.

اينائبلايس  لرش  لايوب ل:

شكرالايس  لايرئيس،

ايس  5لاي05ير5،

ايس  انلاي05يران،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

في إطار  العدالة والتنمية  الكلمة بإسم فريق  أتناول  يشرفني أن 
السياسات  بتقييم  املكلفة  املوضوعاتية  املجموعة  تقرير  مناقشة 
العمومية في مجال التعليم األولي، وذلك بعد أن أنهت هذه املجموعة 
أشغالها ووضعت تقريرها بين يدي مجلسنا املوقر، وأود في البداية 
توجيه التحية ألعضاء املجموعة على العمل الجاد الذي أنجزوه، كما 
أشكر السيد رئيس مجلس النواب والسيدات والسادة أطر املجلس، 
الدعم  على  العمومية  السياسات  تقييم  ملديرية  املنتمين  وخاصة 
واإلسناد الذي قدموه للسيدات والسادة النواب من أجل إتمام مهمتهم 

على أحسن وجه.

ايس  لايرئيس،

إننا إذ نشيد باملهمة التي أنجزتها املجموعة املوضوعاتية وما انبثق 
عنها من اقتراحات وتوصيات، فإننا في اآلن ذاته ندعو مجلس النواب 
من  باعتبارها  العمومية  السياسات  تقييم  في  التوجه  هذا  تعزيز  إلى 
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الوظائف الدستورية للبرملان التي تم إقرارها بعد دستور2011، والغاية 
منها هي الوقوف على السياسات العمومية التي أنجزت في شتى املجاالت 
على  املباشرة  وآثارها  تنفيذها  وحصيلة  إعدادها  منهجية  حيث  من 
املواطن املغربي. ومن جهة أخرى فإننا نعتبر اختيار تقييم السياسات 
العمومية في موضوع التعليم األولي اختيارا موفقا بالنظر ألهمية هذا 
النمط من التعليم في املسار الدرا�ضي للمتعلم، كما أكدته عدة نماذج 
للتعليم األولي على املستوى الدولي والتي جعلت منه استثمارا مفيدا 
لتجويد أداء نظامها التعليمي، يبقى اإلستثناء الفنلندي الذي يتربع على 
املراتب األولى في جودة التعليم، حيث ال يبدأ التعليم األولي إال في السن 
السادسة وكل ما قبله رعاية ولعب، وترجع الدراسات ذلك إلى عاملين 

اثنينن.

ايس  لايرئيس:

السيد النائب، السيد النائب، تفضل، تفضل السيد النائب.

اينائبلايس  لرش  لايوب ل:

أقول يبقى اإلستثناء الفنلندي الذي تربع املراتب األولى في جودة 
التعليم، حيث ال يبدأ التعليم األولي إال في السن السادسة وكل ما قبلها 
رعاية ولعب، وترجع الدراسات ذلك إلى عاملين اثنينن: ثقافة املجتمع 
أقل  ساعات  يعمل  الذي  للمعلم  الجيد  والتكوين  للتعليم  املقدسة 
ويتقا�ضى راتبا أكبر، مقارنة مع بلدان أخرى متقدمة كثيرة، مما يجعله 
في وضعية جد مريحة وال يشكو كما يشكو األستاذ املغربي من ملفات 
عالقة لسنوات مثل الزنزانة 9، ضحايا النظامين، اإلدارة التربوية إلى 
آخره، في فنلندا املدارس بدون أسوار فكأن املجتمع هو الذي يحضن 
اعتمدت  التقرير  ذكرها  التي  الدول  أن  املالحظ  ويحميها،  املدرسة 
في  بنيوية  التعليم األولي واستثمرت فيه وهي ال تشكو من إختالالت 
اإلبتدائي وما بعده، في املغرب األمر مختلف قررنا خوض تجربة التعليم 
إلى  اإلبتدائي  التربوية من  املنظومة  إختالالت  بعد  ولم نصف  األولي 
العالي مما يعني فتح جبهتين في نفس الوقت أو توسيع جبهة املواجهة مع 
معضلة التعليم، وهذا تحدي كبير مقتضياته صعبة ومتطلباته جمة 
ومرهقة وله كلفة كبيرة. تظهر نتائج ملخص نتائج البحث الوطني حول 
التعليم األولي الذي أعدته املندوبية السامية للتخطيط سنة 2015، 
أن التعليم األولي يقلص الهدر املدر�ضي بمقدار النصف ويحسن النجاح 
بما ال يقل عن %50على امتداد املسار التعليمي، ويزيد بصورة ملحوظة 
الدراسة  الدراسية. أفضت هذه  البشري وأمد الحياة  الرأسمال  من 
كذلك إلى أن التعليم األولي يحسن بالتأكيد املردودية الدراسية، غير أنه 
ال يمكن بمفرده من القضاء على التفاوتات في فرص النجاح الدرا�ضي، 
إن وسط اإلقامة واملستوى التعليمي للوالدين، إضافة ملستوى عيش 
املادية  الثروة  يقارب  كمؤشر  اإلجتماعية  للخدمات  وولوجها  األسرة 
والفئة اإلجتماعية، هي عوامل تشكل إلى جانب التعليم األولي املحددات 

األساسية للرفع من مردودية التعليم.

التقرير الذي نناقشه اليوم يؤكد الرأي الذي خلص إليه املجلس 
األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنة 2017، حيث أشار إلى أن 
واقع التعليم األولي يكشف عن عوائق متعددة تهم التعميم واإلنصاف 
والنموذج البيداغوجي والجودة والحكامة والتمويل، عوائق من أكبر 
وبين  والقروي  الحضري  الوسطين  بين  القائمة  التفاوتات  تجلياتها 
املؤسسات نفسها، وبين اإلناث والذكور بما في ذلك األطفال في وضعية 
صعبة ومهمشة، مما يؤدي إلى إقصاء أعداد جد مهمة من األطفال 
الصغار من هذه التربية ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص واإلنصاف والحق في 
الولوج للجميع، لقد فصل التقرير في اإلختالالت التي يعرفها تدبير مجال 
التعليم األولي شملت التصور والرؤية والبنيات املادية واملوارد البشرية 
والبرامج واملناهج والتأطير القانوني واملراقبة التربوية والتكوين والجودة 
والتنسيق بين املتدخلين والتمويل، وقد سجل أن مجهود التعليم يعاني 

من تطور متدبدب في توسيعه.

إن هذه الوضعية بين مشروع طموح وتنزيل يعج باإلحباطات هي 
نفسها التي تكررت مع مشاريع تربوية سابقة بسبب سوء تقدير أو إستهانة 
أو المبادالت بمتطلبات التنزيل وشروطه، مما نتج عنه إنجازات ناقصة 
وغير مكتملة أو محبطة ومنكسرة، نذكر هنا مثال باإلصالح البيداغوجي 
اعتماده  واكب  الذي  الكبير  والحماس  الحالي  القرن  مطلع  في   LMD
دون اإللتفات إلى مطلب توفير الشروط التي ال تستقيم األمور إال بها، 
وأصبحنا مثال نرى أقساما مكتظة بعدد كبير من الطلبة، بل أشغال 
تطبيقية تعرض في املدرجات في ظل هكذا نظام تربوي يرتكز تصوره 
على تقليص عدد الطلبة في القسم، اآلن هناك توجه نحو البشلور، 
ونفس السؤال يتكرر حول شروط التنزيل ومنها على الخصوص مراكز 
اللغة ومدى توفر إمكانة التأطير في املهارات الحياتية وذا كلفة إضافة 

سنة جامعية رابعة.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

ايس  5لاي05ير5لايس  لاي05يرلاملحترم،

قايساد5لاي05راءلاملحترمين،

بعد هذه املالحظات العامة نرجع إلى بعض معطيات التقرير املنجز، 
حيث نجد أن حوالي نصف األطفال املغاربة حرموا من التعليم األولي 
خالل املوسم الدرا�ضي 18-19 وهذا مؤشر كافي لنطرح السؤال اآلتي: 
هل كانت الحكومات املتعاقبة تمتلك فعال سياسية عمومية في مجال 
التعليم األولي؟ قد تطلب األمر أن ننتظر 2018 من أجل إعداد البرنامج 
الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي، وذلك بعد مناظرة الصخيرات 
التي نظمت تحت الرعاية السامية لجاللة امللك والذي وضع له غايتين 
كبيرتين: تعميم التعليم األولي في أفق سنة 2028 وتطويره ليقوم بدوره 

على أكمل وجه.

لقد سبق للميثاق الوطني للتربية والتكوين أن حدد سنة 2004 
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كأق�ضى أجل لتعميم التعليم األولي، لكن شيئا من هذا لم يتحقق، ثم 
عاد املخطط اإلستعجالي ليحدد سنة 2015 موعدا للتعليم وال �ضيء من 
ذلك تحقق، واليوم يرفع البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي 
شعار التعليم في أفق سنة 2028 التي ال تفصلنا عنه سوى 7 سنوات، 
فنتمنى أن ال يلقى نفس املصير علما أن التكلفة املالية لهذا البرنامج 

تقدر بنحو 30 مليار درهم وهي اعتمادات غير مسبوقة على اإلطالق.

إننا وإن كنا نرقب بأمل كبير اإلنطالقة الجديدة للتعليم األولي بعد 
اعتماد البرنامج الوطني للتعليم األولي، فإننا نلفت انتباه الوزارة إلى 
مجموعة من اإلشكاليات التي قد تحول دون تحقيق البرنامج الوطني 
استدامته  تهدد  بل  وأهدافه،  لغاياته  األولي  التعليم  وتطوير  لتعميم 

ونذكر منها تحديدا إشكالية املوارد البشرية.

إن املوارد البشرية العاملة في مجال التعليم األولي تعيش هشاشة 
الفئة  هذه  يجعل  مما  اإلجتماعية،  الحماية  من  ومحرومة  حقيقية 
تفتقد اإلستقرار املالي واإلجتماعي املطلوب، خصوصا في األقسام أو 
املؤسسات التي تدبرها بعض الجمعيات التي تعاني شحا في مواردها 
بسبب هزالة الدعم، كما نسجل أن أغلب هؤالء األطر ال يستفيدون 

بالقدر الكافي من التأهيل والتكوين الالزم.

بخطوة  بالقيام  نطالب  والتنمية  العدالة  فريق  في  فإننا  لذلك 
شجاعة تتمثل في إدماج هذه الفئات في امليزانيات الخاصة باألكاديميات 
يلزم  ما  كافة  اتخاذ  مع  لألكاديميات،  تابعة  أطر  وضعية  وتخويلها 
من إجراءات قانونية وتنظيمية في هذا الصدد، بما في ذلك ترصيد 
املكتسبات املهنية التي راكم كثير منها تجربة مهنية كبيرة على الرغم من 
عدم التوفر على الشهادات العليا، كما ندعو إلى اإللتفات إلى املربيات 
التي  برياض األطفال  ما يسمى  أو  والتقليدي  األولي  بالتعليم  واملربين 
التعليم األولي في املناطق  تلعب دورا مهما في توفير الحد األدنى من 
الفقيرة واملهمشة باعتماد توجه إدماجي، فإما أن يتم استيعابهم داخل 
املنظومة أو دعمهم ومواكبتهم في احترام للشروط واملعايير والضوابط 

البيداغوجية.

هي  اإلشكاليات  أكبر  لعل من  املجالية،  التفاوتات  إشكالية  ثانيا: 
وأقسام  مؤسسات  توطين  في  املسجلة  املجالية  التفاوتات  إشكالية 
التعليم األولي، وهنا نشدد في الفريق أن هذا املجهود ينبغي أن توجه 
بصفة شبه كاملة للعالم القروي الذي تسجل فيه أدنى نسب التمدرس 

بالتعليم األولي.

ثالثا: إشكالية الحكامة، ولعل أبرز مظاهرها هو تعدد املتدخلين في 
تدبير التعليم األولي األمر الذي جعلنا أمام نماذج تدبيرية متعددة، فلذا 
فإننا ندعم التوصية الصادرة عن املجموعة املوضوعاتية التي تدعو إلى 
اعتماد نموذج تدبيري جديد يقوم على ركيزتين أساسيتين: أولهما إقرار 
املسؤولية الحصرية لقطاع التربية الوطنية، واملرتكز الثاني هو فسح 
العام والخاص  القطاعين  في  والفاعلين  املؤسسات  باقي  أمام  املجال 

وجمعيات املجتمع املدني الكفأة وتحفيزهم من أجل مزيد من اإلنخراط 
في املجهود الوطني.

أزمة الحكامة أيضا تتجلى في التفاوتات الصارخة في الدعم املالي 
فيه  تلقت  الذي  الوقت  في  العامة،  واملؤسسات  للجمعيات  املقدم 
املؤسسة املغربية للتعليم 50 مليون درهم سنويا من امليزانية العامة لم 
تخصص لباقي جمعيات مجتمعة سوى 2.5 مليون درهم عن كل سنة 
خالل نفس الفترة، كما أن التكلفة املالية لتسيير قسم للتعليم األولي 
كشفت عن تفاوتات صارخة، ففي الوقت الذي تسير فيه بعض األقسام 
باعتماد مالي سنوي يتجاوز 7 آالف درهم للقسم الواحد، يخصص كله 
ألجرة املربية تصل ميزانية القسم الواحد في بعض النماذج التدبيرية 
وسخية،  متنوعة  شراكات  إطار  في  محصلة  درهم  ألف   120 حوالي 
ولعل هذا التفاوت الصارخ والبين هو الذي يفسر التفاوت الحاصل 
تبعا لذلك في األجور، ونسجل في فريق العدالة والتنمية أن التقرير لم 
يكشف عن مجموع الدعم املرصود للجمعيات واملؤسسات العاملة في 
مجال التعليم األولي طيلة الفترة الزمنية التي غطاها التقرير، ولذلك 
ندعو أو نتبنى توصية املجموعة املوضوعاتية التي تدعو إلى قيام املجلس 
األعلى للحسابات بافتحاص شامل ومنتظم للجمعيات واملؤسسات، 
كما ندعو إلى التسريع بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة 

بالقانون اإلطار والخاصة بالتعليم األولي.

رابعا اإلشكال البيداغوجي، ويتمثل في الفو�ضى التي مازال يعرفها 
القطاع في املناهج املعتمدة على الرغم من اصدار إطار منهجي حيث ال 
زال الكثيرون ال يلتزمون به، لذا وجب تعزيز آليات الضبط واملتابعة 

واإللزام لجميع املتدخلين.

ونغتنم هذه املناسبة للتأكيد مرة أخرى على املوقف الثابت لفريق 
إقحام  أن  نعتبر  اللغوية، حيث  املسألة  والتنمية بخصوص  العدالة 
اللغة الفرنسية في مستوى التعليم األولي اختيار معيب وغريب ومنكر 
وجناية على الناشئة وتحقير للغتين الدستوريتين، إننا في فريق العدالة 
والتنمية وبعد اإلطالع على التقرير الذي أنجزته املجموعة املوضوعاتية، 
نعلن أننا معتزون بالعمل الذي أنجز وندعو الوزارة إلى التعاطي الجدي 
مع مضامنه التي الشك أنها تحمل من اإلقتراحات والحلول ما يمكن 

اإلرتقاء بالتعليم األولي، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ايس  لايرئيس:

عربوش  أمال  النائبة  للسيدة  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
بإسم فريق األصالة واملعاصرة.

اينائبةلايس  5لأماللعرب5ش:

ايس  لايرئيس،

ايس  انلاي05يران،



عدد.132–25.ذو القعدة.1442  )05.يوليوز2021( الجريدة الرسمية للبرملان8556ي 

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم فريق األصالة واملعاصرة خالل هذه 
الجلسة املخصصة لتقديم ومناقشة تقرير اللجنة املوضوعاتية لتقييم 
السياسات العمومية حول التعليم األولي، وهي باملناسبة فرصة لتقديم 
الشكر الجزيل ألعضاء املجموعة املوضوعاتية التي نتشرف أنها كانت 
برئاسة برملانية شابة وتضم أعضاء نائبات ونواب قدموا مجهودات 
كبيرة لتقييم املوضوع بهذه األهمية، وبما أن هذا التقرير جاء في الشهور 
األخيرة من عمر الوالية، عمر الحكومة الحالية، فإنه سيسمح لنا بتقييم 
وقياس  األولي  التعليم  قطاع  في  املتبعة  الحكومية  السياسة  طبيعة 
مستويات نجاعتها وتنفيذها وأثارها اإلجتماعي واملؤسساتي وفعالياتها 
السياسات  باقي  مع  انتقائيتها  وكذا  أهدافها،  تحقيق  على  وقدرتها 
العمومية ومدى إسهامها في النهوض بواقع التعليم بشكل عام وبالتعليم 

األولي على وجه الخصوص.

ايس  لايرئيس،

واعون  وأحزابا  وبرملانا  حكومة  ومعارضة  أغلبية  جميعا  إننا 
التعليم األولي وحريصون كل الحرص على تطويره والنهوض  بأهمية 
به، لكونه املجال الذي يضم السياسات العمومية املوجهة إلى الفئة 
األكثر حساسية في املجتمع، فئة األطفال، وبالتالي فهو يندرج ضمن 
السياسات التي تضع اللبنة األولى في مسار بناء نساء ورجال املستقبل، 
لذلك نجده يشغل حيزا كبيرا في خطابات الحكومة منذ صدور امليثاق 
الوطني للتربية والتكوين والذي أعلنت بعده الحكومات املتعاقبة جملة 
من املشاريع قدمت الكثير من الوعود لتحقيق أهدافه على رأسها تعميم 
التعليم األولي وتطويره، هذا وقد تم تحديد سنة 2004 لتحقيق هذا 
تأجيل موعد  يتم  يتم تحقيق ذلك ومع كل سنة  لم  التعميم، لكن 
التعميم دون أن تستطيع أية حكومة أن تحقق هذا الطموح، ومنذ 
سنة 2009 ومع البرنامج اإلستعجالي تم تسطير برنامج جديد إلستدراك 
التقصير الحاصل على مستوى املنظومة التربوية ككل وتسريع وتيرة 
إنجاز املشاريع املتعثرة، وخاصة التعليم األولي باقتراح تدابير جديدة 
تهم التأهيل والتكوين واإلحداث، لكن رغم ذلك ظل هذا التعميم بعيد 
املنال، ثم تلته رؤية إستراتيجية ودعت إلى جعل التعليم األولي إلزميا 
داخل  تدريجيا  دمجه  نحو  التوجه  عن  وأعلنت  معا،  واألسر  للدولة 
السلك اإلبتدائي مع مراعاة عنصر الجودة وخيار إشراك الجماعات 
لتكوين  وإحداث شعب  مرجعي ضابط  إطار  بوضع  موصية  الترابية 
األطر الخاصة بالتعليم األولي في املراكز الجهوية والعديد من اإلجراءات 
والتوصيات، لكن رغم كل هذا لم تستطيع الحكومات التي عاصرت فترة 
التقييم تجاوز شبح الفشل فيما يخص هذا القطاع، وقد كنا نأمل أن 
تتمكن الحكومة هذه املرة من تحقيق تعميم التعليم األولي في ظل الذي 
طال لعقود من الزمن صخرة تتكسر عليها برامج واستراتيجية ومشاريع 
متعددة، لكن مع كامل األسف مرة أخرى الطموح الكبير سيصطدم 
بإشكاالت عديدة تتمثل في غياب البنية التحتية الحاضنة، قلة املوارد 

البشري املؤهلة، وضعف اإلمكانيات املادية و غيرها من اإلكراهات.

في سنة 2018 بدل أن تجد الحكومة صياغا لتجاوز اإلختالالت 
السابقة، عادت للحديث عن رسم خارطة طريق للتعليم األولي تمتد إلى 
موسم 2027-2028 تشمل خططا للنهوض بتعميم التعليم األولي من 
خالل توفير الفضاءات والتجهيزات وتكوين املربيات وإعداد املنشطين، 
وإستنفرت لهذه املهمة كل الشركاء واملتدخلين لإلنخراط في العملية، 
هذا االختيار جاء بعد تشخيص للمجلس األعلى للتعليم وضعية التعليم 
املدرسة  بناء  األولي أساس  »التعليم  2017 تحت عنوان  األولى سنة 
املغربية الجديدة« الذي رصد جملة من إختالالت الجسيمة التي يعرفها 
تدبير مجال التعليم األولي في مستويات عديدة، شملت التصور والرؤية 
والبنيات املادية واملوارد البشرية والبرامج واملناهج، إضافة إلى التأطير 
القانوني واملراقبة التربوية والتكوين والجودة والتنسيق بين املتدخلين 

والتمويل وغيرها من اإلكراهات واملشاكل.

ايس  لايرئيس،

الحكومة  حاولت  التي  والبرامج  املحيطات  لهذه  إستعرضنا  إن 
تنزيلها على مستوى التعليم األولي ومناقشتها وتقييمها كذلك من لدن 
املجموعة املوضوعاتية التي اشتغلت مشكورة على هذا املوضوع بجدية 
كبيرة، ليس من باب السرد اململ لتعاقب البرامج، بل استحضارا لها 
بهدف الوقوف على حجم املجهودات التي بذلت ألجل تحقيق هدف 
التعميم واإلكراهات التي أعاقت تحقيق هذا الهدف، وذلك من أجل 
أن تستخلص الحكومة والبرملان العبر من هذا التقرير، وللوقوف وقفة 
تأمل وتمحيص في زخم البرامج التي فشلت والتفكير الجدي واملشترك في 

السبل املمكنة لتجاوز هذا اإلشكال والذي عمر طويال.

التعليم  لفائدة  املعلنة  والبرامج  التربوية  الوثائق  افتحاص  عند 
األولي منذ زمن، نجدها تتحدث عن أحداث كثيرة تهم حاجات األطفال 
ومطالب املجتمع بهذا الخصوص، لكننا نعتقد أن تلك األهداف لكثرة 
ترديدها تحولت إلى مجرد شعارات ترفع في كل مناسبة من مناسبات 
بشكل  والحكومية  اإلنتخابية  البرامج  ضمن  وتدمج  األولي،  التعليم 
تلقائي، فال يكاد يخلو أي برنامج حكومي أو انتخابي من شعارات تعميم 
تكافؤ  أساس  على  ولوجه  وتطويره وضمان  ومجانيته  األولي  التعليم 
الفرص، لكن النتيجة في نهاية املطاف عدم تحقيق شيئ من ذلك، 
في نظرنا وبناء على مخرجات املجموعة املوضوعاتية املكلفة بتقييم 
السياسات العمومية من خالل الفترة الزمنية املحددة لهذا التقييم، 
نعتقد أن سبب التعثر الذي نجم عنه عدم تحقيق تعميم التعليم األولي 
بإلتزامها  أخذت  الخصوص  على  السابقة  الحكومات  أن  في  يتلخص 
املادي تجاه املناطق القروية والغير املحظوظة، فهي لم تقدم أي �ضيء 
في هذا الصدد تركت األمور تسير دون أدنى تدخل يذكر، وبالتالي لم 
تحقق الهدف وبقي أمنية من األمنيات البعيدة املنال التي يتم التذكير 

بها بين الفينة واألخرى.

وبإطاللة بسيطة على نسبة اإلنفاق العمومي على التعليم األولي 
يتضح إهمال الحكومات آنذاك لهذا القطاع، فال يعقل أن نحقق تعميم 
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التعليم األولي على جميع األطفال، في حين أن نسبة اإلنفاق العمومي 
مثال لسنة 2012 بالكاد شكلت %0،36 من مجموع امليزانية املخصصة 
حتى  املقارنة،  الدولية  بالتجارب  مقارنة  نسبة  أضعف  هي  للتعليم، 
عندما تم تقديم الرؤية اإلستراتيجية في 2015 لم تحدد آنذاك ميزانية 
مضبوطة ألجرأة هذا الهدف عبرالزمن، أما استدراكها الحقا بتخصيص 
ميزانية هامة نتمنى أن تحقق أهداف الخطة النهوض بالتعليم األولي أن 

ال نتعثر مستقبال.

ايس  لايرئيس،

هناك الزمة أخرى إلى جانب التعميم يتعلق األمر بإلزامية التعليم 
األولي، هنا نريد أن نتساءل مع الحكومة، كيف يمكن فرض إلزامية 
التعليم األولي على األسر املغربية دون جعله مجانيا؟ كيف يمكن فرض 
اإللزامية دون توفير البنيات التحتية الالزمة لذلك؟ كيف يمكن فرض 
اإللزامية على األسر املغربية دون توفير املوارد البشرية الكافية ومؤهلة؟ 
ال يمكن أن يختلف إثنان على أهمية إلزامية للتعليم األولي، لكن يجب 
أن تكون مجانية، فإذا لم توفر الحكومة مجانية الولوج إلى التعليم األولي 
لن تستطيع تحقيق اإللزام، فالطريق إلى التعميم ال يمكن تحقيقه 
صدفة ولن يتحقق إال عبر املجانية والتحفيزات، جميعنا نعلم املستوى 
املادي لألسر املغربية يحول دون القدرة على تحمل مصاريف التعليم 
األولي ومن هنا نقترح ونساير التوصية التي تتعلق بتوسيع قاعدة التيسير 

على هذه الفئة.

إن دمج التعليم األولي في اإلبتدائي من خالل ما يسمى باألقسام 
املحدثة مبادرة مهمة لكنها تبقى غير كافية، لذلك يتعين على الحكومة 
أن توفر الظروف املناسبة إلنجاح هذه العملية، أولها ضمان حقوق 
املالئمة لخصوصية  الفضاءات والتجهيزات  املربيين واملربيات وتوفير 

التعليم األولي.

ايس  لايرئيس،

ايساد5لاي05راء،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

إضافة إلى هدف تعميم التعليم األولي، هناك هدف آخر ال يقل 
أهمية عنه وهو ضمان تكافؤ الفرص ولو في مستوياته الدنيا، لكن كل 
املعطيات واملؤشرات تؤكد بل تكاد تجزم أن مظاهر الالمساواة وعدم 
التكافؤ تصنعها الحكومة بسياستها املتبعة وهي أكثر من أن تح�ضى، 
فمثال ما يقارب نصف أطفال املغرب ال يستفيدون من التعليم األولي 
عليها  وتطغى  التكافؤ  عدم  ظروف  تعتريها  املستفيدين  نسبة  وحتى 
التفاوتات بين مختلف جهات اململكة، والتفاوت بين العالم القروي 
والحضري والتفاوت بين املديريات نفسها، فهناك مديريات ال تتوفر 
واإلناث  الذكور  بين  والتفاوت  واملربيات  املربين  لتكوين  مراكز  على 
وضعف التربية الدامجة التي توفر فرصة لذوي اإلحتياجات الخاصة، 
باإلضافة إلى تعدد املتدخلين وتعدد البرامج، وهذا ما أكده تقرير اللجنة 

املوضوعاتية، هذه التفاوتات قد نجد لها تبريرات من قبيل ضعف رؤية 
السياسات العمومية املنتهجة، قلة اإلمكانيات املادية املتاحة وغيرها، 
لكن ما ال نفهمه هو كيف يمكن أن نبني سياسة عمومية في قطاع 
التعليم األولي تنبني أساسا على تكريس التمييز؟ ذلك أن الوزارة نفسها 
عند وضع سياستها العمومية املوجهة للتعليم األولي تصر على اعتماد 
تصنيف تمييزي يتمثل في تعليم أولي تقليدي وآخر عصري وآخر عمومي، 
آخر خصو�ضي، رغم أن املجلس األعلى وجه تنبيها وتوصية واضحة دعا 
فيها الوزارة إلى اإلبتعاد عن هذا التصنيف باعتباره ال يعكس الواقعة 

التدبيرية والتربوية لهذا القطاع.

ايس  لايرئيس،

ايساد5لاي05راء،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

نقطة أخرى تتمثل في تحدي تطوير التعليم األولي والرقي به والذي ال 
يمكن تحقيقه إال عن طريق توفير مجموعة من املبادئ واملرتكزات من 
قبيل الجودة والحكامة واإلرتقاء والتحسين والدمج واإلدماج وغيرها، 
منذ زمن امليثاق الوطني وحتى اآلن تروج هذه املصطلحات بكثافة وهي 
مرتكزات غاية في األهمية ال غنى عنها إن كانت الحكومة فعال تنشد 
بلوغ أهدافها، لكن السؤال املطروح ماذا أعدت الحكومة لتوفيرها؟ 
قد أصدرتم السيد الوزير مجموعة من القوانين والوثائق كلها تنشد 
وتستهدف تطوير التعليم األولي على رأسها اإلطار املرجعي املوحد واإلطار 
املنهجي واإلطار الخاص بالتربية الدامجة، توجت هذه املشاريع التربوية 
بعرضكم في الصخيرات الذي رسمتم فيه خارطة الطريق ملسار التعليم 
املوعد مع  2027-2028 حيث  إلى موسم   2018 اإلبتدائي من  األولي 
مطلب التعميم، هذه خطوات مهمة ال نملك إال أن نثمنها، لكنها تحتاج 
تنزيل  أجل  من  تعمل  ومستدامة  عملية  تنفيذية  سياسية  إرادة  إلى 
البرامج وتحويلها إلى أوراش عمل مستدامة، فلقد ألفنا في السنوات 
األخيرة تسيير األوراش الكبرى املستقبلية والحاسمة للبالد عن طريق 
التي سرعان ما  اإلرتجال واإلستعجال، وعن طريق الحمالت املؤقتة 

ينطفئ وهجها وتعود األمور إلى سابق عهدها.

ايس  لايرئيس،

ايس  انلاي05يران،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

سأختم مداخلتي هذه بمجموعة من التوصيات واإلقتراحات التي 
نأمل أن تساهم في تطوير هاد القطاع وأن تؤخذ بعين اإلعتبار على 
املستوى املفاهيمي كما ذكر األخ عديلي، التفكير في اعتماد تربية ما قبل 
مدرسية أو ما يسمى بالتربية األولية بدل التعليم األولي، ألن األمر يتعلق 
بمرحلة تربوية وتنشئة أكثر منها تعليم وتدريس، هذا املقترح كنا قد 
قدمناه -أثناء- بمناسبة مناقشة القانون اإلطار وتقدمنا بتعديل في هاد 
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النقطة لكن لألسف لم تقبل، جات اللجنة الوضوعاتية وأصرت هي 
األخرى على أن هذه املرحلة هي مرحلة تربوية أكثر منها مرحلة تعليمية 

نتمنى أن يتم التجاوب مع هذا املقترح.

نقترح  القانونية  الترسانة  مستوى  على  القانوني،  املستوى  على 
تسريع إصدار النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بقانون اإلطار 
17.51 خاصة القانون 00.05 املتعلق بالتعليم األولي، ال سيما فيما 
يتعلق بتأكيد مسؤولية الوزارة كوصية على التعليم األولي، ثم وضع 
ترسانة قانونية وتنظيمية من شأنها تعزيز صالحيات وبنيات التدبير 
األولي،  التعليم  ومشاريع  برامج  على  لإلشراف  واإلقليمية  الجهوي 
تنظيمية  آليات  املساطر واإلجراءات اإلدارية من أجل وضع  تبسيط 
تخول التسجيل اإلجباري والتلقائي لألطفال في هذا املستوى، تعديل 
املرسوم املتعلق بإحداث وتنظيم املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين 
والتنصيص على مسؤولية هذه املراكز في تكوين مربيات ومربي التعليم 
األولي مع تحديد شروط ولوج هذه الفئة للمراكز الجهوية، وكنشيروا 
هنا حتى بالنسبة ملراكز التكوين املنهي يمكن أن تقوم كذلك بهذه املهمة 
التكوينية على غرار ما تقوم به بالنسبة للمربيين ديال مرحلة الحضانة، 
وضع مقتضيات إلزامية مشروع قانون املتعلق بالتعليم املدر�ضي الذي 
سينصف القانون 06.00 املتعلق بالتعليم الخصو�ضي لفرض انخراط 
التعليم الخصو�ضي في ورش تعميم التعليم األولي، خاصة في الوسط 
القروي والشبه القروي، وهنا نذكركم السيد الوزير أنكم تأخرتم في 
إخراج هذه النصوص أو أن هاد النصوص القانونية تجي ملجلس النواب 
من أجل مناقشتها، كنا نأمل أن تتم مناقشتها وإخراجها إلى حيز التنفيذ 
خالل هذه الوالية، لكن نتمنى عموما أنها بداية الوالية املقبلة تنطلق مع 

هذه املشاريع حتى ال يتم هدر زمن التشريعي أكثر؛

لدى  املسؤولية  حصر  نقترح  الحكامة  عنصر  الحكامة،  بالنسبة 
قطاع التربية الوطنية في كل العمليات املرتبطة بالتعليم األولي وحتى 
مسؤولية اإلشراف القانوني على دور الحضانة، بدل قطاع الشباب 
والرياضة وهذا ما ناقشناه صباحا السيد وزير الشباب والرياضة ملا 

لهذا التداخل من آثار سلبية رصدته كذلك اللجنة املوضوعاتية؛

إدراج جميع األطفال الذين يدرسون في هاد املرحلة في منظومة 
مسار؛

والخاص  العام  القطاعين  في  والفاعلين  املؤسسات  باقي  تحفيز 
أقسام  إحداث  في  االنخراط  أجل  من  املدني  املجتمع  وجمعيات 
مؤسسات التعليم األوليخصوصا في العالم القروي من أجل تحقيق 

العدالة املجالية؛

توحيد منظومة األجور لفئة املربيين مع وضع إطار قانوني ومالي 
كنعرفو  كذلك،  التحفيز  ونظام  واملعنوية  املادية  حقوقهم  يضمن 
اإلضرابات واالحتجاجات التي شهدتها هاد الفئة خالل هاد السنة وهذا 
يعكس وضعها املادي الغير املستقر والغير املتكافئ الذي يجب إعادة 

النظر فيه، ألنها لبينة من لبنات التكوين في هاد املجال ديال التعليم 
األولي وهي من الفئات التي يجب أن تحظى بحقها وبعدالة أجرية؛

إلزامية التكوين األسا�ضي املستمر للمربيات كذلك من أجل مواكبة 
كل الجديد فهاد امليدان؛

إلزام جميع املتدخلين باعتماد اإلطار املرجعي املعد من طرف الوزرة 
وإنهاء حالة الفو�ضى بفعل تعدد الكتب والكراسات املعتمدة التي ال 

تستجيب نسبة كبيرة منها للشروط البيداغوجية والعلمية؛

التعليم األولي،  في  املعتمدة  مراجعة طرائق كما قال األخ عديلي 
الطرائق  مع  وتناغمها  انسجامها  وضمان  الفئة  هذه  تالئم  طرائق 

املعتمدة في التدريس االبتدائي؛

إدماج األطفال املهاجرين كذلك في منظومة التعليم األولي ونعطيهم 
فرصة للتمدرس ولالندماج في املجتمع املغربي من أجل محاربة التمييز 

العنصري بكل تجلياته؛

التسريع في إدماج األطفال في وضعية صعبة وتيسير ولوجهم للتعليم 
األولي بتنزيل اآلليات املتعلقة بالتربية الدامجة ومراعاة خصوصيات 

هذه الفئة؛

في النهاية نشكر اللجنة املوضوعاتية على كل ما قدمته من مجهود، 
الالزمة  باملعطيات  في مدها  يعني  الذين ساهموا  الفاعلين  نشكر كل 
لكن  الوجود،  لحيز  التقرير  هذا  إخراج  أجل  من  اشتغالها  وبتسهيل 
األساس واألهم هو تفعيل هذه التوصيات وأننا حين نصل إلى سنة 
2027-2028 يتحقق فعال هداك املنشود ونتمناو أنه يتحقق قبل هذا 

التاريخ حتى ال نعيد تكرار نفس التجارب الفاشلة، وشكرا.

ايس  لايرئيس:

زيدان  نعيمة  النائبة  للسيدة  اآلن  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
باسم فريق التجمع الدستوري.

اينائبةلايس  5لنذ مةل0ي ان:

بسملهللالايرحمنلايرح م.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  لنلاي05يرينلاملحترمين،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

يشرفني أن أتدخل باسم فريق التجمع الدستوري في مناقشة تقرير 
حول  العمومية  السياسات  بتقييم  املكلفة  املوضوعاتية  املجموعة 
التعليم األولي، وانطالقا من مساهمتي في إنجاز هذه املهمة التقييمية 
كعضوة مشاركة في املجموعة املوضوعاتية، حيث مثلت فريقي في هذه 
املجموعة التي أنجزت هذا التقرير موضوع الجلسة العامة، في السياق 
متوافقة  بمبادرة  املوضوعاتية  املجموعة  هذه  تأسست  لقد  العام 
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ملكونات مجلسنا املوقر وانطالقا من األهمية واألولوية التي تحظى بها 
ميثاقا  بالدنا  اعتمدت  وبعدما  والتكوين،  والتعليم  التربية  منظومة 

وطنيا للتربية والتكوين منذ سنة 2000.

تفعيال وتنزيال، وانطالقا من الدور املحوري في التعليم األولي كرهان 
أساسية  كضمانة  والتكوين  التربية  منظومة  وتطوير  إلصالح  وطني 
لبناء سليم للطفل املغربي نفسيا وتربويا، وإعدادا للولوج إلى املراحل 
واألسالك التعليمية املوالية، كما تم استحضار مضامين دستور 2011 
وحجم املسؤولية التي تتحملها الدولة واملجتمع واألسرة في توفير التعليم 
األسا�ضي للطفل كحق من حقوقه وواجب على الدولة واألسرة وغيرها 
من الحقوق والواجبات املنصوص عليها في الفصول 32 ،33 ، و34 من 
الدستور، واعتبارا للعناية امللكية الخاصة التي يوليها صاحب الجاللة 
نصره هللا لقضايا التربية والتعليم والتكوين ومن ضمن هاد التعليم 
األولي وذلك في مختلف املناسبات بتوجهاته ودعواته املتكررة إلى إصالح 
هذا الحقل وتطويره والرقي به وتجاوز اإلختالالت والنواقص املسجلة في 

مخرجات هذه اإلصالحات ونتائجها.

في هذا اإلطار من املسؤولية تشكلت هذه املجموعة املوضوعاتية 
ببالدنا  التعليم األولي  في مجال  العمومية  السياسات  بتقييم  املكلفة 
للوقوف على نتائج تنزيل وتنفيذ امليثاق الوطني للتربية والتعليم بالنسبة 
للتعليم األولي للمرحلة 2000-2015، الوقوف على نتائج تنفيذ املخطط 
اإلستعجالي 2009-2012، مواكبة اعتماد الرؤية اإلستراتيجية 2015-
2019 كترجمة  54.17 الصادر في يوليوز  2030، القانون اإلطار رقم 
قانونية لإلختيارات الكبرى للرؤية اإلستراتيجية، مواكبة تنزيل البرنامج 

الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي 2028-2018.

وفي نفس السياق تم استحضار مقتضيات املواثيق واإلتفاقيات 
العالمي  اإلعالن  ومنها  املغربية  اململكة  عليها  صادقت  التي  الدولية 
املستدامة  التنمية  خطة  الطفل،  حقوق  اتفاقية  اإلنسان،  لحقوق 
وإلى  اليونيسيف،  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  توصيات   ،2030
جانب هذه املبادرات واإللتزامات كانت املنظومة التعليمية والتربوية 
موضوعا للتقييم والتحليل والنقد من طرف العديد من املؤسسات 
الوطنية والدولية والرأي العام الوطني واملنهي، إال أن هذا الزخم ال 
يعفي البرملان من أداء دوره الدستوري في تقييم السياسات العمومية 
مؤسسة  باعتباره  املوضوعي،  بالتقييم  الحيوية  القطاعات  وتناول 
ديمقراطية ودستورية ملزمة بالتجاوب مع انتظارات املواطنين وتقديم 
األجوبة عن تساؤالتهم والكشف عن اإلختالالت والصعوبات في تفعيل 
وتنفيذ السياسات العمومية والقطاعية. في ظل هذه األجواء والوقائع 
غشت   30 بتاريخ  موضوعاتية  عمل  مجموعة  تشكيل  مجلسنا  قرر 
2018 لإلنكباب على تقييم التعليم األولي كموضوع وهدف لعمل هذه 

املجموعة.

املنهجية وخطة املجموعة، حرصا من اللجنة على تحقيق أهداف 
تقييميها  في  التالية  املحاور  تحديد  على  ركزت  فقد  التقييم وجودته 

للتعليم األولي:

التربوي ومنجزات التعليم األولي؛ تحليل وفحص  تقييم املحتوى 
الترسانة القانونية والتنظيمية والوسائل املادية؛ تقييم كيفية تدبير 
توظيف هذه الوسائل واآلليات وتتبع ومراقبة هذا التوظيف؛ تقييم 
املحددة  واآلجال  والبرامج  األهداف  مع  مقارنة  واملخرجات  النتائج 
إلنجازها؛ الوقوف على مكامن الضعف والخلل في املنظومة الخاصة 
بالتعليم األولي واقتراح التوصيات املطلوبة للتجاوز واإلصالح املستمر.

كتقييم   2015-2000 النطاق  تحديد  للتقييم،  الزمني  النطاق 
واملخطط  والتعليم،  للتربية  الوطني  امليثاق  لتنزيل  بعدي  مرحلي 
اإلستعجالي 2009-2012 وانطالق الرؤية اإلستراتيجية 2015-2030؛ 
مواكبة انطالق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي 2018-

2028 بتاريخ 18 يوليوز2020.

عددا  املوضوعاتية  املجموعة  اعتمدت  التقييم،  وأسئلة  معايير 
من املعايير املتعارف عليها في مثل هذه املواضيع لإلحاطة الشمولية 
باملوضوع من جميع أبعاده املفاهيمية والبيداغوجية والتدبيرية واملالية 
وهي كما يلي: معايير املالءمة، معاييرالفعالية، معيار الحكامة والتناسق، 

معيار اإلستدامة.

تأطير  إلى  املوضوعاتية  املجموعة  املنهجية عمدت  لهذه  وتعميقا 
كل معيار من هذه املعايير بتساؤل رئي�ضي وأسئلة فرعية وفق ضوابط 
عملية وموضوعية تتجلى في األسئلة التقييمية اآلتية: بالنسبة ملعيار 
املالءمة ما هو منظور كل من امليثاق الوطني واملخطط اإلستعجالي في 
تأطير التعليم األولي الوطني وما مدى إستجابتهما لحاجيات وأولويات 
وفعالية  فعلية  مدى  ما  الفعالية  ملعايير  بالنسبة  املغربية؟  الطفولة 
برامج كل من امليثاق الوطني واملخطط اإلستعجالي في تحقيق أهداف 
مدى حضور  ما  والحكامة،  التناسق  ملعيار  بالنسبة  األولي؟  التعليم 
التعليم  سياسة  في  والتناسق  املؤسساتية  الحكامة  ومبادئ  قواعد 
األولي من خالل امليثاق الوطني واملخطط اإلستعجالي؟ بالنسبة ملعيار 
اإلستدامة، ما مدى تحقيق سياسات التعليم األولي لألهداف املسطرة 
بمواكبة  املتعلق  التقييم  أما  إلنجازها؟  املحددة  الزمنية  واستدامتها 
البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم فيأطره سؤال محوري وهو 
اآلتي، إلى أي حد يمكن اعتبار البرنامج الوطني 2018-2028 مجددا على 
مستوى املنظور والتناسق والبرمجة؟ وإلى أي حد يعالج ثغرات وفراغات 
التنزيل الفعلي لسياسة التعليم األولي على مدى عشرين سنة من تنفيذ 

امليثاق الوطني؟

ايس  لايرئيس،

التقرير  هذا  صياغت  في  املوضوعاتية  املجموعة  تسلحت  لقد 
واألرقام  لإلحصاءات  وتحليل  موضوعية  ومفاتيح  علمية  بمنهجية 
واملستندات، ورصد املنظومة القانونية والتنظيمية والتدبيرية املؤطرة 
للتعليم األولي، إضافة إلى الوقوف على اإلنجازات والحقائق على أرض 
الواقع والوقوف على مكامن الضعف والخلل والعراقيل التي صادفت 
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التعليم األولي وتطويره، وإن  التنفيذ وتحقيق أهداف تعميم  عملية 
اللجنة لم تكتف بهذا املستوى من التقييم والتدقيق، بل اعتمدت أيضا 
على مالمسة الواقع بتنظيم زيارات ميدانية غطت مناطق وفضاءات 
متنوعة من التراب الوطني للوقوف على واقع التعليم األولي، بمعاينة 
القطاعات وتجهيزاتها والعدة البيداغوجية واملناهج املعتمدة وأوضاع 
األطر واملوارد البشرية وظروف العمل وآليات املراقبة والتتبع والتقييم، 
باإلضافة إلى تسجيل وتجميع معطيات ميدانية من مصادر متنوعة 
قطاعات حكومية  من  امليدانيين  والفاعلين  املتدخلين  تخص شبكة 
ومديرين وإداريين وتربويين ومن التالميذ واملجتمع املدني املحلي، وذلك 
التي  القاهرة  الظروف  ولوال  ميدانية،  وزيارات  استماع  عبر جلسات 
صادفت املجموعة املوضوعاتية بسبب تف�ضي جائحة كوفيد وتدابيرها 
وتدبير تداعيتها لتوسعت املجموعة املوضوعاتية في مهامها بالوقوف 
تدبير  في  املقارنة  الدولية  والنماذج  التجارب  مختلف  على  امليداني 
والتعليم  التربية  موضوع  أولوية  ألهمية  واستحضارا  األولي،  التعليم 
مجتمع  بناء  في  الطفولة  بمرحلة  وعناية  العلمي،  والبحث  والتكوين 
حديث ومؤهل ذاتيا لتحقيق التنمية املستدامة والرفاهية اإلجتماعية، 
وتملك مستقبله عن نطريق املعرفة والعلم والوعي وسيادة قيم املواطنة 
العمل  مجموعة  فإن  العمل،  وحب  واملجالية  اإلجتماعية  والعدالة 
املوضوعاتية التي انكبت على تقييم بعدي لسياستنا التعليمية األولية 
الجديد،  للمغرب  الثالثة  األلفية  من  املنصرمة  سنة  عشرين  خالل 
واستشراف العشرية الثالثة منه تقييم يقدم تشخيصا وتحليال لهذه 
املرحلة، يستعرض أهم الخالصات التقييمية التي توصل إليها وقوفا 
عند اإلختالالت والنقائص واإلستنتاجات وفق املحاور الرئيسية التي 

اعتمدتها املجموعة املوضوعاتية كما أشرنا إلى ذلك آنفا.

وكما هو مدون في التقرير الذي بين أيديكم، تقرير غني بالبيانات 
واملعطيات الرقمية والرسوم البيانية تغطي هذا القطاع وطنيا وجهويا، 
إقليميا ومحليا، وإن املجموعة املوضوعاتية لم تقف عند النقائص 
واإلختالالت في تقييمها البعدي، بل أبرزت الجوانب اإليجابية والتراكم 
اإلنجازي الذي تحقق في بالدنا خالل 20 سنة األخيرة بفضل العناية التي 
توليها الدولة لقطاع التربية والتعليم بفضل التوجيهات امللكية الرشيدة 
وبفضل  والطلبة،  والشباب  للطفولة  والتربوية  اإلجتماعية  ورعايته 
والتكوينية،  التعليمية  منظومتنا  وتطوير  إلصالح  الوطني  اإلجماع 
والحرص على تعميمه ومجانيته وتحقيق شروط تكافؤ فرص لإلستفادة 
املثلى من هذا املرفق الحيوي بالنسبة لجميع املغاربة، خصوصا العالم 
القروي واملناطق الهشة والعنصر النسوي وذوي اإلحتياجات الخاصة 

واملهاجرون املقيمون في املغرب.

عناية  بكل  املوضوعاتية  املجموعة  أعدته  الذي  التقرير  كان  إن 
ومسؤولية وتوجته بمجموعة من اإلستنتاجات والتوصيات التي غطت 
جل املستويات واملفاتيح الرئيسية املعتمدة في عملية التقييم من اإلطار 
التكوين  ومحور  الحكامة  محور  إلى  والتدبيري  والتنظيمي  التشريعي 

واإلطار التربوية والبيداغوجي وتمويل منظومة التربية والتعليم وإدماج 
توقفت  حيث  األولي،  التعليم  منظومة  في  اإلجتماعية  الهيئات  كافة 
لتقترح  وفروعها  املحاور  هذه  تفاصيل  عند  املوضوعاتية  املجموعة 
تعميق  مواصلة  بهدف  للتحقيق،  قابلة  عملية  وتوصيات  مخرجات 
وتطويرها،  الخدمة  هذه  وتعميم  والتكوين  التربية  منظومة  إصالح 
وتحديث محتواها التربوي وعدتها البيداغوجية وفضاءاتها و السائل 
واإللتقائية  الجيدة  الحكامة  مبادئ  وفق  تدبيرها  وعقلنت  ووسائلها 
والتناسق بين املتدخلين، حيث الحظت املجموعة املوضوعاتية تعددا 
وتباينا للمتدخلين العموميين والخواص وعلى مستويات متعددة، مما 
يفرض ضبط وتحديد املسؤوليات، ومن حيث التأطير والتدبير والتمويل 
وتوحيد املحتويات والتسميات املفاهيمية والبيداغوجية، ونلح في فريقنا 
التجمع الدستوري على اإلستفادة املثلى من هذا املجهود والنتائج التي 
تتقدم بها املجموعة املوضوعاتية في تقريرها من إستنتاجات وتوصيات 

وذلك وفق ما يلي:

لتشمل  وتعميمها  النيابية  التقييمية  املبادرة  هذه  مواصلة  أوال: 
لتغطي  العلمي  والبحث  والتكوين  والتعليم  التربية  املستويات  جميع 
الثانوي  األسا�ضي  التعليم  إلى  اإلبتدائي  التعليم  من  أسالكها،  جميع 
تقارير  تقديم  في  البرملان  من  ومساهمة  والجامعي،  واملنهي  التأهيل 
بين  والحوار  النقاش  في  وتساهم  تفيد  مجتمعي  بعد  ذات  تقييمية 
العمومية  السياسات  تجويد  وفي  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين 
لنظامنا  املؤطرة  والتدبيرية  والتنظيمية  القانونية  املنظومة  وتجويد 

التربوي والتعليمي والتكويني والبحث العلمي.

إغناء  في  التقرير  والتوصيات هذا  اإلستفادة من مخرجات  ثانيا: 
برامجنا الحزبية واإلنتخابية واملؤسساتية، بحكم صدقية املعطيات 
تتوخى  التي  واألهداف  التشخيص  وموضوعية  عليها  تأسست  التي 
تحقيقها، ونحن في األحزاب املشكلة لفريقنا مقتنعون بجدوى إدماج 
توافقت  الذي  التقرير  يتضمنها  التي  اإلقتراحية  واألفكار  املقتضيات 
عليه املجموعة املوضوعاتية وراهنية محتويات ومضامين هذا التقرير.

املعنية  العمومية  السلطات  مختلف  املنبر  هذا  من  ندعو  ثالثا: 
ومختلف الشركاء اإلجتماعيين والفاعلين في هذا الورش املجتمعي إلى 
التي يتضمنها  التوصيات واإلستنتاجات  األخذ بعين اإلعتبار مختلف 
األجيال  ومستقبل  لطفولتنا  خدمة  املوضوعاتية،  اللجنة  تقرير 

الصاعدة، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ايس  لايرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب عبد املجيد الفا�ضي 
بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

اينائبلايس  لعب لاملج  لايفا�سيلايفهري:

بسملهللالايرحمنلايرح م.
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شكرالايس  لايرئيس،

ايس  5لاي05ير5،

ايس  لاي05ير،

ايس  اتلقايساد5لاين5اب،

يسعدني أن أساهم في مناقشة تقرير مجموعة العمل املوضوعاتية 
حول التعليم األولي، هذا التقرير الذي يأتي في إطار املهمة الدستورية 
أن  علينا  العمومية،  السياسات  تقييم  في  املتمثلة  للبرملان  املوكولة 
استنتاجها  تم  التي  والتوصيات  التقرير  باعتزاز مضامين هذا  نسجل 
والتحليل  األولي  التعليم  لوضعية  الدقيق  التشخيص  من  انطالقا 
املوضوعي العميق للسياسات العمومية واإلستراتيجيات واملخططات 
املعتمدة لحد اآلن بما فيها امليثاق الوطني للتربية والتكوين، املخطط 
منظومة  إلصالح  اإلستراتيجية  الرؤية  التعليم،  إلصالح  اإلستعجالي 
األولي،  التعليم  وتعميم  لتطوير  الوطني  والبرنامج  والتكوين،  التربية 
العلمي،  والبحث  والتكوين  التربية  بمنظومة  املتعلق  اإلطار  قانون 
حيث ظل التعليم األولي الحلقة الضعيفة في هذه السياسات والبرامج 
التحتية  البنيات  مستوى  على  سواء  واملخططات،  واإلستراتيجيات 
نسبة  مستوى  على  أو  التربوية،  والفضاءات  األساسية  والتجهيزات 
التمدرس أو املناهج الدراسية أو على مستوى تكافؤ الفرص أو الترسانة 
واألدوات القانونية وآليات التطبيق أو الحكامة أو على مستوى التنسيق 
والتكامل بين مختلف املتدخلين في هذا املجال، فكانت النتيجة الحتمية 
ضعف مستوى التمدرس والجودة في الوقت الذي حدد فيه ميثاق 
التربية والتكوين سنة 2004 لتعميم التعليم األولي كهدف أسا�ضي في 

غياب التدابير املواكبة لضمان اإللزامية.

قطاع  في  العمومية  للسياسات  تقييم  أي  إن  الرئيس،  السيد 
يجب  واآلثار،  الجدوى  حيث  من  األولي  التعليم  كقطاع  إستراتيجي 
أن يدخل في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة وما يترتب عن ذلك من 
محدودية املخططات واإلستراتيجيات والبرامج في تحديث وتطوير هذا 
القطاع وتعميمه، إنسجاما مع التوجيهات امللكية السامية، عندما اعتبر 
جاللة امللك التعليم األولي القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها 
أي إصالح للمنظومة التربوية، بالنظر ملا تخوله لألطفال من اكتساب 
مهارات وملكات نفسية ومعرفية تمكنهم من الولوج السلس للدراسة 
والنجاح في مسارهم التعليمي، والتقليص من التكرار والهدر املدر�ضي، 
وهذا يعني أن الحكومة مطالبة بأن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تدبير 
اإلجراءات  في  النظر  وتعيد  اإلدارة،  استمرارية  إطار  في  القطاع  هذا 
والتوجهات واإلختيارات املعتمدة لحد اآلن، بعدما أبانت عن محدوديتها 
في إصالح هذا القطاع كجزء ال يتجزأ من منظومة التربية والتكوين 
والبحث العلمي، من خالل ضمان التنزيل السليم لقانون اإلطار املتعلق 
بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وجعل التعليم األولي القلب 
النابض في هذه املنظومة باعتباره مرحلة أساسية لضمان استمرار 

وتقوية  املدر�ضي،  الهدر  ومكافحة  التعليمي  مساره  في  للمتعلم  أنجح 
ملستويات  مضافة  قيمة  وإعطاء  التعليمية،  املؤسسات  مردودية 
الدراسية األساسية، وتطوير  املحطة  املستفيدين من هذه  التالميذ 
قدراتهم وتحقيق تكافؤ الفرص بين املتعلمين باعتباره دعامة أساسية 
لتجديد الدراسة وضمان نجاح أي إصالح لهذه املنظومة في شموليتها، 
يستهدف ترسيخ مدرسة اإلنصاف والجودة وتكافؤ الفرص واإلرتقاء 

الفردي واملجتمعي وضمان اإلنخراط في اقتصاد املعرفة واإلبتكار.

ايس  لايرئيس،

على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في التعامل اإليجابي مع 
ما وقف عليه التقرير من إختالالت وصعوبات وإكراهات وتحديات، 
التعليمية  السياسة  في  بها  التي جاء  التوصيات  بلورة  والحرص على 
وبرامجها ومخططاتها وإستراتيجياتها حتى ال تظل هذه التوصيات مجرد 
حبر على ورق وحبيسة رفوف مجلس النواب، دون أن يتم استثمار 
نتائج هذا التقييم في إصالح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، 
وذلك بالنظر لألهمية البالغة التي تكتسيها هذه التوصيات باعتبارها 
مدخال أساسيا لتحسين وضعية التعليم األولي، وجعله قاطرة إلصالح 
املنظومة التعليمية في شموليتها بعدما شملت هذه التوصيات مختلف 
الجوانب املتعلقة بهذا القطاع، سواء من حيث تنزيل البعد الدستوري 
أو من حيث البنايات والتجهيزات واملرافق األساسية أو من حيث املوارد 
والنصوص  القانونية  األدوات  حيث  أومن  التربوية  واألطر  البشرية 
التشريعية أو من حيث التمويل أو من حيث الحكامة أو من حيث البعد 
التربوي والبيداغوجي أو من حيث الدعم وتعزيز الشراكات، بما يضمن 
جميع الفعاليات املعنية في هذا ورش اإلصالح املنشود، وهذا يعني أيضا 
أن إصالح هذا القطاع كل ال يتجزأ سواء تعلق األمر باملدرسة العمومية 
أو بالتعليم الخصو�ضي أو باملدارس القرآنية التي يجب إعادة اإلعتبار 
لها حتى ال يسير هذا اإلصالح املنشود بسرعتين متفاوتتين أو بتوجيهات 
واختيارات متباعدة ال تستجيب للقيم املجتمعية ومتطلبات تحقيق 
مبدأ تكافؤ الفرص، في أفق ترسيخ مجتمع املعرفة بأبعاده التعليمية 
والتربوية والفكرية والثقافية والهوية الوطنية واإلنسية املغربية، مادام 
على هذا اإلصالح يشكل املسارالحاسم لربح رهان التحدي التنموي 

ومعركة مصيرية لإلرتقاء بالبحث واإلبتكار والتأهيل، شكرا.

ايس  لايرئيس:

شكرا السيد النائب، شكرا على عقلنة الزمن، شكرا شكرا لك، 
الكلمة اآلن بإسم الفريق الحركي للسيدة النائبة ليلى أحكيم.أنا معاك أ 
ال�ضي مصطفى وأنتم تعلمون ذلك، هذا ال ينطبق على السيدة املتدخلة.

اينائبةلايس  5لي لىلأحك م:

بسملهللالايرحمنلايرح م.

ايس  لايرئيس،
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ايس  5لاي05ير5،

ايس  لاي05ير،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

يطيب لي أن أتدخل بإسم الفريق الحركي ملناقشة تقرير مجموعة 
العمل املوضوعاتية حول التعليمي األولي، في إطار الوظيفة الدستورية 
العمومية  السياسات  تقييم  في  واملتمثلة  املوقر  ملجلسنا  املوكولة 

ومناقشتها طبقا ملقتضيات الفصلين 70و 101 من الدستور.

واسمحوا لي حضرات السيدات والسادة أن أتقدم باسم فريقنا 
بالشكر الجزيل ألعضاء مجموعة العمل املوضوعاتية وإلى أطر مجلس 
النواب، وكذا أطر مديرية املراقبة والتقييم على املجهود الكبير املبذول 
في سبيل إنجاز هذا العمل املتميز، فقد مكن هذا التقرير من رسم رؤية 
شاملة ومتكاملة ارتكزت على أسس علمية وموضوعية، واحترمت اإلطار 
املرجعي املحدد لوظيفة التقييم، مما سيشكل من دون أي شك مرجعا 
علميا راقيا سينضاف إلى إنتاجات مجلسنا املوقر. ومن هذا املنطلق، 
فإننا ندعو إلى أخذ كل املالحظات والتوصيات التي تضمنها هذا التقرير 

بعين االعتبار واتخاذ كل اإلجراءات العملية الكفيلة بتنزيلها.

س  يلايرئيس،

نؤكد في الفريق الحركي بأن التشخيصات واالستنتاجات والخالصات 
التقرير، ستمكن من  في مختلف مراحل هذا  إليها  التوصل  تم  التي 
إعطاء نظرة شاملة على سير السياسات العمومية املتعلقة بالتعليم 
األولي طيلة 20 سنة مضت، وذلك ارتباطا بطبيعة ومنهجية التعليم 
مختلف  على  لإلجابة  املعايير  من  عدد  اعتماد  عبر  املتبعة  التقييمي 
األسئلة التقييمية، واملتمثلة في معيار املالءمة ومعيار الفعالية ومعيار 

تناسق البرامج والحكامة املؤسساتية، وكذا معيار االستدامة.

حضراتلايس  اتلقايساد5،

إن املعطيات الواردة في الجزء األول من التقرير واملتعلقة بالتعليم 
األولي خالل فترتي امليثاق الوطني والبرنامج االستعجالي، عكست صورة 
سلبية على تطور هذا النمط من التعليم خالل هذه الفترة، فبالرغم 
من أن منظور امليثاق الوطني حول مسألة التعليم األولي كان إيجابيا 
عبر تبني مجموعة من الخيارات املعززة لهذا النمط من التعليم، إال أن 
رهان تعميمه وتطويره اصطدم بالعديد من املعيقات التي حالت دون 

الوصول إلى األهداف املسطرة.

في هذا السياق، نشير إلى أن جل املؤشرات سجلت تعثرا واضحا 
من خالل الترسانة التشريعية والتنظيمية التي ظلت قاصرة ومحدودة 
ولم تستطع اإلحاطة بكافة الجوانب املتعلقة بالتعليم األولي، سواء 
خالل فترة امليثاق الوطني أو البرنامج االستعجالي، باإلضافة إلى غياب 
التنسيق بين مختلف متدخلين مما كرس وضعية اتسمت بالعشوائية 
والتداخل، وكذا غياب أنظمة تتبع فعالة وناجعة من طرف األجهزة 

الوزارية املكلفة بالتقييم والتفتيش.

س  يلايرئيس،

بالنسبة للتنزيل املادي والبيداغوجي، فلم تسجل جل املؤشرات أي 
تطور يذكر سواء تعلق األمر باملنجزات الكمية بما فيها إحداث األقسام 
والحجرات وتوفير املربيات واملربيين، أو كل ما يتعلق بمؤشر التمدرس 
أواإلنصاف املجالي ومقاربة النوع، مع رصد غياب استجابة مؤسسة 
التعليم األولي لنفس معايير الجودة، باإلضافة إلى التباين امللحوظ على 
مستوى برامج التكوين والتأطير، مما كرس حالة من عدم املساواة 
في تنزيل أهداف امليثاق والبرنامج االستعجالي، دون إغفال املعيقات 

املتعلقة بالتمويل والحكامة املؤسساتية.

حضراتلايس  اتلقايساد5

بكل تأكيد فقد أعطى اعتماد الرؤية االستراتيجية لإلصالح 2015-
2030 نفسا جديدا للتعليم األولي، حيث تم الوقوف على أهم العراقيل 
ومكامن النقص التي واجهت البرامج واملخططات السابقة، مما أسفر 
-2018 األولي  التعليم  وتطوير  لتعميم  الوطني  البرنامج  اعتماد  على 
املادية  الذي راهن على مجموعة من األهداف  البرنامج  2028، هذا 
والتربوية، ال سيما تعميم التعليم األولي في أفق2027-2028 واإلهتمام 

بمعايير الجودة لضمان تطويره.

البرنامج  التقرير، فإن  الثاني من  إلى ما تضمنه الجزء  وبالرجوع 
شأنها  من  التي  والتصورات  األهداف  من  العديد  على  راهن  الوطني 
تحقيق األهداف املنشودة، حيث أن تصور البرنامج ارتكز على معظم 
األهداف التي تبنتها الرؤية اإلستراتيجية، مع تسجيل غياب استحضار 
آليات فعالة إلدماج األطفال من ذوي اإلعاقة في منظومة التعليم األولي، 
إضافة إلى عدم اإلشارة إلى أبناء املهاجرين والالجئين وآليات إدماجهم 
في أطوار التعليم األولي، عالوة على غياب التنصيص على آليات ناجعة 
وعملية إلنخراط الجماعات الترابية في املجهود الوطني املتعلق بتعميم 

التعليم األولي.

وفي نفس السياق، نعتبر في الفريق الحركي أن إقرار القانون اإلطار 
املتعلقة  املقتضيات  عبر  والتكوين  التربية  بمنظومة  املتعلق   17.51
بالتعليم األولي، يمكن اعتباره خطوة إستراتيجية في سبيل تأطير هذا 
النمط من التعليم ودمجه مع التعليم اإلبتدائي، وبقدر ما ننوه بدور 
هذا القانون ونثمن املجهود أو الجهود الساعية إلى النهوض بالتعليم، 
بقدر ما نثير اإلنتباه إلى أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية 
املتعلقة به، ال يمكن أن يخدم بأي شكل من األشكال الجهود الساعية 
لتنزيل األهداف املسطرة في البرنامج الوطني، ونفس ال�ضيء ينطبق أيضا 
نتيجة لعدم  املربيات واملربيين  في فئة  على غياب اإلستقرار املالحظ 
توفرهم على إطار تابع للمنظومة التربوية يعمل على ضمان حقوقهم 
وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم، مما يؤثر بشكل سلبي على استدامة 

ونجاعة البرنامج الوطني.

ارتباطا بالحصيلة الرقمية للمنجزات املادية للبرنامج، نسجل في 
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فريقنا بارتياح التطور اإليجابي املسجل في العديد من املؤشرات التي 
األولي عرفت  التعليم  في  التمدرس  نسبة  أن  التقرير، حيث  تضمنها 
ارتفاعا ملحوظا فاقت التوقعات التي رسمها البرنامج بحلول موسم 
2020-2021، إضافة إلى التطور الحاصل واملسجل في عدد املدارس 
اإلبتدائية املدمجة ونسب تمدرس أطفال العالم القروي، إضافة إلى 
التغيير الحاصل في بنية التعليم األولي، حيث إرتفعت نسبة التعليم 
تنزيل  سبقت  التي  بالفترة  مقارنة  ملحوظ  بشكل  العمومي  األولي 
البرنامج، وهذه مجهودات مقدرة رغم اإلكراهات املتمثلة أساسا في 
اإليجابية  اإلحصائيات  من  وبالرغم  لكن  كورونا،  جائحة  تداعيات 
التي تم رصدها، وإيمانا منا بأن مبدأ تكافؤ الفرص يجب أن يسود في 
أي سياسة أو برنامج عمومي، فنثير انتباهكم سيدي الرئيس، سيدي 
الوزير، أن اإلستنتاجات املتعلقة بالتجهيزات ومعايير بنيات اإلستقبال 
تم رصد  بالضعف، حيث  تتسم  زالت  العمومي ال  األولي  التعليم  في 
مجموعة من التفاوتات من حيث التجهيزات ومعايير الجودة وضعف 
الطاقة اإلستيعابية لبعض املؤسسات التعليمية العمومية، إضافة إلى 
رصد صعوبات في ولوج أطفال العالم القروي إلى املؤسسات التعليمية.

مدى  في  الحاصل  التفاوت  بقلق  نسجل  املجالي،  املستوى  وعلى 
استفادة الوسط القروي من التجهيزات املادية وإحداث األقسام بهذا 
الوسط %39 في الوسط القروي، مقابل %61 بالوسط الحضري، دون 
إغفال اإلشارة إلى عدم تمكن القطاع الخاص من املساهمة بالشكل 
املأمول في توسيع العرض التربوي في العالم القروي، حيث استمر تمركز 

مجهوداته في املناطق الحضرية فقط.

حضراتلايس  اتلقايساد5،

إن إعتماد اإلطار املنهجي للتعليم األولي وإصدار الدالئل البيداغوجية 
املتعلقة به، سيلعب بالتأكيد دورا محوريا في ترسيخ حكامة بيداغوجية 
موحدة األهداف والوسائل، مع التأكيد على ضرورة تجاوز النقائص 
التي ذكرها التقرير ال سيما مشكل اللغة األم ونعني بهذا األساس اللغة 
في  واملناهج  البرامج  تنزيل  في  تسجيل صعوبات  تم  األمازيغية، حيث 

بعض املناطق بالنسبة لألطفال الناطقين باللغة األمازيغية.

في هذا اإلطار، نؤكد على ضرورة استحضار الخصوصيات الجهوية 
والثقافية التي غابت عن املناهج التربوية، ووضع إستراتيجية واضحة 
في تكوين األطر العاملة في التعليم األولي نظرا للدور الكبير الذي يلعبه 
التكوين وفي مسار تجويد وتطوير التعليم األولي، ومن جهة أخرى ورغم 
وتناسق  املؤسساتية  الحكامة  ضمان  سبيل  في  املبذولة  الجهود  كل 
املتدخلين، إال أن الوضع الحالي ما زال يتسم بغياب آليات التناسق 
على  محالة  ال  يؤثر  مما  والفاعلين،  املتدخلين  مختلف  بين  الخارجي 

حكامة البرنامج الوطني.

س  يلايرئيس،

ننوه في الفريق الحركي بإشارة التقرير ملسألة التعليم األولي في خضم 

تف�ضي جائحة كوفيدـ19 وتأثير الكبير لهذه الجائحة على هذا النمط 
من التعليم، وأيضا ننوه باإلشارة ملوضوع األطفال األفارقة املهاجرين 
والالجئين في سياق دولي وإقليمي، يستوجب القيام بخطوات مستعجلة 
ثم  التربوية،  املنظومة  في  األطفال  من  الفئة  هذه  بإدماج  للتسريع 
إعاقة، وبالتالي  في وضعية  الدامجة وتعليم األطفال  التربية  موضوع 

نطالب بإيالء أهمية أكبر لهذه الفئات املجتمعية.

س  يلايرئيس،

إن املعطى الذي تم ذكره في ثنايا التقرير على أن جل األطفال ال 
يلجون دور الحضانة أو التعليم األولي، وأن 8 أطفال من أصل 10 من 
ذوي اإلحتياجات الخاصة ال يتجاوز تعليم املرحلة اإلبتدائية، يحتم 
في  الفئة حقها  تلقي هذه  الجهود لضمان  أق�ضى  بذل  علينا جميعا 
التعليم وتجنيبها كل الصعوبات املادية والنفسية، الشك أن التوصية 
التي قدمها التقرير وسيكون من شأنها تجويد البرنامج الوطني لتعميم 
وتطوير التعليم األولي، حيث نرى أنه من الضروري العمل على اإلسراع 
اإلطار  بالقانون  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  تنزيل  في 
إلضفاء املشروعية على املقتضيات الجديدة املتعلقة بالتعليم األولي، 
التفكير بجدية في وضع حد ملعانات املربيات واملربيين عبر إيجاد  ثم 
أداء  على  ويشجعهم  يحميهم  بهم  إطار خاص  لوضع  مناسبة  صيغة 
مهامهم بشكل سليم، ثم تسريع استفادة أطفال العالم القروي من 
البرامج اإلجتماعية املوجهة للتعليم األسا�ضي، كبرنامج تيسير وتوفير 
النقل املدر�ضي لضمان تكافؤ الفرص واملساواة، وتجاوز اإلستنتاجات 
السلبية املتعلقة بتوفير التجهيزات ومعايير الجودة في مؤسسات تعليم 
األولي العمومي، مع ضمان اعتماد جميع املتدخلين في التعليم األولي 
لإلطار املرجعي املعتمد من الوزارة، ووضع إستراتيجية للتكوين األساس 
واملستمر محددة األهداف والوسائل، وفي املقابل يتوجب العمل على 
لتف�ضي  اإلستثنائية  الظروف  مع  لتتما�ضى  التربوية  املقاربات  تطوير 

الوباء والعمل واإلستثمار في تطوير أساليب تدريسية مستقبلية بديلة.

يستشرف  الذي  التقرير  هذا  بأن  الختام  في  التأكيد  من  البد 
املستقبل قد أخذ بعين اإلعتبار ناشئة تشكل القاعدة الصلبة التي 
ينبغي أن ينطلق منها كل إصالح، لكن هذه الغاية ال يمكن أن تتحقق 
وفق املرتقب واملأمول بدون مشاركة نوعية وتعاون مكثف تتقاطع فيه 

كل السياسات واملجهودات.

ومن هذا املنطلق، فإن هذا اإلصالح البد أن تؤطره إرادة حقيقية 
لتحقيق املساواة وتكافؤ الفرص بين كل األطفال أبناء القرية واملدينة 
العرب  الخاصة  الحاضرة األسوياء وذوي اإلحتياجات  وأبناء  والجبل 
واألمازيغ، البد في تقديرينا أن تكون البنى التحتية والتجهيزات في نفس 
للمأطرين  اإلهتمام  إيالء  من  أيضا  البد  املعايير،  وبنفس  املستوى 

واملؤطرات.

وعموما، فإننا نتطلع إلى صناعة نشء جديد ملجتمع ونموذج تنموي 
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جديد، فلتكن اإلنطالقة إذن من هنا واآلن وهللا ولي التوفيق. والسالم 
عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ايس  لايرئيس:

بن  السعدية  النائبة  للسيدة  اآلن  الكلمة  النائبة،  السيدة  شكرا 
السهلي بإسم الفريق اإلشتراكي.

اينائبةلايس  5لايسذ لةلبنلايسهلي:

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  5لاي05ير5لاملحترمة،

ايس  لاي05يرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

ايساد5لاألطرلالحاضرقنلمذنا،

يشرفني بإسم الفريق اإلشتراكي أن أساهم بدوري في هذا العمل 
الكبير والجاد الذي باملناسبة أشكر جزيل الشكر السيد رئيس مجلس 
على  غزيرة  مرحلة  النيابية  املرحلة  هذه  جعل  على  وحرصه  النواب 
البرملاني، خاصة  العمل  في شتى مستويات  األداء واملردودية  مستوى 
أن  جيدا  ندرك  نحن  العمومية،  السياسات  تقييم  مستوى  على 
عملية التقييم هي ليست عملية سهلة، فبالقدر الذي تتطلب املعرفة 
العلمية الدقيقة واملتفحصة ألي سياسة عمومية في مجاالت متعددة 
اقتصادية، اجتماعية، سياسية ثقافية، أن هذه العملية تتطلب كذلك 
الجرأة في طرح السؤال، الجرأة في سبر أغوار هذه السياسة وتلمس مدى 
جدية أهدافها وغاياتها ومدى آثارها على الواقع وآثارها على املستهدفين، 
مسألة تقييم السياسات العمومية إذن شكلت بالنسبة إلينا كنائبات 
ونواب وأغلبنا أساتذة فرصة ثمينة لكي نتطارح ونبسط موضوع إشكالي 

متعدد األبعاد، هو موضوع التعليم األولي.

وال يخفى عليكم أن هذا املوضوع استأثر بإهتمامنا في شقه العام، 
ألننا اعتبرنا على أن التعليم، ونحن كفريق اشتراكي نعتبر أن الواجب في 
النظال في اإلرتقاء بالتعليم، في ضمان مردوديته الداخلية والخارجية، 
في تجويده، في جعله تعليما يقوم على املساواة، يقوم على اإلنصاف، 
يقوم على تكافؤ الفرص، تعليم يعتبر حق من حقوق اإلنسان، إذن من 
هذا املنطلق اعتبرنا أن مطارحة مسألة التعليم األولي هي مسألة تدخل 
في سياق نظالنا املستميت من أجل هذا التعليم ومن أجل القضية 

التعليمية باعتبارها قضية مصيرية وقضية مجتمعية برهانات كبرى.

إذن على هذا األساس كان لهذه اللحظة ديال التقييم التعليم األولي، 
كانت لحظة متميزة متميزة بالنسبة إلينا، ملاذا؟ ألنها سألت سيرورة 
إصالحية مند 2000 إلى 2028 هي ممتدة في الزمان، ممتدة في الزمان 
هذا اإلمتداد الزمني جعلنا نقف بالضرورة على ضرورة مساءلة التعليم 
األولي وطرح سؤال بسيط، ماذا ينتظر املغاربة من هذا التعليم األولي؟ 

ما هي انتظارتهم؟ نفس السؤال الذي كنا نوجهه من إنتظاراتنا كمجتمع 
وكفئات وكطبقات وك.. من اإلرتقاء بالتعليم وبإصالح التعليم.

أنه  نعتبر  املقارنة،  دراستنا  خالل  من  نشير  نحن  األولي  التعليم 
شكل رهانا إستراتيجيا بالنسبة للعديد من البلدان، بالنسبة للعديد 
من البلدان، ومن بين املأخد التي أخدناها في سياق نقدنا لإلصالحات 
السابقة واملتعاقبة، من بين املآخد أننا لم نراهن على التعليم األولي 
ولم نعتبره محطة أساسية وضرورية وعتبة ضرورية في تأمين مسار 
املعرفي  التحصيل  مستوى  على  األعطاب  من  التلميذ  يجنب  درا�ضي 
وعلى مستوى التحصيل الدهني وعلى مستوى املهارات وعلى مستوى 
كفاءاته، كانت غايبة علينا هاد املسألة، أنا أتكلم اآلن ألنني أعتبر أن 
ما أنجز هذا العمل هذا أطروحة هادي أطروحة، ال مجال إلعادة، ال 
لنا  ولكنها أطروحة تسمح  املداخالت،  في هذه  إنتاجها  مجال إلعادة 
بأن نقول ملاذا وقف امليثاق؟ ولم يعط أولوية للتعليم األولي في ذلك 
الوقت في ذلك السياق؟ ألنه كان سياق سيا�ضي بمتطلبات بضرورات 
بحاجات أخرى ذات أولوية، كان املشكل املطروح بالنسبة أنا سأقرأ 
قراءة أخرى، كان املشكل املطروح آنذاك هو مشكل تعميم التعليم، 
كان املشكل املطروح هو دمقرطة التعليم، كان املشكل املطروح هو أن 
يكون تعليما وطنيا متكافئا لجميع أبناء املغاربة، كان املشكل املطروح 
هو أن تكون املدرسة وسيلة لإلرتقاء اإلجتماعي، وبالتالي لم يكن الهم 
آنذاك في ذلك السياق رغم أن امليثاق الوطني كان نقلة نوعية مهمة في 
تلك املحطة، محطة حكومة التناوب ال نن�ضى ذلك، كانت هناك مشاريع 
كبرى مهيكلة، ولكن كان امليثاق، جاء امليثاق لكي يجيب على تساؤالت 
وعلى انتظارات وعلى تطلعات كبيرة همت كل املجاالت املنظومة عموديا 
وأفقيا، كان مطروح مشكل املناهج، كان مطروح مشكل التعميم الكمي 
مشكل  ومطروح  وظروفهم،  اآلساتذة  مشكل  مطروح  كان  والنوعي، 
الترقيات ومطروح..، إذن كانت هناك قضايا كبرى غطت بشكل أو بآخر 
على اعتبار أن التعليم األولي أولى، ومع ذلك فدعامات امليثاق نصت 
بامللموس على أن التعليم األولي يجب تعميمه، وبالتالي فتحت املجال 
لكي يكون هناك شراكات وليكون هناك فاعلين، املشكل أين حصل؟ 
املشكل حصل في النهج السيا�ضي، ألن كانت هناك حكومات متعاقبة 
عندها كاسكيطات مختلفة، وبالتالي كانت األولويات، كانت األولويات 
تختلف باختالف التلوين السيا�ضي، وتم التعامل مع امليثاق على أساس 
انتقائي وتجزيئي وضيعت هذه املقاربة امليثاق في كليته، رغم أن امليثاق 
كان إنجازا كبيرا، كان توافقا سياسيا واجتماعيا كبيرا، إذا أردنا أن نقرأ 
يعني القراءة التي تعزز هذه التوصيات وتعزز هذه القراءة وهذايعني 

القراءة التقييمية التي قمنا بها.

