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محضر  لجلسة  لث منة و لثالثين

 لت ريخ: االثنين 8 شوال 1443ه )9 ماي 2022(.

 لرئ سة: السيدة زينة ادحلي النائبة الثامنة لرئيس مجلس النواب.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة  وثالثون  وسبعة  ساعتان   لتشقيت: 
الثالثة زواال والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  جدو1  ألعم 1: 
التالية:

الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  -الوزارة 
وإصالح اإلدارة؛

-التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة؛

-التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار؛

-األوقاف والشؤون اإلسالمية.

 لسيدة زينة  دحلي رئيسة  لجلسة:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرحيم،  بسم 
 ملرسلين.

افتتحت الجلسة.

 لسيدة  لشزيرة  ملحترمة،

 لسيد  لشزير  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلس النواب تخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفوية ملراقبة العمل 
تتعلق  شفهيا  سؤاال   28 اليوم  األعمال  جدول  ويتضمن  الحكومي، 

بالقطاعات الحكومية التالية:

أوال: القطاع املكلف باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة؛

ثانيا: التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة؛

ثالثا: التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، ثم األوقاف والشؤون 
اإلسالمية.

نستمع  النواب  ملجلس  الداخلي  النظام  من   149 للمادة  ووفقا 
إلى املراسالت الواردة على الرئاسة فلتتفضل السيدة أمينة املجلس 

لتالوتها مشكورة.

 لسيدة إله م  لس قي أمينة  ملجلس:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

توصل مكتب املجلس من السيد النائب رشيد حموني رئيس فريق 
التقدم واالشتراكية بمقترح قانون بتغيير املادة 28 من الظهير الشريف 
ملنح  الجماعي  النظام  بإحداث  يتعلق   1.77.216 رقم  قانون  بمثابة 

رواتب التقاعد؛

كما توصل مكتب املجلس من السيدة النائبة زينة ادحلي والسيد 
النائب محمد غياث وباقي نواب فريق التجمع الوطني لألحرار بمقترح 
قانون يق�سي بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 املوافق ل 12 غشت 
1913 بمثابة قانون االلتزامات والعقود، كما تم تغييره وتتميمه بمقترح 
قانون يق�سي بتتميم القانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية 

االجتماعية.

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب امبارك حمية وباقي 
نواب فريق التجمع الوطني لألحرار بمقترح قانون يتعلق بتتميم املادة 4 

من مدونة الحقوق العينية.

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب إدريس الشرايبي وباقي 
نواب فريق التجمع الوطني لألحرار بمقترح قانون يتعلق بنسخ املادة 20 

من القانون رقم 70.06 بمثابة مدونة األسرة.

أما فيما يتعلق بعدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية 
2022 فقد  9 ماي  إلى  أبريل   25 النواب من  بها مجلس  التي توصل 
سؤاال   270 شفويا،  سؤاال   241 ب:  النواب  مجلس  رئاسة  توصلت 
كتابيا، 238 جوابا عن أسئلة كتابية وتم سحب سؤالين كتابيين، شكرا 

السيدة الرئيسة.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن في طرح األسئلة الشفوية 

الرقمي  باالنتقال  املكلف  بالقطاع  ونستهلها  أعمالنا  بجدول  املدرجة 

وإصالح اإلدارة بسؤال عن تسريع وتيرة رقمنة املرافق اإلدارية للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

 لن ئب  لسيد عبد  لق در  لبشصير3:

 لسيد  لرئيس،

 لس دة  لشزر ء،

أخش تي إخش ني  لنش ب  ملحترمشن،

اإللكترونية من  الحكومة  استراتيجية  املغرب  اتخذ  قبل سنوات 

أجل تقديم خدمات متطورة ووسيلة فعالة ملحاربة الرشوة وتقليص 

السلطة التقديرية لإلدارة، لذا ما هي اإلجراءات املتخذة لتسريع وتيرة 
رقمنة املرافق اإلدارية وتطوير الخدمات اإللكترونية وتعميمها؟ شكرا.
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 لسيدة رئيسة  لجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

رئيس  لحكشمة  لدى  مزور  لشزيرة  ملنتدبة  غيثة   لسيدة 
 ملكلفة ب النتق 1  لرقمي وإصالح  إلد رة:

 لسيدة  لرئيسة  ملحترمة،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب،

أوال تنبغي نوجهة بالشكر للسيد النائب املحترم على هذا السؤال 
املهم، الوزارة ديالنا تتوضع رقمنة اإلدارة في صلب األولويات ديالها، 
ما�سي من أجل الرقمنة فقط، mais باش تكون إدارة فعالة شفافة 
قريبة وسريعة لخدمة املواطن كما تينادي بهاد �سي النموذج التنموي 
الجديد. في إطار تنزيل القانون 55.19 الوزارة ديالنا قامت بجرد 3832 
مسطرة تتخص اإلدارات العمومية، صبنا ب 800 ما عندهاش سند 
قانوني وتم الحذف ديالها، و2700 مسطرة اليوم هي منشورة في موقع 
idarati.ma وهادي واحد الخطوة كبيرة في إطار الشفافية ديال املساطر 

القانونية ديال املغرب.

املواكبة  بواحد  تتقوم  ديالنا  الوزارة  لقدام  تنزيدوا  اليوم  احنا 
العدالة،  ورش  بحال  الكبرى  واألوراش  اإلدارات  من  لعدد  ميدانية 
بمواكبة  معهم  تنقوموا  للسجون،  العامة  املندوبية   ،cnss الصحة، 
ديال الرقمنة بجميع مراحل الرقمنة، الوكالة للتنمية الرقمية اللي تحت 
اإلشراف ديالنا أيضا تتطور واحد العدد من التطبيقات املعلوماتية 
اللي اليوم تيستافدوا منها أكثر من 2000 إدارة، قمنا أيضا بعملية ديال 
التكوين، كاين واحد البرنامج باش الهدف ديالو يكونوا أكثر من 10 آالف 

موظف وموظفة على الصعيد الوطني..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة، تعقيب السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد  لق در  لبشصير3:

السيدة الوزيرة، هل هناك تقييم حقيقي وميداني للخطة الوطنية 
لإلصالح اإلداري والتحويل الرقمي؟ أين وصلت أو مآل االستراتيجية 
الوطنية ملحاربة الفساد؟ لذا نحن كفريق اشتراكي نقترح على وزارتكم 
تحسين اشتغال املنصة الحكومية للتكامل وإتاحة الولوج املشترك، 
باإلدارات  البشرية  املوارد  لتدبير  املشترك  املعلوماتي  النظام  تطوير 
العمومية، تبادل أفضل املعلومات بين مختلف املرافق اإلدارية واتخاذ 

الفاعل اإلداري للقرار املناسب، وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ سؤال عن إصالح منظومة األجور 

في الوظيفة العمومية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 
التقدم واالشتراكية، فليتفضل أحد واضعي السؤال.

 لن ئبة  لسيدة لبنى  لصغير3:

 لسيدة  لرئيسة،

السيدة الوزيرة، ما هي خطتكم إلصالح منظومة األجور في الوظيفة 
العمومية؟

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

رئيس  لحكشمة  لدى  مزور  لشزيرة  ملنتدبة  غيثة   لسيدة 
 ملكلفة ب النتق 1  لرقمي وإصالح  إلد رة:

 لسيدة  لرئيسة،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب،

تنبغي نشكر السيدة النائبة على هذا السؤال املهم، تنبغي نذكر باللي 
في القطاع العام الحد األدنى لألجور انتقل من 1586 درهم في سنة 2007 
إلى 3300 درهم في 2021، يعني في 15 سنة اللي فاتت األجر األدنى كثر 
من الضعف، بالنسبة آه وفي االتفاق األخير التزمنا باش نزيدوا نطلعوا 
هاد الحد األدنى ل 3500 درهم، بالنسبة لألجر املتوسط الصافي لألجور 
انتقل من 5333 درهم في 2007 إلى 8237 درهم في 2021، يعني تطور 
ب %54 وبهاد املناسبة تنبغي نذكر بعدد من مخرجات الحوار االجتماعي 
اللي التزمنا باش نحذفوا السلم 7 بالنسبة للهيئتين املساعدين اإلداريين 
واملساعدين التقنيين، وهاد ال�سي اللي غيعاون في املدخول ديالهم، كما 
التزمنا باش نرفعو نسبة الحصيص من %33 إلى %36 معناتها عدد 
املوظفين اللي غيقدرو يستافدو من الترقية غيتزاد وغيتحسن األجر 

ديالهم، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة لبنى  لصغير3:

شكرا السيدة الوزيرة على املعطيات اللي تفضلتي بها ولكن اسمحي 
ليا هاد الكالم اللي اسمعناه احنا كنعتبروه كالم قديم كيتردد كل مرة 
كيتطرح فيها موضوع إصالح نظام الوظيفة العمومية، ألن املطلوب 
اآلن هو تنزيل الوعود املعسولة اللي رفعتها الحكومة، وبالتالي السؤال 
املطروح هو ملاذا تم تنزيل النص التنظيمي لإلضراب اللي كنتمنوه في 
حين تم استثناء وتنا�سي اإلصالح الجذري للنظام األسا�سي للوظيفة 
نظام جديد  واحد  اليوم  بالدنا محتاجة  الوزيرة  السيدة  العمومية؛ 
عادل ومنصف يرفع البؤس عن نظام األجور في الوظيفة العمومية 
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واللي ما كتعرفش املساواة ما بين األجور ديال املوظفات واملوظفين، 
وكذلك تفاوت في األجور في نظام األجور أفقيا وعموديا وكذلك بالنسبة 
للمناطق النائية هذا إلى جانب املشاكل اللي تيعرفها نظام الترقية هاد 
الترقية هذه اللي كتبقى زهيدة جدا بالنسبة للساللم الدنيا، بحيث أنها 
ما كتجاوزش 100 درهم في ثالث سنوات، زائد التأخر ديال الصرف 
ديالها، زائد التوقف بالنسبة للموظفات واملوظفين اللي تيبلغو واحد 
الدرجة معينة في السلم اإلداري، عدم اعتماد الشواهد العلمية في 
الترقية؛ السيدة الوزيرة، الوظيفة العمومية تحتاج إلى إصالح عميق 
وبالتالي  املردودية،  اإلستحقاق،  الجدارة،  على  يرتكز  التركيز،  يعتمد 

كيتجاوز فلسفة ظهير 58 اللي كتبنى على أمور متجاوزة واللي..، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيدة النائبة، هل هناك تعقيبات إضافية؟ سؤال 
عن تعميم وسائل التواصل الحديثة، آه تفضل ما كاين تعقيب، أه 

تعقيب في ما تبقى من الوقت، تفضلي السيدة الوزيرة.

رئيس  لحكشمة  لدى  مزور  لشزيرة  ملنتدبة  غيثة   لسيدة 
 ملكلفة ب النتق 1  لرقمي وإصالح  إلد رة:

احنا عملنا على عدد من اإلصالحات بحال رفع الحد األدنى من 
األجور باش ينقص من التفاوت، رفعنا نسبة الحصيص باش تقدر 
توقع الترقية، حذف السلم 7، كاين أيضا عدد من اإلصالحات اللي احنا 

خدامين عليها، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

والسادة  للسيدات  الحديثة  التواصل  وسائل  تعميم  عن  سؤال 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لن ئب  لسيد حسن  ليمني:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

 لسيدة  لشزيرة،

 لسيدين  لشزيرين،

أخش تي إخش ني  لنش ب،

إن وسائل التواصل االجتماعي التواصل الحديث لها أهمية بالغة في 
الحياة اليومية للمواطنين كما تأكد ذلك بجالء خالل جائحة كورونا، 
حيث تم اعتماد نمط الدراسة عن بعد، غير أن العديد من مناطق 
اململكة ظلت محرومة من هذه الخدمة وذلك بسبب انعدام التغطية 
السيدة  نسائلكم  لذا  اإلنترنت.  بشبكة  أو  املحمول  بالهاتف  سواء 
الوزيرة، متى سيتم تعميم هذه التغطية لتشمل مختلف مناطق اململكة 

بما فيها عمالة مكناس؟ وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

رئيس  لحكشمة  لدى  مزور  لشزيرة  ملنتدبة  غيثة   لسيدة 
 ملكلفة ب النتق 1  لرقمي وإصالح  إلد رة:

 لسيدة  لرئيسة  ملحترمة،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب،

نبغي نشكر السيد النائب املحترم على هذا السؤال املهم، بغيت 
نأكد على أنه في جماعة مجاط إقليم مكناس كاين 24 منطقة تابعة 
للنفوذ ديال هاد الجماعة من ضمنها منطقة البليدية اللي تتستافد 
 4G 3 أوG/2G من التغطية بالنسبة لشبكة الهاتف النقال من أجيال
وكنقصد أنه في كل منطقة كاين تغطية على األقل واحد متعهد وطني 
opérateur واحد على األقل يمكن ما يكونوش ب 3 ولكن كاين واحد 
على األقل، هاد ال�سي على حسب واحد الدراسة ميدانية اللي قامت 
بها الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت، ايال كاين �سي نقطة بالضبط أو 
بقعة بالضبط فهاد املنطقة ملا فيهاش التغطية تنطلبو منكم توافيونا 
بها باش ندرسو هاد املوضوع. على الصعيد الوطني تنذكر باللي كاين 
املخطط الوطني لتنمية الطبيب العالي والعالي جدا، الهدف منه هو 
تغطية 10740 منطقة قروية وجبلية بتقنيات الجيل الرابع، في حدود 
يناير اللي فات كان تمت تغطية 7450 منطقة والهدف هو أنه في السنتين 
املقبلتين نكملوا هاد املناطق، احنا واعيين باللي كاين مازال الجهود 
تيخصها تدار باش تعمم تغطية املغرب كله بهاد التقنيات، ولكن نبغي 
نذكركم باللي اليوم املغرب راه عندو وحدة من أحسن 3 بنيات تحتية 
في مجال االتصاالت في افريقيا، بحيث أنه أكثر من %93 ديال املغاربة 

عندهم ولوج الخدمات األنترنيت، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تعقيب السيد النائب.

 لن ئب  لسيد حسن  ليمني:

السيدة الوزيرة، إننا نسجل بإيجابية هاد اإلجراءات والخطوات 
الرامية إلى تعميم وسائل التواصل الحديثة، فإننا ندعو إلى تسريع وتيرة 
هاد اإلجراءات واحترام برامج تعميم التغطية، بحيث تمكنت ساكنة 
إطار  في  الحديثة  التقنيات  هذه  من  االستفادة  من  النائية  املنطقة 
تحقيق تكافؤ الفرص، وما دامت هاد التكنولوجيا الحديثة لم تعد من 
الكماليات بقدر ما أصبحت من الضروريات باعتبارها جزء ال يتجزء من 
ركائز الدولة االجتماعي التي دعا إليها جاللة امللك وجعلت منها الحكومة 

إحدى أولويات برنامجها.

إن تأهيل البنيات التحتية الرقمية وتوسيع نطاقها يعد من ركائز 
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في اإلدماج  املغرب ويلعب دورا فعاال  التي يعرفها  املهيكلة  التحوالت 
الوضع  هو  كما  هشة،  وضعية  في  للساكنة  واالجتماعي  االقتصادي 
بالنسبة لهاد املناطق اللي غادي يعني نقولك أن هاد املنطق ما فيهمش 
يعني  مناطق  بل  نقط  ما�سي  نهائية،  بصفة  التغطية  هاد  مافيهمش 
كتفوت عدد النسمة ديالهم فوق 4 آالف نسمة، مثال منطقة البريدية 
بجماعة مجاط منطقة خروبة بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان 
دوار دويمني جماعة واد جديدة، دوار سيدي مسرج ولبهاليل بجماعة 
عين كرمة، دوار جماعة عين الجمعة دواوير بجماعة عين الجمعة، 

ودوار جماعة وليلي، ودوار شرقاوة بجماعة التابعة لدائرة زرهون..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات 
إضافية؟ الكلمة للسيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت.

رئيس  لحكشمة  لدى  مزور  لشزيرة  ملنتدبة  غيثة   لسيدة 
 ملكلفة ب النتق 1  لرقمي وإصالح  إلد رة:

احنا واعيين باألهمية ديال تعميم التغطية ألن هاد ال�سي نادى به 
النموذج التنموي الجديد وهاد املناطق وندارسوا من بعد باش نشوفوا 
هاد املناطق بالضبط باش نولجوها في سلسلة املناطق اللي خصهم 

تكون عندهم التغطية، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

سؤال عن تفعيل وكالة تنمية االقتصاد الرقمي للسيدات والسادة 
التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد  النواب املحترمين من فريق 

واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة ليلى  هل سيد3 مشلشد:

معالي السيدة الوزيرة، نسائلكم عن مخطط عمل وكالة التنمية 
الرقمية خالل السنوات القادمة؟ وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

الكلمة للسيدة الوزيرة.

رئيس  لحكشمة  لدى  مزور  لشزيرة  ملنتدبة  غيثة   لسيدة 
 ملكلفة ب النتق 1  لرقمي وإصالح  إلد رة:

 لسيدة  لرئيسة  ملحترمة،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب،

انبغي نتوجه بالشكر للسيدة النائبة على هذا السؤال املهم، نبغي 
الرقمية  التنمية  ديال  الوكالة  أن  على  السؤال  هاد  بخصوص  نذكر 
تحدثت بموجب القانون 61.16 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2017، هاد 

التنمية  وكالة  مستخدم،   75 من  أكثر  وفيها  خدامة  اليوم  املؤسسة 
الرقمية اللي تنشرف عليها تتقوم بعدد من األوراش، مثال هي تتخدم مع 
عدد ديال الشركات الناشئة باش طور عدد من التطبيقات املعلوماتية 
بحال مكتب الضبط الرقمي، بحال الحامل اإللكتروني، بحال الربط 
البيني ما بين اإلدارات، اليوم أكثر من 2000 إدارة في املغرب تتستافد من 
هاد الخدمات املعلوماتية من هاد التطبيقات املعلوماتية، مؤخرا عملت 
الوكالة مع املديرية العامة لألمن الوطني على تطوير خدمة التعريف 
عدد  من  نزيدوا  باش  غيسمح  �سي  وهاد  الهوية  وإثبات  اإللكتروني 
الخدمات اللي يمكن املوظفين آه pardon املواطنين يستفادوا منها بال 
 open ما يتنقلوا شخصيا لإلدارة، كاين أيضا مشروع البيانات املفتوحة
data حيث تم تطوير بوابة data.gov.ma تعرض عدد من البيانات اللي 
تنتجها أكثر من 30 إدارة ومؤسسة عمومية وجماعة ترابية، هاد البوابة 
عرفت أكثر من 33 ألف زائر من 130 دولة، كاين أيضا عدد من املنصات 
من أجل التحسيس والتكوين في مجال الرقمنة تنهضر مثال على منصة 
للهدف ديالها هو تحسيس وحماية األطفال من مخاطر   e-Himaya
االنترنيت، وكاين بالطبع مشاريع وأوراش أخرى اللي ما ذكرتهاش اليوم 

في هاد الجواب ولكن نقدروا نهضروا عليها من بعد، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة ليلى  هل سيد3 مشلشد:

التذكير كما ذكرتم  للجواب على سؤالنا، وأود  اللي قدمتموها   ..
التنمية  التي أحدثت بموجبه وكالة   61.16 القانون رقم  أن مشروع 
الرقمية قد تم املصادقة عليه بمجلس النواب سنة 2017، وهذه كانت 
فترة كافية لوضع اللبنات األولى لتحقيق التحول الرقمي وكذا التنمية 
الرقمية. وبالعودة السيدة الوزيرة، إلى املهام املنوطة بهذه الوكالة فإن 
أهميتها تتجلى في أوال تحديث اإلدارة وتقريبها من املواطن لتقديم خدمة 
العمومية،  باإلدارة  وعالقتهم  املرتفقين  لتطلعات  تستجيب  عمومية 
معالي السيدة الوزيرة يمكن القول أن تسريع مشروع التحول الرقمي 
أصبح أمرا ضروريا وملحا أكثر من أي وقت م�سى كما تعلمون، وقد أثبتت 
األزمة الصحية أن االشتغال باألدوات الرقمية كان هو الحل األنسب 
لضمان استمرارية الخدمات العامة املقدمة للمواطنين، والحمد هلل، 
نجح بلدنا في تدبير هذه األزمة، وبدورنا ننوه داخل فريق التجمع الوطني 
لألحرار بنجاح اإلدارة املغربية في توطيد عدد من الخدمات في املجال 
الرقمي والتكنولوجي من قبيل التصريح الضريبي اإللكتروني وكذا منح 
بعض التراخيص كرخصة البناء ورقمنة املساطر الجمركية والعمليات 
املتعلقة باالستيراد والتصدير. هنا أود اإلشارة إلى تألق شركات مغربية 
رائدة في مجال األداءات اإللكترونية، وهنا السيدة الوزيرة، من الالزم 
أننا ندعمو الكفاءات ونستافدو من خبرات هذه الشركات املغربية. لكن 
هذه اإلنجازات السيدة الوزيرة، لن تتعزز سوى من خالل تجاوز عدد 
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في  من املعيقات، وعلى الحكومة االشتغال على استراتيجية واضحة 
املجال الرقمي..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تعقيبات  من  هناك  هل  شكرا.  النائبة،  السيدة  الوقت  انتهى 
إضافية؟ الكلمة للسيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت.

رئيس  لحكشمة  لدى  مزور  لشزيرة  ملنتدبة  غيثة   لسيدة 
 ملكلفة ب النتق 1  لرقمي وإصالح  إلد رة:

تنشكر السيدة النائبة، بالفعل احنا دابا كانت وكالة قبل الحكومة 
الجديدة كاينة وزارة وهذا تيعكس األهمية اللي اعطاتها الحكومة لهاد 

الورش، واحنا الوزارة مع الوكالة..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

الخدمات  ترحيل  عن  آني  سؤال  الوزيرة،  السيدة  الوقت  انتهى 
واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لن ئب  لسيد أحمد بريجة:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

 لس دة  لشزر ء،

 لسيدة  لشزيرة،

 لسيد ت و لس دة  ملنتخبين  ملحترمين،

كما يعلم الجميع أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع أربع شركات دولية 

لإلستثمار في مجال ترحيل الخدمات خصوصا إذا ما ربطنا ذلك بورش 

التحول الرقمي والترويج للمغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين في هاد 

 5050 سيحدث  التوقيع  هذا  فإن  التفاهم  مذكرة  وحسب  املجال، 

منصب شغل مباشر باستثمار مالي يناهز 65 مليون ديال الدرهم، ويهم 

عددا من مناطق ترحيل الخدمات باململكة. وعليه، نسائلكم السيدة 

ديال  املناصب  هاد  إحداث  تكمن خصوصية  أين  املحترمة،  الوزيرة 

الشغل بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في األسبوع املا�سي ما 

أربع شركات دولة في مجال ترحيل الخدمات؟ ثانيا ما هي القيمة املضافة 

التي ستشكلها هذه املناصب املحدثة في تعزيز الكفاءات املتخصصة في 

تكنولوجيا املعلوميات؟ وأخيرا أين دور الوزارة في تشجيع املستثمرين 

على إحداث فرص الشغل لشبابنا في املهن املرتبطة بالرقمنة؟ وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

رئيس  لحكشمة  لدى  مزور  لشزيرة  ملنتدبة  غيثة   لسيدة 
 ملكلفة ب النتق 1  لرقمي وإصالح  إلد رة:

 لسيدة  لرئيسة  ملحترمة،

 لسيد ت و لس دة  ملستش رون  ملحترمشن،

تنشكر السيد النائب املحترم على هذا السؤال، مذكرة التفاهم اللي 
وقعناها مع وزير الصناعة والتجارة مع 4 دالشركات دولية لالستثمار 
اللي عندها تواجد في املغرب، الهدف ديالها هو نخلقو أكثر من 5050 
فرصة شغل قار وهاد ال�سي في إطار واحد االستثمار ديال 65 مليون 
املناطق:  كتوزع على عدد من  الشغل هي  هاد فرص  الدرهم،  ديال 
منطقة طنجة، فاس، الدار البيضاء، الرباط وأكادير. وهاد ال�سي في 
إطار الحرص ديالنا على الجهوية املتقدمة اللي نادى بها صاحب الجاللة 
هللا ينصرو، حاجة اللي نفرحو بها املغاربة هو أنه عدد مهم من هاد 
فرص الشغل هي أنها فرص شغل ذات قيمة مضافة مهمة، عدد منها في 
مجال الرقمنة بحال في مجال البرمجة، األمن السيبراني، علم البيانات، 
كاين أيضا ترحيل املسارات املهنية وتدبير العالقات مع الزبناء. تنبغي 
ر بأنه املغرب اليوم هو واحد من 3 ديال أحسن الوجهات في املجال 

ّ
نذك

ترحيل الخدمات في إفريقيا، عالش هاد ال�سي؟ ألن عندنا عرض حكومي 
مهم، ألن عندنا بنيات تحتية قوية في مجال املواصالت، وألن عندنا 

ل 120 ألف شخص، األكثرية 
ّ
غ

ّ
شباب كفؤ ومؤهل. اليوم املجال تيش

منهم ديال الشباب عندو أكثر من 14 مليار ديال الدرهم في الصادرات، 

الوزارة ديالنا ما زاال خّدامة باش تزيد تطّور هاذ املجال، وتزيد تجلب 

بو عليهم تيجيو عندنا تنحاولو نطّورو 
ّ
مستثمرين جداد تنتصلو بهم تنقل

العرض الحكومي ديالنا، ألن هذا مجال مهم وخالق لفرص شغل مهمة 

بالنسبة للشباب املغربي، وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تعقيب السيد النائب؟ تفضل.

 لن ئب  لسيد أحمد بريجة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة، على األجوبة املقنعة واملجهودات 

األسئلة  بعض  طرح  من  يمنعنا  ال  هذا  ولكن  املجال،  فهاذ  املتميزة 

املرتبطة باملوضوع، مثال l›offre2de2Maroc عرض املغرب اللي كان مع 

ال�سي ر�سى الشامي في 2009، كذلك تمديد في مجال التواصل على 

مستوى مثال اللغات كاللغة اإلنجليزية ضرورية مثال ما خصها تكون، 

كذلك تنويع عرض هذا الترحيل ديال الخدمات كالهندسة املعلوماتية، 

 عندنا واحد 
ّ
التنافس وال إعادة النظر في مراكز ديال النداء، كذلك 

التنافس قوي من دول افريقية كجزر القمر، وكذلك السنيغال اللي 

و كيعطيو واحد العرض متميز تفضيلي.
ّ
وال



9552 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1462–221شوال14432  )223ماي20222( 

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
الكلمة للسيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت.

رئيس  لحكشمة  لدى  مزور  لشزيرة  ملنتدبة  غيثة   لسيدة 
 ملكلفة ب النتق 1  لرقمي وإصالح  إلد رة:

زو على املهم اللي فيها قيمة مضافة 
ّ
باش نواجهو هاذي حيث نرك

كبيرة، قيمة معلوماتية ما بغيناش نكونو فقط.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيدة الوزيرة، األسئلة 3 املوالية، 6و7و8 وهي أسئلة 
آنية لها وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بالحوار االجتماعي، لذا أقترح على 
السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جوابا موحدا من 
لدن السيدة الوزيرة، السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لن ئبة  لسيدة قلشب فيطح:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

السيدة الوزيرة، نسائلكم عن إجراءات وتدابير الحوار االجتماعي؟ 
وما إذا كان من شأن نتائجه أن تساهم في تحسين الوضعية االجتماعية 

واملادية ملوظفي وموظفات القطاع العام؟ وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 

السؤال  واضعي  أحد  فليتفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي 

مشكورا.

 لن ئبة  لسيدة ف طمة سيدة:

 لسيدة  لرئيسة،

 لسيد ت و لس دة  لشزر ء،

 لسيد ت و لس دة  ألعض ء  ملحترمين،

األكثر  والنقابات  الحكومة  بين  االجتماعي  الحوار  جوالت  توجت 

تمثيلية بمجموعة من اإلجراءات، تستهدف تحسين الوضعية السوسيو 

اقتصادية للطبقة العاملة في إطار تكريس مبادئ الدولة االجتماعية، 

املتخذة  اإلجراءات  عن  الوزيرة،  السيدة  للتساؤل  يدعو  الذي  األمر 

بتخفيض  يتعلق  فيما  خاصة  للمواطنين  الشرائية  القدرة  لتحسين 

الضريبة على الدخل والرفع من األجر األدنى بالوظيفة العمومية إلى 

3500 درهم؟ وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال 
التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لن ئب  لسيد عبد هللا  لبشكيلي:

وكر   لسيدة  لرئيسة  ملحترمة،

نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة، عن اإلجراءات التي ستتخذها 
وزارتكم فيما يخص النهوض بالجانب االجتماعي، في قطاع الوظيفة 

العمومية على ضوء مخرجات االتفاق االجتماعي األخير؟

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

جواب السيدة الوزيرة على كل هذه األسئلة، تفضلي املنصة إيال 
بغيتي السيدة الوزيرة.

رئيس  لحكشمة  لدى  مزور  لشزيرة  ملنتدبة  غيثة   لسيدة 
 ملكلفة ب النتق 1  لرقمي وإصالح  إلد رة:

 لسيدة  لرئيسة  ملحترمة،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

نبغي نشكر السادة النواب على هاذ األسئلة املهمة، في هاذ السياق 
ر باللي هاد االتفاق االجتماعي هو واحد االتفاق تاريخي اللي 

ّ
نبغي نذك

ينصره،  هللا  الجاللة،  صاحب  ديال  التوجيهات  مع  تماشيا  تيم�سي 
نحيي  اإلجتماعية،  الدولة  مفهوم  وتنزيل  االجتماعي  الحوار  مأسسة 
أيضا رئيس الحكومة والفرقاء االجتماعيين أن خدمنا في واحد الجو 
البالد،  اللي كان تيغلب عليه املصلحة ديال  الثقة واالحترافية  ديال 
بفضل هذا الحوار االجتماعي جا منو عدد من اإلجراءات اللي هي لصالح 

املوظفين واملوظفات:

اإلجراء األول هو أنه الحد األدنى لألجور غادي يطلع 3500 درهم 
صافية، وهاد ال�سي باش نحسنو من الدخل ديال املوظفين اللي في 
الساللم الدنيا؛ التزمنا أيضا باش نحذفو السلم 7 املساعدين اإلداريين 
رفع  أيضا  ديالهم؛  الوضعية  من  نحسنو  باش  التقنيين  واملساعدين 
نسبة الحصيص le cota ديال الترقية كان %33 غادي يطلع ل 36%، 
الترقية،  من  غيستافدو  اللي  املوظفين  عدد  من  غيزيد  ال�سي  وهاد 
إذن غادي يطلع املدخول ديالهم؛ التزمنا أيضا باش نحدثو مؤسسة 
للخدمات اإلجتماعية بالنسبة للقطاعات الوزارية ملا عندهاش مؤسسة 
اجتماعية، وكلنا تنعرفو باللي هاد املؤسسات عندها واحد الدور مهم 
في حياة املوظفين، هاد املؤسسات كتساهم في مصاريف التطبيب، في 
مصاريف التعليم، في مصاريف االصطياف، يمكن تساعد املوظفين 
على اقتناء السكن ديالهم، اليوم التزمنا باش نخلقو مؤسسة بالنسبة 
ل 10 القطاعات وزارية اللي تتشمل تقريبا 12 ألف موظف وهاد ال�سي 

غادي يعاون على تحسين القدرة الشرائية ديالهم؛
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اللي  واملوظفات  للموظفين  بالنسبة  مهمة  إجراءات  أيضا  كاين 
الشغل، هذا حوادث  أمراض مهنية وال حوادث  يعانيوا من  يقدروا 
الشغل، األمراض املهنية يمكن توقع ألي واحد فينا، أي واحد فينا 
يمكن يكون جاي هللا يستر في الطريق يدير حادثة سير ويوقع لو مشكل، 
باش تعرفوا اليوم على أنه املوظف اللي توقع لو حادثة سير ويوقع لو 
عجز كلي مع عجز الزمانة ديالو ما تيتجاوزش 823 درهم، يعني شحال 
ما السيد تيشد معاش الزمانة 823 درهم اليوم الحكومة التزمت باش 
تطلع في هاد معاش الزمانة باش نوفرو لهاد املوظفين اللي خدموا معنا، 
مساكن عانوا من حادث باش نوفرو لهم فرصة العيش الكريم؛ ألول 
مرة في بالدنا وفي مجال تعزيز املساواة الحكومة تتلتزم باش تكون إقرار 
رخصة األبوة املوظفين القطاع العام املدة ديالها 15 يوم مدفوعة األجر، 
بغينا من هاد اإلجراء على أننا نخليو للزوج الفرصة باش يساند الزوجة 
ديالو يساند األبناء ديالو في ديك املرحلة املهمة في حياتهم، تعرفو تيكون 
فيها إجراءات إدارية وإجراءات عائلية مهمة؛ ومباشرة من بعد اإلمضاء 
االتفاق، الحكومة بدات كتعقد عدد من االجتماعات، درنا اجتماع 
مع رئيس الحكومة باش درنا اللجان اللي غتنّزل هاد اإلجراءات، واحنا 
 les décretsفي الوزارة ديالنا بدينا نصيغو عدد من مشاريع القوانين و
اللي غادي نجيبو لكم، اللي غادي نجيبو ملسطرة املصادقة في القريب 
إيجابيا مع مشاريع  البرملان غادي يتجاوب  باللي  العاجل، وأنا واثقة 
ي هاد ال�سي حقيقة 

ّ
القوانين اللي غادي نجيبو لكم فهاد اإلطار باش يول
بالنسبة للموظفين في أقرب اآلجال املمكنة، وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تعقيب، تفضلي السيدة الوزيرة.

رئيس  لحكشمة  لدى  مزور  لشزيرة  ملنتدبة  غيثة   لسيدة 
 ملكلفة ب النتق 1  لرقمي وإصالح  إلد رة:

نرجع؟

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تفضلي، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من فريق األصالة 
واملعاصرة.

 لن ئبة  لسيدة قلشب فيطح:

أن  أكيد  الوزيرة  السيدة  الجواب،  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
موظفي القطاع العام إلى جانب أجراء ومستخدمي القطاع الخاص 
يساهمان جنبا إلى جنب في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 
لبالدنا، وبالتالي كان ال بد من التفكير في إيجاد السبل والوسائل الكفيلة 
من  العريضة  الفئة  لهذه  واملادية  االجتماعية  الوضعية  بتحسين 

املجتمع، خصوصا أمام تدني القدرة الشرائية للمواطنين؛

السيدة الوزيرة، لقد تميزت احتفاالت فاتح ماي لهذه السنة بالتوقيع 

على االتفاق االجتماعي بين الحكومة ومختلف الفرقاء االجتماعيين، 
وهذا مكسب لجميع العمال وللطبقة العاملة وللموظفين ويترجم رغبة 
في اإلصالح  الدولة اإلجتماعية وكذا رغبتها  في تركيز دعائم  الحكومة 
والنهوض بأوضاع الطبقة العاملة في بالدنا، وإذ أننا نشيد بمجموعة من 
النقط التي تضمنها االتفاق من بينها: رفع الحد األدنى لألجر إلى 3500 
درهم، وكذلك الرفع من حصيص الترقي إلى %36، وكذلك النهوض 
بأوضاع املالية لفئة األطباء وذلك عبر تمكينهم من الرقم االستداللي وما 
غيره. إال أننا ندعو إلى الحرص على تنزيل بنود االتفاق في أقرب اآلجال 
مع اإلسراع بإصدار القرارات والدوريات ذات الصلة، وكذلك مراعاة 
الحكومة  اتخاذ  أمام  املوظفين خصوصا  من  الفئات  بعض  مصالح 
بعض اإلجراءات من ضمنها حذف السلم رقم 7، كما أننا ندعو إلى الرقي 
بالحوار االجتماعي وجعله يساهم في تطوير الخدمات العمومية والرفع 

من مردودية القطاع العام. كما أنه ال يفوتنا..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

االستقاللي  الفريق  تعقيب  شكرا،  النائبة  السيدة  الوقت  انتهى 
للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة ف طمة سيدة:

إننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية كشريك أسا�سي في 
املذكرات  مع  اإليجابي  التفاعل  بارتياح  نسجل  الحكومية،  األغلبية 
املطلبية للشغيلة خالل املفاوضات التي جمعت الحكومة واالتحاد العام 
ملقاوالت املغرب واملركزيات النقابية األكثر تمثيال بما فيها االتحاد العام 
للشغالين الذي حرص دوما على التمسك بالحوار االجتماعي كخيار 
املغربية من حقوق اقتصادية  الشغيلة  استراتيجي لتحقيق تطلعات 

واجتماعية ومكتسبات مهنية.

السيدة الوزيرة، إن محطة 30 أبريل تجسد إرادة الحكومة في تعزيز 
دعائم الدولة االجتماعية من خالل الحوار االجتماعي الذي كانت حكومة 
األستاذ عباس الفا�سي سباقة إلى مأسسته وتوج آنذاك بالزيادة في أجور 
إن  املكتسبات.  من  وغيرها  الدخل  على  الضريبة  وتقليص  املوظفين 
هذه الدينامية الجديدة املطبوعة باإلرادة الجماعية تدعو الحكومة إلى 
التعجيل باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان التفعيل السليم ملخرجات 
الحوار االجتماعي من خالل: مأسسة الحوار االجتماعي واعتماده كخيار 

استراتيجي بما يضمن انتظامه وتنفيذ التزاماته..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيدة النائبة، تعقيب لفريق التجمع الوطني لألحرار.

 لن ئب  لسيد عبد هللا  لبشكيلي:

 لسيدة  لرئيسة،

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة على جوابكم على كل اإلفادات التي 
جاءت على لسانكم، بداية دعوني أقف تحية تقدير واعتراف كبيرة ملا 
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أفرزته مخرجات الحوار االجتماعي األخير، وعلى الجرأة والروح الوطنية 
العالية التي عبرت عنها الحكومة والتي أقدمت من خاللها التوقيع على 
املغرب  ملقاوالت  العام  واالتحاد  النقابية  املركزيات  تاريخي مع  اتفاق 
والكونفدرالية املغربية للفالحة والذي يحمل مجموعة من املكتسبات 
واملقتضيات لفائدة الشغيلة املغربية، وأخص بالذكر هنا فئة املوظفين 
3500 درهم صافية،  إلى  العام  بالقطاع  األدنى  األجر  رفع  بينها  ومن 
املساعدين  هيئة  إلى  املنتمين  للموظفين  بالنسبة   7 السلم  وحذف 
إلى   33% الترقي من  التقنيين، ورفع حصيص  املساعدين  واإلداريين 

%36، ومنح إجازة أبوية ملدة 15 يوم.

من جهة أخرى، ال بد من اإلشادة باملجهودات املبذولة من أجل 
مأسسة الحوار االجتماعي وجعله آلية من آليات السلم االجتماعي، ولعل 
مخرجات االتفاق الحكومي مع النقابات هو الجواب السيا�سي للحكومة 
على دعمها للقدرة الشرائية للمواطنين في ظل هذه الظروف العاملية 
الصعبة، فالدولة االجتماعية التي ننشدها جميعا أساسها هو تمكين 
املواطن من مقومات العيش الكريم، وأشدد هنا على أن قرار الحكومة 
قرار  هو  املوظفين  لفئات  بالنسبة  الدخل  على  الضريبة  مراجعة  في 
شجاع من أجل الرفع من األجور وتحقيق املطالب املشروعة للمركزيات 
النقابية. إن ما أقدمت عليه الحكومة هو بمثابة قفزة نوعية إلرساء 
الثقة ومأسسة الحوار االجتماعي وخلق نوع من التحفيز لدى الشغيلة 

املغربية وعموم املوظفين التابعين ألسالك الوظيفة العمومية..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي 
السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة عتيقة جبرو:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

تحية للجميع،

مأسسة الحوار االجتماعي مسألة مهمة داخل الدولة االجتماعية 
وداخل الحوار االجتماعي وكذلك ملا كنقولوا بناء الدولة الديمقراطية 
وهادي مأسسة ديمقراطية مهمة كنا نسعى إلى تحقيقها والحمد هلل 
تحققت، لكن داخل الحوار االجتماعي هناك نقص أوال النسبة ديال 
الزيادة %10 وتقسمات على سنتين هي غير كافية أنا كنشعر أنها كانت في 
مصلحة الباطرونا أكثر من مصلحة العامل، املسألة ديال التعاقد وديال 
املتقاعدين املتقاعدين ما عليهمش نقاش نهائيا ألن الضرائب كتقطع 
لهم من الصالير وال نقاش عليهم نهائيا على هاد املسألة هذه، الضرائب 
تتقطع بعد ما املوظف تقاطعت له الضرائب طيل سنوات العمل كذلك 
املتقاعدين د القطاع الخاص كانت وعود بأن غتكون الزيادة ديال 250 
درهم لكل متقاعد من la CNSS وبالتالي اتلغات هاد الزيادة، النقطة 
الثالثة أن ذوي االحتياجات الخاصة خارج الحوار االجتماعي وهادي راه 

نقطة مهمة لذلك باش يمكنا نتوسعو أكثر في النقاش ألن الوقت غير 
كافي بالنسبة ليا نتوسعو أكثر نطالب أن الفريق االشتراكي يطالب بلقاء 

مع السيدة الوزيرة لكي نتوسع في األمور أكثر، وشكرا لكم.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد يشنس بن سليم ن:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

املغاربة اليوم خصهم يحتافلو بهاد الحوار االجتماعي اللي ضاف 
الحوار  ديال  املخرجات  تنشوفوا  ملي  الحكومة،  لعمل  روكور جديد 
االجتماعي واالتفاق مع النقابات والباطرونا في انسجام تام اللي حقق 
هاد  أن  نؤكد  اليوم  القطاعات،  جميع  في  للشغيلة  مهمة  مكاسب 
الحكومة ملتزمة بالحوار االجتماعي وحققات نتائج وبالتالي يمكن أن 
نثمن هاد نتائج من خالل الحصول على السلم االجتماعي املنشود، 

وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد مصطفى إبر هيمي:

السيدة الوزيرة، في الوقت اللي كان الشعب املغربي كيتسنى باش 
تزيدو 2500 درهم للناس ديال التعليم و1000 درهم للمسنين جاء هذا 
االتفاق مخيبا لآلمال خالي من الزيادة في التعويضات العامة اللي كانت 
في 2011، اتفاقات 2011 و2019، قلتو باللي زدتو لألطفال زدتو للرابع 
والخامس والسادس مؤشر ديال الخصوبة 1.4 طفل لكل امرأة، هذا 
راه املندوبية السامية اللي كتقول، إينا زيادة اللي كتقولو زدتو للرابع 
والخامس وزيدو للعاشر وقولو العاشر الطفل العاشر زيدو له 10 آالف 
درهم، قلتو السميك وغديروه مع الصماك ديال الفالحة حتى ل 2028..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
الكلمة للسيدة الوزيرة املحترمة

رئيس  لحكشمة  لدى  مزور  لشزيرة  ملنتدبة  غيثة   لسيدة 
 ملكلفة ب النتق 1  لرقمي وإصالح  إلد رة:

تنشكر السادة النواب على التدخالت ديالهم، تنذكر على أنه كما 
الجدية  به  اللي جات  الجو  في واحد  الحوار االجتماعي جا  قلت هذا 
اللي  املرحلة  واحد  في  االجتماعيين  والفرقاء  الحكومة  بين  ما  والثقة 
احنا كنا عارفينها أنها صعيبة البالد ديالنا من بعد الحرب وأزمة كوفيد 
ولكن واخا هكاك الحكومة التزمت باش تحسن القدرة الشرائية ديال 



عدد1462–221شوال14432  )223ماي20222( الجريدة الرسمية للبرملان9551  

املوظفين، كاين موضوع املأسسة هذا من أكبر املخرجات ديال الحوار 
النقابات  مع  تالقى  تبدا  باش  تلتزم  الحكومة  أن  بحيث  االجتماعي 
والشركاء االجتماعيين كل ست شهور وبطريقة مستمرة باش نتناقشو 
املواضيع بطريقة مستمرة كاين املأسسة، بالنسبة للمراسيم والقوانين 
كما قلت كاين عدد من اإلجراءات تستلزم مراسيم وقوانين واحنا بدينا 
في الصياغة ديالها وفي القريب العاجل إن شاء هللا غتطرح على مسطرة 
املصادقة وتنادي النواب باش يتجاوبو معها بطريقة إيجابية باش تولي 
هاد ال�سي حقيقة بالنسبة للموظفين في القريب العاجل إن شاء هللا، 
بالنسبة ملوضوع املتقاعدين هاد ال�سي غادي يتشاف كاينة مراجعة 
ديال التقاعد اللي جاية وهاد املوضوع ديال التقاعد غادي يتشاف 

بطريقة شمولية وما�سي في موضوع واحد بواحد، وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

شكرا، سؤال آني عن تنزيل ورش إدماج اللغة األمازيغية في اإلدارات 
العمومية للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق الدستوري 

الديمقراطي االجتماعي، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لن ئبة  لسيدة حكيمة سح قي:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

السيدة الوزيرة املحترمة، نسائلكم حول اإلجراءات والتدابير التي 
ستقومون بها من أجل إنجاح ورش إدماج اللغة األمازيغية في اإلدارات 
العمومية وضمان استفادة املواطنين من الخدمات املقدمة على قدم 

املساواة، وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

جواب السيدة الوزيرة.

رئيس  لحكشمة  لدى  مزور  لشزيرة  ملنتدبة  غيثة   لسيدة 
 ملكلفة ب النتق 1  لرقمي وإصالح  إلد رة:

 لسيدة  لرئيسة  ملحترمة،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب،

أنا كنشكر السيدة النائبة على هذا السؤال املهم، تنبغي نذكر باللي 
األمازيغية هي جزء مهم من الهوية ديال كل مغربي ومغربية، وهادي 
مسؤولية وطنية وجماعية ديالنا كاملين باش نهضو باألمازيغية كما 
أكد على ذلك صاحب الجاللة هللا ينصرو، في الخطاب التاريخي ديالو 
في أجدير 17 أكتوبر 2001، تجسيدا لإلرادة امللكية السامية وتنزيال 
ألحكام الدستور صدر القانون التنظيمي رقم 26.16 متعلق بمراحل 
تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية، بالنظر لألهمية الكبيرة لهاد الورش 
وتم  ديالها  العشر  االلتزامات  العشر  األولويات  في  وضعاتو  الحكومة 
إحداث صندوق خاص لتعزيز حضور األمازيغية في اإلدارة العمومية. 

فهاد اإلطار قمت شخصيا بزيارة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، وكانت 
هادي فرصة باش نعقدو واحد االجتماع باش نديرو سبل تنزيل هاد 
الورش، هاد الزيارة تبعتها عدد من اللقاءات ما بين الوزارة واملعهد امللكي 
باش درنا تصور لتنزيل هاد الورش. بغية إنجاح هاد الورش اصدرنا 
بتاريخ 15 أبريل 2021 منشور رقم 2022/1 املوجه للسادة والسيدات 
الوزراء واملندوبين السامين اللي تيحث اإلدارات العمومية على اعتماد 
أنه  بالخصوص  يهتموا  باش  وشجعناهم  وإدراجها،  األمازيغية  اللغة 
كاين عندنا �سي مواطنين في املغرب اللي تيقدرو فقط يتواصلوا باللغة 
األمازيغية وما تيقدروش يتواصلوا بلغات أخرى، شجعنا اإلدارات باش 
يبداو يوفروا وسائل التواصل اللي يمكن تكون شفوية لهاد املواطنين 
باش نسهلو لهم يولجو لهاد الخدمات العمومية على قدم املساواة كيما 
تينادي بهاد ال�سي الدستور. احنا ما درناش غير املنشور، درنا اجتماع 
مع ممثلي جميع الوزارات باش شرحنا لهم مضامين املنشور وناقشنا 
معاهم ودعيناهم أيضا باش يعطيونا اقتراحات املشاريع ديالهم فهاد 
اإلطار اللي نمولوها معاهم من هاد الصندوق. الحمد هلل، وقع تجاوب 
من عدد من الوزارات، وفهاد اإلطار تنبغي نوه باالتفاقية اللي وقعتها 
وزارة الفالحة والصيد البحري مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية نعار 
الجمعة اللي فات واللي حضرت لو، واللي الهدف ديالها هو نوفرو سبل 

التواصل للمواطنين والفالحين، وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

السيدة  تفضلي  النائبة،  السيدة  تعقيب  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
النائبة.

 لن ئبة  لسيدة حكيمة سح قي:

وكر   لسيدة  لشزيرة،

النهوض  ورش  بها  يحظى  التي  والوطنية  الكبيرة  لألهمية  اعتبارا 
خاص  اهتمام  ومحل  املغاربة  لكل  ثقافيا  إرثا  باعتبارها  باألمازيغية 
لصاحب الجاللة، انطالقا من خطاب أجدير يوم 17 أكتوبر 2001 إلى 
العربية، وااللتزام  اللغة  إلى جانب  اللغة األمازيغية وترسيمها  دسترة 
التنظيمي  القانون  2011 بصدور  الفعلي ملقتضيات دستور  بالتنزيل 
رقم 26.16 في 12 شتنبر 2019 واملتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع 
الرسمي لألمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجاالت الحياة 
العامة ذات األولوية، حيث نص على مجموعة من املقتضيات تنظم 
كيفية االستعمال التدريجي للغة األمازيغية في مختلف مجاالت الحياة 
العامة بما فيها املرافق العامة اإلدارية بما يحقق مساواة املغاربة وتكافؤ 
الفرص في االستفادة من الخدمات العمومية التي تقدمها إدارة الدولة. 
الوزاري الذي عممته  وبهذه املناسبة، نستحضر مقتضيات املنشور 
الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وتحديث 
اإلدارة الصادر في 15 أبريل 2022 كما ذكرتم، مثمنين ما تضمنه من 
إشارات إلحداث الحكومة لصندوق خاص لدعم إنجاز املشاريع األفقية 
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وذلك  العمومية  باإلدارات  األمازيغية  باستعمال  املرتبة  والقطاعية 
تشجيعا وتحفيزا لتسريع تنزيل املقتضيات القانونية املفعلة لتعميم 
املرافق  مختلف  إلى  بها  الناطقين  ولوج  وتيسير  األمازيغية  استعمال 

اإلدارية.

السيدة الوزيرة، بعد مرور أزيد من 30 شهرا على صدور القانون 
التنظيمي رقم 26.19، نود في فريقنا تنويرنا باملراحل التي وصلت إليها 
بالنسبة  األمازيغية  اللغة  إدماج  ومراحل  كيفيات  عمل  مخططات 
القانون  من   32 للمادة  تفعيال  وذلك  الوزارية؟  القطاعات  ملختلف 
التنظيمي املشار إليه أعاله، وفي نفس السياق نشير إلى أهمية العمل 
على تعزيز التواصل باللغة األمازيغية والسهر على تنمية استعمالها في 
مختلف مجاالت الحياة العامة، باعتبارها دائما لغة رسمية ورصيدا 
مشتركا لجميع املغاربة، وذلك تكريسا للمادة 2 من القانون التنظيمي 
لهذا  املؤطرة  واملقتضيات  املبادئ  مجمل  مع  وانسجاما   ،26.19
الورش الوطني، نلّح على أهمية اعتماد مؤشرات لتقييم مدى التقدم 
وكذا  العامة،  الحياة  مناحي  مختلف  في  األمازيغية  باللغة  التواصلي 
تنمية استعمالها الرسمي احتراما ملخططات العمل املعتمدة في مختلف 
القطاعات الحكومية، مالحظة أخيرة السيدة الوزيرة، تتعلق بطبيعة 
املنشور األخير واملعّمم في هذا اإلطار أن يكون صادرا عن السيد رئيس 
الحكومة وموقعا بالعطف، وذلك اعتبارا ألهمية وسمو هذا الورش 
الوطني الذي يرعاه صاحب الجاللة، ويؤطره دستور 2011 والقانون 

التنظيمي رقم 26.16، وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ الكلمة للسيدة الوزيرة فيما تبقى من 

الوقت.

