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محضر  لجلسة رقم 367

 لتاريخ: الثالثاء 06 شوال 1442هـ )18 ماي 2021م(.

 لرئاسة: املستشار السيد عبد الصمد قيوح، الخليفة األول للرئيس.

 لت قيت: ساعتان وتسع وثالثون دقيقة، ابتداء من الساعة الثالثة 
والدقيقة الثامنة بعد الزوال.

جدو6  ألعما6: مناقشة األسئلة الشفهية.

 ملستشار  لسيد عبد  لصمد قي ح، رئيس  لجلسة:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

و لصالة و لسالم على أورف  ملرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أعلن عن  فتتاح  لجلسة.

 لسيد ت  ملستشار ت،

 لسادة أعضاء  لحك مة  ملحترم ن،

 لسادة و لسيد ت  ملستشارون  ملحترم ن،

عمال بأحكام الفصل 100 من الدستور، ووفقا ملقتضيات النظام 
الداخلي ملجلس املستشارين، يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة 

السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

 لسادة أعضاء  لحك مة  ملحترم ن،

 لسيد ت و لسادة أعضاء مجلس  ملستشارين  ملحترم ن،

والسادة  للسيدات  الشفوية  األسئلة  تناول  في  الشروع  قبل 
هذه  ومن  األسلة  هذه  من  جزءا  وخصص  املحترمين،  املستشارين 
الجلسة للتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ضوء املستجدات 

التي تعرفها القضية الفلسطينية.

حضر ت  لسيد ت و لسادة  ملحترم ن،

قبل أن أعطي الكلمة للسيدات والسادة رؤساء الفرق واملجموعة 
شديد  بقلق  تابعنا  أونا  املناسبة  بهذه  أشير  املستشارين،  بمجلس 
الذي  واملآل  الفلسطينية  القضية  تعرفها  التي  األخيرة  التطورات 
اتخذته األحداث الناجمة عن االستعمال غير املبرر للعنف واالعتداء 
غير املشروع املرتكب من طرف قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي ضد 
الشعب الفلسطيني األعزل، والتي استهدفت املصلين بمسجد األق�صى 

وباحته وسكان حي "الشيخ جراح" بالقدس الشريف.

وإن التطورات املقلقة للوضع في غزة وما ترتب عن املواجهات الدائرة 
من تدمير للبنى التحتية واملرافق املدوية واملباني والعمارات السكنية 
بالقطاع وسقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف املدويين اآلمنين، 
من بينهم عدد كبير من األطفال والشيوخ والنساء، لينبئ بسقوط املزيد 

من الضحايا في ظل استمرار هذه االعتداءات.

حضر ت  لسيد ت و لسادة،

إن االستخدام غير املبرر للعنف ضد الشعب الفلسطيني الصامد ال 
يخدم بأي شكل من األشكال املساعي الرامية للوصول إلى حل النزاع، بل 
من شأوه أن يزيد من تأزم األوضاع ومن تردي الوضع اإلنساني للشعب 
الفلسطيني واالبتعاد عن الحوار واحترام الحقوق والحفاظ على الوضع 
الخاص ملدينة القدس وحماية الطابع اإلسالمي للمدينة وحرمة املسجد 

األق�صى املبارك.

وال يسعنا بهذه املناسبة إال أن نعبر عن االعتزاز باملبادرات السامية 
"لجنة  رئيس  هللا،  وصره  السادس،  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب 
والدعوة  للفلسطينيين  طارئة  إنساوية  مساعدات  بإرسال  القدس"، 
الجتماع طارئ كذلك لـ "لجنة القدس" املنبثقة عن "منظمة التعاون 
اإلسالمي" لبحث التطورات في القدس الشريف، كجزء من املوقف 
الفلسطينية  للقضية  املستمر  دعمها  في  املغربية  للمملكة  الثابت 
العادلة، والتي تضعها في صدارة انشغاالتها وفي وفس مرتبة القضية 

الوطنية.

أعطي، قبل بداية الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في 
جدول األعمال، أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد 

من مراسالت وإعالوات.

الكلمة لكم السيد األمين.

 ملستشار  لسيد أحمد ت يزي، أمين  ملجلس:

وكر   لسيد  لرئيس.

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

و لصالة و لسالم على  لنبي  ألمين.

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد  ل زير  ملحترم،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون  ملحترم ن،

بلغ عدد األسئلة التي توصلت بها رئاسة املجلس خالل الفترة املمتدة 
من 12 ماي 2021 إلى تاريخه ما يلي:

- عدد األسئلة الشفهية: 23 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 5 أسئلة.

شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

قبل إعطاء الكلمة للسيدات والسادة رؤساء الفرق واملجموعات، 
أدعو جميع السادة املستشارين واملستشارات والسادة أعضاء الحكومة 
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لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

 لجميع وق فا:

ِحيِم  الرَّ ْحمِن  الرَّ اْلعاَلِميَن  َربِّ   ِ لَّ اْلَحْمُد  ِحيِم  الرَّ ْحمِن  الرَّ  ِ الَّ ِبْسِم 
اْلُمْسَتقِيَم  راَط  الصِّ اْهِدَنا  َنْسَتِعيُن  َوإِيَّاَك  َنْعُبُد  إِيَّاَك  يِن  الدِّ َيْوِم  ماِلِك 

الِّيَن.  ِصراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّ

آمين.

ا َيِصُفوَن َوَسَلٌم َعَلى اْلُمْرَسلِيَن َواْلَحْمُد لَِِّ  ِة َعمَّ ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَّ
َربِّ اْلَعاَلِميَن.

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة في حدود 3 دقائق.

تفضل السيد الرئيس.

 ملستشار  لسيد عاد6  لبر كات:

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد  ل زير  ملحترم،

 لسادة و لسيد ت  ملستشارون و ملستشار ت  ملحترمات،

ملناقشة  واملعاصرة  األصالة  فريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
التطورات املرتبطة بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بقطاع 
غزة وأعمال القمع والتقتيل التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

في حق الشعب الفلسطيني املكافح من أجل حقوقه املشروعة.

وإذ نستحضر واجبنا كممثلين لألمة في الدفاع عن القدس الشريف 
والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهته للممارسات القمعية 
والعنصرية اإلسرائيلية وكفاحه التاريخي املشروع من أجل االستقالل 
عودة  وضمان  الشريف  القدس  وعاصمتها  املستقلة  دولته  وإقامة 
الالجئين، نعبر في فريق حزب األصالة واملعاصرة عن استنكاروا وإداوتنا 
للمدويين،  القتل اإلسرائيلية على قطاع غزة واستهدافها  آلة  لهجوم 

شيوخا ونساء وأطفاال. 

مدينة  معالم  لتغيير  الرامية  اإلجراءات  كل  وودين  ورفض  كما 
القدس وطمس هويتها العربية اإلسالمية املسيحية ومصادرة أمالك 

الفلسطينيين، من بيوت وحارات ومزارع ورموز تاريخية وعمراوية.

وؤكد على أن القضية الفلسطينية، كما كاوت دائما وستظل، هي 
قضية كل املغاربة ملكا وشعبا، قضية تسمو على ما سواها من القضايا، 
فاملغاربة يضعون دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضيتهم الوطنية 
األولى: الصحراء املغربية، وموقف اململكة املغربية ثابت في القضية 
الفلسطينية والتزامها دائم وموصول للدفاع عن الحقوق املشروعة 

للشعب الفلسطيني.

وفي هذا اإلطار، وثمن كل مظاهر املساودة والتأييد الشعبي واملدني 
للشعب الفلسطيني الشقيق التي عمت عددا كبيرا من شوارع املدن 

للعدوان  الفوري  الوقف  إلى ضمان  الدولي  باملغرب، وودعو املجتمع 
اإلسرائيلي، كما ودعو - وخصوصا الدول العربية - إلى تأمين الدعم 
بيوتهم  هدمت  ومن  الشهداء  أسر  خصوصا  للفلسطينيين،  املادي 

وممتلكاتهم.

وفي هذا السياق، ال يسعنا في فريق األصالة واملعاصرة إال أن نشيد 
بجهود صاحب الجاللة امللك محمد السادس، وصره هللا، رئيس لجنة 
القدس، في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووصرة قضاياه، 
جاللته  أمر  التي  وغيرها،  والطبية  الغذائية  املساعدات  وخصوصا 
أن  يعتبر  يزال  وما  كان  فاملغرب  الفلسطينيين،  ألشقائنا  بإرسالها 
املساودة ال يجب أن تكون بالتصريحات فقط، بل بالدعم امليداني، 
املغرب يتحمل لوحده 73% من تمويل بيت مال القدس الذي يمول 
املقدسيين ليبقوا صامدين، فعلى مدى 10 سنوات ساهمت 11 دولة 
بـ 20.7 مليون دوالر، دفع املغرب حصة األسد  في بيت مال القدس 
فيها لوحده، وقيمتها 15 مليون دوالر ليكون بذلك أكبر داعم لبيت مال 

القدس، وهو ما مكن بيت مال القدس..

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيد الرئيس، 3 دقائق ووصف..

 ملستشار  لسيد عاد6  لبر كات:

في األخير  - غير دقيقة صافي - وحيي عاليا صمود الشعب الفلسطيني 
والذود عن القدس الشريف وبعزة وكرامة.

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  لرئيس.

الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في حدود 3 دقائق.

املرجو من السادة رؤساء الفرق املحترمين االلتزام بالتوقيت حتى 
وتحكم في زمن هذه الجلسة. 

شكرا.

 ملستشار  لسيد  لحسن سليغ ة:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

و لصالة و لسالم على سيد  ملرسلين.

 لسيد  لرئيس،

 لسيد  ل زير،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون،

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
إكبار  تحية  لنحيي  التضامنية  الجلسة  في هذه  املستشارين  بمجلس 
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وإجالل صمود الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية واملقدسيين 
أهلنا  مع  وتعازينا  تضامننا  ولنجدد  األق�صى،  بوابات  على  املرابطين 
الغاشم  العدوان الصهيوني  وأشقائنا وشهدائنا الفلسطينيين، جراء 

وغير املسبوق. 

يساود  الذي  االستقالل  حزب  خالل  ومن  االستقاللي،  والفريق 
العربية  للشعوب  املركزية  القضية  ويعتبرها  الفلسطينية،  القضية 
واإلسالمية على مدار تاريخ الصراع العربي الصهيوني، يعلن استنكاره 
سافر  في خرق  يسعى  الذي  العدوان،  بهذا  القوي  وتنديده  الشديد 
للقاوون الدولي اإلنساني وللشرعية األممية واملواثيق الدولية، أن يثني 
الفلسطينيين ولكن هيهات ثم هيهات. وإوا معهم لثابتون على موقفنا 

الدائم والقوي.

الفلسطينية  الدولة  بإقامة  وشعبا،  ملكا  املغاربة،  كل  موقف 
جعل  وعلى  الشريف،  القدس  وعاصمتها  السيادة  كاملة  املستقلة 
القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة أولوياتنا في مرتبة 

القضية الوطنية.

السادس،  محمد  امللك  بقيادة جاللة  املغرب  أن  التاريخ  ويشهد 
وصره هللا وأيده، رئيس لجنة القدس، لم يتوان ولن يتوانى للحظة في 
دعم ووصرة الشعب الفلسطيني في مختلف املراحل العصيبة التي مر 
ويمر منها، آخرها املبادرة امللكية السامية في شأن تقديم املساعدات 
اإلنساوية العاجلة إلى أشقائنا بالضفة الغربية وقطاع غزة، للتخفيف 
والقوي  الدائم  املوقف  تعزز  والتي  صمودهم،  ودعم  معاواتهم  من 

للمغاربة، ملكا وشعبا، لنصرة الشعب الفلسطيني.

 لسيد ت و لسادة،

ولكل  الغاشم  العدوان  لهذا  الفوري  الوقف  إلى  ودعو  ختاما، 
اإلجراءات التي من شأنها أن تمس الوضع القاووني للمسجد األق�صى 
والقدس الشريف أو تمس الحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني األبي.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  لرئيس.

الكلمة لفريق العدالة والتنمية، في حدود 3 دقائق.

 ملستشار  لسيد وبيل ويخي:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد  ل زير  ملحترم،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون  ملحترم ن،

على إثر عدوان الكيان الصهيوني الغاشم الذي الزال مستمرا على 
الشعب الفلسطيني، أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية للتعبير 

عن املواقف التالية:

- إداوتنا الشديدة للعدوان الصهيوني الهمجي املتواصل على الشعب 
الفلسطيني في القدس وفي غزة وكافة األرا�صي الفلسطينية، والذي ال 
يشكل سوى حلقة من حلقات تاريخه العدواني، الذي لم يتوقف يوما 
من خالل سلسلة الجرائم واملجازر التي يشهد عليها تاريخه اإلرهابي 
العنصري الدموي، ومن خالل سعيه املستمر لتهويد مدينة القدس 
البنية  لتغيير  والسعي  واملسيحية  اإلسالمية  بمعاملها  واملس  الشريف 
السكاوية، على غرار قرار وظام األبرتايد الصهيوني الغاشم تهجير ساكنة 

حي "الشيخ جراح"؛

- تثميننا للموقف الرسمي لبالدوا املتضامن مع الشعب الفلسطيني 
في صموده األسطوري والرافض بشدة لكل أشكال العدوان الصهيوني 
إرسال  هللا،  حفظه  امللك،  جاللة  بقرارات  خاصة  وتنويهنا  عليه 
الضفة  في  الفلسطينيين  السكان  لفائدة  عاجلة  إنساوية  مساعدات 

الغربية وقطاع غزة؛

تعبير  إطار  في  بالدوا،  تشهدها  التي  املبادرات  بمختلف  تنويهنا   -
الشعب املغربي بكل فئاته وحساسياته عن تنديده الشديد والقوي بهذا 

العدوان الغاشم؛

- دعوتنا، على ضوء هذه التطورات التي تؤكد الطبيعة اإلجرامية 
والعنصرية للكيان الصهيوني، إلى التراجع عن كافة الخطوات التطبيعية 
مع هذا الكيان الغاصب وإغالق مكتب االتصال، انسجاما مع مواقف 

الشعب املغربي الراسخة تجاه القضية الفلسطينية؛

ورفع  الفلسطينية  الفصائل  ووحدة  املقاومة  أن خط  تأكيدوا   -
الحصار عن قطاع غزة والتضامن الواسع ألحرار العالم، سيظل السبيل 
املطلوب من أجل مواجهة غطرسة الكيان الصهيوني والتصدي لعدواوه 
املستمر وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه كاملة وإقامة 

دولته الفلسطينية الكاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف؛

- دعوتنا املنتظم الدولي ومجلس األمن التخاذ اإلجراءات الالزمة 
في  ونستغرب  الصهيوني،  الكيان  وردع  الفلسطيني  الشعب  لحماية 
وفس الوقت عن هذا التغا�صي املريب عن جرائمه املتكررة دون أن 
تطاله العقوبات والجزاءات، طبقا ملقتضيات القاوون الدولي، ودعوتنا 
لدعم  صارم  موقف  التخاذ  واإلسالمية  العربية  الرسمية  املنظمات 

الشعب الفلسطيني.

شكرا لكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  لرئيس.

الكلمة للفريق الحركي في حدود 3 دقائق.

تفضل ال�صي السباعي.
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 ملستشار  لسيد مبارك  لسباعي:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد  ل زير،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون  ملحترم ن،

على إثر إقدام الجيش اإلسرائيلي على اقتحام باحة القدس الشريف 
املسجد  حرم  في  املصلين  مئات  على  وهمجية  بوحشية  واالعتداء 
الشنيع من قتل وتشريد وتجريد  األق�صى، وما خلفه ذلك االعتداء 
قسري، بل أن هذه اآللة العدواوية لم تكتف بهذه املمارسات الشنيعة 
املرفوضة شرعا وبموجب املواثيق والقواوين الدولية، بل امتدت إلى 
بالتحديد، بشكل عشوائي  قصف األرا�صي الفلسطينية وقطاع غزة 
متواصل، مخلفا قتلى أبرياء ودمار لم تستثن حتى املنشآت السكنية 

والصحية واملباني اإلدارية.

على إثر ذلك، ال يسعنا في الفريق الحركي إال أن نعبر عن تضامننا 
الفلسطيني، كما نسجل استنكاروا الشديد لهذا  املطلق مع الشعب 
الجيش اإلسرائيلي عن سبق إصرار  ارتكب  الذي  الغاشم،  االعتداء 
للعهود  واوتهاك صارخ  املتحدة  األمم  لقرارات  سافر  تحد  في  وترصد 

واملواثيق ذات الصلة بحقوق اإلنسان.

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

املشروعة  الحقوق  جاوب  إلى  الدائم  ووقوفنا  موقفنا  وجدد  إذ 
القدس  وعاصمتها  املستقلة  دولته  إقامة  في  الفلسطيني  للشعب 
الشريف، فإونا وحيي الجهود املتواصلة لبالدوا بقيادة حكيمة لصاحب 
الجاللة امللك محمد السادس، وصره هللا، لوقف هذا العدوان الذي 
يعصف بكل املبادرات اإلقليمية واألممية إلقرار السالم واألمن في هذه 

املنطقة.

كما وحيي عاليا جهود جاللته على رأس لجنة القدس، معبرين عن 
إنساوية  مساعدات  بإرسال  السامية  امللكية  للمبادرة  العرفان  كبير 
طارئة إلى الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة، ترسيخا 
للمواقف التاريخية الراسخة للمملكة املغربية، ملكا وحكومة وشعبا، 
لنصرة القضية الفلسطينية في حقوقها املشروعة، وهو ما تسجل من 
خالل الجهود الدبلوماسية للمملكة من خالل "وكالة بيت مال القدس 

الشريف"، الذي يعد املغرب أكبر وأول مساهم فيها.

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

عالقة بما سلف، وجدد التأكيد عن اختيارات الدبلوماسية املتزوة 
االتفاق  في  املتمثلة  املغربية،  للمملكة  استراتيجية  برؤية  واملطبوعة 
الثالثي مع الواليات املتحدة وإسرائيل لم يكن ولن يكن أبدا إال قوة 
دعم وترسيخ ملواقف اململكة املغربية الثابت اتجاه الحقوق التاريخية 
حل  عبر  املستقلة  دولته  إقامة  في  الفلسطيني  للشعب  واملشروعة 

الدوليتين تشجيعا..

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  لرئيس.

اوتهى الوقت املخصص للكلمة ديالكم.

الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار.

تفضل السيد الرئيس.

 ملستشار  لسيد محمد  لبك ري:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

 لسيد  لرئيس،

 لسيد  ل زير، 

إخ  ني  ملستشارون،

هي فلسطين مهبط الدياوات السماوية، يوجد بها املجسد األق�صى، 
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فلسطين بلد األحرار، تواجه 

اليوم وباستماتة الكيان الصهيوني الغاصب ألرضها.

فباسم فريق التجمع الوطني لألحرار ال يسعنا إال أن ودد بهاته الهجمة 
العشواء التي تقودها اآللة القمعية املتغطرسة اإلسرائيلية ضد شعب 
فلسطيني أعزل منذ أكثر من 10 أيام، أكثر من 200 شهيد وشهيدة، 
بالسكان، أوضاع مأساوية، ال  املباني اآلهلة  في  جرحى، خراب ودمار 
يسعنا إال أن وجدد إداوتنا املطلقة لها، خصوصا وأنها لم تراع حرمة 
هذه األيام املباركة التي لها رمزيتها لدى املسلمين في جميع بقاع العالم، 
منوهين في هذا اإلطار باملجهودات التي تبذلها اململكة املغربية بقيادة 
جاللة امللك، حفظه هللا، رئيس "لجنة القدس"، حيث سارع إلى إداوة 
للشعب  وغذائية  طبية  إنساوية  مساعدات  وتقديم  العدوان  هذا 
الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر جسر جوي متواصل، من 

أجل تخفيف املعاواة على ضحايا هذا العدوان.

إونا وتوجه من هذا املنبر إلى كل أحرار العالم، طالبين منهم التحرك 
لوقف هذا العدوان والجلوس على طاولة الحوار من جديد من أجل 

قيام الدوليتين والتعايش معا في أمن وسالم وطمأوينة.

إن القضية الفلسطينية هي قضية أمة، وال ينبغي أن وزايد في ذلك 
فيما بيننا، انسجاما مع قول الشاعر:

فلسطين هي  ليقيـــــــــــــــــــــــــن * ال يسار وال يميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

فلسطين في كل  لقل ب * من  لشما6 إلى  لجن ب

الفلسطينيين،  من  أكثر  فلسطينيين  وكون  أن  أال  يجب  لذلك، 
رافضين معالجة القضية بالتعصب والتطرف من كال األطراف، وال 
بخطب املنابر الرواوة، بل وجب علينا إيجاد الحلول لها باستحضار 
بالوقف  باإلسراع  مطالبين  الدولتين،  تعايش  عبر  والعقل  الحكمة 
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الفوري للعدوان على املنشآت املدوية ورفع الحصار على غزة، مبرزين 
أوه ال صواريخ كارتيوشا ستحرر األرض وال الطائرات الحربية املتطورة 
وال املدفعيات قادرة اليوم على إسكات صوت الحرية والتحرير وحسم 

املعركة.

لذلك، وؤكد على ضرورة لم الشمل للجبهة الداخلية الفلسطينية 
وتجاوز  موحد  بشكل  معهم  الحوار  في  والدخول  مكتسباتها  وترصيد 
هو  القدس  وعاصمتها  الفلسطينية  األرض  وجعل  الفصائل  منطق 

الهدف وهو املبتغى.

وشكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  لرئيس.

الكلمة للفريق االشتراكي في حدود 3 دقائق.

تفضل ال�صي فاتحي.

 ملستشار  لسيد عبد  لحميد فاتحي:

وكر   لسيد  لرئيس.

الدم  إن  ستنتهي،  أنها  يبدو  وال  اآلن  الفلسطيني  آالم  تبدأ  لم 
الفلسطيني الذي يغطي شاشات العالم وكل ما أبدعته التكنولوجيا 
الجسد  إال  اآلن  للتواصل ال تستعرض  وأشكال  بوابات  الرقمية من 
الفلسطيني املمزق تحت دمار املعمار الذي يخيف بصوت قناة أو ما 

أشبه دولة بحجم إسرائيل.

مواصلتها  أجل  من  الذرائع  اختالق  في  كعادتها  إسرائيل  تستمر 
من  أكثر  الفلسطيني،  الشعب  إبادة  في  املتمثل  التاريخي  مشروعها 
70 عاما واملجازر تتوالى في حق األبرياء من أطفال ونساء وشيوخ في 
فلسطين التاريخية وفلسطين الحالية، من "دير ياسين" و"كفر قاسم" 
و"أيام األرض" و"صبرا" و"شتيال" إلى مجازر الداخل بتوجيه البندقية 
إلى توالي الحروب املختارة على فلسطين،  إلى كوفية الرئيس عرفات 

فلسطينيي غزة.

مرة أخرى تشن إسرائيل حربا ضد اإلنساوية في غزة، قتل األطفال 
والنساء والشيوخ، خوفا من أصوات تزعجها، أصوات أطفال، أصوات 
رجال، أصوات قنوات، تحتاج تلك العمارات التي تأويها أن تدفن تحتها 

تلك الجثث مجتمعة. 

ويبدو أن ضمير العالم قد ألف الدم الفلسطيني ولم يعد يقلقه، بل 
فلفه الصمت تيمنا بالصمت العربي.

إن ما يحدث اآلن من مذبحة في حق الشعب الفلسطيني وضد وطنه 
املنشود يزكيه وضع عربي متشرذم، يبتعد أكثر عن الوضع الديمقراطي، 

املدخل الوحيد لاللتقاء مع املشروع الوطني الفلسطيني.

إونا في الفريق االشتراكي، إذ ودين بشدة العدوان اإلسرائيلي على 
الشعب الفلسطيني األعزل، وطالب املجتمع الدولي، وفي مقدمته األمم 
املتحدة ومجلس األمن، بالتدخل من أجل وقف هذه املذبحة وحماية 

الشعب الفلسطيني من اإلبادة الجماعية.

القضية  حول  املوحد  الحية،  قواه  بكل  املغربي  الشعب  إن 
الفلسطينية املجمع على إداوة ما يحدث، لعازم على أن يواصل صراخه 
الدولة  بإقامة  فلسطين،  تتحرر  أن  أجل  من  قوة  من  أوتي  ما  بكل 

املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي هذا الصدد، نشيد باملبادرات امللكية لدعم الشعب الفلسطيني 
والدور الذي تلعبه "لجنة القدس" برئاسة صاحب الجاللة في دعم 
صمود املقدسيين، الذين أباووا اليوم على أنهم من فلسطين وسيظلون 

وواة فلسطين.

شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  لرئيس.

الكلمة لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

إذن، إذا لم يكن هناك متدخل، ونتقل إلى الفريق املوالي وهو فريق 
االتحاد املغربي للشغل.

تفضل السيد الرئيس.

 ملستشار  لسيد محمد حيت م:

 لسيد  ل زير،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون  ملحترم ن،

باسم فريق االتحاد املغربي للشغل بمجلس املستشارين يشرفني أن 
أتناول الكلمة باسم االتحاد املغربي للشغل وكافة مناضليه ومناضالته 
شعب  جاوب  إلى  التضامن  ألعلن  املغربية،  العاملة  الطبقة  وباسم 
مرة  يتعرضون  الذين  فلسطين،  أطفال  فلسطين،  نساء  فلسطين، 
أخرى، وكما تعودوا وتعود العالم معنا ملدة 70 سنة، أن يشاهدوا تلك 
املجازر التي لم تنتهي بعد، في قطاع غزة خصوصا، ولكن في املقدس 
الشريف، بيت املقدس وفي الضفة وحتى في األرا�صي املحتلة سنة 1948.

الدولي  القاوون  تجاهل  الرجعي  الصهيوني  املحتل  ألف  لقد 
ومخالفته، واعتاد تحدي املنتظم، هذا املنتظم لألسف الشديد الذي 
يبدي مرووة كلما تعلق األمر بدولة آل صهيون بإسرائيل على أرض 

فلسطين.

األطفال  قتل  العزل،  مهاجمة  األطراف،  مكتملة  لجريمة  إنها 
والنساء، وفي وفس الوقت وفاق سيا�صي عالمي نشاهده على شاشات 

كبار املؤسسات اإلعالمية.
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إنها فعال جريمة حرب، ولكن غطاؤها السيا�صي مدعوم من قبل 
االمبريالية العاملية، وعلى رأسها أمريكا، وكذلك كل القوى االستعمارية 

التي تحمي آخر وظام عنصري يعرفه التاريخ البشري.

أيها  لسيد ت و لسادة،

إن االتحاد املغربي للشغل، وهو يحيي عاليا الصمود البطولي للشعب 
واملنظمات  والدولية  العربية  النقابية  الحركة  ليدعو  الفلسطيني، 
النقابية العاملية وكل القوى الحية لتكثيف الجهود وحشد كل وسائل 
الدعم املادي واملعنوي ملساودة الشعب الفلسطيني ومؤازرته في هذه 

املحنة الجديدة.

وإذ وؤكد هذا التضامن، وودين السكوت الجبان للمنتظم الدولي، 
فإونا نعبر عن اعتزازوا بالصمود البطولي للمقاومة الفلسطينية ودعمنا 
لكفاح الشعب الفلسطيني ضد االستعمار الصهيوني الغاشم من أجل 

تحرير فلسطين، كل فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.

وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  لرئيس.

الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

تفضلي اللة عائشة.

 ملستشارة  لسيدة عائشة آيتعال:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

 لسيد ن  ل زير ن،

 لسيد  لرئيس،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون  ملحترم ن،

يتابع العالم بأسره ويشاهد يوميا األحداث العنيفة واملتواترة في 
الحرم القد�صي الشريف في املسجد األق�صى املبارك، بدءا من أعمال 
الترويع للمصلين اآلمنين خالل الشهر الفضيل، شهر رمضان، والعالم 
شاهد على ما آلت إليه األمور واوزلقت إليه األحداث من حرب عمياء 
السافرة  لالوتهاكات  ثقيلة ومسرحا  التي أصبحت حربا  في فلسطين، 
الشيوخ  واملدويين  األبرياء  بتقتيل  اإلنساوية،  ضد  الجرائم  وارتكاب 
املرافق  بكل  الدمار  املباني والبيوت وإلحاق  واألطفال والنساء وهدم 
الحقوق  اإلنسان وخرق ألقدس  اوتهاكات صريحة لحقوق  الحيوية، 

اإلنساوية، أال وهو حق الحياة.

ما يتعرض له اإلنسان الفلسطيني اليوم خالل هذه األيام من آلة 
التقتيل اإلسرائيلية ال تقبله الضمائر الحية للبشرية، وهو عمل مرفوض 
واألعراف  أيضا  املواثيق  كل  في  والسماوية،  الدينية  الشرائع  كل  في 
اإلنساوية، ولن يزيد إال من حدة االحتقان والتوتر والتأجيج والكراهية.

إوه سلوك منافي لقواعد السلم والتعايش وحوار الحضارات واألمن 
واالستقرار للشعوب والدول، سلوك ضارب في املفصل لقيم التسامح 
وتعطيل اإلنساوية وإطالق العنان للوحشية والقتل والتنكيل والدمار.

إن على دولة إسرائيل أن تعي تمام الوعي بأن اإلسراف في القتل 
وتهديد  والدمار  والعنف  والكراهية  االوتقام  إال  يجلب  لن  والعنف 

االستقرار وزرع الحقد وكراهية اآلخر.

بمجلس  االجتماعي  الديمقراطي  الدستوري  الفريق  في  ووحن 
املستشارين نشجب كل أوواع العنف والترويع ضد اإلنسان الفلسطيني، 
ونعبر عن رفضنا ألي عمل إسرائيلي، وودعو اإلسرائيليين إلى أن يحتكموا 
لروح املسؤولية وااللتزام بمبادئ الحوار والسلم والتعايش وفق مبادئ 

التسامح وحقوق اإلنسان وأهداف الحق في الحياة.

محمد  امللك  لجاللة  الغيورة  الوطنية  باملبادرة  نشيد  أونا  كما 
السادس، وصره هللا وأيده، بدعم إخواونا الفلسطينيين ومؤازرتهم، 
وودعو أيضا للضغط على إسرائيل ولكل األطراف للرجوع إلى الرشد 
ووبذ  الحياة  واحترام  والسالم  للسلم  الكووية  املبادئ  إلى  واالحتكام 

التمييز والكراهية والعنف املضاد.

إلى املنظمات  الدولي، ومن خالله  املنتظم  إلى  ووجه أيضا وداءوا 
العاملية، إلى التدخل العاجل والسريع لوقف ما يتعرض له األطفال 

واملدويون في األرا�صي الفلسطينية من اوتهاكات لحقوق اإلنسان.

أود كذلك أن أقول:

ألم تزعزع دموع طفل يودع أباه الشهيد وفوس املتابعين الدوليين؟ 

ألم تؤثر طفلة وهي تسأل أباها وهو يعتقل عن دمتيه؟

أليست هاته في الحقيقة جريمة إنساوية؟ 

شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيدة  لرئيسة.

الكلمة ملجموعة الكووفدرالية الديمقراطية للشغل.

تفضل السيد الرئيس.

 ملستشار  لسيد  ملبارك  لصادي:

بسم هللا.

يشرفني في هاته املناسبة األليمة والجريحة أن أتناول الكلمة باسم 
ومازلنا  كنا  أونا  لنؤكد  للشغل،  الديمقراطية  الكووفدرالية  مجموعة 
وسنظل نعتبر أن القضية الفلسطينية قضية وطنية إلى جاوب قضية 

وحدتنا الترابية.

إن ما وقع في العشر األواخر من شهر رمضان األبرك، من اقتحام 
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لجنود الكيان الصهيوني املحتل للمسجد األق�صى وتدويس تلك البقعة 
الطاهرة املباركة، واالعتداء على املصلين ومالحقتهم واالعتداء عليهم، 
وما عرفه حي "الشيخ جراح" من محاولة تهجير قسري لسكاوه واالعتداء 
عليهم، وما يقع اليوم من سفك للدماء وقتل لألطفال والشيوخ والنساء 
وتدمير البنيات التحتية، بما فيها مكاتب املنابر اإلعالمية الدولية، وتدمير 
األحياء اآلهلة بالسكان، كل هذا يؤكد أن الكيان الصهيوني العنصري 
املغتصب هو كيان يرتكب جرائم ضد اإلنساوية، ويرتكب جرائم حرب 

في حق الشعب الفلسطيني األعزل الصامد واملقاوم.

ونستغرب مواقف بعض األوظمة التي تساوي بين الضحية والجالد، 
وكذا الصمت املريب لبعض األوظمة والقوى العظمى ومجلس األمن.

موقفنا  أخرى  مرة  للشغل  الديمقراطية  الكووفدرالية  في  ووؤكد 
الكيان  مع  التطبيع  أشكال  كل  بقطع  ووطالب  للتطبيع،  الرافض 

الصهيوني، ووجدد مطالبتنا بإغالق مكتب االتصال اإلسرائيلي.

خالل  أبان  تعبيراته  وبمختلف  أطيافه  بكل  املغربي  الشعب  إن 
 16 األحد  يوم  البطل  الفلسطيني  الشعب  مع  التضامنية  الوقفات 
ماي 2021 بربوع اململكة على أن القضية الفلسطينية هي قضية كل 
املغاربة، وال مجال اليوم للتعامل مع القضية الفلسطينية بوجهين، 
وجه يتضامن ويساود القضية ووجه آخر يهرول للتطبيع مع الصهاينة.

وفي األخير، ال يسعنا إال أن وقف وونحني بإجالل وإكبار أمام أرواح 
الباسلة  الفلسطينية  املقاومة  أيادي  على  ونشد  والجرحى،  الشهداء 
والصامدة حتى النصر وتحرير كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، 
ووقترح على البرملان وعلى مجلس املستشارين وكل املؤسسات الدستورية 
باتخاذ مبادرات ووعية ومتنوعة للتضامن وللوقوف إلى جاوب الشعب 

الفلسطيني املقاوم في هاته املحنة، حتى تحقيق النصر بإذن هللا.

شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  لرئيس.

الكلمة ألحد السادة املستشارين، عبد اللطيف أعمو أو األخ عدي 
شجري.

تفضل ال�صي شجري، السيد املستشار املحترم.

 ملستشار  لسيد عدي شجري:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد ن  ل زير ن،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون،

املكافح  وشعبها  فلسطين  مع  للتضامن  أخرى  ومرة  اليوم  وقف 
لهمجية اآللة العسكرية الصهيووية، التي تستبيح الدم الفلسطيني بدم 

بارد، دم األطفال ودم النساء ودم الشيوخ، وذلك في تحد سافر لكل 
العالم.

الصهيوني  االحتالل  وودين  لنستنكر  أخرى،  ومرة  اليوم،  وقف 
الغاشم على القدس وقطاع غزة والضفة وما ترتكبه دولة االحتالل من 

جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين.

وقف اليوم، ومرة أخرى، لنستنكر الصمت املتواطئ وعجز املنتظم 
األممي أمام إرهاب الدولة الذي تقوم به إسرائيل من أجل اإلجهاز على 

حق الشعب الفلسطيني في دولته املستقلة وفي العيش بحرية وكرامة.

 لسيد  لرئيس،

هللا،  وصره  السادس،  محمد  امللك  جاللة  مبادرة  وثمن  إونا 
لفائدة  عاجلة  إنساوية  مساعدات  بإرسال  القدس"،  "لجنة  رئيس 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وما عبرت عنه اململكة 
املغربية من إداوة بأشد العبارات للعنف والقتل التي تمارسه إسرائيل.

 لسيد  لرئيس،

إونا في حزب التقدم واالشتراكية وجدد التعبير عن موقفنا املبدئي 
وإنهاء  تحرر  قضية  تظل  التي  الفلسطينية،  القضية  من  والثابت 
الحقوق  كافة  وصرة  سبيل  في  جهد  أي  ادخار  تحتمل  وال  احتالل، 
املشروعة للشعب الفلسطيني املناضل، كما أونا وحمل املسؤولية كاملة 
لالحتالل اإلسرائيلي في تبعات التصعيد العسكري على املنطقة برمتها، 
ووطالب املجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في توفير الحماية الدولية 
للفلسطينيين بشكل سريع وكامل ومحاسبة مقترفي هذا العدوان وقتلة 

األبرياء.

ووجدد التضامن املطلق مع الشعب الفلسطيني، ونعرب عن اليقين 
التام بأن املطالب الفلسطينية العادلة ستظل.. )كالم غير واضح( عن 
التسوية، ومثل هذه اإلدعاءات الجباوة لن تزيد الشعب الفلسطيني 
وكل أحرار العالم سوى إصرارا وصمودا وتمسكا بالحقوق املشروعة، 
وبأوه ال بديل عن إيجاد أفق سيا�صي حقيقي، يق�صي إلى رفع الحصار 
وإنهاء االحتالل وبناء فلسطين املستقلة القابلة للحياة والعيش بسالم 

وأمان.

شكرا لكم.

والسالم عليكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  لرئيس.

نستهل جدول أعمال الجلسة املوالية بموضوع "رقمنة الجامعات 
املغربية"، وهو سؤال موضوع من طرف الفريق الدستوري الديمقراطي 

االجتماعي.

الكلمة لكم السيدة الرئيسة.
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 ملستشارة  لسيدة عائشة آيتعال:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد ن  ل زير ن،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون  ملحترم ن،

 لسيد  ل زير،

قطاع  داخل  الرقمنة  استعمال  وتطوير  تعميم  عملية  اوطلقت 
التعليم العالي منذ سنوات، وشرعت الحكومات السابقة في استشراف 
ما يسمى بـ"الجامعة الذكية"، وفق الرؤية اإلستراتيجية 2030-2015، 
إشكالية  تجاوز  بهدف  الرقمنة،  لتسريع  إجراءات  عدة  اتخذت  وقد 
وقد  االفتراضية،  الجامعات  مشروع  عن  اإلعالن  وتم  االكتظاظ، 
والهندسة  التقنية  التجهيزات  مجال  في  لالستثمار  كبير  تحدي  رفع 

البيداغوجية.

تعزيز  فرض  الذي  الطوارئ  حالة  وواقع  الجائحة  واقع  لكن، 
وسائط  استعمال  وفرض  بعد  التكوين عن  وظام  باعتماد  الرقمنة، 
للدراسة عن بعد، أثار وكشف العديد من الثغرات والتحديات، والسيما 
بالنسبة للطلبة في العالم القروي، والذين يواجهون صعوبة مردها إلى 
الفقر وعدم القدرة على اقتناء الهواتف الذكية واأللواح اإللكترووية 
األوترويت  شبكات  إلى  الولوج  على  يقدرون  ال  والذين  والحواسيب، 
باستمرار، إما ألسباب جغرافية بالجبال أو املناطق القروية النائية، أو 

بفعل عدم القدرة املالية ملواجهة مصاريف االشتراكات.

وألجله، نسائلكم السيد الوزير املحترم:

- أين وصل مشروع رقمنة الجامعة املغربية؟ 

الطلبة  وتحفيز  لدعم  الجامعة  تبذلها  التي  املجهودات  هي  وما   -
واألساتذة لالوخراط في هذا املشروع؟ 

شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لسيد إدريس  ع يشة،  ل زير  ملنتدب لدى وزير  لتربية  ل طنية 
و لتك ين  ملنهي و لتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي،  ملكلف بالتعليم 

 لعالي و لبحث  لعلمي:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون  ملحترم ن،

 لسيدة  ملستشارة  ملحترمة،

أود بداية أن أتوجه بعبارات الشكر واالمتنان ملختلف الفرق على 
تفضلها بطرح هذه األسئلة، التي تكت�صي أهمية بالغة، وخاصة فيما 
التي  للتحديات  وظرا  الجامعة،  في  البيداغوجية  االستمرارية  يخص 

فرضتها علينا جائحة كورووا.

وجب التذكير، السيدة املستشارة املحترمة، أن التعليم عن بعد 
تجربة عرفتها عدة مؤسسات جامعية على مدى السنوات السابقة، 
حيث تم التنصيص في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ملختلف 
الدبلومات على استشراف إمكاوية التدريس عن بعد، وقد استفادت 
الجامعات املغربية من التجارب السالفة الذكر واعتمدتها خالل هذه 
الظرفية الخاصة بوباء كورووا، حيث تمكنت الجامعات في ظرف وجيز 
بفضل مجهودات هيئات التدريس والفرق اإلدارية والتقنية للجامعات 
البصرية  والسمعية  الرقمية  املوارد  من  مهمة  ترساوة  توفير  من 
والعديد من الدعامات البيداغوجية، لتمكين الطلبة من االسترسال 
في التحصيل األكاديمي، حيث تم إوتاج ما يفوق 120.000 من املواد 
ومسموعة،  مرئية  وأخرى  رقمية  دعامات  تشمل  املتنوعة،  الرقمية 
املضامين  70% و100% من  بين  ما  الرقمية  املوارد  وقد همت هذه 
اإللكترووية  البوابات  على  وضعها  تم  التي  املبرمجة،  البيداغوجية 

للجامعات واملؤسسات الجامعية.

الدول  من  لعدد  رقمية  موارد  لعدة  الولوج  توفير  إلى  وباإلضافة 
األجنبية الشريكة كفرنسا وبريطاويا وسويسرا، وحرصا من الوزارة على 
تنويع سبل إوجاح االستمرارية البيداغوجية، وبغية تطوير ومأسسة 
ما  الشراكة  بينها  من  وأذكر  اتفاقيات،  في  دخلت  بعد،  عن  التعليم 
بين قطاع التعليم العالي والبحث والعلمي ومؤسسة املكتب الشريف 
 50 تفوق  التقنيات،  متعددة  السادس  محمد  وجامعة  للفوسفات 
مليون درهم، وتروم إحداث املركز الوطني للرقمنة والتعليم عن بعد، 
في هذا  املتدخلين  راكمها مختلف  التي  والتجربة  الخبرة  اوطالقا من 

املوضوع. 

وتجدر اإلشارة إلى أن املادة 33 من القاوون اإلطار املتعلق بالتربية 
والتكوين يشجع على هذا.

 campus( كما وحن اليوم، بصدد إرساء مركبات جامعية متصلة
املؤسسات  كل  في  العالي  الصبيب  ذات   )Wifi( وشبكة   )connectés
لتقنين  الوطنية  "الوكالة  مع  بتعاون  الجامعية،  واألحياء  الجامعية 
املواصالت"، وذلك بميزاوية تقدر بـ 180 مليون درهم، وقد خصص 
تنزيل  مشاريع  حفيظة  ضمن  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  قطاع 
القاوون اإلطار تعميم استعمال تكنولوجيات اإلعالم في مجال التعليم 

العالي بهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا وتطوير التعليم عن بعد.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  ل زير.
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الكلمة لكم السيد املستشارة املحترمة.

 ملستشارة  لسيدة عائشة آيتعال:

وكر   لسيد  لرئيس.

وكر   لسيد  ل زير على هذه  لت ضيحات.

وحن كذلك في الفريق ال وبخس عمل الوزارة ومجهوداتها والحكومة 
استخالصنا  بعد  والسيما  الجامعة،  رقمنة  بمشروع  لإلسراع  كذلك 
ملواجهة  الطوارئ  حالة  فرضته  الذي  الواقع  من  امليداوية  الدروس 
الدراسة  واعتماد  الجامعية  واألحياء  الجامعات  بإغالق  كورووا، 
اإلكراهات  بعض  الوزير،  السيد  معكم،  وتقاسم  لكن  بعد،  عن 
والتخوفات، حيث أن األوضاع االجتماعية للطلبة، فاملنح الدراسية ال 
تغطي التكاليف العادية للتنقل واإلقامة والعيش، والباقي يشكل عبئا 
كبيرا على اآلباء، فباألحرى عن تكوين الطلبة، أن تكون للطلبة قدرة 
على اقتناء مثال بعض األجهزة والحواسيب والهواتف واأللواح ملتابعة 
هذه الدراسة، باإلضافة أن مصاريف الربط بالشبكة، ذكرتم، السيد 
الوزير، أوكم قمتم باستعمال )Wifi( داخل الجامعات، ولكن لألسف 
الطلبة بعيدون عن الجامعات وعن األحياء، يعني لن يتم االستفادة من 

هذه الفرصة التي أتيحت لهم داخل الجامعات.

امتيازات  تمنح  كذلك  التجارب  بعض  الوزير،  السيد  وبالتالي، 
خاصة للطلبة وفق عقود واتفاقيات مع الشراكات املعنية، في وفس 
السيد  أغلبية األساتذة،  الظروف، ألن  لنفس  يحتاج األستاذة  ذلك 
الوزير، يعتمدون على إمكاوياتهم الذاتية، ربما االشتراكات غير متوفرة 
لهم في بيوتهم، وبالتالي يجب التفكير في إعادة النظر في هذه البرمجة 

السيد الوزير. 

وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيدة  ملستشارة.

األطر  "وضعية  موضوعه  الثاني  السؤال  اإلطار،  وفس  في  دائما 
اإلدارية حملة الشواهد العليا"، وهو موجه من طرف الفريق االستقاللي 

للوحدة والتعادلية. 

تفضلو، السيد املستشار املحترم، لوضع السؤال. 

ال�صي سليغوة.

 ملستشار  لسيد  لحسن سليغ ة:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد  ل زير،

عمل مجموعة من األطر اإلدارية والتربوية على الرفع من مؤهالتهم 
جامعية  أن حصلوا شواهد  إلى  واالجتهاد،  الدراسة  عبر  األكاديمية، 

الترقي بالشواهد منذ  عليا، لكنهم فوجئوا بأن الوزارة أوصدت باب 
2015، مما جعل هذه الفئات تصاب باإلحباط واإلحساس بعدم تكافؤ 
في الفرص، مما سينعكس سلبا على عطائهم، في الوقت الذي تسجل 
الوزارة خصاصا مهوال في تدريس عدة مواد، يمكن االستفادة من هؤالء 

األطر عوض االعتماد على آليات أخرى.

لذا، نسائلكم السيد الوزير:

ما هي التدابير التي ستتخذها الوزارة إلوصاف هذه الفئة؟

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم، السيد الوزير، في إطار الجواب.

و لتك ين  وزير  لتربية  ل طنية  لدى   لسيد  ل زير  ملنتدب 
 ملنهي و لتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي،  ملكلف بالتعليم  لعالي 

و لبحث  لعلمي:

وكر   لسيد  ملستشار  ملحترم.

إطار  في  املطروحة  امللفات  أحد  بالشهادات  الترقية  ملف  يعتبر 
الحوار القطاعي االجتماعي، والذي كان موضوع مشاورات مع النقابات 

التعليمية األكثر تمثيلية في عدة لقاءات.