البرنامج االستعجالي كذلك ركز  البرنامج االستعجالي ولكن  وجاء 
البنيات  مستوى  وعلى  التجهيزات  مستوى  على  أخرى  قضايا  على 
وعلى مستوى...، وبالتالي لم يكن مطروحا البثة تعميم ودمج التعليم 
األولي في سيرورة التعليم، ألنه لم يكن مطلبا، آنذاك لم يكن مطلب 
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اجتماعي ومطلب...، كانت األسر ما هيمن على الوضع آنذاك هوالتعليم 
الخصو�ضي، التعليم الخصو�ضي ألن املدرسة العمومية بدأت تتراجع 
في أداء وظائفها، وبالتالي فالتعليم الخصو�ضي هو الذي هيمن وبالتالي 
أصبح الطلب االجتماعي لألسر أصبحت األسر تطلب يعني تعليم أبنائها 
فئة  الفئة هي  وأطفالها، ألن هاد  أبنائها  تمكين  أو  أبنائها  تمدرس  أو 
حساسة، هذه الفئة تطلب بيئة مؤسسة تربوية، تطلب بيئة تربوية 
فيها كل مقومات البيئة التي تشجع الطفل على تنمية بنياته الذهنية 
املقومات  واحد  عندها  العمر  من  املرحلة  هذه  وإدراكاته،  والفكرية 
بيداغوجية خاصة، ما كانش هناك يعني ما كانش حاضرة هاد املقومات 
ألن الدول اللي سبقاتنا اعتبرت على أن االستثمار في مقومات الطفل 
الذهنية ومداركه وعقله وتفتح شخصيته واكتشافه للعالم واكتشافه 
لآلخر واكتشاف، هادي كلها مقومات بيداغوجية اللي احنا حرم منها 
أطفالنا، ليس ألنه كما قلت، ليس ألننا لم نكن نعتبر أن التعليم األولي 
والساسة وأصحاب القرار لم يكن يعتبرون أن التعليم األولي هو أولوية في 
ذلك الوقت، ولكن مع السياق ومع إنضاج الشروط ومع توفر الشروط 
جاءت األهمية االستراتيجية التي دارت واحد العمل، يعني أخذت من 
امليثاق ما هو أهم في هذا امليثاق، واعتبرنا على أن هناك مكتسبات 
للمدرسة العمومية، ما خصناش نكونو عاوتاني عدميين، امليثاق أعطى 
مكتسبات كذلك كثيرة للمدرسة العمومية، وبالتالي كان لها أثر في أن 
الرؤية االستراتيجية كانت والدة جديدة على مستوى إعطاء نفس جديد 
إلصالح التعليم، وبالتالي فتحت املجال لكي نجعل من اإلرتقاء بالفرد 
املجاالت  بين  التمييز  ونجعل من عدم  الجودة  من  ونجعل  واملجتمع 
الترابية ونجعل من عدم التمييز بين اإلناث والذكور، يعني مقاربة النوع، 
نجعل منها رافعات أساسية، وعلى هذا األساس تجاوزا ملنطق امليثاق 
تكن  لم  الحكومات  ملزم،  يكن  ولم  تجيزئي  وكان  انتقائي  كان  الذي 
ملزمة بتطبيق امليثاق، لكن القانون اإلطار كدستور قطاعي أعطانا هذا 
املقوم ديال اإللزام، وبالتالي صوتنا على قانون اإلطار، التقرير والتقييم 
الذي قمنا به اليوم بقدر ما يشكل مرجعية علمية رصينة للباحثين 
املقبلة،  للحكومة  أساسية  مرجعية  يشكل  أن  يجب  فهو  للبرملان،  و 
للحكومة املقبلة، ألن التوصيات التي خرجت منه هي توصيات مهمة 
تالمس إشكالية معقدة ومتعددة األبعاد هي التعليم األولي، التعليم 
األولي بحاجاته بمتطلباته في أن ييهئ أطفال اللي هوما أجيال الغد، إذن 
فمسؤوليتنا نحن كفاعلين سياسيين، هذا التقييم بقدر ما هو موجه 
إلى الباحثين، موجه إلى صانع القرار، موجه إلى الفاعلين السياسيين، 
العام  القطاعين  إلى  موجه  الشركاء،  إلى  موجه  األحزاب،  إلى  موجه 
والخاص...، ألن هذه تعبئة مجتمعية، خاص الحكومة الجاية الدير منه 
تعبئة مجتمعية كبيرة، هو ما�ضي موضوع ديال املحاسبة واملحاكمة، هو 
مشروع استشرافي خصنا نحولو ديك التوصيات إلى مقتضيات مفعلة 
باش نعيدو اإلعتبار للمدرسة، نعيدو اإلعتبار لألسرة، نفرحو األسر، 
ألن األسر انهكت جيوبها ألنها تبحث عن مؤسسات تربوية بمواصفات 
الجودة ألبنائها، ألن املغاربة بداوا كيعرفوا بأن التعليم األولي هو تعليم 

الزمالء  شفتوا  وكيفما  للتلميذ،  الدرا�ضي  املسار  يؤمن  ألنه  أسا�ضي 
وجدنا  العزيز  الوطن  هذا  ربوع  في  بزيارات  قمنا  حينما  زرنا،  حينما 

حتى داخل البوادي هناك تضامن وهناك لقينا أقسام دارجة اللي فيها 

واحد التضامن وفيها املعلمين واألساتذة، كيفاش أنهم تيكونوا املربيات 

واملربيين ألنهم دركوا أن التالمذ اللي كيدوزوا التعليم األولي كيطلعوا 

عندهم مقادين، بمعنى تيطلع التلميذ مصالح مع املؤسسة، مصالح 

مع املربي واملربية، مصالح مع الجماعة، التلميذ كتكون عنده شخصية 

متفتحة، تلميذ ما كنشحنوهش باملعارف امليتة، تلميذ كنوضعوا أمامه 

الوسائل الديداكتيكية والبيداغوجية التي تجعله بقدر ما يكتشف ذاته 

يكتشف محيطة ويكتشف اآلخرين، هادي هي املقومات البيداغوجية، 

على هذا األساس اعتبرنا أن هذه التوصيات اللي كاينة دابا أفقيا وعموديا 

أوال تفعيل القانون اإلطار، السيد الوزير لعب دور كبير في أن إخراج 

هاد القانون اإلطار واحنا خضنا معركة شرسة باش أننا قانون اإلطار 

يخرج إلى حيز الوجود، املطلوب اآلن هو القوانين واملراسيم خصها تخرج 

ألن التعليم األولي هو جزء منصهر في هذا اإلصالح الكبير وهذا الورش 

الكبير. جاللة امللك حين يعتبر أن الطفولة هي القاعدة الصلبة هي 

إسمنت هذا املجتمع، إيال ما استثمرناش الطفولة، إيال ما جعلناش من 

التربية تربية إنسانية إجتماعية إنسية بأبعادها الحقوقية واإلجتماعية 

أن  السياسيين  وعلى  سيا�ضي  كذلك  موضوع  هذا  ألن  والسياسية، 

يتحملوا مسؤوليتهم في جعل هذه التوصيات توصيات مفعلة وتوصيات 

حقيقية، في أن يعبئوا املجتمع وأن يعبئوا الشركاء وأن يجعلوا من 

التعليم األولي هو الرهان الحقيقي لربح املعركة الديمقراطية و لربح 

معركة التنافس اإلقتصادي في عصر العوملة وفي عصر اقتصاد املعرفة 

وفي عصر اإلبتكار، إذن راه ما يمكنش غي نهضروا بهاد ال�ضي إيال ما 

اليوم  إذن  التاريخ،  نتالحوا خارج  اليوم غدا غادي  نجزناش هاد�ضي 

الحمد هلل عندنا يقظة ووعي والبرملان بهاد املستوى الكبير وبهاد اليقظة 

والوعي السيا�ضي الكبير حاول أنه يوضع أمامنا واحد التقرير اللي هو 

ما فيهش الحقيقة املطلقة، ما فيهش حقيقة حتى تقرير راه ما كيضمن 

الحقيقة املطلقة هو نسبي، هو نسبي، هناك إنجازات في البرنامج الوطني 

اللي عطى انطالقته رسالة صاحب الجاللة، هناك انجازات مهمة وقفنا 

عليها بامللموس، بالضروري هناك إختالالت وهناك أعطاب وهناك، ألن 

هذا مغرب يتقدم تدريجيا وليتقدم رويدا رويدا وهو يتقدم بتماسكنا 

جميعا ويتقدم بإصرارنا جميعا على أن نجعل من التربية هي الورش، 

تربية األطفال وإعدادهم كأجيال وكفاءات، هي الرهان الحقيقي لتقدم 

بالدنا، وشكرا.

ايس  لايرئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة فاطمة الزهراء 

برصات بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.
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اينائبةلايس  5لفاطمةلايزهراءلبرصات:

شكرالايس  لايرئيس،

ايساد5لاي05راءلاملحترم5ن،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 
واالشتركية في هاد اللحظة الدستورية بامتياز، جلسة سنوية تعقد من 
أجل تقييم السياسات العمومية، هاد اإلختصاص الفتي اللي تم إسناده 
للبرملان بدستور 2011 اللي كنا كنتمناوه، يعني، يكون أوسع من مجرد 
يعني،  العمومية،  السياسات  لتقييم  سنوية  جلسة  تخصيص  يعني 
أخذا بعين اإلعتبار واحد العدد ديال التجارب الدولية اللي كتجعل من 
تقييم السياسات العمومية مدخل أسا�ضي لتجويد وتقويم توجهاتها 
في مختلف املجاالت، كيما كنعرفوا، يعني، املحكمة الدستورية م�ضى 
اإلتجاه ديالها في، يعني، تقزيم هذا الدور بهذا الشكل، لألسف، كنا 
كنتمناو يعني أنه في املستقبل يعني يكون االشتغال بشكل أكبر من أجل 
إعادة النظر في هاد املقت�ضى وتمكين البرملان من هذا اإلختصاص املهم 

واملهم جدا.

يعني،  التقرير،  هذا  نناقش  ونحن  املناسبة  هاد  الوزير،  السيد 
من الضروري تقديم الشكر واإلمتنان لكل من ساهم في إنجاح هاد 
املهمة، املهمة املهمة جدا، يعني، األعضاء ديال لجنة املوضوعاتية وكل 
من ساهم من داخل البرملان أو خارجه في إنجاحه للخروج بخالصات 
اإلنجازات،  أهم  على  األصبع  وضع  إلى  ترمي  جدا  مهمة  وتوصيات 
وأهم، يعني، الفرص اللي بين يدينا اليوم لتطوير هذا القطاع، وكذلك 
التحديات واإلكراهات اللي من الضروري معالجتها إلنجاح هذا الورش 

املهم.

السيد الوزير، نحن في حزب التقدم واالشتراكية نولي أهمية خاصة 
لقضايا التربية والتعليم التي جسدت وتجسد بالنسبة لنا أولى األولويات 
من أجل إنجاز اإلصالح الحقيقي والعميق الذي يتطلع إليه مجتمعنا 
تستوعب  شمولية  مقاربة  وفق  املهيكل  املجتمعي  الورش  هذا  في 
مختلف الجوانب واألبعاد املتعلقة به، نعتبر أن إنجاح هذا اإلصالح 
الهام الذي طال انتظاره سيمكننا من تجاوز دوامة اإلصالح االصالح، 
الذي ظل يتخبط فيها منذ البدايات األولى منذ سنوات اإلستقالل، 
جيد  بتعليم  متينة  وطنية  مدرسة  إرساء  عبر  بالضرورة  يمر  إصالح 
منتج ودامج لجميع املكونات اإلجتماعية وفي مقدمتها تلك الفئات التي 
تعاني الهشاشة والفقر من خالل إعطاء املكانة الحقيقية للمدرسة 
التعليمية  منظومتنا  داخل  واإلنسجام  التكامل  وتحقيق  العمومية، 
وتكافؤ  املساواة  مبادئ  على  مرتكز  إصالح  والخاص،  العام  بشقيها 
الديمقراطي  بالفكر  متشبع  تعليم  والجودة،  التمييز  وعدم  الفرص 
ملقومات  والناجح  األمثل  اإلستثمار  مع  والتحديث  والتنوير  واملساواة 
الهوية الوطنية املتعددة واملتنوعة واإلنفتاح عن الحضارات الكونية، 

بأوضاع  واإلعتناء  واملناهج  البرامج  مراجعة  عبر  بالضرورة  يمر  وهذا 
املؤسسات التعليمية ووضعية املوارد البشرية واستثمار كل اإلمكانيات 
والفرص املتاحة بذكاء من أجل تحقيق التعبئة املجتمعية الشاملة 
جمعية  رأسهم  وعلى  واإلجتماعيين،  اإلقتصاديين  الفاعلين  لجميع 
أمهات وآباء وأولياء التالميذ والتلميذات وتبويئها املكانة التي تستحقها 
من أجل تحقيق االنخراط الفعلي والفعال للجميع في دينامية اإلصالح، 
كما عبرنا عن ذلك في عدة مناسبات، فإننا نعتبر في التقدم واإلشتراكية 
أن العنوان األبرز لواقع تعليمنا اليوم هو الهوة الكبيرة بين املجهود 
الذي تتحمله الدولة وضعف مردوديته الداخلية والخارجية، فالتعليم 
في وضعية متأزمة منذ سنوات، بل منذ عقود ومن تجلياتها ارتفاع الهدر 
املدر�ضي واالنقطاع، يعني، واالنقطاع عن الدراسة واإلكتظاظ ومغادرة 
في  بذلت  والتي  املبذولة  املجهودات  فرغم  مبكرا،  للمدرسة  الفتيات 
السنوات األخيرة ال زال نظامنا التعليمي غير قادر على تحقيق املساواة 
بين اإلناث والذكور في مختلف املراحل التعليمية، وهو ما له انعكاسات 
في   2011 دستور  الجنسين،  بين  املساواة  تحقيق  تعثر  على  مباشرة 
فصله 19 نص على املساواة بين النساء والرجال في الحقوق املدنية 
والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية، ونحن نؤكد 
في التقدم واإلشتراكية بأن املساواة بين اإلناث والذكور في الولوج لحقهم 
في التعليم هو املدخل األسا�ضي لتحقيق كل هذه املساواة بين الجنسين.

السيد الوزير، تابعنا ونتابع اإلرادة القوية إلصالح التعليم والتي 
جسدتها الخطب امللكية ودستور 2011 والرؤية اإلستراتيجية 2015 
امللك  جاللة  أقرها  التي  والتكوين  التربية  منظومة  إلصالح   -2030
إلى  الكبرى  اختياراتها  تحويل  إلى  ودعا  هللا  نصره  السادس  محمد 
إرساء  الجميع، عبر  به  ويلتزم  يلزم  تعاقدا وطنيا  إطار يجسد  قانون 
واختياراتها  الدولة  لسياسة  األساسية  واألهداف  والتوجهات  املبادئ 

اإلستراتيجية لهذه املنظومة وآليات تحقيقها.

ومن هذا املنطلق وارتباطا بمرجعيتنا الفكرية وهويتنا وإلتزاماتنا 
املبدئية وبناء على تحليل عميق لواقعها املنظومة، تفاعلنا إيجابا مع كل 
املبادرات الهادفة إلى اإلصالح وإنجاح قضايا التربية والتكوين، ونجدد 
انخراطنا فيه إيمانا منا بحاجة بالدنا لإلصالح، بحيث ال يمكن أن ينجح 
أي مشروع تنموي دون إصالح التعليم، فال ديمقراطية وال تنمية دون 
تعليم في املستوى، فالتعليم والتكوين مدخل أسا�ضي لتحقيق النموذج 
واملكتسبات  التراكمات  تثمين  على  قائم  نموذج  املنشود،  التنموي 
الجماعي  االنخراط  عبر  وعادل  ديمقراطي  وطني  أفق  لبلوغ  والتطلع 
القوي في بناء الوطن على أسس جديدة تعيد الشعور بالثقة واإلنتماء 

والكرامة والعدل واإلنصاف.

السيد الوزير، لقد جاء اإلصالح التربوي لتحقيق أسس مدرسة 
التربية  قطاع  ويراهن  واملجتمع،  بالفرد  واإلرتقاء  واإلنصاف  الجودة 
والتكوين على التعليم األولي لتحقيق هذا املسعى، حيث يتبره مدخال 
أساسيا والقاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصالح تربوي، 
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ألن مختلف نتائج التقارير التشخيصية الوطنية لواقع التعليم األولي 
ببالدنا، خاصة الصادرة عن املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث 
تعميم  في  الذي كان مأموال  الطموح  أبانت عن عدم تحقيق  العلمي 
التعليم األولي ما بين 4 سنين و5 سنين خصوصا بالوسط القروي، 
في صلب  األولي  التعليم  يضع  الجديد  اإلصالحي  املشروع  مما جعل 
اهتماماته، ومن هذه املنطلقات جاء اختيار التعليم األولي والتربية ما 
قبل املدرسية كموضوع إلنجاز تقييم حوله، انطالقا من كون الحديث 
عنه شغل حيزا كبيرا في الخطاب الرسمي منذ صدور امليثاق الوطني 
للتربية والتكوين، ومنذ ذلك الوقت أعلنت مشاريع ومواعيد لتحقيق 

أهداف امليثاق، وعلى رأسها تعميم التعليم األولي وتطويره.

التعليم  وأهمية  محورية  على  متفق  الكل  اليوم  الوزير،  السيد 
اإلختالالت  من  مجموعة  من  القطاع  هذا  معاناة  وباملقابل  األولي، 
البرامج  من  مجموعة  من  يعني،  بالرغم،  العملي  الواقع  يعرفها  التي 
والتصورات التي تعيق تعميمه وتطويره مما يستدعي في اعتقادنا تعبئة 
شاملة يشارك فيها الجميع، كما أننا قد نتفق أن الدولة هي لها من 
املسؤولية املهمة اتجاه هاذ القطاع، وأن املدخل الحقيقي لإلصالح هو 
إيجاد رغبة سياسية صادقة تروم اإلصالح وتوفر اإلمكانيات الالزمة من 

أجل تحقيقه.

السيد الوزير، نعتبر في التقدم واالشتراكية أن هنالك عدة ركائز 
أساسية وجوهرية يجب تحقيقها، من أجل جعل التعليم األولي سياسة 
عمومية واقعية وليس مجرد شعارات ونوايا تصطدم بأول تحدي على 

أرض الواقع.

التعميم من  التعليم األولي، ال شك أن تحقيق هذا  أوال: تعميم 
األهداف الرئيسية بكل املقاييس، ألن مرحلة الطفولة املبكرة هي مرحلة 
أساسية جدا يمكن استثمارها لبناء وتقوية شخصية الطفل، وبالتالي 
مطلب التعميم يعتبر من أهم املطالب على اإلطالق لتمكين طفالت 
وأطفال بالدنا من هذا الحق، الذي يعتبر الخطوة األولى لهم في مسار 
يعني في مسار أكيد طويل إذا أصبنا ونجحنا في تحقيق هذا املطلب أال 

وهو التعميم؛

النقطة الثانية السيد الوزير: تكافؤ الفرص، وهو ما يعني مسؤولية 
املجالية  التفاوتات  ومحو  التكافؤ،  هذا  تحقيق  في  العمومي  الفاعل 
والفوارق اإلجتماعية والطبقية وتحقيق اإلنصاف واملساواة بين العالم 
توفر  التي  الدارجة  بالتربية  النهوض  إلى  إضافة  والحضري،  القروي 
الفرصة كذلك لذوي اإلحتياجات الخاصة، هذا املدخل السيد الوزير، 
كذلك يعتبر من املداخيل األساسية، خاصة في ظل استمرار التفاوتات 

التي يعرفها هذا املجال ما بين املجال الحضري واملجال القروي؛

على  باألساس  الركيزة  هذه  وتقوم  األولي،  التعليم  بنيات  تطوير 
مجموعة من الشروط من قبيل الجودة والحكامة واإلرتقاء والدمج 
واإلدماج وغيرها، وهذه كلها عناصر مرتبطة بمناهج وطرق بيداغوجية 

املشرفة  البشرية  باملوارد  والعناية  مالئمة،  تحتية  وبنية  متطورة 
واملؤطرة ماديا وتأهيال واألجهزة كذلك املكلفة باملتابعة والتقييم وتوفير 
النفقات مع ترشيدها، ألنه ال يوجد أي مشروع يمكن أن نضمن شروط 
والبنيات  واللوجيستيكية  املادية  اإلمكانيات  توفير  يعني  دون  نجاحه 
التحتية الضرورية إلنجاحه، خاصة وأننا كنعرفو بأن هاذ القطاع عندو 
يعني هاذ املجال ديال التعليم األولي عندو خصوصيته، حتى البنيات 
التي ستستقطب هاذ األطفال املفروض أنها تتوفر فيها واحد املجموعة 
من الشروط ، وبالتالي هاذ املدخل يعتبر كذلك من املداخيل األساسية.

السيد الوزير، نقطة أساسية كذلك من الضروري التأكيد عليها هو 
الوضع الذي يعرفه هذا القطاع من تشتت، وبالتالي نؤكد على أهمية 
وضع قطاع التعليم األولي تحت إشراف سلطة واحدة، قطاع واحد اللي 
هو قطاع التربية والتكوين ومن أجل يعني كيما قلت وضع حد للفو�ضى 
التي تسوده، في ظل تعدد املتدخلين، وهو ما يتطلب رؤية واضحة في 
التعاطي مع هذا القطاع، لتيسير تدبيره وترشيد موارده وتيسير مراقبته 
للرفع من مردوديته، وهو ما يجعلنا أكيد نؤكد على ضرورة  وتتبعه 
إرساء قواعد وآليات التتبع واملحاسبة واملراقبة والتقييم، حتى نخرج 
من املبادرات العشوائية واملشتتة بسبب تداخل عدة قطاعات عمومية 

ومجموعة من الشركاء على رأسها املجتمع املدني.

السيد الوزير، ال يمكن إنكار املجهودات الكبيرة التي بذلت لتحسين 
والتكوين  الجودة  ومعايير  املناهج  مستوى  على  األولي  التعليم  جودة 
األسا�ضي واملستمر للمربيات واملربيين، واعتمادها نموذجا بيداغوجيا 
التربية،  الرائدة في مجال علوم  موحدا يأخذ بعين اإلعتبار املكاسب 
إال أن الواقع العملي يؤكد على استمرار الضرورة امللحة يعني لتجويد 
االشتغال أو ال الرفع من وتيرة اإلشتغال على هذا املستوى من أجل 
تكوين وتأهيل العاملين بهذا القطاع، وبما أننا نتكلم عن ضرورة تكوين 
وتأهيل الفاعلين في هذا القطاع، اللي غنعطيوهم وليداتنا وبنّياتنا باش 
يعني يزرعوا فيهم يعني أولى يعني أولى يعني اللمسات اللي غادي يتلمسو 
بها املستقبل ديالهم فمن الضروري بما أننا كنقولو بأن عليهم واجبات، 
من الضروري باملقابل نأكدو على حقوقهم اللي خص إعطاءها اإلعتبار 
كذلك من خالل يعني ضمان اإلستقرار املادي واإلجتماعي لهذه الفئة 

بالنظر ألهمية الرسالة التربوية التي يقومون بها.

إذن السيد الوزير، دون يعني اإلطالة عموما يمكن التأكيد بأننا 
في هذه املحطة ونحن نقيم سياسة من أهم السياسات العمومية، أن 
نؤكد على أن ورش التعليم األولي أننا ما�ضي فقط في البداية يعني هنالك 
مجموعة من التراكمات التي وجب يعني تثمينها وترصيدها مع ضرورة 
الوقوف عند اإلكراهات واإلختالالت، وجعل التقرير هاد يعني التقرير 
اللي قدموا البرملان في إطار مراقبته وتقييمه لهذه السياسة العمومية 
مرجعا أساسيا في يعني، في أفق تجويد والرفع من أداء وجودة ومردودية 

هذا القطاع، وشكرا.



عدد.132–25.ذو القعدة.1442  )05.يوليوز2021( الجريدة الرسمية للبرملان8568ي 

ايس  لايرئيس:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدين الوزيرين، وأطلب من 
والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  السيد وزير 
العلمي إذا كان من املمكن تقديم بعض املالحظات في إطار التعقيب، 

شكرا السيد الوزير.

ايس  لسذ  لأمزا0يلق0يرلايترب ةلاي5طن ةلقايتك5ينلاملنهيل
باسمل ايرسميل ايناطقل ايذلمي،ل قايبحثل ايذاليل قايتذل مل

الحك5مةل:

أشرفل علىل قايسالمل قايصال5ل ايرح مل ايرحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ايس  لرئيسلمجلسلاين5ابلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

ايس  اتلقايساد5لأعضاءلمجم5عةلايذمللامل5ض5عات ة

ممثليلايفرقلقاملجم5عةلاين اب ةلبمجلسلاين5اب،

اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بأسمى عبارات الشكر واإلمتنان 

التربية والتكوين  ملجلسكم املوقر على اإلهتمام الذي يوليه ملنظومة 

والكتابية  الشفوية  األسئلة  مختلف  خالل  من  العلمي  والبحث 

واإلتصال،  والثقافة  التعليم  لجنة  تشهدها  التي  القيمة  والنقاشات 

وكذا من خالل اهتمامكم بصفة خاصة بمجال التعليم األولي والذي 

يجسده تكليف لجنة موضوعاتية لتقييم السياسات العمومية في مجال 

التعليم األولي الذي يعد ورشا وطنيا يحظى بالرعاية امللكية السامية 

التي أضفاها جاللته على اللقاء الوطني حول التعليم األولي الذي نظم 

بتاريخ 18 يوليوز 2018 بالصخيرات.

بالشكر الجزيل ألعضاء  أتقدم  املناسبة كذلك أن  كما أود بهذه 

هذا  إعداد  على  سهر  الذي  اإلداري  وللفريق  املوضوعاتية  اللجنة 

التقرير الذي هم الفترة املمتدة بين سنة 2000 وقبل سنة 2018 والتي 

النظام األسا�ضي  بمثابة  يعد  الذي   05.00 قانون  تزامنت مع صدور 

الهادفة،  الخالصات  لهذه  الوزارة  تثمين  أؤكد  كما  األولي،  للتعليم 

ولهذه التوصيات القيمة التي خلصت إليها أشغالها، كما أنوه باملقاربة 

التشاركية التي طبعت كل مراحل اشتغالها من خالل تنظيم لقاءات 

مع املسؤولين املركزيين والجهويين والزيارات امليدانية التي تم تنظيمها 

ألربع جهات.

وفي هذا اإلطار، يسعدني أن أتناول الكلمة أمام مجلسكم املوقر في 

إطار التفاعل مع هذه املالحظات والخالصات التي جاء بها هذا التقرير، 

وما أعقبه اليوم من مناقشات ومداخالت جادة وبناءة في إطار تدخالت 

السيدات والسادة النواب املحترمون.

ايس  لايرئيس،

حضراتلايس  اتلقايساد5،

يتزامن تقديم هذا التقرير مع فترة حاسمة تجتازها منظومة التربية 
والتكوين والبحث العلمي، وهي فترة نهاية املوسم الدرا�ضي التي، الحمد 
هلل، تتوجت بتنظيم االمتحانات اإلشهادية وما تتطلبه هذه العملية من 
تعبئة للموارد البشرية العاملة بالقطاع. وبهذه املناسبة، أود أن أتوجه 
مكوناتها من  بكل  التربوية  األسرة  كل  إلى  والتقدير  واإلمتنان  بالشكر 
أساتذة، وأطر إدارية وتقنية، وأطر املراقبة والتأطير على كل املجهودات 
اإلستثنائية التي تم بذلها خالل هذا املوسم االستثنائي، وكذا انخراطها 
الجدي والفعال إلنجاح املوسم الدرا�ضي بالرغم من الصعوبات، بالرغم 
من اإلكراهات الناتجة عن هذه الظرفية العصيبة االستثنائية التي 

فرضتها الوضعية الصحية بسبب جائحة كورونا.

كما يصادف إصدار هذا التقرير الشروع الفعلي في تنفيذ مشاريع 
تنزيل مقتضيات القانون اإلطار 51.17، الذي يؤسس لنموذج تربوي 
متجدد سيشكل نقلة نوعية في مسار اإلصالح التربوي بصفة عامة، 
إلى أن صدور تقرير  التعليم األولي بصفة خاصة، باإلضافة  ومجال 
بإعداد  املكلفة  اللجنة  تقرير  صدور  مع  تزامن  املوضوعاتية  اللجنة 
النموذج التنموي الجديد والتي أوصت بإنشاء منظومة متكاملة للنجاح 

التربوي تتضمن خمسة مكونات أهمها:

للطفولة  قوية  على سياسة  مرتكز  أولي ذي جودة  تعليم  -تطوير 
املبكرة تعطى فيها األولوية لتنمية شخصية الطفل، ويتوفر على مكونين 
يحظون بالتثمين والتحفيز ويستفيدون من تكوينات تتوج بشهادات. 
تنزيل  مشاريع  من حافظة   01 رقم  املشروع  أهداف  تسطير  تم  لقد 
أحكام قانون إطار باإلرتكاز على مبادئ الدستور التي نصت على أن 
الدولة، واملؤسسات العمومية، والجماعات الترابية تعمل على تعبئة 
كل الوسائل املتاحة لتيسير أسباب استفادة املواطنات واملواطنين على 
قدم املساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج 
وذي جودة، وأن التعليم األسا�ضي حق للطفل وواجب على األسرة وعلى 
الطفل  اتفاقيات حقوق  في  الواردة  اإللتزامات  إلى  باإلضافة  الدولة، 
الصادرة عن الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة 1989 والتي صادق 
عليها املغرب، وكذا التزامه بتحقيق أهداف خطة التنمية املستدامة 
لعام 2030، وال سيما تلك الواردة بالهدف الرابع والتي تنص على ضمان 
التعليم الجيد واملنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة 
للجميع، وكذا ضمان أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص الحصول 
على نوعية جديدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة املبكرة حتى 
يكونوا جاهزين للتعليم اإلبتدائي بحلول عام 2030. والبد من استحضار 
التوجيهات امللكية السامية املتضمنة في الرسالة املوجهة للمشاركين في 
م في 18 يوليوز 2018، والتي 

ّ
اللقاء الوطني حول التعليم األولي املنظ

زت على أهمية التعليم األولي في إصالح املنظومة التربوية، باعتباره 
ّ
رك

القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصالح بالنظر ملا يخّوله 
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نهم 
ّ
تمك ومعرفيه،  نفسية  وملكات  مهارات  اكتساب  من  لألطفال 

التعليمي، وبالتالي  للدراسة والنجاح في مسارهم  الولوج السلس  من 
التقليص من التكرار والهدر املدر�ضي كما جاء في توجيهات جاللته لتنزيل 
هذا الورش الوطني الهام، وقد تم التأكيد على هذه العناية املولوية 
في الخطاب امللكي السامي ليوم 29 يوليوز 2018 بمناسبة الذكرى 19 
لعيد العرش املجيد، الذي اعتبر فيه جاللته أن التعليم األولي يعد من 
بين التدابير اإلجتماعية املرحلية املستعجلة، التي يجب على الحكومة 
االنكباب على إعدادها واطالعه على نسبة تقّدمها بشكل دوري لدعم 

التمدرس والحد من الهدر املدر�ضي.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

حضراتلايس  اتلقايساد5،

رة استثمارا مهّما في أجيال املستقبل، فكل 
ّ
تعتبر تربية الطفولة املبك

الدراسات واألبحاث في هذا الشأن تؤكد على أهمية هذه املرحلة من 
عمر اإلنسان، بالنظر لتأثيرها اإليجابي على مختلف املراحل الدراسية 
الالحقة، كما أنها مرحلة أساسية لنمو ذكاء الطفل تسمح له باكتساب 
كفايات ومهارات خاصة، كما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص أمام كل األطفال 
بغض النظر عن املستوى اإلجتماعي ألسرهم، وهو ما أكد عليه املجلس 
األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سواء من خالل الدراسات التي 
قام بها أو من خالل الرأي اإلستشاري الذي أصدره سنة 2017، والذي 
تضمن توصيات تندرج في إطار منظور إصالحي شامل يضمن ولوج كافة 
األطفال املتراوحة أعمارهم بين 4 سنوات إلى حدود استيفاء السنة 
5 من العمر، دون أي تمييز إلى تعليم أولي عصري وذي جودة وجذاب 

وذلك في أفق 10 سنوات املقبلة.

وعلى هذا األساس، فإن البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم 
ل قفزة نوعية 

ّ
األولي الذي انطلق العمل به في 18 يوليوز2018، يشك

األولي،  التعليم  بوضعية  اإلرتقاء  تحقيق  مسار  في  حقيقيا  وإقالعا 
مع األخذ بعين اإلعتبار كل تشخيصات التقارير ذات الصلة بما فيها 
التوصيات التي خلص إليها تقريرعمل اللجنة املوضوعاتية، وهو نفس 
التوجه الذي كرسته مقتضيات القانون اإلطار 51.17 الذي صادق 
عليه مجلسكم املوقر، حيث بوأ التعليم األولي مكانة متميزة في منظومة 
التربية والتكوين والبحث العلمي، لكونه أضحى طورا من سلك التعليم 
اإلبتدائي كما أصبح تعليما إلزاميا بالنسبة للدولة واألسر، ومفتوحا 
في وجه جميع األطفال البالغين 4 و5 سنوات، على أن يتم فتحه في 
وجه األطفال البالغين 3 سنوات بعد تعميمه، كما ألزم الدولة بالعمل 
على تعميمه في أجل ال يتعدى 6 سنوات، مع الحسم في تسمية هذا 
الطور من التعليم حيث تبنى مصطلح التعليم األولي بدل التربية ما قبل 

املدرسية وربطه بالتعليم اإلبتدائي.

وبناء على هذا التوجه، خصصت وزارة التربية الوطنية والتكوين 
املنهي والبحث العلمي لهذا املجال مشروع رقم 01 من ضمن حافظة 

ويتعلق  اإلطار،  القانون  أحكام  مقتضيات  بتنزيل  الخاصة  املشاريع 
األمر بمشروع االرتقاء بالتعليم األولي وتسريع وتيرة تعميمه، والذي يعد 
امتداد للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي يصبو إلى تحقيق 

ثالث أهداف إستراتيجية وهي:

أوال: تعميم تعليم أولي منصف ودامج؛

ثانيا: اإلرتقاء بجودة التعليم األولي؛

ثالثا: تحسين حكامة تدبير مجال التعليم األولي وضمان إستدامة 
التمويل.

وهنا ينبغي اإلشارة إلى أن السيد رئيس الحكومة يولي لهذا الورش 
أهمية خاصة من خالل تتبعه ملدى تحقيق األهداف املسطرة في هذا 
البرنامج، حيث عبر مرات عديدة من خالل مداخالته في هذا املجلس 
عن ارتياحه للنتائج املحققة من طرف الوزارة، والنسب التي تم بلوغها 
خالل املوسمين الدراسيين السابقين بحيث تجاوزت ما كان متوقعا 

ومخططا له.

فبخصوص توسيع العرض التربوي بالتعليم األولي، عرفت نسبة 
في  املسطرة  األهداف  تجاوز  ارتفاعا  الوطني  الصعيد  على  التمدرس 
البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي، والذي توقع تسجيل 
نسبة 57,50 خالل املوسم الدرا�ضي 2019-2020، حيث تم تحقيق 

نسبة 72,5 % بفارق بلغ 23 نقطة مقارنة بنسبة االنطالقة.

على املستوى الجهوي، فإن األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 
قد سجلت وبدون استثناء تطورا ملموسا في نسب التمدرس بهذا النوع 
من التعليم، تم أيضا تسجيل تطور مهم في نسبة التمدرس بالتعليم 
األولي بالوسط القروي لتصل إلى 62,4 % خالل املوسم الدرا�ضي 2019-

2020 مقابل 33,1 % خالل املوسم الدرا�ضي 2017-2018 بزيادة 29,3 
نقطة. قبل قليل تكلمت السيدة النائبة املحترمة على نسب 39 %، 
61 %، أظن أنها كانت تريد أن تتكلم عن نسبة عدد األقسام باملجال 
الحضري واملجال القروي وال نسب التمدرس بين هاد املجالين، ونفس 
املنحى عرفته نسبة تمدرس الفتيات حيث انتقلت هذه النسبة من 

41,6 % إلى 68.9 % بزيادة بلغت 27,3 نقطة.

وباملوازاة مع هذا التطور الكمي، تم تسجيل تطور نوعي حيث تم 
إحداث تغيير في بنية التعليم األولي بتوسيع قاعدة التعليم العمومي 
وتقليص قاعدة التعليم التقليدي الغير املهيكل؛ توسيع قاعدة التعليم 
األولي العمومي بحصة بلغت 23 % بزيادة 10 نقط باملقارنة بالحصة 
املسجلة خالل سنة انطالقة البرنامج الوطني؛ تسجيل انخفاض حصة 
التعليم األولي التقليدي الغير املهيكل للسنة الثانية على التوالي، فقد 
تراجعت هذه النسبة من 63 % سنة اإلنطالق إلى 50 % خالل املوسم 

الدرا�ضي 2019-2020 أي بفارق 13 نقطة.

الوطني  البرنامج  تضمن  دامج،  أولي  تعليم  تحقيق  يخص  وفيما 
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2019، تدابير تهم  للتربية الدامجة، الذي انطلق العمل به في يونيو 
أقسام  في  خاصة  وضعيات  في  أو  إعاقة  وضعية  في  األطفال  إدماج 
التعليم  ببنيات  دامجة  أقسام  إحداث  خالل  من  األولي،  التعليم 
األولي باملؤسسات العمومية تتوفر على املواصفات التقنية، من حيث 
في  األطفال  باستقبال  تسمح  التي  املالئمة  والتجهيزات  الولوجيات 
وضعية إعاقة، وتجدر اإلشارة إلى أنه في إطار الشراكة مع مؤسسة اللة 
أسماء للصم تم إحداث وتجهيز حجرات بمدن طنجة وفاس ومراكش 

كمرحلة أولى في أفق تعميم التجربة على باقي مدن اململكة.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

حضراتلايس  اتلقايساد5،

مرجعي  إطار  وضع  على   51.17 اإلطار  القانون  مقتضيات  نصت 

للجودة يعتمد كأساس إلعداد دالئل مرجعية ملعايير الجودة حسب 

كل مكون من مكونات املنظومة ومستوياتها، وعلى هذا األساس ومن 

أجل الحرص على ضمان عناصر جودة التعليم األولي، أكدت الوزارة 

على األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إيالء هذا املوضوع العناية 

القصوى، سواء من حيث البناءات والتجهيزات واعتماد اإلطار املنهجي 
الجديد وتوفير املربيات واملربيين املتوفرين على الكفايات الالزمة لكون 

العنصر البشري يعد قطب الرحى في أي عملية تربوية ويتعاظم دوره 

أكثر في مجال تربية الطفولة املبكرة.

هذا  في  الفاعلين  كل  وبمساهمة  الوزارة  حرصت  الغاية،  ولهذه 

املجال على ضمان توفير املوارد البشرية الكافية واملتوفرة على الشروط 

القانونية، حيث تم تعبئة ما يقارب 46.519 مربية ومربي خالل املوسم 

الدرا�ضي  املوسم  36.900 مربية خالل  مقابل   2020-2019 الدرا�ضي 

2018-2017، ولم يقتصر األمر على توفير املربيات واملربيين فقط، بل 

إن الوزارة قامت بتنظيم دورات تكوينية لفائدة كل املربيات واملربيين 

التكوين على  تركز هذا  أنواعه، وقد  بكل  األولي  التعليم  في  العاملين 

في  أخرى  تكوينات  إلى  باإلضافة  الجديد،  املنهجي  اإلطار  مستجدات 

املجاالت املرتبطة بالتعليم األولي وقد بلغ عدد املستفيدين من هاد 

التكوينات أكثر من 17.000 مستفيدة ومستفيد خالل املوسم الدرا�ضي 

.2019-2020

كما يجدر اإلشارة إلى أن اإلطار املنهجي الجديد للتعليم األولي يحدد 

الكفايات التي يتعين على كل طفل اكتسابها بارتكازه على دالئل مرجعية 

املنهجي  اإلطار  هذا  تملك  على  واملربيين  املربيات  تساعد  بيداغوجية 

وتطبيق توجهاته.

غادي  اسمحتي  إيال  الرئيس  السيد  تسهر..  السياق،  نفس  وفي 
نستعمل الوقت ديال السادة الوزراء اآلخرين، الحصة د الحكومة فيها 

60 دقيقة.. ال غير باش نتافقوا الحكومة عندها 60 دقيقة.

ايس  لايرئيس:

السيد الوزير، إيال اسمحتي لي احنا اتفقنا على مستوى االجتماعات 
األسبوعية مع السيدة والسادة الرؤساء 15 دقيقة..

ايس  لسذ  لأمزا0يلق0يرلايترب ةلاي5طن ةلقايتك5ينلاملنهيل
باسمل ايرسميل ايناطقل ايذلمي،ل قايبحثل ايذاليل قايتذل مل

الحك5مةل:

ال احنايا كاين أربعة ديال الوزراء متدخلين دابا حاضرين جوج، 
املفروض ناخذو نصف ساعة للواحد، زعما كنقول احنا هادي أكثر من 

ساعتين السيد الرئيس..

ايس  لايرئيس:

تفضل السيد الوزير، تفضل.

ايس  لسذ  لأمزا0يلق0يرلايترب ةلاي5طن ةلقايتك5ينلاملنهيل
باسمل ايرسميل ايناطقل ايذلمي،ل قايبحثل ايذاليل قايتذل مل

الحك5مةل:

شكرا السيد الرئيس على سعة صدرك، ال ما بقى والو ما بقى والو..

وفي نفس السياق، تسهر مصالح الوزارة وبدعم من الشركاء التقنيين 
على إرساء منظومة للتكوين األسا�ضي واملستمر لتمكين املربيات واملربيين 
من التوفر على الكفايات املطلوبة واملحددة في الدليل املرجعي لوظائف 
وكفايات مربيات ومربيي التعليم األولي، سيتم الحقا إصداره بمرسوم 
أخذا بعين اإلعتبار التعديالت والتوصيات املقترحة من طرف املجلس 

األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

فإن  األولي،  التعليم  موارد  مراكز  تلعبه  الذي  الهام  للدور  ونظرا 
مصالح الوزارة تعمل على إعادة تنظيمها بشكل يسمح لها بالقيام بمهام 
واختصاصات أوسع، وذلك عن طريق اإلرتقاء بها إداريا إلى مستوى قسم 
باألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وإلى مستوى مصلحة باملديريات 
بالتعليم األولي، وتقوم  اإلقليمية تشرف حصريا على مجال اإلرتقاء 
بمهام تقوية قدرات املوارد البشرية العاملة بمجال التعليم األولي، من 
حيث دعم قدراتها املهنية ومواكبتها للمستجدات البيداغوجية وطرق 
التنشيط وغيرها، كما تختص بتدبير وتأطير مجال التعليم األولي في كل 
جوانبه جهويا وإقليميا، ومن املداخالت األساسية التي تعمل الوزارة 
على توفيرها من أجل الرفع من جودة التعليم األولي، هيأت مصالح 
الوزارة دليال يتضمن مواصفات تقنية التي يستلزم احترامها عند بناء 
أو تأهيل حجرات التعليم األولي لتوفير فضاء محفز لتطوير القدرات 

املهنية للطفل.

وبغاية تقييم عناصر جودة التعليم األولي، تعمل كذلك مصالح 
الوزارة واألكاديميات على وضع منظومة للتقييم تشمل شبكات معايير 
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التقييم ونظام معلوماتي يسمح بتوفير اآلليات العملية لتقييم جودة 
التعليم األولي. ومما ال يخفى عليكم فإن الرفع من جودة التعليم األولي 
يستلزم تأهيل التعليم األولي التقليدي وغير املهيكل وجعله يواكب نظيره 
العمومي والخصو�ضي بالنظر ملا تشكله حصته من أهمية وإمكانات 
تستجيب  جعلها  البنيات  هذه  تأهيل  ويقت�ضي  مستمر،  تقلص  في 
للمواصفات البيداغوجية والتقنية املعتمدة من طرف قطاع التربية 

الوطنية.

حضراتلايس  اتلقايساد5،

إن نجاح هذا الورش الوطني هو نجاح لكل الفاعلين املتدخلين في 
هذا املجال، إال أن ضمان استدامة واستمرارية تدبير أقسام التعليم 
األولي وال سيما تلك املدمجة في املؤسسات العمومية، تقت�ضي وضع 
نموذج تدبيري يضمن استمرارية التمويل والتسيير. وفي إطار إعطاء 
دينامية جديدة للتعليم األولي تماشيا مع التوجيهات امللكية السامية، 
تم مواكبة الجهود املبذولة من أجل توسيع العرض بالتعليم األولي، 
فإن وزارة التربية الوطنية اعتمدت على مقاربة تشاركية لتدبير مجال 
الشركاء  أكبر عدد ممكن من  وإشراك  بتعبئة  وذلك  األولي،  التعليم 

املؤسساتيين والفاعلين اإلقتصاديين وجمعيات املجتمع املدني.

وعلى هذا األساس، تم تكليف جمعيات املجتمع املدني بتسيير أقسام 
التعليم األولي املدمجة في املؤسسة التعليمية العمومية في إطار شراكة 
بناءة بينها وبين األكاديميات تحدد إلتزامات كل طرف، وبمقت�ضى هذه 
اإلتفاقيات تلتزم الجمعيات بتوفير املربيات واملربيين وكذا تسيير هذه 
األقسام، ومن جهتها تلتزم األكاديمية بتوفير املوارد املالية الخاصة بتأدية 
أجور املربيات ونفقات تسيير األقسام، وكذا تتبع وتأطير ومراقبة مدى 
تطبيق الجمعيات املتعاقد معها إللتزاماتها، ولتأطير هذه اإلتفاقيات 
العملية  ينظم ويؤطر  دليال مسطريا،  بمقرر وزاري  الوزارة  اعتمدت 
الخاصة بإبرام اتفاقية الشراكة بين األكاديميات الجهوية والشركاء، 
كما يتضمن هذا الدليل املسطري إلتزامات الجمعيات بتشغيل املربيات 
واملربيين وفق املقتضيات املنصوص عليها في مدونة الشغل، كاحترام 
للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  بهم  والتصريح  لألجر  األدنى  الحد 

اإلجتماعي وغيرها من الحقوق املقررة لفائدة األجراء.

وفي ما يخص مساهمة الشركاء املؤسساتيين، يجب التذكير باملجهود 
الترابية  الجماعات  ومجالس  الداخلية،  وزارة  به  تقوم  الذي  الكبير 
وانخراطها في هذا الورش من خالل مساهمتها في بناء وتأهيل حجرات 
باملؤسسات  األولي  التعليم  تدبير أقسام  في  األولي واملساهمة  التعليم 
العمومية وغيرها من املساهمات التي ال يسمح الوقت بعرضها، وبصفة 
خاصة نشيد باملجهودات املبذولة من طرف املبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية والتي تهدف إلى بناء 10.000 وحدة للتعليم األولي وتأهيل 5000 
تغطية  مع  الخصاص،  وذات  الهشة  القروية  باملناطق  أخرى  وحدة 

نفقات التسيير كل بنية محدثة ملدة سنتين على مدى مدى 5 سنوات.

وأيضا القطاعات الحكومية األخرى املتمثلة في الشؤون اإلسالمية 
والشباب والرياضة والتضامن واألسرة عبر مؤسسات التعاون الوطني، 
أولي  تعليم  توفير  من  لألطفال  روضا   740 خالل  من  تمكنت  والتي 
ل23.538 طفل من 3 إلى 5 سنوات وفيهم 11600 طفلة برسم موسم 

.21-20

وبخصوص تمويل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األولي، 
فإن التقديرات األولية للكلفة املالية لتحقيق أهداف هذا البرنامج قد 
تم حصرها في حوالي 30 مليار درهم، 3 ديال املاليير درهم سنويا 10 
سنوات منذ انطالق البرنامج الوطني سنة 2018، هاذ امليزانية الذي 
البد من تعبئتها من طرف جميع املتدخلين في هذا الورش الوطني، من 
فاعلين عموميين ميزانية الدولة، وقطاع خاص، وكذا جمعيات املجتمع 

املدني والجماعات الترابية وغيرها.

مجهودات  بذلت  الحكومة  أن  الصدد،  هذا  في  اإلشارة  وتجدر 
استثنائية مالية ابتداء سنة 2019، بحيث إرتفعت اإلعتمادات املالية 
املخصصة ملجال التعليم األولي من املليار و350 مليون درهم برسم 
سنة 2019 إلى مليار و547 مليون درهم سنة 2021، أي بزيادة 15%، 
وبالنسبة للتأطير القانوني لهذا املجال وفي إطار تنفيذ املخطط الوزاري 
التشريعي والتنظيمي لتنزيل مقتضيات قانون إطار، تمت إحالة مشروع 
قانون التعليم املدر�ضي على األمانة العامة للحكومة قصد عرضه على 
مجلس الحكومة، وتم من خالله دمج 3 قوانين: قانون 04.00 املتعلق 
بإلزامية التعليم، والقانون رقم 05.00 بمثابة نظام أسا�ضي للتعليم 
األولي، والقانون رقم 06.00 بمثابة النظام األسا�ضي للتعليم املدر�ضي 
الخصو�ضي، كما يتم حاليا إعداد مشاريع النصوص التطبيقية لهذا 

القانون.

وفي الختام، من الضروري اإلشارة إلى أن هذا الورش الوطني تواجهه 
تحديات ورهانات كبيرة ألجل إرساء تعليم أولي منصف وذي جودة، ومما 
الشك فيه أن التوصيات الواردة في تقرير املجموعة املوضوعاتية، والتي 
تتقاطع بشكل كبير مع البرنامج الوطني للتعميم وتطوير التعليم األولي، 
ل إطارا مكّمال من أجل تحسين وتجويد هذه السياسة املوجهة 

ّ
ستشك

للطفولة الصغرى، كما أننا مؤمنون بقدرتنا على تحقيق رهان تعميم 
في ظل  لذلك  املحددة  اآلجال  قبل  بجودته،  واإلرتقاء  األولي  التعليم 
استمرار ومواصلة انخراط مختلف الفاعلين والشركاء من القطاعات 
مما  املدني،  املجتمع  وجمعيات  الخاص  والقطاع  املعنية  الحكومية 
من شأنه إنجاح هذا الورش الوطني الكبير، خدمة لوطننا الحبيب 
ولطفولتنا املبكرة تحت القيادة الرشيدة ملوالنا صاحب الجاللة محمد 

السادس نصره هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ايس  لايرئيس:

والشباب  الثقافة  وزير  للسيد  اآلن  الكلمة  الوزير،  السيد  شكرا 
والرياضة، بدون شك سيتم إدماج القطاعات الثالث في وقت مناسب، 

شكرا لكم السيد الوزير.
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ايس  لعثمانلايفردقسلق0يرلايثوافةلقايشبابلقايرياضة:

بسملهللالايرحمنلايرح م.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

في البداية بغيت نّوه بهاذ التقرير وهاذ العمل اللي قامت به مجموعة 
العمل ولثالثة أسباب:

السبب األول: هو أن كاين واحد الظاهرة هاذي واحد 20 عام في 
املغرب كنالحظو بأن الرأسمال البشري ديال املغرب غادي وكيرتفع، 
واألساس ديال هاذ االرتفاع جاي من النساء والتمدرس ديال النساء، 
وفي نفس الوقت كنلقاو في املعدل ديال البكالوريا كنلقاو النساء عندهم 
الرجال، وفي نفس  أكثر من  ديالهم  املتوسط  في  أكثر  النقط  5 ديال 
الوقت كنلقاو بأن النسبة ديال الولوج ديال النساء لسوق الشغل غادة 
 %21 حسب 

ّ
ينا دبا في 22 وال

ّ
وكتنخفض، كتنخفض كانت في %30 ول

HCP، إذن هذا شبه انتحار اقتصادي ما يمكنش نبقاو فهاذ املسار هذا، 
والولوج ديال النساء لسوق الشغل هو مسألة أساسية، أنا كنتحدى أي 
رجل أنه ينقطع عن املسار املنهي ديالو 3 سنين وال 4 سنين ويرجع ويلقى 

بالصتو، مستحيل، وهاد ال�ضي اللي واقع للنساء اليوم املغربيات؛

 préscolaire النقطة الثانية، تكلمنا على البرنامج ديال التعميم ديال
التعليم األولي، برنامج فيه 10 سنين 30 مليار ديال الدرهم من الباب 
ديال النجاعة ديال هاد 30 مليار ديال الدرهم خاصنا نوجدو ونهيأو 
األطفال ديالنا باش يدخلوا لهاد التعليم األولى، وهاد التهيئة راه خصها 

تكون في دور الحضانة؛

النقطة الثالثة، كتعلق بالخصوصيات ديال دور الحضانة وهادي 
1000 يوم األولى اللي كيعيشها الطفل، كتعرفوا األهمية البالغة ديال 
هاد األلف يوم االولى، وكنظن أن كاين واحد املعطى اللي هو أسا�ضي 
اللي هو ديال العدالة اإلجتماعية، الطفل اللي العائلة ديالتو كتقدر توفر 
 stimulationليه الزمن ديال اللعب واألدوات واأللعاب وكتقدر تقوم ب
التنشيط النف�ضي، راه هو طفل اللي كيم�ضي في املسار ديالو لحياة عاطي 
واحد 200 متر للطفل اللي ما عندوش هاد اإلمكانيات، الطفل اللي 
كيبقى نهار كامل أمامه التلفزة وال كاين للي كيعطيه الدوا باش ينعس، 
وال �ضي مصائب بحال هادي، راه التفاوتات اإلجتماعية راه هنا كتبدا، 
 les inegalités cognitivesواملشكل أن من هاد كاين تفاوتات إدراكية
اللي كتبع اإلنسان طول مدى الحياة ديالو، التباين املعرفي، وهنا خصنا 
نستحضروا واحد املسألة، راه في بحال الرياضة ديال الرمي بالقوس 
tir à l›arc الواحد مللي كيبدل التوجه ديالو غير بدرجة وحدة كتبان 
ليه �ضي حاجة قليلة، ولكن النتيجة راه كتبان لك 2 مترو دالنتيجة 
اللي كيتحول، وهاد ال�ضي دور الحضانة راه بحال هاد هاد املثال اللي 
اعطيتكم، إذن أحسن أو أنجع درهم يمكن للدولة تنفق على املواطن 

املغربي هو هداك الدرهم اللي كتنفقوا في هاديك 1000 اليوم األولى، 
هاد ال�ضي عالش هاد التقرير كيبان ليا مهم جدا؛ ونجيو للتاريخ ديال 

هاد القطاع كانوا 2 د يال املراحل:

املرحلة األولى، بدات في 1941 وتعطات الصالحية لقطاع الشباب 
والرياضة، لكاع التعليم األولي من صفر إلى ست سنين؛

واملرحلة الثانية، بدأت في 1991 بما أن صدور القانون 15.86 بمثابة 
النظام األسا�ضي للتعليم الخاص الذي أسند صالحية الترخيص لفتح 
رياض األطفال إلى السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية، بدل 
قطاع الشباب والرياضة اللي هو بقى كيسير دور الحضانة قبل 4 سنين، 
وكنظن أن هاد التقرير ديال هاد مجموعة العمل كيدخلنا فهاد املرحلة 
الثالثة اللي خاص هاد التدبير ديال التعليم األولي يكون موحد وتكون 
رؤية إستراتيجية موحدة، بما أن قطاع الشباب والرياضة كيسهر على 
مجال الطفولة الصغرى من خالل شبكة هامة من املؤسسات ديال 
رياض األطفال التابعة له واللي كتوزع في كاع التراب الوطني، من السن 
ديال 3 شهور حتى ل 4 سنين، وهنا كيعتمد هاد القطاع على واحد 
العدد ديال األنشطة املتنوعة منها أنشطة قارة، أنشطة إشعاعية، 

إضافة إلى األقسام املندمجة ومدرسة اآلباء.

بالنسبة لألنشطة القارة كاينة 12.000 أكثر من 12.000 طفل اللي 
كيستفد منها، ومنها تقريبا 4000 طفل اللي هما في املجال القروي؛

بالنسبة لألنشطة اإلشعاعية في املوسم ديال 2019-2020، كانت 
شملت 34.000 طفل ومنهم تقريبا %30 في املجال القروي؛

داخل  األقسام  هذه  إحداث  تم  املنذمجة  لألقسام  وبالنسبة 
ذوي  األطفال  الستقبال  لقطاع  التابعة  األطفال  رياض  املؤسسات 
اإلحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقات خفيفة أو متوسطة، 
 18 املوسم  هاد  في  التجربة  هاد  دهنية، وشملت  أو  حسية، حركية 
مديرية إقليمية، فيها 25 مؤسسة واستافد منها 45 طفل الربع ديالهم 

كاينين في العالم القروي؛

والطاقم  األسرة  بين  للتواصل  جسرا  فتشكل  اآلباء  مدرسة  أما 
التربوي تعتبر إحدى الدعائم األساسية املساعدة على إدماج الطفل 
بفضاء الروض، حيث إنها عبارة عن مجلس تشاوري تعاوني يهدف إلى 
تحقيق التعاون والتكامل بين املؤسسة وأولياء األمور، وانسجاما مع 
التعليمات امللكية اللي كتحثنا على املواكبة والتشجيع ديال املبادرة 
ديال القطاع الخاص في هاد املجال ديال الطفولة، كيعمل القطاع 
على مواكبة األشخاص الذاتيين واملعنويين الراغبين في اإلستثمار في 
هذا املجال، كان العقد برنامج اللي تدار ديال في النطاق ديال cve ومع 
الجميعة املغربية لدور الحضانة الخاصة، وكانت أيضا الرقمنة ديال 
الخاصة،  األطفال  لهاد روض  الترخيص  ديال  اإلدارية  املسطرة  هاد 
وهاد الرقمنة راه صافي انتهينا منها غادي تكون la phase de these ان 

شاء هللا في الشهر املقبل.
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فيما يتعلق باإلجابة عن بعض املعطيات الواردة في التوصيات التي 
تضمنها تقرير املجموعة املوضوعاتية، يشرفني أن أوافيكم باملعطيات 

التالية:

الوزارة تعمل حاليا معية شركاء ماليين وتقنيين دوليين على   1-
إعداد دراسة جدوى من أجل مشروع ديال PPP شراكة ما بين القطاع 
الخاص والقطاع العام ،ل PPP لخلق ما يقارب 20.000 مقعد في مجال 
الحضانة، وهنا يمكن يكون هذا أول مشروع دPPP اللي غيكون في 
القطاع اإلجتماعي، وكاين benchmark في البرازيل مثال راه داروا هاد 
الخاص  القطاع  فيه  ينخرط  يمكن  أن هذا قطاع  املسألة، وكنظنو 
باش نوفرو هاد املقاعد اإلضافية للي غتجي، إضافة للميزانية وبرمجة 
امليزانية للي كاينة في الوزارة، وهنا غيخصنا إلى بغينا 20.000 مقعد 
خص واحد 5.000 ديال املساعدين اللي غادي يتكونوا في هاد القطاع؛

ثاني نقطة بخصوص حكامة قطاع التعليم األولي وتحقيق اإللتقائية 
الضرورية بين مختلف الفاعلين في هذا املجال بما يحقق وحدة املناهج 
الوزارة  فإن  املتدخلين،  مختلف  بين  املبذولة  املجهودات  وتكامل 
تنخرط في التوصية املتعلقة بضرورة توحيد إطار اإلشراف القانوني 

والبيداغوجي على مجال التعليم األولي، بما يحقق األهداف والغايات 
املتوخاة على رأسها املصلحة الفضلى للطفولة املغربية. وفي هذا اإلطار، 
ستسعى وزارة الثقافة والشباب والرياضة من خالل عضويتها باللجنة 
والبحث  والتكوين  التربية  منظومة  وإصالح  ومواكبة  لتتبع  الوطنية 

العلمي على اقتراح طرحه للنقاش والتداول إن شاء هللا؛

ذات  املالحظات  بمختلف  وعالقة  أخرى  جهة  من  نقطة  -ثالث 
الطبيعة األفقية املرتبطة بظروف تقديم خدمات التعليم األولي من 
التحتية  بالبنيات  واملتصلة  املجال  هذا  في  املتدخلين  طرف مختلف 
الوزارة سوف  فإن  واملربيين،  املربيات  وتكوين  البيداغوجية  والعدة 
تعمل على السعي إلى تنفيذ توصيات املجموعة املوضوعاتية، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ايس  لايرئيس:

شكرا السيد الوزير، شكرا السيد وزير التربية الوطنية والتكوين 
الثقافة  الوزير  للسيد  شكرا  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي 
والشباب والرياضة، شكرا للسيدات والسادة النواب،لرفذتلالجلسة.
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محضرلالجلسةلالخامسةلبذ لايثالثمائة

ايتاريخ: الثالثاء 10 ذي القعدة 1442ه )21 يونيو 2021م(.

مجلس  لرئيس  الخامس  النائب  والزين  محمد  السيد  ايرئاسة: 
النواب.

ايت5ق ت: ثالث ساعات ابتداء من الساعة الثالثة مساءا والدقيقة 
الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعمال:  ج قلل
الحكومية التالية:

-الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي؛

-التضامن والتنمية اإلجتماعية واملساواة واألسرة؛

-العدل؛

-الشغل واإلدماج املنهي.

ايس  لمحم لقايزينلرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قايسالمل قايصال5ل ايرح مل ايرحمنل هللال بسمل
املرسلين،

افتتحت الجلسة،

ايس  لاي05ير،

املحترملايس  اتلقايساد5لاين5ابلاألفاضل،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي ويتضمن جدول األعمال اليوم 28 سؤاال شفهيا موزعة على 
والرقمي،  األخضر  واإلقتصاد  والتجارة  الصناعة  التالية:  القطاعات 
التضامن والتنمية اإلجتماعية واملساواة واألسرة، العدل وأخيرا الشغل 
واإلدماج املنهي؛ ووفق املادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر 
فليتفضل  الرئاسة،  على  الواردة  املراسالت  إلى  سمحتم  إذا  نستمع 

السيد أمين املجلس لتالوتها مشكورا.

اينائبلايس  لايسايكلب5ي5نلأمينلاملجلس:

شكرالايس  لايرئيس،

توصل مكتب املجلس من مجلس املستشارين بمشروع قانون رقم 
57.19 يتعلق بنظام األمالك العقارية للجماعات الترابية بعد املوافقة 

عليه؛

توصلت رئاسة مجلس النواب ب 33 سؤاال شفويا، 120 سؤاال 
كتابيا، 69 جوابا عن أسئلة كتابية وتم سحب سؤال شفوي واحد، 

شكرا السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرالايس  لاألمين،

ايس  اتلقايساد5،

أود اإلشارة فيما يخص الطلبات املقدمة من لدن السيدات والسادة 
النواب بناء على املادة 152 من النظام الداخلي ملجلس النواب، فقد 

برمج الطلبان التاليان:

مآل برنامج التخييم للجميع لهذه السنة من لدن الفريق اإلستقاللي 
للوحدة والتعادلية؛

إحتالل امللك العمومي في الشواطئ وظاهرة اإلبتزاز املالي من طرف 
حراس السيارات من لدن الفريق اإلشتراكي.

سيعقد  املجلس  أن  املحترمين  النواب  والسادة  السيدات  وأخبر 
جلستين تشريعيتين األولى ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع 
القوانين الجاهزة، والثانية ستخصص للدراسة والتصويت على مقترح 
قانون وذلك بدءا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال من يوم غد 

الثالثاء.

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاألفاضل،

أن  يسرنا  العادية  الدورة  البكالوريا  نتائج  عن  اإلعالن  بمناسبة 
نتقدم لكل التلميذات والتالميذ في امتحانات البكالوريا بأسمى عبارات 
التهنئة بمناسبة نجاحهم، كما نتمنى كامل التوفيق للبقية في الدورة 
السنة  هذه  النجاح  في  جهودهم  تسعفهم  لم  والذين  اإلستدراكية 
نقول كل التوفيق والنجاح مستقبال، وكل الشكر لألطقم التربوية على 
مجهوداتهم الجبارة طوال هذا املوسم الدرا�ضي في ظل ظروف الجائحة 
دون نسيان طبعا التضحيات الجسام لآلباء واألمهات في توفير الظروف 

املثلى لفلذات أكبادهم من أجل تحقيق النجاح والسداد.

ولإلخبار السيدات والسادة النواب، فقد توصلت الرئاسة برسالة 
من السيد وزير الدولة املكلف بحقوق اإلنسان والعالقات مع البرملان 
األسئلة  بتقديم  املنهي  الشغل واإلدماج  وزير  السيد  بطلب  فيها  يخبر 
املوجهة إليه في بداية الجلسة. واآلن نشرع إذا سمحتم في بسط األسئلة 
الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا، ونستهلها بقطاع الشغل واإلدماج 
املنهي، نرحب بالسيد الوزير بيننا، وهوالسؤال طبعا 24 عن منظومة 
الحماية اإلجتماعية باملغرب للسيدات والسادة النواب املحترمين من 
مشكورا،  السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  والتنمية،  العدالة  فريق 

تفضل السيد النائب.

اينائبلايس  لعمرلاحمين:

شكرالايس  لايرئيس،

السيد الوزير املحترم، تعاني منظومة الحماية اإلجتماعية ببالدنا 



8575 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.132–25.ذو القعدة.1442  )05.يوليوز2021( 

مؤسسة  لدى  املالية  التوازنات  مشكل  ذلك  من  إختالالت  عدة  من 
الخدمات  جودة  مشكل  اإلستدامة،  مشكل  اإلجتماعي؛  الضمان 
املقدمة للمستفيدين؛ ضعف الولوج إلى العالج في فترة ما بعد الوالدة 
في العالم القروي؛ عدم مقدرة األطفال في وضعية إعاقة في الولوج إلى 
العالجات الضرورية. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن هذه اإلختالالت 

ورؤية الحكومة ملعالجتها؟ وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، لكم الكلمة السيد الوزير تفضلوا.

ايس  لمحم لأمكرا0،لق0يرلايشغللقاإلدماجلاملنهي:

شكرالايس  لايرئيس،

شكرا السيد النائب على إثارة هذا املوضوع، البد في البداية أن 
نذكر إلى أن موضوع الحماية اإلجتماعية في بالدنا كان دائما في صدارة 
اإلهتمام بحيث أن منذ سنة 2005 و بدخول حيز تنفيذ القانون 65.00 
والحقيقي،  املنطلق األسا�ضي  كان  الصحية  التغطية  بمدونة  املتعلق 
ثم بعد ذلك في سنة 2012 حيث تمت أجرأة تعميم نظام املساعدة 
الطبية، ثم في سنة 2016 حيث دخل نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي 
عن املرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ بمقت�ضى القانون 116.12، ثم 
أخيرا تم توسيع التغطية اإلجتماعية لتشمل العامالت والعمال املنزليين 
بمقت�ضى القانون 19.12. بعد ذلك انتقلنا إلى فئة أخرى كبيرة املتعلقة 
تعميم  ديال  الكبير  اإلستراتيجي  املشروع  األخير  في  وأتى  باملستقلين 
الحماية اإلجتماعية في بالدنا منذ التعليمات امللكية الواردة في خطاب 
العرش للسنة املاضية باإلضافة إلى القانون اإلطار الذي تمت املصادقة 
عليه في البرملان ليفتح هذا الورش اإلستراتيجي بكيفية وبمنظور مغاير. 
على كل حال بعض اإلختالالت التي تحدثت عنها املتعلقة أوال بتوازن 
باستثناء  بالنسبة  األقل  على  اإلجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
بعض التوازنات التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يتعلق بنظام التقاعد 
ولكن األنظمة األخرى إلى حدود اللحظة ما فيهاش اإلشكاالت املتعلقة 
هذا  على  مقبلون  اليوم  أننا  إلى  طبعا  باإلضافة  املالية،  بالتوازنات 
التعميم الكبير الذي صحيح يمكن أنه بعد إرساء األنظمة أن تتم دراسة 
هذه التوازنات بكيفية متدرجة من جهة أخرى، أما الجانب املتعلق 
بالجانب ديال تعميم يعني املنظومة الصحية وغيرها على كل حال أنا 
كنظن أن هذا كيخصو نقاش دقيق يمكن ما�ضي في جوج دقايق اللي 

عندنا في هذه الجلسة، وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب املحترم تفضلوا.

اينائبلايس  لعب لالجل للمسكين:

شكرالايس  لايرئيسلاملحترم،

شكرالايس  لاي05يرلاملحترم،

كما تفضلتم السيد الوزير، فعال أن بالدنا راكمت واحد املسار طويل 
وتّوج مع حكومة  اإلجتماعي،  والدعم  اإلجتماعية  الحماية  لهاذ  جدا 
باملشروع  سامية  ملكية  وبتوجيهات  العثماني  الدين  سعد  الدكتور 
بالورش اإلستراتيجي اللي تحدثوعليه ديال القانون اإلطار ديال الحماية 
اإلجتماعية، الذي يسير بنا نحو العدالة اإلجتماعية إن شاء هللا وجعل 
في صلبه اإلنسان باعتباره األساس في التنمية، وهاذ األمور كلها ّدارت 
رغم شح املوارد املالية ورغم ظروف الجائحة التي نعيشها، حيث تم 
رصد 51 مليار هذا راه �ضيء كبير وطبعا أن هاذ األمور يعني محددة 
بآجال زمنية، من حيث كنهضرو على تعميم التغطية الصحية اإلجبارية 
2022، تعميم التعويضات العائلية ل 2025، تعميم التعويض عن 
احنا   ،2025 في  التقاعد  نظام  في  اإلنخراط  الشغل وتوسيع  فقدان 
السيد الوزير ما دمنا نتحّدث على هاذ األمور نظام التأمين اإلجباري 
األسا�ضي على املرض لفئة املستقلين قطعتو فيه أشواط، واش غتلزمو 
ب 2021 بالنسبة للفالحين وبالنسبة لسائقي الطاكسيات وبالنسبة 
للصناع التقليديين؟ نتحدث على نظام التأمين اإلجباري األسا�ضي على 
املرض في ظل واحد املنظومة صحية تحتاج إلى تأهيل على مستوى 
البنية التحتية وعلى مستوى املوارد البشرية، إذن هاذ املواكبة وإحاطة 
هذا املشروع اإلستراتيجي وهاذ الورش اإلستراتيجي بالضمانات الكافية 

إلنجاحه البد أن تراعى بعين اإلعتبار.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، إذن قبل رد السيد الوزير هل هناك 
من تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب.

اينائبلايس  للحسنلح اد:

السيد الوزير، السؤال اللي مطروح ما�ضي واش كاينة إختالالت 
اآلن في الصندوق ديال الضمان اإلجتماعي؟ ولكن املجهود اللي غادي 
يّدار في التغطية الصحية والتعميم ديالها غادي في املستقبل يعطينا 
بعض املخاطر، واش كاينة هناك دراسة اللي قالت بها الحكومة حاليا 
على مدى 10 سنوات على مدى 20 سنة اكتوارية باش نعرفوا كيفاش 
نحافظوعلى هاذ التوازنات وكيفاش يمكن؟ خّصها تّدار اآلن ما�ضي حتى 

في املستقبل عاد نديرو هاذ الدراسات! شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

إضافية  تعقيبات  من  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
أخرى؟ تعقيب إضافي آخر؟ ال يبدو، لكم الكلمة السيد الوزير.

ايس  لمحم لأمكرا0لق0يرلايشغللقاإلدماجلاملنهيل:

شكرالايس  لايرئيس،
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شكرا السيد النائب، أؤكد في البداية أن األمر ديال اآلجال ديال 
سنتين هذا التزام هذا إلزام قانوني ملزمون بالوقوف عنده، من جهة 
أخرى إلى حدود اللحظة جزء كبير جدا من هذه الفئات هناك فئات تم 
إعداد مراسيمها وهي اليوم في طور التوقيع وهناك فئات تقريبا املرسوم 
ديالها في طور اإلعداد، وبالتالي غتبقى فئات قليلة إن شاء هللا من هنا 
السنة  ثم  للمستقلين،  بالنسبة  األقل  على  غتستكمل  السنة  لنهاية 
املقبلة غتكون بالنسبة للناس ديال املساعدة الطبية، السيد النائب ما 
يتعلق بتوازنات اليوم، التشاور الذي يتم مع هذه الفئات يتم بناء على 
دراسة داخلية ّدارت، والتي تحدد الحدود الدنيا اللي ممكن تحافظ على 

التوازن على األقل في األمد املنظور، بناء عليه..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، مع األسف انتهى الوقت، إذن نمر إلى السؤال 
25 وهو سؤال عن إعداد إستراتيجية للنهوض بالصحة والسالمة املهنية، 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، لكم 

الكلمة السيد النائب املحترم.

اينائبلايس  لعب لايرحمانلحرفي:

بسملهللالايرحمنلايرح م.

ايس  لايرئيس،

ايس  لاي05ير،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

ألحكام  وتنفيذا  املهنية  والسالمة  بالصحة  النهوض  بأهمية  وعيا 
اتفاقيات العمل الدولية رقم 187، تعهدت الحكومة بإعداد إستراتيجية 
للنهوض بالصحة والسالمة املهنية، نسائلكم السيد الوزير عن مآل 

هذه اإلستراتيجية؟ وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ايس  لمحم لأمكرا0،لق0يرلايشغللقاإلدماجلاملنهي:

شكرالايس  لايرئيس،

شكرا السيد النائب على إثارة املوضوع املتعلق بالصحة والسالمة 
البرنامج الوطني والسياسة الوطنية للصحة والسالمة، صحيح بالدنا 
وقعت وضعات الوثائق ديال املصادقة على االتفاقية 187 في الدورة 
108 ديال مؤتمر ديال منظمة العمل الدولية 2019 امللزمة التي تلزم 
فعال بإعداد سياسة وبرنامج وطني، أنا غنقول ليك أنه اليوم عندنا فعال 
سياسة وطنية وبرنامج وطني للصحة والسالمة وتمت املوافقة عليهما 
في مجلس الحكومة ديال 04 يونيو 2020، وبالتالي اليوم عندنا برنامج 

كنشتغلو عليه تم بعد ذلك وضع البرنامج التنفيذي للسياسة الوطنية 
القطاعات  مع  بشراكة  تنزيله  بصدد  اليوم  ونحن  الوطني  والبرنامج 
اإلقتصاديين  والفرقاء  اإلجتماعيين  الشركاء  مع  بشراكة  الحكومية، 

أيضا حاضرين بقوة في إطار تشاركي جماعي.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، التعقيب لكم السيد النائب املحترم.

اينائبلايس  لعب لايرحمانلحرفي:

اعتمدتم  أنكم  به، صحيح  ما تفضلتم  الوزير على  السيد  شكرا 
تتما�ضى  املهنية  والسالمة  بالصحة  للنهوض  وطنية  إستراتيجية 
على  عملتم  أنكم  كما   ،187 الدولية  العمل  اتفاقية  مقتضيات  مع 
واملتدخلين  الفاعلين  الشركاء وإشراك مختلف  التشاور مع مختلف 
في هذا امليدان. لكن السيد الوزير، سؤالنا واضح ويتعلق بمآل هذه 
اإلستراتيجية، خصوصا وأننا على أرض الواقع ما زلنا نجد مجموعة 
من املمارسات والتجاوزات فعلى سبيل املثال ال الحصر العديد من 
املقاوالت ال تتوفر على شروط الظروف العمل املناسبة مما يعرض 
بعض  في  تؤدي  قد  مهنية  أمراض  لعدة  و  الشغل  لحوادث  العمال 
األحيان إلى الوفاة خصوصا في بعض املهن الحساسة كالبناء واملناجم 
واألشغال العمومية وغيرها، ال�ضيء الذي يحيلنا إلى دور مفت�ضي الشغل 
والنقص الحاصل في هذه الفئة، آن األوان السيد الوزير، أن تحظى 
هذه الفئة يعني العمال واألجراء بكافة حقوقها من خالل توفير بيئة 
عمل مناسبة وآمنة تساهم في الرفع من أدائها من جهة، وتنمية املقاولة 
املغربية من جهة أخرى وذلك من خالل القيام بحمالت تحسيسية إلبراز 
أهمية طب الشغل وأهمية الصحة والسالمة داخل مقرات العمل مع 
ضرورة التعاون والتنسيق ما بين مصالح طب الشغل بين القطاعين 

العام والخاص، وشكرا السيد الوزير.

ايس  لرئيسلالجلسة:

هل  اإلضافية،  التعقيبات  إلى  نمر  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال يبدو، السيد الوزير.

ايس  لمحم لأمكرا0،لق0يرلايشغللقاإلدماجلاملنهي:

شكرالايس  لايرئيس،

يونيو  في  دازت  ليك  قلت  التنزيل  بداية  في  احنا  النائب،  السيد 
التنفيذي، تم وضع  البرنامج  لقاءات من أجل وضع  2020 تم عقد 
البرنامج التنفيذي واإلنتهاء من البرنامج التنفيذي وفيه تكاليف ديال 
التكليفات املتعلقة بجميع القطاعات الوزارية والشركاء اإلجتماعيين 
اإلقتصاديين كل واحد عندو التكلفة ديالو. ولكن أنا غنقول ليك أن 
األسا�ضي أن أهم ما يمكن أن نخرج به اللي انطلقنا فيه اللي هو التشريع 
الجانب التشريعي اليوم مشتغلين على قانون متعلق بالصحة والسالمة 
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في القطاعين العام والخاص، إلى حدود اللحظة ما عندناش �ضي إطار 
قانوني كينظم الصحة والسالمة في القطاع العام. في القطاع الخاص 
عندنا بعض املواد في مدونة الشغل وبالتالي ما عندناش تصور تشريعي 
واضح كيحدد املجال ديال الحماية، وكيفية الحماية، والوسائل ديال 
الحماية، وفين كنوقفو وفين كنزيدو داخل فضاءات العمل ال في القطاع 
العام وال في القطاع الخاص. لذا أنا كنظن هاد املوضوع مشتغلين عليه 
نتمناو، إن شاء هللا، أن القانون على كل حال هو اليوم في املسطرة ديال 

املصادقة نتمناو أن نصادق عليه قريبا، وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، إذن يبدو أن السؤالين رقم 26 و28 لهما وحدة 
املوضوع؛ ويتعلق األمر بالتشغيل بالعالم القروي لذا إذا سمحتم أقترح 
على السيدات والسادة النواب األفاضل طرحهما دفعة واحدة ليناال 
جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال 26 األول واألول املتعلق 
للسيدات والسادة النواب املحترمين، فليتفضل أحد واضعي السؤال 
الرئيس  السيد  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  من  مشكورا 

تفضل.

اينائبلايس  لطارقلق لري:

.. ومخططاتها على دعم التشغيل بالعالم القروي؟ شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
العدالة والتنمية، السيدة النائبة تفضلي.

اينائبةلايس  5لسذادلب5يذيشلالحجراقي:

شكرالايس  لايرئيس،

إشكالية التشغيل بالعالم القروي ما زالت مطروحة بحدة، اليوم 
املغرب  قبيل »مخطط  الحكومية من  البرامج  لتقييم جل  محتاجين 
األخضر«، »املبادرة الوطنية للبشرية«. عن إجراءات وزارتكم لتعزيز 

التشغيل بالعالم القروي نسائلكم اليوم السيد الوزير؟ وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير تفضلوا.

ايس  لمحم لأمكرا0لق0يرلايشغللقاإلدماجلاملنهيل:

شكرالايس  لايرئيس،

شكرا السيدة النائبة، السيد النائب على إثارة هاد املوضوع املتعلق 
بالتشغيل في املجال القروي، ال بد أن نؤكد أنه ملا يتم التعامل مع 
موضوع التشغيل، فعال صحيح أن البادية وال املجال القروي إجماال 

كيكون عنده خصوصية مختلفة عن املدينة وبالتالي يحتاج إلى عناية 
أكبر عناية إضافية، وما غنقولش عندنا تراكم كبير جدا في العناية 
بالبادية في هاد املجال، أغلب برامج ديال التشغيل في بالدنا لسنوات 
طويلة في الغالب تكون موجهة إلى حاملي الشواهد، إلى حاملي الشرب 
الشوائد بغض النظر على اإلنتماء ديالهم إلى املجال الى البادية أو ال أو 
املجال الحضري، بالنسبة لليوم، على كل حال، عندنا املخطط الوطني 

للتشغيل 2017 2021 والذي سيتمدد خمس سنوات بعد ذلك؛

والبعد األخير منو أساسا متعلق بدعم البعد الجهوي للتكوين هذا 
محور إستراتيجي أسا�ضي بالنسبة لنا في املخطط الوطني، تمت بناء 
أساسا  التدابير  اتخاذ مجموعة من  تم  اإلستراتيجي  املحور  على هاد 
اإلشتغال على القيام بتشخيصات جهوية على مستوى جميع الجهات 
ديال اململكة، بحيث تمت من خالل هاد التشخيصات عرفنا اين هي 
القطاعات التي تنتج فرص العمل فهاد أو اللي عندها الفعالية في اإلنتاج 
ديال فرصة هنا، من غيرها بالنسبة لجميع الجهات اليوم وصلنا إلى 
مرحلة أخرى، وضع، تم وضع البرامج الجهوية ديال التشغيل في ثالثة 
ديال الجهات، وبالنسبة للجهات الجنوبية تم وضعها منذ البداية في 
باعتبار النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية، ثم عندنا اليوم الجهات 
املتبقية اللي هي ستة ديال الجهات كنشتغلو اليوم مع من أجل وضع 
هذه البرامج مع املجالس ديال ديال الجهات، ما نذكرش بواحد العدد 
ديال اإلجراءات تدارت متعلقة بتقريب الخدمة العمومية في املجال 
ديال التشغيل في البادية بحيث عندنا اليوم قوافل تجوب جميع على 
كل حال أغلب الجهات ديال اململكة في البادية ديالها كيتنقلوا من أجل 
تقريب هاد الخدمة ديال تكوين الشباب في مختلف التكوينات املتعلقة 

باملجال ديال التأهيل لإلدماج في سوق الشغل، وشكرا .

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، إذن نمر لتعقيبات السيدات والسادة 
والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  عن  األول  التعقيب  النواب، 

تفضل السيد الرئيس.

اينائبلايس  لطارقلق لري:

السيد الوزير، استمعت لكم بآذان صاغية وواعية، لكن لألسف 
الواقع  على  ديالكم  الكالم  هاد  ديال  اإلسقاط  لقيتش  ما  الشديد 
حتى اإلقليم مثال إقليم برشيد اللي كنمثلو أنا واللي كيضم واحد 22 
جماعة معظمها في املجال القروي، الشباب في العالم القروي، السيد 
الوزير، كيعانيوا األمرين فال شغل ال كرامة ال رعاية صحية، بصريح 
العبارة اإلهمال التام ، وهذا هو الخطر الحقيقي ألن أغلب املشاكل 
اللي كتعانيها الحواضر كتنشأ في البوادي، صحيح كتنمو وكترعرع داخل 
املدن وعدم معالجتها في مهدها، أي داخل القرى من خالل توفير العيش 
الكريم، خصوصا في صفوف الشباب وتمكينهم من مشاريع تربطهم 
بالبادية يجعل حل هذه املشاكل أمرا صعبا إن لم نقل أمرا مستحيال، 
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ظاهرة واألمثلة كثيرة ظاهرة األحياء القصديرية الفّراشة واإلحترافات 
بكل مظاهرها وإشكالها، هذه كلها تجليات واضحة لغياب إستراتيجية 
القروي ودعمهم من خالل مخططات  العالم  داخل  الشباب  لتأطير 

وبرامج تمكنهم من تحقيق طموحاتهم املشروعة كمغاربة، وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

تفضل  والتنمية،  العدالة  لفريق  التعقيب  النائب،  السيد  شكرا 
السيد النائب املحترم.

