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الجريدة الرسمية للبرملان
محضرالجلسة رقم 040

التاريخ :الثالثاء  30شوال  1443هـ ( 31ماي 2022م).
الرئاسة :املستشار السيد أحمد اخشيشين ،الخليفة الثاني لرئيس
مجلس املستشارين.
التوقيت :ساعتان وإحدى وأربعون دقيقة ،ابتداء من الساعة الثالثة
والدقيقة العاشرة بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشارالسيد أحمد اخشيشين ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
أعلن عن افتتاح جلستنا لهاذ النهار.
السيدات والسادة،
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين واملستشارات،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،ووفقا ملقتضيات النظام
الداخلي ملجلسنا ،يخصص املجلس هته الجلسة ألسئلة السيدات
والسادة املستشارين وألجوبة الحكومة عليها.
قبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال،
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت
ومن إعالنات.
الكلمة للسيد جواد.

املستشارالسيد جواد الهاللي ،أمين املجلس:
بسم هللا الرحمن الرحيم
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد الرئيس املحترم،
السيدين الوزيرين املحترمين،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
توصل املجلس من مجلس النواب بتاريخ  24ماي ،بمشروعي
القانونين التاليين:
 -1مشروع قانون رقم  40.19بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09
املتعلق بالطاقات املتجددة؛
 -2مشروع قانون رقم  48.15املتعلق بضبط قطاع الكهرباء
وإحداث الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء؛
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 -3مشروع قانون رقم  38.15يتعلق بالتنظيم القضائي في إطار
قراءة ثانية.
وأودع السادة أعضاء الفريق االشتراكي باملجلس ،مقترحي القانونيين
التاليين:
 -1مقترح قانون يق�ضي بتتميم املادة  19من القانون رقم 15.01
املتعلق بكفالة األطفال املهملين؛
 -2مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  65.99بمثابة
مدونة الشغل.
وطبقا ملقتضيات املادة  168من النظام الداخلي ،تقدم السيد
منسق مجموعة العدالة االجتماعية ،بطلب يرمي إلى تناول الكلمة في
نهاية الجلسة األسبوعية املخصصة لألسئلة الشفهية ليوم الثالثاء
 31ماي  ،2022حول برمجة وضبط عمليات نهاية املوسم الدرا�سي في
القطاع الخاص ،لتفادي النزاعات بين أرباب املدارس وأولياء التالميذ
حول رسوم شهر يوليوز ،املتزامن مع عيد األضحى والعطلة الصيفية،
وقد أحيل هذا الطلب على الحكومة داخل األجل املحدد ،والتي عبرت
عن عدم استعدادها للتجاوب معه.
وبالنسبة لألسئلة ،فقد توصلت الرئاسة في الفترة املمتدة من 24
ماي  2022إلى تاريخه بما يلي:
 األسئلة الشفوية 54 :سؤاال؛ األسئلة الكتابية 40 :سؤاال؛ األجوبة الكتابية 9 :أجوبة.وفي األخير ،نحيط املجلس املوقر بأننا سنكون مباشرة بعد هذه
الجلسة على موعد مع جلسة عامة تشريعية ،تخصص للدراسة
والتصويت على "مشروع قانون رقم  38.15يتعلق بالتنظيم القضائي"
في إطارقراءة ثانية.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد األمين ،ال�سي جواد.
نستهل إذن جدول أعمال هته الجلسة باألسئلة املوجهة لقطاع
التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة.
ونرحبو باملناسبة بالسيد الوزير املتواجد معنا ،بدءا بسؤال حول
مشاورات اإلصالح املدرسة العمومية ،والتي تجمعها وحدة املوضوع ،لذا
سنستعرضها دفعة واحدة ،بدءا بسؤال الفريق االشتراكي وموضوعه:
"املشاورات الجديدة إلصالح املدرسة املغربية".
الكلمة ألحد اإلخوة لطرح السؤال.
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املستشارالسيد عبد اإلله حيضر:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السادة والسيدات املستشارون،
نسائلكم ،السيد الوزير ،عن أهداف وخلفيات هذه املشاورات،
وهل هي تراجع عن القانون اإلطار رقم  51.17املتعلق بمنظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
عالقة بنفس املوضوع ،الكلمة اآلن ألحد السادة املستشارين من
فريق التجمع الوطني لألحرارلتقديم السؤال.
شكون فـ..؟ السيد الرئيس.
من سيقدم السؤال؟ ما كاينش؟
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد موالي املصطفى العلوي اإلسماعيلي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
نسائلكم عن املشاورات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بخصوص
إصالح املدرسة العمومية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
في نفس اإلطار دائما ،في موضوع املشاورات التي أطلقتها الوزارة
بخصوص إصالح املدرسة العمومية ،أعطي الكلمة لإلخوة واألخوات في
فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب.
السيدة املستشارة..

املستشارة السيدة سليمة زيداني:
عن املشاورات التي أطلقتها الوزارة بخصوص إصالح املدرسة
العمومية ،نسائلكم السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
في نفس اإلطار دائما ،الكلمة للسادة املستشارين عن فريق األصالة
واملعاصرة لبسط السؤال في نفس املوضوع.
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السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد الرحمان وافا:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،حول املشاورات التي أطلقتها
الوزارة بخصوص إصالح وتجويد املدرسة العمومية.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لإلخوة واألخوات في مجموعة الدستوري الديمقراطي
االجتماعي لتقديم السؤال حول موضوع" :مشاورات إصالح املدرسة
العمومية".
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد الكريم شهيد:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد وزيرالتربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة املحترم،
أطلقت وزارتكم عبر منصة "مدرستنا" استمارة موجهة إلى جميع
املواطنات واملواطنين ،كلبنة أولى ملشاورات وطنية من أجل تجويد
املدرسة العمومية ،وهي وسيلة فتحت املجال أمام جميع املغاربة
ملناقشة وضعية املدرسة العمومية ،وهذا األمر الذي ال يمكننا إال أن
نزكيه ونثمنه ونسجله أيضا لصالحكم ،السيد الوزير ،السيما وأنتم
رجل املشاورات ملا نلتموه من تجديد الثقة املولوية ،والتي بمقتضاها
تفضل صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده بتعيينكم
رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي ،واألكيد أن هذه الخبرة
والتجربة التي راكمتموها سيكون لها وقع إيجابي ال محال في إنجاح هذه
التجربة.
السيد الوزير،
كما تعلمون ،أن املنظومة التربوية عرفت مسارات وبرامج إصالحية
متعددة ومختلفة ،لكن على ما يبدو أن املشاورات فاتحة لعهد جديد
من اإلصالحات املدرسة العمومية ،فما هي أهداف هذه املشاورات؟
وهل هناك تقييم دقيق لإلصالحات السابقة ونتائجها كأرضية
أساسية ألي إصالح مستقبلي؟
شكرا السيد الوزير.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرمن أجل اإلجابة على األسئلة مجتمعة.
تفضل السيد الوزير.

السيد  شكيب بنمو�سى ،وزير التربية الوطنية والتعليم األولي
والرياضة:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارات واملستشارون املحترمون،
أود في البداية أن أشكركم على طرح هذه األسئلة حول "املشاورات
الوطنية لتجويد املدرسة العمومية" ،مما يعكس االهتمام الذي تولوه
إلصالح املنظومة التربوية ،شاكرا لكم حرصكم على مواكبة مختلف
املستجدات التي تشهدها الساحة التعليمية.
إن تنظيم هذه املشاورات الوطنية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار
"التعليم ذو جودة للجميع" يمليه هاجس اعتبارإصالح املدرسة املغربية
رهانا وطنيا يهم مختلف شرائح املجتمع املغربي ،فضال عن كونه
مسؤولية مشتركة.
كما أكد على ذلك القانون اإلطاراملتعلق بمنظومة التربوية والتكوين
والبحث العلمي ،فاملدرسة تقع في صلب الرهان التنموي باملغرب وتأهيل
الرأسمال البشري الوطني ،مما يستوجب اإلنصات والذكاء الجماعي في
بلورة خطة تنزيل اإلصالح من أجل البناء الجماعي ملدرسة الغد.
كما تأتي هذه املشاورات تفعيال للمنهجية الديمقراطية التشاركية
املنصوص عليها في دستور اململكة كركيزة لوضع وتنفيذ السياسات
العمومية ،وهو ما أكدت عليه أيضا توصيات النموذج التنموي
الجديد بضرورة إشراك املواطنين في صياغة السياسات العمومية وفي
تنفيذها ،وفي تقييمها الحقا.
ويجدر التأكيد هنا أن هذه املشاورات الوطنية ال تنصب على
تشخيص واقع منظومتنا التعليمية ،وهذا األخير  -هذا التشخيص -
معلوم في مجمل تفاصيله من خالل مختلف الدراسات التقويمية
املنجزة وعبرمختلف آليات اإلنصات واللقاءات التواصلية مع املواطنات
واملواطنين ،بما فيها تلك التي تمت في إطار صياغة النموذج التنموي
الجديد ،وقد تم استثمار خالصات مختلف عمليات التشخيص في
صياغة مشروع خارطة الطريق التي تعقد حولها هذه املشاورات ،والتي
تستشرف املستقبل برسم الفترة  ،-2026 2022بأولويات وأهداف
إستراتيجية محددة.
وعالوة على ذلك ،عملت الوزارة على إعطاء دينامية خاصة لألوراش
املهيكلة واملشاريع االستعجالية ،خاصة ..غنعطي البعض منها كأمثلة
ديال "أوراش" اللي هي في الحقيقة تمت االنطالقة ديالها ،منها مواصلة
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تنزيل األهداف الواردة في البرنامج الوطني لتطويروتعميم التعليم األولي،
منها إرساء نظام جديد النتقاء املدرسين وإعادة النظر في منظومة
التكوين األساس وجعل التكوين املستمر ملزما ودائما وإشهاديا طيلة
املساراملنهي الوظيفي ،منها مأسسة الحواراالجتماعي مع النقابات األكثر
تمثيلية ،منها تعزيز خدمات الدعم االجتماعي وتجويد حكامته بالنظر
إلى مساهمته في التشجيع على التمدرس وتعميميه ،ومنها أيضا إرساء
عدة أنواع من الدعم التربوي طيلة السنة الدراسية ،بدءا من الدعم
املدمج داخل الفصول الدراسية والدعم املؤسساتي خارج زمن التعلم
بفضاءات املؤسسة والدعم االستدراكي املكثف.
هاذ األمثلة غير باش نبين بأن في الحقيقة هناك واحد العدد ديال
األوراش اللي هي انطلقت ،ولكن بطبيعة الحال نتائج هاذ املشاورات
يمكن لها تساعد باش نحسنو طريقة تنزيل هاذ األوراش.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارات واملستشارون املحترمون،
فمشروع خارطة الطريق التي تنبني عليها املشاورات الوطنية تحيل
في مرجعيتها اإلستراتيجية على القانون اإلطار املتعلق بمنظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي ،الذي هو ترجمة لرؤية إستراتيجية -2015
 2030كما تستند إلى النموذج التنموي الجديد إلى جانب البرنامج
الحكومي الحالي بالنسبة للمدى املتوسط.
أنا بغيت نأكد بأن هناك انسجام تام ما بين هاذ خارطة الطريق
مع هاذ القانون اإلطار ومع واحد العدد ديال املرجعيات اللي هي اآلن
موجودة.
إن خارطة الطريق  2026-2022التي هي جوهراملشاورات الوطنية،
تندرج في إطار استمرارية اإلصالح التربوي وتتأسس على مبدأ جوهري
يتمثل في ترتيب األولويات من أجل تركيز االهتمام على جودة املدرسة
وتوجيه مجهودات مختلف املتدخلين والشركاء صوب العوامل األكثر
تأثيرا في تحكم التلميذات والتالميذ في التعلمات والكفايات املطلوبة،
ألن هذه األخيرة هي املقياس العملي والفعلي لجودة املنظومة التربوية.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارات واملستشارون املحترمون،
وكما سبق أن أوضحت في مناسبات أخرى ،فإن خارطة الطريق
تتمحور حول ثالث ركائز أساسية ،األولى هي التلميذ ،باعتباره محور
العملية التربوية ،الثانية هي املدرس ،باعتباره الفاعل األسا�سي في تنمية
الكفايات واملهارات داخل األقسام والثالثة هي املدرسة ،باعتبارها
النواة األساس لإلصالح والفضاء الحاضن للفعل التربوي.
وعلى هذا األساس ،فإن خارطة الطريق تستهدف:
أوال ،تمكين التلميذات والتالميذ من التحكم في التعلمات األساس
وضمان استكمالهم للمسار التعليمي اإللزامي ،ملا يعزز من تفتحهم
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ويؤهلهم لتحريرطاقاتهم وقدراتهم وتحقيق ذواتهم؛

املهتمين بالشأن التربوي إلى جانب مغاربة العالم.

ثانيا ،تحفيز األستاذات واألساتذة وتثمين أدوارهم وتجويد تكوينهم
وتعزيزانخراطهم في تجويد املدرسة وفي تمكين التلميذات والتالميذ من
املعارف واملهارات والكفايات املطلوبة؛

تعتمد هذه املشاورات على سياسة القرب من خالل سلمها الترابي
اإلقليمي وانتهاج األحواض املدرسية ،للتفاعل أكثر مع الخصوصيات
ومع الواقع التربوي املحلي ،كما تعتمد على قنوات متعددة لإلشراك
على املستوى الوطني واملحلي ،تتجلى في تنظيم ورشات الخيال
اإلبداعي ومجموعات التركيز واللقاءات الترابية وتنظيم الشركاء
للورشات والندوات العلمية واملوائد املستديرة ،باإلضافة إلى منتديات
موضوعاتية مفتوحة لجميع فعاليات املجتمع املدني وكافة املواطنين
على املنصة اإللكترونية الخاصة باملشاورات.

وثالثا ،الهدف الثالث هوتوفيرمؤسسات تعليمية حديثة ومنفتحة،
تسهم في إكساب املتعلمين املهارات الحياتية والقيم الوطنية والكونية.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات املستشارات والسادة املستشارون املحترمون،
إننا نسعى إلى أن نجعل من املشاورات أسلوبا شفافا وفعاال في العمل
الجماعي وفي البناء املشترك واملتواصل لإلصالح ،فلكي يصبح إصالح
املدرسة العمومية شأنا يخص املجتمع املغربي بكل مكوناته ،يجب أن
نحرص على انخراط كافة الفاعلين في صياغة وفي تنفيذ خارطة الطريق
التي نسعى إلى تبنيها.
وحتى نتبين بشكل عملي طبيعة املشاورات الوطنية ،اسمحوا لي أن
أذكر بأهم األهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خالل هذه املشاورات
والتي تتمثل فيما يلي:
أوال ،خلق نقاش مؤسساتي مفتوح مع مختلف الفاعلين واملتدخلين
حول أولويات اإلصالح خالل الخمس سنوات املقبلة؛
ثانيا ،إعمال الذكاء الجماعي في إغناء مشروع خارطة الطريق
وتعزيزها بمقترحات نابعة من امليدان ومن الفاعلين واملتدخلين
األساسيين؛
ثالثا ،ضمان تملك مضامين مشروع خارطة الطريق من طرف
الجميع وحفز الفاعلين األساسيين والشركاء على كافة مستويات
املنظومة على االنخراط الفعال وعلى االلتزام ،كل حسب مسؤوليته،
في تفعيل خارطة الطريق؛
وأخيرا ،رصد املمارسات والتجارب املبتكرة واألفكار الخالقة من
أجل استثمارها في دعم اإلصالح.
وقد اختارت الوزارة إطالق هذه املشاورات من قلب املؤسسات
التعليمية ،تجسيدا ملحورية املدرسة في اإلصالح ،وذلك بإشراك
املستفيدين األوائل من خدمات املدرسة ،أي التلميذات والتالميذ
وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم ،إلى جانب الفاعلين األساسيين ،أي
األستاذات واألساتذة ومختلف مكونات الجسم التربوي ،إذ أن استشارة
التالميذ تساعد في تجويد املمارسات البيداغوجية وقياس درجة
االستعداد لألنشطة املوازية للمدرسة ،باعتبارها رافعة لتملك القيم
واملهارات الناعمة.
ومن أجل توسيع دائرة اإلشراك ،فقد تم الحرص على أن تشمل
املشاورات الشركاء األساسيين للوزارة ومكونات املجتمع املدني والخبراء

وفي هذا الصدد ،سيتم تنظيم أكثر من  6200مجموعة تركيز على
مستوى جميع جهات اململكة و 80لقاء على مستوى األقاليم ،بما يسمح
بمشاركة أكثر من  15ألف شخص عبر الورشات التي سيتم تنظيمها،
عالوة على عقد لقاءات ترابية تحتضن كل الشركاء والفاعلين ،بالنظر
إلى تقاطع مشاكل املنظومة مع اإلكراهات الترابية ،وألن الحلول
امليدانية ال يمكن أن تكون بمنأى عن هذه املعطيات املجالية.
وقد اعتمدت الوزارة منهجية التجريب في تنظيم هذه املشاورات
حيث انطلقت مرحلتها التجريبية بجهة مراكش آسفي قبل أن تشمل
باقي جهات اململكة.
وجدير بالذكر أن هذه املشاورات ستستمر إلى متم شهر يونيو
املقبل ،على أساس أن يتم تقاسم مخرجاتها وخالصاتها بعد استكمال
مختلف أطوارها وقنواتها.
شكرا على إنصاتكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
في إطار التعقيب على جواب السيد الوزير ،أعطي الكلمة للفريق
االشتراكي.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد اإلله حيضر:
السيد الوزير،
كفريق اشتراكي كنا ومازلنا مقتنعين بأن إصالح منظومة التعليم
ببالدنا ال يمكن أن يكون إصالحا قطاعيا فقط ،بل هو مشروع إصالحي
مجتمعي شامل وعميق يتطلب تعبئة وطنية حقيقية من طرف جميع
املغاربة ،ينخرط فيها الجميع ،حكومة وأحزابا ونقابات وقطاع خاص
ومجتمع مدني ونسيج أسري ،لهذا استبشرنا خيرا بتنزيل مضامين
القانون اإلطار رقم  51.17املتعلق بمنظومة التربية والتكوين ،والذي
أصبح هو املرجع ملجمل التشريعات والسياسات القطاعية والتدابير
ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين ،وهذا ما أكده تقرير لجنة
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النموذج التنموي ،بدعوته إلى نهضة تربوية حقيقية لتجويد منظومة
التعليم ببالدنا ،من شأنها تعزيز مضامين القانون اإلطار املنبثق عن
الرؤية االستراتيجية إلصالح التعليم  2030-2015لنتفاجأ اليوم بإطالق
الوزارة ملشاورات وطنية ،قصد إرساء خارطة طريق اللي الهدف منها
تجويد املدرسة العمومية ،وتدعوفيها الجميع لالنخراط الفعلي في إغناء
النقاش بمقترحات بناءة ومسؤولة تترجم خالصات التشاور الوطني في
غضون الخمس سنوات املقبلة ،مما يجعلنا نتساءل عن أهداف هذه
املشاورات؟ وهل تم التراجع عن مضمون القانون اإلطار؟ لنخلص إلى
جدوى هذه اإلصالحات املتتالية فيما يخص منظومة التربية والتكوين
ببالدنا ،هل هي أزمة تدبير أو تشريع أو حكامة أو لوجيستيك أو مناهج؟
وإال ال القانون اإلطار وال املشاورات الوطنية ستعالج أزمة التعليم
ببالدنا.
في اعتقادنا ،نؤكد أن الرقي بمدرستنا العمومية يتطلب ،أوال وأخيرا،
اعتبار التربية والتكوين خدمة عمومية ،تندرج في مقدمة مسؤوليات
الدولة األساسية غير القابلة للتفويت أو املزايدات ،وعليه فهي مطالبة
بتفعيل مبادئ اإلنصاف وحقوق اإلنسان في شموليتها بما يضمن جودة
التعليم لجميع املغاربة وعبرالتراب الوطني.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة دائما في إطارالتعقيب لفريق التجمع الوطني لألحرار.
السيد املستشار..

املستشارالسيد موالي املصطفى العلوي اإلسماعيلي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء املحترمين،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
بدوري أشكركم ،السيد الوزير املحترم ،على جوابكم ،منوهين بهذا
املجهود املقدرالذي تقومون به على رأس هذا القطاع.
فريق التجمع الوطني لألحرار يثمن مبادرة القيام بمشاورات وطنية
لجمع التوصيات إلعداد خارطة طريق لتجويد املدرسة العمومية من
خالل إشراك التالميذ والهيئة التربوية وأولياء األمور وشركاء الوزارة
والخبراء واملجتمع املدني ،التي نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر
املحاور التالية:
 التأكيد على أهمية األنشطة املوازية ،خصوصا األنشطة الثقافيةوالرياضية واألنشطة املتعلقة بالقراءة؛
 -بلوغ مقاصد الجودة واالنفتاح وتكافؤ الفرص على مستوى
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املدرسة العمومية؛
 العمل على تنزيل ورش الدعم املدر�سي؛ تأهيل املؤسسات التعليمية بالجهات.وفي إطار التفاعل مع الجواب الذي قدمتم ،السيد الوزير املحترم،
وإذ نسجل بإيجابية خطوات إعداد خارطة الطريق لتجويد املدرسة
العمومية ،نؤكد أن ذلك يندرج في إطار تنفيذ توصيات تقرير النموذج
التنموي الجديد ،الذي رسم معالم منظومتنا التعليمية مستقبال،
والذي اشتغلتم عليه طيلة مدة ترأسكم للجنة الخاصة بهذا النموذج.
وفي نفس السياق ،نؤكد في فريق التجمع الوطني لألحرارعلى مسألة
تعزيز الرأسمال البشري في مجاالت التربية الوطنية والتعليم األولي
والرياضة ،والحفاظ عليه أمرضروري ويعد من أولوياتنا ،خصوصا عبر
تقديم خدمات عمومية مالئمة.
إن بلوغ هذا الهدف يستلزم في نظرنا القيام بمراجعة ملضامين
السياسات العمومية في املجاالت السالفة الذكر ،لتشجيع إدماج
الشباب والرفع من فرص وسبل املشاركة املتاحة لهم ،وهو ما تشتغلون
عليه ،مع األخذ بعين االعتبارتوطيد الروابط االجتماعية.
من جهة أخرى ،ندعوكم ،السيد الوزير املحترم ،إلى مواصلة تنزيل
التوصيات ومالحظات تقرير املجلس األعلى للحسابات لسنتي -2019
 ،2020على مستوى هذا القطاع ،بحيث نعتبرها رهانات وتحديات
مستعجلة ال تقبل االنتظارية ،وذلك بهدف تحصين مكتسبات بالدنا
في مجاالت التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة ،وضمان اندماج
وانسجام أفضل للبرامج واملشاريع والتدابيرواملبادرات التي يتم تنفيذها
من طرف الوزارة الوصية على القطاع ،وتحقيق العدالة املجالية
بمفهومها الشامل ،انسجاما والتوجهات امللكية السامية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
دائما في إطار التعقيب على جواب السيد الوزير ،الكلمة لفريق
االتحاد العام للشغالين باملغرب.
السيدة املستشارة..

املستشارة السيدة سليمة زيداني:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
الواقع أننا اليوم في جلسة دستورية اجتماعية بامتياز ،نلتقي
لنتناقش ونناقش مخرجات الحوار االجتماعي وكذا إصالح املدرسة
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العمومية.
واسمحوا لنا ،السيد الوزير ،أن نشيد بالعمل الذي تقومون به
ويقوم به جميع العاملين والعامالت في املنظومة برمتها ،ونحن ال يمكننا
إال أن نثمن املبادرة األخيرة املتمثلة في املشاورات التي أطلقتم بخصوص
إصالح املدرسة العمومية.
ال يمكن ألي مواطن يتملى دستورنا والقوانين التنظيمية املرتبطة
به إال أن يفرح ألي توجه أو أي مسعى للتشاور العمومي ،سيما إذا كان
موضوعه من حجم موضوع إصالح املدرسة العمومية ،ولكن على
ماذا ستتشاورون وأنتم أشرفتم على وضع النموذج التنموي الجديد
بكل العمق الذي تناول به قضايا التعليم والذي وضع رهان الجودة
في مقدمة الرهانات واملعارك التي يجب خوضها بال تردد؟ على ماذا
سنتشاور اليوم ،ولدينا القانون اإلطار بكل التعبئة املجتمعية التي
صاحبت إقراره؟
وعلى كل حال ومع مباركتنا لهذه املبادرة ،نؤكد أن املهم اليوم هو
إبداع الحلول ومباشرة اإلصالح العميق الذي يحتاج قرارات شجاعة
وخصوصا ما يرتبط بـ:
 التسريع بوضع نظام أسا�سي عادل ومنصف يجيب على مختلفاملطالب العادلة واملشروعة للشغيلة ،سيما هيئة التدريس ،وذلك ألننا
على قناعة راسخة ،أن املدخل الحاسم لإلصالح هو رد االعتبارلألستاذ
واألستاذة؛
 امل�ضي قدما في تطويرحكامة املنظومة وتعزيزالشفافية واإلشراكالحقيقي للنقابات ،باإلضافة إلى خلق ثورة رقمية ،ألن الرقمنة قادرة
على معالجة العديد من االختالالت؛
 العمل على اإلسراع في تنزيل القوانين والنصوص التنظيمية التيتضمنها القانون اإلطار ،بما يكفل اإلعمال الفعلي لهذا القانون الذي
صاحبه إجماع استثنائي على ضرورة خلق ثورة في تعليمنا.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
التعقيب املوالي لفريق األصالة واملعاصرة.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد الرحمان وافا:

وكنشكركم كذلك ألن بديتو بهاذ املقاربة من الجهة ديالنا ،اللي هي جهة
مراكش -أسفي.
السيد الوزير،
خصنا نعرفو بأنه األمهات واآلباء هوما اللي تيديرو التشخيص
الحقيقي بالنسبة لألطفال والتالميذ باش تيدخل الدري للدار وفاش
ذيك ..فاش تيبدا فاش يدخل البيت ديالو ،فاش تيرجع من املدرسة
تيعرفوه واش غادي مزيان وال مفوندي ،وبغيت نقول لك ،السيد
الوزير ،هاذ الساعة راه ( ،)ils ont touché le fondخصنا نعرفو هاذ
القضية هذه ويجب إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
إلى عقلتو ،السيد الوزير ،وعقلو ،السادة املستشارين واملستشارات
املحترمين ،أنه في القبل كاع قرينا في واحد املدرسة تيقولو لها مدرسة
املخزن ،كنا تنقولو لها هاذيك الساعة مدرسة املخزن ،دبا تنقولو لها
املدرسة العمومية ،كلنا قرينا فيها كلنا دزنا منها ،خصنا نهيو هذاك
املنطق ديال اللي ما عندو فلوس يم�شي للمدرسة العمومية ،خصنا
نرجعو الهبة ديال املدرسة العمومية ،السيد الوزير.
بالنسبة للمحيط املدر�سي ديال املدارس العمومية ،السيد الوزير،
بغيتك تجيب غير واحد الجولة في املحيط ديال املدارس وغادي تفاجأ،
السيد الوزير ،غادي تلقى املخدرات ،غتلقى الناس تيكميو ،كنا ذيك
الساعة في املدرسة تنشوفو �شي واحد تيقرا مزيان تنتعلقو به ،تنبغيو
نوليو بحالو ،نبغيو نجيبو ( )les notesبحالو.
دبا ولى العكس ،التالميذ دبا تيتعلقو بالدراري تيكميو املخدرات
اللي تيكميو الكارو ،اللي تيكميو أسميتو ،اللي تياكلو الفنيد ،اللي تياكلو
أسميتو ،خصنا نعرفو هاذ الواقع املر اللي تنعيشوه دبا في املدارس
العمومية.
وبالنسبة للعالم القروي واحد  %70ما عندهمش ( )toilettesمعالي
الوزير ،ما تيتوفروش على مرحاض ،كاينين عائالت محافظة ،اللي
بنتهم ما تيصيفطوهاش للمدرسة عالش؟ حيث ما كاينش مرحاض في
املدرسة وما غيبغيوش بنتهم تخرج للزنقة وأسميتو..
وشكرا معالي الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
التعقيب األخيرملجموعة الدستوري الديمقراطي االجتماعي.
تفضل السيد املستشار.

شكرا السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد الكريم شهيد:

شكرا السيد الوزيراملحترم.

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،

كنشكركم على هاذ املقاربة التشاركية اللي تم االعتماد عليها،
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كما أكدت ذلك في السؤال أن املشاورات حول تجويد املدرسة
العمومية يعتبر سابقة في تاريخ املغرب ،وهو ما يعتبر إشراكا حقيقيا
ألولياء وآباء التالميذ ولكل مكونات الجسم التربوي ،من أطر وأساتذة
ومعلمين في اإلصالح ،ومناسبة كذلك وفرصة لتجميع آراء الفاعلين في
هذا املجال ،مما يجعلنا نتفاءل خيرا بالنتائج.
لكن السيد الوزير ،هناك أمور البد من اإلشارة إليها بهذه الجلسة
للمساهمة في نجاح هذه التجربة:
 أوال ،عرفت املنظومة التربوية إصالحات كثيرة وبرامج متعددة منذاالستقالل حتى اآلن ،كما صادفت كذلك ثغرات وتعثرات ،فهل تم األخذ
بعين االعتبار نواقص التجارب السابقة كمدخل أسا�سي لتجربتكم؟
وما هي اإلضافة التي سيساهم بها نظام االستشارة املعتمد من طرفكم؟
 ثانيا ،السيد الوزير ،هناك فوارق مجالية واجتماعية بين املدنوالعالم القروي ،ال�شيء الذي يستدعي الحرص أن تكون استشارة كما
وكيفا مستحضرة معاناة أولياء وآباء التالميذ بالقرى والبوادي ،السيما
الجبلية والنائية؛
 ثالثا ،تجويد أداء املدرسة العمومية يقت�ضي مراعاة االختالفبين العرض التعليمي العمومي والخاص كما يجب أن يراعي أيضا
االختالفات املجالية للمدرسة العمومية ،والسيما العالم القروي الذي
يعاني النقص في التجهيزات والبنية التحتية ويواجه إكراهات طبيعية
ومجالية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة اآلن للسيد الوزيرللرد على التعقيبات فيما تبقى من الوقت.
تفضل السيد الوزير.

السيد وزيرالتربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة:
أوال ،بغيت نشكركم على كل هذا األسئلة واللي بغيت نأكد مرة
أخرى أن خارطة الطريق  2026-2022هي تتحدد أهداف قابلة للقياس
وخالل واحد املدة معينة ديال العمل الحكومي ،وهي منسجمة تمام
االنسجام مع قانون اإلطارومع مرجعيات النموذج التنموي.
في الحقيقة ،هاذ خارطة الطريق هي ما تتعاودش دير التشخيص
اللي دارو املجلس األعلى واللي دارتو وحد العدد ديال التقارير ،تتحاول
توضع واحد البرنامج اللي هو عملي وتشوف كيفاش التنزيل ديالو
وكيفاش نجعلو كل الشركاء وكل األطراف اللي هي معنية تساهم في
التنزيل ديال هاذ ..ألن الصعوبة ما�شي هي األفكار ،ما�شي هي األهداف
هي كيفاش التنزيل ديالو باش هاذ األفكار وهاذ األهداف توصل داخل
القسم ،ويكون عندها أثر على جودة التعلمات وجودة التعليم داخل
القسم ،هذا هو الهدف.
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ولهذا احنا مشينا واشتغلنا على ثالثة ديال املحاور ،اللي هنا
اعتبرناها أساسية:
املحور األول هو التلميذ ،وفي الحقيقة ملي نقول التلميذ انطالقا
من التعليم األولي ،واحنا بديناها في واحد العدد ديال اإلصالحات فيما
يخص التعليم األولي ،ومن بعده التعليم االبتدائي وكيفاش نحسنو
الجودة ديال هاذ التعليم االبتدائي ،كيفاش التعليم الثانوي حتى هو
نجعلوه مسارات اللي هي تتالءم مع الحاجيات ديال التالميذ؛
هناك جانب ثاني اللي هو تيتكلف باملدرس ،وهنا هاذ الحوار
االجتماعي اللي باش نهيئو واحد النظام أسا�سي داخل في هذا اإلطار،
إذن احنا ما�شي تنعاودو ونعاود نرجعو إلى نقطة الصفر ،هاذي كاين
واحد االستمرارية ،ولكن دبا دخلنا في التفاصيل ،دخلنا في العمق ديال
اإلصالح ،والعمق ديال اإلصالح احنا ما باغيينش نجيو بواحد اإلصالح
اللي هو كاين واحد التصور على الصعيد املركزي ونزلوه ،هذا تيعني
بأن هاذ النقاش اللي اآلن تيجري مع النقابات بند بند ،باش ندخلو
للتفاصيل ديال كل املحاور اللي هي تنعتبروها أساسية باش تكون في
واحد النظام أسا�سي ديال املدرسين اللي تيهيء املدرس ديال غدا في
الحقيقة ،ألن واحد النظام األسا�سي راه معمول باش يبقى صالح واحد
 20سنة منين وضعوه ،هذا تيعني خصنا نشتغلو مع الشركاء باش
التنزيل ديالو.
نفس ال�شيء فيما يخص املدرسة ،وأنتم تكلمتم على املحيط ديال
املدرسة ،تكلمتم على األنشطة املوازية ،تكلمتم على مشروع املؤسسة،
واحد العدد ديال املواضيع اللي هي أساسية ،لكن هاذ املواضيع كلها راه
خصنا نبنيها مع الشركاء ،وهذا هو الهدف من هاذ املشاورات.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
بدون شك ستتاح لنا مناسبات الحقا للتداول بشكل أكثر تفصيلي
في إطارعمل اللجان حول مختلف هاذ القضايا التي تباشرونها بالنسبة
للمدرسة املغربية.
السؤال السادس بالنسبة لنفس القطاع ،موضوعه" :إستراتجية
تشجيع الرياضة املدرسية".
الكلمة ألحد السادة والسيدات املستشارين من الفريق االستقاللي
للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال.
تفضل السيد املستشار.
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املستشارالسيد عثمان الطرمونية:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
أود في البداية أن أهنئ فريق الوداد البيضاوي ،ومن خالله جميع
املغاربة ،بالتتويج باللقب القاري ليوم أمس وتنهنؤو جميع املغاربة بهاذ
الحدث.
السيد الوزير،
مما الشك فيه أن الرياضة املدرسية تعتبر مشتال خصبا الكتشاف
املواهب الرياضية الواعدة في مختلف األنواع الرياضية.
لذا ،نسائلكم السيد الوزير:
ما هي إستراتيجية الوزارة للنهوض بالرياضة املدرسية وفق أسس
عليمة وأكاديمية مضبوطة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزيرالتربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة:
احنا في تنزيل هاذ ،أوال ،قانون اإلطار تم تفعيل أدوار جمعيات
الرياضة املدرسية وتعميم إحداثها على مستوى كل املؤسسات
التعليمية عمومية أو خصوصية ،ثانيا اشتغلنا على إرساء مسارات
ومسالك "الرياضة والدراسة" ،حيث هاذ املشروع تيهدف إلى توفيربنية
دراسية خاصة بالرياضة والدراسة تمكن من االستفادة في نفس الوقت
للتمارين الرياضية بال ما يؤثرهذا على املسارالدرا�سي ديال التالميذ.
اشتغلنا أيضا على إحداث املراكز الرياضية بمؤسسات التعليم
الثانوي اإلعدادي باش التجهيزات األساسية تكون موجودة ومنين
ما تتكونش موجودة كنحاولو كلما أمكن نستعملو ذاك التجهيزات أو
مالعب القرب اللي هي موجودة ،وهذا فالحقيقة دمج قطاع الرياضة
بقطاع التربية الوطنية تيساعد على هاذ العملية.
احنا تنعتبرو أيضا بأن وراء هاذ اإلجراءات اللي احنا اخذيناها
الهدف عندنا هو كيفاش نرفعو من النشاط الريا�ضي املدر�سي ،فإلى
اخذيت أنا غير خالل هاذ السنة تم تنظيم لحد اآلن واحد العدد ديال
البطوالت الرياضية في الرياضات الجماعية والفردية بكافة جهات
اململكة ،وكانت آخرها السباق على الطريق بمدينة الداخلة احتفاء
بالذكرى التاسعة عشرة مليالد صاحب السمو امللكي ولي العهد األمير
موالي الحسن ،عندنا اللي هوما بين  2و 5يونيواملقبل آخرهاذ األسبوع،
كاين البطولة الوطنية ديال الريكبي وديال التيكواندو وديال الكاراطي
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بمدينة السعيدية وبركان ،والزم نأكد بأن خالل طول هاذ السنة غنظمو
أكثر من  40بطولة ،اللي هي التنظيم ديال هاذ البطوالت تيتم على
الصعيد املحلي ،اإلقليمي ،الجهوي قبل ما يتم املنافسة األخيرة على
الصعيد الوطني.
وهذا أيضا تيساعد باش نجعلو أن من خالل هاذ البطوالت تظهر
بعض الكفاءات الشابة اللي هي تتنخرط فالجامعات الرياضية املعنية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة للسيد املستشارمن أجل التعقيب.

املستشارالسيد عثمان الطرمونية:
شكرا السيد الوزير.
األكيد أن املعيقات التي تقف حجر عثرة أمام تطور الرياضة
املدرسية كثيرة ومتعددة ،وتفرمل املجهودات املبذولة لتطوير قطاع
الرياضة املدرسية ،الذي كان في املا�ضي البعيد يشكل مشتال ألبطال
املستقبل وخزانا ال ينضب للمواهب والطاقات اإلبداعية في مختلف
األنواع الرياضية ،وهو أمر ساهم في تعزيز أرصدة األندية والجمعيات
والجامعات الرياضية ،إضافة إلى دورها التربوي التكويني ومساهمتها
الفعالة في التنمية الذهنية للتالميذ والتلميذات وتنشئتهم االجتماعية
وتحصينهم ضد كل أنواع العنف واالنحراف.
واليوم يتفق الجميع أن ربط الرياضة بقطاع التربية الوطنية سلط
الضوء أكثر على الرياضة املدرسية وعلى االلتزام الجدي واملسؤول
للحكومة بتنزيل مضامين البرنامج الحكومي ،لكن تم التساؤل األسا�سي
ينبغي أن تنطلق منه وهو:
ما الذي حدث للرياضة املدرسية خالل العشر سنوات السابقة،
السيد الوزير؟
وملاذا لم تؤد دورها كمشتل لألبطال؟ أم أن ما تحقق من منجزات
سابقة لم يكن سوى طفرة عابرة ال غير؟
األكيد ،السيد الوزير ،أن تطوير الرياضة املدرسية والجامعية
وجعلها في سلم أولويات السياسات العمومية أمر ليس باليسير
ويستوجب بداية مضاعفة الجهود لتجاوز التركة الثقيلة من املشاكل
الداخلية والخارجية التي تعيق سير الرياضة املدرسية على مستويات
ثالث نعتبرها أساسية:
املستوى األول يتعلق بتعزيز البنيات التحتية للرياضة املدرسية،
حيث تفتقراملدارس االبتدائية إلى املرافق الرياضية وكذلك األمربالنسبة
لإلعداديات ،التي تعرف عجزا كبيرا في التجهيزات الرياضية واملالعب،
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واألسوأ من ذلك هي أن االحتياجات الرياضية للمناطق القروية غالبا
ما يتم وضعها في الخانة األخيرة لبرنامج التأهيل ،لذلك فمن الضروري،
السيد الوزير ،اليوم تمكين مؤسسات التعليم العمومي والخصو�صي
من البنيات التحتية واللوجيستيكية املالئمة والحديثة بهدف تمكين
التالميذ والطلبة من استعمالها بعد انتهاء الحصص الدراسية.
املستوى الثاني يرتبط بما هو تنظيمي ،ذلك أن إلغاء ساعات
الرياضة البدنية وبرمجة حصص خالل فترتي الظهيرة املخصصة
للرياضة املدرسية ووفق تدريب الفرق أو الرياضيين الذين خرجوا من
املنافسة بسبب عدم وجود أهداف أخرى..
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت ،السيد الرئيس.
شكرا.
كاين هناك رد على التعقيب؟
في حدود  20ثانية السيد الوزير.

السيد وزيرالتربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة:
غيراللي بغيت نأكد هو بأن راه كان واحد العمل جد مهم فيما يخص
التجهيزات األساسية.
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بالشباب بجهة درعة -تافياللت.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير.

السيد وزيرالتربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة:
بغيت غيرنعطيكم بعض األرقام بأن هذه الجهة عرفت برمجة واحد
املجموعة من املنشآت الرياضية ،اليوم تتوفر هذه الجهة على أكثر من
 60مرفق ريا�ضي جاهزلالستغالل ،منها  41مركزسوسيو ريا�ضي للقرب
مندمج 7 ،ديال القاعات رياضية ،مسبح مغطى ،ملعبين لكرة القدم،
كما استفادت من البرنامج الوطني ديال "مالعب القرب" في العالم
القروي ،حيث تمت برمجة إنشاء تقريبا  110ملعب بالجهة ،موزعة
على الرشيدية ،ورزازات ،تنغير ،زاكورة ،وهاذ البرنامج في الحقيقة لحد
اآلن تم انتهاء األشغال بـ  7ديال املالعب ،عندنا ملعبين اللي هوما في
طور اإلنجازو 16ديال املالعب اللي هي طلبات العروض مفتوحة ،وباقي
املالعب راها فتحنا ..الدراسات اآلن جارية باش نبرمجوها في املستقبل
القريب.
تيبقى من طبيعة الحال الحاجيات هي جد مرتفعة ،واحنا كاين
استعداد بتعاون مع الجماعات الترابية املعنية باش نلقاو حلول باش
نبرمجو تجهيزات أخرى.
شكرا.

اآلن ،خصنا نشتغلو على تنشيط هذه التجهيزات األساسية من
خالل هذه الجمعيات ديال الرياضة املدرسية ،من خالل تنظيم هذه
البطوالت وهناك نتائج راه حصلنا على نتائج إذا خديتو غير هذه السنة
ال الجمنازياد وال الكأس اإلفريقي في كرة القدم وال واحد العدد ديال
البطوالت اللي كان فيها نتائج جيدة.

شكرا السيد الوزير.
الكلمة للسيد املستشارمن أجل التعقيب.

السيد رئيس الجلسة:

املستشارالسيد املداني أملوك:

شكرا السيد الوزير.
نمر اآلن للسؤال السابع ،موضوعه" :الخصاص الكبير في املنشآت
الرياضية والترفيهية بجهة درعة -تافياللت".

شكرا السيد الوزيراملحترم.
نتفهم مضمون الجواب ،ولنا كامل الثقة فيكم ،السيد الوزير،
بأنكم ستسهرون على تحقيق هذه اإلنجازات ،مثمنين املجهودات
الجبارة التي تقوم بها الوزارة للنهوض بالتنمية الرياضية التي تعد رافعة
للنهوض بالصحة ووسيلة لتحقيق التنمية والنشاط املدر لالستثمارات
وفرص الشغل وعنصرا محدثا للقيمة املضافة ،ويساهم في توطيد
التماسك االجتماعي ،إال أن فصل قطاع الرياضة عن الشباب وإلحاقه
بقطاع التربية الوطنية ،وإن كانت الفلسفة وأسباب النزول موضوعية،
إال أن التأخر في التعاطي معه عطل إنجاز كل املشاريع املبرمجة سابقا،
مما كان له األثر السلبي على إنجاز كل املشاريع املبرمجة سلفا ،وعلى
رأسها جهة درعة -تافياللت ،متسائلين عن مآل االتفاقيات املبرمجة في
هذا اإلطار.