البد من التذكير أن قطاع التربية الوطنية كان سباقا في اعتماد 
الترقية بالشهادات منذ سنة 85، وكان آخرها فترة اوتقالية استفاد 
خاللها املوظفون حاملو الشهادات بالترقية من الفترة املمتدة ما بين 
2011/12/27 إلى 2015/12/26، وذلك بموجب املرسوم الصادر في 25 

وووبر  2011.

وفي هذا السياق، عبرت الوزارة من خالل بالغها الصادر في 25 فبراير 
2019، على إثر االجتماع الذي عقدته مع النقابات التعليمية األكثر 
تمثيلية، عن اقتراحها بترقية املوظفين املعنيين الحاصلين على شهادة 
املاستر أو ما يعادها إلى الدرجة املوالية داخل وفس السلك أو خارجه، 
حدود  في  وذلك  والشفوي،  الكتابي  بشقيها  املباراة  في  النجاح  بعد 

الحاجيات املعلن عنها من طرف الوزارة.

كما أكدت الوزارة وفس االقتراح في االجتماع املنعقد مع النقابات 
في 5 دجنبر 2019. 

وبخصوص حاملي شهادة الدكتوراه، فقد عملت الوزارة السنة 
الفارطة على تنظيم مباريات التوظيف في إطار "أستاذ مساعد للتعليم 
العالي"، خصص له 50 منصبا على أن يتم تنظيم مباراة أخرى هذه 
السنة تخصص له 200 منصب مالي، ووأمل الحفاظ على الرفع من 
هذه الوتيرة سنويا، علما بأوه سيتم سنويا الترخيص للمعنيين باألمر من 
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أجل اجتياز املباريات املنظمة على صعيد باقي القطاعات واالستفادة 
من ولوج أسالك تتما�صى ووضعيتهم الجديدة.

إلى ذلك، فقد أحالت الوزارة ملف املوظفين املنتسبين لقطاع التربية 
الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه على لجنة النظام األسا�صي 
ملهن التربية والتكوين، من أجل إحداث إطار أستاذ باحث بمشروع 

النظام األسا�صي املذكور، لتولي مهام التنسيق والبحث التربوي.

 لسيد رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم، السيد الرئيس، في إطار التعقيب.

 ملستشار  لسيد عبد  لسالم  للبار:

التي أعطيتمونها  شكرا، السيد الوزير املحترم، على التوضيحات 
اليوم.

ووحن في الفريق االستقاللي أكثر وعيا بأن املراسيم تنفذ، غير أنها 
ليست بقرآن منزل.

سؤال الفريق اليوم يق�صي بالبحث عن تحفيزات، وربما املرسوم 
احنا اشتغلنا به، ولكن هذاك السيد اللي تيشوف الزميل ديالو ترقى 

بالشهادة، وهو اجتهد وهذا اجتهاد وارد، فاآلن كيشوف راسو محبط.

فلتحفيز اإلخوة واألخوات املوظفين، لتحفيزهم على املواظبة وعلى 
طلب العلم وعلى مواكبة التطورات اللي كاينة في شتى العلوم، ولتمس 
ووأمل أيضا أن تكون هناك مبادرة، ما معنى أونا سبق لنا دروا واحد 
العملية إذن هي سابقة على غرار ما قمنا به ما يمكنشاي وجيو وووقفو، 

لنشجع املغاربة على طلب العلم..

أوا كنعرف أن الوقت تقا�صى لكم، السيد الوزير، وعندكم باش 
تجاوبو، ولكن احنا باغيين االجتهادات ديالكم، وأوتم ذو كفاءة وتجربة 

ومعلومات كافية، فكنقلبو على البديل. 

هذاك املوظف الجماعي اللي في القرى النائية فوقاش غادي يترقى؟ 
فوقاش غادي يحسن وضعيته؟ 

هذاك املوظف اللي اجتهد، فوقاش غادي يمكن لو حتى هو ينال 
وصيبه من الدولة، تشجيعا له على ما قام به من اجتهاد وهذا؟ والذين 
أوتوا العلم درجات، ما يمكنشاي وقاروو هذا.. إذن املرسوم كان واحنا 
أشنو ذوبنا؟ احنا من حملة الشواهد ما يمكنش وبقاو قابعين في األماكن 

ديالنا ووتقاسو ووتقاروو مع وفس اإلخوان ديالنا اللي ما اجتهدوش. 

شجعو االجتهاد رجاء.

شكرا السيد الوزير.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  لرئيس.

ونتقل إلى السؤال الثالث وهو موضوع من طرف الفريق الحركي، 
وموضوعه "وضعية األحياء الجامعية".

تفضلوا السيد الرئيس لوضع السؤال.

 ملستشار  لسيد مبارك  لسباعي:

 لسيد  لرئيس،

 لسيد ن  ل زير ن،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون  ملحترم ن،

عمقت جائحة كورووا مشاكل الطلبة جراء إغالق األحياء الجامعية، 
في غياب بدائل واجعة.

وعليه نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير املتخذة ملعالجة هذه 
الوضعية.

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

و لتك ين  وزير  لتربية  ل طنية  لدى   لسيد  ل زير  ملنتدب 
 ملنهي و لتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي،  ملكلف بالتعليم  لعالي 

و لبحث  لعلمي:

وكر   لسيد  ملستشار  ملحترم.

إونا أول من يعاني ويفكر في الطلبة الذين تم تعليق خدمات األحياء 
واملطاعم في وجههم، ولكن الهدف كان أسمى وهو السالمة الصحية، 

وذلك باستشارة مع كل من الهيئات الطبية وهيئة الداخلية.

أما الوضعية اليوم فأود أن أذكر بأن االستفادة مفتوحة، إال أن 
الطلب يفوق بكثير العرض الذي وقدمه اليوم، فهناك مقاييس تستخدم 
على جميع األحياء الجامعية الوطنية، بما فيها الدخل السنوي لألبوين، 
عدد األبناء، التفوق العلمي، املستوى الدرا�صي، األخذ بعين االعتبار 
الحاالت الخاصة كاليتم واإلعاقة والطالق إلى آخره، إال أونا اليوم وتوفر 
على ما يقارب 90.000 سرير ولدينا ما يفوق 900.000 طالب في الجامعة 
اليوم، والدولة قامت بمجهودات جبارة في السنين األخيرة، بحيث يتم 
اليوم بناء أو فتح 3 أحياء كل سنة، واالستثمار العمومي غير كاف، لهذا 
تم التوجه إلى الفاعلين االقتصاديين والفاعلين االجتماعيين للتعاون 
مع الوزارة وبناء إقامات جامعية، ويمكن أن وقول بأن جزء كبير من 
النجاح تم في هذا امليدان، لكن الباقي يجب االستمرار فيه ألن السنين 
األخيرة تم استثمار ما يفوق 600 مليون درهم في بناء إقامات جامعية 
تساعد األحياء على تغطية جزء من الحاجيات في السكن الجامعي، 
السكن  وتوفير  البناء  مصادر  تنويع  هو  اليوم  الهدف  وبحث،  والزلنا 
للطلبة، خاصة أولئك الذين يأتون من مناطق تعاني من الهشاشة كما 
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ذكر السيد املستشار املحترم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

تفضل، الكلمة لكم السيد الرئيس.

 ملستشار  لسيد مبارك  لسباعي:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد  ل زير،

األحياء  لواقع  والتفاعل معه واستحضارا  نشكركم على جوابكم 
واعتبارا  والصعبة،  الدقيقة  الوبائية  الظرفية  هذه  في  الجامعية 
الهامة،  الطالبية  املرافق  هذه  إغالق  قرار  يطرحها  التي  لإلشكاليات 

نسجل في الفريق الحركي املالحظات واالقتراحات التالية:

التدابير الصحية  أوال، وتفهم قرار إغالق األحياء الجامعية جراء 
االجتماعية  الوضعية  نستحضر  الوقت،  وفس  في  لكن  االحترازية، 
الصعبة التي يعيشها الطلبة، والتي تحول دون اللجوء لكراء السكن، 
مما يستلزم منكم، السيد الوزير املحترم، التفكير في حلول آوية لهذه 

اإلشكالية وبدائل واجعة في مثل الظرفيات؛

ثاويا، السيد الوزير، إن ما يزيد من تعميق هذه اإلشكاليات لألسف 
مستوى  على  الطلبة  امتحاوات  مواعيد  مع  اإلغالق  هذا  تزامن  هو 
والتركيز،  االستقرار  تعلمون،  كما  تتطلب،  والتي  دراسيين،  موسمين 
خصوصا ووحن نعلم أن األحياء الجامعية ليست مجرد مرافق سكنية، 
وإوما هي مرافق ثقافية علمية، تضمن مكتبات وفضاءات يلجها الطلبة 

لإلعداد لالمتحاوات؛

ثالثا، السيد الوزير، إن اللجوء إلى التعليم عن بعد كبديل بفعل 
عديدة،  وإكراهات  إشكاليات  يطرح  بدوره  الجامعية  األحياء  إغالق 
تتعلق أساسا بضعف صبيب األوترويت في املناطق النائية وفي الوسطين 
القروي والجبلي وفي بعض املدن، واهيك، السيد الوزير، عن الكلفة 
املادية لذلك، مما يصعب مواكبة الطلبة للدروس واملحاضرات عن 
بعد، أضف إلى ذلك أن بعض الشعب تتطلب حضور الطلبة، خصوصا 
طلبة كليات العلوم واملعاهد العليا، الذين يحتاجون إلى دروس تطبيقية 

تستلزم حضورهم؛

رابعا، السيد الوزير، لتجاوز هذه اإلشكاليات التي يطرحها دائما 
الجامعية من  األحياء  الطلبة من خدمات  استفادة  وسنويا موضوع 

عدمها، وجدد في الفريق الحركي التأكيد على ما يلي:

- ضرورة تحفيز القطاع الخاص لالستثمار في مجال بناء.. وهذا هو 
اللي جا في الجواب ديالكم، السيد الوزير، واحنا نشجعوكم على هذه 
املسائل، ألن إذا ما دخلناش للمستثمرين في هذا امليدان والحكومة 
خاصها تشجع هاذ املستثمرين وتعطيهم تحفيزات باش هاذ الناس حتى 

هوما يستثمرو فيه..

 لسيد رئيس  لجلسة:

الوقت.. 

السؤال الرابع موضوعه آثار تعدد مسالك.. 

كان غلط في التوقيت.. ال كان غلط في التوقيت.. ال كان غلط في 

التوقيت..

كان غلط في التوقيت، راه السيد الوزير تكلم 3 دقائق. 

السؤال الرابع موضوعه "آثار تعدد مسالك املاستر"، وهو موضوع 

من طرف فريق التجمع الوطني لألحرار.

 ملستشار  لسيد محمد  لبك ري:

شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

 لسيد  لرئيس،

راه كاين، ال كاين اوتوما كيبان لكم هنا.. كاين فعال راه 2 ديال املرات 

وقع لنا غلط. 

السيد الوزير، عندك بغيتي تدير.. اسمحو لنا، السيد الرئيس..

راه 2 مرات وقع مشكل في )la régie( ال�صي حميد..

كملتي الوقت ديالك 3 دقائق، وزوال عند رغبة السيد الوزير، وحن 

هنا في التسيير مع املرووة، السيد الوزير إذا كان عندو �صي حاجة ما 

يضيف مرحبا، ولكن راه استنفذ التوقيت ديالو.

تفضل السيد الوزير.7

و لتك ين  وزير  لتربية  ل طنية  لدى   لسيد  ل زير  ملنتدب 
 ملنهي و لتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي،  ملكلف بالتعليم  لعالي 

و لبحث  لعلمي:

وكر   لسيد  لرئيس.

هذه جلسة ديال روح التضامن، سأكون مختصرا.

سجلت النقط فعال، وتشجيع الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين 

يخص  فيما  أما  هلل،  الحمد  وغاديين  فيه  خدامين  واحنا  ضروري، 

املواصالت"  لتقنين  الوطنية  "الوكالة  مع  االتفاقية  هذه  الصبيب، 

ستعمم )le7Wifi( على املؤسسات الجامعية، وسيمكن االتصال به من 

خارج املؤسسة كما من داخلها، فهذا سيسهل علينا.. واالمتحاوات إن 

شاء هللا كذلك سنقوم بمجهودات، إذا اضطرروا إلى القيام بها، ألن 

املؤشرات الحالية هي تعطينا أرضية للتفاؤل للمستقبل، وسنتعامل مع 

املعطيات الوبائية، إن شاء هللا.
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 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الوطني  التجمع  فريق  عن  املحترم  املستشار  السيد  لكم  الكلمة 
لألحرار في موضوع "آثار تعدد مسالك املاستر".

 ملستشار  لسيد محمد  لبك ري:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد  ل زير،

يعرف مجال الدراسة الجامعية في السنين األخيرة تعددا في مسالك 
التخصص على مستوى سلك املاستر، حيث إوه في الكثير من األحيان 
ال تتوفر مناصب الشغل والتكوين، ال�صيء الذي ينتج عنه تفاقم ظاهرة 
البطالة لدى حملة الشواهد العليا، واهيك عن العديد من مباريات 
التوظيف املعلن عنها من طرف الحكومة، تحدد مسالك دون غيرها، 
ال�صيء الذي يضرب في مبدأ تكافؤ الفرص وتقليص االختيارات لدى 

حاملي الشواهد.

 لسيد  ل زير  ملحترم،

فتحها  يتم  التي  املسالك  توافق  بها  تراقبون  آليات  هنالك  هل 
وخصاص سوق الشغل املغربية؟

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد الوزير.

و لتك ين  وزير  لتربية  ل طنية  لدى   لسيد  ل زير  ملنتدب 
 ملنهي و لتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي،  ملكلف بالتعليم  لعالي 

و لبحث  لعلمي:

وكر   لسيد  لرئيس.

 ملستشار  ملحترم،

أود بادئ ذي بدء أن أخبركم بأن عدد الطلبة في مستوى املاستر 
يمثل 5% من الطلبة، فالنسبة ضعيفة إذا فكروا في أهمية الدراسات 
العليا في البحث العلمي وفي التصنيفات الدولية والعاملية للجامعات، 
مع سوق  املسالك  توافق  مراقبة  فآليات  سؤالكم،  على  جوابا  لكن 

الشغل، أود التأكيد على ما تقوم به الوزارة في هذا الباب:

الفريق  مهام  فهو من  املسالك  إعداد  فإن  املسالك:  إعداد  أوال، 
البيداغوجي على مستوى الجامعة، لكن هناك تقييم املسالك، ويتم في 
املرحلة األولى عبر اللجنة البيداغوجية املنبثقة عن مجلس املؤسسة، 
ويتم  الجامعة،  مجلس  عن  املنبثقة  البيداغوجية  اللجنة  عبر  ثم 

بعد ذلك تقييم املسلك أو املشروع بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان 
جودة التعليم العالي، التي تقوم عن طريق خبرائها بتقييم مدى احترام 
شراكات  ووجود  جودة  ومدى  بها  املعمول  البيداغوجية  الضوابط 

التعاون مع الفاعلين السوسيو اقتصاديين؛

ثم ثاويا، اعتماد املسالك: تقوم الوزارة بناء على رأي اللجنة الوطنية 
للتنسيق بالتعليم العالي باعتماد املسالك التي تتوفر فيها الشروط بعد 
رأي إيجابي من طرف الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم 

العالي.

وخالل مختلف املراحل فإن الوزارة تحث على:

بلورة  في  منهي  السوسيو  القطاع  ومساهمة  إشراك  أوال، ضرورة 
مشاريع التكوين؛

بهدف  جامعة  لكل  البيداغوجي  العرض  واستكمال  تنويع  ثاويا، 
تمكين حاملي اإلجازة املتفوقين من متابعة دراستهم العليا؛

ثالثا، مهننة عدد من املسالك لخلق فرص التشغيل وفتح تكوينات 
جديدة ملواكبة حاجيات سوق الشغل؛

رابعا، خلق جسور وممرات بين مختلف التكوينات؛

خامسا، تشجيع الحس املقاوالتي لدى الطلبة في هذا السلك.

سوق  متطلبات  مع  التكوينات  توافق  عملية  أن  اإلشارة  وتجدر 
الشغل تستوجب خلق آليات للتنسيق بين الدراسات العليا واملحيط 
وفي   ،01.00 القاوون  إحداث  عليه  وص  الذي  املنهي،  االقتصادي 
وفس السياق أصبحت التنمية اليوم أكثر من أي وقت م�صى تعتمد 
على مجتمع املعرفة وتطوره، ويعتمد هذا األخير على مشاريع البحث 
ومخرجاتها، والتي يأتي معظمها من مجهودات وأبحاث طلبة الدكتوراه 
في مختلف التخصصات، وترتكز برامج الدكتوراه على اوتقاء املتميزين 

من حملة "املاستر".

لذا وجب توسيع هذه القاعدة، خاصة عندما نعلم أن التصنيفات 
الرصين  العلمي  اإلوتاج  أسا�صي  كمقياس  تعتمد  للجامعة  الدولية 
األبحاث  هذه  من  كبير  بجزء  ويقوم  املحكمة،  املجالت  في  واملنشور 
املؤدية إلى هذه اإلوتاجات طلبة الدكتوراه في مختلف مراحل دراستهم.

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر . 

الكلمة لكم السيد املستشار.

 ملستشار  لسيد محمد  لبك ري:

وكر   لسيد  لرئيس.
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 لسيد  ل زير،

تعدد  أن  اعتبار  على  عليه،  وأشكركم  ومنطقي  معقول  جوابكم 
بالتأطير  مرتبطة  كبيرة  إشكاليات  اليوم  يطرح  "املاستر"  مسالك 
أخرى عدم مالءمة هذا  البيداغوجي خصوصا من جهة، ومن جهة 
التعدد مع سوق الشغل، وبالتالي يتبين لنا أن هذا التفريخ غير مقبول 
ليس  املهم  العالي، ألن  التعليم  ملنظومة  اليوم  وي�صيء  منطقي،  وغير 
الحصول على الشهادة فقط، بقدر ما يهم مستوى التحصيل والتكوين 
ومالءمته مع سوق الشغل، وهذا ما ونتظره من الجامعة املغربية ككل.

 لسيد  ل زير،

بقدر ما خلق هذا التعدد تنافسية كبيرة على مستوى التكوينات، 
حيث رفع الضغط واالكتظاظ على الجامعة، بقدر ما طرح إشكاليات 
باألداء،  الكليات  طرحتها  التي  للتكوينات  بالنسبة  خصوصا  أخرى، 
عشوائي  بشكل  تحدث  التكوينات  هذه  جعل  مفهوم  غير  تنافس 
وفوضوي، وتطرح إشكاليات إضافية مرتبطة بولوج سوق الشغل من 
خالل املشاركة في املباريات التي تعلن عنها مختلف اإلدارات العمومية 

ومؤسسات الدولة.

ما تضمنه جوابكم،  وثمن من جديد  الحال،  كان  لذلك، كيفما 
املرتكزات  ضمن  جاء  والذي  اإلصالح،  هذا  في  معكم  أونا  مؤكدين 
رأسها  وعلى  والتكوين،  التربية  ملنظومة  الشمولي  لإلصالح  األساسية 
إعادة النظر في النظم القديمة للنظام البيداغوجي للتعليم العالي ككل، 
بما فيه وظام "املاستر" و"الدكتوراه"، ووحن على يقين بأوكم، السيد 
الوزير، ستواصلون اإلصالحات في هذا القطاع املصيري وتطويره ملا 
نعرفه فيكم من مواصفات مرتبطة بالكفاءة والخبرة والدراية الالزمة 
شراكة  من  األمر  يقتضيه  بما  والتعليمي  التربوي  بالقطاع  للنهوض 

ومسؤولية.

وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

السؤل الخامس موضوعه "مساهمة الجامعة في التنمية الجهوية"، 
وهو موضوع من طرف فريق العدالة والتنمية.

تفضلوا السيد الرئيس.

 ملستشار  لسيد وبيل ويخي:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد  ل زير،

سؤالنا لكم اليوم يتعلق بدور الجامعات املغربية في التنمية الجهوية 
املندمجة وإوجاح ورش الجهوية املتقدمة.

شكرا لكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم، السيد الوزير، لإلجابة على السؤال.

و لتك ين  وزير  لتربية  ل طنية  لدى   لسيد  ل زير  ملنتدب 
 ملنهي و لتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي،  ملكلف بالتعليم  لعالي 

و لبحث  لعلمي:

شكرا، السيد املستشار املحترم، على هذا السؤال الوجيه الذي 
يرتبط بمساهمة الجامعة في التنمية الجهوية.

إن عالقة الجامعة بالتنمية الجهوية تتم من خالل تنمية الرأسمال 
البشري، باعتباره الركيزة األساسية للتطور والنماء. 

في  الجامعة  إلدماج  الوزارة  استراتيجية  ترتكز  اإلطار  هذا  وفي 
مخططات التنمية الجهوية على 3 محاور:

- املحور األول: مالءمة التكوينات لحاجيات الجهة وتطوير الشراكة 
مع الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين وإشراكهم في بلورة التكوينات؛

بخلق  مخرجاته  وربط  واالبتكار  العلمي  بالبحث  النهوض  ثاويا:   -
الثروة بتثمين وتائجه؛

- ثالثا: استفادة الجهة من موارد الجامعة، سواء املادية منها أو 
البشرية.

ففيما يتعلق باملحور األول، فالجامعات مدعوة اليوم أكثر من أي 
وقت م�صى إلى تكوين موارد بشرية كفئة تتالءم مع حاجيات الجهة في 
مختلف امليادين وكذلك خلق فضاءات لنشر املعرفة والثقافة والتشبع 

بقيم املواطنة.

أما فيما يخص املحور الثاني، فالوزارة تدعم البحث العلمي الذي 
يساهم في الرفع من مؤشرات التنمية السوسيو اقتصادية الجهوية، 
وذلك عبر إطالق عدة طلبات مشاريع بحثية، يتوخى منها خلق دينامية 

جديدة بمختلف جهات اململكة، عبر تثمين مخرجات البحث العلمي.

كما تجدر اإلشارة إلى أن الوزارة تعمل بتعاون مع وزارة الصناعة 
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي على تعميم إحداث مدن االبتكار 
تنمية  في  واالبتكار  العلمي  البحث  وتائج  استثمار  هدفها  جهة،  بكل 

املحيط االقتصادي واالجتماعي لكل جهة.

أما فيما يخص املحور الثالث، واملتعلق باستفادة الجهة من املوارد 
الجامعية، فالبد من اإلشارة إلى أن الجامعة واملؤسسات الجامعية تعتبر 
اليوم من بين الفاعلين االقتصاديين الذين يحركون عجلة االقتصاد 
وكذلك  الوطنية،  للجامعات  املرصودة  امليزاوية  خالل  من  الجهوي، 
من خالل استثمار النتائج من الطلبة واألساتذة واملوظفين؛ أضف إلى 
ذلك أوه يمكن لكل جهة أن تستفيد من الكفاءات العلمية املوجودة 
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بالجامعة.

أما بالنسبة للفرص املتاحة ملساهمة الجامعة في املسلسل الجهوي، 
فيمكن تلخيصها في النقط التالية:

- أوال، مراجعة وتحسين طريقة التعاون واالشتغال في إطار متكامل 
األطراف؛

- ثاويا، اوخراط أقوى ملمثلي الجهات في هياكل الجامعة؛

- ثالثا، حضور ومشاركة الجامعة في مجالس الجهات.

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد الرئيس.

 ملستشار  لسيد وبيل ويخي:

وكر   لسيد  لرئيس. 

شكرا، السيد الوزير، على هذه التوضيحات التي قدمتموها.

إذن ال يخفى عليكم، كما ذكرتم، األهمية ديال التنمية الجهوية 
املندمجة والورش ديال الجهوية املتقدمة ببالدوا، الذي من املفروض 
- كما قال جاللة امللك - أن يشكل مدخال إلصالح عميق لهياكل الدولة. 

الجهات اآلن داخل املغرب أصبحت تتوفر على اختصاصات مهمة 
بمقت�صى القاوون التنظيمي للجهات، أصبحت تتوفر على اعتمادات 
مهمة، كنتكلمو على غالف مالي ديال 10 ديال املليار ديال الدرهم اللي 

كاينة عند مختلف الجهات. 

كيبقى بطبيعة الحال النجاح ديال هذه الجهوية املتقدمة رهين 
إطار  في  العمومية،  املؤسسات  وكافة  الفاعلين  كافة  اوخراط  بمدى 
وإوجاح  املندمجة  التنمية  بهذه  للنهوض  ومحددة  واضحة  شراكات 

الورش ديال الجهوية املتقدمة.

"الجامعات كمؤسسات  هو:  اليوم  ديالنا  السؤال  ديال  املوضوع 
عمومية، إلى أي حد هي منخرطة في هذا الدور؟". 

املدة  هذه  خالل  تأسيسية  تجربة  بصدد  بأونا  وقول  أن  يمكننا 
االوتدابية ديال مجالس الجهات، هنالك العديد من األمور التي تمت، 

منها ما ورد في كلمتكم، السيد الوزير. 

أذكر كذلك بأوه كان هنالك تعاون في إطار الدور االستشاري الذي 
قامت به الجامعات، سواء أثناء اإلعداد ديال التصميم الجهوي إلعداد 
التراب، سواء أثناء إعداد التصاميم الجهوية للتكوين املستمر، وهنا 
مكاتب  إلى  التجأ  من  هنالك  الوزير،  السيد  متباينة،  تجارب  كاين 
الدراسات وهنالك بعض الجهات اللي قالت بأوه في إطار بناء الثقة مع 

الجامعات ملاذا ال ولتجئ للخبرة الجامعية على شاكلة جهة الرباط- سال- 
القنيطرة، اللي التصميم الجهوي إلعداد التراب تم إعداده بشراكة 
مع القطب الجامعي املشكل من جامعة ابن طفيل، الجامعة الدولية 

وجامعة محمد الخامس.

كيبقى بطبيعة الحال - كما ذكرتم - الورش الكبير واملهم هو الورش 
ديال البحث العلمي التطبيقي، باعتباره اختصاصا مشتركا منصوص 
عليه ألول مرة ضمن االختصاصات ديال الجهات بمقت�صى القاوون 
التنظيمي للجهات؛ وهنا، السيد الوزير، ينبغي أن وقوم بتقييم كبير ملا 

تم في هذا امللف.

مع  بشراكة  العالي،  التعليم  قطاع  على  وصية  كوزارة  أدعوكم 
الجمعية ديال جهات املغرب، أن يتم تقييم شامل لهذه التجربة ديال 
البحث العلمي بشراكة مع الجامعات، ألوه يبدو هنالك تباين، كاين 
اللي الدعم ديال الجهة م�صى فقط من أجل البنايات، كاين جهات اللي 
عندها تجارب رائدة في إطار شراكات واضحة وفي إطار واحد املجموعة 
املدخل  هو  هذا  ألن  التطبيقي،  العلمي  البحث  ديال  املشاريع  ديال 
الحقيقي لتحقيق التنمية املندمجة الحقيقية وكي وجعل الجامعة فعال 
قاطرة للتنمية الحقيقية وقاطرة تقود هذه التنمية املندمجة املنشودة، 

في إطار الورش ديال الجهوية املتقدمة التي ونشد وجاحها جميعا.

شكرا لكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

السؤال السادس موضوعه تعميم منح التعليم.. 

السيد الوزير إذا.. معلوم، السيد الوزير، لكم ذلك.

و لتك ين  وزير  لتربية  ل طنية  لدى   لسيد  ل زير  ملنتدب 
 ملنهي و لتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي،  ملكلف بالتعليم  لعالي 

و لبحث  لعلمي:

باختصار شديد، أقول أوه فعال هناك بذور وهناك تجارب واعدة 
اليوم، جهة مكناس- فاس كذلك أعطت التكوين املستمر للجامعات 
بالجهة، جهة طنجة - تطوان - الحسيمة كذلك في البحث العلمي مولت 
عددا من املشاريع، فهناك تجارب واجحة، كما أن الجولة التي قمنا بها 
للجهات اإلثني عشرة لم وقم بزيارة جهة لم يتم فيها توقيع اتفاقية ما 
بين الجامعة والجهة، سواء للتكوين أو لخلق وواة جامعية أو للبحث 
العلمي، فالروح موجودة واألرضية موجودة واألووية األولى موجودة، 

فإن شاء هللا املستقبل...

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  ل زير.
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وهو  العالي"،  التعليم  منح  "تعميم  موضوعه  السادس  السؤال 
موضوع دائما من طرف فريق العدالة والتنمية.

 ملستشار  لسيد مبارك جميلي:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد ن  ل زير ن،

 ألخ  ت و إلخ ة  ملستشارون،

 لسيد  ل زير،

ألكثر من مرة وطرح عليكم هذا السؤال حول إمكاوية تعميم املنح 
على كل الطلبة بالجامعة.

معرض هذا السؤال يأتي والوزارة تستعد للموسم الجامعي 2021-
2022، كما يعرف صرف هذه املنح وتحديد املمنوحين عدة اختالالت 

فيما يخص املعايير املعتمدة.

تجاوزا لهاذ االختالالت في هذه املعايير، وطالبكم بـ: 

هل هناك إمكاوية في تعميم املنح؟

شكرا لكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم، السيد الوزير.

و لتك ين  وزير  لتربية  ل طنية  لدى   لسيد  ل زير  ملنتدب 
 ملنهي و لتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي،  ملكلف بالتعليم  لعالي 

و لبحث  لعلمي:

 لسيد  ملستشار  ملحترم،

أود أن أركز في إجابتي على املجهودات التي قامت بها الدولة للمزيد 
من املستفيدين من عملية املنحة، ففيما بين 2017-2021 مرت ميزاوية 
املنح من مليار و600 مليون إلى مليار و837 مليون، كما أن هذه السنة 
وبسبب الجائحة تم تعليق خدمات األحياء واملطاعم، األحياء الجامعية، 
وتم تحويل 200 مليون درهم لفائدة املنح، بحيث أصبحت ميزاوية هذه 

السنة 2 مليار و37 مليون درهم.

هذه مجهودات جبارة في املنح طبعا ال تغطي األعداد التي وريدها، 
لكن هناك مجهود ووعي كذلك، بحيث تم النظر إلى العماالت واألقاليم 
التي تعاني من هشاشة كبيرة، وتم رفع نسبة االستفادة، بحيث اليوم 
وصلنا إلى 15 إقليما، تمت التغطية بـ 100% ألولئك الذين تتوفر فيهم 
الشروط، 5 أقاليم بنسبة 95%، و17 إقليم بنسبة 80%، 16 إقليم 
بنسبة تغطية 75%، 7 أقاليم بنسبة تغطية 70%، 22 إقليم بنسبة 

تغطية %65.

تجدر اإلشارة إلى أن األقاليم التي تستفيد بـ 100% هي األقاليم 
الجنوبية ثم األقاليم التي تعرف درجة كبيرة من الهشاشة، مثل جرادة، 

فكيك، كلميم، تنغير، وميدلت، بنسبة تغطية التي ذكرتها.

يبقى أعتقد أن اليوم علينا التفكير في تنويع مصادر تمويل املنح، 
فمصادر تمويل املنح جهود كبيرة تبذل من طرف الدولة، لكن علينا 
فهذه  ثاوية،  مصادر  وجد  أن  الوزارة،  ميزاوية  طرف  ومن  وجد،  أن 
الجهود وجب تعزيزها اليوم بتنويع هذه املصادر قصد تحسين التغطية 
مشروع  ويبقى  واملحتاجين،  املستحقين  الطلبة  لفائدة  االجتماعية 
"السجل االجتماعي املوحد"، الذي تشتغل عليه الحكومة اآلن، من 

شأوه تحسين ضبط املستحقين للمنحة كما جاء في مداخلتكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم، السيد املستشار املحترم.

 ملستشار  لسيد مبارك جميلي:

وكر ،  لسيد  ل زير، على هذه  لت ضيحات.

فعال، احنا وثمنو هذه املجهودات التي قامت بها الوزارة ومن ورائكم 
الحكومة في الرفع من قيمة املنحة وفي الرفع من عدد املمنوحين. 

رغم هذا املجهود الجبار واملشكور والذي ال ينكره أحد، إال أن هناك 
مجموعة كبيرة من الطلبة الفقراء الذين الزالوا يعاوون من هذا الحيف 

املعتمد في تحديد املعايير املحددة للممنوحين.

ولذلك، تفاديا لهذه االختالالت اللي كاينة في املعايير، إلى بغيتو وذكر 
لكم بعض األمثلة، غادي وذكر لكم بعض األمثلة، كنطالبو بالتعميم 
اللي هذا حق للطالب، الطالب ملا كيطلع للجامعة خاصو يحس بأوه وقع 
له واحد االستقالل مالي عن والديه على األقل، بغض النظر عن الدخل 
ديالهم الشهري، هذا طلب ديالنا اللي كنا قلناه ووكرروه وكنعاودوه، 

التعميم للجميع.

إذن باقي ما وصلناش لحد الساعة - وكما كتقولو - أونا كنقلبو على 
موارد وطريقة باش وزيدو نعممو وباش ورفعو من القيمة ديال عدد 
املمنوحين، كنطالبوكم، السيد الوزير، بإعادة النظر في هذه املعايير 

املعتمدة.

أوا نعطيك مثال بسيط، املعايير املعتمدة، املعيار األول هو الدخل 
الشهري أو السنوي لآلباء أو األولياء، وهذا الدخل أوا كتلقى مجموعة 
األقاليم اللي فيهم 1000 درهم كعتبة لتحديد الدخل، واش هاذ 1000 

درهم كيتق�صى اإلبن أو الطالب والطالبة من املنحة؟

أوا   ،%85  - - كما كتقولو  التغطية  فيها نسبة  اللي  أقاليم  كاينة 
كنعرف إقليم الرشيدية عندو 85%، ولكن شكون هي األسباب اللي ما 
خالتوش يوصل لـ 100% بحال تنغير وبحال زاكورة؟ املعيار هو القرب 
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من الكلية ووجود حي جامعي، واحنا تنشوفو اآلن، السيد الوزير، أوت 
تتكلم على أن نسبة التغطية ديال األحياء الجامعية %10، 90.000 

طالب اللي كتغطى باألحياء الجامعية مقابل 900.000 طالب. 

أوا أتكلم على الرشيدية فيها 30.000 بين الكليتين، شحال الحي 
الجامعي كياخذ؟ 600 طالب، أشنو هي نسبة التغطية ديال 600 طالب 

مع 30.000؟ وكنعتبر أن الحي أحد املعايير املشكلة لتحديد املمنوحين.

كلية؟  من  عندوا  الجامعي، شحال  للقرب  بالنسبة  ال�صيء  وفس 
عندوا 2 كليات، ووحدة فيهم ديال االستقطاب املحدود اللي عندها 

تقريبا 5000 وواحدة لالستقطاب املفتوح، هذا املعيار غير منصف.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  ملستشار.

الكلمة لكم، السيد الوزير، في حدود 13 ثاوية.. 

إن شئتم.

الشهادات  "معادلة  وموضوعه  السابع  السؤال  إلى  ونتقل  إذن 
العليا املحصل عليها من الخارج"، وهو موضوع من طرف فريق األصالة 

واملعاصرة. 

تفضل ال�صي تويزي.

 ملستشار  لسيد أحمد ت يزي:

 لسيد  ل زير  ملحترم،

يتابع عدد كبير من الطالب املغاربة دراستهم الجامعية بمختلف 
بقاع العالم، لكن ينتابهم الشك بخصوص معادلة شواهدهم العلمية 

املحصل عليها.

التدابير  عن  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم،  اإلطار  هذا  وفي 
واإلجراءات املتخذة ألجل معادلة هذه الشواهد واملعايير املتخذة وكذلك 

ما تقومون به لتبسيط املساطر في هذا املوضوع؟

شكرا السيد الوزير.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد الوزير.

و لتك ين  وزير  لتربية  ل طنية  لدى   لسيد  ل زير  ملنتدب 
 ملنهي و لتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي،  ملكلف بالتعليم  لعالي 

و لبحث  لعلمي:

وكر   لسيد  ملستشار  ملحترم.

أوال، تجدر اإلشارة إلى أن عدد طلبات املعادلة بين الشهادات التي 

تودع بالوزارة تفوق 4500 شهادة سنويا، 4500 ملف تعالج سنويا هذا 
املعدل اليوم، وتتم معالجتها بشكل ممنهج، ويتوصل أصحابها بمآلها 

والقرارات املتخذة بشأنها.

قد ال يكون الوقت ما يتوقعه واضع امللف، الزمن، وطبقا للنصوص 
القاوووية املنظمة للمعادلة بين الشهادات فإن دراسة ملفات املعادلة 
تتم من طرف 5 لجان متخصصة في مختلف الحقول املعرفية، وهذه 
اللجان هي التي تقترح على الوزير منح املعادلة من عدمها وفق معايير 
علمية وتربوية محددة في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية التي 
تشكل املرجعية األساسية، ويحق لطالب املعادلة التقدم بطلب إعادة 

النظر الذي تدرسه وتبت فيه اللجنة العليا للمعادالت بين الشهادات.

عملية  تجعل  قاوووية  بنصوص  واملحددة  املتبعة  املسطرة  إن 
القرار،  قبل صدور  لوقت  تحتاج  املعادالت  طلبات  ملفات  معالجة 
خاصة وأن هذه العملية تستوجب دراسة دقيقة للمسارات الدراسية، 
وأحياوا مراجعة الدوائر األجنبية املعنية، جامعات، معاهد، مدارس 
وكذلك مصالح وزارة الخارجية والتعليم بالبلدان املسلمة للدبلومات 
هو  األسا�صي  والهدف  واملعطيات،  املعلومات  من  مجموعة  لضبط 
الحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية وإكمال معايير االستحقاق 

العلمي والكفاءة املهنية واملؤهالت األكاديمية.

باملهن  إلى ذلك، فإن مجموعة من الشهادات الخاصة  باإلضافة 
املنظمة كالطب والصيدلة والهندسة املعمارية والبيطرة والطبوغرافية 
ال تمنح لها املعادلة إال بعد استطالع رأي الهيئات املهنية والقطاعات 
بالجريدة  تنشر  املعادلة  قرارات  أن  كما  املعنية،  األخرى  الحكومية 
الرسمية، األمر الذي يتطلب تنسيقا محكما مع األماوة العامة للحكومة.

ولتسريع وتيرة البت في املعادالت، تستمر الوزارة حاليا في رقمنة 
العملية برمتها، ابتداء من إيداع امللف، مرورا باستكماله عند الضرورة، 

واوتهاء باستصدار القرار املتخذ.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد املستشار.

الصوت السيد املستشار.

 ملستشار  لسيد أحمد ت يزي:

.. على أساس أن وحافظ على قيمة الشهادة الوطنية، ما يخذكش 
شك في هذا املوضوع، ولكن اإلشكال، السيد الوزير املحترم، هو أن كما 
قلتو لنا 4500 معادلة سنويا ما�صي سهلة، ولكن الوقت ما�صي اللجان 
املختصة، هذه مسألة أساسية في اللجان املختصة باش نعرفو حتى 
املستوى ديال الشواهد التي تأتي من الخارج، املسألة مضبوطة ومزياوة.

ولكن الوقت اللي كنستغلو واللي كتخدم فيه هذه اللجان اللي هو 
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طويل جدا اللي كيجعل الطالب مثال كيتبع املعادلة وكيتسنى عام وال 

كيتسنى واحد العدد ديال السنين كيمشيو عليه، ثم إذا تسنى غير عام 

راه كيمشيو عليه )les concours( ديال ديك السنة كيكبر إلى آخره، إذن 

هذا الوقت الكبير جدا اللي كيتستهلكو عمل هذه اللجان في واحد الوقيتة 

اللي احنا في الواقع كاين كما قلتو الرقمنة خاصنا ووصلو لها، الرقمنة 

خاص يكون ذيك ال�صي بالزربة، يعني وكووو وصلنا لواحد املستوى كبير 

جدا فيما يخص هاذ ال�صي ديال وسائل االتصال، ما يبقاش قرار مثال.. 

كذلك القرار كيكون مركزي كل�صي كيجي للرباط، كل�صي يدار إلى آخر.. 

ويجي يحط امللف ديالو.

إذن هذه اإلشكاليات املرتبطة بالزمن هو اللي خطير جدا اللي خاص 

الحكومة وخاصكم، السيد الوزير، املحترم تردو له البال ألن الطالب 

كيتسنى.

كاينة إشكاليات أخرى اللي يمكن تدار مثال بحال الطلبة قبل ما 

يمشيو خاصنا نعرفو مثال أشنو هوما املدارس اللي عندهم.. يعرف قبل ال 

يم�صي الخارج يعرف املدارس اللي عندهم معادلة اللي ما فيهاش مشكل، 

ما�صي غادي يم�صي باه يخلص، ويدخل ل�صي مدرسة وما عارفشاي بلي 

هاذيك املدرسة بلي ما عندهاش املعادلة، إذن خاص يكون مجهود 

كذلك في تعريف الطلبة دياولنا اللي كيمشيو للخارج باش يمكن يمشيو 

للمدارس اللي ما يلقاش في آخر املطاف ديال الدراسة ديالو يلقى مشكل 

فيما يخص املعادلة ديال املدرسة ديالو.

إذن هذا خاص فيه عمل اللي خاصكم تقومو به لتعريف الطالب 

بهذا املوضوع، ثم التسريع فيما يخص هذا النظر في امللفات اللي هي 

معطاة اللي كتعطى للطلبة باش يمكن حتى هوما يدخلو للكووكورات 

وباش يشتغلو، واحد األب اللي خسر فلوسو، اللي عانى باش يقري 

التلميذ ديالو يجيب واحد املعادلة ويطلع يجري للرباط ملدة سنة أو 

سنتين، هاذ ال�صي ما�صي منطقي وما�صي معقول، ألن السرعة أساسية 

في هذا املوضوع وفي معالجة هذه امللفات، ووحرصو كذلك على - كما 

قلنا - القيمة ديال الشهادة الوطنية، ما فيها عيب تكون هذه املعادلة، 

معالجة  في  السرعة  وعلى  التوقيت  على  الحرص  يكون  ولكن خاص 

امللفات.

شكرا السيد الوزير.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد الوزير في حدود 26 ثاوية.

و لتك ين  وزير  لتربية  ل طنية  لدى   لسيد  ل زير  ملنتدب 
 ملنهي و لتعليم  لعالي و لبحث  لعلمي،  ملكلف بالتعليم  لعالي 

و لبحث  لعلمي:

الطب  في  التكوينات  هوما  التأخير  من  يعاني  الذي  الكبير  الجزء 
والصيدلة وطب األسنان، واآلن وحن بصدد تحضير امتحان شمولي 
هذا  ضوء  على  يتم  لكي  الطب،  كلية  طرف  من  الطبية  للمعارف 
االمتحان التقرير إذا ما كاوت هناك حاجة إلى استكمال التكوينات أم 
ال، واستكمال التكوين ال يعني الطعن في الشهادة األخرى، ولكن وحن 
وقارن مع شهادتنا، لكي وقول اآلن أصبحت معادلة لها، فهذا االمتحان 

سيسهل األمور.

وأود أن أختم بأن معادلة الشهادات األجنبية بالشهادات الوطنية 
ارتباط بمصالح  في مداخلتكم، ولها  عملية حساسة جدا، كما جاء 
لهذه  الوزارة  تولي  لذلك،  الشواهد..  قيمة  على  والحفاظ  املواطنين 
العملية كامل العناية الستيعاب الصعوبات املرتبطة بها وتأطيرها، حتى 

تتم االستجابة الوتظارات املواطنين املختلفة في أحسن الظروف.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

نشكر السيد الوزير على مساهمته.

إلى السؤال  وورحب بالسيد وزير الشغل واإلدماج املنهي، وونتقل 
املغربي  االتحاد  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  والكلمة  األول، 

للشغل.

تفضلي أستاذة، السيدة املستشارة.

 ملستشارة  لسيدة فاطمة  لزهر ء  ليحياوي:

 لسيد  لرئيس،

 لسيد  ل زير، 

إلى أي حد استطاعت "الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات" 
املساهمة في تقليص معدل البطالة ببالدوا؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لسيد محمد أمكر ز، وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي:

وكر   لسيد  لرئيس.

شكرا، السيدة املستشارة، على إثارة هذا املوضوع املتعلق باألدوار 
التي تقوم بها "الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات"، فهي من 
بين مساهمين كثر في هاذ املجال للحد من البطالة وإنعاش التشغيل 
ديال  املهمة  بهاذ  يقوم  الذي  الوحيد  العمومي  الفاعل  وهي  ببالدوا، 
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االختصاص  تعتبر  والتي  التشغيل،  مجال  في  األقل  على  الوساطة 
القاووني ديالها وتعتبر الدرع العمومي الذي تعتمده الحكومة في تنزيل 

سياسات التشغيل في القطاع الخاص.

على كل حال، هناك مجهود كبير بذل منذ تأسيس الوكالة، نعطيك 
 2018 من  األخيرتين  بالسنتين  فقط  املتعلقة  اإلحصائيات  بعض 
و2020، استفاد 333.557 شخص من املقابالت من أجل التموقع، 

واستفاد 221.366 باحث عن شغل من ورشات البحث عن العمل.

بالنسبة لبروامجي "إدماج" و"تحفيز" استفاد من األول 287.486 
 2016 منذ سنة  تم وضعه  الذي  الثاني  للبروامج  بالنسبة  مستفيد، 
"تأهيل"  بروامج  إلى  طبعا  باإلضافة  مستفيد،   25.627 فيه  استفاد 
الذي استفاد منه آالف الشباب املغاربة، 12.000 بالنسبة للتكوين 
التعاقدي، أكثر من 10.000 بالنسبة للتكوين التأهيلي التحويلي، ثم 
أكثر من 42.000 بالنسبة للتكوينات املوجهة لدعم القطاعات الواعدة.

بالنسبة للجاوب اآلخر الذي تشتغل عليه الوكالة املتعلق بالتشغيل 
الذاتي، استفاد على كل حال في هاذ السنتين - كما قلت - 14.455 
مقاولة   5480 تأسيس  وتم  املواكبة،  برامج  من  استفادوا  مستفيد، 
صغيرة أو نشاط مدر للدخل، وإحداث 10.946 منصب بالنسبة لهذا 

النوع فقط.

وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيدة املستشارة.

 ملستشارة  لسيدة فاطمة  لزهر ء  ليحياوي:

يمكن وقولو أنها جميلة، ولكن لألسف، ال تبرهن عن واقع ما نعيشه 
من بطالة، ومعدل البطالة اليوم عندوا أكثر من مليون و400 ألف 

عاطل عن الشغل.