رئيس  لحكشمة  لدى  مزور  لشزيرة  ملنتدبة  غيثة   لسيدة 
 ملكلفة ب النتق 1  لرقمي وإصالح  إلد رة:

اليوم عدد مهم من اإلدارات تستعمل األمازيغية في التشوير، في 

ر الترجمة للغة األمازيغية، احنا أيضا 
ّ
لوحات التشوير، البرملان تيوف

خّدامين باش نديرو الناس يتواصلو بطريقة الشفوية مع الناس اللي 

يقدرو يجيو عندهم فهاذ املجال.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

الجلسة،  هذه  في  مساهمتكم  على حسن  الوزيرة  السيدة  شكرا 

سؤال  والرياضة،  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  قطاع  إلى  ننتقل 

التعليمية،  باملؤسسات  املخدرات  على  اإلدمان  ظاهرة  مكافحة  عن 

للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لن ئب  لسيد عبد  للطيف صنديل:

 لسيدة  لرئيسة،

 لسيد  لشزير  ملحترم،

 لس دة و لسيد ت  لنش ب  ملحترمشن،

نسائلكم عن استراتيجيتكم وزارتكم للمساهمة في محاربة سقوط 
التالميذ في براثين اإلدمان وتعاطي البعض منهم للمخدرات بمختلف 

أنواعها داخل املؤسسة التعليمية؟ وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

جواب السيد الوزير املحترم.

 لسيد وكيب بنمش�سى وزير  لتربية  لشطنية و لتعليم  ألولي 
و لري ضة:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

في مجال محاربة التعاطي واإلدمان على املخدرات بالوسط املدر�سي، 
تعتمد الوزارة أوال: على إدماج مفاهيم محاربة هذه الظاهرة في املناهج 
أنشطة  تنظيم  خالل  من  وتوعية  تحسيس  على  ثانيا:  الدراسية؛ 
املهارات الحياتية، وذلك عالوة على مقاربة تثقيف .. داخل النوادي 
الصحية والتكوين في مجال محاربة التدخين واملخدرات، وقد بلغ عدد 
املصالح  مع  بتعاون  املنجزة  التحسيسية  الحمالت  من  املستفيدين 
األمنية أزيد من 243 ألف تلميذ وأكثر من 960 جمعية اللي استفدات 
من هاذ الحمالت، كما تعمل مصالح الوزارة بتنسيق مع الفرق األمنية 
األنماط  كل  وتطهيرها من  التعليمية  املؤسسات  مراقبة محيط  على 
اإلجرامية، واستنادا إلى حصيلة 3 أشهر األخيرة ما بين يناير إلى مارس 
2022، لعمل الفرق األمنية املكلفة بمراقبة محيط املؤسسات فقد 
بلغ عدد القضايا املنجزة في مجال مكافحة اإلتجار الغير مشروع في 
 53 منهم  1270 شخص  توقيف  1200 قضية، مع  تقريبا  املخدرات 

قاصر، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تعقي السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد  للطيف صنديل:

تقلق  آفة  املخدرات  تعاطي  ظاهرة  أن  الوزير،  السيد  شكرا 
املجتمعات الحديثة ملا تشكله من خطورة على صحة املواطنين، وكذلك 
تخترق  عندما  خطورة  األمر  ويزداد  واالجتماعية  املادية  وضعيتهم 
املخدرات املؤسسة التعليمية، فقد كشف تقرير لألمم املتحدة أنجز 
سنة 2019، على أن نسبة تعاطي املخدرات الصلبة تصل إلى حوالي 1% 
والعقاقير الطبية املخدرة إلى 2.3 في صفوف تالميذ التعليم الثانوي، 
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الذين التي تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة باملغرب، فبالرغم من 
املجهودات الكبيرة اللي تيقوم بها رجال األمن في محيط املدارس إال أنه 
لألسف الشديد ال زالت بعض األسر تعيش معاناة حقيقية ويومية من 
بعض من أبنائها نتيجة سقوطهم ضحايا تجار املخدرات، تصل حاالت 
تبقى عزيزة عن  لوحدها  األمنية  املقاربة  إن  اإلدمان.  كثيرة مستوى 
مواجهة هاته املعضلة لذلك يحتاج األمر مجهودات بيداغوجية ومقاربة 
توعوية ودورا كبيرا يجب أن تلعبه املؤسسات التعليمية تكملة وتنسيقا 
مع مجهودات األمن واألسرة، فأبناؤنا أمانة في أعناقنا واملدرسة يجب 
أن تتكامل مع األسرة والسلطات العمومية واملنتخبون واملجتمع املدني 
وملكافحة هاته الظاهرة الخطيرة. نحن نعلم السيد الوزير حرصكم على 
الرقي باملدرسة واملدرس عموما فما يعرفه إقليم الرحامنة ومدينة بن 
جرير من مبادرة وزارتكم، وبالرغم من أهميتها تبقى غير كافية لذلك 
نطلب منكم العمل على تأهيل املدارس العمومية سواء على مستوى 
البنايات والتجهيزات واألطر التربوية، ونلتمس منكم مزيدا من الجهد 
في مكافحة ظاهرة تعاطي املخدرات من طرف التالميذ حتى يتم تكوين 
األجيال القادمة في ظروف جيدة تساعد على التحصيل وتحقق أهداف 

التربية والتعليم والتنمية املنشودة.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

إضافية؟  تعقيبات  من  هناك  هل  النائب،  السيد  الوقت  انتهى 
الكلمة للسيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

 لسيد وكيب بنمش�سى وزير  لتربية  لشطنية و لتعليم  ألولي 
و لري ضة:

ديال  عملية  في  هناك  الحال  طبيعة  من  بأن  نأكد  بغيت  غير  ال 
التحسيس والتربية هاد املواضيع وهناك عملية ديال الجزر أيضا اللي 
هي ضرورية وهذا ما تنقومو به ال داخل املؤسسة وال مع الشركاء ديال 
طبيعة  من  أيضا  منهم  األسر،  جمعيات  منهم  التعليمية  املؤسسات 

الحال املصالح األمنية املختصة في هاد املواضيع.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

ورش  إصالح  وتيرة  لتسريع  وزارتكم  باستراتيجية  مرتبط  سؤال 
والسادة  للسيدات  وتحسين جودته  وتأهيله  وتعميمه  األولي  التعليم 
النواب املحترمين من الفريق االشتراكي فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

 لن ئب  لسيد محمد  لبشعمر3:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

 لسيد  لشزير،

 ألخش ت و إلخش ن  لنش ب  ملحترمشن،

نسائلكم السيد الوزير، عن اإلجراءات والتدابير االستعجالية التي 
ستتخذونها لتسريع وتيرة اإلصالح ورش التعليم األولي وتعميمه وتأهيله 

وتحسين جودته؟ شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

الكلمة للسيد الوزير.

 لسيد وكيب بنمش�سى وزير  لتربية  لشطنية و لتعليم  ألولي 
و لري ضة:

تعمل الوزارة على اتخاذ واحد اخذات واحد العدد ديال اإلجراءات 
من أجل ضمان تعميم التعليم األولي عصري منصف ودامج وذي جودة، 
وتتمثل أساسا أوال في توسيع العرض التربوي للتعليم األولي حيث كل 
سنة خالل الخمس أو ست السنوات املقبلة تيتم إحداث ما بين 4 آالف 
إلى 5 آالف قسم جديد، فخالل هاد السنة 2021-2022 تم إحداث 
4040 قسم جديد منها تقريبا 1960 قسم اللي هو محدث من طرف 
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في نفس الوقت تنشتاغلو على تعاقد 
مع الجمعيات الجادة واملؤهلة من أجل ضمان حكامة القطاع وتأطير 
التعليم  أقسام  بتسيير  املكلفة  الجمعيات  هذه  ملشاريع  املالي  الدعم 
األولي مع إرساء منظومة للتقييم الدوري لجودة التعليم األولي والسهر 
على تبني الجمعيات الشريكة البرامج واملناهج والدالئل البيداغوجية 
املعتمدة من طرف الوزارة وأيضا تعزيز املراقبة والتتبع والحرص على 
التزام الجمعيات بتشغيل املربيات واملربيين وفق املقتضيات املنصوص 
املربيات  قدرات  تقوية  على  تنشتغلو  ثالثا  الشغل،  مدونة  في  عليها 
واملربيين من خالل تنزيل برنامج للتكوين األساس بغالف زمني يصل إلى 

400 ساعة..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

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

 لن ئب  لسيد محمد  لبشعمر3:

شكرا السيد الوزير على اإليضاحة ديالكم، غير كيبقى جل الجمعيات 
كنشكروها ولكي نتساءل فيه أن هي وزارتكم الوزارة الوطنية للتربية 
التكليف ديالكم هو هاد  الوزارة هادي  الوطنية والتعليم األولي هاد 
التعليم األولي، ملاذا كتعطيوه للجمعيات وكاين األطر اللي هم مشكورين 
ولكن كاين األطر اللي ما عندهمش كفاءة وهاد ال�سي كيخصوا تكوين وال 
سيما كاين بعض األقسام اللي ما مأهالش لهاد التعليم األولي، ال سيما 
في العالم القروي اللي كاين خصاص كثير وكنعرفوا أن تربية الطفل 
وهذا برنامج اللي كان االنطالقة ديالو من عند صاحب الجاللة نصره 
هللا، ومن 2018 احنا اليوم 2022 ضيعنا فيها أربع سنوات مرت باقي 
ما وصلناش فيه للنتائج املتوخاة منه وكنطلبوا منكم السيد الوزير أن 
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هادوك املربيات وال املعلمات واملعلمين األطر اللي في هاد امليدان يكونو 
تابعين بصفة رسمية لوزارة التعليم وأن األقسام يكونو بصفة بحال 

األقسام واحنا كنعرفوا أن كاين األقسام..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد  لسيمش:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

السيد الوزير، تسجل بإيجابية السيد الوزير النتائج ديال الحوار 
اجتماعي، كنستغرب كل االستغراب عطات النتيجة والناس املعنيين 
باألمر شكروكم على االستقبال ديالكم، 12 عام مشدودة الباب على 
الناس، ملي فتحتو فرصة وسمعتو لهم وخرجتو بنتيجة كنبخسو هاد 
العمل، عار وعيب علينا في هاد القبة كنقولوا هاد الكالم، هذا باإلضافة 
لهاد �سي تحسب لكم الحوار اللي فتحتم مع النقابة األكثر تمثيلية اللي 
تنتمنى تكون النتيجة ديالو كذلك بحال هذا. وكذلك السيد الوزير، 
القضية ديال املربيات هللا يجازيكم بخير، الناس عطاو عطاء 10 سنين 
كنتمناو  يقسيهم  غادي  القانون  غادي  اإلطار  ربما  واليوم  عام  و15 
االحتضان ديالهم وتسديد األجر ديالهم بعض الجمعيات عندهم خلل 
في ملفات ديالهم بغينا �سي إجراء سريع هللا يجازيك بخير راه تعطل 
األجر ديالهم ألنه كاين خلل في امللفات ديال الجمعيات، وكنطلب منك 
واحد الرسالة هللا يجازيك بخير جميع النواب ديال املغرب ديال التربية 
الوطنية الناس الحراس الخاص كاين اللي تيتخلص ب 2000 درهم، 
2600 درهم بغينا واحد الرسالة ديالكم باش يعطيو  2500 درهم، 
السميك للناس 2830 درهم كل.. يستدعي الشركة وتلتزم مع الناس، ما 

يبقاوش يستاغلو الناس ويستعبدوهم السيد الوزير، وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تفضل السيد الرئيس، في التسيير السيد الرئيس.

 لن ئب  لسيد  دريس  لسنتي�سي رئيس  لفريق  لحركي )نقطة 
نظ م(:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

في الواقع ما كان لي أن أتناول الكلمة لوال ما سمعناه قبل قليل 
ويدخل في صلب تطبيق النظام الداخلي السيدة الرئيسة أوال التعقيب 
اإلضافي وجوبا يتناول ما هو مطروح في السؤال بعينه، ثانيا ليس هناك 
أي تبخيس نسعى كاملين للرقي بالبالد ديالنا، فاملرجو من السيدات 
في صلب  إطار  في  وهذا  البعض  بعضهم  يعقبوا  أال  النواب  والسادة 
النظام الداخلي واملرجو منكم باش ترجعوا كل واحد تناول الكلمة ليس 

إال غير باش يثير االنتباه ثم توقفو وتقول لو هللا يخليك وقف احنا في 
مؤسسة اللي تيتبعها املغرب كامل بل وفي دول أخرى وخاص نبانو على 

وجهنا الحقيقي وتبقى املصداقية للحكومة وللبرملان في نفس اآلن.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

شكرا السيد الرئيس، هل هناك تعقيبات إضافية؟ الكلمة للسيد 
الوزير املحترم فيما تبقى من الوقت.

 لسيد وكيب بنمش�سى وزير  لتربية  لشطنية و لتعليم  ألولي 
و لري ضة:

اللي بغيت نأكد عليه هو بأن من طبيعة الحال السياسة ديال هاد 
وتنزيل هاد السياسة في القطاع ديال التعليم األولي هي من اختصاص 
بتعاقد مع  الدور  بهاد  وتتقوم  ديالها  بالدور  والوزارة كتقوم  الوزارة 
الجمعيات، ومن طبيعة الحال تيتم انتقاء هاد الجمعيات على حسب 
الجودة ديال هاد الجمعيات وعلى حسب كيفاش هاد الجمعيات تطبق 
القوانين وسميتو، احنا فهاد املوضوع تنسهروا على ضمان العالقة 
بين املربيات واملربيين مع هاد  اللي هي عالقة خاص تكون جيدة ما 
الجمعيات أخذا بعين االعتبار بأن التعليم األولي عندو خصوصيات اللي 
هو في حاجة إلى سياسة القرب هو عنده خصوصيات خاصة نظرا لسن 
األطفال، وهذا كيجعل بأن التركيز على هاد الجمعيات اللي هي عندها 
الكفاءة هذا يمكن يساعدنا باش نجحوا فهاد العملية ديال تعميم 

التعليم األولي بالجودة الضرورية.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

الرياضات  املتعددة  القرب  مالعب  إحداث  تعميم  عن  سؤال 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لن ئب  لسيد  سم عيل  لبق لي:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

السيد الوزير، قامت بالدنا بمجهودات مهمة بإنجاز مالعب القرب 
بالنظر للدور الهام الذي تضطلع به في تعزيز مواهب الشباب وصقل 
طاقاتهم وتشجيع املمارسة الرياضية داخل األحياء والبوادي باعتبارها 
حقا من حقوق اإلنسان األساسية، وسبيال لتحقيق االندماج اإليجابي 
داخل املجتمع، إال أن بعض األقاليم النائية على الخصوص ال زالت 
محرومة من هذه البنيات التحتية الرياضية تسمح للشباب ممارسة 
لتعميم  املتخذة  اإلجراءات  عن  نسائلكم  وعليه،  املفضلة.  هواياتهم 

مالعب القرب متعددة االختصاصات.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

جواب السيد الوزير املحترم.
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 لسيد وكيب بنمش�سى وزير  لتربية  لشطنية و لتعليم  ألولي 
و لري ضة:

مالعب القرب كتعرف واحد اإلقبال اللي هو كبير من طرف الشباب، 
الجمعيات  اللي هو جد مهم من طرف  أيضا واحد املطلب  وتتشكل 
الرياضية ومن طرف الساكنة، الوزارة أطلقت واحد البرنامج ديال 814 
ملعب القرب اللي هو اآلن فيه تقريبا 24 ملعب اللي هو انتهت األشغال 
به، واحد 236 ملعب اللي هو في طور اإلنجاز، والباقي هو مبرمج. احنا 
املشكل اللي هو مطروح فيما يخص هاد مالعب القرب هو مشكل ديال 
تنشيط هاد البنية التحتية اللي ما بغيناهاش تبقى مغلوقة وهذا احنا 
تنحاولو بشراكة مع كل األطراف اللي هي معنية منهم الشركاء املحليين ال 
الجمعيات وال السلطات املحلية باش نلقاو أحسن وسيلة إلنعاش وإلى 
تنشيط هاد مالعب القرب في ممارسة الرياضة. تيبقى بطبيعة الحال 
راه الحاجة بالنسبة لهاد مالعب القرب مازالة جد مهمة، واحنا مع كل 
الشركاء اللي هما معنيين تنحاولو نشوفو كيفاش نرفعو من املستوى 

ديال هاد السياسة في املستقبل.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تعقيب السيد النائب، تفضل.

 لن ئب  لسيد  سم عيل  لبق لي:

الزيارات  على  أشكركم  كما  التوضيح،  على  الوزير  السيد  شكرا 
امليدانية التي تقومون بها ملجموعة ديال أقاليم اململكة على غرار الزيارة 
اللي قمتمو بها إلقليم شفشون للوقوف على مجموعة ديال املشاريع 
اللي كيتم اإلنجاز ديالها وعلى الخصاص اللي كاين داخل اإلقليم ومن 
بين هاد الخصاص هو ديال مالعب القرب حيث أن كنالحظو أن هناك 
مجموعة ديال املدن الكبيرة هناك تخمة ديال مالعب القرب، بينما 
أن مدن صغرى على غرار مدينة شفشاون عندها ملعب وحيد ديال 
القرب، ناهيك عن الكالم على العالم القروي حيث أن هناك مجموعة 
للقرب، كان  القروية ما عندهاش ولو ملعب واحد  الجماعات  ديال 
عندنا واحد األمل كبير على البرنامج اللي هضرتو عليه السيد الوزير، 
ديال أكثر من 800 ملعب قرب، هناك اتفاقيات اللي هي موجودة مسنية 
من طرف مجموعة ديال الشركاء ولكن هي معطلة مجموعة منها اللي 
هي معطلة على غرار كذلك إقليم شفشاون ألن 18 ملعب للقرب هو 
معطل إلى اليوم علما أن هاد الجماعات املحلية قامت بواحد املجهود 
جبار من أجل اقتناء الوعاء العقاري اللي هو املشكل الرئي�سي ديال إنجاز 
هاد املالعب، العقارات متوفرة، كنطالبو منكم السيد الوزير، من أجل 
التفعيل الفعلي ديال هاد االتفاقيات ونشوفوهم على أرض الواقع ألن 

الشباب كيتسناو أنهم يشوفوهم موجودين، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

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

 لن ئبة  لسيدة قلشب فيطح:

السيد الوزير، نثمن عمل الوزارة في تعميم مالعب القرب، السيد 
الوزير، مدينة أصيلة رغم تعداد ساكنتها املقدر بحوالي 33 ألف نسمة 
ال تتوفر وال حتى على ملعب واحد من مالعب القرب. السيد الوزير، 
الشباب واألطفال يقصدون الشوارع ألجل الرياضة وممارسة األنشطة 
الرياضية، املرجو تحقيق العدالة املجالية في هذا املجال وتمكين هذه 

املدينة من مالعب القرب، وشكرا السيد الوزير.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ الكلمة للسيد الوزير.

 لسيد وكيب بنمش�سى وزير  لتربية  لشطنية و لتعليم  ألولي 
و لري ضة:

اللي بغيت نأكد عليه هو مالعب القرب هي اختصاصات مشتركة 

مع الجماعات املحلية ولهذا الوزارة ما يمكنلهاش تعوض العمل ديال 

الجماعات املحلية ولكن يمكن لها في املساهمة بشراكة مع الجماعات 

املحلية ومع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومع عدد ديال الشركاء 

واحد  تم  امليدان،  فهاد  تتدخل  أيضا  الرياضية  الجامعات  آخرين، 

اإللتقائية اللي يمكن لها تساعد باش نرفعو من الوتيرة ديال البناء وديال 

تجهيز هاد مالعب القرب تيبقى املوضوع ديال تنشيط مالعب القرب 

من املواضيع اللي هي مطروحة واللي خص يكون فيها واحد االبتكار باش 

نلقاوا الحلول املناسبة.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

13-14-15و16  املوالية  األربعة  األسئلة  الوزير،  السيد  شكرا 

لها وحدة املوضوع ويتعلق األمر ببعض اإلشكاليات املرتبطة بقطاع 

التعليم، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة 

للسيدات  األول  السؤال  الوزير  السيد  لدن  لتنال جوابا موحدا من 

والتنمية،  للعدالة  النيابية  املجموعة  املحترمين من  النواب  والسادة 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لن ئب  لسيد  بر هيم  جنين:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

نسائلكم السيد الوزير حول تسوية امللفات العالقة لرجال ونساء 

التعليم وخطة الوزارة ملعالجة مشكلة هدر الزمن املدر�سي؟ وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 

االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل السيد النائب.
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 لن ئب  لسيد عبد  ملجيد  لف �سي  لفهر3:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

وكر   لسيدة  لرئيسة،

مزمنا  بعدا  املدر�سي  الزمن  هدر  إشكالية  خدات  الوزير،  السيد 
خالل السنة الحالية وألسباب متعددة:

أوال: التوالي ديال اإلضرابات في القطاع، ثم كاين التأثير ديال موجة 
جائحة كورونا املوجة الثالثة وهو انطالق املوسم الدرا�سي بشكل متأخر 
في شهر أكتوبر في بالصة شهر شتنبر، إيال زدنا على هاد ال�سي السنتين 
املاضيتين اللي دازت في نفس الظروف، فالوضعية خطيرة وتتساهم 
بشكل مباشر في الهدر املدر�سي، اليوم كاين تقريبا 350 ألف تالميذ 
اللي معنية بالهدر املدر�سي سنويا وإيال قمنا بعملية حسابية عام على 
عام كايبان الحجم ديال الخطورة ديال هاد األمر. إذن بطبيعة الحال 
التالميذ املعنية بشكل أسا�سي بهاد الظاهرة هم التالميذ ديال العالم 
القروي فتضيع آالف الساعات من زمن التعلمات وكتسبب في ظاهرة 
أخرى اللي هي ظاهرة التكرار، إذن عندنا من جهة الهدر املدر�سي ومن 
جهة أخرى التكرار. إذن خص الحكومة يكون عندها واحد البرنامج اللي 
هو محدد األهداف واآلليات أوال عملية تقييم لعواقب هاد التأخرات 
على املستوى ديال التالميذ باش يكون عندنا تدابير اللي نتخذوها تكون 
هادفة وفعالة، بحال دابا هاد التقييم يمكن يبين أنه ما كاينش نواقص 
في اللغات ولكن كاين في الرياضيات أو العكس على كل حال تكون عندنا 

واحد الصورة واضحة اللي عليها نبنيوا التدابير ديالنا.

التفاوتات  ألن  الجهوي  املستوى  على  حلول  إيجاد  خاص  ثانيا: 
تختلف من منطقة إلى أخرى.

وأخيرا يجب أخد القرارات بطريقة تشاركية مع جميع الفاعلين في 
القطاع

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال  النائب،  السيد  الوقت  انتهى 
النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

 لن ئب  لسيد محمد ك ريم:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

 لسيدة  لرئيسة،

 لس دة  لشزر ء،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

كما تعلمون السيد الوزير فاملوسم الدرا�سي الحالي قد عرف هدرا 

قياسيا في الزمن الدرا�سي بات يؤرق التالميذ واآلباء وأولياء األمور، 
إذ بعد انطالق املدارس بسبب الحالة الوبائية واملوجة الثالثة ملوجة 
كورونا طفت على السطح أزمة ملف أطر األكاديميات الجهوية للتربية 
أيام اإلضراب  في عدد  قيا�سي  نتج عنها تسجيل رقم  والتي  والتكوين 
باملؤسسات التعليمية العمومية خالل هذه السنة، ومع دخول مرحلة 
أخيرة للموسم الدرا�سي واقتراب موعد االمتحانات الجهوية والوطنية 
يسجل تأخر كبير في املقررات الدراسية بشكل عام كما هو الحال في 
إقليم آسفي وخصوصا في املناطق القروية واألوساط الشعبية الهشة 
حيث يشكل التعليم العمومي الخيار الوحيد لألسر. فلهذا نسائلكم 
السيد الوزير، عن تصوركم إلنقاذ املوسم الدرا�سي الحالي والتدابير 
إنهاء  في  والتالميذ  التلميذات  حقوق  لضمان  املتخذة  واإلجراءات 

املقررات الدراسية واجتياز امتحانات في ظروف عادية؟ وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الرابع  السؤال 
التجمع الوطني األحرار، فليتفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد  لشب ك:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 
لضمان تمدرس التالميذ في ظل اإلضرابات املتكررة للقطاع؟

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لسيد وكيب بنمش�سى وزير  لتربية  لشطنية و لتعليم  ألولي 
و لري ضة:

شكرا على كل هذا األسئلة، فكما تعلمون صاحب املوسم الدرا�سي 
الحالي عدة تغيرات على مستوى تنظيم السنة الدراسية، وذلك إثر 
والتالميذ خالل شهر شتنبر  للتلميذات  واسعة  تلقيح  عملية  تنظيم 
املا�سي، كما عرفت إكراهات بسبب املوجه الوبائية األخيرة كورونا، 

وبسبب اإلضرابات والتغيبات املتكررة لبعض أطر األكاديميات.

وملعالجة هذا الوضع تم إرساء عدة أنواع من الدعم التربوي طيلة 
السنة الدراسية بدءا بالدعم املدمج داخل الفصول الدراسية والدعم 
املؤسساتي خارج زمن التعلم بفضاءات املؤسسة، والدعم االستدراكي 
املكثف حيث بلغ عدد املستفيدين منه على الصعيد الوطني خالل شهر 
مارس وأبريل املنصرمين أزيد من مليون و800 ألف تلميذ، وبالفعل 
وإقليمية  جهوية  مخططات  وتفعيل  وضع  على  األكاديميات  عملت 
تكافؤ  وتحقيق  الدراسية  املكتسبات  تثبيت  تروم  التربوي  للدعم 
حدا  على  مؤسسة  كل  وخصوصيات  لحاجيات  تستجيب  الفرص، 
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ومواردها املالية والبشرية، وفي هذا الصدد تم اتخاذ العديد من التدابير 
نذكر منها:

أوال، تنظيم عملية الدعم التربوي في املواد الدراسية التي تحتسب 
اإلشهادية،  للمستويات  بالنسبة  واإلقليمية  املوحدة  االمتحانات  في 
وفي املواد األساسية بالنسبة للمستويات الدراسية غير اإلشهادية عبر 
تكليف األساتذة الفائضين بتقديم حصص الدعم التربوي واللجوء إلى 

الساعات اإلضافية؛

ثانيا، تنويع برامج الدعم وتعبئة الشركاء من قبيل جمعيات أمهات 
للتنمية  الوطنية  للمبادرة  اإلقليمية  واللجن  التالميذ  وأولياء  وآباء 
البشرية، وجمعيات املجتمع املدني املهتمة بالشأن التربوي واالستفادة 
بالرياضيات  املواد، خصوصا  املتقاعدين حسب  األساتذة  خبرة  من 

والفرنسية؛

ثالثا، استثمار البرنامج الحكومي أوراش الذي يضم إلى حد اآلن 
للتأطير  يخضعون  الذين  التربوي  الدعم  مؤطري  من   7600 حوالي 
من  الرفع  بهدف  ومفتشين  أساتذة  طرف  من  واملواكبة  والتكوين 
قدراتهم وضمان نجاح حصص الدعم التربوي، وكذا االستعانة أيضا 
إطار  في  والتكوين  التربية  ملهن  الجهوية  باملراكز  املتدربين  باألساتذة 
حصص التداريب اإللزامية املبرمجة في مسارهم التكويني؛ كما تم في 
نفس اإلطار االستفادة من استغالل املوارد الرقمية املتوفرة والتشجيع 
على االستثمار في التعليم الرقمي وإنتاج املزيد من املحتويات املرتبطة 

بالتعليم عن بعد؛

عقدت  تعلمون  فكما  القطاعي،  االجتماعي  الحوار  وبخصوص 
التعليمية الخمس األكثر  النقابات  اللقاءات مع  الوزارة سلسلة من 
السيد  إشراف  تحت   2022 يناير   18 اتفاق  بتوقيع  توجت  تمثيلية 
رئيس الحكومة، وتمت املصادقة على املراسيم املجسدة لتسوية بعض 
امللفات من طرف الحكومة يوم 10 فبراير 2022، كما انطلقت أشغال 
2022، والتي  9 مارس  بتاريخ  املوحد  الجديد  النظام األسا�سي  لجنة 
تواصل أعمالها بشكل أسبوعي ومنتظم وتتقدم األمور بشكل إيجابي 
على أن تنهي أشغالها في متم شهر يوليوز املقبل، وفي إطار هذا النظام 
األسا�سي تسعى الوزارة إلى اعتماد ميثاق أخالقيات يف�سي إلى ربط 
املسؤولية باملحاسبة على أساس مبدأ التالزم بين الحقوق والواجبات، 
املهنية  الترقية  القطاع وربط  املهنية ملوظفي  املسارات  تثمين  وأيضا 

والوظيفية باألداء املنهي واألثر على تعلمات التالميذ؛

اعتماد مداخل  للقطاع سيتم  البشرية  باملوارد  إطار االرتقاء  وفي 
أخرى من بينها، إعادة النظر في منظومة التكوين األساس وجعل التكوين 
املستمر ملزما ودائما وإشهاديا طيلة املسار املنهي الوظيفي، والجدير 
واملركزيات  الحكومة  بين  املوقع  املا�سي  أبريل   30 اتفاق  أن  بالذكر 
النقابية يدعم مسار الحوار االجتماعي في قطاع التربية الوطنية بما 
املغربية،  العمومية  املدرسة  إصالح  في  الحكومة  توجه  مع  يتما�سى 

وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب ألحد السيدات والسادة النواب من 
املجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة ربيعة بشجة:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

نسجل بامتعاض، السيد الوزير، املخرجات الهزيلة ديال االتفاق 
ديالكم مع املركزيات النقابية، والتي لم تالمس ال من قريب وال من 
املتعاقدين،  ديال  امللف  هو  فينا  كاينة،  اللي  الحارقة  امللفات  بعيد 
والتخطيط،  التوجيه  التربويون،  املتصرفون  و8،   7 سلم  ضحايا 
ملحقو االقتصاد واإلدارة، امللحقون التربويون، حاملي الشهادات اللي 
فرضتو عليهم أنهم يدوزوا املباراة وفق املناصب املحدثة، في حين راه 
كاين فيهم الناس اللي عندهم DROIT اللي عندهم اإلجازة وال شهادة في 
األمازيغية غادي يتقصاوا لألسف الشديد من هذا الترقي، الزنزنة 10 
رجل التعليم كيضرب 20-25 سنة Stagné فيLE2MEME2STADE، ما 
يمكنش نقبلو هاد األمر، هاد التعددية والفئوية اللي تيعانيوا منها رجال 
التعليم، هذا التسقيف ديال األفق ديال الترقي اللي كنعانيوا منو رجال 
التعليم كندعيوكم، السيد الوزير، على أنكم تراجعوا املنظومة ديال 
الترقي وتراجعو املنظومة ديال التحفيز اللي كاينة، مزيان درتو في االتفاق 
ديالكم اللي كتطبلوا إلى آخره بأن األب عندو اإلجازة ديال 15 يوم راه 
النساء تعاني املوظفات مع األطفال ديالهم، راه 3 أشهر شحال عاطينهم 
راه ما كافياش نهائيا، كنتمناو أنكم تزيدو للنساء، األفق التربوي، السيد 
الوزير، مسدود، سالينا مع املقاربة ديال اإلدماج اشنو الجواب ديالكم 
ما  كاين خارطة طريق  بأن  املقبلة، كنسمعو  املرحلة  في  البيداغوجي 
خارطة الطريق، قولوا لنا واش القانون اإلطار ما بقاش صالح؟ جبتو 
لنا واحد السبة في حق هاد الوزارة هادي، دخلتوا الناس بالقرعة باش 
يقريوا وليداتنا، النظام أسا�سي ال جواب عليه دايرين واحد سميتو 
مطبق عليه، بالنسبة لألساتذة اللي دوزوا االمتحان ديال مساعدي 

مراكز مهن التربية والتكوين ما اعطيتوش النتائج..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

األصالة  الفريق  تعقيب  شكرا،  النائبة،  السيدة  الوقت  انتهى 
واملعاصرة.

 لن ئب  لسيد محمد ك ريم:

شكرا السيد الوزير، السيدة الرئيسة، التوقيت من فضلك، شكرا 
السيد الوزير على اإلجابة ديالو، كنظن أن التدابير اللي خذاتها..

 لسيد رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب..
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 لن ئب  لسيد محمد ك ريم:

الوزارة الحالية، كنظن تدابير ضعيفة وخصوصا أن..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد ك ريم:

هداك الوقت تاع حزب اإلستقالل ما�سي ديالنا احنايا..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

التوقيت ديال فريق األصالة واملعاصرة.

 لن ئب  لسيد محمد ك ريم:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

السيد الوزير، كنظن التدابير اللي اخداتها الحكومة الحالية تدابير 
ضعيفة ضعيفة جدا، ألن املشكل مشكل كبير هو مشكل فئوي، ألن 
الطامة الكبرى هي القرار اللي خذاتو الحكومة السابقة ألن هاد األساتذة 
املتعاقدين تقريبا %80 تم التوظيف ديالهم في العالم القروي، يعني 
الضغط ديال اإلضراب كان في العالم القروي فهاد الوقت الراهن، 
فيه مشكل حاليا،  اللي  القروي هو  العالم  في  الكبير  الضغط  يعني، 
والتدابير اللي تخاذت اتخاذت على الصعيد الوطني، كنظن املجهود 
اللي خصو يدار خصو يدار في العالم القروي، ونعطيك مثال بسيط ألن 
كاين مشكل تاع الوقت، هو عندنا الثانوية في بلدية ديال سبت جزولة 
فيها تقريبا 102 داألساتذة، عندنا 64 متعاقد وكنظن هذا 64 عندهم 
تأثير كبير، ألن تقريبا من فبراير تقريبا 32 أستاذ ما التحقوش بالدرس، 
والعطلة تاع أبريل، يعني، 64 أستاذ ما التحقوش بالدرس وهذا إشكال 

اللي كيطرح إشكال كبير بالنسبة للتالميذ، ألن التالميذ..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

شكرا السيد النائب، انتهى الوقت، تعقيب فريق التجمع الوطني 
لألحرار، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد  لشب ك:

السيد الوزير، بداية نشكركم على هذه املعطيات التي تقدمتم بها، 
فال أحد يجادل اليوم في كون املدرسة هي قاطرة التنمية في كل املجتمعات 
بما توفره من تعليم وتربية وتأهيل لرجال الغد، غير أن هناك العديد 
من التحديات التي تواجه عمل هذا املرفق الحيوي ومن أبرزها ظاهرة 
اإلضرابات املتكررة في هذا القطاع، ونأكد هنا أن الحق في اإلضراب حق 
دستوري مكفول لكل املغاربة، وأن الحكومة الحالية عازمة على إخراج 
قانون اإلضراب إلى حيز الوجود ومأسسة الحوار االجتماعي الذي عرف 

توافقا تاريخيا بين النقابات والحكومة، وهي مناسبة ننوه فيها بمخرجاته 
ومكتسباته، غير أن اإلضرابات املتكررة للقطاع أثرت بشكل كبير على 
السير العادي للمدرسة العمومية مما يكرس ظاهرة هدر الزمن املدر�سي 
وبالتالي تراجع في مستوى جودة التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا، فضال عن 
القلق الذي يسود وسط صفوف آباء وأولياء التالميذ حول مستقبل 

أبنائهم خاصة في املستويات اإلشهادية.

السيد الوزير املحترم، أمامكم تحدي كبير أال وهو إعادة االعتبار 
واالستقرار للمدرسة العمومية باعتبارها مسألة لبناء املستقبل، كما 
ندعوكم إلى ضرورة العمل على توفير البنيات التحتية الالزمة وفضاءات 
االستقبال تتوفر فيها الشروط املالئمة للتحصيل الدرا�سي وفضاءات 
والتالميذ  التلميذات  ملساعدة  والريا�سي  والثقافي  التربوي  التنشيط 
على االبتكار واكتساب املهارات، وذلك بتعزيز وتشجيع الشراكات مع 
جمعيات املجتمع املدني والجماعات الترابية وخلق الظروف املواتية 

لألطر التربوية واإلدارية ألداء مهمتهم على أحسن وجه.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير، تعقيب إضافي تفضلي 
السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة مريم وحس ة:

السيد الوزير، أحزاب داخل حكومتكم كانت وعدات بحل مشكل 
األساتذة املتعاقدين واإلدماج ديالهم، ولكن كانت هادي وعود انتخابية 
من أجل حصد األصوات، لحد اآلن ال �سيء، مؤسسات تعليمية داخل 
اللي  التلميذ  هو  واملتضرر  بالكامل  مهجورة  والجبلي  القروي  املجال 
اآلن مقبل على اإلمتحانات للمستويات اإلشهادية، سكوتكم هذا وال 
مباالتكم عندو تفسير واحد أنكم كتقولوا لهاد الوليدات أنكم ما�سي في 

األولويات ديالنا، وكتقول لهم بتمازيغت يذهبون إلى الواد.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

الرئيس،  السيد  النائب،  السيد  تفضل  تعقيب؟  من  هناك  هل 
اسمحوا ليا، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد  لكبير ق دة:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

السيد الوزير، من ضمن األسباب كذلك الرئيسية اللي أثرت في 
الهدر املدر�سي وهدر الزمن املدر�سي كاين اإلشكالية ديال النقل املدر�سي 
كذلك، السيد الوزير ملا نتكلموا على النقل املدر�سي ما �سي بالطريقة 
باش تارتها بعض الجرائد اإللكترونية، السيما بالنسبة لجماعة معتركة، 
بالنسبة ملجموعة مدارس خطة احمد، ألنهم بينوا واحد السيارة صغيرة 
وعلى السقف ديالها تالميذ، ألنه اإلشكال ما�سي في الحافالت، الحافالت 
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متوفرة والسيما املجلس ديال الجهة بذل واحد املجهودات كثيرة، ولكن 
اإلشكال مطروح السيد الوزير بالنسبة للجمعيات ديال آباء التالميذ، 
ألنه هاد الجمعيات راه ما عندهاش باش يخلصوا التأمين، ما عندهومش 
باش يخلصوا البنزين، ما عندهومش باش يأديوا كذلك الواجب ديال 
هداك السائق، ولهذا نتمناوا أنه يتوجد حل لهاد الجمعيات الضعيفة 

اللي ما عندهاش موارد، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

هل هناك من تفضل السيد الرئيس.

 لن ئب  لسيد عبد هللا غي ث رئيس فريق  لتجمع  لشطني 
لألحر ر:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

السيد الوزير املحترم، صحيح أن هناك ملفات عالقة، هاد �سي 
ما جبتيهش معاك السيد الوزير، هذا إرث ورتيه ديال 10 سنوات من 
التدبير ما باغيش نصنفها، اليوم ها الزنزانة 9، ها الزنزانة 10، ها 
التعاقد. اليوم السيد الوزير إصالح املدرسة العمومية يمر أساسا من 
إصالح هاد امللفات العالقة ديال 10 سنوات، اليوم السيد الوزير بغينا 
واحد أجندة باش هاد امللفات نشوفوا كيفاش غادي تحل، وألن إصالح 
املدرسة العمومية يمر أساسا بإصالح هاد امللفات العالقة، ولنا كامل 
الثقة في الكفاءات ديالكم باش تحل هاد املشكل، شكرا السيد الوزير.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد، نقطة نظام في التسيير، 
تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد مصطفى إبر هيمي )نقطة نظ م(:

 لسيدة  لرئيسة،

 لسيد  لرئيس،

سبق وأن نبه أن السادة النواب ما يبقاوش يعقبوا على بعضياتهم، 
أما  للحكومة،  يتوجه  يتوجه  بغا  اللي  الحكومة،  وكاينة  برملان  كاين 
املصطلحات اللي كتصدر في تعقيب ديال واحد الفريق وينوض الفريق 
اآلخر ويبقى يعقب عليه فهذا مساءلة اللي كتكرر ألكثر من مرة وألكثر 
من جلسة. السيدة الرئيسة نبهي السادة النواب وخاصة الرؤساء أنهم 
ملي يبغيوا يدخلوا بال ما يبقاوا يعقبوا على النائبات والنواب اآلخرين، 

شكرا السيدة الرئيسة.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

في  النائب املحترم، هل هناك تعقيب، نقطة نظام  شكرا السيد 
التسيير السيد النائب؟ فالتسيير السيد النائب؟ تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد يشنس بن سليم ن )نقطة نظ م(:

النظام  أن  وتكرارا  مرارا  سمعنا  الرئيسة،  السيدة  اسمحتي  إيال 
الداخلي يمنع، أن النظام الداخلي يبرر، رجاء إيال كان النظام الداخلي 
تيمنع نقولوا الفصل ونوضحوه، بالتي آ أستاذ غير بالتي بالتي السيد 
الرئيس، هذا هو داخل حتى هو ال�سي السنتي�سي هذا تا هو راه داخل 
في التعقيب علي النائب، هذا راه تا هو داخل في التعقيب على النائب، 
ال تنهى عن سلوك وتأتي مثله، ال تنهى عن سلوك وتأتي مثله، السيد 
النائب ال تنهى عن سلوك وتأتي مثله، عالش احنا قلنا الفصل، عالش 

قلنا الفصل باش نأصلوا..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تفضلوا السيد النائب، كمل نقطة النظام ديالك.

 لن ئب  لسيد يشنس بن سليم ن )نقطة نظ م(:

كنقولوا السيدة الرئيسة ال تنهى عن سلوك وتأتي مثله، احنا اليوم 
ملي طلبنا ملي طلبنا السيدة.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

الوقت  انتهى  النائب،  السيد  الوقت  انتهى  النائب  السيد  شكرا 
السيد النائب، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ الكلمة للسيد الوزير 

املحترم.

 لسيد وكيب بنمش�سى وزير  لتربية  لشطنية و لتعليم  ألولي 
و لري ضة:

أنا أوال الزم نتأسف لالستمرار اللي هو غير مبرر لهاد اإلضرابات ديال 
أطر األكاديميات، في الحقيقة الضحية ديالها هو التالميذ والضحية 
واحد  رغم  تتستمر  اإلضرابات  هاد  احنا  القروي،  العالم  هو  ديالها 
املجهودات اللي هي جبارة، ألن الوزارة ال على صعيد الوزارة وال على 
صعيد رئاسة الحكومة في إطار الحوار االجتماعي تم االتفاق بأن قبل 
اللي هو نظام  النظام أسا�سي  تنشتغلوا على واحد  يوليوز احنا  آخر 
أسا�سي موحد، والهدف من هاد النظام األسا�سي هو باش نتجاوزوا 
هاد وعدد ديال الصعوبات، أنتوما شرتيوا لعدد ديال امللفات، عندنا 2 
طرق ديال العمل إما نشتغلوا ملف بملف وهذا غادي ياخذ لنا سنوات 
بال ما نجحوا فهاد العملية وال نشتاغلوا على واحد النظام أسا�سي اللي 
هو غادي يكون نظام اللي هو محفز ونظام اللي هو غادي يساعد باش 
نلقاوا حلول مناسبة لكل اإلكراهات اللي هي مطروحة داخل املنظومة. 
أنتما أيضا ولكن احنا في الحقيقة ما انتظرناش النظام األسا�سي باش 
نعالجوا بعض امللفات وأنا غير للتذكير راه امللفات اللي تم املعالجة 
ديالها 4 إلى 5 ديال امللفات، الكلفة املالية ديالها راها أكثر من 40 مليار 
ديال السنتيم، ككلفة اللي خالل هاد السنة 2022 ومن طبيعة الحال 
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هذا عندو آثار على سنوات املقبلة. احنا نظرا لهاد الوضع انطلقنا عطينا 
واحد االنطالقة ديال واحد العملية ديال الدعم املدر�سي االستدراكي، 
وأنا كيف شرت في الجواب هاد الدعم املدر�سي هم خالل هاد الشهرين 
األخيرين هم تقريبا مليون و800 ألف تلميذ، هذا تيبين الحجم واألهمية 
اللي عاطينها باش نواكبوا وباش نساعدوا ألن احنا واعيين بأن واحد 
العدد ديال التالميذ كانوا ضحية ديال هاد التغيبات املتكررة، وكانوا 
ضحية أيضا ديال الوباء. احنا في األخير أنا بغيت اللي نذكر هو بأن 
قانون  تنزيل  في  اللي هي تدخل  الطريق  الوزارة وضعات واحد ورقة 
اإلطار، ولكن تنزيل قانون إطار تيحتاج باش نحدوا األولويات ونحدوا 
أيضا الطريق ديال التغيير، كيفاش ننطالقوا من املرحلة اللي احنا فيها 
إلى األهداف اللي هي متوخاة من هاد إصالح املنظومة وهاد ورقة الطريق 
هي احنا فتحنا املجال باش يكون مشاورات واسعة على الصعيد املجالي 
باش ال إلغناء هاد ورقة الطريق، وأيضا باش انخراط جميع الشركاء في 

هاد العملية، وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

التالميذ  إمكانية تسقيف أسعار تمدرس  آني عن  املوالي  السؤال 
بالقطاع الخاص للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لن ئب  لسيد محمد حم ني:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

 لس دة  لنش ب و لن ئب ت  ملحترمين،

السيد الوزير، نسبة التمدرس بالتعليم الخصو�سي وصلت حوالي 
%15 من التالميذ الذين يدرسون في األسا�سي واإلعدادي واالبتدائي 
والثانوي. السيد الوزير رسوم التسجيل وصلت إلى ما بين 300 و3000 
درهم عن كل سنة، رسوم التمدرس وصلت ما بين 400 و4000 درهم 
عن كل شهر، الكل تضرر من جائحة كورونا، ارتفاع األسعار في جميع 
التعليم  وأصحاب  الحكومة  على  األساسية.  املواد  وخصوصا  املواد 
الخصو�سي أن ينظرون بعين الرحمة والرأفة لذوي الدخل املحدود 
املهن  وأصحاب  الخصو�سي  القطاع  وفي  العام  القطاع  في  خصوصا 

الحرة.

السيد الوزير، أصحاب التعليم الخصو�سي يرفضون التخفيف 
من سعر التمدرس والتسجيل رغم الجدل الذي أثير في املوسم الدرا�سي 
مع  تاما  اختالفا  يختلف  القطاع  هذا  و2022-2021،   2021-2020
القطاعات األخرى، نساوا أصحاب التعليم الخصو�سي. السيد الوزير، 
أن االستثمار في الحقل التربوي ليس استثمارا ماديا بقدر ما هو استثمار 
ورسالة للجميع وبناء اإلنسان واملواطن الصالح. السيد الوزير، ما هي 

التدابير التي ستتخذها الحكومة للموسم الدرا�سي 2022-2023؟

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد وكيب بنمش�سى وزير  لتربية  لشطنية و لتعليم  ألولي 
و لري ضة:

املدر�سي  التعليم  بأن  تنعتبروا  احنا  بأن  نأكد  بغيت  أنا  أوال 
أوال  على  تعمل  والوزارة  العمومي،  للتعليم  مكمل  هو  الخصو�سي 
مراجعة القانون املنظم للتعليم املدر�سي الخصو�سي، وهذا احنا تنهيأوا 
واحد مشروع قانون جديد وأيضا مراجعة وتحيين دفتر التحمالت، 
وتم في نفس الوقت وضع واحد النظام داخلي نموذجي للمؤسسات 
الخصوصية والهدف منو هو باش نحدوا النظام التعاقدي ما بين هاد 
املؤسسات واألسر اللي تيوضح بالتزامات املؤسسات التعليمية واألسر، 
للتعليم املدر�سي  القانون الحالي املنظم  هذا والزم تجدر اإلشارة بأن 
تحديد  أجل  من  للتدخل  إمكانية  أي  الوزارة  يخول  ال  الخصو�سي 
الرسوم والواجبات املطبقة بمؤسسات التعليم املدر�سي الخصو�سي، 
وفي املقابل تخضع هذه املؤسسات لقانون املنافسة، فالتقرير األخير 
الصادر عن مجلس املنافسة اعتبر أن حرية األسعار هي الضامن لتنوع 
الخدمات التعليمية املقدمة وتطور جودتها وتحفيز االستثمار في هذا 
الخصو�سي  التعليم  أن  املجلس  أكد  الوقت  نفس  في  املجال، ولكن 
يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في عالقته مع األسر ديال .. مدر�سي لهاد 
املؤسسات، بخصوص تفاصيل الواجبات التي يأدونها مع التمييز بين 
واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين إلى غير ذلك من 
الخدمات املقدمة، ومن طبيعة الحال الوزارة ستسهر على تطبيق هاد 

التوصيات اللي جات فهاد التقرير ديال مجلس املنافسة، وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

شكرا السيد الوزير، تعقيب السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد  لحم ني:

لسنا  احنا  الوزير  السيد  ديالكم،  الرد  على  الوزير  السيد  شكرا 
ضد االستثمار في التربية، نحن مع االستثمار في التربية. السيد الوزير 
رقم  الوطنية  التربية  وزير  وقرار   06.00 القانون  بتطبيق  نطالبكم 
1530.03 الصادر سنة 2003 وقانون اإلطار 51.17 وخصوصا املادة 14 
التي تحدد رسوم التسجيل والتمدرس وكذلك من أجل مصلحة البالد 

والعباد، إذا تأخر عدم تطبيق هذا القانون ..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية؟ 
سؤال آني عن مستجدات مسطرة التوجيه املدر�سي واملنهي 2022-2021 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.
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 لن ئبة  لسيدة ن دية بشعيد :

وكر   لسيدة  لرئيسة،

 لسيد  لشزير  ملحترم،

بخصوص   440.22 رقم  الوزاري  املقرر  مقتضيات  مع  تماشيا 
مسطرة التوجيه املعتمدة من أجل تمكين التالميذ من اختيار ميوالتهم 
العلمية واألدبية وتمكينهم من ضمان مستقبل بارز، نرجوا منكم السيد 
برسم  املدر�سي  بالتوجيه  املتعلقة  املسطرة  املستجدات  ابراز  الوزير 
املوسم الدرا�سي الحالي؟ وما هي التدابير التي سيتم اتخاذها في هذا 

الشأن خالل املوسم الدرا�سي املقبل؟ وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

 لسيد وكيب بنمش�سى وزير  لتربية  لشطنية و لتعليم  ألولي 
و لري ضة:

أنا غير بغيت نأكد بأن خالل السنة املاضية تمت مراجعة مسطرة 

ديال  العدد  واحد  كانت  املراجعة  وهاد  واملنهي،  املدر�سي  التوجيه 

املستجدات:

-أوال تم اعتماد واحد املقرر وزاري جامع اللي تيحدد اإلجراءات 

بشكل  تحيينها  يتم  التي  الزمنية  الجدولة  وأيضا  املعتمدة  املسطرية 

سنوي؛

-ثانيا تم التدبير املندمج ملسطرة التوجيه املدر�سي واملنهي عبر اعتماد 

التوجيه إلى التكوين املنهي كاختيار قائم الذات إلى جانب باقي االختيارات 

الدراسية؛

األقاليم  بين  التضامني  التربوي  العرض  املفهوم  اقرار  تم  -ثالثا 

والجهات، هذا تيعني بأن تنعطيو االختيار للتالميذ ديال كل اقليم باش 

يختاروا بعض املسارات اللي يمكن ما تكونش موجودة في املؤسسة 

ولكن موجودة في اإلقليم مع مراجعة معايير االنتقاء األولي والتوجيه 

وإعادة التوجيه باعتماد مبدأ االستحقاق؛

-رابعا توسيع امكانات إعادة التوجيه منذ بداية السنة األولى من 

التعليم اإلعدادي إلى بداية السنة الثانية من السلك الباكالوريا؛

-أخيرا استثمار طلبات التوجيه وإعادة التوجيه في إعداد وتعديل 

الخريطة التربوية الستجابة ألكثر عدد ممكن من اختيارات التالميذ في 

املستقبل، شكرا.