وأحيل الكلمة على فريق التجمع الوطني لألحرار.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد املداني أملوك:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزيراملحترم،
ما هي التدابير واإلجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها من أجل
استدراك الخصاص الكبير في املنشآت الرياضية والترفيهية الخاصة

السيد رئيس الجلسة:
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السيد الوزيراملحترم،
إن الخصاص الكبير في املنشآت الرياضية والترفيهية الخاصة
بالشباب الذي تعانيه أقاليم جهة درعة -تافياللت كبير ويفوق
التصورات وال يرقى إلى مستوى مفهوم العدالة املجالية ،كيف لجهة ال
تتوفر على مركب ريا�ضي كبير يليق بها ،جهة قاعتها املغطاة التي أنتجت
مواهب في رياضيات عديدة سطع نجمها وطنيا وكذلك دوليا تنتظر
التفاتة حقيقية بسبب اإلهمال الذي عرفته؟
فهذه املرافق تلعب دورا رياديا في صناعة األبطال في عدد من
الرياضات ،خاصة التي تمارس وتلعب داخل القاعة وأيضا تعميمها
بباقي األقاليم ،وعلى رأسها إقليم تنغير الذي عقدت مختلف جماعاته
اتفاقيات شراكة من أجل إنجازالقاعات واملسابح ،وخاصة وأن اإلقليم
كباقي أقاليم الجهة يعاني من نقص مهول ملالعب القرب ،وأخص بالذكر
الجماعات القروية التي يضم نصيبهم جد محدود من هذه املنشآت التي
تعود أحد الدعامات األساسية للتطور الريا�ضي وقاعدة ال يمكن بدونها
القيام بأي سعي لتعميم وتوسيع املمارسة الرياضية.
لهذا عكفت الدولة على إعطاء األولوية واألهمية لهذه املنشئات
الرياضية ،وهذا سعيا منها نحو تطوير املمارسة الرياضية لدى مختلف
الفئات العمرية في املجتمع بصورة عامة واستغالل هذه املنشآة استغالال
مثمرا وفعاال بصورة خاصة ،عن طريق بعث املمارسة التنافسية من
خالل احتضان وتنظيم التظاهرات واملنافسات الرياضية بشتى أنواعها
وتوفير األجهزة والوسائل الرياضية واملستلزمات األساسية ،وهذا طبعا
حرصا منها على تقديم أفضل وأحسن خدمة ممكنة.
السيد الوزيراملحترم،
جهة درعة -تافياللت تنتظر منكم الكثير ،تنتظر تفعيل مفهوم
العدالة املجالية والبحث عن شركاء من أجل تجويد هذا القطاع
للوصول للنتائج املرجوة ،ونحن كلنا ثقة بكونكم ستدبرون هذا
الخصاص الذي تعيشه الجهة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزيرالتربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة:
أوال ،غير نأكد بأن احنا تنعتبرو بأن كاين استمرارية ،ولهذا كل
االتفاقيات اللي كانت توقع عليها وكل االلتزامات اللي كانت من قبل احنا
مستعدين باش نواصلو التنفيذ ديالها؛
ثانيا ،بغيت نأكد بأن رغم بعض اإلجراءات اللي هي يمكن جعلت بأن
بعض األوراش تعطلت شوية ألن ما بقاتش نفس الوزارة ،امليزانية اللي
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كانت تابعة للوزارة تنقلت لوزارة أخرى ،هاذو ..هناك بعض الصعوبات
ولكن هذي مرحلية ،احنا اآلن تنشتغلو اليد في اليد مع وزارة الشباب
باش نتفاداو هاذ الصعوبات وباش هاذ األوراش اللي يمكن تأخرت شيئا
ما ،يمكن لها تستمروإن شاء هللا نتقدمو في إنجازهاذ املشاريع.
ثالثا ،كيف قلت ،احنا مستعدين باش في إطار برنامج بشراكة مع
الجماعات الترابية املعنية نهيؤو أيضا نشوفو كيفاش نواكبو الحاجيات
اللي هي كاينة موجودة في هاذ املنطقة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
نمراآلن للسؤال الثامن ،وموضوعه" :تعميم املدارس الجماعاتية".
والكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة العدالة االجتماعية.
تفضل السيد..

املستشارالسيد محمد بن فقيه:
السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين،
بغينا نسائلكم ،السيد الوزير ،حول تنزيل تعميم املدارس
الجماعية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزيرالتربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة:
أوال ،غيرللتذكيرتوطين وإحداث املدارس الجماعاتية هو تيستهدف
باألساس املناطق القروية والجبلية في إطار واحد املقاربة ديال التمييز
اإليجابي لفائدة األوساط القروية ،وفي الحقيقة من خالل هاذ النموذج
كان الهدف هو القضاء التدريجي على املدارس الفرعية وعقلنة تدبير
املوارد البشرية وتوفير الشروط املالئمة للتمدرس بالجودة الكافية،
ولحد اآلن وصل العدد اإلجمالي ديال املدارس الجماعاتية مع هاذ
الدخول املدر�سي األخير إلى  126مدرسة جماعاتية ،أي بزيادة 74
مؤسسة على العام املا�ضي ،وتيستافدو من التمدرس من هذه املدارس
خالل هاذ املوسم تقريبا  60ألف تلميذ وتلميذة ،احنا غنواصلو هاذ
املجهود في الرفع وتوسيع العرض من املدارس الجماعاتية.
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غيرللتذكير ،راه برمجنا واحد  250مدرسة جماعاتية برسم سنوات
 ،2026-2022منها  150اللي هي ممولة من طرف البنك األوروبي
لالستثمار واالتحاد األوروبي ،ولكن هاذ املدارس الجماعاتية راه كتبقى
النجاح ديالها راه رهين بتوفير واحد املجموعة ديال الشروط ،وبغيت
نذكرالبعض منها:

مقعد اللي كاينة اليوم فالعالم القروي ،وقسمناها على املعدل ديال
 100مقعد اللي كاينة في كل مدرسة جماعاتية ،معنى أننا خصنا 1166
سنة باش نكونو درنا العملية ديال التعميم ديال املدارس الجماعاتية،
تنظن غادي نكونو خلفنا الوعد مع الزمن ومع املشروع ديال التنمية
اللي كنا كنتكلمو عليه.

أوال ،توطين جيد لهذه املدارس مع التأكيد على ضرورة توفرمحيطها
على البنيات التحتية الضرورية من مسالك طرقية وإنارة وربطها
بشبكات املاء والكهرباء والتطهير؛

اليوم ،إلى عاود رجعنا لنفس املعدل الرقمي ،السؤال اللي غنطرح
اليوم ،القضية ديال هاذ املدارس الجماعاتية ،كيفية اختبار املواقع
ديالها اللي كاينة اليوم ،ألن هاذ االختيار ديال املواقع الجغرافية هو
اختيار استراتيجي ،إلى ما اخترناش موقع اللي هو مزيان ما كنظنش أن
املدرسة الجماعاتية غادي تنجح.

ثانيا ،االعتماد في تدبير املدرسة الجماعاتية على الدعم وانخراط
كبير للشركاء املحليين ،ألن بعض األحيان يمكن نبنيو املدرسة ،ولكن
كيكون من الصعب تكون عندها واحد الجاذبية بالنسبة لكل األطفال
اللي هوما موجودين قرب هاذ املدرسة؛
ثالثا ،استدامة تمويل هذه املدارس الجماعاتية وتوفير أيضا
الخدمات املرتبطة بها ،والسيما توفير النقل املدر�سي اللي هو نقطة
أساسية لنجاح هاذ العملية.
احنا اآلن كنقومو بواحد الدراسة اللي نشوفو كيفاش نحسنو هاذ
النموذج ديال املدرسة الجماعاتية ،انطالقا من التجارب اللي تمت لحد
اآلن ،ونستافدو أيضا من رأي ومن خالل هاذ املشاورات اللي هي اآلن
جارية ،نستافدو من رأي ومن االقتراحات اللي هي اقتراحات ميدانية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة للسيد املستشارمن أجل التعقيب.

املستشارالسيد محمد بن فقيه:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
اليوم تكلمتو على القضية ديال التنزيل وأكدتو عليها اكثر من مرة،
أنكم اليوم ما محتجينش ال تشخيص ،ما محتجينش ال مشاورات ،اللي
محتاجين ليه هو التنزيل.
أنا بغيت نديرمعكم واحد العملية حسابية بسيطة ،السيد الوزير،
أنتوما فاملشروع ديال األوراق اللي قدمتو لينا في مجلس املستشارين،
فامليزانية الفرعية ،تكلمتو على  8.637.000تلميذ اللي كاينة اليوم
فاملدرسة العمومية ،منها ثالثة ديال  3.507.000تلميذ في البادية،
فالقرية ،إلى جينا نحسبو واملشروع اللي اعطيتو فالبرنامج ديالكم
أنكم غادي تديرو  30مدرسة هاذ العام ،على أنه املعدل هو  30مدرسة
جماعاتية فكل سنة ،إلى مشينا بهاذ املعدل واخذينا ثالثة ديال املليون

اليوم ،واش مازال االعتبارات ديال هاد نختارو الدوار ديال الرايس
وديال األغلبية وديال هذا؟ نعطيو معايير موضوعاتية خصها تحطها
الوزارة باش ملي يكون �شي اختيار يكون اختيار صائب ،ألن هاذيك
ما كنظنش كاين �شي حل آخر أن اليوم للخروج من هاذ األزمة اللي
كتعيشها اليوم املدرسة فالعالم القروي ،ألنه الدري اليوم في املدينة
وال فهذا عندو االختيار يم�شي للتعليم الخصو�صي ،ولكن فالبادية ما
عندو حتى �شي خيار.
واش هاذ املدارس الجماعاتية اليوم كان اللي كيهضرعلى املجموعة،
يهضرو على املرافق الصحية ،غنسول اليوم على القضية ديال التدفئة؟
واش املدارس الجماعاتية فيها التدفئة؟ الناس كيكزو بالبرد واش يقدرو
يقراو؟ هاذ ال�شي أمور اللي خصنا نطرحو اليوم.
كذلك ،نطرح املسألة ديال األنترنيت ،ذاك النهار راه تسدات علينا،
مضطرين نقراو عن بعد ،والتالميذ ديالنا اضطرو أنه يقراو عن بعد،
كيفاش غادي نديرو ليهم؟
واش احنا كنجهزو هاذ املدارس الجماعاتية باآلليات الحديثة
للمواكبة؟ ألن قلنا بغينا تلميذ يعرف الرقمنة وتلميذ اللي يكون يعرف
الحساب ،وتلميذ اللي كيكون كيعرف القراءة ويجيد اللغات ويجيد
الحساب ،واش هاذ ال�شي يمكن لينا نوفروه اليوم فهاذ الظروف اللي
كتعيشها املدرسة العمومية فالعالم القروي ،ألنه حتى املبالغ اللي
كتصرفها الوزارة اليوم راه فيها حيف كبير ،إلى جينا ألنه نفس املعادلة
في إطار مدرسة ديال تكافؤ الفرص ،فين هي تكافؤ الفرص بين التلميذ
اللي كاين فاملدينة والتلميذ اللي كاين في البادية ،إلى كانت امليزانية
تيديوها ثالثة األرباع ديالها تتديها املدينة والبادية ما تتاخذش الحصة
ديالها؟ مع العلم أنه راه هذاك تلميذ وهذاك تلميذ ،واملفروض أنهم
ياخذو نفس الحساب ونفس العملية ونفس الحق في التعليم.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
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الكلمة للسيد الوزيرمن أجل الرد على التعقيب.

السيد وزيرالتربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة:
احنا الهدف ديالنا ما�شي هو نزولو كل املدارس اللي هي موجودة
في العالم القروي ونعوضها بمدارس جماعاتية ،تنظن ما�شي هذا هو
الهدف ،املدارس الجماعاتية عندها هدف معين اللي هو ،أوال ،باش
ذاك األقسام أو ( )les annexesاللي هوما موجودين الفرعيات ،اللي
عندهم فيهم مشاكل ديال الجودة ،كيفاش هاذ املدارس الجماعاتية
يمكن لها تعوض هاذ األقسام ،ولهذا..
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
حتى هذا موضوع غادي تتاح لنا فرص  -أعتقد  -باش نذكرو فيه في
مجاالت أخرى ومجاله األسا�سي – أعتقد -هو اللجنة.
أمر اآلن إلى السؤال التاسع حول نفس القطاع وموضوعه" :مآل
االتفاقية املتعلقة ببرنامج إحداث مسارات ومسالك رياضة ودراسة"،
والكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم السؤال.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد السالم بلقشور:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدان الوزيران املحترمان،
زمالئي ،زميالتي املستشارين واملستشارات املحترمات،
سؤالي يتعلق بمآل االتفاقية املبرمة أمام أنظار صاحب الجاللة
واملتعلقة بمسلك "رياضة ودراسة" ،التي وقعت بين وزارة التربية
والتكوين املنهي والتعليم العالي ،كما كانت تسمى آنذاك ،ووزارة الشباب
والرياضة.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزيرالتربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة:
أنا ،أوال ،اللي بغيت نأكد عليه بأن احنا تنعرفوبأن واحد العدد ديال
التالميذ الرياضيين تيواجهو صعوبات ما بين التوفيق ما بين ما تقتضيه
التداريب الرياضية وما تتطلبه الدراسة من استعداد وحضور ،وهذا
جعل بأن البعض منهم تيتخلى إما على الدراسة أو تيتخلى على املمارسة
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الرياضية ،وعلى هاذ ال�شي الش جاو هاذ املسالك "رياضة ودراسة" اللي
كانت االنطالقة ديالهم في سنة  ،2019كانت تقريبا  260تلميذ اللي
تيستافدو من هاذ املسالك.
اليوم ،عندنا تقريبا  3000تلميذ ،منهم  935تلميذة ،تقريبا 20
تخصص ريا�ضي وكاين  62قسم اللي هوما تم اإلحداث ديالهم لهذه
الغاية ،وهذا تيبين بأن هناك واحد االهتمام بهاذ املسالك.
أوال ،هاذ املسالك تتميز يتكييف جداول حصص التالميذ
الرياضيين ،تنخصصو الفترة الصباحية للدراسة والفترة ما بعد الزوال
للتدريب والتكوين الريا�ضي.
ثانيا ،التأطير ديال هاذ التالميذ تيتم من طرف األساتذة ديال
منظومة التربية الوطنية ،ولكن تيتم أيضا من طرف األندية أو العصب
أو الجامعات الرياضية ،اللي هم تيتخصصو بالجانب اللي هو متعلق
بالتكوين الريا�ضي.
وحاولنا أيضا نحدثو واحد النظام للمكافآت عن املجهود املبذول
خالل التداريب ،ففي إطار فروض املراقبة املستمرة تنحاولو نرفعو من
ُمعامل التكوين الريا�ضي ،تنعطيو ( )la pondérationتنعطيو واحد
( )le coefficientاللي هو أعلى.
وهاذ املجهود غادي نستمرو فيه في املستقبل باش نزيدو نجحو
املجال ديال هاذ املسارات في كل جهات اململكة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة للسيد رئيس الفريق في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد عبد السالم بلقشور:
شكرا مرة أخرى السيد الرئيس.
وفي البداية بدورنا حتى احنا تنهنؤو الفريقين املغربيين اللي تأهلو
لكأس ( )superواللي غادي يكون مغربي  %100إن شاء هللا ،نهنئو
صاحب الجاللة على هاذ اإلنجاز ،نهنئو األسرة الرياضية ،نهنئو الوزارة،
الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم على هذا اإلنجاز غير املسبوق ألنه
ال في املغرب وال في إفريقيا ،فهنيئا لنا جميعا بهذا اإلنجاز ،ويجب أال يمر
مرور السهو ،يجب أن نقف عنده ونعطيوه املقام ديالو ،نعطيو الهالة
ديالو ،ونعطيوه االهتمام ديالو.
السيد الوزير،
جاوبتونا فيما يخص األرقام ،وأنا ما بغيتش ندير العملية ديال
القسمة اللي داراألخ قبل قليل وإلى درتها غادي نطيحو في رقم كارثي ،إذا
قسمت  3000تلميذ اللي قلتو في مسلك "دراسة ورياضة" على  8املليون
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لقيتها  0.0003في ظرف  5سنوات ،معناه أننا كنمشيو بسرعة ،تخيلو
معي أشمن سرعة غادي نسميوها هاذي ،بمعناه أننا ما كنتحركوش،
( )c’est ce qu’on appelle epsilonأو �شي حاجة اللي ما يمكنش.
السيد الوزير،
االتفاقية اللي توقعت أمام أنظار صاحب الجاللة كانت تتوخى أن
تنشأ هناك ثانوية الرياضيين ،انتوما زرتوها األسبوع املا�ضي ،ونحن
نتعقب خطواتكم في إطاراالهتمام ديالنا بالرياضة والدراسة والتعليم،
زرتو الثانوية ديال عين السبع في الدار البيضاء وقمتو بزيارة جهة الدار
البيضاء وأعجبتم كثيرا باملنشأة ،هذه املسالك اللي تتقومو بها باش
نخلقو حجرات منعزلة داخل مؤسسات مكتظة بالتالميذ ما�شي هو
االتفاقية اللي توقعت أمام أنظارصاحب الجاللة.
كنقترح عليكم كحزب ولو في املعارضة وكقوة اقتراحية عندكم
 1.8مليار ديال ميزانية االستثمار داخل وزارة الرياضة ،واليوم انتوما
تتجمعو ما بين الرياضة والتعليم عالش ما تنشؤوش لنا بها ثانويات
الرياضيين ،احنا كنصوتو معكم في هذا االتجاه إذا غادي تحولو هذه
امليزانية ،ونمشيو بسرعة كبيرة وننجزو ثانوية خاصة بالرياضيين اللي
هي األصل ديال املشروع ديال االتفاقية عوض إنشاء منشآت رياضية،
وأنا غادي نعطيك مثال 660 ،مركب سوسيو ريا�ضي في املغرب موصدة
األبواب ومقفلة ومغلقة لغياب املوارد البشرية.
في العشرية األخيرة أنجزنا عدد ديال من املنشآت الرياضية ،غادي
ندير وقفة ديال صمت باش تعرفو التعقيب ،نخلي لكل واحد كيفاش
يعقب ،ال يعقل أنه نهدرو املال العام في املنشآت الرياضية بعض املرات
غير مطابقة للمواصفات الدولية ،ما فيهاش ()les normes sportives
وفي محطات أخرى غياب املوارد البشرية ،في حين أننا مثال هذا البرنامج
اللي وقعناه أمام أنظار صاحب الجاللة منذ  17شتنبر  2018إلى حدود
اليوم تنتكلمو على  3000تلميذ من أصل  8مليون تلميذ.
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السيد وزيرالتربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة:
أوال ،بغيت نأكد بأن احنا نعتبر بأن تنشيط هذه التجهيزات اللي
هي موجودة هذا من االهتمام األول ديال الوزارة ،ولهذا نحن نركز على
التنشيط أكثرما تنركزو على بناء تجهيزات جديدة.
ثانيا ،احنا االلتزام ديال الوزارة هو باش نجزو هذه املسارات على
مستوى كل جهة ،احنا ما عمرنا قلنا بأن املغرب كله أو التالميذ كلهم
غادي نفتحو لهم املجال باش يمشيو لهذه املسارات..
اليوم كل جهة راه فيها هاذ املسلك.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ،السيد الوزير ،على الرد على التعقيب.
وأمر اآلن إلى السؤال العاشر ،وموضوعه" :مآل القانون اإلطار
ملنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي" ،والكلمة ألحد السادة
املستشارين من الفريق الحركي.
السيد الرئيس.

املستشارالسيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير،
منذ تنصيب الحكومة لم نعد نسمع شيئا عن القانون اإلطارللتربية
والتكوين.
وعليه نسائلكم حول مآل هذا القانون وما هي تجليات تنزيله؟
شكرا.

بطبيعة الحال كل�شي ما غاديش يدير الرياضة ،ولكن على األقل
تكون عندنا نسبة محترمة ،%20 ،%15 ،%7 ،%10 ،%8 ،ما�شي
 ،0.0003اعطيو اإلمكانيات للجامعات ،اعطيو اإلمكانيات للمؤسسات
باش يمكن لهم أنهم يرقاو بالرياضة اللي هما املحترفين..

شكرا السيد الرئيس.
الكلمة للسيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

السيد وزيرالتربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة:

شكرا السيد الرئيس.
صافي ساال الوقت السيد الرئيس ،الوزيرالسابق؟

بغيت نأكد بأن هذا القانون اإلطار هو قانون اللي تيلزم الجميع،
واحنا كوزارة من طبيعة الحال ملتزمين بتنزيل هاذ القانون اإلطار ،وهو
لحد اآلن فالحقيقة واحد العدد ديال مشاريع النصوص التشريعية أو
التنظيمية اللي هي داخلة في تنزيل هاذ القانون اإلطار اللي تم تقديمها،
حيث من هاذ النصوص أنا غيرنشيرللبعض منها:

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
تفضل السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:

 -تم إحداث الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين
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وتحسين جودتها؛
 تم مراجعة القانون الحالي الخاص بمؤسسة محمد السادسللنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين؛
 تم أيضا إخضاع األطر النظامية لألكاديميات الجهوية للتربيةوالتكوين لنظام املعاشات املدنية؛
 كما تم إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية املتعلقة بكلمن اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصالح منظومة التربية والتكوين
والبحث العلمي وتنظيمها وكيفية تسييرها؛
 وكذا بمأسسة دروس الدعم التربوي والتعلم عن بعد ،فضال عنمرسوم يتعلق باللجنة الدائمة لتجديد ومالءمة املناهج والبرامج.
هاذو أمثلة غير باش نبين بأن هاذ عملية التنزيل هي عملية اللي هي
اآلن جارية ،تيبقى بطبيعة الحال هناك مازال أيضا واحد العدد ديال
النصوص اللي هي نصوص إما قانونية إما مراسيم اللي هي اآلن في طور
التيهيء واللي غنقدموها عن قريب.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة للسيد الرئيس من أجل التعقيب.

املستشارالسيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
وفي إطار التفاعل مع جوابكم ،نود تسجيل بعض املالحظات
واالقتراحات:
أوال ،نسجل باستغراب الصمت غيراملفهوم للحكومة ال في تصريحها
أمام البرملان وال في القانون املالي عن القانون اإلطار للتربية والتكوين
والبحث العلمي والذي جاء تجسيدا للرؤية االستراتيجية إلصالح
منظومة التربية والتكوين في مختلف مستوياتها ومجاالتها ،واملؤطر
بالتوجيهات الحكيمة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره
هللا ،وحظي بإجماع مكونات املؤسسة التشريعية ومختلف املتدخلين
في املنظومة؛
ثانيا ،إذا كانت الحكومة تخالف رأينا في املوضوع ،فأين تتجلى
خطواتها العملية في استكمال تنزيل هذه املرجعية القانونية؟
وما هي األجندة املسطرة لتفعيل مضامين هذا القانون االستراتيجي
غيراملسبوق في تاريخ التعليم ببالدنا؟
وأين املراسيم التطبيقية املنصوص عليها في القانون اإلطار وكذا
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تعديل القانون ذات الصلة باملنظومة ومختلف قطاعاتها ومؤسساتها؟
علما أن الحكومة الحالية تشتغل إلى حد اآلن دون بوصلة وال مخطط
تشريعي.
ثالثا ،في نفس السياق ،إذا كانت الحكومة ملتزمة بالقانون اإلطار،
فما هو املبرر إلطالق مشاورات جديدة حول هذه اإلصالحات املدرسية
املغربية وتنظيم مشاورات جهوية على مستوى التعليم العالي ،في ظل
وجود رؤية استراتيجية وقانون إطار ورصيد من الدراسات والتقارير
أنجزها املجلس األعلى للتعليم.
رابعا ،على هذا األساس إذ نذكر الحكومة بالتوجيه امللكي الحكيم
والداعي إلى جعل منظومة التربية والتكوين بعيدة عن الحسابات
السياسوية الضيقة وعدم جعل ملف إصالح التعليم رهينا بتعاقب
الحكومات وتغييرها ،فإننا نسجل باستغراب تراجع الحكومة الحالية
عن مجموعة من االختيارات وااللتزامات السابقة ،خاصة في تنزيل هذا
القانون اإلطار وعلى مستوى إحداث عدة كليات مبرمجة والتماطل في
الوفاء بوعودها االنتخابية لألساتذة ،فإننا نسائلكم ،السيد الوزير
املحترم ،عن األفق البديل الذي تؤسس له حكومة ال تتواصل وال تبادر،
حكومة تبرر وال تقرر.
السيد الوزير،
احنا سمعنا في الجوابات ديالكم عدة أسئلة بأن كان استمرارية،
ولكن احنا االستمرارية ما ملسناها.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة للسيد الوزيرمن أجل التعقيب في حدود دقيقة.

السيد وزيرالتربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة:
أنا اللي بغيت نأكد عليه عوض ما نبقاو في الخطابات ،أعطوني ما
هو موجود في خارطة الطريق ،اللي هو تيتناقض مع قانون اإلطار ،إلى
عندكم نقطة واحدة أنا مستعد باش نناقشها معكم.
ولهذا ،احنا ملي تنقول احنا في االستمرارية هذا ما�شي كالم ،هذا ما
كاينش تناقض ما بين خارطة الطريق وما هو موجود في قانون اإلطار.
قانون اإلطار راه مرجعية ،واحنا هاذ املرجعية تنتبناوها وملزمة
للجميع ،ولهذا تنشتغلو في هاذ االتجاه ،ولكن في التنزيل ديالها بطبيعة
الحال هناك ..ملي تندخلو للتفاصيل ،هناك أولويات وهناك اختيارات
اللي هي يمكن لها تساعدنا باش نوصلو لألهداف ،ألن إلى بغينا نوصلو
لألهداف كلها في نفس الوقت في سنة أو سنتين أو ثالث سنوات ،يمكن
األهداف األساسية لكن ما غادي نتمكنوش منها ،ونظن النتظارات
ديال الثقة في املدرسة العمومية راه إلى بغينا نخلقو هاذ الثقة خصنا
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نمشيو على مراحل ،وهاذ املراحل يكونو األهداف متفقين عليها ونبنيوها
بطريقة مشتركة مع كل األطراف اللي هي معنية.

 عدم احترام ساعات العمل املعمول بها في التدريس التي قد تصلإلى  44ساعة؛

السيد رئيس الجلسة:

 عدم مراعاة ظروف األطفال املتمدرسين في وضعية خاصة وكذلكغياب مرافق صحية مالئمة لسنهم.

شكرا السيد الوزير.
نمراآلن إلى آخرسؤال بالنسبة للقطاع ،ويهم أحد املكونات األساسية
اللي هو التعليم األولي ،والسؤال الحادي عشر موضوعه" :وضعية
التعليم األولي وسبل االرتقاء به" ،وأحيل الكلمة عن املستشارين في
فريق االتحاد املغربي للشغل لتقديم السؤال.
السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة فاطمة اإلدري�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
لألسف كل اإلصالحات املتعاقبة على املنظومة التعليمية طيلة أكثر
من  20سنة مضت غيبت التعليم األولي من كل تصوراتها اإلصالحية،
ورغم اقتناع الحكومة بأهمية التعليم األولي ،وهي اإلشارة التي تم
التقاطها من التسمية الجديدة للوزارة الوصية ،الزال تعميم التعليم
األولي يكرس الهشاشة ويعرف العديد من االختالالت والتعثرات وبالتالي
إهدارللوقت والجهد واملال.
فما هي اإلستراتيجية التي ستنهجها الحكومة لتدارك هذه
االختالالت؟ خاصة أننا سجلنا في فريق االتحاد املغربي للشغل:
 نقص كبيرفي البنية التحتية والتجهيزات األساسية؛ ضعف نسبة الولوج للتعليم األولي ،خصوصا بالعالم القروي،رغم اإلمكانيات املرصودة لذلك؛
 عدم احترام املعايير الضرورية في انتقاء الجمعيات املستفيدة منالدعم متبني املشروع؛
 غياب آليات كفيلة بضمان متابعة صارمة للدعم املمنوحللجمعيات ومدى احترامها لدفاترالتحمالت؛
 تعدد الناهج التربوية وغياب إطارمرجعي موحد وبرامج بيداغوجيةموحدة معترف بها؛
 ضعف التأهيل والتأطيروالتكوين والتكوين املستمرللمهنيين؛ نقص وسائل التمويل والرعاية ،خصوصا في املناطق النائية؛ضعف الحكامة في تدبيرالقطاع في ظل تعدد املتدخلين؛
 هزالة األجور والطرد التعسفي املستمر للمهنيين والحرمان مناألجور أو توقيفها ملدد قد تصل لعدة سنوات؛

وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة للسيد الوزير.
تفضل.

السيد وزيرالتربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة:
أوال ،التعليم األولي هو من بين األوراش اللي تنعتبروها إستراتيجية
وأساسية ،وفي الحقيقة هندسة جديدة ديال القطاع أنتوما شفتيو بأن
وزارة التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة هذا تيبين األهمية اللي
هي معطية لهاذ القطاع.
وفي هذا االتجاه ،احنا اخذينا واحد العدد ديال التدابير:
أوال ،وضعنا واحد الخريطة مدرسية استشرافية للتعليم األولي،
من أجل توسيع العرض التربوي ،ألن تنعتبرو بأن النسبة اآلن ديال
التعليم ،احنا تقريبا في أكثر من  %70ولكن مازال بغينا التعميم يتم
قبل سنة  ،2028ولهذا احنا في حاجة إلى إحداث تقريبا ما بين 4000
إلى  5000قسم جديد سنويا ،وهذا تيعني أيضا توظيف  4000إلى 5000
مربية ومربي لتأطير هاذ األقسام بتعاون مع املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية ،اللي هي تقريبا تتنجز سنويا  2000قسم ،ودبا هذا البرنامج
اللي احنا وضعناه للستة سنوات املقبلة وهاذ البرنامج خالل هاذ السنة
راه تم إحداث  2080قسم من طرف الوزارة و 1960قسم من طرف
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،إذن احنا تنشتغلو في هاذ االتجاه.
النقطة الثانية اللي هي أساسية هي الجودة ،كيفاش هاذ التعليم
األولي يكون تعليم ديال الجودة ،واحنا انطلقنا من التعاقد مع
الجمعيات ،واحنا تنحاولو يكون واحد االنتقاء لهاذ الجمعيات باش
نشتغلو مع الجمعيات اللي هي جادة واللي هي مؤهلة من أجل ضمان
ال حكامة هاذ القطاع وأيضا ضمان الجودة الضرورية في تعاملها مع
البرنامج مع الجانب البيداغوجي وفي تعاملها أيضا مع املربيات واملربيين
في إطارالقوانين املعمول بها.
تنشتغلو أيضا على إرساء منظومة ديال التقييم الدوري لجودة
التعليم اللي هي خارجة من هاذ الجمعيات اللي يمكن ليها تساعدنا
أيضا باش نضمنو الجودة ،وتنشتغلو باش هاذ الجمعيات تتبنى واحد
العدد ديال الدالئل وواحد العدد ديال املناهج اللي الوزارة اللي تتهيأهم
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وتتوضعهم رهن إشارة هاذ الجمعيات.
الجانب اللي هو مرتبط بالتكوين ،ال التكوين األساس وال التكوين
املستمرديال املربيات واملربين هو أيضا جانب اللي هو تنعتبروه جد مهم
إلى بغينا نضمنو هاذ الجودة ،وهاذو هوما النقط اللي تم وضع واحد
االتفاقية مع املؤسسات املغربية للنهوض بالتعليم األولي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة للسيدة املستشارة من أجل التعقيب.

املستشارة السيدة فاطمة اإلدري�سي:
شكرا ،السيد الوزير ،على التعقيب.
ركزتم ،السيد الوزير ،في تعقيبكم على الجودة في التعليم األولي،
ونحن بدورنا في فريق االتحاد املغربي للشغل نعتبرالتعليم األولي املدخل
األسا�سي إلصالح املنظومة التعليمية ببالدنا وبناء املدرسة املغربية
الحديثة ،وهو كذلك رهان مجتمعي كبير ،حيث أكدت كل الدراسات
العلمية أن التعليم األولي يلعب دورا حاسما في نمو الطفل وتحديد
شخصيته املستقبلية.
وبناء على ذلك ،فقد أصبح لزاما القيام بتقييم حقيقي لتجربة
التعليم األولي ،وإن النهوض به وتحسين وضعيته رهين بتحقيق ما يلي:
 أوال توفيرالبنية التحتية املالئمة والوسائل الديداكتيكية وإحقاقالعدالة املجالية؛
 ضمان الحد األدنى من الحقوق االجتماعية لألطرالتربوية ،خاصةضمان الحد األدنى من األجور والتصريح الكامل في الضمان االجتماعي؛
 إلزامية التعليم األولي وتعميميه على جميع املناطق املغربية ،عبرإشراك الجماعات الترابية خاصة في املناطق النائية؛
 مراجعة شاملة للترسانة القانونية والتنظيمية الحالية املنظمةللقطاع؛
 إحداث إطار تربوي للمربية كموظفة تابعة لألكاديميات الجهويةمن خالل خلق نظام أسا�سي خاص باملربيات وتحفيزهن ماديا ومعنويا
ضمانا لحقوقهن املشروعة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
شكرا ،السيد الوزير ،على املساهمة القيمة في أشغال هاته الجلسة.
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ونمر إلى قطاع آخر اللي هو قطاع اإلدماج االقتصادي واملقاولة
الصغرى والتشغيل والكفاءات ،وكنرحبو بالسيد الوزير وسعة الصدر
ديالو اللي صبر معانا شوية حتى كملنا مع هاذ ال�شي ديال القطاع ديال
التربية والتكوين والشبيبة والرياضة.
ونمر إلى جملة من األسئلة تشملها وحدة املوضوع واملرتبطة
بمخرجات وأطوار الحوار االجتماعي ،وأبدأ بسؤال لفريق االتحاد العام
للشغالين باملغرب ،وموضوعه الحواراالجتماعي.
الكلمة للسيد املستشار.
تفضل.

املستشارالسيد املخلول محمد حرمة:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
نسائلكم عن إجراءات والتدابيراملتخذة لتفعيل الحواراالجتماعي.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال الثاني دائما حول "نتائج جولة الحوار االجتماعي" ألحد
السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدة الوزيرة،
نتائج الحوار االجتماعي ،يريد الفريق االستقاللي توضيحا شامال
لتعميم الفائدة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة اآلن من أجل بسط السؤال الثالث ألحد السادة املستشارين
من الفريق الحركي ،تفضل السيد..

املستشارالسيد عبد الرحمان الدري�سي:
نفس السؤال.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال الرابع وموضوعه" :مخرجات الحوار االجتماعي" للسادة
املستشارين عن فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد الكريم مهدي:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس املحترم،
السيدة والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،عن مخرجات الجولة ديال الحوار
االجتماعي األخيرة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال الخامس ألحد السادة املستشارين عن فريق التجمع
الوطني لألحرار.

املستشارالسيد كمال صبري:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
نحن كذلك كزمالئنا في حزب االستقالل ،نريد أن نسائلكم ،السيد
الوزير ،عن مخرجات الحواراالجتماعي.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
دائما في ارتباط مع تنزيل اتفاق  30أبريل  ،2020السؤال السادس
من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد خليهن الكرش:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السيد الوزير،
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السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
نسائلكم السيد الوزير حول إجراءات تنزيل اتفاق  30أبريل 2022
وميثاق الحواراالجتماعي.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال السابع ما قبل األخير موضوعه" :تعزيز ومأسسة الحوار
االجتماعي".
الكلمة ألحد السادة من فريق األصالة واملعاصرة.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد لحسن الحسناوي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيد الوزير،
نسائلكم حول مخرجات الحوار االجتماعي وعن اآلليات الكفيلة
بتعزيزه ومأسسته.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
دائما في إطار نفس املحور ،السؤال األخير موضوعه" :اإلجراءات
العملية لتنزيل مضامين اتفاق  30أبريل ."2022
ويطرحه أحد املستشارين عن فريق االتحاد املغربي للشغل.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد بوشعيب علوش:
شكرا السيد الرئيس.
نسائلكم ،السيد الوزير ،عن اإلجراءات العملية املتخذة لتنزيل
مضامين اتفاق  30أبريل  2022ومأسسة الحواراالجتماعي.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرتفضل للمنصة.