اينائبلايس  لعب لالحقلايناجحي:

شكرالايس  لايرئيس،

ايس  لاي05يرلاملحترم،

كنشكركم على املجهودات اللي كتقومو بها في مجال تنزيل برامج 
اللي  اإلتفاقية  كذلك  القروي،  العالم  بشباب  الخاصة  التشغيل 
املخطط  إطار  في  كتدخل  اللي  الجهات  بعض  مع  مؤخرا  عقدتوها 
بتنسيق مع مختلف  الوزارة  اللي أطلقته  بالتشغيل  للنهوض  الوطني 
الشركاء والقطاعات املعنية وخاصة الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 
السيد  ندعوكم،  اإلطار  فهاد  اإلجتماعية،  التنمية  وكالة  والكفاءات 
الوزير، إلى تعميم عقد اتفاقيات مع كل الجهات بغية تعميم الفائدة 
على كل شباب العالم القروي واغتنام مؤهالت كل جهة، وأسطر على 
مسألة اغتنام مؤهالت كل جهة على اعتبار أن العالم القروي كيزخر 
بواحد اإلمكانيات بشرية مهمة وكينطوي على واحد املخزون والثروات 
كتقدى ب 43 % من ثروات البالد حسب تقرير املجلس اإلقتصادي 

واإلجتماعي والبيئي.

من  املجموعة  واحد  كيشهد  القروي  العالم  الوزير،  السيد 
تطوير  تعزيز  كتستدعي  واللي  واإلقتصادية  اإلجتماعية  التحوالت 
التنسيق مع القطاعات األخرى منتجة للثروة ولفرص الشغل، وفي هاد 
اإلطار كنذكروا بأن املغرب اعتمد واحد املشروع ديال تشغيل الشباب 
للتعاون  األملانية  الفدرالية  الوزارة  من  بتمويل  القروي  الوسط  في 
اإلقتصادي والتنمية بشراكة مع وزارة الشغل واإلدماج املنهي والوكالة 
الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات واللي كيهدف إلى تحسين وضعية 
التشغيل في صفوف شباب العالم القروي املتراوح أعمارهم بين 15 و35 

سنة.

كنستحضرو  القروي  العالم  عن  نتحدث  عندما  الوزير،  السيد 
دينامية  أكثر  الخزان  واحد  كيشكل  اللي  الفالحي  القطاع  مباشرة 
للتشغيل ولتحسين ظروف العيش واالستقرار بالوسط القروي ال�ضيء 
الذي يدعو كما قال جاللة امللك إلى تعزيز املكاسب املحققة في امليدان 
الفالحي وخلق املزيد من فرص الشغل والدخل القار لفائدة الشباب 

وبكل تأكيد االلتفاتة للعالم القروي.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، تعقيبات إضافية في 
املوضوع، تفضل السيد النائب.

اينائبلايس  لعب لايذزيزليشهب:

ايس  لايرئيس،

السيد الوزير، في الحقيقة اسمح لي نقول لك هاد املخططات اللي 
وضعتو كنظن أنها متواجدة غير في مركز القرار بحال الواقع نعطيك 
مثال أنا في وزان املئات ديال النساء كيتنقلو من املدينة حتى للعرايش 
باش يقلبو على فرصة الشغل يوميا كيفيقو قبل الفجر وغير اشرح لي 
وبالتالي ما كانش واحد البعد محلي ديال تشجيع التشغيل على املستوى 
املحلي ويكون واحد العدالة مجالية، هذا هو اإلشكال املطروح، وبالتالي 
باستثناء بعض املدن والعواصم الكبرى في البادية املغربية ما كاين حتى 

�ضي سياسة أقول وكنسطر عليها واضحة ديال التشغيل، شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد املحترم، تعقيب إضافي آخر في املوضوع، السيد الوزير، 
تفضلوا.

ايس  لمحم لأمكرا0لق0يرلايشغللقاإلدماجلاملنهيل:

شكرالايس  لايرئيس،

شكرا السادة النواب على التفاعل ديالهم، البد أن أشير في البداية 
إلى أن األمر يتعلق ملا نتحدث على البرامج ما�ضي البرامج كاينة في الواقع 
في أرض الواقع عندنا وكاالت اليوم عندنا 12 وكالة في البادية ألول مرة 
عمرها ما كانت كتكون عندنا وكاالت في البادية ما نذكركش وانت عارف 
هاد�ضي جيدا عمر ما كانت كتكون عندنا وكاالت خاصة بالشباب ديال 
العالم القروي، اليوم عند 12 هذه البداية ما غاديش نجي نحط بجميع 
البوادي دقة وحدة كتحط بشكل متدرج، عندنا في جهة بني مالل- 
خنيفرة عندنا في جهة فاس- مكناس مشتاغلين عندنا في البادية إيال 
بغيتي اإلحصائيات ديال هاد الوكاالت 12 عندي غانعطيها لك، البرنامج 
يال انطالقة أيضا كانت عنده أعطى دفعة قوية للتشغيل في البادية 
بالتخفيضات الكبيرة في الفوائد إلى 1.75 اإلحصائيات أيضا كبيرة جدا 
ديال عدد املقاوالت اللي تأسسات واللي تنشآت في البادية بعد البرنامج 
ديال انطالقة دعما لهاد املسار، احنا في وزارة الشغل واإلدماج املنهي 
مشينا وقعنا إتفاقيات مع بعض األبناك ومع الوكالة الوطنية إلنعاش 
التشغيل ومع املراكز الجهوية لالستثمار مشينا للجهات ما�ضي للمدن 
مشينا للبوادي مشينا وقعنا في الرباط هنا، والقافلة تتنقل دابا كاينة 
في واحد العدد ديال البوادي ديال سيدي قاسم وغيرها وقعنا في سوس 
أيضا راه هي تتم�ضي للبوادي ديال سوس وقعنا في العيون كتم�ضي وقعنا 
في الداخلة وقعنا فيه كلميم واألسبوع املقبل غانوقعو في مراكش هاد 
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ال�ضي اللي كنشتغلو ما غاديش تجي تقول ليا ارجع ارجع راه قلت لك 
ارجع إلى ما يفعل في البادية في املجال ديال التشغيل في سنوات ماضية 
البادية من دعم  في  اليوم  يقع  املقارنة مع ما  في سنوات خلت ودير 
التشغيل من تقريب الخدمة العمومية في املجال ديال التشغيل لهؤالء 
الشباب من تكوينهم من فتح اآلفاق أمامهم، آنذاك غادير الفرق السيد 

النائب ورد عليا، وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، نعود إلى السؤال 27 واألخير في القطاع عن 
إدماج السكان النشيطين العاطلين في سوق الشغل للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة 

املحترمة.

اينائبةلايس  5لمباركةلصفا:

شكرالايس  لايرئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن إستراتيجية وزارتكم املوقرة في 
إدماج السكان النشيطين العاطلين؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير تفضلوا.

ايس  لمحم لأمكرا0لق0يرلايشغللقاإلدماجلاملنهيل:

شكرالايس  لايرئيس،

شكرا السيدة النائبة، جميع البرامج التي نشتغل عليها والتي تم 
اإلشتغال عليها في بالدنا لسنوات طويلة، متعلقة بهاد اإلدماج، العاطلين 
في سوق العمل. ما غنحتاجش نهضرعلى بعض النماذج ديال برامج، 
على كل حال، مرات سنوات طويلة في بالدنا. اليوم برنامج مثال فقط 
برنامج ديال العقود ديال L›ANAPEC باش معروفة كيعرفوها املغاربة، 
هديك كدمج ما يزيد على 100.000 مغربي سنويا، هؤالء املقبلون على 
سوق الشغل اللي كيشتغلو ألول مرة، واحد الشاب عمرو ما خدم، 
عندو شهادة ديال التكوين املنهي أو ديال الجامعة أو ديال البكالوريا، 
عمرو ما خدم ما ولجش لسوق الشغل، كنعطيوه هاد اإلمكانية ديال 
التدريب ديال 24 شهر، من أجل اإلدماج ديالو، كنفرضو على املقاوالت 
شروط من أجل اإلدماج ديال على األقل %60 من هؤالء اللي كتشغلهم 
فهاد اإلطار، اللي كتمكنهم من التدريب فهاد اإلطار، خصها تدمج 60% 
من أجل االستفادة. باإلضافة طبعا إلى برامج عديدة، برنامج إدماج هو 
الذي تحدثت عليه، خلق عاألقل ما بين 2017-2021، خلق ما يزيد عن 
442.000 مستفيد منو، و788، باإلضافة إلى برنامج تحفيز اللي خلق ما 
يقارب 33.000 وغيرها من البرامج على كل حال، التي نشتغل عليها من 

أجل دمج العاطلين في سوق الشغل، وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضل السيدة النائبة للتعقيب.

اينائبةلايس  5لمباركةلصفا:

شكرالايس  لايرئيس،

بسبب  مهوال  ارتفاعا  العاطلين  عدد  الوزير، عرف  السيد  شكرا 
جائحة كورونا، حيث انتقل معدل البطالة من %10.5 إلى %12.5 على 
املستوى الوطني. في حين آخر، ازداد عدد السكان النشيطين العاطلين، 
فقد ارتفع عددهم من 988.000 من أصل 954.000 شخص. لقد آن 
األوان للحكومة أن تجتهد وتجد حلوال لهم تضمن لهم حق الشغل. 
فال يعقل أن تعيش هذه الفئة اإلقصاء والتهميش بسبب الحسابات 
الحزبية الضيقة والقبلية وغيرها. نخبركم السيد الوزير املحترم، أن 
هاته الشريحة من املجتمع تتمثل في رواد الفضاء األزرق اإليجابيين 
الذين يروجون كل ما هو إيجابي يخدم الوطن وفئات املجتمع املدني 
التي لها مصداقية وأثر كبير في الواقع. باإلضافة إلى شغيلة التشغيل 
الذاتي من حاملي املشاريع واملقاوالت الصغرى، كمنهي البناء والصناعة 
التقليدية وغيرهم، خاصة في العالم القروي. لهاته األسباب واألحوال 
تلتفت  بأن  تالوينها،  كل  في  واألحزاب  مكوناتها  بكل  الحكومة  أناشد 
لهاته الفئة املتضررة من السكان، خاصة حاملي الشواهد والكفاءة 
بإدماجهم في سوق الشغل وتقديم الدعم املباشر وغير املباشر والكفاءة 
بإدماجهم في سوق الشغل سعيا في تحقيق املساواة وتكافؤ الفرص 
التي يستحقونها. فلتبقى الكفاءة والوطنية الصادقة واملصداقية فوق 
كل اعتبار في اإلنتقاء السليم لهؤالء، في كل ربوع اململكة وخاصة جهة 

كلميم- واد نون.

ايس  لرئيسلالجلسة:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
السيد  تفضل  كاينش.  ما  املوضوع؟  في  إضافية  تعقيبات  املوضوع؟ 

الوزير.

ايس  لمحم لأمكرا0لق0يرلايشغللقاإلدماجلاملنهيل:

شكرالايس  لايرئيس،

السيدة النائبة، هاد األرقام ديال البطالة التي تحدثت عنها وربطتيها 
بجائحة كورونا، أنا غنذكرك إلى حققنا في نهاية 2020، %11.9. هذا 
إنجاز، استحضار الظروف اللي احنا فيها ديال الجائحة، ألن باش نعرفو 
القيمة ديالو خصنا نشوفو أوال 2 ديال الحوايج: نشوفو التوقعات اللي 
كنا كنتوقها في الفترة ديال الحجر الصحي، فشهر 6 و7، كنا كنتوقعو 
للتخطيط كانت كتوقع نوصلو  السامية  نوصلو ل %14. واملندوبية 
ل %14.8. الحمد هلل ما وصلنا ال 14 ال 14.8، وصلنا ل 11.9، وهذا 
إنجاز في حد ذاتو فهداك الوقت، أوال. ثانيا، صحيح أنه الفصل األول 



عدد.132–25.ذو القعدة.1442  )05.يوليوز2021( الجريدة الرسمية للبرملان8585ي 

إحصائيا، دائما الفصل األول والثالث كيكون املعدل مرتفع باملقارنة مع 
الفصل الثاني والفصل الرابع. صحيح أنه فاش كنوصلو ل 12

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، لألسف انتهى الوقت، شكرا السيد 
الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل إلى القطاع املوالي 
ونرحب  والرقمي  األخضر  واإلقتصاد  والتجارة  الصناعة  قطاع  وهو 
لهما وحدة   2 و   1 رقم  السؤالين  إلى  اآلن  ونعود  الوزيرمعنا  بالسيد 

املوضوع ويتعلق األمر تفضلي السيدة النائبة.

اين اب ةل املجم5عةل رئيسةل يبلقل عائشةل ايس  5ل اينائبةل
يلتو ملقاالشتراك ةل)نوطةلنظام(:

شكرالايس  لايرئيس،

واالشتراكية  للتقدم  النيابية  املجموعة  بإسم  أنا  الوزير،  السيد 
واالشتراكية حول  للتقدم  النيابية  املجموعة  أستغرب إلدراج سؤال 
النهوض باملقاولة النسائية في إطار وحدة املوضوع مع سؤال آخر يتعلق 
بدعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ألن هاد األمر كيعطي فحال إيال 
ما  كنقولو  احنا  ومتوسطة  مقاوالت صغرى  كلها  النسائية  املقاوالت 
كاينش وحدة املوضوع وبالتالي غيتدرج سؤال كنطلبوا منكم السيد 
الرئيس بأن يتدرج سؤال ديال التقدم واإلشتراكية ويتبعو السؤال الثاني 
وما كاينش وحدة املوضوع، ألن للنهوض باملقاولة النسائية ال تعني دعم 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة ألن نختزل النساء في املقاوالت الصغرى 
وأستغرب  واضح  املجموعة  سؤال  واضح  سؤالنا  واحنا  واملتوسطة 

إدراجه مرة وأطلب توضيحا في املوضوع.

ايس  لرئيسلالجلسة:

السيدة  املناصفة،  وزمن  عهد  في  احنا  الرئيسة،  السيدة  احنا 
ما  راه  املقاولة  املناصفة فاش كنتحدثو على  في زمن  احنا  الرئيسة، 
كنستثنيش منها املرأة املقاولة سواءا كان على رأسها رجل أو امرأة فاألمر 
ال يختلف كثيرا واش البد السيدة الرئيسة؟ مرحبا مرحبا إذن نعطيكم 
النواب  والسادة  السيدات  تفضلوا  الرئيسة  السيدة  األول  السؤال 

املحترمين عن املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، تفضلوا.

اينائبةلايس  5لثريالايصولي:

شكرالايس  لايرئيس،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن طبيعة اإلجراءات والتدابير التي 
تقومون بها من أجل تشجيع املقاولة النسائية؟ وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا السيد الوزير.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

شكرا السيدة النائبة على السؤال هذا، سؤال طبعا مهم مهم جدا، 
في املغرب كيلعبو دور مهم كنعرفوه احنا كنواكبو دائما  النساء  إن 
املقاوالت اللي كتسيرها النساء عندكم مشروع راه غادي نقدموه في 
األسابيع املقبلة من بعد الجلسة عندي واحدla commission غادي 
نشتاغلو فيها علىla loi sur la SA فيها خصيصا يعني بنذ مهم من 
النساء باش يمكن لهم يكونو في مجلس اإلدارة على األقل %40 منهم 
وأنكم  له  نوصلو  أننا  إن شاء هللا  كنتمناوا  إنجاز جديد  يعني  وهذا 
تعاونونا ، فيما يخص املقاوالت تسيير النساء كنشتغلو مع LA FM اللي 
 Maroc PME مع الوكالة ديال la CGEM اللي تابعة l›association هي
والنتائج الحمد هلل مهمة، اللي بغيت نقول وهو كل مرة شفتو مقاولة 
كتسيرها كيسيروها النساء في املغرب ما عرفتش عالش ولكن كيكون 

النتيجة ديالهم أحسن من يعني الوكاالت اللي كيسيروها الرجال، شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تفضلي السيدة النائبة للتعقيب، وما 

تشوشو �ضي على السيدة النائبة خليوها تعقب، تفضلي السيدة النائبة.

اينائبةلايس  5لثريالايصولي:

شكرا السيد الوزير، معدل املقاولة النسائية يبقى ضعيفا بالرغم 

وتمكينهم  ببالدنا  النساء  حق  حقهم،  لضمان  املبذولة  الجهود  من 

اإلقتصادي كحق دستوري وتتحدث بعض األوساط ومنها هادو اللي 

ذكرتو على أن نسبة املقاوالت النسائية ال تتعدى %10 من مجموع 

املقاوالت باملغرب وطبعا هذا الضعف له تأثير كبير ومباشر على التنمية 

اإلقتصادية ببالدنا وعلى توفير مناصب الشغل ويضيع فرص هامة على 

بالدنا، وهذا ناقوس تنبيه يفرض على الحكومة مساندة كل املبادرات 

التي تقوم بها النساء املقاوالت من خالل التكوين واملواكبة والولوج إلى 

التمويل وإعداد برامج خاصة ومتميزة لتحفيز املقاولة النسائية وتشجيع 

اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني الذي يوفر إمكانيات هامة كنموذج 

للمقاولة النسائية املتواجدة في العالم القروي على الخصوص، ومن 

اإلكراهات أن عدد مهم من النساء يشتغلن في القطاع الغير املهيكل 

وهن في حاجة إلى الدعم لإلنتقال إلى العمل املهيكل والتحفيز إلى خلق 

املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واحتضانها وذلك سيساهم في محاربة 

الفقر ودعم األسر في بالدنا، وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

في  تعقيب إضافي  املحترمة، هل هناك من  النائبة  السيدة  شكرا 

املوضوع؟ ال يبدو، السيد الوزير إيال بغيتو ما تبقى من الوقت.
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قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

شكرا على التعقيب، احنا متفقين تماما على النقط اللي تقدمو، 
إيال عندكم �ضي اقتراحات عملية احنا مستعدين، ألن احنا مقتنعين 
تقريبا بحالكم أو شوية أكثر، أننا خصنا نواكبو النساء في هاد البالد إيال 

عندكم إقتراحات عملية احنا كانساعدو.

ايس  لرئيسلالجلسة:

والسادة  للسيدات  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 
النواب املحترمين عن الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل 

السيد النائب املحترم.

اينائبلايس  للاسينلدغ5:

بسملهللالايرحمنلايرح م.

ايس  لاي05ير،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

كتعرف املقاولة الصغرى واملقاولة املتوسطة والتي تعتبر العمود 
الفقري لإلقتصاد واللي كتشكل %93 من النسيج اإلقتصادي الوطني، 
في  كتعرضها  واللي  املشاكل  من  مجموعة  اإلكراهات  من  مجموعة 
اإلكراهات  وهاد  املؤشرات  هاد  وكترتافع  اإلفالس  إلى  األحيان  غالب 
كلما ابتعدنا عن املحور األطل�ضي الدار البيضاء- طنجة في اتجاه جهات 
املغرب الواعد جهة الشرق نموذجا واللي كتعرف أعلى معدالت البطالة، 
سؤالنا اليوم السيد الوزير عن التدابير املزمع اتخاذها من أجل مواجهة 

هاته اإلكراهات املطروحة ؟ وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيد الوزير لكم الكلمة

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

السيد النائب، املقاولة الصغرى واملتوسطة كيف قلتو هو عمود 
القطاع خالل  اللي كنحاولو مواكبة هاد  املغربي  في اإلقتصاد  فقري 
الوكالة MAROC PME بعدة برامج استثمار، مواكبة وتطوير..، واعطاو 
هاد السنوات األخيرة النموذج الجديد اللي تدار لهم اعطاو نتائج إيجابية 
غنشوفو أنه 2981 مشروع اللي اآلن يعني تصاوب وكيشتاغل، 117243 
منصب شغل اللي نشآت في هاد املجال، إذن هاد إعادة النموذج ديال 

MAROC PME اعطاو نتائج إيجابية وإيال كاين �ضي سؤال مرحبا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا، تفضلوا تعقيب السيد النائب.

اينائبلايس  للاسينلدغ5:

شكرالايس  لايرئيس،

السيد الوزير، لن نختلف كما املغاربة كون تاريخ 11 أكتوبر 2019 
أعطى  بعدما  املغربية  املقاوالت  دعم  تاريخ  في  مفصليا  تاريخا  كان 
صاحب الجاللة نصره هللا خالل افتتاح الدورة التشريعية الخريفية 
ونحن  انطالقة،  املسمى  املقاوالت  وتمويل  لدعم  املندمج  البرنامج 
امللكي  الورش  هاد  كنثمنو  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في 
الطموح الستجابته املباشرة املعاناة ديال املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
ال في املجال القروي وال في املجال الحضري واللي مكنات مجموعة من 
الشباب الحامل ألفكار املشاريع من الولوج إلى التمويل، ويبقى السؤال 
الجوهري املطروح السيد الوزير هو هل مشكل املقاوالت هو مشكل مالي 

فقط رغم أهمية هذا املوضوع؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، مع كامل األسف انتهى الوقت، هل 
هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ تفضلوا السيد النائب، آه السيد 
النائب ما شفتكش تفضل غيكون من وراك ألن صاحب السؤال عفوا.

اينائبلايس  لحسنلالحارس:

ايس  لايرئيس،

السيد الوزير املحترم، عالقة بهاد املوضوع بغيت نذكركم، السيد 
الوزير، أنكم واعدتم جماعة بن أحمد بالدعم في التجهيز في املنطقة 
الوعاء  تسوية  أجل  من  جبار  بمجهود  قامت  فالجماعة  الصناعية 
العقاري وتعبئة الشركاء فنلتمس منكم التعجيل بدعم هذا املشروع 

وإخراجه للوجود، شكرا السيد الوزير.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، السيد النائب تفضلوا.

اينائبلايس  لعب لايلط فلايزع م:

بسملهللالايرحمنلايرح م.

ايس  لايرئيس،

ايس  لاي05ير،

إخ5انيلأخ5اتيلاين5اب،

السيد الوزير، أنتم الرجل اإلقتصادي املنهي واللي كنتم رئيس ديال 
اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب في أيام من من أزهى األيام ديالها واللي 
هاد  الوزير  السيد  ولكن  كبير،  العمل  وواحد  اإلنتاجية  واحد  كانت 
الحكومة راه املقاولة املتوسطة والصغيرة كتعاني مثال املدن الصاعدة 
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مثال الرحامنة واحد العدد ديال الشباب اللي كيقلبو على التمويل ألن 
هو الوسيلة الوحيدة باش يمكن لهم داك األفكار اللي عندهم والطموح 
ديالهم والبرنامج ديالهم باش يخلقو املقاولة كيتقتل في املهد ديالو، 
البرنامج ديال انطالقة إال بغينا نشوفو الحصيلة ديالو راه األبناء ما 
تتعاونش و الحكومة تتفرج ما كدير حتى �ضي عمل جاد والدور ديالها 
باش األبناك تساير البرنامج ديال الحكومة. السيد الوزير، البرنامج ديال 
نموذج تنموي جديد أعطى في قراءة بسيطة ديالو واحد الفكرة على 

الفشل الدريع ديال هاد الحكومة والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ايس  لرئيسلالجلسة:

السيد  تفضل  آخر  إضافي  تعقيب  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
النائب، آه عفوا تفضلوا السيدة النائبة راكم عارفين الترتيب تفضلي 

السيدة النائبة، عفوا السيد النائب.

اينائبةلايس  5لي لىلأحك م:

شكرالايس  لايرئيس،

السيد الوزير، في إطار التعقيب على الطلب اللي قلتو دابا بالنسبة 
 je veux pas املقترحات لدعم املقاوالت النسائية أنا عندي واحد املقترح
rater l›occasion ا في إطار اتفاقيات الشراكة اللي كديرو مع مجالس 
الجهة ومجالس األقاليم والوزارة ديالكم ومعZ MED لتشجيع املناطق 
الصناعية تقدرو في هاد اتفاقيات شراكة تخصصو واحد الحيز مهم 
واحد  يكون  شراكة  اتفاقيات  واحد  في  يدار  النسائية  املقاوالت  من 
porcentage بالنسبة للمقاوالت النسائية باش يستافدو حتى هما من 

هادوك اتفاقيات الشراكة اللي كيدارو مع..، شكرا .

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضل السيد النائب.

اينائبلايس  للاسينلدغ5:

السيد الوزير، تقرير النموذج التنموي كان واضحا فشكال في شقه 
التشخي�ضي على أن اإلقتصاد املغربي اقتصاد منغلق واللي كيتسم 
الريع  ومبتكرين وذلك جراء منطق  فاعلين  لولوج  الهوامش  بضعف 
ومنطق املصالح وبالتالي فالحكومة مطالبة اليوم بنهج تدابير استعجالية 
ملواكبة ومصاحبة املقاوالت الصغيرة ألن املشكل اللي كاين هو املواكبة 
واملصاحبة، املشكل قبل التمويل مشاكل كتكون عادية ولكن مور ما 

كيتم التمويل تما فين كيوقع املشكل وبالتالي فيجب مواكبة

ايس  لرئيسلالجلسة:

تعقيبات  لألسف،  الوقت  انتهى  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
إضافية أخرى في املوضوع؟ ال يبدو، لكم الكلمة السيد الوزير تفضلوا.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

ما بقاش الوقت بزاف غادي ناخذ بعين اإلعتبار هاد املالحظة اللي 
تقال وهو املواكبة..

ايس  لرئيسلالجلسة:

غير للتنبيه السيد الوزير، راه باقي عندك الوقت غير تفضل.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

اللي بغيت نقول وهو املقاولة الصغرى واملتوسطة أنا متافق معكم 
أنه ما�ضي الدعم املالي أو البنكي هو الوحيد اللي خص كمواكبة اللي 
كنشوفوا في الوكالة maroc PME املشاكل اللي كايعانيو منها املقاوالت 
الصغرى وحاملي هاد املقاوالت ال شبان نساء وال رجال املشكل وهو 
ما   ،UN BUSINESS plan يوجد  كيفاش  كيعرفش  ما  املواكبة، 
كايعرفش كيفاش يناقش مع األبناك القروض اللي خصو باش يمكن 
جديدة  تجربة  درنا  املواكبة  لهاد  خاص  برنامج  فدرنا  يشتاغل،  له 
وعاودناها 2 مرات وهو ديك كيسميوها WAR ROOM الغرفة ديال 
التمويل  في  درناها  املشاريع،  في  تساهم  لك  كيمكن  كيفاش  الحرب 
ماللي جات الجائحة كان عندنا مشكل وكان التعليمات ديال صاحب 
الجاللة هللا ينصره واضحة أنه املغاربة ما كانش خصهم يتخصو من 
أي حاجة في جميع أنحاء اململكة فدرنا هاد WAR ROOM وتبعنا 60 
ألف نقطة بيع وتوصلو الناس بالدقيق بالطحين بالزيت وكذا يعني 
الحمد هلل احنا دزنا هاد الجائحة على كل حال في أحسن الظروف، اللي 
كنشوفو وهو هاد املقاوالت الصغرى واملتوسطة املشكل ديالها خصها 
الدعم وخصها كيفاش يمكن لها تواكب في هاديك املرحلة ديال 6 شهور 
حتى لعام، درنا هاد WAR ROOM ملي درنا هاد la substitution ديال 
34 مليار يمكن نداكرو عليها من دابا بعض الدقائق شفنا أنه املقاول 
اللي كايبدا املقاولة ديالو الصغيرة أو الصغيرة جدا عندو صعوبات ما 
كيعرفش معمن يهضر ما كيعرفش إيال م�ضى وجا للقطاع العام باش 
ياخذ الرخص ما كيعرفش فين يم�ضي، هاد املواكبة أحسن بكثير من 
األموال واخا تعطي األموال الطائلة إيال ما كانتش هاد املواكبة راه ما 
كاينجحش والشبان ديالنا الحمد هلل عندهم كفاءات وراه بينو عالش 
قادين في هاد الجائحة إيال كانت املواكبة وطبعا خاص األبناك حتى هم 
يلعبو الدور ديالهم إيال كان �ضي اقتراحات باش يمكنا نضغطو أكثر على 
األبناك أنا متافق معكم كنقيل كنقول هاد ال�ضي أنه األبناك خاص 
 les كل فاعل في هاد القطاعات يعني خصو يواكب االقتصاد املغربي ال
fonctionnaires ديالنا وال الناس اللي خدامين مع الدولة يعني معدودة 
األطراف  جميع  من  تكون  املواكبة  بسهولة،  كيتعطاو  الرخص  يعني 
ملي كيكون هاد l›esprit هذا ملي كندخلوا لهاد الكيفية ديال التفكير 
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أننا نشوفو  إيجابية وإيجابية جدا يعني صعب  النتائج كتكون  يعني 
إيجابية ومسائل بسيطة كتوقفو إذن متافقين  لنتائج  يمكن نوصلو 
 maroc PME ديال  النموذج  ولهذا  الشبان  هاد  ديال  املواكبة  أنه 
بدلناه تماما كانوا maroc PME كيديرو استراتيجية اللي كيخططوها 
وكيتبعوها ما بقاتش هاد االستراتيجية كتديرها maroc PME كيديروها 
الوزارات، كل وزارة وزارة كدير خريطة الطريق اللي كتعطي لهاد الوكالة 
باش اتبعها في القطاع ديال املقاولة الصغرى والصغيرة جدا وشفنا أنه 
النتائج إيجابية مستحيل أننا نوقفو في هاد نفس الطريق خصنا نمشيو 
في هاد االتجاه، كنا كنواكبو بعض العشرات ديال املقاوالت الصغرى 

دابا باملئات 700 مقاولة 2900 مقاولة وكذا..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير انتهى الوقت، نمر إلى السؤال املوالي عن مآل 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  االستثمار  ميثاق 

االستقاللي للوحدة والتعادلية لكم الكلمة السيدة النائبة املحترمة.

اينائبةلايس  5لإلمانلبنلرب ذة:

السيد الوزير، التزمات الحكومة ديالكم بوضع ميثاق االستثمار 
ولهاد الساعة باقيين ما شفنا حتى �ضي ميثاق اللي خرج رغم اإلعالنات 
اللي دار السيد رئيس الحكومة واللي درتي انت في اإلعالن، شنو هي 
األسباب ديال هاد التأخر واش غاتخرجو واحد النهار هاد امليثاق أوال ال 

؟ شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا، تفضلو السيد الوزير.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

الجواب الصحيح هو هللا أعلم، احنا كوزارة وجدناه في نوفمبر 2019 
la charge d›investissement امليثاق ديال االستمثار وجد قدمناه ل 
secrétariat général du gouvernement فرقوه على الوزارات وكان 
نقاش وهاد النقاش حاد فيه مناقشة نقطة بنقطة وكنعاودوه وصلنا 
ل version 42 الغالب هللا آش نقول لك احنا وجدنا حطيناه كناقشوه 
اللي خصنا نعرفو وهو هاد ميثاق االستثمار كيعيش 20 عام على األقل 
20 عام إذن خصنا ناقشوه أو نتخاصمو عليه أو قولو كيف ما بغيتو 
باش نوصلو للنتيجة اللي غادي تكون نتيجة إيجابية غير هاد ال�ضي اللي 
كان خصنا نديرو احنا في الوزارة درنا أكثر ما يمكن وصلنا للحد ديالنا، 
عندنا امليثاق درنا version 42 خذنا بعين االعتبار جميع املتدخلين في 
 secrétariat général du gouvernementل ووضعناه  القطاع  هاد 

كنتسناو..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلي السيدة النائبة للتعقيب.

اينائبةلايس  5لإلمانلبنلرب ذة:

السيد الوزير، هاد الكالم اللي تتقول هو هاد ال�ضي تيبرر على حاجة 
وحدة وهو أن هاد الحكومة ما منساجماش مع بعضياتها، هاد امليثاق 
ديال االستثمار خرج في 1995 هذه 7 سنين وانتما تتهضرو لنا على ميثاق 
االستثمار وهي نفس الحكومة واليتين متتاليتين ومع ذلك اليوم تتقول لي 
version 42 وما اتفقتوش donc إيال كنتو ما اتفقتوش من األحسن أن 
تعترف هذه الحكومة بعجزها وتخلي �ضي حكومة أخرى تجي تدير الخدمة 
مقادا ألن هاد ال�ضي غير مقبول كنتو تقولو لنا في األول تنساينو أن يخرج 
الجهوية  شوية  اخرج  الجهوية  املراكز  قانون  الجهوية  املراكز  قانون 
املتقدمة خاص هاد القوانين تكون منسجمة مع بعضياتها، هاد الحجج 
كلها تقاضات وخاص اليوم يكون اعتراف من طرف الحكومة بأنها لم 

تتمكن من إخراج هاد امليثاق، وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تفضل السيد النائب.

اينائبلايس  لرش  لحم5ني:

شكرالايس  لايرئيس،

السيد الوزير، كنحييوك على الجرأة ديالك اليوم وهاد االعتراف 
اللي تعتابر اليوم تاريخي وهذا مثال على فشل ديال الحكومة، ميثاق 
ما قديتوش تجيبوه أعباد هللا عاد أنا كنت باغي نطلب يعني توجيهات 
االستثمارات للمناطق النائية اليوم بعض األقاليم ما فيهاش مصنع 
هاد  في  تفكرو  غادي  عاد  اليوم  كيفاش  بوملان،  بحاإلقليم  واحد 
هو  واالستثمار  التنموي  النموذج  ال  ديال  كاع  والجوهر  املواطنين؟ 
املواطن املغربي في صلب االهتمامات دياله الحكومة ما مهتماش مهتمة 

باالنتخابات فقط مع األسف، شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيبات إضافية أخرى في املوضوع، 
تفضلوا السيد الوزير. عفوا الوزير تفضلوا.

اينائبلايس  لحسنلع5كاشا:

كيتبين أن إيال كانت �ضي حكومة كتناقش امليثاق اللي هو غادي 
يبقى 20 عام وال أكثر هذا من باب املسؤولية هذا من باب املسؤولية ألن 
امليثاق غادي يعيش 20 عام وهذا ميثاق اللي كل واحد مسؤول فهاد 
الحكومة خاصو يعطي الرأي ديالو على حساب املصالح ديال السكان 
املغاربة، فما يمكناش غي يجيو امليثاق كاين ميثاق من 1995 وحكومات 
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دازو من 95 حتى لهنا مالهم ما خرجوهش؟ على األقل هاد الحكومة 
وزارة التجارة والصناعة خدمات فيه وخرجاتو وبدات ما�ضي خرجاتو 
للوجود ولكن صاوباتو ودارتو وبدا النقاش فيه على األقل هاد الحكومة 
دارت هاد النقاش وهاد الوزارة دارتو وهذه هي باب املسؤولية وهذه هي 

الديمقراطية، وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

الوزير ياك بعدا ما  النائب املحترم، تفضلو السيد  شكرا السيد 
كاينش �ضي ال يبدو، تفضل

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

ما  اللي  حاجة  �ضي  لكم  نقول  أن  مستحيل  املسؤولية  باب  من 
كايناش هذا نطاق مهم كيف تقال خاص يكون فيه نقاش خاص يكون 

فيه نقاش راه كان مع الفاعلين االقتصاديين كان مع CGEM وكان مع

LES EXPERTS COMPTABLES مع جميع الفاعلين، هاد امليثاق غادي 

يعيش أكثر من 20 سنة، دابا امليثاق عايشين به اليوم ما فيه مشكل لحد 

اآلن باقيين املستثمرين تيستثمرو وباقيين األجانب تيستثمرو في املغرب 

غير باش ما نزيدوش فيه �ضي شوية امليثاق الحالي خدامين به والبالد 
تتزيد للقدام واالستثمار غادي، احنا اللي بغينا وهو هاد امليثاق يتطور 

ندخلو له مسائل جديدة، االبتكار، هاد les start up هاد ال�ضي كله 

فيه، ولكن فيه مشاكل ما�ضي ساهل كل بالد بالد يعني تتحتارم راسها 

باش تصاوب ميثاق ديال االستثمار ما تتخرجوش في 5 دقايق تيخصو 

النقاش، احنا اللي علينا درناه ومازال ما ساليناش مازال النقاش ومازال 

كناقشو نقطة بنقطة واللي ما متافقينش معها متنخليوهاش تدوز باش 

نوصلو لواحد امليثاق اللي هو في واحد املستوى عالي اللي كنتمناو يبقى 

لسنوات مقبلة، وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي املتعلق بعقلنة الواردات 

واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلو السيدة النائبة املحترمة.

اينائبةلايس  5لث5ريةلفراج:

بعقلنة  املرتبطة  الحكومة  سياسة  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم 

الواردات وتشجيع شراء املنتوج املحلي؟ شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا، السيد الوزير.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

شكرا السيدة النائبة، هذا مشروع مهم كيف كتعرفوه متبعينو 
بدقة، كنستوردو من الخارج 183 مليار سنويا وكنصنعوا داك �ضي على 
قد الحال، الوزارة قررت أننا غادي نديرو واحد املشروع خدنا 34 مليار 
 la substitution ديال الدرهم باش نشوفو كيفاش يمكن لنا نديرو هاد
يعني اإلستبدال من نستوردوهم نصنعوهم في املغرب، وكنا كنتمناو 
أنه نوصلو لهاد 34 مليار ديال الدرهم ديال االستبدال ونحاولو نوصلو 
للنصف ديالو يعني 17 مليار ديال التصدير، يعني 51 مليار في املجموع، 
اشتغلنا درنا war room اللي هضرنا عليها، النتائج هو اآلن وصلنا ل 
85.5 مليار، منها أكثر من 34 مليار اللي ما باقيش غادي نجيبوها من 
الخارج وغاديين نصدروا 50 مليار من املغرب، واللي بغيت نقول واللي 
هو مهم في وجهة نظري وهو الجودة أحسن من داك �ضي اللي كنستوردو، 
الجودة ديال هاد ال�ضي اللي تصنع في املغرب باليد العاملة املغربية 
أحسن من داك �ضي اللي كنستوردو والتكلفة أقل، إيال بغيتو نعطيوكم 
يعني بعض األمثلة خصنا واحد ساعتين أو ثالثة، وكنقول لكم إيال 
عندكم �ضي وقيت يمكن لكم تدوزوا للوزارة نقدموا لكم هاد املشروع، 
راه كيعطي يعني بعض األفكار آش يمكن لنا نديروا في املستقبل، شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلي السيد النائبة للتعقيب.

اينائبةلايس  5لث5ريةلفرراج:

راه ما�ضي عدميين واحنا واعيين بهاد املجهودات اللي كتبذلوها وهذا 
هو الهدف ديالنا أننا تكون املنتوج املغربي يكون هو في الدرجة األولى. 
احنا كنعرفوا باللي األزمة ديال كوفيد في سنة 2020 راه سجالت واحد 
اإلرتفاع ديال حجم العجز التجاري 158 مليار، وهادو راك عارفينها 
وبهاد ال�ضي كانت تسجالت تقريبا واحد اإلنخفاض ب 23.1 على أساس 
ما  الوطنية  السوق  في  املعروض  الوطني  املنتوج  األسف  مع  سنوي، 
كيتجاوزش في أحسن األحوال نسبة %10 من حجم متطلبات السوق، 
في  دورة  نديروا  أننا  هاد�ضي  عارفين  وأنتوما  الوزير  السيد  ويكفيكم 
السوق ونلقاوا أن مع األسف املنتوجات املغربية كتعرف واحد الكساد 
داك  املسكين  اللي  التقليدية  الصناعة  ديال  داملنتوجات  واألكثرية 
الصانع التقليدي ما كيدخلش في النهار حتى القوت اليومي ديالو عالش؟ 
ألن كاين واحد املنتوجات اللي كتشبه لها وهي أقل ثمن ولكن الجودة 
قليلة ولكن يعني املغربي اللي عندنا اللي ما يمكنوش يشري كيشري أقل 
كيشري ديك الرخيصة كيم�ضي لها، وكنشوفوا حتى في األسواق ديالنا 
وفي بعض املرات كنشوفوا في كل حي دابا كنلقاوا واحد املحالت كتبيع 
ثمن  بأقل  كتبيعوا  ولكن  منو  أحسن  ديالنا  والبالستيك  البالستيك 
واملغربي كيم�ضي عالش هنا كيطلب واحد كتطلب واحد املراقبة ديالكم.
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إال  الواردات  عقلنة  بضرورة  منكم  كنطلبوا  هنا  الوزير،  السيد 
كانش  وما  للضرورة  كانت  إيال  الواردات  ضد  ما�ضي  احنا  للضرورة 
داك املنتوج في املغرب ما عندناش مشكل نجيبوه، ولكن تكون واحد 
العقلنة ديال اإلستيراد ديالو، واملطلوب كذلك من املنتجين بالحرص 
على جودة حسب املعايير الدولية ألن الجودة هي األساس، واملطلوب 
املحلي وذلك  املغربي  املنتوج  بتشجيع استهالك  املواطنين  كذلك من 
إلنقاذ اإلقتصاد املغربي واملساهمة في إنعاش سوق الشغل، مع األسف 
جل املغاربة واملؤسسات في ظل ضعف حضور منتوج وطني منافس 
وقوي وأنتوما قلتوا باللي انكم في صدد أنه يكون هاد املنتوج املغربي 
يكون قوي ويكون ذو جودة عالية وهذا اللي كنتمناوه هي أنهم يتوجهوا 
املنتوجات  يتوجهوش إلستهالك  ما  يعني  داملنتوجات  لهاد اإلستهالك 
املستوردة تحت ذريعة الجودة واملعايير الدولية، لذلك السيد الوزير 
كيتعين القيام بدراسة القطاعات التي كتستنزف هاد األموال الكثيرة 

والعمل على الرفع..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ آه تفضل السيد النائب.

اينائبلايس  لرش  لايذب يلرئيسلفريقلاألصايةلقاملذاصر5:

بغينا  الرقم  الوزير، واحنا كنتكلموا على اإلستيراد واحد  السيد 
الرأي العام يعرفوا هو أنه %99 من املستلزمات الطبية كنستوردوها، 
%1 يصنع في املغرب، هذا بوحدو عندو داللة كبيرة واش الزم توقع 
عندنا �ضي أزمة في املغرب باش الحكومة تفيق وتنوض عاد تبدا تدير 
واحد  عندكم  يكون  الحكومة  فلسفة  في  ما�ضي  واش  اإلجراءات؟ 
املخطط على املدى املتوسط واملدى البعيد باش يمكن لكم أنكم تغلبوا 
على هاد الوضع اللي احنا فيه اليوم، العجز ديال امليزان التجاري فهو 
أصبح هيكلي ما أظن أنه في مدة اللي ما بقات مدة ولكن حتى في الواليات 
املقبلة صعبتوا املهمة ديال الحكومة املقبلة، ألنه اليوم وخا قلتوا ها 
املنجزات ديالنا في املجال ديال التصنيع ها شنو ولكن الحاجة ديال اللي 

هي األساسيات ما كنصنعوها �ضي، إذن عن أي تصنيع نتكلم؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد وزير.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقمي:

شكرا السيدة النائبة، ألن كنسمع را�ضي كنهضر هاد �ضي اللي بغينا 
املغربي  املنتوج  لي  اسمحوا  املغربي،  املنتوج  يستهلكوا  املغاربة  بغينا 
أحسن من املنتوج اللي كنستوردوا إيال مازال ما فهمناهاش راه عندنا 
مشكل احنا كمغاربة خصنا نمشيوا نداواوا عندنا مشكل، كتقول هذا 

راه جاي من الخارج إذن الجودة هاد �ضي ما كاينش واش عرفتوا بلال 
 lesاللي ما كاينينش في العالم صنعناهم في املغرب و les tests PCR
tests PCR جوج داملليون ديال les tests الداروا ب tests PCR مغريبي، 
هادوك les écouvillons اللي كنديروا مصنعين في املغرب أحسن من 
داك �ضي اللي كنجيبوا من الصين، كنجيبوه ب 3 ديال الدوالر تصنع 
في املغرب ب دوالر واحد املخطط واش كاين مخطط في املغرب فهاد 
املجال؟ طبعا كاين مخطط في املغرب فهاد املجال ألن كون ماوصلناش 
منين  مليار   85 عطات  اللي   la banque de projetهاد النتائج  لهاد 
جات نزالت من السماء، اشتغلنا عليها، هاد املنتوج اللي عندك اليوم 
اللي كيدار في املغرب واللي كنواكبوه الشركات املغربية باش ما باقيش 
نستوردوا منين جات؟ كاين إستراتيجية واضحة ولكن خصنا نتعاونوا 
كلنا ملي كنهضر كلنا أنتما كبرملانيين ولكن حتى الشعب املغرب يخصوا 
يعرف أش كيدير؟ ملي كتشري منتوج جاي من الخارج بالعملة أش 
غنديروا احنا بهاد اليد العاملة املغربية غير فسروا ليا كيفاش بغيتونا 
نخدموا؟ أنا بعض املرات راه كنتلف، املنتوج املغربي أحسن من املنتوج 

اللي كنستوردوا وفي القطاع..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال 
عن البرامج املوجهة لدعم التجار الصغار للسيدات..، السيد النائب هللا 
يخليك انتهى الوقت نمر إلى السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب 

املحترمين عن فريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

اينائبلايس  لعب لهللالم5�سى:

شكرالايس  لايرئيس،

ركيزة  تشكل  الصغار  التجار  فئة  أن  ما من شك  الوزير،  السيد 
أساسية في التجارة الداخلية إلى أن هذه الفئة ظلت تعاني في صمت 
ذات  املتاجر  مع  خصوصا  التنافسية  وغياب  الهشاشة  حاالت  من 
املساحات الكبرى، باإلضافة إلى الركود ومنافسة التجارة اإللكترونية، 
لذا نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن اإلجراءات املتخذة لدعم التجار 
الصغار؟ وعن البرامج املوجهة لهذه الفئة لتحسين الظروف اإلجتماعي 

واملادية لها؟ وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

شكرا السيد النائب على السؤال، هاد القطاع كيف كتعرفوه قطاع 
يعني حيوي مهم جدا، درنا مناظرات جهوية مع قطاع التجار في الجهات 
جميع الجهات مناظرة وطنية عطات 1500 ديال التوصيات، جات من 
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عند التجار كنفعلوها يوميا، اليوم وقعت مع التجار قبل ما نجي للبرملان 
التغطية الصحية اللي سيدنا هللا ينصروا عطى اإلنطالقة ديالها، كانت 
فهادوك التوصيات 1500 توصية كان فيها هاد التوصية ديال التغطية 
الصحية ومن غير التغطية الصحية، يعني كنشتغلوا معهم يوميا باش 
هاد القطاع يعني يتمعش أكثر ما هو، كتعرفوا البقال املغربي أشنا هو 
الدور ديالو في املجتمع املغربي، عندو دور مهم جدا ولهذا كنواكبوه ما 

أمكن وخصنا نواكبوه أكثر، شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، التعقيب لكم السيد النائب بالتي راكم 
بجوجكم، اتفقوا تفضل السيد النائب غير اتفقوا اللي خذا الكلمة هللا 

يسخر.

اينائبلايس  لإبراه ملايش5يخ:

شكرالايس  لايرئيس،

السيد الوزير، األولويات اللي خرجتوا بها في املنتدى ديال التجارة هي 
واضحة التفعيل ديالها راغادي يساعد التجار الصغار، األولوية األولى 
طرقتي ليها التغطية الصحية هذا خبر سار اللي جبتي لنا السيد الوزير 
غير كندعيو للتكتيف النقاش مع التجار الصغار اللي كيشكلوا واحد 
%90 خاصة اللي غاي يخلصوا أول مرة املساهمة املهنية املوحدة ألن 

كل منخرطوا بزاف فهاد املجال كل ماغادين نفعلوا هاد الورش املهم.

النقطة الثانية السيد الوزير اللي ماخصناش نغفلوا عليها وحتى هي 
أولوية هي البنيات التحتية، راه آن األوان في املغرب ا كيفما عندنا برامج 
وطني  برنامج  عندنا  يكون  دالقطاعات  مجموعة  في  وطنية  مندمجة 
لتأهيل األسواق األسبوعية اللي فيها مجموعة كبيرة دالتجار، أسواق 
القرب، أسواق البلدية، مناطق لتنشيط الحرفي، هاد �ضي ممكن يكون 
السيد الوزير في إطار شراكة كبيرة ما بينكم وبين الداخلية والفالحة 
والجماعات والجهات والغرف، كذلك السيد الوزير أنتما كديروا واحد 
الدراسة باش ديروا نماذج مبتكرة للتجارة في العالم القروي نبغيو 

نعرفوا في وصالت هاد الدراسة.

البرامج اللي عندكم ال نواة،  الثالثة السيد الوزير مواكبة  نقطة 
ال إستثمار، ال دعم، ال تطوير، العدد اللي كتواكب كيبقى قليل مع 
النسبة اللي كيتزادوا بها املقاولين الذاتيين والتجار سنويا خاصة 44% 
وخاص  كبرى  أعداد  وبالتالي خاص  تجار  هم  الذاتيين  املقاولين  من 

استثمارات أكبر باش نواكبوا أكبر عدد قدرمن هاد الناس.

النقطة اآلخيرة السيد الوزير هي الدعم املالي وهي فرصة باش نجدد 
الطلب ديال الزمالء النواب البرملانين خاص األبناك تنخرط أكثر وأكثر، 
كفانا إغالقا للشباب في الطلبات العديد الضمانات والدولة ضامن في 
البرنامج الوطني اللي دار سيدنا عبر صندوق الضمان املركزي، وشكرا 

السيد الوزير.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي في املوضوع، تفضل 
السيد النائب.

اينائبلايس  لاملصطفىلايو5ري:

وإرساء  دعم  في  الوزارة  مساهمة  عدم  نسجل  الوزير،  السيد 
التجار  ومواكبة  اقتصادي  هي كمحرك  القرب  ديال  أسواق  وتأهيل 
غي  خذنا  إيال  الترابية،  الجماعة  جانب  إلى  أسا�ضي  كشريك  الصغار 
واحد الجماعة مثال جماعة بركان بإقليم بركان أحدثت مجموعة من 
أسواق القرب واآلن اليوم تحتاج منكم إلى إجراءات لدعم هذه األسواق 
واألنشطة التجارية الصغرى كذلك ووضعها في البرامج املوجهة لهذا 

الغرض، وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، ما كاينش �ضي تعقيب إضافي آخر؟ 
تفضل السيد الوزير.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

احنا متفقين أنه القطاع كيف قلنا حيوي وخصوا مواكبة أكثر ال 

من ناحية البنية التحتية كنديروا ما أمكن لكن خصنا نديروا أكثر، 

ألن هاد القطاع إيال جينا نشوفوا في قطاعات الصناعة والتجارة وداك 

�ضي املضرور فيهم هو قطاع التجارة والتاجر الصغير، احنا متفقين أننا 

خصنا نواكبوهم أكثر تنشوفوا مع الدعم مع األبناك ما متبعينش هاد 

القطاع ما كيعطيوهش أهمية، كنعرفوا يعني األبناك كيعطيوا أكثر 

يعني ديال القروض للشركات الكبرى واملتوسطة ولكن يعني التاجر 

 1500 الصغير كيعاني اآلن، عندنا كيف قلنا هاد املناظرة اللي فيها 

ديال التوصيات خضنا منها 60 ديال التوصيات األولوية وكنشتغلوا 

مع الفيدراليات والنقابات ديال ديال التجار باش نفعلوا في القريب 

العاجل، راه بدينا كيف قلنا العديد من هاد التوصيات كنفعلوها اآلن 

وكنتمناوا أننا في املستقبل يكون عندنا يعني دعم أكثر من طرف وزارة 

املالية باش يمكن لنا نديروا برامج ديال املواكبة بأموال يعني كافية ما 

كيناش اليوم كنتمناوا أننا نوصلوا لها، شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

القطاع عن  نفس  في  دائما  املوالي  السؤال  الوزير،  السيد  شكرا 

تسويق املجهودات التنموية على املستوى الجهوي للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب 

املحترم.
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اينائبلايس  لعب لايلط فلايذ  ي:

شكرالايس  لاي05ير،

تقوم الحكومة بمجهودات تنموية معتبرة وكبيرة في جميع جهات 
اململكة إال أن تسويق هذه املجهودات ال يرقى إلى املستوى املطلوب 
وإلى مستوى إبراز هذه الجهود، لذلك نسائلكم السيد الوزير ما هي 

اإلجراءات التي ستتخذونها لدعم هذه الجهود وتطويرها؟ وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

اللي خصنا نعرفوا هادي واحد 15 سنة كانت الصناعة في الدار 
البيضاء فقط، كان امليناء ديال طنجة، مشينا من الدار البيضاء لشوية 
لطنجة، من بعد قلنا بركة بزاف ديال الصناعة في الدار البيضاء وطنجة 
شفنا أنه مكناس فاس فيها واحد الورش مهم ديال الصناعة من بعد 
كاين القنيطرة واآلن تفعيل ديال التسريع الصناعي مشا ألكادير، واحنا 
تابعين هاد البنيات التحتية بالتعليمات ديال صاحب الجاللة أنه جميع 
كنحاولوا  احنا  اإلستثمارات،  هاد  من  تستافد  املغرب خصها  أنحاء 
نواكبوا املستثمرين لكن املستثمر راه هو اللي كيقرر في األخير كنحاولوا 
نجلبوه للمناطق ولكن راه هو اللي كياخذ القرار األخير، واحنا كنشوفوا 
أنه اآلن ما بقى �ضي غير الدار البيضاء أو طنجة رجعنا القنيطرة، فاس- 
مكناس، أكادير واحنا غاديين تدريجيا كاين مدن أخرى البرامج ديالهم 

موجودة.

ايس  لرئيسلالجلسة:

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

اينائبلايس  لمحم لعب لالحق:

ما كنشكوش بأن كاين هناك واحد االستراتيجية اللي في هاد اإلطار 
للمنتوج  التسويق  التنمية االقتصادية وبالخصوص أن  هذا إلنجاح 
املغربي وهادي مسألة إيجابية و فخالل بخصوص خالل هاد املسألة 
املرحلة اللي كيعيش هاد أزمة كورونا اللي أبانت على املقدورات ديال 
االقتصاد املغربي لبين واحد النوع من اإلبداع ونوع من االبتكار اللي 
 made in morocco روجتو ليه كثير وهاد الترويج اللي كتروجو له هاد
األرقام  معاك  ناقشو  نيقاوش  ما  أننا  كيجعلنا  ماروك  البادينغ 
معاك  ناقشو  جيدة  أرقام  هي  اللي  مناسبات  عدة  في  اعطيتيها  اللي 
بالخصوص االستراتيجية اللي باش يعني هاد املسألة اللي دارت على 
املستوى املركزي بغيناها كذلك تم�ضي الجهات وهنا عندنا واحد 6 عدنا 

عدة اقتراحات مثال هاد 34 مليار اآلن اللي دارت على املستوى املركزي 
يمكن لينا نقسموها مثال مليار أو 10 على أساس الجهات وتكلف بها 
املراكز ragionaux des invisstissements les centres املسألة الثانية 
هاد املساهمات اللي كنعطيوديال %30 اللي كتعطيها الدولة ممكن أننا 
تكون مربوطة باالبتعاد أو االستثمار خارج هاديك املناطق اآلن اللي هي 
مثال طنجة والقنيطرة اللي تنعرفو بأنه ملي تيدار استثمار كنهدرو على 
اليد العاملة راه اليد العاملة هي التي تأتي إلى املركز اللي غيمكن اللي فات 
تلقا فيه العمل من األحسن أن هاداك االستثمار نديروه قريب طبعا 
 les بتحفيزات ضريبية األولوية نعطيوها كذلك للقطاع املهيكل هاد
fiches اللي دارو يكون دارو حتى في القطاع املهيكل ونعطيك مثالين تيط 
مليل مثال فيه ناس الذين يبدعون في تصنيع ديال البوليتيالن واآلليات 
وكنلقاو مثال خميس الزمامرة مثال هنا في دكالة كنلقاو مختصين.. كاين 

واحد اإلمكانيات كثيرة اللي يمكن لنا نخرجو.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت إال ما كان �ضي تعقيب 
إضافي في املوضوع لكم الكلمة السيد الوزير .

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

نقول هو أن هاد املشروع ديال 34 مليار اللي صبح 35 مليار 8 ديال 
الجهات اللي استفادو منو 8 ديال الجهات على 12 جهة اللي استافدو 
منو 4 د الجهات ما استافدوش منو ألن ما اشتغلوش نكونو واضحينما 
دخلوش la banque de projet ما اشتاغلوش و8 اللي مشاو اشتغالو و
les séries ديالهم تبعو ألن اعطينا هاد املشاريع les séries كلهم وطلبنا 
منهم أنهم يشتغلو في جميع الجهات راه بعض املرات املستثمر ما كيدير 
والووكيقول لك عالش الجهة ديالي ما فيهاش آي هاد 85 مليار كانت 
اللي بغا يستمثر مرحبا هذا اللي كنقول هاد 8 ديال الجهات استافدو أنا 
بقي كنتسال 4 د الجهات يجيو يستفادو احنا مستعدين نعاونهم أكثر 
من الجهات 8 باش الجميع يستفيد ولكن راه خاصنا نوضو نشتغلو راه 
البيزنيس ما كيجيش حتى للدار كيخصك تم�ضي تقلب عليه �ضي شوية 
 la commande public احنا درنا لبيزنس بلو قلبنا على الكليان شفنا

مجموعة من املشاريع..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، ونمر إلى السؤال املوالي للفريق 
القروي  بالعالم  واملعلوميات  اإلعالم  تكنولوجيا  تعميم  عن  الحركي 

للسيدات والسادة النواب املحترمين، تفضلوا تفضلي السيدة النائبة.

اينائبةلايس  5لي لىلأحك م:

شكرالايس  لايرئيس،
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السيد الوزير، عن تعميم تكنولوجيا اإلعالم واملعلوميات بالعالم 
القروي نسائلكم؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

القروية كان  اللي خاصنا نعرفو وهو املناطق  شكرا على السؤال 
الصبيب  منها  األخيرة،  السنوات  فهاد  منطقة   9263 ديال  التغطية 
 ،2G-3G-4G ،العالي 2200، التحسين ديال الخدمات 8000 منطقة
أي 5000 منطقة، خاصنا نعرفو وهو التغطية اآلن واصلة ل %99.7 في 
2G و %99 في 3G الكثير من البلدان املتقدمة ما عندهاش هاد األرقام، 
كنعاود الكثير من البلدان املتقدمة ما عندهاش هاد األرقام ولكن ما�ضي 
حيث ما عندهومش هاد األرقام احنا غادي نوقفوا خصنا نشتغلوا 
أكثر، ولكن هاد ال�ضي اللي عطى هللا راه %99 و%99.7 ما كاينش بزاف 

دالبالن اللي عندهكم، شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيدة النائبة لتعقيب.

اينائبةلايس  5لي لىلأحك م:

اللي  املجهودات  كنثمنوا  احنا  البداية  في  الوزير،  السيد  شكرا 
احنا  اللي عطيتوها 99%  األرقام  الوزير  السيد  أن  إال  بها،  كتقوموا 
راه ماملسناهاش على أرض الواقع صراحة، مع األسف السيد الوزير 
غالبية أبناء العالم القروي والريف والجبل ما استافدوش من البرامج 
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية اللي خصاتها لهم الحكومة، أطفال 
القارية غالبيتهم السيد الوزير ما استافدوش من التمدرس عن قرب وما 
استافدوش من البرامج الثقافية لي خاصتها وزارة الثقافة، ناهيك عن 
تضرر عملية اإلستثمار في املجال القروي خاصة التعاونيات الفالحية 

والصناعة التقليدية إلى غير ذلك.

ما  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  مطالبة  الحكومة  الوزير،  السيد 
تعميم  للتطبيق من شأنها  وقابلة  مندمجة  إستراتيجية  بإعداد  �ضى 
اإلستفادة من التكنولوجية الرقمية لجميع املغاربة على قدم املساواة، 
اإلستراتيجية  مصير  عن  كنسألواكم  الوزير  السيد  املناسبة  وهاد 
الوطنية لتكنولوجيات اإلعالم واملعلوميات بصفة عامة التي كان من 
شأنها ترسيخ ثقة في اإلقتصاد الوطني وحماية املواطنين وخصوصياتهم 
بتقوية الترسانة القانونية، فيناهما القوانين أو النصوص التطبيقية 
ديال القانون 53.03 نفس السياسة مفادها تحقيق الطابع الالمادي 
للمساطر اإلدارية بواسطة التكنولوجية الرقمية، خلق فرص الشغل 
عبر التقنية الرقمية في إطار سياسة عمومية موجهة للجميع خاصا 

العدالة  وتحقيق  الفرص  تكافؤ  ملبدأ  وإعماال  والجبل  القارية  ألبناء 
املجالية، شكرا السيد الوزير.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، تعقيب إضافي في املوضوع، تفضلوا 

السيد الوزير.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقمي:

إيال سمحتوا باش ما يكونش النقاش طويل نديروا لجنة نشوفوا 

 C›est des هاد األرقام واش أرقام كنحلموا فيها أوال أرقام واقعية، هادو

institution internationale اللي كايديروا هاد التقييم ما�ضي املغرب 

ما�ضي الوكالة L›ANRT هاد األرقام دولية أوال، ثانيا استراتيجية واش 

كتتخيلوا أن املغرب هادي 30عام ما عندوش إستراتيجية فيما يخص 

التكنولوجيات، أو فيما يخص املواصالت، كون ماوصلناش فين احنا 

اليوم كاين إستراتيجية اللي كتشاف سنويا في مجلس اإلدارة عندنا 

غانعقدوا غدا مجلس اإلدارة ديالL›ANRT كنشوفوا فيه عالش وصلنا 

La 4G كيف وصلنا من La 2G لLa 3G هادو اإلستراتيجيات يعني كثر 

من 30 عام وهي كتبع بدقة احنا On est catalogueمعروفين أننا رقم 2 

هاد ال�ضي دوليا في إفريقيا من بعد lafrique de sud هادو أرقام واضحة 

.des instance internationale

ايس  لرئيسلالجلسة:

خاص  وهوسؤال  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوزير،  السيد  شكرا 

للسيدات والسادة  ببالدنا  اإلكترونية  التجارة  بتشجيع على ممارسة 

النواب املحترمين من فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب 

املحترم.

اينائبلايس  لمحم لاي5الف:

عن التجارة اإلليكترونية نسائلكم؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا، لكم الكلمة.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقمي:

رقم املعامالت 6 داملليار ديال الدرهم سنويا %15 ديال املغاربة في 

2019 شراو عبر األنتيرنيت، إذن هاد القطاع حيوي إيال كاين �ضي سؤال 

دقيق غادي نشوف واش لقا �ضي جواب دقيق.
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ايس  لرئيسلالجلسة:

غا بشوية عليك السيد النائب غا بشوية عليك.

اينائبلايس  لمحم لاي5الف:

شكرالايس  لاي05ير،

هو من البديهي أن هاد النوع من التجارة غادي يمكن من تحقيق 
إمكانيات جديدة للنمو اإلقتصادي في املغرب وذلك عبر اختراق أسواق 
داخلية عاملية جديدة، وبالفعل يكفي أن تشوفوا ما تحقق عبر هاد 
الجائحة اللي دزنا مكنها إن شاء هللا واللي غيحفضنا منها هللا إن شاء 
هللا، تنشوفوا باللي الدور ديال هاد التجارة مهم جدا واملجهودات اللي 
كتقوموا بها وكذلك األرقام اللي عطيتونا اآلن كتبين أنكم تنتوما عارفين 
وواعيين بأن هاد النوع من التجارة هو املستقبل، وأن البد من تأسيس 
ملجتمع معلوماتي«une société d›information«، ولكن رغم كل هاد 
املجهودات اللي كتدار اآلن وهاد رقم املعامالت باقي واحد املجموعة 
أوال  يمارسهاش،  ما  أنه كتحبسوا  املواطن كتجعل  اللي  دالتساؤالت 
 le droit يعني  اإلنسحاب  في  حقه  عنده ضمان  يكون  بغى  املواطن 
de rétraction وحقه كذلك في إرجاع البضائع املتداولة، ومن جهة 
أخرى كيحتاج ملساطر دقيقة لفك النزاعات وتأمين املعامالت ديالو 
أنتوما كتعرفوا كذلك البد من تحديد  الوزير  السيد  اإلنترنيت،  عبر 
املسؤولية ديال املنصات الرقمية في املبادالت اللي كتمر عبر منصاتها، ثم 
من جهة أخرى كنعرفوا بان التجارة اإللكترونية تتحدث واحد الحركية 
كبيرة للبضائع في داخل املغرب وعبر الحدود وتتكون بكمية صغيرة جدا 
من السلع اللي هي صغيرة، لذلك أوال يجب تطبيع وتوحيد اإلجراءات 
 l›automatisation des procéduresيعني ديالها  واألثبتة  اإلدارية 
وكذلك نسألكم واش كتفكروا في منصات نوعية لوجيستيكية لهاد 
النوع من املبادالت للتخفيض من الكلفة، ثم من أكبر كذلك الحواجز 
 laهي امليدان  هاد  كتعيق  اللي   la connectivitéهي كتمارس  اللي 
connectivitéوهاد la connectivité تتجعلنا نسولوكم السيد الوزير 
على la 5G واملآل ديالها في املغرب إلى حد اآلن، ثم غنرجع معكم لسيد 
الوزير في بعض الثواني على الرأسمال البشري عليكم السيد الوزير أن 
تعملوا على تمكين وتأهيل الرأسمال البشري على 3 مستويات: املستهلك 
وكذلك   les contenus املحتويات  الخرق  املتخصص  لإلستعمال، 

الشركات املبتكرة E-leadership شكرا السيد الوزير.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل هناك من تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال 
يبدو فيما تبقى من الوقت السيد الوزير، تفضلوا.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

 les sites شكرا، اللي خصنا وهو وضعنا واحد الخلية خاصة لهاد
منهم شديناهم  العدد  مشاكل  فيهم  مشاكل،  فيهم  marchands ألن 
والبعض منهم قدمناهم للمحاكم، ألن كاين الناس اللي كيجيوا بغاوا 
منهم  والبعض  فلوسو  له  كيديوا  قدامو  اللي  الناس  كيلقى  يشريوا 
عطيناهم غي des avertissements، ولكن هاد الخلية هادي كتشتغل 
يوميا باش يمكن لها تحمي املستهلك، اللي بغيت نقول لكم وهو وضعنا 
6 ديال القوانين فهاد املجال اللي دازوا في البرملان اللي هما 6 القوانين 
مهمين جدا 95.15، 08.31، 08.9، 05.53، 03.07، 20.05، هذا كلو 
باش يمكن لنا نواكبوا هاد القطاع، هاد القطاع غادي يغير تدريجيا يعني 
حتى كيفاش البقال كيشتغل، في املناظرة اللي درنا مع التجار كنعلموهم 
أنهم خصهم التكوين باش يمكن لهم يواكبوا هاد التغيير اللي غادي 
 le commerce يكون في القطاع، احنا اللي ما متفقينش عليه وهو هاد
éléctronique يجي يقتل لنا هاد التجار ديالنا مستحيل، تنشتغلوا مع 
التجار ومع هاد التقنيين باش نلقاوا يعني حلول أنه ملي تشري �ضي 
حاجة غتبغي توصل يمكن لها توصل للبقال اللي هو اللي في الحومة 
كيعطي دوك البضع للناس ديالو، احنا كنشتغلوا فهاد اإلتجاه طبعا 
بغينا le commerce éléctroniqueيم�ضي في املغرب بواحد الوتيرة أكثر 
من هاد ال�ضي اللي فيه اآلن راه قتليك راه وصلنا ل 6 داملليار وغاديين في 

اإلتجاه الصحيح.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى السؤال املوالي عن ضعف مساهمة 
القطاع الخاص في تشغيل اليد العاملة املحلية التي تعاني من البطالة 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضل السيد النائب املحترم لطرح السؤال.

اينائبلايس  لهشاملصابري:

شكرالايس  لايرئيس،

السيد الوزيرغير بداية كنت كنتمنى أنه نديروا واحد قراءة الفاتحة 
على الشهيد ديال األيادي العنصرية اللي تم اغتيالوا في مورسيا الشهيد 
يونس بالل ابن بمدينة بني مالالللي تم اغتياله برصاص الغدر ورصاص 
العنصرية بمورسيا، ولكن donc السيد الوزير السؤال ديالنا بخصوص 
ضعف مساهمة القطاع الخاص في تشغيل اليد العاملة املحلية والحد 

من البطالة؟ شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضل.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقمي:

واحد السؤال على مدينة آسفي عموما آه بني مالل، بقوا غي مزيان 



عدد.132–25.ذو القعدة.1442  )05.يوليوز2021( الجريدة الرسمية للبرملان8595ي 

ولكن املغرب كله مغرب، اللي خصنا نعرفوا وهو مناصب الشغل في 
املغرب كل منصب شغل منصب شغل خصنا نعطيوه األهمية ديالو، 
الحمد هلل فهاد الجائحة ملي كنقارنوا مع البلدان بما فيهم البلدان 
املتقدمة ما استرجعوش املستوى اللي كانوا فيه في 2019، املغرب قطاع 
الصناعة جميع القطاعات باستثناء قطاع الطيران جميع القطاعات 
فاتوا رقم املعامالت اللي كان عندهم أوال اليد العاملة اللي كانت عندهم 
في 2019 ،هذا رقم قيا�ضي ما كاينش في العالم إال قطاع الطيران اللي 
تراجع ب %10 ملي عبر العالم تراجع ب %75، املغرب تراجع فيه ب 
%10 عبر العالم ب%75، ولكن كنشوفوا أنه حتى هو بدا كيتحرك، إذن 

مناصب الشغل اليوم كنشتغلوا عليها كيف قلت لك وحدة بوحدة، 

كان عندنا في التسريع الصناعي كنا قلنا 500 ألف منصب شغل غادي 

يتنشأ البعض كان كيستهزأ تيقول هاد ال�ضي مستحيل، اليوم اليوم 

وصلنا ل 665 ألف منصب شغل مسجل في la CNSS ما كنهضروش على 

 la.CNSS 635مناصب الشغل اللي ما مسجلينش بالبطاقة مسجلين في

منصب شغل ما زال كاين ما يدار مازال خصنا نشتغلوا، ولكن الحمد 

هلل ملي كنشوفوا النتائج كنقولوا الحمد هلل، شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل للتعقيب السيد الوزير.

اينائبلايس  لهشاملصابري:

السيد الوزير، كنضن بأنه السؤال أنه دور القطاع الخاص في بعض 

املناطق في خلق فرص الشغل، كنعرفوا بأنه النسبة ديال اإلستثمار 

ديال القطاع الخاص أنه متمركزة في 3 ديال الجهات في املغرب ما عدا 3 

ديال الجهات الجهات األخرى فهي جهات مهمشة بما فيها جهة بني مالل- 

خنيفرة أساسا اللي نتكلم لك عليها، حتى فاش تيكون استثمار ديال 

شركة أو مجموعة ديال الشركات أنه ما تتحاولش ما كاينش شروط وال 

إلزامية من طرف الحكومة شروط اللي كتلزمهم من طرف الحكومة من 

أجل تشغيل اليد العاملة أو الخريجين ديال املعاهد ديال هاد املنطقة، 

 par exemple نعطيك كمثال إيال خذينا لوزيناللي كاين فديال القصيبة

تنلقاوا بأنه نسبة البطالة في القصيبة فديال القصيبة في املحور الجبلي 

في إقليم بني مالل.. ديالها، كاين ناس اللي نسبة املدخول اليومي ديالو 

0 ولو أنه فاش كيدويو بعض الوزراء قالوا بأن 20 هي نسبة ديال الحد 

األدنى ديال الدخل اللي تقال هنا فهاد القبة كنقولك بأنه كاين عائالت 

النسبة ديال الدخل ديالهم 0..

ايس  لرئيسلالجلسة:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

املوضوع؟ ال يبدوا تفضلوا السيد الوزير.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

اللي خاصنا نعروفوا وهو املجهودات اللي كنديروا باش املستثمرين 
في  تستثمر  بغات  كانت   peugeot املثال  سبيل  على  مايستتمروش 
طنجة إال خليت املستثمرين كلهم يستثمروا فين بغاو يستثمروا غادي 
يستثمروا كلهم في طنجة عالش؟ بينهم وبين أوروبا 14 الكيلومتر ولكن 
غادي يخرجوا لينا على طنجة ألن اليد العاملة ما بقاتش في طنجة 

كنجيبوها من مناطق أخرى.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، إنتهى الوقت نمر إلى السؤال املوالي هو 
سؤال عن خطة اإلنعاش الصناعي 2021-2023 للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق التجمع الدستور، تفضل السيد النائب 

املحترم.

اينائبلايس  لحسنلع5كاشا:

ايس  لايرئيس،

ايساد5لاي05راء،

ايس  اتلقايساد5لاين5اب،

ما هي أبرز مضامين خطة لإلنعاش الصناعي 2023/2021السيد 
الوزير؟ وأشناهي اإلستراتيجية اللي غادي تجيو بها في هذا الشأن؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

استراتيجية التصىنيع الصناعي 2014-2020 عطات الثمار ديالها 
يعني األهداف كيف قلت ليكم كنا في 500ألف منصب شغل وصلنا ل 
665 ألف منصب، كنا كنصدروا 173 مليارصدرنا في 2020 241مليار، 
 L›OCP، 2 على سبيل املثال السيارات صدرنا 80 مليار ديال الدرهم
2 داملرات رقم املعامالت ديال L›OCP، والقيمة املضافة ديال قطاع 
دازت وصلنا  لعاد  األسابيع  هاد  املالية  وزارة  السيارات عاد حسبوه 
ل31،6 مليار ديال الدرهم ديال القيمة املضافة L›OCP عندها 21 
مليار ديال الدرهم غير سبيل املثال باش يكون عندكم هاد النتائج ديال 
التصنيع الصناعي أش عطى، فهاد من بعد الجائحة قلنا أنه 2021-
2023 خصنا إستراتيجية اللي يمكن ليها تكون من بعد هاد الجائحة 
تعطي نتائج خصنا La commande public ألن كنا كنشريوا بالعملة 
الصعبة على سبيل املثال دوك les cartables مليون ديال املحفظات 
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أنه  وقيل  املغرب  في  تصنعات  سنتين  هادي  الخارج  من  كانشريوها 
كتعطات ل�ضي واحد تعطات ل 21 شركة 21 معمل اللي خدمات اليد 
بغينا  إلى  الخاوية اآلن  الهضرة  نتفاداو هاد  املغربية، خصنا  العاملة 
 la commande في املغرب اليد العاملة تخدم خصنا نستعملوا هاد
public ديالنا، إذن كان إستراتيجية خاصة 23/21 راهي موجودة إال 

بغيتو نفرقوها عليكم مرحبا، شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلوا التعقيب السيد النائب محترم.

اينائبلايس  لحسنلع5كاشا:

الوزير  السيد  أوال  القيم،  الجواب  الوزير على هاد  السيد  شكرا 
حتى واحد ما غيدي يمكنلوا يقول بأن هاد �ضي اللي قمتوا به ساهل 
أو ينقص منو هاد ال�ضي الي دار فهاد في الصناعة والتجارة ما عمرو ما 
دار بهاد الحجم ويمكن لي نهنيوك على هاد �ضي ولهذا يمكن نبغي نطلب 
منكم السيد الوزير أن ديروا �ضي كتيب اللي ديروا فيه كاع هاد ال�ضي 
اللي تحقق فهاد 5 سنين باش جميع املغاربة يشوفوا شنو الدار، ولكن 
السيد الوزير أنا ما غادي نهنيكش غير على النتائج ديال هاد املخطط 
ديال التسريع الصناعي وال هاد النتائج، اما اللي بغيت نهنيك عليه وهو 
الثقة اللي جعلتي في املهندسين املغاربة وفي املهندسات وفي التقنيين 
والتقنيات املغاربة وفي الشغال املغاربة، هاد الثقة اللي درتي فيهم وهاد 
الثقة اللي خلقتي فيهم هادي هي اللي بغينا نهنيوك فيها، أنا باغي نهنيك 
على هاد الروح اللي خلقتي في املقاول املغربي اللي قلتي لو ما تبقاش 
تشوف الكأس النص فيه خاوي بل الكأس راه النصفيه مملوء، ويمكن 
كاع بعض املرات كاين الكأس مملوء كله واملغربي ما كيشوفوش مملوء 
هادي هي اللي بغيت نهنيك عليها، أنا اللي بغيت نهنيك عليها وهو هاد 
التفائل اللي زرعتي عند املقاول املغربي وعند املستثمر املغربي، أنا اللي 
بغيت نهنيك عليه وهو جعلتي من التعليمات السامية ديال جاللة امللك 
باش نعطيوا أمل للمغاربة نزلتي هداك �ضي ألرض الواقع عند املستثمر 

املغربي.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل هناك من تعقيب إضافي آخر في 
املوضوع؟ أو تعقيب إضافي أولي؟ تفضلوا السيد النائب.

اينائبلايس  لرضالب5كما0ي:

السيد الوزير، التسريع الصناعي مرتبط باملناطق الصناعية كنبغي 
ديال إحداث  املطلب  في  ديالك معنا  التفاعل  بالبداية نشكرك على 
منطقة صناعية بآسفي، وبكل تأكيد هاد املنطقة الصناعية يمكن لها 
تكون مدخل لتخفيف الضغط اإلجتماعي وخلق فرص الشغل، ولكن 
لألسف اليوم هاد املنطقة الصناعية ال زالت متأخرة بسبب الوزير ديال 

الفالحة ما عرفناش هاد ال�ضي أخنوش املشكل اللي عنده مع آسفي، املرة 
األولى يمتنع على إحداث سوق السمك، اليوم يقف أمام إحداث ديال 
هاد املنطقة الصناعية، اليوم هناك حالة ديال اإلحتقان على مستوى 
خلق فرص الشغل بسبب التأخر ديال املنطقة الصناعية وبسبب عدم 
وجود يعني اإلستثناء اللي كان كيسمح لواحد املجموعة ديال املقاولين 
باش نتجاوزوا هاد املشكل، لهذا السيد الوزير أنتوما في حكومة واحدة 
بل أكثر من ذلك في حزب واحد ما يمكنش يكون هاد الوزير كيوقف أمام 

التنمية ديال اإلقليم، شكرا السيد الوزير.

ايس  لرئيسلالجلسة:

 oui.شكرا، تعقيب إضافي آخر في املوضوع، تفضلوا السيد الوزير
bien sûr تفضل.

اينائبلايس  لحسنلع5كاشا:

بغيت غي نقول لكم وأنا في امليدان ديال الصيد البحري ما عمر 

تثمين ديال السمك فهاد البالد ما كان حتى كان فهاد السنين اللخرة 

وهاد 50 اللخرة وال 10 سنين اللخرة، والدليل على هذا ما عمر البواخر 
املغربية ما وصلت للثمن اللي وصالت ليه اليوم الفلوكة كانت كتسوى 

4 داملليون والت كتسوى 100 مليون في الداخلة، الباخرة ديال الصيد 
الساحلي في آسفي اللي كانت كتسوى 100 و150 مليون و200 مليون 

والكبيرة كانت كتسوى 300 مليون اليوم كتباع بمليار وما كاينش اللي 

غادي يبيعها لك، ألن كل�ضي تحسن املنتوج la ressource والبيع ديال 

السمك في املرا�ضي فاليوم إيال الثمن ديال البواخرطلع ما طلعش غي 

هكاك طلع ألن الحالة ديال القطاع تحسنات.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا شكرا السيد النائب املحترم، آه تفضل السيد النائب تفضل.

اينائبلايس  لعب لايلط فلقهبي:

بغيت غير نقول املغاربة كيشوفوا كل �ضي ولكن مني تيقلبول على 

املعقول ما كيلقاوهش، .. خصنا نعرفوا السردين شحال كيسوى في 

امليناء وشحال كيوصل عند املواطن، ما عمر املواطن شاف السردين 

كيتباع ب 20 40 درهم حتى وال تيعيشوا عاباش نتزايدوا.

ثانيا أن الصيد البحري داخل فيه شوية داإلنتخابات وداخل فيه 

راه  احنا  لذلك  معقول،  ما�ضي  اللي  وداخلين شوية  داملعقول  شوية 

مسؤولين على األمة إال بغينا نقولوا الحاجة نقولوها في املعقول، وال 

نتكلموا الشغل نشوفوا الضمان اإلجتماعي شحال مسجل �ضي جطو 

هللا يدكروا بخير هو اللي دار هاد املشروع ديال السيارات و�ضي جطو اللي 

وضع التصور ديالوا فما يبقاش واحد يعطينا دروس هلل، شكرا.
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ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

كيظهر ليا ما زال خاصكم شوية ديال الدروس، ما زال خاصكم 
شوية ديال الدروس، ألن باش تكذبوا على املغاربة وتقولوا أنه مناصب 
الشغل باش تكذبوا على املغاربة وتقولوا ليهم بأن مناصب الشغل ما 

كاينينش.

ايس  لرئيسلالجلسة:

السيد النائب، ما تقاطعوش ما قاطعكش، هو السيد النائب راه انت 
اللي بديتي في الدروس، هو راه تيقولها الال ما قاطعكش ما تقاطعوش 

هللا يخليك تفضل السيد الوزير.

قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل ايس  ل
قاالقتصادلاألخضرلقايرقميل:

 laCNSS في  كنقوليك  اللي  ال�ضي  هاد  كانواجبوه،  كيتهجم  اللي 
مقيدة 665 ألف منصب شغب أحب من أحب و كره من كره، ثانيا 
القيمة املضافة 31،6 مليار ديال الدرهم في قطاع السيارات أحب من 
أحب و كره من كره وإلى قدرتوا تبنيو أجيو وريونا أش كاتعرفوا ديروا؟ 
احنا هاد �ضي اللي درناه وال أنتما كتعرفوا ديروا أحسن منوا مرحبا بيكم 
ماشفنا �ضي لحد اآلن ما شفت �ضي إيال الهضرة والخوى الخاوي ما كاين 

�ضي حاجة أخرى، شكرا السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل 
إلى القطاع املوالي هو قطاع التضامن والتنمية اإلجتماعية واملساواة 
واألسرة، ونرحب بالسيدة الوزيرة، ونمر مباشرة إلى السؤال في القطاع 
والسادة  للسيدات  العام  القطاع  متقاعد  فئات  وضعية  عن  سؤال 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة تفضلوا السيد النائب 

املحترم.