 لسيد رئيسة  لجلسة:

تعقيب السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة ن دية بشعيد :

شكرا السيد الوزير على ردكم، كما تعلمون إن التوجيه املدر�سي ال 
يزال يعاني من العديد من العقبات التي تربك تنزيل التوجيهات اإلصالح 
التوجيه وأنتم أدرى بذلك سيرورة تحضيرية  املنشود، ويتطلب هذا 
تستوعب مقومات النموذج البيداغوجي الجديد وأسس اإلصالح برمته 
التنموي  النموذج  وتوصيات   51.17 اإلطار  القانون  ملضامين  طبقا 
أجل  من  السابق  التجارب  من  والعبر  الدروس  واستخالص  الجديد 

ترصيد وتثمين املكتسبات.

السيد الوزير، الحكومة منكبة على تنزيل ركائز الدولة االجتماعية 
تماشيا مع رغبة صاحب الجاللة نصر هللا خصوصا التعليم والتشغيل، 
مما الشك فيه التوجيه املدر�سي هو أول نجاح وتمييز شخصية التلميذ 
وتحديد مساره نحو االندماج في سوق الشغل، نحن في فريقنا نعلم 
أنه من أولياتكم االهتمام باملدرسة املغربية والحياتية لضمان املورد 
التي يجب أن تمكن كل متعلم من اكتساب مهارات املعرفية والحياتية 
التركيز على أهمية  لضمان اندماج اجتماع، وأنتم تعرفون أن يجب 
التوجيه في انطالق املسار التلميذ لذا يجب أن تجتمع عدة شروط 
لضمان نجاحه، من جملتها الرفع من عدد هيئة مستشاري التوجيه 
ومواكبتهم بجدية للتالميذ وتغيير طريقة عملهم واالنفتاح على تجارب 

أظهرت نجاعتها، وكل هذا جاء به التقرير العام..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تعقيبات اضافية؟  النائبة، هل هناك من  السيدة  الوقت  انتهى 
الكلمة للسيد الوزير فيما تبقى من الوقت، شكرا السيد الوزير على 
حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، ننتقل اآلن إلى قطاع التعليم العالي 
والبحث العلمي واالبتكار، سؤال عن تعميم الالمركزية في التعليم العالي 
للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املحترمين  النواب  والساد  للسيدات 

التعادلية فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لن ئب  لسيد رويد عدن ن:

 لسيدة  لرئيسة،

السيد الوزير املحترم، عرفت المركزية التعليم العالي تطورا مهما في 
حيث تقريبه من املواطنين وتيسير الولوج إلى املؤسسات الجامعية، غير 
أن بعض املناطق ال زالت تنتظر حقها في االستفادة من هذا التوجه كما 
هو الشأن بالنسبة إلقليم ميدلت، الذي طاملا انتظرت ساكنته إخراج 
النواة الجامعية إلى حيز الوجود، األمر الذي يدعو للتساؤل عن التدابير 
املتخذة لتعميم التعليم العالي بما في ذلك التعجيل بإخراج هذه النواة 

الجامعية إلى حيز الوجود في إقليم ميدلت؟ وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

جواب السيد الوزير املحترم.
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و لبحث  وزير  لتعليم  لع لي  مير و3  عبد  للطيف   لسيد 
 لعلمي و البتك ر:

 لسيدة  لرئيسة  ملحترمة،

 لس دة  لشزر ء،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

أوّد في البداية أن أجدد التأكيد على األولوية التي توليها الوزارة 
لتطوير عرض التكوين الجامعي وتحسين الولوج إليه على مستوى كافة 
جهات اململكة، وتجسد هذه األولوية حرص الوزارة على ترسيخ أسس 
عدالة مجالية في انسجام تام مع أهداف الجهوية املتقدمة، وتكريسا 
على  الجامعات  من  باقتراح  الوزارة  تعمل  الختياراتها  الجهوي  للبعد 
االقتصادية  التطورات  االعتبار  بعين  تأخذ  اعتماد مسالك جديدة، 
واالجتماعية والثقافية التي تشهدها الجهات، بهدف مواكبة متطلباتها 

التنموية في شتى أبعادها الجامعية التابعة لهذه الجهة، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تعقيب السيد النائب املحترم.

 لن ئب  لسيد عزيز لشهب:

شكرا السيد الوزير، غير هاذ املوضوع ديال إحداث هاذ املؤسسة 

ديال التعليم العالي بواحد املجموعة ديال األقاليم، ربما تقال عليها 

الكثير وتكتب عليها الكثير أنه واحد مجموعة ديال األقاليم تم الحرمان 

ديالها من األقطاب الجامعية السيد الوزير، اليوم نحن في حاجة ماسة 

إلى تكريس هاذ املبدأ الدستوري ديال العدالة املجالية واالجتماعية، ال 

يعقل السيد الوزير أن مجموعة من األقاليم بعدما املؤسسات ديالها 

اتفاقيات  وعقدت  العقار  وفرضت  متكاملة  ملفات  وّجدت  املنتخبة 

شراكة ألجل إحداث هاذ املؤسسات ديال التعليم يمكن التراجعي عليها، 

وبالتالي اليوم يمكن السيد الوزير، أن واحد املجموعة ديال األسر فهي 

ة ما عندهاش القدرة املالية باش يمكن تأدي الواجبات ديال 
ّ

فقيرة وهش

السكن وديال التغذية خارج األقاليم ديالها. اليوم السيد الوزير املطلب 

ديالنا أنكم خصكم تمشيو في مجال اإلنصاف تم اإلنصاف، وبالتالي 

هاذ املسألة الدستورية ديال اإلنصاف كتجلى في البعد ديال التوطين 

ديال مؤسسات التعليم العالي مجموعة ديال أقاليم اململكة بما فيها 
الصغرى واملتوسطة، كمثال إقليم وزان، إقليم شفشاون وأقاليم أخرى 

التي تم إقصاؤها.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

إضافي؟  تعقيبات  هناك  هل  النائب شكرا،  السيد  الوقت  انتهى 

تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد  لح فظ:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

السيد الوزير، في الحقيقة هاذ املوضوع اللي ترثوه وخصوصا في 
مجلس املستشارين، بأن راه السياسة ديالكم املمنهجة هي بأن هي غادي 
تق�سى هاذ جامعات متعددة االختصاصات أو الجامعات اللي غادي 
نديروها في بعض املدن، هذا قرار بغيت نعرف واش كاينة استمرارية 
اإلدارة واملؤسسات السيد الوزير؟ بغيت نعرف بأن هاذ القرارات واش 
ما كانش �سي حوار من قبل فهاذ امليدان هذا بني على األساس؟ وما بني 
على هاذ األساس هو بأن خصنا نعرفو هاذيك الفئات الهشة السيد 
 3 راه ما تيقدرش يصيفط وليداتو 

ّ
الوزير، اللي عند و 2 وليدات وال

يقراو ال في الرباط وال في القنيطرة وال في غيرها، كما هو الحال من مدينة 
سيدي قاسم أوبإقليم سيدي قاسم اللي تنعرفو بأن كاين واحد الرقم 
اللي هو مهول وخطير جدا بأن %2 من العالم القروي هما اللي تيولجو 
السلك العالي أو الدراسات الجامعية، إذن هاذ املوضوع هذا السيد 
الوزير، بغيناكم تاخذوه بموضوعية ما يمكنش بأن املؤسسات اللي 
هي منتخبة ومؤسسات جامعية قررو باش يديرو هاذ الجامعات هاذ 
ونجيو نضربوهم بعرض الحائط ونقولو ربما راكم خطأتو، راه كاين 3 
آالف واحد اللي تتاخذ البكالوريا في العام في إقليم سيدي قاسم، فين 
غنصيفطوها؟ واش غتوجدو ليها هاذ البورس اللي هي في انخفاض؟ 
واش غتوجدو ليها هاذ األحياء الجامعية؟ هللا يخليكم خذو هاذ املوضوع 

بجدية وعرفو شنو تتقولو، وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ الكلمة للسيد الوزير.

و لبحث  وزير  لتعليم  لع لي  مير و3  عبد  للطيف   لسيد 
 لعلمي و البتك ر:

 لسيد ت و لس دة  لنش ب،

غير بغيت نأكد مرة أخرى لحد الساعة الوزارة ما تراجعات حتى على 
�سي حاجة، كنعاودها وكنعاودها وكنعاودها، اليوم كنديرو مناظرات 
جهوية ألول مرة في التاريخ ديال الجامعة املغربية كاين نقاش معاكم، 
كاين حوار معاكم، كاين اليوم درنا 6 دالجهات اللي مشينا كنتحاورو فيها 
وشاركتو فيها الجهات اللي دوزو، وكاين عاوتاني جهات أخرى ما زال لنا 6 
والسابعة هي هاد الجهة ديال مغاربة العالم ما زالين كنتحاورو ما حيدنا 
ي كندوي 

ّ
حتى �سي حاجة، بغينا يكون حوار بناء وتكون عدالة مجالية، مل

على العدالة، العدالة هي الوليد وال البنت اللي كنحطوها في الرباط أو ال 
في كازا وال في طنجة إيال قرات في �سي جهة أخرى تبقى الدبلوم هو هداك، 
ما�سي نعطيوها ورقة وال نبنيو لها حيط وال كر�سي وال سبورة، بغينا 
نحطو الجامعة بقوامها، وهاد الحوار احنا تنعملو فيه دابا ما كاينش 
ي تكلمت ليكم على الكليات متعددة التخصصات 

ّ
�سي قرار اللي ّدار، مل
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ما�سي أنا اللي اعطيت الرأي ديالي، املجلس األعلى اعطى الرأي ديالو في 
2017 اللي تيقول بأن هاد الكليات هادو ما صالحينش، أنا كنقول لكم 
هللا يخليكم قراو قراو هاد rapport قراو باش تعرفو أشنو فهاد الكليات 
هادو، ما صلحوش درنا تجربة ما صلحاتش حبسناها، ما تنقولوش 
بأن هاد الكليات غادي نحبسوها، ما تنقولوش أن هاد الكليات غادي 
نحبسوها، تنقولو بأن هاد الكليات اللي كاينين خصنا نعرفو كيفاش 
نتعاملو معاهم ونعاونوهم باش يصلحو أكثر من اليوم، واالخرىن إيال 
كانت �سي كلية متعددة التخصصات خصنا نتريتو ونخممو مزيان عاد 

من بعد نشوفو، وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

سؤال عن الوضعية املادية واإلدارية لألساتذة الباحثين للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

 لن ئب  لسيد عمر  عن ن:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

 لسيد  لشزير  ملحترم،

كما تعلمون خالل السنوات األخيرة قامت الوزارة بتفاوض وحوار 
مع النقابة الوطنية للتعليم العالي باعتبارها صاحبة األكثر تمثيلية حول 
نظام أسا�سي جديد لألساتذة الباحثين، وتم االتفاق السنة املاضية 
على صيغة نهائية ومرضية. لكن ال زالت انتظارات األساتذة الباحثين 
قائمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كذلك تعلمون أنه كان تم اتفاق 
على إخراج مرسوم الدرجة اإلدارية االستثنائية وتعتبر هاد الدرجة دعما 
للتميز وتشجيعا للبحث العلمي، إال أن هذا املرسوم لم يخرج إلى حد 
اآلن إلى حيز الوجود. لذا نسألكم السيد الوزير، ما مآل إخراج النظام 
األسا�سي الجديد إلى حيز الوجود؟ وما مصير مرسوم الدرجة اإلدارية 
الدكتوراه  باألساتذة حاملي  املتعلق  املرسوم  االستثنائية؟ وما مصير 

الفرنسية الذي تم إيداعه لدى األمانة العامة منذ سنين؟

مردودية  وتحسين  الجامعي  التكوين  تجويد  إن  الوزير،  السيد 
الباحثين  األساتذة  كرامة  صيانة  عبر  أساسا  يمران  العلمي  البحث 
والتعجيل بتسوية وضعيتهم املادية واإلدارية وتعزيز مستوى التأطير 

البيداغوجي واإلداري..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، جواب السيد الوزير املحترم.

و لبحث  وزير  لتعليم  لع لي  مير و3  عبد  للطيف   لسيد 
 لعلمي و البتك ر:

 لسيدة  لرئيسة  ملحترمة،

 لسيد  لشزير  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

كما هو في كريم علمكم بأن اإلصالح الشامل ملنظومة التعليم العالي 
هو الذي تنكب عليه الوزارة حاليا، وأتكلم عن إصالح شامل يضع 
ضمن أولوياته تحسين الوضعية املادية واإلدارية لألساتذة الباحثين 

اعتبارا للدور الهام املنوط بهذه الفئة.

لهيئة  جديد  أسا�سي  نظام  مشروع  إعداد  تم  الصدد،  هذا  وفي 
األساتذة وفق مقاربة تشاركية مع كافة الشركاء االجتماعيين، وتنكب 
الوزارة حاليا على استكمال إعداد النصوص القانونية املصاحبة له. 
النظام األسا�سي املرتقب يرتكز على عدة  وتجدر اإلشارة أن مشروع 

محددات تهدف إلى: أوال إرساء مسار للتدرج والترقي املنهي على أساس 

معايير الجودة والتميز العلمي ويكرس ثقافة األداء واملردودية؛ جعل مهنة 

األستاذية أكثر جاذبية من أجل استقطاب أحسن الكفاءات بما في ذلك 

مغاربة العالم؛ وضع السياسة الناجعة للتوظيف األساتذة مبنية على 

القدرة على إنجاز مهام التكوين بحرفية عالية وتطوير البحث العلمي 

وفق املعايير الدولية؛ وسيساهم كل هذا الرفع من قدرة املنظومة على 

تلبية الطلب املتزايد على التعليم العالي وإيجاد حلول ناجعة ملعالجة 

الخصاص من حيث األطر البيداغوجية..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، هل هناك تعقيبات إضافية؟ سؤال عن 

املنح الجامعية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التقدم 

واالشتراكية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لن ئب  لسيد عبد هللا  إلدري�سي  لبشزيد3:

وكر   لسيد  لرئيسة،

 لسيدين  لشزيرين،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

السيد الوزير، الحق في إتمام الدراسة هو حق دستوري والطريقة 

املنح  هي  الفقيرة  للفئات  بالنسبة  الحق  هذا  يتحقق  باش  الوحيدة 

الوزير،  السيد  نسائلكم  لذا  املادية،  قيمتها  ضعف  رغم  الجامعية 

عن اإلجراءات التي يتعين عليكم أن تتخذوها للرفع من عدد الطلبة 

املستفيدين من املنح الجامعية، وبالخصوص إقليم تاونات وبوملان؟ 

شكرا السيد الوزير.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

جواب السيد الوزير.
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و لبحث  وزير  لتعليم  لع لي  مير و3  عبد  للطيف   لسيد 
 لعلمي و البتك ر:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

 لسيد  لشزير،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

بغيت غير نذكر بأن املنح كتاخذ %45 من ميزانية التعليم العالي، 
في  الدرهم  مليون   250 العام  هاد  الحكومة  هاد  دارتها  اللي  الزيادة 
امليزانية كلها خصصناها للمنح، ما خصصناهاش ل�سي حاجة أخرى، 
ألن عارفين بأن كاين نقص وعارفين بأن خصها تكون عدالة مجالية 
عالش كنتكلموا، اليوم عندنا كانت 390 ألف منحة العام اللي داز هاد 
العام 408 ألف ما زال ربما خصنا نوصلوا ل 500 وخصنا نوصلوا ل 
600 باش تكون عندنا عدالة أكثر من هادي اللي كاين عندنا اليوم، 
تنتمناوا بالنسبة للعام الجاي نرفعوا من هاد من هاد العدد ولكن اللي 
بغيت نأكد عليه وهو الوزارة بغات تعاود الرأي ديالها في التفريق ديال 
هاد املنح اللي كاينة اليوم، مع وزارة الداخلية وراكم كتعرفوا كيفاش 
كتدوزغادي نتعاملوا جميع بفضلكم أنتما كمنتخبين خصنا نوقفوا 
جميع باش تكون واحد العدالة بالنسبة للمنح وتنظن بأن العام الجاي 

غادي يكون عندنا برنامج اللي غادي نعاودوه التفكير فهاد املنح اللي 

كنعطيو راكم وربما عارفين عالش تنتكلم، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تعقيب السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد هللا  إلدري�سي  لبشزيد3:

شكرا السيد الوزير، على اإلجابات واخا ما بالنسبة للطلبة ديال 

تاونات هاد راهم في واحد املحنة كبيرة.

السيد الوزير، احنا ما عندناش شك في اللجن اإلقليمية، اللجن 

اإلقليمية دايرين خدمتهم. السيد الوزير، راه الدخل ديال تاونات هاد 

العام هذا راه الدخل السنوي 7 آالف درهم جينا عندكم السيد الوزير 

حصة  كنتسناوا  باقين  راه  لتاونات  اضافية  حصة  غتكون  وعدتونا 

إضافية راه ماشفنا ال حصة اضافية ال والوا، 7 آالف درهم السيد 

الوزير وهاد 7 آالف درهم دخل سنوي راه ما عمرها كانت في التاريخ حتى 

شفناها فهاد الوالية هادي وفي هاد الحكومة هادي هللا يجازيك بخير 

السيد الوزير بغينا يكون واحد اإلنصاف لداك اإلقليم واحد اإلنصاف 

ل راه 7 آالف درهم راه انتما درتوا %70 لألقاليم راه %70 جات 7 آالف 

درهم دخل سنوي واش الدخل السنوي؟ اإلنسان عندوا 600 درهم في 

الشهر ما يستافدش ولدوا وال بنتوا من املنحة زعما إيال رضيتوا السيد 

الوزير تاحنا راضينها..شكرا السيدة الرئيسة.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل هناك تعقيبات اضافية؟ 
تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد هش م  مله جر3:

اللي  �سي  هاد  وربما  القروي  العالم  ابن  وأنتم  الوزير،  السيد 
كنتكلموا كتعرفوا أكثر منا، اسمح لي نقوليك السيد الوزير بأن مأ�سي 
ي 

ّ
ومجازر ترتكب في هاد املنح سبق لي قلت للحكومة السابقة بأن مل

حطو فلوس املوظفين خاص يتحط حداها فلوس املنح، يجب تعميم 
املنحة، أنا وأنت وهاد الناس اللي هنا كل �سي قرا باملنحة ديال 26 ألف 
ريال في السبعينات والثمانينات دابا ما القينهاش، كيف قريتونا »ليس 
الفتى من يقول كان أبي« واحد السيد كاين سيد عندنا في العروبية اللي 
عندو 500 قنطار وما باغيش يقري ولدو ما باغيش عالش كيتربط واحد 

السيد بباه، إيال بغينا نقولو نديرو حكومة دولة اجتماعية املنح خصها 

تكون األولوية، إيال الدولة غتستثمر في الشباب، هداك الشاب إيال بغيتي 

تقريه غدا يخلص الكليان وغدا ينتج ليك الضريبة وهذا خصك تساهم 

فيه، يعني من أولوية األولويات ما باقيش يّدارو معايير ألنه كّدار مآ�سي 

السيد الوزير، وأنت هاد ال�سي كتعرفو كتّدار مآ�سي خاص تعميم املنحة 

لكل اللي بغاها، اللي باغي يقرا واخا يكون باه الباس عليه يشد املنحة 

وغدا يخلص الضريبة، هذا هو اللي خصو يكون السيد الوزير، وإيال 

تسنينا .. راه غادي نكملو فهاد املشاكل خصكم تبدلو هداك املرسوم 

السيد الوزير، وخصنا نشوفو مع الحكومة باش يكون التعميم وال يّدار 

 la وال يّدار �سي حل ألنه كنحرمو شابات وشباب وكنحرمو un crédit

matière grise اللي غتطلع ربما ألن مو وال باه وال فرضات عليه الظروف 
وما القيش اللي يعاونو وهذا حرام العالم القروي نتج لنا ال�سي امليراوي 

ربما ينتج لنا ناس آخرين أكفأ منو، والسالم عليكم ورحمة هللا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد  لرجد 1:

 لسيد  لشزير  لسالم عليكم،

جبت واحد السالم من األقاليم الجنوبية، كيسلمو عليك الطلبة 

املحرومين من املنح، وكيقولو لك يا أبي أنظر إلى حالنا فنحن محرومين 

من املنح، وشكرا جزيال.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ الكلمة للسيد الوزير، تفضلوا السيد 
الوزير.
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و لبحث  وزير  لتعليم  لع لي  مير و3  عبد  للطيف   لسيد 
 لعلمي و البتك ر:

بغيت غير نجاوب السيد النائب، مادى بيا كون نقدر نعمم على 
100 % كيفما قال ال�سي املهاجري، ولكن خصنا نكونو واقعيين، أنا 
الناس  أنا نبغي نعممو املنحة على  ما نبغيش اوالدي ياخذو املنحة، 
اللي ما فحالهمش، نعطيو للناس اللي ما فحالوش هما عالش خصنا 
نخدمو، ال غير اسمح ليا، بغينا الناس اللي ما فحالوش هما عالمن 
نخدمو باش نعطيوهم املنح ديالهم، ألن املنحة راه ما الشخص تكون 
غير املنحة خصها تكون املنحة ويكون السكن معاها، خصنا نخدمو على 
السكن، احنا دابا بصدد باش نحدد هاد املناظرات اللي تنديرو اليوم 
باش نشوفو مع األقاليم ومع الجهات ومع الجماعات باش نتعاونو نكونو 
عندنا un fond national ديال املنح وديال social باش نتعاونو جميع، 
ألن هاد املشكلة هادي ألن ملا تكلمت ليكم على 45 % ديال budget ديال 

التعليم العالي كيم�سي في املنح. أنا ما تنقولش بأن هاد ال�سي بزاف، ال 

هاد ال�سي ما زال قليل، ولكن خصنا نخدمو عليه جميع، خصنا كلنا 

نتعاونو اليوم الجهات احنا درنا مناظرات، احنا درنا لقاءات راه كنت 

حاضر فيهم، احنا متفقين كلنا دابا خصنا نشوفو اشنا هي الصيغة 

اللي غادي نعملو بها باش نعطيو باش على األقل هاد الطلبة ديالنا 

والطالبات يقدرو يخرجو ويقراو وياخذو دبلوم يديرو به �سي حاجة، هذا 

هو اللي مهم، خاص الدبلوم يكون يمكن اإلنسان باش يم�سي يخدم، 

أساهلة باش نعطيو الدبلوم راه كتشوفوها إيال ربما إيال شفتو التقرير 

ديال املجلس األعلى على les2plydisciplinaires آش تيقول؟ تيقول ها 

الدبلوم عندو ولكن ما تيبغيوش ياخدو ما عندو ما يدير به، ما كيتكلم 

لغة، ما عندو مهارات، ما عندو حتى �سي حاجة، خاص التعليم العالي 

يكون ما�سي في إعدادية يكون في الجامعة اللي عندها مركب جامعي 

ويكون عندو وصيفة ديال جامعة، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

سؤال عن معايير وشروط االنتقاء املتعلقة بمتابعة الطلبة دراستهم 

الجامعية بسلك املاستر للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لن ئب  لسيد  ملصطفى  لرد د:

شكرا السيد الوزير، نسائلكم السيد الوزير عن الشروط واملعايير 

بسلك  دراستهم  املتعلقة  الراغبين  الطلبة  انتقاء  أجل  من  املعتمدة 

املاستر؟ وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

و لبحث  وزير  لتعليم  لع لي  مير و3  عبد  للطيف   لسيد 
 لعلمي و البتك ر:

 لسيدة  لرئيسة  ملحترمة،

 لسيد  لشزير،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

أود في البداية التأكيد على حرص الوزارة بتنسيق مع الجماعات 
على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة فيما يتعلق 
باجتياز مباريات ولوج سلك املاستر وذلك في خالل إصدار مجموعة من 
املذكرات تم تعميمها على الجامعات تتطرق في محتوياتها إلى عدة نقط 

جوهرية منها على الخصوص:

-اإلعالن مسبقا عن عدد املقاعد املتبارى بشأنها واملعايير املقرر 
اعتمادها خالل مختلف مراحل االنتقاء؛

القيام بانتقاء أولي املترشحين في حدود 10 أضعاف عدد املقاعد 
املخصصة للتسجيل بناء على دراسة امللفات الخاصة بهم؛

-تنظيم اختبارات كتابية باعتماد ازدواجية تصحيح أوراق التباري 
وضمان سرية هوية املترشحين.

وفيما يخص معايير انتقاء ودراسة ملفات املترشحين تجدر اإلشارة 
واملاستر  املاستر  لسلك  الوطنية  البيداغوجية  الضوابط  دفتر  أن 
املتخصص يحدد املعايير العامة الواجب احترامها على مستوى امللفات 

الوصفية لطلبات اعتماد املسالك.

يتم اعتماد معايير دقيقة وعلمية في عملية انتقاء ودراسة امللفات من 
ضمنها امليزات املحصل عليها وعدد سنوات الدراسة والنقط املحصل 
عليها في وحدات التكوين األسا�سي في سلك اإلجازة املرتبطة بتخصص 
سلك املاستر املراد ولوجه، كما تعمل الوزارة حاليا على إعداد ميثاق 
للممارسات الفضلى لتكريس الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص فيما 

يتعلق بالولوج إلى هذا الصنف من التكوينات.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تعقيب السيد النائب.

 لن ئب  لسيد  ملصطفى  لرد د:

التعليم بكل مكوناته  شكرا السيد الوزير املحترم، باعتبار قطاع 
أحد مرتكزات التقرير العام النموذج التنموي الذي أعلن عنه صاحب 
الجاللة نصره هللا وأيده، فإن متابعة الدراسة بالسلك الجامعي أو 
بسلك املاستر حق لكل طلبة شرائح املجتمع املغربي عامة حق لكل طلبة 
املناطق النائية خاصة وال للحصر هنا طلبة إقليم أزيالل كمثال، ولذا 
نطالب منكم، السيد الوزير، التفكير في مراجعة تشكيل هذه اللجان 
التي عمرت منذ عشر سنوات بدون تغيير وباستمرار، وبالتالي عمال بمبدأ 
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أيضا مقاربة جديدة مقاربة جديدة من أجل  اعتماد  الفرص  تكافؤ 
إحداث هاته اللجن والعمل على تغيير مساطر االنتقاء طبقا الستراتيجية 

واضحة املعالم تتما�سى والتحوالت التي تعرفها بالدنا، وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ الكلمة للسيد الوزير فيما تبقى من 
الوقت.

و لبحث  وزير  لتعليم  لع لي  مير و3  عبد  للطيف   لسيد 
 لعلمي و البتك ر:

بغيت نقول للسيد النائب، إن شاء هللا هاد العام غادي نحاولو نردو 
.merci إن شاء هللا tolérance 0 الثقة فهاد االنتقاء

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

سؤال مرتبط باألنوية الجامعية والكليات املتعددة التخصصات 
فليتفضل  الحركي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لن ئبة  لسيدة عزيزة بشجريدة:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

السيد الوزير املحترم، سبق للحكومة السابقة أن أعلنت عن تطبيق 
نظام البكالوريوس.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد لحمشش:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

السيد الوزير، ما مآل املؤسسات الجامعية بكل من الخميسات، 
خنيفرة، الحسيمة، سيدي قاسم، تزنيت، طانطان، كلميم، بوملان، 
الفقيه بن صالح، وقس على ذلك، أين وصلت؟ هل بدأتهم في تنفيذ 

املشروع أم ما زلتم؟

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

و لبحث  وزير  لتعليم  لع لي  مير و3  عبد  للطيف   لسيد 
 لعلمي و البتك ر:

دوي ليا على الفقيه بن صالح، أحسن مدينة في العالم، راه أنا كيف 
شرت لها قبايلة حتى �سي حاجة ما حبسات املناظرات راهم مازالين، 

الحوار مازال وغادي يكون نقاش، هاد النقاش راه صحي لنا كلنا ألن هاد 
النواة وهاد كل �سي اللي كنتكلمو عليه هي في الحقيقة قرارات مجتمعية 
ما�سي غير ديال قطاع واحد تنظن بأن ديال املجتمع ديالنا كامل اللي 
تنتمناوا هوهاد املناظرات تخلينا نديروا واحد التصميم مديري ديال 
الجامعة املغربية باش يكونوا إيال عملنا �سي نواة وال عملنا �سي مركب 
جامعي نعملوه بالقوام ديالو هذا هو اللي بغينا، اللي ساهلة السيد 
النائب هي أنا كوزير نقول لكم oui ونسني ونسني معكم ما بغيتش نعطي 
اللي قبل  النقاشات ديال أشنو داروا الحكومة  ما بغيتش ندخل في 
منا وال، ولكن ملي تنسنيوا برامج 6 أكتوبر وهاد الحكومة تعينات في 7 
أكتوبر واسمحوا ليا ربما كان علينا نبنيوها كان علينا نسنيوا هاد ال�سي 
في 2015 2014 و2016، وكاين نواة اللي تسناوا عليهم 4 سنين و3 سنين 

قبل اليوم ومازال ما داروش، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تعقيب السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد لحمشش:

عام   12 هادي  تسنات  راه  الجامعية  أقطاب  حتى  الوزير  السيد 
وسنيتوا عليها أنتوما ومازال ما خرجاتش للوجود. السيد الوزير هذا 
اتفاق مم�سي وفيه شركاء، فاليوم حتى بالنسبة للكلفة ما كتكلفكم 
يعني إال 20 أو %30، نعطيك على سبيل املثال، الخميسات مجلس 
إقليمي وأنا كنتكلم معك كشريك ألن أمضيت وساهمنا ب30 مليون 
األرض هللا  عطات  الدولة  أمالك  الجهوي  املجلس  كذلك  دالدرهم، 
يجازيها بخير، إذن السيد الوزير كيبقى لكم أنتوما واحد 10 داملليون 
اللي كنشوفها اليوم في قانون املالية، هاد قانون املالية الش تبرمج لهاد 
النواة الجامعية، اليوم إيال كنت غادي ترضون اللور السيد الوزير 
وغادي نبقاوا عاد نعاودوا الضمسة بحال اللي كيقولوا من اللول، راه 
حتى هداك اللي غيجي من بعد غيدير نفس ال�سيء ما غادي يخرج تا �سي 
حاجة للوجود، وأنتوما بان ليا باللي غادي دوزوا وقتكم بهاد الشكل 
هذا، هاد�سي هذا اللي كيظهر لنا ما غديروش النواة وغادي تبقاوا ملهيين 
غير مع املسائل ديالكم اإلدارة طلع هذا هبط هذا، وفي األخير شكون هو 
اللي غيضيع هو هداك املواطن املقهور، هما هادوك يعني الطلبة اللي 
كينقاطعوا على الدراسة هاد �سي راه عليه اإلجماع السيد الوزير، .. 
الحركة الشعبية بوحدها، هاد القاعة كلها كانت تنادي وكانت كتقول 
أنا راني 20 سنة هناية، وهاد اإلخوان اللي كنشوفوهم هنايا الكل كان 

يتمنى أن تكون أن يخرج هاد.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
تفضل السيد الرئيس.
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 لن ئب  لسيد أحمد تشيز3 رئيس فريق  ألص لة و ملع صرة:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

 لسيد  لشزير  ملحترم،

أوال بداية أريد أن أنوه أوال بالخط التشاركي اللي درتوه فيما يخص 
هاد اللقاء املناظرات الجهوية أوال، اللي تشاركتوا فيها الجهات، املجالس، 
املنتخبين، القطاع الخاص إلى آخره. أشنا هو الدور ديال هاد املناظرات 
الجهوية، هاد الدور ديالها األساس هو بلورت فكرة لبناء جامعة وطنية 
اللي هي تكون مشروع دولة ما�سي مشروع حزب أو مشروع وزير معين، 
هاد املناظرات هادي اللي غادي يمكن من بعد تخرج منها قرار ويخرج 
لنا واحد التصور عام متوافق عليه اللي غادي يم�سي للمجلس األعلى 
السيد  الصحيح  العمل  يعطي فيه نظريتو هذا هو  والتكوين  للتربية 
الشكل  في  الجامعة  نتكلم عن  أما عندما  الوزير خص تمشيوا فيه. 
اللي كنا فيه فيما يخص ملي كنا كنطالبوا كبرملان بل األقسام اللي هي 
بوحدها في العالم القروي وفي التعليم االبتدائي، كنعقلوا على هاد �سي، 
كنطلبوا قسم في الدوار قسم دوار هنا دوار لهيه.. بينا نعمموا عممنا 
ولكن ما كاين حتى حجة، ما غاديش نمشيوا للجامعة اللي هي مؤسسة 

مؤسسة.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

هناك  هل  الرئيس،  السيد  شكرا  الرئيس،  السيد  الوقت  انتهى 

تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد إبر هيم  عب :

السيد الوزير، اللي سمع أن من داك الجواب ديالكم ما غادي 

يفهم تا حاجة، احنا كبرملانيين ما فهمنا تا حاجة عساك داك املواطن 

البسيط، داك الطالب ما غيفهم تا حاجة، غادي يفهم أنه هناك مشكل 

فاملنظومة ديال الحكومات املتتالية اللي كتعاقب علينا، ما يمكنش أن 

وزير جا لواحد املنطقة وشاف وكلس مع املنتخبين وقررو ودارو أيام 

دراسية وتوافقو و20 سنة والناس كتوجد وجدات األرا�سي و حجزات 

واحد العقار قداش ديال 100 هكتار على سبيل املثال في إقليم خنيفرة 

وعندنا النواة احنا عندنا l›EST ما كنديروش دابا، وعدنا مدرسة ديال 

املهن ديال الصحة واحنا بغينا القطب الجامعي، القطب الجامعي هو في 

حد ذاتو راه مطلب وكاين حي جامعي كاين اللي غادي يبنيه إلى آخره هذا 

هو اللي بغيتو ما يمكنش تجي تقول لنا أودي بغينا قطب جامعي غادي 

ينزل من السما وفينهما اإلمكانيات ديال هاد القطب الجامعي.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، تفضل السيد الرئيس.

 لن ئب  لسيد رويد حمشني رئيس فريق  لتقدم و الوتر كية:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

السيد الوزير، مع كامل األسف هاد املناظرات مناظرات صورية 
كيفاش  قرار  حتى  كاين  ما  قدامهم  كتمثلو  كتجيو  كيعرفها  وكل�سي 
الحكومات السابقة خدات قرار؟ دوزات شراكات ديال الدولة وكتراجعو 
عليها راكو كضربو في املصداقية ديال الدولة ما عرفينش آش كديرو 

السيد الوزير راه تسنات اتفاقيات فيها وزير املالية وزير..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد الرئيس، شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية؟ 
تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد يشنس بن سليم ن:

فبالفعل كما جالت الجامعة راه ما يمكنش نتعاملو معاه بصفة 
دون نظرة شاملة الحاجيات ديال الدولة هادو راه ما�سي مدارس هادو 
راه خاصهم أساتذة جامعيين، خص إمكانيات مالية واش بغينا نديرو 
جامعة بمعايير دولية وال بغينا كيفما تنقولو الواه باش نتسماو درنا 
جامعة في الدوار وال في الحي، احنا اليوم بغينا جامعة حقيقية، السيد 

الوزير، راه ما بغيناش نديرو جامعة بها السياسة، وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

هل هناك تعقيبات إضافية؟ هل هناك تعقيبات إضافية؟ الكلمة 
للسيد الوزير، تفضل السيد الوزير.

و لبحث  وزير  لتعليم  لع لي  مير و3  عبد  للطيف   لسيد 
 لعلمي و البتك ر:

شكرا السيدة الرئيسة، وشكرا للسيدات والسادة النواب وأنا ما 
بغيتش نعقد هاد األمور هادي ألن راهو بنيات ووليدات عالش كنتكلمو 
بنيات ووليدات عالش كنتكلمو خصنا إيال درنا لهم الجامعة نديرو لهم 
الجامعة اللي غادي تكونهم وغادي تعيشهم عيش كريم أما الدبلوم، 
وغير اسمحوا ليا واسمحوا ليا دابا بغيتو دوزو عندي البيرو نتكلم معكم 
احنا كنمشيو الجهات وكنتناقشو معكم ألول مرة كاين حوار كنمشيو 

لعندكم، ما عنديش مشكل.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير، نخليو السيد الوزير يكمل الكلمة ديالو، 
تفضل السيد الوزير.

و لبحث  وزير  لتعليم  لع لي  مير و3  عبد  للطيف   لسيد 
 لعلمي و البتك ر:

بغيت نعاود عاوتاني بغيت نعاود نكرر ونكرر الوزارة ما تراجعات 
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حتى على �سي حاجة مازال دابا حتى �سي قرار ما تخدا في هاد ال�سي احنا 
دابا مازالين، دابا كتقولو النية والنية راه هي هادي اللي خدامين فيها 
حكومة كتدير لقاءات كتدير مشاورات مع الجهة ككل القطب الجامعي 
متفق معاك أ سيدي هذا هو التوجه الكبير قطب جامعي مركب جامعي 
راه اللي ساهلة السيدة الرئيسة، السادة النواب هو نبنيو حيط ونحطو 
عندناش  ما  هادي  جامعة،  لكم  جبنا  الطلبة  ونقولو  وطبلة  كر�سي 
مشكل هادي ساهة نديروها وبغينا نكونو الشباب، بغينا البالد ديالنا 
اليوم واش في راسكم بأن البالد ديالنا اليوم كتستغل %50 من الطاقة 
بغينا نوصلوا بحال  إيال  70 و80%  ديالها خصنا نطلعو ل  البشرية 
الدول املتقدمة donc خصنا هذا هو التعميم ديال العدالة املجالية 
العدالة املجالية وهي نكونو شباب متمكن ما�سي نعطيوه كر�سي وطبلة 
ونعطيوه دبلوس وما يلقاش به خدمة بغينا شباب يكون مكن واألقطاب 
الجامعية متفق معاك احنا غاديين فيها غادي تشوفو التصميم املديري 

ديال الجامعة املغربية ككل، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

للسيدات  للجامعات  االستيعابية  الطاقة  من  الرفع  عن  سؤال 

والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد 

واضعي السؤال مشكورا، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد إبر هيمي:

وكر   لسيدة  لرئيسة  ملحترمة،

جاذبية  لضمان  مجهوداتكم  من  بالرغم  املحترم،  الوزير  السيد 

الجامعات إال أن التعليم العالي يجد نفسه مطالبا أكثر باإلجابة على 

الجامعات  وقدرة  الطلبة  عدد  تزايد  بين  بالتباين  يتجلى  ملح  سؤال 

عن  نسائلكم  لذا  الباكالوريا،  شهادة  حامل  استقبال  على  املحدود 

استراتيجية الوزارة للرفع من الطاقة االستيعابية للجامعات؟

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

جواب السيد الوزير.

و لبحث  وزير  لتعليم  لع لي  مير و3  عبد  للطيف   لسيد 
 لعلمي و البتك ر:

تم الرفع من عدد املقاعد البيداغوجية اليوم مفتوحة باملؤسسات 
ذات االستقطاب املحدود إلى 32 ألف مقعد هي بنسبة ارتفاع ديال %5 
مقارنة مع املوسم املا�سي، وتجدر اإلشارة أيضا إلى اإلجراءات املتخذة 
من خالل الرفع من عدد املسالك املعتمدة ليبلغ 3852 مسلك موزعة 
بالتعليم  مسلك  و1040  العمومي  الجامعي  بالتعليم   2812 بين  ما 

الجامعي الخاص، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تعقيب السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد إبر هيمي:

السيد الوزير املحترم، بدون شك قامت الدولة املغربية بمجهودات 
كبيرة من أجل تحسين العرض الجامعي وجودته، وكذلك على مستوى 
املنح  توفير  خالل  من  وخصوصا  للطلبة  االجتماعي  الدعم  تحسين 
ذلك  ورغم  آخره  إلى  للطلبة  الصحية  والتغطية  الجامعي  والسكن 
فإننا نالحظ ضعف في طاقة االستقبال الستيعاب تدفق العدد الكبير 
للطلبة بالسلك الجامعي حيث بلغت نسبة الزيادة الطلبة الجامعيين 
%108 خالل سنوات 2011-2016 في حين لم تتعدى نسبة الزيادة 
الطاقة االستيعابية %24 خالل نفس الفترة مما أدى إلى تدهور الطاقة 
الجدد على  الحاصلين  تزايد عدد  تأثير  للجامعات تحت  االستيعابية 

الباكالوريا.

السيد الوزير املحترم، لتجاوز هذه الظاهرة البنيوية تسائل قدرة 
نثمن  التحتية فإننا  البنية  في  العجز الحاصل  الجامعات على تجاوز 
البنيات  لتجديد  االستثمارية  خطتها  في  الحكومة  مجهودات  عاليا 
التحتية الجامعية من خالل خلق مركبات جامعية وتزويدها بإقامات 
الئقة وبنيات رياضية ومطعمية وقاعات مطالعة إلى آخره، كما ندعو 
الحكومة إلى مرافقة ارتفاع طلب التعليم العالي بزيادة في اإلمكانيات 
املادية والبشرية التي تمكن الجامعات من استجابة للزيادة الكبيرة في 

إعداد الطلبة للسلك الجامعي، وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، شكرا، هل هناك تعقيبات إضافية في 
املوضوع؟ الكلمة للسيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

و لبحث  وزير  لتعليم  لع لي  مير و3  عبد  للطيف   لسيد 
 لعلمي و البتك ر:

بغيت نشير بأن كاين هاد املخطط املديري اللي احنا خدامين عليه 
الصعيد  على  جهوية  وبالخصوص  مجالية  عدالة  واحد  تكون  باش 
املغربي، غير بغيت نشير بأن منذ األول ديال الجامعة املغربية عندنا 
54 ألف سرير في األحياء الجامعية العمومية، وعندنا تقريبا 50 ألف في 
الخاص وراكم كتعرفو األثمنة ديالهم، عندنا 100 ألف وعندنا مليون 
و200 ألف طالب، وألول مرة في تاريخ جامعة مغربية هاد الحكومة راه 
كتعمل باش تكون من هنا ل 2030 واحد 2026 هي األولى، 300 ألف 
سرير وعاد غادي نخدمو على 2030 غادي يكون تصميم مديري لهاد 
العشر سنوات املاجية باش نعطيو هاد العدالة املجالية ألن ما�سي غير 
مقعد خصنا نعطيو الحي الجامعي وهذا هو عالش خدامين، وشكرا 

السيد النائب.
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 لسيدة رئيسة  لجلسة:

سؤال عن إرساء أقطاب جامعية كبرى بمختلف جهات اململكة 
للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 

فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.

 لن ئب  لسيد  حمد  لغزو3:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

 لسيدة  لرئيسة،

 لسيد  لشزير،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب،

إلصالح  التوجهات  بعض  عن  املحترم،  الوزير  السيد  أعلنتم، 
منظومة التعليم العالي خصوصا الشق املتعلق بالتوجه نحو إحداث 
أقطاب جامعية كبرى إلرساء نموذج جديد للجامعة املغربية، بيد أن 
هذا التوجه يصطدم بقرارات مؤسساتية اتخذت داخل هياكل مجالس 
متعددة  كليات  إحداث  نحو  تتجه  الترابية  والجماعات  الجماعات 
التخصصات بمجموعة من هذه األقاليم، لذا نسائلكم السيد الوزير 
النوع من  بهذا  يتعلق  التي ستتخذونها فيما  التدابير واإلجراءات  عن 

املؤسسات الجامعية؟ وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

الجواب السيد الوزير.

و لبحث  وزير  لتعليم  لع لي  مير و3  عبد  للطيف   لسيد 
 لعلمي و البتك ر:

 لسيدة  لرئيسة،

 لس دة  لشزر ء،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

أود التذكير بأن النموذج الجديد للجامعة املغربية الذي نصبو إلرساء 
قواعده ينبني على قناعة راسخة، بكون تسريع وتيرة التنمية في أبعادها 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، رهين بمدى قدرة الجامعة 
وتحويل  والدولي،  الوطني  للسياق  الهيكلية  التحوالت  مواكبة  على 
التحديات التي تطرحها إلى فرص تنموية واعدة، ويرتكز هذا النموذج 
الجديد في جوهره وآليات التفعيل على جيل جديد من الشراكات بين 
الجامعة والفاعلين املؤسساتيين بالجهة والقطاع الخاص وفعاليات 
وفق  اإلمكانيات  وتسخير  الجهود  تعاضد  أجل  من  املدني،  املجتمع 
أهداف مشتركة ورؤية موحدة بين كافة األطراف، ويستدعي كل هذا 
إرساء أقطاب جامعية مندمجة وبمعايير دولية تشكل منارة للمعرفة 
وركيزة أساسية للدفع قدما بمسلسل التنمية في شتى أبعادها، وتستمد 

هذه األقطاب الجامعية أهميتها من القدرة على توفير فضاء متكامل، 
للتحصيل وإطار للعيش ذي الجودة يدعم قدرات الطلبة وييهئ كافة 
شروط النجاح بالنسبة ملسارهم األكاديمي والعلمي، وخصوصا إغناء 
تجربتهم الحياتية باعتبارهم عماد املستقبل والثروة الحقيقية للبالد، 
وبخصوص األنوية الجامعية ومآلها فقد سبق أن تطرقت لهذا املوضوع 

سالفا، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

تعقيب السيد النائب.

 لن ئب  لسيد  حمد  لغزو3:

نرجع  بغيت  وهنا  التوضيحات،  كل  على  الوزير  السيد  شكرا 
املتعددة  الكليات  هاذ  التاريخي إلنشاء  للسياق  الوزير  السيد  معكم 
االختصاصات، أوال: هاذ الكليات السيد الوزير، اإلنشاء ديالها بدا في 
العشرية األولى من هاذ القرن، وكان الهدف مّنو هو الحد من االكتظاظ 
السيد  واليوم  الوطني،  التراب  في  الجامعية  املؤسسات  كتعرفو  اللي 
كيتابعو  الوطني  الصعيد  على  الطلبة  ديال   20% من  أكثر  الوزير، 
الدراسة ديالهم الجامعية فهاذ النوع من هاذ املؤسسات الجامعية، لذا 
السيد الوزير اليوم كنطالبوكم باش ترفعو من الجودة ديال التعليم 
فهاذ املؤسسات اللي اليوم تقريبا %20 ديال الطلبة الجامعيين تيمارسو 
الدراسة ديالهم فيها، كنطالبوكم السيد الوزير بتفعيل االتفاقيات اللي 
جيتيو لقيتيوها موجودة ومسنّية، نعطيكم مثال كاين إقليمي سيدي 
قاسم وإقليم ميدلت déja االتفاقية موجودة الوعاء العقاري موجود، 
الخميسات حتى هي السيد النائب البرملاني تيطالب بها، هاذ النوع من 
هاذ الجامعات ما خصناش نحذفوه، ولكن خصنا نطوروالجودة ديال 
التعليم فيه وهاذ الجامعات غادي يكون عندهم واحد األثر سوسيو 

اقتصادي هام على هاذ املناطق ديالهم.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب شكرا، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ 
الكلمة للسيد الوزير، سؤال آني مرتبط بنظام البكالوريوس، للسيدات 
والسادة النواب املحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال مشكورا.

 لن ئبة  لسيدة عزيزة بشجريدة:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

السيد الوزير املحترم، سبق للحكومة السابقة أن أعلنت عن تطبيق 
نظام الباكالوريوس وهو ما تضمنه أيضا البرنامج الحكومي، وذلك من 
أجل ترسيخ مكتسبات التعليم الثانوي خاصة ما يتعلق بإتقان اللغة 
 أن املتداول أن الوزارة تراجعت عن تنزيل هذا النظام، وفي 

ّ
األجنبية، إال

هذا الصدد نسائلكم السيد الوزير عن األسباب الكامنة وراء تراجع 
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الحكومة عن تطبيق هذا النظام الجديد؟ وما هي املبررات وراء اتخاذ 
هذا القرار؟

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

الجواب السيد الوزير.

و لبحث  وزير  لتعليم  لع لي  مير و3  عبد  للطيف   لسيد 
 لعلمي و البتك ر:

وكر   لسيدة  لرئيسة  ملحترمة،

 لس دة  لشزر ء  ملحترمين،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

بأن  علما  أحيطكم  أن  أود  السؤال،  على  شكرا  النائبة  السيدة 
تنزيل نظام الباشلور في بعض املسالك كان تجريبيا، على أن يتم النظر 
في إمكانية تعميمه مستقبال، إال أن املجلس األعلى للتربية والتكوين 
والبحث العلمي أبدى عدة مالحظات بخصوص هاد النظام، معتبرا أنه 
يطرح مجموعة من الصعوبات التنظيمية والتدبيرية، ويمكن تلخيص 

أهم النقط التي تناولها تقرير املجلس فيما يلي:

بسنة  العالي  التعليم  من  األول  بالسلك  التكوين  مدة  -تمديد 
إضافية، وأف�سى إلى التقليص في الغالف الزمني املخصص للوحدات 

املعرفية من 80 إلى %54، من 80 إلى %54؛

-عدم إبراز البعد املنهي لسلك البكالوريوس، وغياب وحدات ممهننة 
في هيكلته البيداغوجية، لم تتم اإلشارة إلى كلفة تعميم الباشلور أو حتى 

انعكاساته على جودة منظومة التعليم العالي؛

البيداغوجي في املؤسسات ذات الولوج املفتوح  التأطير  -إشكالية 
واملهارات  اللغات  في  بالتكوين  يتعلق  فيما  خصوصا  مطروحة  تظل 

األفقية بالنظر إلى العدد املرتفع للطلبة بهذه املؤسسات.

لغياب  ونظرا  الذكر،  السالفة  النقط  هاد  االعتبار  بعين  وأخذا 
النصوص التشريعية املؤطرة له، فقد تقرر التراجع عن تعميم نظام 

الباشلور..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير شكرا، تعقيب السيدة النائبة، تعقيب 
السيد الرئيس.