السيد يونس سكوري وبحسو ،وزير اإلدماج االقتصادي
واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
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السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أوال ،بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
املرسلين.
تهانينا بطبيعة الحال لفريق الوداد البيضاوي ألن اإلنجاز ،تبارك
هللا بنتيجة صافية  2لـ  ،0تبعنا املاتش بواحد األريحية وكنا فرحانين
من األول حتى اآلخر ،هذه بوحدها تكفي ،في الحقيقة ،يعني املضمون
والشكل ديال املباراة والتتويج ديال الرياضة املغربية بطبيعة الحال
بعدما كانت النهضة ديال بركان ،تبارك هللا بالدنا وصلت لواحد املستوى
عالي وحتى الحضور ديال الهيئات الدولية باش يشوفوالقدرة التنظيمية
ديال بالدنا وكذلك عندنا النتائج والقدرة التنظيمية والفرحة ديال
الشعب املغربي والحمد هلل السياسة الوجيهة ديال سيدنا هللا ينصرو
في هذا املجال أعطت األكل ديالها والثمارديالها.
بالنسبة لألسئلة ديالكم التي تتعلق بمجال أو بموضوع الحوار
االجتماعي ،أوال ،أنا سعيد باش نجاوب على هذه األسئلة في هذه القبة
بالذات ملا لها من رمزية فهاذ املجال ،ألنها فيها كاين التمثيلية ديال
النقابات ،وبطبيعة الحال هي املنشأ وهي املكان األنسب باش يكون
نقاش فهاذ املجال ،السيما وأن الجولة اللي دارتها الحكومة مع النقابات
األكثرتمثيلية فهاذ املجال كانت جولة عندها صعوباتها ولكن الحمد هلل
كللت بالنجاح.
أسئلتكم فيها واحد العدد ديال املواضيع اللي كلها عندها عالقة
بالحوار االجتماعي ،املأسسة ،االتفاق ،التنزيل ،الضمانات وما إلى ذلك
من أمور.
ومن أجل استرجاع هاذ القصة اللي عشنها كاملين ديال الحوار
االجتماعي ،كيفما كتعرفو مباشرة من بعد ما عين سيدنا هللا ينصرو
الحكومة الجديدة ،كان نقاش فيه الحكومة حول ضرورة التعجيل
بإطالق جولة من الحواراالجتماعي من أجل الرجوع إلى املنهجية الصائبة
في هاذ املجال ،أال وهي املنهجية التشاورية والتشاركية ،ولكن مع األخذ
بعين االعتباربالحضور الوازن للنقابات ديال بالدنا فهاذ املجال.
كانو نقاشات ،كانو اتصاالت منها ما كان ..أغلبيتها ما كانش اتصاالت
نقدرو نقولو رسمية ،واتفقنا على أنه بعد واحد اللقاء دولي مهم تم
عقده في مجلس املستشارين ،غتبدا اللقاءات مع النقابات األكثر
تمثيلية ،وذلك ما كان ،فالسيد رئيس الحكومة بمعية السادة الوزراء
املعنيين باألمر اجتمعنا مع النقابات بثالثة ،واجتمعنا مع الكونفدرالية
ديال أرباب العمل (.)CGEM1
اتفقنا ،أوال ،على أنه بالنسبة هاذ ال�شي كاين في فبراير ،2022
األواخر ديال فبراير ،الخميس والجمعة ،اتفقنا على أنه غادي نديرو
واحد املجهود استثنائي باش نوصلو لواحد االتفاق ،ملي كان نقاش مع
Confédération Générale des Entreprises du Maroc
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النقابات ،النقابات كلها ال في إطارالحواراالجتماعي وحتى النقابات اللي
ما تلقيناهمش فهاذ اإلطاراللي تالقيتهم أنا قبل ،كان إلحاح على ضرورة
مأسسة الحوار االجتماعي ،بدينا العمل بواحد الهندسة ديال هاذ
الحواراالجتماعي ،كيفاش غادي نضمو راسنا ،كيفاش غادي نتذاكرو،
كيفاش غادي نوجدو هاذ االتفاق ،وأشنو بغينا لبالدنا ،ومن حسن أو
سوء الحظ جات هاذ الجولة ديال الحوار االجتماعي في عز األزمة ديال
ارتفاع األسعار ،واألزمة ما بين أوكرانيا وروسيا والحرب ،وما بين عدد من
األزمات املتتالية ،باإلضافة ألزمة "كوفيد "19-اللي كيفما كتعرفوالعالم
كلومازال ما خرجش منها بشكل سليم ،فهوفالحقيقة أنا بالنسبة ليا من
حسن الحظ ألنه هاذ الصعوبات هي اللي بينت املواقف الشجاعة ديال
جميع األطراف ،بدينا العمل اللجنة ديال القطاع العام اللي ترأستها
السيدة الوزيرة املكلفة بالقطاع ديال الوظيفة العمومية ،اللجنة ديال
القطاع الخاص اللي كان عندي الشرف باش نسير الجلسات دياولها،
والسيد رئيس الحكومة ارتأى أنه كتكون واحد اللجنة أفقية باش تعنى
بهاذ القضايا الكبرى ديال املأسسة وهاذ القضايا ديال حل النزاعات
املستعصية ،ألن كنا شفنا واحد العدد ديال النزاعات كانت موجودة
على أرض امليدان واللي النقابات كلها كتجي تقول لنا وكتشكى وكتقول
لنا فهاذ املنطقة فالن الفالنية راه كاين مشكل ،مع بعض املشغلين وما
إلى ذلك من األمور.
فانطلق العمل بتنسيق مع واحد العدد ديال الوزارات والسيما وزارة
الداخلية ووزارة املالية وزارة املنتدبة في امليزانية ،وحتى بعض الوزارات
القطاعية اللي معنية ببعض األمور االستراتيجية اللي كانت فهاذ الحوار
االجتماعي.
درنا واحد  30اجتماع ،هي غيرواحد  4وال  5اللي كانت رسمية ولكن
واحد  25كلها كانت ما نقولشاي غيررسمية ،زعما ما درناش ليها الدعاية
وذاك ال�شي ،وجلسنا كنذاكرو نقطة بنقطة ،وصلنا لواحد  70مطلب،
راه كل مطلب راه واره تبارك هللا واحد العدد ديال األمور ،تذاكرنا في
هاذ املطالب كلها ودوزناها واحدة واحدة ،ودرنا واحد التحكيم بينتنا
بشكل تفاعلي وإرادي ما بين األطراف ،وقلنا أنه غادي ،إن شاء هللا،
بإذن هللا ،نتفقو على األولويات ،ألنه خص األمور الكبيرة اللي غادي
تم�شي لنا األمور اللي تقدرتكون فيها التفاصيل.
إذن مشينا في االتجاه ديال املأسسة ،وقلنا غادي نكتبوواحد امليثاق
ديال املأسسة ،غير هو املأسسة بالنسبة لعموم الجمهور ،ربما املفهوم
يمكن ما يكونش واضح بزاف ،في املأسسة بغينا أن الحوار االجتماعي
يكون فيه واحد االلتزام ديال األطراف كلها ،حكومة ،نقابات ،أرباب
العمل ،ولكن بغينا هاذ االلتزام ما يكونش فيه غير اتفاق أو ميثاق فيه
واحد العدد ديال البنود ونقولو راه احنا اتفقنا وراه مأسسنا الحوار
االجتماعي وراه غنتلقاو مرتين في السنة ،مرة في أبريل ومرة في شتنبر،
شتنبر قبل قانون املالية وأبريل باش نديرو الحصيلة ديال ذاك ال�شي
اللي دازباش نوجدو األمور.
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قلنا خصنا املأسسة أنها تكون مبنية على واحد العمل ميداني ،املهم
اجتهدنا ،الحق يقال ،اجتهدنا وكان اجتهاذ زعما في املستوى ديال جميع
األطراف ،وصلنا في هاذ املأسسة إلى واحد املفهوم جديد أول مرة عندنا
في املغرب اسميتو السنة االجتماعية اللي تتبدا في فاتح ماي وتتكمل في
 30أبريل ديال السنة املقبلة ،هاذ السنة االجتماعية اللي بغينها تكون
هي الخط الناظم ديال العمل االجتماعي في بالدنا ،ولكن خصنا في هاذ
السنة االجتماعية ما يدوز أسبوع أو شهر أو شهرين أو ثالثة أشهر حتى
تكون عندنا واحد الحصيلة ديال العمل ديالنا ،أشنو درنا؟ من الناحية
االجتماعية أشنو درنا للطبقة الشغيلة؟ أشنو درنا كذلك لتنافسية
املقاولة املبينة على اليد العاملة أو على املوارد البشرية الكفأة واملؤهلة؟
أشنو درنا في هاذ ال�شي؟ هذه السنة االجتماعية ،وقلنا هاذ السنة
االجتماعية خصها واحد البرنامج ديال العمل ،شحال السنة فيها؟ 12
شهرواملغرب عندنا فيه  12جهة ،وقلنا خصنا في هاذ السنة االجتماعية
على األقل نكونو شفنا كل جهة جهة.
ملي تنزلو على مستوى الجهات أش تيوقع؟ تيوقع أنه تنقدرو نشوفو
مع السادة الوالة ونشوفو مع السادة العمال ونشوفو مع املتدخلين،
املقاولين ومع النقابات ،الفروع ديالكم وذاك ال�شي ،كنشوفو
اإلشكاليات اللي مطروحة في املجال االجتماعي في هذا املجال ،تنشوفو
واش الناس خدامين ،واش ما خدامينش ،واش قانون الشغل تيطبق،
واش ما تيطبقشاي ،واش كاين واحد اإلشكاليات ،واش كاين واحد
الضغط ،واش كاين واحد العدد ديال األمور؛ هذه هي الخدمة اللي
بغينا نديرو.
تتعرفو كاين واحد العدد ديال اآلليات واألجهزة اللي كاينة في
القوانين كلها والسيما مدونة الشغل ،ومنها اللجان الجهوية واللجان
اإلقليمية اللي تتحل النزاعات ،تتعرفو كاين اإلشكالية ديال املفاوضات
الجماعية ،هي في الحقيقة ما�شي إشكالية ،هي آلية ديال املفاوضات
الجماعية ،اللي إلى تدارت كما ينبغي راه غادي تعاونا باش ما يبقاوش
اإلشكاليات واقعين في وسط املقاوالت ،اللي واحد رب العمل تيتفق مع
واحد النقابات اللي عندو تما األكثر تمثيلية في وسط املقاولة ديالو ،إلى
دارو اتفاق ،وهاذ االتفاق تيعلو على كل شريعة املتعاقدين ،ياك؟ إذن
هذا هو املوضوع اتفقنا غادي تكون واحد جدول األعمال في هذا املجال.
ثانيا ،اتفقنا غادي يكون عندنا واحد املرصد ،ألن خصنا واحنا
خدامين نطلعو من أرض امليدان أشنو اللي غادي مزيان ،أشنو اللي ما
غاديش مزيان ،ألن حتى الدراسات وذاك ال�شي ما تتعطيكش الحقيقة
ديال أشنو واقع ،كيفاش الناس تيعيشو التجارب ،خصوصا إلى كانت
تجارب قاسية على املستوى االجتماعي ،السيما الناس اللي تيفقدو
املناصب ديال الشغل ديالهم ،حتى املقاولين اللي تيكون عندهم
إشكاليات حقيقية ،إذن املرصد.
اتفقنا باش تكون واحد األكاديمية ،أنا اليوم عاد كنت أنا والسيد
الوزير ال�سي ميراوي خدامين على هاذ القضية ديال األكاديمية باش
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نوجدو ،إن شاء هللا ،واحد األرضية اللي غادي نعرضوها مع الفرقاء
االجتماعيين باش نتذاكرو عليها.
إذن درنا إجماال جوج املواعيد في أبريل وفي شتنبر املرصد،
األكاديمية واحد البرمجة ديال العمل باش ننخرطو فيها ،وباش ما تدوز
 6أشهر إن شاء هللا حتى نلقاو راسنا أنجزنا واحد العدد ديال األمور،
باش ملي نوصلو للحوار وملي نوصلو للمفاوضات ،إذا بغيتو تسميوهم
مفاوضات ،ما نبقاوش كنتفاوضو على بعض املشاكل اللي نكونو إن
شاء هللا حليناها ،باش نكونو حتى احنا مخلصين في العمل ديالنا وباش
ما يبقاش الحواراالجتماعي هو واحد العملية تخص املركزفقط ،ولكن
تكون كذلك موجودة على املستوى الترابي.
القضية ديال االتفاق كيفما تتعرفو كاين اتفاق فيه شق يخص
القطاع العام ،وشق يخص القطاع الخاص ،ربما ما غاديشاي نرجع
للتفاصيل كلها ديال االتفاق ،ولكن كانت فيه واحد العدد ديال
اإلجراءات نقدرنقول لكم ما عمرها ما كانت في التاريخ ديالنا.
أوال نحن في عز األزمة ،عز األزمة ،اتفقنا مع أرباب العمل ومع
الفرقاء االجتماعيين باش نرفعو من الحد األدنى لألجور بـ  %10على
دفعتين ،شتنبر وشتنبر ديال  ،2023قلنا القطاع السياحي عندو بعض
اإلشكاليات يقدريتسنى حتى لينايرولكن القطاعات األخرى كلها.
ثانيا ،باش نديرو الحد األدنى لألجور في القطاع الفالحي مع الحد
األدنى لألجور في القطاعات األخرى ،الصناعي إلى آخره ،هذه عمرها
ما كانت ،واتفقنا ودرنا واحد الجدولة وغادي نرفعو في الحد األدنى
لألجور في القطاع الفالحي بـ  ،%10واتقفنا كذلك على بعض اإلجراءات
الفورية راه احنا خدامين عليها اللي تتعلق بالناس اللي تضررو من
كوفيد ،اللي نزلت لهم األجرة لـ  2000درهم ويستافدو من هذيك 2000
درهم ،والناس حتى اللي ما استافدوش من  2000درهم راه 81.000
ديال الناس اللي غادي يمشيو للتقاعد واللي غادي يلقاو راسهم عامين
ديال ..هاذ العامين األخيرة اللي عاشوها كانو ما عندهمش األجرة تقريبا،
وغادي ينعكس لهم ذاك ال�شي على التقاعد ديالهم ،وهذا واحد امليزانية
مهمة الدولة غادي تاخذها على عاتقها.
اتفقنا كذلك بالنسبة للناس اللي كيصرحو في الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي 3240 ،يوم خصك تكون صرحتيها باش تقدر
تستافد من التقاعد ديالك باش نهبطو هذيك العتبة وباش نمكنو هاذ
الناس هاذو باش يستافدو من واحد التقاعد اللي يقدريكون باملوازاة مع
عدد األيام اللي خدموها وإلى بغاو يسترجعو األصل ديالهم ذاك ال�شي
اللي ساهمو به تيسترجعو حتى اللي خلص عليهم املشغل ،هذه راه ما
كانتش ،وهذه ميزانيات مهمة %60 ،ديال الناس اللي كيمشيو للتقاعد
هوما في هذه الحالة لألسف الشديد ،هذه راه إجراءات كبيرة وجات
بطلب من النقابات.
اتفقنا على واحد العدد ديال األمور في املفاوضات الجماعية كذلك.
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اتفقنا في القطاع العام على واحد العدد كذلك ديال اإلجراءات
املهمة ،ومنها ما هو إجراءات نوعية ،واتفقنا أهم من هاذ ال�شي كامل هو
على إرساء دعائم الثقة ،وكنظن النقابات شافو وكذلك أرباب العمل
شافو وكذلك املمثلين ديال أرباب العمل في القطاع الفالحي شافو أنه
الحكومة ،في طليعتها السيد رئيس الحكومة ،وطبيعة الحال احنا معه
كوزراء معنيين بهذه األمور هذه ،كاين واحد املصداقية وكاين واحد
الثقة باش نمشيو في هذا االتجاه ونتمناو نكونو عند حسن الظن.
إذن بمجرد ما سنينا هذا االتفاق راه ما كانش ساهل راه بقينا
سهرانين ذاك الليلة ديال  27حتى لـ  4الصباح تقريبا مع الوزراء
املعنيين ،ومع النقابات املعنية باش نقدرو نوصلو ومع الكونفدرالية
باش نقدرو نوصلو لالتفاق ،كان الجمعة ألن التوقيع كان نهار السبت،
والحمد هلل توقفنا زعما كل�شي دار مجهود ،ومباشرة مور ذاك ال�شي
تقريبا بضعة أيام فقط جمعنا السيد رئيس الحكومة كحكومة واتفقنا
باش نوجدو واحد األرضية اللي نعطيوها للنقابات في منتصف الشهر
ديال يونيوإن شاء هللا ،ديال التفعيل ،واحنا خدامين راه كل وزيرخدام
أو بعض الوزراء مرة مرة تيخدمو بحال اللي قلت لكم ديال هاذ الشكل
اللي درت مع ال�سي ميراوي وكاين وزراء آخرين ،راه كاين التقاعد ،كاين
واحد العدد ديال األمور ،اتفقنا على أنه كل وزير غادي يخدم وغادي
نجيو عند السيد رئيس الحكومة باش نتشاوفو مع النقابات ونعطيوكم
األرضية األولى اللي غادي نقترحو عليكم عملية باملواعيد باش نوجدو
الدورة ديال الحوار االجتماعي األولى اللي غادي تكون كبيرة اللي غادي
تكون إن شاء هللا في شتنبر املقبل ،ولكن بأمور عملية ،وأكاد أقول إن
شاء هللا تكون آنية.
إذن ،كاين واحد الجدية في التعاطي مع هذا األمر ،كاين واحد العمل
دؤوب كنقومو به في جميع مخرجات الحواراالجتماعي اللي اتفقنا عليه،
وكاين واحد املتابعة ديال بعض اإلشكاليات اللي واقعة في بعض املناطق
وفي بعض الجهات مع النقابات ومع أرباب العمل باش إن شاء هللا نقدرو
نتوجو هاذ ال�شي بواحد العمل ميداني.
بغيت غير نأكد راه الحوار االجتماعي راه الحمد هلل إلى نجح بعدا
غير فهاذ املرحلة ديال االتفاق فهو بمجهود الجميع ،على مستوى
النقابات كلها ،على مستوى أرباب العمل وعلى املستوى الحكومي جميع
القطاعات كانت واحد التسهيالت كبيرة ،وسيدي ربي يسرونتمناونكونو
عند حسن ظن سيدنا هللا ينصرو وعند حسن ظن املغاربة وعند حسن
ظن كل الفرقاء االجتماعيين ،ألنه في آخر املطاف هذا راه ملي تنخدمو
الشغيلة وملي تنخدمو التنافسية ديال املقاولة بنموذج مغربي %100
ما غنحتاجو�شي �شي منظمة دولية تجي تقول لينا أشنو غنديرو ،هذا
بوحدو كنظن هو مبعث للفخر.
بطبيعة الحال الصعوبات غادي تكون ألن الظرفية ما�شي ساهلة،
ولكن كنظن إلى وصلنا التفاق عندنا جميع الشروط ،إن شاء هللا ،باش
ملي نجيو نفعلوه حتى كذلك فين ما تكون �شي صعوبة نتجاوزوها بشكل
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جماعي.
وشكرا لكم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
نمر إلى التعقيبات على جواب السيد الوزير ،وبدءا بكلمة فريق
االتحاد العام للشغالين باملغرب.
السيد املستشار..

املستشارالسيد املخلول محمد حرمة:
شكرا السيد الوزير.
نؤكد تثميننا لجواب السيد الوزير وننوه بالدينامية التي صاحبت
توليكم لهذا القطاع االستراتيجي واملهم ،والذي تعول عليه بالدنا كثيرا
في هذه املرحلة قصد اإلدماج االقتصادي وتنشيط سوق الشغل.
وعطفا على مواقفنا الثابتة بخصوص الحوار االجتماعي ،نجدد
اليوم تنويهنا بمضامين االتفاق االجتماعي الذي تم التوصل إليه،
والذي تم فيه تغليب املصلحة العليا لبالدنا ومصالح الشغيلة املغربية
على االعتبارات الضيقة.
إن األجواء التي مر فيها الحوار االجتماعي وتوقيت انطالقه
ومأسسته ،كلها معالم تحول تاريخي ومنعطف دال في تعاطي الحكومة
مع املسألة االجتماعية.
وباإلضافة إلى ذلك فقد تابعنا بكثير من االهتمام مختلف املبادرات
التي شرعت الحكومة التخاذها بإجراء مضامين الحواراالجتماعي.
طبعا ،إن الشغيلة املغربية في القطاعين العام والخاص تتطلع
بكثيرمن األمل لثمارالعمل الحكومي ،ونحن في االتحاد العام للشغالين
باملغرب نعاهدها ونجدد العهد على أننا سوف سنستمر في الدفاع عن
مطالبها العادلة واملشروعة ،سيما في ظل استمرارية تداعيات الجائحة
التي كانت لها نتائج صعبة عليها ،وكذلك في ظل استمرار التحوالت
الدولية وما لها من تداعيات على القدرة الشرائية ،وخالفا ملوقف
أولئك الذين سعوا إلى عقد املقارنات ،محاولين تبخيس ما تم التوصل
إليه متغافلين الفرق بين األزمات والصياغات واإلكراهات ،نحن نعتبر
ما تم التوصل إليه بداية مشجعة وللمنهجية الجديدة املعتمدة تقطع
مع منعطف التسويف وعقيدة "كم حاجة قضيناها بتركها" ،بيد أن
االنتظارات كثيرة واآلمال املعلقة على هذه التجربة مهمة ،لذلك نهيب
بالحكومة بإبداع الحلول حتى تكون في مستوى تلك االنتظارات واألحالم
التي صاحبت والدتها.
كما نهيب بالسيد رئيس الحكومة إلى توجيه الوزراء إلى الشروع في
الحوارات االجتماعية القطاعية لتدارس انتظارات الشغيلة والتجاوب
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مع مطالبها.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
التعقيب املوالي للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيد الوزير،
فعال الحواراالجتماعي حدث وطني بامتياز ،جاء ثمرة الغيرة الوطنية
التي اتسم بها الفرقاء االجتماعيين الثالث وعزيمة الحكومة.
نعم الحوار االجتماعي جاء في وقته وفي إبانه ،سيما والظروف
االقتصادية جاثمة على الجميع ،والحالة االقتصادية التي هي موجة
صاخبة يعرفها العالم أجمع.
صحيح ،الجرأة والشجاعة التي امتازت بها هذه الحكومة جعلت من
الحوار االجتماعي حدث وطني نؤرخ له بمداد الفخر واالعتزاز ،غير أن
اليوم ،السيد الوزير ،أرى أنه أصبح من الضروري إحياء هاذ الجوالت
من جديد ،ألن التفعيل كلما تأخر كلما تسرب اليأس إلى مجموعة
من الفرقاء االجتماعيين ،كقيادة نقابية وكذلك الشغيلة املغربية
بصفة عامة ،فالرجاء التذكير ،فالرجاء التعجيل واالستعجال بتنفيذ
مخرجات الحواراالجتماعي ،سيما ونحن في حاجة ماسة وملحة لتنفيذه
نظرا لظروف ال أحد منا يجهلها.
أحييكم ،السيد الوزير ،ومن خاللكم نحيي جميع أفراد الحكومة
الذين سهروا على تنفيذ وعلى إرضاء ..وليعلم الجميع أن الغيرة الوطنية
لجميع الشركاء كانت هي السمة السائدة ،وهي التي استطعنا أن نتغلب
من خاللها وبها على كل الصعاب.
هللا املوفق.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
التعقيب املوالي للفريق الحركي.
تفضل السيد الرئيس.
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املستشارالسيد عبد الرحمان الدري�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
األخت الوزيرة،
أخواتي املستشارات ،أخواني املستشارين،
في الحقيقة السيد الوزير ،ال يختلف إثنان أنه كنهنؤوكم ،أوال ،على
هذيك الدينامية اللي فالحقيقة اللي خلقتو ملي جيتو لهاذ الحوار واللي
خرج بواحد الثماراللي هي مهمة جدا.
هاذ الثماراللي كان جميع الشركاء االجتماعيين كانوكيتسناوها بفارغ
الصبر ،خصوصا فهاذ الوقيتة اللي احنا كنعرفو هي وقيتة ظرفية ،اللي
هي صعيبة ال فالغالء ،ال فاملشاكل اللي من بعد كوفيد وال كذلك هاذ
الحرب اللي بين أوكرانيا وما بين روسيا ،واللي فالحقيقة خلفت واحد
اإلشكاالت كبيرة جدا.
هاذي فيها واحد الجرأة كبيرة جدا ،السيد الوزير ،ومن خاللكم
الحكومة كلها ،أنه الناس تجلس باش تتحاور وباش تسمع لبعضيتها،
وهذا ما يمكن لنا إال كيفما قلت قبيلة نصفقو ليه ،ولكن ،السيد
الوزير ،كيفما كيقولو "إن هللا يحب العبد امللحاح" ،وبالتالي احنا ما
يمكن لناش نصفقو لكل�شي ،البد نعاودو نطلبو �شي حاجة أخرى باش
دائما تبقى فروسكم إن شاء هللا بإذن هللا أنه راه مازال العمل الكبير
خاصو يجي.
أنا غادي نقول لك ،السيد الوزير ،اإلشكال الكبيرديال الدول شكون
هو؟ هو ملي كتقاس الطبقة املتوسطة ،هنا السؤال املطروح ليكم،
السيد الوزير ،واش قستو الطبقة املتوسطة فهاذ الحوار االجتماعي؟
مع العلم أنكم هزيتو فاألجور من خالل ( )SMIG2ولكن فالعموم ديالو
ما تقاستش الطبقة املتوسطة ،في حين أنه كان البرنامج ديال الحكومة
كيهضرعلى الطبقة املتوسطة ،واحنا كنعرفوالطبقة املتوسطة ،السيد
الوزير ،راه هي كما كنقولو السارية ديال أي دولة ،عالش؟ ألن هي اللي
كتحرك االقتصاد ،وبالتالي إال تقاست هاذ الطبقة املتوسطة فغادي
نقول لك حتى الحوارغادي يكون فيه إشكال كبيرجدا ،وهذا ال نتمناه.
احنا نعم ما كنتمناوش هاذ ال�شي ،كنتمناو أنه تكونو الجرأة أكثر
هاذ الناس اللي هو هي الساس ديال االقتصاد ديال ..ألن هاذ الطبقة
املتوسطة هي فالحقيقة كتعمل واحد العمل كبير جدا فالترويج ديال
االقتصاد ديال املغرب ،وأنا كنطلب منك السيد الوزير أن ( ..كالم غير
واضح) ..فاش تكون الجرأة.
تكون كذلك الجرأة فمجموعة ديال الوعود اللي كانت فالبرامج
الحكومية ال ديال األطباء ،ال ديال الفراملية ،ال كذلك ديال األساتذة
ال بزاف ديال املسائل ،ما�شي هاذي هي الوقيتة ،وأنا طلبت منكم باش
Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie

2

عدد 20 - 130دعقلا وذ 20ذ 20(220ينوي 20ي )20

الجريدة الرسمية للبرملان

تجيو للجنة ،ومازال كنسناوكم تجيو للجنة ،ألنه ثالثة ديال الدقايق ما
كتسمح ليناش باش..
كاين مشكل آخر ،السيد الوزير ،هو القضية ديال املتقاعدين،
هاذو كذلك مشكل كبير ما وصلهوم والو ،وهوما املتضررين األكبر ،ألن
الصندوق دبا راه غادي يدير ( )failliteوغادي تعاودو تنقصو لهم حتى
في هاذ ال�شي اللي غادي ..ألن مازال ما بانش املالمح كيفاش غادي يخرج
هاذ الحوار ديال هاذ ال�شي ديال ..وبالتالي ،السيد الوزير ،أنا كنطلب
منكم أنكم تزيدو تحمصو أكثرفي املشاكل الحقيقية.
فعال ،كانت جرأة ،واحنا ما كنقولوش ما كاينش ،ولكن كنطلبو،
السيد الرئيس ،إلى اسمحتي ،أنا كنطلب ( )surtoutاملتقاعدين هاذ
الناس هاذو اللي خدمو واحد السنين كثيرة جدا ما يمكنش يتنساو
فالحوار االجتماعي ،وهاذي كتبقى على التقليد ديالكم والتقليد ديالنا
معكم.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
التعقيب املوالي لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد الكريم مهدي:
شكرا ،السيد الوزير ،على العرض القيم.
في البداية ،باسم االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،نعبر عن اعتزازنا
بما تم االتفاق عليه بموجب الحواراالجتماعي ،والذي مكن من التوقيع
وألول مرة على اتفاق اجتماعي مصحوبا بميثاق وطني ملأسسة لهذا
الحوار.
وبهذه املناسبة ،البد أن نشيد أوال ،باملجهودات الجبارة للسيد
رئيس الحكومة ولكم ،السيد الوزير ،على:
 -1روح املسؤولية ،لفتح حوار بناء مع الشركاء االجتماعيين
واالقتصاديين لحفظ مصالح األجراء واملقاوالت؛
 -2االنخراط الجاد واملسؤول للشركاء االجتماعيين؛
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إن مواكبة االتفاق االجتماعي الذي وقعناه يتطلب مناخ أعمال
يشجع االستثمارواملستثمر ،ويأخذ بعين االعتباراملتغيرات الذي أصبح
يشهدها سوق الشغل في العالم ،ومن ذلك:
 األنماط الجديدة كالعمل عن بعد؛ توفير مصاحبة تشريعية من دون فرض حواجز كما هو الشأنبالنسبة لقانون اإلضراب؛
 مراجعة مقتضيات مدونة الشغل إلضفاء طابع املرونة دونإغفال حقوق العمال وكذا تشجيع التفاوض والوساطة واالتفاقات
الجماعية.
السيد الوزيراملحترم،
إننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب نرى بأن التحدي الرئي�سي الذي
ينتظرنا هو تنزيل جميع االلتزامات املتعهد بها في موعدها املحدد ،لذا
نطالبكم السيد الوزيربتسريع إخراج:
 أوال ،قانون اإلضراب؛ ثانيا ،تعديل مدونة الشغل؛ ثالثا ،تفعيل إضفاء الطابع املؤسساتي للحواراالجتماعي.كما نطالبكم بتوضيح مضمون الحوافز التي تقدمها الدولة،
والسيما في االتفاقات الجماعية.
السيد الوزيراملحترم،
بالنسبة للقطاع غير املهيكل والذي يعتبر مرتعا لهضم حقوق
األجراء ،فالبد من العمل على إقرار تدابير كفيلة بضمان مرور هذه
األنشطة إلى القطاع املنظم ،مما سينعكس إيجابا على األجراء وخزينة
الدولة وتنافسية املقاوالت.
وفي األخير ،نؤكد بأننا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،ملتزمون
باالتفاق االجتماعي ،بما يضمن السلم والحماية االجتماعية والتطور
االقتصادي ببالدنا ،تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة ،حفظه
هللا.
والسالم.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة املوالية لفريق التجمع الوطني لألحرار.

 -3بالتزام االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،باعتباره طرفا رئيسيا في
هذا الحوار ،والذي أولى كل االهتمام الالزم لتوقعات الحكومة والنقابات
والعمال من خالل املوافقة على تحسين القدرة الشرائية للعمال ،وذلك
على الرغم من أن التحديات الكبيرة التي تمربها املقاولة املغربية في هذه
الظرفية ،والذي يؤثربشكل كبيرعلى تدفقها املالي وقدرتها التنافسية.

املستشارالسيد كمال صبري:

السيد الوزيراملحترم،

السيد الرئيس،

تفضل السيد املستشار.
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السادة الوزراء،
إخواني ،أخواتي املستشارين،
السيد الوزير،
من خالل العرض ديالكم بصراحة يمكن لنا نأكد بأن الحكومة
توفقت فعال في إرجاع الثقة بين الطبقة الشغيلة واملشغلين ،وهذا �شيء
جد مهم ،وهذا هو السبب اللي خرجت به واحد املجموعة ديال ..كانت
مجموعة ديال املخرجات اإليجابية فهاذ الحواراالجتماعي ،وخاصة منها
املأسسة ديال هاذ الحواراالجتماعي وهذا �شيء جد مهم.
كذلك ،السيد الوزير ،هناك خلقتو واحد النوع من االرتياحية لدى
الطبقة الشغيلة ،سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام ،وكذلك
نوع من الثقة لدى املستثمرين التي بدأت واحد املجموعة ديال الجوالت
ديال القوانين ديال االستثمار ،وكذلك التدابير املشجعة اللي اخذاتها
الحكومة من أجل تشجيع االستثمار وجا كذلك هاذ الحوار االجتماعي
اللي هو كان جد مشجع وغيبقى تاريخي.
فالسيد الوزير ،احنا في حزب التجمع الوطني لألحرار كنشوفو بأن
هناك كاين واحد الفئة اللي هي نشيطة في املجتمع املغربي واللي الزم أننا
ناخذوها بعين االعتباروتستافد من هاذ املجموعة ديال التدابير ،وهوما
الحرفيين واملهن الحرة ،كنعرفو اإلخوان كاملين وما كيخفاش عليكم
أن كل بيت أو كل شركة وإال يوميا كيولجها واحد الحرفي اللي كيقوم
بواحد العمل يومي ،إال أنه ما عندوش واحد القانون اللي كينظمو،
وكنعرفو بأنه اليوم ،الحمد هلل ،كاين واحد النظام ديال املقاولة
الذاتية ،فاملقاولة الذاتية جات كتستاجب لواحد املجموعة وكتما�شى
مع واحد املجموعة ديال التصورات ديال الحكومة ،بحيث أننا كنعرفو
أنه في القانون املالي ديال هاذ السنة جات "املساهمة املهنية املوحدة"
اللي كتفتح ملثل هاذ األشخاص أنهم يولجو للتغطية الصحية ويولجو
كذلك للضمان االجتماعي ،إذن هاذي واحد الفئة مهمة نشطة.
اللي كنطلبو منكم ،السيد الوزير ،هو تعززو الحمالت التحسيسية،
ألن الناس اليوم كيشوفو فهاذ املقاول الذاتي كيشوفو فيها غير الجانب
الجبائي ،كيقول اليوم أنا إلى تسجلت في املقاولة الذاتية غنتسجل
عند املديرية ديال الضرائب وغتجيني الضرائب ،ما كيشوفش كذلك
الجانب االجتماعي ،الجانب اليوم اللي فتحاتو ليه الحكومة هو الولوج
للخدمات الصحية ،الولوج للضمان االجتماعي.
إذن كنزيدو نأكدو ،السيد الوزير ،هللا يخليك ضروري أننا نديرو
نعززو الحمالت التحسيسية باش نفسرو للمواطن املغربي نفسرو لهاذ
الفئات هاذو ما معنى املقاولة الذاتية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
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التعقيب املوالي ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد خليهن الكرش:
شكرا السيد الرئيس.
تشكل مضامين اتفاق  30أبريل  2022وميثاق الحوار االجتماعي
بداية ملأسسة وفض النزاعات واإلشراك الفعلي للحركة النقابية في كل
القضايا والتزام بمواصلة االستجابة للمطالب األساسية ،وعلى رأسها
رفع األجور وتحسين الدخل بشكل عام ،خاصة أمام ارتفاع األسعار
وتدهور القدرة الشرائية.
لهذا ،يجب توفير كل اإلمكانيات لتنزيل مضامين االتفاق وامليثاق
وااللتزام بتنفيذ كافة املقتضيات إلعادة الثقة في مؤسسة الحوار
االجتماعي ،وهوما يقت�ضي انخراطا كليا لكافة املتدخلين وبكل مسؤولية
لإلسراع في تسوية نزاعات الشغل على املستوى الوطني ذات الطابع
االستعجالي ،وعلى سبيل الذكر ال الحصر شركة ( )SICOMEKبمكناس
التي تعد من أكبر مصانع النسيج بإفريقيا ،حيث تشغل ما يزيد عن
 1200عامل وعاملة والتي تناقص ليصبح فقط  550عامال  490منهم
نساء ،والذين أضحوا عرضة للضياع ،كما يعيشون وأسرهم وأطفالهم
املتوقفين عن الدراسة التشرد منذ حوالي  8أشهر ،رغم تدخلكم ورغم
االتفاقات املوقعة على مستوى عمالة مكناس ووالية فاس -مكناس،
التي لم تنفذ من طرف إدارة املؤسسة املتعاقبة على تسييرالشركة ،وفي
هذا الحين تقف عامالت وعمال ( )SICOMEKفي وقفة احتجاجية أمام
مقر عمالة مكناس ،لذا نطالبكم بالتدخل العاجل لوقف التالعبات
بمصيرالعمال.
نتمنى منكم ،السيد الوزير ،الوفاء بوعودكم لهذا القطاع من أجل
رسم االبتسامة على وجوه العمال وأبنائهم املشردين بالشوارع وعلى كل
عمال املغرب ،ونتمنى أن يكون ميثاق الحوار االجتماعي هو البوصلة
ملعالجة النزاعات االجتماعية التي تتفاقم يوما بعد يوم بسبب اإلغالق
والتسريح الجماعي وعدم تطبيق مدونة الشغل.
وفي هذا اإلطار ،وللحد من نزاعات الشغل أصبح لزاما على الحكومة
تشجيع املقاوالت على توقيع اتفاقيات جماعية عبراملفاوضة الجماعية
ووضع نموذج موحد لالتفاقية الجماعية النموذجية ،متفق عليها مع
النقابات ،مع ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية مناصب الشغل ،خاصة
في القطاعات املتضررة ،مثل قطاع السياحة الذي استفاد من الدعم
العمومي.
إن تنزيل ميثاق الحوار االجتماعي يستلزم خلق دينامية خاصة على
مستوى املحلي والجهوي والقطاعي ،وتعبئة كل املتدخلين الحكوميين
وتمكين كل املسؤولين الجهويين واإلقليميين من آليات تنزيله وتفعليه
ملواجهة التفاوتات على املستوى الوطني في التعاطي مع ميثاق الحوار
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االجتماعي ،عبر الحفاظ على الجانب التشاركي وعقد اجتماعات لجان
البحث واملصالحة ،وتفعيل السنة االجتماعية ،حتى نقدم األجوبة
الضرورية على املطالب والقضايا االجتماعية املستجدة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد لحسن الحسناوي:
أوال ،نشكركم ،السيد الوزير ،على جوابكم الشافي والشامل
واملتميز.
ثانيا ،إننا نثمن عاليا املجهودات الجبارة التي تقومون بها على رأس
وزارة اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
وهي مجهودات تدخل في إطار الدينامية التي أطلقتها الحكومة املوقرة
لتكريس مبدأ الثالثية وتقوية دور الشركاء االجتماعيين ،عبرآلية الحوار
االجتماعي ،بما يتما�شى مع تعزيزبناء صرح الدولة االجتماعية.
ولذلك ،فإننا في فريق األصالة واملعاصرة بقدر ما نشيد بجهود
الحكومة بقدر ما نشد بحرارة على أيدي ممثلي النقابات العمالية
واالتحاد العام ملقاوالت املغرب على االنخراط الجاد الكبير والروح
الوطنية الكبيرة التي أبانوا عنها من أجل إنجاح الجولة األخيرة للحوار
االجتماعي.
السيد الوزير،
لقد شكلت الجولة األخيرة من الحوار االجتماعي محطة أساسية
بالتوافق مع الشركاء االجتماعيين وحققت االنسجام وااللتقائية بين
هذه اآلليات ،إن على مستوى املواضيع املتحاور بشأنها أو على مستوى
املخرجات املتوصل إليها.
ونحن في فريقنا نعتبر أن هذا االتفاق ساهم أوال في تعزيز مبدأ
الثقة بين اإلدارة ومختلف الشركاء االجتماعيين ،وأر�سى قواعد السلم
االجتماعي ،كما سيساهم  -ال محالة  -في تحسين األوضاع االجتماعية
ببالدنا.
ثانيا ،هاذ االتفاق سيعمل على تقوية االقتصاد الوطني من
خالل مناخ اقتصادي واجتماعي سليم ،كما سيساعد على تشجيع
االستثمارات وإحداث فرص الشغل؛
ثالثا ،سينمي موارد الدولة التي ينبغي توجيهها على وجه الخصوص
لتوفير الخدمات األساسية من تعليم وصحة وسكن لفائدة مختلف
الفئات االجتماعية ،خاصة الفقيرة والهشة منها.
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وختاما ،ندعو إلى املزيد من التفاعل اإليجابي من أجل رفع منسوب
الثقة بين الحكومة واملركزيات النقابية واالتحاد العام ملقاوالت املغرب،
كما ندعو إلى االستمرار في تفعيل املقاربة التشاركية عند تنزيل مختلف
مقتضيات اتفاق  30أبريل من هذه السنة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
التعقيب األخيرلفريق االتحاد املغربي للشغل.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد بوشعيب علوش:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
بعد أكثر من عقد من الزمن وبعد الترافع عبر سلسلة من النضاالت
املتواصلة من أجل ترسيخ الحواراالجتماعي ،واستحضارا منها للظرفية
االقتصادية العصيبة وتحديات السياق الدولي والوطني ،ومراعاة منه
ملصلحة العامالت والعمال وعموم األجراء ،وقع االتحاد املغربي للشغل
بعد نقاشات مارطونية ،كما جاء في تدخلكم ،على اتفاق  30أبريل
 ،2022الذي تضمن العديد من االلتزامات التي ستنصف فئات عديدة
طالها الحيف والتهميش والتي يجب تفعيلها في اآلجال املحددة والقطع
مع تجارب عدم الوفاء بااللتزامات ،كاتفاق  26أبريل  ،2011فالحكومة
مطالبة بفرض احترام الرفع من الحد األدنى لألجور إلى جانب التأمين
اإلجباري عن املرض ومراقبة تطبيق هذه االلتزامات.
وفي نفس السياق ،إن العديد من األجراء ممن يعانون الهشاشة
ينتظرون تفعيل تخفيض شرط تجميع  3240يوما من االشتراك إلى
 1320يوما لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لالستفادة من
املعاش ،التزام لطاملا ناضل من أجله االتحاد املغربي للشغل والذي
سيمكن من رفع الحيف عن فئات عريضة من املتقاعدين واملتقاعدات
ضحايا عدم التصريح بأيام العمل الحقيقية أو العمل املوسمي،
وتمسكهم باالستفادة من معاش يحفظ كرامتهم إلى جانب التغطية
الصحية الشاملة وتمكين املؤمن له البالغ حد سن القانوني من التقاعد
املتوفر على أقل من  1320يوما من االشتراك السترجاع االشتراكات عن
حصتي األجير واملشغل ،كما أن الحكومة مطالبة بالتسريع بإصدار
النصوص املتعلقة بأجرأة التزامها بتوحيد الحد األدنى القانوني لألجر
بين قطاعات الصناعة والتجارة واملهن الحرة والقطاع الفالحي الذي
طاملا ظل مطلبا ملحا في املذكرات املطلبية لالتحاد املغربي للشغل.
السيد الوزير،
وباعتباركم كنتم راعيا للحوار االجتماعي في عموميته ،نتساءل عن
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كيفية التعهد الخاص بحذف السلم  7بالقطاع العام واآلجال الزمنية
إلخراج املراسيم التطبيقية لهذه االلتزامات ومواصلة التدقيق في كيفية
تنزيل االلتزامات املتبقية ،كالتخفيض الضريبي على األجور املبرمج
بشأنها استكمال جوالت الحوارفي شتنبراملقبل.
السيد الوزير،
إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ،وإذ نعول كثيرا على التعاطي
اإليجابي للحكومة مع مطلب املأسسة كما جاء في مداخلتكم من خالل
التوقيع على ميثاق وطني للحوار االجتماعي ،فإننا نطالب الحكومة
بالتدبير األمثل للحوار االجتماعي في مستوياته املتعددة وفق منهجية
واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة ملختلف الهياكل
املنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار االجتماعي من لجان جهوية
وقطاعية ،مع حكامة فعاليتها لضمان التكامل وااللتقائية بين مختلف
هذه اآلليات.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيبات.
تفضل.

السيد وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل
والكفاءات:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
في الحقيقة أنه الجواب على تعقيباتكم ليس بالسهل ألنه ،أوال،
بحكم االنخراط الشخ�صي فهاذ العملية ديال الجولة ديال الحوار
االجتماعي مع السيد رئيس الحكومة ومع السادة الوزراء املعنيين ،كاين
شوية ديال التعثرألن هاذ الشهادات التي جئتم بها اليوم ونحن في بداية
املسلسل ،أغلبية ومعارضة ،ورغم املالحظات اللي اعطاتنا املعارضة
وهي مالحظات مقبولة وسوف أجيب عنها ،هي فالحقيقة تدل على أنه
وصلنا إلى مستوى من النضج املؤسساتي في املغرب الذي كنا نطمح إليه
منذ مدة غيريسيرة ،وأستحضرحديث النبي صلى هللا عليه وسلم الذي
قال ،وأنتم تتعرفوه "إنما األعمال بالنيات ،وإنما لكل امرئ ما نوى،
فمن كانت هجرته هلل ورسوله فهجرته هلل ورسوله ومن كانت هجرته
لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجرإليه".
هاذ النية الصائبة التي استحضرتموها جميعا أثناء الجوالت متاع
الحوار االجتماعي كنظن هي التي جعلت من هاذ االتفاق أنه يكون في
مجال املمكن ،هاذ التعبئة االستثنائية لكل الفرقاء وبدون استثناء،
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لكل أعضاء الحكومة ،بل حتى لعدد من األشخاص في خارج املفاوضات،
هي التي جعلت أنه كان يمكن لنا نوصلو لهاذ االتفاق.
بالنسبة لألسئلة ديالكم وهي أسئلة وجيهة ،بالنسبة ملقترحاتكم هي
مقترحات وجيهة ،غادي نجاوب عليكم إجماال ،قيدتها ،سجلتها ،غادي
نجاوب عليها إجماال كما يلي:
أنتم تعلمون أنه في التصريح الحكومي الذي أدلى به السيد رئيس
الحكومة املحترم ،وتنفيذا للتوجيهات السامية ديال سيدنا ،هللا
ينصره ..هللا أكبر (سماع األذان) ،كاين توجه نحو إرساء دعائم الدولة
االجتماعية ،وملا جئنا لنتفحص أو نتعمق في أجرأة وتنفيذ هذه الدولة
االجتماعية ،هي أمور تكلمتم عليها.
أوال وقبل كل �شيء ،في الدولة االجتماعية الزم أن الدولة املركزية
والجماعات الترابية ،تتدخل إلى حد ما في العملية ديال التشغيل.
تنلقاو هاذ ال�شي في امليثاق وتنلقاو هاذ ال�شي في االتفاق ،تنلقاوه
من خالل االلتزامات الجماعية اللي عندنا ،وهي مترابطة في عدد من
اإلصالحات الجوهرية التي تمس عدد من القوانين ،ولكن واحنا اتفقنا
مع النقابات واتفقنا مع أرباب العمل ،هاذ اإلصالحات الجوهرية سوف
تتم بواحد الطريقة ،)la méthode( ،الطريقة ،كاين حاجة غادي دوز
قبل من حاجة.
احنا درنا الجدولة ديالنا أنه مع بداية السنة املقبلة ،إن شاء هللا،
 2023خصنا نكونو فضينا املذاكرات ديالنا على القانون اللي تيحدد
الشروط ديال إجراء الحق الدستوري ديال اإلضراب ،في احترام تام
للنقابة ودورها وفي كذلك احترام للمصالح ديال املقاولة.
ثانيا ،اتفقنا على أنه بالنسبة ليوليوز املقبل ،بإذن هللا ،ديال 2023
نكونو استكملنا املناقشات دياولنا حول القانون ديال املدونة ديال
الشغل ،التي يجمع الجميع ألسباب أو ألخرى على أنه وجبت مراجعتها
ووجب أنها تراجع ،نزيدو ندعمو كذلك حقوق األجراء وندعمو كذلك
اإلمكانيات ديال املقاوالت ،ألن هاذي تقريبا  20عاما 18 ،عام باش
نكونو بالتدقيق.
كاين امليثاق ديال االستثمار ،حيث الحكومة راه خدامة ،خدامة
على عدد من الواجهات ،وهاذ ميثاق االستثمار راه فيه واحد العدد
ديال األمور ،وغادي يجي الوقت ،إن شاء هللا ،للتفصيل في الصيغة
ديالو النهائية ،إن شاء هللا ،أمام املؤسسات الدستورية املعنية باألمر،
من مقاوالت كبرى واستثمارات كبرى واملقاوالت الصغرى واملقاوالت
املتوسطة ،والهدف هو خلق مناصب شغل قارة التي نطمح إليها جميعا.
هاذ الدولة االجتماعية باإلضافة لهاذ القضية ديال التشغيل
والتدخل ديال الدولة باش نعاونو في التشغيل ،كاين القضية ديال
الطبقة املتوسطة ،ألنه بدون طبقة متوسطة واحد البالد ما يمكن
لهاش تم�شي بعيد ،وهذاك خلق الثروة اللي بغينا ،وهذاك خلق النسبة
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ديال النمو اللي بغينا راه ما يمكن لهاش تكون بدون طبقة متوسطة اللي
خص الدولة تدعمها.
الطبقة املتوسطة فين كاينة؟ كاينة في بزاف ديال املحاور وفي التراب
الوطني ،كاينة في املجال الفالحي ،راه هنا سياسة متكاملة في هذا املجال،
كاينة في هاذ ال�شي كلو اللي تتشفوه في هاذ الناس اللي بغاو يديرو املبادرة
واللي بغاو يديرو املقاولة ،راكم تكلمتو عليها يعني "املقاول الذاتي" وما
إلى ذلك ،كاينة الشغيلة اللي كاينة في القطاع العام ،كاينة الشغيلة اللي
كاينة في القطاع الخاص ،ولكن أحسن طريقة باش تكون عندنا واحد
الطبقة متوسطة قوية وفعالة ومنتجة وفرحانة ،خص تكون فرحانة في
بالدها ،ما تبغيش تم�شي على برا ،خصها تبقى في بالدها وتكون فرحانة
وتتعيش في بالدها هو أننا نوفرو جميع الشروط باش القانون يتحترم
والسيما القانون ديال الشغل ونوفرو الشروط باش املقاول يحس
براسو حتى هو( ..كالم غيرواضح) لبالدو وبالنقابات ديال بالدو.
القضية الثالثة راكم تتعرفوها هي الحماية االجتماعية في إطار
الدولة االجتماعية ،والحماية االجتماعية هذا ورش كبير طلقو سيدنا
هللا ينصرو والحكومة تنظن  20مرسوم ،ها هو السيد الناطق الرسمي،
شحال؟  22مرسوم ،ها هي  2اآلخرين اللي درنا 22 ،مرسوم.
اسمعتو السيد وزير الداخلية في الغرفة األولى البارح يتكلم على
السجل االجتماعي املوحد وكذلك طلقو سيدنا هللا ينصرو ديال
استهداف السياسات بالنسبة لعدد من أسميتو ..قبل آخر السنة من
هنا آلخر السنة ،شحال؟  120ألف اللي اعطى ديال الناس عارفين
املستوى التجريبي اللي كاينين في الجهة دالرباط ،راه احنا خدامين هاذ
ال�شي راه حقيقة ،هاذ ال�شي راه جدي وحقيقي وغادين فيه.
إذن التوجه ديالنا راه هو هذا ،غير هو ما تيكونش كله بدعم
مباشر ،ما تيكونش كله بإجراءات تحفيزية كاينة ،راه كاينة في املفاوضة
الجماعية راه غيجي قانون املالية غنشوفو أشنو هوما الهوامش اللي
عندنا ،وغادي نعبؤوها ما كاين حتى �شي شك في أن الحكومة غادي
تعبأ ،ألن راه احنا كيف ما انتوما الشعب اللي انتخب الحكومة ديالو
وانتخب هاذ املجالس هاذي ،جينا باش نخدمو املواطنات واملواطنين.
بطبيعة الحال ،مناخ االستثمار تنظن جاوبت عليه من خالل هاذ
اإلجراءات الجوهرية وما خليناش هاذ ال�شي يتسنى ،ما خليناش هاذ
ال�شي يتسنى ،وهذا عمل سيا�سي قبل أن يكون عمل تقني أو إجراءاتي،
وكاين بطبيعة الحال القضية ديال القطاع غيراملهيكل.
شوف ،احنا درنا واحد  4وال  5اجتماعات مع السيد رئيس الحكومة
ومع عدد من الوزراء في هاذ املجال هذا ،تكملة ملجاالت أخرى ديال
االستثمار ،ديال املقاولة الصغرى واملقاولة الصغيرة جدا ،القطاع
املهيكل املعي�شي  -تنتكلم على املعي�شي – ذاك ال�شي اآلخر راه خصو
القانون وخصو الزجر ،خصو تكاملية في السياسات وخصو (la bonne
 ،)mesureيعني اإلجراء املناسب ،فيه واحد الجزء جبائي بطبيعة الحال

ولكنه ال يكفي ،فيه واحد الجزء تنظيمي ديال هاذ الناس بحال دبا إلى
تكلمتو على ( )ICE3شكون تكلم على ( )ICEديال؟ راه السيد املستشار
املحترم ،مزيان هاذ ال�شي اللي درتي ،تنفكرو باش نرفعو السقف باش
نزيدوكاين  2مليون ديال الدرهم تنفكرو باش نزيدونرفعوه ،وباش نزيدو
نسهلو اإلجراءات ونسهلو التصريح ،ولكن ديال بصح ،ما�شي نديرو هاذ
العام والعام الجاي نقولو الناس نتلقاو لهم في ..مع كما تنقولو بالدارجة
مع الدورة ،نقولو لهم راه احنا غير تفلينا عليكم ،عالش تنقول لكم
"إنما األعمال بالنيات" ،ألن فعال في الحكومة بغينا األمور تم�شي بواحد
الطريقة باللي هي باملسائل معقولة وبالوضوح مع الناس وبالشفافية
مع الناس ،ألن في هاذ القطاع غير املهيكل ملي تضرب الحساب ديال
�شي واحد داير �شي بيعة وشرية ما تيخرجش راسو هاذي هي الحقيقة،
إذن هذاك اللي غادي ذيك النسبة اللي ناقصاه تياخذها للدولة ،أو ال
ما تيصرحش بعباد هللا أو ال ما كي ..وتندخلو في ذاك املعامل السرية..
إذن كاين ما هو جبائي ،كاين ما هو قانوني ،كاين ما هو زجري وهاذ
ال�شي ديال التفتيش وراه احنا خدامين فيه ،راه حتى هو من املخرجات
ديال الحوار االجتماعي ،إذن ألول مرة عندنا واحد الرؤية مندمجة ما
بغيتشاي نطول فيها وفي التفاصيل التقنية ديالها ،وألول مرة عندنا
واحد طريقة العمل واسترسال في طريقة العمل ،وبرنامج متكامل غادي
في الطريق ديالو ،ولكن األهم من هاذ ال�شي أول مرة عندنا شركاء مع
من ،حيث الحكومة راه تقدرتجي تقول لكم عندي البرامج ونديرلكم راه
تتعرفو انتوما ولكن راه خص مع من ،باش ملي تتجي ،السيد املستشار،
تتكلم وتتقول ليا راه هاذ ال�شي اللي درناه مزيان ألن أنت جزء من هاذ
االتفاق ،وإلى ما عجباتكش �شي حاجة راه غدا غادي تجي وتقولها ليا.
ملي تيجي السيد املستشارولو أنه فاملعارضة كيعطيني املالحظة ،أنا
كناخذ املالحظة ديالك ،كناخذها راه قيدتها ،كناخذها.
ملي كيجيو السادة املستشارين كذلك ،إذن مع من ،اليوم عندنا مع
من ،وكنحمدو هللا ونشكروه ،النية موجودة كنظن القدرات الجماعية
ديالنا ملي فكرنا مجموعين جاب هللا التيسير ،ما جيناش للحكومة
وجلسات بوحدها كتفكر وجات هذا وجات النقابات واعطات واحد
العرض ،إيوا بغيتو تقبلو ،إيوا ما بغيتوش تقبلوه ،وكتستعمل �شي
طرق غيرذاك ال�شي بالوضوح وبالشفافية.
نطلبو من هللا التيسير ،نطلبو من هاذ الجو اإليجابي ،إن شاء هللا،
يستمر ،وإن شاء هللا هاذي بالدنا ما�شي ديال �شي واحد هاذ ال�شي ديال
بالدنا كلها.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
Identifiant Commun des Entreprises
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نبقى دائما مع السيد الوزير ونفس القطاع ،في السؤال التاسع
واألخير ،موضوعه" :وضعية املتدربين الذين يعانون من إشكاالت
( )la dyslexieفي مؤسسات التكوين املنهي" ،والكلمة ألحد السادة
املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.
السيدة املستشارة ،تفضلي.