اينائبلايس  لأحم لبريجة:

شكرالايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  لاي05ير5لاملحترمة،

السيد الوزير..

ايس  لرئيسلالجلسة:

السيد النائب تفضل.

اينائبلايس  لأحم لبريجة:

واحد  على  اليوم  نسائلوك  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  ليك  قلت 
متقاعدين  املغاربة  ديال  دمليون   2 واحد  تقريبا  إجتماعية  الفئة 
كايعانيو مشاكل صعبة وهاد السؤال عرفناه ما�ضي اإلختصاص ديالك 
ولكن احنا غناقشوا فيه الجانب اإلجتماعي غناقشوا في هاد الجانب 
اإلجتماعي ديال هاد الفئة ديال 2 مليون ديال املغاربة اللي كيعانيو 
واملشاكل  ديالهم  والتعويضات  األجور  أنتي  وكتعرفي  عديدة  مشاكل 
الطبية والصحية وهذا هو اللي بغينا ناقشوا معاك الجانب اإلجتماعي 

ديال فئات املتقاعدين.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، جواب السيدة الوزيرة تفضلوا.

ايس  5لجم لةلاملصليلق0ير5لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا5لقاألسر5ل:

شكرالايس  لايرئيس،

أوال بداية أريد أن أؤكد أنه ناقشنا مع الفريق أن هاد السؤال ينبغي 
تحويله إلى قطاع آخر ولكن مع ذلك أؤكد على أن موضوع املسنين 
يحظى بأهمية كبيرة داخل هذه الحكومة والدليل على ذلك هو أننا 
أصدرنا أو تمت املصادقة في إطار لجنة وزارية متخصصة على البرنامج 
الوطني مندمج للنهوض بأوضاع األشخاص املسنين، ونعلم اليوم أن 
ما�ضي فقط  املستقبلية  التحديات  بمن  هي  الديموغرافية  التحوالت 
غير في املغرب ولكن عند العديد من املجتمعات، اليوم 3 داملليون ديال 
األشخاص الليهما مسنين يعني فوق أكثر من 60 سنة كيما كتسميوهم 
منظمة الصحة العاملية، طبعا هاد البرنامج هو برنامج انتقائية فيه 
يتم فيه التنسيق بين مختلف املتدخلين وهو ضمن يعني املكونات أو 
املجالت التي تشتغل فيها لجنة السياسة العمومية املكلفة بالحماية 
اإلجتماعية  الحماية  اليوم و هو ورش  أكبر ورش  اإلجتماعية، طبعا 
هاد الورش الذي تم إطالقه وإعالنه من طرف جاللة امللك وهاد اللي 
كيأكد على أننا اليوم بالدنا ستدخل ثروة إجتماعية غير مسبوقة في 
مجال الحماية اإلجتماعية وعندما نتحدث عن الحماية اإلجتماعية 

فاملسنينهم هم جزء كبير وأسا�ضي منها شكر.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضل السيد النائب لتعقيب.

اينائبلايس  لأحم لبريجة:

شكرا السيدة الوزير املحترمة، هاد الفئة تيبلغ تقريبا العدد ديالها 
مليون 800 ألف وهي في تزايد مستمر احنا تنتساءلوا على إطار املقاربة 
الشمولية واملقاربة اإلجتماعية بالخصوص أشنو هيئنا لهاد الفئة؟ آشنا 



8593 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.132–25.ذو القعدة.1442  )05.يوليوز2021( 

هي الظروف املالئمة واملناسبة اللي غنديروها؟ ألن هاد الفئة كتقا�ضى 
معاشات هزيلة هادي النقطة األولى معاشات هزيلة ال ترقى إلى مستوى 
الخدمات  الخدمات وخاصة  توفير مجموعة من  وإلى  الكريم  العيش 
اإلجتماعية املحضة الدقيقة اللي هي التطبيب والصحة، كذلك هاد 
الفئة كتعاني مشاكل اقتصادية ألن هاد التعويضات هادي كما قلنا 
ال تكفي لسد الحاجيات ديالهم، لذلك تنطلبوا وتنلتمسوا باش تكون 
واحد املقاربة إجتماعية محضة وهي أوال مراجعة قيمة هاد املعاشات 
هذا راه عرفنا ما�ضي مخصص لكم وفي إطار التضامن الحكومي ديالكم 
مراجعة قيمة هاد املعاشات، كذلك توسيع قاعدة اإلعفاءات الضريبية 
وخاصة الضريبة العامة على الدخل، كذلك تحسين الخدمات املقدمة 
لهاد الفئة هادي وذوي الحقوق ديالهم إعداد شراكات واتفاقيات مع 

جمعيات املتقاعدين.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، راه فتي الوقت بكثير السيد النائب درنا 
معاك كثر من املرونة السيد النائب املحترم غي باش نخليوك تكمل ما 
نبثروش الفكرة ديالك، تعقيبات إضافية في املوضوع؟ آه تفضل السيد 

النائب.

اينائبلايس  لصالحلاملاي5كي:

شكرالايس  لايرئيس،

السيدة الوزيرة شكرا على املجهودات املبذولة كنعرف بأن مسألة 
ديال املتقاعدين أو املسنين ال تهمك يعني وحدك تهم كل�ضي القطاعات، 
بطبيعة الحال املتقاعدين أو املسنين ديال القطاع العام وال العسكريين 
هادو اللي فناوا العمر ديالهم في الخدمة ديال الوطن واملواطنين وربما في 
الدفاع عن الوحدة الوطنية آش محتاجين منا اليوم وخصوصا الناس 
اللي ضعاف، أوال هاد الناس كيحصلوا على معاشات ديال التقاعد 
اللي هي ضعيفة وما�ضي من املقبول باش تبقى هاد املعاشات كبحالش 
غيعيشوا الناس بطبيعة الحال، كذلك في الجانب ديال الصحي وكذلك 

كل اإلمتيازات املمكنة، شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تعقيب إضافي آخر؟ تعقيب إضافي 
آخر في املوضوع؟ تفضلي السيدة الوزيرة.

ايس  5لجم لةلاملصليلق0ير5لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا5لقاألسر5ل:

شكرالايس  لايرئيس،

األكيد أن جزء كبير من الجواب ومن اإلشكاليات اللي طرحتوها 
السادة النواب هي متضمنة في القانون اإلطار دالحماية اإلجتماعية 

وفي التغطية اإلجتماعية التي ستشمل أكثر من 22 مليون يعني إضافي 
مواطن إضافي اللي غادي يتمتعوا بهذه التغطية، وأكيد أن جزء كبير من 
املسنين اللي كتكلموا عليهم هم كذلك مدرجون في إطار هاد في الحماية 
اإلجتماعية، أريد أن أؤكد على أهمية البرنامج الوطني التنفيذي اللي 
املتدخلين  كافة  مع  واإللتقائية  بالتنسيق  التضامن  وزارة  نجزاتوا 
املتعلق باألشخاص املسنين هاد البرنامج اليوم اللي كيعطينا أهداف 
كيعطينا  لإلشتغال،  واضحة  محاور  كيعطينا  واضحة،  إستراتيجية 
كذلك برنامج تنفيذي يتضمن اإلجراءات اللي تم إقرارها من طرف كل 
القطاعات الحكومية واملؤسسات الوطنية املعنية بهاد املوضوع، وطبعا 
هاد اإلهتمام يؤكد أن الحكومة لها برنامج ولها إجراءات ولها مخطط 
تنفيذي من أجل يعني أن تكون هناك رؤية مشتركة ومتقاسمة بين كافة 

املتدخلين، وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، السؤال املوالي عن التدابير اآلنية 
للسيدات  باألطفال  التسول  ظاهرة  من  للحد  املستقبلية  والخطة 
والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي تفضلي السيدة النائبة، 

تفضلي السيدة النائبة.

اينائبةلايس  5ليبنىلطاهري:

شكرالايس  لايرئيس،

متفشية  أصبحت  باألطفال  التسول  ظاهرة  الوزيرة،  السيدة 
ومنتشرة بشكل مقلق، ما هي التدابير واإلجراءات الحكومية ملكافحة 

هذه الظاهرة؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، السيدة الوزيرة لكم الكلمة.

ايس  5لجم لةلاملصليلق0ير5لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا5لقاألسر5ل:

التسول البد  النائبة املحترمة، فعال موضوع يعني  شكرا السيدة 
أن نحدد أوال املفاهيم واملقاربات فالبد أن نميز بين امتهان التسول 
وبين استغالل األطفال في التسول، ألن لألسف اليوم ظاهرة التسول 
ما يمكناش نقولوا دائما أنها ظاهرة مرتبطة بحاجة إجتماعية أو بفقر 
وأكيد أنكم تابعتم كما تابعنا جميعا مجموعة ديال املنابر اإلعالمية اللي 
تناوالت بعض الحاالت اللي هي ال يلجئها الفقر إلى التسول بقدر ما هو 
مشاكل ربما عندها يعني في حاجة إلى بناء ثقافة ديال ثقافة أكبر ديال 
يعني رفض مثل هذه املمارسات، اليوم على مستوى الطفولة وباعتبار 
أننا يعني وضعنا فهاد املوضوع وكنشكروكم على هاد السؤال آلية اللي 
التسول، هذه الخطة  في  هي الخطة الوطنية ملنع استغالل األطفال 
أطلقتها وزارة التضامن مع رئاسة النيابة العامة في دجنبر2019 في 3 
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مدن نموذجية الرباط سال، تمارة وبعد ذلك بعد يعني اشتغال دام ألشهر 
و كان في فترة الجائحة تم تعميم هذه الخطة لتشمل أقاليم أخرى منها 
مكناس، مراكش، أكادير وطنجة طبعا كل هاد املدن وكل هذه األقاليم 
هي تتوفر على األجهزة الترابية املندمجة هذه األجهزة اللي فيها يعني مراكز 
العمال  السادة  يترأسها  إقليمية  لجن  فيها  الطفولة  لحماية  املواكبة 
من أجل ضمان يعني حقوق األطفال، استغالل األطفال في التسول ال 
يمكن التساهل معه وأنا أؤكد هنا من خالل هاد يعني اإلشتغال الذي 
تقوم به الوزارة مع رئاسة النيابة العامة مع كل الشركاء، كل القطاعات 
غي  ما�ضي فقط  هو  اليوم  بذل  الذي  العمل  أن  املتدخلة  الحكومية 
طلقنا الخطة ولكن وضعنا فرق عمل ميدانية في هذه األقاليم يعني 

النموذجية التي تم إطالقها.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، تعقيب السيدة النائبة تفضلي.

اينائبةلايس  5ليبنىلطاهري:

السيدة الوزيرة في الشوارع واألسواق، على الطرقات أمام املساجد 

من  هائلة  أعداد  املواطنون  يالحظ  التسوق  مراكز  أمام  وكذلك 

املتسولين ومن مختلف األعمار، والذي يحز في النفس السيدة الوزيرة 

هو استغالل األطفال وكنوجدوا أن هناك رضع كاينين قاصرين وكذلك 

ذوي اإلحتياجات وهاد�ضي السيدة الوزيرة وسيلة إلستجداء الشفقة 

وكذلك جني األموال، واألخطر من ذلك السيدة الوزيرة هو أن هناك 

شبكات إلستأجارهاد األطفال واللي منهم األمهات ديالهم واآلباء ديالهم 

وال بواسطة الغير وهاد�ضي كامل كيستعملوهم للتسول وكذلك لدعارة 

الدولة  ومسؤولية  القانون  يجرمها  األفعال  هذه  األخطر،  هو  وهذا 

والتعليم  التربية  هي  اللي  ديالهم  الحقوق  وضمان  الطفولة  حماية 

الوزيرة كوزارة  السيدة  اليوم  فأنتم  في اإلستغالل،  وكذلك حمايتهم 

وحكومة مطالبون من اتخاذ إجراءات آنية فيها الرقابي وكذلك الوقائي 

والعقابي، أوال للحد من انتشار هاد الظاهرة وثانيا حماية الطفل حق 

من أوليائهم إن اقت�ضى الحال ذلك، وشكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

�ضي  عندك  وهبي  ال�ضي  تفضل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 

تعقيب إضافي في املوضوع؟ ال احنا في التعقيبات اإلضافية اآلن تفضل، 

واش عندك تعقيب إضافي؟ ما كنكذبش عليك كنطرح عليك السؤال 

واش عندك تعقيب إضافي، دابا السيد الرئيس هذا سؤال آني أنا كنطرح 

السؤال في إطار التعقيبات اإلضافية واضح ال�ضي وهبي شتو تحرك قلت 

بأن عنده تعقيب إضافي. تفضلي السيدة الوزيرة، لكم الكلمة تفضلي 

السيدة الوزيرة.

ايس  5لجم لةلاملصليلق0ير5لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا5لقاألسر5ل:

شكرالايس  لايرئيس،

شكرالايس  5لاينائبة،

وأنه  بالقانون  مجرم  بالقانون  مجرم  التسول  اليوم  فعال  هو 
يعني يعاقب عليه القانون الجنائي فباب الجنايات والجنح، وبالتالي 
فاحنا أمام بالنسبة للخطة التي أطلقناها مع األسف النيابة العامة 

والقطاعات.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضل ال�ضي وهبي تفضل عن السياسات 
النواب  والسادة  للسيدات  الطفولة  لحماية  املندمجة  العمومية 

املحترمين، تفضل .

اينائبلايس  لعب لايلط فلقهبي:

السيدة الوزيرة املحترمة نحن نسائلكم حول السياسة العمومية 
املندمجة لحماية الطفولة نظرا للوضعية اللي كتعرفها في املغرب شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا، السيدة الوزيرة.

ايس  5لجم لةلاملصليلق0ير5لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا5لقاألسر5ل:

شكرالايس  لايرئيس،

شكرا على هذا السؤال، هو موضوع السياسة العمومية املندمجة 
السياسات  من  مجموعة  عندها  التضامن  وزارة  الطفولة  لحماية 
العمومية ما�ضي فقط في مجال الطفولة في الطفولة، في اإلعاقة في 
آلية  عندها  واللي  اإللتقائية  وتحقق  تضمن  التي  املرأة  في  املسنين، 
الحكامة منها هذه اآللية أن السيد رئيس الحكومة هو اللي كيترأس اللجن 
الوزارية. بالنسبة للطفولة كتعرفوا أنه كاينة السياسة العمومية وكاين 
املخطط التنفيذي 2015-2020 وعقدنا باملناسبة في فاتح يونيو تم عقد 
اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع السياسات واملخططات املتعلقة بالطفولة 
وكانت مناسبة لعرض الحصيلة وكانت مناسبة إلصدار مجموعة ديال 
التوصيات للقطاعات الحكومية مدعوة إلى مزيد من تفعيلها، خاصة 
غنعطي غي العناوين تفعيل األجهزة الترابية املندمجة اللي طلقناها في 
7 أقاليم نموذجية وطلقنا 10 في 2021 ونشتغل على التعميم في كافة 
أقاليم الوط،ن وهناك كذلك الخطة ديال منع استغالل األطفال في 
التسول وبرنامج وطني خاص ب كفالة األطفال املحرومين أو اللي هما 
في لغة القانون مهملين املحرومين من السند األسري، وهذه كلها برامج 

تعزز السياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة في بالدنا.



8595 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.132–25.ذو القعدة.1442  )05.يوليوز2021( 

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب لكم السيد النائب املحترم.

اينائبلايس  لعب لايلط فلقهبي:

شكرا السيدة الوزيرة ولكن أنا نبغي نطرح معك املوضوع في واجهة 
أخرى هو أننا كدولة كحكومة مسؤولين عن األطفال ديالنا أينما كانوا 
في العالم، وهنا اسمحوا لي بأن هناك وصمة عار في جبين هذه الحكومة 
نحن  والعراق  سوريا  في  أطفالنا  والعراق،  سوريا  في  األطفال  وهما 
مسؤولين عليهم كذلك، يعانون األمرين األطفال ديال 8-10 سنوات 
يتشردون في سوريا والعراق، مات آبائهم اللي ارتكبوا جريمة التوجه 
طفلين  وهناك  هناك،  يعانون  زالوا  وما  أمهاتهم  ماتت  اإلرهاب،  إلى 
اللي عندهم الوثائق الرسمية ديالهم في إسطنبول هادي شهر وجدهم 
يحملهم وال أحد يريد إرجاعهم إلى املغرب، واش احنا غنتخالوا على 
أبنائنا ألن اآلباء ديالهم واألمهات ديالهم تخالوا عليهم؟ أو ألنهم ارتكبوا 
جرائم؟ أنتم مسؤولون كحكومة على هؤالء األطفال ومن العيب أن 
يتشردوا أبناء املغاربة في سوريا والعراق وال أحد يتحمل املسؤولية فيهم، 
باش تعرفوا السياسة ديالكم السيدة الوزيرة السياسة ... اللي غنطرح 
معكم هي أكادير، أكادير كاينة واحد الجمعية سميتها أرض األطفال 
وكذلك  والبكم  الصم  بعض  لحماية  بأكادير  األطفال  أرض  بأكادير، 
واحد  اللي جمعاتهم  املتشردين  أكادير  في  تما  كيعانيوا  اللي  األطفال 
الجمعيات، جاء قرار بقدرة قادر ترحلوا من األماكن اللي موجودون 
فيهم اللي تسلموها سنة 1999 باتفاقية مع أرض البشر، واآلن تيقول 
لهم خصكم ترحلوا ألن هناك مشروع ما وغادي يخرجوهم يتسكعوا 
وهادو حتا هما خرجوهم يتشردوا ألن الحكومة أو ألن املجلس أو ألن 
هنا السلطات هنا اتخذت قرار ب�ضي بديب حرام نخرجوا األطفال صم 
بكم من املكان اللي كيشتغلوا فيه، حرام نخرجوا الناس املتشردين 
واألطفال، واش السياسة ديالكم ترمي فقط إلى املساس بالطفولة؟ 
هاد  اتجاه  األخالقية  واملسأولية  السياسية  املسؤولية  كنحملكم  أنا 
القضايا بجوج، ألنه أطفال في العراق وسوريا، أرا�ضي األطفال اللي 
كاينة في أكادير راه إهانة لنا، ال�ضي بوانو راه حتى عاد تطرح السؤال، 
لذلك لذلك اسمحوا لي السيدة الوزيرة إيال خليتوا هاد األطفالديالنا 
في سوريا والعراق وهادوك الطفلين بجوج 8 سنين 10 سنين، وكيدوروا 
في إسطنبول وعندهم عقد ازدياد مغربي وعندهم وثائق مغربية وما 
خالوهمش يعطيوهم زواج سفر باش يرجعوا وجدهم جالس معهم تما، 
في حالة إنسانية مثيرة للتقزز ومن غيرهم كاينين األطفال األخرين اللي 

خالوا في داعش واللي خالوا في.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، ايال ما كان �ضي تعقيب 
إضافي نعطيو الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلي السيدة الوزيرة.

ايس  5لجم لةلاملصليلق0ير5لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا5لقاألسر5ل:

نعم شكرا، املوضوع اللي طرحتوه السيد النائب املغرب ال يتخلى 
عن أبنائه والحكومة ال تتخلى عن أبنائها بل بالعكس هناك مجهودات 
كبيرة يبذلها املغرب وأنتم كتعرفوا أن القطاعات الحكومية املعنية 
مباشرة بملف تدبير القاصرين عموما في الخارج املجهودات التي تبذل 
من أجل تحديد الهويات أوال، ثم من أجل عودة األطفال إلى وطنهم، 
بأكادير واخا ما�ضي هو للي كان  اللي طرحتوه متعلق  الثاني  املوضوع 
موضوع السؤال، كان موضوع السؤال هو سياسة عمومية فيها برامج 
فيها أهداف ألن أكادير هي من املدن اللي فيها أقاليم نموذجية للي تطلق 
فيها الجهاز الترابي املندمج وفيها مركز مواكبة حماية الطفولة، وكنشتغلو 
باش يكون فيها إسعاف اجتماعي متنقل ، وملي كنقول إسعاف اجتماعي 
متنقل يقوم بدور كيما كيقوم األسعاف الطبي لجمع الحاالت اللي هي 
محتاجة لعالج الطبي هدا كياخد األطفال واملسنين واملتخلى عنهم للي 
ياخذوا الرعاية اإلجتماعية، ما يمكنش ألي طفل وكونوا مطمئنين، 
السيد النائب ، ال يمكن ، خاصة، ايال كانوا هادو داخلين في، يعني، 
مؤسسات ديال الرعاية اإلجتماعية للي وصايتها عند وزارة التضامن ال 
يمكننا إخراج أي طفل للشارع بل بالعكس احنا كندخلو األطفال من 

الشارع للمؤسسات.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، نمر إلى السؤال املوالي عن تزايد 
الفريق  من  األفاضل  النواب  والسادة  للسيدات  التسول  ظاهرة 
لطرح  املحترم  النائب  السيد  تفضل  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي 

السؤال.

اينائبلايس  لعب لايكبيرلقاد5:

شكرالايس  لايرئيس،

الحكومية  السياسة  عن  نسائلكم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
املعتمدة ملواجهة ظاهرة التسول خاصة بعدما تبين أن هاد الظاهرة في 

تزايد وفي انتشار في معظم مناطق البالد؟ شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيدة الوزيرة، تفضلي.

ايس  5لجم لةلاملصليلق0ير5لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا5لقاألسر5ل:

شكرا السيد النائب املحترم ، شكرا أكيد أن موضوع التسول أجبت 
عن الشق املتعلق باألطفال، وقلت بأن هاد الظاهرة خصنا نميزو ما 
بين من يمتهن التسول ومن يستغل أطفال التسول املقاربة مختلفة، 
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أكدت بأن هذه جريمة بمقت�ضى القانون املغربي وأن اليوم قد تصل 
إلى جريمة اإلتجار في البشر عندما يقع اإلستغالل ديال األطفال وديال 
الطفالت، ولكن ال بد أن نثير اإلنتباه أنه ال يكفي فقط، ال يكفي فقط 
أنه تكون، يعني، ال بد أننا نبنيو واحد الوعي مغربي، واحد تعبئة وطنية 
لرفض هذه السلوكات، ألن اشنو كاين بعض الناس كيلقاو أن هاد 
طريقة سهلة لتجميع األموال، واحنا كنعرفوا أنه خاصة، خاصة في 
املناسبات الدينية قد تزداد هذه الظاهرة واليوم السؤال ديالكم فيه 
واحد الرقم ما دكرتوهش السيد النائب يمكن ترجعو ليه في التعقيب 
ذكرتو واحد الرقم أنا ما عرفتش منين خديتو هاد الرقم ألن األرقام التي، 
يعني، األرقام املوجودة بعيدة كل البعد عن الرقم للي كتبتوه في السؤال 
ديالكم وأنا كنقول أن الخطة الوطنية اليوم التي تم إطالقها مع رئاسة 
النيابة العامة هي جواب عملي خاص وفعلي وواقعي، خاصة بالنسبة 

الستغالل األطفال في التسول.

ايس  لرئيسلالجلسة:

النائب  السيد  ديالكم  تعقيب  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  شكرا 
تفضلوا.

اينائبلايس  لعب لايكبيرلقاد5:

السيدة الوزيرة، في الحقيقة هاد املسألة ديال التسول هي مسألة 
كتهم الحكومة في شموليتها، ما كتهمش فقط القطاع ديالكم ،ألن جميع 
الحلول اللي كتعطيوها واللي كتكلموا عليها حتى حاليا هي بعيدة كل 
البعد عن الواقع، ألنه كنتكلموا على القوانين اللي خرجات باش تزجر 
هاد املتسولين، وكتكلمو على اإلجراءات اإلدارية للي غادي تاخذوها، 
وأنا على ما أعتقد هادي ما�ضي هي الحلول، هادي حلول مرحلية، يعني، 
وإجراءات ترقيعية ، الحلول الحقيقية هي في إيجاد الشغل، الحلول 
الحقيقية في هي الحد من الفوارق اإلجتماعية بالنسبة للفئات ديال 
املجتمع، ألنه ملا كتكلموا مثال على التجريم أنا على يقين بأنه عمرو 
�ضي واحد ما تجرم في املغرب ألنه كان متسول، خصنا نتكلموا بالواقع 
السيدة الوزيرة، راه املشكل أكثر من هذا راه مشكل فقر مشكل هشاشة، 
راه كاين بعض املناطق ما فيهاش التسول ولكنها في واحد الوضع متدني 
على  املعقودة  اآلمل  وبالتالي  الجانب،  هاد  مراعات  يجب  ولهذا  جدا 
املشروعين اللي تكلم عليهم صاحب الجاللة واللي كيتعلقوا بالحماية 

اإلجتماعية واللي كيتعلق بالنموذج التنموي الجديد.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.

اينائبلايس  لعب لايكبيرلقاد5:

اللي هما ربما هما اللي غادي..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيدة الوزيرة إال ما كايناش تعقيبات 
إضافية نعطيو الكلمة تفضل.

ايس  5لجم لةلاملصليلق0ير5لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا5لقاألسر5ل:

أوال أريد أن أؤكد أن اآلثار السياسات اإلجتماعية ما كتكونش بين 
يعني سنة وأخرى، ولكنها تأثيرات ديال سنوات قد تمتد إلى حكومات 
سابقة وكتكون نتائج على مستوى السياسات اإلجتماعية ما كتضهرش 
في الحين، فاليوم ملي كنتكلموا على ظاهرة التسول فعال هي ظاهرة 
مركبة معقدة كا دخل فيها بزاف د العوامل ولكن أنا أدعو إلى أننا نعيدوا 

النظر

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا..

ايس  5لجم لةلاملصليلق0ير5لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا5لقاألسر5ل:

في ضرورات نعم.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا انتهى الوقت عفوا السيدة الوزيرة، نمر إلى السؤال املوالي 
وهو سؤال عن التدابير الحكومية املعززة ملشاركة النساء في النشاط 
اإلقتصادي الوطني ومحاربة البطالة في صفوفهن خاصة مع تف�ضي وباء 
كرونا للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية 

لكم الكلمة السيد النائب املحترم تفضلوا.

اينائبلايس  لحسنلبرقد:

شكرالايس  لايرئيس،

ايس  5لاي05ير5لاملحترمة،

املندوبية السامية للتخطيط نشرت بمناسبة اإلحتفال بعيد املرأة 
سنة أ2020 مذكرة أفادت فيها بأن أكثر عرضة للبطالة وأقل مشاركة 
في النشاط اإلقتصادي وصناعة الثروة الوطنية هم النساء، حيث بلغ 
املعدل نشاط النساء حتى ل%20 ولكنني النساء خارج سوق الشغل 
بلغن قرابت 11 مليون نسمة أي بنسبة %80 من املواطنات اللواتي هن 

في سن النشاط السيدة.

أجل  من  الحكومة  اتخذتها  اللي  التدابير  عن  نسائلكم  الوزيرة، 
تعزيز مشاركة النساء في النشاط اإلقتصادي ومحاربة تف�ضي البطالة 

وخصوصا في كوفيدـ19؟ شكرا.
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ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، السيدة الوزيرة.

ايس  5لجم لةلاملصليلق0ير5لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا5لقاألسر5ل:

نعم شكرا السيد النائب، وهو ما ال يمكن إنكار تداعيات الجائحة 
الشغل  مناصب  على  واإلقتصادية  اإلجتماعية  تداعياتها  كوفيدـ19 
بصفوف النساء وفي صفوف رجال، ولكن في صفوف النساء ربما أكبر 
على اعتبار أن نسبة كبيرة كانت تشتغل يعني في قطاعات اللي هي غير 
نملكه  الذي  الوطني والعملي  الجواب  اليوم أن  نأكد  مهيكلة، بغيت 
بالنسبة لهاد املوضوع هذا هو إطالق البرنامج الوطني املندمج للتمكين 
اإلقتصادي للنساء الذي تم عرضه ومدارسته في مجلس حكومي و تمت 
مناقشته وكذلك واملصادقة عليه في اللجنة الوزارية اليوم نملك على 
املستوى الوطني برنامج يضمن اإللتقائية والتنسيق بين كافة املتدخلين 
من قطاعات حكومية مؤسسات وطنية، وأنجزنا بشراكة مع هيئات 
األمم املتحدة للمرأة هذا البرنامج اللي فيه أول هدف هو مزيد من توفير 
فرص ولوج النساء للمشاركة اإلقتصادية، التربية والتكوين وتوفير بيئة 
داعمة للمشاركة اإلقتصادية، وهنا على ذكر التربية و التكوين أريد من 
خالل هاد السؤال أنا أتوجه بتحية خاصة للفتيات اللي حصلوا على 
البكالوريا واحنا كنعرفوا أن من10 األوائل 8 هم الفتيات 8 من األوائل 
وبمختلف  مغربيات  فتيات   8  ،8  ،8 األوائل   10 البكالوريا  في  اليوم 
املناطق فهذا احنا كنتكلموا أن العماد هو التربية والتكوين يعني أحد 
مندمج  وطني  برنامج  التمكين  مغرب  برنامج  في  األساسية  املداخل 
بالتمكين اإلقتصادي للنساء مغرب التمكين أحد دعاماته األساسية 

هو التربية والتكوين ورفع نسبة نسبة الفتيات املتمدرسة.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب تفضلي السيدة النائبة.

اينائبةلايس  5لإلمانلاي ذو5بي:

السيدة الوزيرة، بداية نحيي الجهود اللي قامت بها الوزارة ديالكم 
اللي ترافع للمستوى أممي واملستوى الدولي في مجال تمكين اإلقتصادي 
للمرأة خصوصا بعد جائحة كورونا، نذكر أنه املغربية يعتبر من بين 
واحد 30 دولة املوقع على نداء تعزيز التمكين اإلقتصادي وهو أيضا قام 
بمبادرات كان هو املبادر لها في منظمة األمم املتحدة، أيضا نذكر أيضا 
بأن املغرب بذل جهودا مند الوالية املاضية في تعزز أو في القضاء أو في 
تراجع الهشاشة األسر املغربية ما أدى أي ماكان من نتائجه اإليجابية 
أن هشاشة النساء خاصة ربات البيوت تراجعات لكن تأثرات بطبيعة 
الحال بسبب وباء كورونا، اآلن هادوا هما التوصيات التي نود تقديمها 
وخصوصا أن التحدي الذي طرحه الوباء هو أن العمل كان منازلي، 

وبالتالي هاد العمل املنزلي طرح مشكل تأثر من جهة إلغالق املدارس و من 
جهة أخرى بازدياد العنف املنزلي الذي انتشر في العالم كله، نطالبكم 
السيدة الوزيرة ألن يكون هناك إطار قانوني مرجعي لتنظيم هذا العمل 
املنزلي حتى ال يكون هناك شطط من طرف املشغل، مطلب الثاني هو 
أنه أن يتم استغالل هاد النجاح ديال النساء والفتيات في املدارس بأن 
يكون هناك أن يكون هاد�ضي عندوا واحد األثار على مستوى انذماج 
نساء أكبر في مجال الصناعي للنساء املندمجات بشكل أقل، وبالتالي هاد 
الجهد يطلع على املستوى يكون أيضا يتعزز على املستوى اإلقتصادي..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، إيال ما كانش سؤال إضافي دائما في 
موضوع لكم الكلمة السيدة الوزيرة.

ايس  5لجم لةلاملصليلق0ير5لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا5لقاألسر5ل:

نعم شكرا، شكرا السيدة النائبة، هو فعال ال يمكن إال أن نعتبر أن 
التمكين اإلقتصادي هو ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد وهذا 
ما أكدناه في وثيقة مغرب التمكين واليوم هذه الوثيقة كنأكدوا من 
خاللها و هاد البرنامج كنأكدوا من خاللوا على رفع نسبة مشاركة النساء 
إلى %30 إال كانت اليوم %19 فطموح هو أننا في 2030 يعني مالءمة مع 
أهداف التنمية املستدامة نحقق %30 من نسبة املشاركة اإلقتصادية 
للنساء، والنساء املغربيات باملناسبة في املجال اإلقتصاد اإلجتماعي في 

املجال التعاوني كاين مجهود كبير وكاين تطور كبير.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الرئيسة شكرا انتهى الوقت، نمر إلى السؤال املوالي 
وهو سؤال عن وضعية املرصد الوطني لتحسين صورة املرأة في اإلعالم 
في حماية  التقاعس  16 سؤال عن  السؤال  ..عفوا عفوا سؤال عن 
الطفولة من عواقب األلعاب اإللكترونية الخطيرة، للسيدات والسادة 

النواب املحترمين من الفريق اإلشتراكي تفضل السيد النائب املحترم.

اينائبلايس  لمحم لاملالحي:

شكرالايس  لايرئيسلاملحترم،

حول  التقاعس  بشأن  حول  نسائلكم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
شكرا  الخطيرة؟  اإللكترونية  األلعاب  العواقب  من  الطفولة  حماية 

السيدة الوزيرة.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم.

ايس  5لجم لةلاملصليلق0ير5لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا5لقاألسر5ل:
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حقيقي  تحدي  وهذا  مهم  سؤال  هذا  أوال  النائب،  السيد  شكرا 
مع الرقمنة ومع التعليم عن بعد ظهر تحدي حقيقي اللي هو املخاطر 
التي قد تتهدد األطفال من فرط إستعمال الوسائل اإللكترونية، وهنا 
فقد أدرجت منظمة الصحة العاملية اإلظطراب الناجمة عن األلعاب 
الرقمية أو ألعاب الفيديوا ضمن الفرع الخاص باإلظطرابات اإلدمانية، 
وطبعا هذه لأللعاب قد تساهم في تطوير املهارات الدينية الجسدية 
والنفسية وغير أن املخاطر تبدأ حينما يبدأ الطفل في تخصيص وقت 
لهذه ألعاب على حساب األوقات املخصصة للتغذية والنوم والدراسة 
أو اللعب مع أصدقاء هذا تهديد كبير ولهذا في وزارة التضامن انتبهنا 
إلى هاد األمر وأطلقنا دليال بتنسيق مع اليونيسيف حول املخاطر التي 
يعني بالنسبة األطفال من إستعمال األنتيرنيت وهاد الدليل هو عبارة 
عن دليل للجواب عن كل األسئلة التي قد يعني تطرح عند األسر و األباء 
وعند األمهات في موضوع إستعمال األطفال لهذه األلعاب، كما كان 
هاد املوضوع موضوع مراسلة راسلنا بها مختلف القطاعات الحكومية 

املعنية مباشرة بموضوع الرقمنة من أجل إيجاد الحلول املناسبة.

ايس  لرئيسلالجلسة:

املحترم  النائب  السيد  تفضلوا  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  شكرا 
للتعقيب.

اينائبلايس  لمحم لاملالحي:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة على الجواب وعلى التجاوب ديال 
فيما يخص، فعال السيدة الوزيرة الطفولة هي البراءة، فعال البد أن 
بالخصوص  البكالوريا  امتحانات  في  املتفوقين  بكل موضوعية  نحيي 
البنات اللي العدد ديالهم 9 من 11 وهذا إن دل على �ضيء فإنما يدل 
على أنه الحمد هلل يعني املرأة املغربية عندها واحد املكانة ديال الدراسة 
وعندها واحد املكانة ديال السمو فيما يخص هاد الحل، كذلك السيدة 
الوزيرة يجب أن نتعامل يعني في اإلعالم العمومي مواصلة تحسيسية 
في اإلعالم العمومي، هاد اإلشكالية هادي، واحنا كنعرفو على أنه كاين، 
يعني، اليوم أصبح اإلدمان واصبح، يعني، واحد الحالة تشكل واحد 
الخطر للي هو مروع بالنسبة لهاد الطفولة ديالنا، واللي اليوم كنشوفوا 
على أنه في، يعني، هاد ال�ضي ديال التواصل اإلجتماعي كاين واحد الحالة 
ت�ضئ للعمل اللي هو يعني مرتبط بهاد بحال الحوت األزرق وبحال واحد 
.free ، يعني، كاين واحد املجموعة  fire املجموعة ديال األمور بحال
داألمور اللي هي في الحقيقة يعني ما عندها �ضي ولهذا يجب السيدة 
الوزيرة بحكم على أنكم تعطيوا، يعني، واحد الصورة ناصعة على أنه 
الطفولة باش نبنيوها ويكون املستقبل ديالها هو البناء ديال الدولة 
املغربية وبناء ، يعني، واحد املسار للي هو كيمكن نعطي واحد مجموعة 
تطلعات للي هي كيفاش نحميو واحد املجموعة داملسالك على املستوى 

ديال اإلعالم.

ايس لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، إذن في غياب دائما تعقيبات إضافية 
لكم الكلمة السيدة الوزيرة، أو ال عفوا هناك السيد الرئيس تفضل.

اينائبلايس  لشورانلأماملرئيسلايفريقلاالشتراكي:

وطنية  حملة  إلى  اإلشتراكي  الفريق  في  ندعوكم  الوزيرة  والسيدة 
النقال  الهاتف  إستعمال  ديال  بالخطورة  واألمهات  اآلباء  لتحسيس 
املشاهدة الطويلة للتلفاز واأللعاب اإللكترونية على طفولة بالدنا قبل 

فوات األوان، شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الرئيس، تفضلي السيدة الوزيرة.

ايس  5لجم لةلاملصليلق0ير5لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا5لقاألسر5ل:

شكرالايساد5لاين5اب،

محطة  شكل  قلت  كما  األنترنيت  مخاطر  ديال  املوضوع  هاد  هو 
يوم درا�ضي عقدنا بمعية جميع الفرقاء املتخصصين في هاد املوضوع، 
وكذلك أطلقنا هاد الدليل ديال دليل مخاطر األطفال مخاطر أو حماية 
األطفال من مخاطر األنترنيت، وهاد الدليل هو على شكل سؤال وجواب، 
أطلقنا حملتين السيد النائب اطلقنا 2 الحمالت، والوصالت في الحملة 
الثانية كيتبتو في القناة األولى مشكورة، في القنوات الوطنية اطلقنا 
حملة ممتدة على 6 أشهر ملناهضة كل أشكال العنف ضد األطفال، 
واحنا منخرطين مآمنين بأن األطفال هم الرأسمال البشري داملغرب 
وأي استثمار في هاد الرأسمال البشري اليوم راه 11 مليون طفل رأسمال 

بشري..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا، انتهى الوقت نمر إلى السؤال املوالي هو سؤال عن وضعية 
للسيدات  وآفاقه  اإلعالم  في  املرأة  صورة  لتحسين  الوطني  املرصد 
النائبة  السيدة  الدستوري،  التجمع  فريق  من  املحترمين  والسادة 

تفضلي.

اينائبةلايس  5لخ لجةلايزياني:

شكرالايس  لايرئيس،

عن املرصد الوطني لتحسين صورة املرأة في اإلعالم ومدى تحقيقه 
ألهدافه املسطرة، نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا، السيدة الوزيرة، لكم الكلمة.
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ايس  5لجم لةلاملصليلق0ير5لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا5لقاألسر5ل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أكيد أن موضوع صورة املرأة في 
اإلعالم هو موضوع مهم، ألن اإلعالم هو الذي يبني التوجهات يبني القيم، 
يبني السلوك وبالتالي فأي إهتمام بوضع املرأة في اإلعالم ال يمكن إال أن 
يكون مفيدا ، وزارة التضامن كما تعلمون كان في مرحلة من املراحل 
عندها من بين البنيات اللي كتشتغل بها هو مرصد، اليوم كاين مرصد 
اللي هو، يعني، الوزارة عندها مرصد على شكل قسم وهاد املرصد 
أصدر نشرة املساواة التي تتضمن ، ألول مرة، نشرة املساواة في املغرب 
اللي كتضمن جميع املؤشرات املتعلقة بتطور حقوق النساء والحقوق 
بين الجنسين، وهاد النشرة طبعا تتضمن كل املجاالت االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والسياسية بما فيها الجانب اإلعالمي.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تفضلوا السيد النائبة للتعقيب.

اينائبةلايس  5لخ لجةلايزياني:

قبل قليل ذكرتم السيدة الوزيرة بالنتائج جد املشرفة التي حصلت 
قليل  وقبل  البكالوريا،  ديال  املعدالت  في  املغربيات  التلميذات  عليها 
كذلك السيد النائب املحترم كينوه بهاد النتائج كذلك، الكل يجمع على 
أن الفتاة أو تاء التأنيث املغربية هي جد متفوقة، ولكن إذا نظرنا على 
مستوى اإلعالم املغربي فإننا نجد على أن الصورة الدونية للمرأة ما 
زالت تكرس، مشوهة جدا، وما زالت تكرس بطريقة دونية وال تعكس 
النظرة الريادية والقيادية للمرأة التي تحتلها داخل املجتمع، وبالتالي 
السيدة الوزيرة املحترمة املرصد الوطني لتحسين صورة املرأة في اإلعالم 
استبشرنا خيرا بإنشائه، بعد، طبعا، بعد والدة عسيرة دام مخاضها 
زهاء 10 سنوات، ولكن لألسف الشديد األهداف املسطرة اللي ينبغي 
تحقيقها اللي هي محاربة الصورة النمطية وكذلك تعزيز ثقافة املساواة 
وحقوق املرأة وكذلك محاربة هاد الصورة ديال تحسين صورة املرأة في 
اإلعالم، ما كنشوفوش أن هاد املكسب حقها وبالتالي املرصد الحصيلة 
ديالو كانت جد هزيلة لألسف الشديد ال على مستوى إعداد التقارير، 
ال على مستوى الدراسات، ال على مستوى التحسيس والتواصل وبالتالي 
السيدة الوزيرة البد على أنكم واحنا جميعا كنساء واللي كيأمن باملرأة 
وبالفكر داملرأة وبالعمل داملرأة اللي طبعا املرأة املغربية عطات الكثير، 
خصنا نتجندوا الطريق ما زال أمامنا طويال، ألن بعض البرامج وبعض 
الدونيا  الصورة  ديك  كتعكس  الشديد  لألسف  زالت  ال  اإلشهارات 
للمرأة، مع العلم أن املرأة املغربية اليوم أثبتت بجدارة قوتها وتفوقها 
اللي  النتائج  هاد  ذلك  على  أدل  وال  القطاعات،  جميع  مستوى  على 
دالفتيات في البكالوريا، وهاد الخير.. كله راه ما يمكنش اليوم الصدارة 

هي للنساء، الصدارة هي للفتيات والنساء والفتيات راه توفقنا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت، إذن إذا كاين تعقيبات 
إضافية؟ ال يبدوا السيدة الوزيرة.

ايس  5لجم لةلاملصليلق0ير5لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا5لقاألسر5ل:

شكرا السيدة النائبة، شكرا على التأكيد على الدور ديال النساء 
والتطور اللي كتشهدوا النساء في بالدنا وفي مختلف املجاالت، أريد أن 
أكد كذلك أن املوضوع اليوم ديال املرصد الوطني أنا كنظن أن املقاربة 
وقع فيها تغيير، املقاربة وقع فيها تطور ألن الوقيتة اللي كنا كنعتمدوا 
فقط على مرصد وطني لصورة املرأة في اإلعالم اليوم عندنا مجموعة 

من الهيئات.

ايس  لرئيسلالجلسة:

هللا يخليكم هللا يخليكم.

ايس  5لجم لةلاملصليلق0ير5لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا5لقاألسر5ل:

مجموعة من اللجان اللي كلها كتشتغل في املوضوع ديال مزيد من 
تحسين صورة املرأة في اإلعالم، وما�ضي غير في اإلعالم مزيد من تمكين 
املرأة املغربية في مختلف املجاالت الثقافية، اإلقتصادية، السياسية، 
فاليوم عندنا هيئات كثيرة، عندنا لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا 
العنف، عندنا مرصد على مستوى الوزارة اللي كيرصد وكيصدر تقرير 
سنوي، كيرصد كل املؤشرات املتعلقة بالتحوالت اللي كتعرفها موضوع 
املساواة بين الجنسين وكيرصد التطور اللي كتعرفوا مختلف الحقوق 
اإلجتماعية، اإلقتصادية، السياسة، الثقافية كما ذكرت، بل أدخلنا 
كذلك وضعية النساء في النقابات، أدخلنا كذلك مؤشرات جديدة من 
أجل أن الصورة تكون عندنا واضحة، وكذلك املشاركة اإلقتصادية 
األحزاب  في  الجمعوي،  العمل  في  التعاوني،  العمل  في  نساء  تواجد 
السياسية كذلك تم رصد هاد املؤشر من خالل نشرة املساواة، ألن 
اإلشتغال على هذه املؤشرات مهم جدا حتى تكون الصورة مبنية على 

معطيات علمية.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة انتهى الوقت، نمر إلى السؤال املوالي 
للسيدات  األسرة  استقرار  على  كورونا  جائحة  تأثير  عن  سؤال  وهو 
والسادة النواب املحترمين من فريق العدالة والتنمية تفضلوا السيد 

النائب املحترم.

اينائبلايس  لعب لاملايكلايكح لي:

شكرالايس  لايرئيس،
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السيدة الوزيرة، رغم النجاح الذي عرفه تدبير الجائحة ديال كورونا 
من طرف الحكومة، خلف الحجر الصحي مشاكل إجتماعية ونفسية 
داخل األسر بين األزواج وكذلك مع األبناء ما هي التدابير التي اتخذتموها 
السيدة الوزيرة في ظل الحكومة ديالكم ملعالجة هذه الظاهرة إلى جانب 
هاد املالعب الصغرى اللي فتحتوها حفاظا على املجانية ديالها لفائدة 

األطفال؟ أشنو اللي درتوا لفائدة األسر واألزواج بيناتهم؟ شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا، تفضل السيدة الوزيرة.

ايس  5لجم لةلاملصليلق0ير5لايتضامنلقايتنم ةلاالجتماع ةل
قاملساقا5لقاألسر5ل:

إذن شكرا السيد النائب على هاد السؤال هو فعال موضوع األسرة 
احنا وزارة التضامن والتنمية اإلجتماعية واملساواة واألسرة، موضوع 
األسرة هو موضوع محوري في التنمية وأي مشروع تنموي ال يمكن إال 
أن يرتكز على األسرة كوحدة أساسية في املجتمع، لهذ الحظنا أنه في 
كوفيد19- الكل رجع إلى األسرة العالم كله تم منع التقارب فرض التباعد 
على الجميع والجميع رجع بعد، وبالتالي تأكدت محورية األسرة، في وزارة 
التضامن اشتغلنا مع ونشتغل على سياسة عمومية مندمجة للنهوض 
باألسرة والحمد هلل تقدمنا فيها كثيرا والقطاعات الحكومية يعني ألن 
هاد العمل كيتعمل بمقاربة تشاورية تشاركية مع مختلف املتدخلين من 
قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية، مجتمع مدني، خبراء، جامعات 
متخصصة ألن االنفتاح على الجامعة كذلك في مثل هاد املواضيع مهم 
وباملناسبة أطلقنا في الجانب االقتصادي كر�ضي علمي في جامعة الحسن 
علمية  خلفية  هناك  تكون  أن  لضمان  التمكين  مغرب  حول  الثاني 
أكاديمية لهاد البرنامج الوطني املندمج للتمكين االقتصادي للنساء حتى 
تواكبه الجامعة بالبحث العلمي وبالتكوين وبالتدريب، إذن فبالنسبة 
للتخطيط  السامية  املندوبية  قدمات  اللي  اإلحصاء  األسرة  ملوضوع 
أكدت أن %72 من األسر عاشو هذه الوضعية بشكل عادي و10% 
عاشوها يعني هادو %72 عاشوها بشكل عادي %10 قالو عاشوها بأكثر 
بواحد يعني بشكل فيه أكثر تضامنا وتآزرا إذن %82 عبرو أنه ما كانش 
عندهم مشكل إثر الجائحة وإثر الحجر الصحي ولكن مع ذلك أريد أن 
أؤكد أن ظروف الحجر كما عندها تأثيرات سلبية خاصة في صفوف 

النساء واألطفال نظرا للضغط النف�ضي الذي تم في تلك الفترة، شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيب لكم السيد النائب املحترم، عفوا 
السيدة النائبة املحترمة.

اينائبةلايس  5لم م5نةلأفتاتي:

شكرا في الحقيقة ما يمكن لنا إال نفتخرو بداك�ضي اللي حققته 

اللي تبذالت  بالجهود  في املجال الحقوقي ما يمكنا إال نفتخرو  بالدنا 
املقاوالت  العمال،  الهشة  الفئات  لدعم  الجائحة  ديال  الفترة  خالل 
الصغيرة واملتوسطة ولكن وهذا طبعا كيضمن االستقرار ديال األسر 
هذا من الشروط ديال االستقرار ديال األسر ولكن نرفض كل الرفض 
نرفض قطعا العنف اللي كتمارسو بعض الفئات الفئات اللي اغتنت 
وعرفات الثروة ديالها واحد االرتفاع الصاروخي في الفترة ديال الجائحة 
ومع ذلك مصرة على الهيمنة على الفترة املقبلة وممارسة الضغط على 
للنساء  والسيا�ضي  االقتصادي  التمكين  على  كنتكلمو  احنا  النساء، 
وبالتالي يعني الرفع من املستوى ديال العيش ديال األسر واالستقرار 
ديالها بل االستقرار ديال البلد، لألسف نالحظ أن هناك عنفا وابتزازا 
والضغط  واملنتخبات  السياسيات  خاصة  للنساء  وتهديدا  وضغطا 
للهيمنة على املجتمع  الريعي  املال  لوبي  عليهن لالشتغال والعمل مع 
والثروة ديالو والسلطة ديال املجتمع اللي مفروض أنها تبقى في يدو 
وفي  التنمية  في  املستقبلية  ديالو  االختيارات  بها  وكيختار  كيمارسها 
االنتقال للديمقراطية والعدالة االجتماعية أكيد أننا حققنا خطوات 
مهمة في املوضوع ديال حقوق اإلنسان ولكن لنم�ضي إلى إعادة توزيع 
الثروة واإلنصاف والتمكين ديال املرأة واألسر يعني واحد من يعني واحد 
الحياة ديال العيش كريمة املفروض أننا نضمنو الحماية، لذلك أنا 
كنقول شنو الدور ديال الباشوية والشؤون العامة نموذج ميدلت مثال 
في املمارسات ديالها لفائدة من تشتغل ولفائدة من تعمل تقوم بالذي 

قامت به في هذه الفترة.

ايس  لرئيسلالجلسة:

في  إضافي  تعقيب  إطار  في  الوقت،  انتهى  النائبة،  السيدة  شكرا 
املوضوع ما كاينش، تفضلي السيدة الوزيرة إيال بقا لك �ضي شوية ديال 
الوقت بقاتش لك بزاف ما يمكنش نحرموها ولو من ثانية ديالها إيال 
كانت بغاتها، عفوا األمر يتعلق بوزيرة بامرأة ونحن بصدد الحديث عن 
املرأة، شكرا السيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة 
وننتقل إلى قطاع العدل نرحب بالسيد الوزير معنا، السؤالين رقم 19 
و20 إذا سمحتم لهما وحدة املوضوع، ياك السيدة الرئيسة ما كاينش 
السيدات  عليكم  أقترح  لذا  االحتياطي،  باالعتقال  األمر  ويتعلق  �ضي 
والسادة النواب األفاضل طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من 
لدن السيد الوزير، السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين 

من الفريق االشتراكي فلتتفضل السيدة النائبة مشكورة.

اينائبةلايس  5لم نةلايطايبي:

شكرالايس  لايرئيس،

السيد الوزير، عن اإلجراءات واالقتراحات أول الحلول املقترحة 
من طرفكم من أجل إيجاد حل ملعالجة إشكالية اإلعتقال اإلحتياطي؟ 

وشكرا.
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ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السؤال الثاني للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من فريق العدالة التنمية، تفضل السيدة النائبة.

اينائبةلايس  5لسذادلايزخن ني:

شكرالايس  لايرئيس،

السيد الوزير، اإلعتقال احتياطي الظاهرة أو ال إجراء استثنائي 
كتقوم به سلطة التحقيق ولكن األرقام اللي كتقول %43 من نسبة 
وليس  قاعدة  أصبحت  الظاهرة  تخلي  احتياطيا  املعتقلين  السجناء 
استثناءا، ولذلك نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات أو عن أسباب 
هذه الظاهرة؟ أوال اللي كتمس مباشرة حقوق املواطنين من املعتقلين، 
وماهي اإلجراءات التي تتخذونها ملعالجة هاد الظاهرة بمقاربة حقوقية 

وقانونية؟ شكرا السيد الوزير.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير لكم الكلمة تفضلوا.

ايس  لمحم لبنلعب لايوادرلق0يرلايذ لل:

شكرالايس  لايرئيسلاملحترم،

السيدتين النائبتين املحترمتين، أوال ال بأس من التذكير بأن قرار 
اإلعتقال اإلحتياطي يندرج في إطار تنفيذ سياسة الجنائية وهذا التنفيذ 
موكول حصريا للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته 
رئيسا للنيابة العامة، وبطبيعة الحال يساعده في ذلك كما تفضلتم 
احتياطي،  اإلعتقال  القرار  بالنسبة  هذا  التحقيق  قضات  السادة 
بالنسبة استمرارية اإلعتقال اإلحتياطي فهو يعاود إلى الهيئات القضائية 
املكلفة بالبث في قضايا املعتقلين، بحيث أنه يعود إليها اإلختصاص 
والصالحية في تمتيع املشتبه بهم بسراح املؤقت في أي مرحلة من مراحل 

التقا�ضي.

ارتفاع املعدالت ديال اإلعتقال احتياطي في املغرب رجع لألسباب 
اقتصادية،  وأسباب  إجتماعية  أسباب  أيضا  هناك  ولكن  قضائية، 
بطبيعة الحال هاد األرقام هي أرقام مقلقة بالنسبة ملختلف مكونات 
املنظومة القضائية خاصة عندما يرتفع العدد ديال املعتقلين املقدمين 

أمام العدالة الجنائية نظرا للجنح والجنايات اللي رتاكبوها.

فاإلحصائيات املتوفرة بالنسبة لشهر أبريل من سنة 2021 تبين 
بأن اإلعتقال اإلحتياطي وصل44،% بمعنى يمكن نقولوا بأن مجموع 
الساكنة السجنية في املغرب هي 86 ألف و223 و أن %48 أو %44،5 هي 
كلها في اإلعتقال اإلحتياطي، اشنو هي اإلجراءات املتخذة األمر يتجاوز 
مجرد اتخاذ اإلجراءات كاين هناك تعاون كاين إجراءات اللي كتقوم بها 
رئاسة النيابة العامة اللي صدرت واحد العدد ديال الدوريات آخرها 

كانت في األسبوع املنصرم، لكن الوزارة نظرا ألن يعود إليها اإلختصاص 
وضع املعالم العامة ديال السياسة الجنائية، وصلت من خالل مشروع 
املسطرة مراجعة مسطرة قانون املسطرة الجنائية مع كافة الشركاء 
اللي هوفي املراحل األخيرة ديالوا من التشاور إلى وضع خيارات بديلة 
لإلعتقال احتياطي، وأيضا في حالة وجود اعتقال كان البد من اإلعتقال 
اإلحتياطي وضع ضوابط مقننة لترشيده وعقلنته بكيفية أكثر، إذن 
الحال كما سبق أن قلنا في عدة مناسبات هواملراجعة شاملة للسياسة 

الجنائية وفي مقدمتها قانون املسطرة الجنائية، شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، لكم التعقيب السيدة الوزيرة! السيدة النابة 
املحترمة.

اينائبةلايس  5لم نةلايطايبي:

ايس  لاي05ير،

ايس  لرئيسلالجلسة:

اتقول هللا اعلم تفضلي السيدة النائبة.

اينائبةلايس  5لم نةلايطايبي:

وانتما  خدام  التوقيت  راه  الرئيس  السيد  التوقيت  لينا  وقفوا 
كتهضروا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

ال ال التوقيت واقف ونعاودوا نرجعوه.

اينائبةلايس  5لم نةلايطايبي:

حفظوا لينا حقنا فقط

ايس  لرئيسلالجلسة:

تفضلي أنا ساهر على داك �ضي السيدة النائبة تفضلي.

اينائبةلايس  5لم نةلايطايبي:

حقيقة  مخيفة  ن�ضي  هي  عطيتوها  اللي  النسب  الوزير،  السيد 
معنى أن يكون نصف ساكنة السجون هو اعتقال احتياطي، األصل و 
املبادئ األساسية في السياسات الجنائية عامة أن البراءة هي األصل وأن 
املحاكمات يجب أن تكون محاكمات الجنائية في حالة سراح وليست في 
حالة اعتقال، ثم أن اإلعتقال ما هو إال تدبير استثنائي وليس هو األصل، 
لذلك حينما كنا نطالب نحن كفريق اشتراكي سواء في لجنة العدل 
والتشريع أو غيرها األمة وكذلك جميع الحقوقيون بأن يؤثى باملسطرة 
الجنائية في هذه الوالية وأن يسرع كان ينا في ذلك السيد الرئيس غاية 
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وهي غاية الدولة في تغيير سياستها الجنائية، لألسفأن توجه الدولة في 
السياسة الجنائية ينحو نحو التقليص من هذه االمور ولكن لألسف 
نجد أن التطبيق هو عكس ذلك رغم الدوريات التي أصدرها السيد 
العام للسلطة القضائية وكذلك الدوريات التي صدرت عن  الوكيل 
رئاسة السلطة القضائية، مع ذلك نجد هناك عدد مهول في اإلعتقاالت 
اإلحتياطية، اآلن مذا نطالب؟ نطالب أوال بتغيير في اعتماد التصريحات 
هي أساس اإلعتقال في اعتماد اإلشتباه، البد من اعتماد األدلة املادية 

مادام هناك تحول في اإلثبات وسائل اإلثبات والخبرة.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، انتهى الوقت تعقيب للسيدة النائبة 
من فريق العدالة والتنمية.

اينائبةلايس  5لبث ةلقرقري:

شكرالايس  لايرئيس،

السيد الوزير، بالفعل األرقام التي قدمتموها كما سبقتني السيدة 
النائبة هي أرقام مهولة وهي أكيد كما صرح بذلك أوكما ورد في دوريات 
املتقاضين  ديال  بالثقة  املس  العامة من شأنها  النيابة  رئيس  السيد 
في القضاء، وتقرير النموذج التنموي خلصة إلى أن تدهور الثقة في 
املنظومة القضائية هوأحد معيقات التنمية، ونعتقد في فريق العدالة 
التنمية بأن من شأن إصالح مسطرة اإلعتقال اإلحتياطي أن نعزز الثقة 

باملواطنين في في القضاء.

وفي هذا السياق السيد الوزير، نبغيوا تعطيونا معلومات ومعطيات 
حو ل تطبيقية اإلعتقال اإلحتياطي، اللي مفروض أنها كتقوم بالدور 

ديال املراقبة والضغط ديال هاد العملية ديال اإلعتقال احتياطي.

السيد الوزير، احنا هاد جالنا موضوع مساءلة عمومية عالش؟ 
الحقوق  وضمان  العادلة  املحاكمة  بشروط  أساسا  مرتبط  ألنهم 
هاد  فيها  تمس  وضعيات  هناك  وأن  خاصة  للمواطنين،  والحريات 
الحقوق والحريات، مثل قضية الصحافي« الريسوني« الذي سبق أن 
أشرنا إلى وضعه الصحي في هذه الجلسة خاصة وأنه على أبواب 80 يوما 
من اإلضراب عن الطعام وال يطالب إال بحقه باملتابعة في إطار السراح 
خاصة وأنه أم�ضى أكثر من سنة من اإلعتقال اإلحتياطي، هاد اإلعتقال 
اإلحتياطي كما سبقتني الزميالت تم سنه من طرف املشرع اللي هو 
صاحب السياسة الجنائية كتدبير استثنائي يجب أن يكون ضروري و 

معقول في أجل محدود ألنه من ضمانات ديال املحاكمة العادلة.

السيد الوزير، نعتبر أن إصالح منظومة العدالة هو جزء كل ال 
.. مسطرة  اإلتجاه،  هاد  في  وبطئ  تعثر  نالحظ  السياق  فهاد  يتجزء، 
الجنائية لحد الساعة لم يتم إحالتها وهادي سنوات و احنا كنسمعوا 
بأنها سيتم إحالتها ومن شأنها إصالح هاد املسطرة هادي، لم تتفاعلوا 
بإيجابي مع مقترحات املادة الجنائية، بل أكثر من ذلك السيد الوزير 

أنتم تتحملون مسؤولية كبرى في عدم مصادقة هاد البرملان على مشروع 
القانون الجنائي ورفضتم الحضور للجنة العدل التشريع لكي نصادق 

على التعديالت التي تقدم بها..

ايس  لرئيسلالجلسة:

في  إضافية  تعقيبات  هناك  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
املوضوع ما كاينش تفضل السيد الوزير.

ايس  لمحم لبنلعب لايوادرلق0يرلايذ لل:

أرجوا من السيد الرئيس هاد الجلسة أن يسجل في املحضر بأن وزير 
العدل رفض املثول أمام لجنة العدل والتشريع لكي يتأكد فيما بعد هل 
تم هاد الرفض كتابة بناءا على دعوة مكتوبة أو غير ذلك، ألن للمراقبة 
الشعبية ومناقشات وتقييم السياسات العمومية هذا واجب علينا، 
لكن تحويلها إلى أشياء أخرى في الربع ساعة األخيرة ينبغي التوضيح 
كيهم األمور نناقش السياسة العمومية في املجال اإلعتقال والسياسة 
الجنائية مع احترام اإلختصاصات اللي موجودة في الدستور وفصل 
السلط، إذا أردنا أن نتحدث عن البطء فيمكن لك توضع األرقام في 

امليزان، 5 سنين اشنو دار فيها؟ مقابل سنة و8 أشهر؟

ايس  لمحم لبنلعب لايوادرلق0يرلايذ لل:

سنة و 8 أشهر وتما غايبان ليك البطئ فين كاين، شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا، انتهى الوقت، نمر إلى السؤال املوالي وهو سؤال عن التضييق 
على الحريات النقابية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
للمقاوالت  نقزت �ضي سؤال؟ ال سؤال عن تعزيز الحماية القضائية 
النواب  والسادة  للسيدات  كورونا  جائحة  جراء  باإلفالس  املهددة 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، صحيح تفضل السيد النائب 
أو النائبة عن فريق األصالة واملعاصرة، ياكما نرجعوا لعندهم؟ السؤال 
املهددة  للمقاوالت  القضائية  الحماية  تعزيز  عن   21 السؤال   ،21

باإلفالس جراء جائحة كورونا، تفضل.

اينائبلايس  لعزيزلايلبار:

نسائلكم السيد الوزير عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف 
الحكومة من أجل تعزيز الحماية القضائية للمقاوالت املهددة باإلفالس 
جراء جائحة كورونا؟ وماذا أعددتم للمقاولين الصغار الذين تراكمت 

ديونهم وعدم أداء مستحقات الكراء؟ شكرا السيد الرئيس.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا.
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ايس  لمحم لبنلعب لايوادرلق0يرلايذ لل:

شكرا السيد النائب املحترم، أعتقد أنه قبل بضعة أسابيع أجبت 
عن هذا السؤال وفهاد الجلسة ومن نفس الفريق ولعله من نفس السيد 
النائب املحترم، ال يخفى عليكم السيد النائب املحترم أنا كنشكرك ألن 
عاودتي أتحت هاد الفرصة نهضر على األهمية ديال املقاولة على األقل 
في بلد مثل املغرب املقاولة في التنمية اإلقتصادية وفي توفير مناصب 
الشغل وإنعاش اإلستثمار، بطبيعة الحال تتعرفوا جميعا بأن الجائحة 
ديال كورونا كان عندها آثار سلبية على الصعيد العالمي وعلى الصعيد 
الوطني على الوضع ديال املقاومة، لكن بالدنا كان عندها واحد املقاربة 
استشرافية في 2018 يعني قبل ما تكون البوادر األولى ديال هاد األزمة 
صدر واحد القانون جديد كيتعلق بمعالجة مساطر صعوبة املقاولة 
ودخل حيز التنفيذ وجنب املقاولة واحد العدد ديال املشاكل وديال 
مناخ  ديال تحسين  الجهود  السياق  في  قانون جاء  التعقيدات، وهو 
األعمال وتجويد اإلطار القانوني ديال مجال املال واألعمال واإلستثمار 
وكان كيستهدف معالجة واحد العديد من اإلختالالت التي تجلت في 
الواقع خصوصا في صعوبة املقاولة أمام القضاء. املستجدات اللي جاء 
بها هاد القانون مهم جدا واللي كيجاوب على الكثير من اإلشكاالت اللي 
جات في السؤال ديالكم هو أوال تطوير اآلليات ديال الرصد املبكر اللي 
كتعترضلوا املقاولة في املغرب، تأهيل املسطرة ديال الوقاية الخارجية 
أجهزة  تأهيل  على  وأيضا  اإلنقاذ  على مسطرة  والتنصيص  للمقاولة 
اإلنقاذ واملسطرة ديال ديال حل صعوبة املقاولة من خالل تعزيز دور 
ديالو، إذن هادي مستجدات  املنتدب وتوسيع الصالحيات  القا�ضي 
كلها كان عندها دور أسا�ضي في إنقاذ الكثير من املقاوالت بسبب جائحة 
كورونا، لكن بطبيعة الحال هذا غير كافي والجهود ال زالت متواصلة 
فواحد العدد دالقوانين األخرى التي تخص الوضع في املقاولة املغربية، 

وشكرا السيد النائب املحترم.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضل.

اينائبلايس  لعزيزلايلبار:

.. الجواب كاع ما سولنا هاد السؤال، لذلك السيد الوزير طالبناكم 
سابقا بمناسبة مناقشة نفس املوضوع ونطالبكم اليوم بضرورة تعزيز 
الحماية القضائية للمقاوالت املهددة باإلفالس جراء جائحة فيروس 
حلول  إيجاد  أجل  من  مستعجلة  قانونية  إجراءات  واتخاذ  كورونا، 
سريعة لتسوية وضعية القروض البنكية للطبقة الهشة، لكن يبدو 
أن مطالبنا ال تجد آذانا صاغية لديكم أو للحكومة، أما أن الوتيرة التي 
تشتغلون بها عن طريق الحكومة ال تتما�ضى واستعجالية معالجة بعض 
القضايا الشيقة والراهنة، تتحدثون عن الحماية القضائية للمقاوالت 
وضمان  املقاولة  هذه  إنقاذ  بإمكانية  يعي  ما  وهو  باإلفالس  املهددة 

ملسطرة  لألسف  تتحول  ما  املسطرة سرعان  هذه  لكن  استمراريتها، 
تسوية القضائية، السيد الوزير هنا املنشآت واملقاوالت الجد متضررة 
هي املقاهي، املطاعم، املنشآت السياحية، الصناع التقليديين، النقل 
السياحي والنقل عامة املرشيد السياحيين، البزارات، التجار الصغار بين 
جميع الفئات، الحمامات ممونو الحفالت، النكافات،عيساوة، كناوة، 
الجوايقية، ومواكبة الشباب بتطبيق املواكبة كما جاء بها وزيرالتجارة، 
واالقتصادية  الصحية  االنفراجات  بدأت  بفضل  اليوم  نحن  وها 
واالجتماعية طبقا للمبادرة امللكية بفتح الحدود و الخطوط الجوية 
من  فمرحبا  امللكية،  بالتعليمات  ومعنوية  مادية  بمساهمة  والبرية 
هاته القبة بمغاربة العالم لزيارة آهاليهم وصلة الرحم معهم وكل املهن 
السياحية متجندون وراء جاللة امللك لحسن االستقبال بين جميع 
الفئات املهنية من أجل إعطاء أولوية األولويات للسياحة الداخلية، أما 

من ناحية.

ايس  لرئيسلالجلسة:

النائب، عفوا  انتهى الوقت السيد  النائب املحترم،  شكرا السيد 
السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، شكرا هل هناك من تعقيب إضافي 
آخر في املوضوع؟ شوف ها التوقيت ديالك أ �ضي عزيز شوف التوقيت 
ديالك وشوف املرونة اللي درنا معاك، تعقيب إضافي في املوضوع، ال 

يبدو، السيد الوزير.

ايس  لمحم لبنلعب لايوادرلق0يرلايذ لل:

شكرا السيد النائب املحترم، في املناسبة املاضية حول هاد السؤال 
درت واحد اإلشارة خفيفة إلى أن وزارة العدل إذا كانت معنية بموضوع 
سؤالكم فهي معنية من الناحية ديال التشريع، وزارة العدل ال تتدخل 

في اإلجراءات في التجارة والصناعة وفي املقاومة.

ايس  لرئيسلالجلسة:

وهو  املوالي  السؤال  إلى  نمر  الوقت،  انتهى  الوزير،  السيد  شكرا 
سؤال عن التضييق على الحريات النقابية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اينائبلايس  لرضالب5كما0ي:

املأجورين  املمثلين ديال  نهنئو  البداية كنبغيو  في  الوزير،  السيد 
على الثقة اللي حازوها من خالل االنتخابات األخيرة وبكل تأكيد السيد 
الوزير كتعرفو األهمية ديال العمل النقابي وال يمكن لكل إنسان حر 
وديمقراطي إال أن يدافع عن هذا الحق لهذا السيد الوزير نسائلكم 
على اإلجراءات اللي كتقومو بها في الوزارة من أجل دعم العمل النقابي 
والحق في ممارسة العمل النقابي ومواجهة كل أشكال التضييق على 

جميع الفرقاء االجتماعيين داخل وزارة العدل، شكرا السيد الوزير.
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ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ايس  لمحم لبنلعب لايوادرلق0يرلايذ لل:

شكرا السيد النائب املحترم، لن أضيف شيئا جديدا إلى معلوماتكم 
الخاصة إذا قلت لكم بأن التضييق على الحريات النقابية هو ممارسة 
الحريات  انتهاك  اليوم وأن  إلى مغرب  إلى مغرب األمس ما�ضي  تنتمي 
النقابية، أو إن صح التعبير سنوات الرصاص السياسية والنقابية، 
ولت غير مأسوف عليها وطويت صفحتها بشكل نهائي، وبالتالي ال يمكن 
أن يوجد وزيرة أو وزير في حكومة الدكتور سعد الدين العثماني يتجرأ 
على التضييق على الحريات النقابية لسبب بسيط وهو أن مؤسسة 
الضبط والرقابة و الشعب املغربي ستكون له باملرصاد اللهم إال كنتو 
كتقصدو بالتضييق �ضي حاجة أخرى أنا مستعد ملناقشتها معكم إلى 
النهاية هنا وال في لجنة العدل والتشريع، �ضي إجراءات خذاتها الوزارة 
في إطار التدبير املرفقي أنا مستعد ناقشها معكم إذن هذا فيما يتعلق 
بالتضييق ال يوجد أي تضييق وما بقاوش عقد فهاد الشأن هذا، وكاين 
هناك التباري وكاين هناك التنافس وما يمكنش يتحول إلى مظلومية 

حائط مبكى وخصوصا فهاد الظروف هادي؛

النقطة الثانية، ديال التميز والتدبير عندما توليت كما قلتم ذلك 
على نفس السؤال في الغرفة األخرى املسؤولية على رأس هذه الوزارة 
املتساوية  اللجان  دانتخابات  التمثيلية  فيها  نقابية  خريطة  وجدت 
األعضاء ديال 2015، كاين اللي حّسن وضعيتو دابا وكاين اللي اللي 
تدهور في الوضعية ديالو، أنا لست مسؤوال عن ذلك، هناك قضاة 
كان يترأسون اللجان، هناك محكمة إدارية من أراد أن يقدم الطعن 
فليقدم الطعن، أما اإلستفراد بوزارة واحدة من طرف فريق في األغلبية 
حول ما رأيك في التضييقات على الحريات؟ فهذا أمر ربما ال أدري ما هو 
املقصود به وإن كان ، يعني، شرح الواضحات من املفضحات، شكرا 

السيد النائب املحترم.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيب إضافي؟ ال، تعقيب، آه تعقيبات.

اينائبلايس  لمحم لايط5يل:

ايس  لايرئيس،

شكرا السيد الوزير، في الحقيقة النقاش ديالنا لهاد املوضوع بكل 
إنصاف، وبكل اتزان وبكل مسؤولية نابع من أننا معنيين وعارفين بأنه 
حرص مشترك ما بين البرملانيين وما بين الحكومة من أجل النهوض 
التوجه ديال  تينساق مع  النقابي والحماية ديالو، وهذا أمر  بالعمل 
الدستور اللي من جهة تي، يعني، يلزم النقابات بالدفاع عن الحقوق 
املادية واإلجتماعية للشغيلة ومن جهة أخرى يلزم الحكومة والقطاعات 

الوزارية بحماية هاد، بحماية هاد الحق وتيسير العمل، الحكومة قامت 
بأدوار ما تنقدروش نكروها مهمة جدا على املستوى الوطني ومأسسة 
اإلدارة  ديال  وزير  كنتو  ملا  انتم  ديالو،  الدوام  على  وسهرت  الحوار 
الوظيفة العمومية قمتم بواحد الدور اللي هو معتبر فهاد اإلتجاه، ولكن 
مع ذلك الدور الرقابي ديالنا، السيد الوزير، بكل أريحية تيدفعنا إلى 
إثارة بعض القضايا اللي ممكن أنها تشوش على العمل النقابي في هاد 
الصدد اإلعتماد ديال املنهجية للي متفق عليها في تدبير الحوار اإلجتماعي 
داخل القطاع، كاين إتفاق ديال 2016، ربما درتو إتفاق آخر، ولكن 
الحوار مع التمثيليات النقابية توقف ملدة ما يفوق عن عن سنة عدا 
اعتباري  كتعطي وضع  للي  اللقاءات  ديال  املواعيد  في  التمييز  بعض 
لواحد املكونات دون مكونات أخرى، في املوضوع ديال التضييق احنا 
الحظنا السيد الوزير من خالل تتبع البيانات والبالغات وبكل مسؤولية 
وكل التوازن الالزمين هو أنه كاين بعض أشكال اإلحتجاجية لبعض 
املسؤولين  بعض  شخصكم  في  الوزارة  ما�ضي  اإلداريين،  املسؤولين 

اإلداريين تيتوجهوا لها..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، انتهى الوقت، إذن نمشيو للتعقيبات 
اإلضافية، تفضل السيد الرئيس املحترم. يمكن ليك تخليها ال�ضي، ما 

كاينش، لك واسع النظر.

اينائبلايس  لعب لهللالب5قان5:

أية لحظة  في  الوزير  السيد  دابا  دايرها نص نص، ال، حنا  انت 
مللي كنطرحو السؤال كأن كاين حساسية ديال السؤال، سؤال فريق 
األغلبى، حكومة سعد الدين العثماني شنو املشكل، بغينا غير نعرفو 
اشنو املشكل؟ احنا كنمارسو الحقوق ديالنا في إطار الدستور وفي إطار 
إاللتزام باألغلبية، إذا واش ما باغيينش نطرحو األسئلة؟ وال أي مالحظة 
خص تجاوابنا عليها بهاديك الطريقة، احنا عندنا كل التفاصيل على 
الحوار كيفاش كيدوز في الوزارة، ما بغيناش نقولوه، ولذلك أرجو أن 
الحكومة تلتزم من هاد البرملان املحترم كنسولو يتم الجواب علينا في 

إطار االحترام، شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلي السيدة النائبة.

اينائبةلايس  5لحنانلرحاب:

وأنا غنذكر بواحد الوقائع ديال قمع ربيع كتابة الضبط في خمس 
سنوات قبل هذه الحكومة، من سن قاعدة اإلقتطاع مقابل اإلضراب، 
يقابله اإلقتطاع من قمع كتابة الضبط سنوات 2012، 2013، 2014 
من مارس على ربيع كتابة الظبط كل أنواع التنكيل والتنقيل واإلنتقام 
من أجل ضرب الوحدة النقابية داخل قطاع العدل، من قام بذلك 
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العمل  واتجاه  النقابية  الحرية  تجاه  البعض  التاريخ سيتذكر جرائم 
النقابي داخل وزارة العدل. ولن نن�ضى..

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي آخر؟ سيد الوزير في ما داك �ضي اللي بقا ليك في الوقت.

ايس  لمحم لبنلعب لايوادرلق0يرلايذ لل:

شكرا أنا متفق تماما مع السيد النائب املحترم في التقديم واملقاربات 
التحليلية اللي عطى، من حق البرملان أن يراقب ويسأل من أي موقع 
و بأي لغة ومن حق الحكومة أن تجيب باملعطيات ومن حق أي جهة 
أي جهة نقابية عجزات على التواجد في امليدان أن تمتد في املنبر املنبر 
 10 ما�ضي  و8أشهر  كاين مشكيل، شوف سنة  ما  لتبليغات  البرملاني 
سنين، في سنة أ السيد النائب املحترم في سنة و8 أشهر جالست املكتب 
النقابي مرتين وجالسه الكاتب العام واملدير املوارد البشرية 3 مرات في 
السنة و8 أشهر، السيد النائب املحترم قبل عرض ميزانية القطاع على 

البرملان عرضته على النقابة التي تعنيه هامناصب الشغل هااإلمكانيات 

لكن  بأجوبتكم،  هاتوني  القضائي  التنظيم  ديال  وهاالقانون  املتاحة 

هناك من يخلط املقاربة التشاركية مع الناس على الهيمنية، يريد أن 

يفرض نفسه الجلوس كيمكن يكون مع املدير مع الكاتب العام ما�ضي 

أنك خصك تفرض واحد األسلوب معين وإال كتلتجئ للقصف املدفعي 

في املواقع اإللكترونية.. وأن الوزير يجول في املغرب ويفرض كذا و ينهك 

املحاكم و يقصر .. هناك سب و قدف و تهجم على وزارة تشتغل في 

حكومة يترأسها الدوكتور سعد الدين العثماني. وهذا هو الذي ينبغي 

اإلنتباه إلية.

ايس  لرئيسلالجلسة:

الوزير  السيد  الوقت، شكرا  انتهى  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 

املحترم انتهى الوقت، نمر إلى السؤال املوالي هو سؤال عن ارتفاع ظاهرة 

اإلبتزاز عن طريق اإلنترنيت للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق األصال واملعاصرة تفضل السيدة النائبة املحترم.

اينائبةلايس  5لم5نىلأشريط:

شكرالايس  لايرئيس،

السيد الوزير، ابتزاز، تشهير، سب وقدفوانتهاك للحريلت الخاصة 

عن األشخاص، جرائم بإسم التيكنولوجيا ووسائل التواصل في عالم 

افترا�ضي لكن ضحاياه من الواقع ، عن اإلجراءات والتدابير الحكومية 

املتخذة ملواجهة اإلرتفاع الحاصل في ظاهرة جرائم اإلبتزاز اإلليكتروني 

نسائلكم السيد الوزير؟

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا، تفضلوا السيد الوزير.

ايس  لمحم لبنلعب لايوادرلق0يرلايذ لل:

التواصل اجتماعي  النائبة املحترمة، فعال شبكات  السيدة  شكرا 
مجال  تعزيز  في  ساهمت  للتواصل  الجديدة  الرقمية  واملنصارات 
اإلشكاليات  بعض  تثير  بدأت  لكنها  التعبير  وحرية  اإلنسان  حقوق 
فضاءات  إلى  تحول  املنصات  هاد  ا  جعالت  اللي  التحديات  وبعض 
الزائفة،  األخبار  نشر  مثل  اإلجرامية  األفعال  ارتكاب  لتسهيل 
وممارسة السب والقذف وانتهاك الحياة الخاصة، وتمرير الخطابات 
الكراهية، والتحريض على اإلرهاب واإلشادة به، واملس بالسير السليم 
للمؤسسات، واإلبتزاز الجن�ضي عبر اإلنترنت الذي استفحل في السنوات 
األخيرة، أنتم أشرتم السيدة النائبة املحترمة للظاهرة ديال اإلبتزاز واللي 
انتشرات عبر اإلقااع بأشخاص في فخ فيديوهات مصورة وال مفبركة 
وخاصة  الجنائي  القانون  ديال  املقتضيات  وهنا  اإلبتزاز،  للممارسة 
املادة538 كطرق لهاد الجانب هذا واللي كتسميه بالحصول على املال 
بالتهديد لكن هاد املقتضيات ما كتشملش كل الحاالت املشابهة لهاد 
الجريمة واللي تدخل فيها خصوصيات رقمية إلكترونية كبيرة جدا مما 
يستدعي املراجعة خصوصا وأن املغرب وقع على عدد ديال اإلتفاقيات 
مثل اتفاقية بودابست ديال الجريمة اإللكترونية واإلتفاقية العربية 
فعال  خصنا  أننا  كيجعل  اللي  وال�ضي  املعلوماتية،  الجريمة  ملكافحة 
األحكام  ولتدقيق  الفراغات  هاد  لتغطية  التشريعي  التدخل  نحركوا 

واملقتضيات القانونية للتصدي لهاد الظواهر، شكرا السيدة النائبة.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تفضلي السيد النائبة للتعقيب.