 لسيد  ل زير،

تنظنو أوه من ضمن اإلستراتيجيات والبرامج ديال الوكالة هي هدفها 
هو التشغيل وهو ضمان العمل القار، ولكن لألسف اإلشكال في مسألة 

التنزيل وفي مسألة التفعيل الحقيقي لهذه اإلستراتيجيات.

وكما أقول، السيد الوزير، أن واقع حال ما آلت إليه األمور بالنسبة 
لهذه الوكالة أصبح زعما بسبب وبعدة أسباب اللي ما يمكنش وقولو 
أنها وجحت وأنها وصلت للمستوى املطلوب، كون العديد من املقاوالت 
والوحدات اإلوتاجية، رغم استفادتها من دعم الدولة عن كل عقد 
عمل، ال تلتزم لألسف بترسيم العاملين املتدربين بموجب هذه العقود، 
هذه العقود التي أصبحت مجرد وسيلة لذر الرماد في العيون والخرق 
السافر ملدووة الشغل باستغاللهم وإجبارهم على العمل ليال أو نهارا 

لساعات إضافية غير قاوووية دون أي تعويض، وفي غياب تام للمراقبة 
والتفتيش والتتبع من طرف الوكالة.

بهذا  املرسمين  إحصائيات  على  الوزير،  السيد  تتوفرون،  فهل 
الصنف من العقود؟ 

فكيف يعقل، السيد الوزير، تشغيل 50% من شغيالت الشركات 
بعقود )l’ANAPEC1( املجحفة؟ حيث تحولت هذه املؤسسة إلى آلية 
لنشر البطالة والهشاشة االجتماعية، بدل املساهمة في خلق العمل 
القار الضامن ألدنى شروط العيش الكريم، فما جدوى هذه الوكالة؟ 

ألم يحن الوقت بعد للتفكير في آليات أكثر وجاعة؟

اآلوية  واملراقبة  املواكبة  غياب  األخرى،  األسباب  ضمن  ومن 
والبعدية وغياب الشفافية بخصوص عقود تهجير اليد العاملة املؤهلة 

إلى الخارج.

أين هي اإلحصائيات واملؤشرات بهذا الخصوص؟ 

ما حقيقة تحويل مؤسسة )l’ANAPEC( إلى آلية لتهجير األدمغة 
تحت ذريعة تدبير الهجرة اآلمنة والقاوووية التي صرح بها أحد مسؤولي 

)l’ANAPEC( أمام املفوضة األوروبية لشؤون الهجرة سنة 2020؟ 

وما مصير العامالت بحقول الفراولة، الالئي يعتبرن أوفسهم جزء 
من الهجرة الدائرية بين املغرب وإسباويا والالئي يشعرن باإلقصاء لعدم 

تهجيرهن رغم قبول طلبهن؟ 

ولذلك، فإونا في االتحاد املغربي للشغل وطالب بتطوير آليات فعالة 
لضمان حماية العامالت ووضع حد لالوتهاكات الصارخة للحقوقيين. 

لقد صرحتم عقب اجتماع املجلس اإلداري للوكالة عن تحقيق هذه 
األخيرة لجميع األهداف املسطرة برسم سنة 2020، كيف ذلك والوكالة 

لم تقم بأي إجراء يذكر في ظل الجائحة وتداعياتها على عالم الشغل؟ 

هذا املجلس اإلداري الذي أقصيت منه النقابات األكثر تمثيلية، مع 
العلم أن التشغيل يدخل في صلب اهتماماتها.

للمطالب  باالستجابة  وطالب  للشغل  املغربي  االتحاد  في  إونا 
املشروعة ملستخدمي الوكالة ألنهم قطب الرحى في تنفيذ وإوجاح أي 

بروامج، ووتمنى أن تأخذوا هذه املالحظات بعين االعتبار السيد الوزير.

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيدة  ملستشارة.

اوتهى الوقت.

الكلمة للسيد الوزير في حدود 55 ثاوية.

1 Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences
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 لسيد وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيدة  ملستشارة،

على كل حال، أثرتي الكثير من املواضيع الواحد منها ما غتخصش 
ما�صي 3 دقايق باش وتذاكرو على واحد منها فقط، ولكن اللي غنقول 
لك األحكام ديال القيمة التي أطلقتها ليست صحيحة، الوكالة تقوم 
بأدوار مهمة وحققت األهداف املسطرة في البروامج ذاك ال�صي عالش 
قلنا في املجلس اإلداري األخير ديالها أنها حققت األهداف اللي كاوت 

مسطرة في البروامج ديالها.

أوه  البطالة وحمد هللا  اليوم، األرقام ديال  البطالة  األرقام ديال 
وصلنا إلى 11.9% في نهاية 2020 في ظل الظروف ديال الجائحة، باش 
نعرفو الوضع ديال بالدوا وقارووه مع البلدان األخرى، ووقارووه ما�صي 
فقط مع البلدان األخرى، مع التوقعات ديالنا وحن، مع التوقعات ديال 
)le HCP2( ديال املندوبية السامية للتخطيط ووزارة الشغل، في الفترة 
ديال الحجر الصحي كنا تنتوقعو ووصلو إلى ما يزيد عن 14%. إلى نهاية 
هاذ 2020، الحمد هلل، وصلنا إلى 11.9%، هذا صحيح باملقاروة مع 

السنة املاضية مرتفع، ولكن الظروف متاع الجائحة تجعله غير ذلك.

بالنسبة للعقود ديال اإلدماج، السيدة املستشارة املحترمة، هاذ 
العقود ديال التدريب املنهي املقاوالت ملزمة بمقت�صى القاوون بدمج 
60% منها، وإال ما غتستفدش، وعندوا اإلحصائيات، ممكن تديرو لجنة 

ووجيبو نعطيوكم اإلحصائيات بشفافية كبيرة.

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  ل زير.

بالعالم  الشباب  بطالة  نسبة  "تقليص  موضوعه  الثاني  السؤال 
القروي"، واملوضوع من طرف فريق األصالة واملعاصرة.

تفضل السيد الرئيس.

 ملستشار  لسيد  محمد  حميدي:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد  ل زير،

نسائلكم عن اإلجراءات املتخذة لتقليص نسبة بطالة الشباب في 
العالم القروي بدل االقتصار على األنشطة املوسمية.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

2 Haut-Commissariat au Plan

الكلمة لكم السيد الوزير. 

 لسيد وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي:

وكر   لسيد  لرئيس.

وكر   لسيد  ملستشار.

ليس  باالهتمام  القروي فعال هو موضوع يحظى  املجال  موضوع 
اليوم فقط، ولكن منذ مدة. 

صحيح أن التراكم في هاذ املجال ليس كبيرا، لم وحقق تراكما كبيرا 
جدا على مدى السنوات املاضية في بالدوا في هاذ املجال، ولكنه أقول 
لك أوه منذ على األقل منذ سنة 2018 ملا تم وضع البروامج الوطني 
والبروامج التنفيذي ديالو ممكن في 17 أبريل 2018، البروامج الوطني 
للتشغيل، املخطط الوطني والبروامج التنفيذي ديالو في 2018، هناك 
محور أسا�صي كبير اللي هو املحور الخامس املتعلق بجهوية التشغيل، 
واللي اليوم تدارت فيه إجراءات كبيرة جدا موجهة للمجال القروي، تم 
توقيع العديد من االتفاقيات، تم وضع تشخيصات لجميع الجهات، 

وبناء عليها أسست البرامج ديال التشغيل على مستوى الجهات.

واألكثر من ذلك، غنعطيك بعض األمثلة املتعلقة مثال بالعدد ديال 
املراكز ديال الفضاءات ديال التوجيه املنهي في البادية، عندوا إلى حدود 
اليوم 12 فضاء في جهتين فقط جهة مكناس وجهة بني مالل - خنيفرة، 
 7000 حوالي  منها  استفاد  الجهات،  باقي  إلى  تعميمها  على  ونشتغل 
باحث عن شغل بخدمات دعم التشغيل املقدمة للباحثين عن شغل، 
باإلضافة إلى اإلبداع الجديد اللي اشتغلنا عليه ديال الوحدات املتنقلة، 
اللي هي وحدات ديال الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات التي 
تنتقل إلى البادية، تنتقل إلى البادية، عبارة عن مركبات متنقلة تنتقل 
للبادية من أجل تقديم هذه الخدمات، عندوا إلى حدود اللحظة 4 ديال 
هاذ الوحدات، ونشتغل من أجل تعميمها على باقي الجهات إن شاء هللا.

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد املستشار.

 ملستشار  لسيد  محمد  حميدي:

 لسيد  لرئيس،

فعال، السيد الوزير، هناك واحد العدد البرامج اللي تذاكرتو عليها، 
ولكن لألسف ما اعطاتش األكل ديالها الحقيقي فيما يخص البطالة، 
وما أدراك ما البطالة في العالم القروي وال بصفة عامة على الصعيد 
الوطني، هناك خطاب صاحب الجاللة املوجه في إحدى الدورات ديال 
افتتاح الدورة التشريعية اللي أعطى األولوية منذ توليه العرش بكل 
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صراحة تيعطي األولوية واالهتمام الخاص للعالم القروي.

هناك التزام وهناك التزامات عدة، التزامات في البروامج الحكومي 
اللي واملدة ديال االوتداب ديال الحكومة على وشك االوتهاء، ولكن لم ور 
بأن هناك بعد التزامات اللي وفت بها الحكومة اللي تنفذت في هاذ ال�صي 

فيما يخص الشباب والبطالة ديال الشباب داخل العالم القروي.

الحاصلين  الشباب  وتأهيل  التكوين  يخص  فيما  التزامات  هناك 
على الشواهد إلى غير ذلك، تم التخفيف من البطالة، هناك 9000 
مقاولة اللي هذا حسب اإلحصائيات، اإلحصائيات ديال املندوبية ديال 
السامية للتخطيط، هناك 9000 مقاولة، ولكن يوجد من هاذ 9000، 
2000 مقاولة بالعالم القروي واللي ما اعطاتش وتائج إيجابية %100 
ألن حينما وتكلم عن املقاوالت 2000، ولكن إلى جينا غنعملو تشخيص 
على النجاح ديالهم تنجبرو واحد النسبة ضئيلة اللي فيهم بعض النتائج.

أما هناك عدد ديال البطالة خصوصا في هاذ ال�صي ديال الوباء ديال 
كورووا اللي تزايد 208.000 اللي على الصعيد الوطني، بما فيها 43.000 
االقتصادي  املجلس  ديال  تقارير  هناك  القروي،  العالم  على صعيد 
واالجتماعي )والبيئي( بالنسبة لسنة 2018 اللي اعطى فيها %85.40 
ديال البطالة في العالم القروي، معناه بأن راه كاين إشكال حقيقي واللي 
تيجعل واحد السبب ديال الهجرة من العالم القروي وحو املدن بحثا 
عن العمل، بحثا عن الكرامة ديال.. ألن هاذ الشباب هاذو عندو طموح، 
عندو مستقبل تيفكر حتى هو في املستقبل في تكوين أسرة إلى غير ذلك 
من املسائل اللي تتجعلو باش الهجرة وحو املدن، واللي كاين بعض منهم 
اللي تنشوفو بأن كاين بعض اإلجرام اللي كيوقع ببعض املدن الكبرى 
في هاذ ال�صي ديال.. ألن تيكووو الشباب تيلتجؤو لهاذ املدن بحثا عن 
العمل، بحثا عن فين غادي يجبر املالذ ديالو غيقدم شوية الشباب ديالو 
بأن غيطور املستقبل ديالو اللي غنعطيوه تيفكر، ولكن كاين.. بعض 
الخطرات في املسائل اإلجرامية، ألن السبل تتقطع به، تيبقى يفكر في 
املسائل اللي ال يحمد عقباها: التطرف إلى غير ذلك من مشاكل اللي 
تيعيشوها الشباب، اللي تيخص الحكومة تعمل جاهدة باش غنشوفو 

الحل لهاذ اإلشكال اللي إشكال حقيقي بكل صراحة. 

وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لسيد وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد  ملستشار،

موضوع البطالة أوا - كما تعلمون جميعا على كل حال - موضوع 

البطالة ال يخص املجال القروي فقط، يتعلق بالحواضر أيضا.

صحيح، أن هذه السنة آثار الجائحة كاوت واضحة، ولكن في املقابل 
البروامج الحكومي وأهداف البروامج الحكومي أيضا اليوم نسب عالية 
جدا لتحقيق البروامج الحكومي ممكن أوا تنظن أوه لو كان السؤال 
متعلق بالحصيلة ديال الحكومة في هاذ الخمس سنوات على األقل، 
املجال  في  الشباب  بتشغيل  املتعلق  الحصيلة  وقدمو  وجيو  ممكن 
القروي وال حتى في املجال الحضري، ألن األمر يتعلق بحصيلة مشرفة 

على كل حال.

السيد  عنها،  تحدثم  التي  اإلحصائيات  املقاوالت،  لعدد  بالنسبة 
املستشار، تتعلق باملقاوالت املؤسسة في إطار بروامج "اوطالقة"، الذي 
تفضيلية  بفوائد  بقروض  ديالو  االوطالقة  الجاللة  صاحب  أعطى 
جدا، في البادية تصل إلى أقل من 2% وهذا غير مسبوق، هذا كاوت 
عندو آثار إيجابية على تحريك هاذ الدينامية ديال إحداث املقاوالت، 
سواء في البادية أو في املدينة، صحيح توقف أيضا خالل الفترة ديال 
الحجر الصحي، ولكن تم استئنافه فيما بعد، ومؤكد أوه غتكون عندو 
آثار إيجابية كبيرة جدا، اليوم هناك دينامية كبيرة على املواكبة ديال 
الشباب والتأسيس ديال املقاوالت في إطار هاذ البروامج، إن شاء هللا، 

وتمناو أن النتائج ديالو تكون في املبتغى، إن شاء هللا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  ل زير.

التشغيل  ظاهرة  "اوتشار  وموضوعه  الثالث  السؤال  إلى  ونتقل 
املؤقت"، وهو موضوع من طرف مجموعة الكووفدرالية الديمقراطية 

للشغل.

تفضلي السيدة املستشارة.

 ملستشارة  لسيدة رجاء  لكساب:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد  ل زير،

مجال  في  الهشاشة  من  للحد  املتخذة  اإلجراءات  عن  نسائلكم 
الشغل ومنع كل األشكال الستغالل األجراء.

وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لسيد وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي:

وكر   لسيد  لرئيس.
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وكر   لسيدة  ملستشارة.

موضوع  أوال  املؤقت،  بالتشغيل  يتعلق  السؤال  حال  كل  على 
التشغيل املؤقت أطرته مدووة الشغل بشكل واضح، ما غنقولكش ما 
كايناش مخالفة القاوون، ولكن مدووة الشغل أطرته بشكل واضح، 
خالل،  من  املوضوع،  هذا  مع  بها  تعاملت  صارمة  ضوابط  وجعلت 
أوال، مأسسة هاذ املوضوع بوضع شروط قاسية للولوج إليه، سواء 
بالنسبة للمقاوالت اليوم ويكفي نهضر على الكفالة فقط اليوم التي 
تعتبر عائقا، وأيضا بالنسبة لوزارة الشغل واإلدماج املنهي، يتم التعامل 
مع هاذ األمر بصرامة، بحيث كاوت هناك حمالت، حمالت عدة إلغالق 
عشرات املقاوالت اللي ما عندهاش الترخيص، والتي تشتغل في هاذ 
املجال، واملشرع حدد أربع حاالت التي يمكن فيها اللجوء إلى هاذ النوع 
من التشغيل اللي هو تشغيل مؤقت: الحالة األولى ديال تغيب األجير 
أو توقف عقد الشغل من غير اإلضراب، ازدياد ديال النشاط ديال 
املقاولة، إوجاز أشغال ذات طابع موسمي أو إوجاز أشغال استقر العرف 
على عدم اللجوء فيها إلى عقد محدد املدة على كل حال، وحددت املادة 
حتى املدد ديال كل حالة من هذه الحاالت، وبالتالي أن كنظن أن هناك 
تعامل صارم، ال من حيث املشرع ال من حيث الواقع، ولكن ال أوفي أن 

هناك مخالفة القاوون على مستوى الواقع.

وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد املستشار.

 ملستشار  لسيد  ملبارك  لصادي:

وكر   لسيد  لرئيس.

ما  أوكم  والصراحة  ديالكم،  اإلجابة  على  الوزير،  السيد  شكرا، 
وفيتوش كاينة التجاوزات، ولكن الخطير هو أن هاذ التجاوزات أصبحت 
هي القاعدة، حيث أوه هاذ التشغيل املؤقت فعال، - كما تكلمتم السيد 
الوزير - مؤطر بقاوون الشغل، ولكن اإلشكال اليوم الكبير هو تنالحظو 
هاذ  توقف  باش  الحكومة  ديال  سياسية  اإلرادة  غياب  واحد  كاينة 

التالعب اللي تيتعرضو له األجراء.

اليوم، العديد من املجاالت اللي تتعرف هاذ االوتشار ديال التشغيل 
املؤقت، حيث أوه األجير تيوقع عقد شغل مؤقت، وهو يشتغل في شغل 
دائم وإما خاصو يقدم االستقالة ديالو قبل من العقد ديال الشغل، يا 
إما قبل ما يكمل 6 شهور خاصو يوقع على االستقالة ديالو من العمل، 
وتيبقاو خدامين باألجراء هكذا دواليك، وكاين هاذ العدد في الكثير من 
كتلقى  املفوض  التدبير  وشركات  الترابية  الجماعات  خاصة  املرافق، 
النص ديال العدد ديال األجراء هم يشتغلون بعقود مؤقتة والنص آلخر 
عندهم شغل دائم، كاينة في عدد كبير من الضيعات الفالحية الكبرى 

اللي تتوفر على شغل دائم، كتلجأ لهاذ النوع ديال العقود في العديد 
ديال القطاعات ديال النظافة، ديال البستنة، ديال الحراسة، ديال 

الطبخ.

هاذ اإلجراء اللي بغيناكم، السيد الوزير، هو الدور ديال الحكومة 
هي تحاول ما أمكن تقلل من هاذ التعسف اللي تيتعرضو له األجراء 
وتحمي الحقوق ديالهم، واحنا تنطلبو أوه األجراء يتمتعو باالستقرار 
املنهي في العمل ديالهم، فإذا بها املقاوالت اليوم تتخلص من األجراء 
الرسميين باش تتنقص �صي شوية من التكلفة وتلجأ لهاذ النوع ديال 

العمل بشغل مؤقت.

 لسيد  ل زير،

ووحن مقبلون على االوتخابات ديال األجراء، االوتخابات املهنية هاذ 
األجراء اللي تيشتغلو شغل مؤقت وهم يشتغلون بشكل دائم يحرمون 
من حقهم في التمثيلية، من حقهم في االوتخابات ديال اللجن الثنائية، 
واحد العدد ديال.. اللجن.. مناديب األجراء واحد العديد من القطاعات 
اليوم محرومة ألنهم ما عندهمش أكثر من 6 شهور حسب الوثائق اللي 
كاينة عندهم، ولكن الحقيقة هو أنهم يشتغلون 16 عام و20 عام و30 

عام.

اليوم، بعض القطاعات بحال اليوم وحن مقبلون على االوتخابات، 
اللوائح  يعلق  أوه  مجبر  كان  واملطاعم  املقاهي  ديال  القطاع  اليوم 
االوتخابية في 30 أبريل وأوتم تعلمون، السيد الوزير، أوه هاذ القطاع 
كان مغلوق، مسدود طيلة شهر رمضان األبرك، هاذ األجراء.. وباملناسبة 
نسائلكم ومن خاللكم الحكومة اللي وعدت هاذ األجراء باش يصرفو 
لهم واحد التعويض، ألنهم تعرضو.. أوتم تعلمون أكثر منا، أنهم ما 
اشتغلوش طيلة هاذ الجائحة، وفي هاذ رمضان والحكومة كاوت وعدتهم 
باش تصرف لهم بعض التعويضات، اليوم باقي لحد الساعة ما كايناش 

التعويضات ديالهم ما توصلوش بها.

وتمناو على أوه الحكومة تتدارك هاذ األمر وتصرف لهم الحقوق 
ديالهم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  ملستشار.

الكلمة للسيد الوزير فيما تبقى من الوقت.

 لسيد وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد  ملستشار،

على كل حال املوضوع الذي أثرت أوا أقول يمكن ليس بالقتامة 
املجال فقط،  في هذا  ليس  بها، هناك مشاكل متعلقة  التي تحدثت 
ولكن هناك تعامل غتالحظو اللجنة املتعلقة بمراقبة هذا املجال ثالثية 
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التركيب انعقدت في الشهر األخير وأصدرت العديد من التوصيات من 
بينها تعديل املنشور ديال السيد الوزير األول، على كل حال تعديله، 
تعديل  هاذ  إلى  باإلضافة  املقترحات  ديال  املجموعة  واحد  ووضعنا 
املقترحات العديدة للتعامل مع هاذ املوضوع، ألن هاذ األمر ال يتعلق 
كله  املوضوع  هاذ  اليوم غتصفر غتنهي   ،"2=1+1" رياضية  بمعادلة 

غينتهي، ليس بهذه الكيفية.

تنحاولو تنشتغلو، هناك معاواة، هناك معاواة على مستوى الواقع، 
وحاول، معاواة ليس فقط ديال األجراء، صحيح كاينة حاضرة، ولكن 
املعاواة ديال العديد ديال الشركاء في هذاك املجال، تنحاولو أونا وخففو 
تأثر أو غتخلق معاواة  اللي ما غتزيدش  بالكيفية  املعاواة  من هاذيك 
إضافية عند �صي وحدين آخرين، وبالتالي هناك معادلة صعبة وتنحاولو 
أونا ولقاو فيها توازن، تنستطعو أحياوا ولقاو وأحياوا أخرى ما تنستطعوش 
ولقاو هذاك التوازن، ولكن بالنسبة للموضوع الذي تحدثت عنه ديال 
اللوائح االوتخابية في 30 هذا ما�صي صحيح، وعلى كل حال اإلخوان في 
النقابات جاو وتحدثنا على هذا املوضوع، وقلنا لهم غنتعاملو بمرووة، 
وفعال تعاملنا بمرووة في هاذ املوضوع ال ديال املقاهي ولكن ديال اللوائح 

االوتخابية عموما املتعلقة باالوتخابات ديال املأجورين.

وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

وهو  األمن"،  حراس  وضعية  "تحسين  موضوعه  املوالي  السؤال 
موضوع من طرف فريق التجمع الوطني لألحرار.

تفضل السيد الرئيس، السؤال ديالكم.

 ملستشار  لسيد محمد  لبك ري:

وكر   لسيد  لرئيس.

باقي �صي سؤال آخر؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

ال، باقي سؤالين.

ال.. بغيتو وديرو وحدة املوضوع، أوا ال مانع.. 

نعم؟

ال، ال الكلمة ألحد السادة..

إذن السؤاالن الرابع والخامس تجمعهما وحدة املوضوع، والكلمة 
ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية، دائما في موضوع 
بالشركات  والعامالت  والعاملين  واملنظفات  األمن  حراس  "وضعية 

واإلدارات".

تفضل السيد املستشار.

 ملستشار  لسيد علي  لعسري:

 لسيد  ل زير،

نسائلكم عما ستقوم به وزارة الشغل واإلدماج املنهي لضمان حقوق 
كل املنتسبين لفئة حراس األمن الخاص واملنظفات وإلزام املقاوالت 

املعنية باحترام قاوون مدووة الشغل.

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

الكلمة لكم، السيد الرئيس، في وفس املوضوع.

 ملستشار  لسيد محمد  لبك ري:

 لسيد  ل زير،

يعيش حراس األمن الخاص بمختلف جهات أقاليم اململكة معاواة 
اجتماعية حقيقية، بسبب االستغالل والعبودية والتمييز القاووني تجاه 
هذه الفئة، خصوصا وأنهم يشتغلون ألكثر من 12 ساعة في اليوم، 
مقابل وصف الحد األدنى لألجور، بعطلة سنوية ال تتجاوز 10 أيام ودون 

تعويضات عائلية، علما أن هناك شركات تشتغل بشكل غير مهيكل.

إذن سؤالنا السيد الوزير:

ما هي التدابير واإلجراءات املستعجلة التي ستقومون بها من أجل 
إوصاف هذه الفئة من املجتمع وتحسين وضعيتهم املادية واالجتماعية 

بمختلف ربوع اململكة؟

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم، السيد الوزير، لإلجابة على السؤالين.

 لسيد وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد ن  ملستشار ن  ملحترمان،

جيت لهنا باش نشوف في الفريقين بجوج.. باش ما نشوفش في هاذو 
ويقولو هاذو عالش ما تيشوفش فينا؟

شكرا لكم على إثارة هذا السؤال، على كل حال، الذي أثير أكثر من 
مرة واملتعلق بحراس األمن الخاص.

صحيح هذا إشكال، هذا إشكال مطروح، أوا أؤكد ذلك، جزء منه 
يتعلق بما هو تشريعي، وأوا أؤكد أن جزء من هذا اإلشكال يتعلق بما هو 
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تشريعي، رغم تدخل املشرع، صحيح، تدخل بمقت�صى القاوون 27.06 
بأعمال الحراسة ووقل األموال، السيما فيما يخص شروط  املتعلق 
ممارسة هذا النشاط، بحيث أوه تتوقف ممارسة هذا النشاط على 
إذن يسلمه عامل العمالة أو اإلقليم وفق شروط معينة، ويمكن لهذا 
األخير سحب اإلذن باملمارسة وإيقافه، طبعا إذا اختلت الشروط ديال 

املمارسة التي بني عليها اإلذن في البداية.

تخويل السلطة اإلدارية املختصة صالحية سحب اإلذن كما قلت، 
ثم تلتزم املقاوالت املزاولة لهذا النشاط بالتقيد بجميع أحكام القاوون 
السيد  عنه  تحدث  الذي  ألن  الشغل،  مدووة  وكذا  الذكر  السالف 
املستشار املتعلق بساعات العمل هي منظمة بمقت�صى مدووة الشغل 
املواد 189، 190، 191، 192 وما بعد الذي تحدث عن املدد ديال األجر 
والحاالت التي يمكن فيها تحديد ساعات األجر إلى أكثر من الساعات 
القاوووية، بحيث أوه مثال البوابون والحراس وغيرهم بعض الحاالت 
املحددة في املادة 192، مدووة الشغل تتيح إمكاوية أن هؤالء يشتغلو إلى 
حدود 12 ساعة، مع استفادتهم فقط من األجر ديال 8 ساعات، على 
اعتبار أن موضعة املدووة كان األساس الذي بني عليها النص هو أن هاذ 

الفئات من األجراء تتخلل أوقات عملهم، أوقات فراغ وتقطعات.

صحيح، هذا كان في فترة من الفترات، ولكن أوا تنظن أن اليوم 
الحراس ديال األمن الخاص، هؤالء ما تتوفرش فيهم اليوم الشروط ديال 
التوقف كاينين في بعض اإلدارات على كل حال وفي بعض املساحات وفي 
بعض الشركات تيشتغلو بتوقيت كامل، وبالتالي أوا تنظن أوه آن األوان 

أونا فعال نعدلو النص بما يكفل حقوق هؤالء العمال.

وباإلضافة طبعا عندما يتعلق األمر بالصفقات العمومية، هناك 
منشور للسيد رئيس الحكومة، يؤكد على ضرورة أخذ جميع املستحقات 
االجتماعية لجميع العاملين لدى املقاوالت وائالت الصفقات العمومية 
أخذها بعين االعتبار عند تقديم املبالغ ديال الصفقات، باإلضافة إلى 
أن املادة 519 أيضا من مدووة الشغل التي تتحدث عن اإلبراء الذي 
يمنحه مفتش الشغل أو املدير اإلقليمي للشغل، وتعامل بصرامة كبيرة 
في هاذ املوضوع، وال تمنح إال بعد البحث والتق�صي والتحري هل استفاد 

هؤالء من حقوقهم أم ال؟

شكرا لكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

العدالة  فريق  من  املحترمين  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
والتنمية.

 ملستشار  لسيد علي  لعسري:

وكر   لسيد  لرئيس.

املستشارين،  بمجلس  والتنمية  العدالة  وتحية مجددا من فريق 

وضمنه مستشاري وقابة االتحاد الوطني للشغل باملغرب، لكل عمال 

وأجراء فلسطين وهم يؤمنون الخدمات األساسية لشعبهم في غزة تحت 

وابل صواريخ الكيان الصهيوني العنصري، وهم أيضا يرون ما شيدوه 

في سنوات تهدمه آلة الحرب الصهيووية بأفتك األسلحة في رمشة عين. 

وؤكد، السيد الوزير، على أن وضعية هذه الفئة لدى بعض املقاوالت 

- ال نعمم - مقاوالت املناولة غير مقبولة على اإلطالق، والبد من احترام 

القاوون وتكثيف املراقبة لقطع التحايل في ساعات عملهم الحقيقية 

والفرق بينها وبين ما يصرح به ويؤدى عنه والتحايل في التصريح لدى 

غير  بأشخاص  التصريح  عبر  االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق 

مشتغلين وعدم التصريح باألجراء الحقيقيين وكذا عدم استفادة بعض 

هؤالء األجراء من الحد األدنى لألجور ومن العطل األسبوعية والسنوية 

 12 الغالب  في  يشتغلون  الذين  األمن  لدى حراس  واألعياد، السيما 

ساعة عوض 8 ساعات يوميا، باعتبارهم مجرد بوابين، مع أن عملهم 

مرهق وشاق. 

الحماية  تعميم  يروم  كبير مجتمعي  في ورش  دخلت  وقد  وبالدوا 

االجتماعية، فاألولى، السيد الوزير، إلزام املشغلين لهذه الفئة بتوفير 

الحماية االجتماعية ألجرائها، ألنهم ضمنيا مفترض أنهم يتوفرون على 

هذه الحماية االجتماعية من تغطية صحية وتقاعد، غير أن الواقع 

يقول عكس ذلك، والبدء يجب أن يكون بصرامة وقوة مع املقاوالت 

املشتغلة لدى القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية واإلدارات 

املختلفة ومعالجة ما تشكو منه بعض املقاوالت املعنية من تدني قيمة 

لتغطية املصاريف االجتماعية  تكفي  أنها ال  التي يزعمون  الصفقات 

التي  باملقاوالت  سوداء  قائمة  بإعداد  فورا  يبدأ  أن  ويجب  لألجراء، 

ال تحترم بنود ومقتضيات مدووة الشغل، عبر حرمانها على األقل من 

الصفقات املتعلقة بنفس الخدمات.

ال يعقل أن وجد اآلن في بعض اإلدارات وهاذو واس بسطاء مساكن 

تيحسبو راسهم خدامين مع الدولة واخا هوما مع شركات املناولة وولقاو 
نساء يعاوين الهشاشة مع رجال وشباب يتقاضون أجورا زهيدة، بدون 

أية تغطية صحية وال اجتماعية ومحرومين من كل الحقوق األساسية 

التي تضمنها لهم مدووة الشغل.

شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد الوزير.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة للسيد رئيس فريق التجمع الوطني لألحرار في وفس املوضوع.
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 ملستشار  لسيد محمد  لبك ري:

وكر ،  لسيد  ل زير، على  لج  ب ديالكم.

ووحن مقتنعون، ولكن ذلك ال يكفي أمام تفاقم حجم املعاواة. 

هذه الشركات تشتغل وفق دفتر ديال التحمالت، تتنافس فيه على 
الصفقات وفق القاوون املنظم، واألكيد أن شركات املنظمة، ولكن 
اآلليات  لتكون إحدى  التحمالت  تأهيل دفاتر  يجب أن تشتغلو على 

الضرورية واملهمة لتحسين أوضاع هذه الشغيلة.

 لسيد  ل زير،

هناك إشكال حقيقي تعيشه بالدوا في توفير فرص الشغل، والذي 
تفاقم جراء أزمة "كوفيد-19"، حيث تشير املعطيات أن نسبة البطالة في 
ارتفاع مضطرد، حيث تم فقدان حوالي 600.000 منصب شغل، لذلك 
أعتقد أن مثل هاته الشركات ضرورية لتحسين مؤشرات التشغيل، 
لكن يجب تحسين ظروف العمل وتحسين معدالت األجور على األقل 
الحفاظ على الحد األدنى لألجور )SMIG3( فأجر 1600 درهم غير كافي 

تماما وال يليق بمستوى بالدوا واألوراش اإلصالحية الكبرى التي فتحتها.

لذلك، وجب االشتراط في دفاتر التحمالت تحسين أوضاع شغيلة 
التي  الحقوق  كل  من  واستفادتها  الخاص  واألمن  الحراسة  شركات 
تضمنتها مدووة الشغل، ألن األمر يتعلق بفئات عريضة وجدها اليوم 
في مختلف اإلدارات واملؤسسات العمومية، تشتغل في ظروف مزرية 
وبصورة مجحفة، خصوصا وأنها تتواجد في بنيات االستقبال والتوجيه 
أداء وظائفها  لها  يتسنى  في أوضاع أحسن، حتى  تكون  أن  املفروض 
بالشكل الالئق واملطلوب، وتساهم من موقعها في تحسين أداء املرفق 
العمومي الذي يعاني في ظروف االستقبال والتوجيه، والتي تبقى إلى 
حدود اليوم دون طموحاتنا واملستوى املطلوب والالئق ببالدوا وموقعها 

املتميز على الصعيد الدولي.

وشكرا السيد الوزير.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لسيد وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي:

وكر   لسيد  لرئيس.

به على كل حال  تفضلتم  ما  املستشاران، على  السيدان  شكرا، 
منشور  هناك  قلت،  كما  العمومية،  الصفقات  ملوضوع  بالنسبة 
للسيد رئيس الحكومة يتحدث على ضرورة احترام هاذ االستحقاقات 
االجتماعية اللي تنطلق منها الصفقة، وبالتالي هذا اللي تيقول راه الثمن 

3 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie

ديال الصفقة غير كاف ألداء االستحقاقات االجتماعية، هذا ما كاينش، 
غير حاصل نهائيا، هاذوك فعال إلى كان هاذ ال�صي حاصل وأوا مؤكد أوه 
غيكون حاصل في حدود معينة ال يمكن أن يكون في جميع أن يكون 
حاصال في جميع اإلدارات العمومية، ولكن أوا تنتمنى أوه فعال إلى كاوت 
بما  معها  وتعاملو  بإدارات عمومية محددة  متعلقة  شكايات محددة 

يمكن أن يحل اإلشكاالت املتعلقة بهاذ املجال.

أوا وقول لك في وزارة الشغل واإلدماج هاذ األسبوع يااله استطعنا 
أونا وديرو 8 ديال سوايع للحراس، كاوت عندوا دائما 12 ساعة، غير 
ممكن أوك تلزم الشركة دير 8 سوايع والقاوون تيعطيها 12 ساعة، 
احنا اليوم استطعنا أونا وديرو هاذي فيها تكلفة مادية، فيه تكلفة 
مالية كبيرة بالنسبة للصفقات املتعلقة بهاذ املجال، ولكن الحمد هلل 
استطعنا على األقل في وزارة الشغل واإلدماج املنهي أونا وديرو الحراس 
ديال األمن ديال جميع املقرات ديال الوزارة تيشتغلو 8 ديال الساعات.

أما األجر ديال 1600 درهم ما كاينش �صي عقد عمل فيه 1600 
 3000 القاوووية قريب من  الناحية  األدنى معروف من  درهم، األجر 
ملنح  بالنسبة  عنه  وتحدث  أن  يمكن  درهم   1600 لـ  بالنسبة  درهم، 
العقود ديال التدريب املنهي، هذه هي اللي فيها الحد األدنى 1600 درهم، 
أما بالنسبة لعقود العمل ما فيهاش 1600 درهم، اللي تيعطي 1600 
درهم ممكن تجيبو لنا شكايات، إلى كان األمر يتعلق باملقاوالت معينة أو 
مؤسسات معينة ممكن أن وقوم بالعمليات ديال املراقبة فيها مباشرة 

ووحلو املشاكل.

وشكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

السؤال السادس.. 

من فضلكم، من فضلكم، السيد املستشار، ما خاصناش حوارات 
ثنائية، من فضلك.

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي.

تفضل السيد املستشار.

 ملستشار  لسيد عبد  لحميد فاتحي:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد ن  ل زير ن،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون،

 لسيد  ل زير،

وريد أن وثير معكم موضوع واحد الفئة اجتماعية معينة هي فئة 
بوابي العمارات واإلقامات السكنية، هذه الفئة التي تعيش أوضاعا 
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الحقوق  حيث  من  سواء  القاووني،  اإلطار  حيث  من  سواء  خاصة، 
تصور  هناك  هل  وبالتالي  الشغلية،  العالقة  حيث  من  أو  األساسية 
للحكومة املغربية لتأطير هاذ الفئة وتمتيعها بالحقوق األساسية على 

األقل، خاصة ووحن ودخل مشروع تعميم الحماية االجتماعية؟

شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لسيد وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي:

وكر   لسيد  لرئيس.

وكر   لسيد  ملستشار.

هاذ الفئة مؤطرة، ما�صي ما مؤطراش، مؤطرة بمقت�صى القاوون، 
غتقول ليا النص متقادم، ممكن، ألن األمر يتعلق بالظهير ديال 1977 
الذي يؤطر البوابون ديال العمارات على كل حال، منذ هاذيك الفترة، 
رغم أوه فعال فيه النظام األسا�صي ديال هؤالء، هؤالء ال يخضعون 
ملدووة الشغل، هاذو عندهم وظام أسا�صي خاص بهم فهذاك الظهير 
ديال 1977، الذي يضمن لهم حقوق، يمكن في هاذيك الفترة كاوت 
وإلزامية  السكن  عن  يتحدث  ملا  لك  غنقول  جدا،  متقدمة  حقوق 
السكن بالنسبة لهؤالء، ملا يتجاوز عدد املساكن في عمارة معينة 10 
وجوب إجبارية السكن وفاش تتجاوز 10 خاصك تدير الثاني إلى غير 
ذلك، باإلضافة إلى أوه مثال عندو املهلة ديال 3 شهور ملا ينتهي عقد 
عمله مع "الساوديك" أو غير ذلك، عندو العقد ديال.. على كل حال 
وبالتالي أوا تنظن أوه اليوم فعال هاذ الظهير ديال 1977 في حاجة إلى 
مراجعة بالكيفية اللي ممكن أنها تزيد تكرس االستفادة ديال هذه الفئة 

من الحقوق ديالها.

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد املستشار.

 ملستشار  لسيد عبد  لحميد فاتحي:

وكر   لسيد  ل زير.

فعال، لكن أحياوا عندما تكون النقائص قائمة بشكل واضح وبشكل 
جلي على أرض الواقع يحتاج األمر.. ألن القاوون.. أشنو هو القاوون؟ 
إلى تصور جديد  اليوم  وحتاج  وبالتالي  الواقع،  ديال  للحاجة  ترجمة 
لتدبير هاذ الفعل، ألوه عمليا، عمليا هاذ بوابو العمارات، سواء من حيث 

األجر، سواء من حيث التغطية االجتماعية، سواء من حيث التغطية 
االجتماعية تنقولو التغطية الصحية أو التقاعد أو التعويضات العائلية 

ما عندهمش حقوق في هاذ ال�صي.

كذلك، العطل ما عندهمش �صي تنظيم �صي حق في العطل بطريقة 
محددة،  غير  تيديروها  اللي  املهام  طبيعة  كذلك  متكاملة،  قاوووية 
وبالتالي أحياوا هاذ الناس هاذو يفتقدون حتى الحماية، الحماية ألن 
عادة ما وجد أن البواب هو األجير واملشغلون هو عدد سكان العمارة 
هوما املشغلين، كلهم تيتحكمو في هذاك البواب، دير لنا هاذي، فعل لنا 
هاذي، عالش ما درتيش هاذي؟ سد هاذي، ما درتيش هاذي... وبالتالي 
أحياوا تيكون حتى املساس الكرامة ديال اإلنسان، والخطاب التمييزي 
اللي تيكون ما بين األسر الساكنة املالكة للشقق في اإلقامة والبواب 

بأسرته، وبالتالي تيكون مستوى النظر إليه تيكون املستوى..

ما  احنا  الفئة،  هذه  لحماية  املداخل  بعض  خاصنا  وبالتالي 
تننطالقوش من واقع بعيد، احنا العواصم هي التي تعطي األمثلة، وإلى 
العاصمة الرباط تذاكروا عليها، أرقى األحياء في الرباط، سواء حي أكدال 
أو حي الرياض أو غيره، فنجد وفس هاذ األوضاع يعيشها البوابون في 

هاذ العمارات.

لذلك، أوا أعتقد أن الظهير الذي تحدثم عنه أصبح متجاوزا، ويجب 
إعادة النظر فيه لحماية هؤالء، خاصة ووحن ودخل مشروع وطني كبير، 
مشروع وطني يشكل ثورة هادئة في بالدوا، هو مشروع تعميم الحماية 
االجتماعية، الذي يشرف عليه صاحب الجاللة، ووتمنى أن تدمج هذه 
الفئة في هاذ التصور العام، وتعطى لها حقوقها األساسية على األقل 

وليس أكثر من حقوقها األساسية.

شكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم، السيد الوزير، فيما تبقى من الوقت.

 لسيد وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي:

وكر   لسيد  لرئيس.

وكر   لسيد  ملستشار.

االجتماعية،  الحماية  بالنسبة ملوضوع  املستشار،  السيد  هؤالء، 
هؤالء أجراء، هاذو عندهم عقود عمل، بمعنى أوه من املفروض أنهم 
الوطني  الصندوق  في  وبالتسجيل  اجتماعية  بحماية  تيتمتعو  اليوم 
للضمان االجتماعي وغيرها، ولكن كاين حاالت كل حالة، ولكن األصل 
وبالتالي  أجراء،  هؤالء  أن  هو  هذا،  هو  القاووني  التأطير  واحية  من 
يخضعون اليوم للنظام ديال الضمان االجتماعي القائم اليوم، ما�صي 

ديال املستقلين، وبالتالي هذا من جهة.
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التصور،  عن  املستشار،  السيد  تحدثم،  إذا  أخرى،  جهة  ومن 

أوا أتصور أوه ال معنى أن تبقى هذه الفئة خارج مدووة الشغل، من 

املفروض أوه هذا يمكن أن يكون في إطار التعديل ديال مدووة الشغل، 

إلغاء بعض األوظمة الخاصة ملثل بعض هذه الفئات في جميع.. ولكن في 

القطاعات الخاصة، هناك بعض الفئات اللي عندها أوظمة خاصة اللي 

تنتصور اليوم أنها من الواجب أنها تدخل في مدووة الشغل، وحتى بعض 

الفئات اللي عندها امتيازات إضافية تدخل أيضا في مدووة الشغل، 

وخاصة بها، ولكن تكون عندوا مدووة الشغل شاملة لجميع مجال ديال 

العمل، املجال والفضاء ديال العمل.

طبيعة املهام التي يقومون بها محددة طبعا بمقت�صى الظهير، ولكن 

أوا وؤكد لك أن هذا الظهير متقادم فعال )modèle 1977( واللي جا 

مرسوم تطبيقي له اللي حدد عدد املدن اللي معنية به تقريبا حددها 

في عدد الجماعات، حددها في كذا و50 تقريبا، أتذكر كذا و40، كذا 

و50 تقريبا، اليوم وتجاوز بشكل كبير ألن يتحدث عن الحواضر، اليوم 

وتجاوز غير األقاليم عندوا كذا و80، 83 أو 84 أو ما يزيد.

وبالتالي هذا في حال هاذ الترساوة كلها في حاجة إلى تعديل، ولكن 

أوا تنتصور أنها يجب أن تدمج في مدووة الشغل وبالكيفية اللي غتخلي 

األمن  ديال  �صي شركة  عندوا  تتكون  فاش  وظرائهم، ألن  مثل  هؤالء 

الخاص شادة �صي عمارة، راه عندها أجراء عندهم وظام خاص، وهؤالء 

عندهم وظام خاص، وبالتالي أوا تنتصور أوه املفروض، إن شاء هللا، أن 

يتم التفكير في إدماجهم في مدووة الشغل.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  ل زير،  لسيد  ملستشار.

وونتقل إلى السؤال السابع، ودائما في موضوع الشغل، وهو موضوع 

من طرف الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

السيد الرئيس، ال�صي اللبار.

 ملستشار  لسيد عبد  لسالم  للبار:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد ن  ل زير ن،

 ألخ  ت و إلخ ة،

 لسيد  ل زير،

وضعية العامالت في القطاع الفالحي، ماذا أعدت وزارتكم؟ ال أقول 

ماذا؟ ولكن علي أن أغير السؤال: هل أعدت وزارتكم قاوون خاص أو 

تنبيه خاص أو أي �صيء يمكنها أن تنبه املشغلين بطريقة التعامل مع 

العامالت الفالحيات، ال من حيث النقل، ال من حيث األجور؟ فما هو 

جوابكم السيد الوزير املحترم؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لسيد وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي:

وكر   لسيد  لرئيس.

وكر   لسيد  ملستشار.

موضوع العامالت أو النساء العامالت في املجال القروي، على كل 
ال  الشغل،  لقاوون  يخضعن  الشغل،  ملدووة  يخضعن  هؤالء  حال 
يشكلن استثناء، استثناء يخضعن ملدووة الشغل واملقتضيات ديالها، 
واملشغلين ملزمون بتطبيق مقتضيات مدووة الشغل عندما يتعلق األمر 
بالنساء العامالت في املجال الفالحي، بل أكثر من ذلك، هناك حماية 
إضافية لهؤالء العامالت عندما يتعلق األمر، إال رجعنا للمرسوم ديال 
29 ديسمبر 2004، الذي يتحدث عن االشتغال ديال النساء في الليل، 
وفر لهن شروطا خاصة، من ضرورة توفير النقل لهن في الحياة الخاصة 
وغيرها على كل حال من الظروف والشروط ديال الحماية التي وفرتها 
باعتبار  الشغل،  ملدووة  التطبيقية  املراسيم  ووفرتها  الشغل  مدووة 
النساء على كل حال هن فئة فعال من الفئات الخاصة في املجال ديال 

العمل الالتي يحتجن إلى حماية خاصة.

املنهي،  واإلدماج  الشغل  وزارة  في  لنا  بالنسبة  املوضوع  هاذ  كان 
لسنوات عدة، كان أولوية، كان أولوية ديال البروامج الوطني لتفتيش 
الشغل، كان سنة 2016، ولكن في 2020 يكفي وقول لك في 2020 رغم 
الظروف ديال الجائحة تمت زيارة 1078 استغاللية فالحية، 1078 تم 
الوقوف على كل حال، ووجهت العديد.. اآلالف من املالحظات املتعلقة 
التي كاوت تم وضع هاذ األولوية   2016 باملجال ديال الفالحة، سنة 
بالنسبة للبروامج الوطني لتفتيش الشغل، تمت زيارة 4053 مؤسسة 
فالحية، وتم توجيه على كل حال 143.000 مالحظة مختلفة، متعلقة 

بالحماية اإلجتماعية وغيرها.