املستشارة السيدة فاطمة الحساني:
السيد الرئيس،
السيدان الوزيران،
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيدات املستشارات املحترمات،
السادة املستشارون املحترمون،
تعاني مجموعة من أسر املتدربين بمؤسسة التكوين املنهي املصابين
بمرض "ديسلكسيا" أو "عسر القراءة" ،من عدة مشاكل تعيق العملية
التعليمية لفائدة أبنائهم بتلك املؤسسات ،بسبب عدم األخذ بعين
االعتبارالوضعية الخاصة لهؤالء املتدربين بما يضمن حقهم في مواصلة
تعليم ذي جودة يراعي خصوصيتهم ،ويكفل شروط اإلنصاف واملساواة
وتكافؤ الفرص ،عبر تكييف الدروس النظرية والتطبيقية واملراقبة
املستمرة وامتحانات نهاية التكوين مع وضعية هؤالء املتدربين.
السيد الوزيراملحترم،
ما هي التدابير التي تعتزمون القيام بها لضمان مواصلة تكوين هته
الفئة من املتدربين بمؤسسات التكوين املنهي؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير االدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل
والكفاءات:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدة املستشارة،
السيدات والسادة املستشارين،
هو فالحقيقة هاذ اإلشكال هذا مطروح ،ما غاديش نخبي عليكم،
مطروح ،كانت محاوالت من طرف الوزير السابق اللي كان باش تدارت
واحد الدورية ومشات لوحد العدد ديال املؤسسات ديال التكوين
والسيما التكوين املنهي ،املشكل اللي مطروح كيفما كتعرفو هو أنه
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بالنسبة لهاذ الفئة ديال املغاربة ،وليداتنا خصهم واحد االستقبال
يكون فواحد املسار خاص ،ولوجيات بالنسبة للناس كلهم اللي خصها
تكون.
ثانيا ،خص أنه ملي يديرو االمتحان خص تعطى واحد الشروط
كيفما سميتها التكييف ديال الشروط ديال هذاك االمتحان ،ربما
تيكون الوقت خصو يدوزو أكثر.
القضية األخرى أنه خص حتى املسائل البشرية ملواكبة هاذ الفئة
بالضبط ،اإلشكال اللي مطروح هو صعوبة أنه تكون هاذ الوسائل في
جميع املؤسسات فالبالد كلها.
اإلشكالية الثانية هي أنه ملي كيجي �شي واحد باش تعرفو عندو هاذ
اإلشكال ديال ( )la dyslexieخص واحد الشهادة كتعطى من طرف
واحد الهيئة عندها الحق باش تديرهاذ ال�شي.
إذن أشنودارت الوزارة؟ كاين أوال ،واحد العرض ديال التكوين ،كاين
مراكز متخصصة فمركز التكوين املنهي ديال األشخاص ذوي اإلعاقة
الذهنية باملركزالوطني محمد السادس للمعاقين بسال الجديدة ،املراكز
االجتماعية املختلطة والتي تم إحداثها في إطار اتفاقية مع مؤسسة
محمد الخامس واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعيات حتى هي
درنا معهم اتفاقيات.
أنا كنعترف أن هاذ ال�شي غير كاف نهائيا ،كاين توجيه اعطيناه
للتكوين املنهي ال العام وال الخاص باش يكون الحرص على توفر كل
مؤسسة تكوينية على مكتب خاص الستقبال الوافدين من ذوي
االحتياجات الخاصة بصفة عامة ،وبما فيهم الناس اللي عندهم
"الديسلكسيا" ،تكليف لجنة بيداغوجية على مستوى مراكز التكوين
املنهي بدراسة طلبات التسجيل ،املهمة ديالها هي توجيه املتدربين اللي
ُّ
عندهم هاذ اإلشكال هذا للشعب التي تناسب قدراتهم بصفة عامة
الناس اللي عندهم احتياجات خاصة ،واستفادة املتدربين في وضعية
اللي عندهم احتياجات خاصة من حق األولوية في اإلقامة بالداخليات
كذلك بصفة عامة ،والعمل على إرساء الولوجيات ،ودورات تكوينية
لفائدة املكونين في مجال اإلعاقة.
أنا اللي بغيت نقول لكم ،استقبلت الجمعية ديال اآلباء ،ألن ذاك
ال�شي كيف ما تنقولو تيقطع في القلب ،استقبلتهم وشفت أنه كيف
ما كاين كاين صعوبات حقيقية واعطينا التوجيهات للمؤسسات اللي
عرفنا فيهم هاذوك األشخاص اللي عندهم هاذاك اإلشكال ومازال
خصنا نبذلو واحد املجهود جماعي اللي فيه تعبئة اإلمكانيات وتوجيها
لبعض املراكز على األقل تكون عندنا مراكز متخصصة حتى إلى ما
قدرناش نديرو هاذ ال�شي في البالد كلها تكون عندنا مراكز متخصصة
وملي يجيو الناس اللي عندهم هاذ اإلشكالية نوجهوهم على األقل لهاذ
املراكزولكن بـ ( )l’internatديالهم بكل�شي ديالهم.
وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة للسيدة املستشارة من أجل التعقيب.

املستشارة السيدة فاطمة الحساني:
السيد الوزير،
ال نشك ،أوال ،في هاذ النية ألن ما تقولونه هو حقيقة صحيح ،ألن
استقبلتم وتفهمتم وناقشنا ،تذاكرنا في هاذ املوضوع ،لكن ،السيد
الوزير ،نحن نلح هاذ اإللحاح ديالنا يندرج في السياق أساسا في سياق
الدولة االجتماعية التي عاد دبا اآلن تتقولو نحن بصدد تنزيل ركائزها
وتفاصيلها وتنفصلو فيها.
فهاذ الفئة كما تنبغي نطلع السادة املستشارات واملستشارون ألنها
قضية رأي عام حقيقة ،ألن هاذ الناس تيعانيو من الحرمان ديالهم من
نظام التكييف ،هاذ الناس راهم عندهم ذكاء خاص ،راه إعاقة فقط
في النطق ( ،)la dyslexieيعني ما معنيتهاش أن هاذ الناس راه عندو
اإلعاقة كبيرة بزاف ،هاذ الناس هوما املشكل تطرح بحدة ألن الجواب
ديال السيد الوزيرألنني ما نعرضش واحد املجموعة باش نتعاملو بذكاء
مع جواب السيد الوزير ،أن كالمه صحيح ولكن كاينة مذكرة كانت
وهذا هو اللي تنطالبو به احنا اليوم ،اليوم احنا بصدد خصنا نبقاو
بذيك االلتزامات الحكومية اللي سابقة خصها تبقى تفعل.
ال يعقل أنني غادي تجي حكومة وتوضع حد لواحد االلتزام ،فكاينة
مذكرة دارها الوزير السابق كان وجهها للمندوبية ديال ..لألكاديميات
ديال التعليم تيطالب بالتكييف ،أن احترام ..نديرو هاذ واحد التمييز
إلى بغينا نقولو إيجابي حتى ال ندخل في التفاصيل في هاذ الفئة.
فلألسف أن هاذ الفئة تنقول أن كانت واحد املذكرة ديال 19/300
يعني  ،2019ولكن ملا جات الهندسة الحكومية الجديدة عزلت التكوين
املنهي على ..ردتو للتشغيل والتكوين املنهي ولكن ما بقاش تابعة للتربية
الوطنية ،إذن ملا توجهو وقعت واحد اإلشكال وقع حقيقي في هاذ الشهر
يناير كانت االمتحانات فتوقفت هاذ التدابير ،لم يتم إعمالها ،فصبحو
ذوك الناس عرضة للضياع ألن إلى ما معه�شي ذوك شروط التكييف
راه غيسقط ،إذن هم راسبون في يناير ،دبا من يناير ودبا هاذ الخطر
تيهددهم دبا في نهاية السنة.
إذن احنا ،السيد الوزير ،ملزمين خصنا نقذو بعد أوال بتدابيرآنية،
التعميم ديالها ما نعرفش أنا كيفاش غيديرهاذيك ..غيبقى تدابيرديال
الحكومة..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة ،شكرا ،موضوع شيق ولكن التعقيب كان
فيه ما يكفي.
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وشكرا ،السيد الوزير ،على املساهمة القيمة في وقائع هته الجلسة
الدستورية.
ونمر إلى القطاع الثالث واألخير في جدول أعمال هته الجلسة ،ويهم
طبعا قطاع االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة ،ونرحب بالسيدة
الوزيرة ،ونشكرها كذلك على تحمل عناء الحضور معنا من أجل اإلجابة
على أسئلة السيدات والسادة املستشارين رغم الوعكة الصحية التي
أملت بها ،فكنتمناو لها الشفاء العاجل ،وشكرا مرة ثانية على الحضور
معنا.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة
لتقديم السؤال "حول تعميم كهربة العالم القروي".
تفضل ال�سي أدبدا.

املستشارالسيد شيخ احمدو ادبدا:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
السيدة الوزيرة،
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
نسائلكم ،السيدة الوزيرة ،حول اإلجراءات املتخذة لتعميم كهربة
العالم القروي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيدة الوزيرة ،تفضلي

السيدة ليلى بنعلي ،وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
طبعا برنامج الكهربة القروية الشمولي عندي واحد ثالثة ديال
البرامج فيه:
فأوال ،بغيت نشير بأنه النجاح اللي عرفه هاذ البرنامج كان بفضل
مجهودات كل األطراف املعنية ،حيث مكن هذا البرنامج منذ انطالقه في
 1996حتى أواخرمارس  2022من كهربة أكثرمن  40.000دواروبواسطة
الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية ،وتركيب أكثر من  19.000جهاز
شم�سي بـ  900دوار ،في إطاراملبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،والتكلفة
اإلجمالية ديالو كانت  25مليار ديال الدرهم ،وصلت نسبة الكهربة
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القروية إلى  ،%99.84فطبعا هاذ  %0.16اللي بقاو هم أصعب للكهربة.
وفي إطار مواصلة إنجاز هذا البرنامج قد تمت برمجة كهربة 627
دوار ،تضم  14.688مسكن بمختلف جهات اململكة خالل الفترة
املمتدة ما بين  2022و ،2025هاذي الطريقة التقليدية ديال الكهربة
القروية الشمولية.
ففيما يخص النقطة الثانية ،بغينا نشوفو كيفاش نعملو كهربة
واحد  552دوار اللي كان غير مبرمج ،منهم  9571مسكن ،بقدر حوالي
 1120مليون ديال الدرهم تقريبا  1.1مليار ديال الدرهم ،تتراوح الكلفة
ديال الكهربة ديال مسكن واحد ما بين  8000درهم و 4املليون ديال
الدرهم ،وذلك في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي ،فهذا غادي
نعملوه في مرحلتين:
املرحلة األولى ،هي كهربة  207دوار التي ال تتجاوز الكلفة ديال
الكهربة ديالو ،املسكن الواحد السقف ديال  80.000ديال الدرهم؛
واملرحلة الثانية هي الكهربة ديال  345دواراللي تتجاوز الكلفة ديال
الكهرباء ديال املسكن الواحد السقف ديال  80.000درهم في إطار
أشغال األغيار؛
املرحلة الثالثة ،هي اللي تنشتغلو عليها الحين ،اللي تشتغل عليها
الوزارة ،واحد البلورة ديال البرنامج ديال التأهيل الطاقي للمرافق
التربوية واالجتماعية ،خاصة في القرى واملدارس واملستوصفات ودور
الطلبة وحتى املركبات ديال وزارة العدل ،بتنسيق مع القطاعات
املعنية.
فاحنا تنحاولو نشوفو املشاريع النموذجية اللي كانت في منطقة
الصويرة ،اللي فيها  15كيلوواط عبرشبكات كهربائية صغيرة (les mini-
 ،)gridsوتنحاولو نعممو هاذ النموذج على هاذ املدارس واملستوصفات
ودور الطلبة ومراكزالعدل اللي كاينين في املناطق األخرى.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
الكلمة للسيد املستشارمن أجل التعقيب.
تفضل.

املستشارالسيد شيخ احمدو ادبدا:
شكرا السيد الرئيس.
نشكرك ،السيدة الوزيرة ،على جوابكم وتوضيحاتكم القيمة ،كما
ننوه باألهمية التي توليها الحكومة للعالم القروي واملناطق الجبلية
وعليه برمجت "البرنامج الوطني لتعميم الكهربة القروية" ،اللي انطلق
في  96فعال تعاقبت عليه  7حكومات ،وفعال كان من البرامج الناجحة
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واللي تقريبا وصلت نسبة اإلنجاز  %99هذا من البرامج القليلة التي
كتوصل هذه النسبة.
ولدينا كامل الثقة ،السيدة الوزيرة ،في كفاءتكم وإرادة الحكومة
للوصول للهدف األسمى لهذا الورش الطموح واملتكامل في أفق تعميم
الشبكة ،أال وهو التعميم الكامل للكهرباء في جميع القرى والدواوير
املغربية ،في إطار تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ومواكبة التوجيهات
امللكية السامية الخاصة بالعناية بالعالم القروي.
السيدة الوزيرة،
إننا في فريق األصالة واملعاصرة في حاجة لقرارات جريئة لتشجيع
التوجه نحو الطاقات املتجددة والبديلة في إطار برنامج وطني خاص
بالعالم القروي ،يراعي الوضعية االجتماعية للساكنة القروية ،خاصة
انخراط املغرب في هذا الورش التنموي ليس وليد اليوم ،بل هو ترجمة
لالهتمام الكبير الذي يوليه جاللة امللك محمد السادس للتنمية
املستدامة والحفاظ على البيئة ،باملوازاة مع اهتمام جاللته بالعالم
القروي.
السيدة الوزيرة،
شفنا باللي أغلب القرى ،أغلب القرى ممكن يستافدو من الطاقات
املتجددة ،الطاقة الشمسية ،الطاقة الريحية ،أنا شفت بعض التجربة
الصينية في بعض القرى الصينية اللي تيديرو في نفس الوقت اإلنارة
العمومية بالطاقة الشمسية و( )des éoliennesصغار ،وهاذي كانت
تجربة ناجحة خصوصا أنهم ما تيطلبو بزاف ديال ربما الكيلوواط.
فيما يخص كذلك ،السيدة الوزيرة ،احنا عارفين بلي كاين هناك
شتات تعرفو هاذ القرى املغربية ،خاصة املتبقية بدون ربط كهربائي،
لكن ال يجب أن تكون هذه الوضعية عقبة في استكمال التعميم في إطار
العدالة املجالية واملساواة في استفادة املواطنين املغاربة من حقوقهم
الدستورية ،ونحيل عليكم في هذا الصدد حاالت بعض املناطق
الحدودية ،السيدة الوزيرة ،مثال الرشيدية منها مثال قيادة الطاوس
وسيدي علي ،هذه كلها جماعات حدودية بالجهة ديال الرشيدية.
فيما يخص ،السيدة الوزيرة ،كذلك نثمن مجهودات وزارتكم في
إيجاد حلول مبتكرة لبلوغ هدف تعميم كهربة العالم القروي ،إال أنه
يتعين مراعاة الحالة االجتماعية ألغلب ساكنة العالم القروي ،خاصة
مع توالي سنوات الجفاف ،خصوصا هذه السنة ،السيدة الوزيرة ،اللي
عشنا ارتفاع املحروقات ،هذا أثر فعال سلبيا ،كذلك تداعيات جائحة
كورونا ،بالنسبة كذلك النعدام تقريبا التساقطات ،هذه كلها أثرت
وانعكست على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أتمنى ،السيدة الوزيرة ،باملوازاة مع ذلك الوقوف مع ذلك على
بعض املشاكل املسطرية والتقنية التي يعرفها – ثانية السيد الرئيس
 إعادة النظر في تكاليف الربط املرتفعة ،تعقد مساطر الربط وكثرةاملتدخلين ،مسألة الشراكات مع الجماعات ومشاكل التمويل وغياب
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خريطة واضحة للربط ،مشاكل ضعف الصيانة..
السيدة الوزيرة،
شكرا باش تفاعلي معنا في هذه املقترحات.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال الثاني في نفس القطاع موضوعه" :التدابيراملتخذة لتحقيق
األمن الطاقي".
أحيل الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية من أجل تقديم
السؤال.
السيد الرئيس ،تفضل.

املستشارالسيد لحسن حداد:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
ما هي التدابيراملتخذة من طرف الحكومة لتحقيق األمن الطاقي؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة ،تفضلي.

السيدة وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
هو طبعا التحقيق ديال األمن الطاقي ببالدنا يدخل في صلب
االهتمامات ديال الحكومة ديالنا ،ويعتبر من أولويات وزارة االنتقال
الطاقي والتنمية املستدامة ،السيما فهاذ الظرفية الحالية اللي كتميز
بارتفاع األسعار ديال جميع املواد ،وخصوصا بتذبذب كبير ألسعار
املواد الطاقية ،بما فيها الفحم الحجري والغاز الطبيعي اللي كيتستهلك
فالكهرباء والتأثيرديال هاذ ال�شي على الفاتورة الطاقية الوطنية.
فمن بين اإلجراءات اللي اخذاتها هاذ الحكومة فيما يخص تأمين
حاجيات البالد من الغاز الطبيعي ،عملنا على وضع واحد الخطة
استعجالية بهدف تلبية حاجيات محطتي "تاهدارت" و"عين بني مطهر"
لتوريد الكهرباء وكذا حاجيات القطاع الصناعي ،وفي هذا الصدد
اشتغلنا على محورين:

املحور األول كيخص الولوج ألول مرة في تاريخ املغرب إلى السوق
العاملية للغاز الطبيعي املسال ،وقام املكتبان" :املكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للشرب" واملكتب ..و( )ONHYM4بنشر طلب العروض
على املستوى العالمي الستيراد الكميات الالزمة من الغاز املسال عبر
البواخرعلى املدى القريب طبعا وحتى على املدى املتوسط والبعيد.
وفي إطار التعاون الجهوي ،كما تعلمون ،احنا كنستعملو مؤقتا
البنية التحتية اإلسبانية والبرتغالية من أجل استيراد الغاز الطبيعي
عن طريق التدفق العك�سي.
ورغم هاذ الظرفية الصعبة التي يعرفها العالم في مجال الطاقة على
وجه العموم وفي مجال الغاز الطبيعي على وجه الخصوص ،فتوصلنا
بعشرات من العروض من طرف كبريات الشركات العاملية املنتجة للغاز
الطبيعي ،والتي تنم على التفاؤل فيما يخص الكميات املطلوبة واألسعار
التنافسية اللي غتكون ديال هاذ الغاز الطبيعي املسال ،فخضعت هاذ
العروض ملسطرة مستعجلة للدارسة والتفاوض مع الشركات املعنية،
قادتها واحد اللجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض ،وسيتم التوقيع على
جميع هاذ العروض قريبا ،العروض القريبة املدى والعروض املتوسطة
وطويلة املدى.
املحور الثاني هو كيتعلق بإنشاء واحد البنية تحتية اللي كتسمح
بضمان تحويل الغاز الطبيعي املسال فوق األرا�ضي واملياه املغربية،
فهناك خيارات مطروحة ،مثل إنشاء وحدة عائمة للتحويل على املدى
املتوسط في إحدى املوانئ ،احنا شفنا املحمدية أو الناظور ،والعمل
على املدى البعيد على تجهيز موانئ أخرى بوحدات أخرى الستيراد
الغاز الطبيعي املسال مثال في الجرف األصفر وال في الداخلة ،فتيتضمن
مخطط إلنشاء شبكة أيضا شبكة نقل وتوزيع عبر األنابيب تتربط
وحدة االستقبال بمختلف مناطق استهالك الغاز الطبيعي ،الذي يعتبر
عنصرا طبعا مهما في عملية االنتقال الطاقي ،ملا له من مزايا بيئية ومزايا
اقتصادية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
الكلمة للسيد الرئيس من أجل التعقيب.
تفضل.
Office National des Hydrocarbures et des Mines
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املستشارالسيد لحسن حداد:
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة،
نحن في الفريق االستقاللي نساند الجهود التي تقوم بها الحكومة
في مجال الطاقة واالنتقال الطاقي ،واألمن الطاقي كما قلتم ،السيدة
الوزيرة ،عندوأبعاد اللي هي آنية وعندوأبعاد كذلك اللي هي استراتيجية
ونريد أن نناقش هذه األبعاد.
أوال ،السؤال اللي تيطرح نفسه هو االستثمارات في البنية التحتية
فيما يخص الغاز الطبيعي هو بعيد املدى ،ولكن واش عندنا �شي نظرة
مستقبلية في  2035و2040؟ واش غيكون ربما االبتعاد عن الغاز
الطبيعي؟ كما تعلمون بأنه أوروبا اآلن اخذات التصنيف ديال الغاز
الطبيعي كأنه يعني طاقة شبه خضراء ،ولكنه بطريقة مؤقتة إلى
حين املرور إلى الطاقات املتجددة والهيدروجين؛ إذن هذا يطرح علينا
إشكالية ديال التنبؤ بماذا سيقع في املستقبل.
املسألة الثانية وهو أنه االستراتيجية الطاقية ديال املغرب تتعتمد
في واحد األعمدة ديالها على النجاعة الطاقية ،النجاعة الطاقية مهمة
جدا ،نعم اعتمدناها منذ سنوات ،ولكن اآلن الحصيلة وهي أنه لم
نتقدم فيها في شكل كبير جدا ،أشنو هو االستراتيجية ديال الحكومة
باش يمكن لنا نتقدمو في هاذ املسألة ديال النجاعة الطاقية؟
ثالثا ،مشروع القانون اللي قدمتوه في مجلس النواب ديال 40.19
اللي غيغير القانون ديال  09.13و 48.15اللي تيقنن كيفية إنتاج
الطاقات املتجددة من طرف أشخاص اعتباريين ،إذن هذا واش
ما غاديش يأثر على العرض والطلب ،خصوصا وأن هناك التزامات
تعاقدية ديال الدولة مع منتجين ديال الطاقة اللي غيمكن لنا نشريو
من عندهم بأثمان معينة؟ إذن هذا كذلك كيطرح علينا هاذ املسألة.
رابعا ،رغم التنصيص على الطاقة النووية كأحد مكونات املزيج
الطاقي في املستقبل كأحد املكونات ديال املزيج الطاقي ،ليس هناك
تصور ،مع العلم أن أوروبا تتجه نحو اعتماد الطاقة النووية وعملتها
في التصنيف الجديد ديالها ،وربما أنه رغم أنه تتطرح إشكاليات ديال
السالمة إلى غيرذلك ،ولكنها اآلن تعتبرشبه خضراء.
بالنسبة للمغرب رغم أن ما تنتحدثو عليها ما عندناش تصور في هاذ
اإلطار هذا ،وربما أنه الطاقة النووية غادي تحل لنا إشكاليات ديال
تحلية ماء البحركما كنا نتكلم عن هذا منذ زمن.
خامسا ،السيدة الوزيرة ،أصحاب محطات الوقود يدقون ناقوس
الخطر بخصوص االرتفاع في ثمن املحروقات ،العجز عن التوفر على
مخزون معقول ،هاذو بالنسبة ألصحاب املحطات وكذلك االنكماش
ديال هامش الربح بالنسبة لهاذو وضريبة الحد األدنى ،إذن كاين هناك
واحد الضغط كبير جدا يثقل كاهل هاذ موالين املحطات ،موالين
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السطاسيونات إلى غير ذلك ،دبا كاينين تينتظرو منذ زمن نصوص
تنظيمية ديال قانون املحروقات ،فين وصلت هاذ النصوص التنظيمية؟
إلى عرفتو راه كاينين دبا الناس اللي تيبيعو ويشريو في املستودعات وما
تيديروهاش في املحطات.
إذن إلى بغينا هاذ الفو�ضى نتجاوزوها خصنا نخرجو هاذ النصوص
التنظيمية ،وأتمنى كذلك بأنه القانون ديال اللي في الطاقات املتجددة
كذلك تخرج النصوص التنظيمية ديالو في أوانها.
وشكرا السيدة الوزيرة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال الثالث واألخير في قطاع الطاقة موضوعه" :اإلجراءات
املتخذة لتعزيزتوجه بالدنا في مجال الطاقة النووية".
السيد املستشار أستاذ حداد أثار فضول الجميع ،أعطي الكلمة
للسادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار لبسط عناصر
السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد موالي عبد الرحمان ابليال:
حقيقة ال�سي لحسن حداد ما خلى لي ما يتقال في هاذ السؤال ولكن
ما كاين مشكل.
واقع وآفاق استراتيجية الطاقة النووية ببالدنا السيدة الوزيرة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تفضلي السيدة الوزيرة.

السيدة وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
طبعا هاذ السؤال خصو أكثر من ثالث دقائق ،هاذ ال�شي اللي كاين،
نحاولو نجاوبو عليه ،كيفما كتعرفو هذا االهتمام كيرجع..

السيد رئيس الجلسة:
نجيو للجنة ،عندنا فرص فاللجنة ونتذاكرو فيه.
تفضلي السيدة الوزيرة.
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السيدة وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة:
إن شاء هللا.
كيرجع االهتمام ديال املغرب بالطاقة النووية إلى الثمانينات ،عليها
خصني أكثرمن  3ديال الدقايق.
فكيتطلب البرنامج النووي واحد البنية تحتية تكنولوجية ،واحد
املوارد بشرية اللي ،الحمد هلل عندنا ،قادرة على دعم البرنامج على
املدى الطويل بطريقة مباشرة ،ولهذا الغرض تم تأسيس املركز الوطني
للطاقة والعلوم التقنيات النووية ( )CNESTEN5سنة  ،1986اللي
كيتوفر على واحد املفاعل نووي ذو طاقة محدودة  2ميغاواط ،موجه
أساسا لألبحاث والدراسات النووية ،وحظي هاذ املركز كيفما كتعرفو
بدعم كبيرمن طرف املنظمات الدولية.
وهاذ الوزارة نشأت واحد اللجنة ديال التفكير ،لجنة التفكير في
إمكانية إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر باستعمال الطاقة النووية
( )le CRED6من أجل دراسة سيناريوهات العرض الطاقي املتضمنة
للخيار النووي ،فكانت فيه بزاف ديال التقييمات ،وآخر تقييم غادي
نتكلم عليه هوواحد التقييم كان تدارفي  ،2015اللي هم املجاالت التسع
عشرة املتعلقة بحاالت التقدم وتطوير البنية التحتية النووية للبالد،
وفقا للمنهجية التي أوصت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
فبناء على واحد الطلب ديال هاذ الوزارة ،كانت تمت دراسة تقرير
التقييم الذاتي من قبل البعثة ديال التقييم التابعة للوكالة الدولية
للطاقة الذرية املسماة بـ ( )L’INIR7فحسب خالصة هذا التقرير،
غنقولكم غيرالخالصات:
املغرب قد راكم قاعدة مهمة من املعارف والخبرات املتعلقة
باألنشطة النووية في إطار االستعدادات الالزمة من أجل اتخاذ قرار
وطني مستنير فيما يخص خيار الطاقة النووية إلنتاج الكهرباء ،هذي
النقطة األولى.
النقطة الثانية هو أنه من أجل تفعيل هاد التوصيات ،واعتمادا
على خطة العمل ديال اللجنة لفترة  ،2021-2016تم إعداد واحد
التقرير شامل فسنة  2022من طرف هذه اللجنة كيهم ميادين البنيات
التحتية األساسية الالزمة الستعمال الطاقة النووية ،وفق اإلطار
القانوني والتشريعي والتسيير والكفاءات البشرية والشبكة الكهربائية
إلى آخره ،الوزارة كتنكب حاليا على دراسة هاذ التقرير.
من جهة أخرى ،فيما يخص الترسانة القانونية ،فاشتغلنا على
Centre National de l'Energie des Sciences et des Techniques Nucléaires.

5
6

Le comité de réflexion sur l'électronucléaire et le dessalement de l'eau de mer
par voie nucléaire.
The Integrated Nuclear Infrastructure Review.
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الترسانة القانونية والتنظيمية املتعلقة باألمن والسالمة في املجالين
النووي واإلشعاعي ،عندكم القانون ديال  142.12وإحداث الوكالة
املغربية لألمن والسالمة في املجالين النووي واإلشعاعي ،وشرعت الوزارة
في دراسة تعديل القانون رقم  12.02املتعلق باملسؤولية املدنية ،غادي
ما نهضرش على الترسانة القانونية ،غنتكلم على االتفاقيات الثنائية
واالتفاقيات اللي وقعتها اململكة املغربية ،فغادي نذكر بأن البروتوكول
اإلضافي..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
الكلمة للسيد املستشارمن أجل التعقيب.
تفضل.

املستشارالسيد موالي عبد الرحمان ابليال:
شكرا السيدة الوزيرة.
في الحقيقة هاذ السؤال عندو سبب وعندو مناسبة.
السبب هو أنه احنا كنهضرو طبعا فهاد الوقت ،فهاذ الظروف على
املشكلة ديال الطاقة وديال الفاتورة الطاقية بالنسبة للمغرب وتنهضرو
على البدائل ،املغرب عندو واحد اإلستراتيجية اللي احنا معها ومتفقين
معها وتنتظرو النتائج ديالها ،وتنعيشو النتائج ديالها.
الطاقة النووية إلنتاج الكهرباء ،هذا واحد مجال مهم جدا ،وال�سي
لحسن حداد ،راه اعطى املجال ديال التحلية ديال املياه ،هاذوك
التحلية ديال املياه ،احنا كنعرفو بأن العائق الكبير فيها اللي كيزيد من
التكلفة هي الطاقة باش كتشتغل والطاقة الكهربائية بالخصوص.
احنا كنقولو بأنه هاذ الطاقة النووية يمكن تكون واحد البديل
حقيقي ،وكنعرفوبأن بحال اللي قال ال�سي حداد ،بأن كاين بعض الدول
اللي واحد الوقيتة فكرت تخلى عليها ولكن رجعت ليها ،ودبا هاذيك
الدول منها فرنسا مثال ،ما بقاش عندها هاد املشكل ديال الطاقة نهائيا.
املناسبة اللي كاينة هي يمكن كاينة واحد الزيارة ديال السيد املدير
العام ديال الوكالة ديال الطاقة النووية اللي يمكن غــادي يجي للمغــرب
في األي ــام
الجاية ،يمكن هذا واحد من املواضيع األساسية اللي خصها
تتناقش معه ،ألنه هاذ االستعماالت دبا ديال الطاقة النووية في بالدنا
ألغراض سلمية هي استعماالت تتكون في مجاالت بسيطة ،ولكن أن
كنظن بأنه الحكومة الحالية واحنا معها الحكومة الحالية غادي تكون
عندها واحد الجرأة وتكون عندها االجتهاد بأنها تطور هاذ االستعمال،
وتفكربأنه تستعمل هاذ الطاقة خاصة بحال اللي قلتو احنا عندنا أطر
اللي كيشتغلو فهاذ املجال ،وعندنا خبراء داخل املغرب ،ومنهم السيد
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رئيس الفريق ،وخارج املغرب اللي يمكن لينا نستافدو منهم فهاذ املجال.

شكرا ،السيدة الوزيرة ،على أوال على املساهمة طبعا في وقائع هاذ

وبالتالي احنا كنأيدو الحكومة فاالستراتيجية ديالها ،وكنتمناو أنها
تزيد فهاذ االستراتيجية وتزيد فالجرأة وتزيد فاالجتهاد فهاذ املجال هذا.

الجلسة الدستورية ،وكذلك على تحمل عناء املشاركة في هته الجلسة

شكرا.

رغم الوعكة الصحية ،فشكرا جزيال.

السيد رئيس الجلسة:

بهذا نكون قد استوفينا جدول أعمال جلسة األسئلة الشفوية.

شكرا السيد املستشار.

(رفعت الجلسة).
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محضرالجلسة رقم 041
التاريخ :الثالثاء  30شوال  1443هـ ( 31ماي 2022م).
الرئاسة :املستشار السيد أحمد اخشيشين ،الخليفة الثاني لرئيس
مجلس املستشارين.
التوقيت :تسع دقائق ،ابتداء من الساعة الخامسة والدقيقة الواحدة
والخمسين مساء.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 38.15
يتعلق بالتنظيم القضائي.

املستشارالسيد أحمد اخشيشين ،رئيس الجلسة:
إذن نباشر وقائع الجلسة التشريعية ،ويخصصها املجلس للدراسة
والتصويت على مشروع قانون رقم  38.15يتعلق بالتنظيم القضائي،
واملحال على مجلس املستشارين من مجلس النواب في إطارقراءة ثانية.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون املدرج في جدول األعمال،
أود ،أوال ،أن أتقدم باسم املجلس بالشكرالجزيل لكل من رئيس وأعضاء
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ،وكذا للسيد الوزيروزيرالعدل
على املجهودات التي بذلوها في سبيل الدراسة املعمقة ملشروع القانون
املسجل في جدول أعمال جلستنا اليوم.
أعطي في البداية الكلمة للحكومة لتقديم املشروع.
تفضل ،السيد الوزير ،للمنصة.

السيد عبد اللطيف وهبي ،وزيرالعدل:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس،
السادة املستشارين،
السيدان الوزيران،
يسعدني أن أحضر معكم اليوم في مجلسكم املوقر هذه الجلسة
العامة املخصصة للتصويت على مشروع قانون رقم  38.15املتعلق
بالتنظيم القضائي ،بعد ترتيب اآلثار على قرار املحكمة الدستورية
رقم  89/19الصادر بشأنه بتاريخ  8فبراير  ،2019وذلك بعد أن تمت
املوافقة على نص املشروع من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق
اإلنسان بهذا املجلس.
وكما ال يخفى عليكم ،فقد فرضت التعديالت التي سبق ملجلس
املستشارين أن أدخلها على مواد مشروع هذا القانون إحالتها على
مجلس النواب للبت فيه في إطار قراءة ثانية ،حيث وافق املجلس
املذكور على كل التعديالت التي تم إقرارها من طرف مجلس املستشارين
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والتي مست  50مادة ،السيما بعد التعديالت الجزئية املدخلة على املواد
 92 ،76 ،28والفقرتان الرابعة والسادسة ،والتي تدخل مجلس النواب
في قراءته الثانية لتصحيح ما شابه من أخطاء مادية أو تعديلها ،وذلك
على النحو اآلتي:
املادة  :28تم تصحيح خطأ مادي بحذف كلمة "أول" من البند األول
من الفقرة األولى لتصبح صياغة "نائب الرئيس أو أكثر للرئيس األول"
بدل "نائب أول أو أكثرللرئيس األول".
املادة  :76تصحيح إغفال وقع ،وذلك بإضافة كلمة "أول" إلى البند
الرابع لتصبح الصياغة على النحو اآلتي" :نائب أول أو أكثرللوكيل العام
للملك أو لوكيل امللك" بدل "نائب أو أكثرللوكيل العام للملك".
املادة  :92تم قبول تعديل مجلس املستشارين بإضافة عبارة "وكلما
دعت الضرورة لذلك" ،في نهاية الفقرة األولى ،في حين لم تتم املوافقة
على إضافة الفقرتين الرابعة والخامسة لهذه املادة ،حيث قرر مجلس
النواب حذفها والرجوع لصيغة هذه املادة في إطارالقراءة األولى.
وللتوضيح ،فقد تم تصحيح الخطأين املاديين في املادتين  28و76
السالفتي الذكر بالنظر لكون صفة "النائب األول" تنصب على نواب
وكيل امللك أو الوكيل العام للملك ،في حين أن منصب النائب األول
للرئيس أو النائب األول للرئيس األول ال تنطبق على قضاة األحكام
بالرئاسة ،استنادا إلى مقت�ضى املادة  21من القانون التنظيمي رقم
 106.13املتعلق بالنظام األسا�سي للقضاة.
كما ينسجم اإلصالح الوارد في هاتين املادتين مع املواد ،58 ،42 ،27
 80 ،66 ،62ضمن مشروع القانون املعروض عليكم.
أما بخصوص املادة  92فيرجع سبب عدم قبول مجلس النواب
للتعديل الذي أدخله مجلس املستشارين عليها بإضافة الفقرتين الرابعة
والسادسة ،لكون مضمونهما يخرج عن مبدأ توحيد اإلجراءات بين
محاكم الدرجة األولى ومحاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض ،فيما
يتعلق بإعداد برنامج تنظيم العمل من طرف مكتب املحكمة وكيفية
اتخاذ قراراته وكيفية انعقاد الجمعية العمومية ،كما تم إقرارها ،تنزيال
لقراراملحكمة الدستورية السالفة الذكربهذا الخصوص.
فضال عن ذلك ،قام مجلس النواب ،في قراءة ثانية وفي إطار توحيد
العبارات وتحقيق املالءمة واالنسجام بين مقتضيات مشروع القانون،
بإدخال إصالحات على بعض املواد ،وذلك بحذف عبارة "الوزارة املكلفة
بالعدل" و"الوزير املكلف بالعدل" و"وزير العدل" وتعويضها بعبارة
موحدة بين جميع املواد وهي "السلطة الحكومية املكلفة بالعدل" (املواد
 98 ،94 ،34 ،25 ،23 ،21 ،20 ،19و.)100
ومن جانب آخر ،أدرج مجلس النواب في قراءته الثانية تعديال
جديدا في الفقرة األولى من املادة  ،21لم يسبق ملجلس املستشارين أن
تداول بشأنه ،ويتعلق األمربإضافة "رئاسة النيابة العامة" كجهة تنسق
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مع وزارة العدل فيما يخص اإلشراف اإلداري واملالي على املحاكم ،إلى
جانب باقي الجهات األخرى املذكورة في النص :املجلس األعلى للسلطة
القضائية ،املسؤولين القضائيين ،ممثل املصالح الالممركزة لوزارة
العدل ،على اعتبار أن رئاسة النيابة العامة هي اليوم بنية مؤسساتية
قائمة الذات ومكون أسا�سي من مكونات السلطة القضائية ،يتم
التنسيق معها في كل ما له عالقة باإلدارة القضائية.
السيد الرئيس،
حضرات السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
تلكم هي مجمل التغييرات املدخلة على مشروع هذا القانون بمجلس
النواب في إطارقراءة ثانية ،والتي ،كما تالحظون ،بعضها يندرج في إطار
إصالح األخطاء املادية ،وبعضها اآلخر يندرج في إطار توحيد العبارات،
وبعضها يندرج في إطار تعديل جزئي بسيط ،يحق لكم اإلطالع عليها
ودراستها ومناقشتها في إطار احترام مسطرة التداول ،طبقا للفصل 84
من الدستور.
وفي ختام هذا العرض ،أود التنويه برئيس وأعضاء هذه اللجنة
املوقرة على تفانيهم وإخالصهم وصبرهم الدؤوب من أجل إخراج
مشروع هذا القانون إلى حيز الوجود ،والذي أصبح جميع العاملين في
حقل العدالة ينتظرون صدوره بفارغ الصبر ،خصوصا بعد هذا املسار
الطويل والشاق الذي قطعه وهي  7سنوات.
نسأل هللا تعالى وبركاته أن يوفقنا جميعا لبلوغ اإلصالح املنشود،
وذلك تحت القيادة الحكيمة لجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا،
الراعي األول ملساراإلصالح ملنظومة العدالة ،وهللا ولي التوفيق.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
الكلمة اآلن ملقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان لتقديم
تقريراللجنة حول املشروع.
..نعم؟ وزع.
أفتح إذن باب املناقشة حول هاذ القانون في إطارقراءته الثانية:
هل هناك من طلب تدخل من طرف �شي فريق؟
مكتوبة.
إذن نعتبر بأن تم التعبير على مختلف املالحظات في إطار أشغال
اللجنة ،وإذا كانت هناك مالحظات إضافية رجاء أن توافوا الرئاسة بها
كتابة.
ننتقل إذن اآلن إلى التصويت على مواد مشروع القانون املعدلة
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من طرف مجلس النواب واملحالة على مجلس املستشارين في إطار
قراءة ثانية ،والتي تهم ،كما تفضل السيد الوزير بذلك ،أساسا بعض
اإلصالحات املادية حول صياغة املشروع.
أبدأ باملادة :19
املوافقون :باإلجماع.
إذن تمت املصادقة على املادة  19كما تم تعديلها في إطارقراءة ثانية
باإلجماع.
املادة :20
املوافقون :باإلجماع.
تمت املصادقة كذلك باإلجماع.
املادة :21
املوافقون :باإلجماع.
إذن تمت املصادقة كذلك على املادة  21باإلجماع.
املادة :23
املوافقون :باإلجماع.
إذن تمت املصادقة كذلك على املادة  23باإلجماع.
أعرض اآلن املادة :25
املوافقون :باإلجماع.
إذن تمت املصادقة على املادة  25باإلجماع كذلك.
أعرض اآلن املادة :28
املوافقون :باإلجماع.
إذن تمت املصادقة كذلك على املادة  28باإلجماع.
اآلن نمرللمادة :34
املوافقون :باإلجماع.
إذن تمت املصادقة على املادة  34باإلجماع كذلك.
املادة :76
املوافقون :باإلجماع.
إذن تمت املصادقة كذلك على املادة  76باإلجماع.
املادة :92
املوافقون :باإلجماع.
باإلجماع كذلك.