اينائبةلايس  5لم5نىلأشريط:

فعال السيد الوزير هاد�ضي اللي قلتيوا يعني معقول، احنا مع التطور 
على  اإلعتماد  تنامي  مع  الرقمنة  مع  التعبير،  مع حرية  التكنولوجي، 
اآلليات التقنية وال سيما وسائل التواصل إلكتروني والتبادل الفوري 
للرسائل والصور، ولكن لألسف السيد الوزير هاد التطور واكبوا تطور 
ديال الجريمة تطور وظهور أنواع أكثر أكثر تعقيدا وأكثر تشددا للجريمة، 
ما بقاش معها السيد الوزير القضاء ما بقاش معها اإلطار القانوني 
والتشريعي اللي ذكرتيوا يعني كيواكبها، كنا ننتظر السيد الوزير لألسف 
يعني خروج القانون الجنائي إلى حيز الوجود ولكن مع األسف يعني 
األغلبية الحكومية يعني التعطيل ديالها حال دون إخراج هذا القانون إلى 
حيز الوجود، وذلك باش نعتمدوا مقتضيات جديدة تتما�ضى مع طبيعة 
هذا النوع من الجرائم ال من حيث أركان تحققها وال من حيث وسائل 
اإلثبات ديالها اللي كيصعب اإلثبات ديالها بالطرق القديمة واملبسطة 
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للجرائم. السيد الوزير نقول لكم أنه هاد الفضاء أصبح غير آمن غير 
آمن وهذا ما كشف عليه تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019 اللي 
قدم األرقام مرعبة بخصوص الجرائم املعلوماتية، وخصوصا ظاهرة 
اإلبتزاز اإللكتروني اللي وصلت إلى 300 قضية استهدفت 458 ضحية 

من بينهم 107 أجانب.

الوزير ظاهرة اإلبتزاز اإللكتروني كتطلب منا ومنكم ومن  السيد 
الجميع على وجه اإلستعجال التدخل، باإلضافة إلى إعادة النظر في 
اإلطار التشريعي ملواكبة السرعة التي يتطور بها العالم الرقمي من أجل 
أن تصبح أكثر ردعا وتشديدا، البد السيد الوزير من تجويد الجانب 
التواصلي من خالل التشجيع على ثقافة التبليغ في حالة اإلبتزاز عدم 
أو يفرضها مرتكبوا  يطلبها  التي  املقايضة  أنواع  إلى مختلف  الرضوخ 
هذا النوع من الجرائم بأي شكل من األشكال، وذلك من خالل إعتماد 

حمالت تواصلية.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب 
إضافي في املوضوع؟ ال يبدو السيد الوزير ما عرفتش اشنو بقى لك في 

الوقت تفضل.

ايس  لمحم لبنلعب لايوادرلق0يرلايذ لل:

السيدة النائبة املحترمة، هناك قاعدة عامة تقول الجريمة في الواقع 
الفعلي هي أيضا جريمة في الواقع اإلفترا�ضي، حتى في الفايسبوك وال في 
املجموعات املغلقة وال املفتوحة هي جريمة، لذلك فالقانون الجنائيما 
بقاش كافي إلنه تيهضر على جريمة باملواصفات التقليدية، يعني املجال 
العمومي هو الشارع العام هو املجال ما كيعتبرش الفضاء األزرق حتى 
هو مجال عمومي، لذلك خص تقنيات وخص يكونوا خبراء وخاص 
للقانون  دقيقة وشاملة  ملراجعة  العمل  وواحد  اإلجتهاد  واحد  يكون 

الجنائي كما تفضلتم، شكرا.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير وشكرا على حسن مساهمتكم بهذا نكون 
قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا، نمر إلى 
املادة 152 من النظام الداخلي إذا سمحتم ملجلسنا املوقر مع العلم 
مع العلم أن الرئاسة توصلت برسالة حول عدم تفاعل الحكومة مع 
طلبات تناول الكالم لهذه الجلسة، إذن الكلمة للمتحدث األول عن مآل 
برنامج التخييم للجميع لهذه السنة من لدن الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

اينائبلايس  لعمرلعبا�سي:

شكرالايس  لايرئيس،

مع كامل األسف احنا كنسجلوا غياب الحكومة وعدم تفاعلها و 
كنعتبروا بأنه إثارتنا لعدم أو إحجام الحكومة على عدم تفعيل أوتعطيل 
البرنامج الوطني العطلة للجميع هوانتكاسة انتكاسة للطفولة وللشباب 
في بالدنا، طبعا جميع املسوغات ديال الحالة الوبائية نحن نرفضها، 
بأنه استئناف واحد املجموعة داألنشطة كان يمكن  احنا كنعتبروا 
يتنظموا املخيمات لألطفال واليافعين فهاد املرحلة بشروط معينة، 
احنا يحز في أنفسنا في الفريق اإلستقاللي أنه أبناء طبقات شعبية، 
أبناء املناطق املهمشة، البسطاء في بالدنا اليوم اللي كانت املخيمات 
اللي كتمول هاد الدولة ما عندهم حتى بالصة اليوم فاش يدوزوا هاد 
األسابيع ديال الصيف لذلك بالنسبة لنا قلنا هاد الكالم قبل، الوزارة 
أخفقت منذ الجائحة وكانت غائبة غاب عنها اإلبداع وغاب عنها التفاعل 
مع كامل األسف الوضعية ديالها هي عنوان كبير من عناوين يعني سوء 
التدبير الحكومي الذي كنا دائما ننبه إليه ونحدر من مغبته على فئات 
هشة في بالدنا وفي مقدمتها الطفولة والشباب، نتمنى أن تكون هذه 
الصرخة أن تكون لها آذان تصغي إليها أو تجيد اإلصغاء لدى الحكومة 
رغم إيماننا العميق بأن الزمن الزمن أو القطار فات قطار اإلصغاء فات 

لهاد الحكومة التي أخفقت في عدة مجاالت مع كامل األسف.

ايس  لرئيسلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة املتحدث الثاني عن إحتالل 
امللك العمومي في الشواطئ، إحتالل امللك العمومي في الشواطئ وظاهرة 
اإلبتزاز املالي لحراس السيارات من لدن الفريق اإلشتراكي تفضل السيد 

الرئيس.

اينائبلايس  لشورانلأماملرئيسلايفريقلاالشتراكي:

شكرالايس  لايرئيس،

هاد املوضوع طرحنا في إطار املادة 152 كنا نتمناوا أن الحكومة 
تكون كانت حاضرة تجاوب معنا ولكن البئس هي غادي تستمع نتمناوا 
الجواب ديالي يكون عملي ألن هاد الالزمة تتكرر من سنة ألخرى املرتبطة 
بالظاهرة ديال اإلحتالل ديال الشواطئ من طرف العدد ديال الناس اللي 
كي كيحتلوا الشواطئ باملظالت وبالكرا�ضي وكيفرضوا على املصطافين 

على أنهم ياخذوها بمقابل واحد األثمنة اللي كتكون مرتفعة.

وفي نفس الوقت يعني الناس اللي كيوقفوا في األماكن ديال الوقوف 
ديال السيارات اللي كذلك يعني كتكون واحد الحاالت ديال اإلبتزاز 
في حق املواطنات واملواطنين، يعني كنتحدثوا على تشجيع السياحة 
الداخلية في وقت ال نوفر عدد من الشروط البسيطة اللي تجعل على أن 
داك املواطن اللي يفيق في الصباح يم�ضي مع وليداتوا باغي يدوز النهار 
في الشاطئ أه يدوز نها يعني في جو مالئم بعيد على كل ما يعكر الصفو، 
ألن مجرد ما كيوصل املواطن يوقف سيارتوا كيبدا يتعرض لإلبتزاز، 
وكاتلقى كاينة باركين اللي مكتوبة فيه الثمن ولكن يفرض عليه ثمن 

آخر، هنا خاص السلطات خاصها دخل وتلعب الدور ديالها.
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بالكرا�ضي وباملظالت  الشاطئ محتل  كايلقى  للشاطئ  يولج  كذلك 
كايبغي يوضع املظلة ديالو والكر�ضي ديالوا الخاص في مكان هو واألسرة 
اللي خصها تحمل  السلطات  ديال  الغياب  في  لإلبتزاز  يتعرض  ديالوا 
مسؤوليتها، أي نعم كاينة واحد الناس اللي كيسترزقوا على باب هللا 
وعندهم هاد العمل موسمي مزيان من حقوا، لكن في إطار القانون 
في إطار في إطار عدم إزعاج املواطنات واملواطنين، باش تكون األمور 
كتم�ضي بواحد الشكل سلس، وفي نفس الوقت كاين واحد الجماعات 
اللي كنحييوها باملناسبة اللي متحملة مسؤولياتها، واللي هي يعني موفرة 

مضاالت في شواطئ وساهرة على أن ما تجعلش �ضي واحد يحتل

ويفرض القانون ديالو بالقوة على املواطنات واملواطنين جماعات 
في الشمال: واد الو، الحسيمة، واحد املجموعة ديال الجماعات اللي 
ديالها  بالدور  تقوم  املحلية  السلطات  أن  كانطالبوا على   ،.. متحملة 
من  كبير  عدد  راه  ألن  واملواطنين  للمواطنات  وتسمع  اآلمن  تفرض 

املواطنات واملواطنين كايفكروا في الهجرة..

ايس  لرئيسلالجلسة:

حسن  على  شكرا  األفاضل،  النواب  والسادة  السيدات  شكرا 
تعاونكم، ورفذتلالجلسة.
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محضرلالجلسةلايسادسةلبذ لايثالثمائة

ايتاريخ: الثالثاء 12 ذو القعدة1442ه )22 يونيو 2021م(.

ايرئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

ايت5ق ت: ستو وخمسون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة زواال 
والدقيقة السادسة والثالثين.

ج قللاألعمال: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على 
النصوص التالية:

والوساطة  بالتحكيم  يتعلق   95.17 رقم  قانون  مشروع  .•
اإلتفاقية؛

مشروع قانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق  .•
املباشر للفواكه والخضروات؛

مشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويالت الصغيرة؛ .•

بإقراض  تتعلق  أحكام  بسن   83.20 رقم  قانون  مشروع  .•
السندات؛

مشروع قانون رقم 19.20 املتعلق بشركات املساهمة. .•

ايس  لالحبيبلاملايكيلرئيسلمجلسلاين5اب،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قايسالمل ايصال5ل ايرح مل ايرحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآيهلقصحبهلأجمذين.

ايس  لاي05ير،لمرحبالبك،

ايس  اتلقايساد5لاين5اب،

من  بمجموعة  ترتبط  تشريعيتين  جلستين  النواب  مجلس  يعقد 

املشاريع:

- مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة اإلتفاقية؛

- مشروع قانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق 

املباشر للفواكه والخضروات؛

- مشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويالت الصغيرة؛

- مشروع قانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات؛

-مشروع قانون رقم 19.20 املتعلق بشركات املساهمة،

وبطبيعة الحال مقترح قانون خاص بدور الحضانة؛ ننطلق بتقديم 

اإلتفاقية،  والوساطة  بالتحكيم  يتعلق   95.17 رقم  قانون  مشروع 

الكلمة للسيد الوزير.

ايس  لمحم لبنلعب لايوادرلق0يرلايذ ل:

شكرالايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

أشرفت اليوم بتقديم مشروع القانون رقم 95.17 املتعلق بالتحكيم 
والوساطة اإلتفاقية أمام مجلسكم املوقر، وهو مشروع يأتي في سياق 
التزمت به وزارة العدل في  استكمال تنزيل املخطط التشريعي الذي 
القانونية املؤطرة  العدالة وتحديث املنظومة  مجال إصالح منظومة 
االقتصادية  التحوالت  عليكم  يخفى  ال  فكما  واألعمال،  املال  ملجال 
والتكنولوجيا التي بات يعرفها عاملنا املعاصر أدت إلى انفتاح األسواق 
على التجارة الدولية وإلى مرونة وسرعة في انتقال األموال بفعل العوملة، 
وبروز تنافسية دولية على مستوى تحسين مناخ األعمال، األمر الذي نتج 
عنه تحول متسارع في بنية اإلقتصادات الوطنية كما العاملية، وأمام 
هاد التطورات املهمة دشنت اململكة املغربية تحت القيادة الرشيدة 
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا إصالحات عميقة في 
املجال اإلقتصادي، واكبها تحديث للمنظومة القانونية املؤطرة للمال 
واألعمال، حيث تم تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة املتعلقة 
بصعوبة املقاولة، وتم تعديل القوانين املتعلقة بالشركات التجارية، 
كما تم إصدار قانون الضمانات املنقولة وغيرها من النصوص األخرى 
التي جعلت من املغرب بلدا جاذبا لإلستثمار وقطبا اقتصاديا قادرا على 
مواجهة التحديات والرهانات املتزايدة، وطبعا عزز كل ذلك من مكانة 
املغرب على الصعيد الدولي كبلد يحظى باملصداقية واالحترام من طرف 

املستثمرين ومختلف الفاعلين اإلقتصاديين واملاليين.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

إن توفير املناخ املناسب لإلستثمار ال يتوقف عند تحديث التشريعات 
والقوانين فقط، بل وكما أكد جاللة امللك في رسالته السامية املوجهة 
إلى املشاركين في الدورة الثانية ملؤتمر العدالة بمراكش في أكتوبر 2019 
يتجاوزه إلى توفير الضمانات القانونية واإلقتصادية الكفيلة بتحقيق 
الثقة في النظام القضائي وتوفير األمن الكامل للمستثمرين، وإقامة نظام 
قانوني مالئم يتوخى الحد من املنازعات، ومن هنا تبرز أهمية الوسائل، 
أهمية الوسائل البديلة في حل املنازعات، ومنها الوساطة والتحكيم 
كآلية فعالة تحقق السرعة واملرونة والفعالية في املساطر والسرية في 
اإلجراءات واإلقتصاد في النفقات والحفاظ على الروابط اإلقتصادية 
لذلك  اإلجتماعي،  السلم  ترسيخ  األطراف، فضال عن  بين  والتجارية 
إطار  في  تشكل  الحالي أصبحت  في عصرنا  البديلة  الوسائل  فأهمية 
التجارة  لتشجيع  فقط  ليس  إستراتيجية  أدات  التصالحية  العدالة 

واإلستثمار، وإنما أيضا بإعادة بناء العالقات بين مختلف الفاعلين.

وإذا كان التشريع املغربي قد عرف نظام التحكيم في شكله النظامي 
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منذ سنة 1913 من خالل قانون املسطرة املدنية القديم، فإن قانون 
املسطرة املدنية الصادر 74 قد أعاد التنصيص على هذه املسطرة في 
املواد من 306 إلى 327 منه، دون أن يتعرض للوساطة كآلية بديلة 
لحل املنازعات، ودون أن يتطرق لآللية التحكيم الدولي رغم ما لها 
من أهمية في مجال املال واألعمال واإلستثمار، لذلك واعتبارا لهذه 
النواقص فقد تم خالل سنة 2007 إصدار قانون جديد يحمل رقم 
8.5 يتعلق بسن قواعد جديدة تنظم التحكيم والوساطة اإلتفاقية، 
حيث تم نسخ الفصول من 306 إلى 327 من قانون املسطرة املدنية 
وتعويضها بالفصول من 306 إلى 327، غير أنه اعتبارا للتطور الذي 
لألوراش  ومواكبة  والقانوني،  اإلقتصادي  املجال  في  املغرب  شاهده 
الكبرى التي تم فتحها والتي استهدفت باألساس بعض املقاوالت وخلق 
بيئة مناسبة إلنتاج الثروة واإلستثمار وتنشيط الدورة اإلقتصادية، 
وتنفيذا للتوجيهات امللكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 
بمناسبة الذكرى 56 لثورة امللك والشعب التي أكد فيها جاللة امللك على 
ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، 
وهي ذات التوجيهات التي أكدها جاللته في الرسالة السامية املوجهة إلى 
مؤتمر العدالة بمراكش، وكذلك الرسالة املوجهة إلى املؤتمر في دورته 
الثانية أيضا بمراكش، حيث قال جاللته: »سبق أن أكدنا في خطابنا 
بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب لسنة 2009 على ضرورة تطوير 
الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح وهي التوجيهات 
التي ضمناها رسالتنا ملؤتمركم هذا في دورته األولى، حيث دعونا فيها إلى 

املأسسة الوسائل البديلة لحل املنازعات«.

مباشرة بعد التوجيهات امللكية السامية بشأن اإلسراع إلخراج هذا 
املشروع إلى حيز الوجود، تعبأت الوزارة وجندت أطرها لإلنكباب على 
هذا املوضوع، وذلك بتنسيق مع األمانة العامة للحكومة والقطاعات 
الصياغة  إلنهاء  واملناقشات  املشاورات  تكثيف  تم  حيث  األخرى، 
قمنا  بالفعل، حيث  تم  ما  اآلجال، وهو  أسرع  في  باملشروع  الخاصة 
بإعداد نص متكامل في زمن نعتبره قياسيا بالنظر إلى حجمه وطبيعته 

واإلشكاالت املرتبطة به والغايات واألهداف املرجوة منه.

واملشروع املعروض على أنظار مجلسكم املوقر هو عصارة مجهود 
املختصين  برأي  فيه  وأخذ  الفعاليات  من  مجموعة  فيه  شاركت 
واملمارسين، وتم اإلستثناس فيه بالتجارب الدولية واملمارسات الفضلى 

ضمانا لفعاليته وجودته أثناء مرحلة التطبيق.

يتكون هذا املشروع من 107 مادة موزعة على 3 أقسام هي:

القسم األول: خاص بالتحكيم وهو موزعة على 3 أبواب:

األول: منها خاص بالتعرف بالقواعد العامة؛

والثاني: مخصص للتحكيم الداخلي؛

والثالث: مخصص للتحكيم الدولي.

أما القسم الثاني فيتعلق بالوساطة اإلتفاقية.

فيما يتعلق بالقسم الثالث بأحكام متفرقة.

العدل  بلجنة  مفصل  بشكل  املشروع  هاد  مناقشته  تمت  وقد 
والتشريع وحقوق اإلنسان، وقدمت مختلف الفرق البرملانية عددا من 
التعديالت التي ساهمت في تجويد النص وتفاعلت معها الحكومة بشكل 

إيجابي.

تلكملايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

والوساطة  بالتحكيم  املتعلق  القانون  مشروع  عن  موجزة  ملحة 
القانونية  للترسانة  مضافة  قيمة  بدون شك  يعد  والذي  اإلتفاقية، 
الوطنية املؤطرة للمال واألعمال واإلستثمار، وسوف يعزز املجهودات 
املبذولة في هذا اإلطار وسيمكن اململكة من التوفر على منظومة قانونية 
متكاملة ومنسجمة في مجال املالي واألعمال، وشكرا لكم على انتباهكم.

ايس  لايرئيس:

شكرا جزيال السيد الوزير، أشكر باسمكم جميعا السيدة مقررة 
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، السيدة النائبة ال أدري هل 
إلى  أمينة أم مينة؟ مينة الطالبي فاإلسم متجدر في تربتنا، نمر اآلن 

عملية التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد.

املادة 2 نفس النتيجة.

املادة 3 نفس النتيجة.

املادة 4 نفس النتيجة.

املادة 5 نفس العدد.

املادة 6 نفس العدد.

املادة 7 نفس النتيجة.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املوافقون: اإلجماع.

املادة 8 نفس العدد.

املادة 9 نفس العدد.
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املادة 10 نفس العدد.

املادة 11 نفس العدد.

املادة 12 نفس العدد.

املادة 13 نفس العدد.

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 15 نفس العدد.

املادة 16 نفس العدد.

املادة 17 نفس العدد.

املادة 18 نفس النتيجة.

املادة 19 نفس النتيجة.

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 21 نفس العدد.

املادة 22 نفس العدد.

املادة 23 نفس العدد.

املادة 24 نفس النتيجة.

املادة 25 نفس النتيجة.

املادة 26 نفس العدد.

املادة 27 نفس العدد.

املادة 28 نفس العدد.

املادة 29 نفس العدد.

املادة 30 نفس العدد.

املادة 31 نفس العدد.

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 33 نفس العدد.

املادة 34 نفس العدد.

املادة 35 نفس العدد.

املادة 36 نفس النتيجة.

املادة 37 نفس العدد.

املادة 38 نفس النتيجة.

املادة 39 نفس النتيجة.

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 41: نفس العدد.

املادة 42: نفس العدد.

املادة 43: نفس العدد.

املادة 44: نفس العدد.

املادة 45: نفس العدد.

املادة 46 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 47: نفس العدد.

املادة 48: نفس العدد.

املادة 49: نفس العدد.

املادة 50: نفس العدد.

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 52: نفس العدد.

املادة 53: نفس العدد.
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املادة 54: نفس العدد.

املادة 55: نفس النتيجة.

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 57: نفس العدد.

املادة 58: نفس العدد.

املادة 59: نفس النتيجة.

املادة 60: نفس النتيجة.

املادة 61: نفس النتيجة.

أعرض املادة 62 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 63 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 64 نفس العدد.

املادة 65: نفس العدد.

املادة 66: نفس العدد.

أعرض املادة 67 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 68: نفس العدد.

املادة 69: نفس العدد.

املادة 70: نفس العدد.

أعرض املادة 71 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 72 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد.

املادة 73: نفس النتيجة.

املادة 74 نفس النتيجة.

أعرض املادة 75 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 76: نفس النتيجة.

املادة 77: نفس العدد.

املادة 78: نفس العدد.

املادة 79: نفس العدد.

أعرض املادة 80 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 81: نفس النتيجة.

املادة 82: نفس العدد.

املادة 83: نفس العدد.

املادة 84: نفس العدد.

أعرض املادة 85 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 86 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 87 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: نفس العدد.
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املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 88: نفس العدد.

املادة 89: نفس العدد.

املادة 90: نفس العدد.

أعرض املادة 91 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 92: نفس العدد.

املادة 93: نفس العدد.

املادة 94: نفس العدد.

املادة 95: نفس العدد.

املادة 96: نفس العدد.

أعرض املادة 97 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 98 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد.

املادة 99 نفس العدد،

املادة 100 نفس العدد،

املادة 101 نفس العدد،

املادة 102 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعرضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 103 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعرضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 104 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعرضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 105 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعرضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعرضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

يتعلق   17.95 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بالتحكيم والوساطة اإلتفاقية.

ال�ضي عبد  الوزير. متافق معايا  السيد  إليها  في حاجة  وكم نحن 
هللا الجماعة ديال من؟ ومكناس كانمت دايمن كانت متقدمة في كل 

املجاالت إال في الجال العمراني اللي تأخرت.

بالتسويق  تتعلق  تدابير خاصة  بسن   21.37 رقم  قانون  مشروع 
املباشر للفواكه والخضروات املنتجة في إطار التجميع الفالحي، الكلمة 

للسيد وزير العدل نيابة عن السيد وزير الفالحة.

السيد الوزير مرحبا بك، أنا أقترح عليك أن تكون غدا نائبا.

ايس  لمحم لبنلعب لايوادرلق0يرلايذ للن ابةلعنلايس  ل
عزيزلأخن5شلق0يرلايفالحةلقايص  لايبحريلقايتنم ةلايورقيةل

قامل اهلقايغابات:

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

فعال نيابة عن السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
واملياه والغابات أقدم أمامكم مشروع القانون رقم 21.37 بسن تدابير 
خاصة تتعلق بالتسويق املباشر للفواكه والخضروات املنتجة في إطار 
التجميع الفالحي، والذي يعتبر لبنة أخرى من أجل دعم وتعزيز الترسانة 
القانونية املؤطرة للقطاع الفالحي وتنمية سالسل اإلنتاج واندماجها 
في مسالك التسويق، فسالسل إنتاج الخضر والفواكه ببالدنا تكت�ضي 
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أهمية بالغة في إطار اإلستراتيجيات الفالحية الوطنية بالنظر إلمكانياتها 
التنموية الهامة، حيث بلغ اإلنتاج الوطني من الخضر والفواكه حوالي 
11.4 مليون طن مقابل 9 مليون طن سنة 2009 ويتوقع أن يفوق 19.5 
مليون طن في أفق 2030، وتتوزع وجهة هاد اإلنتاج الوطني ما بين 
األسواق الداخلية 9 مليون طن، وتصدير 2 مليون طن، و0.5 مليون طن 
موجهة للصناعات التحويلية، ومنذ انطالق مخطط املغرب األخضر تم 
اعتماد التجميع الفالحي كنموذج مبتكر لتنظيم الفالحين حول فاعلين 
خواص ذوي قدرات تدبيرية ومهنية قوية، هاد النموذج يسمح بتمكين 
املجمعين الذين جلهم من صغار الفالحين من اإلستفادة من التأطير، 
لإلنتاج  الحديثة  التقنيات  مجال  في  خصوصا  املجمعين  طرف  من 
والتمويل والولوج إلى األسواق، ورغم التطور الهام الذي عرفه إنتاج 
الخضر والفواكه خالل السنوات األخيرة بفضل املجهودات املبذولة من 
طرف الدولة والتنظيمات بين املهنية، تبقى وتيرة خلق مشاريع التجميع 
في هذه السالسل ضعيفة مقارنة بأهمية اإلنتاج املحلي، وتعزى هاد 
الوضعية إلى الصعوبات التي يواجهها تسويق املنتوجات املتأتية من 
هاد املشاريع، مما يحول دون تثمين املجهودات املبذولة من طرف كل 
من املجمعين واملجمعين على طول سالسل القيم، وقد طالب الفاعلون 
الخواص بتمكينهم من اإلستفادة من إمكانية تسويق مباشر ملنتوجاتهم 
من الخضر والفواكه املتأتية من مشاريع التجميع الفالحي دون إلزامية 
املرور عبر أسواق الجملة، وذلك قصد تنويع قنوات التسويق كاملساحات 
الكبرى واملتوسطة واملحالت العصرية املتخصصة وذلك على غرار ما 

تعتمده دول أخرى في هذا الشأن.

إلى  يهدف  الذي  القانون  هاد  مشروع  إعداد  تم  الغاية،  ولهاد 
الخضر  تثمين  وحدات  على  واملتوفرين  املجمعين  الفالحين  تمكين 
والفواكه الحاصلين على ترخيص تمنحه اإلدارة املعنية، تمكنهم من 
ويكت�ضي  الجملة،  أسواق  عبر  املرور  إلزامية  دون  منتوجاتهم  تسويق 
الداخلية  وزارة  بموافقة  حظي  الذي  القانون  هاد  مشروع  اعتماد 
وباقي القطاعات الحكومية األخرى بأهمية خاصة لكونه يندرج في إطار 
مجهودات الدولة إلصالح وتأهيل أسواق الجملة للخضر والفواكه، كما 
سيمكن من تعزيز عوامل نجاح مشاريع التجميع الفالحي من حيث 
تعزيز التكامل بين الفعالية الفالحية وتحسين تنافسية تكلفة الخدمات 
وتأمين  للمستهلك  عالية  جودة  ذات  منتجات  وتوفير  اللوجيستيكية 

مداخيل الفالحين والجماعات الترابية املعنية.

ختامالايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

البد أن نتقدم بالشكر الخالص إلى لجنة القطاعات اإلنتاجية رئيسا 
وأعضاء على تجاوبهم وتصويتهم باإلجماع على مشروع هاد القانون، 
اللجنة،  داخل  الشأن  عليه  كان  كما  بموافقتكم  يحظى  أن  راجين 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

ايس  لايرئيس:

شكرا، شكرا جزيال السيد الوزير، نمر اآلن إلى مشروع القانون 
املوالي رقم 50، نعم آه ال ضروري، أنا بغيت غير نسرع شوية، ال، ال أنا 

داير الثقة في وزير العدل،

نمر اآلن إلى عملية التصويت وأعرض املادة األولى للتصويت كما 
صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعرضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 2 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعرضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 3 نفس النتيجة،

املادة 4 نفس العدد،

املادة 5 نفس العدد،

املادة 6 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

املوافقون: اإلجماع.

املعرضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 7 نفس النتيجة،

املادة 8 نفس العدد،

املادة 9 نفس العدد،

املادة 10 نفس العدد،

املادة 11 نفس النتيجة،

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعرضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 13 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.
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املعرضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 14 نفس النتيجة،

املادة 15نفس النتيجة،

املادة 16 نفس النتيجة،

املادة 17 نفس النتيجة،

املادة 18 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعرضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد.

املادة 20 : اإلجماع.

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون:....

اينائبلايس  لشورانلأماملرئيسلايفريقلاالشتراكيل)نوطةل
نظام(:

ال راه غير القانون اللي معني السيد الرئيس دبا اللي قدموا السيد 
الوزير هو 37.21 فيه 6 د املواد.

ايس  لرئيس:

إذن، إذن أنا أخطأت، ألن 37.21 أن متفق معك السيد الرئيس 
كل�ضي، كل�ضي، طبعا الجلسة بأجمعها، وندوزوا هذا �ضي باس مكاين، 

مكاين مشكيل، السيد الوزير سيتكلم في ما بعد إن شاء هللا.

إذن أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه 
اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعارضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

يتعلق   50.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
الوزراء  من  الزمالء  بعض  متيحضروش  منين  الصغيرة،  بالتمويالت 

دائما نخطأ لو كانوا حاضرين ملا أخطأنا.

نرجعوا  النواب  والسادة  السيدات  اسمحتوا  إيال  غادي  ندوزوا، 
التصويت  مع  بارتباط  املسطرة،  نحترموا  ضروري   37.21 املشروع 
على املواد اللي ذكر بها السيد الرئيس شقران، باملناسبة بعد تقديم 
السيد الوزير، الشكر ملقررة لجنة القطاعات اإلنتاجية السيدة حياة 

بوفراشن، ونمر اآلن إلى عملية التصويت.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 2 اإلجماع

املادة 3 نفس العدد

املادة 4 نفس العدد

املادة 5 نفس العدد

املادة 6 نفس العدد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 37.21 بسن تدابير 
خاصة تتعلق بالتسويق املباشر للفواكه والخضروات املنتجة في إطار 

التجميع الفالحي.

ونمر اآلن إلى املشروع القانون 4 واملتعلق بسن أحكام تتعلق بإقراض 
السندات، الكلمة للسيد الوزير وزير اإلقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة، 

فليتفضل مشكورا تفضل، مزيان غير3؟ أه 3.

قإصالحل قاملاي ةل االقتصادل ق0يرل بنشذب5نل محم ل ايس  ل
اإلدار5:

شكرالايس  لايرئيس،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل ملجلسكم املوقر للدعم املستمر 
املنظومة  وتعزيز  تطوير  إلى  الرامية  الحكومة  ملبادرات  تولونه  الذي 
القانونية لقرض القطاع املالي، وقبل أن أعرض على أنظار مجلسكم 
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املوقر املقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون 20.83 بسن أحكام 
تتعلق بإقراض السندات، أود أن أتقدم بالشكر للجنة املالية والتنمية 
تدعيم  إلى  الرامية  لإلصالحات  تقدمه  الذي  للدعم  اإلقتصادية 
وعصرنة الترسانة القانونية املنظمة لسوقنا املالي، وأود باملناسبة أن 
أنوه باملجهود والجدية اللذين طبعا أعمال هذه اللجنة وكذلك اللجينة 
التقنية املنبثقة عنها، كما أن اإلجتماع على مستوى هذه األخيرة شكل 
حول  توضيحات  تقديم  من  مكنت  ومعمقة  هامة  ملناقشات  فرصة 
مختلف أحكام هذا املشروع وخاصة التقنية منها، وإن دل هذا على 
�ضيء فإنما يدل على اإلهتمام الذي يحظى به النظام القانوني املؤطرة 
للقطاع املالي من طرف أعضاء مجلسكم املوقر، فكما ال يخفى على 
حضراتكم قطعت بالدنا خالل السنوات األخيرة أشواطا هامة في اتجاه 
إصالح منظومة السوق املالي الوطني، ومكنت هذه اإلصالحات من بناء 
نظام مالي محصن ومثين جعلته من جهة يتموقع كقطب مالي نا�ضئ ذي 
بعد جهوي، ومن جهة أخرى أن يواجه الظرفية اإلستثنائية الناجمة عن 
الجائحة العاملية، كما يتضح ذلك من خالل مستوى مؤشراته ونسبة 
سيولة السوق، وكذا الوضعية املالية للمؤسسات املالية الناشطة في 
هذا القطاع. وبعد القانون 12.45 املتعلق بإقراض السندات والذي 
دخل حيز التنفيذ سنة 2013 لبنة مهمة لتدعيم وعصرنة منظومتنا 
املالية من خالل تعزيز نوعية األدوات املالية املتداولة ودعم سيولة 
وسالمة سوق الرساميل، حيث أن إقراض السندات يسمح للمقرضين 
للمقترضين  ويسمح  جهة  من  اإلستثمارية  ملحفظتهم  أفضل  بتدبير 
باإلستفادة من الفرص اإلستثمارية التي يوفرها سوق الرساميل، وكذا 
تغطية التزاماتهم في هذه السوق، وتجدر اإلشارة إلى أن مجموع حجم 
 ،2020 254 مليار درهم سنة  عمليات إقراض السندات ببالدنا بلغ 
كما استقر جاري عمليات إقراض السندات في 24 مليار درهم عند 
نهاية دجنبر2020، وتعتبراألبناك والشركات غير املالية أهم املقترضين 
بنسبة %60 و%20 من حجم التداوالت، في حين تمثل هيئات التوظيف 
الجماعي للقيم املنقولة أهم املقرضين بنسبة %87 من حجم التداوالت. 
وسعيا لتقوية سيولة سوق الرساميل وتنويع فرص اإلستثمار أصبح 
من الضروري تعديل القانون وتهدف أهم مستجدات مشروع قانون 
20.83 املعروض على حضراتكم واملتعلق بسن أحكام تتعلق بإقراض 

السندات كما يلي:

املنجزة  العمليات  ليشمل  السندات  إقراض  نشاط  توسيع  أوال: 
مع غير املقيمين وإقراض السندات األجنبية، وكذا توسيع اإلتفاقيات 
األجانب  املستثمرين  جذب  بغرض  الدولية  النماذج  لتشمل  اإلطار 

وتدعيم جاذبية القطب املالي.

ثانيا: تأمين عمليات إقراض السندات من خالل إخضاعها إللزامية 
تكوين ضمانات املالية مع إعفاء بعض املعامالت البينية داخل نفس 
املجموعة أو املعامالت التي يقوم بها بعض مهنيي هذا النشاط وذلك 

حسب شروط تحددها اإلدارة.

أن  باقتراض سندات شريطة  الذاتيين  السماح األشخاص  ثالثا: 
يتوفروا على محفظة سندات وأن يكونوا على دراية بعمليات اقتراض 
السندات، وتحدد هذه الشروط من طرف اإلدارة باقتراح من الهيئة 

املغربية لسوق الرساميل.

رابعا: إنجاز عمليات إقراض السندات من خالل منصة متعددة 
األطراف إلقراض السندات والتي سيرخص ملسيريها بممارسة نشاطه 

من طرف الهيئة املغربية لسوق الرساميل.

وبهدف مالءمة هذه املستجدات مع باقي القوانين ذات الصلة، كان 
من الضروري أن أيضا تعديل وتتميم بعض املواد بكل من القانون 
الشريف  والظهير  الرساميل،  لسوق  املغربية  بالهيئة  املتعلق   43.12
املعتبر بمثابة قانون الصادر في شتنبر 1993 املتعلق بالهيئات املكلفة 
بالتوظيف الجماعي، بالتوظيف الجماعي للقيم املنقولة، والقانون رقم 
35.96 املتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض 

القيم.

قانون  ملشروع  العريضة  الخطوط  هي  والسادة  السيدات  تلكم 
83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

ايس  لايرئيس:

شكرا جزيال السيد الوزير، إذا سمحتم السيدات والسادة النواب 
لم تكتمل مسطرة التصويت على املشروع الذي تم خطأ في ترتيبه، 
فأقترح عليكم أن أكرر عملية التصويت إذا سمحتم، اه السيد الوزير 
ما زالك، ما زالك الشق الثاني، تفضل، تفضل تفضل السيد الوزير 

معذرة.

قإصالحل قاملاي ةل االقتصادل ق0يرل بنشذب5نل محم ل ايس  ل
اإلدار5:

شكرالايس  لايرئيس،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

كما تعلمون يحتل قطاع السلفات الصغيرة مكانة خاصة في النظام 
املالي املغربي، حيث يشكل رافعة مهمة من خالل الدور الذي يلعبه في 
تعزيز الشمولي املالي وإدماج األشخاص ذوي الدخل املحدود، من خالل 
خلق فرص الشغل واألنشطة املدرة للدخل، وفي هذا الصدد دأبت 
السلطات العمومية على مواكبة تطور هذا القطاع، بالنظر إلى تطابق 
أهداف السلفات الصغيرة مع السياسات الحكومية الهادفة إلى توسيع 

الشمولي املالي.

وفي هذا الشأن تم سنة 1999 وضع إطار قانوني مناسب ملمارسة 
نشاط السلفات الصغيرة في إطارمهيكل ومنظم يشتغل على أساس 
اإلطار  18.97، وقد عرف هذا  القانون  الجيدة عبر  الحكامة  قواعد 
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القانوني تطورا مستمرا في السنوات األخيرة حيث تم تبني عدة تعديالت 
لهذا القانون، بهدف تعزيز دور هذا القطاع من خالل توسيع نطاق 

تدخله ومواكبة مستوى نضج عمليات السلفات الصغيرة.

وموازاة مع هذه التعديالت مكن اعتماد القانون البنكي لسنة 2014 
من توسيع نطاق مراقبة بنك املغرب لجمعيات السلفات الصغيرة، 
خصوصا فيما يتعلق بمنح وسحب اإلعتماد ملزاولة نشاط السلفات 
واإلشراف  وباملراقبة  واإلحترازية  املحاسبية  وبالقواعد  الصغيرة 
اإلحترازي الكلي وبالعالقة مع العمالء وهكذا بنظام العقوبات، وقد 
رغم  ومتسارعة  هامة  إنجازات  الصغيرة  السلفات  جمعيات  حققت 
حداثة القطاع من حيث عدد املستفيدين واملبلغ اإلجمالي للقروض، 
ويبرز ذلك من خالل املؤشرات األساسية املتعلقة بهذا القطاع في نهاية 
دجنبر2020، حيث وصل املبلغ اإلجمالي للقروض إلى أكثر من 8 ماليير 
درهم، وبلغ عدد املستفيدين من السلفات الصغيرة حوالي 880 ألف 
منها %50 من النساء، كما مكن قطاع السلفات الصغيرة من تشغيل 
أزيد من 8000 مستخدم، ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مواصلة 
إدماج قطاع السلفات الصغيرة في القطاع املالي وتعزيز حكامته ويهدف 
أساسا إلى توسيع نشاط هذا القطاع ليشمل التمويالت الصغيرة التي 
إلى منح السلفات الصغيرة ،من تلقي األموال من  تتضمن باإلضافة 

الجمهور وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وفي هذا الصدد تم تعريف مؤسسات التمويالت الصغيرة بكونها أي 
شخص اعتباري يقوم بأنشطة التمويالت الصغيرة لفائدة األشخاص 
ذوي الدخل املحدود، بهدف إحداث أو تطوير أنشطة اإلنتاج أوالخدمات 
أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل، كما يمكن مشروع القانون 
من تأسيس هذه املؤسسات في شكلين قانونيين، شكل جمعوي كهيئة 
معتبرة في حكم مؤسسة ائتمان، أو شكل شركة مساهمة كمؤسسة 
ائتمان، وباإلضافة لهذا التغيير الجوهري أدخل مشروع القانون عدة 

مقتضيات جديدة يمكن تلخيصها كالتالي:

ويحدد  بمرسوم،  الصغيرة  للسلفات  األق�ضى  املبلغ  تحديد  -أوال 
هذا املبلغ وفقا لصنف وأهداف كل مؤسسة للتمويالت الصغيرة وكذا 

مواردها املالية.

التمويالت الصغيرة، حيث  -ثانيا توضيح نظام تصفية جمعيات 
الصغيرة  التمويالت  جمعية  إعتماد  بعد سحب  التصفية  هذه  تأتي 
وفقا إلحدى الحالتين، إما أن يتم سحب اإلعتماد وفقا ألحكام القانون 
12.103املتعلق بمؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها، أو أن 
يتم سحب اإلعتماد بطلب من جمعية التمويالت الصغيرة، وفي هذه 
بنود  توفر  عدم  وعند  األسا�ضي  لنظامها  طبقا  التصفية  تتم  الحالة 
التصفية في النظام األسا�ضي يصفى النشاط وفقا ملقتضيات قانون 
اإللتزامات والعقود، أوعن طريق القضاء عندما ال تتم التصفية داخل 

اآلجال املحددة في مقرر سحب اإلعتماد.

-ثالثا وضع تمثيلية وحيدة لقطاع التمويالت الصغيرة بغض النظر 
عن الشكل القانوني ملؤسسة التمويالت الصغيرة.

وأخيرا، مالءمة مقتضيات مشروع هذا القانون مع القانون البنكي، 
وذلك بإضافة قسم يتعلق بتغيير وتتميم أحكام القانون 12.103 بغية 
الصغيرة  التمويالت  مؤسسة  عبارة  كاعتماد  العبارات  بعض  تحيين 
عوض جمعية السلفات الصغيرة، وكذا تغيير تسمية تمثيلية قطاع 
التمويالت الصغيرة في هذا القانون، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

ايس  لايرئيس:

شكرا مرة أخرى للسيد الوزير، فإذا سمحتم كما اتفقنا البد من 
تقديم الشكر للسيد مقرر لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية السيد 
النائب لحسن حداد، نعيد، ومعذرة أعتذر مرة أخرى، أعرض املادة 

األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعرضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 2 نفس العدد،

املادة 3 نفس العدد،

املادة 4 نفس العدد،

املادة 5 نفس العدد،

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعرضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 7 نفس العدد،

املادة 8 نفس العدد

املادة 9 نفس العدد.

املادة 10 نفس العدد.

املادة 11 نفس العدد.

املادة 12 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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املادة 13 نفس العدد.

املادة 14 نفس العدد.

املادة 15 نفس العدد.

املادة 16 نفس العدد.

املادة 17 نفس العدد.

املادة 18 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 19 نفس العدد.

املادة 20 نفس العدد.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يتعلق   50.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بالتمويالت الصغيرة.

نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض 
السندات، استمعنا إلى عرض السيد الوزير، بإسمكم كذلك البد من 
تقديم الشكر ملقرر لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية السيد النائب 

الحسن حداد.

نمر اآلن إلى عملية التصويت بعرض للمادة األولى.

أعرض املادة 1 للتصويت برمتها كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت برمتها كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 5 أعرضها للتصويت:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

املادة 6 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

4و9 كما صادقت  7 املتضمنة للمادتين  أعرض للتصويت املادة 
عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 نفس العدد.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 83.20 بسن أحكام 
تتعلق بإقراض السندات. شكرا للسيد الوزير على مساهمته كالعادة، 
لذلك إلتمست منه ما ذكرت به سابقا وله اإلختيار، أنت تحكم عليه 

أنت.

السيد وزير العدل سينوب عن وزير الصناعة والتجارة واإلقتصاد 
الرقمي لتقديم مشروع قانون رقم 19.20 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
املتعلق   5.26 والقانون رقم  املساهمة،  املتعلق بشركات   17.95 رقم 
بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم 
والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة، ما غادي�ضي يتقدم 

في مكناس، هللا أعلم تفضل، تفضل السيد الوزير.
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ايس  لمحم لبنلعب لايوادرلق0يرلايذ للن ابةلعنلايس  ل
قاالقتصادل قايتجار5ل ايصناعةل ق0يرل ايذلميل حف ظل م5اليل

األخضرلقايرقمي:

شكرالايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

فعال نيابة عن السيد وزير الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر 
والرقمي، يسعدني أن أتقدم إلى مجلسكم املوقر بمشروع قانون رقم 
املساهمة  املتعلق بشركة   95.17 القانون رقم  وتتميم  بتغيير   20.19
التوصية  والشركة  التضامن  بشركة  املتعلق   96.05 رقم  والقانون 
البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة 
اململكة  تبذلها  التي  الجهود  إطار  في  يندرج  الذي  املحاصة،  وشركة 
لتحسين مناخ األعمال وإنعاش اإلستثمار وتيسير حياة املقاوالت، ويأتي 
إلى  الرامية  السامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيذا  القانون  مشروع هذا 
تعزيز مناخ األعمال وتشجيع االستثمار وجذبه والتي عبر عنها جاللة 
امللك حفظه هللا في رسالته السامية املوجهة إلى املشاركين في الدورة 
الثانية للمؤتمر الدولي للعادلة بمراكش يومي 20 و21 أكتوبر 2019. 
يسعى مشروع هذا القانون إلى تحقيق 5 أهداف أساسية تتمثل في ما 

يلي:

لضمان  والرجال  النساء  بين  للمناصفة  الدستوري  املبدأ  تنزيل 
تمثيلية متوازنة بين الجنسين في أجهزة إدارة وحكامة شركة املساهمة، 
ثم تشجيع املبادرات املقاولتية عن طريق وضع شكل جديد لشركة 
املساهمة يطلق عليه شركة األسهم املبسطة والذي يستجيب لتطلعات 

.Start-up مؤس�ضي املقاوالت ال سيما املقاوالت الناشئة

تحسين القدرة التمويلية لشركات املساهمة عبر تيسير ولوجها إلى 
سوق السندات.

تحسين الحكامة وتعزيز الشفافية بالنسبة لشركات املساهمة.

تعميم وسائل اإلتصال بالصوت والصورة وبصفة دائمة في جميع 
إجتماعات أجهزة إدارة وحكامة شركة املساهمة.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

تتجلى أهمية املقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون فيما يلي:

هناك تشجيع شركة املساهمة على اعتماد مبدأ املناصفة بين النساء 
والرجال في هيئة اإلدارة والحكامة بالتنصيص على مبدأ التمثيلية كما 

قلنا في النظام األسا�ضي للشركة.

إلزامية تطبيق مبدأ التمثيل املتوازن بين النساء والرجال في تركيبة 
مجالس اإلدارة ومجالس الرقابة لشركة املساهمة التي تدعو الجمهور 
إلى اإلكتتاب والتي يجب أن ال تقل نسبة أعضائها من كال الجنسين عن 

.40%

 96.05 القانون رقم  للشركات على مستوى  إحداث شكل جديد 
بهدف تمكين املقاوالت الناشئة من اإلندماج فهاد النوع من الشركات، 
مع اضفاء املرونة الالزمة على هذا الشكل جديد للشركات إنسجاما مع 
املمارسات الدولية املعمول بها في هاد املجال، أيضا سن نظام للتناوب 
من أجل تجديد مدة انتداب مراقب الحسابات في شركة املساهمة التي 
تدعو الجمهور إلى اإلكتتاب ملدة ال تتجاوز 12 سنة، مع تحديد مدة 
الشهور في 4 سنوات املوالية إلنتهاء فترة انتدابهم، وذلك بهدف تعزيز 
استقاللية مهام مراقبي الحسابات، هناك أيضا مراجعة اإلطار القانوني 
لشركات  التمويلية  اإلحتياجات  لتلبية  القرض  بسندات  املتعلق 
املساهمة واضفاء املزيد من الوضوح على كيفية ضمان اإلقتراضات 
وتوضيح  السندات  حاملي  كتلة  ممثل  دور  تعزيز  وكذا  السندية، 
بعقد  تسمح  التي  املقتضيات  تطبيق  مجال  توسيع  معاييرتعيينه، 
اجتماعات أجهزة إدارة وحكامة شركة املساهمة عبر وسائل اإلتصال 
التي تتخذها هذه األجهزة، والتنصيص على  القرارات  ليشمل جميع 

تدابير انتقالية تتعلق بتطبيق مقتضيات مشروع هذا القانون.

تلكم السيد الرئيس املحترم، السيدات والسادة النواب املحترمين، 
باختصار الخطوط العريضة ملشروع القانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم 
القانون95.17 املتعلق بشركة املساهمة والقانون رقم 96.05 املتعلق 
بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم 

والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املاحصة.

وأغتنم هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر ألعضاء وأطر لجنة 
املالية والتنمية اإلقتصادية بمجلسكم املوقر على تجاوبهم مع مشروع 
هاد القانون، راجيا أن ينال رضاكم كما كان عليه األمر في هذه اللجنة، 

وشكرا السيد الرئيس املحترم.

ايس  لايرئيس:

شكرا، شكرا جزيال السيد الوزير، باسمكم ال بد من تقديم الشكر 
كذلك ملقرر لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية السيد النائب لحسن 

حداد، نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض املادة األولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

وأعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛
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وأعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

وأعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

وأعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

وأعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

وأعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

وأعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد؛

يق�ضي   19.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 املتعلق بشركة املساهمة والقانون 
رقم 5.96 املتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة 
التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية املحدودة وشركة املحاصة.

أنهينا املصادقة على مشاريع القوانين.
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محضرلالجلسةلايسابذةلبذ لايثالثمائة

ايتاريخ: الثالثاء 12 ذو القعدة1442ه )22 يونيو 2021م(.

ايرئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

ايت5ق ت: سبعة دقائق، ابتداء من الساعة الرابعة عصرا والدقيقة 
الثانية والثالثين.

والتصويت  للدراسة  تخصص  عمومية  جلسة  األعمال:  ج قلل
على مقترح قانون يق�ضي بتغيير املواد 9 و 24 من القانون 40.04 بمثابة 
النظام األسا�ضي لدور الحضانة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

1.08.77 صادر في 20 من شوال 1429 )20 أكتوبر 2008(.

ايس  لالحبيبلاملايكيلرئيسلمجلسلاين5اب،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قايسالمل ايصال5ل ايرح مل ايرحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآيهلقصحبهلأجمذين.

ايس  لاي05ير،لمرحبالبك،

ايس  اتلقايساد5لاين5اب،

نمر اآلن إلى الجلسة الثانية واملتعلقة باملناقشة من أجل املصادقة 
على مقترح قانون يق�ضي بتغيير املواد 9 و24 من القانون 40.04 بمثابة 
النظام األسا�ضي لدور الحضانة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
1.08.77 الصادر في 20 من شوال 1429 )20 أكتوبر 2008(. الكلمة ألحد 

واضعي املقترح، فلتتفضل السيدة مينة الطالبي بتقديم هذا املقترح.

اينائبةلايس  5لم نةلايطايبي:

ايسالملعل كملقرحمةلهللالتذالىلقبركاته.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

يشرفنا في الفريق اإلشتراكي أن نعرض عليكم مقترح قانون تقدم به 
الفريق يتعلق بتعديل وتغيير املواد 9 و24 من القانون 04.40 املتعلق 
الحضانة، نظرا ألهمية هذا  لدور  النظام األسا�ضي  بمثابة  أو  بنظام 
ما  الخصوصية،  باألخص  التعليمية  املؤسسات  تعرفه  وما  التعديل 
تعرفه دور الحضانة واملؤسسات التعليمية الخصوصية فيما يتعلق 
بالجانب املتعلق بالتأمين على املخاطر التي يتعرض لها األطفال أثناء 
داخل املؤسسة، أو أثناء تواجدهم تحت رعاية املسؤولين داخل هذه 

املؤسسة.

نعرف بأن املشرع املغربي سن مجموعة من املقتضيات القانونية 
وكيفية  شروط  إلى  لها  الترخيص  من  بدء  الحضانة  بدور  املتعلقة 
االستغالل، الجوانب املتعلقة بمؤسسيها واملستخدمين بها، مع بيان 

الشروط الواجب توفرها أو التوفر عليها، باإلضافة إلى املراقبة املرتبطة 
بذلك، سواء في شقها التربوي أو اإلداري أو الصحي أو العقوبات املترتبة 

عن اإلخالل بها بعد معاينتها طبقا للقانون.

وبصرف النظر عن كافة اإلجراءات اإلحترازية واإلحتياطية الواجب 
بها، وتيهيء شروطها حفاظا على سالمة  القيام  على هذه املؤسسات 
األطفال املسجلين بدور الحضانة، فإن املشرع املغربي ألزم مسؤولي 
عن  بها  املسجلين  األطفال  جميع  تأمين  بضرورة  املؤسسات  هذه 
الحوادث التي قد يتعرضون لها داخلها أو في الوقت الذي يكونون فيه 
تحت املراقبة الفعلية ملأموريها، مع تمكين اآلباء وأولياء التالميذ من 
اإلطالع على بنود عقد التأمين، غير أنه تم التسجيل في السنوات األخيرة 
حوادث متعددة اتضح معها انعدام التأمين على كافة األطفال إذ يتم 
اإلقتصار على التصريح بعدد محدود أو لم يتم التصريح بهم أساسا 
في خرق سافر للقانون، كما أنه يتم حرمان اآلباء من اإلطالع على بنود 
عقود التأمين أو الحصول على نسخ منها بقصد وقوفهم عند تفاصيل 
العقد وكذا اإللتزامات املالية املترتبة عنه، خاصة في ظل ارتفاع أقساط 

التأمين عند كل دخول مدر�ضي.

فالفريق اإلشتراكي يعني في هاد اإلطار هذا تقدم بهذا املقترح الذي 
يروم من جهة من خالل، يعني يروم من خالله من جهة إلزام املؤسسات 
املذكورة من تمكين اآلباء وأولياء التالميذ من نسخ عقود التأمين، ومن 
جهة ثانية الرفع من قيمة الغرامة في حالة ثبوت عدم التأمين على 
جميع األطفال املسجلين باملؤسسة، مع تحميل املسؤولية الشخصية 
لكل مسؤول عن دار حضانة خاصة تنصب على ذمته املالية الشخصية 

إن تبث أنه غير مؤمن على هؤالء األطفال.

مناقشته  تمت  والذي  اإلشتراكي  الفريق  به  تقدم  الذي  املقترح 
بجدية من طرف أعضاء اللجنة مشكورين، وكذلك تفاعل الحكومة 
معه بإيجابية مع إدخال بعض التعديالت، هو ينصب على املادة 9 إذا 
كانت املادة 9 تنص على أنه كما يجب عليها إطالع آباء وأولياء األطفال 
املرتدين لدور الحضانة، تم تغيير إطالع بتمكين، وكذلك تم الشطب 
بنود وتعويضها من صورة لعقد  الحضانة على  لدار  يعني  بنود  على 
التأمين، كذلك بالنسبة للمادة 24، حيث كانت تنص املادة 24 على 
أنه يعاقب بغرامة من 1000 درهم تم رفع 1000 درهم إلى 10 آالف 
درهم وكانت إلى5 آالف درهم، أصبحت إلى 50 ألف درهم، وتم التركيز 
على تحميل املسؤولية الشخصية للمخل بهذا اإلتزام، يعني أن تكون 
هناك مسؤولية شخصية تنصب على الذمة املالية للمسؤول عن هذا 

اإلخالل، هذه هي التعديالت التي تقدم بها الفريق اإلشتراكي، وشكرا.

ايس  لايرئيس:

شكرا للسيدة النائبة، كما أود باسمكم جميعا أن أشكر مقررة 
لجنة التعليم والثقافة واإلتصال، السيدة النائبة أمال عربوش. نمر 

اآلن إلى عملية التصويت:
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وأعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعرضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

املادة 24:

املوافقون: نفس النتيجة.

أعرض للتصويت مقترح القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع.

املعرضون: ال أحد.

املمتنعون: ال أحد.

صادق مجلس النواب على مقترح قانون يق�ضي بتغيير املواد 9 و24 

الصادر  الحضانة  لدور  األسا�ضي  النظام  بمثابة   04.40 القانون  من 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 الصادر في 20 من شوال 1429 

)20 أكتوبر 2008(. شكرا للجميعلرفذتلالجلسة.
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محضرلالجلسةلايثامنةلبذ لايثالثمائة

ايتاريخ: االثنين 17 ذي القعدة 1442ه)28 يونيو 2021م(.

مجلس  لرئيس  الثامنة  النائبة  املشفوع،  حياة  السيدة  ايرئاسة: 
النواب.

ايت5ق ت: ساعتان وأربعة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة 
زوال والدقيقة الثامنة والثالثين.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  األعمال:  ج قلل
الحكومية التالية:

- االتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛

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

ايس  5لح ا5لاملشف5علرئيسةلالجلسة:

أشرفل علىل قايسالمل قايصال5ل ايرح مل ايرحمنل هللال بسمل
املرسلين.

افتتحتلالجلسة،

ايس  لاي05يرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية ملراقبة العمل 
الحكومي، ويتضمن جدول األعمال اليوم 14 سؤاال شفهيا موزعة على 

القطاعين التاليين:

التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء .•

القطاع املكلف باملغاربة املقيمين بالخارج. .•

وفقا للمادة 149 من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر، نستمع إلى 
املجلس  أمينة  السيدة  فلتتفضل  الرئاسة،  على  الواردة  املراسالت 

لتالوتها مشكورة.

ايس  5لأسماءلاغالي5لأم نةلاملجلس:

شكرالايس  5لايرئيسة،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة ب:

مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة املدنية؛ .•

التطوعي  العمل  بتنظيم  يتعلق   06.18 رقم  قانون  مشروع  .•
التعاقدي؛

مشروع قانون رقم 38.21 يق�ضي بتحديد تأليف املفتشية  .•
وحقوق  تنظيمها  وقواعد  واختصاصاتها  القضائية  للشؤون  العامة 

أعضائها وواجباتهم.

كما توصل مكتب املجلس بمقترح قانون يق�ضي بإحداث وتنظيم 
مؤسسة األعمال اإلجتماعية ملوظفات وموظفي مجلس النواب تقدم 

بها كل من:

السيد مصطفى إبراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية، .-

السيد رشيد العبدي رئيس فريق األصالة واملعاصرة، .-

السيد توفيق كاميل رئيس فريق التجمع الدستوري، .-

السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق اإلستقاللي للوحدة  .-
والتعادلية،

السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، .-

السيد شقران أمام رئيس الفريق اإلشتراكي، .-

للتقدم  النيابية  املجموعة  رئيسة  لبلق  عائشة  السيدة  .-
واإلشتراكية.

كما توصل مكتب املجلس بمراسلة من النائب السيد يونس بن 
سليمان يعلن من خاللها استقالته من مجلس النواب.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 21 إلى 28 يونيو 2021 هي 28 سؤاال شفويا؛ 63 

سؤاال كتابيا، شكرا السيدة الرئيسة.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرالايس  5لاألم نة،

بداية، أخبر السيدات والسادة النواب املحترمين أن املجلس سيعقد 
النصوص  على  والتصويت  للدراسة  ستخصص  تشريعية  جلسة 
ابتداء من  إن شاء هللا  الثالثاء  يوم غد  وذلك  الجاهزة،  التشريعية 

الساعة الرابعة بعد الزوال.

حضراتلايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
يتعلق  بسؤال  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  بقطاع  ونستهلها 
البنية  بتنمية العرض املائي وإعمال العدالة املجالية واملائية وتعزيز 
الفريق  املحترمين من  النواب  للسيدات والسادة  التحتية واملنشآت، 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

اينائبلايس  لالحسينلأ0قكاغ:

ايس  5لايرئيسةلاملحترمة،
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ايس  لاي05يرلاملحترم،

البرنامج  وباعتبار  املائية  للثروات  املنصف  التوزيع  ملبدأ  إعماال 
الحكومي أحد اآلليات املتاحة لكم، إلى أي حد استطعتم تنفيذ ما 

التزمتم به بخصوص محور العرض املائي؟ شكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير املحترم.

ايس  لعب لايوادرلاعمار5لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاءل:

شكرالايس  5لايرئيسة،

شكرالايس  لاينائبلاملحترم،

ما تفضلتم به في السؤال ديالكم حول العرض املائي، بطبيعة الحال 
هذا موضوع اشتغلت عليه الحكومة ورصدت فيه التجارب السابقة، 
تنمية  ديال  املجال  في  التاريخ  واحد  بالدنا عندها  أن  تعلمون  ألنكم 
العرض املائي، خاصة من خالل السدود، إذا عندنا 3 داملستويات التي 
اشتغلت من خاللهم الحكومة عبر البرنامج ديال 20-27 ديال تنمية املاء 
للسقي واملاء الشروب، وكذلك البرنامج أو املخطط الوطني للماء 20-

50، هذا املستوى األول عندنا تنمية العرض املائي من خالل السدود، 
وبطبيعة الحال نتحدث عن السدود الكبرى أساسا ثم السدود التلية. 
املستوى الثاني هو استعمال املياه الغير التقليدية، أساسا تحلية مياه 
البحر وإعادة استعمال املياه العادمة، خاصة في سقي املناطق الخضراء. 
املاء  التقنيات القتصاد  من  باستعمال عدد  يتعلق  الثالث  املستوى 
أساسا اقتصاد املاء الفالحي، ألنكم تعلمون أنه تقريبا %80 من املياه 

املعبئة تستعمل في الفالحة، شكرا السيدة الرئيسة.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيبكم السيد النائب املحترم.

اينائبلايس  لالحسينلأ0قكاغ:

العرض  محور  ضمن  ورد   2021-2017 الحكومي  البرنامج  طبعا 
املائي بناء 15 سد كبير و50 سد صغير، إال أن هاد الوعد أخلفتم به، 
باعتبار أن مجموعة من املناطق ما زالت تنتظر يعني بناء هذه السدود، 
كمثال اشتوكة آيت باها ما زالت ساكنة آيت باها تنتظر بناء سد آيت 
العباس بواد نكارس، كذلك بعمالة إنزكان آيت ملول ما زالت هذه 
الساكنة يعني تنتظر بناء يعني سد هاللة على واد أوركة، باعتبار كذلك 
إلى  الشمالية  املياه من األحواض  إمكانية تحويل  أنه طرحتم كذلك 
أحواض الوسط، بطبيعة الحال ال تعنون بالوسط يعني حاظرة سوس 
ولكن تعنون بها منطقة أخرى، وبالتالي فهذه املناطق ما زالت محتاجة 
لدعم كبير ومجهودات الدولة، كذلك حتى تحلية مياه البحر الزال هذا 

املشروع يعني بطيئا ويعني ولم يتم إنجازه في الوقت املناسب، وكذلك 
أن هذا املشروع ما شملش كل املناطق التي كانت يرويها سد يوسف بن 
تاشفين وهناك مناطق أخرى ما زالت تعانيمن الجفاف وتعاني كذلك 
من العطش، وبالتالي فمن املفروض أن يتم إعطاء العناية الخاصة 

لتحقيق العدالة املائية بمناطق سوس.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

من  تبقى  فيما  الوزير  السيد  املحترم،  النائب  السيد  لكم  شكرا 
الوقت.

ايس  لعب لايوادرلاعمار5لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاءل:

فيما يتعلق بالسدود...

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

هل من تعقيب إضافي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اينائبلايس  5لب5عب  ليب  5:

شكرالايس  لايرئيسة،

السيد الوزير، يعني بالرغم من املجهودات الجبارة التي تقومون بها 
على مستوى تعبئة املياه، سواء السطحية أو املحافظة على اإلستهالك 
الغير معقلن للمياه الجوفية، إال أن هناك يعني مصادر أو أسباب لضياع 
املياه بخصوص القطاع الفالحي، قلتم أنه نستهلك حوالي %80 من املياه 
الوطنية، ولكن بعض التصرفات الغير مقبولة أو بعض السياسات الغير 
مقبولة، شفنا شنو وقع في الدالح مؤخرا، كمية كبيرة التي يستهلكها 
قطاع الدالح وفي األخير نراه يرمى في املطارح، وال أدل على ذلك ما يقع 
في جهة بني مالل خنيفرة وبالخصوص منطقة نفوذ املكتب الجهوي 
لالستثمار الفالحي، الشبكة ديال السقي مهترئة بل واملسؤولين على هذا 
االهتراء واملسؤولين عن هذا الفساد يتم التمديد لهم بعد إحالتهم على 
التقاعد. نعرف السيد الوزير أن هذا ليس من مسؤوليتكم، ولكن ننبه 

السادة النواب املحترمين لهذا املوضوع، شكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

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

ايس  لعب لايوادرلاعمار5لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاءل:

شكرالايساد5لاين5ابلاملحترمين،

فيما يتعلق بتنمية العرض املائي، السيد النائب املحترم من الفريق 
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على  تنتكلموا  ملي  لإلنصاف،  يعني  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي 
السدود الكبرى أنت تعلم أنني تكلمت في مجلس النواب على أنه خالفا 
ملا كان يتم في السنوات الفارطة هاذ السنة ديال 2020 طلقنا 5 السدود 
2021 غنطلقو 5 دالسدود كبرى، هاذو وحدهم 10 ديال  كبرى وفي 

السدود ولك أن تحكم بطبيعة الحال على النجاعة.

فيما يتعلق بالجهة ديال سوس، تكلمتي على سد ديال يوسف بن 
تاشفين، السد ديال يوسف بن تاشفين املشكل ديالو هو ما فيهش املاء، 
واملا مرتبط بطبيعة الحال بقضية الجفاف، مع ذلك احنا عندنا 2 ديال 
السدود واحد اطلقناه اللي هو التعلية ديال سد املختار السو�ضي في 
املجمع ديال املختار السو�ضي أولوز، والسد الثاني اللي غيتطلق إن شاء 

هللا في 2021 هو السد ديال الثمري.

التحويل وقع فيه واحد  التحويل،  ديال  القضية  الحال  بطبيعة 
التغيير وهداك التغيير كان خصوا يدار، ألنه الدراسات األولية لم تكن 
دراسات أخذت بعين اإلعتبار اإلشكاالت اللي مرتبطة بنقل املياه من 
الحوض ديال واد الو، وأنا تكلمت فهاد املوضوع وكان فيه بالغ ديال 
الديوان امللكي أرجو أن تتذكره، وأنه هداك الجهة ديال بني منصور ودار 
بو احمد وميمون، هادي كلها غادي تجمع 1350 أو 1400 مليون ديال 
األمتار املكعبة التي سيتم تحويلها إلى املناطق الشرقية الحوض ديال 
ملوية، التحويل ديال الوسط غيم�ضي من املنطقة أو من الحوض ديال 

سبو إلى الحوض ديال بو رقراق، إلى الحوض ديال أم الربيع.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير، انتهى الوقت. ننتقل إلى السؤال الثاني 
عن الخصاص الذي تعيشه بعض املناطق في املاء الشروب للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

تفضلوا السيد النائب.

اينائبلايس  لن5فللشباط:

ايس  5لايرئيسةلاملحترمة،

ايس  لاي05يرلاملحترم،

السيد الوزير، راه بداية فصل الصيف وراه كتعرف بأن الطلب 
كيتزاد على املاء، وراه املعاناة ديال ساكنة العالم القروي راه كتزيد، 
األمر الذي يسائل الحكومة عن التدابير االستعجالية املتخذة ملعالجة 

أزمة املاء الشروب.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، تفضلوا السيد الوزير.

ايس  لعب لايوادرلاعمار5لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاءل:

شكرالايس  5لايرئيسة،

شكرالايس  لاينائبلاملحترم،

الوطني  املكتب  تازة،  ديال  اإلقليم  هو  ديالكم  السؤال  موضوع 

للكهرباء واملاء الصالح للشرب يقوم بتسيير مرفق املاء الشروب بإقليم 

تازة على مستوى 23 مركز، يتم تزويد جميع املناطق التي يزخر بها املكتب 

في هاذ اإلقليم بصفة دائمة ومستمرة. االستثمارات التي أنجزها املكتب 

لتأمين وتقوية تأمين تزويد ساكنة إقليم تازة خالل العقدين االخيرين 

وصلت 1.2 مليار ديال الدرهم، ساكنة املجال الحضري املادة الحيوية 

املاء تقريبا تغطية نسبة %100، نسبة الولوج باملناطق القروية انتقلت 

من %39 سنة 2004 إلى نسبة تفوق %87 حاليا وفيها بطبيعة الحال 

واحد العدد د اإلنجازات اللي مرتبطة بالسد ديال باب الوطة، وانتم 

تتعرفوا بأن سد باب الوطة الحمد هلل ما فيهش إشكال ألنه اآلن تقريبا 

فيه حوالي %96 في الحقينة ديالوا، شكرا السيدة الرئيسة.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيبكم السيد النائب، تفضلوا.

اينائبلايس  لن5فللشباط:

السيد الوزير، إلى متى سيظل تعميم املاء الشروب وتزويد الساكنة 

القروية جميعها بهذه املادة الحيوية مجرد حلم، بعدما التزمت الحكومة 

املاء  من  السكنية  التجمعات  جميع  استفادة  بضمان  برنامجها  في 

الشروب وإلى متى سيظل مغاربة العالم القروي يعانون من أزمة العطش 

وقطع املسافات الطويلة للحصول على املاء الشروب، في الوقت الذي 

يعتبر الحصول على هذه املادة حقا دستوريا.

السيد الوزير، إن الجواب يكمن في غياب إرادة سياسية حقيقية 

للتنمية القروية في شموليتها، وجعل العالم القروي في قلب السياسات 

العمومية، وخاصة لساكنة البادية حتى تستفيد بدورها من خيرات 

البالد وثرواتها وتمكينها من مقومات العيش الكريم، بما فيها أساسا 

الترقيعية،  واإلجراءات  الحلول  عن  بعيدا  الشروب،  باملاء  التزود 

كاللجوء إلى الصهاريج مثال والبرامج الضعيفة الجدوى واآلثار التي أبانت 

عن محدوديتها في معالجة إشكالية املاء الشروب كما هو الشأن بالنسبة 

إلقليم تازة التي ال زالت العديد من الجماعات تعاني من أزمة العطش 

خالل فصل الصيف، على سبيل املثال كاف الغار، البرارحة، تايناز، 

الكوزة، بني فتح، الترايبة، الطايفة، مسيلة. كنتو قلتونا السيد الوزير 

في واحد الجواب ديالكم بأن غتمدو هاذ الجماعات من سد سفالو، 

قلتو في 2020 غيبدا املشروع، شفتي السيد الوزير ما كاين والو، دبا 

ها هي 2021 مازال الناس كتموت بالعطش، غيرأنتما عندكم املا الناس 

جالسين بال ما، ما فهمت شنو هو املشكل، بغينا �ضي حل السيد الوزير 

وجاوبنا على هاد ال�ضي، شكرا.
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ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ تفضلوا 
السيد النائب، عفوا غنعطيو الكلمة لألغلبية، تفضلوا السيد النائب.

اينائبلايس  لايسذ  لايصادق:

شكرالايس  5لايرئيسة،

اإلطار  فهاد  به  تتقوموا  اللي  املجهودات  نثمن  الوزير،  السيد 
بخصوص موضوع املاء الشروب، وتنبغي نبه لواحد التأخر ديال واحد 
العدد ديال السدود التلية بإقليم ورزازات اللي إال تسرعت غادي تحل 
هاد املشكل على السافالت ديالها واملناطق اللي تتواجد بها، على راسها 
مثال سد أسغمو أو تاغيا اللي غيغنينا على مستوى غسات، سد تاسكة 
بالنسبة لتلوات وأنيلة، سد تامدوزكاوز في جماعة وسلسات وغيرها 
من السدود، سد إكيس بدوار إكيس هادي غادي تحل هاد املشاكل، 
فتنطلبوا هللا يجازيكم بخير تعجلوا بمعالجتها وإخراجها للوجود، شكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد النائب املحترم.

اينائبلايس  لمحم لالحجير5:

شكرالايس  5لايرئيسة،

في الحقيقة هاد التعقيب قلناه غادي نبقاوا نقولوه، وغنصفقوا 
إشكالية  على  يجاوبنا  اللي  النهار  املسؤول  الوزير  وال  الحكومة  على 
العطش بمجموعة من األقاليم اململكة ومنها إقليم تاونات اللي فيه سد 
الوحدة، سد اسفلو، سد بوهودة، وسد الساهلة، وسد موالي إدريس 
األول، لكن ساكنة هاذ اإلقليم تعاني من العطش، مفارقة عجيبة، 
تفعلش.  ما  ال�ضي  هاد  مازال  لألسف  إنجازها  تم  كبيرة  استثمارات 
كنسمع 87 % ديال الربط باملاء الصالح الشرب، أنا جيت من الباداية 
املثال  سبيل  على  غفساي  دائرة  جماعة  أتعجب،  صراحة  أتعجب، 
ورزاد، على بعد 100 ديال األمتار، جماعة كالج، جماعة سيد املخفي، 
جماعة تمزكانة، جماعة البيبان، جماعة تابودة، غالبية الجماعات في 
إقليم تاونات فيهم هاد اإلشكال، إال كنتو كتعتبرو السيد الوزير اإلعالن 
عن الصفقة أو إنجاز املشروع اللي داز عليه 5 سنين 10 سنين فيه ربط، 
السيد  الواقع  الكالم يمكن يكون معقول، ولكن  الحقيقة هاذ  ففي 
الوزير هو أننا كنعيشوا في واحد اإلقليم اللي كنشوفوا املا وما كنقدوش 
نشربوه، قريب علينا ب 100 متر وما كنقدوش نشربوه، فقط يمشيوا 
السد ويموتو، ما كاينش �ضي حاجة سميتها  في  والدنا يمشيو يعومو 

تقريب املاء هاد املادة للساكنة، شكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب؟ تفضلوا.

اينائبلايس  لعب لايذزيزلك5سك5س:

شكرالايس  5لايرئيسة،

السيد الوزير، تكلمتوا على سد باب الوطة، قلتم بأنه هاد السد 
كيزود واحد املجموعة دالجماعات بإقليم تازة، متفق معاك هاد ال�ضي 
فعال كاين، ولكن الجماعة اللي موجود فوق التراب ديالها هاذ السد 
هذا راه ما كتستفدش من هاد السد، كنت سبق لي وطرحت لكم هاذ 
السؤال. الساكنة ديال جماعة الصميعة اللي موجود فوق منها سد باب 
الوطة تعاني من العطش السيد الوزير، اآلن غادي يبدا يزودهم من 
دبا األول ديال شهر 7 يزودهم ب les siternes، وهاد الجماعة راه في 
التراب ديالها موجودة، ويعني حتى هاذ الساكنة هما اللي عطاو األرا�ضي 
ديالهم باش تنجز هاد السد هذا. وسبق لي وضعت لكم هاذ السؤال 

السيد الوزير، بغيت اليوم واش كاين �ضي توضيح فهاد املجال؟ شكرا.

ايس  لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد النائب املحترم.

اينائبلايس  لجماللبنشورقنلكريمي:

ايس  لاي05يرلاملحترم،

العطش،  أزمة  مع  بالدنا  في  املواطنين  كيعانيوا  اللي  الوقت  في 
بغيناكم تفتحو ملف في املياه اللي كتستغل اآلن الجوفية املعدنية اللي 
كتباع املغاربة بثمن غالي وغالي بزاف، هذا ملف أيضا حارق، بغناكم 
تفتحوا فيه النقاش وتوجدوا لو أيضا رؤية للمستقبل، ألن هذا ملف 
من امللفات اللي يمكن تحل أزمة العطش للمغاربة وتصحح الوضعية 

مع مياه معدنية تباع بأثمنة خيالية، شكرا لكم.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

ايس  لعب لايوادرلاعمار5ق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاء:

طيب، بالنسبة السيد النائب من الفريق اإلستقاللي، أنا جاوبتك 
على اإلقليم ديال تازة قلت ليك ها اإلستثمارات اللي كاينين، 1.2 مليار 
ديال الدرهم و%87 أنا تكلمت على اإلقليم ديال تازة واعطيتك، قلت 
لك بأنه في 2004 كانت %39 نسبة ولوج املناطق القروية اآلن النسبة 
ديال %87، لك أن تحكم بكل تجرد، بكل تجرد السيد النائب. األمور 
األخرى التي تقولها، على كل حال هذا داخل في واحد الشوية ديال 
التسخينات ما يضرش. األرقام، األرقام هي هادي، كانت %39 في سنة 
2004 والت %87 حاليا، يمكن لي نذكر لك بأنه مشروع ديال تزويد 
مدينة تازة باملاء الشروب كلف 412 مليون ديال الدرهم؛ تزويد 12 مركز 
و200 دوار تابعين ل 13 جماعة ترابية كلف 216 مليون ديال الدرهم؛ 
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تزويد 152 تجمع سكني تقريبا 217 مليون ديال الدرهم؛ مشروع تزويد 
3 املراكز و73 دوار تابعين لجماعة برد، اجدير، كزناية الجنوبية، تيزي 

وسلي، انطالقا من سد اسفلو 270 وعدد من األمثلة.

السيد النائب ديال العدالة والتنمية، أنتم تتحدثون عن التأخر، 
احنا تنتكلمو على التأخر اللي تكون �ضي برمجة، السدود التلية اآلن 
هدا في البرنامج ديال 20-27 أصبحت الكرة اآلن عند الجهات، يعني 
فيما يتعلق بالبرمجة ديال السدود التلية هادي مقترحات غادي تجي 
من الجهات، هادي لجان جهوية سيترأسها السادة الوالة، غيكونوا فيها 
املعنيين كاملين وتقترح سميتو، فبالتالي إال ما كانش واحد السد مبرمج 

ال يمكن الحديث عن التأخر فيه.

السيد النائب ال�ضي حجيرة، أنا %87 اللي تكلمت عليها على اإلقليم 
باش  غير  بخير،  يجازيك  تاونات، هللا  ديال  اإلقليم  ما�ضي  تازة  ديال 
تضبط األمور. اإلقليم ديال تاونات أنا تكلمت عليه مرارا وأنا قلت، وأنا 
كنت في هذا منصفا، قلت بأن اإلشكال ديال تزويد العالم القروي باملاء 
سابقا ويدخل ضمنه املناطق اللي فيها السدود، وإقليم تاونات معروف 
بالسدود، بدليل أننا اآلن غنطلقوا فيه ثالثة السدود، وغنطلقو فيه 
أكبر سد اآلن للي غيكون فيه مليار داألمتار املكعبة للي هو السد ديال 

الرتبة.

طيب، هذه كانت تعتمد على منظومات محلية، البرنامج 20-27 جا 
باش يحل هاد اإلشكال، ما غيبقى ال bon de fontaine ال والو غادي 
يولي الربط املباش، بمعنى غيكون عندك الربط إما من سد أو من تحلية 
أو مياه جوفية مسموح بها، وهذا مشروع إلى رجعتي لبرنامج 27-20 
خصص ليه تقريبا 26 مليار ديال الدرهم. فبطبيعة الحال هذا اعتراف 
بأنه كان تأخر فيه، ألن احنا كنا تنتحدثو على النسب ديال الوصول 
ديال السقايات، اآلن ما دام كاين هناك إشكاالت، باعتبار أن الجفاف 
ق�ضى على واحد العدد ديال اآلبار واحد العدد دالعيون، اآلن الربط 

سيكون الربط اللي غيكون في املجال الحضري.

السؤال ديال األخ السيد النائب من املجموعة، هذا موضوع يمكن 
أن يناقش ألنه موضوع على كل حال شائك، ال، السيد النائب، السيد 
النائب، السيد النائب، أنا تازة تكلمت عليها، مغنقدرش نقول أكثر من 
داك ال�ضي، ألن أنت تتكلم على الجماعة ديالك، تتقول الجماعة ديالك 
فيها سد، وأنا جاوبت السيد النائب، راه جاوبت، الجواب ديالي هو 
كالتالي: أنا تنقول لك املنظومات املحلية للتزويد باملاء الشروب أصبحت 
قاصرة، البرنامج 20-27 اللي أنا عرضتو عليكم تيتكلم على حل هذه 
اإلشكاالت، واش تريدني أن أتكلم على هذه الجماعة بالضبط؟ اسألني 

فيها نجاوبك نقول لك اشنو الدار فيها ولكن أنا بالنسبة، ال..

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

السيد السيد النائب املحترم، السيد النائب املحترم، السيد النائب 
السيد  الجلسة رجاء، رجاء  الثنائية داخل هاد  للحوارات  املحترم ال 
النائب املحترم. ننتقل اآلن إلى السؤال الثالث عن إعادة الدراسة بشأن 

األرض  بميسور وواد شق  واد شوف شرق  بناء سدين على  إمكانية 
املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  بوملان،  بإقليم  الحاج  بأوطاط 
عن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، فليتفضل السيد النائب 

املحترم.

اينائبلايس  لرش  لحم5ني:

شكرالايس  لايرئيسة،

ايس  لاي05يرلاملحترم،

خالل هاد الوالية تقدمنا بعدة ملتمسات وأسئلة كتابية وشفوية من 
أجل إمكانيات إنشاء سد على واد شوف شرق بميسور وسد شق االرض 

بجماعة الرميلة بأوطاط الحاج، أين وصل هاته الدراسة وشكرا؟

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب، تفضل السيد الوزير.

ايس  لعب لايوادرلاعمار5لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاء:

شكرالايس  لايرئيس،

النائب ال�ضي الحموني السؤال ديالك بالضبط هو إعادة  السيد 
الدراسة، أنا توصلت بالسؤال قبل نصف ساعة، أنتم تعلمون الجواب. 
الدراسات داروا ولم يفضوا إلى �ضيء، إال كان هذا ملتمس أنا يمكن لي 
نعطيك موافقة مبدئية نعاود الدراسات هذا ممكن، لكن ما تقوليش 
فين وصلوا الدراسات، ألن الدراسات أنت عارف بأنه داروا سنوات 
هادي وأفضوا إلى أن هاد اإلمكانية بالنسبة لهاد املنطقتين يعني من 
ناحية الجيولوجية والجيو-تقنية علما بأن كاين سدود أخرى دارت في 
اإلقليم ديال بوملان. لكن من الناحية املبدئية أن أعيد الدراسات هذا 

ما طارحش مشكل، شكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيبكم السيد النائب.