 لن ئب  لسيد إدريس  لسنتي�سي رئيس  لفريق  لحركي:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

للتربية والتكوين، وجا  في الواقع دابا جاو تقارير للمجلس األعلى 
القانون اإلطار، القانون اإلطار كما يعلم الجميع هو راه تيّدار باش تيحدد 

ما�سي غير الخطوط العريضة بل خارطة الطريق اللي غادي والتوجهات 

الكبرى خالل 30 سنة املقبلة، دابا احنا ما زال ما داز على القانون اإلطار 

حتى سنة ما زال ما بداو املراسيم التطبيقية تينزلو لألسف وبدينا بعدا 

تنعيدو النظر إما في واحد العدد، على العموم اشنو هو املشكل املطروح 

بصراحة السيد الوزير؟ هل تنوون التراجع عن القانون اإلطار؟ هاد 

القانون اإلطار راه داز بين يدين سيدنا هللا ينصرو ويطول في عمرو، جا 

للبرملان الجميع صفق وكل�سي اتفق على املضامين ديالو. إذن إيال كانت 

نية الحكومة التراجع على بركة هللا، مكاين مشكل هذا ليس بقرآن 

منزل، ولكن لنا أن نعلم أن كاينة استمرارية اإلدارة، دابا كيفاش غادي 

نديرو؟ واش كاع اللي دار �سي حاجة غادي يجي الخر اليوم هاد األوراش 
اللي تتكلمو عليهم والحوار اللي رايج هو بصراحة ما�سي مضيعة للوقت 
ربما تتعرفو اش واقع في أرض الواقع ولكن راه ما يمكنش نضيعو الوقت 

خاصة أن امليزانية دهاد السنة جابت اعتمادات البناء جابت..

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

انتهى الوقت السيد الرئيس شكرا، هل هناك من تعقيبات؟ انتهى 

الوقت السيد الرئيس، هل هناك من تعقيبات إضافية؟ الكلمة للسيد 

السيد  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى  الوقت،  من  تبقى  فيما  الوزير 

الوزير نعتذر انتهى الوقت، شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم 

في هذه الجلسة. ننتقل إلى قطاع آخر مبرمج وهو األوقاف والشؤون 

اإلسالمية، السؤالين املواليين 27 و28 املندرجين ضمن هذا القطاع 

لهما وحدة املوضوع، ويتعلق األمر بموسم الحج لذا أقترح على السيدات 

والسادة النواب طرحهما دفعة واحدة ليناال جوابا موحدا من لدن 

السيد الوزير. السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال 

مشكورا.

 لن ئبة  لسيدة سحر  بدوح:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

إن استئناف موسم الحج بعد ما تراجعت درجة الوباء بحول هللا 

وقوته، يدعو للتساؤل عن ماهية االستعدادات واإلجراءات املواكبة 

مناسبة  ظروف  في  الفريضة  هذه  أداء  من  املغاربة  لتمكين  املتخذة 

وشروط مالئمة بعد سنتين متواليتين من التوقف بسبب الجائحة؟

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

النواب املحترمين من  آني للسيدات والسادة  الثاني وهو  السؤال 
فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا.
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 لن ئبة  لسيدة ي سمينة ح جي:

وكر   لسيدة  لرئيسة،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها 
من أجل االستعداد الجيد لتنظيم موسم الحج لهذه السنة؟ وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

الكلمة للسيد الوزير املحتر.

 لسيد أحمد  لتشفيق وزير  ألوق ف و لشؤون  إلسالمية:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

وكر   لسيدة  لرئيسة  ملحترمة،

شكرا السيدتين، السيدة النائبة املحترمة والسيدة النائبة املحترمة، 
هاذي بعض العناصر التي أراها يعني موجودة للجواب في الوقت الحالي:

أوال: أجرت الوزارة قرعة الحج عام 2019، وتأّجل تنظيم الحج 
عامين بسبب وباء كورونا كما يعلم الجميع، وكانت الوزارة قد تعهدت 

باالحتفاظ للناس بنتيجة القرعة؛

ثانيا: قامت السلطات املكلفة بالحج في اململكة العربية السعودية 
أبريل   18 بتاريخ  العام وجاء اإلعالن  الحج هاذ  تنظيم  باإلعالن عن 

2022، يعني مازال ما داز شهر؛

ثالثا: اشترطت السلطات املذكورة 3 شروط أعلنت عنها الوزارة في 
بالغ سابق وهي: حصر عدد الحجاج %45 من الحصة العادية، حصر 
املرشحين للحج فيمن تقّل سنهم على 65 سنة، بشرط تلقيحين وفحص 

قبل السفر؛

املستجد  بهذا  للحج إلخبارها  امللكية  اللجنة  الوزارة  رابعا: دعت 
حيث اجتمعت يوم 21أبريل؛

خامسا: في مساء ذلك اليوم نفسه سافرت بعثة من الوزارة إلى الديار 
املقدسة للتحضير للحج وال سيما من جهة السكن في مكة واملدينة؛

سادسا: تم الشروع في التنسيق مع كل من وزارة الداخلية وزارة 
الصحة والحماية االجتماعية لحصر الئحة املواطنين املنتقين في قرعة 

الحج املتوفرين على الشروط املطلوبة؛

سابعا: االحتفاظ بالذين استبعدوا بسبب شرط السن أو بسبب 
عدم استكمال التلقيح بحّقهم في الحج في املوسم املقبل إذا لم يبق 

شرط السن واستكمال التلقيح؛

ثامنا: تنتظر الوزارة من السلطات املكلفة بالحج في اململكة العربية 
السعودية أن تعلن عن تكلفة الخدمات األساسية، وهي الخيام بمنن 
الخدمات  كلفة  وكذا  كالطّوافة  أخرى  مؤسسات  وعدة  وعرفات 
اإلضافية بمنن وعرفات، بدون هاذ اإلعالن ما يمكّناش نقولو للناس 

ش نقولو ليهم إمتى يمكن 
ّ
ها شحال كيسوى الحج هاذ العام، وما يمكنأ

صو كنتسناو في كل دقيقة وكل ساعة، كل نهار كنقولو ربما تجي 
ّ
لهم يخل
اليوم؛

تاسعا: ستستدعي الوزارة اللجنة امللكية للحج الجتماع تطلعها فيه 
على مختلف العناصر املتوفرة بخصوص الكلفة اإلجمالية للحج، في 
انتظار إعالن السلطات السعودية عن العناصر املتبقية، وستستشير 
الوزارة اللجنة املذكورة في ما ينبغي القيام به في هاذ االنتظار والحالة أن 
الوقت يضيق عما يلزم للقيام بكل اإلجراءات، هنالك تحّد كبير يتعلق 

بالوقت سنحاول أن نتغلب عليه إن شاء هللا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

االستقاللي  الفريق  من  النواب  والسادة  السيدات  ألحد  تعقيب 
للوحدة والتعادلية.

 لن ئبة  لسيدة سحر  بدوح:

السيد الوزير املحترم نشكركم على هذه البيانات والتوضيحات، 
التي من شأنها أن تطمئن األسر املغربية الراغبة في أداء مناسك الحج، 
ملا يقت�سي ذلك من إصالح شامل ملنظومة الحج وتأهيلها وتطويرها 
التطورات  ومواكبة  املغاربة،  وانتظارات  لتطلعات  تستجيب  حتى 
والتحوالت الجديدة في إطار خريطة الطريق تجعل هذه املنظومة في 
العمومية والقطاعية، ملا يقت�سي ذلك من تدابير  صلب السياسات 
املناسبة  هذه  من  تجعل  التي  الشبح  الوكاالت  ضد  صارمة  مواكبة 
فرصة ملمارسة مختلف أشكال النصب واالحتيال والتالعب بمشاعر 
املواطنين، كما حصل خالل السنوات السابقة وكما وقع خالل هذه 
السنة مع األسف بالنسبة لبعض األشخاص الراغبين في أداء مناسك 
العمرة، ملا يقت�سي ذلك من عفوا من متابعة ومواكبة للحجاج بالديار 
املقدسة، سواء على مستوى املبيت أو التغذية أول أداء فرائض الحج 
خاصة بالنسبة للبعثة املكلفة بعملية التأطير املوكول إليها مهمة السهر 
على راحة الحجاج وتمكينهم من القيام بشعائرهم الدينية على الوجه 

املطلوب، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

األصالة  فريق  من  النواب  والسادة  السيدات  ألحد  تعقيب 
واملعاصرة، تفضلي النائبة السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة ي سمينة ح جي:

مما ال شك فيه أننا سنعيش هذا املوسم موسم حج استثنائي، فهو 
يأتي بعد سنتين من االلغاء بسبب جائحة فيروس كورونا، ونحن واعون 

تماما السيد الوزير.

هذا املوسم موسم حج استثنائي فهو يأتي بعد سنتين من اإللغاء 
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بسبب جائحة فيروس كورونا، ونحن واعون تمام السيد الوزير ونقدر 
أنه لم يكن أمامكم عكس املواسم السابقة التي تم تنظيمها متسع من 
الوقت من أجل القيام بالترتيبات الضرورية لتنظيم حج هذا املوسم، 
لكن هذا ال يعفيكم السيد الوزير، من ضرورة الحرص على التنظيم 

الجيد واملحكم لهذا املوسم بالضبط.

إن حصة الحجاج املغاربة هي %45 من الحصة االعتيادية، ونتمنى 
وتزويدهم  املطلوبة  بالسرعة  الحجاج  هؤالء  مع  التواصل  يتم  أن 
باملعلومات املتعلقة بالسكن والنقل والخدمات في أقرب وقت ممكن. 
وإذ نعلم كذلك بتكلفة الحج وفق وفترة أدائه. السيد الوزير، في هذا 
اإلطار يجب الحرص على أن تكون تكلفة الحج معقولة وفي املتناول 
وأن تتم مراعاة الظرفية الصعبة التي مرت منها األسر املغربية طيلة 
هاتين السنتين بسبب جائحة كورونا. ومن جهة أخرى يجب تأطير هؤالء 
الحجاج وحثهم على أخذ الحيطة والحذر في التعاطي مع موسم الحج 

لهذه السنة ألن العالم لم يخلص بعد من الجائحة.

فيما يخص جهة كلميم واد نون التي ننتمي إليها، نطالبكم السيد 
الوزير بتخصيص رحالت خاصة للحجاج من مطار كلميم لكي ال يتكبد 
املسافرون عناء السفر إلى مطارات أخرى باإلضافة لتخصيص مرافقين 
محليين للحجاج من طرف املندوبية يتقنون اللغة األمازيغية ملساعدة 

الحجاج على أداء مناسكهم بالطريقة الصحيحة، وشكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

هل هناك من تعقيبات إضافية؟ الكلمة للسيد الوزير.

 لسيد أحمد  لتشفيق وزير  ألوق ف و لشؤون  إلسالمية:

إن شاء هللا غادي نبذلو املجهود ولكن ما يمكناش »ربنا ال تكلفنا 

ما ال طاقة لنا به«، فيما يتعلق بالكلفة داك �سي اللي كيرجع لنا راه 

كلو بحال بحال، من غير حاجة وحدة زادت فيها هي سعر الصرف تزاد 

فيه شوي ولكن راه غادي يوصل ما بين 2000 و2500 درهم، ال�سي 

اللي كيرجع للمغرب، ال ما�سي حتى السفر ما كيرجعلناش. ولكن فيما 

يتعلق ب�سي الخر ما�سي احنا، غدا إن شاء هللا، البالغ اللي غادي يخرج 

على اللجنة امللكية للحج غادي يعطي بعض اإليضاحات، ولكن راه ما 

يمكناش نقولو للناس أشنو غادي يديرو وال اآلجال إيال ما استكملناش 

يعني الكلفة بالعناصر ديالها كلها. القضية ديال الوكاالت ما كترجع�سي 

لوزارة األوقاف، لوزارة السياحة، شكرا.

 لسيدة رئيسة  لجلسة:

جدول  في  املدرجة  األسئلة  جميع  طرح  استوفينا  قد  نكون  بهذا 

أعمالنا، شكرا لكم، رفعت  لجلسة.
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محضر  لجلسة  لت سعة و لثالثين

 لت ريخ: األربعاء 10 شوال 1443ه )11 ماي 2022(.

 لرئ سة:–السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.

السيد النعم ميارة، رئيس مجلس املستشارين. 2-

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وعشرون  وثمانية  ساعة   لتشقيت: 
الحادية عشرة صباحا والدقيقة السادسة.

البرملان  مجل�سي  بين  مشتركة  عمومية  جلسة  جدو1  ألعم 1: 
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات  مخصصة لتقديم السيدة 

عرض حول أعمال املجلس برسم سنتي 2019 و2020.

 لسيد ر ويد  لط لبي  لعلمي رئيس مجلس  لنش ب، رئيس 
 لجلسة:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرحيم،  بسم 
 ملرسلين.

افتتحت الجلسة،

 لسيد رئيس مجلس  ملستش رين  ملحترم،

 لسيدة  لرئيس  ألو1 للمجلس  ألعلى للحس ب ت  ملحترمة،

 لسيد ت و لس دة  لشزر ء،

 لسيد ت و لس دة  لبرمل نيشن  ملحترمشن،

 لسيد ت و لس دة رؤس ء  لغرف ب ملجلس  ألعلى للحس ب ت،

و لسيد ت و لس دة رؤس ء  ملج لس  لجهشية للحس ب ت،

و لذين من طنجة إلى  لد خلة، و لذين يحضرون معن  ألو1 
مرة،

طبقا ملقتضيات الفصل 148 من الدستور وخاصة الفقرة األخيرة 
للحسابات خالل  األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  السيدة  تقدم  منه، 
هذه الجلسة املشتركة ملجل�سي البرملان عرضا عن أعمال املجلس برسم 
للمجلس  األول  الرئيس  للسيدة  الكلمة  أعطي   ،2020-2019 سنتي 

األعلى للحسابات لتقديم العرض، تفضل السيدة الرئيس.

للمجلس  ألعلى  عدو3  لرئيس  ألو1  زينب   لسيدة 
للحس ب ت:

 لسالم عليكم جميع ،

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

على  ملصطفى  و لسالم  و لصالة  رب  لع ملين  هلل   لحمد 
 ألمين،

 لسيد رئيس مجلس  لنش ب  ملحترم،

 لسيد رئيس مجلس  ملستش رين  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب و ملستش رون  ملحترمشن،

املوقرة  التشريعية  املؤسسة  أمام  أتقدم  أن  ويسعدني  يشرفني 
ملقتضيات  تطبيقا  للحسابات،  األعلى  املجلس  أعمال  عن  بعرض 
أهنئكم  أن  املناسبة  بهذه  وأود  اململكة،  دستور  من   148 الفصل 
بصفتكم ممثلين لألمة على الثقة التي حظيتم بها من طرف الناخبين إثر 
االنتخابات األخيرة، كما يحق لنا جميعا أن ننهئ بالدنا لنجاحها، تحت 
القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، في 
تنظيم انتخابات ثالثية غير مسبوقة في خضم جائحة كوفيد 19، في 
ظروف اتسمت بكامل املسؤولية وااللتزام والعمل من أجل املصلحة 

العامة.

للحسابات  األعلى  للمجلس  اململكة  دستور  أسند  تعلمون  وكما 
مهمة الرقابة العليا على املالية العمومية، وتدعيم وحماية مبادئ وقيم 
الحكامة الجيدة والشفافية واملحاسبة، كما أناط باملجالس الجهوية 
األخرى  الترابية  والجماعات  الجهات  حسابات  مراقبة  للحسابات 
للمحاكم  الدستور  وخول  شؤونها،  بتدبير  قيامها  وكيفية  وهيئاتها، 
املالية صالحية املعاقبة عند االقتضاء عن كل إخالل بالقواعد السارية 

على عمليات مداخيل ومصاريف األجهزة العمومية.

وبالتالي فإن لقاءنا اليوم يعتبر بحق محطة دستورية بامتياز نعتز بها، 
إذ تتوخى تفعيل مبدأ املساءلة، واإلسهام في تعميق النقاش العمومي 
ببالدنا حول إشكاليات التدبير العمومي، وتنزيل السياسات والبرامج 
العمومية، وتقييمها، ورصد اإلختالالت التي قد تعتريها وكذا اقتراح 
على  املواطن،  على  اإليجابي  أثرها  لضمان  الكفيلة  والبدائل  السبل 

اإلستثمار وعلى الشغل.

ويأتي هذا العرض في سياق وطني ودولي يعرف تحوالت مستمرة 
إلى  إضافة  الجائحة  فرضتها  التي  الجذرية  التغييرات  إثر  ومتسارعة 
واإلقتصادي  اإلجتماعي  الطابع  ذات  العوامل  من  مجموعة  تزامن 
والجيوسيا�سي والتي أدت إلى مراجعات عميقة لإلختيارات اإلستراتيجية 
للدول، أهمها إعادة النظر في مسار العوملة، ووضع العنصر البشري 
واإلهتمام بحياة اإلنسان جعلها في صلب أولويات السياسات العمومية.

السامية  للتوجيهات  طبقا  بالدنا  اتخذت  الوطني  الصعيد  وعلى 
التدابير  من  جملة  هللا،  نصره  السادس  محمد  الجاللة  لصاحب 
أتاحها  التي  املالية  اإلمكانيات  توظيف  أولى  مرحلة  في  واستهدفت 
الصندوق التضامني لكوفيد19-، وفي مرحلة ثانية الحقة وضع خطة 
متكاملة إلنعاش اإلقتصاد من خالل إحداث صندوق محمد السادس 

لإلستثمار للنهوض باألنشطة اإلنتاجية.

بالدنا  أن  األزمة  هذه  من  املستخلصة  الدروس  أهمها  من  ولعل 
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تمكنت من التخفيف من اإلنعكاسات املباشرة للجائحة، أساسا بفضل 
روح اإللتزام وروح املواطنة التي أبان عنها املغاربة سواء خالل مرحلة 
الحجر الصحي أو في املراحل الالحقة املرتبطة بالحملة الوطنية للتلقيح، 
مما ساعد العديد من األنشطة االقتصادية على التعافي تدريجيا، حيث 
سجل االقتصاد الوطني نموا بأكثر من %7 في سنة 2021 بعد انكماش 
ب6,3 في سنة 2020، كما حافظت بالدنا على جاذبيتها لالستثمارات 

األجنبية والتي تنامت بنسبة 20,5 باملقارنة مع سنة 2020.

وفي نفس االتجاه، تحسنت مدخرات بالدنا من العملة الصعبة، 
حيث بلغت ما يعادل 6 شهور و22 يوم من واردات السلع والخدمات 
بفضل تحويالت املغاربة املقيمين بالخارج والتي سجلت مبالغ قياسية 

93,3 مليار درهم أي بزيادة 36,8%.

وعلى الرغم من ذلك، فإن التطورات الالحقة للجائحة إضافة إلى 
اإلنعكاسات السلبية ملوسم الجفاف ومدى قدرة اإلقتصاد الوطني على 
الصمود أمام اإلكراهات الخارجية، كل هذه العوامل تفرض مواجهة 
املغرب  مكانة  تعزيز  التحديات  هذه  مقدمة  في  يأتي  كبرى،  تحديات 
وتحصين مناعته، ال سيما في املجاالت الصحية والطاقية والصناعية 
والغذائية وتأهيل العنصر البشري، وتوفير الظروف املواتية لإلستفادة 
وتيرة  تسريع  إلى  باإلضافة  الرقمي،  التحول  يتيحها  التي  الفرص  من 
 ،2025 سنة  أفق  في  اإلجتماعية  الحماية  كتعميم  الكبرى  األوراش 
وأوراش اإلصالح الجبائي واملؤسسات العمومية وتفعيل امليثاق الجديد 
لإلستثمار، باإلضافة إلى ضرورة تنزيل النموذج التنموي الجديد خاصة 
فيما يتعلق بالخالصات الجوهرية املتعلقة بمجال الحكامة والتدبير 
العموميين  الفاعلين  مختلف  قدرات  تطوير  منها  ونذكر  العمومي، 
على اإلستباق اإلستراتيجي وتدبير وتدارك املخاطر وتجريب واحتضان 
بلورة سياسات عمومية  أيضا تشجيع  منها  نذكر  الحلول واملشاريع، 
املحينة،  املعطيات  على  تقوم  التحليل،  على  تقوم  ومنسقة،  ناجعة 
وتهدف إلى تحقيق مكاسب للمواطن ولصالح عموم املواطنين، نذكر 
منها أيضا تحسين قدرات اإلدارة لتنفيذ السياسات العمومية بفعالية 

وبوتيرة أسرع، وكذا اإلستفادة من التكنولوجيات الحديثة.

و ملستش رون  و لس دة  لنش ب  حضر ت  لسيد ت 
 ملحترمشن،

في هذا السياق، فإن تموقع املحاكم املالية يجعلها اليوم في منعطف 
جديد ملسارها املؤسساتي، فإذا كانت املراحل السابقة قد ساهمت 
وبصفة تدريجية ومتوازنة في إرساء مبادئ ومناهج الرقابة العليا، فإننا 
اليوم أمام تحديات جديدة وانتظارات متنوعة تفرضها هذه التحوالت 
املتسارعة سواء على املستوى الداخلي أو الخارجي، كما أن انتظارات 
األطراف ذات الصلة، وفي مقدمتها السلطتان التشريعية والتنفيذية 
وكذا املجتمع املدني واملواطنين تنامت خالل السنوات األخيرة، وهو 
ما يضع على عاتقنا مهمة صيانة املكانة الدستورية للمحاكم املالية 
وتكريسها واإلرتقاء بأدائها والرفع من آثار عملها. ومما ال شك فيه، فإن 

هذه العوامل تشكل بالنسبة لنا كمؤسسة مؤتمنة على تدعيم وحماية 
مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، تشكل دافعا قويا ألن نكون دائما على 
استعداد للتأقلم مع هذه املستجدات والتحوالت، وأن نضع اآلليات 

الالزمة لإلستجابة للتحديات والرهانات واإلنتظارات التي تترتب عنها.

وفي هذا اإلطار اعتمد املجلس األعلى للحسابات منذ مارس 2021 
وفق منهجية تشاركية مخططا إستراتيجيا للسنوات الخمسة 2022-
2026، يرتكز على مقاربة النتائج واألثر على حياة املواطن، وذلك من 
خالل تطوير عمل املحاكم املالية وإرساء آليات اشتغال تتيح لها مواكبة 
اإلصالحات الكبرى التي تعرفها بالدنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، يتعلق األمر باعتماد مقاربة 
جديدة في برمجة أعمال املحاكم املالية وتنويع التقرير حول األعمال 
اإلختصاصات  مختلف  بين  ما  في  الجسور  وتفعيل  عنها،  الصادرة 
وناجحة،  مالئمة  عقابية  سياسة  وإرساء  القضائية  وغير  القضائية 
وكذا سنة أسلوب جديد في تتبع تنفيذ مخرجات املحاكم املالية، ونشر 
أعمالها والتواصل بشأنها، وهكذا تتوخى املحاكم املالية في إطار برمجة 
املعنية  األطراف  وانتظارات  النشغاالت  اإلستجابة  الرقابية  أعمالها 
العام واملواطنين من خالل االعتماد  والرأي  والفاعلين االقتصاديين 
على تحليل املخاطر، وعلى منهاج يضمن استقاللية وموضوعية وحياد 
املحاكم املالية، كما تستهدف هذه البرمجة املجاالت ذات األولوية ال 
العمومية  واملشاريع  للتنمية  الكبرى  البرامج  إنجاز  تقييم مدى  سيما 

وتنزيلها على املستوى الترابي.

ومن أجل التنزيل الفعلي ملخرجات وتوصيات املحاكم املالية والرفع 
من أثرها على التدبير العمومي وعلى حياة املواطنين، تولي هذه املحاكم 
أهمية بالغة لتتبع التوصيات الصادرة عنها، حيث يتم تضمين نتائج 
الغاية أحدث املجلس منصة  التقرير السنوي، ولهذه  في  التتبع  هذا 
املعنية  األطراف  مختلف  مع  التواصل  عمليات  تيسير  قصد  رقمية 
مع اعتماد وتيرة تتبع، تأخذ في بعين اإلعتبار طبيعة التوصية، مدى 
أولويتها، وكذا طابعها اإلستعجالي، وسيشرع في العمل بهذه املنصة، إن 
شاء هللا، ابتداء من الشهر املقبل حال استكمال عملية توصل املجلس 
باملعطيات املتعلقة باملخاطبين املعينين من طرف القطاعات الوزارية 

املعنية، وأيضا بعد تمكينهم من استعمالها.

وبهذا الصدد، نثمن إحداث وحدة تابعة لرئاسة الحكومة في أبريل 
املنصرم مهمتها تفعيل توصيات ذات الصلة، وذلك إستجابة للطلب 
املجلس األعلى للحسابات، وسيعمل املجلس على غرار الهيئات العليا 
للرقابة الرائدة في هذا املجال على إعداد تقارير حول مظاهر التحسن 
املسجلة في التدبير العمومي لكل قطاع، وحول مدى اإلستجابة والتقدم 
في تفعيل هذه التوصيات، وفي ذات السياق يواكب املجلس أوراش 
النتائج،  على  املرتكز  التدبير  مقاربة  وتنزيل  العمومية  املالية  إصالح 
املعلومات  وتوفير  ومضمونها،  بالحسابات  اإلدالء  مسطرة  وتحسين 
املوثوقة واملحينة للمحاكم املالية، يواكب أيضا مشروع رقمنة عملية 
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اإلدالء بالحسابات وتوفير الشروط املالئمة ملمارسة املجلس الختصاص 
جد فعال وهو اختصاص التصديق على حسابات الدولة، وقد تم لهذا 
الغرض وضع إطار عمل مع وزارة اإلقتصاد واملالية من خالل اتفاقية 
حددت املجاالت ذات الصلة وظروف مواكبتها، وسيعمل املجلس على 
تقديم نتائج هذه املواكبة، مواكبة أوراش إصالح املالية العمومية في 

تقريره السنوي املقبل؛

وعلى مستوى املجالس الجهوية للحسابات وإدراكا منا للدور الهام 
الذي تضطلع به في تدعيم الحكامة الترابية حرصنا على أن تمارس 
هذه املجالس كافة اختصاصاتها وفق رؤية متكاملة ومندمجة غايتنا 
في ذلك انخراطها العملي في مواكبة تنزيل ورش الجهوية املتقدمة، مع 
مراعاة التحوالت التي تعرفها بالدنا، وبالطبع مراعاة خصوصيات كل 
جهة، وتوجيه أعمالها أساسا نحو املجاالت ذات الصلة باملعيش اليومي 
بما ينعكس  الترابية  أداء الجماعات  في تحسين  للمواطن واملساهمة 

إيجابا على تجويد الخدمات املقدمة للمرتفقين.

وألجل ذلك، عملنا على تكثيف املهام املشتركة بين غرف املجلس 
البشرية  باملوارد  األخيرة  هذه  وتزويد  للحسابات  الجهوية  واملجالس 
الالزمة حتى تضطلع بمهامها على النحو املطلوب، وهكذا فقد تفضل 
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، مطلع سنة 2022 
بتعيين 49 ملحق قضائي جديد على مستوى مختلف املجالس الجهوية 
للحسابات، ونعتزم مواصلة جهودنا في هذا اإلطار قصد تمكينها من 

وسائل العمل الالزمة.

وفي إطار تنزيل أحكام من دستور اململكة في مجال املساعدة للهيئات 
ومحاربة  العامة  الحياة  تخليق  في  املساهمة  أجل  ومن  القضائية، 
كل أشكال الفساد، تم تكثيف التنسيق مع املجلس األعلى للسلطة 
القضائية ورئاسة النيابة العامة بشأن معالجة الشكايات والتظلمات 
والتقارير ذات الصلة باملخالفات والجرائم املالية، وتبادل املعلومات 
والوثائق املتعلقة بها. وال يفوتني بهذه املناسبة اإلشادة بالتعاون البناء 
واملثمر مع املجلس األعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة منذ 

توقيع مذكرة تعاون في يونيو 2021.

و ملستش رون  و لس دة  لنش ب  حضر ت  لسيد ت 
 ملحترمشن،

التقرير املتعلق   2021 أصدر املجلس األعلى للحسابات في دجنبر 
بأنشطة املحاكم املالية برسم سنتي 2019 و2020، وقد تشرفت برفعه 
إلى جاللة امللك نصره هللا، كما قمت بتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة، 
ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين، وتم نشره في مارس 
2022 بالجريدة الرسمية عمال بمقتضيات الفصل 148 من الدستور. 
وقد حظي التقرير بتغطية إعالمية واسعة باعتبار املكانة التي يحتلها 
العام واألوساط اإلعالمية،  الرأي  العام ضمن اهتمامات  املال  تدبير 
املالية الختصاصاتها  املحاكم  ممارسة  التقرير حصيلة  هذا  يتضمن 

القضائية باإلضافة إلى أبرز خالصات املهمات الرقابية بخصوص أهم 
املشاريع والبرامج واإلصالحات الهيكلية التي تهم الشأن العام.

فيما يتعلق باختصاص التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية، 
أصدرت املحاكم املالية خالل الفترة املمتدة من 2019 حتى متم أبريل 
مليون   10 الغرامات  بلغ مجموع  قرار وحكم،   464 ما عدده   2022
و603 درهم، باإلضافة إلى املبالغ املحكوم بإرجاعها واملطابقة للخسارة 
التي لحقت باألجهزة العمومية نتيجة املخالفات املرتكبة والتي بلغت 
17 مليون و77 ألف درهم، ويتعلق األمر بإثارة املسؤولية الشخصية 
للمتدخلين في تنفيذ العمليات املالية لألجهزة العمومية الذين ارتكبوا 
مخالفات في مجال تنفيذ عمليات املوارد والنفقات العمومية، وكذا 
حصولهم على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وحاالت أيضا إلحاق 
أضرار بالجهاز العمومي بسبب اإلخالل الخطير سواء في اإلشراف أو في 

املراقبة أو بسبب التقصير واإلغفال املتكررين في القيام بمهامهم.

أما في مجال التدقيق والبت في حسابات األجهزة املقدمة من طرف 
املحاسبين العموميين، فقد أصدرت املحاكم، خالل نفس املدة، ما 
مجموعه 636 حكم وقرار صرحت بموجبها ابتدائيا بعجز يوازي 209 
داملليون و700 ألف درهم على إثر التدقيق والتحقيق في ما مجموعه 
11.738 حساب. وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، أن النسخة التنفيذية 
من األحكام والقرارات الصادرة عن املحاكم املالية توجه إلى الخزينة 
وذلك قصد  به،  املق�سي  ال�سيء  قوة  اكتسابها  بعد  للمملكة  العامة 

استخالص املبالغ املحكوم بها.

بالنسبة لألفعال التي تستوجب عقوبة جنائية والتي تم اكتشافها 
مجملها، في إطار ممارسة املحاكم املالية، مع األسف، ال تتم اإلحالة 
إلى املحاكم املالية من طرف السلطات املختصة حسب القانون. تم 
اكتشاف مجملها في إطار ممارسة املحاكم املالية، فقد أحال الوكيل 
العام للملك لدى املجلس األعلى للحسابات خالل نفس الفترة: 2019 
إلى متم أبريل 2022، 29 ملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة 
النقض رئيس النيابة العامة، وذلك قصد أخذ املتعّين بشأنها، فيما 
6 ملفات  العمومية بخصوص  الدعوى  إثارة  اتخذت مقررات بعدم 

لعدم كفاية القرائن واإلثباتات الالزمة.

وعالقة باألحكام والقرارات الصادرة في هذا اإلطار، حرص املجلس 
أمام  املسؤولية  إسناد  وأسس  عناصر  إبراز  على  التقرير  هذا  ضمن 
إثارة  وكذا  واألحكام،  القرارات  هذه  من  املستنبطة  املالية  املحاكم 
اإلنتباه إلى الثغرات واإلختالالت التي تشوب التدبير العمومي وأسبابها 
قصد العمل على تجاوزها، بما يعّزز الحكامة الجّيدة في مجال التدبير 
املالي العمومي ويساهم في إشاعة ثقافة حسن التدبير ويحّقق أيضا 

األمن القضائي.

يسعى  العموميين،  املّدبرين  املسؤولية  نظام  مراجعة  انتظار  وفي 
املجلس إلى تعزيز الوظيفة العقابية بشكل يتناسب مع الغاية من سّن 
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العمومي،  املالي  لتدبير  الجديدة  الرهانات  مع  وكذا  اإلختصاص  هذا 
في إطار اإلنتقال إلى التدبير املرتكز على النتائج بدل التدبير املبني على 
الوسائل، من خالل اعتماد سياسة عقابية ولألول مرة، فّعالة وناجحة، 
تراعي التوازن في املمارسة القضائية بين مختلف املخالفات املستوجبة 

للمسؤولية.

كما أود أن أؤكد أمامكم، أن املجلس األعلى للحسابات، بتنسيق 
وثيق وفعلي مع النيابة العامة لديه وعلى رأسها السيد الوكيل العام 
لجاللة امللك، يعمل بحزم لتفعيل كل اآلليات التي يتيحها القانون قصد 
إحالة كافة ملفات الفساد وهذر األموال العمومية على رئاسة النيابة 
العامة إلتخاذ ما يلزم بخصوصها في مجال املتابعات الجنائية كلما 
أصبحت القرائن كافية، هاجسه في ذلك ممارسة كافة اختصاصاته 
والحرص على تنزيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة فعليا وعلى أرض 

الواقع.

و ملستش رون  و لس دة  لنش ب  حضر ت  لسيد ت 
 ملحترمشن،

بغض النظر عن األنشطة ذات الصبغة القضائية، فإن املهّمات 
املتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج واملشاريع العمومية ومراقبة 
استخدام األموال العمومية، أخذت ّحيزا كبيرا من هذا التقرير، وقد 
روعي في عرض خالصات هذه املهمات األجوبة والتعقيبات املدلى بها من 
طرف مسؤولي األجهزة والقطاعات التي خضعت للمراقبة. كما تم حصر 
هذه املالحظات في تلك املتعلقة بالتدبير. أما تلك التي من شأنها إثارة 
مسؤولية بعض املدبرين واملسيرين، فقد تم تضمينها تماشيا مع مبادئ 
قرينة البراءة في تقارير منفصلة من أجل إحالتها على النيابة العامة لدى 
املحاكم املالية، وقد تف�سي إلى عقوبات ذات طابع إداري أو عقوبات 
في مجال التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية أو التسيير بحكم 

الواقع أو عقوبات جنائية.

وهكذا، أنجزت خالل الفترة 2019-2020 ما مجموعه 665 مهمة 
رقابية منها 558 مهمة منجزة من طرف املجالس الجهوية للحسابات، 
التقرير وفق مقاربة قطاعية  في  وقد صنفت خالصات هذه املهمات 

ة وهادفة تشمل املجاالت اآلتية:
ّ
وموضوعاتية دال

- مجال املالية العمومية واإلدارة، ويضم خالصات مهمة تتعلق ب: 
تنفيذ قوانين املالية، تدبير الضرائب، أنظمة التقاعد والتأمين، كتابات 
للمغاربة  املقدمة  القنصلية  والخدمات  اململكة  بمحاكم  الضبط 

املقيمين بالخارج.

-مجال التجهيز واإلسكان ويشمل خالصات املهمات املتعلقة بقطاع 
املاء واللوجيستيك وكذا تقييما حول آليات وتدخالت الدولة في مجال 

محاربة السكن الغير الالئق.

املتعلقة  املهمات  خالصات  ويتناول  اإلنتاجية  األنشطة  مجال   -
بسلسلة الدواجن ومخطط تنمية التجارة والتوزيع »رواج« واملنظومة 

الوطنية للبنية التحتية للجودة وتسيير املعهد املغربي للتقييس والوكالة 
الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.

- مجال التربية والتكوين والرياضة ويضم خالصات املهمات التي 
التالميذ،  توجيه  وآليات  القروي  الوسط  في  التمدرس  أنجزت حول 
الفالحي وحكامة  العالي  التعليم  وتدبير مؤسسات  الدامجة،  والتربية 
املنهي  التكوين  وتقييم  والتكنولوجي،  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
بالرياضة  املكلفة  الوزارة  عالقة  وكذا  السيارات،  لقطاع  املوجهة 

بالجامعات الرياضية.

- مجال الصحة والعمل اإلجتماعي ويشمل مهمات مختلفة تتعلق 
بوضعية التغطية الصحية األساسية وبحكامة ودعم بعض مجاالت 
املنظومة الصحية وتدبير مراكز إستشفائية والقطب اإلجتماعي، وكذا 

اإلعانات املمنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية.

املنجزة  املهمات  بخالصات  ويتعلق  الترابية  الحكامة  مجال   -
بخصوص تدبير املشاريع العمومية على مستوى جميع جهات اململكة، 
يخص أيضا تدبير النفايات املنزلية والنفايات املماثلة لها وأسواق البيع 
بالجملة للخضر والفواكه، يشمل أيضا آليات التعاون بين الجماعات 
الترابية وإعداد وتنفيذ مخططات الجماعات وتسيير العماالت واألقاليم 
وتدبير الجمعيات ملرفق توزيع املاء الصالح للشرب في الوسط القروي، 
وكذا  البيضاء-سطات،  الدار  بجهة  خاصة  املقالع  ومراقبة  وتدبير 

مخطط التنمية جهة الدار البيضاء الكبرى 2020-2015.

املالية  املحاكم  تحرص  الحاضرون،  السادة  أيها  تالحظون  وكما 
على أن تخضع أشغالها لشروط موضوعية، يأتي في مقدمتها تحديد 
اإلشكاليات  اإلعتبار  بعين  تأخذ  رقابية  مهمات  واختيار  األولويات 
والتحديات الكبرى، وكذا املخاطر املتزايدة التي يواجهها التدبير العمومي 
الرقابية، وضمان  األنشطة  بين مختلف  والتناسق  التكامل  ومراعاة 

تغطية كافية وفعلية لكافة املجاالت الترابية.

أربعة مواضيع  أمام حضراتكم على  أركز  أود أن  في هذا اإلطار، 
أساسية ذات صبغة إستراتيجية:

الفئة األولى، وضعية املالية العمومية خالل الفترة 2019-2021؛

الفئات الثانية، السياسات العمومية التي تعنى بالعنصر البشري، 
وتهم أساسا التعليم بالوسط القروي والتغطية الصحية؛

الفئة الثالثة، تهم السياسة العمومية املتبعة في مجال املاء؛

الفئة الرابعة، إنجاز وتدبير املشاريع العمومية على مستوى جهات 
اململكة؛

الفترة  خالل  العامة  املالية  بوضعية  املرتبطة  الفئة  بخصوص 
2019 2021 وتطورها على املدى املتوسط، يتضح أن بالدنا دخلت 
مرحلة جديدة من التقلبات تحمل معها مخاطر متراكمة على مستوى 
 2007 الوطنية  الحسابات  أساس  على  املاكرو-اقتصادية.  التوازنات 
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فإن  واملالية،  اإلقتصاد  وزارة  نشرتها  التي  األخيرة  للمعطيات  وطبقا 
سنة 2019 سجلت استقرارا نسبيا لعجز امليزانية في مستوى يعادل 3.6 
من الناتج الداخلي الخام، وكذا استقرار دين الخزينة في نسبة 64.9% 
من الناتج الداخلي الخام في 2019. وفي املقابل، فإن الظرفية الخاصة 
لسنة 2020 بسبب السياق اإلستثنائي لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها 
املباشرة والعميقة على املالية العامة لبالدنا طبعا على غرار غالبية دول 
املعمور، استلزمت اللجوء إلى قانون املالية املعّدل، وكان من نتائج هذه 
الوضعية على وجه الخصوص تفاقم عجز الخزينة بلغ ما يعادل 7.6 
من الناتج الداخلي الخام. كما أخذ دين الخزينة مسارا تصاعديا، حيث 
انتقل إلى %76.4 من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2020 أي بزيادة 

11.5 نقطة.

املؤشرات  حيث  من  ملحوظا  تحسنا   2021 سنة  سجلت  وقد 
اإلقتصادية واملالية، بفضل التدابير التي شرع في تنزيلها تدريجيا ضمن 
خطة اإلقالع اإلقتصادي للخروج من األزمة وتداعياتها، وكذا بفضل 
املوسم الفالحي الجيد آنذاك، حيث تراجع عجز امليزانية إلى %5.9 من 
الناتج الداخلي الخام. كما أن دين الخزينة عرف تحسنا نسبيا باملقارنة 
مع الناتج الداخلي الخام، بقي في حدود 74,2 % على الرغم من تزايد 
حجم الدين بالقيمة املطلقة، ارتفع من 832,6 مليار درهم إلى 885,5 ما 

بين 2020 و2021.

ومّما الشك فيه، أن وضعية املالية العامة خالل النصف األول من 
هذه السنة تبدو بالغة التعقيد، نتيجة تزامن هذه اإلكراهات املرتبطة 
بالجفاف واالرتفاع امللحوظ لألسعار الدولية للمواد الطاقية والسلع 
األساسية ومخاطر التضخم وانعكاساتها على اإلقتصاد الوطني. ويثّمن 
املجلس بهذا الخصوص إنشاء آلية لجنة اليقظة اإلستراتيجية والتي 
التي  املحتملة  اإلنعكاسات  لتتبع  اإلقتصاديين  الفاعلين  أيضا  تضم 
وعلى  املواطن  على  وقعها  والتخفيف من  الوطني  اإلقتصاد  يواجهها 

املقاوالت املعنية.

واعتبارا للمستوى املرتفع للدين العمومي، يتعين العمل في املدى 
القصير واملتوسط على اتخاذ تدابير ميزانياتية من أجل توفير هوامش 
لتمويل اإلصالحات البنيوية الالزمة مع الحرص على وضع نسبة الدين 
العمومي في منحى تنازلي، يمكن تصنيف هذه التدابير إلى ثالث أجزاء 

أساسية:

-األول يتصل باملوارد وذلك بتفعيل القانون اإلطار املتعلق باإلصالح 
الجبائي، خاصة فيما يتعلق بتعبئة اإلمكانات الضريبية عبر توسيع 

الوعاء الضريبي، وأيضا ترشيد التحفيزات الجبائية؛

-الجزء الثاني من التدابير يرتبط بترشيد النفقات العمومية، من 
واضحة  أهداف  وتحديد  للنفقات  وعميقة  منهجية  مراجعة  خالل 
متوسطة األجل تندرج ضمن قوانين املالية السنوية من شأنها إعادة 
ترتيب أولويات النفقات والزيادة من فعاليتها واستهدافها وإتاحة موارد 

إضافية لتمويل اإلصالحات الضرورية؛

-الجزء الثالث من التدابير يتعلق بتفعيل وتطوير وتوسيع مجال 
ما اقت�سى األمر ذلك. واعتبارا 

ّ
الشراكة بين القطاعين العام والخاص كل

ملحدودية املوارد املالية املتاحة، فإن اإلبتكار في هذا املجال من شأنه أن 
يعطي دفعة قوية لإلستثمار بشقيه الخاص والعام، ويعمل على تسريع 

وتيرة اإلنجازات.

وفي نفس السياق، يكت�سي التعجيل بإصالح املؤسسات واملقاوالت 
العمومية،  املالية  على  انعكاسات  من  له  ملا  بالغة  أهمية  العمومية 
سواء من حيث التوجهات اإلستراتيجية للقطاع العمومي أو من حيث 
أيضا التدفقات املالية التي تربطه بميزانية الدولة. ومن املعلوم أن هذا 
اإلصالح الطموح الذي جاء بمبادرة ملكية سامية، وسبق أن صادقت 
عليه املؤسسة التشريعية املوقرة، يندمج ضمن رؤية إصالحية ترتكز 
اإلصالح  هذا  أن  كما  قوي.  اقتصاد  وبناء  اإلقتصادي  التسريع  على 
واملقاوالت  للمؤسسات  اإلستراتيجي  الدور  دعم  جهة  من  يستهدف 
القطاعية  واإلستراتيجيات  العمومية  السياسات  تنفيذ  في  العمومية 
للدولة، ومن جهة أخرى يستهدف تعزيز أداء هذا القطاع الرفع سواء 

من نجاعته اإلقتصادية أو اإلجتماعية.

ويالحظ املجلس، أنه على الرغم من صدور القانون املتعلق بإصالح 
املحدث  والقانون  اإلطار  والقانون  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 
للوكالة الوطنية للتدبير اإلستراتيجي ملساهمة الدولة منذ يوليوز 2021، 
لم يتم بعد الشروع في التنفيذ الفعلي لهذا اإلصالح الحيوي وتحديد 
محطاته األساسية ضمن خارطة طريق توضح األدوار العملية ملختلف 

الفاعلين وتحدد أيضا األفق الزمني لإلنجاز.

وعلى صعيد آخر، عالقة باملالية العمومية، تناول التقرير، ألول 
املتعلقة  املقتضيات  تنفيذ  فيما يخص  الحاصل  التقدم  مدى  مرة، 
بمنهجية نجاعة األداء كإحدى مستجدات القانون التنظيمي للمالية 
لسنة 2015، حيث تم تسجيل مجهودات هامة في مسار اعتماد هذه 
املنهجية على نطاق واسع، مما ساهم في دينامية إيجابية لتدبير املالية 
العمومية. إال أن هذه الدينامية ما زالت تعرف نقائص قد تحد من 
نتائجها، وهي هذه املحدودية في التناغم بين اإلستراتيجيات القطاعية 
وكيفية تنزيلها ضمن البرامج امليزانياتية، وكذلك هناك اعتماد لعدد كبير 
من األهداف واملؤشرات يتعذر معه تتبعها في بعض األحيان، باإلضافة 

إلى غياب نظام معلوماتي يمكن من تتبع نجاعة األداء.

الصبغة  على  املجلس  أكد  العمومية،  باملالية  ارتباط  وفي 
أن  الحظ  حيث  التقاعد،  أنظمة  إصالح  يكتسيها  التي  اإلستعجالية 
تغطية التقاعد اإلجمالية للسكان النشيطين ال تزال محدودة، فمن بين 
4.5 مليون شخص مع نهاية 2020 ال يتجاوز معدل هذه التغطية 42% 
على الرغم من التقدم امللحوظ الذي سجل على مستوى الصندوق 

الوطني للضمان اإلجتماعي.

وعلى غرار السنوات السابقة، أورد التقرير تحليال لوضعية أنظمة 
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التقاعد، والتي تعرف صعوبات متفاقمة بخصوص ديمومتها وتوازناتها 
املالية، إذ على الرغم من التعديالت املهمة ملقاييس نظام املعاشات 
2016، من  بها إصالح  والتي جاء  للتقاعد  املغربي  للصندوق  املدنية 
املتوقع، إذا بقيت األمور على حالها، أن يستنزف النظام كامل احتياطاته 
في أفق 2026. أما النظام العام الجماعي ملنح رواتب التقاعد، فيعرف 
عجزا تقنيا منذ 2004 ومن املتوقع أن يواجه أول عجز له في أفق 2028. 
كما أن نظام تقاعد األجراء الذي يديره الصندوق الوطني للضمان 
اإلجتماعي، سيواجه أول عجز تقني له في 2029 على الرغم من وجود 

رافعة ديموغرافية مواتية.

املجلس  أو�سى  املرتقبة،  وآثارها  الصعوبات  واعتبارا لحجم هذه 
بإصالح حكامة وقيادة هذه األنظمة، واإلستمرار في مراجعة ومؤاومة 
مع  بينها  فيما  التقارب  وتوفيرأوجه  األساسية  التقاعد  أنظمة  معايير 
اإلطار املستهدف، وتسريع وتيرة اإلصالحات املعيارية، وكذا وضع حلول 
تمويلية مناسبة ومبتكرة ضمن خارطة طريق شاملة ملنظومة اإلصالح 

الهيكلي ككل.

و ملستش رون  و لس دة  لنش ب  حضر ت  لسيد ت 
 ملحترمشن،

بالعنصر  تعنى  التي  العمومية  بالسياسات  ترتبط  الثانية  الفئة 
في  يأتي  الصحية،  والتغطية  التعليم  بقطاع  األمر  ويتعلق  البشري، 
مقدمة هذه التحديات التمدرس في الوسط القروي، إذ يندرج هذا 
املحور ضمن أهم إستراتيجيات التربية والتكوين ببالدنا، سواء في امليثاق 
الوطني للتربية والتكوين، في البرنامج اإلستعجالي والرؤية اإلستراتيجية 
2015-2030. ويتضح اهتمام الدولة بالتمدرس بالوسط القروي من 
خالل املجهود العمومي املخصص لذلك، حيث وحسب آخر املعطيات 
املتوفرة لدى املحاكم املالية، انتقلت تكلفة كل تلميذ متمدرس بين 
سنتي 2017 و2019 فيما يرجع لنفقات التسيير من 7580 درهم إلى 
7985 درهم بالوسط القروي، في حين عرفت هذه التكلفة زيادة خالل 
نفس الفترة من 6391 درهم إلى 6788 بالوسط الحضري. غير أن تقييم 
القروي، ورغم  بالوسط  التمدرس  أبان أن حصيلة  املجلس األعلى، 
التحسن امللموس الذي سجلته، فإنها تبقى دون الطموحات على عدة 
مستويات، فمثال على مستوى تعميم التمدرس واملساواة بين الجنسين 
في السلك اإلبتدائي، وخاصة إثر الجهود الرامية إلى تشجيع تمدرس 
الفتيات، ال يتم الحفاظ على هذين املكسبين بعد اإلنتقال إلى السلكين 
اإلعدادي والتأهيلي، حيث قّدرت النسبة الخام للتمدرس في اإلعدادي 
و72,4  للذكور  بالنسبة  ب86,4   2020-2019 درا�سي  موسم  خالل 

بالنسبة لإلناث.

على مستوى اإلنقطاع عن الدراسة، تبقى هذه الظاهرة مرتفعة، 
السيما في سلك اإلعدادي بنسبة تقدر ب12,2 % خالل املوسم الدرا�سي 
الجودة  مستوى  على  الحضري.  بالوسط   9,3 مقابل   ،2020-2019
والتأطير أيضا، فإن املحتويات البيداغوجية ال تستجيب دائما ملتطلبات 

التعليم العصري، زيادة على عدم تحقيق تكافؤ الفرص في اإلستفادة 
من الدروس عن بعد خالل جائحة كورونا، وخاصة فيما يتعلق بتوفير 
األدوات الالزمة. كما سجل املجلس قلة املفتشين التربويين وضعف 

عمليات التوجيه وكذا ظاهرة تغيب األساتذة.

على مستوى مرافق البنيات التعليمية، لوحظ أن مجموعة منها ال 
توفر الظروف املالئمة للتحصيل املدر�سي، من أصل 17.705 مؤسسة 

ما يزيد عن 5000 وحدة غير مرتبطة بشبكات املاء والكهرباء والتطهير.

على مستوى الدعم اإلجتماعي، سجل املجلس عدم كفاية عرض 
السكن املدر�سي، خاصة لفائدة الفتيات، إضافة إلى استمرار بعض 
برنامج  فإن  السياق،  نفس  وفي  املدر�سي.  النقل  توفير  في  الصعوبات 

»تيسير« يعاني من بعض النقائص خاصة في اإلستهداف.

لكل  بحزم  التصدي  بضرورة  املجلس  أو�سى  سبق،  ملا  واعتبارا 
أسباب الضعف املرتبطة بالتأطير البيداغوجي والهدر املدر�سي، وتحسين 

ظروف التمدرس بالوسط القروي.

سامية،  ملكية  وبمبادرة  البشري،  العنصر  يهم  آخر  مجال  وفي 
تم الشروع في تعميم التغطية الصحية اإلجبارية، من خالل التأمين 
األسا�سي على املرض، سواء فيما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء أو 

اإلستشفاء والعالج.

األعلى  املجلس  وقف  اإلستراتيجي،  الورش  هذا  تنزيل  سياق  وفي 
الفترة  خالل  األساسية  الصحية  التغطية  حصيلة  على  للحسابات 
املمتدة من 2006 إلى 2019، فيما يخص تغطية الساكنة ما يناهز 
ثلث السكان 29,8 ال يزالون خارج نطاق هذه التغطية وهو ما ينطبق 
يتعلق  العاملين غير األجراء. وقد الحظ املجلس فيما  خصوصا على 
بحكامة املنظومة، أن التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض، في وضعه 
الحالي، يظل خاضعا لهيئات حكامة الصناديق املدبرة له، في حين أن 
نظام املساعدة الطبية ال يتوفر على هيئة خاصة مسؤولة عن تدبيره 

وحكامته.