عدد 20 - 130دعقلا وذ 20ذ 20(220ينوي 20ي )20

املادة :94
املوافقون :باإلجماع.
املصادقة على املادة  94كما تم تعديلها باإلجماع.
املادة :98
املوافقون :باإلجماع.
هي كذلك تمت املصادقة عليها باإلجماع.
وأخيرا املادة :100
املوافقون :باإلجماع.
إذن تمت املصادقة عليها كذلك باإلجماع.
اآلن أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:
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املوافقون :باإلجماع؛
املعارضون :ال أحد؛
املمتنعون :ال أحد.

إذن ،تمت املصادقة على مشروع قانون رقم  38.15يتعلق
بالتنظيم القضائي برمته كما تم تعديله في إطارقراءة ثانية باإلجماع.
أهنئ السيد الوزير والحكومة على تمرير هذا القانون الذي استغرق
التداول بشأنه حوالي  7سنوات.
وأرفع الجلسة بعد شكر السيد الوزير على املساهمة القيمة في هته
الوقائع ،وإلى امللتقى.
شكرا للجميع.
رفعت الجلسة.
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محضرالجلسة رقم 042

التاريخ :الثالثاء  7ذو الحجة  1443هـ ( 7يونيو 2022م).
الرئاسة :املستشارالسيد املهدي عتمون ،الخليفة الرابع لرئيس مجلس
املستشارين.
التوقيت :ساعتان وإحدى وأربعون دقيقة ،ابتداء من الساعة الثالثة
والدقيقة الخامسة بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشارالسيد املهدي عتمون ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السادة أعضاء الحكومة املحترمون،
السيدات املستشارات املحترمات،
السادة املستشارون املحترمون،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،ووفقا ملقتضيات النظام
الداخلي ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة
السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.
قبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال،
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت
وإعالنات.
تفضل السيد األمين.

املستشارالسيد مصطفى مشارك ،أمين املجلس:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس املحترم،
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
توصلت رئاسة املجلس بقرارين صادرين عن املحكمة الدستورية
بتاريخ  31ماي  ،2022بشأن االقتراع الذي أجري في  5أكتوبر ،2021
يحمل أولهما رقم  ،181والذي صرحت بموجبه بعدم قبول العريضة
الرامية إلى إلغاء انتخاب السيد بوجمعة أشن عضوا بمجلس
املستشارين برسم الهيئة الناخبة ملمثلي املجلس الجهوي لجهة الشرق.
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أما القرار الثاني رقم  ،182فقد صرحت بموجبه برفض الطلب
الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة محمد حلمي ومحمد البكوري ونبيل
اليزيدي وعبد  الحميد  أبرشان ومحمد  بنعي�سى أعضاء بمجلس
املستشارين ،برسم الهيئة الناخبة ملمثلي املجالس الجماعية ومجالس
العماالت واألقاليم بجهة طنجة – تطوان  -الحسيمة.
وأودع السادة أعضاء الفريق االشتراكي باملجلس مقترح قانون
يق�ضي بتتميم الفصل  24من الظهير الشريف الصادر بتاريخ  9من
رمضان  12( 1331أغسطس  )1913املتعلق بالتحفيظ العقاري.
وتقدم السيد رئيس الفريق االشتراكي بطلب يرمي إلى تناول الكلمة
في نهاية الجلسة األسبوعية املخصصة لألسئلة الشفهية ليومه الثالثاء
 7يونيو  2022حول الزيادة في سعر الكتب املدرسية ،وقد أحيل هذا
الطلب على الحكومة داخل األجل املحدد ،والتي عبرت عن استعدادها
للتجاوب مع هذا الطلب ،حيث سيتولى وزير الشباب والثقافة
والتواصل ،نيابة عن السيدة وزيرة االقتصاد واملالية ،التي يتعذر عليها
الحضور لجلسة األسئلة الشفوية ليومه الثالثاء.
وبالنسبة لألسئلة ،فقد توصلت الرئاسة في الفترة املمتدة من فاتح
يونيو  2022إلى تاريخه بما يلي:
 األسئلة الشفوية 28 :سؤاال؛ األسئلة الكتابية 11 :سؤاال؛ األجوبة الكتابية 9 :أجوبة.شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد األمين.
نستهل جدول أعمال هذه الجلسة باألسئلة املوجهة لقطاع السياحة
والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني ،حول "إنعاش
القطاع السياحي" ،والتي تجمعها وحدة املوضوع.
وفي البداية مع سؤال فريق األصالة واملعاصرة ،وموضوعه" :إنعاش
القطاع السياحي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد لحسن الحسناوي:
السيد الرئيس املحترم،
السيدان الوزيران املحترمان،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
نسائلكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،حول تصور وزارتكم إلنعاش
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القطاع السياحي ببالدنا.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال اآلني الثاني موضوعه" :تشجيع السياحة الداخلية ودورها
في الحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع".
الكلمة ألحد السادة املستشارين ،إما السيد خالد السطي أو األخت
لبنى علوي ،لتقديم السؤال.
تفضل.

املستشارالسيد خالد السطي:
عن االتحاد الوطني للشغل باملغرب.
السيدان الوزيران،
السادة املستشارين املحترمين،
السيدة الوزيرة،
سبق تحدثنا معك على تشجيع السياحة الداخلية ،وأنا شخصيا،
الصباح طلبنا منك القيام بزيارة لبعض املناطق ،مزيان تشجعيها ،أنا
نعاود نذكر لك املنطقة ديال بوعادل فتاونات ،كذلك باب بودير فتازة
وبعض املناطق األخرى اللي هي في حاجة إلى الدعم ديال الحكومة بصفة
عامة ،خصوصا فيما يخص البنية التحتية وما إلى ذلك.
سؤالنا :أشنو هي التدابير واإلجراءات ،السيدة الوزيرة ،املزمع
اتخاذها من أجل تشجيع السياحة الداخلية وخاصة منها الجبلية
وكذلك من أجل الحفاظ على مناصب الشغل؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال اآلني الثالث موضوعه" :إنعاش القطاع السياحي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة الدستوري
الديمقراطي االجتماعي لتقديم السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد الكريم شهيد:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدة الوزيرة،
السيد الوزير،
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السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيدة الوزيرة،
هو قانون استثنائي فرضته جائحة كورونا على القطاع السياحي،
ال يتعلق األمر فقط بإغالق وتوقف املرافق السياحية خالل مراحل
الحجرالصحي ،بل أثرت التداعيات العميقة للوضع الوبائي كذلك على
الجانب النف�سي للمواطن ،ال�شيء الذي حد من حركية الناس ،وبالتالي
انعكس سلبا على السياحة ،وهذا وقد عرفت هذه السنة ارتفاع
األسعار ،السيما الطاقة ،والتي سيكون لها تأثيركذلك مباشر -ال محالة
 على القطاع.السيدة الوزيرة،
ونحن على مشارف فصل الصيف ،فإن كل الفاعلين في القطاع
السياحي ينتظرون ويتوقعون إقالعا جديدا لهذا األخير ،لكن هناك
توجسات وتخوفات ،كما أن هناك معيقات تتطلب تدخل الحكومة
حتى يتحفزالقطاع ويتجاوز آثاراألزمة.
وعليه نسائلكم ،السيدة الوزيرة ،عن اإلجراءات التي قامت بها
الوزارة إلنعاش القطاع السياحي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال الرابع موضوعه" :خطة إنعاش القطاع السياحي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم
السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد السالك املوساوي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السادة الوزراء املحترمون،
نسائلكم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،عن اإلجراءات والتدابير
املتخذة من أجل تسريع وثيرة إعادة انتعاش القطاع السياحي.
وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال الخامس موضوعه" :برنامج إنقاذ النسيج السياحي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية لتقديم السؤال.
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تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد أحمد لخريف:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيد الوزيراملحترم،
حضرات السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
في الفريق االستقاللي بغينا نعرفو منكم ،السيدة الوزيرة املحترمة،
اإلجراءات والتدابير التي ستقومون بها إلنعاش قطاع السياحة،
خصوصا من بعد "كوفيد."19-
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال السادس موضوعه" :رؤية الحكومة من أجل تعزيزتنافسية
القطاع السياحي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب لتقديم السؤال.

املستشارالسيد محمد ر�ضى الحميني:
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على مناصب الشغل في القطاع السياحي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال الثامن موضوعه" :وضعية القطاع السياحي بعد ظهور
املوجة الرابعة".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام للشغالين
باملغرب لتقديم السؤال.

املستشارة السيدة فتيحة خورتال:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
عن وضعية القطاع السياحي بعد ظهور املوجة الرابعة نسائلكم
السيدة الوزيرة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
السؤال التاسع موضوعه" :تشجيع السياحة الداخلية".

بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس املحترم،
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيد الوزيراملحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
نسائلكم ،السيدة الوزيرة ،حول تصور وزارتكم لتعزيز تنافسية
القطاع السياحي ببالدنا.

شكرا السيد الرئيس.
نسائلكم ،السيدة الوزيرة ،عن تصوركم لتشجيع السياحة
الداخلية.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار.
السؤال السابع موضوعه" :الحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع
السياحي".

شكرا السيد الرئيس.
اآلن الكلمة للسيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي والتضامني لإلجابة عن األسئلة املتعلقة بإنعاش القطاع
السياحي.

الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال.

املستشارالسيد لحسن نازهي:
شكرا السيد الرئيس.
نسائلكم ،السيدة الوزيرة ،عن التدابير املتخذة من أجل الحفاظ

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.

املستشارالسيد محمد حنين:

تفضلوا السيدة الوزيرة.

السيدة  فاطمة الزهراء عمور ،وزيرة  السياحة والصناعة
التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني:
السيد الرئيس املحترم،
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السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
في إطار إنعاش القطاع السياحي ببالدنا ولتحقيق إقالع جديد
للقطاع ،وضعنا استراتيجية شاملة لتجاوز اآلثار السلبية اللي خلفتها
جائحة كورونا وتحقيق انطالقة جديدة للقطاع السياحي.
وتهدف هذه االستراتيجية إلى تسجيل تدفق شهري للسياح يتجاوز
ما تم تسجيله قبل بداية الجائحة ،وترتكزحول الخمس محاور التالية:
 أوال ،القيام بحمالت ترويجية واسعة لتسويق املؤهالت السياحيةللمغرب؛
 ثانيا ،تأمين أكبرعدد من املقاعد للسياح الوافدين على املغرب؛ ثالثا ،إنعاش االستثمارالسياحي؛ رابعا ،تأهيل العرض السياحي؛ خامسا ،تأهيل املوارد البشرية بالقطاع وخلق فرص شغل جديدة.وقبل ما نطرق لهاذ املحاور البد من التذكير أن الحكومة سبق ليها
وضع مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بغالف مالي ديال 2
مليار ديال الدرهم ملساعدة املقاوالت السياحية والحفاظ على مناصب
الشغل واالسترجاع التدريجي لعافية القطاع.
والتدابيراملتخذة في إطارهاذ البرنامج االستعجالي هي:
أوال ،تمديد صرف التعويض الجزافي ديال  2000درهم شهريا خالل
 3أشهر األولى من هاذ السنة ،استفاد منه كل من مؤسسات اإليواء
السياحي املصنفة ،وكاالت األسفار ،املرشدون السياحيون ،النقل
السياحي وكذلك املطاعم السياحية املصنفة ،مع العلم أن مستخدمي
القطاع كانو استافدو من دعم الدولة منذ بداية األزمة ،ما عدا املطاعم
السياحية املصنفة التي أضفناها الحقا؛
ثانيا ،تأجيل أداء االشتراكات املستحقة للصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ملدة  6شهور؛
ثالثا ،تأجيل آجال تسديد القروض البنكية ملدة قد تصل إلى 12
شهرا لفائدة مؤسسات اإليواء السياحي املصنفة ،وكاالت األسفار،
النقل السياحي وكذلك املطاعم السياحية املصنفة؛
رابعا ،إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة املهنية املستحقة
لسنتين ،والدولة هي اللي غادي تخلص هاذ الضريبة؛
خامسا ،تخصيص غالف مالي ديال مليار درهم ملواكبة الفنادق،
هاذ الدعم مخصص لعمليات الصيانة والتجديد والتكوين وغيرها؛
واعطينا املوافقة على دعم  737مؤسسة إيواء سياحي.
واللي بغيت نأكد عليه واللي الحمد هلل بينتو اإلحصائيات املرقمة أن
هذه العملية ناجحة ،واسمحو لي نذكرببعض املعطيات:
 -اعتمدنا على الرقمنة في جميع مراحل هاذ البرنامج ،مما ضمن
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الشفافية الالزمة؛
 تم تسجيل انخراط مهم للمهنيين في هاذ البرنامج ،الطلبات الليتوصلنا بها خصت مختلف جهات اململكة ،وجات متناسبة مع أهمية
الوجهات السياحية مثل مراكش ،أكادير ،الدار البيضاء ،طنجة،
فاس ومكناس وغيرها ،وكذلك خصت جميع فئات املؤسسات اإليواء
السياحي من فنادق ودور الضيافة واإلقامات السياحية واملالجئ
القروية؛
 ومبالغ الدعم تراوحت بين  7مليون ديال الدرهم و 2500درهم،وهو دليل على أن املقاوالت الصغرى استفادت كذلك من هذا الدعم،
وقد تم تخصيص  %90من هذا الغالف املالي لفائدة مؤسسات اإليواء
السياحي املصنفة الناشطة التي كانت مفتوحة خالل سنة  ،2019فيما
خصصت نسبة  %10من هذه املساعدات للحاالت األخرى ،وقد تم
تحديث التقسيم الجهوي للمساعدات املخصصة على حسب السعة
الفندقية الخاصة بكل جهة؛
 وبالنسبة للجهات التي لم يتجاوز مجموع طلبات الدعم امليزانيةاملخصصة لها ،فقد تم تلبية جميع هاذ الطلبات بنسبة %100؛
 أما بالنسبة للجهات األخرى فقد تم منح جميع املساعدات وفقاملعادلة وتوزيع وطني يسمح بتلبية احتياجات جميع الجهات واملناطق،
وفق روح تضامنية؛
 إضافة إلى ذلك ،ومن أجل تشجيع املؤسسات الصغيرة ،فقد تمتلبية جميع طلبات الحصول على املنح أقل من  500ألف درهم بنسبة
%100؛
 اختيار املؤسسات املستفيدة كان بناء على مسطرة دقيقةومضبوطة ،وتم عبر لجنة تقنية مكونة من خبراء ومهنيين ومندوبي
الوزارة ،وغادي يتم صرف  %50من مبلغ الدعم اآلن و %50عند إنجاز
املشروع؛
 وأخيرا سيتم إطالق طلب ثاني إلبداء االهتمام في شهر يوليوزمن أجل تغطية طلبات مؤسسات اإليواء السياحي املصنفة التي لديها
حاالت خاصة.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة املستشارون،
بخصوص املحور األول من الرؤية الجديدة الخاصة بحمالت
ترويجية واسعة لتسويق املؤهالت السياحية للمغرب على املستوى
العالمي ،أطلق املكتب الوطني املغربي للسياحة خالل شهر أبريل
عالمة جديدة "املغرب أرض األنوار" ،وهي حملة تواصلية دولية تهدف
إلى االرتقاء باملغرب ضمن مصاف الوجهات السياحية العاملية األكثر
جاذبية للسياح ،كما تهدف للترويج للسياحة املغربية على املستوى
العالمي عبر قنوات التواصل الرئيسية ،خصوصا القنوات الرقمية وفي
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شاشات عمالقة بعواصم األسواق الكبرى املعنية.

السياحية التي تزخربها بالدهم.

وقد تم إطالق هذه الحملة في  20دولة في نفس الوقت ،منها  5أسواق
استيراتيجية لبالدنا هي :فرنسا ،إسبانيا ،أملانيا ،اململكة املتحدة،
الواليات املتحدة األمريكية وكذلك في األسواق الناشئة.

فيما يخص املحور الثاني لهذه الرؤية الجديدة واللي هو تأمين أكبر
عدد من املقاعد للسياح الوافدين على بالدنا ،عندنا شراكات مع منظمي
األسفار العامليين ( ،)TUI, FTI Touristik, Global Caravaneوشركات
الطيران ( )Ryanairو( )Easy Jetو( ،)Transaviaوكذلك مع املنصات
الرقمية ( ،)Tripadvisor, eDreams, Expediaواحنا اآلن كنعملو على
محور أسا�سي اللي هو تحسين الربط الجوي من خالل تعزيز الخطوط
الجوية الداخلية وربطها باألسواق املصدرة للسياح وفتح خطوط
جديدة لفك العزلة عن املناطق السياحية النامية.

وتستهدف هذه الحملة باألساس السياح الدوليين اللي عندهم
اهتمام بالفن والتجارب الثقافية والطبيعية والتراث والشواطئ
واألنشطة الترفيهية ،كما نقوم كذلك بحمالت ترويجية رقمية بمختلف
األسواق املصدرة للسياح للتعريف باإلمكانيات السياحية لبالدنا
واستعمال وسائل التواصل االجتماعي" ،انستغرام"" ،تيك توك"،
وغيرها.
أما بخصوص السياحة الداخلية ،فهي تعلب دورا كبيرا في التنمية
االقتصادية واالجتماعية واملجالية ،وتساهم في تشغيل اليد العاملة
وإنعاش قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة بها ،كما أنها تعتبر الشق
األسا�سي الكفيل بضمان مناعة القطاع السياحي لبالدنا وقدرته على
مقاومة األزمات.
وتمثل السياحة الداخلية حوالي  %30من ليالي املبيت في مؤسسات
اإليواء السياحي املصنفة على الصعيد الوطني ،وقد فاق معدل النمو
السنوي بالنسبة للسياحة الداخلية خالل الفترة املمتدة من  2010إلى
 2019معدل النمو السنوي لليالي املبيت للسياح األجانب في مؤسسات
اإليواء السياحي املصنفة ،حيث بلغ بالنسبة للسياحة الداخلية %7.6
مقابل  %2.5بالنسبة للسياح األجانب ،وهذا يدل على اإلقبال املتزايد
للمغاربة على السياحة الداخلية.
وخالل األزمة الصحية ،ازدادت أهمية السياحة الداخلية ،حيث
مثلت  %50من ليالي املبيت في سنة  2020و %69في سنة .2021
ولفهم متطلبات الزبون املغربي ،بينت الدراسات أن  %51من
السياح املغاربة كيفضلو السياحة الشاطئية و %58كيفضلو السفر
في العطلة الصيفية ،و %60كيفضلو السفر برفقة العائلة ،و%72
عندهم مهم ثمن الخدمات السياحية.
وبناء على هذه املعطيات ،تنعملو حاليا على وضع أسس متينة
لتطوير مستدام للسياحة الداخلية من خالل إحداث منتجعات
سياحية مالئمة للقدرة الشرائية للسياح املغاربة من حيث املنتوج
واألسعار ،كما تنسقو مع قطاعات أخرى خاصة الجماعات املحلية
على تحسين جاذبية املنتوج السياحي لفائدة السياح املغاربة ،وكنقومو
كذلك بتنسيق مع وزارة االقتصاد واملالية على إحداث الشيكات
السياحية اللي غادي تخفف من ثقل مصاريف السفر بالنسبة للسائح
الوطني ،وبالتالي إنعاش السياحة الداخلية.
كما تم إطالق حملة ترويجية بالنسبة للسياحة الوطنية "نتالقاو في
بالدنا" اللي تهدف إلى تشجيع املغاربة على اكتشاف املؤهالت والثروات

بالنسبة للمحور الثالث املتعلق بإنعاش االستثمار السياحي،
فالهدف ديالنا هو مضاعفة عدد السياح الوافدين على املغرب في أفق
.2030
وبهذا الخصوص ،بينت الدراسات املتعلقة بالطلب اللي قمنا بها أن
جودة الخدمات والتنشيط والترفيه هي أساسية بالنسبة للسائح ،بحيث
أن إمكانية عيش تجارب فريدة واكتشاف ثقافات جديدة والتواصل مع
املجتمعات املحلية وإمكانية مزاولة مجموعة من األنشطة الرياضية
والثقافية تيشكل معيارمهم في اختيارالوجهة السياحية.
وبينت هاذ الدراسات عدة معطيات أهمها:
بالرغم من أن سمعة بالدنا عند السياح األجانب هي جيدة بمعدل
 %18 ،%89منهم فقط اللي تيجيو للمغرب ،باملقارنة مع تركيا اللي
السمعة ديالها  %91تيجيو عندهم السياح بنسبة  ،%37يعني عندنا
تقريبا نفس السمعة ،ولكن تيجيو عندهم تقريبا  2مرات أكثر ديال
السياح بالنسبة لنا ،أيضا  %66من السياح األجانب تيفضلو السياحة
الثقافية و %22فقط من السياح األجانب تيفضلو الفنادق الفخمة.
وهنا باإلضافة إلى هاذ املعطيات الهامة ،تنبغي نوضح أنه ما
عندناش مشكل في الطاقة االستيعابية إنما في التنشيط السياحي،
ولهذا تم توجيه تدخالت الشركة املغربية للهندسة السياحية لتطوير
الترفيه والتنشيط ودعم املؤسسات الصغرى واملتوسطة ،وذلك لجلب
السياح ليس فقط األجانب ،ولكن املغاربة اللي تيسافرو داخل البالد
وكذلك خارج املغرب.
وضعنا كذلك تحفيزات لجلب املستثمرين ،تتمثل في شراكات
إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص وتوفير منح تحفيزية من أجل
خلق مقاولة صغيرة ومتوسطة في املجال السياحي ،خاصة في مجاالت
الترفيه والتنشيط.
تنشتغلو اليوم بشراكة مع الفاعلين املحليين على مفهوم جديد جد
مهم اللي هو املنتجعات املوسمية ،وهي ()les stations éphémères
واللي غادي يكون له وقع إيجابي على إنعاش السياحة في العديد من
املناطق اللي كتفتقر للطاقة االستيعابية الضرورية الستقبال السياح،
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وغادي يتم باملوازاة مع ذلك إنجازبرامج التنشيط املوسمي ،باش نقدمو
منتوج متكامل اللي غادي يمكن من تشغيل اليد العاملة وتحريك
العجلة االقتصادية املحلية.
من ناحية أخرى ،تجدر اإلشارة إلى أن امليثاق الجديد لالستثمار
اللي تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي صاحب الجاللة امللك محمد
السادس نصره هللا ،سيمكن من إرساء إطار مثالي لالستثمار باملغرب
بهدف تعزيزأسس إنعاش اقتصادي مستدام وشمولي.
أما فيما يخص املحور الرابع املتعلق بتأهيل العرض السياحي،
ترتكز خطة عملنا باألساس على نتائج الدراسات اللي سبق لي وأشرت
لها ،فبالنسبة للسياحة الثقافية ،كما سبق لي قلت %66 ،من السياح
األجانب اللي شملتهم الدراسة تيفضلو السياحة الثقافية ،وبالتالي
تمت مواصلة املساهمة في برامج تثمين  8مدن عتيقة اللي هي :مراكش،
الصويرة ،فاس ،مكناس ،الرباط ،سال ،تطوان وطنجة ،باإلضافة
إلى برنامج تحويل القصور إلى فنادق أصيلة وبرنامج تنويع العروض
السياحية ملدينة ورزازات.
وبالنسبة لتقدم هاذ املشاريع ،تم إنجاز مسارين سياحيين وتوجد
 6مسارات سياحية في طور األشغال ومسارواحد في طور الدراسة ،كما
بلغ عدد الفنادق املخصصة للصناعة التقليدية املوجودة باملناطق
السياحية  ،39بين ما هو منجزأو في طور األشغال أو الدراسة.
بالنسبة لسياحة املؤتمرات واألعمال ،البد باش نذكر هنا بمشروع
مركز مؤتمرات واملعارض بمراكش باستثمار مالي إجمالي ديال  1.1مليار
درهم ،هاذ املركزغادي يمكن لو يستقبل  10.000مشارك وغادي يرجع
املغرب ضمن  10الوجهات األولى في العالم في ميدان ( )MICE1مع العلم
أن تجربة البرتغال في هذا امليدان كتبين على أن تطويرسياحة املؤتمرات
واألعمال مكن من تطويرالسياحة في هذا البالد وبقوة.
بالنسبة للسياحة البيئية واإليكولوجية ،تم التوقيع على اتفاقية
شراكة وتعاون مع مؤسسة ( )Utopiaاملتخصصة في تصميم وتطوير
تدبير النوادي والقرى السياحية الواقعة في مناطق طبيعية ،وهذه
املؤسسة تتواجد بأوربا ،كندا ،الواليات املتحدة ،والصين ،والهدف من
هذه االتفاقية هو إنشاء شبكة للمواقع السياحية البيئية.
أول مشروع غادي يكون في منطقة أوملاس ،وتم حجزالوعاء العقاري
ديالو من طرف الشركة املغربية للهندسة السياحية ،كما قام مصمم
الشركة بزيارة املوقع إلنجازالتصاميم الخاصة بالقرية.
بالنسبة للسياحة القروية ،يتم االستثمار في تقديم املساعدة
التقنية والدعم املالي لتنفيذ برنامج التنمية السياحية ،ونذكر على
سبيل املثال البرامج الخاصة بالجهات الجنوبية للمملكة وجهة فاس -
مكناس ،وجهة بني مالل  -خنيفرة.
Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions
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فيما يخص املحور الخامس املتعلق بتأهيل املوارد البشرية وخلق
فرص شغل جديدة ،هذا املحور مهم جدا ،وقد أكد عليه السيد رئيس
الحكومة في االجتماع األخير الذي خصص للنهوض بالقطاع السياحي
ببالدنا ،وهنا بغيت نشير أن نسبة كبيرة من اليد العاملة تم تشغيلها
باملوازاة مع استئناف النشاط السياحي ،وكان في بعض املهن الطلب
يفوق العرض فيما يخص اليد العاملة لكون عدد من الشغيلة اتجهت
إلى مهن أخرى ،وفي بعض األحيان إلى دول أخرى بسبب توقف النشاط
السياحي خالل األزمة.
كما أن أزمة كوفيد أبانت عن هشاشة التشغيل في القطاع السياحي
وثقل القطاع غير املهيكل ،نظرا لألعداد املتواضعة ديال املسجلين في
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،ولذلك وبتنسيق تام مع املهنيين
نشتغل لتغطية الخصاص من اليد العاملة املؤهلة ،وهذا سيوفرفرص
جديدة للشباب خريجي معاهد التكوين املنهي والتعليم العالي في قطاع
السياحة ،سواء منهم خريجي معاهد الدولة أو القطاع الخاص.
كما تنشتغلو مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة والجمعيات
الفيدرالية األخرى على إعادة هيكلة القطاع وتثمين املوارد البشرية
وتحسين ظروف التشغيل والعمل والتغطية االجتماعية ،وكذلك الرفع
من قدرات العاملين في القطاع السياحي عبرالتكوين املستمر.
وللتذكير ،فقد خصصت الوزارة منصة للتعليم عن بعد (Tourism
 )Academyوجهت لجميع العامين في قطاع السياحة ،لتمكينهم من
الولوج إلى مستجدات املهن وتحيين معارفهم.
نبغي نأكد كذلك على أهمية ورش اإلصالح الشامل ملنظومة
التكوين ،وفي هذا اإلطارنشتغل بجانب مختلف الفاعلين نحو األهداف
املسطرة في األوراش الكبرى لخارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين
املنهي ،والتي تم تقديمها بين يدي صاحب الجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا ،في أبريل  2019وهذه األوراش تخص:
ُّ
 أوال ،إعادة هيكلة وتنويع الش َعب؛ ثانيا ،خلق جيل جديد من مراكز التكوين املنهي ،مدن املهنوالكفاءات)les cités des métiers et des compétences(،؛
 ثالثا ،تحديث املناهج البيداغوجية واعتماد معايير جديدةللجودة؛
 رابعا ،التأهيل املنهي للشباب العامل ،خاصة في القطاعات غيراملهيكلة وكذلك الشباب الباحث عن فرص الشغل من خالل توفير
عرض تكويني جديد ومالئم؛
 خامسا ،اعتماد نظام التوجيه املبكر وتحسين جاذبية التكويناملنهي.
كنبغي نشير أننا اخذينا بعين االعتبار احتياجات املهنيين في إطار
تنفيذ برنامج مدن املهن والكفاءات ،خاصة وأن  9من أصل  12منها
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كتخص قطاع السياحة.
وقد شكلت املشاركة في اللجنة القطاعية وأوراش العمل فرصة
للوقوف على االحتياجات في هاذ املجال وكذا الشعب التي سيتم خلقها
والشعب التي سيتم إعادة هيكلتها.
أما فيما يخص التعليم العالي في قطاع السياحة ،كنبغي نذكر
بمشروع إعادة تموقع املعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة.
وفي األخير ،وفي إطار التعاون املستمر والبناء املشترك ،كنذكر
باالتفاقية اللي عندنا مع وكالة "حساب تحدي األلفية املغربية"
( )MCA2بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية ،واللي
كتهم تفعيل إصالح التكوين املنهي ،ويهدف هاذ الدعم إلى تنفيذ تأهيل
وتوسعة املعاهد السياحية بورزازات وطنجة ،وغادي ترجع هاذ املراكز
في مستوى عالي من حيث التدبير الحديث ومساهمة املهنيين واملناهج
بمعاييردولية.
والسالم عليكم.
شكرا السيد الرئيس.
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السيدة الوزيرة،
إننا على يقين أن الحكومة الحالية عازمة على إيجاد حلول عملية
إلنعاش السياحة ،وأنها لن تدخر جهدا ملساعدة العاملين بها لتجاوز
األزمة ،إال أننا ندعوكم إلى التفكير في تحويل هذه األزمة إلى فرص عمل
تجعل القطاع أكثر تنافسية واستدامة وأكثر قدرة على الصمود أمام
األزمات ،وذلك من خالل النهوض بأوضاع املوارد البشرية العاملة بهاذ
القطاع وجعل الجودة حاضرة في التكوين وفي الخدمات وفي املنتوج
السياحي.
وفي األخير ،ندعو الحكومة املوقرة إلى املزيد من االهتمام بالسياحة
الداخلية ،باعتبارها رافعة لالقتصاد الوطني.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للمستشارخالد السطي أو املستشارة لبنى.
تفضلوا في إطارالتعقيب.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
في إطار التعقيب على جواب السيدة الوزيرة ،أعطي الكلمة لفريق
األصالة واملعاصرة.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد لحسن الحسناوي:
أشكركم ،السيدة الوزيرة ،على جوابكم وعلى األرقام واملعطيات
التي قدمت لنا.
وكما هو معلوم ،فالسياحة تعتبرمحركا أساسيا لالقتصاد الوطني،
وترتبط بشكل مباشر بقطاعات أخرى كالصناعة التقليدية وخدمات
التوزيع والنقل واملطاعم ،التي تضررت هي األخرى جراء تداعيات
جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا.
السيدة الوزيرة،
كما تعلمون ،أن جميع العاملين بهاذ القطاع وبالقطاعات املرتبطة
به تضرروا كثيرا ،مما يفرض ضرورة التدخل السريع تجاه هاذ الفئة
العريضة من املواطنين ،وفي هاذ الصدد ،البد من اإلشادة والتنويه بما
قامت به الحكومة لدعم هاذ القطاع من خالل تخصيص  2ملياردرهم
من أجل إنعاش السياحة الوطنية ،التي كلما ازدهرت ازدهر الجميع،
وكلما تضررت تأزم الجميع.
Millenium Challenge Account
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املستشارة السيدة لبنى علوي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السيدان الوزيران املحترمان،
السادة والسيدات املستشارين املحترمين،
لقد كشفت جائحة كورونا عن أهمية االستثمار في السياحة
الداخلية للحفاظ على استقرار هذا القطاع إزاء التقلبات الدولية
والحفاظ على استقرار مناصب الشغل ،وهو ما يقت�ضي االستثمار أكثر
في تشجيع السياحة الداخلية ،من خالل برامج خاصة ومحفزة تتناسب
مع القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنين.
وبناء على ما سبق ،فإننا في االتحاد الوطني للشغل باملغرب بمجلس
املستشارين ،ندعو إلى:
 إعداد دالئل خاصة موجهة للسائح املغربي للتعريف باملؤهالتالسياحية التي تتوفر عليها بالدنا وتشجيع السياحة االجتماعية
والتضامنية وتطويراملآوي؛
 تخصيص منتجات خاصة بالسياحة الوطنية بمختلف فروعها،ذات جودة وتتالءم مع القدرة الشرائية للسائح املغربي؛
 تشجيع سياحة الشباب ،مع األخذ يعين االعتبار أسلوبهم فيالعيش وأنماط استهالكهم في مجال األنشطة الترفيهية والرياضية؛
 -تنويع العرض السياحي وتعزيز البنية التحتية السياحية بعديد
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من الجهات واملناطق التي تعتبر مناطق للعبور السياحي فقط وتشجيع
السياحة الثقافية والسياحة االستشفائية؛
 العمل على إعادة تصنيف الفنادق ،خاصة وأن عدد من الفنادقال تتالءم وضعيتها مع عدد النجمات التي تحملها؛
 تقديم عرض سياحي موجه للمغاربة املقيمين بالخارج وتشجيعالربط الجهوي بين مختلف جهات وأقاليم اململكة؛
 وأخيرا ،تأهيل املوارد البشرية العاملة بالقطاع من خالل التكوينوالتأهيل املستمر ومحاربة مظاهر الهشاشة داخل القطاع والتصدي
لبعض الظواهر السلبية والتمييزية في التعامل بين السائح األجنبي
والسائح املغربي ،مما يدفع السائح املغربي إلى تفضيل وجهات أخرى.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
وسنمكنكم السيد الرئيس بنسخة من...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة ملجموعة الدستوري الديمقراطي االجتماعي.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد الكريم شهيد:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
تكبد قطاع السياحة بصفة عامة خسائر مادية جسيمة منذ بداية
الجائحة ،بل كانت هناك خسارات للتوقف التام للقطاع ،خاصة بعد
إغالق الحدود ،مما تسبب في شبه نسف للقطاع ككل.
وقد استبشر الفاعلون في املجال السياحي خيرا بعد التوقعات
الصادرة عن التقارير الرسمية ،والتي أكدت أن القطاع ينتظر آفاقا
واعدة خالل هذه السنة ،كما أكدت مديرية الدراسات والتوقعات
املالية في وزارة املالية أن قطاع السياحة باملغرب أنهى سنة 2021
على وقع تطور إيجابي في مؤشراته الرئيسية ،حيث ارتفع عدد السياح
الوافدين على املغرب ،والسيما املغاربة املقيمين بالخارج.
لكن هناك انخفاض في نسبة السياح األجانب مما يستدعي معه
اتخاذ كل اإلجراءات والقرارات املناسبة إلنعاش هذا القطاع ،والسيما
في مواجهة أزمة ارتفاع األسعار الدولية ،والتي ستؤثر بالخصوص على
النقل الجوي والبحري والبري وكذا على القدرة الشرائية للسياح ،مما
سيؤثرال محالة على الطلب السياحي ،وهذا ما يدعوإلى التدخل العاجل
للحكومة لدعم املنشآت واملنتجعات السياحية ،وكذا شركات النقل
السياحي ،حتى تتمكن من عرض خدماتها بأسعار تنافسية ،مع األخذ
بعين االعتبار تقلبات صرف العمالت التي لها تأثير كذلك واضح على
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مداخيل قطاع السياحة.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للفريق االشتراكي.