اينائبلايس  لرش  لحم5ني:

اللي  األجوبة  بالفعل  ديالكم،  التجاوب  الوزيرعلى  السيد  شكرا 
كنتوصلوا بها بأن الدراسات أفضت على استحالة يعني إنشاء سدود 
في هاته املناطق بالضبط، ولكن السيد الوزير ولينا درنا ملتمسات على 
أساس سدود تلية، ألن اليوم املاليين ديال األمتار املكعبة اللي كتم�ضي 
في  كاينة  اللي  األرا�ضي شاسعة  وكتعرف شحال  والناس  للبحر،  غير 
حوض ملوية اللي الناس كتشوف املاء دايز عليها ولكن ما كاينش إمكانية 
كيفاش تستغلها. قلنا كاين اقتراحات أخرى من أجل إنشاء سدود تلية 
املاء ملي  يهزوا هداك  يقدروا  اللي  الكبرى  إنشاء بعض األحواض  أو 
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كيكون هداك الواد فيه املاء، ويمكنلهم يستغل في شهر 8 أو شهر7 اللي 
كيكون الخصاص. هاد اإلقتراحات مازال يعني ما كاينش واحد التفاعل 
أو من طرف اإلدارة املختصة، ولهذا نجدد بإسم  الوزارة  من طرف 
الساكنة هاد امللتمس السيد الوزير، من أجل ربح هاد املاليين ديال 

األمتار املكعبة من أجل اإلستفادة ديال الساكنة وشكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

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

ايس  لعب لايوادرلاعمار5لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاء:

أنا بالنسبة لهاد الدراسات لو كان جاني السؤال البارح نجاوب، 
دابا ما جانيش جاني هادي نصف ساعة، قلت لك من الناحية املبدئية 
يمكن أن أعيد الدراسات. هاد القضية ديال السدود في بوملان كان 
غير بعدا راه احنا تندرسوا السد على واد بلوطان، وعندنا اتفاقية وأنا 
عطيت املوافقة على واحد اإلتفاقية بالنسبة إلقليم بوملان فيها واحد 
ديالها  الدراسة  كملنا  سابقا  كانت  اللي  التلية  السدود  ديال  العدد 
وعطينا املوافقة املبدئية كان بقى املشكل في التركيبة املالية، ألن فيها 
املجلس اإلقليمي ديال بوملان وفيها واحد عدد ديال الجماعات، من هاد 
الناحية ما عندناش مشكل. ولكن دابا انطالقا من اآلن، بحال اللي قلت 
للسيد النائب من العدالة والتنمية، اآلن هاد الكرة ديال السدود التلية 
بين مزدوجتين على كل حال هاد املوضوع غيرجع اآلن للجان الجهوية، 
وتنظن هذا مطلب ديال السيدات والسادة املنتخبين باش تكون الكرة 
عندهم باش يمكن لهم هما يديروا التحكيم فيما يتعلق باألولوية ديال 
السدود التلية. اللي علينا احنا، أنه مركزيا السدود اللي الدراسة ديالها 

ما عندناش مشكل أننا نجزوها.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت، شكرا لكم على هذا التعقيب. 
السؤاال الرابع عن تحديث الشبكة الطرقية للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق األصالة املعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اينائبلايس  لعب لالحقلفائق:

شكرالايس  5لايرئيسةلاملحترمة،

السيد الوزير، نسائلكم عن خططكم لتحديث الشبكة الطرقية 
بما يضمن خدمات في مستوى املعايير الدولية.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

ايس  لعب لايوادرلاعمار5،لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاء:

شكرالايس  5لايرئيسة،

شكرالايس  لاينائبلاملحترم،

هاد املوضوع بطبيعة الحال ديال تحديث الشبكة الطرقية سبق 
لنا التطرق إليه، اآلن عندنا يعني للتذكير 58.000 كلم تقريبا فيها 1800 
كلم من الطرق السيارة؛ 1334 كلم من الطرق السريعة؛ وعندنا تقريبا 
واحد 13.700 كلم من الطرق الوطنية؛ الرصيد الطرقي تيتقدر ب250 
مليار ديال الدرهم، تنخصصو ليه تقريبا فيما يتعلق بالصيانة والحفاظ 
امليزانية  من   %  46 حوالي  إذا  سنويا،  الدرهم  ديال  داملليار   3 عليه 
للبرنامج ديال  تنعطيوها  اللي  مليار و250 مليون  في هاد  املخصصة. 
تقليص الفوارق املجالية والترابية، وعندنا بطبيعة الحال هاد ال�ضي 
ديال توسيع الشبكة الطرقية واملالءمة ديالها مع الحاجيات ديال حركة 
السير وفق واحد العدد ديال املعايير، ثم عندنا الصيانة اإلعتيادية اللي 
تنديروها، تقريبا 250 مليون ديال الدرهم اللي تنديرو فيها واحد العدد 
داملعالجات، خاصة على مستوى القارعة وشحن األكتاد وإزالة واحد 

العدد ديال األمور على مستوى الطرق، شكرا السيدة الرئيسة.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيبكم السيد النائب.

اينائبلايس  لعب لالحقلفائق:

أننا نشكروكم السيد الوزير على  شكرا السيد الوزير، أوال البد 
إحداث مديرية إقليمية للتجهيز والنقل بالرحامنة بإبن جرير، وهذا 
يأتي طبعا بتضافر الجهود ديالكم مع الجهود ديال السيد عامل صاحب 
الجاللة على إقليم الرحامنة. ولكن السيد الوزير املحترم، باقا واحد 
املصلحة ديال النقل الطرقي اللي باقا في قلعة السراغنة اللي نتمناو 

أنكم تسرعو بتحويلها أيضا.

أما فيما يخص الشبكة الطرقية السيد الوزير املحترم، في إقليم 
الرحامنة، نلفت انتباهكم السيد الوزير إلى الطريق اإلقليمية رقم 2107 
الرابطة بين صخور الرحامنة وسيدي غانم، واللي قمتم بإصالح جزء 
منها اإنطالقا من مركز صخور الرحامنة إلى حدود النقطة الكيلومترية 
20 دوار اوالد سيدي غالم بجماعة سيدي غالم. ولكن السيد الوزير 
املحترم، باقي واحد املقطع طرقي انطالقا من مركز صخور الرحامنة 
على طول 1500 متر تقريبا، هاد املقطع الطرقي السيد الوزير املحترم، 
كيشكل واحد العائق كبير ألنه أصبح فواحد الحالة متهالكة جدا وما 
عرفناش السبب السيد الوزير عالش تم استثناؤه من هاد الصفقة اللي 

درتوها.

أيضا باقي واحد الجزء األكبر من هاد الطريق السيد الوزير املحترم، 
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اللي يربط انطالقا من النقطة الكيلومترية 20 إلى حدود ملتقى هاد 
الطريق مع الطريق الجهوية رقم 314 بما يسمى بالعويجة اللي تربط ما 
بين »سيدي غانم« جماعة »سيدي غانم« مع جماعة »بولعوان« بإقليم 
سيدي بنور. أيضا السيد الوزير هناك الطريق اإلقليمية رقم 2103 
والتي تربط أربع جماعات هي »صخور الرحامنة«، »سيدي منصور«، 
و«آيت الطالب« و«بوشان« اللي تقريبا السيد الوزير املحترم هاديك 
يستفاد منها واحد تقريبا 30.000 ديال الساكنة، وواحد املقطع انطالقا 
من »صخور الرحامنة« حتى لجماعة »سيدي غانم«، هاد املقطع السيد 
الوزير اللي دايز غير ب tout-venant وهاديك tout-venant تآكلت واللي 
أصبح من املستحيل أنه يدوز معاها وخاصة النقل املدر�ضي والنقل 
الصحي. وأيضا السيد الوزير، هناك الطريق الجهوية رقم 206 الرابطة 
بين »بوشان« واليوسفية. وال بأس السيد الوزير، أن نسائل الحكومة 
الطريق  املثال  سبيل  وعلى  املراقبة  الغير  الطرق  حول  خاللكم  من 
البياضنة«  و«دوار  عبد هللا«  »سيدي  جماعة  مركز  بين  الجماعاتية 
مرورا بدوار »اوالد سيدي مفتاح« في إطار فك العزلة وتقليص الفوارق 
الترابية واالجتماعية بالعالم القروي. وهناك أيضا واحد الطريق تربط 
جماعة »نزالة لعظم« إقليم الرحامنة جماعة »لهيادنة« بإقليم قلعة 
السراغنة، هاد الطريق السيد الوزير اللي دارت في إطار la DAR، ولكن 

ألنه كاين مشكل ديال التصنيف فمكاينش l›entretien ديالها.

كما  سنويا  الطرقية  الشبكة  صيانة  تكلفة  تبلغ  الوزير،  السيد 
سبق وذكرتو قبل قليل 3 مليار درهم، ولكن يبقى هاد املبلغ غير كافي 
من أجل صيانة الشبكة الطرقية املتهالكة ببالدنا، حيث تبقى بعض 
الطرق باملغرب في وضعية غير الئقة ومتهالكة جدا، وتتسبب في العديد 
من حوادث السير، حيث تشير املعطيات الرسمية إلى أن تكلفة حوادث 
السير تبلغ سنويا حوالي 15 مليار درهم، وهو ما يمثل %2.5 من الناتج 
الداخلي الخام، ويبلغ ضحايا حرب الطرق ما يقارب 4000 قتيل سنويا، 
ويحتل بذلك املغرب املرتبة الرابعة على مستوى العالم العربي من حيث 

عدد القتلى بسبب حوادث السير.

السيد الوزير، إن الصيانة الطرقية تعتبر شرطا أساسيا الستدامة 
يجب  لذلك  الطرقية،  لإلنجازات  واإلجتماعي  اإلقتصادي  الوقع 
إيجاد حل سريع إلصالح الطرق غير املصنفة، من خالل وضع برنامج 
استعجالي خاص بإصالح الطرق املنجزة، وكما سبق وذكرت على سبيل 

املثال الطريق اللي ذكرت لكم قبل قليلـ شكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

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

اينائبةلايس  5فاطمةلايزهراءلنزيه:

شكرالايس  5لايرئيسة،

السيد الوزير، بغيناك نفكروك بالطريق الوطنية رقم 9 الرابطة 
بين مراكش وورزازات أي تيشكا، واللي في واحد الجلسة أسبوعية قلتي 
لنا بأنه تتعتذر لنا بأنه هاد الناس اللي تيقادو هاد الطريق هادي، هاد 
الشركة غادي تفسخ معها العقدة، في حين أنه هاد الطريق 10 سنوات 
تتساءلك  الوزير،  فالسيد  لنا.  كتعتذر  زال  وما  تعثر،  كتعرف  وهي 
الساكنة ديال ورزازات وديال إقليم ورززات، إمتى غادي يسالي هاد 
االعتدارات ديالكم؟ وإمتى غتقاد هاد الطريق وغادي نلقاو طريق مقادة 
اللي يقدرو يمشيوا منها املواطنين واملواطنات ويلجوا ألي حاجة بغاوها، 

وشكرا السيد الوزير.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

ال  آخر؟  إضافي  تعقيب  املحترمة، هل من  النائبة  السيدة  شكرا 
تعقيب، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا.

ايس  لعب لايوادرلاعمار5،لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جيست كل
قاملاء:

شكرالايس  5لايرئيسة،

السيد النائب، ما نقدرش نجاوبك على ديك الطرق اللي تكلمتي 
عليها، أنا بحال للي تنقول دائما، حبذا لو كان السؤال على الرحامنة 
نجاوب عليه بحال للي جاوبت على اإلقليم ديال تازة بالتفاصيل. لكن 
بغيت غير نشير، ألن درتي واحد الربط مع املجال ديال السالمة الطرقية، 
وربطتي حوادث السير بالبنيات التحتية، األرقام اللي عندنا ما�ضي هي 
هادي. األرقام للي عندنا، وعلى كل حال ما�ضي غير احنا، تقريبا جميع 
دول العالم، يعني السبب الرئي�ضي في الحوادث ديال السير هو مرتبط 
املستوى  على  إجماع  يكون  يكاد  يعني  هذا،  تقريبا  بالسائقين،  يعني 
العالمي. البنيات التحتية تلعب دورا أكيد، تلعب دورا لكن األرقام اللي 
كاين عندنا اآلن تقريبا أقل من %5، ولكن هاد املسألة هادي عاود على 
بدء، يعني داك ال�ضي اللي دارتو اململكة املغربية في املجال ديال الطرق 
�ضيء كبير جدا، ألن احنا تنتكلمو اآلن على استثمارات تقريبا في حدود 
واحد 6-7 داملليار، يعني سنويا في مجال الطرق، فيها بطبيعة الحال 
الطرق السيارةـ فيها الطرق السريعة، فيها تحديث الشبكة الطرقية، 
فيها القضية ديال القناطر غنرجعو لها في سؤال آتي. لكن بالنسبة لهاد 
القضية ديال 3 داملليار ديال الدرهم، هادي تتعلق فقط بالتحديث 
والصيانة، فبالتالي كاين واحد العدد بطبيعة الحال ديال األقاليم اللي 
داخلة في هاد املسألة ديال هاد البرامج اللي تكلمت عليها، واللي هي تبين 
يعني بشكل واضح الجهد اللي دارتو الحكومة في هاد املجال ديال الطرق.

الحركي،  الفريق  من  النائبة  السيدة  ديال  بالسؤال  يتعلق  فيما 
بكل صدق، بغيت نجاوبك ما عرفتش اش بغيت نقول ليك، راه قمة 
املسؤولية هو اإلعتذار، أنا اعتذرت كمسؤول معنوي، السيدة النائبة 
خاصك تعرفي اشنا هو طلبات العروض، هذه عقود تجارية، أنت عندك 
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عالقة  شنو   liquidation judiciaire إفالس  لها  وقع  خدات،  شركة 
الوزارة بها؟ فسخنا معها العقدة عطيناها لشركة أخرى. وباملناسبة، 
هاذو من أحسن الشركات اللي كاينة في بالدنا، وقع لها مشكل غانفسخو 
معها العقدة. أنا قلت مرارا وتكرارا، السادة املشرعين تيعرفوا شنا هي 
دولة الحق والقانون، ال يمكن بحال من األحوال أن نتصور كما كان 
يقع ربما في عهود سابقة أن مسؤول في وزارة التجهيز غايهز التليفون 
تليتيش عاجبنا هللا يجازيك  يعيط للشركة يقولو شوف أسيدي ما 
بخير هز حوايجك، هذا غير ممكن. الفسخ دالعقد عندو شروط وإعالن 
املناقصة من جديد عندها شروط. أنا اعتذرت فعال، ألنه تنقول بأنني 
كمسؤول سيا�ضي تنتحمل املسؤولية املعنوية، لكن كاين واحد الخطأ 
أرجو أن تصحح، راه ما تنتكلموش على 10 سنين، احنا ماللي بدينا هاد 
املشروع كله بضع سنوات، إذا ما كاين ال 10 سنين ال والو. الشركة 
األولى دوزات سنتين وفسخنا معها وهاد الشركات دوزات عام ونصف 
وفسخنا معها، اآلن نحن في إجراءات الفسخ. إجراءات الفسخ تستتبعها 
قضايا معقدة أنا ما بغيتش ندخل فيها السادة النواب، راه منين تتفسخ 
مع شركة معينة غير باش تهز اآلليات ديالها خاصك أحكام قضائية باش 
تهز اآلليات ديالها، هذه هي دولة الحق والقانون، دولة الحق القانون 
عندها ثمن، واملقاوالت من الجهة األخرى خصهم يدافعو على الحقوق 
ديالهم باش ما يبقاوش بطبيعة الحال يعني أسرى لواحد العدد ديال 
األهواء ديال واحد العدد ديال املسؤولين، يجب أن نحترم املسطرة. 
وإذا وقع ولم تحترم املسطرة، تيولي داك�ضي اللي خصك تخلصو وزارة 

التجهيز والنقل لجبر الضرر ديال املقاوالت ال حد له وال نهاية.

القضية ديال الطريق الوطنية رقم 9، احنا اشتغلنا في واحد األجزاء 
منها ما كانش عندنا مشكل، عندنا املشكل ما بين تيشكا وإيمرزكان 
وإيمرزكان وآيت زينب ألن كانو عند نفس الشركة، احنا فسخنا، أنا 
طلبت اآلن من املسؤولين باش يقادو الطريق ريثما ينطلق املشروع 

وتنطلق الصفقة األخرى وإن شاء هللا غايكون الخير.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير املحترم، ننتقل للسؤال الخامس يرتبط 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  القناطر،  وصيانة  بمراقبة 
السؤال، تفضلوا  الدستوري، فليتفضل أحد واضعي  التجمع  فريق 

السيد النائب املحترم.

اينائبلايس  لمحم لأمغار:

شكرالايس  5لايرئيسةلاملحترمة،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم حول إستراتيجية وزارتكم للعمل 
على مراقبة وصيانة القناطر بمختلف جهات وأقاليم اململكة؟ وشكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

ايس  لعب لايوادرلاعمار5لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاء:

شكرالايس  5لايرئيسة،

شكرالايس  لاينائبلاملحترم،

تنذكر بأنه عندنا اآلن تقريبا 15.713 قنطرة، منها 4350 توجد على 
مستوى الشبكة املهيكلة وعندنا فيه تقريبا واحد 680 منشأة مغمورة، 
وعندنا 1728 منشأة ضيقة و58 منشأة محددة الحمولة. منذ تقريبا 
سنتين، اعتمدنا واحد النظام جديد سميناه »نظام لتدبير املنشآت 
املتعلقة  املعطيات  كل  على  التوفر  من  اآلن  تيمكن  اللي  هو  الفنية« 
بالحاالت ديال املنشآت الفنية، وعندنا بطبيعة الحال برنامج سنوي 
تنديروه فيه واحد األولوية اللي تتعطى، مثال ما بين 2013 و2017 كان 
282 منشأة فنية تقريبا مليار و100 مليون،  تمت إعادة بناء حوالي 
خصصنا غالف ديال 700 مليون ما بين 2018 و2020 نهينا به األشغال 
ديال 66 قنطرة، وعطينا االنطالقة في 13 قنطرة. في 2021 رصدنا واحد 
الغالف ديال 352 مليون ديال الدرهم إلعادة تأهيل 58 منشأة فنية، إذا 
سنويا غادي نديرو واحد العدد ديال املنشآت حتى يعني ننهي الحظيرة 

ديال املنشآت الفنية، شكرا السيدة الرئيسة.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيبكم السيد النائب املحترم.

اينائبلايس  محم لأمغار:

شكرا السيد الوزير املحترم على اإلجابة ديالكم، وكنشكروكم كذلك 
على املجهودات وكنوهو باملجهودات اللي كتبذلو على هاد القطاع، وفي 
هاد الشأن هذا السيد الوزير كنطلبوا منكم املزيد من العمل فهاد 
اإلطار، ألن هناك بعض القناطر اللي هي محاتجة فعال إلصالح والتدخل 
ديالكم لجعلها في املستوى املطلوب. وغادي نسرد لكم بعض األمثلة 
وخصوصا منها القنطرة اللي تابعة ملطماطة على واد بوزمالن اللي كيمر 
منها القطا،ر ألن هاد القنطرة هادي مني كيوصل تما القطار كيحسوا 
املسافرين باإلزعاج ألن راه كيحسوا بحال أن القنطرة كتحرك، وبالتالي 
هذا فيه إزعاج وكيخليهم أحيانا يمتانعوا عن أخد القطار من تازة إلى 

فاس.

ثم هناك طريق أخرى الطريق الثانوية رقم 5320 اللي كتربط ما بين 
البرارحة وأحد مسيلة وجماعة بني فراسنـ وهي كتربط هاد الطريق ما بين 
إقليم تازة وتاونات، هاد الطريق هادي السيد الوزير املحترم دارت ولكن 
ما دارتش القناطر، اللي كنطلبوا منكم باش أنه فعال تعجلوا باش تدار 
لها القناطر ألنه باش يحسوا املواطن بأنه فعال تنشأت هاد الطريق باش 
يستافدوا منها. كما أنه بالنسبة للطريق السيار السيد الوزير املحترم، 
اللي كيربط ما بين فاس ووجدة وخصوصا املقطع اللي كيربط ما بين 
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فاس–تاهلة–واد امليل–تازة هاد القناطر فعال السيد الوزير وال حتى 
الطريق كاع بصفة عامة ما�ضي غير الطريق السيار أنه في حالة متدهورة، 
وكنطلبوا منكم فهاد الشأن هذا أنك تدخلوا صيانة ما�ضي غي القناطر 
وإصالحها وإنما حتى الطريق باش تكون على األقل في املستوى اللي يكون 

كتلبي الحاجيات ديال املواطنين، وأنه كيأديوه املقابل ديالها.

ثم السيد الوزير املحترم، أنكم فعال كنتو وفيتوا بالوعد ديالكم 

واحد إصالح الطريق 5407 وخصوصا املقطع الرابط ما بين تاهلة-

الزراردة وواد لحمر، إال أن هاد الطريق هاي اإلصالح ديالها كما سبق 

أن أثرنا مكم هاد املوضوع هذا أثناء مناقشة امليزانية ديال وزارة التجهيز 

لهاد السنة هادي، وبعثنا لكم فعال بكتاب في املوضوع أنه تشوبه عدة 

عدة عيوب، ومنها إصالح هاد القناطر اللي هي في طور اإلنشاء. يعني 

هاد القناطر هادي مازالة واآلن املواطن بلغني بأنها هاد القناطر هادي 

ما�ضي في املستوى، لهذا كنطلبوا منكم السيد الوزير املحترم تدخلوا 

قبل فوات األوان وتأكدوا فعال شكون هاد الطريق هادي بصفة عامة 

ما�ضي غي القناطر شكون املسؤول؟ واش مكتب الدراسات أو ال الشركة 

اللي كتنجز املشروع أو ال اللجنة اللي وافقات عليه؟ 5407 ما بين تاهلة 

واد لحمر عبر الزراردة، وذاك املوضوع ناقشناه معك السيد الوزير، 

وتخرج  ديالها،  للنصاب  األمور  إلرجاع  عاجال  تدخلوا  أنك  وكنتمنوا 

هاد الطريق في حلة اللي هي تليق بالخدمة ديال املواطنين، وشكرا لكم 

السيد الوزير.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

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

شوفوا املعارضة هما اللولين donc ما كاينش معارضة، تفضلوا السيد 

النائب املحترم هو اللي طلب الكلمة األول ومن بعد أنتم السيد النائب.

اينائبلايس  لمحم لاملالحي:

شكرالايس  5لايرئيسةلاملحترمة،

السيد الوزير التعقيب ديالنا حول الطريق املتوسطية اللي كتربط 

ما بين تطوان والجبهة واللي كان أعطى اإلنطالقة ديالها جاللة امللك في 

2012 واللي كان مقرر على أنه باش تكون فيها قنطرة ما بين واد الو وقاع 

أسراس، نسائلكم السيد الوزير عن املآل ديال هاد القنطرة. كذلك 

اإلشكالية لي كتعرفها الطريق في اإلكتظاظ في موسم الصيف اللي ما 
بين تمرابط وأم�ضى وأزال. السيد الوزير، نسائلكم حول الطريق الدائري 

بالجماعة ديال أزال، كذلك السيد الوزير نسائلكم عن اإلشكالية اللي 

هي كتعرض للقطيع ديال هاد الطريق يعني نظرا كنعرفوا السلسلة 

ديال جبال الريف بأنها هي هشة واللي بين الفينة واألخرى ديك األحجار 

يعني تتطاير على الطريق وكتخلق واحد..

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا لكم السيد النائب، شكرا لكم، شكرا لكم السيد النائب. 
الكلمة لكم السيد النائب، تفضلوا.

اينائبلايس  لعب لاملايكليكح لي:

شكرالايس  5لايرئيسة،

السيد الوزير، بخصوص مراقبة وصيانة الطرق، التعقيب ديالنا 
البيضاء والذي  الدار  افتتاحه بجماعة  تم  الذي  املوحدين  نفق  يهم 
خلف فرحة كبيرة عند سكان مدينة الدار البيضاء، في الحقيقة نهنئكم 
مع باقي املتدخلين، ونقول لكم حين تلتقي اإلرادات نصنع املعجزات، 
ما�ضي ساهل باش تعبئ 860 مليون ديال الدرهم، تعبئة هذه املوارد 
املالية من القطاع العام ممثل في املديرية العامة للجماعات الترابية 
وتعبئة القطاع الخاص إلخراج هاد املشروع غير املسبوق يعني عمل 
مهم جدا. السؤال ديالنا السيد الوزير، نريد منكم طمأنة البيضاويين 
إلى مواكبة جماعة الدار البيضاء من خطر الفيضانات بالنسبة لهاد 

النفق؟ وشكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

النائب، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا  شكرا لكم السيد 
السيد الوزير.

ايس  لعب لايوادرلاعمار5،لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاءل:

شكرالايس  5لايرئيسة،

شكرا السيد النائب من بالتجمع الدستوري، بالنسبة للقنطرة اللي 
على السكة الحديدية سبق لينا ناقشناها في اللجنة، صحيح القطارات 
تيخفضو السرعة، لكن أنت تذكر أنه كانت هناك تأكيدات ديال املصالح 
ديال املكتب الوطني للسكك الحديدية أنها يعني من الناحية التقنية ما 
كاينش خطورة على املستعملي ديال القطار، بدليل أن بطبيعة الحال 
القطارات اللي تتم�ضي لوجدة يعني تتم�ضي يوميا وما طارحش مشكل. 
هاد املوضوع هذا اآلن وبعالقة مع اإلستثمارات اللي غتكون فيما يتعلق 
بالكهربة ديال هاد الخط السككي وباملشروع املستقبلي ديال الخط 
الفائق السرعة، دابا هذا محط دراسات، ألن التوجه اللي كاين اآلن هو 
إذا كنا غنمشيوا في اتجاه والراجح هذا هو اللي غيكون ديال املشروع 
ديال الخطوط الفائقة السرعة اللي غتربط الشمال بالجنوب وبالشرق، 
يعني هاد الخط هذا في املستقبل وغيولي خط ديال البضائع، هذا هو 
النقاش وعلى كل حال السيد النائب أنت تتعرف هاد املوضوع جدا، 
أن عندما نتحدث في املجال ديال السكك الحديدية نحن نتحدث عن 
استثمارات ضخمة، ضخمة جدا، هي ليست معجزة بالنسبة لهاد ال 
تعجز بلدنا ولكن خاصها واحد الشوية ديال، فبالتالي أنا أطمئنك ومن 

خاللك الرأي العام أن هاد املوضوع ما طارحش مشكل.
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فيما يتعلق بالطريق السيار، أنا ما متفقش معاك، هو صحيح إال 
رجعنا للطريق السيار ما بين فاس حتى لتازة فاش تبنى، ألن كانت واحد 
العدد بطبيعة الحال ديال السيناريوهات اللي مطروحة، مرتبطة كذلك 
املالية، مشينا في واحد اإلتجاه معين، علما بأن هذه  بالتكلفة  حتى 
املنطقة هي واحد املنطقة اللي من الناحية الجيولوجية غير مستقرة، 
لكن القناطر في وضع جيد، وحتى الطريق في وضع، على كل حال وضع 
تنكون  باش  باستمرار  فيها  تنم�ضي  أنا  تنديرها،  الطريق  أنا  مقبول، 
غادي لبالدي نشوف الوالدين ديالي في وجدة، يعني الطريق جيدة، 
هاديك القضية ديال هاد املسألة اللي قلتي هادي مرتبطة بهاد الطبيعة 
الجيولوجية ديال املنطقة، ولكن ما فيهاش يعني إيال بغينا نقولوا أي 

خطر على الساكنة.

فيما يتعلق بالطريق اإلقليمية 5407، بكل صدق، ما ذكرتش هاد 
املوضوع وقلتي لي ناقشناه في اللجنة ما ذكرتش، معذرة أنا نعاود نرجع 

ليه.

الطريق املتوسطي رقم 16 كما جا في التدخل ديال السيد النائب 
من الفريق اإلشتراكي، بطبيعة الحال هذا مشروع مهم، مشروع كبير 
الدرهم،  7 داملليار ديال  اللي كلفت حوالي   16 الوطنية رقم  للطريق 
ولألسف الشديد مازال ما استفدناش منها على مستوى إعطاء واحد 
الدفعة للمنظومة السياحية على طول ديك الطريق، أنا درتها مرارا 
هذه الطريق، وتحتاج فعال إلى منشآت سياحية، إلى مطاعم، إلى فنادق 
صغيرة، هاد ال�ضي ما زال مكاينش، وأنا دائما تنقول هذا املوضوع ديال 
هاد اإلستثمار هذا كان خصو يكون عندو واحد العائد على مستوى 
البنيات التحتية. هاد الطريق هادي هي تتعرف يعني تقريبا يعني بشكل 
دوري واحد العدد ديال االنزالقات احنا تنعالجوها، اآلن طلقنا فيها 
واحد العدد ديال الدراسات وحاولنا نستافدو من التجارب ديال بعض 
الدول اللي عندها نفس اإلشكاليات بحال إيطاليا، بحال فرنسا، باش 

نحلو املشكل بشكل نهائي.

بالنسبة للطريق الدائري والقنطرة، السيد النائب هاد ال�ضي تكلمنا 
اتفاقية شراكة،  نديرو  أننا  استعداد  احنا عندنا  لك  أنا قلت  فيه، 
ألن هاد املوضوع ديال الطرق الدائرية هو ما مطروحش غير بالنسبة 
لجماعة »أزال« عندنا اآلن واحد العدد ديال الطلبات على املستوى 
الوطني، واحد الوقت كان عندنا الطرح ديال الطرق الدائرية أو الطرق 
االلتفافية في الحقيقة اللي هي من الطرق االلتفافية كان تيدار غير على 
مستوى املدن الكبرى، اآلن واحد العدد ديال التجمعات تطلب ذلك، 
احنا بالنسبة لنا هو ليس أولوية باعتبار أننا تنقولو إذا كانت واحد 
التجمع معين ودرتي طريق التفافية غيكون واحد األثر اقتصادي على 
التجمع، لكن احنا مستعدين نستاجبو في حدود أنه تكون واحد الشراكة 
معينة مع املجالس الترابية. وأنا تنقولها لك اآلن بشكل رسمي، إذا كان 
هاد املوضوع بطبيعة الحال أنت تتلح عليه باستمرار أننا نلقاو لو واحد 
اإلطار تعاقدي بحال اللي درنا مع مناطق أخرى باملناسبة، يعني الطرق 

الدائرية درنا فيها واحد العدد ديال سميتو، وكان عندنا فيها حوار مع 
املنتخبين وحوار حتى مع السلطات املحلية، احنا تنذكروهم باإلشكالية 
اللي يمكن يطرح الطريق االلتفافي، الطريق االلتفافي إال درتيه اقتصاديا 
تتق�ضي على واحد العدد ديال سميتو، هل هذا مطلوب اآلن في هذه 

املرحلة التي نحن فيها؟

بالنسبة للسيد النائب من فريق العدالة والتنمية، وزارة التجهيز 
والنقل واللوجستيك على كل حال بالنسبة للدار البيضاء هي ساهمت 
ومستعدة أن تساهم فهاد املجال ديال الحماية من الفيضانات، بطبيعة 
الحال ألن هاديك منطقة اللي فيها كانت فيها واحد العدد داإلشكاالت، 
عالجنا، خاصة فيما يتعلق بالواد ديال بوسكورة، ولكن بطبيعة الحال 
احنا مستعدين لسميتو. لكن حسب يعني الدراسات اللي كاينة اآلن، 
الخطر اللي كان في الدار البيضاء يعني في العقود السابقة لم يعد كما 
كان، باقي بعض اإلشكاالت لكن لم يعد بنفس الحدة التي كان بها سابقا، 
التجهيز بطبيعة الحال  خاص اآلن بعض املشاريع ربما تكمل ووزارة 
مستعدة أن تواكب الجماعة ديال الدار البيضاء باعتبار أنها القلب 

النابض على املستوى اإلقتصادي للوطن، شكرا السيدة الرئيسة.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، ننتقل إلى السؤال السادس عن تدبير الطلب 
للشرب،  الصالح  املاء  توزيع  شبكات  مردودية  من  بالرفع  املاء  على 
املعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب املحترم.

اينائبلايس  هشاملصابري:

شكرالايس  5لايرئيسة،

ايس  لاي05يرلاملحترم،

نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف الحكومة ألجل 
تدبير الطلب على املاء بالرفع من مردودية الشبكات لتوزيع املاء الصالح 
للشرب ومواصلة تحويل أنظمة السقي التقليدية إلى أنظمة السقي 

املوضعية، وشكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا.

ايس  لعب لايوادرلاعمار5،لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاء:

شكرالايس  5لايرئيسة،

شكرالايس  لاينائبلاملحترم،

فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال بطبيعة الحال أحيلكم على 
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القطاع املعني، على كل حال انتما عارفين أن فيه واحد العدد ديال 
البرامج، احنا تيهمنا باعتبار أنه القطاع الفالحي تيستهلك حوالي 80% 
من املاء املعبأ، فطبيعي أنه كاين واحد يعني واحد الحرص شديد على 
أنه يتم التحويل من السقي االنجدابي للسقي املوضعي، بطبيعة الحال 

هذا فيه أرقام هذا يمكن له يتطرح على السيد الوزير املعني.

فيما يتعلق بشبكة التوزيع، فعال هذه اآلن األرقام اللي عندنا أن 
هي  اللي  الجر  لقنوات  بالنسبة  حوالي 95.2%   2020 املردودية سنة 
القنوات الكبيرة و%75.3 بالنسبة لشبكة التوزيع باملراكز التي يتدخل 
بها املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، والهدف هو نوصلو 
ل %96.2 بالنسبة لقنوات الجر و%76 بالنسبة لشبكة التوزيع في أفق 
سنة 2025، مع مردودية تناهز %78 باملراكز الحضرية، وهاد�ضي درناه 
في البرنامج الوطني للتزويد باملاء الصالح للشرب ومياه السقي باش 
يكون بطبيعة الحال من األمور املتبثة. وهاد اإلستثمارات بطبيعة الحال 
هي تهدف إلى الحفاظ على املاء، لكن ينبغي كذلك التذكير أن بالنسبة 
للمكتب الوطني للماء والكهرباء، هاد التخفيض هذا تيساعدو بطبيعة 
الحال باش يربح نقطتين في املردود اإلجمالي، ألن ال ما دارش داك�ضي 
تقريبا واحد 1.2 مليار ديال الدرهم اللي غاتضيع له في رقم املعامالت 

ديالو في خمس سنوات، شكرا السيدة الرئيسة.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة لكم السيد النائب قصد التعقيب.

اينائبلايس  لهشاملصابري:

شكرا السيد الوزير على الرد ديالكم، أنا بغيت غير نذكر بمداخلة 
ديال السيد رئيس الحكومة في 27 يناير 2020 تيقول فيها بالحرف: »أن 
السياسة املائية اللي اعتمدتها البالد هي سياسة استباقية وطموحة 
بعيدة املدى في مجال املاء التي ركزت على إنشاء السدود لتخزين املياه 
في األعوام املاطرة واستعمالها في سنوات الخصاص، أنه هاد السياسة 
هذه غانمشيو في مسار ديال تشييد بنية تحتية مائية من أجل تحقيق 
األمن املائي«، أنا ما ال أحتمله في هذه الجملة هي هذيك -بعيدة املدى- 
ألن كنعرفوا بأنه مجموعة ديال املناطق أنه نقدر نقول أنه هادي سنوات 
املناطق  املناطق، خاصة  التزويد ديال هاد  بالتوسيع ديال  وتنطالبو 
الجبلية، باملاء الصالح للشرب، ولكن األسف الزال الحال على وضعه، 
وأن مجموعة من املناطق ال زالت تنتظر بداية ديال فصل الصيف باش 
يبداو  باش  les camions citernes كيتساراو  املياه  نشوفوا صهاريج 
يفرقو املا على الدواور وعلى الناس ويشدو عليه النوبة والصف ونتسناو 
الجماعة واش وفرات املازوط لهادوك الصهاريج وال ما وفراتهاش وفكها 
يا من وحلها، إذا هاد السياسة هذه أنا كنشوف بأنه كاين هاد البرنامج 
اللي تكلم عليه السيد رئيس الحكومة، اللي التزم فيه بأنه غايتم تحديد 
للماء،  الوطني  الجدولة زمنية دقيقة إلنجاز مكونات املخطط  واحد 
وهاد الجدولة الزمنية املحددة والدقيقة كما صرح في تصريحه في نفس 

التاريخ ديال 27 يناير 2020 مازال ما خرجاتش للوجود وماشفناهاش، 
البناء  أنه  مبني  كان  الحكومة  رئيس  السيد  هذا  التصريح  هاد  إذا 
اللي عليه الحل ديال مشكل تزويد الساكنة أو تزويد املواطنين باملاء 
الصالح الشرب أنه مبني على سياسة السدود. هنا ناخذو مثال اللي 
هو االلتزام ديالكم السيد الوزير، اللي ذكرتكم به في مداخلة سابقة 
ديال 6 نوفمبر2020، على مستوى إقليم بني مالل بسد تكزيرت، سد 
تكزيرت اللي التزمتو في هاد التاريخ بأن انطالق األشغال ديالو غاتكون في 
2021، إلى حدود اليوم أنه ماشفناش ولو أي مبادرة وال حتى حاجة ريحة 
ديال بداية األشغال، راه احنا في نصف السنة إال بغيتيو تبداو في بداية 
األشغال كنعرفوا بأنه خاصها تبدا أول حاجة اللي هي املسطرة ديال نزع 
امللكية، املسطرة ديال نزع امللكية إلى حدود اآلن مازال ما بديتوش فيها، 
مازال ما بديتوش في اإلحصاء، كاين إشكال تما كبير بغيت نبلغو لكم 
السيد الوزير، الحقاش ما غا تحكموش فيه بوحدكم، تحكم فيه وزير 
آخر اللي معكم في الحكومة، ال حقاش هاد السد غادي يجي في منطقة 
اللي فيها أمالك ديال الساكنة وفيها امللك الغابوي، وإلى حد اآلن أنه 
طالبنا وعاودنا طالبنا ومشات اللجنة الجهوية واملديرية الجهوية من 
أجل تحديد الوعاء العقاري اللي هو في ملك الساكنة والوعاء العقاري 
اللي هو في ملك املياه والغابات، وإلى حد اآلن بأنه هاد امللف هذا واقف، 
عالق، جات اللجنة االولى، جات اللجنة الثانية وما كاين تا �ضي حاجة. 
بالتالي، ملي غادي تبداو في املسطرة ديال نزع امللكية من أجل إخراج هاد 
السد هذا، غتوقعو في هاد املشاكل، لهذا كنطلب منكم السيد الوزير، 
باش تشوفوا مع الوزارة األخرى املعنية باش تبداو بحل هاد املشكل 
هذا باش تعرفوها باش تلقاوها الناس يخليوكم تخدموا، لحقاش ما 
يمكنش تجيوا تاخدو األرض ديال الناس هاكا وتبداوا خدامين فيها، وإال 
 la prise de possessionخصكم تمشيوا في مسطرة ديال نزع امللكية و
وتاخذوها قسرا وتخليوا املشكل ديال الساكنة ديال أرضها، وتمشيو 
تحطوا لهم الفلوس في la CDG ويمشيو يضاربو عليها آش من نهار يمشيو 
ياخدوها، وباش يثبتوا حقهم باش ياخذوا هادوك فلوسهم ديال نزع 
امللكية خاصهم الحل مع املياه والغابات، ايوا احنا في دوامة فارغة اللي 
السد غادي يتعطل باألقل عامين اللي كتفرضها املسطرة القانونية 
ديال نزع امللكية باش تبداو في la prise de possession باش تبداو 

الخدمة، زدنا عامين أخرى على 2021 ها احنا مشينا حتى ...

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

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

اينائبةلايس  5لمنينةلم5دن:

شكرالايس  لايرئيسة،

واملشاريع  به  تقومون  الذي  العمل  تثمين  بعد  الوزير،  السيد 
والبرامج املنجزة، نشير إلى أنه مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة 
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الحرارة تتفاقم معاناة ساكنة جهة كلميم واد نون عموما وإقليم كلميم، 
خصوصا مع اإلنقطاعات املتكررة للماء الصالح للشرب في أغلب أحياء 
املدينة، األمر الحقيقة الذي يتطلب الرفع من مردودية شبكات توزيع 
املاء بعد التوسع العمراني الذي شهدته املدينة، وأيضا في ظل الظرفية 
الوبائية الحالية التي تتطلب املزيد من النظافة والتعقيم بشكل مستمر 

وشكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

اينائبةلايس  5لنذ مةل0ي ان:

السيد الوزير املحترم، عدة دواوير تابعة لجماعة لكفيفات وإلقليم 
ديال تارودانت، مدينة تارودانت كتعاني من العطش الشديد، كيكون 
انقطاع متكرر للمياه السيد الوزير، كنطالبوكم اال كان �ضي حل لهاد 
املعضلة اللي كيعيشوا الناس عطش شديد، من غير الفالحة ومن غير 
املجال الفالحي بالنسبة للدواوير ديالنا خاصة دوار لكرو وتيمزكين ما 
كايناش حتى إمكانية ديال الدراسة ديال البير، درنا الدراسة وعاودنا 
درنا الدراسة،و لحد الساعة طالبنا الجهات املسؤولة وما زال ما كاينش 

جديد فهاد امللف، شكرا السيد الوزير.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد الوزير 
فيما تبقى من الوقت.

ايس  لعب لايوادر،لاعمار5لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاء:

شكرالايس  5لايرئيسة،

شكرالايس  اتلقايساد5لاين5اب،

األصالة  فريق  ديال  الفريق  من  البرملاني  النائب  السيد  بالنسبة 
واملعاصرة، أنا حاولت نفهم ما الذي أزعجكم في تدخل السيد رئيس 
بعيدة  إستراتيجية  نتحدث عن  أن  أحتمل  قلتم ال  الحكومة، ألنكم 
املدى، هو في مجال املاء بشكل عام هذه إستراتيجية بعيدة املدى ألنه إال 
تذكرتي املخطط الوطني للماء، يعني كما نص عليه القانون 36.15 راه 
في القانون 95.10 كان غير 20 سنة، وفي القانون 36.15 بطبيعة الحال 
هو القانون اللي تناقش في الغرفتين ديال مجلس النواب رفعناه ل30 
سنة، ألنه كاين واحد اإلجماع على املستوى الدولي، وعلى كل حال بالدنا 
ليست بدعا فيه، أنه هاد القضية ديال التخطيط للماء يجب أن تكون 
على مستويات بعيدة، 30 سنة واحد املستوى اللي هو معقول تياخذ 
بعين اإلعتبار التغيرات املناخية، تياخذ بعين اإلعتبار التطور العمراني، 

التطور الديموغرافي إلى غير ذلك.

ولكن  اآلن  عليه  نؤكد  نحن  وهذا  نؤكد،  عندما  الحال  بطبيعة 
الحكومة اللي غتكون غدا وال بعد غدا راه غتأكد على نفس األمر، تنمية 
العرض املائي ضروري، تنمية العرض املائي شنو فيه؟ فيه إما السدود 
وال املياه الغير اإلعتيادية. السدود نحن سنبنيها يعني في كل املناطق، 
بطبيعة الحال هي تتخضع لواحد العدد داملعطيات جيولوجية وتقنية 
إيال  الغير اإلعتيادية  بالنسبة لإلستعماالت  وطبوغرافية وغيره، لكن 
رجعتوا للمخطط الوطني ديال 20-50 غتلقاوا بأننا تنتكلموا في أفق 
2050 تكون عندنا واحد القدرة ديال مليار داألمتار املكعبة من املياه 
األمتار  ديال  مليون   370 واحد  تقريبا  عندنا  وتكون  التحلية،  ديال 
املكعبة من املياه املعادة اإلستعمال املياه العادمة، فبالتالي هذا واحد 
املوضوع اللي ماعليهش خالف فيما يتعلق بهاد اإلستراتيجية البعيدة 
املدى، بالعكس هذا مما ينبغي على املشرعين أن يحرص عليه، ألنه البد 
يكون عندنا واحد التصور للسنوات املقبلة يأخذ بعين اإلعتبار واحد 
العدد ديال األمور، ومنها التطور الفالحي، منها بطبيعة الحال طبيعة 

املزروعات اللي غنديروا إلى غير ذلك.

املستوى الثاني، السيد النائب ثاني مرة تقولني ما لم أقل، أنا في 
السد ديال تاكزيرت راه في البرنامج كان مازال بعيد، أنا تكلمت عليه 
السد ديال تاكزيرت اآلن بالنسبة لهاد السنة غادي تعرف إن شاء هللا 
الشركة الفائزة به، سيتم إطالق العروض. بطبيعة أنت تكلمت على 
واحد العدد ديال التفاصيل ربما ليس مجال ذكرها اآلن، لكن ملا تيكون 
إطالق العروض وتتفوز الشركة بطبيعة الحال تتكون واحد املاراطون 
يمكن لنا نسميوه اللي هو طويل، فيه بطبيعة الحال هاد القضية ديال 
نزع امللكية، نزع ملكية ينتظمها قانون وتنتظمها مساطر. وسبق لي أنا 
قلت في هاد مجلس النواب بأنه فيما يتعلق بنزع امللكية تجري على 
الجميع، راه املغاربة عندهم واحد املثلى تقول لك »داز فيه البالن«، 
 l›étape مني تتكون نزع امللكية أول حاجة تنديروا في نزع امللكية هو
parcellaire وهذا غياخذ بعين اإلعتبار داك�ضي اللي قلتي فيما يتعلق 
بطبيعة الحال واش وعاء غابوي وال، احنا يكون وعاء غابوي وال ملك وال 
�ضي حاجة، إذا اقت�ضى الحال بطبيعة الحال إذا كانت نزل ملكية مبررة 
غيدوز ديك الوقت غيوقع تفاهم. احنا اآلن قسمنا هادي مزيانة شنو 
اللي درنا هاد السنتين باش نرفعوا من الوتيرة دإنجاز السدود؟ قسمنا، 
درنا نزع امللكية ديال املنطقة األشغال la zone des travaux واملنطقة 
فيها إشكاالت  تيكون  اللي  الحقينة هي  الحقينة، حيث منطقة  ديال 
كثيرة ألن العدد ديال الهكتارات، ولكن منطقة األشغال عموما ال تطرح 
ويمكنا نديروا فيها اإلحتالل املؤقت l›occupation temporaire باش 
يمكنا نشتغلوا، عالش؟ ألن هاد القضية ديال السدود ما بقاش عندنا 
املجال نأخروها، داك�ضي عالش احنا رفعنا الوتيرة ل 5 دالسدود وراه 5 
دالسدود في سنة راه تتكلف حوالي 8 داملليار كان هذا ما�ضي ساهل أنه 

يتم التفاوض حوله داخل امليزانية ديال الدولة.

فيما يتعلق بكلميم واد نون إن شاء هللا السيد ديال فاسك السيدة 
النائبة إن شاء هللا إن شاء هللا...
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ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير، لألسف انتهى الوقت، شكرا لكم لألسف 
العدالة  السابع عن  السؤال  إلى  ننتقل  الوزير.  السيد  الوقت  انتهى 
والسادة  للسيدات  الجهات،  بين  السيارة  الطرق  توزيع  في  املجالية 
واضعي  أحد  فليتفضل  التنمية،  العدالة  فريق  املحترمين  النواب 

السؤال مشكورا، تفضلوا السيد النائب.

اينائبلايس  لبلذ  لأعل5الل:

شكرالايس  لايرئيسة،

ايس  لاي05يرلاملحترم،

تعرف وتيرة توزيع مشاريع الطرق السيارة والسريعة انتشارا غير 
متكافئ بين الجهات، فبينما نجد بعض الجهات لها نصيب وافر نجد 
جهات أخرى محرومة على سبيل املثال جهة درعة-تافياللت، ما هي 
إستراتيجية الوزارة لرفع هاد الحيف وتوزيع البنيات الطرقية املستقبلة 

من الجيل الجديد بشكل منصف وعادل بين الجهات؟ وشكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير.

ايس  لعب لايوادرلاعمار5،لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاء:

شكرالايس  5لايرئيسة،

شكرالايس  لاينائبلاملحترم،

برمجة  ديال  القضية  الحيف،  كاينش  ما  راه  النائب  السيد  أوال 
الطرق أو تحويلها من طريق عادية إلى طريق سريع أو إلى طريق سيار، هي 
تتخضع إلى واحد العدد ديال املعايير تقنية وديك املعايير التقنية تجري 
على الجميع، منين تيكون عندك الطريق السيار ما بين الدار البيضاء 
والرباط تيوصل اآلن يوميا تيوصل لحوالي 55 ألف سيارة وفي الساعات 
ديال الذروة تيمكن يوصل ل 85 ألف سيارة. ال يمكن بحال أن يقارن 
مع طريق تمر عبرها 1500 أو 2000 أو 3000 ديال، أنا تنبغي نشرحو 
بطبيعة الحال غير باش تكون األمور واضحة هذا ما فيهش واحد املجال 

ديال املحاباة.

إطار  في  واللوجيستيك،  والنقل  التجهيز  وزارة  حرصت  بالطبع، 
العدالة  واحد  يكون  أنه  على  السابقة،  والحكومة  الحالية  الحكومة 
مجالية، واحنا بطبيعة الحال ملي تتكون هاد القضية دالعدالة املجالية 
تنحاولوا في بعض الحاالت نتجاوزوا شوية املعطيات التقنية، داك�ضي 
عالش إال الحظتي السنة املاضية أنا كنت أعلنت وطلقنا الدراسة ديال 
للريصاني، إال  للراشيدية  الحاجب  اللي غيم�ضي من  السريع  الطريق 
خذيتيه كله ودرتي بطبيعة الحال ألن فيه واحد العدد ديال املحاور، 

عموما تتكلم يعني غادي من 3000 عربة في اليوم إلى حوالي 6000-5000 
في بعض املناطق الصعيبة بحال فم زعبل وهذا. هذه الدراسة اآلن 
اللي عندنا أنا ترأست 3 داإلجتماعات فيها وهي غاتكلف تقريبا الطريق 
كلها 6.2 داملليار ديال الدرهم وإن شاء هللا غاتدار، باقي عندنا بعض 
األمور اللي خصنا نعالجوها، ألن ملي تدير الطريق بحال دابا عندك من 
الراشيدية للريصاني راك كدوز في النخيل يعني في la palmerie يعني 
خاصك تحافظ على واحد العدد ديال األمور، إذا كاين تفكير أننا نديروا 
الطريق دائري باش نحافظوا على ديك املنظومة الزراعية واملنظومة 
اإليكولوجية واملنظومة السياحية، وهاد�ضي هذا ملي تتوجد الدراسات 
التركيبة املالية في اعتقادي لن تطرح إشكاال، ألنه غالب الظن غايكون 
إتفاق ما بين وزارة التجهيز وما بين الجهة وما بين متدخلين آخرين، 
وهاد الطريق السريع غيعطي للجهة كامل التألق ديالها. وبطبيعة الحال 
الطريق الوطنية رقم 9 رغم ما وقع فيها، إن شاء هللا غادي نهيوها، 
وبطبيعة الحال كاين املشروع الذي تحدثت عنه بشكل مستمر واللي 
هاد السنة املاضية شرعنا في الدراسات التفصيلية وأنا قلت عكس ما 
يتصور البعض، أننا حسمنا في السيناريو، ألن من قبل هادي سنوات 
واحنا تندرسوا 2 سيناريوهات واش ندوزو على تيشكة وال ندوزو على 
اوريكة، دابا حسمنا في السيناريو بطبيعة الحال هادي كلها مشاريع اللي 
تأخذ بعين اإلعتبار األهمية ديال الجهة، والجهة وأهميتها على كل حال 
يعني ال مجال أن تناقش، ألن الحمد هلل جهة من الجهات الغنية بسكانها 

وبتاريخها وبإمكانيتها، شكرا السيدة الرئيسة.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

قصد  املحترم  النائب  السيد  لكم  الكلمة  الوزير،  السيد  شكرا 
التعقيب.

اينائبلايس  لمصطفىلايك5ردي:

شكرالايس  5لايرئيسة،

شكرا السيد الوزير، أوال كنشكروك بزاف على املنجزات في وزارة 
التجهيز، خصوصا في القطاع الطرقي وخصوصا في القطاع ديال الطرق 
واحد  بالدنا  راكمت  عقود  ثالث  مدى  على  الوزير،  السيد  السيارة. 
الرصيد مهم جدا من الطرق السيارة واحد 1800 كلم، هاد الرصيد 
هذا بوأ بالدنا الصف الثاني في إفريقيا والصف األول في شمال إفريقيا 
كيربط %70 من املدن الكبرى وكيربط 5 ديال املوانئ الرئيسية، كيربط 
7 ديال املطارات رئيسية كذلك، هاد الرصيد هذا بغيناه يتعزز، بغيناه 
يتزاد بزاف. مع األسف السيد الوزير، راه العين تنجدب إلى النصف 
الفارغ من الكأس، كانحلو هذاك التطبيق ديال الطرق السيارة كايبان 
لنا الخطوط الخضراء اللي كتمثل الطرق السيارة فقط على السواحل 
وفي الشمال، كاين واحد الرقعة كبيرة كبيرة جدا في املغرب خاصة باقي 
الطرق السيارة، منها كيما ذكرو اإلخوان درعة-تافياللت منها األقاليم 
ديالنا الجنوبية، بالنسبة لدرعة-تافياللت كاينة اإلمكانية ديال الربط 



8535 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.132–25.ذو القعدة.1442  )05.يوليوز2021( 

ديالها على ثالث: ربط مكناس بالرشيدية، ربط ورزازات بأكادير عبر 
تارودانت، ربط ورزازات ببني مالل عبر دمنات، كل هذه الطرق السيارة 
السيد الوزير كنطمحوا باش نشوفوها باش تكون واحد الشبكة نيت 

بمعنى الكلمة مشرفة.

السيد الوزير، كاين كذلك واحد املقطع مهم جدا راكم خدامين فيه 
تيربط ما بين مراكش وبني مالل، هذا مقطع مهم جدا وكنشكركم بزاف 
على استقبال النواب ديال املنطقة حول املوضوع، وهاذ املقطع كيفما 
قلت ليك راه مقطع مهم جدا، ألنه كيربط مدينتين تاريخيتين الحمراء 

ومكناسة.

�ضيء آخر السيد الوزير، بغينا واحد العدالة مجالة حتى في الصيانة 
وحتى في التثليث، ألن إال شفنا املقطع ديال أمسكرود، املنحدرات ديال 
أمسكرود، كيوقعو فيها الحوادث خصوصا ذيك الشاحنات البطيئة 
على  عليه  كنشكروكم  جبار  مجهود  درتوا  النزول،  وفي  الصعود  في 
داك املحطة اللي اسميتو، ولكن باش تكون كاملة خاص يكون واحد 
التثليث في هاذ املنطقة هادي ديال هاد املنحدرات، وملا ال يكون مدخل 
آخر لتفادي هاد املنحدرات من جهة تارودانت من املنيزلة يفوت ألركانة 

لذيك الجيه غينقص هاذ الحوادث اللي كاينين في هاد املناطق هادي.

السيد السيد الوزير، كاين بعض اإلشكاالت صغيرة نذكرها بحال 
ديال »جواز«   les guichés دبا  األداء وال  ديال   les guichés هاديك 
كثار بزاف، كتلقى 6-7-8 وكتلقى واحد وال جوج ديال األداء وكيكون 
االكتظاظ في هاد guiché هادو، لذلك خص يكون واحد التوازن، وخا 
هادوك ديال »جواز« تيسربيو لذلك خصوا يقاللو، ولكن اآلخر ديال 
األداء خصوصا في النقط اللي كيكون فيها االكتظاظ بزاف. كاين كذلك 

بعض املقاطع الصغيرة اللي فيها األداء خصها تحييد باش..

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

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

اينائبلاي�سيلأحم لبريجة:

شكرالايس  5لايرئيسة،

السيد الوزير املحترم، كتعرف بأنه في الدار البيضاء حاليا كنجزوا 
والطرق  التحتية  بالبنيات  خاص  مليار   3175 ديال  البرنامج  واحد 
غادية  األمور  اللي وقع ألن  املشكل  دبا  �ضي،  واألنفاق وكل  والقناطر 
مزيان اإللتزام ديال الشركاء في مثل هذه املشاريع، جوج شركات »منار« 
و«وصال« غتساهم ب 18 مليار ما عندهاش، دبا اضطررنا احنا في 
مجلس املدينة نهار الخميس باش غنديروا التحويل ناخذوا من الحصة 
ل  نجيبوها  باش  مليار   18 املحلية  للجماعات  العامة  املديرية  ديال 
casa aménagement باش نكملوا هاد النفق اللي هو ممتاز وكيخدم 

البيضاوين، وشكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

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

ايس  لعب لايوادرلاعمار5،لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاء:

شكرالايس  5لايرئيسة،

شكرالايس  انلاينائبانلاملحترمان،

طيب، غير نعاود نذكر السيد النائب كاين واحد العدد ديال األمور 
اللي هي أمور املعطيات التقنية فيها ضرورية أن تؤخذ بعين اإلعتبار، 
عالش؟ ألن أي خلل في عدم أخذ بعين اإلعتبار تيرتب على املالية ديال 
الدولة استثمارات ما�ضي غير في اإلنجاز، استثمارات في الصيانة. ما 
تيمكنش ليك واحد الطريق فيها مثال 3 آالف عربة في اليوم تدير لها 
التثنية، التثنية خاص تكون 10 آالف لفوق، إال درتي التثنية غادي 
تولي ديال اإلستثمار وداير اسميتو، واملشرعين اللي هما أنتم تحرصون 
أكثر من غيركم على ترشيد املال العام. ملي تنتحدث على هاد الطرق 
السيارة، أنا عطيت املثال ديال الدار البيضاء ولكن عندنا اآلن واحد 
غير مربحة،  املالية  املردودية  ناحية  السيارة من  الطرق  ديال  العدد 
معروفة عندك الطريق السيار ديال الدار البيضاء-بني مالل؛ عندك 
الطريق السيار ديال تازة-وجدة من فاس لوجدة تقريبا كله وأنا أعرفه 
 la ي تتكون عندك اإلمكانية أنك ّدير واحد

ّ
جيدا ألنني أمر به، ولكن مل

péréquation تيخصك تحافظ على التوازنات املالية ديال الشركة، 
ألن الشركة ديال الطرق السيارة اآلن تقريبا 41 مليار ديال الدرهم ديال 
الديون، ونحن بصدد إعادة الجدولة ديالها وكذلك أن نجد لها نموذجا 
آخر تستطيع من خالله أن تقوم بسميتو. لكن كاين بعض املشاريع 
ي تنهضرو على جرسيف-

ّ
اللي احنا مضطرين نديروها، بحال دابا مل

الناظور في املدى املتوسط ما غتكونش مربحة، ولكن ألن عندك امليناء 
دالناظور خصك ضروري دير واحد، هذه كلها أمور بطبيعة الحال يعني 

هي حلقات يشد بعضها بعضا.

فيما يتعلق بأمسكرود، راه املشكل ما�ضي نثلثو ألن أصال الخط 
الثاني ما تيكونش عامر، هاديك كاينة واحد la pente واحد املنحدر، 
لألسف الشديد أن واحد العدد ديال الشاحنات ديالنا ما تيحترموش 

واحد العدد ديال املقتضيات اللي هي تقنية...

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا لكم السيد الوزير، شكرا لكم. ننتقل إلى السؤال الثامن عن 
معانات ناقلي البضائع على املستوى الدولي بسبب إجراءات جائحة 
اإلشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  كورونا، 

تفضلوا السيد النائب املحترم.
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اينائبلايس  لسذ  لباعزيز:

شكرالايس  5لايرئيسة،

السيد الوزير، الفئة ديال املهنيين العاملين في مجال النقل الدولي 
هي الفئة األكثر تضررا على مستوى الفئات اللي كتشتغل في مجال 
النقل، فهاد الفئات كانت معاناة من قبل واليوم مع الجائحة أضيفت 
واحد املجموعة داملعاناة، خاصة أنهم بعدما كان اإلغالق ديال الحدود 
هاد  الوباء.  من  ديالنا  للبالد  حماية  الدول  من  مجموعة  اتجاه  في 
اإلشكاالت السيد الوزير، أثرت عليهم من بينها اليوم واحد املجموعة 
ديال املهنيين اللي الشركات ديالهم وصالت لإلفالس، بغينا معطيات 
فهاد الشق واشنو اتخذات الحكومة من إجراءات من أجل الضمان 

ديال اإلستمرار ديال هاد القطاع؟ وشكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة لكم السيد الوزير.

ايس  لعب لايوادرلاعمار5،لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاء:

شكرالايس  5لايرئيسة،

شكرالايس  لاينائبلاملحترم،

السيد النائب إذا كان املوضوع يتعلق اللي جا في السؤال ديالكم 
ديال ناقلي البضائع على املستوى الدولي، هادو ما عندهمش مشكل 
حيث أصال ما وقفوش، بالعكس هادو ينبغي علينا أن نشكرهم ألنهم في 
وقت الجائحة ما وقفوش، ما وقفوش، غاية ما هنالك أننا طلبنا منهم 
واحد العدد داإلجراءات إحترازية، بحال دابا خص يكون غير السائق 
واملرافق ديالو وكذا وكذا، كذلك ما وقفوش ألن التموين ديال بالدنا كان 
مرتبط بهم، إذا هادو ما تطرح لهم حتى �ضي مشكل. اللي طرح املشكل هو 
نقل املسافرين ألن هداك تسد، هذا موضوع آخر على كل حال هو ما�ضي 
املوضوع ديال السؤال ديالكم. ثم بالنسبة للمجال اللي تنمى من بعد 
تنمى بواحد الشكل كبير جدا هو النقل الطرقي الدولي للطرود واألمتعة 
ي ما بقاش 

ّ
الغير مصاحبة، وهذا عرف واحد اإلرتفاع كبير جدا ألن مل

النقل الدولي للمسافرين واحد العدد ديال الناس مشاو لهاد املجال، 
بحيث أن املقاوالت في 2019 كانت عندنا 1392 مقاولة، في 2020 والت 
عندنا 2347 مقاولة، واملركبات ارتفع من 4334 وصل ل5880، واحنا 
بمعية وزارة الداخلية والجمارك حاولنا نلقاو لهم واحد الحل باعتبار 
أن فيه واحد العدد ديال املقاوالت فيها شوية ديال الهشاشة درنا لها 

املواكبة، شكرا السيدة الرئيسة.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، تعقيبكم السيد النائب املحترم.

اينائبلايس  لسذ  لباعزيز:

شكرالايس  5لايرئيسة،

السيد الوزير، هناك إشكاالت وراه ما وقفش، ولكن هناك تضرر 
كبير فهاد املجال ديال هاد القطاع، ما وقفش ألنه كان كيتم�ضى بواحد 
الشاحنات  كانت  »كوفيد«  أزمة  في  ولكن  وعادية،  سلسة  الطريقة 
كيتسناو 3 شهور وشهرين، اسمح لي السيد الوزير نعطيكم اليوم، كاين 
تباين حتى في التعامل مع هاد الفئة من منطقة إلى منطقة. اليوم في 
ميناء طنجة رخصة ديال التنقل كتعطى لهم داخل امليناء، على مستوى 
الناظور خصو يم�ضي يشد الصف في مصلحة النقل الطرقي في الناظور 
وخصو يم�ضي 24 ساعة قبل وما خّصوش يم�ضي بالسبت واألحد وبأيام 
العطل، هذا تباين، هذا إشكال اللي اليوم مؤثر جدا على هاذ الفئة 

السيد الوزير.

كاين املسألة األخرى املتعلقة بالتأشيرات، اليوم السائق املنهي على 
املستوى الدولي كياخذ التأشيرات ثالثة الخطرات و4 و5، شنو اإلشكال 
أنه ما يتمش التواصل مع هاذ القنصليات األجنبية أنهم يسّهلو لهم 
املأموريات لهاذ الناس؟ اليوم كاين اللي سبق لو م�ضى ودخل في التزام 
وفي عقد شغل ومن بعد غياخذ التأشيرة واحد 3 خطرات 4 في الخطرة 
5 كيرفضو لو، وتتبقى الشاحنة وتتبقى األمور متوقفة وهذا إشكال 
السيد الوزير في حاجة إلى تدخل بالنسبة للقنصليات األجنبية باش أنها 

تلّين اإلجراءات.

مسألة أخرى نعطيك اليوم في القبطانية ديال امليناء ديال الناظور، 
إال السائق دخل ممنوع عليه يخرج، إال دخل للمحيط ديال امليناء 
ممنوع عليه يخرج ولو من أجل ياخذ املاكلة ديالو وال ياخذ أدوية وال 
ياخذ �ضيء من هاذ القبيل، كيبقى مفروض عليه أنه يبقى تما حتى 

يغادر على املستوى الدولي.

أيضا كاين فيما يتعلق بالرخص املتبادلة فيها إشكال السيد الوزير، 
هاذ القطاع مزيان أنه استمر مزيان أنه أدى خدمة، ولكن خصنا نهضوا 
به على األقل أننا نكونو حفزناهم وأننا نكونو جازيناهم على ما قدموه 

للبالد في زمن األزمة وشكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسةل:

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

ايس  لعب لايوادرلاعمار5،لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاء:

هو السيد النائب هاذ املقاربة اللي درتي على كل حال فيها ما فيها، 
بالنسبة  تيمر عبر طنجة،  راه  للبضائع  الدولي  النقل  ديال  دبا 90% 
للموانئ األخرى هذاك ال�ضي داك�ضي ضعيف، هاذ القضية اللي ذكرتي 
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ديال les visas هذا استحدث اآلن، وبطبيعة الحال هذا مرتبط بواحد 
و 

ّ
ي وال

ّ
اإلشكال وضع دولي، كل دولة وعندها الّتخوفات ديالها، دبا مل

العدد  كاين واحد  الدول  ديال  العدد  املتحورات اآلن خالعين واحد 
ديال إسمو، على كل حال احنا مع وزارة الخارجية ألن هذا اختصاص 
ديال وزارة الخارجية نحاول أن نعالج هاذ األمر، ولكن على مستوى أنا 
رتك به في البداية ألن أنت تكلمتي على واحد العدد ديال األمور 

ّ
ي ذك

ّ
الل

وقلتي بأن هاذو تيعيشو هشاشة وكذا، والحال أن الوضع ديالهم لم 
فنا النقل ديال املسافرين، ولكن 

ّ
يتغير، بالعكس احنا مع إسبانيا وق

فناش النقل ديال البضائع بقى، الشركات ديالنا خّدامين. ونقول 
ّ
ماوق

لك باملناسبة، واحد العدد ديال الشركات ديالنا ديال النقل البحري ألن 
ما بقاش تتنقل املسافرين راه كانت عندها إشكاليات، ومع ذلك الدولة 
يعني الوزارة ألزمت هاذ الشركات أنها تشتغل، ألن هذا كان فيه حرص 
بطبيعة الحال على التموين ديال البالد، لكن كذلك فيه حرص على أن 

هاذ املقاوالت ما توقفش، ثم بطبيعة الحال هما عاشو إشكاالت ألن..

ايس  5لرئيسةلالجلسةل:

شكرا لكم السيد الوزير، شكرا لكم السيد الوزير، ننتقل إلى سؤال 
آخر متعلق بمنجزات وحصيلة قطاع النقل البحري، للسيدات والسادة 

النواب من فريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

اينائبلايس  لمحم لل5سف:

شكرالايس  5لايرئيسة،

ايس  لاي05يرلاملحترم،

أهنئكم على املجهود الذي بذلتموه في تدبير هذا القطاع خالل هذه 
الوالية التي تشرفون عليها. وفي إطار التزامكم بتنزيل البرنامج الحكومي، 
فإننا نسائلكم السيد الوزير عن منجزات وحصيلة قطاع النقل البحري 
خالل هذه الوالية الحكومية، وخاصة في هذا الظرف انتاع الرجوع 
ديال املغاربة العالقين بالخارج، وهل تفكرون السيد الوزير في صناعة 

السفن ويكون عندنا حتى احنا بواخر ديالنا مغربية؟

ايس  5لرئيسةلالجلسةل:

شكرا، الكلمة لكم السيد الوزير.

ايس  لعب لايوادرلاعمار5،لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاء:

شكرالايس  5لايرئيسة،

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، القطاع ديال النقل 
البحري قطاع مهم جدا ألنه أكثر من %90 ديال التجارة الدولية ديال 
بالدنا تمر عبراملوانئ، الحمد هلل اآلن بفضل هاد السياسة اللي نهجتها 
البالد ديالنا في السنوات األخيرة والت عندنا قدرة مينائية تقريبا ديال 

270 مليون طن سنويا على مستوى املوانئ ديالنا، أصبحت لدينا موانئ 
اآلن تحتل لو املراتب األولى على مستوى القارة وكذلك على املستوى 
ديال حوض البحر األبيض املتوسط، أساسا طنجة-املتوسط، ونحن 
بصدد بناء الناظور غرب املتوسط، ثم تبعتو هاد القضية ديال امليناء 
ديال الداخلة إن شاء هللا تعالى وغيره بطبيعة الحال من املوانئ. فهاد�ضي 
كامل كانت الوزارة تحرص على أن تستثني نقل البضائع باملوانئ املغربية 
هذا ما تحررش، أنتم تذكرون أن هاد املجال دالنقل البري تم تحريره 
يسمى  ما  البضائع  نقل  ديال  املجال  هاد  لكن  سنوات،  بضع  منذ 
»الكابوطاج« ما تحررش بقى خاص بالعالم الوطني. عندنا اآلن تقريبا 
كانو عندنا 6 دالشركات فهاد السنتين املاضيتين زدنا 2 ديال الشركات، 
خاصة فهاد�ضي ديال النقل دالحاويات واللي بطبيعة الحال والت عندهم 
واحد العدد ديال الخطوط أذكر منها: طنجة املتوسط- الدار البيضاء، 
روطردام– املتوسط،  طنجة  أكادير-  الخضراء،  الجزيرة  أكادير- 
هامبورغ ونتويلب- طنجة املتوسط، الدار البيضاء–فالنسيا، وهادي 

كلها بطبيعة الحال ساهمت في أن تعطي زخم لهاد سميتو.

كاين كذلك بطبيعة الحال في املجال ديال النقل للمسافرين، رغم 
اللي عرفها هاد املجال والتجربة ديال الخصخصة ديال  الصعوبات 
»كوماناف« ثم بعد ذلك اإلفالس ديالها، اآلن احنا تنحاولوا بطبيعة 
الحال أن الخطوط ديال النقل داملسافرين تكون متوفرة، خاصة من 
طنجة ومن الناظور، سواء مع املوانئ اإلسبانية أو مع املوانئ الفرنسية 
واإليطالية، سنة 2019 ألنه مع التجربة »مرحبا« سنة على سنة كانت 
كل سنة تنطورو بطبيعة الحال اإلمكانيات ديالنا. كانت عندنا تقريبا 
لنا حوالي 30 سفينة بطاقة استيعابية وصالت ل 536 ألف مسافر 

ّ
شغ

وأزيد من 139 ألف سيارة وحوالي 631 رحلة في األسبوع، وهذا هو اللي 
خالنا نتغلبوا بطبيعة الحال على هذاك الزخم الكبير املبارك اللي تيجي 
من خالل اإلخوان ديالنا واألخوات ديالنا املقيمين في الخارج اللي كانو 

تيمروا %97 عبر املوانئ اإلسبانية، شكرا السيدة الرئيسة.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد النائب.

اينائبلايس  لمحم لمر0قق:

بسملهللالايرحمنلايرح م،

شكرالايس  5لايرئيسة،

السيد الوزير املحترم، في البداية البد من اإلشادة باملجهودات التي 
بذلتموها على رأس قطاع التجهيز عامة وفي مجال املالحة البحرية في هذه 
الوالية التشريعية، وخصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية املينائية، 

هذا مجهود جبار غير مسبوق في التاريخ ديال املغرب.

كما هو معلوم السيد الوزير، بالدنا تتوفر على واجهتين بحريتين 
3500 كلم، املغرب كذلك يقع في خط بحري متميز بل إنه يقع في مفترق 
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وملتقى خطوط بحرية إستراتيجية، تاريخيا املغرب كان وما يزال بلدا 
املقيمة  املغربية  الجالية  البشري  إذا أضفنا اإلعتبار  بامتياز،  مالحيا 
بالخارج تناهز ستة ماليين مواطن أزيد من %80 بأوروبا، زد على على 
ذلك الظروف اإلستثنائية لجائحة كورونا.ونظرا لهذه اإلعتبارات كلها 
الجغرافية والتاريخية والبشرية، فقد أصبحت الحاجة ماسة أكثر من 
أي وقت م�ضى لتركز الحكومة على كسب وتوفير أسطول بحري وطني 
يليق بمكانة املغرب. باملناسبة، كان لدى املغرب أسطول بحري وطني 
جيد جدا نريد له أن يعود إلى سابق عهده بل أحسن. أكيد التوجه 
العام للدولة هو تشجيع املبادرة الخاصة ولم تعد تستثمر مباشرة في 
القطاعات املنتجة، ما نريده السيد الوزير املحترم، أن تقوم الحكومة 
املالحة  بمجال  تحفيز اإلقتصاد عالقة  في  أكبر فعالية ونجاعة  بدور 
البحرية عبر تشجيع اإلستثمار من طرف الخواص وتخصيص الحوافز 
أن  يجب  التي  األوراش  من  أن  وأعتقد  مثال،  الضريبي  على مستوى 
تنكب عليها الحكومة هو وضع واألطر العامة والقانونية لإلستثمار في 
مجال املالحة البحرية. ومن بين املشاكل الكبيرة واملعيقة لإلستثمار في 
املجال هي الترسانة القانونية التي يجب أن تحّين، حيث نجد نصوص 
تشريعية تعود إلى بداية القرن املا�ضي، هناك نصوص مؤرخة في 1919. 
السيد الوزير، بدأتم في هذا املشوار مشكورين، بتحيين هذه الترسانة، 
وقد صادق البرملان مؤخرا على القانون 69.18 يهم التلوث الناتج عن 
السفن، وهاد القانون كما تعلمون عّمر أزيد من 9 سنوات ليخرج إلى 
حيز الوجود. وأكيد، ستجيب هذه القوانين الجديدة على العديد من 
اإلشكاالت، أوال التحفيز، اليد العاملة، اإلستثمار في النقل البحري، 
سفن الترفيه، صناعة السفن، الصيانة وما إلى ذلك من اإلشكاالت 

املطروحة.

في  بالدنا،  تتوفر  أن  نأمل  املحترم،  الوزير  السيد  القول  مجمل 
املستقبل القريب، على أسطول بحري وطني تديره شركات وطنية على 
غرار ما تم في إنشاء السدود وبناء الطرق السيارة. وباملناسبة واملناسبة 
»مرحبا  عملية  بخصوص  امللكية  املبادرة  عاليا  ونثمن  نحيي  شرط، 
2021« لدعم الجالية املغربية في التنقل ملا تحمله من دالالت اجتماعية 
وتأثيرات اقتصادية، وذلك بتخصيص 4 داملليار ونص ديال الدراهم. 
والجدير بالذكر أن متخصصين يقّيمون التأثيرات اإليجابية املباشرة 

والغير املباشرة لهذه العملية بحوالي 45 إلى 50 مليار درهم.

في األخير السيد الوزير، اللجوء للشركات األجنبية نريده أن يظل 
إستثناء مثال في الظرف الحالي الذي تمر منه بالدنا الجائحة والعالقات 
مع الجارة في الشمال، ونحييكم على التدابير التي اتخذتموها بتغيير 
الوجهات، مفهوم هاد الوضع السيد الوزير ألن الوضع غير عادي، لكن 

لكل ظرف استثنائي حل استثنائي وشكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

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

اينائبلايس  لعب لاي5دقدلخرب5ش:

التي  املنجزات  حول  يختلف  أحد  أن  أعتقد  ال  الوزير،  السيد 
حققتها بالدنا بالنسبة للنقل البحري للبضائع، ولكن بالنسبة لنقل 
املسافرين أعتقد أن هناك تقصير وتقصير يهم بالدرجة األولى الجالية 
استثناء  فهو  ما حدث  طبعا  قبل  اليوم  الخارج.  في  املقيمة  املغربية 
ويتعلق بالسيادة ديال بالدنا، ولكن باش يجي مهاجر ويلقى السعر ديال 
التذكرة 4000 أورو ديال النقل البحري، أعتقد أننا منبغيوهاش لبالدنا 
وللمهاجرين ديالنا. املطلوب اليوم وهي قرارات جريئة متعلقة بالنقل 
البحري وخطوط اللي منتظمة ومتدفقة لفائدة الجالية ديالنا وبأسعار 

مناسبة، شكرا السيد الوزير.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيد الوزير.

ايس  لعب لايوادرلاعمار5،لق0يرلايتجهيزلقاينوللقايل5جست كل
قاملاء:

ال خالف السادة النواب على أنه يعني املأمول واملطلوب هو يكون 
عندنا أسطول وطني، ما بغيناش نرجعوا التاريخ ألنه الرجوع إليه قد 
يقلب املواجع، لكن الوضع هو كالتالي هذا قطاع محّرر. أنا راه قلت بأنه 
الذي لم نحرره هو القطاع دالنقل البضائع الداخلي le cabotage هذا 
بقى عندنا، اآلخر تحرر. فبالتالي مرتابط باملبادرة الحرة، وهذا اإلشكال 
فيه فيه 2 داملستويات كاين املستوى ديال رؤوس األموال وكاين املستوى 
ديال املعرفة، ألن النقل فيه واحد الخصوصيات. الشركات املغربية 
اللي عندنا اآلن اللي تدير النقل البحري تدير الخطوط السريعة، تدير 
الجزيرة الخضراء-طنجة، تدير طريفة- طنجة، هاديك فيها تقريا ساعة 
ونص وهاديك فيها واحد 40-45 دقيقة، وهذه متغلب عليها إلى حد 
ما، وخا كانت عندنا فيها بعض اإلشكاالت، كاين الخطوط الطويلة 
اللي هي بحال les croisières اللي فيها تقريبا 48 ساعة، عندك من 33 
ساعة حتى ل 48 ساعة على حساب واش من مرسيليا وال من جين وال 
من سافون وال من سيت، هادي خصها معرفة. ونقولكم باملناسبة، 
كورونا،  أزمة  عز  في  وطنية،  لشركة  ترخيص  عطينا  املاضية  السنة 
ألن  الطويلة،  الخطوط  دير  باش  نواكبوك  احنا  له  وقلنا  وشجعناه 
هاديك الخطوط الطويلة هي اللي فتحنا ما فتحناش الخطوط املوانئ 
اإلسبانية ألنه كان اإلشكال ديال الجائحة. الذي وقع وهذا يجب أن 
يعرف، هو أنه عمليا السنوات ما قبل الجائحة العدد ديال املهاجرين 
اإلخوان ديالنا اللي كانوا تيجيو كانوا تيمرو عبر املوانئ اإلسبانية، ما 
تنتكلموش على 10، 15، %20 تنتكلمو على %97، بمعنى أن الخطوط 
ديال جين-سيت وسافون، وباملناسبة مرسيليا راه زدناها العام اللي داز 
راه مارسيليا مكانتش، هاد الخطوط هادي شنو اإلشكال اللي كان فيها؟ 
هو أن الناس الزبناء ديالها معروفين كانوا تياخذو، باملناسبة هادوك 
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اللي خذاو التذاكر قبل خذاوها بأثمنة عادية طبيعية، ملا أعلنا على أنه 
غادي نفتحو »مرحبا« في 15 يونيو، هادوك اللي لقاو املوانئ اإلسبانية 
مسدودة رجعو باش يقلبو لقاو غير الخطوط ديال جين-سيت ومارسيلياـ 
وبطبيعة الحال فيما تبقى ألن أغلب يعني %70 تقريبا ديال التذاكر 
كانت بيعتـ وأغلبها اللي مرتبطة بالعيد كلها كانت مبيوعة. هادي ارتفعات 
بطبيعة الحال أنتم تعلمون أنه كانت فيه توجيهات ديال جاللة امللك، 
اللي احنا مشينا بطبيعة الحال كثفنا االتصاالت مع الجانب البرتغالي 
باش نفتحو خط مع بورتيماو، وباملناسبة بورتيماو راه ميناء صغير 
يعني ما تنتكلموش على، وبطبيعة الحال حاولنا نزيدو خطوط وغادي 
احنا نكتريو سفن أخرى باش نرفعو من الطاقة اإلستيعابية ديال هاد 
الخطوط. ولكن واخا نرفعو راه احنا تنتكلمو تقريبا يعني في التقديرات 
ديالنا على 48.000 مسافر أسبوعيا من بعد ما كانت 12.000 مسافر 
أسبوعيا وحوالي 15.000 عربة، لكن أنا تنقول من خالل املنبر ديال 
تواكب  أن  مستعدة  التجهيز  وزارة  مستعدين  احنا  النواب،  مجلس 
الرأسمال الوطني باش تكون عندو هاد الشركات الوطنية، وباملناسبة 

كنا طلقنا واحد الخط...

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

نشكركم  الوقت.  انتهى  الوزير  السيد  الوزير،  السيد  لكم  شكرا 
السيد الوزير وشكرا على مساهمتكم في هذه الجلسة. ننتقل إلى قطاع 
آخر وهو القطاع املكلف باملغاربة املقيمين في الخارج، السؤال حول 
الدولة  وبرامج  العمومية  الخدمات  من  األفارقة  املهاجرين  استفادة 
والتنمية،  العدالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

تفضلوا السيد النائب.

اينائبلايس  لن5رلاي لنلقربال:

شكرالايس  5لايرئيسة،

ايس  لاي05ير،

ايس  5لاي05ير5،

إخ5انيلأخ5اتي،

نسائلكم السيدة الوزيرة، عن إستراتيجية الحكومة من أجل تمكين 
األفارقة املقيمين باملغرب من أجل االستفادة من الخدمات العمومية 

وبرامج الدولة، شكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة لكم السيدة الوزيرة، تفضلوا.

ايشؤقنل ق0يرل ي ىل املنت بةل اي05ير5ل اي5في،ل نزهةل ايس  5ل
الخارج ةلقايتذاقنلاإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج،لاملكلفةل

باملغاربةلاملو مينلبالخارج:

شكرا لكم السيد النائب املحترم على طرح هذا السؤال الذي يالمس 
بالنسبة لبالدنا،  موضوعا وملفا ذا راهنية كيمثل أيضا تحدي كبير 
وأيضا في السياق اإلستثنائي والحساس والدقيق اللي كنعيشوه اليوم. 
كيفما عرفتو، تبعا وتنفيذا للتوجيهات امللكية السامية، املغرب اليوم 
للهجرة  تيتوفر على إستراتيجية وطنية   2013 -الحمد هلل- منذ سنة 
واللجوء، اللي هي إستراتيجية في الفلسفة ديالها إنسانية، في املقاربة 
ديالها حقوقية على بعد 15 كلم كاينة مقاربتين. اليوم املغرب ممكن أن 
نفتخر أن الوليدات داملهاجرين يعاملون باملنطق ديال احترام حقوق 

اإلنسان وحقوق األجانب املهاجرين كإخوانهم وليدات املغاربة.