وقد عرفت املوارد نموا مضطردا خالل الفترة املمتدة من 2015 إلى 
2020، إرتفعت من 10.5 داملليار درهم إلى 13.84 مليار درهم سنة 2020 
بالنسبة لنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض، ومن 1.43 مليار 
إلى 1.86 مليار بالنسبة لنظام املساعدة الطبية، إال أن املوارد املخصصة 
لهذا النظام نظام املساعدة الطبية املتأتية أساسا من صندوق دعم 
التماسك اإلجتماعي تتسم بعدم اإلستقرار. بالنسبة ملوارد نظام التأمين 
اإلجباري األسا�سي عن املرض، املكونة أساسا من اشتراكات املأجورين 
ومساهمات املشغلين، تطورها يعرف تعثرا ملحوظا بسبب ركود نسب 
املأجورين  عدد  أي  الديموغرافي  للعامل  املستمر  والتراجع  اإلشتراك 
النشيطين مقارنة مع عدد املشتركين املتقاعدين، خاصة فيما يتعلق 
بالصندوق الوطني ملنظمات اإلحتياط اإلجتماعي، إذ انتقل هذا املؤشر 

من 2.61 سنة 2015 إلى 1.63 سنة 2020.
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بصفة  تعرف  األساسية  الصحية  التغطية  نفقات  فإن  باملقابل، 
عامة تصاعدا مستمرا، وهكذا انتقلت نفقات الخدمات الطبية املقدمة 
1.72 مليار درهم في سنة  للمستفيدين بنظام املساعدة الطبية من 
2015 إلى .2.4 داملليار دراهم سنة 2019. وفي الواقع، فإن هذا التطور 
ال يعكس الصورة الحقيقية للخدمات املقدمة فعليا للمستفيدين في 
هذا النظام، في غياب نظام فوترة شاملة على مستوى املستشفيات 
العمومية. كما انتقلت نفقات الخدمات الطبية بالنسبة لنظام التأمين 
اإلجباري األسا�سي عن املرض من6.95 مليار درهم إلى 9.83 مليار درهم 

ما بين سنة 2015 و2019.

وبالرجوع إلى معطيات سنة 2020، فإن تطور نفقات نظام التأمين 
اإلجباري األسا�سي عن املرض تؤثر فيه عموما ثالث محددات رئيسية:

التي  املكلفة  أو  املزمنة  باألمراض  الخاصة  النفقات  هيمنة  2•
استهلكت ما يفوق نصف نفقات هذا النظام؛

أهمية النفقات الخاصة باألدوية، بلغت ثلث نفقات الخدمات  2•
العالجية،

املحدد الثاني هو املنحى التصاعدي ملؤشر االصابة باملرض. 2•

ومن حيث التوازن املالي، وعلى عكس الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي الذي يتوفر على مؤشرات مقبولة على املدى املتوسط، فإن 
الصندوق الوطني ملنظمات اإلحتياط اإلجتماعي قد سجل أول نتيجة 
تقنية سلبية سنة 2016، تالها عجز عام ابتداء من سنة 2017. وبالتالي، 
فإن هذا األخير يعاني من وضعية مالية حرجة، حيث أن اإلشتراكات 
واملساهمات لم تعد تغطي نفقات الخدمات الطبية ونفقات االستغالل 

واإلحتياطات التقنية.

بها،  املرتبطة  التكاليف  تغطية  ونسبة  العالجات  بسلة  وعالقة 
يالحظ املجلس غياب نظام يقوم بتحيين منتظم لهذه السلة والتي ال 
تواكب تطور الخدمات الطبية املرتبط بدوره بتطور التقنيات طبعا 
وتطور العلوم الطبية، ويؤدي ضعف نسبة التغطية الفعلية لنفقات 
العالجات الطبية إلى تحمل املستفيدين الحصة املتبقية. وفي غياب 
اآلليات الكفيلة بتطوير املوارد وبضبط النفقات، فإن التوازن املالي 
وديمومة نظام التغطية الصحية األساسية بشكل عام والنظام التأمين 
اإلجباري األسا�سي عن املرض بشكل خاص، يبقى في حاجة إلى آليات 

للضبط والتقنين.

وملعالجة هذه اإلختالالت، يو�سي املجلس بوضع إطار مالئم خاص 
وإحداث  في شموليتها  األساسية  الصحية  التغطية  منظومة  بحكامة 
هيئة ضبط مستقلة تتمتع بالصالحيات والوسائل الالزمة. وفي أفق 
تعميم نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض ليشمل املستفيدين 
من نظام املساعدة الطبية مع نهاية هذه السنة، يو�سي املجلس أيضا 
بمراجعة مقاييس تمويل منظومة التغطية الصحية األساسية، ووضع 
اآلليات الكفيلة بالتنويع موارد وطرق تمويلها، ويحث املجلس في نفس 

السياق على تطوير وتأهيل املؤسسات اإلستشفائية والوحدات الصحية 
العمومية، بإختالف مستوياتها، باعتبارها رافعة رئيسة لنظام التغطية 
الصحية األساسية، وكذا تكثيف مراقبة القطاع الخاص، باإلضافة إلى 

وضع إستراتيجية دوائية فعالة.

و ملستش رون  و لس دة  لنش ب  حضر ت  لسيد ت 
 ملحترمشن،

تتعلق الفئة الثالثة بالسياسة العمومية املتبعة في مجال املاء، فمن 
حيث نذرة املوارد املائية، توجد بالدنا ضمن 20 دولة التي تصنف عامليا 
في وضعية إجهاد، حيث يتوفر املغرب في السنة العادية على مواردة 
مائية تقدر ب22 مليار متر مكعب أي ما يناهز 650 متر مكعب لكل فرد 
املائي واملحددة بألف متر مكعب لكل  حاليا، وهي دون عتبة اإلجهاز 
فرد، ويعكس هذا الوضع طبعا هشاشة بالدنا إزاء التغير املناخي، ولكن 
يعكس أيضا الحاجة املاسة إلى تغيير مجموعة من الظواهر السلبية 
والسلوكات غير املسؤولة، بل واملشينة أحيانا في كيفية إستعمال املاء 
ومراعاة نذرته، من بين هذه الظواهر تلويث املياه، حيث تقدر تكلفة 
تدهور املوارد املالية بسبب التلوث بحوالي %1.26 من الناتج الداخلي 
الخام، ويمثل التلوث الصناعي 18.5 من هذه التكلفة، وبالتالي يتعين 
تفعيل مبدأ املسؤولية »امللوث املؤدي«، خاصة عبر تطبيق اآلليات 

القانونية املتوفرة وكذا تعزيز سلطات شرطة املاء.

وفي نفس السياق، تعرف املياه الجوفية استغالال مفرطا، حيث 
تقدر كمية املوارد املائية املستنزفة وغير قابلة للتجديد 1.1 مليار متر 
املياه بدون ترخيص يبقى جد  مكعب سنويا. كما أن عدد مستغلي 
مرتفع، حيث قّدر إحصاء أجرته الوزارة املعنية ، قّدر عددهم بما يفوق 

102 ألف، في حين ال يتجاوز املرخص لهم نصف هذا العدد.

املالي كما  املائية، يتسم الوضع  وبخصوص تعبئة وتثمين املوارد 
تعلمون بتوزيع بنيوي غير متوازن لألحواض املائية، من حيث اإلمدادات 
السنوية باملياه، ونتيجة لذلك يوجد الفائض في بعض األحواض دون 
من  األخرى  املناطق  بعض  تعاني  وباملقابل  منها،  اإلستفادة  إمكانية 
صعوبة في توفير املوارد املائية من أجل السقي، بل في بعض الحاالت 
حتى من أجل الشرب، لذلك أو�سى املجلس بالقيام بإنجاز املشاريع ذات 

املردودية املتعلقة بالربط بين األحواض املائية.

وعلى صعيد آخر، فإن ظاهرة التوحل تؤدي إلى تناقص السعة 
التخزينية اإلجمالية للسدود بما يقدر ب75 مليون متر مكعب سنويا، 
لذا أو�سى املجلس بتطوير تدبير مندمج للنظم البيئية من أجل حماية 

أفضل للسدود ضد هذه الظاهرة.

على مستوى الري، توجد فجوة واسعة بين املساحات التي يمكن 
سقيها من السدود و بين املناطق املجهزة فعليا، بلغت هذه الفجوة في 
2018 على سبيل املثال ما يقارب 158 ألف هكتار. وفي هذا اإلطار أو�سى 
في سافلة  الهيدروفالحية  املنشآت  إنجاز  تزامن  على  بالعمل  املجلس 
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التأخر  تدارك  وكذا  األخيرة،  بناء هذه  مع  لتزامنها  الجديدة  السدود 
املسجل في إنجاز املنشآت الفالحية في سافلة السدود القائمة.

وعلى صعيد آخر، لوحظ بأن املياه الغير اإلعتيادية ال تمثل إال 
نسبة جد جد ضئيلة في حدود 0.9 % من إجمالي املوارد املعبأة، لذا 
يتعين تحفيز اللجوء إلى إعادة إستعمال املياه العادمة وتجميع مياه 
ويتميز  للمياه.  تحلية  إحداث وحدات  اإلقتضاء  عند  وأيضا  األمطار 
والخاص،  العام  القطاعين  من  املتدخلين  بتعدد  أيضا  املاء  قطاع 
عديد  اإلحتياجات  مختلف  بين  والتنسيق  التوفيق  عملية  وتعترض 
من الصعوبات، خاصة في ظل عدم تفعيل أجهزة التوجيه والتنسيق 
للماء  اإلقليمية  واللجان  واملناخ  للماء  األعلى  كاملجلس  الرئيسية، 
ومجلس األحواض املائية، باإلضافة أيضا إلى غياب منظومة معلومات 
وطنية حول املاء، لذا أو�سى املجلس بالعمل على تفعيل وتقوية دور 
هيئات التشاور والتنسيق والتوجيه اإلستراتيجي على املستوى الوطني 
والجهوي واملحلي، وكذا التسريع في إنجاز املشروع الحالي املتعلق بنظام 

املعلومات املندمج حول املاء.

الترابط  آلية  تفعيل  على  يشّجع  املؤسساتي  اإلطار  أن  ورغم 
هذه  تدبير  أن  إال  والفالحة،  والطاقة  املاء  قطاعات  بين  واإللتقائية 
اندماج  بدل منطق  بمقاربة قطاعية  يتسم  يزال  الثالث ال  املكونات 
املجاالت الترابية والتنسيق بينها. ويرى املجلس أن املبادرات التي اتخذت 
قصد التكيف مع هذا الوضع تبقى محدودة، كما يشهد على ذلك التأخر 
الحاصل في إدراج التأثيرات البيئية ضمن املشاريع والبرامج العمومية أو 
أيضا التطور البطيء لألنشطة املتعلقة باإلقتصادي الدائري. واعتبارا 
لذلك، يو�سي املجلس بتطوير التكامل بين عناصر مثلث: املاء–الطاقة–
الفالحة، بشكل يسمح بإلتقائية القطاعات الثالث واندماجها الترابي 

واملالءمة بين إستراتيجياتها.

وأمام اإلكراهات املسجلة على مستوى التمويل، وبالنظر إلى ضعف 
عدد العقود املبرمة بين القطاعين العام والخاص، يتعين تطوير شراكة 
فعلية بين القطاعين. وباملوازاة مع ذلك، تحديد املخاطر واألولويات ورفع 

التحديات املتصلة بالتنظيم والتمويل واملنافسة والخبرة واإلبتكار.

في نفس السياق، لم تعد أنظمة التعريفة املعتمدة حاليا مالئمة 
لتدبير معقلن للموارد املائية، مع العلم بأن تمويل قطاع املاء يرتبط 
ارتباطا وثيقا بنظام التعريفة، لذلك أو�سى املجلس بالقيام بدراسة 
حول اإلستهداف املالئم، وعند اإلقتضاء بمراجعة منظومة تعرفة املاء 
املستفيدة  للفئات  الوضعية اإلجتماعية  والتطهير، طبعا مع مراعاة 

والتي هي األكثر هشاشة.

و ملستش رون  و لس دة  لنش ب  حضر ت  لسيد ت 
 ملحترمشن،

املنجزة  العمومية  للمشاريع  األنجع  بالتدبير  الرابعة  الفئة  تتعلق 
على مستوى جهات اململكة، وكما تعلمون، تعتبر املجاالت الترابية نواة 

التنمية وفضاء يتعين تثمينه للعيش املالئم لفائدة  لترسيخ دينامية 
واعتبارا  اإلستدامة.  على  للحفاظ  وكذا  اإلستثمار،  ولجلب  املواطن 
لذلك، أنجزت املجالس الجهوية للحسابات مهمة موضوعية حول تدبير 
املشاريع العمومية على مستوى كافة جهات اململكة، وال سيما املشاريع 
التي تعرف صعوبات على مستوى التنفيذ أو على مستوى اإلستغالل، 
ويتعلق األمر بمشاريع تكت�سي طابعا اجتماعيا وكذا اقتصاديا تم إنجاز 

هاته املهمة على مرحلتين:

- األولى: انتهت سنة 2020 وشملت جردا لجميع املشاريع التي تعرف 
صعوبات وتقييم أهميتها وطبيعتها واألسباب املؤدية إلى ذلك؛

- املرحلة الثانية: استمرت إلى أواخر أبريل2021، خّصصت أساسا 
الستجالء أثر املهمة الرقابية. وإجماال، خلصت هذه املهمة املوضوعية 
إلى كون تدبير املشاريع العمومية على الصعيد الترابي تعتريه في بعض 
الحاالت مجموعة من النقائص، مما نتج عنه بروز عدة صعوبات، سواء 
في التنفيذ أو اإلستغالل، وأثر سلبا على نجاعتها ومردوديتها وأدى بالتالي 

إلى عدم اإلستفادة املثلى منها من طرف املواطن أو املستثمر.

وقد ساهمت نتائج هذه املهمة املوضوعاتية ومخرجاتها في إيجاد 
حلول ملجموعة من املشاريع، مّما يعكس تفاعل األطراف املعنية بشكل 
إيجابي مع نتائج هذه املهمة. وهكذا، عرفت حصيلة املشاريع املتأثرة 
التي رصدت إلى غاية متم سنة 2020 تراجعا مهّما، فمن أصل 2635 
ن 1147 مشروع منها، بعد أربعة أشهر فقط، من تجاوز 

ّ
مشروع، تمك

الصعوبات التي كانت تعرفها. وقد بلغت الكلفة اإلجمالية للمشاريع التي 
تمت معالجتها ما يناهز 8.8 مليار درهم، تم صرفها فعليا أي ما يعادل 
%46 من الغالف اإلجمالي املرصود ملجموع هذه املشاريع والتي كان في 

حدود 19.4 مليار.

وجدير بالذكر، أن هذه الصعوبات استمرت ملدد طويلة فاقت في 
بعض األحيان عشر سنوات، وبلغت في املتوسط ما يزيد عن خمس 
سنوات بسبب إكراهات تعزى أساسا إلى استغالل املنجزات، نسبة 
عدم اإلستغالل كانت %48، %48 داملشاريع املتعثرة بسبب صعوبات في 
اإلستغالل، أو على مستوى تنفيذ األشغال بنسبة %29، أو على مستوى 
التخطيط بنسبة %23. وقد أمكن للمجالس الجهوية للحسابات الرصد 
للمشاريع،  التخطيط  بمرحلة  املرتبطة  التعثر  أسباب  ألهم  الدقيق 

وتتلخص في:

غياب أو ضعف الدراسات التقنية واملالية ودراسات الجدوى؛ 2•

مرحلة  خالل  املعنية  األطراف  بين  التنسيق  محدودية  2•
التخطيط؛

اتفاقية  في  توثيقها  أو عدم  األطراف  إلتزامات  تحديد  عدم  2•
شراكة؛

عدم تسوية األوعية العقارية املحتضنة للمشاريع العمومية  2•
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أو في بعض األحيان أيضا اختيار مواقع غير مالئمة أو مواقع غير متفق 
عليها.

عدم  في  أساسا  األسباب  تتمثل  اإلنجاز،  مرحلة  يخص  فيما 
ومحدودية وفاء أطراف املشروع بإلتزاماتهم التعاقدية، مّما ترتب عنه 
تأخير كبير في تنفيذ املشاريع، بلغ في بعض األحيان حد التخلي عنها. كما 
ل ضعف اإلشراف على األشغال وتتبعها وعدم كفاية مراقبة جودتها 

ّ
شك

أحد األسباب التي أدت إلى بروز صعوبات في تنفيذ املشاريع ذات الصلة.

بالنسبة لألسباب التي وقفت عليها املجالس الجهوية والتي حالت 
استغاللها  أو  املشاريع  من  ملجموعة   l›exploitation االستغالل  دون 
بكيفية مالئمة أو استغاللها بكيفية غير منتظمة، ترتبط أساسا بعدم 
توفير املوارد البشرية والتجهيزات الالزمة لإلستغالل أو عدم كفاياتها، 
مرحلة  في  اإلستغالل  لهذا  ومتكامل  مندمج  تصور  غياب  نتيجة 

التخطيط واإلعداد.

من  تعاني  زالت  ما  التي  املشاريع  إيجاد حلول  في  اإلسهام  وألجل 
املجلس  أو�سى   )1800 )تقريبا  اإلستغالل  أو  التنفيذ  في  صعوبات 
األعلى للحسابات على الخصوص بإحداث لجنة على الصعيد الجهوي 
تعنى بالضبط والتتبع املحكمين لهذه املشاريع املتبقية والحرص على 
مجاالت  في  النظر  إعادة  إلى  اللجوء  حتى  اإلقتضاء  وعند  تنفيذها، 

تخصيصها واستغاللها.

أما بشأن املشاريع املزمع إنجازها مستقبال، فقد أو�سى املجلس 
على الخصوص بتوخي الّدقة والوضوح أثناء دراسة الحاجيات، والّتأكد 
من مالءمة موضوع املشاريع املبرمجة وأهدافها مع توجهات املخططات 
والبرامج على الصعيد الجهوي والوطني. كما يتعين القيام باستشارات 
املتدخلين  جميع  وإشراك  اإللتقائية  وضمان  والتنسيق  قبلية 
املحتملين، خاصة القطاعات الوصية والفئات املستفيدة، وذلك قبل 
حصر التصور األولي للمشروع. وأو�سى املجلس أيضا بتوفير عقارات في 
وضعية قانونية سليمة ومالئمة، ال من حيث مساحتها، وال من حيث 
تكلفتها، وال من حيث موقعها بالنظر إلى خصائص املشروع وكذا طبيعة 
الفئات املستفيدة، فضال عن ضرورة تحديد نموذج استغالل للمشروع 
وديمومته من حيث الطرف املسؤول واملوارد الالزمة حتى للصيانة فيما 

بعد ووضع مؤشرات للتتبع وللتقييم.

و ملستش رون  و لس دة  لنش ب  حضر ت  لسيد ت 
 ملحترمشن،

التقرير  هذا  يشتمل  أهمها،  التي عرضت  الخالصات  على  عالوة 
على نتائج عملية تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن املحاكم املالية 
واملتعلقة باملهمات الرقابية املنجزة خالل سنتي2016 و 2017، والتي 
أبرزت تفاعال إيجابيا من طرف األجهزة العمومية املعنية، تعكسه نسبة 
التوصيات املنفذة كليا أو التي هي في طور التنفيذ والتي بلغت %78. كما 
يتضمن التقرير خالصة حول مراقبة حسابات األحزاب السياسية برسم 

مساهمة الدولة في تمويل الحمالت اإلنتخابية املتعلقة باستحقاقات 
انتخابية، وكذا في تغطية مصاريف تسيير األحزاب السياسية وتنظيم 

مؤتمراتها.

املالي  األداء  في  املجلس تحسنا مستمرا  الخصوص، سّجل  وبهذا 
واملحاسباتي لألحزاب السياسية، ال سيما على مستوى إثبات صرف 
نفقاتها، وكذا على مستوى اإلشهاد بصحة حساباتها. كما شمل هذا 
التحسن استرجاع الخزينة ملبالغ الدعم الغير مستحقة وغير املستعملة 
أو املستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها. وقد وصلت املبالغ 
املسترجعة إلى خزينة الدولة إلى حدود أواخر أبريل 2022 ما يعادل 
17.07 مليون درهم، مقابل 7.49 مليون سنة 2021، و7.09 مليون 
سنة 2019، 17.7 مليون درهم سنة 2022، مقابل 7.49 مليون درهم 
في 21، و7.9 مليون درهم في 2020. في حين مازالت 10.52 مليون درهم 

لم تحّصل بعد.

وبرسم مساهمة الدولة في تمويل الحمالت اإلنتخابية للمنظمات 
النقابية، استفادت 11 منظمة من دعم بمبلغ 8 مليون درهم، وقد 
تخلفت  حين  في  حمالتها،  حسابات  نقابية  منظمات  تسع  أودعت 

منظمتان عن القيام بذلك إلى حدود أواخر أبريل 2022.

وفي مجال اختصاص التصريح اإلجباري باملمتلكات، تلّقت املحاكم 
املالية ما يفوق 398 ألف تصريح يخص أكثر من 113 ألف ملزم من 
جميع الفئات املعنية، وذلك بعد م�سي أكثر من 12 سنة من العمل 
باملنظومة القانونية املتعلقة بالتصريح اإلجباري باملمتلكات من طرف 

املجلس.

وفي هذا الصدد، يسّجل املجلس ارتفاعا في عدد التصاريح املودعة 
ثالث  كل  تتم  وهي  فبراير،  في  تمت  التي  التجديد  حمالت  بمناسبة 
سنوات، والتي بلغ عددها 52095 سنة 22، مقابل 50300 في سنة 
2019. وفيما يتعلق بهذه املهمة، مهمة التصريح اإلجباري باملمتلكات، 
انكّب املجلس على وضع برنامج مراقبة على أساس معايير موضوعية 
في إطار نهج مراقبة مندمجة ومتكاملة تؤسس  قائمة على املخاطر، 
لتفعيل الجسور بين كافة أنواع املراقبة التي يمارسها املجلس األعلى 

للحسابات واملجالس الجهوية للحسابات.

و ملستش رون  و لس دة  لنش ب  حضر ت  لسيد ت 
 ملحترمشن،

كما تالحظون، يتضح من خالل هذا العرض حول أشغال املحاكم 
وسعيها  اختصاصاتها،  وتنوع  أنشطتها  مجاالت  اتساع  مدى  املالية، 
الدائم والحثيث لحماية املال العام وخدمة املواطن كهدف أسمى، وعلى 
غرار الهيئات الرائدة لألجهزة العليا للرقابة، نعتبر في املرحلة الراهنة أن 
اإلرتقاء بأداء املحاكم املالية في ممارستها ملهامها رهين بثالثة محددات 

رئيسية:

مجاالت  كافة  في  باستمرار  وتأهيلها  البشرية  الكفاءات  -أولها: 
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بالتحول  التخصص املرتبطة بهذه املهام، بما فيها القدرات املتعلقة 

الرقمي التي تعمل املحاكم املالية على إرسائه تدريجيا؛

-ثانيا: املعايير املهنية واملمارسات الفضلى، بصفتها املرتكزات األساس 

للعمل الرقابي واملصدر املوثوق للمعلومات واملبادئ التوجيهية املستقلة 

واملوضوعية، وذلك لدعم التغيير اإليجابي في القطاع العمومي؛

املتغيرة  للتطورات  اإلستجابة  قصد  التأقلم  على  القدرة  -ثالثا: 

واملخاطر الناشئة بشكل يواكب القضايا الرئيسية التي لها تأثير على 

بمخرجات  املعنية  األطراف  النتظارات  أيضا  ويستجيب  املجتمع، 

املحاكم املالية.

وقصد اإلستجابة لهذه املتطلبات، يحرص املجلس على دعم قدراته 

البشرية، وعلى نسج عالقات تعاون مع أجهزة عليا نظيرة، ومؤسسات 

مهنية، ومنظمات دولية مختصة في مجال الرقابة العليا على املالية 

العمومية والحكامة والتدبير العمومي. وقد قام املجلس مؤخرا بصياغة 

إستراتيجية في مجال التعاون الدولي وفق رؤية واضحة، في إنسجام مع 

إستراتيجية املحاكم املالية، وأيضا في إنسجام مع التوجهات العامة 

للدبلوماسية املغربية. وتهدف هذه الخطة في مجال التعاون الدولي إلى 

تعزيز الكفاءات والخبرات املهنية لقضاة وموظفي املحاكم املالية والرفع 

من مساهمة املجلس األعلى للحسابات ضمن املجموعة الدولية لألجهزة 

العليا للرقابة املالية.

و ملستش رون  و لس دة  لنش ب  حضر ت  لسيد ت 
 ملحترمشن،

وكافة  بمجلسيها  املوقرة،  التشريعية  املؤسسة  أن  لواثقة  إني 

التوظيف  أجل  من  بها،  معهود  هو  كما  جهدا،  تّدخر  لن  مكوناتها، 

األسمى جميعا  هدفنا  املالية،  املحاكم  أعمال  األعمال،  لهذه  األمثل 

خدمة املصلحة العليا للبالد، وتمكين املواطن والرأي العام من إدراك 

األثر امللموس لتدخالت كافة أجهزة الدولة، في تناغم وتكامل بين كل 

املبادرات وكل اإلنجازات.

قنا هللا جميعا ملا فيه خدمة بلدنا من أجل تحقيق ما يطمح 
ّ
وف

إليه كافة مواطنيه من الرقي والتقدم والعيش الكريم، تحت القيادة 

الحكيمة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره وأّيده، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لسيد  لرئيس:

شكرا  للحسابات،  األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  السيدة  شكرا 
السيدة والسادة الوزراء، شكرا السيدات والسادة البرملانيون، رفعت 

 لجلسة.
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محضر  لجلسة  ألربعين

 لت ريخ: االثنين 15 شوال 1443ه )16 ماي 2022(.

 لرئ سة: السيد محمد صباري النائب األولى لرئيس مجلس النواب.

 لتشقيت: ساعتان وثالثة وخمسون عشر دقيقة ابتداء من الساعة 
الثالثة زواال والدقيقة الخامسة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفهية  األسئلة  مناقشة  جدو1  ألعم 1: 
التالية:

-الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛

-الوزارة املنتدبة لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلفة بامليزانية؛

-السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني؛ 
-الصناعة والتجارة.

 لسيد محمد صب ر3  لن ئب  ألو1 لرئيس مجلس  لنش ب 
رئيس  لجلسة:

محمد  سيدن   على  هللا  وصلى  هللا  لرحمن  لرحيم،  بسم 
أورف  ملرسلين.

على بركة هللا، نفتتح أشغال هذه الجلسة األسبوعية؛

بداية نرحب ب:

 لسيدين  لشزيرين،

 لسيد ت  لن ئب ت  ملحترم ت،

 لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

طبقا ملقتضيات الفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام 
الشفهية  لألسئلة  الجلسة  هذه  نخصص  النواب،  ملجلس  الداخلي 
ملراقبة العمل الحكومي؛ جدول األعمال اليوم يتضمن 30 سؤاال شفهيا 
موزعة من على القطاعات التالية: الفالحة والصيد البحري والتنمية 
القروية واملياه والغابات؛ القطاع املكلف بامليزانية؛ السياحة والصناعة 
الصناعة  قطاع  وأخيرا  والتضامني؛  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية 

والتجارة؛

وعمال بمقتضيات الفصل، املادة، عفوا، 149 من النظام الداخلي 
ملجلس النواب نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فليتفضل 

السيد أمين املجلس لتالوتها مشكورا.

 لسيد محمد بشدريقة أمين  ملجلس:

وكر   لسيد  لرئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون 

رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 املتعلق بتنظيم مهنة املرشد 
السياحي؛

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب أحمد تويزي والسيد 
النائب محمد التويمي بن جلون عن فريق األصالة واملعاصرة بمقترح 
قانون يق�سي بتغيير القانون رقم 131.13 املتعلق بمزاولة مهنة الطب؛

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب أحمد تويزي والسيد 
النائب عادل البيطار عن فريق األصالة واملعاصرة بمقترح قانون يق�سي 
بتتميم القانون رقم 22.80 املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية 

واملناظر والكتابات املنقوشة والتحف الفنية والعاديات؛

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب إبراهيم اتكارت عن 
العضوية  من  باستقالته  االجتماعي  الديمقراطي  الدستور  الفريق 

بمجلس النواب.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 9 إلى 16 ماي 2022 توصلت رئاسة مجلس النواب 
ب 84 سؤاال شفويا، 133 سؤاال كتابيا، 57 جوابا عن أسئلة كتابية، تم 

سحب سؤال كتابي واحد، شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

شكرا السيد األمين، حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن في 
بسط األسئلة الشفهية املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع الفالحة 
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، نعم ال�سي، تفضل.

 لن ئب  لسيد محمد مال1 )نقطة نظ م(:

وكر   لسيد  لرئيس،

طبقا ملقتضيات النظام الداخلي خاصة املواد 151-170-171 و176 
و177 من النظام الداخلي عندنا نقطة نظام السيد الرئيس بعنوان 
احتقار الحكومة للبرملان، في نازلة أبسطها أمامكم السيد الرئيس وهي 
توصل رؤساء اللجن بمراسلة من السيد رئيس مجلس النواب يخبر فيها 
أن الحكومة رفضت مجموعة من مقترحات القوانين وهذا خرق واضح 
للفصول 70و71 و77 و78 من النظام الداخلي وكذلك الفصل األول 
الذي يتحدث عن مبدأ فصل السلط وهذه سابقة نشجبها في الفريق 
االشتراكي، السيد الرئيس، وكذلك املسايرة ديال رئاسة املجلس لهاد 
املسألة وعليه فندعو السيد الرئيس إلى إدراج هاد النازلة في جدول 
أعمال مكتب املجلس وكذلك بالدعوة إلى اجتماع ندوة الرؤساء من 
أجل تدارس هاد الوضعية والخروج باتفاق حول هاد النازلة، وشكرا 

لكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

إن شاء هللا، شكرا، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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 لن ئب  لسيد مصطفى إبر هيمي )نقطة نظ م(:

وكر   لسيد  لرئيس،

نحن نؤكد ما تقدم به السيد رئيس اللجنة والنقطة الثانية هو عدم 
استجابة الحكومة بالنسبة لجدول أعمال هاد الجلسة لإلحاطة في إطار 
املادة 152 هذا تقريبا من نهار اللي بدينا الوالية السابقة وكذلك هاد 
الدورة ال تستجيب الحكومة في الوقت الذي ينص عليه النظام الداخلي 
في إطار املادة 152 فكان آخر طلب اللي تقدمت به املجمعة املجموعة 
النيابية للعدالة والتنمية هو اللي عندو عالقة بهاد ال�سي ديال القمع 
ديال الصحافة، كذلك موقف مشرف ديال الدولة املغربية فيما يتعلق 
باالنتهاكات ديال املقدسات اإلسالمية وكذلك املسيحية اللي كاينة في 
القدس، واالغتيال والجريمة التي اقترفها الكيان الصهيوني املجرم في 
حق شرين أبو عقلة، وبالتالي كان على الحكومة تجي تقول لنا املوقف 
املشرف متاع الدولة املغربية وكذلك نشجب ونستنكر هاد الجرائم اللي 
اآلن أصبحت مصورة وكذلك هناك واحد الرعاية أممية لهاد الجرائم 

اللي كيقوم بها الكيان الصهيوني.

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، تفضل.

 لن ئب  لسيد يشنس بن سليم ن )نقطة نظ م(:

دائما نقول أن نقط نظام تدخل في إطار تسيير الجلسة، إقحام 

احنا  تنوير رسائل سياسية  الداخلي من أجل  النظام  بعض فصول 

اإلخوان  وال  لألحرار  الوطني  التجمع  املغاربة،  مع  تنتشاركوها جميعا 

داإلستقالل وال األغلبية راه يدميها ما يقع ما عندناش إشكال ملفات 

النظام  باحترام  ملزمين  احنا  ولكن  تنتبناوها،  كاملة  وطنية  قضايا 

الداخلي ما خصناش نحطو الطيارة في الحديقة، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد  لصمد حيكر )نقطة نظ م(:

السيد الرئيس، تناول الكلمة في إطار نقطة نظام أوال ال يبيح ألي 

كان من أعضاء املجلس أن يعقب على زميل له سواء كان من األغلبية أو 

املعارضة، ثانيا نقطة نظام ديالنا تتعلق بإثارة انتباه املكتب.

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيد النائب املحترم، راه الزميل ديالك تيتناول الكلمة إيال اسمحتو 
راه كاين زميل تيتناول الكلمة، اطلب نقطة نظام غادي نعطيوها لك.

 لن ئب  لسيد عبد  لصمد حيكر )نقطة نظ م(:

الدكتور  به  تحدث  ملا  طبقا  ديالنا  نظام  نقطة  الرئيس،  السيد 
إبراهيمي كتعلق بإثارة انتباه املكتب اللي عندو الصالحية ديال تحديد 
األعمال  جدول  إطار  في  كتندرج  هادي  أن  الجلسات  أعمال  جدول 
الجلسات، وهاد الجلسة تخلو من ذلك، نحن نثير انتباهكم باعتباركم 
النائب األول لرئيس مجلس النواب أن ترفعوا هاد املالحظة للسادة 

أعضاء املكتب لكي يستدركوا هذا األمر، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

ال إيال اسمحتي، تفضل، تفضل أسيدي.

 لن ئب  لسيد محمد  لسيمش )نقطة نظ م(:

ما قابلينش املزايدة ب�سي حاجة سميتها فلسطين، هذا األمر داألمة 
ال نقاش فيه، وال مزايدة علينا بهاد القاعة، وما عندو �سي الحق �سي 
عضو، عضو يجي يعقب على عضو آخر، إال السيد الرئيس هو اللي له 

الحق باش يعقب عليه أو يوقفوا أو يخليه.. ما�سي..

 لسيد رئيس  لجلسة:

أ السيمو، السيمو.. السيمو..

 لن ئب  لسيد محمد  لسيمش )نقطة نظ م(:

اسمح لي السيد الرئيس.. هللا يجازيك بخير..

 لسيد رئيس  لجلسة:

إيال اسمحتوا، إيال اسمحتوا رجاء، إيال شوف.. إيال اسمحتوا، إيال 
الداخلي،  بالنظام  وتتعلق  بالتسيير  تتعلق  نظام  نقطة  راه  اسمحتوا 
النائب املحترم عندما تناول الكلمة بدأها بالنصوص القانونية املتعلقة 
بالنظام، بالفعل كل تدخل كان يتعلق بصميم النظام لذلك ال يمكن 
أن أقاطعه بطبيعة الحال، لذلك واألمور األخرى املتعلقة باملكتب احنا 

كنواعدوكم ستطرح للنقاش في املكتب وشكرا. تفضل السيد الرئيس.

 لن ئب  لسيد إدريس  لسنتي�سي رئيس  لفريق  لحركي )نقطة 
نظ م(:

وكر   لسيد  لرئيس،

هللا يخليك السيد الرئيس، من حيث الشكل، املوضوع يتعلق بنقط 
نظام والطرف الوحيد اللي من حقو يعطي الكلمة ويقطعها ويالحظ على 
السيدات والسادة النواب هو رئاسة الجلسة من جهة، من جهة ثانية 
مرة أخرى نرجو وهذا يمكن في الشكل واملوضوع أال يعقب نائب عن 
نائب. أما بخصوص املوضوع راه اللجان سيدة نفسها، ندعو السادة 
اللجنة،  على  املطروحة  املقترحات  املواضيع  إلحالة  اللجان  رؤساء 
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ما  أو  تحضر  والحكومة  غتقول  آش  تشوف  الساعات  ديك  واللجنة 
تحضرش إلى غير ذلك، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

إيال  النائب، نعم تفضل،  إيال اسمحتي، تفضل، تفضلوا السيد 
اسمحتوا السادة النواب، تفضل.

 لن ئب  لسيد حسن أومربيط )نقطة نظ م(:

السيد الرئيس، هناك مقترح قانون يق�سي بإحداث منحة جامعية، 
منحة مالية للخريجين حاملي الشواهد العليا في وضعية البحث عن 

الشغل..

 لسيد رئيس  لجلسة:

واش هادي نقطة نظام؟

 لن ئب  لسيد حسن أومربيط )نقطة نظ م(:

ال، نقطة نظام لم يتلوها السيد األمين، قدمها السيد النائب رشيد 
حموني..

 لسيد رئيس  لجلسة:

ما كاينش؟ إذن ما تدرجش في املكتب، إذن لم تعرض على املكتب 
في االجتماع ديالو األخير. السيد الرئيس، نعم، إذن نبدأ بالسؤال األول، 

تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة  لنزهة أب كريم )نقطة نظ م(:

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

احنا في الفريق االشتراكي كنا وال زلنا من املطالبين بتوفير ترجمة 
فورية خالل الجلسات العمومية سواء من العربية إلى األمازيغية أو من 
األمازيغية إلى العربية، وهذا ما فيه إال تفعيل ولألسف تفعيل متأخر 
للفصل 5 من الدستور وليس فيه مزايدات سياسية، صفقنا لكم في 
بداية هاد الدورة ملا أعلنتم أنكم ستشرعون في هذا األمر، لكن لألسف 
نكتشف أن الترجمة مؤمنة للسادة الوزراء والسادة النواب فهاد القاعة 
ولكن املواطنين املعنيين بها واللي كان الهدف من طلبنا لها بقاو خارج 
التغطية. لذلك وبهاد اإلجراء السيد الرئيس، تكرسون التمييز من جهة 
أخرى بين املواطنين ومن يمثلهم داخل هاد القبة املوقرة وفيه كذلك 
هدر للمال العام. لذلك نطالبكم السيد الرئيس املحترم، باعتماد نظام 
ترجمة حقيقي ومبتكر لضمان حق املواطنين فهاد الوطن ذو الهوية 

متعددة الروافد...

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت السيدة النائبة، إيال اسمحتي، السيد الرئيس أثرتم 

فارطة  جلسة  في  سبق  وراه  نائب،  على  يعقب  بنائب  تتعلق  نقطة 
استندتم في ذلك ملقتضيات املادة 151 علما أن املادة 151 ال عالقة 
املوضوع،  بهاد  لها  ال عالقة   151 املادة  أوال،  هذا  املوضوع  بهاد  لها 
القانون  أوال  رجاءا  األمازيغية  بخصوص  األمازيغية  بخصوص  ثانيا 
واضح واملشرع حدد أجل ديال 5 سنوات من أجل استكمال ترسيم 
األمازيغية، قبل هاد 5 سنوات واحنا في السنة الثالثة اتخذنا اإلجراءات 
وأصبحت اآلن األمازيغية كاينة عندنا في جميع القنوات عندنا في التلفزة 
وكتبثها باللهجات الثالث إضافة إلى أن هاد القاعة اآلن مجهزة ومزودة 
يعني بالترجمة الحرفية والفورية ها هي كاينين عندكم واللي ما بغاش 
يستعملوهم هذا كالم آخر، ولكن احنا بالنسبة لنا كمكتب راه اتخذنا 
اإلجراء وهاد املوضوع راه مافيهش مزايدات وما كنقولش �سي واحد 

يتزايد به، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيد  تفضل  إيال سمحتوا،  إيال سمحتوا  األول  بالسؤال  نبداو 
النائب، تفضل السيد الرئيس.

 لن ئب  لسيد إدريس  لسنتي�سي رئيس  لفريق  لحركي )نقطة 
نظ م(:

وكر   لسيد  لرئيس،

املادة 151 واضحة وضوح الشمس..

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضل..

 لن ئب  لسيد إدريس  لسنتي�سي رئيس  لفريق  لحركي )نقطة 
نظ م(:

ما  واليني  املجلس  جلسات  تسيير  في  الحق  كل  طبعا  لكم  ثانيا 
انتما  عندكومش الحق باش ترجعوا للجلسة السابقة وتجيو كذلك 

وتعقبوا علينا و إال راه وال نائب تيعقب على نائب، إذن املادة 151 ..

 لسيد رئيس  لجلسة:

ال إيال اسمحتي السيد النائب املحترم، السيد النائب املحترم.

 لن ئب  لسيد إدريس  لسنتي�سي رئيس  لفريق  لحركي )نقطة 
نظ م(:

ال ال هللا يخليك ما تقاطعنيش عفاك هللا يخليك..

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيد النائب املحترم عندوا الكلمة، السيد النائب عندوا الكلمة..
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 لن ئب  لسيد إدريس  لسنتي�سي رئيس  لفريق  لحركي )نقطة 
نظ م(:

هللا يخليك و إال غادي نبقاو نرجعوا في كل جلسة ل 10 دالجلسات، 
إذن أجد نف�سي مضطر لقراءة املادة 151 والرجوع إلى النازلة تعطى 
األسبقية في تناول الكلمة لكل تنبيه يرمي إلى التذكير بضوابط سير 
الجلسة وهذا هو كان موضوع املناقشة سابقا، فعندنا احترام كبير 

ليكم كرئيس وكشخص..

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت.

 لن ئب  لسيد إدريس  لسنتي�سي رئيس  لفريق  لحركي )نقطة 
نظ م(:

ولكن أرجوكم السيد الرئيس..

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت، السيد النائب، انتهى الوقت، إيال سمحتوا السيد 
الرئيس ما رجعنا ألي موضوع أنت تناولتي اآلن نقطة نظام وتناولتيها 
من  البد  كان  لذلك  نائب،  على  نائب  تعقيب  ديال  املوضوع  هاد  في 
التذكير على أن مقتضيات املادة 151 ال تسعف في هاد الشرح. إذن نبدأ 
بالسؤال األول عن استراتيجية الوزارة للحفاظ على الواحات وحمايتها 
من الحرائق، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضلي 

السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة سميرة حج ز3:

في ظل استفحال ظاهرة الجفاف وما يطال الواحات عموما وبجهة 
درعة تافياللت خصوصا من حرائق متكررة، آخرها الصيف املا�سي 
بواحة زيز بإقليم الراشيدية وما تخلفه من خسائر باألشجار املثمرة 
االستراتيجية  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم  الزراعية،  واملحاصيل 
املعتمدة للوقاية وملواجهة الظاهرة؟ وما هي اإلجراءات املتخذة لتعويض 

الفالحين الذين فقدوا محاصيلهم؟ شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لسيد محمد صديقي وزير  لفالحة و لصيد  لبحر3 و لتنمية 
 لقروية و ملي ه و لغ ب ت:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

فتعطي السياسات العمومية واحد األهمية كبرى لتنمية املناطق 
ديال الواحات والحفاظ عليها، وهكذا تحت التعليمات السامية لجاللة 
امللك نصره هللا تخلقات الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر األركان 
سنة 2010، واللي املهام ديالها وهو التحضير ديال البرامج املندمجة 
كل  ديال  اإلشراك  مع  الواحات  مناطق  للتنمية  والتنسيق  وشاملة 
القطاعات والفاعلين، صحيح أن الحرائق هي مخاطر حقيقة كتواجهها 
على  بناءا  املقاربة  واحد  الوزارة  وضعت  ولحمايتها  الواحات،  يعني 
دراسات وبناءا على التجارب السابقة، هاد يعني مقاربة متكاملة كتعتمد 
على الوقاية وعلى التوقع والتدخل السريع بإشراك كل الفاعلين، و 
كيتم التنزيل ديالها عبر برامج جهوية في إطار التعاقدات ألجل اتخاذ 
اإلجراءات الكاملة من أجل تنقية األعشاب ديالنا النخيل فتح وتوسيع 
املسالك، توزيع اآلليات ديال التدخل السريع، إحداث فواهات مائية، 
إنجاز مشاريع ديال تثمين املخالفات ديال النخيل لتنقية يعني الواحات، 
وكذلك تدارت تحسيسية وكذلك التعويض ديال الناس اللي كيضّرو، 
كاين هناك توزيع ديال الفصائل األنبوبية ديال النخيل، وفهاذ السنة 
عنا واحد االتفاقية مع الجهة ديال درعة تافياللت اللي القدر 

ّ
هاذي وق

ديالها 545 مليون ديال الدرهم، 3 ديال السنوات املقبلة.

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، السيدة النائبة في إطار التعقيب.

 لن ئبة  لسيدة سميرة حج ز3:

نشكركم السيد الوزير ومن خاللكم كل املتدخلين على انخراطكم 
التدابير لعموم  الواحة، و نطلب منكم تعميم هذه  إنقاذ  في  الجدي 
عيش  مورد  باعتبارها  مشتركة  مسؤولية  الواحة  حماية  الواحات، 
العديد من األسر وتراثا إنسانيا يستحق الحماية والتثمين واملفروض 
ساكنة  تضامني،  اجتماعي  القتصاد  كرافعة  الالزمة  العناية  إيالءها 
جهة درعة تافياللت تتطلع إلى الدعم الالزم والحلول املالئمة لتعويض 
األضرار والخسائر، في إطار التضامن الذي ترتكز عليه الدولة االجتماعية 
إلى  باإلضافة  الساكنة،  منها  تعاني  التي  الصعبة  الوضعية  وتفرضه 
تعزيز وتعميم هذه املشاريع لتثمين مخلفات النخيل، مما سيساهم في 
الوقاية والرفع من أهمية الواحة وتحويل وظائفها البسيطة إلى وظائف 
تخلق قيمة اقتصادية يستفيد من الفالح الشباب واألسر، عالوة على 
التفكير في معامل وظيفية لصناعة الورق من الجريد الزائد كبدائل 
تفتح املجال أمام البحث العلمي لتنزيلها على أرض الواقع، باستعمال 

فات..
ّ
منتجات ومخل

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت السيدة النائبة انتهى الوقت، هل من تعقيب إضافي 
في إطار مقتضيات املادة 267 من النظام الداخلي؟ نمر للسؤال الثاني، 

نعم تفضل.
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 لن ئب  لسيد زبير حبذ3:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

الفالحا  كيعانوه  اللي  بالوضع  تحّسو  راه خصكم  الوزير،  السيد 
مدينة  الجنوبية وخصوصا  املناطق  في  بة 

ّ
والكسا عموما،  املغرب  في 

السمارة، راه املناطق ما عرفت تساقطات منذ 4 سنوات وهو األمر 
الذي أدى إلى فقدان عدد كبير من اإلبل واملوا�سي خصوصا، وفي حالة 
الجنوبية ستعلن عاجال كمناطق  املناطق  فإن  الوضع  استمرار هذا 
منكوبة، ونقترح السيد الوزير، أنكم تدعمو هاذ وخصوصا الناقة بمبلغ 
10 آالف درهم ما بين 10 آالف درهم و5 آالف درهم في السنة، من أجل 
الحفاظ على قطيع اإلبل باملناطق الجنوبية باعتبارها موردا اقتصاديا 

وموروثا ثقافيا لهذه املنطقة، والسالم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير تفضلوا.

 لن ئب  لسيد حسن أومربيط )نقطة نظ م(:

نعاود نرجع السيد الرئيس ملقترح قانون اللي قلت وهو تدرج في إطار 
محضر وفي قرار يعني في القرار السادس السيد الرئيس، ولم يتم إدراجه 
في التالوة اللي دارها السيد األمين، والسيد الرئيس توصلت بالتبليغ من 

خالل مكتب املجلس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

غادي نشوفو هاذ ال�سي في املكتب إن شاء هللا، تفضلوا السيد 
الوزير.

 لسيد محمد صديقي وزير  لفالحة و لصيد  لبحر3 و لتنمية 
 لقروية و ملي ه و لغ ب ت:

فشكرا السيد النائب املحترم، فبالنسبة للسؤال ديال السيد النائب 
فهاذ ال�سي كيدخل في إطار تنمية السالسل ديال اإلبل، واللي هي واحد 
الجزء جد مهم في االستراتيجية ديال الجيل األخضر واللي إن شاء هللا 

غادي نطلقو عدة مشاريع فهاذ الجهة اللي هضر عليها.

 لسيد رئيس  لجلسة:

إذن ننتقل للسؤال الثاني عن التحفيظ الرقمي، للسيدات والسادة 
النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل 

أحد السادة النواب تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد رويد أفيال1  لعلمي  إلدري�سي )نقطة نظ م(:

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

أود في البداية ناخذ واحد نقطة نظام اللي هو فيها غير تنبيه ما عندها 

ينا سميتنا النائب املحترم والنائبة املحترمة، االسم 
ّ
عالقة، ألن كلنا ول

ّدار في البرملان من التاريخ ديالو العريق املغربي كان كلها تيتذكر باإلسم 
ديالو، النائب املحترم فوالن وفوالن إيال كنتو مستقبال ألنه املواطن أنا 
بعدا بغيت نتعّرف على اإلخوان ما تنعرفش األسماء ديالهم حيث كل 

�سي سميتو املحترم شكرا، إذن السؤال ديالي..

 لسيد رئيس  لجلسة:

إيال سمحتو قبل اإلستمرار إيال اسمحتو بالنسبة لينا املكتب ديال 
ببطاقات من  النواب  الفرق واملجموعة والسادة  املجلس زود جميع 
املفروض هاد البطاقة من املفروض كاين مكان استعمالها وملي غادي 
ليا  تقول  باش  باملستحيل  تكليف  ال  ألنه  االسم،  يطلع  غادي  درها 

تفضلوا السيد النائب في إطار السؤال.

 لن ئب  لسيد رويد أفيال1  لعلمي  إلدري�سي:

إذا السؤال ديالي على التحفيظ الرقمي عرف املغرب يعني قفزة 
نوعية بالنسبة التحفيظ الرقمي بفضل التوجيهات امللكية السامية، 
حيث وال التحفيظ الرقمي هو إلزامي بمعنى أن آخر موثق في طنجة 
تيمكن له يحفظ عقود في الكويرة وفي مراكش وإلى أكادير وإلى آخره 
بدون التنقل وهذا استثناء بالنسبة للدول ال عربيا وال افريقيا، إال أن 
هناك بعض التعثرات فيما يخص بعض املحافظات، كاين محافظات 
اللي تدوز ومشكورين السادة املحافظين واحد األغلبية ديال %80 ديال 
املحافظات ديال املغرب وال %90، ولكن كاين بعض املحافظات اللي 

امللف تياخذ شهر ديال الزمن وهاد �سي غير مناسب، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لسيد محمد صديقي وزير  لفالحة و لصيد  لبحر3 و لتنمية 
 لقروية و ملي ه و لغ ب ت:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

اعتمدت  العقارية  للمحافظة  الوطنية  الوكالة  بأن  نذكر  فبغيت 
تجويد  وتحسين  األداء  وتسريع  لتطوير  استراتيجي  كخيار  الرقمنة 
عن  نهائيا  باالستغناء  التحول  هاد  ومكن  ديالها  املرتفقين  الخدمات 
أو  التقييد  ديال  بالطلبات  املتعلقة  والوثائق  للعقود  املادي  اإليداع 
اإليداع بالسجالت العقارية بالنسبة املوثقين، وفي هاد الصدد أنشأت 
منصحة  منها  خدمات  عدة  كتقدم  إلكترونية  البوابة  واحد  الوكالة 
محافظاتي لتتبع وضعية الرسوم العقارية األداء اإللكتروني اليوم 60% 
ديال املداخيل كتأدى يعني إلكترونيا تسليم شهادات امللكية والوثائق 
بطريقة إلكترونية 2 داملليون ديال الوثائق وديال الشهادات كتسلم 
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سنويا إلكترونيا والتدبير اإللكتروني للشكايات وكذلك أنشأت الوكالة 
الطبوغرافيين  واملساحين  باملهندسين  خاصة  اللي  إلكترونية  منصة 
اإللكتروني  والتوقيع  امللفات  املؤمنة  واملعالجة  اإليداع  واملوثقين، 
االطالع على املعلومات والوثائق و كذلك عمالت الوكالة على إحداث 
خلية مختصة لتتبع مختلف الشكايات وكذلك بالنسبة العدول ابتداء 
من هاد الشهر ديال أبريل كان هناك إطالق الفضاء املنهي الجديدة اللي 
هو يعني في طور التجربة فإذا كانت هناك يعني ملفات وال مناطق اللي 
هي خصها يعني نشوفوها املعالجة ديالها فأنا مستعد باش نشوف مع 

الوكالة، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

 لن ئب  لسيد رويد أفيال1  لعلمي  إلدري�سي:

كيما أشرت له احنا يعني الحكومة مشكورة بهاد العمل اللي قامت 
به الجبار إال أن هناك بعض النواقص اللي احنا كنواب خصنا الدور 
le2 ديال لجن التحفيظ  système ديالنا نوجهو الحكومة اآلنفي هاد
املوثق تيصيفت واحد املالحظة ما تيتجاوبش عليها بمعنى أنه خاصو 
يبدل املراسلة من جديد ثم من جديد يعني املحافظ يعني تيصيفت 
لك واحد العقد نقصو كذا باش تتجاوبو ما عندكش الحق خاصك إما 

ديبالصة إما هاد املسألة هادي خاصها ضاف، وشكرا وبارك هللا فيك.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب املحترم.