وشكرا لكم.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد الرئيس.

 ملستشار  لسيد عبد  لسالم  للبار:

وكر .

شكرا، السيد الوزير، على التوضيحات.

في الحقيقة السؤال ديال الفريق االستقاللي اليوم، راه هو إشارة 
إلى أن هناك فئة في وضعية مأساوية، وما بالغت�صي إال قلت مأساوية، 
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احنا كنبهوكم،  الوزير، ولكن  ما كنلوموش  احنا  راه  الوزير،  السيد 
هل من زجر؟ هل من تنبيه؟ ألونا خاصنا ووجهو اآلن السؤال ديالنا 
الفالحيات يركبو في شاحنات ما  العامالت  للمشغلين، ال معنى باش 
موفراش فيها شروط النقل، بحالهم بحال البهائم، ال معنى باش العمل 
ديالهم داخل الضيعات الفالحية يعملون بهندام أو بزي بعيد كل البعد 

عن اإلنساوية.

 لسيد  ل زير،

هاذ  ديال  الوضعية  ستبقى  متى  إلى  ولكن  كنلومو حد،  ما  احنا 
األجيرات في هاذ الوضع املؤسف من حيث األجور، أوا كنعرف أن مدووة 
الشغل وقاوون الشغل ومنظمة العمل الدولية منعت التمييز في األجور 

ما بين العاملة والعامل، ورغم ذلك يقمن بأعمال جبارة بأبخس ثمن.

فالرجاء، السيد الوزير، لنجتهد جميعا وووجه تنبيهات جميعا من 
أجل الرقي بعمل املرأة في القطاع الفالحي، عيب وسبة وعار أن املرأة 
وتعاملو معها بذيك الشكل اللي كنشوفوها فيه ذهابا وإيابا من عملها 

إلى الضيعة. 

وهذاك املوقف، مزيان كيكون عندوا املوقف، ولكن غير الشكل 
باش واقفين والشكل باش.. والزي اللي كيلبسو يثير كثير من االوتباه.

شكرا السيد الوزير.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  ملستشار.

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لسيد وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي:

وكر   لسيد  لرئيس.

وكر   لسيد  ملستشار.

غير املوضوع املتعلق بضرورة االوتباه إلى النساء هذا حاصل، ولكن 
واحدة،  فيرمة  في  كيشتغلو  الرجال  وال  النساء  ال  ألن  الرجل،  أيضا 
كيشتغلو في مكان واحد، صحيح، أوا كنقول لك، صحيح املرأة في حاجة 
إلى حماية أكبر، في حاجة إلى اوتباه أكبر، وهذا قلته في البداية، ولكن 
الظروف ديال العمل داخل االستغالليات الفالحية يجب الحرص على 
أن ترقى إلى الدرجة التي تحفظ الكرامة ديال األجراء واملشتغلين عموما 

داخل هاذ االستغالليات، رجاال كاووا أو نساء.

املوضوع ديال النقل، السيد املستشار، املوضوع ديال النقل السيد 
املستشار، هناك اشتغال..

 لسيد رئيس  لجلسة:

السيد الرئيس، من فضلك.. السيد الرئيس، من فضلك، السيد 
الرئيس.. السيد الرئيس، السيد الرئيس.. الحوار الثنائي ما يمكنش، 

استهلكت الوقت ديالكم، عندك سؤال آخر.

 لسيد وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي:

وكر   لسيد  لرئيس.

بالنسبة للنقل، هناك اشتغال منذ مدة على األقل ملي جيت بدينا 
االشتغال مع الفرقاء، مع اإلخوان في وزارة الفالحة واإلخوان في وزارة 
التجهيز، باإلضافة إلى األجهزة األخرى ديال اإلدارة املعنيين بهاذ املجال، 
اشتغلنا عندوا اليوم تصور، صحيح توقفت االجتماعات بعد الفترة 
ديال الجائحة، ولكن هناك على كل حال تصور إن شاء هللا موجود، 

وتمناو ملي غادي إن شاء هللا مستقبال..

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  ل زير.

ونتقل إلى السؤال الثامن واألخير، دائما من طرف الفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، السيد الرئيس، راه السؤال ديالكم. 

إيوا أوت بغيتي تاكل الوقت ديالك وتاكل الوقت ديال الوزير وديال 
الحكومة، ما فهمتش، تفضل السيد..

 ملستشار  لسيد عبد  لسالم  للبار:

 لسيد  ل زير،

أوال، أوا في تعامل مع السيد الوزير كنت واضحا، ولم أكن أريد 
أوني وبخس العمل ديالو بقدر ما أوني كان سؤال الفريق االستقاللي 
هو التنبيه، ولحد الساعة ما زلنا ونبه، ألن احنا عارفين أن حكومتنا 
والحمد هلل ما غتدير حتى �صي حاجة، ما غتديرش حتى �صي تغيير، ما 
غتجدد والو، وما غتصلح والو، بقدر ما أونا كنتمناوها غير تخلي لنا 

البالد كيف لقتها تبقى، هذا اللي كاين.

أوا كنهضر  إذن هاذ الخروقات ديال شركات املناولة، واسمح لي 
واضح، راه ما عندي حتى �صي خلفية سياسية اليوم، بقدر ما أوني تنقول 
ها اللي كاين، واش احنا غنغيرو العامالت الفالحيات بالزي ديالهم؟ واش 
غنزيدو في األجور؟ واش غنقصو في الساعات؟ أوا كنحيي السيد الوزير، 
ألوه قاوون الشغل اللي تينص على أن الحراس يخدمو 12 ساعة، ها هو 
تفضل واعطاهم 8 ديال الساعات، هذا �صيء جميل، إذن خلينا على 

وبقاو وخرقو في هاذ مدووة الشغل وعالش ما وبدلوهاش أصال؟

إذن غندوز للخروقات اللي كاينة في شركات املناولة واللي كيعرفها 
السيد الوزير، ألوه ملم بهاذ املجال، وتثار في هاذ القبة عدة مرات، أن 
شركات املناولة هي ووع من االستغالل، مع احتراماتي لبعض الشركات 
اللي كتحافظ وكتحترم قاوون الشغل، فجل هاذ الناس كيستغلو هاذيك 
املناولة ليخرقو القاوون شماال وجنوبا، واحنا كنشوفو كذلك هاذ خرق 
ديال  العمال  ديالنا واعدت هذاك  الحكومة  كاين، حتى  راه  القاوون 
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املقاهي ما اعطاتهم والو، واعدات كذلك )les bazaristes( لحد الساعة 
هاذوك موالين البازارات راهم كيموتو، فين هو الدعم؟ إلى شفنا أكادير 
وشفنا مراكش في البازارات، واسمح لي السيد الوزير، غتقول لي أن هذا 
ما داخلش في السؤال، ولكن احنا اليوم وناقش املغرب وعلينا أن ودافع 
على هاذ سمعة املغرب، للرقي باملغاربة، إسوة بالتوجه السامي لجاللة 

امللك.

راه كلنا غنتعاووو لسد الثغرات اللي كيجينا منها هذاك السوء، 
فال معنى أونا هاذ العمال ديال املناوالت كنعرفوهم، قاوون الصفقات 
العمومية لحد الساعة مازال ما واقشناهش، لحد الساعة اللي بغا 
يدير �صي حاجة كيديرها، والحمد هلل اللي درتو لنا واحد السابقة أوكم 
الحراس درتو لهم 8 ساعات زولتو لهم، هذا �صيء جميل، أوا كنحبذو، 
غير خاصنا وجتهدو في شتى املجاالت، وهاذوك الناس ديال البازارات 

ديال مراكش وأكادير وفاس، فيجب االوتباه إليهم.

شكرا السيد الوزير.

واحنايا عندوا اليقين أوكم غتجتهدو.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة للسيد الوزير.

 لسيد وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي:

وكر   لسيد  لرئيس.

وكر   لسيد  ملستشار.

دابا الحمد هلل الحكومة تشتغل وصلحات وأحسن من حكومات 
سابقة، أحسن.

 لسيد  لرئيس، 

أرجو توقف لي الوقت ديالي، توقف لي الوقت، وتحفظ لي حقي في 
الحديث.

 لسيد رئيس  لجلسة:

ما كاين مشكل، غنوقف لك، غير تكلم.

ال�صي اللبار، ال�صي اللبار، خلي السيد الوزير يتكلم.

فضلكم  من  ومضمون،  محفوظ  ديالكم  الوقت  الوزير،  السيد 
خليو السيد الوزير يتكلم.

 لسيد وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي:

في علم النفس، السيد الرئيس، الصراخ دليل على عدم امتالك 
األجوبة، وبالتالي، السيد الرئيس، ملا أتحدث، السيد الرئيس، عن أداء 

الحكومة وأوا..

 لسيد رئيس  لجلسة:

 لسادة  ملستشارون،

 لسيد  ملستشار،

هللا يخليكم، أجي غاديين دابا في الجلسة األمور بخير وعلى خير، 
وحترم السيد الوزير كما احترم التدخالت ديال السادة املستشارين.

هللا يخليك السيد املستشار، هللا يخليكم، هللا يجازيكم بخير.

تفضل،  دقايق،   2 عندكم  ديالك،  التدخل  تابع  الوزير،  السيد 
السيد الوزير. 

راه استهلكتي جوج.. تفضل، تفضل.. راه ما تحاسبنا معك، السيد 
الوزير، غير تفضل.

 لسيد وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي:

لي  يوفرو  وهذا  االستقاللي  الفريق  في  اإلخوان  أرجو  أتحدث،  لم 
الشروط ديال االشتغال، هللا يجازيكم بخير السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

ال�صي اللبار، من فضلكم، من فضلكم.

تفضل.

 لسيد وزير  لشغل و إلدماج  ملنهي:

ديال  الزي  الفالحيات  العامالت  أن  الرئيس،  السيد  أقول،  أوا 
العامالت الفالحيات والطريقة ديال النقل ديال العامالت الفالحيات، 
هذه األشياء التي تحسنت اليوم، ما تحسناتش بالكيفية اللي راضيين 
عليها جميعا، ولكن تحسنت بالكيفية اللي كاوت عليها في لحظات سابقة، 
والتشغيل اليوم في بالدوا تحسن بالكيفية اللي كاوت عليها في لحظات 
واإلشكاالت  الصعيبة  اللحظات  على  نهضر  غنحتاجش  ما  سابقة، 
الكبيرة التي تحدث عليها أحد املستشارين اللي وقعات فبالدوا في لحظة 
من اللحظات، بال ما نسميش بعض العمليات اللي املغاربة هضرو عليها 
لسنوات طويلة،  املغاربة  لدى  ومعاواة حقيقية  مأساة  واللي شكلت 
وبالتالي ما مستعدينش اليوم واخذو دروس من أواس كاوت لهم أيادي 
غير بيضاء في لحظة من اللحظات على هاذ البالد، سواء في التشغيل وفي 
غير التشغيل، ما يجيوش ويعطيووا دروس اليوم، وما يخليوش الناس 

حتى أن يتحدثو وأن يقولو ما يريدون أن يقولوه.

 لسيد  لرئيس،

هذه الحكومة تشتغل. 

وهو  املستشار،  السيد  عنها  تحدث  التي  الشغل  ملدووة  بالنسبة 



عدد1117 - 726شوال14427 )77يوويو20217( الجريدة الرسمية للبرملان 979  

يمثل وقابة، ملا بادرت أوا، بادرت في وزارة الشغل إلى الحديث على هاذ 
القيامة، ألن بعض  قامت  الرئيس،  السيد  القيامة  قامت  املوضوع، 
النقابات ما بغاتش تغير، ألن بعض النقابات كتشوف فهاذيك املدووة 
فقط املرووة وكتشوف بعض األشياء، ال، اليوم ملا وتحدث على حراس 
األمن، أليس األمر يتعلق بتعديل ملدووة الشغل؟ قولو لي ال، وكتجيو 
للبرملان كتقولو لي خاصنا نعدلو مدووة الشغل، أجيو معايا نعدلوها 
من غدا أوا مستعد، وفتحنا النقاش وفتحنا الحوار في هاذ املوضوع، 

وتوقف وتوقف.

قاوون اإلضراب أيضا توقف، قاوون ديال التعاضديات توقف في 
اللي  التعاضديات  مدووة  التعاضديات،  ديال  القاوون  املجلس،  هاذ 
كتعنى السيد الرئيس بالشفافية على القطاع التعاضدي، توقف هذا 
القاوون منذ سنة 2016 في قراءة ثاوية في هاذ املجلس، واإلخوان في 

لجنة املالية ما بغاوش يبرمجوه، ما عرفتش عالش؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  ل زير.

ونشكر  لسيد  ل زير على مساهمته.

وونتقل للسؤال األول موجه لقطاع الثقافة والشباب والرياضة، 
وموضوعه "تعثر بعض املشاريع املهيكلة لقطاع الثقافة"، وهو موضوع..

من فضلكم، شوية ديال الهدوء من فضلكم، من فضلكم شوية 
ديال الهدوء، تعاووو معاوا باش الجلسة تيسر.

.. وهو موضوع من طرف فريق األصالة واملعاصرة. 

جميع الحقوق مكفولة ال ديال الحكومة وال ديال املستشارين. 

نشكر السيد الوزير.

 ملستشار  لسيد عبد  لرحيم  لكميلي:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

 لسيد  لرئيس،

 لسيد  ل زير،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون،

 لسيد  ل زير  ملحترم، 

التي تقف وراء  الوزير، عن األسباب الحقيقية  نسألكم، السيد 
تعثر املشاريع املهيكلة لقطاع الثقافة؟ وما هي اإلجراءات العاجلة التي 

ستقومون بها من أجل تجاوز هذه اإلشكاالت؟

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لسيد عثمان  لفردوس، وزير  لثقافة و لشباب و لرياضة:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

وكر   لسيد  لرئيس.

كنشكر فريق األصالة واملعاصرة على هاذ السؤال.

غير اإلشكال أوا كنظن أن السؤال كان تطرح في 2015، وغير ما 
إيجابيا  وجاوب  غنحاول  ولكن  كتقصدو،  مشروع  أشمن  واضحش 

ونعطيك واحد النظرة على املشاريع املهيكلة اللي كاينة في الوزارة.

أوال، املشاريع اللي متعلقة باتفاقيات ملكية، كاوت عندها األسبقية، 
إذن كاين مجهود متواصل رغم الضغوطات ديال األزمة الصحية.

كاين أيضا تنزيل ديال الطابع الرسمي ديال األمازيغية، اللي تشكلت 
اللجنة البين وزارية ديالو.

في  والرقمنة  بالرقمنة،  كتعلق  اللي  جدا  مهيكلة  مشاريع  كاينة 
القطاع ديال الثقافة، أوال، واحد التطبيق اللي غادي يمكن املواطن 
باش يتصرف باإلمضاء اإللكتروني، باش يقوم بجميع الخدمات يتوصل 
بجميع الخدمات اللي كاينة في القطاع، مثال بطاقة الفنان، أو الولوج إلى 

دوك )les appels à projets(، طلبات املشاريع إلى آخره.

اللي   )taqafa.ma( أو   )culture.ma( الرقمية  املنصة  أيضا  كاينة 
غادي تكون فيها واحد العدد ديال الفيديوهات اللي كتتعلق بالتراث 

املادي والالمادي أو املهرجاوات والتكوين الفني والثقافي.

كاين أيضا اإلوجاز ديال 48 ديال مشروع ديال الترميم ديال املواقع 
األثرية، وإلى تكلمنا على املراكز الثقافية، كاين إحداث 9 ديال مراكز 
ثقافية،  12 مراكز  التأهيل ديال  الوالية،  البداية ديال  الثقافية من 
 la( وكاينة أيضا 23 مراكز ثقافية في طور اإلوجاز دابا، وقدر نعطيكم

liste( ديالهم، وأيضا اإلحداث ديال 7 ديال املعاهد موسيقية.

إذن هاذي كلها مشاريع بنيوية يمكن تعطينا الفكرة أشمن مشروع 
بالضبط كنت كتعني.

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد املستشار.

 ملستشار  لسيد عبد  لرحيم  لكميلي:

وكر ،  لسيد  ل زير، على  إلجابة.

في إطار تفعيل الجهوية املتقدمة، التي ترأسها صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس، وصره هللا، احنا السيد الوزير اليوم، رغم ما كنقدموه 
للمساعدات اللي كتبقى غير كافية، ألن البنية التحتية ما كايناش، اليوم 
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السيد الوزير، على سبيل املثال: 

دور  فيهاش  ما  16 جماعة  22 جماعة،  فيه  كاينة  برشيد  إقليم 

الشباب، وما فيهاش مالعب القرب، وما فيهاش دور الثقافة، ومنهم 

"سيدي رحال"، منهم "السوالم"، منهم "سيدي املكي"، منهم "الفقراء 

)أوالد عامر("، منهم واحد العدد ديال الجماعات اللي ما فيهومش دار 

الثقافة.

 لسيد  ل زير،

برشيد ملي كاوت فيها 60.000، كاوت فيها 2 ديال دور الشباب، لحد 

اآلن هوما اللي كاينين، ودابا ولت فيها 180.000 ديال الساكنة، املراكز 

السوسيو رياضية كاينة فيها وحدة، املوارد البشرية يعني حدث وال حرج، 

كاين بعض املراكز املديرية اللي فيها مدير منو عساس، منو منظف، منو 

كل�صي، والكثافة السكاوية راكم كتعرفو كتتزاد.

 لسيد  ل زير،

عندو  طموح،  شباب  مبدع،  شباب  املغرب  شباب  هلل،  الحمد 

كفاءات عالية ووجاعة في مجموعة من التظاهرات الثقافية والوطنية 

والدولية، وأفتخر بهم وأعتز بهم.

 لسيد  ل زير،

هاذ الشباب الزمنا ما وديرو يدينا فيديه ووبعدوه من املخدرات 

ووبعدوه من االوحراف والفقر والجريمة، هاذو هوما رجال الغد، هاذو 

واألستاذ  الدولة  ورجل  واملهندس  واملحامي  الطبيب  منهم  بغينا  اللي 

كل�صي  املجموعة  واحد  منهم  بغينا  واللي  والبرملاني،  الجماعة  ورئيس 

اللي بغينا من هاذ الشباب هذا، كيف الدول اللي تقدمت دابا شبرت 

وليداتها عمرتهم، تثقفو مزيان وزادو للقدام، راه إلى ماكانشاي وليداتنا 

وصلناهم فين بغينا النتائج ديال الثقافة والرياضة راه ما غاديش يدير.

السيد الوزير،

باش ما وديرش كاينة، السيد الوزير، فبرشيد دار الثقافة، اللي 

كاينة واحد االتفاقية مع الوزير السابق من 2019 إلى يومنا هذا ما 

شافت�صي النور، ماعرفناش أشنو هو املشكل؟ ألن عدد ديال االتصاالت 

كنتصلو، مع العلم كتكون اتفاقية، كتكون امليزاوية ديالها مرصودة، 

لحد اآلن ما شفناش �صي حاجة، السيد الوزير، خاصنا نعرفو املآل 

ديالها فين وصل.

هللا يجازيك بخير.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  ملستشار.

الكلمة لكم، السيد الوزير، من فضلكم احترموا الوقت.

 لسيد وزير  لثقافة و لشباب و لرياضة:

وكر   لسيد  لرئيس.

باختصار شديد، هاذ املركز الثقافي ديال برشيد، من 2019 تم اإلوجاز 
ديال الدراسة الطبوغرافية والجيو تقنية، واليوم في طور اإلعالن عن 
االستشارة الهندسية، هذا مشروع ديال 16 مليون ديال الدرهم، وأوا 
متفق معكم راه كاين واحد الخصاص مهول في كاع املناطق راه ما�صي 
غير برشيد، ولكن كاين خصاص مهول، ملي كنقاروو البنية التحتية مع 

الكثافة السكاوية والعدد ديال السكان، وهذا مشكل حقيقي.

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

الخدمات  استجابة  "عدم  وموضوعه  الثاني  السؤال  إلى  ونتقل 
املقدمة للشباب"، دائما موضوع من طرف فريق األصالة واملعاصرة.

 ملستشار  لسيد عاد6  لبر كات:

 لسيد  ل زير  ملحترم،

تشكل الفضاءات الثقافية والترفيهية والرياضية متنفسا حقيقيا 
وإطارا ملواكبة االحتياجات الضرورية لفئة الشباب.

التي  اإلجراءات  الوزير، عن  السيد  نسائلكم،  ذلك،  إلى  استنادا 
تعتزمون القيام بها من أجل االستجابة لهذه املطالب وتجويد الخدمات 

املقدمة لهذه الفئة.

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لسيد وزير  لثقافة و لشباب و لرياضة:

وكر   لسيد  لرئيس.

كنشكر السيد املستشار على هاذ السؤال.

سؤال مهم جدا، ووقدر وقول سؤال فلسفي، حيث كما كنقولو وراه 
كل جيل شعب جديد، إذن هاذ العملية ديال املالءمة واملواكبة ديال 

هاذ التطور ديال االحتياجات، هي عملية مهمة جدا.

كما كتعرفو راه الوزارة، القطاع خصوصا عندو واحد الخصاص 
في املوارد البشرية، وهذا قطاع كما قلتها راه كاوو فيه 20.000 موظف، 
دابا ولينا في 4000، أقل من 4000، راه كاين خصاص وكان مشكل، 
كان األمل ديالي هو أن هاذ املشكل ديال املوارد البشرية في القطاعات 
االجتماعية، منها الشباب والرياضة، يتعالج في اإلطار ديال النموذج 
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التنموي الجديد، إن شاء هللا يا رب العاملين.

فيما يخص اإلجراءات، اإلجراءات األولى، هي فهمنا بأن كاين مشكل 
ديال الولوج ديال الشباب لدور الشباب مثال، النسبة اللي كيولجو ليهم 
قليلة جدا، هاذ الشباب عندهم مشكل ديال التنقل وإال ما كاينينش 
ساكنين في الحي اللي متواجدة فيه دور الشباب راه ماغيمشيوش ليها، 
هذا الحل.. اإلجراء األول: دروا دراسة باش وخلقو دور شباب متنقلة، 
التكوين،  وديال  املواكبة  وديال  التنشيط  ديال  الخدمة  وديو  باش 
وديوها لعند الشباب فين متواجدين، بال ما وتسناوهم هوما يجيو لدور 

الشباب، هاذي املسألة األولى.

املسألة الثاوية هاذ دور الشباب خاص )un produit d’appel( باش 
الشاب يبغي يم�صي ليه هاذ )le produit d’appel( قلنا غادي يكون 
 la7 fibre( الولوج إلى الصبيب العالي ديال األوترويت، راه غادي وطلقو
optique(، الصبيب العالي ديال 200 )méga( في معظم دور الشباب في 
املغرب، أكثر من 450 دور الشباب اللي غادي ياخذو هاذ الخدمة هاذي 

في الشهور املقبلة.

ثالث حاجة باش نشجعو هاذ الشاب باش يم�صي لهاذيك دار الشباب 
ويولج للخدمات ديالها، دروا اتفاقية مع وكالة التنمية الرقمية، باش 
وخلقو واحد التطبيق خاص بالشباب اللي الغاية ديالو هو أوه يمكن 
 )des cadeaux( الشباب باش يربحو سفريات أو تجهيزات رياضية أو
بحال هاذ الشكل ملي كيمشيو لهاذوك دور الشباب، دوك إلى م�صى 
لديك دور الشباب أو بنية تحتية رياضية أو بنية تحتية تابعة للقطاع 
 )GPS4( غادي يشعل هذاك التطبيق ويفاليدي هاذيك املشية ديالو بـ
وذيك الساعات غادي يمكن ليه يربح هاذ )les cadeaux(، هاذو كاملين 

منظومة باش نشجعو هاذ الشباب يمشيو لدوك دور الشباب.

وكاين أيضا اللي هو اإلجراءات اللي هي هيكلية، هي إعادة تأهيل دور 
الشباب، عندوا اتفاقية مع االتحاد األوروبي و )l’ANEP5( غادي نعاودو 
واحد أكثر من 50 دور الشباب اللي غتعاود ليها كاملة التأهيل ديالها، 
وكاين أيضا البروامج ديال خلق دور الشباب جديدة اللي مزال في طور 

اإلوجاز إن شاء هللا يا رب العاملين.

كاين أيضا واحد االحتياج اللي كيعبرو عليه الشباب هو الولوج إلى 
الشغل والتكوين، والتكوين الذاتي أساسا، هاذ التكوين الذاتي يمكن 

يتم في دور الشباب.. والتكوين على الروح املقاوالتي.

 لسيد رئيس  لجلسة:

 وتهى  ل قت  لسيد  ل زير.

شكرا. 

الكلمة لكم السيد املستشار.

4 Global Positioning System
5 Agence Nationale des Equipements Publics

 ملستشار  لسيد عاد6  لبر كات:

وكر ،  لسيد  ل زير، على  لج  ب ديالكم.

هو في الحقيقة، السيد الوزير، خاصنا نعترفو بأن الحكومة فشلت 
في تدبير امللف ديال الشباب، هاذ ال�صي خاصكم تعرفوه، وخير دليل على 
هاذ ال�صي ما�صي احنا كبرملاويين اللي كنقلو لكم املعاواة ديال الشباب، 
10 سنين، 8  خير دليل هو هاذ الهجرة الجماعية ديال الناس ديال 

سنين، 12 عام، 15 عام، هذا هو خير دليل، السيد الوزير.

في هاذ.. راه وزارة الشباب  لها الجبين  راه الحكومة خاص يندى 
لهاذ  وتلقى حل  الوزير،  السيد  ديالها،  السواعد  على  تشمر  خاصها 
الشباب هاذو، راه إلى كنهضرو، السيد الوزير، بدون لغة خشب وال 
كنهضرو.. راه أوالدوا في الهاوية، السيد الوزير، راه ولد عندو 8 سنين راه 
مبلي باملخدرات، ولد عندو 10 سنين مبلي بجميع أوواع ديال املخدرات، 
أشنو هو هاذ ال�صي؟ ألن ماعندهومش متنفس فين غادي يمشيو، سواء 

في املدينة، سواء في الحي، سواء في الجماعة ديالو.

نعطيك على سبيل املثال، السيد الوزير، برامج، مجموعة ديال 
البرامج طلقتها الحكومة، الوزراء اللي قبل منك، السيد الوزير، أوت 
جيتي، السيد الوزير، خاصك غير تورك على البطووة وتخرج املشاريع، 
ما خرجتوش املشاريع السيد الوزير، 800 ملعب ديال القرب راه في خبر 

كان السيد الوزير.

نعطيك على سبيل املثال، احنا في إقليم أزيالل في الجهة ديالنا، 
مجموعة ديال الناس كاوو كيتساوو هاذ مالعب القرب ما كاينش، فين 
غادي يمشيو هاذ الشباب؟ أوا تندوز والقلب ديالي تيضرني، مجموعة 
ديال األحياء ومجموعة ديال القرى ومجموعة ديال املداشير، الناس 
تيلعبو بصندالة، ماعندهومش فين يلعبو وسط الحجر، ما عندهومش 
املوارد  عندهاش  ما  القروية  والجماعات  عندهومش،  ما   )terrain(

املالية باش.. باش تقاد هاذ ال�صي. 

راه التزمتو، السيد الوزير، خاصكم تلتزمو مع هاذ الشباب، هاذ 
الشباب هو املستقبل ديال هاذ البالد، راه ربما الناس اللي دازو، راه داز 
املستقبل ديالهم اللور، وهاذ الناس املستقبل ديالهم للقدام، واش هاذ 
الشباب هوما اللي غادي نعولو عليهم إال ما أطرتهومش ودرتو دور الثقافة 

ودرتو لهم مشاريع مدرة للدخل، ودرتو، فين غيمشيو هاذ الشباب؟ 

راه نعطيك على سبيل املثال اليوم في أزيالل، عشرة ديال الجماعات، 
الدائرة ديال "واويزغت"، "تاكلفت"، "تبروشت آيت أوقبلي"، "تيلوكيت"، 
"آيت مازيغ"، "أوركي"، الناس كيتسناو هاذ مالعب القرب راه ما كايناش، 
السيد الوزير، واملشكل الناس اللي مسؤولين في اإلقليم والناس اللي 
مسؤولين في الجهة تيحملو ليكم املسؤولية أوت كوزير السيد الوزير، 
تيحملو ليك املسؤولية، أوت اللي ما فيرستيش ليهم الفلوس باش يدوزو 
هاذ املشاريع، والصفقات دازو، راه ما يمكنش، السيد الوزير، راه ما 
يمكنش غادي وبقاو وجيو اليوم نعاودو هاذ األسطواوة، هاذ األسطواوة 
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كل يوم تنعاودوها، راه خاصك تتحمل معنا املسؤولية، السيد الوزير.

جينا عندك لإلدارة ما استقبلتيناش، عاود جينا ما استقبلتيناش، 
ما كتردش، احنا كنجيو كنطلبو على املصالح ديال األمور، ما كنطلبوش 
على املصالح الشخصية ديالنا، وأوت وزير شاب راه خاصنا هاذ املشكل 
ديال الشباب يزدهر في املغرب، راه كون جا �صي وزير اللي هو فايت 
الستينات وقولو ما كاين مشكل ما دارش، أوت وزير شاب راه خاصك 
تكون املحامي األول واملدافع األول على الشباب، وتنطلبو منك، السيد 
الوزير، االعتمادات، تتحول لهاذ اإلقليم ديال أزيالل للسيد املندوب 

اإلقليمي باش هاذ الصفقات..

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  لرئيس.

ألودية  عمومية  مؤسسات  "احتضان  موضوعه  الثالث  السؤال 
رياضية"، وهو موضوع من طرف الفريق االستقاللي.

تفضل السيد املستشار.

 ملستشار  لسيد  لحسن سليغ ة:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد  ل زير،

لقد أصبحت الرياضة صناعة تساهم بأكثر من 2% من الناتج املحلي 
اإلجمالي في البلدان املتقدمة، ويشكل النشاط الريا�صي 4% من التجارة 
العاملية، وهو ما يقارب 230 مليار دوالر، إال أن بالدوا لم تصل بعد 
ملرحلة إدماج الرياضة فعليا كواحدة من رافعات التنمية األساسية، 
رغم أن االحتضان للقطاع الريا�صي عرف تطورا ملفتا، إال أن مسألة 

احتضان مؤسسات عمومية لبعض األودية بعينها يعتبر غير قاووني.

لذا نسائلكم السيد الوزير:

والشركات  املؤسسات  احتضان  لتقنين  الوزارة  تصور  هو  ما 
العمومية لألودية الرياضية؟

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لسيد وزير  لثقافة و لشباب و لرياضة:

وكر   لسيد  لرئيس.

كنشكر الفريق االستقاللي على هاذ السؤال.

الريا�صي، كاين الوجه  طبعا، كاين جوج الوجوه ديال االقتصاد 
االجتماعي وكاين الوجه االقتصادي اللي فيه واحد الطاقات مهولة. 

املشكل أن كاين خصاص في التأطير واملواكبة، وكيخصنا ووفرو 
الظروف باش يتم االستغالل ديال اإلمكاويات االستثمارية فهاذ القطاع.

أما بخصوص عملية االحتضان، فهو إجراء تعاقدي حر، يخضع 
لشروط تفاوضية مضمنة في العقد، وهذا األخير تحكمه قواعد القاوون 

الخاص.

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم، السيد املستشار، في إطار التعقيب.

تفضل السيد املستشار.

 ملستشار  لسيد  لحسن سليغ ة:

وكر   لسيد  ل زير.

حقيقة، أوا كنت كننتظر منكم واحد الجواب اللي يمكن وكون مقتنع 
بيه، في إطار وزير شاب، واحد السؤال ديالي كان واضح، وهو في إطار 
احتضان املؤسسات العمومية، ما كنهضروش على.. في إطار اإلجراءات 
التعاقدية اللي غيمكن لها تكون في إطار املؤسسات غير العمومية، ولكن 
املؤسسات العمومية، املغاربة كلهم عندهم الحق فيها، ما تجيش تقول 
لي.. ما بغيتش وجبد املؤسسات العمومية اللي كتحتضن بعض الفرق، 
ال داعي ألونا لسنا ضد بعض الفرق التي تستفيد من الدعم، ولكن 
الفلوس ديالها خاصهم يمشيو للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم، 

باش يستافد منها جميع الفرق.

ما كنكروش بأن الكرة املغربية عرفت طفرة كبرى على عدد من 
القدم،  لكرة  املغربية  الجامعة  مجهودات  بفضل  وذلك  األصعدة، 
والدولي،  اإلفريقي  الصعيد  على  الدولية  املحافل  حضور  والسيما 
سواء بالنسبة للمنتخبات أو الفرق، إضافة لحضور املغرب في املكتب 
التنفيذي للكاف )CAF6( واللي توجت كل هاذ املجهودات بحضور بالدوا 
الحمد هلل، وألول مرة، باملكتب التنفيذي للفيفا )la FIFA7(، في شخص 
رئيس جامعة كرة القدم املغربية، األخ محمد لقجع )املقصود: فوزي 

لقجع(.

ولكن هاذ النجاحات والتقدم الذي تحقق في كرة القدم ال يجب أن 
يثنينا عن بعض املعوقات التي يجب أن نعمل جميعا على تصحيحها 
وتحقيق طفرة ووعية فيما يخص هاذ القطاع الريا�صي عامة، وكرة 

6 Confédération Africaine de Football
7 Fédération Internationale de Football Association
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القدم على وجه الخصوص.

لهذا، السيد الوزير، كرة القدم فعال اوخرطت في إطار االحتضان، 

ولكن يجب هاذ االحتضان أن يساير في إطار الجامعة امللكية املغربية 

لكرة القدم، حتى تتمكن جميع الفرق باش يكووو في وفس املساواة.

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر   لسيد  ملستشار.

الكلمة لكم السيد الوزير.

 لسيد وزير  لثقافة و لشباب و لرياضة:

وكر   لسيد  لرئيس.

السابق،  القاوون  في  كان  االحتضان،  ديال  النظام  هاذ  حقيقة 

ومن 2008 والخطاب امللكي ديال الصخيرات، تقرر أونا ودوزو للنظام 

االحترافي، وهاذ الجامعات واألودية الرياضية تمكن من التسويق ديال 

املنتوج الريا�صي ديالها.

في هاذ اإلطار ديال املنظور االحترافي ديال الرياضة، كاين قاوون 

العامة  املؤسسات  على  الباب  كيغلقش  ما  و91   90 فاملادة   30.09

والخاصة، اللي بغات تنمي الحركة الرياضية الوطنية، ولكن كيسمح 

االحتضان"،  "اتفاقيات  القاوون  كيسميها  اتفاقيات،  ديال  باإلبرام 

وبالتالي الوزارة ال يمكن لها أن تفرض هذه االتفاقيات على األطراف، 

حفاظا على حرية التعاقد.

هنا بغيت وفهمو أشنو هو )les consequences( ديال هاذ ال�صي، 

إلى مشينا لنظام ديال االحترافية، هي أن ما غاديش يكون توازن بين 

األودية، كاين أودية اللي كتجيب وتائج إيجابية، وكاين أودية اللي هي في 

طور املسار ديالها، ما يمكن لناش ومنعو وادي اللي كيجيب وتائج يحصد 

املنتوج الريا�صي اإليجابي ديال هاذ النتائج اإليجابية. إلى دخل املشرع 

باش يقنن هاذ االحتضاوات غادي يوقع خلل في هاذ السوق.. وهاذي 

ال�صي اللي كنقول لك.

شكرا الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

هللا يخليك، هللا يخليك السيد املستشار.. ما يمكنش. 

شكرا.

ونتقل إلى السؤال الرابع موضوعه "حماية املعالم األثرية والتاريخية 

باألقاليم الجنوبية"، وهو موضوع من طرف الفريق الحركي.

تفضل موالي بنمبارك.

 ملستشار  لسيد يحفظه بنمبارك:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم.

 لسيد  ل زير  ملحترم،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون  ملحترم ن،

تزخر األقاليم الجنوبية للمملكة برصيد تاريخي عريق من املعالم 
األثرية، إال أنها عرضة للتشويه واإلتالف.

على هذا األساس، نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير املتخذة 
لحمايتها وتثمينها؟

وشكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

الكلمة لكم للسيد الوزير.

 لسيد وزير  لثقافة و لشباب و لرياضة:

وكر   لسيد  لرئيس.

كنشكر الفريق الحركي على هاذ السؤال اللي في الصميم، وأوتوما 
من  كيجعل  الجنوبية  األقاليم  ديال  التنموي  النموذج  بأن  كتعلمو 

الثقافة والتراث من الرافعات ديال التنمية املحلية.

هنا نعطيكم واحد الصورة مختصرة على مستوى جهة كلميمـ  واد 
وون: 

وهاذ  الصخرية،  للنقوش  محافظات  ببناء  الوزارة  قامت  أوال، 
النقوش الصخرية كتعرفو األهمية التاريخية ديالها، منها "أدرار زرزم" 
طاوطان،  بإقليم  "املسيد"  وجماعة  كلميم،  إقليم  "أداي"  بجماعة 
ديال  الترميم  أيضا  وكاين  إفني،  بإقليم سيدي  "بوطروش"  وجماعة 
كتعرفو  إفني،  سيدي  بإقليم  "بوطروش"  بجماعة  وتيكيدا"  "أكادير 
 بأن راه اعطينا االوطالقة ديال مشروع وطني ديال باش ورسمو هاذ

)les Igoudars(  في اليونسكو، إن شاء هللا يا رب العاملين، راه كاينة 
أكثر من 550 أكادير في املغرب، وواحد العدد مهم كاينين متواجدين في 
األقاليم الجنوبية، هوما مخازن جماعية اللي كتدل على العمق ديال 
الثقافة األمازيغية في املغرب، ولكن أيضا على اإلمكاوية ديال املنهجية 

ديال االستغالل ديال املوارد الطبيعية من قبل هاذ الساكنة.

املعالم ضمن  هذه  تسجيل  مشروع  اوطالق  إعطاء  أيضا  وكاين 
"ميرلفت"  لقصبة  تقنية  بدراسة  وبدينا  لليونسكو،  العالمي  التراث 

وقصبة "أسا"، هاذي بشراكة مع الجماعات الترابية. 

وكيتم حاليا بناء مركز لإلعالم والتوثيق الخاص بالتراث الصخري 
واألركيولوجي للجهة بمبلغ 8 املليون ديال الدرهم، الجهة ديال واد وون.
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فيما يخص جهة الداخلة ـ واد الذهب، تم اإلعداد ديال خريطة 
أركيولوجية أولية للمواقع األثرية بهاذ الجهة، وثاويا، تسجيل ديال 19 
موقع أثري وطبيعي في السجل الوطني ديال التراث، وكاين أيضا بناء 
"بئر كندوز"، كتعرفو  بـ  للنقوش الصخرية واملواقع األثرية  محافظة 

الدالالت العميقة ديال هاذ املشاريع اللي عاد تكلمت عليها.

على مستوى جهة العيون ـ الساقية الحمراء، بناء 3 محافظات، 
وكتعرفو هاذ املحافظات هوما اللي كيشرفو واللي كيراقبو هاذ املآثر 
التاريخية، إلى كان مواطن أو مقاولة ما عارفينش أو كيهتمو ب�صي.. أو 
عندهم مشاريع اللي كتقيس بـ )l’intégrité( ديال املآثر، راه املحافظة 

هي اللي كتدخل.

وكاينة أيضا صفقات ديال الحراسة، كاينة 12 حارس اللي ممولة 
من طرف قطاع الثقافة اللي كيشرفو على هاذ املواضع.

شكرا.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر  لكم  لسيد  ل زير.

الكلمة لكم السيد املستشار.

 ملستشار  لسيد يحفظه بنمبارك:

وكر   لسيد  لرئيس.

تفاعال مع جوابكم حول هذا املوضوع الهام، وود في الفريق الحركي 
أن نسجل بعض املالحظات واالقتراحات ذات الصلة بموضوع السؤال.

- أوال، كما هو معلوم وأسوة بالعديد من مناطق اململكة، تزخر 
األقاليم الجنوبية بالعديد من املعالم األثرية ذات االمتداد التاريخي 
العريق وذات عمق حضاري متنوع، يعود بعضها إلى أزيد من 8000 
واملعالم  واملقابر  الصخرية  النقوش  من  العديد  في  وتتجلى  سنة، 

اإليكولوجية وغيرها.

باألهمية املستحقة سواء على  املعالم ال تحظى مع األسف  هذه 
مستوى الصياوة أو الحماية وعلى مستوى البحث العلمي والتنموي، 
أخذا بعين االعتبار كونها ذات بعد بيئي مهم وشاهد على الحضارات 
الوحدة  على  كمؤشر  الصحراء،  عمق  من  القادمة  العريقة  املغربية 

الثقافية، التي هي عنوان آخر للوحدة الوطنية الراسخة؛

- ثاويا، صلة بما سبق، وثير اوتباهكم، السيد الوزير املحترم، إلى ما 
يطال املعالم األثرية، خاصة بإقليم أوسرد، بسبب اإلهمال من تشويه 
وضياع، وخير دليل ما تعرفه مقابر عريقة وقديمة، ووذكر منها على 
سبيل املثال: مواقع "كليف زعافيك" و"بولرياح"، ومقابر "الشايف ولد 

عطية" وغيرها، وموقع "الكزاح".

واألدهى أوه تم إطالق ورش بناء طريق بمحاذاة موقع "بولرياح"، 
مما تسبب في جرف التربة السطحية واستخدامها بمحيط املوقع األثري 

وبين جزئيه.

الدفاع عن  على  والساهرة  الغيورة  الجمعيات  أحيي  وإذ  وعليه، 
هذه املواقع األثرية الخالدة وحرصها الشديد على تثمينها، فإونا ونقل 
تشويه  لوقف  العاجل  التدخل  في  واملتمثل  األسا�صي  مطلبها  إليكم 
املعالم األثرية وإصالح األضرار الواقعة بسبب التشويه من طرف بعض 

منعدمي الضمير.

 لسيد  ل زير  ملحترم،

البد أيضا من برمجة أيام دراسية لهذا الشأن، بحضور الفعاليات 
املهتمة بهذا املوضوع الذي يحظى بتتبع الساكنة.

وبهذه املناسبة، البد أيضا أن نشكر ووثمن تدخل األميرة الجليلة 
البيئة"، من  السادس لحماية  اللة حسناء، رئيسة "مؤسسة محمد 
الداخلة،  ملدينة  البلدي  املجلس  مع  املبرمة  الشراكة  اتفاقية  خالل 
 من أجل ترميم وإصالح وإوقاذ املعلمة التاريخية من الضياع املسماة

.)la plaza(

 لسيد  ل زير،

على  للوقوف  زيارتكم  تنتظر  الداخلة  مدينة  مازالت ساكنة  هذا 
الوضعية العامة لقطاع الشباب والرياضة بالجهة.

وشكرا السيد الرئيس.

 لسيد رئيس  لجلسة:

وكر .

نشكر السيد الوزير.

أشكركم جميعا على مساهمتكم.

ورفعت  لجلسة.
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محضر  لجلسة رقم 363

 لتاريخ: الثالثاء 13 شوال 1442هـ )25 ماي 2021م(.

مجلس  رئيس  شماش،  بن  الحكيم  عبد  السيد  املستشار   لرئاسة: 
املستشارين.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وعشرون  واثنتان  ساعتان   لت قيت: 
العاشرة والدقيقة الثامنة والثالثين صباحا.

جدو6  ألعما6: جلسة مخصصة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة 
بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة حول موضوع " لح  ر 
 الجتماعي وتد بير  حت  ء  لتد عيات  القتصادية و الجتماعية ألزمة 

ك فيد-9و".

 ملستشار  لسيد عبد  لحكيم بن وماش، رئيس  ملجلس:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

و لصالة و لسالم على أورف  ملرسلين.

على بركة هللا، أعلن عن  فتتاح  لجلسة.

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

 لسيد وزير  لدولة  ملحترم،

 لسيد ن  ل زير ن  ملحترمان،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون  ملحترم ن،

عمال بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، واملادتين 
283 و284 من النظام الداخلي ملجلس املستشارين، يخصص املجلس 
هذه الجلسة لتقديم األجوبة على األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة 
من قبل السيد رئيس الحكومة حول موضوع " لح  ر  الجتماعي وتد بير 

 حت  ء  لتد عيات  القتصادية و الجتماعية ألزمة ك فيد-9و".

وقبل الشروع في تناول األسئلة املدرجة في جدول األعمال، أعطي 
الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت وإعالوات.

الكلمة لكم السيد األمين املحترم.

 ملستشار  لسيد أحمد ت يزي، أمين  ملجلس:

وكر   لسيد  لرئيس.

بسم هللا  لرحمن  لرحيم 

و لصالة و لسالم على  لنبي  ألمين.

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

 لسيد ت و لسادة  ل زر ء  ملحترم ن،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون  ملحترم ن،

أودع السيد رئيس الحكومة لدى مكتب املجلس مشروعي القاوووين 
التاليين:

أوال، مشروع قاوون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القاوون رقم 98.15 
املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�صي عن املرض الخاص بفئات 
يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين 

نشاطا خاصا؛

رقم  القاوون  وتتميم  بتغيير   31.21 رقم  قاوون  مشروع  ثاويا، 
99.15 بإحداث وظام للمعاشات لفائدة املهنيين والعمال املستقلين 

واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وقد بلغ عدد األسئلة التي توصلت بها رئاسة املجلس خالل الفترة 
املمتدة من 18 ماي 2021 إلى تاريخه:

- عدد األسئلة الشفهية: 29 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 9 أسئلة؛

- عدد األجوبة الكتابية: 9 أجوبة.

شكرا السيد الرئيس.

 لسيد  لرئيس:

شكرا السيد األمين.

 ملستشار  لسيد أحمد ت يزي:

 لسيد  لرئيس، 

ملجلس  الداخلي  النظام  من   168 املادة  ملقتضيات  وطبقا 
الجلسة،  في آخر  الكلمة  تناول  الرئاسة بطلب  املستشارين، توصلت 
تقدمت به مجموعة الكووفدرالية الديمقراطية للشغل داخل اآلجال 
املحددة، وأحيل على الحكومة، ولم تتوصل الرئاسة بأي جواب مكتوب 

في املوضوع قبل انعقاد هذه الجلسة.

شكرا السيد الرئيس.

 لسيد  لرئيس:

وكر   لسيد  ألمين.