البرامج  أن  املحترم،  النائب  السيد  لكم  أؤكد  اإلطار،  هذا  وفي 
ديال التربية والتعليم كيستافدو منها 3636 طفل اللي تسجلو بموسم 
2018/2019 وفي هاد سنة 2020 تسجلوا 3204 اللي كيستافدوا أيضا 
من برامج الدعم وبرامج املواكبة البيداغوجية والتربوية. أيضا فيما 
يتعلق باملواكبة اإلجتماعية ومكافحة الهذر املدر�ضي، الوليدات ديال 
اإلخوان األفارقة وغيرهم من األجانب اللي باملغرب، استفادة 468 من 
أبناء املهاجرين من برنامج »تيسير«، 505 من برنامج »مليون محفظة« 
على غرار األطفال املغاربة؛ تمكين املهاجرين والالجئين من فئة الكبار 
من برامج التربية غير النظامية فيما يتعلق بمحو األمية، ما يتعلق أيضا 
بتمكين املهاجرين والالجئين وأفراد األسرة ديالهم بالخدمات الصحية 
بحالهم بحال املغاربة؛ باإلضافة أيضا لتعبئة املجتمع املدني تقريبا 3 
مليون ديال الدرهم للي معبأة الوزارة مع الشركاء ديالها؛ باإلضافة إلى ما 
هو يشرف الحصيلة املغربية في الحماية القانونية لألمن ديال األطفال 
األجانب، تدارت منظومة متكاملة لتعزز الوقاية والحماية لألطفال، 
وكتشكل جواب من أجل أن تكون الحماية ديالهم من كل املخاطر 
لحماية األطفال في وضعية الشارع، كنتعاملو كيفما كانتعاملو مع الطفل 
املغربي يتعامل مع الطفل األجنبي، وهذا أيضا فيه برنامج خاصة وثيق 
مع وكاالت األمم املتحدة، سواء تعلق األمر مع املفوضية السامية لشؤون 
الالجئين أو اليونيسيف، وهاد التجربة الحمد هلل اللي هي تجربة اليوم 
رائدة واللي هي املغرب الحمد هلل يتميز بها على املستوى اإلفريقي وعلى 
مستوى الدولي. باإلضافة من اإلستراتيجية الوطنية الهجرة واللجوء، 
اليوم اشتغلنا الوزارة عن أنها تدير برامج ترابية، كيف يمكن للجماعات 
الترابية أنها تواكب هاد العملية ديال مواكبة للمهاجرين األجانب على 
املستوى الترابي من خالل برامج اللي هو »البرنامج الوطني للتنزيل الترابي 
للسياسة الوطنية للهجرة واللجوء«، مع حكامة، اليوم راه كنتناقشوا 
فيها خصوصا مع وزارة الداخلية ومع كل القطاعات اللي هم 11 قطاع 
اللي كاين فهاد اإلستراتيجية، باش تكون عندنا واحد اآللية الحكامة 
على املستوى الترابي من أجل أن املغرب ينزل التوجيه امللكي السامي 
اللي هي مقاربة إنسانية وأيضا بمنطق أيضا حقوقي منسجم مع امليثاق 

العالمي لهجرة آمنة منظمة ومنتظمة للهجرة واللجوء.

ايس  لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، تعقيبكم السيد النائب.
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اينائبلايس  لفارققلايطاهري:

شكرالايس  5لايرئيسة،

شكرالايس  5لاي05ير5،

ومغاربة  الهجرة  قطاع  في  مجهوداتكم  نثمن  الوزيرة،  السيدة 
العالم، ونثمن أكثر التنزيل الترابي لسياسات الهجرة على مستوى ثالث 
تنفيذا  الشرق،  وجهة  الحسيمة  طنجة  سوس-ماسة-درعة،  جهات 
للتعليمات امللكية السامية الداعية إلى بلورة سياسة وطنية شاملة 
لقضايا الهجرة، وفق مقاربة مندمجة وتشاركية مع مختلف الشركاء 
واملتدخلين في إطار نظام حكامة، تدارت اإلستراتيجية الوطنية للهجرة 
تقديم  تروم  التي  و81 مشروع  برنامج   11 على  تشمل  التي  واللجوء 
إجابات متجددة للتحديات التي تطرحها قضايا الهجرة على املستوى 
اإلنساني واإلقتصادي والثقافي واالجتماعي والقانوني، ندعوا إلى مواكبة 

أكثر للجماعات الترابية على مستوى تنزيل هذه السياسات.

السيدة الوزيرة، سأحاول أن أتفاعل مع جوابكم على مستوى ثالثة 
نقط:

أوال، البرامج الثقافية والتربوية: ندعو إلى ضرورة تقوية التنسيق 
واإللتقالية مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين من أجل تمكين 
أبناء املهاجرين والالجئين من الحق في التمدرس، مع وضع إجراءات 
عملية إلدماجهم في مؤسسات التعليم النظامي وغير النظامي، وضرورة 
استفادتهم من الدعم التربوي وتعلم اللغات والثقافة املغربية، كذلك 
استفادتهم من األنشطة الرياضية والترفيهية، وندعو إلى ضرورة تعزيز 

وتقوية التواصل والتحسيس بمواضيع ذات الصلة بالعيش املشترك؛

على مستوى املجال الصحي، نثمن املجهودات املبذولة وندعو كذلك 
إلى مواصلة العمل على تمكين املهاجرين والالجئين وأفراد أسرهم من 
ولوج الخدمات الصحية؛ ضمان استفادة من الرعاية الصحية األولية 
الطبية  والحمالت  الوطنية  البرامج  ومن  اإلستعجالية،  الحاالت  وفي 
املنظمة بتعاون وشراكة مع جمعيات املجتمع املدني والشركاء الدوليين؛

ندعو كذلك إلى إدماج أطفال املهاجرين والالجئين في البرنامج الوطني 
لصحة األم والطفل والبرنامج الوطني للتلقيح. نتساءل السيدة الوزيرة 
أين وصل إعداد البرنامج الوطني الخاص بالنهوض بصحة املهاجرين 
التشخيص  عالجية،  خدمات  تقديم  يتضمن  الذي   2025-2019
والتكفل باألمراض الوبائية مجانا لفائدة املهاجرين، ندعو كذلك إلى 
ضمان استمرارية اآللية الدائمة لتقديم املساعدات اإلجتماعية ونحيي 
كل املبادرات املبذولة خالل وباء كوفيد بحيث استفاد يعني أزيد من 
16 ألف و402 من املساعدات اإلنسانية، كما ندعو كذلك يعني من 
إلى برامج التكوين املنهي  أجل تمكين املهاجرين والالجئين من الولوج 
وتيسير إندماجهم في الحياة السوسيو مهنية، لذلك ندعو إلى تحسين 
منظومة اإلخبار والتوجيه لتسيير ولوج املهاجرين والالجئين إلى مركز 

التكوين املنهي وخدمات الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، 
كما ندعو كذلك إلى تقديم الدعم التقني واملجال للجمعيات العاملة 
في مجال التكوين ومواكبة املهاجرين لولوج سوق الشغل مع ضرورة 
تطوير الخدمة اإللكترونية تأشير بتسريع وتسهيل طلبات التأشير على 
عقود العمل الخاصة باألجراء األجانب باملغرب مع تمكينهم من إحداث 
تعاونيات والحصول على صفة املقاول الذاتي، كنا نتساءل أين وصل 
إعداد دليل عملي لتشغيل األجانب املقيمين باملغرب لصالح املقاوالت. 
وندعو كذا إلى تفعيل ومضاعفة برامج الشراكة املؤسستية والتعاون 

الدولي مع وكاالت األمم املتحدة ووكالة التعاون الثنائي.

بالهجرة  املتعلق  واملؤسساتي  القانوني  اإلطار  تأهيل  إطار  وفي 
واللجوء، ندعو أيضا وصل تنفيذ القانون رقم 27.14 املتعلق بمكافحة 
اإلتجار في البشر من خالل اعتماد املراسيم التطبيقية املرتبطة به، كما 
نتساءل كذلك عن استكمال جميع اإلجراءات املتعلقة باملصادقة على 
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 املتعلقة بالعمال املهاجرين، 
وكذلك تنفيذ مسطرة املصادقة على اإلتفاقية رقم 118 بشأن املساواة 

في معاملة الضمان اإلجتماعي، وشكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

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

تفضلوا السيدة الوزيرة.

ايشؤقنل ق0يرل ي ىل املنت بةل اي05ير5ل اي5فيل نزهةل ايس  5ل
الخارج ةلقايتذاقنلاإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج،لاملكلفةل

باملغاربةلاملو مينلبالخارجل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم، على كل العناصر التي حقيقة أن 

أتممتم ما تقدمت به من خالل املقاربة املؤسسة على فلسفة إنسانية 

مقاربة حقوقية واللي الحمد هلل املغرب بشرف يتميز بهذه يعني املقاربة 

واللي اليوم عندو حصيلة ومجهود مقدر فيما يتعلق بمواكبة إخواننا 

املقاربة  هاد  أوال  لكم  أؤكد  باملغرب،  قانونية  وضعية  في  املهاجرين 

اإلنسانية ألن مهمة ألن املغرب لم يسوي وضعية املهاجرين ألنه ضغط 

ديمغرافي أو ما عندوش اليد العاملة وإنما سوا الوضعية ألنه يأمن بأن 

القيم التي يؤمن بها ينزلها على األرض ويقرن الفعل بالقول، كما قلتم 

السيد الوزير اليوم احنا عندنا..

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا لكم، انتهى الوقت لألسف السيدة الوزيرة، انتهى الوقت 
التربوي  باملجال  باإلعتناء  املتعلق  األخير  السؤال  إلى  ننتقل  لألسف، 

ألبناء الجالية املغربية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق 

اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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اينائبلايس  لعالللايذمراقي:

شكرالايس  5لايرئيسة،

السيدة الوزيرة املحترمة، من أبرز القضايا وانشغاالت اللي كتستأثر 
بإهتمام مغاربة العالم كل ما تيتعلق بالجانب التربوي ألبناء الجالية 
املغربية، فهاد بغينا نعرفو اإلجراءات اللي كتقوم بها الوزارة لإلعتناء 

بأبناء الجالية املغربية في هاد املجال التربوي؟ شكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا، الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

ايشؤقنل ق0يرل ي ىل املنت بةل اي05ير5ل اي5فيل نزهةل ايس  5ل
الخارج ةلقايتذاقنلاإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج،لاملكلفةل

باملغاربةلاملو مينلبالخارجل:

شكرا لكم السيد النائب املحترم على طرحكم هذا امللف، حقيقة 
املغاربة  لربط  األسا�ضي  الجواب  هو  الحقيقة  اليوم  واللي  شمولي 
اإلعتدال  بقيم  التسامح،  بقيم  بهويتهم،  بوطنهم،  بالخارج  املقيمين 
وأيضا هو الجواب وأنا عندي قناعة هو أن اإلعتناء باملجال التربوي، 
الفقري  العمود  هو  عام  بشكل  الثقافي  والعرض  العربية  لغة  تعليم 
لربط وتقوية الروابط لهذه الشريحة من املواطنين بالوطن ديالهم، 
لهذا أوال احنا اليوم درنا واحد العمل التقييمي هو في املرحلة األخيرة 
ديالو باش تعليم اللغة العربية يدخل ضمن العرض الثقافي املوجه 
للمغاربة املقيمين بالخارج، بالتالي ما حصيلة الحكومة اللي الحمد هلل 
الوطنية، مؤسسة  التربية  وزارة  الوزارات  فيها مجموعة من  متعبئة 
العمل  واحد  عندها  اللي  بالخارج  املقيمين  للمغاربة  الثاني  الحسن 
كبير مقدر في هذا اإلطار، اليوم ممكن نقول ليكم أن ما يناهز 70 ألف 
طفل وطفلة يتوزعون على 2365 مؤسسة تعليمية و582 جمعية، على 
املستوى اإلطار اإلتفاقي اللي من خاللو طاقم تعليمي كيتكون سواء من 
معلمين أو مفتشين بفرنسا، أملانيا، بلجيكا وإسبانيا وأيضا مجموعة 
من الدول األخرى، باإلضافة أيضا للشراكة ديالنا مع املجتمع املدني، 
فضال على أن مؤسسة الحسن الثاني أطلقت مؤخرا مشروع واعد اللي 
هو التحول الرقمي فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية اللي من خالله 
استافدو 53180 مستفيد ومستفيدة، كاين مواكبة مهمة بجهود مقدرة 
بالشراكة مع املجتمع املدني فيما يتعلق بالتعليم الغير النظامي، هادي 
مناسبة أن أحيي كل النساء، كل الرجال، كل الشباب والشابات اللي 
كيقومو على هاد الوظيفة النبيلة في كل بلدان اإلستقبال ألنهم معبئين 
بشكل كبير جدا لضمان هداك الحبل السري بين الوطن األم وبين 
األجيال الصاعدة تحية لهم وكل التقدير لخدمتهم، احنا اشتغلنا على 
إحداث مدرسة عمومية هي الحمد هلل في املراحل األخيرة بنظام تعليمي 
خاص بالكوت ديفوار خالل الزيارة ديالي األخيرة ذكرنا مع املجتمع املدني 
مع السفارة والسيد السفير ووزارة التربية الوطنية، هناك توافق نسأل 

هللا سبحانه وتعالى..

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

قصد  النائب  السيد  لكم  الكلمة  الوزيرة،  السيدة  لكم  شكرا 
التعقيب.

اينائبلايس  لعالللايذمراقي:

الحقيقة  في  املغاربة  املواطنين  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  شكرا 
تألقهم  على  للتأكيد  فرصة  �ضي  حتى  تيفوتو  ما  بالخارج  املقيمين 
االستثنائي واملبهر للوطن ديالهم، وخير دليل على ذلك هو ارتفاع اللي 
عرفتو التحويالت ديالهم للعملة الصعبة في عز األزمة االقتصادية اللي 
كانت كتعيشها دول اإلستقبال، بالرغم أن البنك الدولي توقع في دراسة 
في املوضوع عن تراجع التحويالت املالية العاملية بفعل الجائحة ولكن 
املغاربة شكلو واحد اإلستثناء جميل عبر بكثير من التضامن عن تالحمهم 
ومساندتهم لوطنهم حتى في حز هاد األزمات، كما أن املغاربة املقيمين 
كمغاربة  تماما  الحقوق  كاملي  مغاربة  مواطنون  هم  طبعا  بالخارج 
الداخل، وبالتالي فإن مسؤولية الحكومة ثابتة والزمة في مجال تأمين 
الخدمات األساسية وخاصة منها كل ما تيتعلق بتعليم اللغات الرسمية 
والتأطير الديني والثقافة املغربية، لذلك كنعتبروا أن التعاون مع هاد 
القضية خصو يكون في إطار سياسة عمومية متكاملة وليست ظرفية 
أو موكولة ملبادرات شخصية أو بعض املرات جمعوية، بل هي مسؤولية 
دستورية للدولة وحق مكفول لهؤالء املواطنين، األجيال الجديدة ديال 
املغاربة ديال العالم تيحتاجو أكثر التنشئة على التشبث بالهوية املغربية 
والثوابت الوطنية الراسخة هذا حق دستوري أيضا خصنا نحميوهم 
الهوية  أن  ما دامت  الثقافي  والغزو  الفكري  نحميوهم من اإلستالب 
الوطنية كال يتجزأ من قبل االنتماء إلى األرض والوطن والدين اإلسالمي 
والقيم الثابتة والبعد اللغوي بالعربية واألمازيغية كلغتين مشتركتين 
عند املغاربة واإلنسية املغربية اللي كتهدف إلى تقوية املقومات األخالقية 
عند اإلنسان لبعده الكوني، تحصين أبناء الجالية املغربية من مخاطر 
الغزو الفكري والثقافي والتطرف تيتعتابر استثمار ما عندو حتى �ضي ثمن 
ما دام األمر تيتعلق باملحافظة على األمن الروحي وصيانته وتعزيزه لهاد 
الوليدات ديالنا اللي هما الدعامة األساسية لألمن والسلم واإلستقرار 

والطمأنينة، وشكرا السيدة الوزيرة.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
ال تعقيب نمر إلى السؤالين رقم 12 و 13 لهما وحدة املوضوع، يتعلق 
األمر بتبسيط وتسهيل الخدمات اإلدارية ملغاربة العالم، لذا اقترح على 
السيدات والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا 
النواب  والسادة  للسيدات  األول  السؤال  الوزيرة،  السيدة  لدن  من 
املحترمين من فريق األصالة املعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.
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اينائبةلايس  5لآماللعرب5ش:

شكرالايس  5لايرئيسة،

ديار  في  املقيمة  املغربية  الجالية  استبشار  بعد  الوزيرة،  السيدة 
املهجر لالتفاتة امللكية اإلنسانية لتسهيل يعني مجيئهم ألرض الوطن في 
ظروف مواتية وبشروط تحفيزية، اللي واكبتها كذلك يعني تحفيزات على 
مستوى التنقل حتى داخل أرض الوطن وتقديم يعني تسهيالت خدماتية 
في قطاعات أخرى، كنسائلكم السيدة الوزيرة واش الوزارة واكبت هاذ 
اإلجراءات من خالل تبسيط املساطر والخدمات اإلدارية املقدمة لهاذ 
الفئة خاصة وأن عدد كبير منهم يعني من سنتين وأكثر من سنتين ما 
ي يجي لإلدارة الول إدارة 

ّ
جاش للبالد، وما بغيناش أن املهاجر املغربي مل

مغربية يصطدم تصطدم الفرحة ديالهم وتهّجر أمام أول عرقلة أو عائق 
أمام اإلدارة املغربية، وبالتالي يعني تكون االستفادة عامة ويكون نوع من 

الر�ضى لدى مغاربة املهجر في جميع امليادين؟ وشكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسةل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم السيدة الوزيرة املحترمة، 
من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال  عفوا  عفوا 

الفريق الحركي دائما في إطار وحدة املوضوع، تفضلوا السيدة النائبة.

اينائبةلايس  5لفاطمةلايزهراءلنزيه:

شكرالايس  5لايرئيسة،

السيدة الوزيرة، في إطار عملية مرحبا نسائلكم عن التدابير املتخذة 
ملغاربة  اإلدارية  املآرب  بقضاء  املتعلقة  واملساطر  الصعوبات  لتذييل 
العالم؟ وكذلك اإلجراءات اللوجيستيكية من أجل تسهيل ولوجهم إلى 

أرض الوطن؟ شكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسةل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، الكلمة لكم اآلن السيدة الوزيرة.

ايشؤقنل ق0يرل ي ىل املنت بةل اي05ير5ل اي5فيل نزهةل ايس  5ل
الخارج ةلقايتذاقنلاإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج،لاملكلفةل

باملغاربةلاملو مينلبالخارجل:

شكرا السيدتان النائبتان املحترمتان، نبغي أوال أؤكد فرحة املغاربة 
املقيمين بالخارج بااللتفاتة املولوية السامية والذي بدون شك ستفتح 
صفحة جديدة تكتب بماء من ذهب في ذاكرة الهجرة املغربية، وأيضا 
بهذه  وفخر  اعتزاز  وكلنا  الصاعدة  األجيال  خاصة  وتاريخ  ذاكرة  في 
االلتفاتة، التي هي تعتبر أيضا تاريخية في داللتها الرمزية بالنظر للوضع 
اللي كتعيشو الهجرة عموما ومنهم املغاربة املقيمين بالخارج، نؤكد لكم 
أيضا أننا أشتغلنا قبل أشهر وأيضا طوال أيام األسبوع جميع الوزارات 
التوجيهات  تنزيل  أجل  من  معبأة،  الوطنية  واملؤسسات  والقطاعات 

القنصلية،  واملواكبة  اإلدارية  باملواكبة  يتعلق  فيما  السامية  امللكية 
وأيضا فيما يتعلق برفع اليقظة التواصلية للمغاربة املقيمين بالخارج، 
ينا مشكل كبير اللي كيجيو اإلخوان ديالنا خالل 

ّ
كيفما شفتو أنا حل

ر لكل مغربي ومغربية 
ّ
املقام الصيفي ديالهم، من خالل أننا اليوم كيتوف

رقمية  منصة  إطالق  من خالل  بعد،  عن  قانونية  قضائية  خدمات 
قانونية فيها معبأ 25 قا�ضي من طرف يعني املرفق في العدالة سواء 
املجلس األعلى للقضاء والنيابة العامة وأيضا وزارة العدل، اللي من 
خفف عليهم 

ّ
نو املغاربة املقيمين بالخارج: أوال ت

ّ
خاللها أنهم يمكن يتمك

املعاناة اللي كيعرفوها مع املحاكم، ثانيا: ممكن أنهم يعرفو امللفات 
ديالهم في احترام تام الستقاللية القضاء وأيضا للمساواة بين املواطنين، 
ثم أيضا هاذ املنصة اللي طلقناها من 15 يونيو إلى 15 شتنبر سنعمل 
على استدامتها، باإلضافة إلى ذلك اليوم الحمد هلل هاذي مناسبة نؤكد 
لكم أن وزارة الشؤون الخارجية والوزارة املنتدبة، كنخدمو باش نديرو 
القنصلي  واملركز  القنصلية  املركزية  اإلدارة  ي 

ّ
تول باش  التحول  واحد 

كيقوم بالوظيفة الدبلوماسية ديالو لهذا اطلقنا ورش اعتماد التدبير 
الرقمي وتحسين ظروف اإلستقبال بالقنصليات من خالل الشروع في 
تنفيذ مخطط إصالح املنظومة القنصلية، ممكن اليوم أنكم تواكبونا 
فأننا اطلقات ببونتواز أوليو، تولوز، بوردو، بروكسيل وأيضا نشتغل 
باش تنطلق في الواليات املتحدة، في إيطاليا، في إسبانيا وفي هولندا 
خاص  تطبيق  عبر  باملواعيد  القنصلية  الخدمات  تقديم  أملانيا،  وفي 
من خالله ممكن ياخذ جواز السفر، البطاقة الوطنية، الحالة املدنية 
عن بعد يدير جميع املراحل وملي يجي للقنصلية يتسلمها اللي الحمد 
املقيمين  املغاربة  ديال  املعاناة  كنخففوا  خالله  من  الورش  هاد  هلل 
بالخارج في عالقتهم باإلدارة القنصلية، ولكن من خالله أيضا غادي 
نتفرغوا ألهم وظيفة اللي هي العالقة مع املجتمع املدني والدبلوماسية 
املوازية، باإلضافة أيضا ورش دائما في ورش الرقمنة اليوم أداء الرسوم 
اإللكتروني  والحفظ  اإللكتروني  التنبر  واعتماد  البنكية  بالبطاقات 
للوثائق ألول مرة في إطار هاد الورش اإلصالحي الكبير اللي خاضتوا 
األساسية  الخدمات  تسريع  ثم  الخارجية،  الشؤون  وزارة  الوزارة، 
الخاصة بسحب بعض الوثائق في الحاالت املستعجلة الخاصة، ممكن 
نأكد لكم أن أيضا مع مؤسسة الوسيط حلينا واحد املشكل كبير فيما 
بشكاية  لينا  كيتقدم  ملي  بالخارج  املقيم  املغربي  نجاوبوا  أن  يتعلق 
بحيث أن اليوم كاينة منظومة مندمجة بين الوزارة املنتدبة ومؤسسة 
الوسيط مشكورا عبر مشروع برنامج اللي كيتنزل حاليا باش تم تلقي 
الشكاية، املعالجة ديالها ونوصلوا له الجواب ونحيل الجواب للمؤسسة 
الوطنية وال للوزارة كيفما كانت امللفات، سواء تعلق بالعقار وال تعلق 
بالجماعات  املتعلقة  باملسائل  تعلق  أو  باملحاكم  املتعلقة  باإلشكاالت 
الترابية ونوصلوا له الجواب في تنسيق تام خاصة مع مؤسسة الوسيط 
الذي نشكرهم كل الشكر لهذه التعبئة، باإلضافة أيضا كيفما شفتوا 
في البوابة الوطنية للشكايات اليوم كاين profile ديالles MRE اللي من 
خالله املغاربة يعبئوا اإلستمارة ويقدموا الشكايات ديالهم، اتفقنا مع 
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la DD أن نديروها ب 4 لغات اليوم تقريبا اللغة الفرنسية والعربية 
واإلنجليزية في طور التنفيذ، في هاد اإلطار تم معالجة والتجاوب مع 
أكثر من 688 شكاية، باإلضافة أيضا وهذا مهم جدا بالنسبة للنساء في 
وضعية هشة، اشتغلنا على أساس أن باملوقع ديالنا أن تكون عندنا آلية 
باش نستقبلوا اإلستفسارات والشكايات ديالهم، بعد ذلك أيضا نباشر 
مع وزارة العدل حل مشكلة كبيرة اللي كتعرفوها فيما يتعلق بإشكالية 
األم الحاضنة، النساء اللي كيكونوا في طالق أو في حالة نزاع تيكون 
واحد املشكل في حالة النزاع األسري ما يمكنش لها تسحب الوثائق اللي 
هي دياولها وال دياول وليداتها إال بحضور الزوج، نحن في إطار يعني أننا 
نسقوا مع وزارة العدل باش تكون دورية تخفف هاد اإلشكال هذا، 
باإلضافة للخدمات القضائية اللي تكلمت عليها وألول مرة الحمد هلل 
درنا واحد العمل تقييمي اللي من خالله أننا خصنا نحلوا واحد املشكلة 
في اإلطار اإلتفاقي، اإلتفاقيات اللي كتجمعنا مع بلدان اإلستقبال أغلبها 
الوقت  جاء  التسعينات  أو  الثمانينات  في سنوات  تدارت  الثمانينات 
أننا اليوم نباشر التعديل ديالها، الحمد هلل املديرية القانونية بوزارة 
الشؤون الخارجية التي أحيل إليها في يعني التقرير ديال هاد العمل الكبير 
اللي داروه الخبراء ديال وزارة الشؤون الخارجية والخبراء ديال الوزارة 
املنتدبة من أجل أن نحين هاد املشاريع ديال اإلطارات اإلتفاقية باش 
يتناسبوا مع املتغير الجيلي، عندنا أجيال صاعدة مع التنوع الجيوغرافي 
في  األمريكية،  املتحدة  الواليات  في  إفريقيا،  في  ديالنا  إلخوان  عندنا 
الجغرافية املمتدة للمغاربة املقيمين بالخارج، ثم يخدموا أهم أساس 
في إطار اإلتفاقي وسعنا تطبيق املدونة من أجل أن نقوي  احنا درنا 
ي كندير أنا كنطبق 

ّ
االرتباط باملغاربة املقيمين بالخارج ما�ضي العكس مل

في تذييل القوانين أو في استصدار بعد األحكام باملغرب أو في القنصليات 
كنديرو في التعقيد، وبالتالي كيقول بالش هاديك الخدمة ما نديرها لهذا 
درنا هاد التقييم من أجل أننا نعبأو معانا املرفق خاصة ديال العدالة 
باش نحلو هاد اإلشكاالت، ألننا ربطنا املدونة وشملناها لتشمل ويكون 
القانون الوطني هو اللي كيلجأو ليه املغاربة بالخارج ليطبق عليهم من 
أجل أن نعزز عالقتهم بوطنهم ال العكس. بالتالي اليوم اشتغلنا عندنا 
تقرير متكامل فيه كل اإلجراءات والدوريات اللي خصها تعدل خاصة 
دورية 2015 اللي كانت موقعة بين أربع وزارات: الداخلية، والخارجية، 
والعدل والوزارة املنتدبة من أجل نحلو املشاكل املستعجلة في تنزيل 
وضعية  في  خاصة  بالنساء  عالقة  عندها  اللي  املسائل  في  األحكام، 
هشاشة أو النساء املطلقات، أنا كنتكلم على هاد ال�ضي ألن أنا بغيتكم 
باش تواكبونا فهاد الورش ألنه ورش مهم ألن كيهم هاديك الوثيقة في 
حالة ما�ضي وضعية عادية اللي هي وضعية الطالق أو الخروج من البيت 
أو بالتالي فنحن معبئين جميعا على أساس أن إن شاء هللا هاد الورش 

نستكمله في إطار هذه الوالية الحكومية، وشكرا لكم.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا لكم السيدة الوزيرة، الكلمة لكم السيدة النائبة عن فريق 
األصالة املعاصرة.

اينائبةلايس  5لآماللعرب5ش:

السيدة الوزيرة، اإلجراءات والتدابير اللي كتقوم بها جميع الفاعلين 
في الوزارة هي يعني جهود مقدرة ال يمكن إنكارها، ولكن كانت تجارب 
سابقة اللي إيجابية ولحد اآلن مازال كنلقاو اإلكراهات يعني املوازية 
لها قائمة مثل النموذج ديال الشباك الوحيد اللي درتوه على مستوى 
مجموعة ديال الدول ديال املهجر، ولكن لحد اآلن اإلكراه الكبير اللي 
كنلقاوه كيواجه مغاربة املهجر اللي كيجيبو عدة أسابيع يعني معدودة، 
ويقضيو  ديالهم  األهل  يشوفو  ثم  عطلة  ألنها  يرتاحو  باش  كيجيو 
أحسن  في  يعني  أحسن  على  ديالهم  واإلجتماعية  اإلدارية  اإلجراءات 
والكثرة  املساطر  ديال  بالتعقد  دائما  كيصطادمو  ولكن  الظروف، 
ديال الوثائق وعدم احترام حتى ديال اآلجال. العطلة كتضيع ما بين 
املصالح من الجمارك كيبداو من الجمارك، كيمشيو للحالة املدنية، 
كيم�ضي  املحكمة  من  للمحاكم،  كيمشيو  الترابية  الجماعة  بعد  من 
كيم�ضي  للضرائب  العامة  املديرية  من  للضرائب،  العامة  للمديرية 
للمحافظة العقارية، للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي وهكذا حتى 
كتسالي العطلة ديالو وما كيقديش الغرض ديالو كيبقى كيخلي الورق 
ديالو موراه. كيجيو من بلدان ديال اإلقامة اللي فيها مساطر مبسطة 
البيروقراطية إدارية يعني  كيصطادمو هنايا بترسانة معقدة وبواحد 
اللي ما نقدروش نكروها جميعا، كضيع ليه الوقت والجهد واملصاريف. 
وبالتالي دائما كيبقى التساؤل ديال مدى تحقيق اإلستراتيجية الوطنية 
ملغاربة العالم األهداف ديالها في حماية الحقوق والحريات ديال مغاربة 
املهجر وضمان ديال الكرامة ديالهم باألساس، نعطيكم مثال السيدة 
الوزيرة، ديال واحد القانون إيجابي بالنسبة ملغاربة الداخل القانون 
55.19 املتعلق بتبسيط املساطر اإلدارية هذا غادي يفيدنا حنايا ولكن 
املصالح ديال الجماعات الترابية في املغرب وقفات مباشرة التسليم 
ديال الوثائق مجموعة ديال الوثائق اإلدارية اللي ما زال مغاربة املهجر 
محتاجينها وكطلبها البلدان ديال املهجر مثل شهادة الحياة وال شهادة 
السيدة  كنساءلوكم  هنا  أخرى،  كثيرة  ووثائق  مثال  العائلي  التحمل 
الوزيرة في عالقتكم مع مع وزارة الداخلية واش كتفكرو وال لقيتو �ضي 
إلى حين  الوثائق  العالم على هاد  ديال مغاربة  لتسهيل حصول  حل 
تسوية األمور اإلدارية مع دول املهجر ما نخليوهمش هكذا كيصطدمو 
املهمة  ديال  تقرير  كاين  الوثائق.  هاد  تقديم  ديال عدم  اإلكراه  بهاد 
اإلستطالعية اللي زارت مجموعة من القنصليات وخرجات بمجموعات 
رح مجموعة 

ّ
اإلطار كط فهاد  ديالها  التوصيات  دالخالصات واعطات 

داإلشكاالت من أهم اإلشكاالت واللي ذكرتوها السيدة الوزيرة متعلقة 
بالحالة املدنية، كاين عدم املالءمة ديال قانون الحالة املدنية لواقع 
الحالي خاصة فيما يتعلق باإلصالح ديال األخطاء املادية، هنا واش ما 
كتفكروش مثال أن ديرو تسهيل ديال املسطرة وتفوضو للقناصلة وال 
من ينوب عنهم اإلصالح ديال هاد األخطاء هادي، وال تعطيو للسلطة 
التقديرية تعطى السلطة التقديرية مثال ضابط الحالة املدنية إلصالح 
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بعض األخطاء املادية بال ما نلجأو مثال للمحاكم االبتدائية ألنها كطول 
فيها األجل وكضيع الحقوق على أصحابها، اإلشكالية اللي متعلقة بدفتر 
الحالة املدنية بالنسبة لألم املطلقة وال األم العازبة، اإلشكالية ديال منح 
الجنسية وتسجيل أبناء املغربيات اللي عندهم زواج مختلط في الحالة 
املدنية املغربية ديال األطفال الناتجين عن زواج غير موثوق وتنعرفو أن 
املغاربة كثار اللي ما عندهمش األوراق ديالهم و تيعانيوهاد اإلشكال، 
التعاونات ديال القنصليات السيدة وزيرة راه ما زال عندها تعامالت 
ورقية واخا مشينا في الرقمنة في مجاالت كثيرة ولكن عاد مازال عندنا 
هاد اإلشكال، العقود داالزديالد هاد 6 شهور واش ما كاينش تفكير 
هذا إجراء بسيط أننا نمددوها ألجل سنة مثال هذا ما غايكلف والو، 
االختالف ديال املساطر ما بين املراكز القنصلية ما بين مجموعة ديال 
الدول وبالتالي توحيد املساطر هذا يعني كيفرض نفسو باش نتفاداو 
ديال  الحماية  السياق،  هاد  في  املطروحة  اإلشكاالت  من  مجموعة 
املمتلكات ديال مغاربة املهجر عندنا التطاول على املمتكالت هذا إشكال 
كبير كيواجهوه مغاربة املهجر، يفترض أن تلقاو له حلول الحماية ديال 
املستثمرين كذلك والدعم ديالهم ومسانداتهم في إنجاز املشاريع ديالهم 
ألن ما كيجيوش فقط احنا بغينا مغاربة الخارج يجيو يلقاو تسهيالت 
إدارية ويقدمو االستثمارات ديالهم في بالدهم ويفيدو الوطن ديالهم، 
كاين مستثمرين كثر كينفرو غير بسبب هاد التعقيد داملساطر اإلدارية 
ثم الولوجيات بالنسبة لذوي الإلعاقة هذه مطلوبة يجب مراعاتها، 

وشكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا لكم السيدة النائبة املحترمة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة عن 
الفريق الحركي، تفضلوا السيدة النائبة.

اينائبةلايس  5لفاطمةلايزهراءلنزيه:

شكرالايس  5لايرئيسة،

السيدة الوزيرة، نشكروكم وكنشكرو القطاع ديالكم على التدابير 
اللي قمتوا بها في إطار عملية مرحبا وتماشيا مع التعليمات والحرص 
امللكي السامي من أجل تسهيل عملية مرحبا 2021 خاصة أنه كنعرفو 
أنه عملية مرحبا في هاد السنة لها واحد الخصوصية ولها واحد البعد 
اإلنساني، أنه هاد مغاربة العالم تقريبا سنتين ما جاوش شافو عائالتهم 
وكاين اللي فقد األحباب ديالو وفقد األهل ديالو وما قدرش أنه يجي فقط 
يوقف للعزى ديال والديه أو هذا إذن هاد العملية هادي هي إنسانية 
يحسدوننا  آخرين  دول  حتى  بها  وفرحو  املغاربة  بها  فرحو  يعني  وهي 
على هاد ال�ضي اللي درناه، ولكن السيدة الوزيرة كاينين على املستوى 
اللوجيستيكي كاينين مجموعة من اإلشكاالت، من بينها أنه بعض الناس 
ما قدروش بأنهم ياخذو تذاكر السفر سواء عن طريق الباخرات أو عن 
طريق الطائرات في الفترة اللي كانت فيها يعني هاد التعليمات امللكية 
وتيلقاو بأنه كاين واحد الغالء ديال األسعار، وكذلك كيلقاو بأنه هاد 

الطائرات قليل بزاف، نظرا ألنه  أو ديال  الباخرات  العدد ديال هاد 
بزاف ديال مغاربة العالم اللي تقريبا راه 10 سنوات أو 15 سنة ما جاش 
للمغرب باغي يجي يشوف بالده نظرا لهاد اإلجراءات، كذلك أنه أثمنة 
الفنادق بالنسبة للناس اللي مفروض عليهم الحجر الصحي أنه غالية 
كاينين الناس اللي تيلقاو بأنه تيوصل الثمن لليلة الوحيدة 2000 درهم، 
فما بالك باألسر مثال هذا غير الفرد الواحد فما بالك باألسر الكبيرة اللي 
أنه غتخلص واحد 2000 درهم في الليلة الواحدة، إذن هادي من بين 
اإلشكاالت اللي هذا وأكثر من ذلك هو أنه تيتفاجؤو أحيانا بأنه بغاو 
يحجزو رغم غالء األسعار ديال الفنادق وكيلقاو بأن ما كاينش بالصة لهم 
هذا تيحيلنا لواحد القضية مهمة بزاف وهي أنه بزاف ديال املواطنين 
ومغاربة العالم كيبغيو يمضيو الحجر الصحي ديالهم ما�ضي في الدار 
البيضاء وإنما في املناطق اللي قريبة للمدن ديالهم فيصطدمون بأنه ما 
كاينش واحد التنظيم وواحد الرحالت داخلية وهذا واحد اإلشكال اللي 
كبير بزاف، بالنسبة كذلك لقضية التعويض الذي وعدت به الحكومة 
هناك تساؤالت من قبل مغاربة العالم عن كيفية صرفها مع العلم أن 
هذا التعويض غير كافي ال سيما أن املبلغ الذي يتم صرفه يفوق مبلغ 
التعويض ب10 د املرات، يعني كتلقى مثال جايب 3000 أورو وكتجي 
الحكومة كتقول له أنا غنعوضك ب 3000 درهم إذن 3000 أورو 3000 
درهم إذن كاين واحد االختالف اللي خلل اللي ما هواش، كذلك بالنسبة 
لتصنيف اللي في الالئحة »أ« و »ب« كيدفع نظرا لهاد اإلشكاالت اللي 
ذكرتها ألنه بزاف ديال الناس من الجالية املغربية كيفضلوا بأنهم يمضيو 
الحجر بفنادق دول اإلستقبال ، األمر الذي يحرم بالدنا من مداخيل 
مهمة بالعملة الصعبة، يعني، يفضل بأنه يم�ضي لواحد واحد الدولة 
اللي تعتبر من املصنفة »أ« ويم�ضي فيها الحجر الصحي ديالو، فقط 
كلمة وحدة هو أنه غياب تام للرحالت الجوية مع دول االسكندنافية، 

وهاد املغاربة هادو بغاو يجيو لبالدهم ما لقاوش فاش يجيو.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي في املوضوع؟ 
تفضلوا  املعارضة،  وكاين  األغلبية  كاين  النائب، ألن  السيد  تفضلوا 

السيد الرئيس .

اينائبلايس  لرش  لايذب يلرئيسلفريقلاألصايةلقاملذاصر5:

شكرالايس  5لايرئيسة،

السيدة الوزيرة، في املداخلة ديالكم، الجواب ديالكم على سؤال 
التعليمات  بعد  هي  محطة  أول  وفي  الرقمنة،  على  تكلمتو  النائبات، 
السامية لدخول الجالية املغربية وتسهيل األمر الدخول ديالها، كانت 
الحكومة أمام نوع من التدبير اللي هو داخل في الحقبة الحلي احنا فيها 
فهاد األزمة، بما أنه كاين الرقمنة، وبما أنه كاين تطبيقات وبما أنه كاين 
وعي بأنه الرقمنة تسهل من التدبير اإلداري، وكذلك بالنسبة للمواطنين 
كتسهل عليهم األمر ديال التنقل ديالهم، أنا كنسائلكم اليوم، ما معنى 
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هذا الصور اللي توصلنا به أمام الوكاالت ديال الخطوط امللكية الجوية 
املغربية اللي في أوروبا؟ كاين اكتظاظ ديال املغاربة باملئات، باملئات 
الوزيرة كيفاش  السيدة  أنتم  أنكم  الطرقان تسدو، وكيف  أن  حتى 
دبرتو هاد العملية؟ ايال كنا احنا متقدمين هاد ال�ضي خصو ما يكونش 
واقع، كذلك في إطار التدبير ديال هاد ديال التعليمات السامية، كيفاش 
كان تم إقصاء دول وبقاو دول؟ كيفاش أنكم بغيتوا تسهلوا الرجوع 
ديال املغاربة؟ وفرضتو عليهم بعض اإلجراءات اللي هي مكلفة جدا، 
باش يدخل املغرب ولى خصو يكون عندو ميزانية يمكن ما عندوش 
باش يعيش هنا في املغرب ايال هداك التزم بالتدابير ديالكم، ما غيبقى 
لوش، هل هناك من عقلنة في تدبير مثل هاد امللفات؟ الحكومة اليوم 
كنسائلوها في أي أزمة، فين ما كتوقع �ضي أزمة كيبقى علينا واش هادي 
غير كنتدربو باش في املستقبل يكونوا عندنا حلول كنظن أنه هاد املحطة 
هادي اللي دوزنا ديال كورونا لهنا راه كيخص يكون درس كبير بالنسبة 

للحكومة املغربية باش تاخذوا بعين اإلعتبار..

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيد الرئيس، شكرا لكم، انتهى الوقت، تفضلوا السيد 
الرئيس.

اينائبلايس  لن5رلاي لنلمض انلرئيسلايفريقلاالستوالليل
يل5ح 5لقايتذادي ة:

بسملهللالايرحمنلايرح م.

شكرالايس  5لايرئيسة،

السيدة الوزيرة، غير عالقة بهاد املوضوع ديال حسن تدبير تعليمات 
يتعلق  العبور، وخاصة فيما  إلى تسهيل عملية  الرامية  امللك  جاللة 
بتخفيض أثمنة تذاكر السفر بشكل غير مسبوق، إال أنه السيدة الوزيرة 
وأنكم وهادي مسؤولينكم ال بد باش، ال بد من تدخل الوزارة ديالكم 
باش تفك واحد اللغز، واحد املشكل متعلق بعودة املغاربة املصنفة 
في، يعني، في املنطقة »ب« وخاصة من شرق أوروبا ودول الخليج، كيف 
يعقل هذا طالب جامعي في أوكرانيا وال في دول أخرى كتفرض عليه، 
يعني، تقريبا 10 ايام ديال لconfinement ديال الحجر في فندق، وقد 
يكون بعيدا عن، يعني، املطار اللي نزل فيه، وخاصة، يعني، بالنسبة 
كتفرض عليه أوال ثمن التذكرة، وثانيا الحجر ملدة 10 ايام على األقل رغم 
أنهم كيتوفرو على شواهد طبية كتثبت الخلو ديالهم من مرض كوفيد 
19، إذن هذا من جهة، إذن هذا غير مفهوم نهائيا، إذن، فلذلك ال بد من 
مراجعة هذا القرار كاين الناس اللي هما كيعتبروا أنهم معتقلين في الدار 
البيضاء، في فنادق، يعني، شبه معتقلين، يعني محجور عليه، محجوز 
عليه وهو عندو شهادة طبية، ألنه جا من الخليج واحنا عارفين شكون 
اللي كيجي من الخليج، وشكون اللي كيجي من أوكرانيا الطلبة اللي هما 
أبناء الطبقة املتوسطة كاين الناس اللي باعو ديورهم باش يصيفطو 

اوالدهم يقراو، وهنا كتفرض عليهم مبالغ مالية باهظة وبعادين عن 
والديهم باآلالف من الكيلومترات يعني شنوهذا؟ هذا سوء التدبير ديال 
هاذ الفئة لألسف الشديد، فلذلك البد من التدخل ديالكم السيدة 

الوزيرة من أجل فّك هاذ املشكل وحل املشكل هذا..

ايس  5لرئيسةلالجلسةل:

شكرا السيد الرئيس، السيدة النائبة املحترمة.

اينائبةلايس  5لخ لجةلايزياني:

شكرالايس  لايرئيسة،

السيدة الوزيرة، كنعلمو جميع على أنه مؤخرا كانت هناك البرملان 
املغربي قام بواحد املهمة استطالعية مؤقتة للقنصليات املغربية بالدول 
كرو جميعا على أنه فهاذ القاعة تم مناقشة التقرير ديال 

ّ
األوروبية، وكنذ

هاذ املهمة اللي خرج بتوصيات جد مهمة وفعالة، كنتسائل السيدة 
الوزيرة معكم ما مدى يعني إعطائكم األهمية لهاذ التقرير ومدى تنزيله 
على أرض الواقع؟ ثم أنه ال للحصر ونعطي مثال بالقنصلية ديال بلجيكا 
تحديدا بروكسيل الطابور ديال املواطنين مغاربة العالم اللي كينتظرو 
واحد الساعات طوال أمام باب القنصلية باش أنهم يقضيو األغراض 
ديالهم، وبالتالي كنتسائلو جميع السيدة الوزيرة، على أنه إذا كان هاذ 

التقرير اللي خرج بواحد التوصيات جد مهمة حول العالقة ما بين..

ايس  5لرئيسةلالجلسةل:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا 
السيد الرئيس.

ايذ ايةل فريقل رئيسل إبراه ميل مصطفىل ايس  ل اينائبل
قايتنم ة:

شكرالايس  5لايرئيسة،

السيدة الوزيرة، غير عالقة بهاذ املشكل ديال الحالة املدنية غدا 
إن شاء هللا كاين تصويت باللجنة ومساءا إن شاء هللا غادي نصوتوعلى 
مشروع قانون اللي عندو عالقة بالحالة املدنية هنا في املغرب، فما 
كرهناش السيدة الوزيرة، لو أنه يعني تنسقو القطاع ديالكم مع وزارة 
الخدمات  من  املجموعة  واحد  من  االستفادة  تكون  باش  الداخلية 
وتبسيط يعني تدوين الحالة املدنية تفاديا لألخطاء، وكذلك إصالحا 
وهو  الثانية  املسألة  الرقمنة،  بإستعمال  املوجودة  املادية  لألخطاء 
السيدة الوزيرة، إيال كان ممكن نعرفو باللي درتو مجهود فيما يتعلق 
بالقنصليات ولكن إيال كان باش يجّودو الخدمات ديالهم غادي يكون 
خدمة للمواطنين مغاربة العالم. فيما يتعلق بالخدمات ديال عملية 
مرحبا هناك يعني التوجيهات ديال صاحب الجاللة وتلّقاوها مغاربة 
السيدة  ونشكركم  كبير،  اإلرتياح  بواحد  داخليا  واملواطنين  العالم 
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الوزيرة، على املجهودات اللي كتقومو بها وأيضا باقي القطاعات، ولكن 
هاذ ال�ضي اللي يعني كتديرو الرام في التدبير ديال هاذ املسألة يعني مسألة 
اللي فيها نظر، املسألة ديال الالئحة ب ربما يجب مراجعتها نعرفو باللي 
كاين التخوف انتاع هذاك املتحور دلتا، ولكن ربما يجب مراجعته ألنه 
كاين معاناة كبيرة في الحجر اللي كيتعرضو لو الناس اللي عندهم دايرين 

التلقيح وعندهم هذاك.

ايس  5لرئيسةلالجلسةل:

شكرا السيد الرئيس، هل من تعقيب إضافي آخر؟ إذن الكلمة لكم 
السيدة الوزيرة.

ايشؤقنل ق0يرل ي ىل املنت بةل اي05ير5ل اي5فيل نزهةل ايس  5ل
الخارج ةلقايتذاقنلاإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج،لاملكلفةل

باملغاربةلاملو مينلبالخارجل:

شكرالايس  5لايرئيسة،

شكرا للسادة النواب املحترمين، غير باش نتافقو على واحد املنطق 
كل  مع  التفاعل  في  أيضا  وبوصلة  التحليل  في  بوصلة  لدينا  وتكون 
اإلجراءات اللي كتدريها بالدنا، من أجل حماية املكتسب الوطني اللي هو 
م النسبي في الوضع الوبائي في بالدنا، أنا مغربية عشت في الخارج 

ّ
التحك

كنحس بأي امرأة، رجل، شاب، شابة كيفاش تقولو أن يدير ما يجيش 
 كيفاش أنه يقدر ما يكون �ضي لقى 

ّ
 كيفاش يدير الحجر الصحي وال

ّ
وال

الرحالت، ولكن إيال تّبعوني أنا غادي يمشيو في الهاوية، غنقول ليهم كل 
 هاذ ال�ضي غير مفهموم إيوا 

ّ
�ضي دخلوه وحتى السيد الرئيس يقول ليهم ال

تبعوه، ما يمكن أن نتوافق حوله وأننا ما ناقشوش غير قابل للنقاش هو 
املخرجات ديال اللجنة العلمية وديال اللي كنصادقوا عليها أننا اليوم 
ما كندبروش وضع عادي، كندبروا وضع استثنائي اللي فيه الالئحة 
أ والألئحة ب هي موضوعة بناء على أساس املعطيات الوبائية ديال 
البلدان، املعطيات الوبائية ديال منظمة الصحة العاملية واملعطيات 
والوبائية واملؤشرات الوبائية ديال بالدنا. احنا خصكم اإلخوان تعاونونا 
جميعا ونتعاونوا جميعا أننا ندوزوا هاد املرحلة باش نبقاوا متحكمين في 
الوضع الوبائي، ألن به قدرنا باش اتخذنا القرار ديال استئناف الرحالت 
وإال راه واحد الوقت إلى شهر قبل ذلك كلنا كنا كنتسائلوا واش غنحلوا 

الحدود و ال ال؟ هذا اللولة.

الثانية مراجعة الالئحة، التصنيف من الالئحة »أ« إلى الالئحة »ب« 
صحيح هو كاين والبالغ ديال وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الصحة 
كان واضح، أن التحيين كيكون وفق األسس اللي خصنا نتفقوا عليها ما 
خصناش ناقشوها وما خصهاش تخضع إلى منطق السياسة وال منطق 

اإلنتخابات اللي جاية.

ثالثا، ما يتعلق بالحالة املدنية، أنا تحدثت فتحدثوا، أنا تحدثت 
واسمعوا ليا غير اسمعوا ليا..

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

تفضلوا، تفضلوا السيدة الوزيرة.

ايشؤقنل ق0يرل ي ىل املنت بةل اي05ير5ل اي5فيل نزهةل ايس  5ل
الخارج ةلقايتذاقنلاإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج،لاملكلفةل

باملغاربةلاملو مينلبالخارجل:

إيوا أنا غير ألتمس أن يبعد، أنا غير ألتمس، أنا غير كنلتامس أن 
من  تبعد  داإلنتخابات  السخونية  اإلتخابات،  من  تبعدوه  هاد�ضي 

هاد�ضي، ودابا أنا غير التمست..

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

رجاء رجاء رجاء، آه صافي تفضلوا راه غادي يحسبوا لك الوقت 
ديالك تفضلوا.

ايشؤقنل ق0يرل ي ىل املنت بةل اي05ير5ل اي5فيل نزهةل ايس  5ل
الخارج ةلقايتذاقنلاإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج،لاملكلفةل

باملغاربةلاملو مينلبالخارجل:

بالحالة  في عالقته  القنصلي  باإلصالح  يتعلق  بما  الثانية  املسألة 
املدنية، أنا نقول لكم أن اليوم تم اإلشتغال منذ أكثر من سنة على 
أساس أننا نصفيوا اإلشكال ديال األخطاء املادية اللي كاينة في الحالة 
املدنية، واللي منها الخدمة ديال املواطن املغربي واملواطنة املغربية، ملي 
كتطلب أي وثيقة عندها بالحالة املدنية كيتم فيها التعطال، الحمد هلل 
ممكن نأكد لكم أن هاد الورش تم فيه اإلشتغال بين وزارة الشؤون 
الخارجية، الوزارة املنتدبة ووزارة الداخلية، بحيث أن اليوم باإلضافة 
إلى تقريبا معالجة هاد املشكل، ألن خذينا القرار باش يكون عندنا قرار 
ديال أننا نصلحوا األخطاء املادية، أيضا بدينا في الرقمنة ديال مجموعة 
من املراكز القنصلية باش نصفيوا، وهذا ما وقفتوا عليه في يعني في 

املهمة اإلستطالعية.

أيضا هادي مناسبة باش نأكد لكم أن أحدثنا، على مستوى وزارة 
الشؤون الخارجية والوزارة املنتدبة واملرافق دالعدالة، النيابة العامة، 
املجلس األعلى للقضاء ووزارة العدل، لجنة خاصة اشتغلت على هاد 
بعض  على  أيضا  واشتغلت  قبايلة،  عليه  اللي ذكرت  اإلتفاقي  اإلطار 
األمور  باألحكام  يتعلق  فيما  بالتنزيل،  عالقة  عندها  اللي  اإلشكاالت 
املتعلقة بالطالق، بالزواج، بكفالة األطفال املهملين، التوثيق العدلي، 
نظام الحالة املدنية، تبسيط اإلجراءات واملساطر الواجب اتباعها من 

طرف املغاربة املقيمين بالخارج.

أؤكد لكم أن الحمد هلل اليوم أوال املنظومة ديال اإلصالح ديال 
بالخارج كإخوانهم  الحالة املدنية هي يعني غتشمل املغاربة املقيمين 
املغاربة بالداخل، وهذا ورش ممكن تطالعوا عليه ممكن أن نجيوا 

للجنة ونذاكروا فيه.
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النائبة  السيدة  طرحته  الذي  الوحيد  بالشباك  يتعلق  فيما 
املحترمة، وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والوزارة املنتدبة في 
إطار اللجنة ديال »عبور« يؤمن الشباك الوحيد مؤمن، باإلضافة إلى 
ذلك في إطار الورش ديال تبسيط املساطر كاينة plateforme »إدارتي« 
خاصة باملغاربة املقيمين بالخارج اللي اشتغلت عليها وزارة الداخلية، 
واللي الحمد هلل أيضا هذا واحد املنتوج مهم جدا بالنسبة للمغاربة 
فيي عالقتهم تبسيط املساطر، باإلضافة أيضا إلى الخدمات اللي كيتم 
التعريف بها في كل البعثات الدبلوماسية خاصة البرنامج ديال تطبيق 
شرط  بحذف  املتعلقة  باملقتضيات  عالقة  عنده  اللي  »محافظتي« 
5 سنوات بالنسبة للسيارات املرقمنة بالخارج عوض 10 السنوات، 
العقارية وأيضا تطبيق  باملحافظة  املتعلقة  للمسائل  باإلضافة أيضا 
»محاكم« اللي أيضا كان فيه واحد الجهد بتنسيق تام بين وزارة العدل 
وبين البعثات الدبلوماسية باش ممكن أن اإلخوان ديالنا أنهم يطلعوا 

على هاد تبسيط يعني املساطر.

النائبة املحترمة، من  السيدة  به  بغينا هو ما تفضلت  اللي  احنا 
درنا  لهذا  منها،  نقلصوا  أننا  فعال  كتكون  اللي  واملعاناة  الصعوبات 
الخدمات القضائية عن بعد، 25 قا�ضي يوميا بالوزارة املنتدبة باملقر 
املركزي ديال الوزارة املنتدبة رهن إشارة املغاربة املقيمين في الخارج عبر 
املنصة ياخذوا املوعد عندهم قا�ضي عندو القرار ديال النيابة العامة 
لوزارة العدل واملجلس األعلى للقضاء باش يق�ضي املسائل ديالهم في 
تفقد ملفاتهم. باإلضافة إلى ذلك وهذا مهم أيضا فيما يتعلق بإفريقيا، 
ألول مرة الحمد هلل تم تعيين قا�ضي التوثيق بالكوت ديفوار بعد الزيارة 
التي قمت بها وكانت زيارة نجاح لكل املؤسسات الوطنية التي ساهمت، 
والتي من هذا املنبر أني كنشكرها على التعبئة ديالها واللي النساء خاصة 
النساء واألسر بإفريقيا غادي يستافدو الحمد هلل بالخدمات القانونية 
لقا�ضي التوثيق الذي عين ألول مرة بإفريقيا. غنبقاو معبأين، غنبقاو 
نديرو واحد العمل ديال اإللتقائية بين كل الفرقاء والوزراء والوزارات 
واملؤسسات الوطنية ألنه ليس من السهل أنك تشتغل على ملف خصك 
كل الفرقاء وكل املؤسسات الوطنية من أجل اإلشتغال على اإللتقائية 

والتوتيق من أجل تبسيط املساطر وتجويد الخدمات...

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا لكم السيدة الوزيرة، انتهى الوقت، شكرا لكم انتهى الوقت. 
ننتقل إلى السؤال األخير يتعلق باعتماد وتنفيذ سياسة ثقافية متكاملة 
لفائدة مغاربة العالم للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
العدالة والتنمية. نقطة نظام تفضلوا، هناك السيدة النائبة طلبات 

نقطة نظام في التسيير السيدة النائبة.

اينائبةلايس  5فاطمةلايزهراءلنزيهل)نوطةلنظام(:

بأنه  طرحت بعض التساؤالت على السيدة الوزيرة، ولكن لقيتها 
جاوبات كل�ضي اللي دار تعقيب إضافي واللي طرح يعني السؤال من الفريق 

املحترم واحنايا ما جاوباتناش، ما عرفتش عالش؟

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

اينائبةلايس  5ح ا5لسك ح ل:

شكرالايس  5لايرئيسة،

السيدة الوزيرة، يشكل مغاربة العالم شريحة مهمة من الشرائح 
اإلجتماعية املغربية بالنظر إلى كثرة عددها وحجم املساهمات الوطنية 
بلدان  في  تواجه  الفئات  هذه  أن  غير  الوطن،  لفائدة  بها  تقوم  التي 
االستقبال العديد من اإلشكاالت والتي من بينها اإلشكال الثقافي. لذا 
الوطنية  الثقافية  السياسة  معالم  عن  الوزيرة،  السيدة  نسائلكم 
مختلف  تنفيذ  مآل  وعن  بالخارج،  املغربية  الجالية  ألفراد  املوجهة 

اإلستراتيجيات األربعة املقررة بمشاريعها الخمسة عشر؟ وشكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيدة النائبة، تفضلوا السيدة الوزيرة.

ايشؤقنل ق0يرل ي ىل املنت بةل اي05ير5ل اي5فيل نزهةل ايس  5ل
الخارج ةلقايتذاقنلاإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج،لاملكلفةل

باملغاربةلاملو مينلبالخارجل:

شكراليكملايس  5لاينائبةلاملحترمة،

على  كيتوفر  هلل  والحمد  املغرب  أن  قلتم  أيضا  عرفتو  كيفما 
إستراتيجية وطنية تشاركية ومندمجة للمغاربة املقيمين بالخارج، أهم 
محور لهذه السياسة الوطنية للمغاربة املقيمين بالخارج هو العرض 
في عالقته  ننّزله  أن  أيضا  يمكن  ما  وأهم  يطلبه  ما  أهم  الثقافي ألن 
املقيمين  املغاربة  مع  الروابط  تقوية  هو  الدستور  من   16 بالفصل 
العمل  واحد  درنا  احنا  لهذا،  الصاعدة.  األجيال  وخاصة  بالخارج، 
التقييمي، نرصدو فيه التجربة ديال العرض الثقافي املوجه للمغاربة 
املقيمين بالخارج باش يكون عندنا عرض ثقافي للمغرب بالخارج، كلهم 
الشركاء خص يكون عندهم في املنطق وأيضا باملقاربة برنامج موجه 

للخارج ويكون هو العرض الثقافي بالخارج، هادي املسألة األولى.

املسألة الثانية، اشتغلنا على مشروع إطار حكامة للعرض الثقافي 
باملغرب اللي الحمد هلل اليوم هو جاهز.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، التعقيب ديالكم السيدة النائبة.

اينائبةلايس  5لنج ةليطفي:

بسملهللالايرحمنلايرح م.

شكرالايس  5لايرئيسة،
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شكرا السيدة الوزيرة، في الحقيقة أنا قبل ما نطرق ملوضوع ديال 
السؤال واملناسبة شرط، فبهذه املناسبة أتقدم بإسمي الخاص وأنا 
ممثلة من مغاربة العالم بهذه القبة، أن أتقدم بالشكر الجزيل واإلمتنان 
إلى صاحب الجاللة -نصره هللا- على هذه اإللتفاتة الطيبة الكريمة منه 
اتجاه هاته الفئة التي عانت وال زالت تعاني، لكن هاته البادرة الطيبة 
أتت بردا وسالما على هؤالء املغاربة املقيمين بالخارج، وحقيقة يعني 
أطفأت يعني نيرانهم الحرقة التي يعني يحترقون من أجل زيارة أرض 
الوطن وصلة الرحم، كذلك الشكر واإلمتنان للحكومة، ومن خاللها 
وزارتكم التي سهرت على تنزيل مقتضيات هذه البادرة، وكذلك على 
تدبيرها، سواء من حيث اللوجيستيك أو من حيث أثمنة الرحالت، مع 
العلم أو رغم أنها يعني تشوبها العديد من املشاكل والعديد من يعني 
أن  نعتبر  حيث  اللوجيستيك،  يخص  فيما  التعبير  صح  إن  األخطاء 
مغاربة إسبانيا هم األكثر تضررا من هاته اإلجراءات، بحيث العديد 
من الرحالت البحرية هي بعيدة عنهم والرحالت الجوية قد استنفذت 
تذاكرها منذ مدة. كذلك هناك بعض املشاكل بخصوص مثال كراء 
أثمان غالية وغالية  السيارات فهي  السيارات، فعندما يريدون كراء 

جدا.

إذا حتى ال أطيل يعني هناك العديد من مشاكل فيما يخص طلبات 
بيا  اتصلوا  وقد  بالجزائر،  العالقون  املغاربة  يخص  فيما  أوكرانيا، 
العديد منهم وال أحد يتكلم عنهم، كذلك املغاربة الذين هم في الخليج 
عموما الالئحة »ب«، فهناك السيدة الوزيرة اقتراح ملاذا ال يتم الحجر 
الصحي في املنازل، وهذا هذا اقتراح يعني تقوم به دول أخرى قضاء 10 

أيام من الحجر في منازلهم مع عائالتهم.

اآلن عالقة بالسؤال، السؤال هو السياسة الثقافية املوجهة نحو 
مغاربة العالم، فمع كل األسف ليست هناك مالمح واضحة ومعالم 
القطاعات  التقائية  لعدم  نظرا  ثقافية،  سياسة  ألي  مجدية  يعني 
املتدخلة، مثال وزارة التضامن واألسرة لها سياستها، وزارة التعليم لها 
سياستها اتجاه مغاربة العالم، وزارة السياحة أيضا كذلك، فيعني كل 
هذه القطاعات ليس لها التقائية لكي تبلور سياسة مندمجة، ثقافية، 

موجهة ملغاربة العالم.

وكذلك نقطة أخرى هو نقطة التواصل، ليس هناك تواصل مع 
مغاربة العالم رغم كل ما تقومون به من برامج وسياسات، لكن مغاربة 
هاته  على  للتعرف  قنوات  يعني  لديهم  وليس  بها  يعلمون  ال  العالم 

السياسات أو اإلستراتيجيات التي تبلورونها وشكرا.

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

في  إضافي  تعقيب  من  هل  املحترمة،  النائبة  السيدة  لكم  شكرا 
املوضوع؟ ال تعقيب الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

ايشؤقنل ق0يرل ي ىل املنت بةل اي05ير5ل اي5فيل نزهةل ايس  5ل
الخارج ةلقايتذاقنلاإلفريويلقاملغاربةلاملو مينلبالخارج،لاملكلفةل

باملغاربةلاملو مينلبالخارجلشكرالايس  5لايرئيسة،

السيدة النائبة املحترمة ربما أنت غير مطلعة على ما تقوم به وزارة 
الشؤون الخارجية، الوزارة املنتدبة، الوزارات كلها واملؤسسات فيما 
تواصل  على  السفارات  وكل  القنصلية  مراكز  كل  بالتواصل،  يتعلق 
مستمر، تم إحداث 155 خلية يقظة تتواصل مع املجتمع املدني وهادي 
مناسبة أن أحيي كل الشباب وكل النسيج املجتمعي بكل بلد اإلستقبال 
على ما قاموا به، بغض النظر آش عطاتهم القنصلية وال ما عطاتهومش، 
من مواكبة مستمرة وتواصل مستمر مع األطر ومسؤولي الوزارة، سواء 
باملغرب أو بكل البلدان، تم أيضا كيتالقاوا املغاربة املقيمين بالخارج من 
خالل املركز ديال اإلتصال على األقل أنا قلت السيدة النائبة املحترمة 
على األقل كنتلقاوا املعدل في 5 آالف اتصال مباشر، احنا دبا تنواصلوا 
باش نحلوا املشاكل، ما�ضي تنتواصلوا باش نديروا propaganda هذه 
املسألة الثانية؛ املسألة الثالثة وأنا كنتكلم باألرقام ألن السؤال كان 
موجه في الحقيقة لسياسة وطنية ثقافية للمغاربة املقيمين بالخارج 
وليس ملا يتعلق بالنقل الجوي والنقل البحري وخاصة بالنسبة إلسبانيا 
اللي عندكم كاملة، خاصة فيما يتعلق  اللي احنا معبئين الشكايات 
بتدبير في التفاصيل، وضعنا منظومة ديال التواصل اللي هي في املستوى 
املركزي أرض تقريبا خلية متكونة من أطر ومسؤولي الوزارة املنتدبة 
وأيضا خلية مركزية بوزارة الشؤون الخارجية اللي من خاللها كيدبروا 
كل التفاصيل الدقيقة بعملية عبور وعملية مرحبا باإلضافة إلى ذلك 
هناك أرقام هاتفية مركزيا وعلى املستوى الترابي هناك بريد إلكتروني 
مركزي وعلى املستوى الترابي ف4 جهات ديال دور املغرب على أساس أننا 
نحلوا هاد املشكل اللي كيتعلق بالتفاصيل يعني الدقيقة اللي متعلقة 
بعبور واللي كنحلوها يوميا 24 ساعة على 24 طيلة أيام األسبوع، عودة 
إلى السياسة الوطنية للعرض الثقافي املوجه للمغاربة املقيمين بالخارج 
أنا بغيت نأكد فيه عنصرين: أننا عملنا على إحداث التحول أوال أن 
يكون لدينا هيئة الحكامة واللي كما قلت هي اليوم الحمد هلل اإلطار ديال 
هيئة حكامة لتنزيل العرض الثقافي للمغاربة املقيمين بالخارج جاهز، 
خدمنا عليه تقريبا هاد العام ونصف من أجل أن يكون عنده املهمة 
ديال التنزيل لهاد السياسة الوطنية اللي فيها جميع الوزارات وجميع 

املحاور ديال العرض الثقافي سواء تعلق باللغة العربية سواء تعلق..

ايس  5لرئيسةلالجلسة:

السيدة الوزيرة نشكركم على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، 
بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة في جدول أعمالنا، 

شكرا على حسن تعاونكم،لرفذتلالجلسة.
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محضرلالجلسةلايتاسذةلبذ لايثالثمائة

ايتاريخ: الثالثاء 18 ذي القعدة 1442ه )29 يونيو 2021م(.

ايرئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

ايت5ق ت: ساعة وثالثة وأربعون دقيقة، ابتداء من الساعة الرابعة 
عصرا والدقيقة الخامسة.

ج قللاألعمال: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على 
النصوص التشريعية الجاهزة:

العقارية  األمالك  بنظام  يتعلق   57.19 رقم  قانون  مشروع  .•
للجماعات الترابية.

مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة املدنية. .•

مشروع قانون رقم 93.17 يق�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسة  .•
العاملين  واألعوان  املوظفين  لفائدة  اإلجتماعية  باألعمال  النهوض 

بالقطاع الوزاري املكلف بالصيد البحري.

مشروع قانون رقم 33.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  .•
13.131 املتعلق بمزاولة مهنة الطب.

ايس  لالحبيبلاملايكيلرئيسلمجلسلاين5اب،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قايسالمل ايصال5ل ايرح مل ايرحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآيهلقصحبهلأجمذين.

ايساد5لاي05راء،

ايس  اتلقايساد5لاين5اب،

متعلقة  األولى  تشريعيتين:  جلستين  النواب  مجلس  يخصص 
كذلك  تخصص  والثانية  قوانين  مشاريع  على  والتصويت  بالدراسة 

للدراسة والتصويت على مقترح قانون.

الجلسة األولى تتضمن مشاريع القوانين التالية:

العقارية  األمالك  بنظام  يتعلق   57.19 رقم  قانون  مشروع  .•
للجماعات الترابية.

مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة املدنية. .•

مشروع قانون رقم 93.17 يق�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسة  .•
العاملين  واألعوان  املوظفين  لفائدة  اإلجتماعية  باألعمال  النهوض 

بالقطاع الوزاري املكلف بالصيد البحري.

مشروع قانون رقم 33.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  .•
13.131 املتعلق بمزاولة مهنة الطب.

أما فيما يخص الجلسة الثانية فتتعلق بمقترح قانون يق�ضي بتغيير 
وتتميم املادة 15 من القانون رقم 03.70 بمثابة مدونة األسرة.

يق�ضي   93.17 رقم  قانون  مشروع  األول  املشروع  يخص  فيما 
بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض باألعمال اإلجتماعية لفائدة املوظفين 
واألعوان العاملين بالقطاع الوزاري املكلف بالصيد البحري، الكلمة 
للسيد وزير الصحة نيابة عن السيد وزير الفالحة والتنمية القروية، 

تفضلوا السيد الوزير ومرحبا بكما.

ايس  لخاي لآلتلطايبلق0يرلايصحةلن ابةلعنلايس  لعزيزل
أخن5شلق0يرلايفالحةلقايص  لايبحريلقايتنم ةلايورقيةلقامل اهل

قايغابات:

شكرالايس  لايرئيس،

بالنيابة عن السيد وزير الفالحة والصيد البحري.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

العشرية األخيرة  البحري خالل  الصيد  تعلمون عرف قطاع  كما 
وبحارة  مهنيين  من  فيه  املتدخلين  كافة  مجهودات  تضافر  وبفضل 
وإدارة، قفزة تاريخية في مجال تدبير املصايد وتهيئتها ومراقبة أنشطة 
الصيد وتشجيع اإلستثمارات الصناعية والبحرية إلى غير ذلك، بهدف 
إنجاح البرامج واملشاريع املسطرة في إستراتيجية قطاع الصيد البحري 

أليوتيس، وقد كان ملوظفي وأطر القطاع دور محوري في النهوض بأداء 

اإلدارة وتجويد الخدمات املقدمة للمرتفقين.

وفي هذا السياق وفي إطار بلورة التوجهات امللكية السامية الداعية 
إلى العناية واإلهتمام بالعنصر البشري، تم إعداد مشروع هذا القانون 

الذي يرمي إلى تحسين وتطوير الخدمات املقدمة لتستجيب لطموح 

هذا  اعتمد مشروع  وقد  بالقطاع،  العاملة  الفئات  وتطلعات جميع 

القانون في تركيبته على فصول تجمع بين الحكامة الجيدة في التسيير 

اإلداري واحترام مبدأ اإلستقاللية املعتمدة لدى الهيئات املكلفة بتدبير 

الشأن اإلجتماعي، وستناط بهذه املؤسسة تقديم عدة خدمات وأنشطة 

لفائدة املوظفين واألعوان العاملين بقطاع الصيد البحري نظرا لطبيعة 

األعمال التي يقومون بها من أجل الحفاظ على الثروات البحرية، كما 

سيمكن إحداث هذه املؤسسة من نشر روح التكافل والتعاون ودعم 

العالقات اإلنسانية بين مختلف املوظفين واألعوان العاملين بقطاع 

الصيد البحري.

واسمحوا لي مرة أخرى السيد الرئيس املحترم، السيدات والسادة 

القطاعات  إلى لجنة  الخالص  أتقدم بشكري  أن  املحترمون،  النواب 

اإلنتاجية رئيسا وأعضاء على تجاوبهم وتصويتهم باإلجماع على مشروع 

هذا القانون، أمال أن يحظى بموافقتكم كذلك، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته، شكرا السيد الرئيس.
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ايس  لايرئيس:

شكرا جزيال السيد الوزير، كما أود أن أشكر باسمكم جميعا مقرر 
لجنة القطاعات اإلنتاجية السيد النائب إدريس أوقمني.

نمر اآلن إلى عملية التصويت:

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة، عفوا 
املادة.

أعرض املادة 23 للتصويت:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يق�ضي   93.17 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
لفائدة  اإلجتماعية  باألعمال  النهوض  مؤسسة  وتنظيم  بإحداث 

املوظفين واألعوان العاملين بالقطاع الوزاري املكلف بالصيد البحري.

نمر اآلن إلى مشروع قانون رقم 33.21 يق�ضي بتغيير وتتميم القانون 
رقم 131.13 املتعلق بمزاولة مهنة الطب، الكلمة للسيد الوزير.

ايس  لخاي لآلتلطايبلق0يرلايصحة:

شكرالايس  لايرئيس،

ايس  لايرئيسلاملجلسلقاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

يشرفني أن أقدم بين أيديكم مشروع قانون رقم 33.21 بتغيير وتتميم 
القانون رقم 131.13 املتعلق بمزاولة مهنة الطب الذي حظي باملصادقة 
عليه باإلجماع من قبل لجنة القطاعات اإلجتماعية بمجلسكم املوقر في 
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اإلجتماع املنعقد صبيحة يوم أمس 28 يونيو 2021، بعدما تم تدارسه 
من لدن اللجنة الفرعية املحدثة طبقا للمادة 94 من النظام الداخلي 

ملجلس النواب في اجتماعها املنعقد يوم الخميس 24 يونيو 2021.

ايس  لايرئيس،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

امللكية  التعليمات  تنفيذ  إطار  في  القانون  هذا  مشروع  يندرج 
السامية الداعية إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات واملهن الغير 
املرخص حاليا لألجانب كقطاع الصحة أمام بعض املبادرات النوعية 
املمارسة  شروط  في  النظر  إعادة  إلى  ويهدف  العاملية،  والكفاءات 
الواردة في القانون رقم 131.13 السالف الذكر التي تحول دون جلب 
واستقطاب الكفاءات الطبية األجنبية، وكذا الكفاءات الطبية املغربية 

املقيمة بالخارج وتعرقل االستثمارات األجنبية لقطاع الصحة.

ويتمحور مشروع هذا القانون حول 3 نقط أساسية:

قارة  بصفة  الخاص  بالقطاع  الطب  مهنة  مزاولة  األولى:  النقطة 
باملغرب من قبل األطباء األجانب حيث تضمن مشروع القانون ما يلي:

أوال: حذف الشروط التعجيزية التي يفرضها القانون رقم 131.13 
االستيطان  اتفاقية  وجود  في ضرورة  واملتمثلة  األجانب  األطباء  على 
أو اتفاقية املعاملة باملثل أو الزواج بمواطن مغربي ملدة ال تقل عن 5 
سنوات أو الوالدة باملغرب أو اإلقامة به بصفة مستمرة ملدة ال تقل على 
10 سنوات، وذلك بإخضاع األطباء األجانب لنفس الشروط املطبقة 

على األطباء املغاربة ويتعلق األمر:

- بالتوفر على الشهادات والدبلومات التي تخول له مزاولة مهنة 
الطب؛

- عدم اإلدانة بمقرر يكون حائزا لقوة ال�ضيء املق�ضي به في املغرب أو 
الخارج من أجل ارتكاب جناية أوجنحة ضد األشخاص أو نظام األسرة 

واألخالق العامة؛

- أال تكون كذلك قد صدرت في حق املعني باألمر عقوبة تأديبية أدت 
إلى توقيفه عن مزاولة مهنة الطب أو شطب اسمه من جدول الهيئة 

األجنبية التي كان مقيدا فيها.

أكثر  استقطاب  لضمان  جديدة  تحفيزية  إجراءات  إرساء  ثانيا: 
لألطباء األجانب وذلك من خالل:

اإلدارة  تسلمه  التي  باملزاولة  إذن  على  الحصول  اشتراط  عدم   -
التي يخول فور  الهيئة  بجدولة  التقييد  واالقتصار فقط على شرط 
الحصول عليه الحق في مزاولة املهنة واعتماد التقييد في جدول الهيئة 
الشروط  وفق  التسجيل  بطاقة  األجنبي  الطبيب  لتسليم  كأساس 
القانونية املتعلقة بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة 

الغير املشروعة؛

- الرفع كذلك من مدة صالحية بطاقة التسجيل، بحيث ال يمكن 
أن تقل مدتها عن 4 سنوات وذلك ضمانا الستقرار طبيب أجنبي وإنجاز 
مشروعه املنهي باملغرب وإحداث لجنة لدى وزير الصحة لتتبع مزاولة 
األجانب ملهنة الطب باملغرب ومدى اندماجهم في املنظومة الصحية 

الوطنية تتولى عرض تقرير سنوي على أنظار رئيس الحكومة.

الثانية فهي تخص املغاربة الذين يزاولون  بالنقطة  وفيما يتعلق 
القانون تحفيز هذه  بالخارج، حيث يتوخى مشروع هذا  مهنة الطب 
الفئة على الرجوع للعمل في اململكة املغربية من خالل حذف شرط 
معادلة الدبلوم املحصل عليه من مؤسسة أجنبية للدبلوم الوطني، 
نظرا لكون التجربة املهنية امليدانية املكتسبة ببلدان املهجر تغني عن 
كل شرط ملعادلة الشهادة والدبلومات املحصل عليها، وحذف شرط 
عدم التقييد في جدول الهيئات األجنبية لألطباء وشطبه منها إذا كان 

مقيدا فيها.

وبالنسبة للنقطة الثالثة واألخيرة فهي تتعلق بمزاولة مهنة الطب 
بصفة مؤقتة من لدن أطباء غير مقيمين باملغرب، سواء كانوا أجانب أو 
مغاربة مقيمين بالخارج، حيث نص مشروع القانون في هذا اإلطار على 

رفع القيود والشروط اآلتية:

- حذف شرط أهمية التدخل الطبي أو التخصص أو التقنية الطبية 
املنصوص عليها في القانون رقم 131.13 املتعلقة بمهنة الطب؛

- توسيع نطاق املزاولة املؤقتة لتشمل جميع املؤسسات الصحية 
مؤسسات  على  االقتصار  عوض  والخاص  العام  للقطاعين  التابعة 
محددة واإلحالة على نص تنظيمي لتحديد مدة املزاولة املؤقتة بدل 

حصرها في 30 يوما في السنة.

ايس  لايرئيس،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

كان  التساؤالت كما  القانون مجموعة من  أثار مشروع هذا  لقد 
السيدات  لدن  من  املقدمة  التعديل  مقترحات  من  العديد  موضوع 
والسادة النواب املحترمين، والتي تعكس في مجملها انتظاراتهم الكبيرة 
النص  التعديالت املقدمة إلغناء  بيد أن جل  وتخوفاتهم املشروعة، 
يندرج موضوعها ضمن نصوص قانونية أخرى، وال سيما القانون اإلطار 
املتعلق باملنظومة الصحية وبعرض العالجات املوجود حاليا في طور 
املراجعة الشاملة والجذرية ارتباطا بورش إصالح املنظومة الصحية، 
والذي سيولي أهمية كبيرة وللبعد الجهوي للعديد من هذه التعديالت، 
خاصة فيما يتعلق باملمارسة بالقطاعين العام والخاص طبقا للخريطة 
الصحية الجهوية التي ستسند بمقتضاها صالحيات واسعة للجهات 

الصحية.

النواب  وفي هذا اإلطار، تود الحكومة طمأنة السيدات والسادة 
الذي  اإلطار  القانون  في مشروع  بأنهم سيجدون  والتزامها  املحترمون 
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سيحال عليهم الحقا ما يبدد تخوفاتهم ويستجيب النتظاراتهم، فغايتنا 
واحدة هي التأسيس ملنظومة صحية وطنية متكاملة وقوية تكون في 
ورش  مواكبة  على  وقادرة  واملواطنين،  املواطنات  تطلعات  مستوى 

الحماية اإلجتماعية الذي يرعاها جاللة امللك نصره هللا.

ايس  لايرئيس،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

اليوم على هذا املشروع قانون ستتمكن بالدنا من  بمصادقتكم 
التوفر على إطار قانون يضمن استقطاب املوارد البشرية الطبية، وتقوية 
اإلستثمارات  وتحفيز  الوطنية  الصحية  للمنظومة  العالجية  القدرات 
والكفاءات األجنبية، ويساهم في خلق فضاء يتسم باملنافسة اإليجابية 
والسليمة وبنقل وتقاسم الخبرات وتوفير الظروف املالئمة للكفاءات 
املغربية، كل ذلك بهدف الرفع من جودة الخدمات الصحية ببالدنا 
9.21 املتعلق بالحماية  وضمان تنزيل مقتضيات القانون اإلطار رقم 
اإلجتماعية على النحو األمثل. تلكم السيد الرئيس، السيدات والسادة 

النواب املحترمون، هي مضامين مشروع القانون املعروض عليكم.