 لن ئب  لسيد عبد  للطيف  لزعيم:

 لسيد  لرئيس،

 لسيد  لشزير و لس دة  لشزر ء،

إخش ني أخش تي  لنش ب،

التحفيظ عمل  ديال  الرقمنة  ديال  القضية  الوزير، هاد  السيد 
العقاري  واملسح  العقارية  واملحافظة  الفالحة  وزارة  به  قامت  جبار 
خاصها  واللي  تطرحات  اللي  اإلشكاالت  الوزير،  السيد  والخرائطية، 
تجود هاد الخدمة الفعالة واالنتقال الرقمي راه هو اللي إن شاء هللا 
املتعلقة  التقييد  طلبات  الوزير،  السيد  القدام،  بالدنا  يدفع  غادي 
وإيداع  للعقارات  الراهنة  للحالة  العقارية  التصاميم  وباقا  باملنطقة 
بالعقارات املبنية كانت جات واحد  أنظمة امللكية املشتركة املتعلقة 
املذكرة واستبشرو بها خير املهنيين واملواطنين باش بسميتو عن بعد 
يمكن لها دار هاد املسائل، ولكن جات مذكرة أخرى اللي وقفات هاد 
العملية اللي كتسّرع من التقييم ديال التغييرات اللي كيمكن لها تكون، 
العقارات  هاد  وكتدخل  املساطر  وكتبسط  الصعوبات  كتدلل  واللي 

في الدورة االقتصادية. السيد الوزير، بعض األعطاب كتكون واللي 
كتعطل الخدمة وامللفات ديال املواطنين، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لسيد محمد صديقي وزير  لفالحة و لصيد  لبحر3 و لتنمية 
 لقروية و ملي ه و لغ ب ت:

طبعا هاد ال�سي ديال الرقمنة هو تحّول مهم ولكن كيحتاج لواحد 
التحسن اللي هو مستمر وهاد املالحظات كيدخل في هاد اإلطار ديال 

التحسن املستمر، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

ننتقل إلى السؤال الثالث وهو سؤال عن التنمية الحقيقية بالعالم 
القروي، للسيدات والسادة النواب املحترمين من الفريق االشتراكي، 

فليتفضل أحد السادة النواب، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد ف ضل بر س:

وكر   لسيد  لرئيس،

بالعالم  الحقيقية  التنمية  حول  يتمحور  سؤالنا  الوزير،  السيد 
القروي من أجل النهوض به وإنقاذه من اإلقصاء والتهميش؟ شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لسيد محمد صديقي وزير  لفالحة و لصيد  لبحر3 و لتنمية 
 لقروية و ملي ه و لغ ب ت:

 لسيد  لرئيس،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

عبر  الفقر  مكافحة  يعني،  كيفرضها،  اللي  تحديات  ضوء  فعلى 
املنظور االقتصادي تمت إعادة النظر بصفة شاملة في مقاربة ديال 
التنمية القروية، حيث تنبني املقاربة املعتمدة على التقائية السياسات 
العمومية واالندماج ديالها ومبدأ التشاركية والتعاقدية مع الفاعلين 
ومبادئ  املناطق  مختلف  على خصوصيات  بناء  والترابيين،  املحليين 
الجهوية املوسعة، ويتم فى هاد اإلطار، يعني، تنزيل مجموعة من البرامج 
واملشاريع واألهم ديالها هو برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية 
واملوضوعاتية،  القطاعية  طبعا  البرامج  مع  بتكامل  القروي  بالعالم 
وتلك التي كتستهدف بعض املناطق الخاصة كمناطق الجبال والواحات 
ديال  امليزانية  ناهزت   2021-2017 بين  ما  املمتدة  الفترة  فخالل 
برنامج العمل لهاد املشروع 34.7 مليار ديال الدرهم منها 13.6 مليار 
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ديال الدرهم ممولة من صندوق التنمية القروية وبمساهمة 4 ديال 

القطاعات اللي هي الفالحة، التجهيز، الصحة والتعليم، %72 من هاد 

االستثمارات كتخص املناطق الجبلية ومكنت من إطالق 8173 مشروع 

بالجماعات الترابية، وتمت اإلنهاء ديال األشغال ب 5600 مشروع.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب السيد النائب؟ تفضلوا.

 لن ئب  لسيد ف صل بر س:

السيد الوزير، ونحن نعلم أن اليوم املحور األسا�سي داخل العالم 

القروي وهو اإلنسان، هو اإلنسان بجميع املهن ديالو واللي الفالح كيمثل 

واحد النسبة كبيرة داخل العالم القروي، اليوم الفالح، السيد الوزير، 

يعاني من غالء األسعار على جميع األصعدة منذ بداية سلسلة اإلنتاج 

يعاني من  الفالح  الوزير،  السيد  اليوم،  نهايته،  املتواضع ديالو حتى 

الغالء ديال املحروقات، ديال البذور، ديال األسمدة بنسب مئوية لم 

يسبق لها مثيل، ولم يتوصل بأي دعم كباقي الفئات فقط ألنه لم يحتج 

كباقي الفئات التي استفادت، السيد الوزير، نعلم أن الفالح وساكنة 

العالم القروي اليوم تعمل ما بجهدها لتوفير املوارد املادية املتواضعة 

من أجل إتمام دراسة األبناء وفي األخير كنيلقى راسو الناس األبناء ديالو 

حصلوا على شهادات عليا وحصلوا على، وهم كفاءات ولكن تيتواجهوا 

أيضا بالبطالة وتيكون التوجه الوحيد ديالهم اللي هو إما الهجرة أو 

البطالة أو العمل في بعض الضيعات الفالحية التي تحرمهم من أبسط 

حقوقهم االجتماعية والحقوقية، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ إذن ننتقل إلى السؤال الرابع وهو سؤال 

عن تخفيف معاناة الفالحين باملناطق املتضررة من الجفاف للسيدات 

والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، فليتفضل أحد 

السادة النواب، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة حن ن  مل �سي:

 لسيد  لرئيس،

السيد الوزير، نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة من طرف 

الحكومة ألجل تخفيف معاناة الفالحين باملناطق املتضررة من الجفاف 

ببالدنا؟ شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لسيد محمد صديقي وزير  لفالحة و لصيد  لبحر3 و لتنمية 
 لقروية و ملي ه و لغ ب ت:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

فبعد الجفاف الحاد اللي ضرب البالد ديالنا على كل املناطق تقريبا 
طيلة 6 أشهر األولى حتى لفبراير كان هناك واحد التدخل منذ البداية 
على حسب املناطق، ومن بعد جا تنزيال للتعليمات امللكية السامية جا 
البرنامج االستثنائي للحد من اآلثار ديال الجفاف على النشاط الفالحي 
والفالحين ومربي املاشية بصفة عامة، كيرتكز هاد البرنامج على ثالثة 
والنباتي  الحيواني  الرصيد  ديال  الحماية  كيهم  األول  املحور  محاور 
والتدبير ديال املياه، تم لحد اآلن اإلقتناء ديال 4.6 مليون قنطار من 
ألف   453 على  قنطار  ديالكم  املليون  ديال   2 منه  وتوزعات  الشعير 
مستفيد، اقتناء ديال مليون و800 ألف قنطار من األعالف املركبة 
توزعات منه 680 ألف قنطار على 55 ألف مستفيد، وكذلك بالنسبة 
تلقات عدة حمالت   ONSSA للقطيع ف الصحية  السالمة  للصحة 
ديال التلقيح وديال املعالجة ضد األمراض وكل القطيع ال ديال األغنام 
واملاعز وال اإلبل وال األبقار بالنسبة للتأمين الفالحي تم الصرف ديال 
الشطر األول اللي هو مهم في شهر أبريل هذه أول مرة 4 أشهر قبل املوعد 
360 مليون ديال الدرهم في أبريل كتعويضات املساحة ديال 500 ألف 
هكتار في 304 جماعة منكوبة، الشطر الثاني اللي هو 49 مليون ديال 
الدرهم اللي كيهم 62 ألف هكتار اللي غادي يهم كذلك 47 جماعة قروية 
هو في طور يعني الصرف، وكذلك واحد الجانب الثالث اللي هو تخفيف 
القرض  مجموعة  فوضعت  واملهنيين  الفالحين  على  املالية  األعباء 
الفالحي واحد املنظومة شاملة ملواكبة هاد البرنامج اللي فيها معالجة 

املديونية، إعادة تصنيف املديونية تمويل..

 لسيد رئيس  لجلسة:

إطار  في  النائبة  السيدة  تفضلوا  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى 
التعقيب.

 لن ئبة  لسيدة حن ن  مل �سي:

شكرا السيد الوزير على إجابتكم القيمة، لكن السيد الوزير إذا ما 
الفعالية واالستجابة ملطالب وتحدي اإلكراهات التي يعاني منها الفالحين 
بهذه املناطق يتعين األخذ بعين االعتبار خصوصيات وحجم األضرار التي 
تكبدها الفالحون باملناطق املعنية فعلى سبيل املثال ال الحصر تستحق 
جهة سوس ماسة بالغ االهتمام والعناية نظرا لحجم ومردودية إنتاجها 
والفواكه،  الخضر  %85 صادرات  تنتج حوالي  املتنوع حيث  الفالحي 
%65 في املائة من صادرات الفواكه الحوامض عفوا، 95 منها مصدره 
إقليم تارودانت، %25 من اإلنتاج الوطني للحليب مصدره أيضا إقليم 

تارودانت وغيرها من اإلنتاجات الفالحية.
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وفي هذا الصدد، نلتمس منكم التفاعل اإليجابي مع مقترحاتنا بهذا 
الخصوص واملتعلقة ب :

- الرفع من نسبة الدعم الطاقة الشمسية في مشاريع السقي؛

- بناء السدود تلية؛

- تهيئة أحواض السقي الصغيرة واملتوسطة باملناطق الجبلية؛

- خلق نقط املاء باملناطق الجبلية والنائية؛

- حفر اآلبار واألثقاب وتعميم الري بالتنقيط لتصل مساحته ل 150 
ألف هكتار؛

- دعم تجديد أنابيب السقي بالتنقيط حيث تتال�سى بعد تجاوز 
ثالث سنوات من االستعمال؛

- تخصيص دعم مادي لجمعيات مستعملي املياه التي تتشكل في 
الغالب من الفالحين الصغار قصد إعادة حفر اآلبار ومواكبتها لدورها 

املحوري في إنتاج الزراعات التسويقية البسيطة؛

- إشراك مختلف املهنيين في اإلجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة 
اللقاءات واملشاورات مع  القيام بها فعلى سبيل املثال يمكن تنظيم 
الجهة  أقاليم  تارودانت وغيرها من  بإقليم  املجال  في هذا  املتدخلين 

قصد تدارس السبل املتاحة مع املهنيين. وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمشد عب :

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير املحترم، إذا كان القطاع الفالحي على املستوى الوطني 
قد تضرر تضررا بالغا من آثار الجفاف فال يجب أن نغض الطرف عن 
معاناة الكسابة على وجه الخصوص بجهة كلميم واد نون وتحديدا 
إقليم آسا الزاك، فاملجهودات التي ما فتئت تبذلها وزارتكم للتخفيف 
من اآلثار السلبية لنقص التساقطات برسم هذا املوسم لم تكن ذات 
تأثير كبير على جهتنا وعلى األقاليم املكونة لها سواء تعلق األمر بتنفيذ 
برنامج دعم اإلنتاج الحيواني في الشق املتعلق بالشعير املدعم وتزويد 
أن  حيث  النحل  مربي  بدعم  الخاص  البرنامج  تنفيذ  وكذا  املوا�سي، 
اإلجراءات املتخذة لدعم إعادة إعمار خاليا النحل لم تشمل كثير من 
املتضررين، كذلك تنفيذ البرنامج االستثنائي للتخفيف من أثار شح 
التساقطات هذا املوسم، والذي أعطى جاللة امللك نصره هللا، أوامره 
بمساهمة صندوق الحسن للتنمية االقتصادية واالجتماعية فيه حيث 
أن أقاليم كلميم واد نون لم تنل حظها الكافي من التدابير ذات الصلة 

بحماية الرصيد الحيواني..

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيد  تفضلوا  تعقيب؟  من  هل  اسمحتوا،  إيال  النائب  السيد 
النائب.

 لن ئب  لسيد نشر  لدين قشيبل:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير املحترم، بالرغم من األمطار التي عرفتها بالدنا مؤخرا 
الفالحي  املوسم  إنقاذ  تستطع  لم  أنها  إال  خيرا  بها  استبشرنا  والتي 
بالنسبة لعدد كبير من املناطق الفالحية والتي تأثر بشكل كبير من هذا 
التأخير، وكما ستؤثر على مدخول الفالحين الذين يعتمدون على بيع 
إلى ارتفاع أسعار القمح  الزراعي كمصدر للعيش، أضف  محصولهم 
برنامج  تنزيل  بتسريع  نطالب  الوزير،  السيد  إذن  العاملية.  بالسوق 
تاونات  تخفيف وتعميمه حسب االحتياجات وتنوع األقاليم كإقليم 
الهش، كما نطالب بإنقاذ القطيع وبدعم األعالف والتوريد والتطبيب 
خاصة ونحن مقبلين على موسم عيد األضحى املبارك حتى يتسنى للفالح 

واملياوم الصغير شراء أضحيته بثمن مالئم، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد حميد  لش ية:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير املحترم، ال شك أن توفير مياه السقي وإرواء املاشية 
له أهمية قصوى خصوصا فهاد الظروف القاسية، إقليم فكيك اآلن 
السيد الوزير، يعرف أزمة عطش غير مسبوقة نظرا يعني ملجموعة من 
اإلكراهات السدود نشفات، اآلبار ناشفة، والخطارات كذلك ناشفة. 
آنية ومستعجلة هي أولوية ملحة إلنقاذ ما يمكن  لذلك فالتدخالت 

إنقاذه بإقليم فكيك، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لسيد محمد صديقي وزير  لفالحة و لصيد  لبحر3 و لتنمية 
 لقروية و ملي ه و لغ ب ت:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

يعني  فيها  األخضر«  »الجيل  كتنزل  اللي  الجهوية  فاملخططات 
خاصيات ديال الجهوية كتاخذها بعين اإلعتبار، وهاد املالحظة ديالهم 
لإلشكاليات،  الجهوي  التدبير  يعني  هاد  ديال  إطار  في  مندرجة  كلهم 

وشكرا.
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 لسيد رئيس  لجلسة:

األسئلة املوالية السؤال الرابع والخامس والسابع والثامن هي كلها 
أسئلة آنية لها وحدة املوضوع، ويتعلق األمر باملوسم الفالحي، لذلك 
النواب املحترمين أن تطرح  النائبات السادة  أقترح عليكم السيدات 
دفعة واحدة لتنال جوابا واحدا من لدن السيد الوزير. السؤال األول 
واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات 

فليتفضل أحد السادة النواب، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد  لرحيم و عمرو:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرحيم،  بسم 
 ملرسلين.

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لس دة  لشزر ء  ملحترمين،

زميالتي زمالئي  لنش ب  ملحترمين،

املوارد  املناخية والجفاف وندرة  التقلبات  الوزير، في ظل  السيد 
املائية إلى آخره. نسائلكم عن حصيلة املوسم الفالحي الحالي؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

السؤال املوالي للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التجمع 
الوطني لألحرار، فليتفضل أحد السادة النواب، تفضلوا، تفضل.

 لن ئب  لسيد بشوتى بشصف:

 لسيد  لرئيس،

السيد الوزير، نسولوكم على الطريقة اللي تتوجدوا للسنة الجديدة 
ديال الفالحة فين وصلتوا بالطريقة اللي غنوجدو لهاد ال�سي ديال البذور 

املختارة، وهاد ال�سي ديال األسمدة؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

الفريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال 
النواب،  السادة  أحد  فليتفضل  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي 

تفضلوا، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد  لطيبي:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

 لسيد  لرئيس،

السيد الوزير املحترم، ال شك أنكم تعلمون أن املوسم الفالحي لهذه 
السنة كان صعبا، لذلك نسائلكم السيد الوزير عن البرنامج االستعجالي 

لدعم الفالحين والتدابير املواكبة؟ شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الرابع  السؤال 
النواب  السادة  أحد  فليتفضل  االجتماعي  الديمقراطي  الدستوري 

تفضل.

 لن ئب  لسيد  لحسين  لرحشية:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لس دة  لشزر ء،

إخش ني أخش تي  لنش ب  ملحترمين،

نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن توقعات وزارتكم عن املحصول 
التي أعدها  الخاصة  التدابير  والربيع؟ وعن  الشتاء  للموسم  الزراعي 
قطاعكم لفائدة الفالحين الصغار واملتوسطين ومربي املاشية وغيرهم 

من املتضررين؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضل السيد الوزير، نعم يمكن ليك تفضلوا.

 لسيد محمد صديقي وزير  لفالحة و لصيد  لبحر3 و لتنمية 
 لقروية و ملي ه و لغ ب ت:

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

ففي ظل هاد الظروف املناخية اللي هي صعبة وجد صعبة اللي 
كيعرفها هاد املوسم الفالحي خصوصا في 6 شهور األولى، واللي تزامنت 
مع واحد السياق دولي واللي هو بتوتر ومتقلب واصلنا العمل اللي توفير 
الظروف املواتية واآلليات الكفيلة بالتخفيف عن أعباء ديال الفالحة 
خاصة الصغار منهم، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
ملواكبة كل الفصول واملراحل ديال هاد املوسم الفالحي؛ تنزيل برنامج 
االستثمار للحد من آثار العجز املهول للتساقطات اللي هو باقي ساير؛ 
ثالثا تنزيل املشاريع املبرمجة في إطار استراتيجية ديال الجيل األخضر 
واللي طبقا لبرنامج العمل السنوي، وكذلك باشرنا العمل لالستعداد 
للموسم الفالحي املقبل واللي نتمناو هللا العلي القدير أن يعرف واحد 

الظروف مواتية وأحسن من الظروف اللي عشناها هاد السنة.

فهاد بالنسبة للسير املوسم الفالحي منذ البداية ديال موسم في 
أي  ملمتر   200 املطرية  التساقطات  تسجالت  اآلن  إلى   septembre
بواحد االنخفاض اللي %43 مع واحد املعدل ديال 30 سنة، باإلضافة 
إلى التأخر ديالها والضعف ديالها فهاد يعني التساقطات كانت كتاسم 
بواحد سوء ديال التوزيع ال في الوقت وال على الصعيد ديال الترابي، 
%60 من التساقطات نزالت في مارس وأبريل وهاد يعني فصل الربيع 
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املمطر ساهم منذ البداية ديال شهر ديال مارس في االستعادة ديال 
يعني  هي  واللي  طبيعية  هي  اللي  املستويات  لواحد  النباتي  الغطاء 
حسنة، وفي بعض املناطق طبعا وخصوصا الشمالية وضمان سير جيد 
للزراعة الربيعية، فعرفت الحبوب في املناطق البورية املواتية يعني 
في في le bort favorable واحد االنتعاش واللي أدى إلى تدارك نسبي 
في اإلنتاجية، وكذلك كيبين التتبع ديال الغطاء النباتي بصفة عامة 
عبر األقمار الصناعية بأن هاد السنة كتوجه باش تكون بحال السنة 
ديال 2015-2016. وعلى مستوى ديال الحقينة ديال السدود املوجهة 
للفالحة مازال واحد العجز كبير ديال 2 داملليار ديال املتر مكعب بالنسبة 
للسنة املاضية؛ الزراعة الخريفية والشتوية بالنسبة للحبوب بلغات 
املساحة املزروعة 3.6 مليون ديال الهكتارات من الحبوب فهاد السنة 
وحسب اإلحصائيات والتقديرات كيبلغ إن شاء هللا اإلنتاج املتوقع ديال 
الحبوب الرئيسية ديال القمح اللين، القمح الصلب والشعير، كاينة 30 
مليون ديال القنطار كيما علنوا عليه في هاد األسبوع لألخر ديال األسبوع 
املا�سي أي بواحد االنخفاض ديال %69 مقارنة باملوسم السابق، واللي 
كان املوسم سجل واحد اإلنتاج قيا�سي وكتوزع هاد اإلنتاجية حسب 
األنواع ديال الحبوب، 17.6 مليون ديال القنطار ديال القمح اللين، 
 60% من  أكثر  الشعير،  من  قنطار  مليون   6.9 الصلب،  القمح   7.5
من اإلنتاج غادي يجي من املناطق ديال فاس-مكناس، الرباط-سال-
القنيطرة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، واملناطق املسقية ساهمت 
بأقل من %20 في هاد اإلنتاجية ألنه املساحة كانت ضعيفة، وثانيا كان 
السقي اللي كانت عليه القيود في هاد املناطق، بالنسبة للخضروات 
الخريفية والشتوية خصوصا في املناطق يعني طبعا السقوية فهمت 
162 ألف هكتار واللي مكنتنا من التغطية ديال الحاجيات ديال بالدنا 
في هاد الفصل ديال الشتاء وفصل الربيع اللي كنعيشوه، فيما يخص 
كتوصل  السكري  بالشمندر  املزروعة  فاملساحة  السكرية  الزراعات 
ل39 ألف هكتار وقصب السكر 10 آالف هكتار، واملتوقع باش يتسجل 
الشمندر السكري اللي بدات العملية ديالو دالحصاد في بعض املناطق 
األولية  التوقعات  املتوقع  من  املردودية،  في  جيد  األداء  واحد  يعني 
والتقديرية هو اإلنتاجية غادي تكون بحوالي 380 ألف طن من السكر 
األبيض وهو تقريبا نفس املستوى مقارنة مع املحصول ديال املوسم 
الفارط اللي كان 388 ألف طن رغم انخفاض في املساحة هاد السنة، 
بالنسبة للزراعات الربيعية مكنت هاد األمطار األخيرة في مارس وأبريل 
والفواكه  والخضروات  الربيعية  الزراعات  ديال  الجيد  التوزيع  من 
املوسمية وكذلك التطور ديالها في ظروف مواتية إلى حد اآلن، فبلغ 
اإلجمالي ديال املساحة املزروعة من املزروعات الربيعية البورية 230 
املستهدف، وكتوزع  للبرنامج  بالنسبة   105 يمثل  ما  ألف هكتار وهو 
على الذرة 115 ألف هكتار، الحمص 75 ألف هكتار، نوارة الشمس 
30 ألف هكتار، اللوبيا الجافة 8.7 ألف هكتار. فيما يخص الخضرة 
الربيعية واللي هي في املناطق املسقية خصوصا وصلنا لحد اآلن 52.5 
ألف هكتار أي %66 البرنامج املتوقع والزرع يعني باقي مستمر إلى 15 

يونيو، بالنسبة للحوامض وأشجار الزيتون والورديات والنخيل التي 
توجد في مرحلة ديال اإلزهار فاآلفاق ديال اإلنتاج هي جيدة علما بأنه 
يرتبط بتطوير الظروف املناخية خصوصا خالل شهر ديال ماي والشهر 

ديال جوان واألوائل ديال جويي .

فيما يخص الصادرات فعلى مستوى الصادرات منذ شتنبر املا�سي 
إلى حد اآلن ارتفعت صادرات البواكر بالنسبة ديال %18 مقارنة مع 
ألف طن   571 منها  ألف طن  و246  ملليون  الفارط وصالت  املوسم 
من الطماطم وهو ما يمثل %46 من إجمال الصادرات ديال البواكر؛ 
الصادرات ديال الحوامض بلغت 707 ألف طن أبي بواحد االرتفاع 
فبفضل  الحيواني  اإلنتاج  الفارط  املوسم  مع  مقارنة   %  41 ديال 
البرنامج  وتنزيل  الربيع  ديال  الفصل  هاد  في  املراعي  ديال  االنتعاش 
االستعجالي لدعم األعالف استعادت املوا�سي شيئا ما ثمنها في األسواق 
وكيتميز القطيع بوضع صحي اللي هو مر�سي على جميع جهات اململكة 
بفضل التدخالت ديال ONSSA، استعدادا لعيد األضحى املبارك انتهت 
عملية ديال اإلحصاء وتحديد الوحدات ديال التصميم اللي كتوصل 
ل 240 ألف وحدة وبدات املسطرة ديال املراقبة ديالها خصوصا في ما 
يخص الجانب الصحي وجانب األعالف يعني وهاد ال�سي غادي يستمر 
إلى يوم العيد، وتتواصل العملية ديال ترقيم األغنام واملاعز املوجهة 
ألضاحي العيد حيث بلغ العدد املرقم حوالي 3 داملليون لحد اآلن من 
أصل 7 داملليون اللي هو مستهدف ككل سنة، وكذلك كاين هناك يعني 
واحد الحملة وطنية ملعالجة الخاليا ديال النحل ضد ال بارفواز وكذلك 
إلعادة يعني اإلكثار وإلعادة اإلعمار غير السيد النائب هضر عليها قبيلة، 
فالوقت ديالها باقي ما جاش، احنا غاديين إن شاء هللا في الصيف في 
يوليوز، غشت، شتنبر، غادي تكمل هاد العملية. أخذا بعين االعتبار 
كل هاد العوامل فالناتج الداخلي الخام الفالحي من املتوقع باش يكون 
%14 فهاد السنة  اللي ما غادي �سي يتجاوز  عليه واحد االنخفاض 
هادي، وهاد �سي طبعا نتيجة ديال هاد السنة اللي هي جد صعبة وكذلك 
اإلنتاج ديال السنة املاضية اللي كان إنتاج جد مهم وقيا�سي، شكرا 

جزيال.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب ألحد السادة النواب من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا 
السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد  لرحيم و عمرو:

وكر   لسيد  لرئيس،

في  الوزير، استمعت بإمعان للجواب ديالكم في الحقيقة  السيد 
الواقع فيه أرقام، ولكن الواقع اللي كيعيش الفالح راه واقع مزري، 
يمكن  ربما  كتعرفوا  أنتم  ألنه  الوزير،  السيد  مكرفص  راه  الفالح 
زرتوا، أنا نطلب منك تزور بعض املناطق اللي كنمثل مثال إقليم قلعة 
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أنا  النواب،  العدد ديال  السراغنة، زميلي كيحكي على زاكورة واحد 
بغيت نقول السيد الوزير، الفالح الصغير اللي هضرتو عليه راه في حالة 
يرثى لها، الفالح راه مكرفص كيتسنى منكم ومن هاد العام بالضبط 
اتخاذ بعض اإلجراءات وبعض التدابير استثنائية باش يمكن ينقد ما 
يمكن اإلنقاذ ديالو، اللي كيطلبوا اإلعادة ديال الديون املتراكمة على 
الناس وتعطيوهم فلوس اخرى بطرق وبشروط ميسرة، باش يمكن 
يعاود يمشيوا، املعالجة ديال اإلشكالية ديال التسويق زيت الزيتون 

والحوامض إلى آخره؛

إقليم قلعة  في  الوزير، هدرتو قبيال على الشعير، الشعير  السيد 
السراغنة مشاوا لواحد الالئحة ديال 2019، راه كاين اللي باع بهايمو 
في 2020 و2021، وكاين اللي دار البهايم في 20-21-22 ما شد والو، 
باإلضافة لهذا كاين اللي عندو واحد 500 ديال البهايم وال 600 كنعطيوه 
4 القناطر، اش بغى يدير بهم السيد الوزير، هاد القضية ما مقبوالش، 

الالئحة ديال 2019، خصنا راه احنا في 2022، كاين اللي باع؛

الوزير،  السيد  الترابية،  السواقي  ديال  العدد  واحد  باقي  ثانيا- 
السواقي الترابية راه ما يمكنش في 2022 وانتما، يعني، كتبدلوا واحد 
املجهود ولكن راه هاد املجهود خصو يم�سي للفالح البسيط املسكين 

املغلوب على األمر ديالو..

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب املحترم، أحد السادة النواب من فريق 
التجمع الوطني لألحرار في إطار التعقيب، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد بشوتى بشصف:

أوال تنترحمو على ضحايا 16 ماي ديال الدار البيضاء، أما بالنسبة 
للسيد الوزير، عندنا الثقة الكاملة فيك السيد الوزير، ما نحتاجوش 
نذاكرو فيها، عالش؟ ولد امليدان وولد الحرفة، في هاد النقطة هادي 
ما يمكنش ندابزو عليها بصفة نهائية، ونتمناو من هللا سبحانه وتعالى 
يرحمنا في الوقت املناسب، بالنسبة للمخطط املغرب األخضر اعطى 
نتيجة مهولة وهلل الحمد، فاش؟ غزينا العالم كلو بالخضروات والفواكه 
والحمد هلل فين ما مشيت في العالم تتلقى الخضر املغربية والفواكه 
املغربية وال أي حاجة مغربية، الحمد هلل، بفضل هللا سبحانه، وبفضل 
سيدنا، بفضل مخطط املغرب األخضر، وهلل الحمد، هادي ما يمكنش 

يتنازع عليها �سي واحد؛

النقطة الثانية، نتمناو من هللا سبحانه وتعالى الجيل األخضر يم�سي 
نحو املخطط ديال املغرب األخضر باش يمكن لينا نستافدو ونزيدو 
القدام، ونطلبو من السيد الوزير بعض املناطق اللي خصها ضروري 
خصها تستفد من هذا الجيل األخضر، منو نعطيك مثال إقليم تاونات، 
فيها،  اللي  49 جماعة  واحد مسافة شاسعة  تيشتغل  تاونات  إقليم 
وعندنا، الحمد هلل وهلل الحمد، السدود تقريبا %50 و60 اللي فيها دابا 

اآلن موجودة، الحمد هلل، لهذا تنطلبو من السيد الوزير املحترم، إيال 
كان ممكن هاد الجيل األخضر تستافد منو األقاليم الهشة، منهم إقليم 
تاونات هش، في الحقيقة ما استفدش من بزاف ديال املسائل، ونتمناو 

من هللا سبحانه..

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب، انتهى الوقت، أحد السادة النواب من 
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد  لطيبي:

 لسيد  لرئيس،

 لسيد  لشزير  ملحترم،

الفالحة والفالحون يعيشون في الوقت الراهن أسوأ الظروف بسبب 
تداعيات الجفاف، طبعا موضوع الفالحة والفالحين بصفة عامة أصبح 
مقلقا جدا، هناك تفاحش األسعار بشكل خطير، في املحروقات، في 
األسمدة، في األدوية، في األعالف ودعم الفالح هنا ناقص جدا، إن لم 
نقل مفقود، السيد الوزير كاين هناك اتفاقية اللي جات في إطار البرنامج 
االستعجالي والتي خصص لها 10 ديال املليار ديال الدرهم، 3 صندوق 
الحسن الثاني و مليار في la2MAMDA والقرض الفالحي 6 ديال املليار، 
أوال: بخصوص الشعير فهاذ 3 املليار يعني لم يكن هناك يعني التوفير 
الكافي للفالحين، �سي حاجة ضعيفة في الحقيقة ولم ن تف باملطلوب، 

بخصوص القرض الفالحي ..

 لسيد رئيس  لجلسة:

الفريق  من  النواب  السادة  أحد  النائب،  السيد  الوقت  انتهى 
الدستوري الديمقراطي االجتماعي، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد  لحسين  لرحشية:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير، أمام توقع انخفاض إنتاج الحبوب لهاذ املوسم بما 
دتم السيد الوزير في معرض 

ّ
يقارب %69 من اإلنتاج السنوي، كما أك

الروسية  الحرب  جراء  الدولية  السوق  اضطراب  وأمام  جوابكم، 
املجهودات  ورغم  األسعار،  في  ارتفاع  من  عنه  ب 

ّ
ترت وما  األكرانية، 

املبذولة من طرف مصالحكم إال أننا نسجل ضعف البرامج املّتبعة لدعم 
مساعدة الفالح الصغير واملتوسط، والذين يعتبرون الركيزة األساسية 
وتأخر  انخفاض  ظل  وفي  والخضروات،  والقطاني  الحبوب  لزراعة 
التساقطات املطرية واالختالالت التي عرفتها عملية توزيع الدعم على 
املتضررين من الجفاف، وضعف الكميات املخصصة لكل فالح مع بعد 
نقط التوزيع في بعض الجهات، وغياب زراعة بديلة لحماية الفالحين 
واألرا�سي الفالحية للحد من الهجرة القروية التي تنامت خالل السنوات 



9597 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1462–221شوال14432  )223ماي20222( 

األخيرة، مسألة أخرى السيد الوزير ذات أهمية خاصة في هذه الظرفية 
فتها 

ّ
خل التي  االقتراضات  عن  املترتبة  الديون  جدولة  بإعادة  ويتعلق 

الوضعية الفالحية لدى صندوق القرض الفالحي، خصوصا الفالحون 
الصغار الذين ال يستفيدون من التأمين الفالحي، وإن هذه األوضاع التي 
يمر بها هذا الفالح الصغير واملتوسط ومربي املاشية أصبحت مرهقة 
ومكلفة لهذه الفئات، املحتاجة إلى التفاتة وتدابير تساندهم في هذه 
الظروف خصوصا وأن هذا القطاع الذي تشرفون عليه السيد الوزير، 
يهم فئة عريضة من مجتمعنا سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك 
بالحماية االجتماعية  الكبير املتعلق  تنزيل املشروع الوطني  انتظار  في 
والصحية للفالح املغربي، لذا نؤكد عليكم السيد الوزير، على ضرورة 
املاشية  الفالحين ومربي  املتضررين من  في مبادرة دعم  النظر  إعادة 
الصغار واملتوسطين، ألن السيد الوزير، هناك معاناة يعاني منها الفالح 
الصغير في في صمت خاصة غالء األسمدة واألدوية ويعني جميع األدوات 
املستعملة ا للفالح، من ولذا نطالبكم السيد الوزير، بدعم هاذ الفالح 

الصغير، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا  267؟  املادة  مقتضيات  إطار  في  إضافي  تعقيب  من  هل 
السيد النائب.

 لن ئب  لسيد حسن أومربيط:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير، متوسط االستهالك السنوي الوطني من الحبوب 
يقّدر ب 100 مليون قطار، التوقعات يعني لقانون املالية 2022، 80 
مليون والتوقعات اللي توصل بها قبل يومين هي 32 مليون قنطار، يعني 
بانخفاض ديال %69 مقارنة مع السنة املاضية، السيد الوزير تساؤلين 
واضحة األرقام تؤكد يعني الفشل الذريع ديال املخطط األخضر وبالتالي 
لتعويض روسيا  معها  التعامل  تنوون  التي  الدولة  أو  الدول  هي  فما 

وأوكرانيا لتزويد األسواق الوطنية؟ ثم أيضا..

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا  إضافي؟  تعقيب  من  هل  النائب،  السيد  التوقيت  انتهى 
السيد النائب.

 لن ئب  لسيد  بر هيم خيي:

 لسيد  لرئيس،

ر 
ّ

السيد الوزير، من خالل عرضكم عطيتو معطيات الحمد هلل تبش
بالخير بالنسبة لهاذ املوسم الفالحي اآلني، بعد التساقطات املطرية 
ديال مارس وأبريل وإنقاذ املزروعات الربيعية والقطيع اللي الحمد هلل 
في جودة عالية، ولكن األقاليم الجنوبية كتعرف شح في األمطار وجفاف 

لم تعرفه منذ سنوات، والقطيع العام خصوصا قطيع اإلبل يعني في 
حالة ماسة لإللتفاتة من عندكم، ألن الناس الّرّحل تنقلو بالقطعان 
نقل  لم  إن  الكيلومترات  من  اآلالف  يصولون  وجنوبا  ديالهم شماال 
أكثر، إذن السيد الوزير، بغينا بما أن في إطار هاذ التضامن الجهوي 
بما أن األقاليم الحمد ديال الوسط والشمال عرفت تساقطات، وبما 
أن املراعي جيدة بغينا شوية ديال االهتمام واألعالف تكون في الجنوب 

وتوفر بكثرة خصوصا موسم الصيف اللي على األبواب، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد حسن  ليمني:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير، تفاعال مع الجواب ديالكم وفي ظل سنة فالحية جافة 
واستثنائية، ندعو الحكومة إلى الحرص الشديد على ضمان التسويق 
من  الفالحين  لحماية  الضعيف  الزراعي  للمحصول  واملعقلن  الجيد 
حساب  على  األزمة  يستغلون  ألنهم  والسماسرة  الوسطاء  تالعبات 
مداخيل الفالحين بما فيهم الفالحين التابعين للجماعات الترابية بعمالة 
مكناس. السيد وزير، داك �سي اللي غييديوه السماسرة واملضاربين 

والوسطاء يديوه الفالحا، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضل السيد، نعم.. تفضلي السيدة النائبة، ال ال ما�سي السيدة 
النائبة، ال راه كاين السيد الرئيس بعدا قبل، تفضل.

 لن ئب  لسيد إدريس  لسنتي�سي رئيس  لفريق  لحركي:

السيد الوزير املحترم، نيتكم حسنة مكاين شك، يعني التصريح 
ديالكم داليوم مطمئن كالعادة ولكن راه كاين مشكل داالستباقية دابا 
الفالح الصغير واملتوسط ما عندوشun fond de roulement باش 
يتحرك ودابا تيعيش صعوبات حقيقية هادي ما فيها ال مزايدة ال والو، 
اليوم هداك الشعير اللي توزع 2، 8 د الخنا�سي ما اعطى والو كاين اللي 
كاله كاع في بالصة البهيمات ديالو لألسف ألنه ما كاينش إمكانيات، 
الفوائد على الفالحا تقال بأنه غتحيد فإذا به أصبحت جدولة واحد 
النقاش اللي فيه كذلك ما يتقال. القروض اللي خصها تعيش وتنعش ما 
تابعاش يعني باللي كاين مجهود ولكن ما�سي بالسرعة املطلوبة، املخطط 
األخضر الجزء اللي كان مزيان فيه راه مزيان فيه راه كل�سي كيصفق 
لو، ولكن الجزء املتعلق بالفالح الصغير واملتوسط والقدرة ديالو على 

املسايرة إلى آخره ما اعطاش نهائيا نتائج لحد اآلن..

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت السيد الرئيس، تفضل السيد النائب.
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 لن ئب  لسيد رويد عدن ن:

 لسيد  لرئيس،

 لسيد  لشزير  ملحترم،

في إطار الدعم املخصص للفالحين من صندوق التنمية الفالحية 
الذي أعلن عنه صاحب الجاللة نصره هللا، نطلب منكم السيد الوزير 
املحترم، أن تدعموا فالحي ومزارعي التفاح بجماعة آيت عياش إقليم 
ميدلت الذين تضرروا من جراء تساقط أي التبروري أخيرا والذي خلف 
أضرارا كبيرة، لهذا نطلب منكم السيد الوزير، أن تقدموا دعما ماديا 
ومعنويا لهؤالء الفالحين للتخفيف من معاناتهم، ومن هذا املنبر نطلب 
منكم السيد الوزير، باش تديرو واحد اللجنة استطالعية لهذه املنطقة 
وللوقوف على حجم األضرار. للتذكير فمساحة األشجار املغروسة في 
هذا اإلقليم في هاد املنطقة تفوق 7000 هكتار، وتشغل عدد كبير من 

اليد العاملة وهي رافعة اقتصادية بإقليم ميدلت، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لن ئبة  لسيدة ف طمة  لزهر ء ب ت :

محصول  األقاليم  بمختلف  كارثية  فالحية  سنة  الوزير،  السيد 
الحبوب لم يتجاوز 32 مليون قنطار، قصب السكري 380 ألف طن 
ينعكس سلبا ال  ال�سي غادي  هاد  مليون و200،  االستهالك  في حين 
محالة على املعيش اليومي للمواطن وعلى قطاع املوا�سي وعيد األضحى 
على األبواب، باستثناء املبادرة امللكية السامية اإلجراءات الحكومية 
منعدمة، بل واألكثر من ذلك 3 مليار ديال الدعم املوجه للقطاع بقي 
بدون أثر ملموس على أرض الواقع، الفالحا الصغار والكسابة كيتشكاو 
ما وصلهم والو، وهنا كنطلبو منكم تفتحو تحقيق فهاد األمر. الوعود 
بخلق طبقة فالحية متوسطة أصبح في خبر كان ولذلك بغينا إجراءات 

ملموسة..

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى التوقيت السيدة النائبة، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا 
السيد الوزير.

 لسيد محمد صديقي وزير  لفالحة و لصيد  لبحر3 و لتنمية 
 لقروية و ملي ه و لغ ب ت:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

 4,6 اقتانينا  بأنه  قلت  نعرفو  وكيخصنا  هذا  للشعير  فبالنسبة 
داملليون ديال القنطار وزعنا منو 2 ديال املليون وباقية 2,6 ستة، هاد 

البرنامج ما جاش دفعة واحدة ما كانش عندنا الشعير في البالد راه 
كيجي وكيدخل شوية بشوية، donc دوك الناس اللي ما استافدوش 
غادي يستافدوا والناس اللي استفادوا غي بواحد القسط يعني صغير 
يتزادولهم، يعني غي باش نعرفوا بأنه البرنامج مستمر، راه عندنا قدامنا 
وقت الصيف وهذا وراه مستمر. ثانيا األعالف املركبة حتى هي راه ما�سي 
غير األبقار الحلوب حتى هي راه يمكن لها توزع على الفالحة الصغار 
 donc ،ووزعنا 500 ألف تقريبا قنطار بأصل ديال املليون و600 ألف

باقي عندنا قدامنا إن شاء هللا الخير.

ثانيا فهاد �سي ديال السواقي الترابية وهذا خصني غي نذكر بأن في 
إطار الجيل األخضر عندنا واحد البرنامج اللي هو ديال خاص بالسقي 
الصغير واملتوسط واللي كيهم الشريحة الصغيرة ديال الفالحا، وفي إطار 
الفالحة التضامنية اللي تعاودت املقاربة ديالها غادي يكون عندنا يعني 
واحد القسط واحد الجهد كبير وال الجهد الكبير غادي يكون يم�سي لهاد 
بالنسبة  بالنسبة لإلعانات فاإلعانات ال  الفالحة التضامنية. وكذلك 
للمدخالت الفالحية ال البذور وال التيهيء ديال املوسم املقبل راها يعني 
الوزارة دارت يعني اجتماعات مع املهنيين، وغادي يكون عندنا إن شاء 
املعالجة  املقبل من اإلعانات.  املوسم  نبداو  باش  كلما نحتاجوه  هللا 

ديال الديون فالقرض الفالحي هو كيدرس هاد امللفات إيال كانت هناك 

إشكاليات في بعض املناطق راه احنا مستعدين باش نشوفوها بصفة 

يعني خصيصا، أما هو اللي اتفقنا عليه هو إعادة الجدولة بدون فوائد 

وهاد ال�سي يعني عدة مرات كنجتمع مع القرض الفالحي على هاد�سي، 

شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

السؤالين املواليين 9 و10 سؤالين آنيين لهما وحدة املوضوع ويتعلق 

األمر بورشة الحماية اإلجتماعية للفالحين، لذا أقترح على السيدات 

والسادة النواب املحترمين طرحهما دفعة واحدة ليكون كذلك الجواب 

واحدا. السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق 

التجمع الوطني لألحرار فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا، تفضل 

السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد  لق در قنديل:

عن اإلجراءات املتخذة من أجل تعميم ورشة الحماية االجتماعية 

عن فئة الفالحين، نسائلكم السيد الوزير؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد السادة النواب، تفضل 

السيد النائب املحترم.
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 لن ئب  لسيد  سم عيل بنبي:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير في إطار سعي الحكومة لتنزيل ورش تعميم الحماية 
الحكومة  منه  وجعلت  الجاللة  صاحب  إليه  دعا  الذي  االجتماعية 
إحدى األولويات، نتساءل السيد الوزير عن التدابير الكفيلة بتسريع 

الحماية االجتماعية للفالحين؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لسيد محمد صديقي وزير  لفالحة و لصيد  لبحر3 و لتنمية 
 لقروية و ملي ه و لغ ب ت:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

التوجيهات  لتفعيل  كبير  ورش  هو  االجتماعية  الحماية  فتعميم 
البرنامج  ديال  التزامات  ديال  األولويات  من  ويعد  السامية  امللكية 
بالنسبة  وهو  البشري،  بالعنصر  لنهوض  أسا�سي  كمدخل  الحكومي 
للفالحين  املعيشية  الظروف  لتحسين  أساسية  ركيزة  القروي  للعالم 
والساكنة القروية بصفة عامة، وكذلك هو أولوية قصوى للوزارة في 
التنمية  ديال  الجيل األخضر  ديال  األول لالستراتيجية  إطار األساس 
الفالحية في 10 سنوات املقبلة، من خالل العمل على خلق وإبراز جيل 
جديد من الطبقة الفالحية الوسطى، ولتنزيل االلتزامات ديال الدولة تم 
تعيين قطاع الفالحة كهيئة اتصال مسؤولة عن تحديد وتحديث لوائح 
الفالحين املستفيدين وتزويد الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بكل 
املعطيات اللي كتهم يعني اللوائح ديال الفالحة، وكترتكز املنهجية ديال 
العمل بالتنسيق مع طبعا كل القطاعات ومع املهنيين على محورين 

رئيسيين:

القانوني كانت املصادقة على مراسيم  الطابع  التدابير ذات  أوال- 
ديال تنزيل وتطبيق القانون اإلطار للتغطية الصحية ونظام املعاشات 
وتحديد ديال فئات الفالحين والقيمة ديال املساهمة ديالها، بعدا هذا 
هو بيت القصيد وهذا هو اللي هو مهم جدا، حيث تم تحديد 9 فئات 

حسب الدخل الجزافي املرتبط بالحد األدنى لألجور.

ثانيا-التدابير ذات الطابع املؤسساتي والتنظيمي، إدراج مهام جديدة 
لقطاع الفالحة وإحداث مصالح جديدة على الصعيد املركزي والجهوي 
لفائدة  االجتماعية  الحماية  برنامج  وتقييم  وتتبع  لتفعيل  واإلقليمي 
التنسيق مع كل الجهات،  الفالحة، فوضع كذلك واحد اآللية ديال 
فهاد اإلطار تم عقد االتفاقية ديال الشراكة مع الصندوق يعني الوطني 
للضمان االجتماعي اللي كتحدد الشروط والكيفيات الخاصة بتبادل 
اإلجمالي  العدد  بأن  فكنعرفوا  الفالحين.  تسجيل  ألجل  املعطيات 

األولوية  الالئحة  اآلن  والحد  فالح  ألف  و600  مليون  هو  املستهدف 
كتضم مليون ومية ألف فالح واللي بعد التبادل ديالها مع الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي تبين بأنه بعد التأكد من املوثوقية عندنا 
تقريبا 800 ألف فالح اللي هو مسجل وتقريبا 1000 فالح اللي شرعوا في 

أداء ديال املستحقات ديالهم، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيد  إذن شكرا  تعقيب إضافي؟  الوزير، هل من  السيد  شكرا 
الوزير، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد  لق در قنديل:

شكرا السيد الوزير على هذه املعطيات التي تقدمتم بها والتي توضح 
استراتيجياتكم الحكومية املتعلقة بورش الحماية االجتماعية، فعال 
السيد الوزير هاد الورش هو ورش من األوراش االجتماعية الكبرى 
لنثمن  الفرصة  ونغتنم هذه  االجتماعية،  الدولة  تكرس مفهوم  التي 
تفاعال  الحكومة  بها  قامت  التي  السريعة  واإلجراءات  الخطوات  كل 
مع الورش امللكي املتعلق بالحماية االجتماعية بصفة عامة والحماية 
االجتماعية للفالحين بصفة خاصة، هاد العمل الحكومي الذي يعتمد 

على األفعال والعمل امليداني وليس على الكالم فقط.

السيد الوزير، الفالحين وأسرهم مسرورين بهذا الورش املتعلق 
بالحماية االجتماعية، وذلك بفضل الرؤية املتبصرة لجاللة امللك نصره 
هللا وحزم وجدية الحكومة سيكونون مطمئنين على وضعهم االجتماعي. 
إن الحكومة صادقة في تنفيذ برامجها والتزاماتها االجتماعية بالرغم من 
من  الدولي  والسياق  واملناخية،  واالجتماعية  االقتصادية  اإلكراهات 
قريب وال أدل على ذلك مخرجات الحوار االجتماعي األخير املوقع بتاريخ 
30 أبريل 2022 الذي التزمت به الحكومة بتوحيد الحد األدنى القانوني 
لألجور بين قطاعات الصناعة والتجارة واملهن الحرة والقطاع الفالحي، 
مصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث السجل الوطني الفالحي 
والدور الذي سيلعبه على مستوى اإلعداد وتقييم السياسات العمومية 
الفالحية، والذي سيوفر معطيات حول الفالحين لتسهيل تنزيل الورش 

امللكي.

السيد الوزير، يبقى أمامكم تحدي التنزيل والتفعيل لهذا الورش 
امللكي الكبير ونحن واثقون من قدرتكم على هذا التحدي املتعلق بتعميم 

الحماية االجتماعية على كافة الفالحين.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب السيد الوزير؟ تفضل.