نشرع اآلن في مناقشة محور هذه الجلسة، وموضوعه، كما سبقت 
وتد بير  حت  ء  لتد عيات  " لح  ر  الجتماعي  ذلك،  إلى  اإلشارة 

 القتصادية و الجتماعية ألزمة ك فيد-9و".

قبل ذلك، الرئاسة عندها ملتمس للسيدات والسادة املستشارين 
املحترمين، ورجو أن تتجاوبوا معه، احنا كنطلبو منكم بشكل إرادي 
تقلصو ما أمكن من الوقت املخصص لكم بسبب التزامات طارئة، هي 
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التي فرضت علينا تغيير توقيت هذه الجلسة. 

السيد رئيس الحكومة من جهته، غادي يدير مجهود باش ينقص 
من الوقت املخصص له، باش يمكن لنا تأذوو لنا باالوصراف.

كنتمنى من السيدات والسادة املستشارين يتفهمو هذا اإلكراه.

وأذكر أوه طبقا لقرار سابق لندوة الرؤساء، غادي نعطي الكلمة 
بها  توصل  اللي  األسئلة  على  لإلجابة  الحكومة  رئيس  للسيد  مباشرة 
كتابة وعددها 12 سؤاال، وهي أسئلة تتناول جواوب مختلفة من مسألة 
الحوار االجتماعي في ارتباط بجهود احتواء أزمة "كوفيد-19" في جواوبها 

االقتصادية واالجتماعية.

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

عندكم أسئلة توصلتو بها، تفضلو لإلجابة عنها.

 لسيد سعد  لدين  لعثماني، رئيس  لحك مة:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

 لحمد هلل و لصالة و لسالم على رس 6 هللا وآله وصحبه.

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد وزير  لدولة و لسادة  ل زر ء،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون  ملحترم ن،

بالحوار  إما  واملرتبطة  املتنوعة  األسئلة  هذه  على طرح  أشكركم 
واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات  احتواء  بتدابير  وإما  االجتماعي 
لجائحة "كوفيد-19"، وإما في العالقة بين االثنين، وال شك أن املوضوع 

عندو واحد األهمية كبيرة.

وحن منذ سنة وربع تقريبا ووحن وصارع هذه الجائحة، والحمد هلل 
بالدوا، بفضل التوجيهات السامية، وبفضل السياسة املتبصرة لجاللة 
امللك محمد السادس، حفظه هللا، وأيضا بفضل التعاون من قبل جميع 
املتدخلين، سواء كاووا هيئات رسمية، جهات رسمية أو كاوت مدوية أو 
كاوت مهنية أو كاوت سياسية أو كاوت وقابية أو كان عموم املواطنات 
واملواطنين، بفضل كل هذا استطعنا أن وواجه هذه الجائحة بمستوى 
عال والحمد هلل من الكفاءة، شهدت بذلك مختلف الجهات الوطنية 
والدولية وواقع الحال وتجنبنا األسوأ، هذا هو املهم، تجنبنا اللي هو 

أسوأ، صحيا وأسوأ اقتصاديا، وأسوأ اجتماعيا.

بطبيعة الحال، هذا ال يعني بأن التأثيرات االقتصادية واالجتماعية 
ليست صعبة، بل هي صعبة ومؤثرة وضاغطة، ولكن تجنبنا ما هو أسوأ 

والحمد هلل رب العاملين.

 لسيد  لرئيس،

إن الحوار االجتماعي بمفهومه الشامل يمتد من الوطني واملركزي 
املشرع  أن  ذلك  املحلي،  إلى  املقاوالتي  إلى  القطاعي  إلى  الجهوي  إلى 

املغربي  الدستور  أحدث  وأيضا  اآلليات  من  جملة  يحتاج  املغربي 
على سبيل  هناك  أشكاله،  بمختلف  االجتماعي  بالحوار  تعنى  هيئات 
"املجلس  هناك  والبيئي"،  واالجتماعي  االقتصادي  "املجلس  املثال 
األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي"، وهناك مؤسسات مختصة 
بالحوار االجتماعي املوضوعاتي: "اللجنة الوطنية حول إصالح أوظمة 
االجتماعي"،  للضمان  الوطني  للصندوق  اإلدارة  "مجلس  التقاعد"، 
"املجلس اإلداري ملكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل"، "املجلس األعلى 
للتعاضد"، "اللجنة الوطنية للتكوين املنهي"، باإلضافة إلى هيئات أخرى 
تعنى بموضوع الحوار االجتماعي في القطاع العام كـ "املجلس األعلى 

للوظيفة العمومية".

الجماعية"  املفاوضة  "مجلس  هناك  الخاص،  للقطاع  وبالنسبة 
و"مجلس طب الشغل والوقاية من املخاطر املهنية"، و"املجلس األعلى 
إلنعاش التشغيل"، و"اللجنة الثالثية املكلفة بتتبع التطبيق السليم 
الثالثية  و"اللجنة  املؤقت"،  التشغيل  بمقاوالت  املتعلقة  لألحكام 
للبحث  الوطنية  و"اللجنة  الدولية"،  العمل  االستشارية حول معايير 
كـ"اللجنة  املنهي  للحوار االجتماعي  واملصالحة"، كما توجد مؤسسات 
اإلقليمية للبحث واملصالحة" واملجالس اإلقليمية والجهوية للتشغيل 
و"اللجنة اإلقليمية املكلفة بالبت في طلبات اإلغالق والتسريح"، وأيضا 
كل تواصل وتفاعل واستفادة متبادلة في املقترحات واآلراء يغني الحوار 

االجتماعي ويغني مخرجاته.

ومن هنا فإوه اوطالقا من إيمان الحكومة بأهمية الحوار االجتماعي 
بمفهومه الواسع، حرصت على تفعيل مختلف هذه اآلليات، مركزيا 
وجهويا ومحليا وقطاعيا، وجعلت منه مدخال أساسيا لتطوير التعاون 
واملهنيين  واالقتصاديين  االجتماعيين  الشركاء  مختلف  وبين  بينها 
بهدف  والتداول  والتشاور  اإلوصات  عملية  عبر  وخصوصا  وغيرهم، 
 6 باملبادرة خالل  تقوية السلم االجتماعي، وقد ترجمنا هذا اإليمان 
أشهر األولى لتنصيب الحكومة لتفعيل مقتضيات البروامج الحكومي 
بخصوص استمرار الحوار االجتماعي، على هذه املستويات كلها، إلرساء 
من  واالقتصاديين،  واملهنيين  االجتماعيين  الشركاء  مع  متينة  عالقة 
خالل التشاور املتواصل، ولذلك الحمد هلل أغلب هذه اآلليات كلها 

تشتغل بطريقة منتظمة.

أريد أيضا أن أؤكد في البداية على أن الحكومة أيضا لم وترك االتفاق 
االجتماعي دون أن وجري جلسات الحوار االجتماعي، منذ البداية، ومنذ 
األشهر األولى، وهو الذي أسفر بعد فترة، سنة ووصف تقريبا، وبعد 
اوخراط جميع املتدخلين في هذا الحوار الوطني عن اتفاق اجتماعي 
 25 في  تاريخي ثالثي األطراف في منتصف الوالية، والذي تم توقيعه 
أبريل 2019 بين الحكومة و"االتحاد العام ملقاوالت املغرب" واملنظمات 
النقابية األكثر تمثيلية، ويهم 3 سنوات هي 2019-2021، فنحن الحمد 
هلل في 2021 وتم مبدئيا مقتضيات هذا االتفاق، وكل مالحظ منصف 
وموضوعي يعترف أن االتفاق يؤشر على تحمل الحكومة وأيضا تحمل 
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االتفاق  هذا  بجعل  كاملة  للمسؤولية  والشركاء  املتدخلين  مختلف 
اتفاقا تاريخيا مهما، لكن أيضا كل هذه األمور تؤشر على أن الحكومة 
تحملت مسؤوليتها بجعل التكلفة املالية على عاتقها وعدم ترك تنفيذها 
لحكومة مقبلة، فقد تحملت تكاليف االتفاق فعال، رغم ظروف املالية 

العمومية بسبب تداعيات الجائحة.

التنويه  االتفاق،  هذا  ذكر  بمناسبة  هنا،  أجدد  أن  لي  واسمحوا 
عن  أباووا  الذين  واالجتماعيين  االقتصاديين  الفاعلين  بكل  عاليا 
وطنية عالية، ليس فقط خالل جوالت الحوار االجتماعي، بل أيضا 
خالل املحطات التي عشناها طيلة هذه الوالية الحكومية، والتي تميزت 
بشراكة حقيقية، جعلت من تحسين األوضاع االجتماعية للمواطنات 

واملواطنين الهم األساس.

وتعتبر الحكومة أن هذا االتفاق أسهم بشكل مقدر في إرساء قواعد 
السلم االجتماعي وفي تحسين األوضاع االجتماعية ببالدوا.

وقد حرصت الحكومة على أن تنفذ الجاوب املتعلق بها كامال:

أوال، تنفيذ االلتزامات ذات األثر املالي، وأوتم تعرفونها جميعا ال 
حاجة إلى التذكير بها، ذلك أن الكلفة املالية لهذا االتفاق كان 14.25 
مليار درهم في مراحله األخيرة، في السنة الثالثة 5.3 مليار في السنة 
األولى، 2019، 6 مليار درهم إضافية في قاوون املالية 2020، حوالي 
3 مليار درهم بصدد قاوون املالية 2021، وتضمن الزيادة في األجور 

وتضمن أيضا الزيادة والرفع في التعويضات العائلية.

ويمكن أن أقول أوه على الرغم من أن الظرفية التي فرضتها جائحة 
كورووا كاوت قاسية واوخفضت مداخيل املالية العمومية سنة 2020 
بـ 82 مليار درهم على األقل، ومن املنتظر أن تنخفض مداخيل املالية 
العمومية سنة 2021 بتقريبا النصف ديال هذا املبلغ، واخا هاذ ال�صي 
كامل الحكومة وفت بالتزامها في الحوار االجتماعي، ال فيما يخص الزيادة 
في األجور والزيادة في التعويضات العائلية لسنة 2020، وخصوصا في 
قاوون املالية املعدل، ولكن أيضا في قاوون املالية ديال 2021، بقيت 

ملتزمة بالزيادة في األجور اللي كاوت في االتفاق االجتماعي.

ظروف  رغم  الحكومة،  ديال  عامة  سياسة  هذه  حال  كل  على 
املقاولة  أو  املواطنين  أو  املوظفين  تهم  اللي  األمور  جميع  الجائحة 
جعلتها الحكومة في األولوية ديالها باش توفي بها، ولذلك ما وقصناش 
في االستثمار العمومي، بل زاد االستثمار العمومي سنة 2021 قاوون 
التوظيف العمومي، بل بقي كما كان وربما  في  املالية، ما وقصناش 
زاد عدد املستويات، ما وقفناش اإلصالحات الكبرى، وإوما استمرينا 
في هذه اإلصالحات الكبرى، رغم كلفتها ورغم الصعوبة اللي كاينة في 
هذا املجال، ما وقفناش وما وقصناش في امليزاويات ديال القطاعات 
ذات الطابع االجتماعي، بل كلها زدوا فيها في امليزاوية ديال 2021 بما 
فيها التعليم والصحة، ما وقفناش دعم البرامج االجتماعية، بل جميع 
البرامج االجتماعية بقينا ملتزمين بها وزدوا فيها، وزدوا في الكلفة ديالها 

على حسب..

وأيضا وأخيرا، إطالق ورش ديال الحماية االجتماعية، والذي كان 
جاللة امللك، حفظه هللا، قد أعطاه االوطالقة واودمجنا فيه مباشرة 

ابتداء من سنة 2021. 

هاذي كل�صي عندها كلفة مالية، كل�صي هاذ ال�صي فيه كلفة مالية، 
ولكن دروا واحد الخط أحمر أن هذه األمور ما ومسوهاش، غادي تبقى 
كما كاوت والحكومة دبرت اإلشكال املالي بوسائل أخرى وآليات أخرى، 
البرامج  في هذه  باملستهدفين  بالبرامج االجتماعية وال  حتى ال تضر ال 
االجتماعية وال بالقطاعات االجتماعية وال باملواطنين اللي كيستافدو 
املوظفين  وال  االجتماعي  بالحوار  وال  االجتماعية  القطاعات  هذه  من 
اللي استفادو من هاذيك الزيادات في الحوار االجتماعي، هذا بالنسبة 

للقطاع العام.

وباملناسبة، إن املغرب - وخاصني وأكدها - بأن املغرب يعتبر من 
الوتيرة من اإلوفاق  التي حافظت على هذه  العالم  الدول القالئل في 
االجتماعي في ظل جائحة "كوفيد-19"، راجعو الدول األخرى كلها تتلقى 
اللي وقص في االستثمار العمومي 50%، اللي وقص 40% اللي وقص في 
اإلوفاق االجتماعي... إلخ. احنا دروا الهدف ديالنا هاذ ال�صي كامل ما 

ومسوهش ووديرو تدبير ديال اإلشكال املالي بطرق أخرى.

وأيضا على مستوى القطاع الخاص، أسفر الحوار االجتماعي عن 
الرفع من الحد األدنى لألجور على مرحلتين في قطاع الصناعة والتجارة 
والخدمات بنسبة 10%، وأيضا في القطاع الفالحي بنسبة 10% وأيضا 
بالرفع من التعويضات العائلية في القطاع الخاص، وأصدرت الحكومة 

املراسيم املنظمة لكل هذا؛

ثاويا، املأسسة الجهوية واملهنية للحوار االجتماعي، ذلك أوه تأسست 
اللجان الجهوية واإلقليمية للحوار االجتماعي، والتي تجتمع مرتين على 
األقل تحت رئاسة الوالة أو العمال أو من يمثلهم، والتي تتكون من 
ممثلي السلطات الجهوية واإلقليمية وممثلي املركزيات النقابية وممثلي 
واإلقليمي،  الجهوي  الصعيد  على  املغرب"  ملقاوالت  العام  "االتحاد 
يعهد إليها بتسوية وزاعات الشغل، وهذا يتما�صى مع سياسة الالتمركز 
والجهوية املتقدمة التي تأمل بالدوا أن تسير فيها قدما أكثر من ذي قبل.

وقد تم إرساء هذه اللجان واشتغلت حسب املطلوب بالنسبة لكل 
لجنة، وكان آخر ما تم إرساؤه هو اللجان الجهوية واإلقليمية للحوار 
االجتماعي، التي تم إنشاؤها بمقت�صى مذكرة مشتركة بين كل من وزير 
وقد   ،2019 دجنبر   6 بتاريخ  املنهي  واإلدماج  الشغل  ووزير  الداخلية 
تأسست هذه اللجان في الكثير من الجهات واألقاليم، ومنها من اشتغل 

فعال واوطلق في عمله خالل هذه الفترة.

وباإلضافة إلى هذه اآلليات، فقد ترأست عدة اجتماعات للحوار 
مع الشركاء االجتماعيين أو االقتصاديين أو املهنيين، من أجل توحيد 
الجهود لتجاوز آثار الجائحة، سواء على املقاولة أو على العمال، حيث 
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في  مقدر  بشكل  ساهمت  إجراءات،  عدة  على  االتفاق  عن  أسفرت 
الحفاظ على مناصب الشغل وفي إوقاذ املقاولة؛ يمكن وقول لكم منذ 
بداية الجائحة وأوا في حوار مستمر أسبوعيا، نستقبل إما مذكرات 
أو إما مقترحات وطلبات أو إما لجان أو إما جمعيات أو إما مؤسسات 

باستمرار، ال يتوقف عندوا الحوار؛

املتعلق  اللتزام  تنفيذا  االجتماعية:  الوساطة  آليات  تعزيز  ثالثا، 
الشغل، خاصة  وزاعات  لتسوية  االجتماعية  الوساطة  آليات  بتعزيز 
اللجان اإلقليمية للبحث واملصالحة وضمان حسن تسييرها واوتظام 
جلساتها وتتبع تنفيذ االتفاقيات املترتبة عنها، وبناء على التشخيص 
الذي أجري حول واقع عمل هذه اللجان وآفاق النهوض بدورها املتمثل 
في املساهمة في حفظ واستقرار العالقات املهنية، تم توجيه املنشور 
إلى السادة والة الجهات وعمال األقاليم والعماالت، باعتبارهم رؤساء 
هذه اللجان، من أجل االلتزام بالتطبيق السليم للمقتضيات القاوووية 

املؤطرة لعملها.

وتبعا لذلك، استطاعت هذه اللجان للبحث واملصالحة خالل سنة 
2020 من دراسة 119 وزاعا، تمت تسوية 43 منها، وفي املقابل تمت 
إحالة 13 وزاع شغل جماعي على اللجنة الوطنية للبحث واملصالحة 
خالل سنة 2020، خصص لها على مستوى اللجنة الوطنية للبحث 

واملصالحة 10 اجتماعات؛

ر بعا، تعزيز الدور الرقابي ملفت�صي الشغل، ذلك أوه هذاك االتفاق 
الثالثي تضمن أيضا تعزيز جهاز مفتش الشغل ودوره الرقابي، ولذلك 
إضافية  بموارد  الشغل  تفتيش  جهاز  تعزيز  على  الحكومة  عملت 
بمقت�صى قاوون املالية 2021، وهذا أيضا من األمور اللي حاولنا ولتزمو 
بها في 2021 وعلى الرغم من الظرفية الصعبة، وقد شرعت الوزارة 
املكلفة في توظيف 180 مفتشا للشغل من خالل عملية توظيف غير 
مسبوقة ببالدوا، ألول مرة في سنة واحدة كنديرو 182 منصب مالي 
ملفت�صي الشغل، وهو ما يمثل زيادة 54% من مجموع مفت�صي الشغل 
املعتمدين حاليا، بهدف تعزيز حماية األجراء ومواكبة املقاوالت، ووحن 

نعرف األهمية الكبيرة لجهاز تفتيش الشغل.

كما عملت الحكومة على تطوير وسائل عمل هذا الجهاز، من خالل 
رقمنة مختلف تدخالته عبر وضع وظام معلوماتي مندمج "شغل كوم" 
املصداقية  وإضفاء  الجهاز  عمل  وتبسيط  وتوحيد   )travail.com(
والنجاعة عليه وتنظيم ورشات تكوينية لفائدته من أجل الرفع من 
جاهزيته في مختلف مجاالت التدخل، يمكن وقول وأوا كنحيي هنا هاذ 
الجهاز ديال مفت�صي الشغل ألنهم قامو بواحد املهام مهمة جدا في عز 
الجائحة، هم من بين الناس اللي كاوو في املقدمة ألن تفتيش الشغل مهم 
في تلك الفترة لزيارة املقاوالت وللتفتيش والتأكد من التزامها بمختلف 
اإلجراءات الصحية واإلجراءات االحترازية، وأيضا بالتدخل للمصالحة 

وللتقريب بين وجهات النظر وملواكبة املشغلين وغيره كثير؛

خامسا، مواصلة الحوار في بعض القضايا وامللفات، منها مثال مجال 
التشريع والحريات النقابية، ذلك أوه بادرت الحكومة في إطار االلتزام 
دائما بمخرجات االتفاق الثالثي إلى الشروع في املشاورات في مجال 

االلتزامات ذات الطابع التشريعي أو ذات الطابع التنظيمي، من خالل:

- عقد لقاءات تشاورية بين وزير الشغل واإلدماج املنهي واملركزيات 
لدى  واملودع  لإلضراب،  التنظيمي  القاوون  مشروع  بشأن  النقابية 
مجلس النواب منذ سنة 2016، يعني منذ 6 أو 5 سنوات خالل الوالية 

التشريعية السابقة؛

التي  النقابات  املهنية، وكنشكر  النقابات  قاوون  إحالة مشروع   -
زودت السيد الوزير بمقترحاتها التفصيلية، وهناك من لم يزود؛

النقابية  املركزيات  على  املهنية  النقابات  قاوون  مشروع  إحالة   -
من أجل إبداء الرأي بشأوه، وهذا أيضا من املخرجات ديال االتفاق 
الثالثي، ثم أحيل على املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي الذي 
أدلى برأيه في املشروع، وهو اآلن في طور الصياغة النهائية إلخضاعه 

ملسطرة املصادقة؛

- إصدار املرسوم التطبيقي للمادة 16 من مدووة الشغل، وهذا 
شحال كيتسنى؟ شحال هاذ املرسوم كينتظر؟ من 2003، منذ 2003 
منذ تاريخ إصدار مدووة الشغل وهو ينتظر، الحمد هلل ها احنا خرجناه، 

بطبيعة الحال بعد التشاور مع الشركاء االجتماعيين؛

- عقد يومين دراسيين حول مدووة الشغل بحضور األطراف الثالثة: 
الحكومة والنقابات وممثلي املشغلين، وبحضور خبراء، قصد إيجاد 

أرضية الوطالق تشاور شامل حول القضايا التي تهم مدووة الشغل.

بخصوص إصالح منظومة التقاعد، فقد تم االتفاق على إدراج هذا 
امللف ضمن الحوار االجتماعي، في أفق إطالق مسلسل اإلصالح الشمولي 
ملنظومة التقاعد، من خالل إرساء وظام القطبين العام والخاص، وفق 
ما ستسفر عنه النتائج األولية أو ما ستسفر عنه وتائج دراسة إصالح 

أوظمة التقاعد التي ماتزال جارية.

املرحلة  باقي  تمت،  الدراسة  ديال  والثاوية  األولى  املرحلة  صحيح 
الثالثة واملرحلة الرابعة التي إن شاء هللا ستتم قريبا.

التشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم 
االجتماعيين وير�صي قواعد الحوار االجتماعي، هاذ ال�صي كامل تم في 

هذه املرحلة.

وألجل تفعيل الحوار االجتماعي املوضوعاتي أيضا وتثمين مخرجاته، 
تداعياتها  واستمرار  "كوفيد-19"  جائحة  تف�صي  من  الرغم  وعلى 
بتنسيق  الحكومة،  السلبية، فقد حرصت  واالجتماعية  االقتصادية 
مع الشركاء االجتماعيين والتشاور معهم، على مواصلة تفعيل الهيئات 
الثالثية التركيب التي تعنى بالحوار االجتماعي املوضوعاتي، حيث تم في 

هذا السياق عقد دورات الهيئات التالية:
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- الدورة التاسعة ملجلس طب الشغل والوقاية من املخاطر )5 يوويو 
2020( وعقد اجتماع عن بعد للجنة املصغرة املنبثقة عنه عبر تقنية 

التناظر عن بعد؛

- الدورة الحادية عشرة ملجلس املفاوضة الجماعية بتاريخ 29 دجنبر 
2020، وعقد اجتماعين للجنة املصغرة املنبثقة عنه؛

التطبيق  على  بالسهر  املكلفة  الثالثية  للجنة  الثامن  االجتماع   -
السليم للمقتضيات املتعلقة بالتشغيل املؤقت، التي انعقدت بتاريخ 

06 فبراير 2021، ثم عقد اجتماعان للجنة املصغرة املنبثقة عنه؛

وأخيرا، اجتماع املجلس األعلى إلنعاش التشغيل بتاريخ 30 دجنبر 
.2020

وأريد أن أحيي جميع األطراف الذين شاركوا في االنعقاد املنتظم، 
على الرغم من ظروف الجائحة لهذه اللجان ولهذه املجالس.

يمكن أن أقول أيضا في املحور الثاني أن الحوارات القطاعية عموما 
بتاريخ  الحكومة  رئيس  منشور  ملضامين  تفعيال  وذلك  استمرت،  قد 
5 يوويو 2017، املتعلق بتفعيل الحوار االجتماعي القطاعي، وتنفيذا 
ملقت�صى اتفاق 25 أبريل بمتابعة الحوار بخصوص القضايا القطاعية 
الفئوية، على الرغم من أن هذاك االتفاق الثالثي املنبثق عن الحوار 
االجتماعي قد وص فعال على حل وأوجد حلوال لعدد من اإلشكاالت 

القطاعية، وخصوصا في قطاع التعليم.

حوارات  مباشرة  على  مشكورة  املعنية  القطاعات  عملت  فقد 
قطاعية إليجاد حلول للمشاكل العالقة واتخاذ التدابير، وعقدت عدد 
من االجتماعات واللجان أسفرت عن تسوية بعض امللفات والوضعيات 
العالقة، لكن ال تزال هناك عدد من امللفات التي يجب أن يستمر الحوار 
متواصال بشأنها في مختلف القطاعات، وال حاجة إلى أن أتوقف عن 
القطاعات التي سوت عددا من امللفات، مثال في قطاع التربية الوطنية 
سويت تقريبا 7 ملفات ال حاجة إلى أن أذكرها، وفي قطاع الصحة 
أيضا كاوت بعض امللفات قد سويت، لكن أريد أن أقول بأوه اوطالقا 
من مخرجات عدد من األمور في الحوار االجتماعي القطاعي في قطاع 
الصحة، املجلس الحكومي املقبل كله سيكون مبني على الصحة، فيه 2 
مشاريع قواوين من بينها القاوون املحدث الذي سيمكن من إحداث، هو 
غير غادي يفتح املجال القاووني إلحداث الوظيفة العمومية الصحية، 
الصحية،  األخالقيات  ملدووة  مرسوم  مشروع  على  وأيضا سيصادق 
وهذه ألول مرة غادي تولي عندوا في بالدوا، والتي أعدتها الهيئة الوطنية 
للطبيبات واألطباء مشكورين، وأيضا بعض مشاريع املراسيم املرتبطة 
بتسوية بعض امللفات العالقة، والتي والحوار اللي كان مع الشركاء اوتهت 

إليها.

إذن احنا مستمرون في هذا املوضوع، ولكن سأرجع إلى مجاالت 
أخرى ديال مخرجات حوارات أخرى مع مختلف الهيئات االجتماعية 

واملهنية.

في الجماعات الترابية أيضا، وتطبيقا ملخرجات االتفاق املبرم في 25 
دجبنر 2019 مع النقابات األكثر تمثيلية بالقطاع، فقد تم تسوية عدد 
من امللفات، من بينها تسوية وضعية األعوان املؤقتين سابقا الحاصلين 
على شهادة اإلجازة في التعليم العالي أو ما يعادلها قبل فاتح يناير 2011، 
وذلك بناء على ترخيص استثنائي لرئيس الحكومة بتكلفة مالية تناهز 
ملوظفي  االجتماعية  لألعمال  مؤسسة  وإحداث  درهم،  مليون   440
الترابية، والذي هو كان أيضا من مخرجات ذلك الحوار  الجماعات 

االجتماعي.

وأيضا، في عدد من القطاعات األخرى هناك حوار اجتماعي عموما 
التشاور  الجائحة عندها دور كبير،  مستمر وأحياوا متعثر، وظروف 
مع املهنيين اللي هو أيضا جزء من الحوار االجتماعي ملواجهة تداعيات 
الجائحة كما أشرت من قبل، هناك فتح الحوار لجميع الهيئات املهنية 
أيا كان ووعها، ألن احنا كنعتبرو أن اإلوصات جزء من مهمتنا، ولذلك 
هذا الحوار امتد في جميع القطاعات وعلى مستوى رئاسة الحكومة، 
ودائما كنت أحث جميع القطاعات على أن تستقبل جميع الشركاء 
االجتماعيين واملهنيين بدون حدود، ألن في الفترة ديال الجائحة كاوت 
فعال صعوبات كبيرة، والحوار هو الذي سيمكننا من أن نعرف عددا 
من اإلشكاالت الجزئية التي قد ال ونتبه إليها وقد ال تعكسها التقارير التي 
ترفع عادة واللي كتعكس عدد من اإلشكاالت، ولكن بعض اإلشكاالت 
كيعرفوها غير مواليها اللي عايشين بها واللي حاسين بالضرر ديالها واللي 
وازل عليهم الدق، هاذوك هوما اللي خاصنا وصنتو ليهم باش نعرفو هاذ 

اآلهات ديالهم وكيفاش كينظرو لألمور.

وأيضا اللي كتعطينا مقترحات كيف ممكن أن وحل تلك اإلشكاالت، 
في  باملناسبة  الحكومة  بها  قامت  اللي  اإلجراءات  من  عدد  ولذلك 
مواجهة الجائحة قامت الحكومة بما يقرب 1000 إجراء على املستوى 
االقتصادي وعلى املستوى االجتماعي، واحد املرة راه عرضت كنا وصلنا 
500 إجراء في يوويو، من بعد كل مرة كنزيدو إجراءات إما بالتشريع وإما 
بالتنظيم وإما اإلجراءات الجزئية التي تقوم بها القطاعات أو تقوم بها 

الحكومة ككل.

من األمثلة على هاذ الحوارات، قطاع سيارات األجرة، ذلك أوه في 
إطار تدارس آثار جائحة كورووا على قطاع سيارات األجرة الذي يشغل 
ما يناهز 150 ألف شخص، تم الحرص على عقد سلسلة من اإلجراءات 
مع ممثلي هذا القطاع على مستوى وزارة الداخلية بالخصوص وعلى 
اإلجراءات  اعتماد  بهدف  اإلقليمي،  املستوى  وعلى  الوطني  املستوى 
الالزمة ملساعدة املهنيين لتدبير هذه الظرفية وتمكينهم من االستفادة 

من اإلجراءات املتخذة ملواكبة ودعم القطاعات املتضررة.

مكنت التدابير املتخذة لفائدة مهنيي النقل بواسطة سيارات األجرة، 
من ضمان استفادة هذا القطاع من مجموعة من اإلجراءات املتخذة:

- فتح املجال لسائقي سيارات األجرة لتقديم طلباتهم ألجل االستفادة 
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في  والعاملين  املستقلين  واملهنيين  لألسر  املخصص  املالي  الدعم  من 
القطاع غير املهيكل واملتضررين من انعكاسات هذا الوباء، وقد بلغ 
عدد السائقين املستفيدين من هذا الدعم ما يفوق 115.000 سائق 

بمختلف العماالت واألقاليم؛

- تأجيل تسديد أقساط القروض البنكية وتلك املتعلقة بقروض 
اإليجار حتى 30 يوويو 2020 دون تحمل الفوائد الجزائية، وذلك في 
حدود 3000 درهم شهريا فيما يتعلق بقروض السكن و1500 درهم 
اقتناء املركبات  بما فيه قروض  التجهيز  يتعلق بقروض  شهريا فيما 

املستعملة كسيارات أجرة؛

- االستفادة من التخفيض بالنسبة لتأمين سيارات األجرة خالل 
فترة الحجر الصحي، وذلك وفق معدالت أقرتها شركات التأمين قد تصل 

إلى 30%؛

- استفادة بعض أسر سائقي سيارات األجرة في العديد من العماالت 
واألقاليم من املساعدات الغذائية؛

- مواكبة مهنيي سيارات األجرة ملواصلة واستئناف نشاطهم بصفة 
آمنة بعد التخفيف من إجراءات الحد من التنقل.

وغيره كثير، ويمكن أن أقول هذا غير وموذج يمكن نعطيو وماذج 
أخرى، ولكن هاذ النموذج ألن حتى اإلجراءات االحترازية التي يطلب من 
أي قطاع يديرها كتدار عن طريق الحوار مع أرباب القطاع، مع املهنيين، 
اإلجراءات  على  وتفاهمو  يمكنش  ما  الحوار  هذاك  كانش  ما  إلى  ألن 
االحترازية التي يجب أن يأخذوها بعين االعتبار ويلتزمو بها في ُمكنتهم، 
الحوارات،  هذه  في  مشاركة  دائما  كتكون  الصحية  الجهات  وأيضا 
وكنخرجو بدفتر تحمالت اللي هو دفتر تحمل متفق عليه اللي أشنو هي 
اإلجراءات االحترازية اللي التزمو بها، باش حتى السلطات العمومية التي 
تراقب كتكون عندها املرجعية املتفق عليها وبالتالي دوزوا الحمد هلل في 
عموم القطاعات اللي شملها هذا الحوار وهاذ دفاتر التحمالت، هذه 
عموما الحمد هلل تجاوزوا الفترة ديال الجائحة بطريقة آمنة عموما 

والحمد هلل، وهذا �صيء مهم.

وهنا بغيت نشكر هاذ الجهات كلها، ألن كان حوار مضني وكان حوار 
صعب في عز األزمة اللي كاوت ضاغطة عليهم، ولكن هوما بحس وطني 
عالي عرفو بأوه املشاركة في هاذ الورش الوطني عن طريق حوار مسؤول 
ومستمر �صيء مهم جدا، يستفيد منه الجميع، كيستافدو منه هوما 
كمهنيين باش يستمرو في العمل ديالهم كمهنيين دون مخاطر عليهم 
وال على املستفيدين من املهنة ديالهم املرتفقين، وأيضا يستفيد منهم 

الوطن من خالل مساهمتهم في الحد من اوتشار جائحة "كوفيد-19".

من  سلسلة  حوارات،  كاوت  راه  هو  حتى  عموما  النقل  قطاع 
االجتماعات، سلسلة من الحوارات مع النقابات املهنية ومع املهنيين 
ومع الهيئات املهنية اللي تم فيها وضع دفاتر التحمالت وأيضا وضع عددا 
من اإلجراءات األخرى من غير دفتر التحمالت ملواكبة هذا القطاع باش 

يمكن يتجاوز اإلشكاالت الضاغطة التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".

راه كان ذاك ال�صي مضني، وصعب ومتعدد، ولكن الحمد هلل وجحنا 
فيه.

متتالية،  حوارات  كاوت  هلل  الحمد  أيضا  هو  التجارة  قطاع 
وتنشكر املهنيين في هذا املجال، التجار راه هوما عصب الحياة فيما 
القرب  تجار  املواطنين،  اللي كيحتاجوها  املواد  إيصال جميع  يخص 
بالخصوص، وأيضا التجار اآلخرين كلهم بالجملة وغيرهم كلهم والحمد 
هلل كاوت مشاركة قوية في حوارات من خالل الجمعيات املهنية ديالهم، 
ليس فقط وطنيا، واحنا كنعولو كثيرا أيضا على الحوارات اإلقليمية 
واملحلية، وألن أحياوا كتلقى واحد الحاجيات خاصة بصنف معين من 
األسواق، صنف معين من التجار، صنف معين من األنشطة، صنف.. 
أمكنة معينة، فلذلك الحمد هلل أدت إلى واحد النتائج مهمة من خالل 
عدد من اإلجراءات املتعددة، سير اإلجراءات كلها أشادت الحمد هلل هذا 
القطاع ديال التجارة وفات باش وتجاوزو هذه املرحلة الصعبة ديال 

جائحة "كوفيد-19".

لكن، هناك جاوب ثالث أريد أن أتوقف عنده، اللي هو التشاور مع 
مختلف الفئات املعنية بتعميم التغطية الصحية، ذلك أوه في إطار 
توسيع الحماية االجتماعية، عملت الحكومة على فتح املشاورات مع 
بنظام  املتعلق   98.15 رقم  القاوون  بتطبيق  املعنية  الفئات  مختلف 
التأمين اإلجباري األسا�صي عن املرض والقاوون اآلخر بإحداث وظام 

املعاشات بالنسبة لهذه الفئات من املهن الحرة.

املراسيم  إصدار  عن  أسفرت  التي  املشاورات  من  عدد  ووتيجة 
الطبيين،  املروضين  القوابل،  العدول،  الفئات:  من  بعدد  الخاصة 
املهندسين  األطباء،  القضائيين،  املفوضين  السياحيين،  املرشدين 
املعماريين، النساخ، التراجمة املقبولين لدى املحاكم، وهناك مراسيم 
اآلن تقريبا في مراحل اإلعداد األخيرة لعدد من الفئات األخرى، وتواصل 
الحكومة بشكل جدي املشاورات مع الفئات املتبقية لتسريع اوخراطها 
في وظام التغطية الصحية األساسية، سواء تعلق األمر بالفئات املعنية 
باالتفاقيات الثالثية التي وقعت يوم 14 أبريل 2021 أمام جاللة امللك 
حفظه هللا، والتي تهم التجار والحرفيين واملهنيين ومقدمي الخدمات 
املستقلين، وأيضا وظام املقاول الذاتي، وظام املحاسبة، وهاذو كلهم 
املهنية  املساهمة  فكرة  وهي  املوحدة،  املهنية  للمساهمة  خاضعين 
املوحدة في حد ذاتها كاوت وتيجة الحوار مع املهنيين، قبل هذاك املناظرة 
الضريبية، والتي ُرصدت في املناظرة الضريبية والحوارات التي تمت فيها، 

فهي كاوت فكرة سابقة برزت مع املهنيين أوفسهم؛

ثاويا، الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية؛

ثالثا، الفالحين، أو أيضا الفئات األخرى التي اللي هي املهن املنظمة، 
والتي إن شاء هللا الفئات املتبقية ستشملها.

ويمكن أن أقول بأن الحوار ال يزال مستمرا إلى اليوم مع هذه الفئات 
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وفسها أو مع فئات أخرى، ألن حتى أثناء التنفيذ كيبقى الحوار مستمر في 
تجاوز إشكاالت التنفيذ، كتجي كتنفذ واحد اإلجراء اللي هو متفق عليه، 
ولكن أحياوا كنتفاجأو وتيجة ظروف الجائحة من جهة أو وتيجة بعض 
العوائق العملية التي تبرز في الطريق، تحتاج إلى حوار مستمر باش ولقاو 
الحلول لهذه اإلشكاالت وهذه العوائق، وهذا ما وحن مستمرون فيه إن 
شاء هللا، وغادي يمكن هذا الورش الواسع وهذه الثورة االجتماعية، 
والتي أعلن عنها جاللة امللك، وخصوصا في املرحلة األولى ديال تعميم 
التغطية الصحية في 2021-2022 إن شاء هللا باش وتجاوزو 95% من 

من التغطية الصحية في آخر هذا الورش.

أريد أن أشير إلى وقطة كنت أشرت لها في البداية، ولكن عاود ورجع 
لها، أريد أن أقول بأوه بسبب ظروف الجائحة، وفي مارس 2020 كنت 
قد عقدت شخصيا مع األحزاب السياسية بجميع أطيافها املمثلة في 
البرملان وغير املمثلة ومع املركزيات النقابية األكثر تمثيلية وأيضا مع غرف 
التجارة والصناعة ومع عدد من الجمعيات املهنية التي تمثل املهنيين 
األكثر تمثيلية للمهنيين، كنت عقدت سلسلة لقاءات تشاورية، الهدف 
منها هو استجماع اآلراء واألفكار واالقتراحات كيف يمكن أن وواجه 
ظروف الجائحة، وفعال كنا توصلنا في رئاسة الحكومة بـ 23 مذكرة من 
قبل هذه الهيئات، ويمكن أن أقول أن هذه املذكرات كان بعضها سببا 

في أن بعض االقتراحات اخذينا بها.

فلذلك، هناك سلسلة من االقتراحات التي وردت في تلك املذكرات 
والتي وجدت طريقها إلى التنفيذ بعد ذلك، وهذه االقتراحات التي وردت 
والفاعلين  االجتماعيين  والفاعلين  االقتصاديين  الفاعلين  هؤالء  من 
إما  مرتبطة  هي  األخير  في  بتطبيقها  الحكومة  التزمت  والتي  املهنيين، 
بمواجهة اوتشار الوباء أو بالتقليل من التداعيات ديال الجائحة وتوفير 

شروط اإلقالع االقتصادي.

وأخيرا، أريد أن أشير إلى أن الحوار مستمر أيضا مع عدد من املهنيين 
ومن الهيئات املهنية املتضررة من جائحة "كوفيد-19"، ذلك أوه صحيح 
يمكن أن أقول بأن رئاسة الحكومة قد توصلت من مارس 2020 إلى مارس 
2021 بما يزيد عن 550 مذكرة أو مراسلة، من غير هاذوك املذكرات 
اللي قدمت بعد حوارات مباشرة، هاذو هيئات، جمعيات، مؤسسات، 
وقابات... إلخ، بطبيعة الحال تضم شكايات وتضم سْيال من املقترحات 
العملية املختلفة، ومن غير املراسالت أيضا التي وصلتنا من قطاعات 
اقتصادية مختلفة أيضا، ما�صي فقط مهنية واجتماعية، هذا كله احنا 
ورصده، أنشأوا خلية خاصة لتتبع ودراسة هذه املذكرات واملراسالت أو 
دراسة وتتبع الشكايات، إن كاوت القضية تتعلق بالشكايات، ودراستها 

بكامل العناية، بكامل املسؤولية والتفاعل معها. 

بطبيعة الحال، دائما كنسقو مع القطاع املعني، كنرسلو نسخة إلى 
القطاع املعني، كنبقاو متابعين لنعمل، إما بعدها كتكون أساس ديال 
لقاءات تواصلية مباشرة إما في رئاسة الحكومة أو في القطاعات املعنية، 
وبغيت نشكر عدد من القطاعات ألن كاوت معبأة على الرغم من ظروف 

إلخ،  االقتصادية واالجتماعية...  الوضعية  الرغم من  الجائحة، على 
كاوت دائما تعطي للحوار واحد األهمية.

وبالتالي فهذه أعطتنا عدد.. سيل من اإلجراءات، التي أفادتنا بعد 
ذلك في مواجهة هذه الجائحة وفي مواكبة هذه القطاعات.

واالجتماعيين  االقتصاديين  الشركاء  هاذ  جميع  أشكر  أن  أريد 
واملهنيين وغيرهم، الذين أباووا عن روح عالية في هذه املرحلة ديال 
الجائحة واللي كاوت صعيبة، اللي كاوت صعيبة، وأريد أن أؤكد بأن 
الحكومة تعتبر هاذ الشركاء جميعا شركاء أساسيين وفاعلين حقيقيين 

من أجل إوجاح هذه اإلصالحات الضرورية.

ما هي النتائج أو بعض النتائج ديال هاذ مختلف التدابير التي وتجت 
عن هذه الحوارات املختلفة؟

بغض النظر عن االتفاق الثالثي، والذي كان اتفاقا تاريخيا وكبيرا 
اللي كيخصها وخصوصا  ومهما، والذي الحكومة كتعتبر أن الجاوب 
الجاوب املالي وجاوب فتح الحوار في عدد من التشريعات وفت به، فإن 
الحوارات األخرى املختلفة أفادت كثيرا، واإلجراءات اللي خرجنا منها على 
املستوى االقتصادي وعلى املستوى االجتماعي واللي اخذات الطريق 
في مواجهة  تمكنا من وجاحات مهمة  التنفيذ، استطاعت  إلى  ديالها 
الجائحة، وجاحات عامة في مواجهة الجائحة، اوتوما كتعرفوها، ولكن 

وجاحات خاصة مرتبطة بقطاعات معينة.

لدعم  تعاقدية  برامج  ووقعو  استطعنا  أونا  هو  وجاح  أول  أوال، 
ما  والتي  األكثر تضررا  للقطاعات  بالنسبة  وإقالعها  قطاعات معينة 
تزال متضررة، وأوتم تعرفون بأن عدد من عقود برامج وقعت، واخا 
اوتهينا من الدعم في يوويو، إال أن التعديل اللي دخلنا في املرسوم بقاوون 
يق�صي بأن القطاعات األكثر تضررا تبقى وفس اإلجراءات الدعم ديالها 

لدعم األجراء ديالها بالخصوص أو املواكبة.

القطاع  تهم  برامج  عقود  من  عدد  عندوا  اليوم  فاحنا  وبالتالي، 
الترفيه  قطاع  تهم  وامللتقيات،  الحفالت  متعهدي  وتهم  السياحي 
واأللعاب، تهم قطاع الصحافة، تهم الصناعات الثقافية واإلبداعية، 
تهم القاعات الرياضية الخاصة، تهم دور الحضاوة وتهم أرباب املطاعم 
وكلهم بطبيعة الحال يستفيدون، وهاذ اإلجراءات ديال الدعم املتعلقة 
بهاذ عقود البرامج الثماوية أخيرا زدوا مددواها حتى لـ 30 يوويو 2021، 
كاوت تنتهي في دجنبر ومن بعد مددواها إلى 2 أبريل، من بعد مددواها إلى 
30 يوويو 2021، وهذا واتج عن الحوار املستمر الذي أجريناه مع هذه 

الجهات ومع غيرها.

ثاويا، اإلجراءات التي اتخذت بالنسبة للمقاوالت، الحمد هلل هذا 
أدى إلى أوه على الرغم من ظروف الجائحة الضاغطة عامليا ما�صي فقط 
وطنيا، وإلى الضغوط اللي كاوت على املقاوالت في هذا املجال إال أن 
معدل إفالس املقاوالت سجل سنة 2020 اوخفاضا بـ 22% باملقاروة مع 
إفالس املقاوالت سنة 2019، هذه إحصائيات رسمية موثقة، وأيضا 
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الحفاظ على جزء كبير من هذه املقاوالت، مما مكن من استرجاع أكثر 
من 157.000 منصب شغل بين الفصل الثاني والفصل الرابع من وفس 

السنة.

الصندوق  في  املسجلين  ديال  لإلحصائيات  رجعنا  فإلى  وبالتالي، 
الوطني للضمان االجتماعي في الربع األول ديال 2021، فإوه يساوي 
تقريا يزيد قليال في عدد الشهور أو ينقص قليال على ما هو مسجل في 
الربع األول ديال 2020، معنى ذلك على الرغم من ظروف الجائحة 
وضغوطها إال أن التسجيالت في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
كاين  اللي  الدعم  ووتيجة  كاينة  اللي  املواكبة  وتيجة  به  االلتزام  بقي 
للقطاعات االقتصادية املعنية، ولكن بالخصوص وتيجة واحد العملية 
كبيرة قامت بها الحكومة في توجيه األنشطة االقتصادية وحو األنشطة 
النسيج  الظرفية، جزء من  في هذه  البالد  منها  اللي غتستافد  األكثر 
وجهناه للكمامات، جزء من الصناعة وجهناه لهذاك املحلول املعقم، 
)solutions hydroalcooliques( اللي كنا كنتجو صفر )0( في مارس 
2020، ولينا بعد شهرين، 3 أشهر كنتجو 100% وهكذا، عدد كبير من 
توجيه النشاط االقتصادي إلى األنشطة املطلوبة محليا، وهذا كان 
فيه دعم من قبل الحكومة، دعم للمقاولة، ألن الدعم للمقاولة املوجه 
لإلوتاج سيؤدي إلى الحفاظ على مناصب الشغل وربما إحداث مناصب 

شغل جديدة.