املستشارالسيد السالك املوساوي:
إذن شكرا ،السيدة الوزيرة ،على عرضكم.
كما يعلم الجميع أن السياحة هي إحدى أهم القطاعات التي
تضررت بشكل كبير ومباشر من هته األزمة ،وانعكست سلبا على
الوضعية االقتصادية واالجتماعية لفئات عريضة من املجتمع،
خاصة التي تشكل السياحة مصدر دخلها الوحيد ،وكشفت مدى عمق
الهشاشة التي يعاني منها القطاع السياحي وقطاع الصناعة التقليدية.
لهذا ،كنا ،في الفريق االشتراكي ،في كل مناسبة متاحة نطالب
الحكومة بتحمل مسؤوليتها اتجاه هذا القطاع شديد الحساسية وأن
تكون واعية بخطورة الوضع وبالتطورات التي خلفتها هته األزمة.
كما أننا ال يمكن أن ننكر املجهودات التي قامت بها الحكومة لدعم
القطاع السياحي ،سواء من خالل املخطط االستعجالي التي أطلقته
إلنعاش السياحة ،وكذلك دعم أصحاب الفنادق واملطاعم املصنفة،
ويبقى هذا الدعم ضعيفا ودون املستوى مقارنة بحجم الخسائر التي
خلفتها هته الجائحة ومازالت تداعياتها املقلقة مستمرة إلى يومنا هذا.
كما نؤكد على ضرورة استفادة جميع املتضررين في هذا القطاع
دون إقصاء أي فئة ،فمثال بحجة عدم توفيرهم على التقرير السنوي
للضريبة ،وهذا النهج مرفوض تماما.
السيدة الوزيرة،
ندعوكم إلى وضع خطة لتنمية السياحة الداخلية ،التي تبقى هي
األساس واملنفذ في مثل هذه األزمات ،وذلك بخلق تحفيزات االستهالك
الوطني عبرمراجعة األسعاراملرتفعة ،خاصة للفنادق وللرحالت الجوية.
أما فيما يخص السياحة الدولية ،يجب االعتماد على الحكامة
الجيدة في تدبير هذا القطاع الذي يعاني من اختالالت كبيرة ،من بينها
الطاقة اإليوائية في بعض الجهات تكون ضعيفة جدا ،أي الطلب أكثر
من العرض أو العكس.
أما في الجانب األمني ،يجب اتخاذ اإلجراءات الصارمة والالزمة للحد
من االعتداء على السياح األجانب التي أصبحت ظاهرة خطيرة على هذا
القطاع الحيوي.
وفي الختام ،نطالبكم ،السيدة الوزيرة ،بتعجيل تنزيل الخطة التي
وعدتم بها للنهوض بالقطاع السياحي.
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وشكرالسيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد أحمد لخريف:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدة الوزيرة،
السيدان الوزيران،
طبعا ،السيدة الوزيرة ،احنا استمعنا بإمعان كبير لجوابكم
املفصل ،وفي نظري على أن ال يختلف اثنان على املجهودات الجبارة اللي
تقومو بها فهاذ القطاع في إطار طبعا البرنامج الحكومي ،وخير دليل على
ذلك هو املخطط االستعجالي اللي قامت بيه الحكومة ،وبالتالي نحن
نثمن في الفريق االستقاللي هذه املبادرة الطيبة االستعجالية ،ألنه في
الحقيقة قطاع السياحة هو قطاع اللي تضرر كثيرا من هذه الجائحة.
طبعا أنت ،السيدة الوزير ،تعرفي بأن القطاع ديال السياحة هو
صناعة سلم ،وبالتالي املؤهالت وهلل الحمد اللي تتوفر عليها اململكة
املغربية ال فيما يتعلق باالستقرار االجتماعي وال االستقرار السلمي وال
املوقع الجغرافي اللي موجود فيه اململكة املغربية تجعله على أنه من
الوجهات السياحية املهمة جدا عامليا ،وبالتالي البد من االهتمام بهذا
القطاع اللي هو حيوي ،واملسؤولية في نظري ال تقع فقط على الوزارة،
بل هي مسؤولية الجميع ،وخصوصا الجهات في إطار التوجهات ديال
جاللة امللك ،وهذه املبادرة الطيبة ديال خلق  12جهة على مستوى
اململكة املغربية.
وبالتالي ،أنه هاذ املجهود البد ما تبذلوه ورغم هاذ البرنامج
االستعجالي أنا في نظري حسب تطبيق هذا البرنامج تيتبين أنه في
الحقيقة غيركافي.
لهذا نطالبكم ،السيدة الوزيرة ،املزيد من االهتمام بهاذ القطاع
الحيوي وكذلك االهتمام خصوصا باملنتوج السياحي الصحراوي في
األقاليم الجنوبية ،ألن هذا املنتوج يبعد عن جزر الخالدات فقط بـ30
دقيقة ،وجزر الخالدات تستقبل قبل كوفيد ما يزيد على  12مليون
سائح ،وبالتالي يمكن..
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
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الكلمة لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد محمد ر�ضى الحميني:
شكرا ،السيدة الوزيرة ،على جوابكم.
ال يخفى عليكم معاناة هذا القطاع ،خصوصا خالل السنتين
األخيرتين جراء األزمة الصحية العاملية ،حيث يمكن اعتباره من أول
املتضررين وآخر املتعافين من تداعيات األزمة ،وذلك على الرغم من
املبادرات اللي اتخذتها بالدنا ملواجهة األزمة الصحية والتخفيف من
تداعياتها ،خاصة مع حجم الخسائر اللي كتقدر بأكثر من  138مليار
ديال الدرهم ما بين  2020و.2022
إننا اليوم في االتحاد العام ملقاوالت املغرب ننوه باملخطط
االستعجالي الذي أقرته الحكومة بقيمة  2مليار ديال الدرهم لدعم
السياحة الوطنية ومهنيي القطاع على وجه الخصوص ،بما فيها مليار
ديال الدرهم موجهة كدعم مباشرللعاملين في القطاع.
وبهاذ املناسبة نأمل منكم تكثيف الجهود واالستجابة النتظارات
مهنيي القطاع السياحي ،اللي تيراهنو عليكم للنهوض بهاذ القطاع
واسترجاع العافية ديالو.
السيدة الوزيرة،
الشك أن العديد من اإلجراءات املتخذة بهدف تسريع هذا
القطاع قد ساهمت بشكل كبير في إنقاذ ما تم إنقاذه ،ومن ضمنها
( )le contrat programmeاللي تيخص  2020حتى  2022واللي تيتمحور
حول  4ديال النقط:
 أوال ،الحفاظ على مناصب الشغل؛ الحفاظ على النسيج االقتصادي؛ تحفيزالطلب؛ وأخيرا ،وضع األسس للتحول البنيوي للقطاع.غير أن ذلك لم ينعكس بالشكل الالزم على الوضعية الصعبة اللي
تتعيشها املنظومة الصحية بشكل عام ،وال يمكنها من تجاوز تداعيات
اإلغالق وحالة الركود الطويلة اللي عاشتها ،األمر الذي دفع الفيدرالية
الوطنية في أواخر سنة  2021القتراح مجموعة من التدابير لضمان
إقالع هذا القطاع.
وبهذه املناسبة ،نأمل منكم:
 تفعيل بعض التدابير األخرى ومن أهمها النقل الجوي ،باعتبارهمن أهم الرافعات التي يجب االهتمام بها ،من خالل تعبئة مزيد من
الرحالت الستعادة املغرب النصيب ديالو من السوق العاملية؛
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 ثانيا ،تحفيز الطلب على السياحة الداخلية من خالل إعدادشيكات عطل املعفية من الضرائب وإضفاء الطابع الجهوي على العطل
املدرسية ودعم تطوير عرض سياحي متنوع متالئم ،يليق بالقدرة
الشرائية للمواطن املغربي.
 وفي األخير ال يسعنا إال التنويه باملجهودات القيمة التي تبذلهاوزارتكم في هذا القطاع ،كما نعبرلكم عن تفاعلنا اإليجابي واستعدادنا
الدائم للتعاون في سبيل الرقي باملنظومة السياحية الوطنية واسترجاع
عافيتها ،تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة نصره هللا.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

املستشارالسيد لحسن نازهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
إخواني املستشارين واملستشارات،
السيدة الوزيرة،
بعد أكثرمن سنتين من اإلغالق والتوقف الكلي والجزئي عن مزاولة
نشاط السياحة بسبب تف�شي وباء كورونا ببالدنا وتداعيات هذا التوقف
على األوضاع املادية واالجتماعية والنفسية على الشغيلة الفندقية
وشغيلة القطاع السياحي ككل ،التي عانت من مشاكل كثيرة ،رغم
الدعم الذي استفاد منه القطاع ،الذي كان من املفروض أن يخفف
من حدة معاناة الشغيلة ،كما أن تداعيات تف�شي الوباء وقرار اإلغالق
أثرعلى املنتوج السياحي ببالدنا ،حيث أن املؤسسات الفندقية واملرافق
السياحية ،التي ظلت طيلة هاذ السنتين مغلقة ،وجدت صعوبة مادية
وتقنية ولوجيستيكية ،وبعد تحسن الوضع الوبائي وفتح الحدود في
وجه السياح الستئناف نشاطها ،رغم أهمية الدعم الذي خصص
للقطاع ،كما قالت السيدة الوزيرة  2املليار ،لكي يساعد على العودة
إلى ما كانت عليه األوضاع قبل الجائحة.
إال أنه ،السيدة الوزيرة ،فإننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
ننبه إلى بعض املعيقات التي يعيشها القطاع ،وتحد من إمكانية انتعاشه
وتعافيه من األزمة ،كما أننا نرفض رفضا قاطعا أن يكون ضحية هذه
األزمة وهذا الوضع العمال والشغيلة التي تتعرض حقوقها ملجموعة من
الخروقات ،والتي على سبيل املثال ال الحصر ،ذكرت السيدة الوزيرة
الدعم اللي دارت الحكومة بالنسبة ال للضمان االجتماعي وال مجموعة
ديال األمور ،مازال تنقولو ،السيدة الوزيرة ،أنه بعض األجراء في القطاع
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البنكي ،مازال ما توصلوش فشهر  7و 2021 ،8ديال التعويضات وال
التعويضات العائلية.
كذلك ،السيدة الوزيرة ،ذكرت تأجيل األقساط ديال القطاع
البنكي ،مازال مجموعة ديال األبناك ما التزمتش بالتوصيات ديال لجنة
اليقظة االقتصادية لتأجيل أقساط السلف إلى حين عودة النشاط
السياحي لوضعه العادي ،هذا من جهة.
السيدة الوزيرة،
من جهة أخرى ،البد نشير إن شركة استغالل فنادق "موكادور"
التي وضعت برنامجا إلعادة فتح الفنادق املغلقة ال مراكش وال طنجة
وال غيرها ،إال أنها تماطل إلعادة فتح فندق "موكادور" بمدينة أكادير،
مستعملة كل الوسائل لفرض املخطط االجتماعي (،)le plan social
الذي تم رفضه من طرف األجراء واألجيرات ،رغم كل أشكال الدعم
املادي إلعادة تشغيل الفندق ،فإن إدارة هذه املؤسسة مصممة على
اإلبقاء على الفندق مغلق وتسريح  125أجيروأجيرة.
السيدة الوزيرة،
وجب عليكم التدخل من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ،كما
ذكرتي في العرض ديالك وإيقاف هذا املخطط وإعادة تشغيل الفندق.
السيدة الوزيرة،
كذلك ،من التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتوقف النشاط
السياحي  -راه ذكرتيه في العرض ديالك  -فقدان ثقة الشباب الحامل
ملختلف الدبلومات والشواهد العليا في القطاع ولم تعد لديهم الرغبة
في االشتغال ويغيرون الوجهة إلى قطاعات أخرى ،وكذلك الحظنا نفس
ال�شيء بالنسبة لألطرداخل القطاع..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشاراملحترم ،شكرا.
الكلمة لفريق االتحاد العام للشغالين باملغرب.

املستشارة السيدة فتيحة خورتال:
شكرا السيد الرئيس.
بداية ال يسعنا إال تثمين جميع املجهودات واملبادرات التي اتخذتها
الحكومة إلنعاش القطاع السياحي ودعم العاملين والعامالت به ،ونذكر
هنا على الخصوص البرنامج االستعجالي الذي خصصت بمقتضاه
الحكومة  2مليار درهم لفائدة القطاع السياحي ،ومختلف اإلجراءات
التي صاحبت تنزيل هذا البرنامج.
من هذا املنطلق ،سنتطرق السيدة الوزيرة للنقط اآلتية:
أوال ،إن أحد أهم دروس األزمة التي عرفها القطاع جراء أزمة كورونا،
ضرورة استعجالية للنهوض بالسياحة الداخلية ،والتي يجب أن توليها
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وزارتكم أهمية خاصة ،كما أن باقي الفاعلين في القطاع مطالبون باتخاذ
ما يلزم من اإلجراءات والتدابيرالتي يمكن أن تساهم في تطويرالسياحة
الداخلية ،سيما ما يرتبط بأثمنة وأسعاراملبيت؛
ثانيا ،لن نمل من تكرارأن أحد املفاتيح األساس لنهضة هذا القطاع
وشفائه التام من مخلفات الجائحة هو إنصاف شغيلة القطاع وضمان
حقوقها كاملة غيرمنقوصة ،لذلك فإن وزارتكم وباقي القطاعات املعنية
مطالبة باتخاذ كل ما يلزم للتجاوب مع مطالب شغيلة القطاع ورفع
املظالم التي تقع على العديد من العمال والعامالت؛
ثالثا ،لقد وجهنا في فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب العديد
من األسئلة لوزارتكم ،وكان محورها األساس بحث إمكانية استفادة
العاملين في بعض املؤسسات العاملة بمحاذاة املؤسسات الفندقية
ومعها من اإلعانات التي خصصتها الحكومة لشغيلة القطاع ،وهو األمر
الذي نذكره اليوم ،آملين أن تعمد الوزارة إلى إعادة النظر في طلبات
هؤالء؛
رابعا ،إن حدة املنافسة التي تواجه القطاع السياحي من بعض
الوجهات السياحية القريبة تفرض على الوزارة تثمين الخصوصيات
الثقافية التي تميزبالدنا والنهوض بها ،ألن هذا الغنى الثقافي والحضاري
والتراثي الذي يميز بالدنا ال يوجد في العديد من البلدان مهما اجتهدت
في محاولة تقمصه؛
خامسا وأخيرا ،نؤكد ،السيدة الوزيرة ،مجددا دعمنا لكم
ونطالبكم بجعل مصلحة العاملين والعامالت وصون حقوقهم في
مقدمة االنشغاالت وعلى رأس األولويات.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد محمد حنين:
شكرا السيد الرئيس.
بدوري ،السيدة الوزيرة ،أشكركم على جوابكم املفصل والدقيق في
معطياته وأرقامه ،هذا الجواب الذي أتاح لنا الفرصة من أجل اإلطالع
على التدابيرالتي تتخذها الحكومة في سبيل تمكين القطاع السياحي من
اإلقالع واستئناف نشاطه بعد سنتين من الظروف املؤملة وما ترتب عنها
من أضرارجسيمة بهذا القطاع.
السيدة الوزيرة،
نحن في فريق التجمع الوطني لألحرار ندرك األهمية االستراتيجية
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للقطاع السياحي ،باعتبار مردوديته االقتصادية واالجتماعية ،وندرك
كذلك تأثير اإلكراهات التي واجهها هذا القطاع على مدى السنتين
املنصرمتين ،هذه اإلكراهات التي تتطلب مضاعفة الجهود إلنعاشه
وتقوية تنافسيته.
اليوم ،الحمد هلل ،اإلرادة السياسية متوفرة وهي قوية ،وتبينا
من خالل الجواب ديالكم املفصل ،السيدة الوزيرة ،أن لوزارتكم
استراتيجية متكاملة وواضحة املعالم وتلم بجميع الجوانب املرتبطة
بهذا القطاع.
أملنا أن تتحقق األهداف املتوخاة من هاذ االستراتيجية بما يكفل
إقالعا اقتصاديا حقيقيا لهذا القطاع وبنفس جديد ،مع تحفيزالسياحة
الداخلية من خالل جعل املواطن في صلب هذه السياسة ،بما يتطلبه
ذلك من حوافزملواجهة إكراهات ارتفاع األسعاروجودة الخدمات.
فإذا كنا ننوه بالتدابير املتخذة واملعلن عنها في هذا الصدد ،فإننا،
السيدة الوزيرة ،نتطلع إلى مزيد من مضاعفة الجهود لتمكين املواطنين
بمختلف فئاتهم من الولوج إلى الخدمات السياحية بما يكفل التخفيف
من ارتفاع وثيرة تدفقات املغاربة وبحثهم على وجهات سياحية مختلفة
بدول كثيرة منافسة لبالدنا ،بدل االستمتاع بما هو متاح ببالدنا.
صحيح أن...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيبات.

السيدة وزيرة  السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي والتضامني:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
بغيت في البداية نشكركم على املداخالت ديالكم اللي تتبين االهتمام
ديالكم بهاذ القطاع الحيوي ،ونأكد لكم أن املالحظات واالقتراحات
ديالكم غادي ناخذوها بعين االعتبار خاصة تطوير السياحة الداخلية
وجودة الخدمات ،واملوارد البشرية واملنتوج الصحراوي وغيره.
واللي بغيت نأكد عليه كذلك هوأن الرؤية اللي اعتمدتها الوزارة فيما
يخص إنعاش القطاع السياحي ارتكزت باألساس على التواصل املستمر
واإليجابي مع املهنيين ،واللي باملناسبة تنشكرهم على التعاون ديالهم مع
الوزارة ،كما أن التدابير اللي جات في هاذ الرؤية كانت موضوع اجتماع
مع السيد رئيس الحكومة اللي أكد على ضرورة النهوض باملوارد البشرية
العاملة بالقطاع السياحي وتأهيل البنيات الفندقية من أجل تحسين
جودة الخدمات املقدمة للسياح ،وطلب كذلك من جميع القطاعات
الحكومية باش تواكب القطاع السياحي حتى يستعيد عافيته ونوصلو
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لألهداف اللي سطرناها.
واللي بغيت نضيف كذلك هو أن القطاع السياحي ببالدنا أبان
دائما خالل األزمات السابقة اللي عرفها العالم عن مرونته وقدرته على
استرجاع عافيته بسرعة.
واسمحوا لي باش نعطيكم بعض اإلحصائيات مقارنة مع نفس
الفترة من السنة املاضية واللي تتأكد أن القطاع السياحي بدا تيسترجع
العافية ديالو:
فعدد السياح الوافدين على املغرب قارب مليون ونصف سائح إلى
متم أبريل بزيادة  ،%216عدد ليالي املبيت بلغ  2.9مليون بزيادة %82؛
بالنسبة ملداخيل العملة الصعبة بلغت  14.6مليار ديال الدرهم
إلى حدود نهاية شهر أبريل ،بارتفاع قدره أكثر من  8مليار الدرهم يعني
 %123زائد بالنسبة لذاك العام ،والتوقعات بناء على الحجوزات اللي
تدارت ،تشير إلى أن انتعاشة قوية للسياحة في صيف  ،2022حيث أن
نسبة امللء قد تصل إلى  %80في بعض املناطق؛
وفي األخير ،بغيت نأكد ليكم على أنه إلنجاح تدبير املرحلة املقبلة،
تم اعتماد خطة محكمة ،تقوم على التنسيق والتشاور مع الفاعلين
السياحيين واملنتخبين املحليين والسلطات العمومية من أجل استئناف
النشاط السياحي في أحسن الظروف ،ونضاعفو عدد السياح الوافدين
على املغرب في أفق .2030
وفي هاذ اإلطار ،قمنا بتعبئة املندوبين الجهويين واإلقليميين وممثلي
املهنيين ،من أجل الحرص على حسن استقبال السياح في أحسن
الظروف وتقديم خدمات سياحية ذات جودة عالية.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
األسئلة املوالية املوجهة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي والتضامني ،حول "قطاع الصناعة التقليدية"،
تجمعها أيضا وحدة املوضوع ،لذا سنعرضها دفعة واحدة.
والبداية مع سؤال الفريق الحركي وموضوعه" :التدابير املتخذة
ملعالجة أزمة قطاع الصناعة التقليدية".

السيدة الوزيرة،
السادة الوزراء،
السادة املستشارين واملستشارات،
بكل تأكيد الصناعة التقليدية والصناع التقليديين في أزمة خانقة.
على هذا األساس نسائلكم ،السيدة الوزيرة ،حول قراراتكم املتخذة
إلنقاذ هاذ القطاع االقتصادي واالجتماعي.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال الثاني موضوعه" :النهوض بأوضاع الصناع التقليديين
وتثمين منتوج الصناعة التقليدية".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.
تفضلي السيدة املستشارة.

املستشارة السيدة جليلة مرسلي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
تتميزالصناعة التقليدية بأصالتها وبتطورها املستمر ،بفضل مثابرة
الصانع التقليدي ومجهوداته املتواصلة في مجال اإلبداع واالبتكار،
وبالرغم من املحاوالت الرامية إلى تأهيل هذا القطاع ،فإن وقعها على
الصانع التقليدي بقي محدودا ولم يرق إلى املستوى املطلوب.
السيدة الوزيرة املحترمة،
ما هي التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها للنهوض بأوضاع الصناع
التقليديين وتثمين منتوج الصناعة التقليدية؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
السؤال الثالث موضوعه" :تعميم الحماية االجتماعية في قطاع
الصناعة التقليدية".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

الكلمة للسيد الرئيس.

تفضلوا السيد املستشار.

تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد حسن شميس:

املستشارالسيد موالي ادريس الحسني علوي:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
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شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
نسائلكم حول اإلجراءات املتخذة في تنزيل وتعميم برنامج الحماية
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االجتماعية بقطاع الصناعة التقليدية.

الصناعة التقليدية لتمكين كافة الصناع التقليديين مع االستفادة
من هاذ املنظومة ،ووصل عدد املسجلين في السجل الوطني للصناعة
التقليدية إلى حد اليوم أكثرمن  164ألف ،وكتعرف هذه العملية تعبئة
كبيرة على الصعيد املحلي ألهميتها فيما يخص توفيرالتغطية الصحية.

شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيدة الوزيرة لإلجابة عن األسئلة.

ونشتغل في هذا النطاق بتنسيق تام مع غرف الصناعة التقليدية
وبدعم قوي من السلطات املحلية والشركاء املحليين الذين أوجه لهم
الشكربهاذ املناسبة.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيدة وزيرة  السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي والتضامني:
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
تأثر قطاع الصناعة التقليدية كثيرا من األزمة الصحية ،وباألخص
الصناعة التقليدية الفنية ،ألنها كتعتمد بزاف على السياح األجانب،
مع العلم أن هاذ النوع من الصناعة التقليدية يمثل  %18من اليد
العاملة في القطاع.
والحمد هلل هاذ القطاع رجعت عافيته خصوصا مع استئناف
النشاط السياحي ،وعرفت صادرات الصناعة التقليدية ارتفاعا خالل
األربعة أشهر األولى من هاذ السنة بنسبة  ،%31مقارنة مع نفس الفترة
من سنة  ،2021بل أكثر من ذلك فقد تجاوزت حجم الصادرات
املسجلة قبل األزمة بنسبة .%19
كما استطاعت الصناعة التقليدية الخدماتية استرجاع نشاطها
بسرعة ،ألن زبونها الرئي�سي هو املواطن املغربي ،وكنشتغلو اآلن على 2
محاور رئيسية:
 أوال ،هيكلة وتنظيم القطاع؛ ثانيا ،تطويرالعرض والتسويق.فيما يخص هيكلة وتنظيم القطاع :املالحظ هنا أن عدد كبير من
الصناع التقليديين يشتغلون في القطاع غير املهيكل ،مما جعل هيكلة
وتنظيم القطاع أصبح حاجة ملحة ومستعجلة ،ولذلك وفي وقت
قيا�سي قمنا باستصدارنصوص تطبيقية لتفعيل مضامين القانون رقم
 50.17املتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية ،هاذ القانون كيمكن من
تنظيم  172مهنة وتطويرها ،وقمنا بإحداث منصة إلكترونية للسجل
الوطني للصناعة التقليدية ( )rna.gov.maهاذ املنصة مفتوحة
لتسجيل الصناع التقليديين باش يمكن ليهم يتسجلو فيها من بعد
يتسجلو في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،وهذا من اإلجراءات
املهمة اللي كانت مطلب لغرف الصناعة التقليدية واملهنيين ،وغتمكن
من تسريع تعميم منظومة التغطية الصحية على القطاع بالتشاور مع
كافة الشركاء.
وقد تم استصدار جميع النصوص التطبيقية بتشاور مع غرف

وبغيت نوجه نداء لجميع الصانعات والصناع التقليديين باش
يتسجلو في السجل الوطني للصناعة التقليدية ،اللي هو اإلطار اللي
غادي يحمي الحرف ديالهم وينظمها ويحافظ عليها ويطورها ويمكنهم
من التغطية الصحية وكذلك البرامج األخرى كاملواكبة والدعم والتأطير
والتكوين اللي تتقدمها الدولة.
بالنسبة لتطوير العرض والتسويق ،تمت مواصلة تنفيذ البرامج
املتمثلة في الدعم التقني للتجمعات الحرفية وتأهيل البنية التحتية
الحالية وإحداث بنية تحتية جديدة عبارة عن فضاءات للعرض والبيع
ودور الصانعة بالعالم القروي ،وتوجد  64بنية تحتية في طور اإلنجاز.
وملواكبة املهنيين فيما يخص الترويج ملنتوجات الصناعة التقليدية،
قمنا بحملة كبرى " "ARADEIلتسويق املنتوج املغربي في عدد من املدن
املغربية باملراكز التجارية الكبرى ،وتهدف هذه العملية النموذجية اللي
غادي نعملو على تعميمها إلى توفير فرصة للحرفيين لتحسين دخلهم
للتخفيف من تداعيات األزمة الصحية.
باملوازاة مع هذا ،تمت مواصلة تنزيل االتفاقيات املتعلقة بالتسويق
اإللكتروني مع املنصات في املجال ،وكذلك وقعت الوزارة على اتفاقية
شراكة مع مؤسسة بنكية باش نقدمو منتوج تمويلي جديد بشروط
تفضيلية واملواكبة غير املالية لفائدة جميع الصناع التقليديين ،كما
كنقومو بمشاورات مع أبناك أخرى لتوفيرالتمويل للصناع التقليديين،
وباش فاملستقبل ما تتأثرش الصناعة التقليدية خاصة الفنية من
التقلبات السياحية ،وضعنا برنامج لتعزيز الصادرات ،كما قمنا
بتنسيق مع غرف الصناعة التقليدية بوضع منهجية جديدة لترويج
املنتوجات ووضعنا اتفاقيات جهوية مع كل الغرف ،سيتم توقيعها يوم
 14يونيو 2022إلعطاء دفعة قوية للترويج وتسويق منتوجات الصناعة
التقليدية عبرمختلف الجهات.
كما كنشتغلوعلى تصور جديد لألسبوع الوطني للصناعة التقليدية
لتمكين أكبرعدد من الصناع التقليديين من االستفادة منه ،مع إدخال
بعد دولي لتعزيزالرفع من الصادرات.
كذلك ،تم إعداد مقاربة جديدة ترتكزعلى التطويرالشامل للمنتوج
املغربي عبر توفير املواد األولية لإلنتاج والتسويق ،وتم الشروع فعليا في
هاذ املقاربة فيما يخص فرعي الزربية والفخار ،في أفق تعميمها على باقي
الفروع ،ويتم ذلك في إطار االتفاقيات الثالث مع ممثلي املهنيين ووزارة
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االقتصاد واملالية:
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 -قراراتكم املتخذة لتفعيل استراتيجية 2030؟

 االتفاقية األولى كتهم برنامج دعم تنافسية الفاعلين بميزانية 25مليون الدرهم؛

 وأين املراسيم التطبيقية للقانون املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعالتقليديين؟

 االتفاقية الثانية والثالثة كيهموالبرامج الوطنية إلقالع فرع الزربيةالقروية وفرع الفخاروالخزف بميزانية  23مليون الدرهم ،وستمكن هذه
املقاربة من خلق مراكزاالمتياز( )des centres d’excellenceوحاضنات
إحداث املقاوالت لتحسين جودة املنتوج والرفع من الصادرات.

 وما هي مقترحاتكم لدعم الغرف املهنية وتقوية اختصاصاتها عبرقانون تنظيمي ودعمها إداريا وماليا؟

وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
في إطار التعقيب على جواب السيدة الوزيرة ،أعطي الكلمة للفريق
الحركي.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد موالي ادريس الحسني علوي:
شكرا السيد الرئيس.
أوال ،ال خالف اليوم أن الصناعة التقليدية تعتبر من أكبر
القطاعات املتضررة بسبب جائحة كورونا ،وفي نفس الوقت هي من
القطاعات الغائبة ضمن األولويات الحكومية خاصة في مجال الدعم
واملواكبة ،وهي وضعية نتج عليها إفالس العديد من املقاوالت العاملة
في هذا القطاع وتوقيف أنشطة العديد منها أيضا ،فضال عن املشاكل
االجتماعية ملاليين من الصناع التقليديين وأسرهم ،والذين يقدرون
بما يقرب  3ماليين صانع في انتظارتحيين األرقام وإجراء إحصاء جديد.
بناء على ما سبق ،قدمتم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،على دعم
قطاع السياحة بمقدار 2ملياردرهم ،وهي مبادرة ندعمها وننوه بها ،لكن
استحضارا لكون الصناع التقليديين شريكا أساسيا للسياحة وضمن
القطب الحكومي الذي تشرفون عليه ،نسائلكم باستغراب عن غياب
أي دعم للصناع التقليديين.
كما تعلمون ،قطاع الصناعة التقليدية يوجه مشاكل عديدة،
منها االرتفاع الصاروخي ألسعار املواد األولية وشدة املنافسة التي توجه
املنتوج التقليدي والوطني بين املنتوجات األجنبية ،إضافة إلى مشاكل
التسويق وكذلك غياب حلول عمليات لتحسين األوضاع االجتماعية
واملهنية للصناع التقليديين ،وفي مقابل ذلك نسجل غياب تدابير
الحكومة ملعالجة هذه املشاكل ،بدءا من التصريح الحكومي الذي
اكتفى بفقرة عامة دون إجراءات ملموسة وواضحة واالعتماد الهزيل
املخصص للقطاع في القانون املالي.
وفي نفس السياق ،نسائلكم السيدة الوزيرة عن:

وختاما ،نسجل ،السيدة الوزيرة املحترمة ،بأسف شديد على
تفاعلكم اإليجابي ملا دعوناكم لحضور معرضين وطنيين و...

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار.
تفضلي.

املستشارة السيدة جليلة مرسلي:
شكرا السيد الرئيس.
يجب أن نتفق جميعا أن الصناعة التقليدية املغربية هي موروث
ثقافي وحضاري كبير جدا وذو قيمة عالية ،واليوم نحن إذا تكلمنا على
هذا القطاع ،فنحن نتكلم على ممارسات ضاربة في القدم وممارسات
تناقلت أبا عن جد ملئات السنين وآلالف السنين ،واليوم نحن نتوفر
على منتوج الصناعة التقليدية جد متميز مقارنة مع العديد من الدول
األخرى.
الصناعة التقليدية في املغرب هي ليست بمثابة فقط قطاع
اجتماعي أو ال اقتصادي ،وإنما احنا املغاربة عندنا واحد فن العيش
اللي هو مغربي ،واللي تدخل فيه الصناعة التقليدية واملنتوجات ديالها
بواحد الشكل كبير جدا في الحياة اليومية ديالنا ،يعني ،من أفرشة،
من ألبسة إلى آخره ،واللي اليوم رغم أن كانت واحد املجهودات اللي هي
مهمة قامت بها الحكومة ،قامت بها الوزارة ديالكم ،خصوصا تسريع
تنزيل ديال القانون ديال  50.17والعملية الكبيرة جدا الالمسبوقة ديال
التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية ،كيبقى أن باملنظور
ديالي ،يجب أن نغير املقاربة واملنظور الذي نرى به الصناعة التقليدية
اليوم.
فاليوم يجب الخروج من أننا تنشوفو الصناعة التقليدية واحد
القطاع اللي هو اجتماعي قح ،إلى أننا نشفوه انه قطاع عنده يعني قطاع
اقتصادي أكثر ،باش نقدرو أننا ننميو وفق واحد املقاربة تدبيرية اللي
تكون حديثة ،ألن احنايا عندنا املنتوج ،عندنا التقنية ولكن ربما اللي
خصنا نشتغلو عليه أكثر هو ( )l’approche managérialeأو املقاربة
التدبيرية اللي تكون حديثة وعصرية ،اللي غادي تمكننا من أننا
نحدث واحد القفزة نوعية في اإلنتاجات ديالنا ،في التسويق ديالها ،في
التنافسية داخل األسواق الخارجية.
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فاليوم كان بعض الدول اللي تدير صادرات ديال املنتوجات ديال
الصناعة التقليدية ديالها تقدربمليارات الدوالرات.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة املحترمة.
الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد حسن شميس:
شكرا السيد الرئيس.
أوال ،تنبغيو نشكر السيدة الوزيرة على هاذ املعطيات والعرض
ديالها واألرقام اللي جابتها فيما يخص قطاع الصناعة التقليدية،
هاذ القطاع اللي هو خارج من الجائحة ومن تداعيات واحد التقلبات
اقتصادية عاملية ،ولكن هاذ الورش ديال الحماية االجتماعية جاء
كمتنفس بالنسبة لهاذ القطاع.
هاذ الورش امللكي اللي تيتعتبر واحد الثورة اجتماعية حقيقية اللي
غادي تنعكس بالشكل مباشرعلى هذا القطاع ،سواء في صيانة الكرامة
ديال املنتسبين ديالو ،سواء في تحسين الظروف االجتماعية ديالو.
بطبيعة الحال ،كما جاء في الكلمة ديالكم السيدة الوزيرة ،غرف
الصناعة التقليدية لعبت واحد الدور مهم في تنزيل هاذ الورش امللكي
والتنزيل البرنامج ديال الحماية االجتماعية ،من خالل التعبئة ،من
خالل املواكبة ديال الصناع التقليديين ،من خالل يعني البرامج ديال
عمليات تحسيسية.
بهاذ املناسبة تنبغي نشكر السادة األعضاء ديال غرف الصناعة
التقليدية واألطرديالها ،كذلك تنبغيونشكراألطرديال الوزارة املركزيين
واألطر ديال املديريات الجهوية واإلقليمية اللي معبئين بواحد الشكل
كبيرفي تنزيل ديال هاذ الورش ديال الحماية االجتماعية.
كما جاء ،السيدة الوزيرة ،فإنه اليوم واحد الترسانة قانونية
مهمة اللي استطعتم في واحد الوقت وجيز أنكم تستصدروها وتخرج
لحيز الوجود ،اللي جاءت بطبيعة الحال في إطار هيكلة القطاع ،أوال،
وهيكلة املنتسبين ديالو ،كذلك في إطارتنزيل هاذ البرنامج ديال الحماية
االجتماعية والكيفية ديال التنزيل ديالو ،ولكن الزال العدد اللي هويا
جا فالتقرير ديالكم ،السيدة الوزيرة 164 ،ألف ،فهو ال يكس الحقيقة
ديال املنتسبين ديال هاذ القطاع ،هاذ القطاع راه كندويو على واحد 2
مليون ونص ديال املنتسبين ليه ،اليوم خصنا نكثفو الجهود ونزيدو من
املجهودات ،سواء على املستوى املحلي وال على املستوى املركزي.
كذلك ،كنبغيو السلطات املحلية اللي انخرطت فهاذ البرنامج واللي
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من خالل برنامج "أوراش" اللي هو كذلك اعطى واحد الفرصة باش أنه
يساعد على التسجيل ديال الصناع التقليديين ،واللي من طبيعة الحال
هذا هاجس اللي كان عند الصناع التقليديين ديال الجانب االجتماعي،
اليوم أنه يمكن الصانع التقليدي يشتغل فواحد األريحية ،وهو عندو
واحد الرؤية اجتماعية ورؤية بالنسبة للجانب الصحي ديالو ،أنه إن
شاء هللا يكون يعني....
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على التعقيبات.

السيدة وزيرة  السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي والتضامني:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
البد في األول باش نتوجه بالشكر للسيدات والسادة املستشارين
املحترمين على تدخالتهم القيمة اللي كتوري األهمية اللي كتعطيو لهاذ
قطاع الصناعة التقليدية ،كيف ما قلت فالجواب ديالي عندو أهمية
كبيرة فاالقتصاد الوطني من ناحية املساهمة في الناتج الداخلي الخام
وفي التشغيل.
اللي بغيت نأكد عليه فهاذ التعقيب ،هو أن أهم ورش عندنا هو
تنظيم القطاع وقطعنا فيه أشواط مهمة باستصدار القانون 50.17
الخاص بأنشطة الصناعة التقليدية والسجل الوطني اللي كيعرف
اليوم إقبال كبير ليس إال مرحلة األولى ،ألن القانون فيه عدة إجراءات
أخرى لتطوير القطاع اللي كتهم الحفاظ على الحرف ورفع الجودة
وحماية املستهلك وتنظيم املهن والدعم والتكوين وغيرها.
كما أننا كنشتغلو على استراتيجية جديدة لقطاع الصناعة
التقليدية في أفق  ،2030وهاذ االستراتيجية توجد في مراحل متقدمة.
ومن بين األهداف ديال هاذ االستراتيجية ،تطوير وتحسين التكوين
في قطاع الصناعة التقليدية ،خاصة التكوين بالتدرج املنهي بالنظر إلى
وجود إمكانات كبيرة وفرص هائلة للتشغيل واإلدماج االجتماعي.
وهنا البد من اإلشارة إلى أن معدل اإلدماج املنهي لخريجي مؤسسات
التكوين املنهي لقطاع الصناعة التقليدية ،بلغ نسبة  ،%77منهم %84
من الخريجين يمارسون في مجال تكوينهم ،مما يعني مالءمة التكوين مع
متطلبات السوق.
كما نعمل على مضاعفة الطاقة االستيعابية لتصل إلى  30ألف في
أفق  ،2026عوض  15ألف مقعد حاليا وتحسين جودة التكوين وتقوية
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نمط الحكامة إلى جانب توسيع عرض التكوين ،من خالل استهداف
حرف جديدة في صنف الصناعات التقليدية.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
وننتقل للسؤال اآلني األول موجه لقطاع النقل واللوجستيك،
وموضوعه" :استعدادات وزارة النقل واللوجيستيك لعملية العبور
"مرحبا .""2022
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية لتقديم السؤال.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد محمد صبحي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
بعد عامين من التوقف القسري بسبب "كوفيد ،"19-تنطلق عملية
العبور "مرحبا  "2022بين املغرب ودول العالم.
لذا نسائلكم السيد الوزير ،عن االستعدادات الستقبال الجالية
املغربية هذه السنة.
وشكرا.

مواكبة شركات النقل املعنية بالعملية ومنحها تراخيص النقل الالزمة.
قامت الوزارة باإلعداد والتحضير لهاذ العملية منذ بداية السنة،
وذلك بتنسيق مع جميع الهيئات ،بالطبع واملؤسسات املعنية بالعملية
فبالدنا.
فهاذ اإلطار ،قمنا بتعبئة عدد مهم من السفن على مستوى
الخطوط البحرية اللي كتربط املوانئ املغربية بنظيرتها في أوروبا ،فيما
يخص إسبانيا ،فرنسا وإيطاليا ،السعة اإلجمالية األسبوعية غادي
توصل فترتي الذروة اللي كاينة فالذهاب واإلياب لـ  490ألف مسافر،
 135ألف سيارة و 560رحلة أسبوعية.
على سبيل املثال ،خالل فترتي الذروة ،فمن املرتقب أن يوفر الخط
البحري األسا�سي وال الرئي�سي اللي هوطنجة املتوسط  -الجزيرة الخضراء
 45رحلة يومية بسعة إجمالية تفوق  40ألف مسافرو 10آالف سيارة.
بالنسبة للنقل الجوي ،فالعرض أيضا سيوازي سنة  2022العرض
اللي كان مقدم سنة  ،2019حيث تم الترخيص لـ  48شركة للنقل
الجوي من بينها  3مغربية ،وغادي تنظم  1664رحلة كمعدل أسبوعي،
وكتوزع هاذ الرحالت على  115مطار فـ  46بالد فالقارات األربع ،أوروبا
هي الوجهة الرئيسية بـ  1409رحلة أسبوعية %85 ،تقريبا من الرحالت
اإلجمالية ،وكتحرص جميع املصالح سواء املطارات أو املوانئ على
تعبئة الطاقات ديالها بالتنسيق مع باقي الشركاء لتوفيرأفضل الظروف
إلنجاح عملية "مرحبا ."2022
وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

شكرا السيد الوزير.
الكلمة للسيد املستشارفي إطارالتعقيب.

تفضلوا السيد الوزير.

السيد محمد عبد الجليل ،وزيرالنقل واللوجيستيك:
بسم هللا الرحمن الرحيم
شكرا للسيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
شكرا لكم على طرح هاذ السؤال الهام.
في البداية ،بغيت نشير أن وزارة النقل تتولي عناية خاصة بهاذ
العملية ،عملية "مرحبا" وكتعتبرها من بين األولويات ديال البرنامج
ديالها.
فهاذ اإلطار ،الوزارة كتعمل على توفير عرض كاف فيما يخص
الخطوط ديال النقل البحرية والجوية وأيضا النقل الطرقي الدولي ،من
حيث عدد الرحالت ،من حيث تنويع نقاط االنطالق والعبور ،وذلك عبر
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تفضل.

املستشارالسيد محمد صبحي:
كنشكرك ،السيد الوزير.
املعطيات التي تقدمتم بها ،السيد الوزير ،تترجم بجالء العناية
املولوية السامية التي يوليها جاللته ملغاربة العالم ،ومن هذا املنبر ال
يسعنا املجال إال أن نشيد ونثمن عاليا املجهودات التي بذلتها وتبذلها
املصالح االجتماعية للقوات املسلحة امللكية ووزارة النقل واللوجيستيك
ومؤسسة محمد الخامس.
السيد الوزير،
كاينة هناك مشاكل نتطرقو لها ديال الناس ديال العبور منها:
كاينة هناك شركة أجنبية مسؤولة عن تدبير امليناء املتوسطي،
السيد الوزير ،وغنقول لك أنها متخصصة في تعذيب املسافرين،
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وخصوصا املسافرين القادمين على متن حافالت النقل الدولي ،كيف
يعقل ،السيد الوزير ،أن املسافرين امرأة جايبة أربعة ديال الوليدات،
وهي كتطلب من الناظر ديالك فالخزيرات ،كتقول لهم نزلو من الكار
باألمتعة ديالكم وسيرو شحال ديال املسافة وطلعو للباطو ،عاود أجيو
للمر�سى ديال امليناء املتوسطي ،وينزلو ونفس املعاناة؟ ما كنهضرش لك
على األثمنة املرتفعة اللي تضاعفت أكثرمن  %300السيد الوزير.
هناك ،السيد الوزير ،نفس الشركة عندها مشكل مع حافالت
النقل الدولي ،كاينة معاهدة ديال " ،2014معاهدة أمدريد؟" هاذ
الحافالت اللي كيجيبو ذاك الباكاج)bagage non accompagné(،
كطلب من الخزيرات أنه أي حافلة جابت األمتعة هاذي كتقول لهم إلى
وصل للمغرب غادي نرد الحافلة بالبكاج ديالها.
املشكل الثالث ،السيد الوزير ،أن هاذ املسافرين اللي كيجيو على
متن هاذ الحافالت كيلقاو صعوبات ،كاين مشاكل اللي كتلقى عليهم
فأوروبا ،مثال :السائق ديال الحافلة عمل مخالفة ،مخالفة كيقول لك
خلص  4000أورو 5000 ،أورو 6000 ،أورو ،السائق ما عندوش هاذ
املبلغ ،كيولي هاذ املسافركيجلس  12ساعة 16 ،ساعة 24 ،ساعة.
ولهذا السيد الوزير ،كنطلب منكم هاذ املعلومات تاخذوها بجدية
وتدخلو.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزيرالنقل واللوجيستيك:
شكرا السيد املستشار.
كتكلم على الشركات األجنبية ،كنظن كنتكلمو على شركات ديال
الحافالت ديال النقل الدولي ،ما عنديش دراية بشركة أجنبية فاملغرب
كتتكلف باملوانئ املغربية فيما يخص استقبال املواطنين املغاربة.
( )TMSAمنين جاها أجنبية؟ هي (Agence spéciale Tanger
 )Méditerranéeهي "الوكالة الوطنية مليناء طنجة املتوسط")donc( ،
اسمح لي هاذ القضية ما عرفتهاش.
بالنسبة للقضية ديال الحافالت أو ديال املشكل ديال السائق ديال
الحافالت ،هاذو شركات دولية ،مغربية أو أجانب عندها املسؤولية،
بحال دبا فالقضية اللي تكلمتي عليها ديال السائق اللي عمل مخالفة
يم�شي..
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال الثاني موضوعه" :تحسين جودة الخدمات في بعض
مطارات اململكة".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.
املستشار.
تفضلوا السيد
ٍ

املستشارالسيد كمال آيت ميك:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
ما هي التدابير واإلجراءات اآلنية التي ستتخذها وزارتكم من أجل
تحسين وتجويد الخدمات املقدمة بمطارات اململكة؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزيراإلجابة على السؤال.
تفضلوا.

السيد وزيرالنقل واللوجيستيك:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة املستشارين،
بداية كنبغي نشكرالسادة املستشارين على طرح هاذ السؤال.
كنبغي نذكر أن بالدنا كتتوفر على  25مطار ،منها  19ديال املطارات
دولية ،وكيشرف على تدبيرها املكتب الوطني للمطارات ،وهاذ املكتب
كيتوفرعلى برنامج استراتيجي لخماسية  ،2025-2021كيهدف إلى الرفع
من الطاقة االستيعابية للمطارات وتحسين جودة الخدمات املقدمة
للمسافرين أو لشركات النقل الجوي.
وفهاذ اإلطار وبهدف تخفيف الضغط على املحطات الجوية
للمطارات ،خاصة في طنجة وأكاديرومراكش ،قام املكتب بإنجازدراسة
باش يحدد حجم الطاقة االستيعابية الكفيلة بمعالجة النمو املرتقب
وإعداد برنامج لتطويروتوسيع البنية التحتية لهذه املطارات.
وفي انتظارهاذ التوسيع ديال البنية التحتية ،كيعكف املكتب حاليا
على إنجاز جملة من التحسينات ،غادي توفر طاقة استيعابية إضافية
لهاذ البنيات الحالية.
من أجل االرتقاء بالخدمات املقدمة للمسافرين ،قام أيضا املكتب
بمجموعة من التدابيرمنها:
 -تحسين االستقبال والتوجيه واإلرشاد للمسافرين داخل املطارات؛
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 توسيع مواقف السيارات بمختلف املطارات ،مع ضمان مراقبتهاوتوفيرممرات خاصة للتوقف السريع بها؛
 التواصل مع املسافرين عبر وسائل التواصل االجتماعي ومركزمداومة لإلجابة على تساؤالتهم؛
 تسريع معالجة الشكايات واملالحظات؛ تخصيص فضاءات تجارية للتسوق وكذا تخصيص بعضالفضاءات للمطاعم بمختلف املطارات؛
 وأيضا توفيرخدمات االتصال بالشبكة الالسلكية األنترنيت مجاناباملطارات الرئيسية باململكة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
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 عدم التجاوب مع مركز االتصال ( )le centre d’appelsما بقاشتيجاوب نهائيا ،بصفة نهائية؛
 عدم التجاوب مع شكايات املواطنين؛ غياب كاميرات املراقبة بمواقف السيارات ،الناس اللي تيحطوالسيارات ديالهم إلى وقعات �شي آفات وال ال قدر هللا تيرجعو للكاميرات
تيقولو ليهم راه ما خدامينش؛
 وأخيرا فريق التجمع الوطني لألحرار يؤكد على ضرورة بلورة إطارقانوني جديد يؤطر بدقة هوية مؤسساتية لجميع املطارات في عموم
التراب الوطني ،ويحدد شروط تأهيلها مع األخذ بعين االعتبارات
املالحظات واالقتراحات التي عبر عنها فريقنا حتى نتمكن من تشجيع
السياحة ببالدنا.
وشكرا.

شكرا السيد الوزير.
الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطارالتعقيب.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرفي إطارالتعقيب ،بعض الثواني.