 لسيد محمد صديقي وزير  لفالحة و لصيد  لبحر3 و لتنمية 
 لقروية و ملي ه و لغ ب ت:

غير باش نقول بأنه لحد اآلن هاد العدد الهائل اللي تسجل..
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 لسيد رئيس  لجلسة:

راه قلنا لكم هل من تعقيب، كملوا التعقيبات باقي �سي تعقيب؟ 
تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد  سم عيل بنبي:

وخا نشكركم السيد الوزير على هذه الرؤية االستراتيجية لصالح 
هذه الشريحة االجتماعية والتي تجسد بحق إرادة الحكومة القوية في 
ترجمة العناية امللكية الخاصة لساكنة العالم القروي، ولكن السيد 
الوزير نطالبكم وندعوكم من االبتعاد عن الحلول املرحلية والترقيعية 
التي أبانت عن محدوديتها في ترسيخ دعائم التوازن االجتماعي املنشود، 
قادر  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  واش  ندرسوا  وخصنا 
بمواكبة هاد اإلصالح، كاينين 2 نقط السيد الوزير العمال املوسميون 
وكيفاش غادي نعملوا ليهم واملادة 17 من مدونة الشغل وكيفاش غادي 

نتعاملوا معاها فهاد اإلصالح، وشكرا جزيال.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لسيد محمد صديقي وزير  لفالحة و لصيد  لبحر3 و لتنمية 
 لقروية و ملي ه و لغ ب ت:

فشكر   لسيد  لرئيس،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

األسبقية  عندو  اللي  يعني  كورش  الورش  هاد  خذات  فالحكومة 
وأولية والفئة ديال الفالحة هي الفئة الكبيرة مليون و600 ألف، واملرحلة 
الحالية اللي وصلنا ملليون و100 ألف هي مرحلة هي جد مهمة والعمل 
مستمر والحكومة خدات هاد الورش بجدية وغادي يوصل إن شاء هللا 

وغادي تكون يعني واحد من الركائز ديال الدولة االجتماعية، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ صافي ما كاينش، إذن شكرا السيد الوزير 
املحترم على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، قبل االنتقال إلى القطاع 
املوالي أعطي الكلمة للسيد األمين لورود مراسلة، تفضل السيد األمين.

 لسيد محمد بشدريقة أمين  ملجلس:

وكر   لسيد  لرئيس،

كما توصل مكتب املجلس من السيد النائب رشيد حموني رئيس 
فريق التقدم واالشتراكية بمقترح قانون يق�سي بإحداث منحة مالية 
للخريجين حاملي الشواهد العليا في وضعية البحث عن الشغل، شكرا 

السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

املوضوع  وحدة  لها  كلها  املوالية  السبعة  األسئلة  إلى  اآلن  ننتقل 
وتتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطن وانعكاسات األزمة العاملية على 
االقتصاد الوطني، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب املحترمين 
طرحها دفعة واحدة لتنال كذلك جوابا واحدا، السؤال األول للسيدة 

النائبة املحترمة فاطمة التامني، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

 لن ئبة  لسيدة ف طمة  لت مني:

القدرة  ضرب  من  للحد  وتعدون  أعددتم  ماذا  الوزير،  السيد 
الشرائية للمستهلكين أمام االرتفاع املهول ألسعار املحروقات والعديد 

من املواد؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب املحترمين من املجموعة 
النيابية للعدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة سلشى  لبردعي:

السيد الوزير غالء األسعار عنوان حكومتكم أنهكتم القدرة الشرائية 
للشعب املغربي، ما هي خطتكم ملواجهة هذا األمر؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

الفريق  املحترمين من  النواب  والسادة  للسيدات  الثالث  السؤال 
االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة ن دية ته مي:

وكر   لسيد  لرئيس،

الشرائية  القدرة  حماية  على  والقادرة  الكفيلة  اإلجراءات  عن 
نتساءل السيد الوزير؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

السؤال الرابع للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التقدم 
واالشتراكية، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد يشسف بيزيد:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير بنك املغرب قدم مؤخرا توقعات محينة بخصوص 
السنة املالية الجارية، حيث مثال سيبلغ التضخم نسبة %4.70 وسوف 
الحبوب  محصول  سينخفض  كما   ،0.7% النمو  معدل  يتجاوز  لن 
إلى حوالي 25 مليون قنطار فقط، وعليه فإن هناك تضارب كبير بين 
التوقعات األصلية للحكومة ووعودها وبين التوقعات الجديدة، لذلك 
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نريدكم أن تقدموا للرأي العام تدابير الحكومة لتصحيح مسار املالية 
العمومية وخطتها من أجل التخفيف على املواطنين من حدة األزمة 
ودعم قدرتهم الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل ودعم املقاولة 

الوطنية؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

السؤال الخامس هو سؤال آني للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق التجمع الوطني لألحرار.

 لن ئب  لسيد عبد  لرحيم و سلم:

وكر   لسيد  لرئيس،

العالم كامل كيشهد ارتفاع في األسعار وضعف اإلمدادات، أشنو هي 
أهم التدابير اللي اخذات الحكومة ملواجهة انعكاسات األزمة العاملية 
فيما يتعلق بارتفاع األسعار وخاصة ارتفاع أسعار املواد األولية؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

النواب  والسادة  للسيدات  كذلك  آني  سؤال  السادس  السؤال 
املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد  ملصطفى جد د:

 لسيد  لرئيس،

 لسيد  لشزير،

كما تعلمون فإن عدد من العوامل قد تضافرت خالل هذه السنة 
من بينها استمرار تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى الوضع الدولي 
املتسم بالتأزم املتصاعد بسبب اندالع الحرب الروسية األوكرانية وما 
نتج عنه من ارتفاع هائل في أسعار املحروقات واملواد األولية والغذائية 
على صعيد األسواق الدولية، كل هذه العوامل السيد الوزير السلبية 
كان لها األثر املباشر على االقتصاد الوطني فضال عن تغيير عدد من 
الفرضيات التي على أساسها تم إعداد امليزانية العامة، لذلك نسائلكم 
السيد الوزير عن التدابير املتخذة ملواجهة انعكاسات هذه الظرفية 
العاملية والوطنية الصعبة على االقتصاد الوطني واملالية العمومية؟ 

وشكرا السيد الوزير.

 لسيد رئيس  لجلسة:

السؤال السابع وهو آني كذلك للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة فدوى محسن  لحي ني:

نسائلكم السيد الوزير عن انعكاسات األزمة العاملية على االقتصاد 
الوطني واإلجراءات املتخذة ملواجهة تداعيات هذه األزمة على املستوى 

االقتصادي واملالي واالجتماعي؟ شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير، تفضلوا.

وزيرة  القتص د  لدى  لقجع  لشزير  ملنتدب  فشز3   لسيد 
و مل لية،  ملكلف ب مليز نية:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم.

وكر   لسيد  لرئيس،

أود في البداية أن أشكر السيدات والسادة النواب املحترمين على 
تفضلهم بتقديم هذه األسئلة في موضوع، لديه أهمية خاصة بالنسبة 
مسؤولية  بكل  ستتفاعل  والحكومة  واملواطنين،  املواطنات  لكافة 
وشفافية من خالل املعطيات التي سأقدمها أمامكم، منذ بداية الحديث 
على ارتفاع األسعار، هناك اتفاق عام على كون هذا االرتفاع يمس كافة 
دول العالم، وهو ناتج عن نفس األسباب في كافة دول العالم أيضا، 
والتي يمكن تلخيصها في حدوث أزمتين كبيرتين في ظرف وجيز، في سنتين 
فقط، أي جائحة كوفيد ثم الحرب الدائرة في القارة الشمالية، ما يهمنا 
هنا هو أن نفصل أوال في مظاهر انعكاس األزمة على بالدنا، ثم ثانيا في ما 
قامت به الحكومة لإلجابة على هذه األزمة ومختلف اإلجراءات املتخذة، 
بعد ذلك يمكن أن نرى إن كانت هناك حلول أخرى أفضل من ال�سيء 

الذي تم اتخاذه.

 لسيد ت و لس دة  لنش ب،

بالنسبة لكوفيد، الكل يعرف أنه لم يسبق في التاريخ الحديث أن 
عاش االقتصاد العالمي توقفا شبه تام لإلنتاج واألنشطة الخدماتية ما 
أدى لركود اقتصادي شامل نتجت عنه انعكاسات كبرى على مستوى 
رو بكل فخر الورش 

ّ
فقدان مناصب الشغل وتراجع النمو، وهنا الزم نذك

التضامني التاريخي اللي انخرطو فيه جميع املغاربة بإشراف وتوجيه 
ملكي سامي، والذي ساهم في امتصاص جزء كبير من معاناة املواطنين، 
الحد،  هذا  عند  وقف  كوفيد  لجائحة  العالمي  التأثير  أن  لو  وحبذا 
فاألخطر في األمر أنه مع بداية تحسن الوضع الوبائي سنة 2021 وعودة 
الطلب العالمي على السلع والخدمات ، اتضح أنه القدرة اإلنتاجية 
تقلصت في عدد من القطاعات، وهذا يمكن اعتباره السبب والعامل 
األول في ارتفاع األسعار، أذكر دائما أننا نتحدث عن سنة 21 أي قبل 
اندالع الحرب، تضرر القدرات اإلنتاجية تضاف إليها تضرر سالسل 
اللوجيستيك، خاصة النقل، بحيث تراوح األمر بين تراجع النشاط إلى 
حد اإلفالس بالنسبة لعدد من شركات النقل، وهذا هو العامل الثاني 
في ارتفاع األسعار قبل الحرب، ما بعد الجائحة جاءت الحرب التي أدت 
الرتفاع أسعار الطاقة في األسواق العاملية، وهذا االرتفاع ارتفاع أسعار 
الطاقة أعتقد بأن له انعكاس ثالثي األبعاد، البعد األول ويكمن في 
ارتفاع إضافي لكلفة إنتاج السلع بحكم أن الطاقة مكون أسا�سي في 

عوامل اإلنتاج؛
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البعد الثاني، ويتعلق باالرتفاع اإلضافي لكلفة الشحن والنقل؛

والبعد الثالث، االرتفاع اإلضافي في أسعار توزيع الوقود للعموم.

لقد  الواقعية،  النماذج  وبلغة األرقام سأقدم لكم مجموعة من 
سجل سعر شحن القمح اللين بين اإلتحاد األوروبي واملغرب ارتفاعا 
مهما بلغ متوسطه 27 دوالر للطن بالنسبة للفترة املمتدة من يناير إلى 
أبريل، أي بارتفاع بلغ %22 مع نفس الفترة خالل سنة 21، وبالتالي 
فقد بلغت تكلفة القمح اللين املوجه للمطحنة الصناعية ما يناهز 483 
درهم للقنطار مقابل السعر املستهدف املحدد في 260 درهم للقنطار، 
بالتالي القنطار الواحد للقمح اللين ارتفع بسبب غالء الشحن ب223 
درهم للقنطار، كما عرفت أسعار شحن املواد الطاقية ارتفاعا هاما 
صاحب االرتفاع املسجل في أسواق النفط والغاز، وتأرجحت تكلفة نقل 
الطن الواحد من غاز البوطان من الواليات املتحدة إلى املغرب بين 39 
و73 دوالر خالل الفترة نتاع يناير 11 ماي، لتسجل متوسطا قدره 53 
دوالر بزيادة نتاع %11، معناه أن الطن نتاع غاز البوطان بفعل ارتفاع 
الشحن زاد ب %11، ومن جهة أخرى سجلت أسعار نقل غاز البوطان 
املسال داخل القارة األوروبية ارتفاعات خالل سنة 22، تأرجحت بين 
%32 و%53 ليفرز ذلك ضغطا على تكلفة نقل غاز البوطان من أوروبا 
إلى املغرب حيث تجاوز هذا االرتفاع %20، هذا بالنسبة لكلفة النقل 

وتأثيرها على األسعار؛

أما بالنسبة لكلفة املواد البترولية فقد عرفت منحى تصاعديا خالل 
الفترة املمتدة من يناير إلى 11 ماي تأرجح سعر برميل النفط باإلسالم 
بين80 و133 دوالر أي بمتوسط 101 دوالر للبرميل، من بداية السنة ل 
11 ماي املعدل نتاع البرميل هو 101 دوالر بزيادة قدرها %42 مع السنة 
املاضية، تبعا لذلك عرفت أسعار كل من الغازوال والبنزين ارتفاعا 
غير مسبوق مسجلة منذ بداية السنة إلى اليوم على التوالي متوسطات 
تقدر ب983 دوالر للطن بالنسبة للغازوال و1005 دوالر للطن بالنسبة 
زال  ما  املنحى  األمر ألن  في  الخطير  وهذا هو  اليوم  واألسعار  للبنزين، 
تصاعديا، وال أحد يمكنه أن يتكهن بمستقبل هذه املواد وال بأسعارها 
ولها بضمان التزود العادي منها، السعر نتاع الغازوال اليوم وصل ل 
1128 دوالر للطن، والبنزين 1224 دوالر للطن، بالطبع أدى هذا الوضع 
إلى ارتفاع ثمن الغازوال في املغرب بنسبة %30، املغرب األثمان طلعت 
ب %30 ما بين فبراير وشهر ماي 2022، في حين، باش تكون عندنا 
الفكرة على ما يقع في العالم ارتفع الثمن دالغازوال في الواليات املتحدة 
األمريكية بنسبة %46 وهي املنتج األول للبترول عامليا، وإرتفع ب46% 
في اإلمارات العربية املتحدة وهي سابع منتج عالمي للبترول، وبخصوص 
أوروبا ارتفعت أسعار الغازوال خالل نفس الفترة حيث بلغت في تاريخ 
في يوم 9 ماي أي قبل أسبوع بالضبط 2.056 يورو في أملانيا، و2.041 
في بلجيكا و1.89 يورو في إسبانيا، معناه أن ثمن الغازوال في 9 ماي 
قبل أسبوع تجاوز 20 درهما في كل الدول أو في معظم الدول األوروبية، 
ونفس املنحى التصاعدي عرفاتوا القارة اآلسيوية، الصين ارتفع الثمن 

ب %20 و%31 في كوريا الجنوبية وإندونيسيا سجلت ارتفاع قارب 
%49 خالل نفس الفترة.

نستحضر  أن  البد  القوية،  العاملية  التأثيرات  هذه  لكل  وإضافة 
التقلبات حتى تكون عندنا الصورة كاملة عن ما تم القيام به وما يجب 
القيام به إن كانت هناك حلول إضافية، البد أن نستحضر التقلبات 
املناخية العامة والتي كان لها أثر بالغ في بالدنا على القطاع الفالحي وعلى 
وفرة املياه، والذي استدعى تدخال مستعجال بتعليمات ملكية سامية 
10 داملليار درهم ملواجهة هذه اآلثار لدى الفالحين.  لتعبئة أكثر من 
التضخم  نسب  فارتفاع  تمثلت  الوضعية  لهذه  اإلجمالية  الحصيلة 
على املستوى العالمي، وحسب معطيات املندوبية السامية للتخطيط 
ونتيجة لالرتفاع الذي عرفته أسعار املواد األولية على الصعيد العالمي 
في  تدريجيا  التضخم سيسير  معدل  فإن  الغذائية  أو  الطاقية  سواء 
مستويات مرتفعة ليبلغ %4 في نهاية شهر مارس أي في بالدنا، وفي نفس 
الفترة نفس معدل التضخم كان %8 في الواليات املتحدة األمريكية 
و%6.1 بمنطقة اليورو و%7.2 في تونس دائما خالل شهر مارس وهذه 
هي اإلحصائيات الرسمية، معناه أن املغرب استطاع حصر هذا االتجاه 
التصاعدي للتضخم في أقل مستوى ممكن اللي هو %4 مقارنة مع 
بلدان ذات إمكانيات اقتصادية كبيرة أو بلدان تنتمي لنفس املنطقة 
الجغرافية، طبعا لم يأتي هذا بالصدفة بل نتيجة سياسة أوال إرادية 
وهذا �سيء إيجابي بالنسبة لبالدنا، إرادية قوية استلزمت اتخاذ قرارات 
صعبة استندت في معظمها لحسابات دقيقة، كان علينا أن نوازن ما 
املتضررة  والقطاعات  األساسية  املواد  لدعم  كبير  مالي  مجهود  بين 
وبين الحفاظ في نفس الوقت على املجهود التنموي النابع من رؤية 
ملكية ذات أبعاد استراتيجية ومن التزامات الحكومة في إطار النموذج 
التنموي، فليس من املمكن أن نضع كل القدرات املالية للدولة لحل 
وضعية طارئة على حساب مصلحة كافة املغاربة في التنمية، وفي إنجاز 
األوراش واملشاريع الكبرى التي ينتظر منها تحسين حياة املغاربة على 
مختلف األصعدة، ما يمكنش نتخالوا على ورش التغطية االجتماعية 
مناصب  للحفاظ على  املقاولة  والتعليم ودعم  الصحة  وعلى إصالح 
وملختلف  عام  بشكل  والبنزين  الغازوال  منتوج  ندعم  لكي  الشغل 
لم  الدولة  أن  أبدا  يعني  والعامة. وهذا ال  منها  الخاصة  االستهالكات 
تفعل كل اإلمكانيات املتاحة للدعم، بل بالعكس وسأقدم لكم مختلف 
األرقام، البعض عن صندوق املقاصة ألنه ألغي تماما في حين وكما 
تعلمون فالصندوق ال يزال يقوم بمهامه في دعم املواد األساسية ذات 
تكاليفه  ارتفعت  بل  املواطنين،  جميع  يهم  الذي  الواسع  االستهالك 
بشكل كبير في هذه الفترة لتقليص ارتفاع األسعار، هذا إضافة ملجهود 

مالي من خارج الصندوق فبالنسبة..

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيد الوزير انتهى التوقيت، السيد الوزير
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وزيرة  القتص د  لدى  لقجع  لشزير  ملنتدب  فشز3   لسيد 
و مل لية،  ملكلف ب مليز نية:

ما يمكنش نزيدو.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير، تفضل.

وزيرة  القتص د  لدى  لقجع  لشزير  ملنتدب  فشز3   لسيد 
و مل لية،  ملكلف ب مليز نية:

فبالنسبة الستيراد القمح اللين والصلب تم تعليق استيفاء رسم 
االستيراد منذ فاتح novembre ولقد..

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيد الوزير إيال سمحتوا انتهى التوقيت السيد الوزير، السيد 
الوزير انتهى التوقيت، الكلمة اآلن في إطار التعقيب للسيدة النائبة 
فاطمة التامني تفضلي، إيال اسمحتوا السادة النواب، تفضلي السيدة 

النائبة.

 لن ئبة  لسيدة ف طمة  لت مني:

التضخم السيد الوزير ما�سي معناه أن ترتفع األسعار إلى ما وصلت 
إليه وبالتالي ما تحدثتم عنه يعني تدابير محدودة وما عندهاش أثر 
فعلي وما كتمشيش األسر مباشرة وال الفئات املتضررة من متقاعدين 
وحرفيين وفئات هشة وبالتالي العنوان لحد اآلن هو الفشل في تدبير أزمة 
الغالء، من املفروض السيد الوزير تسقيف أسعار املحروقات واملواد 
األساسية وتقدمنا كفدرالية اليسار بمقترح قانون مازال مجهول املصير 
املفروض اتخاذ تدابير ملموسة من قبيل إقرار زيادة عامة في الدخل، 
إرجاع جزء من مداخيل tva للمواطن تخفيض الضريبة على الدخل 
بالنسبة للفئات املحدودة الدخل، أيضا كذلك إعادة تشغيل مصفاة 
سامير ألن من شأنها أنها تخفف العبء ديال غالء األسعار ثم ألم يحن 
الوقت لقانون مالي تعديلي ملن شأنو اتاخذ تدابير حقيقية لحماية القدرة 
الشرائية وتخفيف عبء األسعار ألن الواقع السيد الوزير راه موجود في 

األسواق وموجود في املعيش اليومي للمغاربة اللي اليوم خليتهم منهم ..

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى التوقيت السيدة النائبة، أحد السادة النواب من املجموعة 
النيابية العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد  لصمد حيكر:

كانوا  املغاربة  بأن  الحكومة  رئيس  تبلغ  بغيناك  الوزير،  السيد 
يجي  ما�سي  ديالهم  املعاناة  من  للحد  مباشرة  إجراءات  منو  كيتسناو 

يخرج يقول لو راه أنا ما عنديش الع�سى السحرية، املغاربة مقصحين 
من الغالء املستمر واملتواصل والفظيع في املواد األساسية وكتضاعف 
املعاناة ديالهم كيما كيعرفو بأن املستفيد األكبر من هاد املعاناة هما 
الناس اللي كيعيشو في وضعية ديال تضارب املصالح واملسؤولين الكبار 
فالحكومة كيستافدوا منها، املعاناة داملغاربة كضاعف ألنهم ثاقو في 
الوعود الكاذبة الحاملة للحزب الذي يترأس الحكومة والحلفاء ديالو، 
الحكومي والبرنامج  التصريح  ديالهم ألنه جا  املعانات  املغاربة كيتزاد 
الحكومي ويعد بأمور تتجه باتجاه ديال إرساء دعائم دولة اجتماعية 
وتوسيع الطبقة املتوسطة، الوضع اآلن غادي في االتجاه ديال تدمير 
الطبقة املتوسطة، املغاربة السيد الوزير، بغيناك تبلغ السيد رئيس 
إبداع  إيال ما كانش قادة على  الحكومة  الحكومة كيطالبو باش هاد 
الحلول من أجل الحد من املعاناة ديالهم يرجعو لعند الشعب ويقولو 
لهم ما قادينش؛ السيد الوزير املحترم، بغيناك تبلغ رئيس الحكومة، 
بأنه املغاربة كلهم كينتظروا إما الحكومة دير الحلول اللي كيخصها 
دير وإما راه الكلفة ديال هاد �سي األسف الشديد كاين يمكن تهدد حتى 
االستقرار ديال هاد الوطن، السيد الوزير املحترم، بغينا أنه تبلغ رئيس 
الحكومة بأنه نحمدو هللا على أنه التدبير ديال الجائحة نجحنا فيه في 
الحكومة السابقة بفضل التوجيهات ديال صاحب الجاللة حفظه هللا 

ولذلك لواله ما كانتش النجاحات املتكررة ديال الحكومات السابقة.

 لسيد رئيس  لجلسة:

االستقاللي  للفريق  اآلن  تعقيب  النائب،  السيد  التوقيت  انتهى 
للوحدة والتعادلية، تفضلوا السادة النواب، تفضلي السيدة الرئيسة.

 لن ئبة  لسيدة ن دية ته مي:

شكرا السيد الرئيس، ما تحسب�سي حتى يساليو..

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة ن دية ته مي:

الذي طرحتموه، نسجل  القيم  العرض  الوزير على  السيد  شكرا 
بإيجابية كبيرة أنكم قمتم بعمل جد مميز في الحوار االجتماعي حيث 
نسجل أن أول دولة في العالم فتحت ملف الحوار االجتماعي هو املغرب 
واختتم بمجموعة من اإلجراءات منها التخفيض الضريبي الذي تحدثت 
عنه ومنها مجموعة من األشياء، هناك اختناق اقتصادي في العالم 
السيد الوزير، هناك تراجع في النمو، هناك مجموعة من اإلنتاجات 
من األشياء، ولكن منذ حكومة عباس الفا�سي ما تزدنا حتى ريال! دوزنا 
ي جا االقتصاد ودا 

ّ
10 سنين عجاف ما خدمنا حتى حاجة، لهذا كان مل

ذاك ال�سي تزاد تفاقم هاذ ال�سي، ولكن أنا أومن أن هذه الحكومة سوف 
تبدع وأقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وأقول بأن الحلول العادية 
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والروتينية لم تعد تجدي، نقول ملاذا السيد الرئيس؟ ال ما نطلقوش 
للترقية للناس اللي محصورة وكانت تحصرات بتعليمات سابقة؟ طلقو 
يتو 

ّ
للناس الترقيات ديالهم، عطيو زّولو علينا امللفات اللي بقات، حل

يتو مشكل ديال التعليم 
ّ
مشكل ديال الصحة عطيو للناس فلوسهم، حل

مزيان،  الفالحة  دعمتو  مزيان  النقل  دعمتو  فلوسهم،  للناس  عطيو 
ولكن البد من إجراءات أخرى.

 لسيد رئيس  لجلسة:

التقدم  لفريق  تعقيب  التوقيت،  انتهى  النائبة  السيدة  شكرا 
واالشتراكية، تفضل السيد النائب املحترم.

 لن ئب  لسيد يشسف بيزيد:

وكر   لسيد  لرئيس،

غير التعقيب ديالي غيجي فعال من خالل العرض القيم اللي قّدم لينا 
السيد وزير االقتصاد واملالية أو السيد الوزير املنتدب املكلف بامليزانية، 
احنا اليوم ما كّناش كنستّناو بهاذ العرض بهذا الشكل يجي يقدم لينا 
هاذ األجواء بشكل، املغاربة في االنتظارات ديالهم كيتسناو في السيد 
الوزير يعطيهم الحلول ما�سي ... راحنا كلنا كنشوفو مواقع التواصل 
االجتماعي، كل �سي كيتفّرج في التيلفزيون كل�سي كيقرا الجرائد كلنا 
كنعرفو أسباب ديال الغالء ديال األسعار الصغير والكبير كيعرف أسباب 
غالء األسعا ر، ولكن السيد الوزير بغيناه يعطينا الحلول من املفروض 
أنه كان يجي للمنصة دبا ويعطينا شنا هي الحلول، العالم كلو كيعرف 
غالء األسعار ولكن السيد الوزير شنو الحل اللي درتو؟ شنا هي الحلول 
متي على الزيادة في األسعار تكلمتو على الدعم ديالكم 

ّ
اللي عطيتونا؟ تكل

في إطار املحروقات لقطاع النقل، اليوم قطاع واش ذاك الدعم اللي 
درتو لقطاع النقل واش هو اللي غادي.

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى التوقيت السيد النائب، تعقيب اآلن لفريق التجمع الوطني 
لألحرار، تفضل السيد النائب املحترم.

 لن ئب  لسيد عبد  لرحيم و سلم:

وكر   لسيد  لرئيس،

أشكر السيد الوزير على عناصر الجواب واللي كتأكد التزام الحكومة 
باش تلقى حلول فهاذ الوضعية الصعبة، كما ننوه بقرار السيد رئيس 
الحكومة اللي خذا بعين اإلعتبار زيادة األسعار في الصفقات العمومي، 
اللي تقاسمو مع  العمومية  وعطى أهمية ملشروع مرسوم الصفقات 
من  كنطلبو  اللي  النقل،  لعربات  تقدم  اللي  الدعم  وكذلك  البرملان 
الحكومة هو بذل مجهود إضافي باش نحّولو األزمة إلى فرصة، كجذب 
اإلستثمارات واملستثمرين اللي كيغادرو دول األزمة الروسية األوكرانية 

للمغرب، وكذلك دعم االستثمار املغربي في الخارج خاصة في املواد األولية 
واللي الحمد هلل مشروع ميثاق اإلستثمار الجديد راه جا به، اللي كنتمناو 
من السيد وزير الفالحة حتى هو أنه ياخذو بعين اإلعتبار في صندوق 
التنمية الفالحية، واللي مخطط املغرب األخضر اللي كان كيعاني من 
مشاكل ديال إستراتيجيات املاء اللي ما واكباتوش وبالرغم من ذلك أنه 
ر املواد األساسية اللي كاينة فاألسواق ما�سي امشينا في 

ّ
الحمد هلل راه وف

استراتيجية اللي كنهضرو على الفالح الصغير والسدود الصغرى، اللي 
هاذي من 2017 ما ّدار حتى �سي سد صغير، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب اآلن لفريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد  ملصطفى جد د:

به  تقدمتم  الذي  التحليل  تعقيبكم  على  شكرا  الوزير،  السيد 
الرشيدة  القيادة  بالدنا تحت  واثقون من قدرة  الوزير  السيد  ونحن 
لجاللة امللك على مواجهة التحديات املباشرة الناتجة عن الصدمات 
واالضطرابات االقتصادية، وال أدّل على ذلك نجاح بالدنا إلى حد كبير 
في االمتحان الصعب لقدرات االقتصاد الوطني على استيعاب صدمة 
األزمة الصحية التي ال زالت بعضـ آثارها مستمرة، اليوم ومن جديد 
الكبرى  التحديات  من  مجموعة  األوكرانية  الروسية  األزمة  أضافت 
والقاسية على املستوى االقتصادي واالجتماعي، نتمنى. كذلك أن تنجح 
بالدنا فيه، فتطور أسعار املحروقات والقمح واملواد األولية بشكل حاد 
وارتفاع مستوى التضخم الحاصل في االقتصاد العالمي خصوصا في 
االقتصادات الكبرى قد ألقت بظاللها على االقتصاد الوطني واملالية 
العمومية كما تفيد ذلك عدة مؤشرات ذات داللة خاصة. لذلك السيد 
الوزير، ال يمكننا إال أن ندعمكم في التدابير التي تقوم بها الحكومة والتي 
يجب أن تعطي األولوية لتفاقم أو التخفيف من تفاقم مشكل البطالة 
خاصة في صفوف الشباب، وكذلك دعم النسيج املقاوالتي وخصوصا 
املقاوالت الصغيرة واملتوسطة، وبهذه املناسبة السيد الوزير، ندعو إلى 
تفعيل منشور وزير الحكومة املتعلق بالتدابير االستثنائية للتخفيف 
من آثار ارتفاع األسعار وندرة املواد األولية على االلتزامات التعاقدية، 

وشكرا السيد الوزير.

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيد النائب انتهى التوقيت، التعقيب ألحد النواب من الفريق 
الحركي، تفضل السيد النائب املحترم.

 لن ئب  لسيد عبد  لنبي عيدود3:

السيد الوزير، لقد تشنشنت وعودكم املشبورة وتشأشأت، الوقت 
هللا يرحم ليك الوالدين، شد لينا ديك الكرونو، السيد الوزير، لقد 
تشنشنت وعودكم املشبورة وتشأشأت، واستشنت عهودكم التي شننتم 
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أمام حكومة  أصبحنا  تهركلت حتى  بعدما  وتهرطقت  املواطنين،  على 
الهوامش والتبريرات وليست حكومة الكفاءات والحلول والبرامج.

السيد الوزير، كان بودنا أن تأتي السيدة الوزيرة، أنت راجل خدام 
املؤسسة  أمام  لتمثل  هي  تجي  بغيناها  كنا  دروسك،  ومقاد  شغلك 
يجازيكم، هللا  ولكن هللا  األسئلة هذا،  هاد  وتجاوب على  التشريعية 
يرحم، ولكن لن أذهب في التعقيب باللغة ديال الديب الشارف وال ديال 
الحمير، ولكن أقول ما جاء في معلقة األع�سى للسيد رئيس الحكومة: 
»ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل«. السيدة 
الوزيرة التي رفضت املثول هنا أن املواطن املغربي اكتوى بالغالء ديال 
األسعار وديال الزيت وديال الفلفلة وديال املازوط وتيقول ليها راه حتى 
الكريدي ديال الحانوت راه دار لنا أزمة كبيرة، لهذا نقول لها » وقد 
يتبعني شاو مشل شلول شلشل شول«، شكرا  الحانوت  إلى  غدوت 
السيد الوزير وحربش حربش إيال فكت هاد الحكومة هاد األزمة هادي 

حربش تفك لنا هاد األزمة.

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيد  تفضل  الرئيس،  السيد  تفضل  إضافي،  تعقيب  من  هل 
الرئيس، تفضل ال�سي أحمد.

 لن ئب  لسيد أحمد تشيز3 رئيس فريق  ألص لة و ملع صرة:

 لسيد  لرئيس،

 لسيد  لشزير  ملحترم،

بغاو خطاب  املغاربة  الصدق  على خطاب  على  أوال  نشكر  بغيت 
األزمة  فهاد  الحكومة  عمل  يبين  وغادي  املعقول،  وخطاب  الصدق 
الخانقة اللي كلنا كنعرفو على أن خليقة دوليا، الحكومة السابقة عندما 
وقع مشكل في املكتب الوطني وكان داك عقد برنامج الحكومة املغاربة 
اللي خلصوها من جيبهم ورئيس الحكومة املغاربة اللي خلصو املشكل 
ي وقع مشكل كبير فيما يخص الطاقة 

ّ
ديال داك عقد البرنامج، كذلك مل

أيام الحكومة السابقة تزاد 2 دراهم، اآلن تزاد في الطاقة 25 مليار ديال 
الدرهم دخلت في الطاقة اآلن، وتحملتها ميزانية الدولة، اما الحكومة ما 
صيفطات �سي هاد 25 مليار صيفطوها لها السكان خلصاتها الحكومة، 
غتحملها الحكومة، كذلك الخصاص اللي كاين في الدعم ديال الغاز ديال 
البوتان اللي تزاد بواحد التكلفة كبيرة جدا تحملتها ميزانية الحكومة، 

وبالتالي هذا هو العمل الجيد، أما العمل في ظل خضم هاد األزمة..

 لسيد رئيس  لجلسة:

إيال  التوقيت  انتهى  التوقيت،  انتهى  الرئيس،  السيد  التوقيت 
اسمحتوا السيد النائب، انتهى التوقيت. هل من تعقيب إضافي آخر؟ 
بالتي نشوفو إيال كان عندهم �سي، هل من تعقيب؟ ما كاينش، تفضل 

السيد النائب.. السيد النائب. موالي هشام، تفضل أسيدي.

 لن ئب  لسيد يشنس بن سليم ن:

السيد الرئيس، ملي املواطن املغربي تيم�سي للسوق و تيلقى الحليب 
املواد  جميع  وتيلقى  املازوط  وتيلقى  اللحم  وتيلقى  الخضرة  وتيلقى 
تيأكد  هذا  يخلصها،  باش  الصف  يدير  تيحتاجش  وما  االستهالكية 
أن الحكومة تتقوم بعمل جيد، من طبيعة الحال الغالء داألسعار هو 
غالء عالمي ما يمكنش كدولة كاملغرب تتحكم فيه، ولكن اللي يمكن 
ما  راه  الوفرة  هاد  وكيفاش  األسواق،  داخل  الوفرة  هو  فيه  تتحكم 
جاتش من العدد راه جات من التدبير الحكومي وخصنا اليوم يكون 
عندنا الشجاعة السياسية باش نشكرو الحكومة على الدور اللي كتقوم 
به، اليوم ما يمكنش احنا نبغيوا نطيحو هاد الحكومة بأسباب واهية 
اعتمادا على أسعار اللي هي عاملية، املواطن املغربي عارف آش تيدير 
وعارف آش تيقول ومانح الثقة وتيلقى هاد السلع متوفرة فعال الثمن 
مرتفع وهم خاص يكون التدبير واألسر املغربية راه كتعرف دبر األمور 
ديالها في األزمات خصنا احنا نوفروا لها السلعة وهو ما خاص تقوم به 

الحكومة، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد النائب، السيد الرئيس 
تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد محمد  لسيمش:

الحكومة مشكورة السيد الرئيس، العرض ديال السيد الوزير كان 
قيم وشامل ملا سمعت اآلن..

 لسيد رئيس  لجلسة:

غير بالتي بالتي السيمو، ال راه عنده الكلمة إيال من فريق آخر نعم 
نعم غير بالتي بالتي إيال اسمحتو هل من تعقيب إضافي آخر ؟ ما كاينش 

تفضل السيد الوزير تفضلوا.

وزيرة  القتص د  لدى  لقجع  لشزير  ملنتدب  فشز3   لسيد 
و مل لية،  ملكلف ب مليز نية:

شكرا السيدات والسادة النواب على هذه املالحظات والتعقيبات 
اللي معظم األجوبة متاعها كانت عندي مرقمة مع األسف لم يسعفنا 
املوضوعية  بنفس  نتكلموا  نواصلوا  باش  ولكن  لتقديمها،  الوقت 
والشفافية والوضوح، ملا تنقررو نعطيو 732 مليار دالسنتيم باش الثمن 
دالطحين يبقى هو هذاك والخبز بدرهم و20 ما �سي إجراء؟ ملا تنقرروا 
نعطيوا 116 درهم كدعم في القنينة متاع غاز البوطان باش املواطن 
واملواطنة يشريها ب 40 درهم ما�سي إجراء؟ من اللي تنقرروا بإرادية باش 
نعطيوا أكثر من مليار على شطرين ل 80 ألف مركبة باش الثمن متاع 
الطوبيس والطاك�سي والكار بين املدن ما يزيدش ما�سي إجراء؟ وعلى 
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عكس ما قيل الهدف من اإلجراء لم يستهدف ال املأذونية وال صاحبها وال 
من يبحث عنها استهدف األثمان متاع اإلستعماالت اليومية للمواطنين 
باش تم�سي، اآلن الخيارات التي تناقش مزيان إيال بغينا نرجعو لنظام 
املقاصة تيسوى 74 مليار معناه خصنا 60 مليار متاع الدرهم إضافية 
معناه يجب أن نقرر جماعة وفقا للدستور ألن املسؤولية متاع التسيير 
يبقاش  ما  أنه  على  نتفقو جماعيا  التوازنات مشتركة  على  والحفاظ 
االستثمار في البالد معناه ما كاينش السياسة الصحية ما كايناش تغطية 
اجتماعية، ما كاين سياسة تعليمية وحتى التمويل تاع السياسة األمنية 
متاعنا ما غاديش يكون عندنا اإلمكانيات وآنذاك غادي نوليو ندعمو 
املازوط وليسانس ونحافظوا على األسعارهذا هو الثمن، ملي تنتكلموا 

على الخيار

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيد الوزير، إيال اسمحتو انتهى التوقيت ال انتهى التوقيت السيد 
الوزير الوزير إيال اسمحتو رجاءا إيال اسمحتي ال اسمح لي اسمح لي 
اسمح لي ال�سي الوزير السيد الوزير إيال اسمحتوا ننتقل ننتقل، السيد 
الرئيس السيد الرئيس انتما كنتو كتشددوا في التوقيت وعدم الزيادة في 
التوقيت واآلن بغيتوا. ننتقل إلى السؤال املوالي وهو سؤال حول موضوع 
النهوض باالستثمار العام والخاص من أجل التنمية ببالدنا للسيدات 
إحدى  فلتتفضل  االشتراكي،  الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة 

النائبات أو أحد النواب بطرح السؤال، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد حميد  لدر ق:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم،

العام  باالستثمار  النهوض  عن  نسائلكم  املحترم،  الوزير  السيد 
والخاص من أجل التنمية ببالدنا؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

وزيرة  القتص د  لدى  لقجع  لشزير  ملنتدب  فشز3   لسيد 
و مل لية،  ملكلف ب مليز نية:

السيد النائب على أي لتمويل االستثمار وهو خيار استراتيجي قمنا 
بمجهود استثنائي وإلى حدود نهاية شهر أبريل إن شاء هللا من هاد السنة 
في الضرائب  الدولة سواء  نتاع  اللي عرفتها املوارد  الجارية، فالزيادة 
االستثمار  تمويل  من  يمكن  تحصيلها  عبر  مباشرة  الغير  أو  املباشرة 
وامليزانية العامة في أحسن الظروف دون الحاجة إلى اللجوء في أي حال 
من األحوال إلى ميزانية تعديلية. االستثمار أعتقد بأنه من الخيارات 
االستراتيجية أوال باش نرفعوا من معدل النمو لخلق فرص الشغل، 
واملغرب بالدنا منذ سنوات كان الخيار واضحا هو الرفع واستعمال كل 
الهوامش املالية للرفع من االستثمار واللي وصلنا هاد السنة إلى 195 

السادس  املؤسساتية خلق صندوق محمد  اآلليات  من  درهم.  مليار 
لالستثمار وهو اللي شاركات فيه الدولة ب 15 مليار تاع الدرهم وغيكونوا 
ودعم  التحتية  البنية  تشمل  املوضوعاتية  الصناديق  مجموعة  فيه 
املقاولة الصغيرة إلى غير ذلك، مشروع قيد وفي طور التجسيد على 
أرض الواقع وسيعطي دفعة قوية لالستثمار ببالدنا. كما تعمل الحكومة 
املراسيم  ومختلف  االستثمار  ميثاق  على  روتوشات  آخر  وضع  على 
األوقات  أقرب  في  شاء هللا  إن  الفرصة  عندنا  وستكون  به  املرتبطة 
ملناقشتها واملصادقة عليها في البرملان، وهذا غادي يعطي واحد الدفعة 
قوية لالستثمار خاصة أنه اعتمد مجموعة من امليكانيزمات لتشجيع 

االستثمار الجهوي واملحلي والقطاعي، أعتقد بأن هذه األمور.

 لسيد رئيس  لجلسة:

التوقيت،  انتهى  الوزير  السيد  الوزير،  السيد  التوقيت  انتهى 
تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

 لن ئب  لسيد حميد  لدر ق:

ال يخفى عليكم السيد الوزير املحترم بأن تداعيات جائحة كورونا 
وما فرضته من تحديات ال على املستوى الدولي أو الوطني أو اإلقليمي 
كان له انعكاس سلبي على االستثمار ببالدنا، مما يفرض قراءة متجددة 
الذي  تطوان  إقليم  نموذج  أستحضر  االستثمار، وهن  لتدبير وجلب 
تضرر بشكل كبير في جل املجاالت، وارتفعت أرقام البطالة بشكل غير 
مسبوق علما أن جل الشركات الكبيرة يتم ترحيلها إلى املدن الكبرى، مما 
يفرض على وزارتكم إعطاء عناية خاصة لهذا اإلقليم وجلب االستثمار 
له واملساهمة مع املقاوالت التي مع األسف في طريقها إلى اإلفالس، لذا 
أغتنم هذه املناسبة الدستورية ألجدد طلبي لكم بوضع إقليم تطوان 
العام  القطاع  في  باالستثمار  صلة  لها  التي  الوزارية  البرامج  ضمن 

والخاص، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى التوقيت السيد الوزير، هل من تعقيب إضافي؟ تفضل.

 لن ئب  لسيد محمد وشكي:

وكر   لسيد  لرئيس،

نشكروا  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق  في  بغينا  الوزير،  السيد 
وعلى  للوجود،  االستثمار  ميثاق  إخراج  في  مجهودها  على  الحكومة 
تفعيلها ملجموعة من املقتضيات اللي تترمي إلى تحفيز االستثمار الخاص 
الخالق لفرص الشغل، وبغينا نشكروكم كذلك أنت شخصيا وكذلك 
السيد رئيس الحكومة على مبادرتكم واللي يمكن نعتبروها سابقة في 
العمل البرملاني بأنكم جبتوا مرسوم ديال الصفقات العمومية للبرملان 
هاد  على  الوطنية  التمثيلية  طرف  من  وتعديالت  مقترحات  وطلبتوا 
املرسوم املهم، وهذا إن دل على �سيء فإنما يدل على أن هاد الحكومة 
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ما�سي فقط حكومة اإلشراك ولكن حكومة عندها رغبة حقيقية في 
محاربة الرشوة والفساد، شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد الوزير.

وزيرة  القتص د  لدى  لقجع  لشزير  ملنتدب  فشز3   لسيد 
و مل لية،  ملكلف ب مليز نية:

وكر   لسيد  لرئيس،

أنا تنعترف بأنه اإلشكال نتاع العدالة املجالية في االستثمار إشكال 
يعرفه إقليم تطوان وتعرفه مجموعة من األقاليم األخرى، والحل جبناه 
الحال من طبيعة االستثماري  في مدونة االستثمار، ألنه من طبيعة 
إيال ما عطيناهش تحفيزات إضافية تمكن املستثمرين باش يمشيو 
 la concentration في مختلف أقاليم متاع اململكة دائما تيكون واحد
احدا فين احدا األماكن اللي الثمن داللوجيستيك تيكون منخفض، 
وبالتالي العالج واملعالجة متاع هاد اإلشكال غادي تعالج إن شاء هللا في 
مدونة االستثمار، وللحديث على املقاربة أنا أعتقد بأنه الخيار الوحيد 
اللي حدانا واللي عندنا فيها هوامش مهمة بطريقة جماعية هو أننا نلقاو 
اآلليات أننا أوال نرفعو من مستوى االستثمار سواء املحلية والجهوية أو 

الوطنية، ولكن أيضا من تحسين االستثمار وهذا هو املغزى متاع..

 لسيد رئيس  لجلسة:

السؤالين رقم 19 و20 سؤالين آنيين لهما وحدة املوضوع ويتعلق 
األمر بتمويل ورش الحماية االجتماعية لذا أقترح على السيدات والسادة 
النواب طرحهما دفعة واحدة، السؤال األول للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من فريق التجمع الوطني األحرار، فليتفضل أحد واضعي 

السؤال تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة ي سمين ملغشر:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير، عن تمويل ورش الحماية االجتماعية نسائلكم؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

فريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  الثاني  السؤال 
األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد خليد ح تمي:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيد  لشزير،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

فئات  لكل  االجتماعية  الحماية  تعميم  ورش  ديال  تنزيل  تيشكل 
املجتمع املغربي تحدي كبير للدولة خاصة على مستوى تفعيل كافة 
البرامج في الجدول الزمني املضبوط في أفق 2025، وهو األمر يتطلب 
العامة  امليزانية  من  ديالها  التمويل  23 سيتم  درهم  مليار   51 تعبئة 
للدولة، ونظرا للظرفية الصعبة اللي تيعيشها العالم حاليا والتداعيات 
ديالها على االقتصادية املالية دالبالد، تنسألوكم السيد الوزير املحترم، 
على اإلجراءات والتدابير املتخذة لتمويل هاد املشروع الكبير والتنزيل 

ديالو في الزمن املحدد له؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

وزيرة  القتص د  لدى  لقجع  لشزير  ملنتدب  فشز3   لسيد 
و مل لية،  ملكلف ب مليز نية:

بورش  املرتبط  السؤال  هذا  على  النائب  والسيد  السيدة  شكرا 
اجتماعي، بطبيعة الحال يعتبر من أهم األوراش اللي غادي تعرفها بالدنا 
منذ االستقالل، وباش نرفعو اللبس واملزايدات التي تطرح من حين إلى 
آخر أعتقد بأن هاد الورش امتد لسنوات بدأ مع األمر املولوي السامي 
لجاللة امللك بوضع نظام الراميد وعرف مجموعة من التطورات خالل 
السنوات األخيرة، ليتوج بالقرار امللكي السامي الرامي إلى أوال تعميم 
التغطية الصحية من جهة على جميع املغاربة ولكن أيضا للحديث 
عن التغطية االجتماعية لجميع املغاربة فيها 4 نتاع األوراش، أوال هو 
التغطية الصحية اإلجبارية خالل سنة 2021-2022 ثم ابتداء من سنة 
23 التعويضات العائلية للمغاربة املرتبطة باألطفال في التمدرس على 
غرار التعويضات االجتماعية املمنوحة لألجراء سواء في القطاع العام 
هاد  التنزيل  متاع  األخيرة  السنة  األخيرة وهي  املرحلة  ثم  الخاص،  أو 
الورش اإلصالحي الكبير مرتبطة بفتح قاعدة التقاعد لألشخاص الذين 
يزاولون مجموعة من املهن واللي عندهم دخل مستقر ويعني متوازن، 
ثم أننا نوضعو اآلليات للتفعيل الحقيقي متاع التعويض عن فقدان 
الشغل هاد املشروع كلو بالدراسات الدقيقة سيتطلب 51 مليار في نهاية 
املسار، ستتكلف الدولة بحوالي 50 % واملداخيل املرتبطة بالدفعات 
واالشتراكات نتاع جميع املراحل أو ال األوجه نتاع هاد اإلصالح حوالي 
%50. اآلن انطلقنا في التغطية الصحية فهاد الساعة وصلنا لجوج 
 les2 ayants2 droit داملليون نتاع الناس اللي انخرطو، بال ما نحسبو
بالتغطية  معني  مغربي  مليون   8,5 على  بعاد  راحناش  ما  معنيتها 
ندخلو  أننا  نتاع  األول  الهدف  بلوغ  على  بعاد  احناش  ما  الصحية، 
 dernierالناس اللي عندهم مدخول، ومن بعد ذلك وقبل نهاية السنة
trimestre ou semestre غادي تحول الفئة اللي هي اليوم موجودة في 
»الراميد« باش تكون التغطية الصحية اإلجبارية كتهم جميع املغاربة في 
مختلف الربوع. التمويل مين غادي تجيب الدولة 26 مليار اليوم كاين 
واحد التمويل كيم�سي للراميد، هاد »الراميد« ما بقاش غادي يتحول 
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لهاد التغطية، درنا ضريبة خصصت لهذا الغرض تضامنية جبنا منها 5 
داملليار سنة 2021، وهاد السنة غادي نجيبو أكثر من 6 داملليار، وهناك 
مجموعة من الضرائب األخرى بمداخيل يعني محترمة ولكن كتبقى 
ما�سي فهاد املستويات، كاين اليوم مجموعة نتاع البرامج اللي ما غيبقى 
األطفال  على  العائلية  التعويضات  نعطيو  ملا  معنى  �سي  حتى  عندها 
املتمدرسين إلى غير ذلك من قبيل اإلعانة ديال »تيسير« واألرامل وال 
هذا ألن هاد اإلعانات كل هي غادي تهم جميع املغاربة غادي يتوصلوا 
بها بشكل منتظم وبشكل واضح وقار ومستمر. اآلن وفهاد مع التسلسل 
مع مرور السنوات، هناك إصالحات جوهرية اللي كتهدف الستهداف 
الحقيقي نتاع املغاربة املحتاجين واللي خاص تم�سي لهم هاد اإلعانات 
تستهدف  اليوم  أمور  في  جوهرية  إصالحات  سيتطلب  الدولة،  نتاع 

الجميع ويستفيد منها الجميع..

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيد الوزير، السيد الوزير إيال اسمحتوا انتهى التوقيت، تفضلي 
السيدة النائبة في إطار التعقيب.

 لن ئبة  لسيدة ي سمين ملغشر:

وكر   لسيد  لشزير،

أوال كنبغي نقولو لكم داخل فريق التجمع الوطني لألحرار أنه كنثمنو 
عاليا املجهودات اللي قامت بها الحكومة خصوصا في فترة قصيرة منذ 
بداية واليتها من أجل تفعيل هاد الورش امللكي الهام، بتمكين 11 مليون 
مغربي ومغربية من االستفادة من ورش الحماية االجتماعية، وكذلك 
هذه  في  الفئات  مختلف  بانخراط  املتعلقة  اإلكراهات  أغلب  تجاوز 

التغطية الصحية.

السيد الوزير، ورش الحماية االجتماعية هو ورش ملكي بامتياز، 
جابو سيدنا واحنا عارفين بأن هاد الحكومة غادي تقوم بالتنزيل السليم 
ديالو، هاته حكومة تحظى بثقة جاللة امللك، هذه حكومة تحظى بثقة 
الشعب املغربي واللي هاد الحكومة دارت في البرنامج الحكومي ديالها 
تتويج  وكان  امتداد  هو  البرنامج  فهاد  واللي  امللكي  الورش  هاد  تنزيل 
للبرامج االنتخابية اللي من خاللها وبناء عليها وضعوا فينا املغاربة الثقة 
ديالهم وحملونا هاد املسؤولية وبالتالي احنا ملزمين أنه نزلو هاد الورش 
امللكي، ملزمين اليوم أننا نحققو األهداف املسطرة، وكذلك ملزمين أنه 
ما نتحاشموش مع املغاربة ألنهم شافو أن هاد التوجيه امللكي وقتاش 
كان؟ سنة 2020 وإلى غاية تعيين هذه الحكومة ما كان والو جات هاد 
الحكومة ما لقات والو، فهاد الورش ديال الحماية االجتماعية أشنو 
لقات؟ غير الهضرة وتخراج العينين، وبالتالي اليوم السيد الوزير، أصبح 
هذه النقطة هو تعاقد أخالقي مع املغاربة، وألنه خصنا نكونوا عند حسن 
الظن ديالهم واحنا ما عندناش شك أن هاد الحكومة هادي بالكفاءات 
ديالها غادي تكون عند حسن الظن ديال املغاربة باإلضافة إلى ذلك 

السيد الوزير، احنا عارفين بأن املتربصين السيد الوزير بهاد الحكومة 
وكينتظرو أنها تفشل فهاد الورش هذا وبدات اآلن بالحمالت املضادة 
يقين  تكونوا  خصكم  ولكن  الشعرية،  واألبيات  املغرضة  واإلشاعات 
السيد الوزير، أرا ما يتسناو هاد الحكومة نجاحها أطول من أعمارهم 
السياسية واحنا واثقين فيكم وعرفو بأنه البرملان معاكم وعرفو بأنكم 

كتحظاو بالثقة ديال األغلبية، وإن شاء غادي تمشيو..