وال يسعني في األخير إال أن أتقدم بخالص الشكر للسيدات والسادة 
أعضاء لجنة القطاعات اإلجتماعية، والسيدة رئيسة اللجنة ورؤساء 
الفرق واملجموعة النيابية على اهتمامهم الكبير بهذا املشروع، وعطائهم 
املتميز وعلى أسئلتهم واستفساراتهم البناءة وعلى مناقشتهم للمشروع 
لكافة  كذلك  موصول  والشكر  واملسؤولية،  الجدية  من  عال  بحس 
السيدات والسادة النواب الحاضرين معنا في الجلسة العامة، وفقنا هللا 
جميعا لخدمة الصالح العام ملا يرجع بالنفع العام على صحة املواطنات 
املواطنين املغاربة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة نصره هللا، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ايس  لايرئيس:

شكرا للسيد الوزير، كما البد من تقديم الشكر كذلك ملقرر لجنة 
القطاعات اإلجتماعية السيد النائب رشيد حموني.

السيد  كلمة  في  كما جاء  بالشكر  نتقدم  أن  املناسبة البد  وبهذه 
الوزير، الشكر للسيدة الرئيسة، ألعضاء املكتب وكذلك لجميع أعضاء 

اللجنة.

نمر اآلن إلى عملية التصويت بدءا من املادة األولى التي تتضمن 
املادتان 27 و28.

أعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 وتتضمن املادة 28 مكررة أعرضها للتصويت

كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 والتي تتضمن املادتان 31-32 أعرضها للتصويت 
برمتها كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 والتي تتضمن املواد 4، 16، 21، 30 أعرضها برمتها 
للتصويت، املادة الرابعة كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: االجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 33.21 يق�ضي بتغيير 
وتتميم القانون رقم 131.13 املتعلق بمزاولة مهنة الطب.

نمر اآلن إلى املشروع الثالث واملتعلق بالقانون رقم 57.19 يتعلق 
الوزير،  للسيد  الكلمة  الترابية،  للجماعات  العقارية  األمالك  بنظام 

فليتقدم مشكورا.

ايس  لن5رلاي لنلب5ط بلاي05يرلاملنت بلي ىلق0يرلاي اخل ة:

أشرفل علىل قايسالمل قايصال5ل ايرح مل ايرحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ايس  لايرئيسلاملحترم،
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حضراتلايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

يشرفني أن أبسط أمام مجلسكم املوقر مشروع القانون رقم 57.19 
املتعلق بنظام األمالك العقارية للجماعات الترابية والذي يندرج في إطار 
الدينامية املتواصلة إلصالح نظام الالمركزي ببالدنا تنفيذا للتوجيهات 
وأيده،  هللا  نصرة  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  السامية 
والرامية إلى تعزيز دور الجماعات الترابية كشريك إستراتيجي لتحقيق 

التنمية في بعدها الشمولي.

للجماعات  التنظيمية  القوانين  وتنزيال ملقتضيات  وفي هذا اإلطار 
الترابية، فإن مشروع هذا القانون يروم باألساس إلى جعل األمالك 
العقارية للجماعات الترابية آلية داعمة إلنجاز البرامج اإلنمائية ولتفعيل 
الجهوية املوسعة، وأود قبل الخوض في تقديم املشروع أن أشكر السيد 
رئيس لجنة الداخلية والسادة أعضاء اللجنة املحترمين على تفاعلهم 
هذا  مشروع  على  باإلجماع  تصويتهم  وعلى  املشروع  هذا  مع  الجاد 

القانون.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

األمالك  بنظام  املتعلق   19.57 رقم  القانون  مشروع  جاء  لقد 
العقارية للجماعات الترابية بمجموعة من األحكام واملستجدات يمكن 

إيجازها في النقاط التالية:

أوال: األحكام املتعلقة باألمالك العامة للجماعات الترابية حيث تم 
اعتماد نظام قانوني جديد في لتدبير األمالك العامة للجماعات الترابية 
بها  الجاري  للدولة  العمومي  للملك  عوض إعمال مقتضيات منظمة 
العمل حاليا، وذلك اعتبارا لخصوصيات امللك العام للجماعات الترابية 
الذي يختلف من حيث مشتمالته ومكوناته عن ملك الدولة، األمر الذي 
يتطلب قواعد قانونية خاصة لحمايته وحسن تدبيره، تختلف عن تلك 

املطبقة على امللك العمومي للدولة والذي يديره قطاع التجهيز والنقل.

ثانيا: وضع تعريف للملك العام للجماعات الترابية وتحديد معايير 
بيان بعض مكوناته  تمييزية عن امللك الخاص لهذه الجماعات، مع 
ومشتمالته وقواعد حمايته والتي ال يجوز بموجبها تفويته أو إمتالكه 
بالتقادم أول الحجز عليه أو نزع ملكيته أو ترتيب أية حقوق عينية 

عقارية أو شخصية عليه.

ثالثا: تبسيط إجراءات الترتيب ضمن هذه األمالك واإلستخراج منها 
وذلك إنسجاما مع روح ميثاق الالتمركز اإلداري.

العام  للملك  اإلداري  بالتحديد  الخاصة  املسطرة  تأطير  رابعا: 
للجماعات الترابية، حيث تتم هذه العملية بقرار لرئيس مجلس الجماعة 
الترابية عوض مرسوم كما كان معموال به في السابق، مع اقتراح مسطرة 

مبسطة لتحفيظ هذه األمالك العامة املحددة إداريا.

خامسا: تمكين باقي الجماعات الترابية األخرى من نفس الصالحيات 

املخولة للجماعات بمقت�ضى التشريعات واألنظمة املتعلقة بالتعمير، 
فيما يخص قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط 
حدود الطرق العامة املعينة فيها األرا�ضي املراد نزع ملكيتها، وكذا تعيين 
الطرق واملسالك واملمرات واألزقة املستعملة التابعة للجماعات الترابية 

لتأكيد طابع ملكيتها العامة.

تأطير قرارات الترخيص باإلحتالل املؤقت للملك العام بدون إقامة 
البناء املمنوحة في إطار السلطة التنظيمية لرئيس املجلس، حيث يتم 
الترخيص بموجب قرار لهذا األخير بناء على قرار تنظيمي يتخذ بعد 

مداولة املجلس.

إقرار مبدأ املنافسة عند استغالل امللك العام الجماعي عن طريق 
اإلحتالل املؤقت بإقامة بناء ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، وذلك 
وتحديد  الترابية. ضبط  للجماعات  العام  امللك  منتوج  تنمية  بهدف 
العامة  املنفعة  اعتبارات  تقتضيها  التي  بالترا�ضي  الترخيص  حاالت 
وسير املرافق العمومية، وذلك لتدارك الغموض والنقص الحاصل في 

النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها حاليا.

تشجيع إقامة استثمارات مهمة فوق امللك العام للجماعات الترابية 
في حالة إنجاز نشاط مرتبط باملرفق العام لحساب الجماعات الترابية أو 

مشروع لبناء عام يدخل في نطاق اختصاصاتها.

من خالل كل ما سبق يتبين أن املقتضيات التي جاء بها مشروع 
للجماعات  العام  للملك  اإلقتصادي  الدور  تدعيم  إلى  ترمي  القانون 
الترابية وتنظيم استغالله وتحسين مداخيله لدعم املوارد الذاتية لهذه 

الجماعات.

ثانيا: األحكام املتعلقة باألمالك الخاصة للجماعات الترابية، لقد 
هذا  مستوى  على   57.19 رقم  القانون  مشروع  مقتضيات  انصبت 

املحور على النقاط التالية:

- تحديد مفهوم امللك الخاص لتمييزه عن امللك العام وإقرار مسطرة 
موحدة بالنسبة للمزايدات العمومية، سواء بالنسبة لعملية التفويت 

أو الكراء تتالءم وطبيعة هذه األمالك؛

- تبسيط مساطر استغالل األمالك الخاصة للجماعات الترابية مع 
تقوية وتدعيم املنافسة عند تفويت هذه األمالك أو كرائها للحصول 
على أحسن العروض لتحسين مردوديتها وتعزيز مداخيلها للمساهمة 

بكيفية فعالة في ضمان اإلستقالل املالي لهذه الوحدات،

ثالثا وأخيرا: التنصيص على تثمين منتوج تفويت األمالك الخاصة 
مشاريع  إلنجاز  املنتوج  هذا  رصد  وجوب  عبر  الترابية  للجماعات 

إستثمارية، بإضافة إلى تكوين إحتياطات عقارية.

ثالثا: أحكام مشتركة تتعلق باألمالك العامة والخاصة للجماعات 
تم  التي  اإلشكاالت  بعض  للمعالجة  املحور  هذا  اهتم  لقد  الترابية، 
ممتلكات  تدبير  مجال  في  بها  املعمول  املساطر  مستوى  على  رصدها 
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الجماعات الترابية، سواء فيما يتعلق باألمالك العامة أوخاصة، حيث 
جاء املشروع بمجموعة من األحكام املشتركة من قبيل:

سجل  وتحليل  مسك  تؤطر  التي  املقتضيات  في  النظر  -إعادة 
املحتويات وجعله وثيقة إلزامية وأساسية لتدبير األمالك وحمايتها

-إدراج مقت�ضى يلغي كل الشروط املقررة في عقد الهبة أو الوصية 
السارية  التعمير  وثائق  في  عليه  املنصوص  التأسيس  مع  املتعارضة 
املفعول بالنسبة للعقارات موضوع الهبة أو الوصية، وذلك حفاظا على 

حقوق الجماعات الترابية عند حيازتها لهذه العقارات.

-تحديد شروط وضع أمالك الجماعات الترابية رهن إشارة بعض 
استفاء  بعد  استرجاعها  مسألة  وكذا  العامة،  املعنويات  األشخاص 

الغرض الذي خصصت له.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

سعيا لتشجيع الجماعات الترابية إلى تسوية الوضعية القانونية 
ألمالكها والتخفيف من النفقات املتعلقة بتدبير عقاراتها، جاء املشروع 

أيضا بمجموعة من املقتضيات نجملها في اآلتي:

لفائدة  الخاص  الدولة  ملك  في  أرضية  قطعة  بتفويت  اإلذن 
تدعيما  وذلك  مقراتها  لبناء  تخصص  باملجان  الترابية  الجماعات 
فقط،  القروية  الجماعات  سابقا  منه  تستفيد  كانت  التي  لإلجراء 
إعفاء الجماعات الترابية من أداء كل ضريبة أو رسم أو أي إقتطاع 
ضريبي آخر يكون له طابع وطني فيما يخص جميع تصرفاتها وأعمالها 
على  بها،  املرتبطة  والدخول  العقارية  بأمالكها  املتعلقة  العمليات  أو 
العامة، تضمين مشروع قانون  غرار امللك الخاص للدولة واألوقاف 
املالية املقبل ملقتضيات تهدف إلى إعفاء نقل ملكية العقارات التابعة 
لجماعة التراب السابقة إلى الجماعات الترابية املحدثة إثر تقسيم أو 
الحقوق والرسوم واألتاوى واملساهمات  الترابية من  للجماعات  ضم 
املحصل لفائدة الدولة، وأيضا اإلعفاء عن أداء كل ضريبة أو رسم حول 
اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني فيما يخص جميع تصرفاتها 
وأعمالها والعمليات املتعلقة بأمالكها العقارية والدخول املرتبطة بها، 
وذلك لهدف تمكين الجماعات الترابية من نفس اإلمتيازات املمنوحة 
األمالك  ملكية  بنقل  السماح  العام،  واألوقاف  للدولة كملك خاص 
العقارية للجماعات الترابية القائمة إلى الجماعة أو الجماعات الترابية 
لتحل محلها في حالة ضم أو تجميع أو إحداث أو حذف هذه الجماعات 
الترابية باملجال وبدون إجراءات شكلية، إعفاء الجماعات الترابية من 
أداء واجبات املحافظة على األمالك العقارية املستحقة عن إدراج كل 
مطالب التحفيظ املتعلقة بأمالكها العامة والخاصة وعن كل عمليات 
الترابية، هذا  للجماعات  العامة  باألمالك  املرتبط  أوالتقييد  اإلدماج 
باإلضافة إلى عملية اإليداع أو تقييد العقود اإلقتناء بعوض أو بدون 
عوض لفائدة امللك الخاص للجماعات الترابية املبرمة قبل 31 دجنبر 

2015، أي قبل دخول القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية 
حيز التنفيذ. وستمكن هذه املقتضيات من تجاوز اإلشكاالت التي سبق 
وأن طرحتها عمليات التقسيم اإلداري، خاصة على مستوى الجماعات 
الحضرية الكبرى سابقا والتي عرفت الرجوع إلى نظام وحدة املدينة 
مما كان سببا في إعاقة تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي آلت 
املراد  املشاريع  من  العديد  عرقلة  في  وكذا  الجماعات،  لهذه  ملكيتها 
إنجازها بهذه العقارات، كما ستشجع الجماعات الترابية ال محالة على 
تسوية الوضعية القانونية ألمالكها، وذلك من خالل تحفيظ عقاراتها 

وتحيين رسومها العقارية باملجان.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

إن من شأن األحكام التي جاء بها مشروع القانون رقم 57.19، أن 
تمكن الجماعات الترابية من منظومة قانونية جديدة وموحدة لتدبير 
أمالكها ستساعدها بشكل فعال في تنزيل النموذج التنموي الجديد 
وتحقيق مغرب الجهات الذي نطمح إليه جميعا. تلكم أيها السيدات 
والسادة النواب املحترمون، هي أهم غايات ومضامين مشروع القانون 
أخرى  لبنة  عليه  املصادقة  بعد  سيشكل  والذي  أمامكم،  املعروض 
لتدعيم صرح اإلصالحات التشريعية التي ما فتئت تنعم بها بالدنا في 
ظل القيادة النيرة والتوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصرة هللا وأيده، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

ايس  لايرئيس:

شكرا للسيد الوزير، البد كذلك أن أتقدم بالشكر للسيدة مقررة 
لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة السيدة 
النائبة نعيمة بهيش. نمر اآلن إلى املناقشة العامة لهاد مشروع القانون 
عزيز  النائب  للسيد  والتنمية  العدالة  فريق  بإسم  الكلمة  بإعطاء 

بنبراهيم.

اينائبلايس  لعزيزلبنبراه م:

بسملهللالايرحمنلايرح م.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  لاي05يرلاملحترم،

ايس  انلاي05يرانلاملحترمان،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

البداية  في  البد  النواب،  بمجلس  والتنمية  العدالة  فريق  باسم 
الجماعات  لعمل  املؤطرة  للقوانين  اإلصالحي  بالورش  التنويه  من 
الترابية والذي أنجزته الحكومة الحالية، وكذلك القوانين ذات الصلة 
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ومنها القانون اللي كنا شفناه قبل 55.19 املتعلق بتبسيط املساطر 
واإلجراءات اإلدارية واللي عليه واحد األثر كبيرعلى الناس وعلى حياة 
املواطنين، وكذلك القانون اللي غنتعرضو له فيما بعد وهو القانون 
36.21 املتعلق بالحالة املدنية وتنذكر هاد القوانين بالضبط هاد جوج 
ألنهم عندهم األثر املباشر على حياة الساكنة والرفع من املعاناة ديالها، 
واللي كنتمنى أنه، إن شاء هللا، يكون واحد التحسيس ديال املواطنين 
بهاد القوانين اللي جات هي في صالحهم وخاصة هاد القانون اللي غادي 
يكون ديال الحال املدنية واللي غادي يعفي الناس من الكثير من املشاكل 
واللي غيبسط لهم كثير من املساطر ويسهل لهم الحياة ديالهم. إضافة 
إلى هاد القوانين كاين املشروع ديال اليوم اللي بين أيدينا وهو مشروع 
الترابية  للجماعات  العقارية  األمالك  بنظام  املتعلق   57.19 القانون 

والذي نناقشه اليوم ونصوت عليه بإذن هللا.

حقيقة السيد الوزير، هاد القوانين وربما عبرنا عليه مرارا أنها في 
الحقيقة تدخل السرور والبهجة، ألن، الحمد هلل، كترفع واحد املعاناة 
وكتم�ضي في البلد ديالنا في واحد املسار تصاعدي ديال اإلصالح، حقيقة 
إصالح الالمركزية وبصفة عامة تمكين الديمقراطية املحلية، حقيقة 
اللي هي كتم�ضي  األمور  الفرحة هو بعض  هاد  ديال  الصفو  يكدر  ال 
عكس اإلتجاه ديال هاد اإلصالح التصاعدي، وباألساس واخا والشرط 
مناسبة ألن اليوم كنتكلمو على واحد القوانين املؤطرة ديال العمل ديال 
الترابية وكتسهلها، ولكن هاد األداة ديال هاد الجماعات  الجماعات 
للقوانين  أخرى  مرة  تنتأسفو  حقيقة  ديالها،  املجالس  هي  الترابية 
اإلنتخابية اللي جات خاصة ديال الجماعات الترابية والتي ستؤدي ال 
محال إلى البلقنة، وإلى التشتت واملهاترات في عوض الخدمة ديال الناس 
آملين، ما زال عندنا واحد األمل بأن احنا كأحزاب سياسية نقدمو نخب 
املواطنين  ديال  األساسية  املصلحة  وتن�ضى  تصارع  تنوضش  ما  اللي 
وتعامل مع هاد البلقنة اللي هي مفروضة بحكم القانون اللي هو ال 
يواكب هاد التطور ديال البالد ديالنا؛ الجانب الثاني واللي حتى هو كنا 
نطمح له فهاد اإلطار هو أنه بعد املمارسة اللي تمت في إطار الجماعات 
سنوات،  ملدة ست  التنظيمية  القوانين  بهاد  استمرت  واللي  الترابية 
كنا نأمل أنها تكون واحد املراجعة شاملة، طبيعة هاد القوانين لها 
عالقة بالقوانين التنظيمية وكتناول واحد األجزاء منها لكن كنا نتصور 
أنه يكون واحد املعالجة شاملة تعديل شامل لهذه القوانين الثالث 
خاصة أن جل الفرق، الفرق البرملانية تقدمت بتعديالت وموجودة هاد 
التعديالت ولكن لألسف لم يكن التجاوب املطلوب في هاد النقطة واللي 
احنا مطلوبين ألن حتى هاد القوانين لها أثر فكيما تنقول أن القوانين 

واخا تكون مؤطرة ولكن األداة ديال العمل هي املجالس املنتخبة.

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

تعتبر أمالك الجماعات الترابية ثروة مهمة لدى الجماعات الترابية 
ورافعة لإلستثمار بها، وبالتالي فإن حسن استغاللها وتحسين حكامتها 
املالية  املداخيل  من  الرفع  وبالتالي  مردوديتها  من  الرفع  في  سيؤثر 

للجماعات الترابية والذي سيؤثر بدوره إيجابا على الخدمات املقدمة 
من طرف هذه الجماعات الترابية. لقد عانى تدبير األمالك العقارية 
للجماعات الترابية من قدم التشريعات املتعلقة بتدبيرها حيث تعود 
إلى بداية القرن املا�ضي مما جعل تدبير هذه األمالك وفق التشريعات 
السابقة وهي ترسانة قانونية تتسم بالتقادم والتعقيد أحد العراقيل 
مردودية  وذا  عقالنيا  تدبيرا  العقارية  األمالك  تدبير  من  تمنع  التي 
استثمارية. إن السياسة العقارية بشكل عام هي سياسة عرضانية تؤثر 
بشكل مباشر على باقي إستراتيجيات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 
والبيئية سواء على مستوى بلورتها أو تنزيلها، كما أن لها تأثيرا على تنمية 
املجاالت الترابية وتهيئتها وكذا على حركية املواطنات واملواطنين وهو 
ما يفرض أن تكون السياسة العقارية منسجمة مع التوجهات العامة 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  املستويات  على  بالبالد  التنمية  لدينامية 

والبيئية.

بعمل  ننوه  القانون  هذا  نناقش  ونحن  أيضا  اإلطار،  هذا  وفي 
الحكومة على وفائها بإلتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي حيث تضمن 
املحور األول املتعلق بدعم الخيار الديمقراطي، ودولة الحق والقانون، 
املتقدمة  الجهوية  بتنزيل  حكوميا  إلتزاما  املتقدمة  الجهوية  وترسيخ 
القانونية  الترسانة  استكمال  خالل  من  الترابية  الحكامة  وتكريس 
حكامة  بلوغ  في  ومواكبتها  الترابية  بالجماعات  املتعلقة  والتنظيمية 
بنظام  املتعلق  القانون  هذا  مشروع  يدخل  اإلطار،  هذا  وفي  جيدة. 
األمالك العقارية للجماعات الترابية الذي نتدارسه اليوم وهو مشروع 
على قدر كبير من األهمية، حيث سيساهم في تحديد تدبير منظومة 
األمالك العقارية الخاصة والعامة املتعلقة بالجماعات الترابية في ضوء 
بالجماعات  التنظيمية املرتبطة  2011 والقوانين  مستجدات دستور 
الترابية، ونسخ مجموعة من النصوص القانونية املرتبطة بهذا املجال، 
كما يهدف أيضا إلى جعل العقار رافعة أساسية للتنمية الترابية وآلية 
الستقطاب اإلستثمار وإلى إضفاء قواعد الحكامة والشفافية في تدبير 
عقارات الجماعات الترابية، وهو ما سبق لفريقنا أن دعى إليها في أكثر 
مصدرا  تشكل  الجماعية  العقارية  األمالك  أن  باعتبار  مناسبة،  من 
مهما لخلق موارد ذاتية ودائمة للجماعات الترابية. من أجل تحسين 
املحافظة على األمالك العامة الترابية ننوه تضمين مشروع هذا القانون 
إجراءات لتبسيط تحفيظ األمالك العقارية التابعة للجماعات الترابية، 
حيث أضحى التأشير على املقررات املتعلقة بها من اختصاص حسب 
الحالة وإنسجاما مع روح ميثاق الالتمركز اإلداري إما والي الجهة أو 
عامل العمالة واإلقليم بعد أن كانت املصادقة على هاتين العمليتين 
تتم بمرسوم. كما تضمن املشروع باإلضافة إلى ذلك مسطرة خاصة 
هذه  تتم  حيث  الترابية،  للجماعات  العام  للملك  اإلداري  بالتحديد 
كما  مرسوم  عوض  الترابية  الجماعة  مجلس  لرئيس  بقرار  العملية 
كان معموال به في السابق، كما ننوه بتقوية مراقبة مجالس الجماعة 
الترابية على تدبير أمالكها من خالل تحيين سجل املمتلكات الجماعات 
الترابية وعرضه على املجلس الترابي ونشره وإشهاره بكل الوسائل مما 
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يعزز الشفافية والحكامة في تدبير ممتلكات الجماعات الترابية وإعطاء 
ملكيتها قوة، وكذلك كما نشيد بتنصيص مشروع القانون على حماية 

ممتلكات الجماعات الترابية وإعطاء ملكيتها قوة ثبوتية نهائية.

وبغية تجويد هذا املشروع، الذي يتعلق بنظام األمالك العقارية 
الفرعية  اللجنة  لتعديل  الحكومة  بقبول  ننوه  الترابية،  والجماعات 
املنبثقة عن لجنة الداخلية، وفي هذا اإلطار ننوه قبل ذلك باألجواء 
القا�ضي  التعديل  هاد  قلت  كما  اللجنة،  التي سادت هذه  اإليجابية 
بإضافة طلب إبداء اإلهتمام للترخيص باإلحتالل املؤقت للملك العام 
بإقامة بناء إلى جانب املزايدات العمومية وهو ما سيساهم في إضفاء 
التنافسية على املشاريع اإلستثمارية بالجماعات الترابية وبالتالي تقوية 
املشروع  بتنصيص  نشيد  كما  الجماعات.  لهذه  العقارية  املداخيل 
القانون على إمكانية إخراج عقارات من امللك العام للجماعات الترابية 
بعد  يتخد  املجلس،  لرئيس  قرار  بموجب  الخاص  امللك  إلى  وضمها 
مداوالت املجلس املعني، وكذلك نشيد وهذا مهم بزاف إعفاء الجماعات 
الترابية من أداء واجبات املحافظة على األمالك العقارية املستحقة على 
بعض العمليات املتعلقة بأمالكها، وكذلك عملية التقييد وهذا سيمكن 
من الحماية، حماية ممتلكات الجماعات وتحفيظها دون إثقال كاهل 

هذه الجماعات.

السيد الوزير، لإلشارة هو أنه نعتبر فهاد املناسبة ديال مناقشة هذا 
اقشو أيضا قوانين أخرى التي كباقي التشريعات 

ّ
القانون أننا خصنا ن

املتعلقة باألمالك العقارية للجماعات الترابية خاصة قانون التعمير رقم 
90.12 وكذلك قانون التجزئات رقم ...

ايس  لايرئيس:

شكرا السيد النائب، شكرا جزيال على مداخالتكم.

اينائبلايس  لعزيزلبنبراه م:

إذن فقط نظرا لهاد األهمية الكبيرة ديال هاد القانون سنصوت 
عليه باإليجاب، وشكرا.

ايس  لايرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب أحمد بريجة بإسم 
فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل السيد النائب، نعم مرحبا مرحبا 

السيد الرئيس مرحبا.

اينائبلايس  لأحم لبريجة:

شكرالايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  لاي05يرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

باسم فريق األصالة واملعاصرة يشرفني أن أتناول الكلمة ملناقشة 
مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بتنظيم األمالك العقارية للجماعات 
الترابية الذي يتمم ويكمل الترسانة القانونية لقطاع الجماعات الترابية. 
وزارة  تجاوب  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  نسجل  موضوعية  وبكل 
الداخلية مع املؤسسة التشريعية من خالل املناقشة واملصادقة على 
مجموعة من املشاريع القوانين اللي انطلقت تقريبا من مشروع قانون 
إحداث  لإلستثمار،  الجهوية  املجالس  إصالح  ديال  االستثمار  ديال 
اللجن الجهوية لالستثمار، مشروع القانون ديال البطاقة الوطنية، 
مشروع القانون ديال األرا�ضي الساللية، مشروع القانون هذا ديال 
املؤطرة  القوانين  املشاريع  ديال  القانون  مشروع  العقارية،  األمالك 
مجلس  ديال  قانون  بتعديل  املتعلق  سواء  القادمة  لالستحقاقات 
الترابية  الجماعات  ديال  وال  املستشارين،  مجلس  ديال  وال  النواب، 
111.14 و112.14 و113.14، كذلك مشروع قانون دابا ديال الحالة 
النتيجة  واحد  هادي   donc األمالك  ديال  القانون  ومشروع  املدنية 
إيجابية جدا وهذا واحد التجاوب كبير مع املؤسسة التشريعية من 
خالل إنتاج هاد املشاريع القوانين التي تهم بالدرجة األساسية الجماعة 
الترابية، وهذا إن دل على �ضيء فإنما يدل على أن سيدنا هللا ينصرو، 
والحكومة، ووزارة الداخلية خاصة في املواكبة ديالها ديال الجماعات 

الترابية من خالل هاد املسلسل ديال إصدار القوانين التشريعية.

األمالك  وتسيير  تدبير  ضبط  أن  شك  ال  املحترم،  الوزير  السيد 
العقارية العامة والخاصة ديال الجماعات الترابية هو قطاع استراتيجي 
ال يقل أهمية عن تدبير وتسير أمالك الدولة والذي يجب أن يتم في 
للملك  املنظم  التشريع  عن  ومستقل  بذاته  قائم  قانوني  نظام  إطار 
العام في الدولة، ذلك أن أمالك الجماعات الترابية تتكون أساسا من 
مرافق وبنيات تحتية وتجهيزات تختلف تماما في خصائصها وبطبيعتها 
شبكة  من  مجملها  في  تكون  الجماعية  األمالك  في  الدولة  ملك  عن 
ديال الطرق واملواصالت داخل املدار الحضري باإلضافة إلى شبكات 
ديال التطهير واملاء واإلنارة العمومية والساحات والحدائق واألسواق 
وغيرها من البنيات التحتية واملرافق. وبالتالي ضبط تدبيرها لن يتأتى 
إال من خالل ترسانة قانونية حديثة تتما�ضى مع روح دستور 2011 
وما تبعه من قوانين تنظيمية تتعلق بالجماعات الترابية تتوخى تنظيم 
املجال الترابي وحكامته. ورغم أنه يخضع حاليا للمقتضيات القانونية 
املنظمة للملك العمومي للدولة الجاري به العمل، فإنه ليس خافيا 
على أحد ما يعرفه تدبير أمالك الجماعات الترابية في ظل التشريعات 
والتي يعود تاريخ صدور معظمها للجنة للحقبة االستعمارية 1914، 
القانونية  الفراغات  أو  الثغرات  بسبب  انتقادات  من   1954  ،1921
التي تعتري طريقة تدبيره، هذا دون الحديث عن صعوبة فرض مراقبة 
فعالة من طرف السلطات املختصة وافتقارها لقواعد قانونية ومعايير 
خاصة وموضوعية لحمايته وتثمينه تأخذ بعين االعتبار حكامة التدبير 
وضمانات الحمايات القانونية من سوء االستغالل، كما تأخذ كذلك في 
الحسبان أهمية هذا امللك العمومي فيما يتعلق باملساهمة في التنمية 
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املحلية والجهوية اقتصاديا واجتماعيا وكذلك فيما يخص تنمية موارد 
الجماعات الترابية املرتبطة برصيدها العقاري.

من هذا املنظور، بات محتما علينا عصرنة وتبسيط وتوحيد وتدبير 
الحلول  إليجاد  والخاصة  العامة  الترابية  الجماعات  أمالك  وتنظيم 
عدد  وتقليص  املثارة  اإلشكاالت  من  للعديد  والتشريعية  القانونية 
املنازعات والشكايات في هذا الصدد، وكذلك حتى يسهل عليها القيام 
باملهام املنوطة بها بالفعالية املرجوة بما يحقق املنفعة العامة ويلبي 

الحاجيات األساسية للمجتمع املحلي.

ايس  لاي05يرلاملحترم،

في هذا السياق، وبالنسبة إلينا في فريق األصالة واملعاصرة نعتبر 
مشروع القانون رقم 57.19 املتعلق بنظام األمالك العقارية للجماعات 
في  لتطلعاتنا  تستجيب  أساسية  اليوم خطوة  نناقشه  الذي  الترابية 
تحديث وتنظيم وحصر األمالك العقارية املتعلقة بالجماعات الترابية 
التنمية املحلية،  الترابية من تحقيق  كثروة وطنية تمكن الجماعات 
ومن تفعيل البرامج التنموية الترابية، ال سيما وأن مجمل املستجدات 
التي جاءت في املشروع جاءت إيجابية وأساسية في إطار هاد اإلصالح 
القانوني لنظام األمالك العقارية للجماعات الترابية والتي يمكن إجمال 

أهمها في النقط التالية:

- وضع تعريف للملك العمومي للجماعات الترابية يشمل معايير 
تميزه عن ملكها الخاص، مما يشكل ضمانة قوية في إطار نظام امللكية 
العامة من خالل منع ترتيب أي حقوق عينية عليه، ومن خالل منع 

التفويت أو الحجز أو نزع امللكية أو انتقال ملكيته بالتقادم؛

أو  الجماعية  العامة  األمالك  الترتيب ضمن  إجراءات  تبسيط   -
االستخراج منها؛

- إدراج مسطرة خاصة بالتحديد اإلداري للملك العام للجماعات 
الترابية؛

- تأطير الترخيص باإلحتالل املؤقت للملك العام بدون إقامة بناء؛

- إقرار مبدأ املنافسة في استغالل امللك العام للجماعات الترابية في 
إطار اإلحتالل املؤقت ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية؛

- التنصيص على تطبيق عقد التدبير املفوض على اإلحتالل املؤقت 
للملك العام الجماعي الالزم إلنجاز الغرض من التدبير املفوض ملرفق 
عام أو منشأة عامة على غرار ما هو معمول به بالنسبة للملك العمومي 

للدولة؛

- الرفع من مدة اإلستغالل االستثنائية من 20 إلى 40 سنة لغاية 
تشجيع اإلستثمارات الكبرى في امللك العام للجماعات الترابية؛

- منح ضمانات للمستفيدين من رخصة اإلحتالل املؤقت في حالة 
سحبها ألغراض املنفعة العامة واملتمثلة في إلزامية تعليل قرار السحب 

والتعويض عن الضرر؛

أما فيما يتعلق بامللك الخاص للجماعات الترابية تم تحديد مفهوم 
امللك الخاص للجماعات الترابية لتمييزه عن امللك العام؛

- إقرار مسطرة موحدة بالنسبة للمزايدة العمومية لعملية التفويت 
والكراء وتقوية املنافسة للحصول على أفضل العروض؛

- التنصيص على رصد موارد تفويت األمالك الخاصة للجماعات 
الترابية إلنجاز مشاريع استثمارية؛

باإلضافة إلى ذلك فقد عالج املشروع أو أعاد النظر في عدد من 
للجماعات  العام  وامللك  الخاص  امللك  بين  املشتركة  الهامة  املساطر 
لتدبير  الجماعة  مجلس  مراقبة  بتقوية  يتعلق  ما  سيما  وال  الترابية 
أمالكها من خالل إعادة تأطير عمليات مسك سجالت املحتويات الذي 

يعتبر وثيقة أساسية للحماية والرقابة؛

- مراجعة املقتضيات املتعلقة بالعقارات موضوع الهبات والوصايا 
بما يضمن حقوق الجماعات الترابية عند حيازتها لهذه العقارات؛

أمالك  تخصيص  عمليات  تنظيم  إلى  تهدف  مقتضيات  إدراج   -
واملؤسسات  األخرى  الترابية  والجماعات  الدولة  لفائدة  الجماعات 

العمومية باملجان وملدة محددة؛

القانونية  الوضعية  تسوية  على  الترابية  الجماعات  تشجيع   -
ألمالكها؛

ذات  والرسوم  الضرائب  جميع  من  الترابية  الجماعات  إعفاء   -
الطابع املحلي التي قد تترتب عن تصرف من تصرفاتها املتعلقة بأمالكها 

العقارية؛

- إدراج تدابير تسمح بالحياد الضريبي بتجاوز اإلشكاالت اللي تطرحها 
عمليات التقسيم اإلداري وتسوية الوضعية القانونية للعقارات التي 

تؤول ملكيتها من جماعة ترابية ألخرى في إطار هذه العمليات.

ايس  لاي05يرلاملحترم،

لقد اعتمدت بالدنا نظام الالمركزية الذي يقوم على منح الجماعات 
املواطنات  يخدم  بما  املحلي  الشأن  تدبير  في  أساسيا  دورا  الترابية 
واملواطنين ويعيد اإلعتبار للتنمية املحلية، وهو الدور الذي يجب تعزيزه 
اإلختصاصات  إلى  استنادا  املتقدمة  الجهوية  تنزيل  إطار  في  تدريجيا 
املمنوحة للجماعات الترابية واملنصوص عليها في الدستور والقوانين 
الرهان معقودا على هذه الجماعات كأهم فاعل  التنظيمية، أصبح 
تنموي، لكن ال يمكن لهذه األخيرة القيام بأدوارها التنموية إال من خالل 
تثمين أمالكها العقارية وحمايتها خاصة وأن تحقيق التنمية الشاملة 

واملستدامة تتطلب توفر مجموعة من العناصر أهمها:

- توفير املوارد البشرية والكفاءات اإلدارية والتقنية والعلمية؛

- توفير اإلمكانيات املادية من ضمنها املمتلكات العقارية التي تشكل 
الوعاء إلنجاز املشاريع التنموية التي تهم مختلف املجاالت اإلقتصادية 
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يعد  العقاري  الوعاء  والبيئية، خصوصا وأن  واإلجتماعية والثقافية 
دعامة أساسية لإلستثمار في مختلف املجاالت وإنتاج الثروة؛

وتحقيق  الساكنة  خدمة  أجل  من  اإلمكانيات  كل  استثمار   -
احتياجاتها.

ختاما فإننا في فريق األصالة واملعاصرة نعتقد بأن تمكين الجماعات 
الترابية من إطار قانوني حديث ومتطور لتدبير وعائها العقاري هو حاجة 
ملحة ووسيلة ال غنى عنها، غير أنه ليس بغاية في حد ذاته لذلك من 
الالزم أيضا أن يكون مقرونا بالعمل على تطبيق قواعد الحكامة الجيدة 
للجماعات  التقنية  واملساعدة  الدعم  تقديم  والتسيير؛  التدبير  في 

الترابية في هذا املجال؛

- تفعيل املبدأ الدستوري القا�ضي بربط املسؤولية باملحاسبة؛

الجماعية  العقارية  الألمالك  على  الترامي  مواجهة  آليات  تعزيز   -
واإلستحواذ عليها من خالل التسريع في تحفيظ األمالك غير محفظة 
وتحيين الرسوم العقارية لألمالك املحفظة بكيفية تدريجية لحماية 
امللكية العقارية الجماعية وتطهيرها من الحقوق والتحمالت والنزاعات؛

- تأسيس رسوم عقارية تعكس الوضعية القانونية واملادية لهذه 
العقارية  للمحافظة  الوطنية  الوكالة  مع  الشراكة  وتعزيز  العقارات 
واملسح العقاري والخرائطية في الوقوف فوق التدبير األمثل لألمالك 

الجماعية.

ولكل ما سلف من اإلعتبارات، فإننا في فريق األصالة واملعاصرة 
قررنا التصويت باإليجاب على هذا املشروع قانون ونتمنى لكم السيد 
الوزير املحترم كامل التوفيق والنجاح في تنزيله على الوجه األمثل في 

أقرب اآلجال، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ايس  لايرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب عباس الومغاري 
بإسم فريق التجمع الدستوري.

اينائبلايس  لعباسلاي5مغاري:

أشرفل علىل قايسالمل قايصال5ل ايرح م،ل ايرحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ايس  لايرئيس،

ايس  لاي05يرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5اب،

مناقشة  في  الدستوري  التجمع  فريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
للجماعات  العقارية  األمالك  بنظام  املتعلق   57.19 قانون  مشروع 
الترابية، الذي تقدمت به الحكومة مشكورة كحلقة مهمة في مسلسل 
واستكماال  تنزيال  وذلك  بالدنا  فيه  انخرطت  الذي  الترابي  اإلصالح 

ملضامين دستور 2011 في مجال اإلصالح الترابي واإلداري واملؤسساتي 
للمملكة.

والجماعات  سابقا  املحلية  الجماعات  عاشت  فيه،  شك  ال  مما 
الترابية حاليا نقصا وفراغا في مجال التأطير القانوني والتدبير الجيد 
النصوص  في  وتقادما  والخاصة  العامة  العقارية  ألمالكها  واملنتج 
القانونية واإلجرائية املنظمة لهذه األمالك، مما أثر سلبا على اإلستثمار 
الجيد للجماعات الترابية ألرصدتها العقارية وحسن توظيفها وتدبيرها 
الضرورية  العمومية  التجهيزات  وإحداث  العامة  املرافق  إنشاء  في 
للساكنة املحلية، وبهدف املحافظة على امللك العام الجماعي وتعزيز 
دور الجماعات الترابية وإنسجاما مع املقتضيات التشريعية والتنظيمية 
والتدبيرية للمنظومة الترابية الجديدة والصادرة سنة 2015 وما تالها، 
واستحضارا  اإلداري  الالتمركز  ميثاق  تنزيل  متطلبات  مع  وتجاوبا 
ملضامين تقرير لجنة النموذج التنموي، يأتي مشروع القانون 57.19 
موضوع مناقشة مجلسنا املوقر في جلستنا هذه، وهذا بطبيعة الحال 
إنجاز يحسب لكم السيد الوزير، ألنه ال يمكن أن يخرجه إال من كانت 

له تجربة وباع في تسيير الجماعات الترابية.

وقد تفاعل فريق التجمع الدستوري بكل إيجابية وإهتمام مع هذا 
املشروع الهام واملفيد للجماعات الترابية وساكنتها ومدبريها، وقد ورد 
في هذا املشروع مجموعة من األحكام واملقتضيات الهادفة إلى تحديث 
واستكمال اإلطار القانوني لألمالك العامة والخاصة للجماعات الترابية 
جهويا وإقليميا ومحليا، وذلك وفق مجموعة من املحاور والعناصر 

املبينة أدناه:

بتعريفها  العامة  الجماعية  أوال-إقرار نظام خاص ومميز لألمالك 
والتكوين  املشتمالت  حيث  من  للدولة،  العام  امللك  عن  وتمييزها 
تحصينها  بحسن  الخاصة  واملساطر  القانونية  والحماية  والطبيعة 
األمالك  هذه  لها  التابعة  الترابية  الجماعات  طرف  من  واستغاللها 
العقارية بتحديد وتبسيط وتوضيح أدوار املتدخلين واملساطر املتبعة 
يتعين على كل رئيس جماعة  بداية  في ممارسة هذه اإلختصاصات، 
ترابية مسك سجل للمحتويات العقارية الجماعية يضم قسما خاصل 
عليه  يتوجب  كما  الخاصة،  لألمالك  وقسما خاصا  العامة  لألمالك 
تحيين هذا السجل وإخبار املجلس املعني كل سنة بأي تغيير يطرأ عليه، 
كما يتولى نشره في البوابة الوطنية للجماعات الترابية وتسليم نسخة 

منه للمحاسب املكلف.

ومن بين املقتضيات التي تحصن هذه األمالك وفق ما جاء في املادة 
5 من هذا املشروع، أنها ال تقبل التفويت أو الحجز عليها أو تملكها 
بالتقادم، وال يمكن أن تكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق 
أخرى؛ كالحق في الكراء التجاري أو األصل التجاري. كما تضمن املشروع 
مجموعة من اإلجراءات تهم كيفية ترتيب هذه األمالك وتعيين حدودها 
وتخطيط حدود الطرق العامة واملسالك واملمرات واألزقة املستعملة 
الجماعات  لرؤساء  قرارات  وفق  وذلك  الترابية  للجماعات  التابعة 

الترابية يتم التداول فيها وفقا للتشريعات واألنظمة املتعلقة بالتعمير.
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ايس  لايرئيس،

بمصادقتنا على هذا املشروع الذي يقدم ويوفر للجماعات الترابية 
والخاصة  العامة  ألمالكها  املحصنة  واإلجرائية  القانونية  الوسائل 
تكاليف  وبدون  بيسر  القانونية  أوضاعها  وتسوية  ملكيتها  وضبط 
بما  الجماعات  هذه  دعم  في  سنساهم  مبسطة،  وبإجراءات  عالية 
يضمن حسن تدبير واستثمار أوعيتها العقارية في إنجاز املرافق العامة 
والبنيات التحتية والرفع من مؤهالت جماعاتنا الترابية على اختالف 
مستوياتها، وتمكينها من تفعيل املقتضيات القانونية التي تنص عليها 
بشأن التنظيم الترابي الجديد ونقصد القوانين التنظيمية: 14.111، 
14.112، 14.113 وما تفرع منها من نصوص تنظيمية وتدبيرية. ننوه 
الجماعات  جميع  وإعفاء  مجانية  تعميم  في  الجديد  بالتوجه  كذلك 
الترابية من التكاليف الضريبية والرسوم املماثلة ألن القانون 57.19 
من  اإلعفاء  على  تنص  جديدة  مقتضيات  تضمن  املناقشة  موضوع 
أداء كل ضريبة أو رسم أو إقتطاع ضريبي آخر له طابع محلي يخص 
جميع تصرفاتها أو أعمالها أو العمليات املتعلقة بأمالكها العقارية أو 
الدخول املتصلة بها، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة ألمالك 
الدولة واألوقاف العامة، كما سيسري هذا اإلعفاء بالنسبة للضرائب 
والرسوم واإلقتطاعات الضريبية ذات الطابع الوطني بدءا من القانون 
املالي املقبل عالوة على اإلعفاءات املنصوص عليها في املادة 129 من 
 57.19 القانون  مشروع  ملقتضيات  ووفقا  للضرائب.  العامة  املدونة 
فإن الجماعات الترابية ستستفيد من نفس اإلعفاءات املذكورة أعاله 
عند مباشرة مسطرة اقتناء أمالك جديدة أو نقلها من جماعات ألخرى 
في إطار إعادة التقسيم الترابي بالضم واإلدماج أو اإلحداث. لهذا أذكر 
السيد الوزير، أنه 2500 متر مربع اللي تقرر أنها تفوت مجانا تنطلبو إيال 
كانت �ضي زيادة في هذا املبلغ ممكن اتخذ ل2500 يعني مجانا والباقي 

يمكن لها تأديه بثمن يكون مناسب.

وإننا فعال أمام نظام قانوني جديد وحديث وميسر لألمالك العقارية 
جميع اقتناء وتدبيرا واستثمارا، نظام سيشكل قطيعة نهائية مع النظام 
الحالي املتجاوز والذي يعود إلى عهد الحماية، هذا النظام الجديد نتوخى 
منه أن يؤهل جماعاتنا الترابية لتفعيل اختصاصاتها الذاتية واملشتركة 
لتحقيق  الضرورية  الوسائل  كل  من  وتمكينها  إليها  ستنقل  التي  أو 
التنمية الترابية وتجاوز اإلشكاالت العقارية املعيقة لهذه التنمية وتوفير 
من  ذاتية.  جماعية  ومداخيل  املحلية  العمومية  واملرافق  التجهيزات 
أجل هذه الغاية، صادق فريقنا على هذا املشروع قانون باإليجاب على 
مستوى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة 
ومثلما نصادق عليه في جلستنا هذه ألننا متأكدون أنه سيحدث نقلة 
نوعية في تدبير واستغالل األمالك العقارية للجماعات الترابية، وشكرا.

ايس  لايرئيس:

للوحدة  اإلستقاللي  للفريق  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
والتعادلية السيد النائب، السيدة الرئيسة عفوا.

اينائبةلايس  5لسذ  5لآلتلب5علي:

أشرفل علىل قايسالمل قايصال5ل ايرح م،ل ايرحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  لاي05يرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

يسعدني أن أساهم بإسم الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية 
العقارية  املتعلق بنظام األمالك   57.19 القانون  في مناقشة مشروع 
للجماعات الترابية، هذا املشروع الذي جاء من أجل وضع إطار قانوني 
جديد لتحديد القواعد العامة املطبقة على األمالك العقارية للجماعات 
الترابية العامة منها والخاصة، وضمان تدبيرها واستغاللها لتشكل بذلك 
ن هذه املؤسسات املنتخبة على املستوى الجهوي، 

ّ
دعامة أساسية تمك

واإلقليمي، واملحلي من تحقيق املشاريع التنموية املوكولة إليها سواء 
تعلق األمر باإلختصاصات الذاتية أو الصالحيات املنقولة. هذا املشروع 
الذي جاء لتنزيل مقتضيات تهم القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات 
الترابية املحلية منها واإلقليمية والجهوية، وإعطاء البعد الدستوري 
ملبدأ التدبير الحر والالمركزية والجهوية املتقدمة والديمقراطية املحلية، 
مدلولها الحقيقي من خالل إعادة النظر في القوانين املتعلقة بتنظيم 
األمالك العقارية للجماعات الترابية، بعدما أصبحت متجاوزة إذ ترجع 
إلى عهد الحماية. وبالتالي أصبحت تعرقل الدور األسا�ضي في التنمية 
املهام  الترابية، سواء من حيث ممارسة  للجماعات  بالنسبة  املحلية 
املنوطة بها أو من حيث تحقيق موارد مالية ذاتية خاصة بها تمكنها 
من إنجاز البرامج، واملخططات، واملشاريع، واملرافق العمومية املحلية 
الفريق  ما جعل  لها. وهذا  املؤطرة  التنظيمية  القوانين  إنسجاما مع 
اإلستقاللي يتعامل مع هذا املشروع بإيجابية باعتباره مدخال أساسيا 
بأبعادها  في شموليتها  الترابية  للجماعات  القانونية  املنظومة  إلصالح 
التشريعية والتأطيرية والتنموية، بما يقت�ضي ذلك من تمكين الجماعات 
الترابية خاصة الفقيرة منها من الدعم املالي والبشري الالزم ملواجهة 
متطلبات اإلختصاصات املنقولة املوكولة إليها، حتى تقوم بهذه املهام 

على الوجه املطلوب ملا فيه خدمة الساكنة.

ايس  لايرئيس،

وحتى تكون هذه األدوات القانونية رافعة أساسية للتنمية املحلية، 
فالبد من اتخاذ إجراءات مواكبة تضمن الحكامة الجيدة في تدبير الوعاء 
األمثل  اإلستثمار  في  والنجاعة  الترابية  بالجماعات  الخاص  العقاري 
لهذا الوعاء وحمايته وتحصينه من اإلستغالل العشوائي واملحسوبية 
والزبونية وسياسة اإلمتيازات في منح رخص اإلحتالل املؤقت للملك 
العام في غياب النزاهة والشفافية واملعايير املوضوعية وعدم احترام 
في استغالل أمالك  أبانت عن ذلك املمارسة  التحمالت، كما  كناش 
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اإلستثمارية  املشاريع  حساب  على  رقيب  وال  حسيب  دون  الدولة 
الصناعية منها والتجارية واملهنية والخدماتية، وهذا يعني أن الجماعات 
الترابية مطالبة بأن تحرص كل الحرص على اإلستثمار الجيد والنافع 
واملنتج لوعائها العقاري حتى يكون بالفعل في خدمة التنمية البشرية 
املستدامة بما يضمن املساواة وتكافؤ الفرص بين املواطنين في هذا 
املجال، وذلك في إطار من الشراكة والتعاون واإلنسجام والتكامل بين 
هذه الجماعات ما دامت هذه التنمية كال ال يتجزأ بأبعادها الجهوية 
واإلقليمية واملحلية بعيدا عن البيروقراطية القاتلة، واملساطر املعقدة، 
وجعل الترخيص تحت السلطة التقديرية لرؤساء الجماعات الترابية 
بدل الخضوع للمعايير املوضوعية ودفتر تحمالت لحماية املستثمر من 
أي ابتزاز أو تعسف أو إستغالل للسلطة حتى يشكل هذا الوعاء الضريبي 
نعمة، بدل أن يكون نقمة وأن يساهم في إنعاش الحياة اإلقتصادية 
املنتخبة  املؤسسات  دامت  ما  والركود  االنكماش  بدل  واإلجتماعية، 
تمثل الساكنة وتسعى إلى خدمتها في مختلف املجاالت التنموية، شكرا.

ايس  لايرئيس:

للسيدة  الكلمة  اآلن  بوعلي سعيدة.  آيت  الرئيسة  للسيدة  شكرا 
النائبة غيثة الحاتمي بإسم الفريق الحركي.

اينائبةلايس  5لغ ثةلالحاتمي:

بسملهللالايرحمنلايرح م.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  لاي05يرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

بموقفنا  لإلدالء  الحركي،  الفريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني 
األمالك  بنظام  يتعلق   57.19 رقم  قانون  مشروع  حول  ومالحظاتنا 
العقارية للجماعات الترابية موضوع دراستنا ومناقشتنا في هذه الجلسة. 
في البداية، نثمن هذه املبادرة التشريعية الهامة التي قاربت جانبا هاما 
يتعلق بالتدبير الجماعي في الشق اإلستثماري باألساس وهو التدبير الذي 
ينسجم مع الدور الدستوري للجماعات الذي يتجاوز التدبير اإلداري 
اليومي ليجعل منها هيئات مدبرة لألمالك العقارية في ما يخدم الشأن 

املحلي ويستجيب لحاجيات املواطن.

ومن هذا املنطلق، يأتي هذا املشروع لتحديث املنظومة القانونية 
ومتجاوزة  معقدة  أصبحت  التي  الجماعية  األمالك  لتدبير  املنظمة 
وموحد  جامع  مشروع  أنه  كما  الحماية.  عهد  إلى  وترجع  مجملها  في 
للعديد من املقتضيات ذات الصلة سواء تعلق األمر بأمالك الجهات 
أو العماالت واألقاليم أو الجماعات، وهي إصالحات من شأنها تفعيل 
البرامج التنموية الترابية، وتشجيع واستقطاب اإلستثمار وتنمية موارد 

الجماعات، ومحاربة السطو على املمتلكات العقارية للجماعات.

ايس  لايرئيس،

عالوة على ما تقدم، يتضمن هذا املشروع قواعد الحكامة الجيدة 
امللك  كراء  أو  لتفويت  عام  كمبدأ  املنافسة  إلى  اللجوء  كإلزامية 
الخاص والترخيص باإلحتالل املؤقت للملك العام مع تقنين وضبط 
ومراقبة  وتحيين  ملسلك  ضوابط  ووضع  بالترا�ضي  اإلتفاق  حاالت 
سجل املحتويات وعرضه على مداوالت املجلس، وجعله وثيقة إلزامية 
وأساسية لتدبير هذه األمالك وحمايتها، باإلضافة إلى التنصيص على 
لتسيير مرفق عام  أو  العموم  العقارية إلستعمال  األمالك  تخصيص 
وإقرار مسطرة  الخاصة،  األمالك  العامة عن  األمالك  لتمييز  كمعيار 
لتحديد امللك العام للجماعات الترابية األمر الذي يوفر ضمانات إضافية 
لحماية الحقوق املحتملة للغير ويشجع اإلستثمار في امللك العام، ويعزز 

حضور املؤسسات املنتخبة في تدبير الشأن العام املحلي والجهوي.

وفي هذا السياق، نؤكد السيد الرئيس على أهمية ومحورية دور 
املديرية العامة للجماعات املحلية في التنزيل السليم ملقتضيات هذا 
النص بعد اعتماده بتنسيق مع مختلف الشركاء واملتدخلين، وذلك 
من خالل إحصاء أمالك الجماعات الترابية وتحفيظها وضبط وحماية 
األمالك الجماعية وتنميتها فضال عن تعزيز الرصيد العقاري الجماعي، 
وتثمين وتحسين مردودية أمالك الجماعات الترابية. في هذا اإلطار، ندعو 
الحكومة إلى خلق بنك للمعطيات من خالل جرد املمتلكات العقارية 
الجماعية وتحيين الوضعية الحالية الستغالل األمالك الجماعية عن 
طريق الكراء واإلحتالل املؤقت وتقييم مردودية هذه األمالك واقتراح 
الحلول الناجعة إلنجاح العملية، فضال عن مراجعة األكرية واإلتاوات 
لتحسين  الجماعي  العام  للملك  املؤقت  اإلحتالل  عن  املستخلصة 
مردوديتها. كما نطالب في الفريق الحركي بضرورة تثمين هذه األمالك 
العقارية وتوسيع وعائها العقاري لفائدة الجماعات الترابية التي ال تتوفر 
على رصيد عقاري كافي ال سيما التابع مللكها الخاص، وال تملك القدرة 
املالية القتناء العقار بالرغم من كونه يشكل العنصر األساس إلنجاز 
املشاريع التنموية التي تهم مختلف املجاالت اإلقتصادية، واإلجتماعية، 

والثقافية والبيئية بما يخدم الساكنة ويلبي حاجياتها.

ايس  لايرئيس،

باإلضافة إلى دعوتنا إلى تطهير هذه األمالك من الحقوق والتحمالت 
إلى  أيضا  ندعو  فإننا  بها،  خاصة  عقارية  رسوم  وتأسيس  والنزاعات 
توحيد هذه القوانين مستقبال في مدونة قانونية متكاملة حيث أن هذه 
النصوص تتسم بالتعدد والتشتت إذ يتداخل فيها ظهير 19 أكتوبر 
1921 املتعلق باألمالك الخاصة بالبلديات مع قانون الجبايات املحلية 
في شقه املتعلق بالرسوم واألتاوي املستحقة عن شغل أو استغالل ملك 
عام جماعي مع القانون املتعلق بنزع امللكية واإلحتالل املؤقت، ومع 
قانون التعمير فيما يخص تحديد الطرق واملسالك والساحات العمومية 
العقاري  التحفيظ  قانون  خصوصا  األخرى  القوانين  من  وغيرها 
والقانون التنظيمي املتعلق بالجماعات. كما نؤكد في هذا اإلطار أيضا 
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على ضرورة تعزيز تكوين املنتخبين واإلداريين العاملين في قسم األمالك 
الجماعية قصد اكتساب التقنيات واملهارات الالزمة ملسايرة مستجدات 
هذا املشروع، إضافة إلى عصرنة طرق ووسائل تدبير األمالك العقارية 
للجماعات الترابية بما يضمن استغالال عقالنيا لهذه املمتلكات بشكل 

يجعلها تساهم بفعالية في املسيرة التنموية للجماعات الترابية.

في الختام نعلن في الفريق الحركي بأننا سنصوت باإليجاب على هذا 
املشروع، متطلعين إلى اعتماد مقاربة جديدة تروم التحسيس بأهمية 
هذه األمالك في حياة الجماعة وفي حياة املواطن، إلى جانب التركيز 
على ضرورة تسوية الوضعية القانونية لألمالك العقارية للجماعات 
الترابية، ال سيما أن أغلبها ال زال لم يدخل دائرة التحفيظ العقاري، 
لهذا  إعدادها  املحلية  الجماعات  ومديرية  الداخلية  لوزارة  شاكرين 
املشروع الذي سيكون له ما بعده بكل تأكيد، والسالم عليكم ورحمة 

هللا تعالى وبركاته.

ايس  لايرئيس:

املالحي  النائب محمد  للسيد  اآلن  الكلمة  النائبة،  للسيدة  شكرا 
بإسم الفريق اإلشتراكي.

اينائبلايس  لمحم لاملالحي:

شكرالايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  لاي05يرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لأعضاءلمجلسلاين5ابلاملحترمين،

يشرفني أن أتدخل بإسم الفريق اإلشتراكي في إطار مناقشة ودراسة 
مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام األمالك الجماعية العقارية 
الجماعية  األمالك  املحترم، تشكل  الوزير  السيد  الترابية.  للجماعات 
تمليكها  الترابية  للجماعات  يمكن  التي  األمالك  مختلف  تشمل  التي 
ملكية قانونية، تامة من أموال ومنقوالت وعقارات مصدرا أساسيا من 
مصادر تمويل ميزانيات الجماعات الترابية ملا قد توفره من مداخيل 
جراء قيام هذه األخيرة بتصرفات قانونية من شأنها املساهمة في الرفع 
من مواردها الذاتية، من بيع أو كراء وكذا تلك املداخيل املتأتية عن 
شغل أحد الخواص للملك العام الجماعي بغرض تجاري أو صناعي 
ومنهي. إال أن أهم مالحظة يمكن إثارتها حول اإلطار القانوني لألمالك 
الجماعية عموما كونها تتسم بالقدم والتعدد، إذ نجد أغلب النصوص 
تعود لفترة الحماية حيث ارتبطت بسياقات تاريخية ولم تعد تساير 
هذه  أن  كما  الالمركزية،  ورش  مستوى  على  الحاصلة  التطورات 
النصوص متفرقة وأخص بالذكر هنا ظهير 19 أكتوبر 1921 املتعلق 
التوالي  على  وتتميمه  تغييره  تم  كما  بالبلديات،  املختصة  باألمالك 
بظهير 29 غشت 1934 و12 ماي1937؛ ظهير 28 يونيو 1954 يتعلق 
باألمالك املتواجدة باملدار القروي؛ ثم ظهير 20 غشت 1976 املتعلق 
بتنظيم مساهمة السكان في االقتصاد الغابوي؛ قانون 30.89 بتنظيم 

الرسوم املستحقة لفائدة الجماعات سنة 1989، مما يستدعي في نظرنا 
وبإلحاح ضرورة مراجعة الترسانة القانونية املؤطرة لألمالك العقارية 
للجماعات الترابية وتجميعيها في قانون واحد. ويمكن قراءة تجليات ما 
ذكرناه في تقرير املجلس األعلى للحسابات سنة 2016 و2017، إذ لم 
يتجاوز نسبة مداخيل األمالك %6 من املتوسط السنوي ملجموع موارد 
الجماعات الترابية، وهي نسبة ضعيفة جدا ال تعكس حقيقة موارد 

األمالك العقارية للجماعات الترابية.

ايس  لاي05يرلاملحترم،

الالمركزية  ورش  مستوى  على  الحاصلة  التطورات  مع  تماشيا 
للجماعات  التنظيمية  والقوانين  دستور2011،  صدور  مع  وخاصة 
بالعماالت  املتعلقة  و112.14  بالجهات،  املتعلقة   111.14 الترابية 
القانون  أن مشروع  نعتبر  بالجماعات  املتعلقة  و113.14  واألقاليم، 
الذي بين أيدينا اليوم الذي أجاب عن بعض اإلكراهات الذي بسطناها 
مهمة  بصالحيات  تتمتع  اليوم  الوحدات  هذه  أصبحت  حيث  أعاله 
فيما يرتبط بتولي مجالسها التداول في مسألة تدبير أمالكها كما خول 
ما  كل  في  فعلية  اختصاصات  الترابية  الجماعات  مجالس  رؤساء 
يتعلق بالعمليات التي من شأنها املساهمة في تحسين املردودية املالية 
للجماعات من قبل تفويت أو كراء أو مبادلة وكذلك منح إمكانيات شغل 
امللك العام الجماعي بشكل مؤقت. وباإلضافة إلى ما ذكرناه، فإن هذا 
املشروع جاء بأهداف أساسية تروم توحيد وتبسيط وتوضيح مختلف 
للجماعات  العقارية  باألمالك  املتعلقة  واإلجرائية  اإلدارية  املساطر 
الترابية العامة منها والخاصة، كما يهدف إلى إعفاء الجماعات الترابية 
من آداء الرسوم والضرائب واملستحقات الخاصة بعملياتها العقارية 

املختلفة.

ايس  لايرئيس،

ايس  لاي05ير،

ايس  اتلقايساد5لأعضاءلمجلسلاين5ابلاملحترمين،

القانون  ودراسة  مناقشة  أثناء  مداخلتنا  في  جاء  ما  على  عطفا 
57.19 يتعلق بنظام األمالك الجماعية العقارية للجماعات الترابية، 
وما ميز ذلك من توافقات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى 
وسياسة املدينة، فإننا في الفريق اإلشتراكي سنصوت باإليجاب على هذا 

القانون، وشكرا.

ايس  لايرئيس:

جمال  النائب  للسيد  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  جزيال  شكرا 
بنشقرون كريمي بإسم املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

اينائبلايس  لجماللبنشورقنلكريمي:

ايس  لايرئيسلاملحترم،
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ايس  لاي05يرلاملحترم،

ايزم التلقايزمالءلايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

يشرفني بإسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية، أن نتناول 
باملناقشة مشروع قانون مهم رقم 57.19، هذا القانون الذي يتعلق 
بنظام األمالك العقارية للجماعات الترابية. وهذا املشروع الذي يأتي في 
سياق تحديث تدبير منظومة األمالك العقارية الخاصة والعامة املتعلقة 
بالجماعات الترابية والتي ال زالت تخضع لقوانين تعود لألسف لفترة 
الحماية، هذا الهدف والهدف العام من هذا املشروع كذلك هو املالءمة 
مع املقتضيات الدستورية لسنة 2011 والقوانين التنظيمية املتعلقة 
بالجماعات الترابية، فاألمالك العقارية الجماعية هي ثروة كبيرة وجد 
هامة وتشكل مصدرا مهما لخلق موارد ذاتية ودائمة للجماعات الترابية 
وعنصرا محوريا في تفعيل البرامج التنموية الترابية وآلية مهمة لتشجيع 

واستقطاب اإلستثمارات.

املالي  اإلستقالل  أهمية  استحضار  من  البد  السياق،  هذا  وفي 
للجماعات الترابية وضرورة تحفيز مواردها الذاتية وعالقتها بالسلطة 
الجبائية التي تمتلكها املجالس املنتخبة، وهذه العالقة وحدودها هي التي 
تجعلنا نقف اليوم على مدى وجود هامش من الحرية لهذه الوحدات 
لنا الحكم على مدى توفرها على استقالل مالي  الترابية حتى يتسنى 
من عدمه. فرغم اإليجابيات التي حملها هذا الورش، فإن اإلستقالل 
املالي للجماعات الترابية في ظل ورش الجهوية املتقدمة يتطلب دراسة 
إشكالية ضعف مردودية املوارد الذاتية للجماعات الترابية، ولكن في 
الجماعات  لفائدة  يعني غياب سلطة جبائية حقيقية  املقابل هناك 
الترابية، وهو األمر الذي يؤثر على مفهوم االستقالل املالي، لذلك فإن 
املؤشرات الدالة على أن مبدأ االستقالل املالي ال تزال إلى حد ما بعيدة 

املنال.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

ايس  لاي05يرلاملحترم،

ايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

إن هذا املشروع، هذا املشروع هو مشروع قانون مهم جدا والذي 
نحن بصدد املصادقة عليه سيساهم في تمكين الجماعات الترابية من 
ممارسة اختصاصاتها وتوسيع مجال تدخالتها في عدة مجاالت حيوية 
وأساسية، كما سيمكنها من التدخل على مستوى عدة مرافق عمومية 
تستهدف املواطنات واملواطنين بشكل مباشر في معيشهم اليومي، كما 
ستؤدي كذلك مقتضيات هذا النص إلى جودة وحكامة أساليب تدبير 
أمالك الجماعات الترابية واملحافظة عليها وتنمية منتوجها في إطار مبدأ 
ربط املسؤولية باملحاسبة، وكذلك خضوع هذه املمتلكات إلى مساطر 
الجماعي  العام  بامللك  خاصة  مقتضيات  قبيل  من  وجديدة  موحدة 
وتقنين سجل املحتويات وتنظيم الهبات والوصايا وكذلك مقتضيات 
والعماالت  الجهات  وعفوا  والجماعات  الجهات  أمالك  بتدبير  تتعلق 

واألقاليم عالوة على تبسيط مساطر تدبير هذه األمالك الجماعية.

السيد الوزير املحترم، إن هذا التأطير القانوني الجديد بتدبير أمالك 
الجماعات الترابية سيساهم من دون شك في تنزيل مضامين النموذج 
في  بالدرجة األولى على اإلنسان وجعله  التنموي الجديد الذي يقوم 
صلب اهتمامات كل السياسات العمومية، كما يقوم كذلك على تحقيق 
العدالة االجتماعية والحد من الفوارق املجالية وهي الفوارق التي يمكن 
للجماعات الترابية أن تلعب دورا أساسيا في الحد منها بالنظر لإلمكانيات 
التي يمكن توفيرها. كما نعتبر في املجموعة النيابية التقدم واالشتراكية، 
بأن هذا املشروع الذي نثمنه أنه جاء استجابة وتفعيال ملضامين دستور 
2011 الذي أعطى نفسا جديدا للمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال 
الالمركزية الترابية مع األخذ بعين االعتبار التراكمات اإليجابية التي تم 
تحقيقها على هذا املستوى قبل ذلك، والواقع اليوم يدل على أن هناك 
بالفعل تحقيق قفزة نوعية في مجال التدبير الجماعي ومحاولة يعني 
أكيدة إلرساء مبادئ الحكامة الجيدة املحلية كأحد املداخل الرئيسية 
إلرساء قواعد تدبير الحر والشفاف والنزيه، كما أن القوانين التنظيمية 
للجماعات الترابية أرست منظومة قانونية ومؤسساتية للتدبير الجماعي 
باملغرب وفق مبادئ وقواعد قانونية تستهدف أساسا االرتقاء بجودة 

املندمجة  التنمية  ملتطلبات  لتستجيب  الترابية  الوحدات  هذه  تدبير 

والشاملة وملا يطلبه املواطنون واملواطنات. كما يجب أن يكون هناك 

ترسيخ ومأسسة للتراكم اإليجابي الحاصل في التدبير الترابي للجماعات 

من  تقوي  جديدة  إضافية  لبنات  لوضع  وكذلك  جهة،  من  الترابية 

دعائم  وإرساء  املحلية  تدبير شؤونها  في  املنتخبة  املجالس  صالحيات 

صلبة للديمقراطية املحلية والديمقراطية التشاركية من جهة أخرى. 

فالتنمية في مفهومها الشامل تنبني أساسا على االستغالل األمثل لكل 

هذه اإلمكانيات واملؤهالت التي تتوفر عليها املجاالت الترابية ومن شأن 

تنزيل هذه النصوص وهذه املقتضيات أن يتم خلق قيمة إضافية وأن 

إلنتاج  حقيقا  وفضاء  حقيقيا  مرتكزا  الترابية  الجماعات  من  يجعل 

معالم  لتحديد  أساسية  ركيزة  وجعلها  الثروة  وإنتاج  الشغل  فرص 

السياسات العمومية للحكومة على أرض الواقع ونحن نخطو بخطوات 

ثابتة نحو تفعيل الجهوية املتقدمة التي تتجه صوب اقتصاد متكامل 

وانسجام مجتمعي لكل الشركاء في إطار اإلندماج القوي لحضور حقيقي 

لهذه الجماعات الترابية التي تلعب أدوارا استراتيجية في سياسة القرب 

وفي معالجة أعطاب املجتمع باختالفها.

وهنا يمكن أن نؤكد على أن هذه اإلصالحات القانونية التي جاءت 
وتراكمت تشكل ترسانة قانونية قوية واسعة قادرة على أن تتفاعل 
إيجابيا مع ما يطمح إليه كل املواطنون واملواطنات باختالف فئاتهم، 
لكن وإن كانت إصالحات قانونية مجتمعية جريئة، فإنها تحتاج السيد 
التفاعل  أجل  من  العمل  على  جدا  وقادرة  قادرة  نخب  إلى  الوزير، 
الوطن  ومصلحة  عامة،  املواطنين  ملصالح  خدمة  والبناء  اإليجابي 

العليا، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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ايس  لايرئيس:

على  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر  النائب.  للسيد  جزيال  شكرا 
مشروع القانون رقم 57.19.

وأعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: النتيجة

املوافقون: اإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام 
األمالك العقارية للجماعات املحلية.

املدنية،  بالحالة  يتعلق   36.21 رقم  الرابع  املشروع  إلى  اآلن  نمر 
الكلمة للسيد الوزير.

ايس  لن5رلاي لنلب5ط ب،لاي05يرلاملنت بلي ىلق0يرلاي اخل ة:

خيرل علىل قايسالمل قايصال5ل ايرح م،ل ايرحمنل هللال بسمل
املرسلين.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

حضراتلايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

ايس  لاي05ير،

يطيب لي اليوم أن أعرض عليكم مشروع القانون املتعلق بالحالة 
املدنية، والذي يندرج في إطار التوجيهات اإلستراتيجية لصاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، والرامية إلى تحديث مؤسسة 
والتي  للهوية،  املؤطرة  القانونية  املنظومة  باعتبارها  املدنية  الحالة 
تؤسس عليها كافة الحقوق املدنية واإلجتماعية والسياسية للمواطن 
من جهة، والقاعدة األساسية واملرجعية الرئيسية التي يتم اعتمادها 

خاصة  االجتماعية،  والبرامج  اإلقتصادية  املخططات  كافة  إلعداد 
والدراسات  التصورات  مختلف  وكذا  باالستهداف  املتعلق  شقها  في 

التوقعية املستقبلية لبالدنا من جهة ثانية.

ايس  لايرئيسلاملحترم،

حضراتلايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

إن التدبير العصري والحداثي ملؤسسة الحالة املدنية وتطوير هذا 
املرفق الهام بات أمرا حتميا بحكم التحوالت املتسارعة التي يشهدها 
الواقع على املستوى الرقمي، وكذا بحكم إكراهات الجودة والفعالية 
في  الجيدة  والحكامة  القرب  سياسة  تمليها  أضحت  التي  والسرعة 
تدبير الشأنين املحلي والوطني. وتجدر اإلشارة، إلى أن مؤسسة الحالة 
الضبط  من  املزيد  تحقيق  بهدف  متتالية  تطويرات  شهدت  املدنية 
والتنظيم والتعميم، والتي همت باألساس تقديم خدمات في مستوى 
تطلعات املواطنين سواء من حيث الجودة أو الفعالية مع الدقة في 
األداء والسرعة في اإلنجاز. وسيرا على هذا النهج، تم اعتماد البرنامج 
الوطني لتحديث الحالة املدنية والذي يندرج في إطار رؤية تهدف إلى 
إنشاء قاعدة إلكترونية شاملة ملعطيات الحالة املدنية، ذات موثوقية 
عالية كما تتوخى تحسين وتحديث طرق اشتغال مكاتب الحالة املدنية 
عبر اعتماد النظم املعلوماتية وتقديم جيل جديد من الخدمات لفائدة 
املرتفقين. وبهدف استكمال أشغال هذا الورش الرامي إلى تأهيل هذا 
املرفق الحيوي حتى يلعب دورا كامال كقاعدة دقيقة للمعطيات وأداة 
فّعالة في التخطيط، نعرض على أنظاركم لبنة جديدة في هذا البناء 
اإلصالحي واملتمثلة في تحديث املقتضيات التشريعية لهذا املرفق الذي 
ظل لسنوات عديدة حبيس األساليب التقليدية املتسمة بالتعقيد في 
املساطر والبطء في اإلنجاز واإلرتقاء بها قصد مسايرة مستجدات العصر 

ومتطلباته.

حضراتلايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترم5ن،

يندرج  أنظاركم  أمام  اليوم  نبسطه  الذي  القانون  مشروع  إن 
باألساس في إطار التوجيهات امللكية السامية الرامية إلى تحديث اإلدارة 
املغربية، وفي إنسجام وتناغم مع روح القانون 55.19 املتعلق بتبسيط 
املساطر واإلجراءات اإلدارية. وفي هذا السياق، عملت وزارة الداخلية 
في إطار تطوير منظومة الحالة املدنية على وضع برنامج وطني للتحديث 
في  إجمالها  يمكن  وعملية  إستراتيجية  أهداف  عدة  تحقيق  يتوخى 
إنشاء قاعدة مركزية شاملة للمعطيات املتعلقة بالحالة املدنية تتسم 
بالصدقية واملوثوقية مع تأمينها وحفظها وفق املعايير املعمول بها في 
ميدان الرقمنة، وإحداث سجل وطني للحالة املدنية العتماده كأداة 
أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية خاصة في شقها 
اإلجتماعي، هذا ناهيك عن تبسيط وتقريب املساطر اإلدارية املرتبطة 

بهذا امليدان وتجويد خدماته.

ووفقا لهذا التوجه، فقد أسس هذا املشروع اإلطار القانوني لنظام 
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الرقم الوطني للحالة املدنية وذلك من خالل عمليات التسجيل والترسيم 
والتحيين والحفظ والتبادل اإللكتروني ألحداث الحالة املدنية ضمانا 
لجودة وصدقية معطياتها وذلك في إنسجام كامل مع أحكام النصوص 
التشريعية املتعلقة باألمن السيبيرالي وبخدمات الثقة بشأن املعامالت 
اإللكترونية، وفي احترام تام للمعطيات الشخصية لألفراد املسجلين 
في السجل الوطني للحالة املدنية وفق ما نصت عليه أحكام النصوص 
التشريعية املتعلقة بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات 

ذات الطابع الشخ�ضي.

حضراتلايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

إن أهم قيمة مضافة جاء بها مشروع هذا القانون تتمثل باألساس 
في إرساء اإلطار القانوني يق�ضي بإحداث نظام رقمي وطني للحالة املدنية 

يقوم على أساس:

- أوال: منظومة رقمية وطنية لتسجيل وقائع الحالة املدنية تعتمد 
آليات جديدة لتسجيل الوقائع املدنية األساسية لألفراد وتبادلها مع 
املصالح املختصة من والدة، ووفاة، وزواج وانحالل ميثاق الزوجية 

وترسيمها وتحيينها وحفظها؛

الولوج لخدمات  املرتفقين من  املدنية تمكن  للحالة  بوابة  -ثانيا: 
الحالة املدنية قصد إيداع التصريح األولي la.pré-déclaration بمختلف 
األحداث املرتبطة بالحالة املدنية أو من أجل طلب أو استخراج بعض 

الوثائق؛

 système املدنية  الحالة  لتدبير  متطور  معلوماتي  نظام  -ثالثا: 
ن ضباط الحالة املدنية من الضبط 

ّ
de gestion de l›état civil يمك

املدنية  بالحالة  املتعلقة  واملساطر  العمليات  جميع  في  األوتوماتيكي 
وكذا إسداء جيل جديد من الخدمات لفائدة املرتفقين والشركاء وباقي 

اإلدارات العمومية؛

 identifiant. digital. civil. et إجتماعي  مدني  رقمي  -رابعا: معرف 
social، وهو رقم يسند لكل مولود جديد مغربي كان أو أجنبيا مقيما 
باملغرب يتم التصريح به لدى ضابط الحالة املدنية، وهو رقم يتم إصداره 
آليا عبر املنطومة الرقمية الوطنية للحالة املدنية بصفة أوتوماتيكية 
وآنية بمجرد املصادقة على رسم الوالدة، وهو نفسه املنصوص عليه 
في التشريع املتعلق بمنظومة استهداف املستفيدين من برامج برنامج 

الدعم اإلجتماعي؛

-خامسا: التوقيع اإللكتروني لرسوم الحالة املدنية حيث يخضع 
بخدمات  املتعلقة  التشريعية  للمقتضيات  اإللكتروني  التوقيع  هذا 

الثقة بشأن املعامالت اإللكترونية؛

خالل  من  املدنية  الحالة  ملعطيات  اإللكتروني  التبادل  -سادسا: 
تزويد املصالح املختصة بمعطيات آنية ودقيقة انطالقا من املنصة 

املركزية للحالة املدنية بناء على طلباتها؛

-سابعا: السجل الوطني للحالة املدنية »RNEC« ويتعلق األمر بسجل 
املدنية،  الحالة  مكاتب  بكل  خاصة  معلومات  شبكة  تربطه  مركزي 
وتحفظ به كل رسوم الحالة املدنية املصرح بها لديها إذ سيصبح املصدر 
النظام  الرسمي والوحيد لكل الرسوم سواء منها تلك املمسوكة عبر 
املعلوماتي بعد دخول مشروع هذا القانون حيز التنفيذ أو تلك املمسوكة 
بمختلف  الورقية  بالسجالت  املحررة  الرسوم  رقمنة  عملية  إطار  في 
الجماعات الترابية للمملكة وبالقنصليات واملراكز الدبلوماسية املغربية 
املعتمدة بالخارج. وقد أسند املشرع بمقت�ضى مشروع هذا القانون مهام 
تدبير هذا السجل الوطني وتطوير العمليات الرقمية املتعلقة به للسلطة 

املركزية سيتم تحديدها بنص تنظيمي.

حضراتلايس  اتلقايساد5لاين5ابلاملحترمين،

إن حرصنا على إنجاز هذا الورش القانوني الذي جاء به مشروع هذا 
القانون ال يوازيه إال عزمنا األكيد على تأهيل هذا املرفق الحيوي اعتبارا 
ألهميته القائمة وانعكاساته اإليجابية على مصالح وانتظارات املواطن 
من جهة، ومساهمته الفعالة في التأسيس ملنظومة إدارية جد متقدمة 
ستشكل بحق حجر الزاوية في بناء مغرب الغد القائم على قيم اإلنفتاح 
ومسايرة التحوالت الرقمية وترسيخ قواعد وقيم العدالة اإلجتماعية، 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

ايس  لايرئيس:

شكرا جزيال للسيد الوزير وكذلك البد أن أتقدم بالشكر للسيدة 
مقررة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة 

السيدة النائبة غيثة آيت بلمدني.

 36.21 رقم  القانون  مشروع  على  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر 
وأعرض املادة 1 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد.
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أعرض املادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 9 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 10 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 11 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 12 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 13 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 14 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 15 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 20 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 21 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: العدد

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 22 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 26 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 27 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 28 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 29 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 30 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 31 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 32 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 33 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 34 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد
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أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 37 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 38 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 39 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 40 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 41 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 42 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 43 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 44 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 45 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 46 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 47 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: نفس النتيجة

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 48 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 49 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 50 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 51 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 52 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 53 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 54 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 55 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 56 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 57 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 58 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 59 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة 
املدنية.
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محضرلالجلسةلايذاشر5لبذ لايثالثمائة

ايتاريخ: الثالثاء 18 ذي القعدة 1442ه )29 يونيو 2021م(.

ايرئاسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

ايت5ق ت: دقيقتان ابتداء من الساعة الخامسة مساء والدقيقة 
التاسعة واألربعين.

ج قللاألعمال: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على 
مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادة 15 من القانون رقم 70.03 

بمثابة مدونة األسرة.

ايس  لالحبيبلاملايكيلرئيسلمجلسلاين5اب،لرئيسلالجلسة:

أشرفل علىل قايسالمل ايصال5ل ايرح مل ايرحمنل هللال بسمل
املرسلينلقعلىلآيهلقصحبهلأجمذين.

ايساد5لاي05راء،

ايس  اتلقايساد5لاين5اب،

نمر اآلن السيدات والسادة النواب إلى الجلسة الثانية لتقديم مقترح 

قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة 

مدونة األسرة، الكلمة.. السيد الوزير من أصحاب مقترح القانون، أنا 

معاك أ�ضي نور الدين، السيد الرئيس ال�ضي مصطفى ما كاين حد؟ 

طيب البد من تقديم الشكر للسيد النائب السيد املقرر محمد الطويل.

أعرض املادة 15 للتصويت واملكونة ملقترح القانون كما صادقت 

عليها اللجنة:

امل5افو5ن:لاإلجماع

املذارض5ن:لاللأح 

املمتنذ5ن:لاللأح 

صادق مجلس النواب نعم، تفضل تفضل السيد الرئيس، شكرا 

شكرا على تفهمك السيد الرئيس.

صادق مجلس النواب على مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادة 

15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة األسرة.

شكرا للسيد الوزير على حضوره، شكرا للسيدات والسادة النواب، 

شكرا للجميع ورفذتلالجلسة.
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	محضر الجلسة الثامنة بعد الثلاثمائة
	- الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج؛
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالقطاعات الحكومية التالية:
	- االتجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛

	محضر الجلسة التاسعة بعد الثلاثمائة
	•	مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
	•	مشروع قانون رقم 93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.
	•	مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
	جدول الأعمال: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة:
	•	مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية.

	محضر الجلسة العاشرة بعد الثلاثمائة
	جدول الأعمال: جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.