املستشارالسيد كمال آيت ميك:
السيد الوزيراملحترم،
من خالل الجواب ديالكم نرى اإلرادة السياسة حاضرة ،ونعلم
أن مسؤوليتكم كبيرة في تحديث وعصرنة الخدمات املقدمة من
طرف مرافق املؤسسات العمومية التي تشرفون على تدبيرها ،وعلى
رأسها املطارات ،حيث يجب إعادة النظر في جودة الخدمات املقدمة
بمطارات اململكة ،نظرا لدورها الهام ،سواء فيما يخص ضمان خدمة
ترقى لتطلعات املسافرين أو فيما يتعلق بجلب السياحة الداخلية
والخارجية ،على اعتبارأنها أول بوابة يطأها السائح عند وصوله لبلدنا.
السيد الوزيراملحترم،
نعتقد أن املكتب الوطني للمطارات يقدم خدمات الزالت تفتقد إلى
املهنية املطلوبة ،في بعض املطارات ،وعلى رأسها مطارمحمد الخامس.
أوال ،غياب تأهيل وصيانة املطارات ،فاملطارات اللي ذكرتو ،السيد
الوزير ،مطار ما كيشبه املطار ،ملي كتدخل املغرب ما كتلقاش ذاك
التراث ما عندناش ( )une identité visuelleديال املطار ،عندنا
كنفتقدو الرقمنة ديال بعض الخدمات املقترحة للمسافرين ،وكذلك
نعتبر أن أحد اإلشكاليات الكبرى لدى املسافرين هي الناقل الوطني
(.)la RAM3
 أوال ،عدم ضبط توقيت الرحالت ،وهاذو شكايات اللي كيجيونايوميا كبرملانيين؛
 غالء التذاكرمقارنة مع ()les autres compagnies؛Royal Air Maroc

3

السيد وزيرالنقل واللوجيستيك:
فيما يخص املطارات ،كاين واحد الجهد اللي هو مبذول من طرف
املكتب الوطني للمطارات ،بالطبع ما تيرقاش للتطلعات ديال الجميع،
ولكن ملي تناخذو املعاييرالدولية تنلقاو بأن املطارات ديالنا ما تفتقرش
لجميع املعاييرالدولية ،بل البعض منها في مستوى عالي.
بالنسبة لإلطار القانوني يمكن يتراعى في إطار مراجعة املؤسسات
واملقاوالت العمومية ،كاين واحد اإلطارقانوني في هاذ املوضوع هذا.
بالنسبة لشركة ( )la Royal Air Marocفبالطبع هي تعمل فواحد
اإلطار تناف�سي ،تنظن بأنه األثمان ديالها هي تتكون هي أثمان السوق،
وبالنسبة أيضا ملا هو الجودة ديال ( )la Royal Air Marocملي تناخذو
املعاييرالدولية تنلقاو بأن املعاييرديالها في مستوى عالي.
تيبقى دائما بأنه املواطن املغربي تيتسنى أكثر من الشركة الوطنية،
ألنه الشركة الوطنية وبالطبع غادي نعملو جاهدين باش نقدرو نحسنو
دائما من الخدمات ال بالنسبة للشركة وال بالنسبة للمطارات في املغرب.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال الثالث موضوعه" :التكوين في مجال النقل البحري".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.
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املستشارالسيد كمال صبري:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيد الوزير،
ما هي منهجية وزارتكم في تعزيز فرص التكوين في مجال النقل
البحري؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزيرتفضلو.

السيد وزيرالنقل واللوجيستيك:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
شكرا على طرح هاذ السؤال هذا ،بغيت غيرنذكربأنه املغرب تيتوفر
على تجربة مهمة في ميدان التكوين البحري ،وبأنه تم إحداث "املدرسة
الوطنية لضباط املالحة البحرية" سنة  1957وهاذ املدرسة تحولت إلى
"املعهد العالي للدراسات البحرية" سنة  ،1972منذ ذلك الحين عمل
املغرب على إرساء سياسة حديثة للتكوين في ميدان النقل البحري
وفق املعايير الدولية ،مما خوله مكانة متميزة ،الحمد هلل ،على الصعيد
القاري والجهوي ،وبالفعل راه تم تكوين ما يزيد عن  4000ضابط
للمالحة التجارية مغاربة ومن جنسيات مختلفة ،خاصة من الدول
اإلفريقية والعربية في هذا املعهد.
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التذكير بأن كل أسالك املعهد تتستاجب ملعايير التكوين املعمول بها
دوليا.
وختاما ،بغيت نقول أن هاذ املعهد عندوجاذبية كبيرة لدى الطالب،
بحيث اجتاز أكثر من  30ألف تلميذ مباراة الدخول السنة املاضية،
وكاين تقريبا غير 100ديال املهندسين اللي تيتخرجو وال  100ديال األطر
اللي تيتخرجو كل سنة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
تفضل السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد كمال صبري:
شكرا ،السيد الوزير ،على العرض القيم ديالكم.
بغينا ،السيد الوزير ،نأكدو ليكم مرة أخرى بأننا ال نحاسبكم ألنكم
وزيرجديد في وزارة جديدة ،أال وهي وزارة النقل واللوجيستيك.
تكلمتو ،السيد الوزير ،واعطيتو واحد العرض حول هاذ املسألة
ديال التكوين ،الزم أننا نكونو واضحين مع املغاربة ،السيد الوزير،
اليوم إلى تنكونو الشباب هاذي واحد املدرسة عليا ديال الدراسات،
هاذ الناس تيديرو  3سنين ديال الدراسة ومن بعد خصهم يمشيو
للدراسة التطبيقية ،واش عندنا بواخر مغربية فين تيديرو الدراسة
التطبيقية السيد الوزير؟ غتجاوبونا فعال فالتعقيب من بعد بأن اليوم
هاذ املدرسة جهزتوها بـ ( )simulateurوهذا ،ولكن ( )simulateurما
كيكملش التواجد على الباخرة؛ التطبيق على ظهر باخرة هذا �شيء
ضروري.

في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تمكين قطاع النقل من
املوارد البشرية ذات كفاءة عالية في هاذ القطاع ،ال بالنسبة للنقل
البحري وال بالنسبة للخدمات املينائية وال بالنسبة للخدمات املرتبطة،
تم إغناء عروض التكوين ببرمجة مسالك تكوين جدية تتمثل في ماستر
في الشؤون البحرية ،إجازة مهنية في النقل البحري ،وأطلق املعهد
كذلك برسم املوسم الدرا�سي الحالي دبلوم مهندس الدولة في صناعة
وصيانة السفن.

كنعرفو ،السيد الوزير ،واعطيتو واحد التواريخ اللي هي جد مهمة،
تم إحداث هاذ املؤسسة سنة  1950ما�شي  1957وفي  1978تم التغيير
ديال االسم ديالها ،وكانت هاذ املدرسة فيها التكوين النظري وكان
التكوين التطبيقي على ظهر الباخرة ،واحد الباخرة سميتها املحيط،
نضع لكم السؤال أين اختفت هذه الباخرة؟

هذا والوزارة تنكب حاليا على دراسة إمكانية خلق مسالك جديدة،
بحال سلك الحصول على دبلوم مهندس الدولة في الهندسة البحرية،
وأيضا ماستر تدبير املوانئ ،وماستر الهندسة الساحلية ،وتيقوم املعهد
بتنسيق مع مديرية املالحة البحرية ومختلف الفاعلين في القطاع على
تنظيم دورات للتداريب بشركات النقل البحري وعلى متن سفن باملوانئ
لفائدة التالميذ ديالو ،من أجل تسهيل عملية دمجهم في سوق الشغل.

جل الضباط ديال املالحة التجارية اللي دازو فالبالد ديالنا واللي
كانت واحد األسطول مهم فاملغرب كلهم دازو من هذه الباخرة ،كيفاش
هاذ الناس غيديرو التكوين وهو االعتماد ديال حساب "ألومي" ديال
التكوينات البحرية كتعتمد على التكوين النظري والتكوين التطبيقي،
فين كيديرو هاذ الناس التكوين التطبيقي؟ مرة أخرى كنساءلوكم،
السيد الوزير.

موازاة مع ذلك ،تيقوم أيضا املعهد بدورات في التكوين املستمر
لفائدة العاملين بالقطاع البحري واملوانئ ،وطنيا وجهويا ،والبد من

احنا ال نحاسبكم ،السيد الوزير ،وأنتم ورثتو واحد سوء التسيير
ديال واحد القطاع اللي جد مهم ،وهاذ ال�شي كنأكدوه ألن  10سنوات
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من سوء تسييرالنقل وخلنا نوصلو لهاذ ال�شي.
اليوم ،املغاربة من بعد جائحة كورونا ووصلنا اليوم بأنه اليوم
هاذ الغالء ناتج على النقل ،كل �شي كيعرف بأنه  %90ديال املبادالت
التجارية اللي تتقوم بها بالدنا كلها عبر املالحة البحرية ،إذن اليوم،
السيد الوزير ،راه تنظن بأنه التكوين هو األساس إلى كانت عندكم
واحد النظرة مستقبلية باش نوضو ننهضو بامليدان ديال النقل البحري.
�شيء جد مهم ،السيد الوزير ،ألنه اليوم كاين كيف ما قلتو وجا على
لسانكم هناك طلبة اليوم اللي في طور التكوين كاين عندهم  3سنوات،
هاذو اللي غيتخرجو هاذ السنة بغينا نعرفو فين غادي يمشيو يخدمو؟
فين غيمشيو يديرو ما�شي الخدمة غيرفين غيديرو السنة ديال التكوين
النظري؟
احنا ،السيد الوزير ،كنقترحو عليكم هللا يخليك اليوم ما بقاوش
مجهزين ديال املالحة البحرية ،والو وكالء بحريين ،هاذ الوكالء البحريين
كترخصو ليهم أنتوما الوزارة ديالكم عبر املديرية ديال املالحة التجارية
هي اللي كتعطيهم الترخيص عبر دفتر التحمالت باش يقومو بهاذ املهام،
يعاونوكم ويشاركو معكم ويشغلو ويحاولو يوفرو املناصب ديال التكوين
لهاذ الناس على ظهر البواخر اللي هوما كيمثلوها فاملغرب ،وخاصة
فالخطوط اللي هي تتكون خطوط دائمة.
كاينة مسألة أخرى اللي هي جد مهمة ،هو اليوم كاين تقريبا ما يناهز
 32باخرة أجنبية اللي كتستافد من عملية "مرحبا" وما نتكلموش على
املاليير اللي تتحصد على األقل هاذ البواخر تساعد فالتكوين ديال هاذ
الناس.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرفي إطارالرد على التعقيب.

السيد وزيرالنقل واللوجيستيك:
بزاف السيد املستشار.
أوال ،من غير فهاذ الوقت هذا ديال الجائحة جميع التالميذ ديال
هاذ املدرسة تتلقى ليهم املدرسة فين يعملو التطبيقي ديالهم الحمد هلل،
كاينين تقريبا واحد  25باقيين تيقلبو ليهم على الحل ،إذن راه تيديرو
النظري والتطبيقي.
بالنسبة لـ ( )les simulateursبالطبع ،شكرا على التدخل هذا
تيقلص من االحتياج ديال التطبيقي ،ولكن ما تيحذفوش.
وأخيرا ،القضية ديال الباخرة املدرسة ما عرفت�شي ما بقاتش ،تخاذ
القرارباش ما تكونش الباخرة ديال املدرسة ،ولكن الباخرات اللي تيعملو

10833

فاملوانئ املغربية ،كانو شركات أجانب أو شركات مغربية ،تنتدخلو باش
يعطيو فرصة لهاذ الشباب باش يقومو بالتدريب ديالهم.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال الرابع موضوعه" :إجراءات الحكومة للنهوض بقطاع
اللوجيستيك".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت
املغرب لتقديم السؤال.
تفضل ال�سي حفظي ،تفضل للمنصة.

املستشارالسيد عبد اإلله حفظي:
السيد الوزيراملحترم،
أسائلكم عن مآل النهوض بقطاع اللوجيستيك.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الوزيرتفضلو.

السيد وزيرالنقل واللوجيستيك:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
شكرا ،السيد املستشار ،على طرح هذا السؤال.
املغرب حدد استراتيجية وطنية طموحة للتنافسية اللوجيستيكية
سنة  ،2010وذلك باش يكرس تنافسية االقتصاد الوطني وباش يواكب
االستراتيجيات القطاعية ويجعل املغرب محطة لوجيستيكية جهوية
باألبيض املتوسط وشمال وغرب إفريقيا ،وتتهدف هاذ االستراتيجية إلى
غاية  2030اللي تتعتمد على مقاربة تشاركية للقطاع العام والقطاع
الخاص إلى تقليص الكلفة اللوجيستيكية وبروز فاعلين وطنيين رائدين
في مجال اللوجيستيك إضافة إلى تحسين حكامة وأداء القطاع ،وباش
نبلغو هاذ األهداف تم تحديد خمس محاور رئيسية أهمها:
 إقامة شبكة وطنية مندمجة للمناطق اللوجيستيكية؛ تكوين املوارد البشرية الالزمة؛ وتحسين الحكامة بالقطاع وفق املعاييرالدولية.فهاذ اإلطار ،تم تطويرعروض متنوعة من املحطات اللوجيستيكية
خاصة بمنطقة طنجة  -املتوسط ،طنجة  -املدينة ،الدار البيضاء،
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املحمدية والقنيطرة ،وتم أيضا تطوير عروض للتكوين باملدارس في
أسالك املهندسين ،وأيضا الجامعات ومعاهد التكوين التابعة للتكوين
املنهي وإنعاش الشغل وأيضا مؤسسات التكوين التابعة للقطاع الخاص،
باإلضافة إلى إحداث الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية
واملرصد الوطني للتنافسية اللوجيستيكية ،هاذ الوزارة عملت مع وزارة
الداخلية ووزارة االقتصاد واملالية وأيضا املجالس الجهوية باش يدرجو
تنمية املناطق اللوجيستيكية ضمن برامج عقود تنمية جهوية.
ومن أجل تسريع إنجازمحاور استراتيجية التنافسية ،قامت الوكالة
بإعداد مخططات جهوية لتنمية املناطق تمتد على مساحة  1185هكتار
على مستوى مجموعة من جهات اململكة.
فهاذ الصدد تم إطالق أشغال تهيئة  45هكتار بكلفة  350مليون
درهم للمحطة اللوجيستيكية األولى في آيت ملول بجهة سوس -ماسة،
غتمكن من توفير عقار لوجيستيكي عصري سوف يساهم في تنمية
التنافسية االقتصادية لهاذ الجهة ،كما تم إبرام اتفاقية مع جهة فاس-
مكناس من أجل تمويل الشطر األول املنطقة اللوجيستيكية رأس املاء
اللي تتبلغ  32هكتاربكلفة قدرها  300مليون درهم.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ال�سي الوزير.
السيد املستشار ،في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد عبد اإلله حفظي:
السيد الوزيراملحترم،
أنا في استواء وانتظام تام مع التدخل الذي سبقنا به السيد
املستشار املحترم ،وبالتالي فرغم مبدأ التضامن الحكومي اللي هو مبدأ
دستوري ،فال أحملكم املسؤولية األخالقية على ما آلت إليه األوضاع
في هذا القطاع ،وأنا متفق معكم ،السيد الوزير ،أن االستراتيجية
اللوجيستيكية التي تروم بالطبع تحسين تنافسية االقتصاد الوطني
أنها حددت واحد الهدف اللي هو  5أهداف ،ولكن هدف رئي�سي اللي هو
التقليص من التكلفة اللوجيستيكية ،مقارنة مع الناتج الداخلي الخام
واللي حددها البنك العالمي في  %20بالنسبة للناتج الداخلي الخام،
على أساس أن هاذ ال�شي موقع أمام صاحب الجاللة ،حفظه هللا ،في
أبريل  ،2010أن خصنا في  2015على املدى املتوسط أنه نوصلو بذاك
التكلفة من  %20إلى .%15
وباش أنه نقدرو نوصلو لهاذ ال�شي أنه كاين هذوك املحاور اللي
تكلمت عليهم ،السيد الوزير ،واللي هو أساسا هو إرساء شبكة وطنية
ديال املناطق اللوجيستيكية املتعددة التدفقات ،واللي هي في مساحة
إجمالية  3300هكتار على املدى الطويل يعني  ،2030و 2080هكتار
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على املدى املتوسط اللي هو في .2015
التوقيع على واحد االتفاقية ديال الدارالبيضاء في هاذ املجال
كان كذلك في  2010على أساس أنه غادي تكون واحد الحزام ديال
هاذ املحطة الطرقية حول الدار البيضاء واللي هي املحطة ديال زناتة
اوالد حادة ،الدروة ،النواصر ،بوسكورة ،أوالد صالح ،الخيايطة ،1
الخيايطة .2
اليوم ،عندنا يااله ،السيد الوزير 28 ،هكتار اللي عملية خدامة
بواحد الفاعل اللي هووحيد اللي هو( )la SNTL4في منطقة زناتة من هاذ
 3300هكتار ،إذن كاين واحد اإلشكال اليوم ،وما عمرنا ما درنا التقييم
الحقيقي ديال هاذ اإلستراتيجية ،تدار واحد التقييم اللي هو ال يرقى وال
يصمد أمام التحليل العلمي ديال املقومات ديال التقييم الحقيقي،
واللي  -على أي – أنه أقربأن التنزيل ديال اإلستراتيجية هو  %14ال غير،
هذا الوكالة الوطنية املغربية ديال تنمية األنشطة اللوجيستيكية،
وكذلك أن هاذ التقييم قال بأنه التكلفة اللوجيستيكية هي اليوم
وصلت .%19.6
السيد الوزير،
نقترح عليك احنا في إطار االتحاد العام ملقاوالت املغرب بأن عندنا
شراكة قوية معكم أنه نعاودو املراجعة ديال هاذ اإلستراتجية ،نظرا
للتأخير الكبير اللي طالها ،واللي ال يمكن تداركه ،مع أنه ما تبقى من
وقت هاذ اإلستراتيجية بقى فيها سنوات ال غير ،غير  4سنوات ،وكذلك
مراجعة األدوار التي تقوم بها الوكالة ،ألن هذا هو اإلطار ديال الحكامة
اللي تكلمتو عليه ،السيد الوزير ،األدوار ديالها واملهام ديالها وكذلك
من هنا التسريع بإخراج واحد النمط ديال التدبير ديال هاذ املحطات
اللوجيستيكية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص ،ألن اليوم القطاع
الخاص غير متواجد ،سواء في زناتة املحمدية أو في آيت ملول ،اللي دبا
انطلقت األشغال ديالها ،ويمكن لي نعطيكم أن العقد اللي تدار مع
الجهة ،أنه ما فيهشاي االتحاد العام ملقاوالت املغرب.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.

السيد وزيرالنقل واللوجيستيك:
شكرا السيد املستشار.
التقييم اللي تكلمت عليه ديال  %14راه قامت به الوكالة نفسها،
تنظن ،القضية ديال  %20تنظن بأنه هاذ املعيار هذا ما�شي معيار
جوهري ،اللي هو مهم هو نتقدمو في اإلنجازات ،تقدمنا في مجاالت
Société Nationale du Transport et de la Logistique
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التكوين إلى آخره ،ما تقدمناش في املجال ديال املحطات ،أنا تنشوف
اليوم بأنه اإلسراع بهاذ املحطات هو أهم �شيء اللي خصنا نقومو به.

تدعم عمل املديريات القطاعية ،وذلك باش نعززو الحكامة في القطاع
أو باش نرفعو من املهنية والتنافسية والجودة ديالو.

بالطبع ،القطاع الخاص عندو دور كبير ما يلعب ،بحيث أنه هو
اللي غادي يتدخل باش يبني املعمار اللوجيستيكي وباش يسير أيضا
العمليات اللوجيستيكية.

هاذ املنظام الجديد واكب العمل به توزيع جميع املوارد بين
الوزارتين وإعادة انتشاراملوارد البشرية ،حيث تم إعداد القراراملشترك
بين وزير النقل واللوجيستيك ووزير التجهيز واملاء ،تيق�ضي بتوزيع
املوظفين بين الوزارتين ،إضافة إلى إلحاق قطاع الطيران املدني بوزارة
النقل واللوجيستيك.

تتبقى القضية ديال التدخل ديال الوكالة هو تشوف كيف تدير
باش يكون واحد ( )le foncierلوجستيكي بثمن معقول ،هذا هو الهدف
ديالنا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال الخامس موضوعه" :وضعية املوارد البشرية العاملة في
القطاع".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام للشغالين
باملغرب لتقديم السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشارالسيد عبد اللطيف مستقيم:
عن وضعية املوارد البشرية داخل القطاع ،نسائلكم السيد الوزير؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السيد الوزير ،تفضلوا.

السيد وزيرالنقل واللوجيستيك:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السيد املستشار،
شكرا على السؤال على وضعية املوارد البشرية العاملة بوزارة النقل
واللوجيستيك.
بغيت غير نشير على أنه الهيكلة الحكومية الجديدة تبعا لها تم
بموجب ذلك فصل قطاع النقل واللوجيستيك عن قطاع التجهيز
واملاء ،باش نسرعو وثيرة اإلصالح ونحققو قفزة نوعية للقطاع ،باش
نأهلوه ملواجهة التحديات املستقبلية املتعلقة بالتطور التكنولوجي
والنقل املستدام ومواجهة املنافسة الدولية ،أقدمت الوزارة على
اعتماد منظام جديد ابتداء من فاتح يناير ،2022تيراعي خصوصية كل
نمط من أنماط النقل ،وأحدثنا أيضا  3مديريات جديدة أفقية باش

تيبلغ حاليا مجموع املوظفين العاملين بهاذ الوزارة  978موظف
وموظفة ،موزعين إلى  389باملصالح املركزية و 589باملصالح
الالممركزة ،وتيبلغ أيضا عدد املوظفين املوجودين في وضعية اإللحاق
أو في وضعية اإلحالة على االستيداع حوالي  660موظف.
في إطار قانون السنة املالية ديال  ،2022تم تخصيص  28منصب
مالي باش نعززو املوارد البشرية ديال الوزارة ،كنعملو ..يتم تعزيز هاذ
املوارد خالل السنوات القادمة ،سواء على الصعيد املركزي أو على
الصعيد الخارجي ،باش نرفعو أيضا من الكفاءات والتدبير املستقبلي
ألطر باقي املوظفين تتقوم الوزارة ببرمجة دورات التكوين املستمر
على صعيد القطاع ،وباش نحفزو املوارد البشرية غادي يتم تنظيم
امتحانات الكفاءات املهنية في مواعيدها ،كما بغيت نشير إلى أن
املوظفين في الوزارة تيستافدو من الخدمات املقدمة من طرف مؤسسة
األعمال االجتماعية لألشغال العمومية.
وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السيد املستشار ،في إطارالتعقيب تفضل.

املستشار السيد عبد اللطيف مستقيم:
شكرا السيد الوزير.
السيد الوزير،
ملا كانت املناسبة شرط ،فنحن في فريق االتحاد العام للشغالين
باملغرب نذكركم بما التزمنا به أمام السيد رئيس الحكومة من أننا ندعم
ونثمن عمل هذه الحكومة وكل مكوناتها ،لكننا نحتفظ بحق االنتقاد
والنقد.
اليوم ،نجد أنفسنا مجبرين على ذلك ،مجبرين لغياب التواصل،
لغياب الحوار القطاعي داخل وزارتكم رغم املجهودات التي قمتم بها
أنتم شخصيا ووجهتم مذكرة ،إال أن مصيرها ظل مجهوال ولم تكن
هناك أي استجابة من طرف مسؤولي وزارتكم ،وهذا لن يزيد الوضعية
إال تأزما وتعقيدا.
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سأسوق لكم مثاال ،السيد الوزير ،وهوما يجري داخل مركزاملراقبة
البحرية بمضيق جبل طارق ( ،)le VTS5وهو املركز الذي دشنه صاحب
الجاللة في دجنبر  ،2010وهذه داللة على أهمية هذا املركز ،هاذ املركز
حسب ( )OMI6فإنه يجب أن يتوافد في مصلحة االستغالل والعمليات
وهي املصلحة املهمة واألهم 21 ،إطار للعمل في إطار  6مجموعات
تتضمن كل مجموعة يوميا أو على مدار 12ساعة  3أطر.
لألسف حاليا ال يتواجد به إال  13موظفا بما فيهم رئيس املصلحة،
يعملون في إطار 6مجموعات بإطارين  12ساعة ،وهذا خارج عن منطق
القانون املعمول به في مجال البحروفي مجال املراقبة وفي إطارالعمليات
الحساسة التي يقومون بها ،وقد قاموا بلقاء مع السيدة مديرة املالحة
التجارية منذ شهر أبريل ،إال أنه لحد اآلن لم يكن هناك أي رد ،وهذا
ما دفعهم إلى إصدار بيان استنكاري وإلى التوقف عن القيام بعملية
املداومة و( )l'astreinteوالتي ستؤدي  -ال محالة  -إلى أشياء ال نتمناها.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزيرفي إطارالتعقيب.

السيد وزيرالنقل واللوجيستيك:
السيد املستشار،
بالنسبة للحوار القطاعي غادي يكون ،إن شاء هللا ،كيف قلت لكم
هاذي وزارة فتية ،خصكم تخليو لنا شوية ديال الوقت.
بالنسبة للقضية ديال مركز مراقبة بمنطق جبل طارق اللي خصو
 21إطار وما عندو اليوم غير  13راكم شفتو بأن راه عندنا مشاكل
ديال املناصب وتنتمناو نقدرو ناخذو واحد القسط من هاذوك 120
ديال الناس باش نعززو شوية هذاك ( )VTSوأنا إن شاء هللا إلى مشيت
لطنجة غادي نم�شي نشوف هذاك ( )VTSونشوف عن كثب أشنو هوما
املشاكل اللي كاينة تما.
وشكرا السيد املستشار.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال السادس موضوعه" :تطوير قطاع النقل الجوي وتحسين
تنافسيته".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي.
Centre de Surveillance du Trafic Maritime
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املستشارالسيد يونس مالل:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزيراملحترم،
نسائلكم على اإلجراءات املتخذة من طرف حكومتكم لتطوير قطاع
النقل الجوي وتحسين تنافسيته.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير.

السيد وزيرالنقل واللوجيستيك:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيدات والسادة أعضاء الفريق الحركي ،تنشكركم على طرح هاذ
السؤال.
فالبداية بغيت نذكر بأن الحكومة تتسعى دائما للعمل على تطوير
قطاع النقل الجوي ببالدنا وتحسين جودة الخدمات املقدمة لعموم
املسافرين ،كيف أشرتم ليه فالسؤال ديالكم قطاع النقل الجوي تأثر
جدا من تداعيات جائحة كورونا ،ال�شيء اللي أثر سلبا على التوازنات
املالية ال بالنسبة للشركة ديال الخطوط امللكية املغربية وال بالنسبة
للمكتب الوطني للمطارات.
وعلى غرار ما اتخذته العديد من الدول بالنسبة لشركات النقل
الجوي تدخلت الدولة من أجل إعادة هيكلة رأسمال شركة الخطوط
امللكية ،حفاظا على توازناتها املالية ،ومن جهتها قامت الشركة بعدد من
اإلجراءات من بينها مالءمة العروض املقدمة في إرساء منهجية التدبير
والبرمجة تضمن املزيد من املرونة والتنافسية.
بالنسبة للخدمات املطارية ،ورغم تأثير الجائحة على موارد املكتب
الوطني للمطارات ،واصل املكتب إنجاز مجموعة من املشاريع املهيكلة
همت بناء محطات جوية جديدة وتوسيع أخرى ،وقد مكن ذلك من رفع
الطاقة االستيعابية ملطارات اململكة اللي أصبح اليوم تيناهز  40مليون
مسافرسنويا.
وفي انتظار عملية توسيع مطارات طنجة وأكادير ومراكش ،تيقوم
املكتب بإنجاز مجموعة من اإلجراءات ،من شأنها تخفف من الضغط
عن املحطات املطارية الحالية.
أما فيما يخص النقل الجوي الداخلي ،عملت الوزارة على مواصلة
العمل باتفاقية الشراكة بين الدولة ومجالس الجهات وشركة الخطوط
امللكية املغربية اللي مكن سنة  2019من نقل حوالي  3ماليين ديال
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املسافرين.
بعد إعادة التشغيل ديال الخطوط الجوية الداخلية ،عرفت سنة
 2021استرجاع حوالي  %53من حركة النقل الجوي الداخلي مقارنة
مع  ،2019ومن املنتظر أن تسجل هاذ النسبة استرجاعا قدره %75
هاذ السنة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السيد املستشارتفضل في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد يونس مالل:
شكرا السيد الرئيس.
تفاعال مع جوابكم ،السيد الوزير ،نود في الفريق الحركي إبداء
مجموعة من املالحظات ،معززة باقتراحات وهي على الشكل التالي:
أوال ،بالتأكيد فإن قطاع النقل الجوي والنقل عموما يعد من بين
املحركات األساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،ما�شي غير في
بالدنا ولكن في العالم أجمع ،ولكن بكل أسف فهاذ املنظور ال نلمسه في
السياسة العمومية التي تنهجها حكومتكم الحالية ،ودليلنا في ذلك هو
غياب أي إشارة لهذا القطاع االستراتيجي في التصريح الحكومي ،بل إن
هذا الحكم يشمل أيضا مختلف مجاالت النقل ،ماعدا إشارة بسيطة
في الصفحة  19من التصريح في عالقة بمغاربة العالم وأزمة كوفيد.
ثانيا ،كما تعلمون ،السيد الوزير ،فهذا القطاع االستراتيجي
باإلضافة لقطاع السياحة اللي عالجناه من قبل يعاني من تداعيات
األزمة الوبائية وتكبد خسائر اقتصادية واجتماعية مهولة ،وهي
وضعية تجعلنا نتطلع ألن تكشف الحكومة عن التدابير املتخذة لدعم
القطاع الحيوي وحمايته وتطويره ومواصلة مسار اإلصالح الذي بدأته
الحكومات السابقة ،عوض مواصلة سياسة القطيعة الوهمية مع
منجزات الحكومات السابقة.
ثالثا ،وفي هذا اإلطارنستفسركم السيد الوزيرحول:
 مآل مخطط تطويرالنقل الجوي "أجواء"؟ وما هي القرارات املتخذة ملواصلة تحرير األجواء وضمان املنافسةالحقيقة وتطويرالقوانين املنظمة للقطاع؟
كما نتطلع إلى الكشف عن التدابير املتخذة الستكشاف أسواق
جديدة وفي صدارتها القارة اإلفريقية.
اليوم ،بالدنا والحمد هلل في ظل السياسة الرشيدة لصاحب الجاللة
ولت تتشكل واحد املركز جيو استراتيجي اللي نقدرو نستغلوه باش
نجعلو املغرب واحد املركزللتنقل الجوي ما بين إفريقيا وباقي العالم.
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رابعا ،وفي إطار تنزيل مخطط تطوير الطيران املدني "أجواء ،"2035
وتعزيزا لخيار الجهوية املتقدمة اللي بالدنا تترسخو كل سنة ،وبعد
الخروج التدريجي من تبعات األزمة الوبائية ،نسائلكم السيد الوزير
عن:
 مآل توسيع قاعدة النقل الجوي الداخلي وتنزيل خيار املنافسة فيهذا املجال ،بغية تنويع العروض وخفض التكلفة؟
 وما هي اإلجراءات التي ستتخذونها لتنزيل االتفاقيات املوقعة معمختلف الجهات من أجل فتح  21خط نقل جوي؟
اليوم ،ما نقدروشاي ،السيد الوزير ،أننا نبقاو نشوفو األثمنة
ديال الطيران ما بين الدار البيضاء أو ال ما بين فاس والداخلة بـ 4000
و 5000درهم ،هاذ ال�شي تيفوق الطاقة ديال املواطن ،في الحين اللي
تنلقاو أن األسفار بين ( )Marseilleوالرباط كتسوا النصف ديال هاذ
الثمن ،الفيول راه هو الثمن ديالو هو هو ،ما كاين الخالص في السماء،
اللي ما تنفهموشاي عالش كاينة هاذ األثمنة في النقل الداخلي في حين
أن ما تتوازيش ذيك األثمنة ديال النقل الخارجي من بعض الشركات
اللي تنافس (.)la RAM
ختاما ،وألن النقل الجوي عماد التنمية السياحية ،وفي ظل انطالق
عملية "مرحبا" الستقبال مغاربة العالم ،تنساءلوكم ،السيد الوزير،
على اإلجراءات اللي تتخذونها باش تخففو وتراقبو أثمنة التذاكر في ظل
هاذ املوسم ديال اإلقبال الكثيف.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزيرعلى التعقيب.

السيد وزيرالنقل واللوجيستيك:
شكرا السيد املستشار.
التصريح الحكومي ما شارش للنقل بصفة واضحة ،كيف قلت،
ولكن شارليه في عدد ديال ..بطريقة أخرى ،شارليه ألنه هاذو املواطنين
عندهم حق في ( )service publicوالنقل تيعتبر من أهمها ،وكيفما
تنتكلمو على الصحة ،تنتكلمو حتى على النقل داخل فيها.
بالنسبة للمآل ديال استراتيجية األجواء ،ما نقدرش نتكلم عليها،
ألنه هاذي إستراتجية حقيقة حتى الحكومات السابقة ما بينتش كيفاش
بغات تنزلها ،ما عندهاش �شي أوراش واضحة.
بالنسبة للمنافسة داخل مجال النقل الداخلي ،املنافسة داخل
مجال النقل الداخلي موجودة اليوم ،أي شركة نقل مغربية..
شكرا سيدي.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
نشكركم ،السيد الوزير ،على مساهمتكم القيمة في هذه الجلسة.
وننتقل إلى السؤال اآلني األول موجه لقطاع الشباب والثقافة
والتواصل ،وموضوعه" :اإلجراءات املتخذة لتسوية أوضاع األطر
املساعدة لقطاع الشباب".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل
لتقديم السؤال.

لذا نسائلكم السيد الوزيرعن:
 ما هي اإلجراءات املتخذة لتسوية أوضاع األطر املساعدة بقطاعالشباب؟
 وما هو مصير األطر املساعدة التي تجاوزت سن التقاعد وال زالتتباشرعملها؟
 ثم ،ما مصير األطر التي تم تسريحها في فترة الحجر الصحي ،ولميسمح لهم بالرجوع اآلن وتم تعويضهم بأطرأخرى؟
وشكرا لكم.

املستشارة السيدة مينة حمداني:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السيد الوزير،
يقدر عدد األطر املساعدة في قطاع الشباب والثقافة بحوالي 2000
إطار ،أغلبيتهم الساحقة من نساء من مستويات تعليمية مختلفة،
موزعات على مختلف املؤسسات التابعة للوزارة الوصية وبمختلف
مناطق املغرب ،حيث تقوم بمهام جسام :التسيير ،املساعدة اإلدارية،
التأطير ،التكوين ،التنشيط ،الحراسة ،النظافة ...إلخ ،وتفني زهرة
عمرها في خدمة املجتمع والقطاع منذ الستينات لسد الخصاص ،في
ظل الضعف العددي للموارد البشرية وضعف امليزانية املخصصة.

شكرا السيدة املستشارة.
السيد الوزيرتفضلو.

وعلى الرغم من ذلك ،فهذه الفئة تعتبر من أكثر الفئات املهضومة
الحقوق ببالدنا ،رغم اشتغالها بمؤسسات عمومية ،فهي محرومة من
كل الحقوق الشغلية ضدا على كل التشريعات االجتماعية ،الوطنية
والدولية.
وكباقي الفئات بمختلف القطاعات املكرسة لهشاشة عمالة املرأة،
هي فئة تشتغل دون أجر قار ،دون تقاعد ،دون تغطية صحية ،دون
وضع قانوني واضح ،مما فتح الباب الستغاللها ،فال هي تنتمي لسلك
الوظيفة العمومية ،فيسري عليها قانون الوظيفة العمومية ،وال هي
تنتمي للقطاع الخاص ،فتطبق عليها مدونة الشغل.
وقد سبق لنا في االتحاد املغربي للشغل في أكثر من مناسبة ،كان
آخرها توجيه سؤال كتابي في املوضوع  22أكتوبر  2019دون أن نتلقى
جوابا من طرف الوزارة الوصية ،إذ لألسف ظل هذا امللف يلفه
النسيان والتجاهل والتسويف والتهرب من املسؤولية من طرف جميع
املسؤولين الذين تعاقبوا على القطاع.
واليوم ،نعول عليكم وعلى حكومتكم إليجاد الحلول الناجعة لكي
تحفظ لهذه الفئة الواسعة كرامتها.
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السيد محمد املهدي بنسعيد ،وزيرالشباب والثقافة والتواصل:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا ،السيدة املستشارة ،على هاذ السؤال.
فهاذ الوقت فالحقيقة ،نعم ،السيدة املستشارة ،أنا متفق معاك،
هذه إشكالية ملا تم تعييني من طرف جاللة امللك هللا ينصرو ،على رأس
هاذ القطاع ،إال وأن تعجبت أن في آنذاك  2021واليوم  ،2022كاين
فئة ديال األطرما يسمى بـ"األطراملساعدة" خدامة مع الدولة منذ سنين
وسنين ،تكلمتي على الستينات ،وما كيفوتش األجر ديالهم  160حتى
 300درهم ،بعض املرات بعض الجمعيات كيساعدوهم كيجمعو ليهم
�شي حاجة ،باش يقدرو يكملو الشهر ديالهم ،وما كانش يمكن لنا ونحن
نتكلم عن حكومة اجتماعية نتقبلو هاذ الوضعية ،لهذا حتى النقابات
املمثلة داخل وزارة الشباب مشكورة ،ألن نبهتنا على هاذ اإلشكالية
اللي هي إشكالية حقيقية اللي ما كتحترمش الكرامة ديال املواطنات
واملواطنين.
وفي ظل ما يعرفه املغرب حاليا من ثورة اجتماعية في ظل تعليمات
جاللة امللك لتعميم الحماية االجتماعية ،ما كانش يمكن لنا ننساو هاذ
الفئة ،فلهذا قررنا مع وزارة املالية مشكورة باش تكون واحد امليزانية
مخصصة لهاذ األطر املساعدة ،وأنا غنتكلم على واحد الفئة اللي
خدامة حاليا.
نعم ،كاين إشكاليات أخرى اللي اعتبرنا احنا اليوم بعد نبداو
باألخوات واإلخوان األطر املساعدة اللي حاليا هم خادمين فهاذ
( ،)les foyers fémininsفدور الشباب وفاملراكز األخرى اللي تابعة
لوزارة الشباب باش نمكنوهم على األقل من ( ،)le SMIG7ونقدر
نقولكم ،السيدة املستشارة ،بأن من هاذ الشهر إن شاء هللا غيبدو
Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie
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يتخلصو.
أكثرمن هذا ،احنا سهرنا مع وزارة املالية باش يتخلصو فالسنة كلها
ديالهم ،يعني من شهرواحد ،وابتداء بالطبع من هاذ السنة وإال وغيوليو
يشدو ( )SMIGديالهم بالطبع ،كذلك حقوقهم االجتماعية األخرى.
غيبقى بالطبع ملفات أخرى مفتوحة ديال اإلخوان واألخوات
اللي خدمو هاذ السنوات كلها ،وإما مشاو للتقاعد أو البعض منهم
اللي  -كيفما تكلمتي  -كانو خدامين وبعد الوباء ما بقاوش خدامين،
إال وغنشوفو العدد ديالهم آنذاك ونشوفو أي حلول ممكن نقترحوها
عليهم آنداك مع وزارة املالية.
اللي نقدرنقول ليكم أن ،الحمد هلل ،احنا الوعد اللي اعطينا آنذاك
حتى معاكم فهاذ القبة إال واحنا اليوم وفينا بيه ،واإلخوان واألخوات
غيتم الخالص ديالهم غيشدوه فهاذ الشهرإن شاء هللا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السيدة املستشارة في إطارالتعقيب.
تفضلي.

املستشارة السيدة مينة حمداني:
شكرا السيد الوزير.
احنا كنشكركم ،واحنا ففريق االتحاد املغربي للشغل ،كنقدرو هاذ
املجهودات اللي فتحت باب األمل ألول مرة أمام هاذ الفئات.
احنا اللي كنطلبو منكم أن إعداد تصور شمولي البد أن ينبني على
إيجاد حل إلشكالية قانونية وعلى توضيح العالقة مع الوزارة ،على
أن يراعي هذا التصور عدد سنوات العمل والشهادات املحصل عليها
واملؤهالت املهنية ونوعية املهام التي تقوم بها.
وشكرا لكم.
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األخرى اللي هوما مرتبطين بالنظافة واللي هم منتميين لشركات خواص،
واللي لقينا لألسف مجموعة منهم ما كيشدوش ( )SMIGديالهم ،احنا
غنسهرو على هاذ العملية مع األخوات واإلخوان األطرديال الشباب.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤاالن اآلنيان الثاني والثالث تجمعهما وحدة املوضوع ،لذا
سنعرضهما دفعة واحدة ،والبداية مع سؤال الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية ،وموضوعه" :استعدادات الوزارة ملوسم التخييم ."2022
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
ما هي االستعدادات التي ستقوم بها وزارتكم إلنجاح مخيم 2022؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
السؤال املوالي موضوعه" :املخيمات الصيفية".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االشتراكي لتقديم
السؤال.

املستشارالسيد يوسف أيذي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
نسائلكم حول املخيمات الصيفية لألطفال؟

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة املستشارة.
السيد الوزير ،بعض الثواني.

شكرا السيد املستشار.
السيد الوزيرتفضلو ،تفضل.