بطبيعة الحال، التدابير الخاصة بمواكبة الفئات املتضررة الهشة 
عرفتوه، وتحدثت عليه طويال، وهو الذي أدى إلى أن معدل البطالة 
بـ 2 وقط، ولكن باملقاروة مع الدول األخرى  في املغرب ارتفع صحيح 
التي عاوت من جائحة "كوفيد-19" يعني ما يمكنش وقاروو نهائيا، وقد 
أتيت باألرقام ما عقلتش واش هنا وال في مجلس املستشارين )املقصود: 
النواب(، راه جبنا الدول دولة دولة، كاين 14%، 17%، 15% واملغرب 
2020، وأيضا على حسب الدراسة التي قامت بها  11.9% في دجنبر 
الحكومة  به  قامت  الذي  الجهد  فإن  للتخطيط،  السامية  املندوبية 
إما عن طريق املساعدات املباشرة أو عن طريق دعم الجهود املرتبطة 
بمختلف القطاعات، وأيضا أظن حتى االتفاق الثالثي حتى هو ساهم 
الهشاشة  مستوى  على  الجائحة  تداعيات  مواجهة  إلى  أدى  نسبيا، 
على  وقط   9 بمقدار  املطلق  الفقر  معدل  اوخفض  وبالتالي  والفقر، 
املستوى الوطني: اوتقل من 11.7% قبل تحويل املساعدات الحكومية 
إلى 2.5% بعد تحويل املساعدات الحكومية، وعلى التوالي 7.1% إلى 
1.4% في املناطق الحضرية و19.8% إلى 4.5% في املناطق القروية على 
حسب إحصائيات موثقة التي أتت بها املندوبية السامية للتخطيط، 
وهو يعني أن جميع اإلجراءات ديال املواكبة التي قامت بها الحكومة 
تأثيرات مباشرة على الوضعية االجتماعية ديال املواطنات  كاوت لها 

واملواطنين.

هذا ال يعني بطبيعة الحال، معشر السيدات والسادة، أن الجائحة 
ما كاوتش عندها تأثيرات سلبية، ما تزال هناك تأثيرات سلبية، ووحن 

واعون بهذا ولكن استطعنا أن وتفادى األسوأ واستطعنا أن وخفض 
هذه التأثيرات السلبية إلى الحد األق�صى.

وأريد أن أقول، مرة أخرى، بأونا ملتزمون بامل�صي في هذه اإلجراءات 
مختلف  مع  الحوار  خالل  من  املتعددة،  واالجتماعية  االقتصادية 
الشركاء، سواء كاووا شركاء اجتماعيين أو كاووا شركاء مهنيين أو كاووا 
دعامة  هو  املستمر  الحوار  هذا  بأن  نعتبر  ألونا  اقتصاديين،  شركاء 
أساسية لترسيخ البناء الديمقراطي ببالدوا ولتوطيد السلم االجتماعي 

وإلنعاش التنمية االقتصادية واالجتماعية.

نسأل هللا سبحاوه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البالء وأن 
يوفقنا ملا فيها الخير.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 لسيد  لرئيس:

وكر   لسيد  لرئيس  ملحترم.

جواب  على  تعقيبا  واملجموعة،  الفرق  مداخالت  إلى  اآلن  ونتقل 
السيد الرئيس، والكلمة ألول متدخل عن فريق األصالة واملعاصرة.

 ملستشارة  لسيدة فاطمة  لزهر ء بن  لطالب:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

 لسيد  لرئيس،

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

 لسيد وزير  لدولة  ملحترم،

 لسيدة و لسيد ن  ل زير ن  ملحترمان،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون  ملحترم ن،

تحية للجميع.

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

احتواء  وتدابير  االجتماعي  الحوار  موضوع  مناقشة  بصدد  واحنا 
اسمحو  "كوفيد-19"،  ألزمة  واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات 
واملركزيات  العاملة  الطبقة  واملعاصرة  األصالة  فريق  باسم  نهنأ  لي 
النقابية بمناسبة تخليد اليوم العالمي للعمال، ونعبر عن تأثروا البالغ 
الحدث، بسبب  لهذا  املخلدة  باختفاء األجواء االحتفالية والنضالية 
إكراهات الحجر الصحي وما كيمثل ذلك من حرمان األجراء ومركزياتهم 
النقابية من فرصة سنوية للتعبير الجماعي واملؤسساتي على املطالب 

واالنشغاالت وكذلك لالحتفاء باملكتسبات والتطلع لتعزيزها وتثمينها.

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

للسنة الثاوية على التوالي كتخلد الطبقة العاملة عيدها األممي، 
في ظل ظروف وأجواء استثنائية مرتبطة بجائحة كورووا، اللي ما زالت 
مستمرة بتداعياتها االقتصادية واالجتماعية والنفسية، وكتبقى فئات 
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األجراء والشغيلة بجل القطاعات، الفئة األكثر تضررا بنسب متفاوتة 
ومختلفة، ولوال املبادرات الحكيمة واملتبصرة واالستباقية لجاللة امللك، 
لكنا في وضع آخر ال قدر هللا، وهنا كنضمو صوتنا لصوت املركزيات 
النقابية الداعية لاللتزام باستئناف الحوار االجتماعي وبمأسسته، حتى 

يبلغ األهداف املنتظرة منه. 

أبان عن وجاعتو كأداة قوية قادرة على ترسيخ  اللي  هذا الحوار 
العالقات االجتماعية وتحقيق السلم االجتماعي وضمان التوازن بين 

الحقوق والواجبات.

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

وتنفيذا  ببالدوا،  الصحية  األزمة  بداية  منذ  حكومتكم  عملت 
لتفادي  وذلك  احترازية،  سياسة  بسن  السامية  امللكية  للتعليمات 
املخاطر الناجمة عن اوتشار الوباء، من خالل اإلعالن املبكر عن حالة 
الطوارئ الصحية كآلية وقائية واستباقية، ومن خالل تطبيق الحجر 
الصحي كتدبير مرحلي للظرفية االستثنائية، ولكن كتبقى الفئات الهشة 
جد متضررة من فرض هاذ الحجر الصحي، واللي كتشتغل بقطاعات 
اللي  الجائحة  مهيكلة وغير مهيكلة، واللي تضرر داخلها كثيرا بسبب 
الزالت مستمرة، واللي أثرت على املنظومة االقتصادية، بحيث مجموعة 
من املقاوالت توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها بشكل نهائي، في حين 
توقفت أخرى بشكل مؤقت، هاذ ال�صي اللي أدى لتراجع االستثمارات 
والصادرات وإلى انهيار أرقام املعامالت وكذلك إلى تسريح آالف العمال، 
واالجتماعية  االقتصادية  أسرهم  وضعية  على  كبير  بشكل  أثر  مما 

والنفسية.

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

طرف  من  املبذولة  املجهودات  من  وبالرغم  موضوعية،  بكل 
الحكومات املتعاقبة، فإن تحقيق التنمية املندمجة والشمولية ببالدوا 
كيواجه عدة إكراهات، واللي هي واتجة عن سياسات عمومية قطاعية 
أحادية الرؤية، واللي ساهمت إلى حد كبير في تعميق االختالالت السوسيو 
اقتصادية واالجتماعية، وهاذ ال�صي اللي أكده جاللة امللك في خطابيه 
أمام هاذ البرملان بتاريخ 13 أكتوبر 2017 و18 أكتوبر 2018، بحيث دعا 
جاللة امللك إلعادة النظر في وموذجنا التنموي وتزامن إعداد النموذج 
التنموي الجديد لبالدوا مع اوتشار الوباء وفرض الحجر الصحي، والذي 
أبان عن عمق االختالالت املعيقة لهاذ التنمية املنشودة، فهو كذلك 
فرصة إلعادة ترتيب األولويات، في أفق بلورة سياسة تنموية جديدة، 
واللي كترتكز أساسا على القطاعات االجتماعية، من خالل تأهيل قطاع 
الصحة والتعليم واالقتصاد املحلي والتضامن االجتماعي، وكذلك من 
خالل تنظيم االقتصاد غير املهيكل، علما أن الجائحة بقدر ما كشفت 
عن اوتشار الفقر والبطالة وأزمة السكن وأباوت عن مدى ضعف عدة 
قطاعات حيوية وعدم وضوح الرؤية اإلستراتيجية، فهي كذلك محطة 
إلعادة النظر في اختيارات وأولويات النموذج التنموي الجديد لبالدوا، 
واللي يجب أن يبنى اوطالقا من تشخيص الوضعية الراهنة املتسمة 

بالطوارئ كأرضية لبلورة وموذج تنموي كيراعي كل األبعاد وكيستحضر 
الفوارق  إشكالية  خاصة  األزمة،  هذه  خالل  استنتاجه  تم  ما  كل 

االجتماعية واالختالالت املجالية.

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

مبكر،  وقت  وفي  الصحية  األزمة  بداية  منذ  حكومتكم  بادرت 

وكذلك  احترازية  بسن سياسة  السامية،  امللكية  للتعليمات  وتنفيذا 

بإحداث صندوق الدعم املخصص لتدبير جائحة كورووا كآلية لدعم 

املتضررين، خاصة الفئات الهشة اللي توقفت عن العمل، والحال أن 

حدة التفاوتات االجتماعية واملجالية وأعداد الفئات الهشة كيجعل 

معظم املغاربة عاجزين عن مواجهة أي أزمة محتملة، وهاذ ال�صي اللي 

اتضح جليا في لحظة زمن كورووا اللي عرت عن مدى ضعف وهشاشة 

التغطية االجتماعية ملعظم املغاربة العاملين بالقطاع املهيكل أو غير 

املهكيل أو العاطلين.

وهنا جاء اإلعالن امللكي عن الثورة املجتمعية وامللحمة االجتماعية 

املرتبطة بتعميم الحماية االجتماعية، واللي غادي تساهم - ال محالة 

- في إنشاء مجتمع أكثر تضامنا وأقل طبقية وتفاوتا وغيكون لها آثار 

مباشرة على اقتصادوا الوطني وعلى املواطن، وغادي تمكن من تحقيق 

العدالة االجتماعية والحفاظ على كرامة املواطن، وغتمكن العمال من 

حقهم في العمل الالئق.

كل هذا في تحد موضوعي وإنساني للنظريات االقتصادية اللي كتعتبر 

الحكومة  رئيس  السيد  االجتماعي، وهنا،  االقتصادي يسمو على  أن 

مقومات  وبل  من  العبر  الستلهام  مدعوة  حكومتكم  فإن  املحترم، 

امللك، من خالل  الفلسفة اإلنساوية واالجتماعية لجاللة  وتوجيهات 

التنزيل السليم والفوري لهذه املبادرة امللكية غير املسبوقة على أرض 

الواقع. 

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

اقتصادية  قطاعات  عدة  على  كبير  بشكل  أثرت  كورووا  جائحة 

القروي وباملجال الحضري، بل وعملت على تعميق  بالعالم  وحيوية 

االختالالت السوسيو مجالية، بحيث أن نسبة الفئات الفقيرة ارتفعت 

بفقدان الفئات الهشة ملصدر دخلها، وهاذ ال�صي وتيجة فرض الحجر 

الصحي، وبالتالي مجموعة من الحرفيين والتجار والعمال توقفو عن 

عملهم بصفة مؤقتة أو بشكل نهائي.

فإذا كاوت إشكالية الفوارق االجتماعية واالختالالت املجالية مزعجة 

قبل جائحة كورووا، فإن زمن كورووا زاد في تعميقها إلى حد صارخ، علما 

أن الفئات والدعم املخصص للمتضررين فهو ما شملش جميع الفئات 

العمرية واملهنية، وحتى الفئات املستفيدة منه فهي كتعاني من عدم 

كفايتو، وظرا لتعدد أفراد األسرة وغالء املعيشة وارتفاع تكاليف الكراء 

واملاء والكهرباء واألدوية.
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 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

موازاة مع الورش امللكي الكبير املرتبط بالعناية بالعنصر البشري 

من خالل تعميم الحماية االجتماعية، فإن حكومتكم مدعوة أكثر مما 

م�صى إلى:

القطاعات،  من  العديد  في  تدخالتها  وتصحيح  وتقويم  عقلنة   -

التفاعل اإليجابي مع مجموعة من املقترحات، في سياق  إلى  وكذلك 

ضمن  واستحضارها  كورووا  جائحة  من  والعبر  الدروس  استخالص 

القطاعات  دعم  ومنها  لبالدوا،  الجديد  التنموي  النموذج  أولويات 

والفئات املتضررة من اوتشار الجائحة؛

والصغيرة  والصغيرة  املتوسطة  الوطنية  املقاولة  ومواكبة  دعم 

جدا، باعتبارها خزان مهم للتشغيل، بحيث كتشكل 95% من نسيجنا 

املقاوالتي؛

- تقوية اإلدارة الرقمية وتعميمها على جل القطاعات مع تسهيل 

املساطر اإلدارية وتسهيل الولوج إلى الخدمات وتعميم تغطية شبكة 

االوترويت، خاصة باملناطق الجبلية واملناطق النائية بالعالم القروي؛

- االهتمام باالقتصاد االجتماعي والتضامني للتقليص من الفوارق 

االجتماعية وتحسين ظروف العيش واالستقرار والحد من التفاوتات 

املجالية بين الجهات وبين املدن والقرى؛

- هيكلة اقتصادوا الوطني من خالل تنظيم االقتصاد غير املهيكل 

وتشجيع االبتكار ودعم الكفاءات الوطنية؛

على  للحفاظ  وذلك  الحر،  التبادل  اتفاقيات  في  النظر  إعادة   -
التصديري  وعرضه  وهش  ضعيف  الوطني  اقتصادوا  ألن  التوازن، 

في  األجنبية، ال  املقاولة  يقوى على منافسة  محدود وغير متنوع، وال 

الداخل وال في الخارج، بحيث أن عجز امليزان التجاري لبالدوا في تفاقم 

مستمر مع جميع الدول بدون استثناء، حتى مع مصر وتونس؛

- ويجب كذلك مواصلة دعم صمود القطاع الفالحي واللي وصفه 

جاللة امللك بالقطاع الوازن واللي أبان عن قوة ومناعة غير مسبوقتين 

حكومتكم  مخطط  بفضل  وذلك  والجفاف،  كورووا  جائحتي  أمام 

"املغرب األخضر" وبفضل املجهودات الكبيرة لجنود الخفاء الفالحين 

من خالل  وذلك  الفالحي،  بالقطاع  والعامالت  والعاملين  والفالحات 

"الجيل  في إطار استراتيجية  الفالحية  التنمية  مواصلة دعم دينامية 

للصادرات  املخصص  اللوجيستيكي  الدعم  من  الرفع  مع  األخضر"، 

الفالحية للتقليص من منافسة منتوجات فالحية لدول صاعدة كمصر 

وتركيا اللي كتستافد من وفرة مياه السقي ومن اوخفاض عملتها الوطنية 

ومن دعم كبير، إما بشكل مباشر أو عن طريق التخفيض الضريبي؛

- إعفاء االستثمارات الفالحية واملدخالت من الضريبة على القيمة 

املضافة، في اوتظار تفعيل مبدأ "حياد الضريبة" على القيمة املضافة 

)la neutralité de la TVA1( واللي كيتحمل ثقلها بشكل غير منصف 
وغير عادل وبشكل غير معقول الفالحين وخاصة صغارهم، واللي دعا 

جاللة امللك إلى إوصافهم؛

- معالجة إشكالية شح املوارد املائية اللي كتهدد مستقبل الفالحة 
وأرا�صي  "الكيش"  أرا�صي  فالحي  وإوصاف  بالدوا  من  مناطق  بعدة 
"الجموع" وأرا�صي ملك الدولة الخاص، من خالل تمكينهم من شواهد 

االستغالل في اوتظار تفويتها ملستحقيها؛

لتمكين  الداخلي،  الدين   ،)la dette interne( من  التقليص   -
املقاولة  الستثمارات  الالزمة  السيولة  توفير  من  البنكية  املؤسسات 
الوطنية والحرص على املواكبة املواطنة والفعالة للمؤسسات البنكية 
les PME2  et7( مع  les7 TPE3( للمواكبة.. واملواكبة املواطنة للمقاولة
التخفيض من نسبة الفوائد البنكية اللي هي جد مرتفعة وما تتحفزش 

على االستثمار.

تتعاني  الوطنية  املقاولة  املحترم،  الحكومة  رئيس  السيد  وهنا، 
وتتنتظر منكم العمل على التخفيض من نسبة الفوائد البنكية ولو 
واحد   ،)la relance( واحد  أجل  من   )qu’un point( واحدة  بنقطة 

االوطالقة جديدة وجيدة القتصادوا الوطني.

ويجب كذلك تشجيع السياحة الداخلية والتقليص من الواردات 
املجالية  املنتجات  استهالك  على  "التمغرابيت"  إطار  في  والتشجيع 

ومنتجات الصناعة التقليدية وجميع منتجات بالدوا.

وشكرا.

 لسيد  لرئيس:

وكر .

الكلمة اآلن للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

 ملستشار  لسيد عبد  لسالم  للبار:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

و لصالة و لسالم على  لنبي  ملصطفى  لكريم وعلى آله وصحابته 
أجمعين.

 لسيد  لرئيس،

 لسيد رئيس  لحك مة،

 لسادة أعضاء  لحك مة،

أخ  تي إخ  ني،

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يسعدني 

1 Taxe sur la Valeur Ajoutée
2 Petites et Moyennes Entreprises
3 Très Petite Entreprise
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للشغالين  العام  واالتحاد  االستقالل  حزب  خالله  ومن  والتعادلية، 
باملغرب، أتناول الكلمة ألواقش وأبدي رأي الحزب بخصوص ما جئتم 

به، السيد رئيس الحكومة املحترم.

وفي البداية، البد أن أسجل تحفظي على ما ورد في عرضكم، والذي 
الفعالة"  "التدابير  بـ  أسميتموه  ما  حول  معطيات  لعدة  حامال  جاء 

لحكومتكم في تعاملها مع تداعيات الجائحة.

نعم، فهي أرقام ومعطيات تنطوي على قدر كبير من التأويالت ومن 
املناورات، املناورات السياسية.

تدابير  أن  االستقاللي  الفريق  يسجل  أوردتموه،  فيما  وبتمعن 
حكومتكم لتداعيات الجائحة كان بعيدا عما كان ينتظره املواطنات 
واملواطنين من حكومتكم بالنسبة لكل فئات املجتمع وفي كل جهات 

اململكة.

فخالل ما يزيد عن سنة وشهرين من تدبيركم للجائحة، يظهر أن 
اإلجراءات املتخذة من طرفكم يطبعها االرتجال والتردد وغياب النظرة 
عريضة  فقطاعات  األزمة،  مع  التعامل  في  واالستباقية  الشمولية 
باألساس  اهتمامكم،  خارج  ظلت  وفئات  املجتمع  من  وعريضة جدا 
تعاني من  اليوم الزالت  وإلى  فيها،  والعاملين  واملطاعم  املقاهي  أرباب 
اليأس واإلحباط، حتى ما تم الوعود به بأن املنخرطين في الصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي سيتلقون تعويضا بـ 2000 درهم، 40 ألف 
ريال، هذا ظل سرابا ثم سراب، لم يتوصلوا بأي �صئ، وأرددها، وأوا على 
يقين وباتصال مباشر مع مجموعة كبيرة من عمال املقاهي، لم يتوصلوا 
بتعويضاتهم، رغم اوخراطهم في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 

وكذلك مموني الحفالت وآخرون كثيرون.

فأي تدابير قمتم بها لهذه الفئة؟ بالتأكيد ال �صيء. 

وهنا أسائلكم:

في  والعاملين  والحالقة  والحمامات  الفنادق  ألجراء  قدمتم  ماذا 
قطاع السياحة بأكمله، وعلى رأسهم وكاالت األسفار والنقل السياحي 
واملرشدين السياحيين ومغاربة العالم، الذين ظلوا عالقين دون أية 

إشارة منكم؟ 

هذا يسجل على حكومتكم، يسجل عليها إهمالكم لفئة عريضة 
من املغاربة ظلوا يائسين محبطين في الخارج، السيد رئيس الحكومة 

املحترم.

فهل في علمكم، السيد رئيس الحكومة، أن أكثر من ربع املقاهي تم 
إغالقها؟ وأن معاواتهم وتيجة قرارات إغالق سابقة خطيرة، خاصة في 
شهر رمضان؟ أي ذكاء هذا في هذا التصرف؟ وأي تدبير هذا، السيد 
رئيس الحكومة، وأوتم خير العاقلين؟ النهار سادين وفي الليل نسدو، 

كيفاش؟ أشنو اعطيناهم؟ 

فهذه الضربة كاوت قاسية، وأنهم سيعاوون هذه السنة كسابقتها في 

أداء وفقاتهم وأداء الضرائب، حتى الضرائب مستعدين يأديوها، السيد 
رئيس الحكومة، ولكن شوية دالرحمة، التخفيفات، االوتظارات؛ كلنا 
تنعرفو أن هاذ العام ما باعو ما شراو، شأنهم شأن باقي التجار والتجار 

الصغار. 

احنا ما تنقولو�صي أو ما تنشجعوش على التملص من الضريبة، هذا 
أمر وطني ضروري، ولكن غير شوية الرحمة، مهلو، ما يمكن ما كاين�صي 

إجراءات ديال التخفيف والتخفيف فقط.

وباألرقام واملعطيات، أسجل محدودية حكومتكم في تدبير الجائحة، 
وأونا أمام وضع اجتماعي واقتصادي مقلق جدا، على وحو ما سأبرزه من 
أرقام صادرة عن مؤسسات رسمية، فعلى سبيل املثال ال الحصر أوا ما 
تنزايدش، وأوا تنشجع املعامالت اللي تدرتيو، اجتهادكم وارد، وتنشوفوه 

وما تنبخسوش العمل ديالكم، ولكن يظل غير كافي مثل قول الشاعر:

رأيت  ملنايا خبط عش  ء من تصب 

تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم. 7 7 7 7

اللي  فئات  كاين  هذه،  وطأة  تحت  يئنون  مازالين  اللي  بزاف  راه 
استافدت، هللا يجازيكم بخير، كاين اجتهادات، هللا يجازيكم بخير، أوا 
ما تنديرش السياسة على بالدي، بقدر ما أوا دوري هنا، السيد رئيس 
الحكومة املحترم، عليكم أن تتقبلوه، أوا أراقب وأالحظ وأوبه وأحفز 

وأعطي رأيي إلوقاذ ما يمكن إوقاذه.

احنا في حزب االستقالل ما تنديروش املعارضة من أجل املعارضة، 
ولكن تنقول لك برافو درتي عمل مزيان، درتي عمل مزيان في بعض 
الجهات، مثال درتي عمل جبار في التعيين في املناصب السامية، هذا 
يسجل لكم، مزيان، ومازلتم تمطرون اإلدارة بأطر، وما زلتم تقمعون 
جزء كبير من ذوي الكفاءات، غيخاصنا ينتمي ل�صي حزب، واللي هو 

مازال يااله هكا وهكا تيبقى هذا اللي قلنا يعمر فيهرم.

أوا تنأكد، السيد رئيس الحكومة، أن اإلحصاءات اللي غنقول لكم 
دابا راه صادرة عن مؤسسة حكومية، تراجع دخل األسر وفي قدرتها 
للنشيطين  الشهري  الدخل  تقلص مدخول متوسط  فقد  الشرائية، 
50% حسب املندوبية السامية للتخطيط، فقدان 260.000 منصب 
وفي  الحضرية  املناطق  في   196.000 منها  الخدمات،  قطاع  في  شغل 
القطاع الفالحي والصيد البحري، 208.000 وظيفة، كما تم فقدان 
61.000 وظيفة في قطاع الصناعة والصناعة التقليدية، هاذ الصناعة 
التقليدية في عهد الحكومة اللي كان تيترأسها السيد عباس الفا�صي، 
وزير الصناعة التقليدية صدر مرسوم يحث فيه املقاولين على استخدام 
الصناعة التقليدية في املعمار، عالش؟ باش يشجعو الصانع التقليدي، 
أشنو دروا احنا؟ )le modernisme(، هاذ التحضر راه ما�صي هو، الهدف 
ديالنا القطاع الجيش الهائل اللي تيخدم في الصناعة التقليدية خاصو 
ينتعش وأي دار وأي مؤسسة، خاصة املؤسسات العمومية اللي اوتوما 
تتسيروها، اوتوما رئيس اإلدارة املغربية، السيد رئيس الحكومة، وفرضو 
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اللي هي تقليدية،  البلدي والخشب واألشياء  البلدي والزليج  الجبس 
تحفيزا وتشجيعا، خاصة في هاذ املناسبة ديال الجائحة، وقاوا هللا من 

شرها ووجا العالم كله من مأساتها.

يسجل الواقع، السيد رئيس الحكومة، أن اآلالف لم يعد لهم آمال 
في إيجاد عمل، فمعدل النشاط تراجع من 44.9% إلى 43.5% سنة 
2021، مع إغالق عدد كبير جدا من املعامل واملصانع وما ينتج عنها 
من مآ�صي اجتماعية، ال تزيد إال في اكتظاظ الشوارع بظواهر اإلجرام 

والفساد.

يسجل االقتصاد الوطني تراجعا في ساعات العمل في األسبوع، 494 
مليون ساعة إلى 394 مليون ساعة، أي بتراجع بنسبة 20%، السيد 

الرئيس.

وكم يؤملني أن أرى ازدياد معدل البطالة وارتفاعها ملعدالت الفقر 
وأن ما تحقق من مكاسب في العقدين األخيرين تأثر بالجائحة، وأن ورى 
الحكومة عاجزة على تقديم حلوال عملية للوضع، فقد سجلت البطالة 
في نهاية 2021: 14.8%، في حين بلغت 10.5% و10.7% و9.1% على 

التوالي سنة 2017 و2018 و2019.

إن ما قدمته من أرقام وإحصائيات وغيرها كثير، تؤكد بامللموس، 
به  قامت  ما  به،  قمتم  ما  محدودية  على  الدليل  فيه،  الشك  ومما 
حكومتكم من إجراءات ملواجهة التداعيات االقتصادية واالجتماعية 

للجائحة، في غياب الحوار.

كم حاولت جاهدا إقناع وف�صي بتحقيق ما أوردتموه في معرض 
جوابكم، لكن الواقع يمنعني من ذلك، إذ أوني أجد وف�صي أمام أرقام 
مؤملة وفشل الحكومة في الحد من جائحتها، وكيف لي أن أكون متفائال 
مع انعدام اإلصالحات الهيكلية لالقتصاد، كما ظللتم تبشرون بذلك 
السيد رئيس الحكومة، مما دفعني ألن أصيح عاليا وأقول بصراحة 

وبالجرأة التي يتطلبها مني واجبي وخدمتي للوطن واملواطنين.

إن وعودكم تظل مجرد كالم والتزاماتكم تبقى مجرد وعود، وأن 
الواقع ال يعكس ما ترددووه في كل املحافل وفي العديد من املناسبات، 
وهي مناسبة لتأكيد موقفنا من تثمين القرار السامي لجاللة امللك في 
سنه للحماية االجتماعية، هاذ الحماية اللي غتجعل واحد الثروة وثورة 
اجتماعية للتحسين والعناية بكرامة املواطنين؛ لألسف الذي أخشاه 

هو أن حكومتكم لن تستطيع التنزيل السليم لهذا الورش املهم.

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

الزلنا أو الزال الشعب املغربي يحن وينت�صي بالحوار االجتماعي في 
عهد حكومة عباس الفا�صي، رغم األزمة، فاوخفاض السالليم، الزيادة 
في األجور، اوخفاض السلسلة ديال اإلعفاء من الضرائب على املقاوالت 

فين احنايا؟ 

املصادقة  قبل  دورتين  في  ممأسسا  كان  االجتماعي  الحوار  هاذ 

على قاوون املالية وقبل فاتح ماي، فين احنا من املأسسة؟ حتى اللي 

وقعتو على 25 أبريل مازال ما التزمتوش به، واش في عهدكم مازال 

)SMIG4( و)SMAG5( هذاك )SMAG( ديال القطاع الفالحي 60 درهم، 

والبوطاغاز كتدير 40 درهم، والبطاطا واملطيشة والقطاني فايتة لـ 20 

درهم، واش في النهار كاين اللي يعيش بـ 60 درهم السيد رئيس الحكومة 

املحترم؟

شكرا.

 لسيد  لرئيس:

 وتهى  ل قت  لسيد  لرئيس

شكرا.

أعطي الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية، ما عرفتش واش خاصني 

ضروري وذكر بذاك امللتمس، ولكن تيظهر لي بأوه من العبث أن أذكر به.

تفضل السيد الرئيس، ال�صي عبد الصمد، تفضل.

 ملستشار  لسيد عبد  لصمد مريمي:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

و لصالة و لسالم على وبيه  لكريم.

 لسيد  لرئيس،

 لسيد رئيس  لحك مة،

 لسيد وزير  لدولة،

 لسادة  ل زر ء،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون  ملحترم ن،

في البداية أستهل مداخلتي بالتعبير، ويابة عن فريق العدالة والتنمية 

واالتحاد الوطني للشغل باملغرب، عن استنكاروا للتصرف االستفزازي 

الذي قامت به مملكة إسباويا تجاه بالدوا، باستقبالها زعيم الكيان 

االوفصالي الذي تالحقه جرائم ضد اإلنساوية واوتهاك حقوق اإلنسان، 

وهو السلوك الذي يتناقض مع عالقات حسن الجوار بيننا وبين اململكة 

اإلسباوية، وهي مناسبة أيضا لدعوة الحكومة اإلسباوية للقيام بما يلزم 

لتصحيح هذا الخطأ الجسيم.

وال يفوتنا، كذلك بهذه املناسبة أيضا، أن وحيي الصمود األسطوري 

للشعب الفلسطيني واوتصاره ضد العدوان اإلجرامي الصهيوني الغاشم 

األخير، كما ونوه بمواقف بالدوا، ملكا وحكومة وشعبا، في دعم الشعب 

الفلسطيني األبي.

4 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie
5 Salaire Minimum Agricole Garanti
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 لسيد رئيس  لحك مة،

يشكل الحوار االجتماعي الفضاء الذي يستوعب آراء أطراف إنشاء 
اإلوتاج الثالث ومشاوراتهم وتبادل املعطيات والتفاوض بشأن قضايا 
ووضعية األجراء واملؤسسات واملرافق العمومية واملنشآت اإلوتاجية، 
والحوار االجتماعي جزء ال يتجزأ من وموذج اقتصاد السوق االجتماعي، 
ما يجعل استدامته ومأسسته أمر مطلوب كي يؤدي الدور املنوط به 
ويضمن مشاركة النقابات في القرارات املنبثقة عنه، السيما في الظرفيات 
االستثنائية وفي لحظة األزمات التي تحتاج إلى التعبئة واستيعاب جميع 
الحلول االستثنائية والتحمالت التضامنية للتكاليف التي تتطلبها تنمية 

البالد واألعباء الناجمة عن تلك األزمات.

وعلى ضوء ما استجد في السنة األخيرة من تداعيات اقتصادية 
مواجهة  في  املتخذة  االحترازية  التدابير  وتيجة  تشكلت  واجتماعية، 
جائحة كورووا، اوكشفت الحاجة إلى ضرورة تحديث الحوار االجتماعي 
وتجديده واتباع منهجية واضحة ألعماله وإرساء مأسسة قائمة له، كي 
يكون له دور حقيقي في اإلجابة عن التساؤالت االقتصادية واالجتماعية 
الكبرى واإلسهام في املشاريع االجتماعية اإلستراتيجية الكبرى التي تعتزم 

الحكومة القيام بها وبلورة تعهدات اجتماعية كبرى وطنية وقطاعية.

وإذ وؤكد أن املؤشرات واألرقام املسجلة في مجاالت مختلفة ودون 
الصعبة،  الظروف  رغم  الصفرية،  السلبية  للتقييمات  االلتفات 
هي دليل على املجهود الذي بذلته حكومتكم في مواجهة هذه األزمة، 

واملجهود املالي وانعكاس املال املترتب عن هذه اإلجراءات.

ورغم ذلك، فإن ذلك ال يثنينا في فريق العدالة والتنمية واالتحاد 
الوطني للشغل باملغرب عن تسجيل بعض املالحظات وتقديم بعض 
املقترحات املتعلقة، خاصة بدور الحوار االجتماعي ومأسسته وآثار ذلك 

على املجالين االقتصادي واالجتماعي.

 لسيد  لرئيس،

 لسيد رئيس  لحك مة،

الحوار االجتماعي في سياق األزمة الحالية والتحديات التي تواجهه، 
والسؤال املهم: 

- كيف يمكن للحكومة أن تصون وتعزز استخدام مؤسسات الحوار 
االجتماعي واملفاوضة الجماعية في سياق األزمة الناجمة عن تداعيات 

"كوفيد-19"؟ 

وتتمثل عناصر اإلجابة عنه في:

- جعل الحوار االجتماعي فرصة ملواجهة األزمة، من خالل جعل 
الوطني  التوافق  منها  ينطلق  التي  األساسية  الثالثية  املؤسسات 
التداعيات  مواجهة  في  املتخذة  والخطط  االستثنائية  البرامج  حول 
االقتصادية واالجتماعية التي تخلفها األزمة، ودعوتنا لفتح املشاورات 
بشأن التوجهات املعتمدة في قاوون املالية، قبل عرضه على البرملان، 

وتعزيز املقاربة التشاركية في اإلصالحات االجتماعية الكبرى؛

- ىتفعيل مخرجات وقرارات اجتماعات املؤسسات الوطنية التي 
باألساس  ومنها  ببالدوا،  االجتماعي  للحوار  املؤسساتي  البناء  تمثل 
"مجلس طب الشغل والوقاية من املخاطر املهنية" و"مجلس املفاوضة 
األعلى  "املجلس  وإشراك  للتعاضد"  األعلى  و"املجلس  الجماعية" 
للوظيفة العمومية" في املشاورات التي تهم التغييرات املرتقبة على عمل 

وأداء اإلدارات العمومية، والسيما مشروع اإلدارة اإللكترووية.

لقد أباوت أزمة كوفيد وأثرها االقتصادي واتخاذ بعض املقاوالت 
إلجراءات تعسفية في حق األجراء، في غياب آلية املفاوضة الجماعية 
للقيام  بالدوا  بها  تمر  التي  الظرفية  مفهومة، مستغلين  غير  وبطريقة 
بعملية تسريح العمال والتخلص ممن كاووا يشتغلون خارج الضوابط 
القاوووية، دون تمتيعهم بحقوقهم التي يخولها لهم القاوون، وهو ما 

يتطلب:

- قيام الحكومة بترتيب املسؤولية االجتماعية على هذا النوع من 
املقاوالت وتتبع إعمال املقاوالت للمفاوضة الجماعية كآلية قاوووية من 
شأنها إرساء الحلول املتوافق عليها لإلشكاالت التي تفرضها مثل هذه 
االستقرار  وضمان  اإلوتاج  أطراف  بين  العالقة  وعقلنة  الوضعيات، 

االجتماعي داخل املقاوالت؛

- تعزيز سياسة تفتيش الشغل الهادفة إلى إوفاذ القواوين وضمان 
الصحة  ومقتضيات  الوقائية  التدابير  وإرساء  الالئق  العمل  شروط 
والسالمة املهنية، ومن خالل جهود إوجاح املفاوضة الجماعية وتقديم 

االستشارة الالزمة ألطراف اإلوتاج؛

للقضايا  القطاعية لحل املشاكل واالستجابة  الحوارات  - تفعيل 
املطلبية الفئوية التي الزالت عالقة واملطروحة في قطاعات الوظيفة 
من  وغيرها  والصحة  الترابية  والجماعات  كالتعليم  العمومية، 

القطاعات، وكذلك املؤسسات العمومية.

 لسيد  لرئيس،

 لسيد رئيس  لحك مة،

العمل  الحوار االجتماعي وتقوية دور  يواجهها  التي  التحديات  إن 
النقابي وترشيده، ووجزها في اآلتي:

أوال، ألونا وؤكد أوه ما تزال هناك العديد من الصعوبات التي تقف 
أمام األدوار الحقيقية التي يجب أن يلعبها الحوار االجتماعي للرقي إلى 
االجتماعية  السياسات  حول  الوطني  النقاش  في  املشاركة  مستوى 
وبعض السياسات االقتصادية، مكتفيا بدور محدود يتمثل في القضايا 
املطروحة  املطالب  بعض  عن  اإلجابة  ومحاولة  الفعل  وردود  اآلوية 

عليه، ويرجع ذلك باألساس إلى:

- التحدي األول: محدودية االوخراط النقابي ووجود نسيج لجمعيات 
فئوية، يتوسع يوما بعد يوم غير معني بالحوار االجتماعي والقطاعي، وهو 
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ما يتطلب إقرار قاوون النقابات، بما يمكن من تنظيم الحقل النقابي 
وعقلنته وتحديد التمثيلية القطاعية واملجالية والجهوية وإعادة النظر 
العام  القطاع  بين  املوجودة  التفاوتات  املعتمدة، والسيما  املعايير  في 
والقطاع الخاص وإحداث آلية جهوية للمفاوضة الجماعية وإحداث 

لجن جهوية للبحث واملصالحة؛

بسبب عدم  االجتماعي  الحوار  في  الثقة  وقص  الثاني:  التحدي   -
االلتزام الفعلي لألطراف أحياوا وعدم التمكن من وقف االوتهاكات التي 
تطال الحرية النقابية وحق التنظيم النقابي، وهو ما يستوجب اتخاذ 
إجراءات حازمة تضمن ممارسة األجراء لحقوقهم األساسية وإعطاء 
دور حقيقي لتمثيلية األجراء داخل املقاولة، وااللتزام الفعلي بالهيكل 
الثالثي للحوار االجتماعي ووتائجه، والرفع من دور الحوار مع القطاعات 
الحكومية والقطاعات اإلوتاجية الوطنية وإبرام لالتفاقات الجماعية 

القطاعية الثنائية؛

- التحدي الثالث: الرفع من الدور االقتراحي النقابي من خالل تقديم 
االقتراحية  القوة  لتعزيز  التأطير  في مجال  للنقابات  الحكومي  الدعم 
االجتماعية، بما يعزز من دورها في اإلسهام من صياغة االستراتيجيات 

الوطنية االجتماعية؛

- التحدي الرابع: يتمثل في رؤية الحكومات للحوار االجتماعي، عملية 
تستهلك الكثير من الوقت وتؤخر القرارات التي تتطلب تنفيذا عاجال، 
الجاد  االجتماعي  الحوار  في  املستهلك  الوقت  أن  تظهر  التجارب  لكن 
لتحقيق توافق اجتماعي هو استثمار يف�صي إلى دعم اجتماعي وسيا�صي 
التساؤالت  عن  واإلجابات  وللحلول  الضرورية  لإلصالحات  أوسع 

االجتماعية واالقتصادية املطروحة؛

- التحدي الخامس: املسؤولية االجتماعية للفرقاء االجتماعيين، 
للسنوات  واالقتصادية  االجتماعية  األجندة  في  ومشغلين،  وقابات 
املقبلة، التي قد تكون آثار جائحة كورووا بارزة فيها، وهو ما يلزم األطراف 
استقرار  وعدم  اجتماعية  وزاعات  أي  لتفادي  متواصلة  بمفاوضات 
اجتماعية  غير  بخلفيات  العرقلة،  خاوة  في  التموقع  دون  اجتماعي، 
التوجهات  الحوار االجتماعي بشأن  بفعاليات  أو سياسوية، قد تضر 

واالختيارات الوطنية في املجالين االجتماعي واالقتصادي؛

- وأخيرا، التحدي السادس: توسع القطاع غير املهيكل والتواجد 
النقابي الضعيف به يجعل قضاياه وإشكالياته خارج فعاليات الحوار 
وتأطير  به  تواجدها  لتوسيع  النقابات  يقت�صي دعم  االجتماعي، وهو 
العاملين به وخلق تنظيمات وتمثيليات بهذا القطاع، بما يساعد على 

اإلدماج التدريجي له ويساهم في االستقرار االجتماعي.

رئيس  السيد  املوضوع،  هذا  بشأن  مقترحاتنا  أهم  كاوت  تلكم 
الحكومة. 

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لسيد  لرئيس:

وكر .

الكلمة اآلن للفريق الحركي.

 ملستشار  لسيد مبارك  لسباعي:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

و لصالة و لسالم على أورف  ملرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

 لسادة  ل زر ء،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون  ملحترم ن،

االقتصادية  بتداعياتها  كورووا،  جائحة  أن  فيه  الشك  مما 
وبالتالي  ببالدوا،  االجتماعي  الوضع  حقيقة  كشفت  واالجتماعية، 
الخصاص  لتدارك  املنتهجة  العمومية  السياسات  كشفت محدودية 
التنموي الجهوي واملجالي واالجتماعي املنشود، بحيث لم يعد مجديا 
واملطبوعة  املتضاربة  واملؤشرات  األرقام  مصداقية  مدى  مناقشة 
للتخطيط"،  السامية  و"املندوبية  املغرب"  "بنك  مؤسسات  بتشاؤم 
وبتفاؤل حكومي غير مبرر، ليبقى الواقع أكبر شاهد على أن مغرب اليوم 
يحتاج إلى وموذج سيا�صي واقتصادي واجتماعي وثقافي جديد، يصنع 

القطيعة مع ثقافة توزيع الثروة بدل االجتهاد إلوتاجها.

املسؤولية  تربط  جديدة،  دستورية  لثقافة  يؤسس  مغرب 
باملحاسبة، ويسعى فعال للعدالة املجالية واالجتماعية، مغرب ينتصر 
ملؤسسات قوية ومنسجمة، بنخب سياسية قادرة على معاوقة املغرب 
الدستوري الجديد، بقيادة ملكية حكيمة وشعب صبور ووطني صادق.

مغرب اليوم، السيد رئيس الحكومة، لم يعد في حاجة إلى وخبة 
تعيش بازدواجية املواقف، وخبة مترددة بعد مرور عشر سنوات على 
كثقافة  بل  فقط،  قاوووية  كنصوص  ليس  الدستور،  أحكام  تنزيل 

وسلوك في تدبير الشأن العام.

تناوب  إلى  يتطلع  الحكومة،  رئيس  السيد  والغد،  اليوم  مغرب 
ديمقراطي، يفرز حكومة منسجمة في مرجعياتها السياسية ومعارضة 
على  قادرة  مؤسساتية  بوسائط  مغرب  البدائل.  صناعة  على  قادرة 
تجديد ذاتها وخطابها وأدوات عملها حزبيا ووقابيا، لتكون في مستوى 
تطلعات الرؤية امللكية اإلستراتيجية والطموحات املشروعة ملختلف 

فئات الشعب املغربي.

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

إقدام  إلى  فتطلعنا  الحالية،  الوالية  نهاية  على  مقبلون  ووحن 
تحديد  بغية  بمجلسيه،  البرملان  على  على عرض حصيلتها  الحكومة 
الحكومية  للخيارات  وتقييم موضوعي  الضعف  القوة ووقط  مواطن 
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املعتمدة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وذلك احتراما للدور 
الرقابي للبرملان، ولحق املواطن في معرفة املنجزات، وإعمال املحاسبة 
الشعبية، خاصة ووحن مقبلون على محطات اوتخابية لتجديد مختلف 

املؤسسات املنتخبة املهنية والجماعية والجهوية والتشريعية.

خطاب  إلى  كذلك  تحتاج  الحكومة،  رئيس  السيد  اليوم،  بالدوا 
سيا�صي جديد يقنع األجيال املقبلة، بوسائط تجعل الوطن فوق كل 
الوطنية  ومعاركه  الدبلوماسية  معاركه  في  املغرب  وتدعم  اعتبار، 

العادلة واملشروعة.

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

الضيق  املفهوم  في  النظر  إعادة  إلى  يتطلع  والغد،  اليوم  مغرب 
للحوار االجتماعي بمعادالته االوتخابية املحدودة، ألن مساحة املطالب 
خارج  مجاليا  املتسعة  االجتماعية  والديناميات  اليوم  االجتماعية 
املؤسسات تستدعي إعادة النظر في الطابع التقليدي للحوار االجتماعي 
املحصور في "النقابات األكثر تمثيلية"، علما أن هذه التمثيلية تظل 
محدودة في ظل ضعف التأطير والتأثير على الشارع الحافل بحركات 
والجمعوية،  والنقابية  الحزبية  الوسائط  خارج  منبثقة  احتجاجية، 
التي ال يخفى ضعفها في ظل لجوء املجتمع إلى إفراز ذاتي لديناميات 
وبمطالب  التقليدية،  الوسائط  خارج  وقطاعية  مجالية  وتنسيقيات 
جديدة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وذات الصلة بمطالب التنمية 

املجالية غير املتوازوة.

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

بالدوا اليوم في حاجة إلى حوار مجتمعي موسع بدل حوار اجتماعي 
الحساسيات  جميع  يشرك  مجتمعي  حوار  ضيق،  ووخبوي  مصغر 
والديناميات املجتمعية، وينتصر ملغرب املؤسسات بعيدا عن الفئوية 

واملصالح الخاصة ووهم التمثيلية غير الحقيقية.

على هذا األساس، نستفسركم، السيد رئيس الحكومة، عن السر 
في عدم عرض القاوون التنظيمي لإلضراب، رغم أهميته كإطار لربط 
الحقوق بالواجبات وأساس لترسيخ السلم االجتماعي في احترام تام 
للحريات، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للدستور، خاصة في مادته 86 

التي تفرض صدور جميع القواوين التنظيمية قبل سنة 2016.

وبنفس الهاجس، نستفسركم، السيد رئيس الحكومة، عن السبب 
في التماطل إلخراج القاوون املنظم للنقابات، باعتبارها هيئات عمومية 
مطالبة باملالءمة مع الدستور الجديد، وخاضعة لسؤال ربط املسؤولية 

باملحاسبة.

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

الجهود  وحيي  إال  يمكننا  ال  املحاباة،  منطق  عن  وبعيدا  ختاما، 
املبذولة على مستوى قطاع التعليم لحل مجموعة من امللفات العالقة 
منذ سنوات، متطلعين إلى وفس املبادرة من القطاعات األخرى، برهان 

على  والعمل  الواقع  أرض  وعلى  ماديا  الجماعية  االتفاقيات  ترجمة 
الخروج من وفق الحوار االجتماعي القطاعي والفئوي، خاصة في ظل 
األزمة الوبائية التي عمقت الهشاشة االقتصادية واالجتماعية املتجذرة 
أصال، معبرين في هذا اإلطار عن طموحنا الحركي إلى أن يضع النموذج 
املتجاوزة،  السياسوية  للممارسات  حدا  واملنتظر  الجديد  التنموي 
ويؤسس لبدائل كفيلة برسم أفق املغرب الدستوري الجديد، املؤطر 
بالرؤية اإلستراتيجية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، وصره 
هللا وأيده، والهادفة إلى بناء مغرب اإلوصاف املجالي واالجتماعي، مغرب 
الوحدة في التنوع، مغرب فخور بسيادته وبجبهته الداخلية القوية، 

مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن والتراب.

وشكرا لكم.

 لسيد  لرئيس:

وكر   لسيد  لرئيس.

الكلمة اآلن لفريق التجمع الوطني لألحرار.

تفضل السيد الرئيس.