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت السيدة النائبة، إيال اسمحتي، تفضلوا السيد النائب 

تعقيب.

 لن ئب  لسيد خليد ح تمي:

 لسيد  لشزير،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

أوال ننهئ الحكومة ونحييها عاليا على إنجاح الحوار االجتماعي مع 

كل الفرقاء االجتماعيين من أكثر من 7 سنوات كان الحوار االجتماعي 

متوقف، وإن تعميم الحماية االجتماعية ببالدنا يشكل ثورة اجتماعية 

هادئة وورش اجتماعي كبير ومهم غير مسبوق، وهذه بداية قوية لتنزيل 

رؤية واستراتيجية الدولة االجتماعية في ظروف اقتصادية ومالية جد 

صعبة وجد معقدة، فأمام تضخم مستورد %100 فنجاح واستدامة 

درهم  مليار   23 توفير:  أوال  ب  رهينة  االجتماعية  الحماية  منظومة 

يتعلق بنظام تغطية تضامني وهو التزام يجب الوفاء به رغم الظروف 

قائم على  إطار نظام  في  مليار درهم   28 توفير  الصعبة؛  االقتصادية 

مساهمة بالنسبة لألشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على مساهمة، 

وفي هذا اإلطار السيد الوزير املحترم، نحثكم على التعبئة وتحسيس 

باش  الورش  هاد  في  بكثافة  لالنخراط  املستهدفة  الفئات  مختلف 

نجحوه، وأخيرا وليس بآخر اإلسراع بإصدار باقي املراسيم التطبيقية 

الخاصة بتعميم ورش االجتماعية، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي في إطار مقتضيات املادة 267؟ تعقيب إضافي 

تفضل. ما بقاش الوقت، ال انتهى الوقت ال تعقيب إضافي هذا، انتهى 
الوقت انتهى الوقت السيد النائب، إذن شكرا السيد الوزير على حسن 
مساهمتكم في هذه الجلسة. ننتقل اآلن إلى قطاع السياحة والصناعة 
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني، سؤال عن التدابير املتخذة 
إلنقاذ قطاع السياحة من األزمة التي يعيشها للسيدات والسادة النواب 
املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد 

السادة النواب، تفضلوا السيد النائب.
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 لن ئب  لسيد منصف  لطشب:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيدة الوزيرة، كيف كنعرفوا الوضعية الصعبة التي يجتاحها 
قطاع السياحة، كنسألوكم السيدة الوزيرة عن التدابير املتخذة إلنقاذ 

هذا القطاع؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلي السيدة الوزيرة.

و لصن عة  وزيرة  لسي حة  عمشر  ف طمة  لزهر ء   لسيدة 
 لتقليدية و القتص د  الجتم عي و لتض مني:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

وضعنا مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي ب 2 مليار ديال 
الدرهم وكنفذوه، التعويض الجزافي ديال 2000 درهم تصرف قبل عيد 
الفطر املبارك، املقاوالت السياحية كتستافد من تأجيل أداء القروض 
وتوصلنا ب 781 طلب لتأهيل الوحدات الفندقية كنقوموا بتدريبها 
وغادي نعطيوا الدعم في األيام القادمة، وقمنا بحملة إعالمية وتسويقية 
كبيرة إلنعاش النشاط السياحي وكنشتغلوا باش نضاعفوا عدد السياح 
في أفق 2030. وفي قطاع الصناعة التقليدية كنقوموا بعمل مهيكل، 
خرجنا نصوص تطبيقية لقانون أنشطة الصناعة التقليدية والتغطية 
الصحية، وأحدثنا منصة إلكترونية للسجل الوطني rna.gov.ma اللي 

كينظم 172 مهنة ووصل عدد املسجلين اليوم 96 ألف حرفي، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تعقيب؟ تفضل آسيدي.

 لن ئب  لسيد منصف  لطشب:

إنعاش  ديال  والخطة  البرامج  هاد  على  الوزيرة  السيدة  شكرا 
قطاع السياحة، لكن بدورنا كنصح ديال الحكومة الزم أننا نشيروا 
لبعض النقط السيدة الوزيرة هو أن برنامج إنعاش قطاع السياحة 
حاليا راه كيعرف واحد العديد ديال ما عرفناش كاين إقصاء واحد 
العديد ديال املهن في قطاع السياحة اللي بغينا نعرفوا املقاربة اللي 
 contrat خذيتوها السيدة الوزيرة، كذلك بغينا نعرفوا عقد برنامج
programme ديال 2020-2022 عالش ما تنفذتش، كذلك السيدة 
الوزيرة بغينا نعرفوابغينا نوصلوا لكم أن املهنيين ديال قطاع السياحة 
تم تأجيل القروض ديالهم 9 أشهر وهادي كنشوفوها أن هي قليلة ألن 
خصوصا ملي كنشوفوا النقل السياحي والفنادق كنلقاوا واحد مازال 
ما غيقوموش بالحل ديال هاد املشاكل ديالهم في املدة ديال 9 أشهر، 

بالنسبة السيدة الوزيرة الحملة اإلعالمية اللي قمتوا بها فهادي نقطة 
مهمة جدا، بغينا نعرفوا املكتب الوطني للسياحة تشوفوا االستراتيجية 
اللي كيشتغل بها، ألن كاين واحد العديد ديال األمور اللي كنشوفوها 
كتم�سي واحد امليزانية كبيرة، ولكن واش عندكم تقييم دهاد امليزانية 
اللي كتم�سي وهاد البرامج كتقوموا بها السيدة الوزيرة، كذلك بغيت 

نشير السيدة الوزيرة..

 لسيد رئيس  لجلسة:

في  الوزيرة  السيدة  تفضلي  املحترم،  النائب  السيد  الوقت  انتهى 

حدود ما تبقى من الوقت.

و لصن عة  وزيرة  لسي حة  عمشر  ف طمة  لزهر ء   لسيدة 
 لتقليدية و القتص د  الجتم عي و لتض مني:

وكر   لسيد  لرئيس،

بالدنا، الحمد هلل، كتعرف انتعاشا مهما، عائدات السياحة من 

العملة الصعبة ارتفعت بنسبة %80 إلى متم مارس باملقارنة مع نفس 

الفترة من السنة املاضية، وانتقلت من 5.4 مليار الدرهم إلى9.7 مليار 

ديال الدرهم، وصادرات الصناعة التقليدية ارتفعت كذلك ب 25% 

خالل نفس الفترة؛ في االقتصاد االجتماعي والتضامني كنقومو كذلك 

وإحداث  والتنظيمي  القانوني  اإلطار  تعزيز  عبر  مهيكل  العمل  بواحد 

أقطاب جهوية..

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى التوقيت، هل من تعقيب إضافي في إطار املادة 267، نعم، ال، 

باقي؟ تفضل، تفضل.

 لن ئب  لسيد  لحسن بنلفقيه:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيدة الوزيرة، بالنسبة إلقليم الرشيدية اللي اللي فيه سياحة 

مهمة وفيه مؤهالت مهمة ولكن مع األسف ما كايناش خطوط دولية 

 donc ،وهاد ال�سي اللي كيجعل أنه السياحة يكون عندها شوية املشاكل

احنا كنطالبو أنها تكون خطوط دولية وخاصة ما بين فرنسا وإسبانيا 

وشكرا، ما بين الرشيدية، مطار موالي علي الشريف بالرشيدية.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلي السيدة الوزيرة، إذن ننتقل إلى السؤال املوالي وهو سؤال 
النواب  والسادة  للسيدات  السياحي  املجال  في  االستثمار  تحفيز  عن 

املحترمين من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل السيد النائب.
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 لن ئب  لسيد عزيز  للب ر:

من  املتخذة  والتدابير  اإلجراءات  عن  نسائلكن  الوزيرة،  السيدة 
طرف الحكومة ألجل تحفيز االستثمار في املجال السياحي في بالدنا، وماذا 

أعددتم لتشجيع املقاوالت الجديدة؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلي السيدة الوزيرة.

و لصن عة  وزيرة  لسي حة  عمشر  ف طمة  لزهر ء   لسيدة 
 لتقليدية و القتص د  الجتم عي و لتض مني:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

 la قمنا بإعادة توجيه تدخالت الشركة املغربية للهندسة السياحية
smit لجعل االستثمار السياحي أكثر استجابة ملتطلبات السياح، وقمنا 
باستغالل الدراسة التي قام بها املكتب الوطني املغربي للسياحة حول 
انتظارات السياح املغاربة واألجانب، ومن بين البرامج املهمة لتشجيع 

االستثمار نذكر:

أوال، توفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاوالت صغيرة ومتوسطة 
في املجال السياحي خاصة في مجاالت الترفيه، ويتم تنزيل هاد البرنامج 

بجهة سوس ماسة، وسيتم تعميمه على جميع الجهات؛

ثانيا، إعادة تأهيل املؤسسات الفندقية الحالية في إطار البرنامج 
تحسين جودة  أجل  من  درهم  مليار  قدره  إجمالي  بمبلغ  االستعجالي 

الخدمات املقدمة.

ومن ناحية أخرى امليثاق الجديد لالستثمار الذي تم تقديم خطوطه 
السادس نصره هللا،  امللك محمد  الجاللة  بين يدي صاحب  الكبرى 
صندوق  أن  كما  وشمولي؛  مستدام  اقتصادي  إنعاش  من  سيمكن 
االستثمار االستراتيجي، صندوق محمد السادس لالستثمار سيمكن من 
ضمان الدعم الالزم لتمويل ومواكبة االستثمار؛ شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عزيز  للب ر:

أوال، جواب على، يعني، la smit في نطاق االستفادة ديال 2 مليار 
ديال الدرهم، حقيقة تتعطى %10 من املداخيل ديال 2019، إذن هنا 
اللي غادي يستفد االول هما اللوبيات الكبار، إذن تنمشيو، ولألسف، 
ولكن في نفس الوقت تحسب لكن السيدة الوزيرة على التنسيق ما بين 
الوزارة واملكتب الوطني للسياحة في نطاق التسويق، املغرب حقق في 
أفق 2019، 13 مليون سائح، وهاد ال�سي كان فعام الستينات، وتركيا 

اللي دارت 56 مليون سائح، وبدأت حتى ل 73، إذن فين كاين الخلل فهاد 
الحكومة؟ واش هاد الحكومة اجتهدت اليوم باش تصيب حلول إلنقاذ 
ما يمكن إنقاذه ولو حقيقة دابا اليوم املشاكل كورونا وزيدها، فأين هو 
الخلل؟ هو في عدم االعتراف بأهمية السياحة وإعطائها ما تستحق من 
أجل التنمية االقتصادية، والتشغيل، ومحاربة البطالة، أما من ناحية 
سر هذا النجاح التركي هو تسهيل وتبسيط وخاصة تسريع املساطر 
البيروقراطية  وتطبيق  تعقيدها  دائما عوض  بها  أنادي  كما  اإلدارية 
الساحقة. بطلب اليوم من املهاجرين اللذين هم حاضرين معنا اليوم 
حاليا فال بد من إعادة النظر في التذاكر من أجل تشجيع املستثمرين 
مغاربة العالم وها نتينا اعترفتي السيدة الوزيرة، قلتي املداخيل اللي 
هما دخلو األغلبية دخلو هما املداخيل ديال مغاربة العالم. إذن أين 
 la2plage2blanche, la وصلت املشاريع االستثمارية املوقوفة لحد اآلن
CDG يعني محمد السادس بمراكش، املشاريع من 2000 وهي واقفة 

ومستوليين عليها بعض املستثمرين هما تعطاو..

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى التوقيت السيد النائب، السيد النائب انتهى التوقيت، انتهى 
التوقيت ال�سي اللبار.. السيد النائب املحترم.. السيد النائب، تفضلي 

السيدة الوزيرة في حدود ما تبقى من الوقت بالطبع.

و لصن عة  وزيرة  لسي حة  عمشر  ف طمة  لزهر ء   لسيدة 
 لتقليدية و القتص د  الجتم عي و لتض مني:

وكر   لسيد  لرئيس،

 لسيد ت  لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

السياحي  اإليواء  مؤسسات  ملء  نسبة  أن  نضيف  بغيت  اللي 
املصنفة le taux d›occupation حتى قبل األزمة كانت حوالي 50 % 
فقط، وهاد ال�سي خصنا نستغلوه اليوم للرفع من هذه النسبة بدينا 
نكثفو االستثمار في وسائل الترويج عبر شراكات مع شركات الطيران 
الترويج  وسائل  مختلف  استعمال  وعبر  العامليين  األسفار  ومنظمي 

والتسويق واملنصات الرقمية، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي، تفضل السيد النائب، انتهى الوقت، ما 
عندكمش الوقت، ما كاينش الوقف، انتهى الدقائق ساالت استهلكت 
السيد النائب. سؤال، سؤال عن تطوير الخدمات التسويقية للمؤهالت 
الفريق  من  املحترمين  النواب  والسادة  للسيدات  لبالدنا،  السياحية 

االشتراكي، فليتفضل أحد السادة النواب، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة ع ئشة  لكرجي:

السياحي  بالقطاع  للنهوض  استراتيجية  عن  الوزيرة،  السيدة 
نسائلكم؟
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 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلي السيدة الوزيرة.

و لصن عة  وزيرة  لسي حة  عمشر  ف طمة  لزهر ء   لسيدة 
 لتقليدية و القتص د  الجتم عي و لتض مني:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

املكتب  قام  للمغرب،  السياحية  املؤهالت  تسويق  يخص  فيما 
الوطني املغربي للسياحة خالل شهر أبريل 2022 بإطالق حملة ترويجية 
للعالمة الجديدة »املغرب أرض األنوار« في أكثر من 20 دولة في نفس 
املستوى  على  مغربية  سياحية  لترويج  الحملة  هذه  وتهدف  الوقت، 
الرقمية،  القنوات  الرئيسية خصوصا  التواصل  قنوات  عبر  العالمي 
وفي شاشات عمالقة بعواصم األسواق الكبرى املعنية، ونقوم كذلك 
بحمالت ترويجية رقمية ملختلف األسواق املصدرة للسياح للتعريف 
باإلمكانيات السياحية لبالدنا واستعمال وسائل التواصل االجتماعي 
بحال »TikTok« و«Instagram«وغيرها، وعندنا شراكات مع شركات 
الطيران ومنظمي الرحالت ووكاالت األسفار الستعمال املنصات الرقمية 

مثل »Opodo« و«Expedia« أو«Tripadvisor«، شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيدة النائبة في إطار التعقيب.

 لن ئبة  لسيدة ع ئشة  لكرجي:

للقطاع  حقيقي  إقالع  عن  نتحدثو  يمكنش  ما  الوزيرة،  السيدة 
شركات  ضحايا  أنفسهم  يجدون  والسياح  العالم  ومغاربة  السياحي 
مختلف  بين  والتجانس  االلتقائية  وعدم  والبحري،  الجوي  النقل 
البرامج واملتدخلين. يؤسفني أن أخبرك أن تكلفة الباخرة ذهابا فقط 
لثالثة أشخاص على متن سيارة بين طريفة وطنجة تصل ل314 أورو 
دون احتساب الرسوم، وبين الجزيرة الخضراء وطنجة املتوسط 276 
داألورو، في الوقت الذي ال تتجاوز فيه تكلفة الباخرة لنفس العائلة 
198 داألورو بين برشلونة وإبيسا و139 داألورو بين برشلونة ومايوركا 
مع العلم أن املسافة بين برشلونة والجزر السالفة الذكر كبيرة جدا 
وال يمكن مقارنتها بمضيق جبل طارق، والتذاكر التي بين يدي اليوم 
إن أردتهم حجة على ذلك، كما يؤسفني أن أخبرك ونحن على أبواب 
عملية مرحبا أن إلغاء ل PCR يضخ أزيد من 240 مليار سنتيم في خزينة 
العالم  مغاربة  عائالت  بإمكان  وكان  األجنبية،  والشركات  املختبرات 
يستفادوا منو في إطار التضامن اللي كيميز هاد الفئة وارتباطها ببلدها 

وبجذورها.

السيدة الوزيرة مغاربة العالم اللي كيساهموا بشكل فعال في تنشيط 

املنظومة السياحية، كيحسوا بحكرة كبيرة نتيجة لعدد من اإلجراءات 
والقرارات الغير منطقية، وعملية مرحبا بالنسبة لهم أصبحت اليوم هي 

عملية سير بحالك.

 لسيد رئيس  لجلسة:

التوقيت،  انتهى  النائبة  السيدة  النائبة،  السيدة  التوقيت  انتهى 
انتهى التوقيت. تفضلي السيدة الوزيرة في حدود ما تبقى من الوقت.

و لصن عة  وزيرة  لسي حة  عمشر  ف طمة  لزهر ء   لسيدة 
 لتقليدية و القتص د  الجتم عي و لتض مني:

وكر   لسيد  لرئيس،

للمغاربة  كبيرة  أهمية  كنعطيوا  كذلك  أننا  نضيف  بغيت  اللي 
متواصلة  وطنية  بحملة  وكنقوموا  الداخلية،  ولسياحة  العالم  ديال 
عبر العديد من وسائل التواصل الرقمية للترويج لعالمات السياحة 

الداخلية نتلقاوا في بالدنا، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد  لصمد حيكر )نقطة نظ م(:

سيد الرئيس، هذه جلسة أسبوعية، املفترض أنه يكون حوار جدي 
ما بين البرملان والحكومة، السيد الرئيس نرجوا أنكم تكلموا مع الحكومة 
ما نقبلوش وزير يجيب لنا جواب في شوطين، والتعقيبات نتاع السادة 
النواب كتطرح تساؤل جديدة، من املفروض أنه املسؤول الحكومي 
يجاول عليها، على األقل يتفاعل معها، أرجوا السيد الرئيس أنكم في 

إطار الحوار مع األغلبية أنكم تنبهوا الحكومة لهاد املوضوع، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

إن شاء هللا السيد النائب، األسئلة الثالث املوالية 24، 25 و26 
لها أيضا وحدة املوضوع وتتعلق كلها ببرنامج فرصة، لذا أقترح على 
أيضا،  واحدة  دفعة  تطرح  أن  املحترمين  النواب  والسادة  السيدات 
السؤال األول للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق التقدم 

واالشتراكية، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة مليكة  خشحشش:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة، نسائلكم عن مستوى تقدم برنامج فرصة 
وعن إجراءات ضمان حكامته الجيدة، ومدى تقيده بمبادئ اإلنصاف 
املجالي وعن سبب إحاطتكم له بكل تلك الحملة الدعائية، كما لو أنه 

برنامج سيشغل ماليين الشباب؟ شكرا.
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 لسيد رئيس  لجلسة:

السؤال الثاني وهو سؤال آني للسيدات والسادة النواب املحترمين 
من فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة مريم  لرميلي:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيدة الوزيرة املحترمة نسائلكم عن املعايير املعتمدة للتمييز بين 
امللفات املقدمة عبر البوابة اإللكترونية، وهل هناك إجراءات إلزامية في 

حالة عدم تسديد الديون؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

النواب  والسادة  للسيدات  كذلك  آني  هو سؤال  الثالث  السؤال 
املحترمين من الفريق الحركي، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة لطيفة  عبشث:

 لسالم عليكم،

السيدة الوزيرة املحترمة، أطلقت الحكومة كما هو معلوم برنامج 
املشاريع  حاملي  األشخاص  وتمويل  مواكبة  إلى  يهدف  الذي  فرصة 
خاصة في صفوف الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة من حاملي 
األفكار واملشاريع املقاوالتية، وفي هذا الصدد نسائلكم السيدة الوزيرة 
عن التقييم األولي لهذا البرنامج واملعايير املتخذة إلنتقاء ملفات أصحاب 
املشاريع املقاوالتية، وما هي السبل الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص حتى 
يكون هذا البرنامج متاحا لجميع املستهدفين عمال بمبادئ املناصفة 

املجالية والجهوية واملساواة بين الجنسين؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تقضلوا السيدة الوزيرة، تفضلي تفضلوا.

و لصن عة  وزيرة  لسي حة  عمشر  ف طمة  لزهر ء   لسيدة 
 لتقليدية و القتص د  الجتم عي و لتض مني:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

يسعدني في البداية أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل، عن اهتمامكم 
ببرنامج فرصة الذي يهدف إلى تشجيع العمل املقاوالتي، وإحداث فرص 
الشغل خاصة في صفوف الشباب، وللتذكير فتنفيذا للتوجيهات امللكية 
السامية املتعلقة بإدماج الشباب في سوق الشغل، أطلقت الحكومة 
برنامج فرصة الذي يأتي استكماال للبرامج السابقة مثل برنامج انطالق، 
وألول مرة يتم تنفيذ مشروع بهاذ الحجم عبر وضع منصة رقمية لتلقي 
ل أحد أهم نقط القوة بالنسبة 

ّ
ملفات الطلبات، forsa.ma هو ما شك

لهاذ البرنامج، وقد عرفت هذه العملية نجاحا كبيرا وإقباال واسعا من 
طرف مختلف شرائح املجتمع وعلى صعيد جميع الجهات، ومن بين نقط 
قوة هاذ البرنامج كذلك الحملة التواصلية التي تم القيام بها ومساهمة 
نت من تحقيق النتائج املنتظرة 

ّ
جميع وسائل التواصل املتاحة، واللي مك

وصلت  املعلومات  وجميع  ومراحله  املشروع  هاذ  مكّونات  إن  حيث 
بسرعة وبقوة إلى جميع املواطنين، وسّهلت هذه املنصة على عدد كبير 
من املواطنين بما فيهم الشباب في جميع أنحاء اململكة، تقديم طلباتهم 
دون عناء التنقل وبدون تعقيدات إدارية، ونتيجة لكل هاد اإلجراءات 
فقد تجاوز عدد الطلبات 150 ألف طلب، مما يدل على اإلقبال الكبير 
لحاملي املشاريع على البرنامج وعلى روح املبادرة وريادة األعمال خاصة 
ن 

ّ
عند الشباب، كما أننا بالرجوع إلى هذه املنصة اإللكترونية التي تمك

من تتبع جميع املراحل بدقة كبيرة، ال حظنا أن طلبات اإلستفادة هّمت 
في  24 ساعة وحتى  تقديمها على مدى  وتم  ببالدنا،  مناطق مختلفة 
أوقات متأخرة من الليل، حيث تم تسجيل فترة الذروة لتقديم طلبات 
ي أغلب املستفيدين منها 

ّ
في حوالي 10 ليال، وخالفا لعدد من البرامج الل

كانوا من املدن الكبرى، فبرنامج فرصة وبفضل املنصة الرقمية عرف 
تقديم أغلبية الطلبات من املدن الصغرى والعالم القروي، حيث تبين 
أن نسبة %26 فقط من الطلبات كانت على مستوى املدن الكبرى، 
مقابل %74 على صعيد املدن األخرى والعالم القروي، الحظنا كذلك 
أن عدد الطلبات املقدمة جاء متناسبا مع توزيع كثافة الساكنة على 
صعيد جهات اململكة، كل هذه املؤشرات تدل على أن هذه املنصة 
من  نت 

ّ
مك املساطر  وتبسيط  اتخاذها  تم  التي  األخرى  واإلجراءات 

دمقرطة هذه العملية وإحاطتها بالشفافية الالزمة، ومنحت إمكانية 
تقديم طلب االستفادة للجميع على مدى 24 ساعة على 24 ساعة و7 

أيام في األسبوع، شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السادة النواب في إطار التعقيب، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة مليكة  خشخشش:

من املفروض أن يكون برنامج فرصة تحت إشراف قطاع الشغل 
بدل وزارتكم، وهذا يدفعنا للتساؤل مجددا عن مدى انسجام مكونات 
الحكومة التي طاملا ادعت أنها تعمل دون أن تتكلم، لكن يتبّين أنها تعمل 
قليال وتعتمد على التسويق االدعائي كثيرا، مزيان نواكبو 10 آالف شاب 
وشابة إلحداث مشاريع خاصة، لكن كان غيكون من األحسن أنكم ّديرو 
أوال تقييم حقيقي لبرنامج مقاولتي وبرنامج انطالقة، مزيالن نواكبو 
10 آالف لكن شكون غادي يواكب ويفكر في باقي املاليين من الشباب 
اآلخرين؟ اللي عندو دبلومات عوندهم أفكار ومشاريع وما القيش شكون 
يشد بيدو. السيدة الوزيرة كنتمناو صادقين أنكم تفداو املشاكل اللي 
عرفاتها هاذ البرامج، مع ضرورة تبسيط املساطر خاصة مع األبناك، 

شكرا.
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 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضل أحد السادة النواب من فريق التجمع الوطني لألحرار في إطار 
التعقيب، تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة مريم  لرميلي:

لهذه  ماسة  حاجة  في  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  اليوم،  شبابنا 
البرامج اللي كزرع فيهم روح املقاولة وكتعطيهم فرصة حقيقية لإلدماج 
االقتصادي واالجتماعي، نظرا إلعفائهم من الدفعة األولى التي تعتبر من 
العراقيل الكبرى للولوج إلى القروض، صراحة كنا متخّوفين مع هاذ 
ى أو تؤجل الحكومة هذه املبادرة 

ّ
الظروف الصعبة التي نمر منها أن تتخل

املتميز، لكنها كسبت التحدي واألرقام تتكلم على نفسها وكما جاء على 
لسانكم أ السيدة الوزيرة، راه أكثر من 150 ألف شاب اللي وضعو الثقة 
فهاذ البرنامج، و%74 منهم حاملي هاذ املشاريع ينتمون للعالم القروي 
واملدن الصغرى، والجميل في هذا البرنامج أنه قرض ال يؤدي إلى السجن 
بل إلى االبتكار واإلبداع والتنمية، واآلن السيدة الوزيرة الشباب املغربي 
امللفات  مع  التعامل  في  الكاملة  الشفافية  هي  وحدة  حاجة  كينتظر 
بعض  كمصير  فرصة  برنامج  مصير  يكون  أن  نريد  ال  أننا  وتفعيلها، 
البرامج السابقة التي لم يكن لها أثر يذكر ال على التنمية وال االقتصاد وال 

التشغيل، واللي وصلونا لواحد البطالة ديال %12، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيد  تفضل  الحركي،  الفريق  النواب من  السادة  أحد  تفضلوا 
النائب.

 لن ئب  لسيد  بر هيم  عب :

في  متواجدش  ما  فرصة  ديال  البرنامج  هاذ  الوزيرة،  السيدة 
قانون املالية، وهو جاء في البرنامج الحكومي ولكن في قانون املالية ما 
متواجدش، كنتساءلو منين كتمّول الحكومة هاذ البرامج بحال هذا 
 ما كاينش في قانون املالية وما كاينش أ أستاذ، 

ّ
ديال فرصة ؟ عندي ال

في  آالف مستفيد   10 رقم ضعيف،  آالف هو   10 ديال  العدد  ثانيا: 
املغرب كامل، مع العلم أن الفئة املستهدفة اللي كتراوح العمر ديالها 
ما بين 25 سنة و45 سنة راه عندنا 13 مليون نسمة في املغرب، فهذا 
10 آالف، شكون هاذ 10 اآلالف اللي غادي تستافد؟ آش من جهة؟ 
ما  وبالتالي  جدا،  وضعيف  ضعيف  العدد  هاد  بأن  كانشوف  ولهذا 
غاديش يعطينا واحد التحّول حقيقي في النسيج املقاوالتي في املغرب، 
املبلغ ديال 10 ديال املليون أش من قولي أنا آش من مشروع غتعطيو 
ألي وغتكفاه هاذ 10 ديال املليون باش يدير هاذ املشروع ديالو ويربح 
وينتج؟ ما يمكنش يكون! غير فاألخير بغيت نقول السيدة الوزيرة كاين 
واحد العدد ديال الفرص إال عطيتوهم كاينين كثار فرصة كرامة ديال 
الشيوخ، فرصة الفالح الصغير، والجديد النساء األرامل، رجال ديال 

التعليم في الوظيفة العمومية، فرصة مراجعة األجور، فرصة بطاقة 
ديال الرعاية الصحية، لألسف.

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى التوقيت السيد النائب انتهى التوقيت السيد النائب، تفضلي 
السيدة الوزيرة في حدود ما تبقى من الوقت.

و لصن عة  وزيرة  لسي حة  عمشر  ف طمة  لزهر ء   لسيدة 
 لتقليدية و القتص د  الجتم عي و لتض مني:

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

أوال كنشكركم على املداخالت القيمة اللي كتبين االهتمام ديالكم 
بهاذ البرنامج، اللي بغيت نأكد عليه واللي الحمد هلل بيناتو اإلحصائيات 
درنا  اللي  الدقيقة  املساطر  وأن  ناجحة،  العملية  هذه  أن  مة 

ّ
املرق

كتضمن لينا الشفافية الالزمة، وكذلك تمكّنا من التتبع الدقيق وفي 
أي وقت لجميع مراحل هذه العملية، واسمحو لي نذكركم مرة أخرى 
ببعض املعطيات ألنها مهمة ومعبرة، 150 ألف طلب، %26 منها في املدن 
الكبرى والباقي 74 في املدن األخرى وفي العالم القروي، عدد الطلبات جا 
رنا طاقات بشرية كافية ملعالجة 

ّ
متناسبا مع توزيع الساكنة ولإلشارة وف

الطلبات، أكثر من 100 شخص من بينهم 12 منسق، 46 حاضنة تتوزع 

على 12 الجهة، باإلضافة إلى فريق مركز العالقة والتواصل، واستطاع 

هاذ الفريق معالجة 96 ألف ملف كما أن عدد امللفات الكاملة املوزعة 

على الحاضنات ملعالجتها تجاوز 35 ألف ملف، كما أن هذه الطلبات 

شملت جميع القطاعات اإلقتصادية في جميع الجهات، وتوصلنا بعدد 

كبير من طلبات اللي كتخص النساء حوالي 30 ألف طلب، اللي غادي 

نعطيوها العناية الالزمة لتشجيع النساء على خلق املقاوالت..

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيد النائب، تفضلي.

و لصن عة  وزيرة  لسي حة  عمشر  ف طمة  لزهر ء   لسيدة 
 لتقليدية و القتص د  الجتم عي و لتض مني:

وبخصوص مسألة تسديد القرض، بغيت نأكد ليكم على النقط 

التالية:

نجاح  ديال  اللي عندها نسبة كبيرة  املشاريع  نختارو  -أوال غادي 

وبالتالي يمكن لها تسدد القرض بدون مشاكل؛

-ثانيا قيمة األقساط الشهرية يمكن لها توصل ل750 درهم فقط؛

-ثالثا أظهرت التجارب حول العالم أن مثل هذه...
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 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى التوقيت السيدة الوزيرة، انتهى التوقيت. هل من تعقيب 
إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة.

 لن ئبة  لسيدة ف طمة  لت مني:

السيدة الوزيرة، تشجيع االستثمار ما تيكونش بالبهرجة والحمالت 
عدالة  وإقرار  االحتكار،  ومحاربة  الريع،  محاربة  يجب  اإلشهارية، 
ضريبية، وإقرار قواعد ديال املنافسة ألن نفس السياسات ستؤدي إلى 

نفس النتائج وغيتحول »فرصة« إلى التغول ال غير، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هل من تعقيب إضافي آخر؟ نعم هذا في إطار التعقيب اإلضافي، ال ال 
التعقيب اإلضافي ما�سي التعقيب العادي ال، السؤال وجاوبت السيدة 
الوزيرة وكان التعقيب وهذا التعقيب اإلضافي، ال التعقيب اإلضافي.. 
كيف؟ راه هذا كان تعقيب على السؤال ما�سي تعقيب إضافي، السؤال، 
سؤال عن دعم تعاونية الصناع التقليديين للسيدات والسادة النواب 

املحترمين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

 لن ئب  لسيد عبد  لرحم ن  لعمر3:

 لسيد  لرئيس،

 لس دة  لشزر ء،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

تساهم تعاونية الصناعة التقليدية بقسط كبير من الناتج الداخلي 
الخام، وتمكنه منتسبيها من دخل قار يساعدها على ضمان العيش 
التي  الوزيرة، عن اإلجراءات والتدابير  السيدة  لذا نسائلكم  الكريم، 
الصعوبات  كل  وتفادي  التعاونيات  دعم  أجل  من  بها  القيام  تنوون 

واإلكراهات التي قد تواجهها؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

و لصن عة  وزيرة  لسي حة  عمشر  ف طمة  لزهر ء   لسيدة 
 لتقليدية و القتص د  الجتم عي و لتض مني:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

قطاع التعاونيات عرف تطور كبير، اليوم عندنا 47 ألف تعاونية 
و700 ألف متعاون ومتعاونة، وتمثل تعاونية الصناعة التقليدية تقريبا 
20 %، وكنعطيو األولوية للتعاونيات في جميع البرامج ديالنا ونذكر منها:

دور  ومن  التقليدية  الصناعة  وقرى  مجمعات  من  االستفادة   1-
الصانعة بالنسبة للنساء؛

-2 الدعم باملعدات والعتاد التقني؛

-3 االستفادة من عالمات الجودة، وبلغ عدد التعاونيات الحاصلة 
على العالمة الوطنية 106 تعاونية؛

-4 التسويق والترويج، وهنا كنعطيو األولوية للتعاونيات للمشاركة 
املعارض  وكذلك  املتنقلة،  واألسواق  والجهوية  الوطنية  املعارض  في 

الدولية، شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضل، تفضل السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد  لرحم ن  لعمر3:

إطار  في  أنه  القيم، ال شك  على جوابكم  الوزيرة  السيدة  شكرا 
لتأهيل  تنزيلها  على  التي ستقدمون  الطموحة  الوطنية  االستراتيجية 
قطاع الصناعة التقليدية، وجعل التعاونيات ضمن صلب محاورها، 
ال شك أنه سيكون فاتحة خير على هذا القطاع واالستجابة للعديد من 
انتظارات املهنيين االقتصادية واالجتماعية واملالية، وحماية املنتوجات 
التقليدية. من هذا السيدة الوزيرة، نشير إلى أنه مدينة إقليم شفشاون 
تعد من أحد مراكز الصناعة التقليدية األكثر شهرة في بالدنا، ويعتبر هذا 
النشاط واحدا من أهم مصادر الدخل للمدينة، من بين هذه الصناعة 
التقليدية املنتوجات التي تبرز في املنطقة املنسوجات بمختلف أصنافها، 
على سبيل املثال كالدرازة والخياطة بمختلف أنواعها، وكذا النجارة 
والزخرفة وغيرها من املنتوجات التقليدية نلتمس منكم السيدة الوزيرة 
فيما يخص الدعم لهذه الجمعيات والتعاونيات على مستوى اإلقليم 
وكذلك املساهمة ديالها في الرفع من املردودية السياحية وهذا ما جرى 

السيد الوزير.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

و لصن عة  وزيرة  لسي حة  عمشر  ف طمة  لزهر ء   لسيدة 
 لتقليدية و القتص د  الجتم عي و لتض مني:

 لسيد  لرئيس،

اللي بغيت نضيف أننا فيما يخص دعم التعاونيات ما كنشتغلوش 
مشروع  األول  املثال  ذلك  على  األمثلة  بعض  وغنعطيكم  بوحدنا 
تازناخت لصالح 20 ألف صانعة تقليدية في الزربية بشراكة مع القطاع 
العام والقطاع الخاص، املثال الثاني برنامج مرافقة ملواكبة التعاونيات 
الناشئة ملدة سنتين بشراكة مع مؤسسات املجمع الشريف للفوسفاط 
واملثال  االختصاصات،  املتعددة  التقنية  السادس  محمد  وجامعة 
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الثالث تنظيم مجموعة من الجوائز التحفيزية لتمويل مشاريع التعاونية 
بشراكة مع القطاع الخاص لفائدة التعاونيات النسائية »جائزة اللة 
املتعاونة« وتعاونيات الشباب »جائزة الجيل املتضامن«، شكرا السيد 

الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

إذن، شكرا السيدة الوزيرة على حسن املساهمة في هذه الجلسة 
وننتقل اآلن إلى آخر قطاع مبرمج بجلسة اليوم وهو قطاع الصناعة 
والتجارة سؤالنا عن تعزيز مراقبة املنتوجات الصناعية املعروضة في 
السوق الوطنية للسيدات والسادة النواب املحترمين من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب.

 لن ئب  لسيد عبد هللا  لعمر3:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد  لشزير،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمشن،

نسائلكم عن اإلجراءات والتدابير املتخذة لتعزيز مراقبة املنتوجات 
الصناعية املعروضة في السوق الوطنية، وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لسيد ري ض مزور وزير  لصن عة و لتج رة:

وكر   لسيد  لرئيس،

أوال  مهم  سؤال  هو  اللي  السؤال  هذا  على  النائب  السيد  شكرا 
الصحة والسالمة املغاربة في صلب اهتمام الحكومة طبقا للتوجيهات 
امللكية السامية، ما كاينش �سي حاجة اللي كتفوق الصحة والسالمة 
تبين خالل محاربة أزمة كورونا بدقة، كما  ديال املغاربة، وهاد �سي 
إلى آخره والصحة والسالمة داملغاربة  بالنسبة االقتصاد  الثمن  كان 
هي األولى، ثانيا بالنسبة املنتوجات الصناعية الصحة وسالمة املغاربة 
مؤطرة قانونيا، كاين قانون اللي كيأطرها قانون اللي كيمكن الوزارة 
باش تعطي املواصفات واملقاييس ديال املنتوج اللي غيدخل باش تمكنو 
من املراقبة خارج أرض الوطن في حدود وداخل أرض الوطن وباش 
تمكنو أيضا باش يدير منظومة املستهلك باش يعطي الشكايات ديالو 

وتقوم بمراقبة د هاد الشكاية.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضل السيد النائب في إطار التعقيب.

 لن ئب  لسيد عبد هللا  لعمر3:

األمثل  تطبيق  على  للسهر  الوزارة  مجهودات  عاليا  نثمن  بداية 

للنصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بسالمة املنتوجات الصناعية 
املعروضة باألسواق الوطنية وال سيما املتعلقة بتقييس وشهادة مطابقة 

لالعتماد، في هذا اإلطار نطالب منكم السعي إلى:

أوال: حد املندوبية التابع لوزارتكم للسهر على تقوية املراقبة لدى 
إطار  في  وبالتقسيط  بالجملة  وباعة  صناع  من  املؤسسات  مختلف 
برنامج دوري للمراقبة املحلية والتفعيل الفوري مع شكايات املتضررين 

بخصوص وجود منتوجات مشبوهة لألسواق؛

ثانيا: مراقبة املراقبة عند االستيراد إثبات مطابقة كل منتوج صناعي 
يخضع لنظام تقني وطني مستورد من أجل عرضه لألسواق الوطنية 
النظام؛  ملراجعة  وتفعيال  العمل  بها  الجاري  عليها  املطابق  للقوانين 
حماية  تعزيز  أجل  من  االستيراد  عند  الصناعية  املنتوجات  مراقبة 

املستهلك وتحقيق وضمان منافسة نزيهة بين الفاعلين.

إجراءات  ثالثة  اعتماد  إلى  الوزارة  ندعو  املحترم،  الوزير  السيد 
استراتيجية لالرتقاء باملراقبة املنتوجات الصناعية املعروضة باألسواق 

الوطنية:

أوال: اعتماد سياسة عمومية فعالة مستدامة للسالمة الصحية 
للمنتوجات الصناعية املعروضة في األسواق الوطنية؛

ثانيا: االنتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على 
هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة باعتماد بالدنا للوكالة الوطنية 
للسالمة الصحية تكون مستقلة وتحت إشراف رئيس الحكومة ويجب 

أن تتوفر هذه الوكالة على صالحيات موسعة للمراقبة والتفتيش؛

ثالثا: الفصل بين تقييم املخاطر وكيفية تدبيرها عن طريق إنشاء 
هيئة علمية مستقلة مهمتها األساسية..

 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى التوقيت السيد النائب، تفضلوا السيد الوزير.

 لسيد ري ض مزور وزير  لصن عة و لتج رة:

في  اقتراحات  هي  اللي  االقتراحات  هاد  على  النائب  السيد  شكرا 
الحقيقة مهمة، ولكن اقتراحات يمكنا لنا ندمجوها إيال كاين خلل فهاد 
املنظومة، هاد املنظومة اآلن تشتغل بجدية بالنسبة مللفات االستيراد 
اللي كتهضرو عليها 115 ألف ملف استيراد تم الفحص ديالو في السنة 
املاضية، 4100 نقط بيع تمت املراقبة ديالها السنة املاضية، اليوم 
كاين منظومة مندمجة وكاين مراقبة عندكم الحق خارج أرض الوطن 
في الحدود وداخل أرض الوطن، خرجنا 1300 مقاييس في سنة واحدة، 
العالم  في  املنظومات  أنجع  من  هي  اللي  منظومة  عندنا  يعني   1300
ومراقبة لحماية املستهلك ولحماية النسيج الصناعي الوطني موجودة 
إيال ما كانوش هاد االقتراحات باقا ندرسوهم وغنشوفو إيال كان نحتاجو 

نخلقو منظومة أخرى وال نطورو هاد املنظومة مرحبا.
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 لسيد رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت السيد الوزير، سؤال حول مآل التوصيات الصادرة 
عن املنتدى املغربي للتجارة للسيدات والسادة النواب املحترمين من 

فريق التجمع الوطني لألحرار، تفضل السيد النائب املحترم.

 لن ئب  لسيد عبد  لكريم  لزمز مي:

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد  لشزير  ملحترم،

 لسيد ت و لس دة  لنش ب  ملحترمين،

حظي  الذي   2019 سنة  بداية  للتجارة  املغربي  املنتدى  عرف 
بالرعاية السامية لصاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا 1505 
ديال التوصيات، منهم 280 كتهم الجانب الجبائي، 105 كتهم التغطية 
االجتماعية، 78 كتهم إدماج التجارة املتجولة و51 منها كتهم التكوين 
املتقدمة،  الجهوية  إطار  في  التجارة  ديال  قطاع  تطوير  كتهم  و23 

كنسئلوكم السيد الوزير عن مآل هذه التوصيات؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لسيد ري ض مزور وزير  لصن عة و لتج رة:

شكرا السيد النائب على هذا السؤال املهم، في الحقيقة التاجر 
كما تعلمون كيلعب دور مهم في املجتمع ديالنا وهاد 1500 توصية على 
رقابتنا، احنا في الوزارة كنشتغلوا عليها يوميا كما قلت، أهم توصيات 
األولويات األولويات هي التغطية االجتماعية، وتم التفاوض مع ممثلي 
التجار باش نخرجو هداك الجدول ديال CPE للمساهمة املهنية املوحدة 
اللي فيها من ناحية الدخول الحماية االجتماعية للتجار واللي دخلو فيه 
بكثافة وأيضا إصالح جبائي يعني تقريبا %40 ديال التوصيات دخلو في 
هاد املجال هذا اللي دخل في قانون املالية السنة املاضية وتفعل هاد 
اإللكترونية  التجارة  بالنسبة  االجتماعية،  للتغطية  بالنسبة  السنة 
اشتغلنا ودرنا منظومة اللي كنشتغلو عليها باش اليوم استفادو أيضا 
من املجال اإللكتروني ما�سي غير لرقمنة القطاع، أيضا باش يخفضو من 

التكلفة وثمن الشراء إلى آخره.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد النائب في إطار التعقيب.

 لن ئب  لسيد عبد  لكريم  لزمز مي:

شكرا السيد الوزير، كتعتبر التجارة عصب ديال االقتصاد الوطني 
ومحور رواج وآلية أساسية للرفع من معدالت النمو ال�سيء اللي كيفسر 

أن املنتدى املغربي للتجارة الذي تشرف عليه وزارتكم خرج ب 1505 
توصية كيفما قلنا في األول املساءلة اليوم عن مآل هذه التوصيات 
ما�سي هي مساءلة من أجل املسائلة فقط بقدر ما هي فرصة للتنبيه 
بقدرة الحكومة على اإلنصات للتاجر اللي كيشتغل يوميا بروح وطنية 
التحديات  القطاع، كسب  الثروة اإلنصات من أجل عصرنة  إلنتاج 
والتحوالت االقتصادية الدولية وتجويد مستوى حياة التاجر املغربي 
وللتأكيد من طبيعة الحال الورش ديال الحماية االجتماعية جعل في 
صلب اهتمام اآلالف من التجار اللي كانوا باألمس ال تغطية صحية وال 
ضمان اجتماعي واليوم صبحو بفضل هاد الحكومة هادي كيكتاسبو 
حقوق املواطنين اللي كيضمنها الدستور، السيد الوزير املحترم، ال�سيء 
بال�سيء يذكر غير األسبوع املا�سي السيد وزير رئيس الحكومة أجرى 
محادثات مع نائب رئيس املفوضية األوروبية للتجارة من طبيعة الحال 
كيبيع أن الحكومة والرئيس ديالها كيغتنمو الفرص في ظل هاد الظرفية 
اللي كيعرفها االقتصاد الدولي املأزوم، انتظارات التاجر املغربي خالل 
هاته الفترة كبيرة لتدبير فترة ما بعد األزمات كوفيد 19، الجفاف الغالء 
ديال املواد األساسية والحرب األوكرانية الروسية، احنا فهاد الفريق 
السيد الوزير مستعدين باش ندعمو هاد التجربة وال هاد الورش هذا 
الذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

نصره هللا، شكرا السيد وزير.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير، ما يمكنش انتهى الوقت ما بقاش، تفضلوا 
السيد الوزير.

 لسيد ري ض مزور وزير  لصن عة و لتج رة:

التشجيعات  وعلى  ديالكم  التعقيب  على  النائب  السيد  شكرا 
املسار،  ديالكم ونكملو هاد  الظن  في حسن  نبقاو  ديالكم، وكنتمناو 
باإلضافة التاجر الصغير كما قلت كيلعب دور في املجتمع كبير، وكيعاني 
في هاد الظرفية واحنا ما�سي غير كنشتغلو على التوصيات اللي بدينا بها 
اللي هي التغطية االجتماعية واإلصالح الجبائي هاد ال�سي قمنا أشواط 
اللي  التوصيات  الحكومة خدمات فيه و%50 ديال  فيه والحمد هلل 
عندها عالقة بهاد ال�سي اشتغلنا عليه، اليوم عالش خصنا نشتغلو؟ 
خصنا نشتغلو أوال على نكثرو من الدخل ديالو حيث هو الدخل ديال 
التاجر الصغير اليوم في أزمة وفي أزمة كبيرة، التاجر الصغير عايش غير 
ب TVA واليوم خصنا نقلصو لو من التكلفة ديال الشراء ديال السلعة 
ديالو، ونوعو لو الدخل ديالو، دابا تنوع شوية بهاديك الكارت ديال 
التلفون، خاصنا نلقاو له مسالك أخرى باش يقوي املداخيل ديالو؛ 

ثانيا، هو مسؤول %30 ديال املداخيل ديالو..

 لسيد رئيس  لجلسة:

التوقيت، آخر  انتهى  الوزير  السيد  الوزير،  السيد  الوقت  انتهى 
سؤال هو سؤال آني عن تشجيع وسم صنع في املغرب للسيدات والسادة 
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النواب املحترمين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا 
السيد النائب املحترم.

 لن ئب  لسيد هش م  لحيد:

وكر   لسيد  لرئيس،

السيد الوزير املحترم، التزمت الحكومة في برامجها بتشجيع وسم 
صنع في املغرب باعتباره محرك أسا�سي للسياسة االقتصادية وتعزيز 
هذا  لتفعيل  املتخذة  املواكبة  التدابير  هي  فما  االقتصادية  الوطنية 

االلتزام الحكومي؟ وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لسيد ري ض مزور وزير  لصن عة و لتج رة:

وكر   لسيد  لرئيس،

شكرا السيد النائب املحترم على هذا السؤال، هاد السؤال كما جا 
به التصريح ديال رئيس الحكومة أمام مجلس املستشارين عندنا فريق 
عمل، اليوم في الوزارة كيشتاغل على مشاريع مشاريع دقيقة اللي فاتت 
ألف مشروع صناعي ديال صنع في املغرب ألف مشروع اللي غيمكنا من 
خلق 200 ألف فرصة شغل كنشتغلو عليها اليوم وبدات هاد املشاريع 
وكنشتغلو إن شاء هللا غتخرج على أرض الواقع في السنة وسنة ونصف 
املقبلة صنع في املغرب مهم ومهم جدا ملاذا؟ ألن اليوم املغرب عندو 
التنافسية اللي تمكنو باش تصنع عدد من الحوايج اللي كتستوردها 
وهاد التنافسية خصنا نستعملوها باش نشغلو املغاربة؛ ثانيا اليوم 
املغرب عندو في الطلبيات العمومية أكثر من 200 مليار، هاد 200 مليار 
غير ديال االستثمار سمعتو وزير امليزانية اللي هضر عليها، هاد 200 مليار 

يمكنا بمقاوالت مغربية باش فلوس املغاربة يمشيو ويخدمو املغاربة..

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا في إطار التعقيب السيد النائب.

 لن ئب  لسيد هش م  لحيد:

إننا نسجل بإيجابية هذه الدينامية الجديدة الكفيلة بتحقيق رهان 

صنع في املغرب نؤكد أنه ال يمكن اعتبار تحويل املواد األولية املستوردة 

بصنع محلي فوسم صنع باملغرب يجب أن يشمل أوال ما صنع باملغرب 

للمواد األولية إذا كانت موجودة ثم استعمالها لصنع منتوج مغربي 

منتوج  لكل  دعم  تخصيص  يجب  ولهذا  محليا،  اعتباره  يمكن  حتى 

واملخططات  للصفقات  موجها  يكون  عندما  خاصة   100% مغربي 

ال  االقتصادية  السيادة  تعزيز  أن  كما  العمومية،  واالستراتيجيات 

في  صنع  تنافسية  ودعم  املحلي  اإلنتاج  بتحفيز  إال  تحقيقه  يمكن 

املغرب واعتماد سياسة حمائية إلمكانية اإلنتاجية الوطنية بحواجز 

غير جمركية كمعايير NM وعالمة سم بعيدا عن التعقيدات اإلدارية 

والتنظيمية التي توجهها املقاوالت املصدرة، شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضلوا السيد الوزير.

 لسيد ري ض مزور وزير  لصن عة و لتج رة:

شكرا السيد النائب، هو التحفيز كاين لكل مستثمر وإن شاء هللا هاد 

التحفيز غيتقوى بامليثاق الجديد ديال اإلستثمار، ولكن اآلن هاد 1000 

مشروع عندهم كلهم التحفيز. سلسلة اإلنتاج عندك الحق خصنا نلقاو 

الحلول في كل مرحلة ديال سلسلة اإلنتاج باش كل مصنع يتمكن باش 

يكون عندو املادة األولى اللي يمكنلوا يحولها وعندك الحق وكنشتغلوا 

وكنشتغلوا جميع أيضا على هاد ال�سي يوميا. وثالثا الحماية، الحماية 

ال، ولكن ما نخليوش املنافسة الغير الشريفة تدخل بالدنا وتهدم لنا 

النسيج الوطني.

 لسيد رئيس  لجلسة:

إذن بهذا نكون قد استوفينا طرح جميع األسئلة املدرجة بجلسة 
أعمالنا، شكرا للجميع على حسن اإلصغاء واإلسهام، رفعت  لجلسة.
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