السيد وزيرالشباب والثقافة والتواصل:

السيد وزيرالشباب والثقافة والتواصل:

شكرا السيد الرئيس.
السيدة املستشارة،
فقط بغيت نقول بأن ليس فقط على هاذ الفئة ديال املواطنات
اللي خدامين فوزارة الشباب اللي غادي نسهرو ..ولكن حتى على الفئات

شكرا السيد الرئيس.
السادة املستشارين املحترمين،
تنشكركم على هذا السؤال ،أشكركم في البداية على هذا االهتمام
الذي تولونه للبرنامج الوطني للتخييم الذي نستأنف تنظيمه بعد سنتين
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من التوقف الذي فرضته جائحة "كوفيد ،"19-ويمثل هذا البرنامج
عمق اهتمام الحكومة املغربية بالطفولة عبرمجموع التراب الوطني.
وبالعودة لروح هذه املبادرة ،نجد أنها تأسست من أجل جبر ضرر
التفاوتات الطبقية وللتخفيف من آثار انعدام العدالة املجالية بين
أطفال املغرب آنذاك ،ولكنها مع األسف ،السادة املستشارين ،قد
زاغت قليال عن هذا الهدف ،وأصبحت وسيلة سياسوية أو جمعوية
فئوية تخدم مصالح فئات معنية دون أن تخدم مصالح األطفال ،وهو
ما سنتصدى له عبرالعودة إلى روح هذه املبادرة.
هذا ،وقد أطلقت الوزارة عرضا وطنيا للتخييم في شهرأبريل املا�ضي،
وقد حدد العرض سقف االستفادة والهيئات املستفيدة وشروط
االستفادة ومجاالت البرنامج الوطني للتخييم وأجندة االشتغال في إطار
االستعدادات والتدابيرالتي ينبغي اتخاذها لتنظيم وإنجاح هذا املوسم،
كما حدد العرض تاريخ وآجال وضع طلبات املشاركة في البرنامج من
طرف الهيئات والجمعيات الراغبة في ذلك ،والتي تتوفر فيها الشروط
املحددة.
هذا ،وتجتمع اللجنة االستراتيجية املركزية واللجن الجهوية كل
أسبوع للبت في طلبات املشاركة ،وسيتم اإلعالن قريبا على الجمعيات
املستفيدة وعلى الحصيص املخصص لها واإلجراءات والتدابير
الضرورية لتأطير البرنامج ،والتي تم اتخاذها على املستويات املالية
واإلدارية والتقنية.
فيما يتعلق باملراكز في طور اإلحداث أو إعادة التأهيل ،فإن نسب
اإلنجاز متقدمة في بعضها ،وذلك بعد التغلب على اإلكراهات التقنية
واملناخية التي تعرفها بعض األقاليم ،كما تعمل وزارة الشباب والثقافة
والتواصل وفي إطار سياسة مندمجة ومستمرة على تطوير وتحسين
العرض التربوي للبرنامج الوطني للتخييم وجعله آلية لتعميم الحقوق
الدستورية للطفولة املغربية واملساهمة في التنشئة االجتماعية وتسيير
حقوق املشاركين وتعميم الترفيه التربوي في أوساط الطفولة.
ويمكن تلخيص أهم العمليات التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد
من خالل املحاور التالية:
 محور مرتبط بتطوير البنيات التحتية والتجهيزات ،وتضمنتسريع وتيرة األشغال إنجاز املراكز التخييمية من الجيل الجديد مع
مختلف املتدخلين؛
 صيانة وتهيئة عدد مهم من فضاءات التخييم لتكون جاهزةبشكل دائم وطيلة فترة السنة الستقبال الدورات التكوينية واللقاءات
الدراسية ،وتهم كافة املرافق العامة التي تتضرر بفعل الظروف املناخية
الجبلية أو الشاطئية ،ويتم في هذا الصدد تمكين كل املديريات الجهوية
واإلقليمية املعنية من االعتمادات الالزمة لهذه األوراش وذلك إلعداد
وتهيئة املخيمات؛
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 تجهيزاملراكزبكل التجهيزات األساسية والتربوية الضرورية؛ وكذلك املحور املتعلق بتكوين األطر التربوية املشاركة في تنزيلالبرنامج الوطني للتخييم وتحديد منهج التكوين وتلميع املحور من خالل
إعداد دالئل خاصة بالتكوين في إطار تحديث املضامين وتوحيدها
بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم؛
 محور متعلق بتطوير القانون والحكامة والتواصل بإحداث لجنةاستشارية مركزية ولجنة استشارية جهوية لتنزيل البرنامج الوطني
للتخييم؛
 إعداد نصوص تنظيمية تحدد نوع الشهادات ،الدبلومات ،التيتمنح في نهاية مسلسل التكوين ،وكيفية وشروط منحها والتصديق
عليها وطنيا؛
 توظيف كل التقنيات التواصلية الحديثة لتقاسم املعلوماتمع املستفيدين في حينها ،بما في ذلك املوقع الرسمي للوزارة واملنصة
الرقمية الخاصة بالبرنامج ()vacances.ma؛
 تحسين وتجويد الخدمات الخاصة الغذائية من خالل مجموعةمن التدابير؛
 دعم التغذية وتعزيزنظام املطعم؛ تأمين املشاركين ( )l’assuranceاللي ما عمرها ما كانت؛ تحسين نقل املستفيدين؛ توفيرالوسائل التربوية.هنا ،وفيما يتعلق بالتغذية تتم تعميم دليل شروط الصحة
والسالمة داخل املخيمات ،الذي تم إعداده بتنسيق وتعاون مع وزارة
الصحة ،والذي سيساهم في تحسين جودة التغذية ،خاصة بعد الرفع
من املنحة اليومية املخصصة لكل فرد من  30إلى  50درهم ألول مرة،
عالش؟ ألن مجموعة ديال اإلشكاليات عشناها في السنوات السابقة،
تتعرفوها ،األخوات واإلخوان ،هو أن مجموعة ديال األطفال كانو
تيشربو من ماء البئر ،ولألسف ،في بعض املرات تنلقاو بعض املاء في
هاذ البئر تيكون مسمم وتيكونو أمراض ،األطفال تيمرضو ،،فألول مرة
غيكون حتى ( )l’eau potableفي املخيمات باش نوفورو (le minimum
 ،)possibleراه تنتكلمو على  50درهم في النهار ،بالطبع هي ال �شيء ولكن
( )on a doubléامليزانية اللي كانت مخصصة للتخييم.
من أجل تحقيق ذلك ،تتم إبرام صفقات إقليمية عبرإطالق طلبات
عروض من خالل دفترتحمالت موحد على الصعيد الوطني ،كما سيتم
العمل على تفعيل املراقبة من خالل زيارات منتظمة ملراكزالتخييم عبر
لجان وطنية ،جهوية ،وتفعيل دور املفتشية بالخصوص وحتى جوالت
وزارية.
شكرا لكم.
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السيد رئيس الجلسة:

املستشارالسيد يوسف أيذي:

شكرا السيد الوزير.
أعطي الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في إطار
التعقيب.

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،

تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
في الحقيقة ماذا سأقول وراء تدخل السيد الوزير املحترم الذي
استهل تدخله بالنقد الذاتي وجلد الذات وسار بنا وركبنا معه الترقب
إلى ما هو أحسن وتطلع الوزراء إلى تنقية األجواء حتى يظل هذا املخيم
مكان للتخييم الفعلي ،تربويا ورياضيا وثقافيا.
اليوم ،كنتمناو أن السيد الوزير كان نقابيا أكثر ما كان وزيرا في
تدخله ،وهذا يثلج الصدر فعال ،عندما أكد من جديد أنه ..أن املخيم
هو مجال ملحاربة التفاوتات الطبقية ،هذا �شيء جميل ،ما ع�سى أني
كبرملاني أن يقول إال أن يبارك هذه الخطوات ولنقلص من عدد األيام
حتى يشعرالطفل أنه غادربيته ليجد ما هو أحسن ،ما يمكنشاي املاكلة
اللي كان تياكل في دارهم عاود ثاني يلقاها ويلقى أقل في املخيم ،ها احنا
زدنا من  30إلى  50درهم هذا �شيء جميل ،ولكن تيخصنا اللي غيدي
الطفل للمخيم يكون مؤطر ،يكون تربوي ،يكون مثقف ،أباركة علينا
من ذيك الجمعيات اللي من هب ودب ونبقاو نبيعو في الباليص ،شحال
دخلت؟ شحال خرجت؟ هذاك ت�سيء إلى سمعة التخييم وإلى سمعة
أجيالنا.
أنا راه مع السيد الوزير ،تنحييه وأبارك في هاذ التطلعات اللي
تيشوفها ،ولكن خصنا املخيم اللي يحافظ على التوقيت ديالو ،وهاذ
البرنامج راه من فجراالستقالل وهو مازال قائم الذات اللي خصو يتطور
تدريجيا.
ومن هنا تنشكر الجامعة الوطنية للتخييم وكل الجمعيات الجادة
التي تؤطر شبابنا ،ألن غالبا الطبقة الهشة والضعيفة والفقيرة هي
اللي تتلتجأ للمخيمات ،خصها تعيش ،باركة من القطاني اللي تنعيشها
فالدار عاوتني نلقاها فاملخيم ونلقى أفظع ،هذا �شيء كنحييو السيد
الوزيراللي انتبه ليها ،واحنا إن شاء هللا عندنا أمل أن املخيمات ستكون
إن شاء هللا فذيك املكان الراقي.
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
الفريق االشتراكي ،تفضل السيد املستشار.
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مهم ما أعلنتم عنه من إجراءات خاصة ما ارتبط برفع املنحة،
وأيضا بتأهيل املراكزديال التخييم ،ألنه حقيقة عدد منها كان غيرصالح
لإليواء قبل الجائحة ،فما بالك وأنه بقى سنتين دون استعمال.
أيضا ،البد إلنجاح هاذ البرنامج الوطني املهم من تحقيق العدالة
املجالية في الولوج ودمقرطة الولوج للمخيمات ،خاصة بين أطفال
البوادي واملدن ،ألنه األطفال ديال البوادي واألطفال ديال أحزمة الفقر
املحيطة باملدن والفئات الهشة هم األحوج لالستفادة من هاذ البرنامج
وهم األحوج لالستفادة من املخيمات الصيفية.
النقطة الثالثة فهاذ اإلطار هو التجاوب مع مطالب الجمعيات ديال
املجتمع املدني العاملة في مجال التخييم ،واللي بالتأكيد االستجابة
لها والتعاطي اإليجابي معها ما يمكن لو إال ينعكس بشكل إيجابي على
تطويروتجويد املخيمات الصيفية.
رابعا ،وهي نقطة مهمة ،السيد الوزير ،وهو التأطير التربوي ،أهم
وأخطر ما كاين فاملخيمات الصيفية هو التأطير التربوي ،بغينا أوالدنا
يتأطرو على املواطنة ،على التشبث بثوابت بالدنا ،على الحداثة ،على
الديمقراطية والثقافة ديال االختالف ،على مجموعة ديال املبادئ اللي
كتأطرنا كمغاربة ،لكن هاذ التأطير التربوي يحتاج إلى تكوين أسا�سي
وتكوين مستمرديال املؤطرين ويحتاج إلى تحفيزلهاذ الفئة.
اليوم ،السيد الوزير ،سمعنا على أنه وزارتكم عازمة على تخصيص
جزء من برنامج "أوراش" لتغطية يمكن هاذ الخصاص اللي حاصل
فهاذ الفئة ،وهنا تنطرحو واحد السؤال ألنه صعيب أنه الناس اللي
غادي يشتغلو فـ"أوراش" يجيو يديرو التأطير التربوي فاملخيمات ،اللهم
إلى كنتو تتقصدو أنه املؤطرين ديال املخيمات اللي عندهم دبلومات
واللي خضعو للتكوين األسا�سي واملستمر هوما اللي يستافدو من برنامج
"أوراش" ،وهنا غادي نكونو شوية نقصنا من الحق ديال هاذ الفئة
على مستوى األجر وعلى مستوى االمتيازات ،وبالتالي ندعوكم ،السيد
الوزير ،إلى تدارك هاذ األمر.
أخيرا ،األمراملرتبط بتقليص املدة إلى  10أيام ،وهي فالحقيقة  8أيام
إذا ما حذفنا منها اليوم ديال الوصول واليوم ديال املغادرة ،ما عرفناش
أشنو الفلسفة ديال الوزارة في تقليص هاذ األيام 15 ،يوم كانت مزيانة
ومهمة تربويا وترفيهيا لألطفال ديال بالدنا ،نرجو أنه املصالح ديال
وزارتكم تحافظ على املدة اللي كانت معتمدة.
وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزيرفي بعض ثواني ،تفضلو.

السيد وزيرالشباب والثقافة والتواصل:
فقط ،غير باش نوضحو بعض األمور ،نعم ،السيد املستشار،
قلصنا من  15لـ  10أيام فقط ألن فقط كيف ما تتعرفو اإلشكاليات
ديال الترميم ،وآنذاك فاش اعلنا على عودة املخيم ما كناش عارفنا
الحالة الوبائية كيفاش غتكون ،فاعتمدنا أن ممكن فالصيف ما بين
( )juillet 15حتى ألوائل شهر 9نديرو بعدا واحد املخيم بعدا يرجع
وآنذاك نوجدو ما هو أحسن للسنة املقبلة ،هذا هو املعيار اللي اخذينا
آنذاك باش قلصنا املدة.
أما املالحظات األخرى أنا اللي عندي مطلب اليوم هي أن اإلخوان
كلهم عندهم وجود جهوي ،إقليمي ومحلي ،أي مالحظة غتشوفوها
فاملخيمات غتكون  ..مرحبا بها.

السيد رئيس الجلسة:
السؤال اآلني الرابع موضوعه" :فعلية الشأن الثقافي والشبابي
واملحافظة على التراث ومبدأ التمكين والعدالة املجالية".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من مجموعة العدالة االجتماعية
لتقديم السؤال.
تفضل.

املستشارالسيد املصطفى الدحماني:
السيد الرئيس.
السيد الوزير،
نسائلكم حول موضوع فعلية الشأن الثقافي والشبابي واملحافظة
على التراث في ضوء مبدأي التمكين والعدالة املجالية وتكافؤ الفرص
بين املراكزالكبرى واملراكزالصغرى؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير ،تفضلوا.

السيد وزيرالشباب والثقافة والتواصل:
السيد الرئيس،
شكرا ،السيد املستشار ،على هذا السؤال.
جوابا على سؤالكم فيما يتعلق بالنهوض بالشأن الشبابي والثقافي
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ببلدنا ،خاصة في املجاالت الترابية األكثراحتياجا لذلك فالعالم القروي
واملناطق النائية أو التي تعاني من الهشاشة ،فإن إستراتيجية قطاع
الشباب في تدبير هذا املجال ترتكز على تفعيل مقتضيات البرنامج
الحكومي واملضامين الواردة في تقريرالنموذج التنموي الجديد.
وفي هذا اإلطار توجد بعض تدخالت الوزارة في مجال الشباب
كالتالي:
 تجهيز وتأهيل دور الشباب املغلقة وتحل ،وفتحها في وجه الشبابلالستفادة من برامجها وإحداث مؤسسات في إطار الشراكة مع مراعاة
العدالة املجالية في توزيعها؛
 تجويد خدمات مع عروض دور الشباب وبلورة منظومة جديدةفي تدبيرها؛
 دعم وتنفيذ مبادرات من أجل تمكين الشباب من خالل تنزيلبرامج تهدف إلى مواكبة املبادراة الشبابية لتعزيز اإلدماج االقتصادي
واالجتماعي للشباب بشراكة مع هيئات ومنظمات دولية.
في املجال التراثي يمكن أن نذكرعدد من املبادرات أهمها:
 توسيع شبكة املهرجانات التراثية التي تستهدف تثمين التراثالثقافي بعدد من املناطق؛
 التعريف والتحسيس بأهمية التراث الثقافي لتشجيع املغاربةواألجانب على زيارة املعالم التاريخية واملواقع األركيولوجية من خالل
العديد من املبادرات ،أبرزها :إحياء شهر التراث في الفترة املمتدة من
 18أبريل إلى  18ماي ،والذي قمنا هذه السنة استثنائيا بتمديد أجل
األنشطة املنظمة في إطاره ،بحيث أنها ستمدد لشهرين كاملين بمختلف
مناطق املغرب ،بحيث كانت االستفادة منه كبيرة ال من ناحية العدد أو
الجودة ،ويجب اإلشارة إلى أن الوزارة ستقوم خالل األسابيع القليلة
القادمة بتنظيم يوم درا�سي وتكويني لفائدة  1000شاب وشابة بمختلف
مناطق املغرب وذلك بمركزبوزنيقة و 30من دور الشباب.
ويستهدف التكوين بمجال التراث بحيث سيكون الهدف من
هذا اليوم الدرا�سي والتكويني هو تثمين والترويج للتراث أمام هذه
الفئة النشيطة على مواقع التواصل االجتماعي ،وتحسيسها بأهمية
محاربة األخبار الزائفة في هته األمور ،خاصة من املنصات االفتراضية
التشاركية.
كما أن الوزارة تستهدف خلق شراكات مع هذه املنصات االفتراضية
التشاركية من أجل محاربة األخبار الزائفة عموما ،وسيتم اإلعالن عن
ذلك قريبا.
إضافة إلى ذلك ،سيتم العمل في هذه األثناء على صياغة استراتيجية
للتعريف بالتراث املغربي على مواقع التواصل االجتماعي عبر وضع
خطة تواصلية تنخرط فيها الصحافة الوطنية ،الصحافيون املغاربة
املشتغلون بالصحافة الدولية ،واملؤثرين الشباب والشابات املغاربة
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الذين سنقوم بتكوين  1000منهم سنويا.
هذا ،وتبقى الوزارة منفتحة على كافة املبادرات الهادفة إلى النهوض
بالشأن الشبابي والثقافي ببلدنا وتطويره وكذا حماية التراث الوطني
وتنميته ،خاصة وأن حماية هذا التراث تبقى مسؤوليتنا جميعا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السيد املستشار ،في إطارالتعقيب.

املستشارالسيد املصطفى الدحماني:
شكرا ،السيد الوزير ،على ما تفضلتم به.
وفي إطار التفاعل مع الجواب ،نقول على أن بالدنا لها تاريخ عريق
وغني جدا ،وال يجادل أحد فيما تزخربه من تراث ،ولكن يمكن أن نتفق
جميعا أننا لم نستطع إلى تحويل تراثنا الثقافي إلى ثروة مادية محركة
للتنمية ،وأن ما نقدمه لتثمين التراث املادي وغير الالمادي غير كاف،
والوسائل املعبأة لتطويره محدودة جدا ،واألخطر أن املقاربة املعتمدة
مقاربة أحادية غيرإدماجية ،تفصل تدبيرالتراث الثقافي عن السياسات
االقتصادية واالجتماعية.
لدينا نقص كبير في التعريف بالتراث املحلي وفي إنتاج الدراسات
املونوغرافية للتراث املحلي املهم ،اللهم إذا ما استثنينا األعمال التي
قام بها األنتروبولوجيين االستعماريين وبعض املغاربة كاملختار السو�سي
مثال.
نجد فقر كبير في تغطية التراث الوطني بالدراسات األنثروبولوجية
واملونوغرافية املحلية ،لدينا نقص كبير في املؤسسات البحثية ،معهد
وطني وحيد لعلوم اآلثار والتراث بالرباط ،وإنتاجاته وإمكاناته جد
محدودة ،يقت�ضي دعما قويا ملضاعفة إنتاجاته العلمية.
الحركة املتحفية بدأت في السنوات األخيرة تتوسع تدريجيا في ظل
اإلصالح القانوني الذي شهدته في الوالية السابقة ،ولكن يتعين تعزيز
هذه الحركية بالثقافة املتحفية والتربية على زيارة املتاحف ،فجل
املتاحف تعاني من صعوبات حقيقية في استقطاب الجمهور والزوار،
تراث عمراني متميزفي العديد من القصور والواحات والقصبات ودواوير
الجبال والسهول يتعرض للتال�شي ،ويحتاج إلى برامج مستعجلة لترميمه
وتثمينه واستثماره في التربية املجالية أو التربية الجمالية واالقتصاد
التضامني واالجتماعي.
نريد أن نثير معكم كذلك ،السيد الوزير ،تصوركم السترجاع
التراث املغربي املتواجد في الخارج ،وخاصة القطع األثرية واألرشيف
املغربي املوجود في الخارج.
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بالدنا تزخر كذلك بمجتمع شبابي في أوج العطاء ونحتاج إلى تثمين
هذه الثروة البشرية ،والتثمين ال تكفي فيه املدرسة بل يقت�ضي تثمين
الشباب إلى تحصينه بالهوية املغربية املتشبعة بحب الوطن واالعتزاز
باالنتماء إلى اململكة املغربية ذات التاريخ املجيد بجذورها الراسخة
ومشاربها املتنوعة ،وهو ما يقت�ضي سياسات حقيقية لتأطير الشباب
وتنمية قدراته اإلبداعية وبناء شخصية الشاب املغربي املتعمقة في
التاريخ واملمتدة نحو املستقبل بثبات.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير ،تفضلوا.

السيد وزيرالشباب والثقافة والتواصل:
نعم ،السيد املستشار ،احنا متفقين بأن اإلمكانيات الحالية ما
غاديش تقدرتجاوب مع التحدي ديال التراث الوطني ،فقط لهذا تكلمنا
على الصناعة الثقافية ،ولهذا نحن في إطار نقاش مفتوح مع الخواص
باش يكونو اتفاقيات مع الخواص للترميم وللتعريف بجميع التراث
الوطني ديالنا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ما بقاش لك الوقت السيد الوزير ،شكرا السيد الوزير.
السؤال اآلني الخامس موضوعه" :تنظيم املعرض الدولي للنشر
والكتاب".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة
لتقديم السؤال.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد موالي مسعود أكناو:
شكرا السيد الرئيس.
نسائلكم ،السيد الوزير ،حول التدابير املتخذة إلنجاح الدورة 27
للمعرض الدولي للنشروالكتاب.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
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الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.
تفضلوا.

السيد وزيرالشباب والثقافة والتواصل:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا ،السيد املستشار ،على هذا السؤال.
بداية ،السيد املستشار املحترم ،تنشكركم على اهتمامكم باملعرض
الدولي للنشر والكتاب الذي يعتبر مناسبة ثقافية هامة تحتضنها بالدنا
سنويا منذ الثمانينات ،يعني من القرن املا�ضي ،والتي غابت استثناء
خالل السنة املاضية بسبب جائحة "كوفيد ،"19-هذا وقد أشرفنا يوم
الخميس األخير على افتتاح فعاليات هذا املوعد الثقافي الهام بحضور
شخصيات وطنية وأجنبية وازنة ،وقد قامت الوزارة باتخاذ كافة
التدابيرالكفيلة بإنجاح الدورة  27للمعرض الدولي للنشروالكتاب التي
تنظم ألول مرة بالعاصمة الرباط بعد أن تعذر تنظيمها بمدينة الدار
البيضاء.
وتتزامن الدورة هذه السنة مع اختيار الرباط عاصمة للثقافتين
اإلفريقية واإلسالمية ،وتتميز باستضافة اآلداب اإلفريقي كضيف
شرف تثمينا للروابط املتينة التي تجمع الثقافة املغربية بثقافة بلدان
إفريقيا ،وقد تم االشتغال على برمجة ثقافية عامة لتعكس صورة بلدنا
الذي يعتبردائما بلدا للقاء والحواربين الثقافات والشعوب.
هذا والوزارة حريصة على تقديم خدمات في املستوى املطلوب لزوار
معرض هذه السنة وكذا االستقبال الجيد لكافة املشاركين والعارضين
املغاربة واألجانب ،كما تم اعتماد آلية التسجيل املسبق للزيارات
املدرسية حتى يتمكن أطفالنا من زيارة املعرض في ظروف جيدة
واالستفادة من فعاليات البرنامج الثقافي املخصص لهم.
وفي إطار تسهيل الولوج إلى املعرض ،قامت الوزارة بتخصيص
حافالت نقل مجانية ألول مرة من ثالث نقط بمدينة الرباط للراغبين
في التنقل للمعرض ،كما قمنا وألول مرة كذلك بعقد شراكة مع املكتب
الوطني للسكك الحديدية تهدف إلى منح تخفيضات لزوار املعرض من
خارج الرباط تصل إلى  %30على تذكرة العودة وللمحاضرين والعارضين
بنفس النسبة على تذكرة الذهاب واإلياب.
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التعاون مع الجهات هو اللي تيخلينا نجحو مجموعة ديال األشياء ،ليس
فقط على الصعيد الحكومي وال حتى على الجهات وأقاليم اململكة.
بعض األرقام قبل ما نسالي:
عدد الدول املشاركة 40 :بلدا ،الدول املشاركة؛ عدد العارضين700 :؛ عدد األروقة300 :؛ عدد املناظرات واالجتماعات130 :؛ الشركاء اإلعالميين ،وهنا في نفس الوقت ،اسمحو لي ،نشكرجميعالشركاء اإلعالميين اللي ساهمو معنا مجانا باش نعرفو بمعرض الكتاب
في مدينة الرباط هم  48والشركاء املؤسسيين  8بمن فيهم بالطبع البرملان
ألول مرة هو حاضر في املعرض وكذلك وزارة العالقات مع البرملان،
السيد الوزير مشكور (السيد مصطفى بايتاس ،الوزير املنتدب لدى
رئيس الحكومة ،املكلف بالعالقات مع البرملان ،الناطق الرسمي باسم
الحكومة).
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشارالسيد موالي مسعود أكناو:
شكرا ،السيد الوزير ،على الجواب ديالكم.
فعال ،السيد الوزير ،إن كل من حظي بشرف زيارة املعرض الدولي
للنشر والكتاب سيطلع عن كثب على حسن التنظيم واإلعداد الجيد
لهذا الحدث البالغ األهمية لبالدنا ،خاصة أنه يشكل صورة نقدمها
للعالم وللعمق األفريقي باستضافته األدب اإلفريقي ،حيث أن أهم ما
يميزهذه الدورة هو حلول آداب إفريقيا ضيف شرف على هذه الدورة،
تماشيا مع اختيار الرباط عاصمة للثقافة اإلفريقية وعاصمة للثقافة
في العالم اإلسالمي.

وأستغل هذه املناسبة باش نشكراملكتب الوطني للسكك الحديدية
على انخراطهم في هذه العملية ،وفي نفس الوقت بغيت نشكر جهة
الرباط  -سال  -القنيطرة اللي ساهمت وانخرطت إيجابيا إلنجاح هذا
املعرض.

وإذ نشيد ،السيد الوزير ،بمجمل اإلجراءات والتدابير التي اتخذت
وصاحبت اإلعداد لهذا الحدث الوطني والدولي ،والتي تتسم بمبادرات
متميزة على مستوى التحضير وعلى مستوى املواكبة ،نغتنم هذه
املناسبة من خاللكم لتوجيه كل التهاني لألطراإلدارية والتقنية الساهرة
على إنجاح هذه الدورة ولكل الفاعلين والشركاء.

وفي األخير ،اسمحوا لي ،نقول لكم أن هاذ االنخراط ديال الجهات
وديال األقاليم ،ما يسمونه البعض التغول ،أنا تنعتبرو هذا إيجابي
بالنسبة للمواطنات واملواطنين ،ألنه هو اللي كيخلي هاذ التساهل وهاذ

السيد الوزيراملحترم،
رغم كل ما كتب عن دورة هذه السنة ورغم كل ما صاحبها من
انتقادات وفي أحيان كثيرة تبخيس لهذا الحدث املهم ،والذي كان من
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املفترض أن يقف له الجميع وقفة رجل واحد ،إال أنه ال يمثل شخصا
بعينه ونجاحه لن ينسب لشخص لذاته بل لبلد برمته.
السيد الوزير،
إننا في فريق األصالة واملعاصرة بمجلس املستشارين نسجل
بإيجاب ،حسب األرقام املسجلة لحد الساعة ارتفاع عدد الزوار ،وهي
أرقام تعكس الرغبة واالهتمام الكبيرين واإلقبال املتميز للمغاربة ،وهو
ما يتطلب إعداد إستراتيجية على املدى املتوسط والبعيد لزيادة اإلقبال
على هذا النوع من املعارض ،مع الحرص على اختيار مدن أخرى في كل
دورة ،قصد توفير عدالة مجالية ،كما جاء على اللسان ديالكم ،ألنكم
هاذ السنة اخترتم مدينة الرباط في إطار الشراكة مع الجهات ،تنظن
بأنه تعمم هاذ القضية هاذي.
وشكرا لكم السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال السادس موضوعه" :االهتمام بشباب العالم القروي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار
لتقديم السؤال.

املستشارالسيد جمال الوردي:
السيد الرئيس،
السيدان الوزيران،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
نسائلكم ،السيد الوزير ،عن التدابير التي تعتزم وزارتكم القيام
بها إلنصاف شباب العالم القروي وتمكينهم من مرافق للقرب رياضية
وترفيهية وثقافية؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السيد الوزير ،تفضلوا.

السيد وزيرالشباب والثقافة والتواصل:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار،
جوابا على سؤالكم ،أخبركم أن هذه الوزارة تضع ساكنة العالم
القروي ،وخاصة الشباب منهم ،في صلب اهتمامها ،وذلك إيمانا بالدور
الهام لهذه الفئة في التنمية الشاملة التي تطمح بلدنا إلى تحقيقها.

كيفما تتعرفو وزارة الشباب تتوفر حاليا على  1032مؤسسة
للشباب ،دور الشباب ،األندية النسوية ومراكزالتكوين املنهي النسوية،
ومراكز التكوين ،منها تقريبا  419مؤسسة بالعالم القروي تمثل نسبة
 ،%41ويمكن تلخيص مبادرات الهادفة لالهتمام بالشباب املغربي بما
فيهم شباب العالم القروي فيما يلي:
 توسيع الشبكة الوطنية ملؤسسات دور الشباب ودور الثقافةبتنسيق وشراكة مع مختلف الجماعات الترابية ،وقد قمنا مؤخرا
بتوقيع اتفاقيات شراكة على الصعيد الجهوي إلحداث مؤسسات
الشباب في إطارمخططات التنمية الجهوية ()les PDR8؛
 ربط املؤسسات الشبابية بشبكات االنترنيت لتمكين الشباب مناألنشطة والورشات الرقمية ،وهاذ ال�شي ( )déjàتفعل؛
 تجويد خدمات وعروض مؤسسات الشباب من خالل تنزيل إصالحشامل ملنظومتها ،يهم باألساس إعداد برامج ترتكز على مهارات الحياة
لتكون بمثابة انطالق شباب لالستفادة من برامج وطنية ملؤسسات
أخرى الهادفة إلى تعزيز اإلدماج االجتماعي واملنهي للشباب ،كبرنامج
"فرصة" مثال؛
 إصالح منظومة تدبير مؤسسات دور الشباب ،واحنا املرسومالتنظيمي وجد ،واآلن هو حاليا في األمانة العامة للحكومة؛
 وضع برامج متنوعة في املجاالت الثقافية والفنية ،يهدف الكتشافمواهب وتوفيرفرص مهنية جديدة حتى في العالم القروي؛
 دعم األنشطة املوجهة للفتيات في مراكز التكوين املنهي النسويواملساعدين في مجال إحداث التعاونيات واألنشطة املدرة للدخل ،ونظرا
للتباعد الذي يكون في عدد من املناطق بين بعض الجماعات القروية،
فإن الوزارة ستضع عددا من دور الشباب ونقط القراءة واملراكز
الثقافية املتنقلة بين هذه الجماعات ،إضافة للتفكيرفي عقد شراكة مع
"الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات" ( ،)l’ANAPEC9ووزارة
الفالحة من أجل وضع برامج التوجيه واإلدماج االقتصادي للشباب
داخل هذه الفضاءات املتنقلة وحتى تكون متأقلمة مع خاصيات
وحاجيات الشباب القروي.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السيد املستشارفي إطارالتعقيب.
Programme de Développement Régional

8

Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences

9

10846

الجريدة الرسمية للبرملان

املستشارالسيد جمال الوردي:
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السيد الوزير ،باقي عندكم �شي وقت ،تفضلوا ،بعض الثواني.

شكرا السيد الرئيس.

السيد وزيرالشباب والثقافة والتواصل:

شكرا السيد الوزيراملحترم.

في بعض الثواني فقط ،غير باش نركزو أن وزارة الشباب والثقافة
والتواصل ،يعني جميع االتفاقيات اللي كتديرها حاليا باش يكونو ديور
الشباب جداد أو ديور الثقافة ،إال ونحن نركزو على العالم القروي
والجهات اللي ما استافداتش فالسنوات السابقة ،هذا تحدي بغينا
ناخذوه ،وتعرفوحتى الزيارات اللي قمنا بها فاألقاليم والجهات ،إال وبدينا
بالجهات اللي كانت منسية من طرف الحكومة السابقة ،وهنا نتكلم على
مجموعة من الجهات ،كجهة درعة -تافياللت والجهة الشرقية ،فاش
كننتقلو فيها كنلقاو غياب بعض املرات ديال هاذ اللوجيستيك ديال
ديور الشباب أو ديور الثقافة.

نقدر املجهود الذي تقوم به على رأس الوزارة ،ونشكركم عليه،
بحيث يعتبر الشباب ضمن األولويات ديالكم ،ألن جاللة امللك أعطى
تعليمات صارمة وواضحة للنهوض بأوضاعه ،ألنه يوجد في صلب
اهتمامات جاللته ،لذلك فالنجاح يتطلب تضافر جهود مختلف
املتدخلين من أسر وإعالم ومدرسة ،فأغلب اإلشكاليات املطروحة
على الشباب مرتبطة بمسألة القيم والوطنية واألخالق ،وهي مسؤولية
جسيمة ملقاة على عاتقكم بالدرجة األولى.
لهذا ،فإننا نؤكد ،أوال ،على أن شباب العالم القروي ال يجب
أن يكون أقل قدرا عن غيره من شباب اململكة ،ألنه شباب متعطش
للتكوين والتأطير ،فأغلبهم لم يتلق تعليما عاليا وال تكوينا في أي مجال
ينفعه.
لقد تفاءلنا خيرا ببرنامج "أوراش" الذي سيساهم كثيرا في توفير
فرص الشغل ملجموعة مهمة من الشباب ،ألنه يبقى محدودا ،وهنا
أسوق لكم مثاال لشباب إقليم الخميسات الذي توجد به أزيد من
 1600جمعية نشيطة ،لكن لم تستفد سوى  %10منها ،ويبقى الرقم
جد صغيرمقارنة مع احتياجات الساكنة.
لذا ،نقترح عليكم ،السيد الوزير ،أن ترسموا خطا للدفاع عن
إمكانية تمديد هذا البرنامج بتعميمه على جميع الجماعات القروية،
حتى يتسنى لعدد أكبر من الشباب املنخرطين في الجمعيات لالستفادة
منه ،وتتمكن بالتالي من توفيرفرص شغل أكثرنظرا لظروف العزلة التي
يعيشها شباب اإلقليم الذي يغلب عليه الطابع القروي.
وبالرغم من املجهودات املبذولة من طرف مختلف السلطات
العمومية باإلقليم ،إال أن هؤالء الشباب لم يعبؤوا بعد لهذا البرنامج
بما فيه الكفاية ،لذلك نؤكد على ضرورة تمديد اآلجال والزيادة من
الحمالت اإلعالنية والتواصلية ،خصوصا أن أغلب الشباب وجدوا
صعوبات في استيعاب هذا البرنامج "فرصة" و"أوراش" ،في ظل تواصل
مدة حالة الطوارئ الصحية.
وأخيرا ،ندعوكم السيد الوزير املحترم ،إلى إبرام ..تكلمتو ..برمتو
االتفاقيات مع الجماعات ،بغينا نزيدو نكثفو مع الجماعات القروية
اتفاقيات قصد توسيع املجال لالستفادة من البرامج التي تطمحونها
للشباب وعلى رأسها دور الشباب ودور الثقافة وذلك من أجل..
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.

إذن الوزارة والحكومة غتسهر على هاذ العملية ،ونواعدكم أن
جميع الخدمات اللي غتكون فديور الشباب أو ديور الثقافة في املدن
غتكون كذلك فالعالم القروي ،وغنسهرو على هاذ العملية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
طبقا ألحكام املادة  168من النظام الداخلي للمجلس ،توصلت
الرئاسة بطلب تناول الكلمة في نهاية األسئلة الشفهية ليوم الثالثاء 7
يونيو  ،2022تقدم به السيد رئيس الفريق االشتراكي ،حول "الزيادة في
أسعار الكتب املدرسية" ،وقد أحيل هذا الطلب على الحكومة داخل
األجل املحدد ،وعبرت عن تفاعلها باإليجاب مع الطلب.
الكلمة للفريق االشتراكي في حدود دقيقتين.
تفضل السيد الرئيس.

املستشارالسيد يوسف أيذي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
ساءنا جدا كما ساء الرأي العام الوطني مقترح الجمعية املغربية
للناشرين اللي تقدمت به للحكومة والقا�ضي بالزيادة في أسعار الكتاب
املدر�سي بنسبة  ،%25طبعا في الوقت اللي كنا ننتظر مراجعة ديال
املقررات املدرسية وتقليص عدد الكتب املقررة ،في أفق الرقمنة ديال
هاد املجال ،ألنه الثقافة ديال الورق في التعلم وفي الكفاية ديال التعلم
آخذة في االنحساراليوم في العالم ،نتفاجأو بهاذ املقترح.
طيب ،اليوم مع السلسلة ديال الزيادات فاألسعار ،راه الوضع ال
يبشر بالخير ،السيد الوزير ،ونقولوها بكل مسؤولية وبكل تجرد ،أن
املغاربة لن يستطيعوا معكم صبرا ،من املحروقات ،من املواد األساسية
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في االستهالك ،األسعار ديال النقل ،للماء ،للضوء ،ونجيو للكتاب
املدر�سي ،والكتاب املدر�سي يفترض أنه ما�شي سلعة ربحية ،هذا ما�شي
مجال ديال الربح وتحقيق ديال الثروة ،هذا مجال كنستثمرو فيه
فوالدنا ،كنستثمرو فيه فمستقبل املغاربة كاملين ،ما يمكنش نقبلو
بهاذ النقاش ،والحال أننا اليوم كنلمسو فالتصريحات ديال الحكومة
كاين إرهاصات ديال االستجابة لهاذ املطلب.
رجاء ،هذا موضوع غادي يكون عندو انعكاسات سلبية ،سواء على
االستقرار ،سواء على مستقبل ديال أوالدنا والرفع من نسبة الهدر
املدر�سي ،خاصة في أقسام الثانوي واإلعدادي والثانوي والتأهيلي.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للحكومة في حدود دقيقتين ،وسيتولى السيد وزير الشباب
والثقافة والتواصل تقديم الجواب نيابة عن السيدة وزيرة االقتصاد
واملالية.
تفضل السيد الوزير.

السيد وزيرالشباب والثقافة والتواصل نيابة عن السيدة وزيرة 
االقتصاد واملالية:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار،
تفاعال مع هذا املوضوع ،أود أن أذكرأن مجلسكم املوقربأن اقتراح
رفع سعر بعض الكتب املدرسية كان بطلب من الجمعية الوطنية
للناشرين ،وبعد أن أخذت الحكومة علما بهذا املوضوع ،بادرت لعرض
اجتماع اللجنة الوزارية لتتبع ومراقبة األسعار والتي تترأسها وزارة
االقتصاد واملالية ،املهنيون طالبوا بزيادة أسعار الكتب نتيجة لزيادة
سعر الورقة وكلفة الطباعة بنسبة  ،%110الكتب املدرسية املعنية
باقتراح هذه الزيادة تهم املستويين االبتدائي واإلعدادي ،وتندرج بالنسبة
لـ  %70ضمن "املبادرة الوطنية للتنمية البشرية" في إطار عملية مليون
محفظة التي أطلقها جاللة امللك محمد السادس نصره هللا سنة ،2009
والتي تغطي في الوقت الراهن أزيد من  4.5مليون من التالميذ ،وتكلفتها
حاليا  250مليون درهم ،معنى ذلك أن أي زيادة في سعرالكتاب املدر�سي
سيتم تحملها في إطارامليزانية املخصصة لهذا املشروع االجتماعي.
ولحد اآلن لم يتخذ أي قرار ،مع العلم أن االقتراح املقدم لم يشمل
كل الكتب املدرسية ،فهو يتعلق بـ  186كتابا مدرسيا من أصل 391
كتابا مصادقا عليه من طرف الوزارة الوصية.
املوضوع ،سيدي الرئيس ،السيدات والسادة املستشارين ،مازال في
طور الدراسة ،آخذين بعين االعتبار الظروف االقتصادية واالجتماعية

الحالية واستحضارالقدرة الشرائية لألسرة املغربية.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
نشكركم على مساهمتكم الطيبة في هذه الجلسة ،وبهذا نكون قد
استوفينا جدول أعمال جلسة األسئلة.
شكرا لكم جميعا.
رفعت الجلسة.

امللحق:
تعقيب املستشارة  السيدة لبنى علوي على جواب السيدة 
وزيرة  السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
والتضامني:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس املحترم؛
السيدة الوزيرة املحترمة؛
السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم االتحاد الوطني للشغل باملغرب
بمجلس املستشارين في إطار هذا الجلسة الدستورية .وهي مناسبة
نؤكد من خاللها على أهمية تشجيع الساحة الداخلية باعتبارها رافعة
أساسية للتنمية املستدامة القادرة على مواجهة التغيرات االقتصادية
واملالية والبيئية والصحية.
لقد كشفت جائحة كورونا عن أهمية االستثمار في السياحة
الداخلية للحفاظ على استقرار هذا القطاع إزاء التقلبات الدولية
والحفاظ على استقرار مناصب الشغل ،وهو ما يقت�ضي االستثمار أكثر
في تشجيع السياحة الداخلية من خالل برامج خاصة ومحفزة تتناسب
مع القدرة الشرائية للمواطنات واملواطنين.
السيدة الوزيرة املحترمة،
إن املعطيات اإلحصائية املتوفرة قبل الجائحة تفيد بأن حوالي
مليون مغربي يقضون عطلهم بإسبانيا ،وهو الرقم الذي تضاعف في
بضع سنوات فقط ،وكلف حوالي  19مليار درهم من العملة الصعبة
سنة  ،2018أي بزيادة وصلت  9في املائة مقارنة بسنة  ، 2017التي
سجلت هي األخرى ارتفاعا بنسبة  21في املائة حسب إحصائيات مكتب
الصرف.
لقد كشفت املعطيات اإلحصائية ملكتب الصرف لسنة  ،2018أن
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نفقات سفريات املغاربة إلى الخارج قد بلغت  1,55مليار درهم ،حيث
وصلت إلى ما مجموعه  18.9مليار درهم ،وهو ما مثل ارتفاعا كبيرا
مقارنة بمداخيل السياحة بالعملة الصعبة ( +1مليار درهم) ،ال�شيء
الذي ينعكس سلبا على االقتصاد الوطني ويزيد من حدة العجز في
امليزان التجاري.
إن هذا اإلقبال على السياحة الخارجية مرده إلى القرب الجغرافي
وسهولة الحصول على التأشيرة ،وإلى العروض التنافسية واملغرية
التي تقدمها جارتنا الشمالية أيضا ،والتي تتناسب مع القدرة الشرائية
ملختلف الشرائح االجتماعية ،فضال عن جودة خدمات االستقبال،
وهو �شيء ال يتواجد في بالدنا مع األسف.
وفي هذا السياق ،كشف رأي للمجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي حول دور السياحة في التنمية املستدامة صدر السنة املاضية
عن مجموعة من االختالالت التي يعاني منها قطاع هذا القطاع ،نذكر
منها:
ُ
 إشكالية التركيز الثالثي (على مستوى امل ُدن والجهات ،وتوزيعالوافدين /املَبيتات بحسب بلد ُ
القدوم ،وحسب املواسم)؛
 قصور أسا�سي على مستوى آلية القيادة ؛ صعوبات على مستوى تمويل القطاع؛ آلية ترويج وتسويق ال تواكب التحوالت (انخفاض األداء املسجلمقارنة مع أهداف رؤية )2020؛
 غياب خريطة التشغيل السياحي ،وأدوات القيادة بكيفية واضحةومحددة.
وبناء على ما سبق ،فإننا في االتحاد الوطني للشغل باملغرب بمجلس
املستشارين ،ندعو إلى:
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 إعداد دالئل خاصة موجهة للسائح املغربي للتعريف باملؤهالتالسياحية التي تتوفر عليها بالدنا ،و تشجيع السياحة االجتماعية
والتضامنية وتطويراملآوي؛
 تخصيص منتجات خاصة بالسياحة الوطنية بمختلف فروعهاذات جودة وتتالءم مع القدرة الشرائية للسائح املغربي؛
 تشجيع سياحة الشباب مع األخذ بعين االعتبارأسلوبهم في العيشوأنماط استهالكهم في مجال األنشطة الترفيهية والرياضية؛
 تنويع العرض السياحي وتعزيز البنية التحتية السياحية بعدد منالجهات واملناطق التي تعتبر مناطق للعبور السياحي فقط ،وتشجيع
السياحة الثقافية والسياحة االستشفائية؛
 العمل على إعادة تصنيف الفنادق ،خاصة وأن عدد من الفنادقال تتالءم وضعيتها مع عدد النجمات التي تحملها؛
 تقديم عرض سياحي موجه للمغاربة املقيمين بالخارج ،وتشجيعالربط الجوي بين مختلف جهات وأقاليم اململكة؛
 تأهيل املوارد البشرية العاملة بالقطاع من خالل التكوين والتأهيلاملستمر ومحاربة مظاهرة الهشاشة داخل القطاع ،و التصدي لبعض
الظواهر السلبية والتمييزية في التعامل بين السائح األجنبي والسائح
املغربي ،ما يدفع السائح املغربي إلى تفضيل وجهات أخرى.
وفي الختام ،نؤكد في االتحاد الوطني للشغل باملغرب بمجلس
املستشارين على أهمية التقائية السياسات العمومية املتعلقة
بالسياحة على وجه العموم ،وبالسياحة الداخلية على وجه الخصوص،
وعلى أهمية الشراكة بين مختلف املتدخلين من أجل النهوض بالبنية
التحتية السياحية وتنويع العرض السياحي املوجه للداخل ومالءمته
مع مختلف األذواق حتى تلعب السياحة دورها في التنمية املستدامة.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