 ملستشار  لسيد محمد  لبك ري:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

 لسيد رئيس  لحك مة،

 لسادة  ل زر ء،

إخ  ني  ملستشارين،  ملستشارتان  ملحترمتان،

سعيد بتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني لألحرار للتعاطي 
مع موضوع بالغ األهمية ذي أبعاد متعددة، وزوال عند رغبة زمالئنا 
النقابيين، وهو ما يضفي على مجلسنا املوقر التمييز، يتعلق األمر بملف 
الحوار االجتماعي الذي يعتبر ملفا محوريا بطابع جد خاص، يمكن من 
خالل خالصاته استجالء مدى قدرة مؤسساتنا الوطنية، وعلى رأسها 
الحكومة وكافة الشركاء االجتماعيين و"اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب"، 

على تدبير الشأن االجتماعي واالقتصادي والسيا�صي ببالدوا.

على  الحكومة،  رئيس  السيد  أشكركم،  أن  املناسبة  بهذه  وأود 
الهام  املحوري  السؤال  الجواب على هذا  أجل  التجاوب من  قبولك 
الذي سيمكننا من تقييم عمل الحكومة على الصعيدين االقتصادي 
واالجتماعي ومدى تنفيذ كل ما تم االتفاق عليه داخل الحوار االجتماعي 

طول مدة واليتها، مع التأكيد على ضرورة مأسسته.

وباملناسبة، البد أن أووه باللقاء التاريخي الذي عقده جاللة امللك، 
حفظه هللا، مع كل النقابات، حيث أشركها جاللته في إعطاء اوطالقة 
أن  على  يؤكد  إيجابي  وهو مؤشر  االجتماعية،  الحماية  تعميم  ورش 
السامي ليس عبثا، وإوما هي قناعة جاءت من  امللكي  هذا االهتمام 
أعلى سلطة في البالد، لتؤكد بأن النقابات تعد أحد الركائز األساسية 
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للعب دور الوساطة بين الشغيلة والحكومة لتحقيق السلم االجتماعي 
والتنمية االجتماعية التي وناضل جميعا من أجل تحقيقها، كل من 

موقعه. 

وال تفوتني الفرصة لكي أهنئ، باسم فريق التجمع الوطني لألحرار، 
الشغيلة املغربية بمناسبة تخليدها لفاتح ماي الذي مر للسنة الثاوية 
الصحية  األزمة  باستمرار  تتسم  استثنائية  ظرفية  في  التوالي  على 
املرتبطة بتف�صي وباء كورووا، الذي فرض إيقاعه على مختلف مناحي 
االجتماعية  والتحديات  اإلشكاالت  أفرز مجموعة من  الحياة، حيث 
واالقتصادية التي ألقت بظاللها على الوضع االجتماعي للطبقة العاملة.

وأغتنم هذه املناسبة للتنويه بنضاالت العاملة املغربية والعامل 
املغربي الذين حققوا العديد من املكتسبات املشروعة، جاءت تتويجا 
لنضاالت متواصلة للشغيلة املغربية، معبرين عن مساودتنا املطلقة لكل 
قضاياها العادلة، دفاعا عن مصالحها املادية واملوضوعية، مبرزين في 
هذا اإلطار دور مختلف النقابات الوطنية التي تعمل منذ عقود على 
تأطير الطبقة العاملة في تحقيق كل هذه املكتسبات واالوخراط بشكل 
إيجابي وبكل روح وطنية في إوجاز مختلف األوراش التنموية التي تعرفها 
بالدوا، رافضين في املقابل كل أساليب التبخيس والعدمية التي تنهجها 
بعض مكووات الفعل النقابي ألهداف تجاوزها التاريخ وأصبحت ال تليق 
بمغرب القرن الواحد والعشرين، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في 
طبيعة الخطاب ومضمووه وتجديد النخب النقابية وفتح املجال أمام 
طاقات شابة متجددة ومتنورة تعيد للعمل النقابي وهجه وديناميته، 
والنضال سويا للقضاء على ظاهرة التنسيقيات التي أخرجت الفعل 
النقابي عن سكته الصحيحة، ال نعرف إلى اليوم من وراءها، حيث 
واقتصادية  اجتماعية  مطالب  تستغل  التنسيقيات  هذه  أصبحت 

لخدمة أجندات غير معروفة، ظهرت مع الوقت في الريف وجرادة.

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

وإذ ونوه بالحصيلة الحكومية في مجموعة من القطاعات التي آمنت 
بالحوار االجتماعي كآلية ضرورية ومفتاحا للحلول، أدى إلى إفراز عمل 
جاد مّيز أداء هاته القطاعات خالل السنوات املاضية، إال أونا وأسف 
لكون ملف الحوار االجتماعي لم يعرف تنزيل سياسة إرادية جماعية 
في  التنمية االجتماعية  التي تعيق  التحديات الحقيقية  للوقوف على 
تعرفها  هيكلية  لحل مشاكل  فعلية  إرادة  غياب  شموليتها، مسجلين 
قطاعات حكومية، مع األسف تعاني اليوم لعدم قدرتها على مأسسة 
الحوار االجتماعي رغم وجود وقابات وأطر وطنية داخل هياكلها قادرة 

على التجاوب بمسؤولية وفعالية في تدبير هذا امللف.

التعاطي  والقدرة على  الجماعية  اإلرادة  كامل األسف، غابت  مع 
بشمولية مع املطالب املشروعة للشغيلة املغربية، ال�صيء الذي جعل 
السلم االجتماعي ببالدوا على املحك، وبخاصة خالل فترة الجائحة التي 

وثقت ملجموعة من النواقص داخل عدد من القطاعات.

فلوال العناية امللكية السامية التي مكنت من تجاوز األزمة بفضل 
حكمة وتبصر جاللة امللك وصره هللا، الذي سارع إلى إحداث صندوق 

والطبقة  املغربية  الشغيلة  على  البلسم  بمثابة  كان  الذي  "كوفيد" 

املعوزة املحرومة من الدخل القار، لكان املغرب اليوم في وضعية أشد 

صعوبة اجتماعيا، حيث ساهم هذا الصندوق في التخفيف من آثار 

الجائحة على املجتمع. 

فعلى الرغم من هذا القصور، إال أونا نسجل وباعتزاز أداء مجموعة 

بفريقيها  الصحة  األمنية،  أجهزتها  وكل  كالداخلية  القطاعات  من 

العسكري واملدني والفالحة والصيد البحري والصناعة والتجارة واملالية 

ملفاتها  دبرت  التي  والتعمير،  واإلسكان  الوطنية  والتربية  والسياحة 

االجتماعية القطاعية بنوع من الرزاوة وحسن التعاطي مع الشركاء 

االجتماعيين، اشتغلت ليل نهار من أجل توفير الدعم وكل املنتوجات 

في  واألساسية  الضرورية  الخدمات  وتقديم  واالستهالكية،  الغذائية 

انسجام مع ظروف الجائحة.

إن ملف التشغيل يعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه بالدوا، لكن 

مرة أخرى وتأسف لكون الحكومة لم تولي األهمية الالزمة لهذا القطاع، 

من خالل منظور شمولي يسمح بتجاوز اإلشكاليات العميقة التي يعاني 

منها.

في  املنتجة  القطاعات  التي حققتها بعض  النتائج اإليجابية  فلوال 

هذا املجال، لكنا اليوم أمام أزمة تشغيل خاوقة، حيث نسجل غياب 

دينامية حكومية في البحث عن حلول بديلة للتشغيل التقليدي وعدم 

قدرتها على تشجيع املبادرة الفردية والتشغيل الذاتي، بحيث أن هاته 

اإلستراتيجية ال يمكنها أن تنجح دون تنزيل آليات إوتاج الثروة الغائبة 

اليوم وغير املتوفرة بالشكل الذي نستطيع معها إنهاء معضلة البطالة.

 لسيد  لرئيس،

إونا في فريق التجمع الوطني لألحرار ودعو جميع الفاعلين، كل من 

موقعه، وفي إطار النموذج التنموي الجديد الذي سيتم تقديمه قريبا 

وضع  على  االوكباب  ضرورة  إلى  امللك،  لجاللة  السديد  النظر  أمام 

استيعاب  على  وقادرة  بشأنها  متوافق  للتشغيل  وطنية  استراتيجية 

القدرات والكفاءات التي تزخر بها بالدوا، مع تبني سياسة اجتماعية 

تحفظ السلم االجتماعي، طالبين باسم فريق التجمع الوطني لألحرار 
بضرورة التعجيل بتعديل مقتضيات مدووة الشغل وإخراج القاوون 

التنظيمي للنقابات وقاوون اإلضراب، لتعزيز ترساوتنا القاوووية وإقرار 

التدبير الشفاف والنزيه داخل هاته املؤسسات، في إطار جهد جماعي 

يتعالى على الحسابات الضيقة والخطابات الشعبوية، ويضع مصلحة 

البالد فوق كل اعتبار.

شكرا.
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 لسيد  لرئيس:

وكر   لسيد  لرئيس.

الكلمة اآلن للفريق االشتراكي. 

وقطة وظام السيد الرئيس؟ 

شعل امليكرو السيد الرئيس.. 

أتمنى أن تكون في إطار التسيير.

 ملستشار  لسيد مبارك  لسباعي:

في إطار التسيير السيد الرئيس.

 لسيد  لرئيس:

تفضل.

 ملستشار  لسيد مبارك  لسباعي:

عدة مرات تنالحظو.. تنديرو املالحظة على اإلضاءة ديال هذيك 
املنصة، ولألسف ال من يجيب السيد الرئيس، فال يعقل باش وبقاو 

تنتحدرو باش نشوفو.. أشنو اللي كاين ألن كاين الظلمة في هذيك..

 لسيد  لرئيس:

يعني اإلوارة ضعيفة هنايا.

 ملستشار  لسيد مبارك  لسباعي:

.. املنصة، عدة مالحظات درواها، السيد الرئيس، ولكن لألسف...

 لسيد  لرئيس:

طيب، شكرا السيد الرئيس. 

وتمناو في الجلسة القادمة تكون مضاءة بالقدر الكافي. 

تفضل السيد رئيس الفريق االشتراكي.

 ملستشار  لسيد عبد  لحميد فاتحي:

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

 لسيد وزير  لدولة،

 لسيد ن  ل زير ن،

وحامالت  لحاملي  التحية  لنجدد  فرصة  هي  اليوم  املوضوع  هاذ 
الوزرة البيضاء، سواء في قطاع الصحة أو قطاع التربية والتكوين وكذا 
رجال األمن ورجال الدرك والقوات املساعدة وقوات الدفاع املدني، 

التي الزالت للسنة الثاوية على التوالي في الواجهة.

 لسيد  لرئيس،

الحوار االجتماعي كتراكم وطني، حققنا منذ منتصف التسعينيات 
تأثير  له  كان  والذي  بالدوا،  الذي عرفته  السيا�صي  االوفراج  إطار  في 
بطبيعة الحال عن الواقع االجتماعي، والذي أوتج أول ما أوتج أول اتفاق 
اجتماعي، اتفاق فاتح غشت 1996، وواصلنا هذا التراكم من خالل 
حكومة التناوب التي كان فيها اتفاق اجتماعي أيضا وحكومة التي تلتها 
برئاسة السيد إدريس جطو والذي أوتج اتفاق 30 أبريل 2004 وحكومة 
السيد عباس الفا�صي التي أوتجت اتفاق 26 أبريل 2011، واالتفاق 

الذي وقع تحت إشرافكم، السيد الرئيس، وهو اتفاق 25 أبريل 2019.

االتفاق  في عهدها هذا  يوقع  لم  التي  الوحيدة  الحكومة  لألسف 
وهي الحكومة السابقة، بحيث لم تستطع الحكومة أن تصل إلى توافق 
مع الحركة النقابية، بل بالعكس اتخذت الحكومة السابقة إجراءات 
مست  املقاصة،  مست  التقاعد،  مست  املأجورين،  حق  في  قاسية 
املحروقات، مست أيضا األجور، ألن الحكومة الوحيدة التي لم تعرف 

الزيادة في األجور.

املسألة الثاوية، أن الحوار االجتماعي هو القاعدة املركزية للسلم 
االجتماعي، هل حققنا، سواء من خالل التشريعات الوطنية أو من 
ووؤطر  لننظم  الكافية  القاوووية  القاعدة  الدولية  االتفاقيات  خالل 

الحوار االجتماعي واملفاوضة الجماعية؟ 

لألسف إذا كنا في القطاع الخاص قد استطعنا من خالل مدووة 
الشغل أن وضمن حدا أدنى يتوافق مع كثير من االتفاقيات الدولية، 
ووخلق املؤسسات، سواء املفاوضة الجماعية، طب الشغل، إنعاش 
الشغل، كثير من املؤسسات، لكن في القطاع العام لألسف لحد الساعة 
ليس هناك تأطير قاووني للحوار االجتماعي داخل القطاع العام، ال في 
الوظيفة العمومية وأتحدث أصال على الحوار القطاعي ال في الوظيفة 
العمومية وال في املؤسسات العمومية وال في الجماعات الترابية، دأبنا 
على أعراف خلقت تراكمات، هي التي ودبر من خاللها الحوار االجتماعي.

االتفاقيات الدولية أيضا الزلنا ونتظر ما تم االتفاق عليه بتفعيل 
بعض مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة اتفاقية 87 ملنظمة 
من   288 الفصل  نسخ  ووطنيا  النقابية،  والحريات  الدولية  العمل 

القاوون الجنائي الذي الزال عالقا أيضا.

الحوار االجتماعي، لألسف، رغم التراكمات التي حققناها، فالزالت 
هناك تعثرات، رغم ما وصت عليه مدووة الشغل حول لجن البحث 
واملصالحة، سواء اللجن اإلقليمية أو الوطنية، فإن وتائجها غالبا ما 
تكون وتائج موقوفة التنفيذ، ألن ليس هناك داخل القاوون ما يجبر 
رب العمل على تفعيل ما يتوافق عليه أو حتى الحضور في لجنة البحث 

واملصالحة.

الحوار االجتماعي في زمن الجائحة والتداعيات الكبرى هناك شقان: 
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الشق األول البد أن وقر على أن الدولة املغربية أباوت عن وجه 
اجتماعي في هذه املرحلة، من خالل دعم كثير من الفئات املتضررة، 
ومن بينها الكثير من األجراء، لكن أن كل ما تم لصالح األجراء لألسف لم 
يتم على قاعدة الحوار االجتماعي وقاعدة التفاوض، هو إجراء حكومي 
منفرد رغم إيجابياته لكنه منفرد، وهاذ اإلجراء ديال دعم األجراء في 
األصل هو محمود، ولكنه في النفس اآلني محدود، ال يمكن أن يفي 
بالغرض املطلوب، وهذا لم يشمل جميع األجراء، بالعكس كان بعض 
األجراء، سواء في القطاع املنظم أو في القطاع غير املنظم لم يستفيدوا 
من هذا الوضع، ألن وجد في القطاع الخاص بعض أرباب العمل - ال 
أعمم - بعض أرباب العمل، لألسف الشديد، استغلوا الجائحة من 

أجل تسريح العمال وتصفية املقاولة.

كذلك، العادة املترسخة في بعضهم بطرد املكاتب النقابية، وأيضا 
ترفض  املقاوالت  من  كثير  األجراء،  اوتخابات  إطار  في  ووحن  اليوم، 
االوتماء النقابي، ويشهد على ذلك مفتشو الشغل الذين توضع على 

مكاتبهم يوميا شكايات متعددة من هاذ القبيل.

اليوم، السيد رئيس الحكومة، مطلوب منا في إطار السياق الذي 
أباوت عنه بالدوا في إعطاء الجاوب االجتماعي أهمية أساسية في هاته 
بتعميم  الكبير  الوطني  باملشروع  قوي  بشكل  تعزز  والذي  املرحلة، 
الحماية االجتماعية الذي أعلن عنه صاحب الجاللة، مطلوب اليوم أن 
نعيد إطالق اآللية اإلوتاجية، خاصة في قطاع السياحة واملهن املرتبطة 
إلى  االقتصادية  الحركة  لنعيد  الطيران،  الفندقة، حركة  بالسياحة: 
الشديد هوما  القطاعات لألسف  هاذ  في  األجراء  سابق عهدها، ألن 
الذين تعرضوا ألكبر ضرر في هاته املرحلة، وإعادة اإلطالق التدريجي 
للحركة في قطاع السياحة هو مهم أيضا وكذلك األبناك وريد، السيد 
رئيس الحكومة، أن تبين األبناك عن إرادتها القوية في اإلسهام في هاته 
االستحقاق على  تاريخ  تعتاش على  التي الزالت  األبناك   املرحلة، ألن 
)les dates des valeurs( فهي أبناك لألسف في هاذ املرحلة الصعبة 

هذا إشكال حقيقي.

لذلك، السيد رئيس الحكومة.. وتمنى أن تستمر..

شكرا.

 لسيد  لرئيس:

 وتهى  ل قت  لسيد  لرئيس.

شكرا.

الكلمة اآلن للفريق املوالي، االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

 ملستشار  لسيد  لعربي  لعر ئ�شي:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

و لصالة و لسالم على أورف  ملرسلين.

 لسيد  لرئيس  ملحترم،

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

 لسيد ت و لسادة  ل زر ء  ملحترم ن،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون  ملحترم ن،

أود في البداية أن أعبر باسم االتحاد العام ملقاوالت املغرب عن 
التي  إسباويا،  دولة  عن  الصادرة  املقبولة  غير  للتصرفات  استنكاروا 
واقتصادية  سياسية  عالقات  معها  تربطنا  صديقة  دولة  نعتبرها 
وإستراتيجية متميزة، وذلك باستقبالها ملجرم الحرب، زعيم جمهورية 
الوهم، على أراضيها بهوية مزورة، دون مراعاة لقيم التعاون والشراكة 
أعضاء  من  املقبولة  غير  التصريحات  وكذا  بالدوا،  مع  تجمعها  التي 
حكومتها، كما وؤكد في االتحاد العام تجندوا الدائم للدفاع عن بالدوا، 

تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة، حفظه هللا.

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

الواقع  على  بظاللها  ترخي  مازالت  التي  الصحية  األزمة  سياق  في 
االقتصادي واالجتماعي ببالدوا، فقد أصبح من الضروري التعامل مع 
التداعيات واآلثار السلبية الوخيمة بنظرة مختلفة، تستلهم مبادئها من 
الدروس املستخلصة خالل هذه املرحلة، والتي تميزت بصمود االقتصاد 
الوطني بفضل التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة االقتصادية مشكورة. 

اليقظة  لجنة  اتخذتها  التي  الهامة  التدابير  هذه  تكن  لم  ولو 
االقتصادية، لكاوت األزمة أكثر وأكبر وأعضم، وبهذه املناسبة نسجل 
بكل ارتياح حجم القروض التي منحتها البنوك والتي ستصل إلى أكثر من 
70 مليار درهم فيما تسمى "قروض أكسجين" و)relance( والتي بضمان 
من طرف الصندوق املركزي للضمان، بفائدات متميزة، وهاته القروض 

هي اللي مكنت املقاوالت من مزاولة نشاطها.

بعض  به  قامت  ما  لنثمن  الفرصة  هذه  ونتهز  أخرى،  جهة  من 
الوزارات في الحكومة املحترمة، التي أباوت على دينامية كبيرة بكل ابتكار 
وجريئة وبإلهام من خالل وضع آليات وتحفيزات لم تكن بالحسبان، 
وذلك بوضع ما يسمى ببنك املشاريع )la banque de projets( وتيجة 
تصنيع املواد التي تستورد من الخارج، والتي يقدر حجمها بأكثر من 34 

مليار درهم، والتي تؤدى إلى حد اآلن بالعملة الصعبة.

وأريد كذلك أن أشيد بقطاع آخر وهو قطاع صناعة السيارات الذي 
لم يتأثر بمضاعفات الجائحة، والذي يسعى هذا القطاع إلى مواصلة 
دينامياته ليصل إلى أكثر من 80 مليار درهم وإلى أكثر من 100 مليار 
درهم في السنتين املقبلتين إن شاء هللا، وهو يعتبر مصدرا لجلب العملة 

الصعبة.

والجاوب اآلخر، وكذلك أريد أن أشيد بالعمل التي قامت به الحكومة 
املحترمة في واحد الباب، وهو كذلك العالقة مع املستثمرين الخارجيين، 
وهو على الصعيد العالمي والدولي، وريد أن نسجل بكل افتخار املستوى 
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منحوا  الذين  الدوليين  املستثمرين  وسط  في  املغرب  به  يتميز  الذي 
قروضا لبالدوا بتكلفة تفضيلية وآلجال طويلة.

ونسجل كذلك ألول مرة بالحجم الذي وصل إليه االحتياط النقدي 
)les réserves de change( الذي وصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، 

وهذا إوجاز يبرهن على صالبة االقتصاد املغربي.

ورغم كل هاته املجهودات لتشجيع االستثمارات ولتقليص أضرار 
الجائحة، فنسجل كذلك بأن بعض القطاعات االقتصادية التي عاوت 
ومازالت تعاني جراء التوقيف لكل أنشطتها ما أدى إلى اوكماش حاد في 
مواردها وتعامالتها، وعلى رأسها السياحة والصناعة التقليدية والنقل 

الجوي.

كما ال يجب أن ال ون�صى الشباب حاملي الشهادات والباحثين عن 
فرص الشغل والعاطلين واألشخاص ذوي اإلعاقة وكذا النساء الالئي 
تضرروا بشكل كبير خالل هذه األزمة، سواء على املستوى العملي أو 

املستوى األسري، مما أدى إلى ارتفاع كبير لنسبة العنف األسري.

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

ومن جهة أخرى وفي إطار آخر، فإن االتحاد العام ملقاوالت املغرب، 
تنفيذ  ونتظر  بأونا مازلنا  الحكومة املحترم،  السيد رئيس  وؤكد لكم، 
الحكومة لبعض التزاماتها في اتفاق 25 أبريل 2019، وأهمها مراجعة 
الشغل  فمدووة  لإلضراب،  التنظيمي  القاوون  وإقرار  الشغل  مدووة 
جميعا  وطمح  الذي  االقتصادي  التطور  وتحقيق  تتالءم  ال  الحالية 
إليه، حيث أصبحت في أمس الحاجة إلى إدخال تعديالت على بعض 
مقتضياتها ذات الصلة باملرووة في العالقات التعاقدية، وفق مقاربة 
لألجراء  املكتسبة  الحقوق  وحماية  املقاوالت  تنافسية  تحقيق  تروم 

والحفاظ على مناصب الشغل.

وبهذه املناسبة، فإونا نشيد ووفتخر بأونا في االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب، نشيد باألدوار الهامة التي تقوم بها املركزيات النقابية، والتي 
في  دائما  ووأمل  متعددة،  واتفاقيات  طيبة  عالقات  معها  تجمعنا 
تعزيز وتطوير هذه الشراكة الهامة واملتميزة وتعزيز الحوار االجتماعي 

واستمراريته، ملا فيه من مصلحة جميع األطراف.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

 لسيد  لرئيس:

وكر   لسيد  ملستشار  ملحترم.

الكلمة اآلن لالتحاد املغربي للشغل.

 ملستشارة  لسيدة أما6  لعمري:

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

إن خالفنا في اإلتحاد املغربي للشغل مع الحكومة بشأن مفهوم 

"الحوار االجتماعي" ومقوماته ومخرجاته يكاد يكون مذهبيا، وذلك على 
الرغم من التزامات بالدوا الدولية بمقت�صى االتفاقيات املصادق عليها، 
كاالتفاقية 98 بشأن حرية التنظيم أو االتفاقية 144 حول الحوار ثالثي 
األطراف ملنظمة العمل الدولية، املنظمة املختصة الوحيدة الثالثية 
األطراف ضمن هيئات األمم املتحدة، واللي كيتشرف املغرب برئاسة 
مؤتمرها 109، واللي كنتمناو أن يتم االستثمار األمثل ملخرجاته، وعلى 
الرغم كذلك من االلتزامات الوطنية الدستورية واالتفاقات املوقعة مع 

الحركة النقابية.

فحتى في عز أزمة كورووا اللي كاوت كتطلب استجابة سريعة وفعالة، 
مبنية على إشراك الحركة النقابية والفرقاء االجتماعيين في مواجهة 
االنعكاسات ديال الجائحة، لم تخف الحكومة عدم إيمانها بالحوار 
وجحودها لقيمه، الحكومة لم تستطع إبداع إطار قاووني قار للحوار 
االجتماعي املمأسس، بل ولم تعمل حتى اآلليات القاوووية والتعاقدية 

املتوفرة، ولم تحترم التزاماتها بمقت�صى هذه اآلليات. 

أغلب املؤسسات ديال الحوار االجتماعي، السيد رئيس الحكومة، 
اللي جيتو بها في العرض ديالكم صورية، وحصيلتها ال يحتدى بها في غياب 
التشاركية،  للديمقراطية  حقيقي  محتوى  إلعطاء  السياسية  اإلرادة 
بحال "مجلس املفاوضة الجماعية"، "مجلس طب الشغل"، املجالس 

الجهوية للتشغيل، لجان البحث واملصالحة، وقس على ذلك.

إن الئحة تهميش وتقزيم دور الحركة النقابية وحرمانها من حقها 
الدستوري في التشاور وإبداء الرأي والتفاوض وفق املعايير الدولية، 
طويلة بخصوص تدبير جائحة كورووا، بدءا بتغييب الحركة النقابية 

من لجنة املتابعة أو لجنة اليقظة من العضوية ديالها.

كذلك، كنا قد سجلنا وقتها موقفنا الرافض إلقصائها وحذروا من 
خطورة القرارات االرتجالية وانعكاساتها على الطبقة العاملة وعموم 
األجراء، وشروا أن من بين النتائج أن الدعم املخصص ملواكبة األجراء 
اللي توقفت العقود ديالهم لن يمكن من إيقاف أو وضع حد لجحافل 
التسريحات الفردية والجماعية للعمال والعامالت، اللي تجاوزت 600 
ألف منصب شغل قار وأكثر من مليون ووصف منصب شغل، إذا ما 
احتسبنا القطاع غير املهيكل، وكان آخرها الناس ديال املقاهي اللي طبعا 

ما لقاوش سبيل إلى تعويضهم.

النقابية  الحريات  على  للتضييق  ذريعة  الجائحة  اتخذت  وقد 
وتصفية الحسابات مع النقابيين ومع املناضلين، وحتى الحكومة حاولت 
جاهدة استغالل الظرفية للنيل من حقوق الطبقة العاملة وشن هجوم 
ممنهج على الحريات النقابية، ولعل محاولة تمرير القاوون التكميلي 
لإلضراب في خرق ملنهجية الحوار، لدليل على سعي الحكومة إلى اإلجهاز 

على املكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة بكفاحها املستميت.

وفي ظل تجميد الحوار االجتماعي بالعديد من القطاعات الحكومية 
واإلخالل بالعديد من االلتزامات الناجمة على اتفاقي 26 أبريل 2011، 
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25 أبريل 2019، تغاضت الحكومة عن عقد جلسة الحوار االجتماعي 
لشهر أبريل، غير مكترثة بتراكم العديد من امللفات الشائكة واملستعجلة 
وغير آبهة بتدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية وتفاقم االحتقان 
االجتماعي، ولم تجد من سبيل ملعالجة األوضاع االجتماعية املتردية، 
سوى بالتضييق على الحريات العامة وقمع املحتجين، ألنهم رفضوا 
إدخال الهشاشة لقطاع الوظيفة العمومية، ورفضوا القرارات التي 

تضرب في العمق حقوق املوظفين واملوظفات وترسخ الهشاشة.

القطاع  أهمية  الجائحة  تداعيات  فيه  أكدت  الذي  الوقت  ففي 
العمومي، وأكدت حيوية قطاعي التعليم والصحة وضرورة االستثمار 
الوطني في هذين القطاعين االستراتجيين، أقدمت الحكومة خارج منطق 
الحوار على اتخاذ قرارات تراجعية، من قبيل التشبث بالتعاقد واللجوء 
إلى مهنيي الصحة من أطباء وممرضين من خارج الوطن، قرارات تضرب 
املحاسباتي  الهاجس  يحكمها  قرارات  العمومية،  الوظيفة  مكتسبات 
على حساب الرهان التنموي، فكيف تتصورون ضمان شروط النجاح 
ملشروع مجتمعي بحجم توسيع الحماية االجتماعية لـ 22 مليون مغربي، 
مشروع في صلب الرهاوات التنموية لبالدوا، وأوتم تتمادون في محاولتكم 

إلغاء دور الحركة النقابية وفي طليعتها اإلتحاد املغربي للشغل؟ 

اجتماعية  مؤسسات  في  األطراف  ثالثية  الحكامة  جدوى  وما 
إستراتيجية كصندوق الضمان االجتماعي، إذا كاوت قرارات مجلسه 

اإلداري ال تحترم كقرار الزيادة في املعاشات؟ 

وكيف تعتزمون إيجاد الحلول الناجعة ملعضلة التشغيل واملجلس 
الوطني واملجالس الجهوية لتشغيل مجالس صورية، ال أقل وال أكثر؟

الحركة  لدور  املستمر  بتجاهلكم  الحكومة،  رئيس  السيد  إوكم، 
السياسات  إعداد  في  التشاركية  للديمقراطية  كأساس  النقابية 
ظرفية  جعل  في  أخرى  مرة  فشلتم  وتقييمها،  وتنفيذها  العمومية 
الجائحة وقطة تحول في مقاربة التحديات االقتصادية واالجتماعية 
وبذلك  جدواها،  عدم  أثبتت  التي  واالختيارات،  التوجهات  ومراجعة 
تفوتون من جديد على بالدوا فرصة حقيقية إلعادة دينامية االقتصاد 
الوطني وتحقيق مجتمع املساواة والكرامة والعدالة االجتماعية الذي 

وادى به اإلتحاد املغربي للشغل، من فجر االستقالل.

شكرا السيد الرئيس.

 لسيد  لرئيس:

وكر   لسيدة  لرئيسة.

الكلمة اآلن للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

 ملستشارة  لسيدة عائشة آيتعال:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

 لسيد  لرئيس،

 لسيد رئيس  لحك مة،

 لسادة  ل زر ء،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون  ملحترم ن،

اسمحوا لي في البداية أن أتوجه إلى كل إخواونا في مختلف املركزيات 
النقابية وللطبقة العاملة املغربية، أصالة عن وف�صي وويابة عن كل 
مكووات الفريق الدستوري الديمقراطي بمجلس املستشارين، بالتهاني 
الصادقة بمناسبة عيدها األممي، فاتح ماي، الذي احتفلت به الطبقة 
العاملة افتراضيا هذه السنة، وظرا للظروف االستثنائية لجائحة كورووا، 
التي أثرت بشكل واضح وثقيل وعميق على أوضاع الشغيلة املغربية وما 
تحملته هذه الفئة من الشعب املغربي من معاواة كبيرة، سواء بفعل 
الجائحة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بفقدان فرص الشغل، مما أثر 
سلبا على وضعية الشغيلة الوطنية، حيث كاوت ومازالت هذه الطبقة 
أكثر فئة اجتماعية تضررا من وتائج اإلغالق الشامل وحتى الجزئي، 
من أثر الركود االقتصادي الناتج عن الجائحة، والذي أدى إلى إغالق 
الوحدات اإلوتاجية وإفالس أخرى وتراجع الشغل إلى حدود كبيرة في 

بعض القطاعات كالسياحة والخدمات.

وبهذه املناسبة، السيد رئيس الحكومة، ودعوكم إلى إعادة إمكاوية 
فتح الحدود الجوية، ألن هاذ القطاع، سواء رب العمل أو العاملين بها، 
أصبحوا في حالة يرثى لها، كذلك ألوه األكثر تضررا، ألن مدة سنتين وهو 

اآلن في حالة إغالق.

فإونا أيضا، وقف وقفة إجالل وإكبار لصمود الطبقة العاملة بكل 
القطاعات أمام آثار الجائحة االقتصادية واالجتماعية واملالية.

تجعلوا  بأن  إليكم  أتوجه  الحكومة،  رئيس  السيد  وباملناسبة، 
من أوضاع الطبقة العاملة أولى األولويات في مخططات مواجهة آثار 

الجائحة وتحقيق اإلقالع االقتصادي.

 لسيد رئيس  لحك مة،

وحن في الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، نعتبر الحوار 
االجتماعي أداة ومنهجية إلدارة وتدبير تناقضات وتجاذبات املصالح بين 
األطراف املعنية لعملية اإلوتاج، حيث أن الحوار وتنظيم مفاوضات 
لتعزيز آليات التواصل بين الحكومة والنقابات وممثلي املقاوالت يدعم 

توفير شروط العمل الالئق والنمو الشامل.

وعليه، فإن الحوار االجتماعي ضرورة ملحة غير قابلة لالوقطاع وال 
يمكن توقفه، ألوه أساس كل سلم اجتماعي هو آلية من آليات تدبير 
األزمات وإشاعة ثقافة التضامن، الذي هو الضماوة األساسية لرفع 

التحديات ورهاوات اإلقالع االقتصادي وتحقيق التنمية.

وحن في املغرب، بالنظر إلى املكتسبات الكبيرة للشغيلة الوطنية 
لوضع آليات الحوار االجتماعي، ممأسس وداعم لإلصالحات الكبيرة التي 
عرفتها مدووة الشغل، والورش الحالي إلقرار وظام الحماية االجتماعية، 
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االجتماعي،  الحوار  أطراف  كل  أن  إلى  وبالنظر  املغاربة،  كل  ليشمل 
الحكومة والنقابات وأرباب العمل، واعون كل الوعي بمالبسات هذه 
املكتسبات  يثمن  تضامنيا  وطنيا  حسا  يمتلكون  الدقيقة،  املرحلة 
الوطنية، فإونا واثقون في املستقبل بالدخول إلى مرحلة جديدة وجيل 
التقليدية  املفاهيم  ليتجاوز  باملغرب،  االجتماعي  الحوار  من  جديد 
املطالبة  للتحوالت، من  النقابات مواكبة  تجعل  إلى مفاهيم جديدة 
والتصادم إلى القوة اإلقتراحية والتفاوضية لدعم اإلوتاج وتجعل من 
أرباب العمل واملشغلين مؤمنين بأن العامل والنقابة شريكان أساسيان 
باملقاولة  النهوض  في  محوري  فاعل  والعامل  اإلوتاجية،  العملية  في 

الوطنية واستمراريتها.

ولعل النقاش الذي سيساهم فيه الجميع عند مناقشة مشروع 
القاوون 24.19 املتعلق باملنظمات النقابية، سيشكل األرضية املناسبة 
الحوار  الستمرار  الضامنة  اآلليات  وضعية  حول  النقاش  لتعميم 

االجتماعي وفعالية وتائجه.

شكرا السيد الرئيس.

شكرا رئيس الحكومة.

 لسيد  لرئيس:

وكر   لسيدة  ملستشارة.

الكلمة اآلن ملجموعة الكووفدرالية الديمقراطية للشغل.

األسبوع املقبل غادي وحلو هاذ املشكل إن شاء هللا.. ال، ال، األسبوع 
املقبل، الجلسة املقبلة.

 ملستشار  لسيد  ملبارك  لصادي:

 لسيد  لرئيس،

 لسيد رئيس  لحك مة،

 لسادة  ل زر ء،

إن موضوع الحوار االجتماعي في عالقته بالتدابير واإلجراءات املتخذة 
الحتواء تداعيات االقتصادية واالجتماعية، كان ينبغي أن يكون من 
القضايا املركزية في الحياة الوطنية وحياتنا االقتصادية واالجتماعية، 
ملا له - أي للحوار االجتماعيـ  من ثقافة خاصة في ترسيخ ثقافة الحوار 
كجزء من الثقافة واملمارسة الديمقراطية، والتي تلعب دورا محوريا في 

الحفاظ على االستقرار االجتماعي وتماسك املجتمع.

 لسيد رئيس  لحك مة،

إن االستقرار ليس شعارا وردده وقت األزمات ووقت التوترات، وليس 
شعارا وردده في كل املناسبات، بل هو وتيجة ملمارسة يكون أساسها 

الحوار واإلوصات والتشارك وقبول الرأي اآلخر.

الديمقراطية  الكووفدرالية  رأسها  وعلى  النقابية،  الحركة  إن 

للشغل، دشنت أول تفاوض جماعي ثالثي األطراف، والذي أف�صى إلى ما 
أصبح يعرف بـ "تصريح فاتح غشت 1996"، والذي حدد آليات الحوار 
االجتماعي على املستوى املركزي الوطني وعلى املستوى القطاعي الجهوي 
اإلقليمي واملحلي، لكن لم يتم الوفاء وااللتزام من طرف الحكومات 
املتعاقبة بتنزيل آلياته، بل عملت الحكومة السابقة والحكومة الحالية 
بإصرار وعزيمة منقطعة النظير على ردم واإلجهاز على كل ما تحقق، 
وألغت التفاوض الجماعي ثالثي التركيبة، وعوضته بالتشاور مع الحركة 

النقابية، وأسست لنفسها مرجعا وهو اتفاق 25 أبريل 2019.

تنصلت الحكومة من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، 
وأصرت على عدم تضمينه في اتفاق 25 ماي 2019، لتؤسس بذلك إلى 
ثقافة وممارسة جديدة وهي توقيع االتفاقيات مع الحركة النقابية دون 

االلتزام بالتنفيذ، وألغت جوالت الحوار االجتماعي في دورتين.

االجتماعي،  للحوار  الحاجة  أمس  في  كنا  الجائحة،  ظروف  وفي 
باعتباره اآللية األوجع واملناهج األسلم ملعالجة كافة القضايا املرتبطة 
الوطني  واالقتصاد  الشغل  بعالم  املرتبطة  القضايا  كل  بمعالجة 
والتغلب على الصعوبات املرتبطة بالجائحة، لكن الحكومة من خالل 
ممارستها، أكدت، فيما ال يدع مجاال للشك، أنها حكومة عاجزة عن 
تمثل الصعوبات الوطنية والكووية املرتبطة بالجائحة وغيرها وعاجزة 

عن فهم الواقع وأوضاع البالد والعباد.

القرارات، دون  باتخاذ  لتنفرد  الجائحة  استغلت ظروف  حكومة 
اوفردت  النظر،  وجهات  لتعدد  اعتبار  وال  املجتمع  لتنظيمات  اعتبار 

باتخاذ القرار دون إشراك وال حتى استشارة الحركة النقابية.

لهاته  وبهنا  أن  للشغل،  الديمقراطية  الكووفدرالية  في  لنا  وسبق 
املمارسة وتقدمنا بالعديد من املقترحات في مذكراتنا للحكومة لكن 
دون جدوى، واقترحنا تشكيل "لجنة اليقظة االجتماعية"، على غرار 
"لجنة اليقظة االقتصادية"، بعد إقصاء الحركة النقابية منها، لكن 
يب بشكل إرادي الحوار القطاعي رغم مذكرتكم، 

ُ
دون جدوى. وغاب أو غ

السيد الوزير، إال في قطاعات قليلة، ووؤكد لكم أن قطاع الصحة في 
املالية،  بقطاع  محتجزة  الزالت  ملفات  أربع  هناك  القطاعي،  حواره 

وكذلك بالنسبة لقطاع الداخلية الذي لم ينفذ بعد التزاماته.

في  الجماعية  الشغل  وزاعات  فض  آليات  وتجميد  الحوار  غياب 
ظروف الجائحة على املستوى املركزي واإلقليمي واملحلي، ما صرحتم 
به، السيد رئيس الحكومة، هذاك ال�صي راه ما كاينش في بالدوا، بالدوا ما 
كايناش اآلليات ال تشتغل ولم تشتغل ال على مستوى العماالت وال على 
مستوى األقاليم في فك وفض النزاعات ديال الشغل، إقصاء العديد من 
األجراء والقطاعات التي تضررت من الجائحة بسبب قرارات الحكومة، 
قطاع املقاهي، كما ذكره السادة قبلي، واملطاعم وموذجا، ووذكركم أن 

هاذ القطاع بأجرائه لم يتوصل لحد الساعة بأي دعم يذكر.

إن تغييب الحوار االجتماعي هو ضرب في أسمى القواوين والتشريعات 
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الوطنية، أال وهو الدستور وتغييب الحوار هي ممارسة ال..

 لسيد  لرئيس:

وكر ،  وتهى  ل قت.

عبد  ال�صي  املحترمين:  املستشارين  السيدين  ألحد  اآلن  الكلمة 
اللطيف أعمو وال ال�صي عدي شجري. 

ال�صي أعمو بضعة جمل مركزة من فضلك، في حدود الوقت الذي 
تعرف.

شكرا.

 ملستشار  لسيد عبد  للطيف أعم :

وكر   لسيد  لرئيس.

 لسيد رئيس  لحك مة،

 لسيد وزير  لدولة،

 لسادة  ل زر ء،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارين،

مما الشك فيه أن الحوار االجتماعي يساعد في تماسك املجتمعات 
وتالحمها، وأوه هو املدخل لتحقيق السلم االجتماعي والبناء االقتصادي.

اعتبارا إلى أن جائحة كورووا، زيادة على كونها صحية تمتد لتصبح 
أزمة إنساوية شاملة، ومن املرجح أنها مع األسف ستسمر هذه آثارها 

االقتصادية واالجتماعية لزمن قد يكون أطول.

ومن هنا يتضح بجالء، أوه ال يمكن تحقيق السالم واألمن إال على 
أمام  تكون  أن  يجب  التي  العدالة  هذه  االجتماعية،  العدالة  قاعدة 
أعينكم، السادة الوزراء، وهذا يذكروا بمدى أهمية ما تضعه الجائحة 
على املحك اليوم، أال وهو التماسك االجتماعي، ويظهر - حسب تقديري 
- أن هناك حاجة إلى ابتكار واقتراح وتطوير وتنزيل فلسفة جديدة ملعاني 

اإلصالح االجتماعي أو الحوار االجتماعي.

لقد حاولنا من خالل ما كتبناه ووضعناه بين يدي السيد الرئيس أن 
وقترح بعض األشياء ال يمكن أن وجملها أمامكم إال في ست اقتراحات:

ـ االهتمام بتنمية املهارات والتعلم مدى الحياة كمحور لوضع   1
اإلنسان في قلب منظومته التنموية؛

التوظيف  سياسات  من  جيل جديد  ووضع  التشغيل  تطوير  ـ   2
وتعزيز العمل الالئق في عالم متغير؛

3ـ  تسهيل االوتقال من االقتصاد غير املهيكل إلى االقتصاد الرسمي 
في سياق جائحة كورووا؛

مناسبة  بطريقة  لالستجابة  تشاركي  اجتماعي  حوار  ضمان  ـ   4
لتداعيات الجائحة؛

5ـ  بناء مستقبل أفضل للجميع ملا بعد الجائحة؛

6ـ  التطلع إلى املستقبل بعين واثقة.

أكتفي بهذه املقترحات الستة، وبهذه الطريقة - في اعتقادوا - يمكن 
لدينامكية الحوار االجتماعي البناء ولألدوات ولآلليات املعتمدة في مجال 
التشغيل، أن تساهم بمرووة املجتمع واالقتصاد واملؤسسات القادرة 
الشرائح  ملختلف  وإدماجا  شمولية  وأكثر  أفضل  مستقبل  بناء  على 

االجتماعية.

من  عدد  أكبر  إجماع  هو  الرؤى،  تقارب  هو  االجتماعي  الحوار 
اإلشكاليات  وتخطي  وتجاوز  بعيدا  الذهاب  أجل  من  الفاعلين 
حقيقية،  بالفعل  فلسلة  هو  واالجتماعية.  واالقتصادية  السياسية 
الدول الديمقراطية )التي( وجحت هي التي اعتمدتها في تخطي عواقب 
الجائحة، ولقد استشعرتم بذلك ووجحتم بشكل كبير في هذا املنحى، 

يجب أن نستمر.

ووتمنى أن تكوووا مبادرين إلى مأسسة هذا الحوار االجتماعي وتقنينه 
كما قلت.

وشكرا لكم.

 لسيد  لرئيس:

وكر   ل�شي أعم . 

مع  للتفاعل  أو  للرد  الحكومة،  رئيس  السيد  اآلن،  لكم  الكلمة 
التعقيبات اللي استمعنا ليها.

 لسيد رئيس  لحك مة:

بسم هللا  لرحمن  لرحيم

والسادة  السيدات  واإلخوان،  األخوات  لجميع  جزيال  شكرا 
املستشارات واملستشارين الذين تدخلوا.

لكن، يمكن ما درواش كل�صي، ولكن األمور اللي درواها كثيرة ومهمة.

أوال، هاذ الكتاب هذا يشمل املذكرات املختلفة التي تلقيناها، إما 
من املركزيات النقابية، ما�صي كلهم اعطاو باملناسبة، وإما من الهيئات 
املهنية وإما من األحزاب السياسية، والتي شكلت بالنسبة لنا أساس 
الحوار، ألن الحوار على حسب املنظمات الدولية، وخصوصا منظمة 
العمل الدولية، تبادل املعلومات حوار، تبادل املذكرات حوار، تبادل 
االقتراحات حوار، النقاش حوار، الجلوس على طاولة الحوار حوار، 
الجلوس على طاولة املفاوضات حوار، املفاوضة الجماعية حوار، كلها 
أشكال من الحوار، وكنديرو هاذ أشكال الحوار على حسب املوقع وعلى 
حسب املوقف وعلى حسب السياق، فلذلك هاذ ال�صي راه.. وعاطيينو 
أهمية، هاذ املقترحات كلها اللي جات وهذا غير منطلقات رسمية من 
بعد هاذيك االجتماعات الرسمية ديال الحوار، أما 550 مذكرة األخرى 
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أوا ماغاديش، ما يمكنش وجمعها باش تشوفوها، ألن ذاك ال�صي الحمد 
هلل كثير، وأوا بغيت نشكر الجميع الذين ساهموا في هاذ الحوار.

ولكن الحوار راه ما�صي فطرف واحد، واحد كيحاور وداير جهدو، 
الطرف اآلخر حتى هو يدير جهدو، اسمحو لي، أوا كنتأسف بالنسبة 
ديال  املسؤولية  كيعطيها  الحكومة  املغرب،  ملقاوالت  العام  لإلتحاد 
اللي  النقابة  سمعتي  راه  عارف،  وأوت  لإلضراب،  التنظيمي  القاوون 
كتقول لك أوا ضد هاذ القاوون التنظيمي لإلضراب، جلسو بعضيتكم 
وتفاهمو، ديرو الحوار الثنائي أيضا، الحكومة ال يمكن هي أن تتحمل 
مسؤولية التناقض بين األطراف، هذاك التناقض بين األطراف غير 
فتحوه، ما كاين حتى �صي نسخة في تاريخ اإلضراب، اإلضراب اوتظرواه 
املسؤولية  تحملت  السابقة  الحكومة  أو  الحكومة  وهاذ   ،1962 من 
ديالها، ألنها مسؤولية دستورية، جابت املقترح، واقشوه فالبرملان وديرو 

التعديالت ديالكم وصوتو عليه.

أوتم أيضا، راه حتى مجلس املستشارين راه شكل من أشكال الحوار 
اآلليات  القرار، وغير صحيح، غير مقبول وصف  اتخاذ  في  واإلسهام 
الدستورية املنصوص عليها دستوريا، وهي هيئات فعلية وصفها بأنها 
آليات صورية، هي ليست آليات صورية، هذا خطاب غير مسؤول، 

صحيح أوه..

 لسيد  لرئيس:

من فضلك، من فضلك.

 لسيد رئيس  لحك مة:

أوا ال أرد على واحد، ولكن ثاني ما خصناش وبخسو الجهود التي تتم، 
هاذيك حتى هي آليات حوار على حسب التعاريف الدولية وكتمارسو فيها 
الحوار، واسمحو لي راه كثيرا من األمور اليوم كتعارضوها كاينة في تقارير 
رسمية وصوتو عليها وسكتو عليها في هاذيك الهيأة الدستورية. واسمحو 

لي وما غاديش وقول األمثلة دابا، فنهار يجي الوقت غنقول.

أو  تقرير رسمي  في  اقترح  االقتصادي واالجتماعي  املجلس  إلى جا 
املجلس األعلى للتعليم، وأوتم أعضاء فيه، واقترح ولم تصدروا أي بيان 
ولم تصدروا أي تكذيب إلى آخره، معنى ذلك هاذي معتمدة، يمكن 
الحكومة ما تاخذش بها 100%، ولكن إال اخذينا بها، كنقولو عندوا 
مرجعية ديال مؤسسة دستورية، هذا شكل من أشكال الحوار، والحوار 
ما�صي حوار طرف يفرض على األطراف األخرى كلها، راه املجتمع راه فيه 
عداد من األطراف، هاذي أطراف الرأي ديالها محترم، وتحاورو معهم 
محترم، احنا موجودين، ولكن في حدود ما تسمح به حقوق األطراف 

األخرى كلها.

بالنسبة إلقحام الحكومة السابقة، أوا اسمحو لي، لست هنا ألدافع 
عن الحكومة السابقة ضرورة، فهي حكومة حازت على ثقة املواطنين 
كملناه  دوزواه،  ال�صي  ذاك  و2016،   2015 في  تم  اللي  بالتصويت 

وإقحامها في هاذ املوضوع غير سليم.

غير باش وقول على كل حال الحكومة اللي قبل منها، اإلخوان ما 
كاينينش، الحكومة اللي قبل منها وقعت في آخر مرحلة، والحكومة اللي 
بعد منها وفذت، ويحسب لهذه الحكومة أوه جابت واحد االتفاق ووقعتو 
3 سنوات قبل النهاية ديال الوالية ديالها ووفذت جميع االلتزامات ديالها 
أثناء واليتها، فهذه حكومة وقعت اتفاقا اجتماعيا، ووفذت االلتزامات 
بوحدها،  الحكومة  على  املترتبة  املالية  االجتماعي،  كاالتفاق  ديالها 
االتفاقات األخرى اللي فيها أطراف أخرى حتى هاذيك األطراف حتى هي 

خاصها تتحاورو. 

أوا ضد هاذ التأخير ديال القاوون التنظيمي لإلضراب، ولكن ما�صي 
وقابة  للنقابات،  املنظم  القاوون  الحكومة،  وليست  أخرواه  اللي  أوا 
واحدة سلمت مالحظاتها، وراه السيد الوزير ها هو قدامي، ملاذا؟ سلمو 
املالحظات ديالكم مكتوبة، باش تكون وثيقة تاريخية، أوتم ال تريدون 

أن تشاركوا في الحوار، هذا هو العمق ديالو.

مدووة التعاضد، ها هي عندكم في مجلس املستشارين، دوزوها، 
هذا أيضا قاوون. 

التغطية الصحية للوالدين، عارضو، عارضو وصوتو ودوزو، أما 
الفيتو،  الحوار ما�صي هو  ليس.. ال،  البلوكاج هذا غير معقول،  درتو 

الحوار ليس.. هذا من مؤسسات الحوار، العكس.

 لسيد  لرئيس:

هللا يخليكم، أرجوكم، ابتعدوا عن الحوارات الثنائية. 

السيدة الرئيسة هللا يخليك، أرجوك.

 لسيد رئيس  لحك مة:

بقات لي جوج ديال النقط، راه هضرتو، أوا ما غاديش ورد على 
هذاك الكالم، أعتذر، ما غنردش على هاذ الكالم، كنعتذر ودير بحال ما 

سمعتوش، ألن الكالم ديال العيب أوا ما كنبغيش كاع نسمعو.

أريد جوج ديال النقط غادي ووقفو عندهم وال 3 ديال النقط:

أوال، وقبل كل �صيء، قطاع املطاعم صدر مرسوم استفاد املشغلين 
ديالو برسم يناير وفبراير ومارس فعال، واآلن الالئحة ديال شهر أبريل 
موجودة ويتم التدقيق بالنسبة لألجراء وبالنسبة للمصرحين باش يتم 
االستفادة ديالهم من القاوون ديال شهر أبريل، فلذلك غير صحيح ما 
قيل، فهمتني؟ وها هي الالئحة ديال جميع القطاعات وشحال عدد 
في  اآلن  يستفيدون شهريا،  األجراء  اللي كيستافدو، عشرات  األجراء 

مختلف تلك القطاعات.

التجاري،  العجز  على  هضرت  األخت  التجاري،  للعجز  وبالنسبة 
وقالت عجز تجاري في تفاقم مستمر، أوا ما عرفتش هاذ العجز التجاري 
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في تفاقم مستمر، أين هو؟ يمكن تضربو دابا مذكرة الظرفية مارس 
هلل  الحمد  راه  ليكم،  تخرج  دابا   )note de conjoncture(  ،2021
 )le taux de couverture( املعلومات اليوم متاحة، هاذ نسبة التغطية
التي تحسنت بـ 7.8 وقطة، باملقاروة مع وفس الشهر من السنة املاضية 

مارس، لتصل إلى %68.4.

الواردات  تغطية  نسبة  تطور  ديال  الجدول  هو  هذا  وباملناسبة، 
بالصادرات، وصل تحسنا غير مسبوق في تاريخ املغرب، هذا الجدول من 
2007 إلى اليوم، تحسن مضطرد ليصل ألول مرة إلى هاذ املستوى ديال 
68.4%، هذه أرقام صارمة، صادمة، )note de conjoncture( ضربو 
دابا تخرج ليكم وتأكدو من أن هاذ األرقام ليست مختلقة، إذن هذا 

بالنسبة لعجز امليزان التجاري.

وأيضا الحديث عن انهيار املعامالت إلى آخره، هذا كالم غير صحيح، 
غير منطقي، كاين تراجع صحيح في عدد من القطاعات، وكاين كثير 
من القطاعات خرجو الناس للبطالة، ولكن كاين قطاعات أيضا اللي 
تزادو املشغلين فيها، ألن كاين قطاعات اللي استاطعت تطور وتتأقلم 
مع ظروف الجائحة ومع التصدير، كاين القطاعات اللي تغلق عليها 
التصدير وتيجة ألن الطلب العالمي ما بقاش في هذاك املجال، فاحنا 
كنساعدوها باش تحول إلى قطاعات أخرى، هنا كنفقدو وهنا كنربحو، 
يمكن من  ما  بأق�صى  قامت  الحكومة  ولكن  ديناميكية،  فهي عملية 

جهدها في هاذ املجال.

ما�صي معنى أن جميع األمور تعالجات، هناك إشكاالت صحيح، 
هناك زيادة في البطالة بسبب ظروف الجائحة، وإال البطالة في ظل هاذ 
الحكومة كاوت في تحسن 10.2 لـ 9.8 سنة 2018، لـ 9.2 سنة 2019، 
جات الجائحة بغيتو تحسبو علينا الجائحة كلها، مرحبا في سبيل بلدوا 
وفي سبيل وطننا وتحملو هاذ املسؤولية ديال الجائحة واملواجهة ديالها، 

احنا ما عندواش مشكل، راه ما عندواش مشكل في هاذ ال�صي. 

احنا كنجيبو القرارات الصعبة بوجهنا أحمر، ولكن كنشرحوها 
بأنهم  وكنعرفو  كيتفهموها  بأن  وكنعرفو  واملواطنين،  للمواطنات 
كيشوفو آش كيتم وآش كيجرى في البلدان األخرى، راه ما�صي اللعب 
حدثا  ليست  بسيطة،  حاجة  �صي  يعني  شيئا  ليست  الجائحة  هذا، 
عابرا، ليست إشكاال بسيطا صغيرا، إوما هو إشكال ضخم حارت فيه 
الدول الكبرى، فحتى احنا حروا فيه شوية، ولكن الحمد هلل اإلجراءات 
اللي دارت بالدوا باش تواجه هاذ الجائحة كاوت في مستوى التقليص 

والتقليل من التأثيرات ديالو.

املباشر ديال  الدعم  اللي دروا متتالية من  اإلجراءات االجتماعية 
3 أشهر ديال الحجر الصحي وعشرات اإلجراءات األخرى االجتماعية 
واالقتصادية أيضا، تمديد دعم عدد من القطاعات املتضررة إلى اليوم، 
راه احنا سردوا هاذيك القطاعات، قلناها قطاع السياحة إلى اليوم 
عشرات املشغلين في قطاع السياحة اآلن يتلقون هذاك الدعم، قطاع 

التظاهرات والحفالت، قطاع األلعاب والترفيه، قطاع دور الحضاوة، 
قطاع الصناعة الثقافية واإلبداعية، قطاع القاعات الرياضية، قطاع 
مقاوالت املناولة وقطاع املطاعم واملرشدين السياحيين، هاذو كلهم.. 
وفق شروط بطبيعة الحال اللي منظمها القاوون ومنظمها املراسيم، 
وفق تلك الشروط، املشغلين ديالهم مصرح بهم، بطبيعة الحال، من 
قبل املقاوالت، خاصهم هوما يجيو يصرحو بهم، كيصرحو بهم عند 
اآلن  كيتخلصو،  كندرسوهم  االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق 

كيتخلصو شهريا، عشرات اآلالف.

بطبيعة الحال دروا القطاعات اللي أكثر تضررا وتيجة القرارات ديال 
اإلغالق ديال الحكومة، أما التدافع في السوق والقرارات اللي تضررت 
وتيجة الطلب العالمي، الطلب الوطني وقص، املشاكل ديال كورووا، 
هاذ ال�صي راه كل�صي في الهوا سوا، باملناسبة. كلنا راه عندوا شوية من 

هاذ املشاكل، بما فيها الحكومة ومداخيلها املالية.

هاذ اإلجراءات اللي تدارت كان عندها أثر إيجابي على فئات واسعة 
السامية  املندوبية  على حسب  الوقوع،  دون  وحالت  املواطنين،  من 
للتخطيط، دون وقوع 9.2% من السكان في دائرة الفقر، كما حمت 
7.8% من الوقوع في دائرة الهشاشة، عندها تأثير مباشر، وهذا تقرير 
خاص ديال املندوبية السامية للتخطيط، درست فيه هاذ التأثير ديال 

اإلجراءات اللي قامت بها الحكومة وخلصت إلى هذه النتيجة.

أخيرا، بعض اإلخوان قالو عدم تشجيع التشغيل الذاتي، أوا ما 
عرفتش كيفاش غادي وديرو أكثر من هاذ ال�صي، "املقاول الذاتي" فاش 
 32.000 كان   2016 في  باملناسبة، فاش جينا  واجح  وظام  جينا وهو 
مسجلين في "املقاول الذاتي"، اليوم عندوا 233.000 تسجيل في "املقاول 
الذاتي"، ما�صي اليوم، أي في 2020، أي آخر 2020، وبالتالي كان هناك 
تشجيع قوي وتزاد أكثر في ظروف الجائحة، وخصوصا أوه "املقاول 

الذاتي" كاوت امتيازات تعطات له.

أوال، القروض ديال "ضمان أكسجين" تعطى ليه بـ 0%، تعطى ليهم 
بـ 0%، دعما لهؤالء.

وثاويا، دروا مرسوم خاص، دخلنا املقاولين الذاتيين فيما يخص 
املستفيدين من الصفقات العمومية إلى آخره، درت عدد من اإلجراءات 
باش ومكنو الشباب يمشيو يديرو هاذ املقاول الذاتي، والحمد هلل وجح 
هاذ املشروع، وهذا من املشاريع الناجحة، ال يمكن أن وقول بأوه ما دروا 

والو في هاذ املجال.

وأوا بغيت وقول واحد املالحظة أخيرة، املالحظات كثيرة، املالحظات 
كثيرة، ولكن بغيت وقول بأن بعض األحزاب - وأوا وقولها بكل يعني أدب 
وصافي - بعض األحزاب عمرت في الحكومة، الحكومات السابقة، بعض 
األحزاب، بعض، عمرت في الحكومات، أربعين سنة وهي في الحكومة، 
فإلى جات تهضر على الفقر وتهضر على هاذ ال�صي، تضرب وتقيس، ألن 
هي جميع السياسات تقول لي أوت عشر سنين، راه ما كاينش هنا �صي 
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حزب، حزب واحد اللي ما دخلش للحكومة بهذيك الطريقة إلى آخره، 
أما الباقي كل�صي 30 عام، 40 عام، 14 العام، 16 العام، 18 العام كلهم، 
بعد ذلك أوه.. ال غير اسمح لي، املغرب محتاج إلى أحزاب سياسية قوية، 

ولكن أحزاب سياسية مستقلة في قرارها.

املغرب محتاج إلى ترصيد الثقة بين املواطن والفاعل السيا�صي، 
وهذا ال يكون إال بسلوك سيا�صي مسؤول وبخطاب واقعي وبخطاب 

صادق.

املغرب محتاج إلى ترصيد التوجه الديمقراطي، وليس بتمرير قاسم 
اوتخابي غريب، مشوه لفرملة حزب معين، هذا هو املشاكل الحقيقية 

اللي خاصنا وواجهوها سياسيا.

شكرا جزيال.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 لسيد  لرئيس:

شكرا ملساهمتكم.

ورفعت  لجلسة.

 مللحق: مد خلة سلمت مكت بة لرئاسة  لجلسة للمستشار 
 لسيد عبد  للطيف أعم  و ملستشار  لسيد عدي شجري.

و ملستشار  لسيد عدي  أعم   عبد  للطيف   ملستشار  لسيد 
شجري:

 لسيد رئيس  لحك مة  ملحترم،

 لسيد رئيس  ملجلس،

 لسيد ت و لسادة  ملستشارون،

الفوارق  وفجرت  العامة  الحياة  على  كورووا  جائحة  أثرت  لقد 
التنمية  أهداف  تحقيق  مسار  على  أثرت  كما  وأججتها،  االجتماعية 
املستدامة في أفق 2030، وخصوصا منها املرتبطة باملجال االجتماعي 

والبيئي.

ويأتي االحتفال بعيد العمال لهذه السنة صامتا، في ظل تداعيات 
هذه األزمة، التي كشفت عن العديد من االختالالت والنواقص في عدد 
من القطاعات، وخصوصا منها املجال االجتماعي، الذي يهم الطبقة 
العاملة بشكل خاص، ويمس تحديدا الفئات الهشة من املجتمع، وعلى 

رأسها املرأة املغربية.

وقد بادرت الحكومة، منذ مدة، إلى تجميد األجور والتعويضات، 
ولجأت إلى وظام التشغيل عبر التعاقد،... في وقت عرفت فيه أسعار 
املواد الغذائية الواسعة االستهالك )الزيوت، ...( وأسعار املواد الطاقية 

األساسية  االجتماعية  الخدمات  من  العديد  بجاوب  املاء  وفواتير 
كالصحة والتعليم، والتي تم تبضيعها بشكل مخيف ومجحف ارتفاعا 
صاروخيا... في ظل بطالة متصاعدة ومقلقة لحاملي الشهادات العليا، 
إضافة إلى وصف مليون من عمال املقاهي واملطاعم وقطاع السياحة 
والصناعة التقليدية ... فاقدين لوظائفهم بفعل جائحة "كوفيد-19" 

وحالة الطوارئ الصحية املصاحبة لها.

وفي ظل تآكل وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة وللطبقة 
الوسطى، على حد سواء، ما زالت الحكومة تعتمد حوارا اجتماعيا 
شكليا ومناسباتيا، مما يدفع في غالب األحيان إلى اتخاذ قرارات أحادية 

يغلب عليها التسرع، وتفتقد للحد األدنى من التوافق املطلوب.

للحوار  قار  قاووني  وضع  واقتراح  ابتكار  تستطع  لم  فالحكومة 
االجتماعي، ولم تفلح بعد في خلق مجلس أعلى للحوار االجتماعي ليكون 
فضاء مثاليا للتشاور، ويحتضن لقاءات األطراف االجتماعية بهدف 
تبادل األفكار وبلورة املقترحات. مما كان له تأثير سلبي على عمل عدد 
من املؤسسات الدستورية، بما فيها البرملان )تجميد عدد من مشاريع 
القواوين ذات الصلة، لعدة أشهر وأعوام(. مما يدل على عدم تأكد 
السياسات  في  ذلك من شلل  يترتب عن  وما  الحكومة من جدواها، 
العمومية، ويطرح تساؤال مشروعا حول جدية عمل وووايا الحكومة في 

هذا املجال.

 لسيد رئيس  لحك مة،

وحن بالتأكيد في حاجة ماسة إلى حوار اجتماعي مؤسساتي منظم 
حول  للتداول  بيداغوجية  على  ويعتمد  قاوووية،  بضوابط  ومقنن 
املشاكل املطروحة على طاولة التفاوض االجتماعي، وال يستجيب فقط 

لضغط الشارع أو لإلمالءات العديدة أو لتدبير موسمي ومناسباتي.

فاألكيد أن نسبة اإلوجاز فيما يخص االتفاقيات التي وقعتها الهيئات 
النقابية األكثر تمثيلية مع الحكومات السابقة والحالية قد ال يتعدى 
الثلث على أبعد تقدير. وهو ما يطرح إشكالية االلتزام واملسؤولية في 

التفاعل مع املطالب االجتماعية ملختلف شرائح املجتمع.

وهو ما يستدعي أوال تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 2020.07 
)التعليم  املعنية  والوزارات  النقابات  بين  االجتماعي  بالحوار  املتعلق 
– الصحة( منعا لتراكم املشاكل داخل قطاعات اجتماعية محورية، 
حماية  في  والحساس  االستراتيجي  دورها  عن  كورووا  جائحة  أباوت 
املجتمع وتحصينه، والتي تعاني من مشاكل بنيوية وتنظيمية متراكمة 

لسنوات، في غياب حلول عملية ومقنعة.

 لسيد رئيس  لحك مة،

املجتمعات  تماسك  في  يساهم  االجتماعي  الحوار  بأن  منا  إدراكا 
لبناء  واملفتاح  االجتماعي  السلم  لتحقيق  املدخل  هو  وأوه  وتالحمها، 

اقتصاد صحي ومنتج ومتماسك ومنسجم.
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توازن  في  تلعب دوًرا رئيسًيا  العمالية  النقابات  بأن  واقتناعا منا 
املجتمعات والحد من االحتقان ومن عدم املساواة ومكافحة التمييز بين 

الجنسين في سوق العمل.

واعتبارا بأن جائحة كورووا )COVID-19( فوق كونها صحية، تمتد 
لرفاهية  تهديًدا مباشًرا  إنساوية وكووية شاملة، وتمثل  أزمة  لتصبح 
ومستوى عيش وأمن كل فرد، بغض النظر عن موقعه الجغرافي أو 
اوتمائه الوطني أو موقعه ومكاوته في املجتمع، وبالتالي، فإن انعكاساتها 
وآثارها الجاوبية الرئيسية التي أحدثت اضطرابات عميقة في النشاط 
لهما  وكان  املواطنين،  أمن  تشغيل مست  أزمة  وولدت  االقتصادي، 

امتداد وتأثير عالمي على األفراد وعلى الدول.

ومن املرجح أن تستمر هذه اآلثار االقتصادية واالجتماعية للجائحة، 
لعدة سنوات، وسيتأثر عالم الشغل بشكل كبير، وسيظل كذلك على 
مدى أطول، وتنضاف هذه الصعوبات إلى التحوالت التي طرأت على 
فضاء العمل، واملرتبطة بشكل خاص بالتكنولوجيا، وبالتغيرات البيئية 

والديمغرافية والجيوسياسية.

ومن هنا يتضح بجالء أوه ال يمكن تحقيق السالم واألمن إال على 
تضعه  ما  أهمية  بمدى  يذكروا  وهذا  االجتماعية،  العدالة  قاعدة 
الجائحة على املحك اليوم، أال وهو التماسك االجتماعي - الذي يقوم 
على الوعي الجماعي بأن النظام االجتماعي واالقتصادي والبيئي العادل 
- ال يمكن أن يقوم إال على أساس الكرامة اإلنساوية، التي يضمنها العمل 
الالئق والعيش الكريم، مع التوفر على نسيج مقاوالتي قوي، بحس وطني 
عالي، قادر على خلق مشاريع مستدامة ومناصب شغل الئقة وحافظة 

لكرامة العمال.

 لسيد رئيس  لحك مة،

إن لجائحة "كوفيد-19" ما قبلها وما بعدها من تأثير على مستقبل 
عالم الشغل، ومن املرتقب أن تكون لألزمة الصحية تداعيات إنساوية 
عاملية عميقة ومستدامة على عدة مستويات، فمن املتوقع أن تكون من 
مميزات مرحلة ما بعد الجائحة، ارتفاع معدل البطالة وتف�صي البطالة 
بالنسبة  والالمساواة، خصوصا  الهشاشة  مستويات  وتوسع  املقنعة 

للشباب والنساء وذوي االحتياجات الخاصة وللمسنين.

كما ستشهد مرحلة ما بعد كورووا تدهورا ملحوظا وشامال في موارد 
املالية العامة، مما قد يشكل حاجزا إضافيا أمام تنفيذ السياسات 
العمومية والقدرة على إيجاد وابتكار أجوبة سياسية حقيقية لألزمة، 
وخصوصا في البلدان التي تعاني بالفعل هشاشة بنيوية، سواء بسبب 
محدودية املوارد أو بسبب ضعف بنيتها التحتية األساسية أو بسبب 

ضعف حكامتها التدبيرية...

التي فرضتها  الرقمية  التحوالت  في  امللحوظ  التسارع  بجاوب  هذا 
الجائحة على النشاط االقتصادي بشكل عام، السيما باوفجار وتطور 
أساليب التواصل والعمل عن بعد، والتي يمكن أن تقدم مزايا أكيدة، 

لكنها ستنتج عقبات وحواجز إضافية يتعين تخطيها بحزم وبشجاعة من 
أجل ضمان العمل الالئق والكريم، وخصوصا املرتبطة منها بظروف 

العمل وحماية الشغيلة.

اوكماش  بسبب  عميقة،  تغييرات  االقتصاد  هيكل  سيشهد  كما 
قطاعات معينة، تأثرت أكثر بفعل تداعيات الجائحة، مثل الشركات 
املرتبطة  واألنشطة  القطاعات  من  وعدد  جدا  والصغيرة  الصغيرة 
من  املباشرة  للمنافسة  تتعرض  التي  تلك  أو  املهيكل  غير  باالقتصاد 
املنتوجات والخدمات الرقمية، فيما ستشهد قطاعات أخرى تطورا 

وازدهارا أكيدا.

هيكلة  إلعادة  العاملية  والتموين  اإلمداد  سالسل  ستتعرض  كما 
عميقة، أو أحياوا، حتى للتقليص في بعض خدماتها، بهدف تعزيز مرووتها 
وقدرتها على التكيف وعلى ضمان استمرارية األنشطة، وبالخصوص 
بفعل تداعيات األزمة على قطاع النقل والخدمات اللوجستية، على 

سبيل املثال ال الحصر.

هذه الهيكلة ستسير ال محالة في اتجاه التمكين من تعزيز الديناميات 
البيئية والتكنولوجية والصناعية التي كاوت أصال تسير في هذا االتجاه، 
وسيتم التسريع من وتيرتها بشكل كبير، وبإصرار أكيد؛ كما ستشكل 
تحدًيا إضافًيا ملستقبل الصناعات املعتمدة على اليد العاملة الكثيفة.

وفي ظل هذه التحوالت، يعتبر توفير فرص الشغل وضمان الحماية 
العدالة  لتحقيق  أساسيا  وشرطا  لالقتصاد،  ضرورة  االجتماعية 
االجتماعية. ويجب، من هذا املنطلق، أن تكون في صلب االستراتيجيات 

الوطنية للنمو االقتصادي وللتنمية.

 لسيد رئيس  لحك مة،

العالم  في  املتخذة  املالية  اإلجراءات  من   %90 من  يقرب  ما  إن 
لالستجابة لتداعيات األزمة، قد تم اتخاذها في البلدان املتقدمة. وحتى 
في هذه البلدان، فليس من املؤكد أن هذا الجهد  - الذي تمثل كلفته %5 
من الناتج املحلي اإلجمالي كمعدل - قد يكون مثمرا ومستداما، بالنظر 

إلى السرعة التي يرتفع بها مستوى املديووية العامة.

هذا، في الوقت الذي تم فيه اتخاذ أقل من 3% من التدابير التحفيزية 
العاملية في البلدان ذات الدخل املتوسط وفي البلدان النامية، وتواجه 
بالفعل تحديات مالية جدية، بما في ذلك  البلدان  العديد من هذه 
وقع تسديد الديون الخارجية التي تزيد عن 1000 مليار دوالر، ويتوقع 
سدادها ما بين سنتي 2020 و2021. لذلك، يجب إيجاد طرق جديدة، 
أو تكميلية، لتحفيز النمو االقتصادي، وكذلك خلق فرص عمل ووعية، 

في ظل ضغط املديووية على املالية العامة .

ويتعين التفكير جديا، من اآلن فصاعدا، في تجديد وتطوير النموذج 
التنموي، بشكل يجعل االقتصاد الوطني غير معتمد بعد اليوم على 
النموذج التقليدي للتنمية فقط، واملعتمد أساسا على تدابير التحفيز 
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املالي والنقدي، باعتبار أن االستراتيجيات القائمة على هذا النموذج قد 
استنفذت، ولم تعد لها فوائد اقتصادية أو اجتماعية إيجابية.

وحن اليوم نعيش وقلة ووعية )changement de paradigme( في 
مساروا التنموي بشكل عام، ووحن بالتأكيد في مفترق الطرق.

السياسات  حول  الحكومة،  رئيس  السيد  نسائلكم،  هنا  ووحن 
العامة املرتبطة بمحور "الحوار االجتماعي وتدابير احتواء التداعيات 
أعدته  ما  حول  وتساءل  كوفيد-19"  ألزمة  واالجتماعية  االقتصادية 

الحكومة لالستجابة لكل هذه التحديات والرهاوات؟

 لسيد رئيس  لحك مة،

فترة  في  أساسًيا  دوًرا  يلعب  االجتماعي  الحوار  بأن  ينكر  أحد  ال 
األزمات، بغض النظر عن كونها اجتماعية أو اقتصادية أو صحية أو 

بيئية...

وبحكم طبيعتها غير املتوقعة وحجمها ووقعها، فجائحة "كوفيد-19" 
ا أكيدا على االقتصاديات الوطنية وعلى عالم الشغل 

ً
تمارس ضغط

وفضاءات العمل، بدرجات متفاوتة ومتباينة، بما في ذلك الضغط على 
مسار ووتائج الحوار االجتماعي.

فالحوار االجتماعي ضروري ألوه أداة للتشارك املؤسساتي قبل أن 
يكون أداة للتشاور مع الهيئات النقابية والتمثيليات العمالية في وضع 
التي تؤثر على عالم الشغل،  القرارات  اتخاذ  السياسات وفي  وتنفيذ 
بشكل عام، وهو أكثر أهمية وحيوية في السياق الحالي لألزمة الصحية 
وتداعياتها، ألوه قد يجنبنا الدخول في دوامة التفريط في حقوق العمال 
واألجراء واملنتجين، مخافة املس بقدرتهم الشرائية وبتوازنهم االجتماعي 

الهش.

وتعبئة  توحيد  وتشعباتها  األزمة  لتعقيدات  االستجابة  وتتطلب 
جهود جميع الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين في املجتمع كجزء من 
اإلجراءات التي تتخذها الحكومة بالتنسيق مع الشركاء االجتماعيين 
في عالم الشغل. ومع ذلك، فإن تجربة العديد من املنظمات والهيئات 
النقابية وتقييمها لألوضاع تبين لنا بجالء أوه تم تهميشها وتركها جاوبا 
في تصور الحلول لألزمة الصحية، وملا بعدها. واألسوأ من ذلك كله، أن 
هياكل الحوار االجتماعي القائمة تكاد تكون معطلة ومشلولة طيلة فترة 

األزمة.

النقابية  الحرية  احترام  القائم على  للحوار االجتماعي  أن  والشك 
العمل  وأرباب  الحكومة  بين  التفاوض  في  بالحق  الفعال  واالعتراف 
وممثلي األجراء، دور حاسم في تطوير السياسات العمومية القائمة على 
العدالة االجتماعية. وهو شرط أسا�صي لتوفير العمل الالئق والعيش 

الكريم ملختلف فئات املجتمع.

إن املسألة تهم الجميع وتتطلب تعبئة الجميع، من هيئات تمثيلية 
وسياسية ومدوية، بما يتطلب ذلك من حس وطني كبير ومن تقدير واعي 

ملتطلبات املرحلة الدقيقة والحساسة، ومن تفاعل إيجابي ومسؤول مع 
خطورة األزمة وتداعياتها.

كورووا  لجائحة  املسبوق  وغير  الفريد  الطابع  من  الرغم  فعلى 
)COVID-19(، فهذا ال يمنع من استنباط أوجه التشابه مع األزمات 
السابقة فيما يخص دور الحوار االجتماعي في بلورة األجوبة املناسبة 
االقتصادي  االوتعاش  وتعزيز  التشغيل  دعم  إلى  الهادفة  واملوجهة 

والبحث عن أفضل أوجه التوازن االجتماعي الخالق واملحفز.

وهذا لن يتأتى، من منظوروا، إال باعتماد مقاربات جديدة وبتفعيل 
الدعامات األساسية التالية:

و.  الهتمام بتنمية  ملهار ت و لتعلم مدى  لحياة كمح ر ل ضع 
 إلنسان في قلب  ملنظ مة  لتنم ية:

 لسيد رئيس  لحك مة،

أهمية قصوى  تكت�صي  الحياة  مدى  والتدريب  املهارات  تنمية  إن 
موقعها  من  النقابية،  للهيئات  بالنسبة  وكذلك  لإلدارة،  بالنسبة 
التمثيلي في تحديد محتوى التداريب، وتطويرها وتقييمها... ومن موقعها 
كمستفيد من دينامية التكوين داخل فضاءات العمل، ومن مصلحتها 
اليوم أكثر من أي وقت م�صى، االهتمام بهذا الجاوب، بحكم التغيرات 
الحاصلة واملرتقبة في عالم الشغل، واملتميزة بسرعتها وتعقدها وصعوبة 
توقع آثارها اآلوية والبعيدة، تحت تأثير التطورات التكنولوجية وتطور 
االتجاهات الديموغرافية وتغير املناخ، وعامل الزمن وسرعته، وكذلك 
رهاوات االستدامة البيئية والتكامل االقتصادي العالمي، كجزء من 

تحول عالم الشغل، وغيره...

مما سيعرض سوق الشغل وعالم املقاوالت الضطرابات كبرى، مع 
اوقراض فئات معينة من الوظائف، فيما ستعرف الوظائف الحالية 

تطورات عميقة، وستظهر في ذات الوقت وظائف جديدة.

وهكذا، ففي ظل التغيير املستمر لعالم الشغل، تظل وظيفة تنمية 
املهارات والتعليم املستمر مدى الحياة خيارات ال محيد عنها، وتوجها 
استراتيجيا ضروريا في زمن ما بعد كورووا لتسليح جميع العمال واألجراء 
في مواجهة املستقبل، سواء كاووا نشيطين أو باحثين عن عمل، وسواء 
اوخرطوا في االقتصاد الرسمي وفي االقتصاد غير املهيكل. وهي فرصة ال 
تعوض لتطوير املهارات وتنفيذ برامج طموحة للتعلم مدى الحياة من 

أجل مواجهة التحديات التي يواجهها العمال.

فما أوتم فاعلون، السيد رئيس الحكومة، في هذا املجال؟

7. تط ير  لتشغيل ووضع جيل جديد من سياسات  لت ظيف 
وتعزيز  لعمل  لالئق في عالم متغير:

 لسيد رئيس  لحك مة،

في سياق األزمة الصحية الحالية، يتعين تعزيز خلق فرص الشغل 
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التشغيل،  مجال  في  وطنية شاملة  الالئق، ووضع سياسات  والعمل 
األمد  وطويلة  فورية  استجابة  وتوفر  االجتماعي  النوع  مقاربة  تدمج 
وتدابير لإلنعاش االقتصادي، تكون كفيلة بضمان التعافي املستدام 
واملبدع من األزمة، وتوفير فرص الشغل، وحماية سبل عيش املواطنين.

ويمكن أن يساعد تطوير وتنفيذ جيل جديد من سياسات وبرامج 
على  والقائمة  االجتماعي  النوع  ملقاربة  واملراعية  الشاملة  التوظيف 
واإلبداعي  املستدام  التعافي  ضمان  في  والتقييم  والبرهنة  االستدالل 
من األزمة، وتوفير فرص العمل، وحماية سبل العيش ملختلف شرائح 

املجتمع.

وعلى هذه السياسات أن تخلق الظروف املالئمة إلدماج عناصر 
والصغيرة  جدا  الصغيرة  املقاوالت  لصالح  وخاصة  االستدامة، 
تدابير توفر  إلى  اليوم  واملتوسطة. فاالقتصادات واملجتمعات تحتاج 
املساعدة العاجلة، بجاوب تدابير متوسطة وطويلة األمد لخروج أقوى 

وأكثر مرووة من ذي قبل من األزمة.

إلى  القتصاد  غير  ملهيكل  من  القتصاد  تسهيل  الوتقا6   .3
:)COVID-لرسمي في سياق جائحة ك رووا )9و 

 لسيد رئيس  لحك مة،

املهيكل بشكل  الرسمية لالقتصاد غير  يجب معالجة السمة غير 

عاجل من أجل التخفيف من آثار الوباء على النشاط االقتصادي وعلى 

سوق الشغل ملنع تآكل سوق الشغل الرسمي.

أزمة  جراء  أكثر  املهيكل  غير  االقتصاد  في  العاملون  تأثر  فقد 

"كوفيد-19"، حيث ارتفع معدل الفقر النسبي وتنامت مظاهر الهشاشة، 

وتأثر أزيد من 5 مليون مواطن بإجراءات اإلغالق والحجر الصحي.

وقد تأثرت النساء وتأثر الشباب بشكل خاص، باعتبارهم ممثلين 

بشكل كبير وواسع في اقتصاد الهامش وفي االقتصاد غير الرسمي. عالوة 

على ذلك، كاوت آثار األزمة متفاوتة على مختلف قطاعات االقتصاد غير 

املهيكل. وبالتالي، غالًبا ما يصعب الوصول إلى العمال والحصول على 

االقتصادية  الوحدات  مستخدمي  دقيقة حول  ومعطيات  معلومات 

في االقتصاد غير املهيكل، وتقييم الحاجيات بشكل دقيق، وغالًبا ما ال 

يتلقون الدعم الذي يحتاجون إليه.

ومع استمرار اوتشار الوباء، تم إجراء تشخيصات سريعة لتقييم 

عواقب السياسات الحالية على االقتصاد، إال أن االفتقار إلى تدابير 

التي تعترض  واجعة في مجال السالمة والصحة املهنيتين، والعقبات 

الوقاية والسالمة في أماكن العمل، وزيادة مخاطر تشغيل األطفال... هي 

من بين املشاكل العديدة التي يواجهها أولئك الذين يشتغلون في القطاع 

غير املهيكل. ويتعين أن ينصب الحوار االجتماعي مستقبال على مختلف 

جواوبها وانعكاساتها.

ويجب أن تأخذ السياسات قصيرة ومتوسطة وطويلة األمد الهادفة 

املهيكل،  غير  االقتصاد  الحسبان  في  الالئق  العمل  ظروف  خلق  إلى 

باعتماد استراتيجيات التنمية املستدامة، والقضاء على الفقر والنمو 

الشامل، في أفق تحقيق أهداف وغايات التنمية املستدامة )2030(، 

وتحفيز  االقتصادي  للنشاط  املواتية  الظروف  تعزيز  عن   
ً
فضال

الصغر  متناهية  املنشآت  ودعم  األعمال،  ريادة  وتعزيز  االستثمار، 

وحدات  من  أخرى  وأوواع  وماذج  عن   
ً
فضال واملتوسطة،  والصغيرة 

ذات  واملجموعات  التعاوويات  مثل  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد 

النفع االقتصادي... وغيرها، والتي تساهم في تعزيز النسيج املقاوالتي 

بالعالم القروي والجبلي، والذي تضرر بشكل كبير، وفي صمت، جراء 

تداعيات الجائحة.

التي  التدابير  أيضا على  الضوء  تسليط  الحكومة  كما يجب على 

غير  الطابع  لتقليص  االجتماعيين  الشركاء  مع  وستتخذها  اتخذتها 

الرسمي في األعمال والوظائف، لضمان مستوى كاٍف من الدخل أو دعم 

الدخل والتسريع من وتيرة توسيع وطاق الحماية االجتماعية ليشمل 

الجميع.

6. ضمان ح  ر  جتماعي تشاركي لالستجابة بطريقة مناسبة 
لـتد عيات  لجائحة، بشكل يساهم في تعافي  القتصاد  ل طني 

ويعزز قدرته على  لصم د:

 لسيد رئيس  لحك مة،

إن االوطالق من قاعدة أساسية مفادها أن وضع وتنفيذ سياسات 

وبرامج التشغيل الوطنية وجميع تدابير االستجابة والتعافي من تداعيات 

الجائحة يجب أن يقوم على أساس تشاور ثالثي مسؤول وعلى حوار 

.)dialogue social inclusif( اجتماعي شامل

 Institutionnalisation( املمأسس،  الحوار االجتماعي  يعتبر  حيث 

du dialogue social(، )الثنائي أو الثالثي(، ضرورًيا لتطوير سياسات 

تعزيز  بهدف  األزمة،  بعد  الطويل، خاصة  املدى  واستراتيجيات على 

االقتصاد  إلى  االوتقال  وتعزيز  االقتصادي،  النمو  وتحفيز  اإلوتاجية 

)résilience( على  املرووة  وبناء  التماسك االجتماعي،  الرسمي وتعزيز 

.)stabilité( قاعدة االستقرار

ومع ذلك، ينبغي االعتراف بأن تدابير الحجر الصحي قد تشكل، في 

وفي  االجتماعي.  الحوار  دينامية  أمام  الحاالت، عقبة إضافية  معظم 

هذا الصدد، أدى حجم األزمة والحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة إلى 

اشتغال الحكومة بمعزل عن باقي الفاعلين، ودون استشارة الشركاء 

االجتماعيين أو املجتمع املدني.

أرباب  النقابية ملنظمات  الوباء األنشطة  الوقت، أعاق  وفي ذات 

عليهم  وكان  بقواعدهم.  عالقاتهم  اوتظام  على  وأثر  والعمال  العمل 
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مالئم.  بشكل  استشارية  خدمات  لتقديم  عملهم  أساليب  تكييف 

ولقد تأثر الحوار االجتماعي بشكل كبير، مما قلص من حجم وووعية 

االتفاقيات الجماعية املبرمة مقاروة بالسنوات املاضية.

ولكن، مع ذلك، فاالستثناء، ال يمكن أن يتحول إلى قاعدة !

من  تقت�صي  األزمة،  على  التغلب  مسار  بأن  اإلقرار  هنا  ويتعين 

الحكومة أال تعمل بمفردها، وفي معزل عن باقي الفاعلين في املجتمع.

ومن املهم أن تنسق عملها وتتعاون مع مختلف الفاعلين واملؤثرين 

في فضاء الشغل ملواجهة الوباء، وتخفيف آثار تدابير الحجر وإعادة بناء 

مناخ األعمال واالقتصاد واملجتمع على أسس البناء املشترك واملسؤول. 

وهو ما سيؤدي ال محالة إلى الرفع من منسوب الثقة لدى الفاعلين 

الحتياجات  وفًقا  املناسبة  السياسات  وضع  من  وتمكينهم  املعنيين، 

 عن الحد من الصراعات واملواجهات 
ً
من هم في سوق الشغل، فضال

والتشنجات.

 ويشارك 
ً
باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الحوار االجتماعي شامال

فيه ممثلو النقابات ومكووات املجتمع املدني الذين سيتأثرون بالتدابير 

في  واألشخاص  املهيكل  غير  االقتصاد  في  العاملين  والسيما  املتخذة، 

وضعية إعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة والهشة، مع ضمان تمثيلية 

النساء في الهيئات واملنظمات النقابية.

5. بناء مستقبل أفضل للجميع ملا بعد  لجائحة:

 لسيد رئيس  لحك مة،

إن تبني الحوار الشامل واملسؤول مع مختلف الفاعلين في عالم 

الشغل، بشكل تدرج فيه سياسات وبرامج التشغيل الوطنية انشغاالت 

واحتياجات السكان، يقت�صي التوفر على سياسات وطنية من الجيل 

الجديد، والتي تغطي جواوب النمو االقتصادي، دون إغفال متطلبات 

وتضمن  اآلراء  توافق  أساس  وتعتمد  والترابية،  االجتماعية  العدالة 

تكافؤ الفرص ومعالجة التفاوتات القائمة، بجدية وواقعية ومسؤولية.

الوسائل  وفس  جميًعا  يمتلكون  ال  املواطنين  أن  فالحقيقة، 

الوباء.  املتساوي مع عواقب  وللتعامل  أوفسهم،  واإلمكاويات لحماية 

من  تضرًرا  األكثر  بالفعل  هي  النساء،  مثل  أصال،  الهشة  والفئات 

األزمات، مما يزيد من تفاقم وتأزيم وضعها.

والتباعد  الحجر  وتدابير  للوباء  املدمرة  اآلثار  فإن  املعنى،  وبهذا 

القطاعات  من  العديد  على  متناسب  غير  بشكل  أثرت  الجسدي 

والصحة  النسيج  مثل صناعة  بالخصوص،  النساء  فيها  تنتشر  التي 

قطاعات  ومختلف  املنزلي،  والعمل  الشخصية  والرعاية  واالتصاالت 

الصحي،  الحجر  تدابير  أدت  ذلك،  إلى  باإلضافة  الخدمات... وغيرها، 

والسيما إغالق املدارس ودور الحضاوة، إلى زيادة حجم مهام الرعاية 

املنزلية غير املدفوعة، والتي ال تزال املرأة هي التي تؤديها في املقام األول.

كما أدت التزامات العمل واألسرة، التي أججتها ظروف الحجر، إلى 

خلق ضغوط وفسية إضافية على النساء املغربيات، مع ما يصاحب 

العقلية  العنف ومن مختلف املخاطر على الصحة  ذلك من مظاهر 

والتوازن النف�صي للعديد من النساء بوجه خاص.

 ما يواجه الشباب كذلك صعوبات جمة للولوج إلى سوق 
ً
وغالبا

الشغل. وقد ساءت هذه الحالة بشكل كبير خالل األزمة االقتصادية 

واملالية األخيرة لسنة 2008، ولم وتخذ منها عبرة ... وجاء وباء كورووا 

ليؤثر من جديد على الشباب، والسيما من  وتدابير الحجر واالحتواء 

خالل: اوقطاع وتذبذب مسار التكوين والتدريب، مما يقلل من قابليتهم 

للتوظيف؛ ومن صعوبة العثور على وظائف قارة ومحفزة. كما أدت 

موجة فقدان الشباب للوظائف إلى اوخفاض دخل هذه الفئة وتدهور 

النفسية  الوباء  وتبعات  عواقب  تؤدي  أن  ويمكن  عملها،  ظروف 

واالجتماعية إلى ظهور ما قد يسمى بـ "جيل الحجر الصحي" املتذمر من 

األوضاع والفاقد لحس املسؤولية واالوتماء.

كما يتأثر كذلك العمال املهاجرون، والعمال املسنون، والعاملون 

املنزليون، والعمال القرويون بالوضع بشكل أصعب وأقوى من ذي قبل.

وغالبا ما تتركز هذه املجموعات بشكل عام في الوظائف منخفضة 

األجور، وفي القطاعات األكثر تضرًرا من الوباء، وتجد وفسها في غالب 

األحيان في ظروف محفوفة باملخاطر، ويواجهون اآلن مستويات متزايدة 

من 

الهشاشة والعنف واملضايقة والتحرش، وخصوصا املنخرطين منهم 

في االقتصاد غير املهيكل وغير الرسمي.

على ضوء  الحكومية  البرامج  من  الهشة  الفئات  هذه  موقع  فما 

تبعات جائحة "كوفيد-19"؟

6.  لتطلع إلى  ملستقبل بعين و ثقة:

 لسيد رئيس  لحك مة،

إن بلورة جيل جديد من سياسات التشغيل الشاملة والقائمة على 

معطيات دقيقة ومحينة واملراعية ملقاربة النوع االجتماعي واملستندة إلى 

معايير العمل الدولية، من شأنها أن توفر قاعدة صلبة وأساًسا متيًنا 

لبناء املستقبل.

وأن وضع الحوار االجتماعي بين الحكومة والهيئات النقابية املمثلة 

للعمال وأرباب العمل وممثلي املجتمع املدني املتأثرين بالتدابير املتخذة، 

االجتماعي  التماسك  تعزيز  قاعدة  على  مبنية  صحيحة  سكة  على 

املتينة لترسيخ وتنفيذ  ببناء األسس  وبناء املرووة واالستقرار، كفيل 
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جيل جديد من السياسات والبرامج الشاملة التي تأخذ بعين االعتبار 

مقاربة النوع والبعد البيئي واملستدام للسياسات العمومية والتحوالت 

العميقة املرتبطة بالتشغيل وتدبير فضاء املقاولة.

وبهذه الطريقة، يمكن لدينامية الحوار االجتماعي البناء ولألدوات 

واآلليات املعتمدة في مجال التشغيل أن تساهم في مرووة املجتمعات 

وأكثر  أفضل  مستقبل  بناء  على  القادرة  واملؤسسات  واالقتصادات 

شمولية وإدماجا ملختلف شرائح املجتمع.
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