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 إعالن

عن9فتح9بنب9الترشيحنت9النتخنب9عضو9واحد9بنملحكلة9

الدستورية

رئيس مجلس املستشارين؛  

بناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 

بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو2011(، وال سيما الفصل 130 

منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 املتعلق باملحكمة الدستورية 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 

1435 )13 أغسطس2014(، والسيما املواد األولى و3 و12 و13 منه؛

املجلس  أقره  املستشارين،كما  ملجلس  الداخلي  النظام  وعلى 

بموجب  للدستور  أحكامه  بمطابقة  الدستورية  املحكمة  وصرحت 

القرار رقم 102/20 م.د بتاريخ 02 مارس 2020، والسيما املواد من 341 

إلى 346 منه؛

وبعد توصل مجلس املستشارين بإحاطة من السيد رئيس املحكمة 

الدستورية في 03 يناير 2023، بشأن انتهاء مدة انتداب العضو املنتخب 

من قبل املجلس في هذه املحكمة، السيد "ندير املومني" يوم األربعاء 03 

أبريل 2023؛ 

رقم  املستشارين  مجلس  مكتب  قرار  من  األولى  املادة  على  وبناء 

2023/02/01الصادر بتاريخ 09 يناير 2023.

يعلن9رئيس9مجلس9املستشنرين9عن:

باملجلس، النتخاب  البرملانية  الفرق واملجموعات  ترشيحات  تلقي 

عضو واحد باملحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثاني ألعضاء 

هذه املحكمة، وفق الشروط والكيفيات املبّينة في قرار مكتب مجلس 

املستشارين رقم 2023/02/01بتاريخ 09 يناير 2023.

حّ ر9بتنريخ:99 9ياني 9ن9 9  9 9 9 9

الاعم9مينر6

رئيس9مجلس9املستشنرين

 ق ار9مكتب9مجلس9املستشنرين9رقم19 /9 /ن9 9 

 بفتح9بنب9الترشيحنت9النتخنب9عضو9واحد9

بنملحكلة9الدستورية

بناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 

بتاريخ 27 من شعبان 1432 )29 يوليو 2011(، وال سيما الفصل 130 

منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 املتعلق باملحكمة الدستورية 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 

1435 )13 أغسطس 2014(، والسيما املواد األولى و3 و12 و13 منه؛

املجلس  أقره  كما  املستشارين،  ملجلس  الداخلي  النظام  وعلى 

بموجب  للدستور  أحكامه  بمطابقة  الدستورية  املحكمة  وصرحت 

القرار رقم 102/20 م.د بتاريخ 02 مارس 2020، والسيما املواد من 341 

إلى 346 منه؛

وبعد توصل مجلس املستشارين بإحاطة من السيد رئيس املحكمة 

الدستورية في 03 يناير 2023، بشأن انتهاء مدة انتداب العضو املنتخب 

من قبل املجلس في هذه املحكمة، السيد "ندير املومني" يوم األربعاء 03 

أبريل 2023؛ 

املنعقد  اجتماعه  في  املستشارين  مجلس  مكتب  مداوالت  وبعد 

بتاريخ 09 يناير 2023.

قّ ر9من9يلي:

1: يعلن رئيس مجلس املستشارين عن تلقي ترشيحات الفرق  املن 96

باملحكمة  واحد  عضو  النتخاب  باملجلس،  البرملانية  واملجموعات 

الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثاني ألعضاء هذه املحكمة.

ومنسقي  الفرق  رؤساء  السادة  املستشارين  مجلس  رئيس  يشعر   

املجموعات البرملانية بذلك.

9: يجب على كل شخص مقترح لعضوية املحكمة الدستورية  املن 96

أن يكون من الشخصيات املتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، 

وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، ومارس مهنته ملدة تفوق خمس 

عشرة )15( سنة، ومشهود له بالتجرد والنزاهة.

املن 96ن: تتكون ملفات الترشيحات من الوثائق التالية:

1- طلب ترشيح شخ�ضي؛

وفق  املترشح  أو  للمترشحة  الذاتية  السيرة  من  نسخة   -2

ملجلس  اإللكترونية  البوابة  من  تحميله  يمكن  نموذجي   مطبوع 

املستشارين:  http://www.chambredesconseillers.ma؛ 
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3- ثالث نسخ مصادق عليها من الشواهد الجامعية العليا املحصل عليها 
في مجال القانون؛

العلمية  واإلنتاجات  األعمال  املفصل عن  التقرير  4- ثالث نسخ من 
للمترشحة أو املترشح؛

5- ثالث نسخ من الشهادة التي تثبت ممارسة املترشحة أو املترشح ملهنته 
ملدة تفوق خمس عشرة )15( سنة؛

6- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛

7- نسخة من السجل العدلي أو شهادة انعدام السوابق مسلمة من 
اإلدارة العامة لألمن الوطني؛ 

8- ثالث صور شمسية حديثة للمترشحة أو املترشح.

وصيغة  ورقية  صيغة  في  الترشيحات،  ملفات  تودع   :6 املن 96
وصل  مقابل  املستشارين،  مجلس  رئيس  كتابة  لدى  إلكترونية، 
بالتسلم يتضمن إسم املترشحة أو املترشح، وتاريخ وساعة اإليداع، 
الثالثنء9 يوم9 إلى9 ن9 99 ياني 9 الثالثنء9 91 في الفترة املمتدة من يوم9
ن9 99على9السنعة9الثنلثة9زواال، وال يعتد بأي ترشيح ورد  917ياني 9

خارج األجل املذكور.

5: يتولى مكتب مجلس املستشارين دراسة ملفات الترشيحات،  املن 96
الئحة  ويحصر  املطلوبة،  للشروط  استيفائها  مدى  من  ويتحقق 
املترشحات واملترشحين املقبولة ملفاتهم، ويحّدد تاريخ وساعة انعقاد 
باملحكمة  واحد  لعضو  املجلس  النتخاب  املخصصة  العامة  الجلسة 

الدستورية.

على  ملفاتهم  املقبولة  واملترشحين  املترشحات  ملفات  توزع   :6 املن 96

جميع أعضاء املجلس، عن طريق الفرق واملجموعات التي ينتمون إليها، 

48 ساعة على األقل، قبل انعقاد الجلسة العامة املخصصة لالنتخاب، 

الداخلي  النظام  من   343 املادة  في  عليها  املنصوص  بالوثائق  وترفق 

ملجلس املستشارين.

البوابة  في  ملفاتهم  املقبولة  واملترشحين  املترشحات  تنشر الئحة  كما 

اإللكترونية للمجلس.

7: يعرض الرئيس في بداية الجلسة املخصصة للتصويت الئحة  املن 96

املترشحات واملترشحين الذين يقدمهم مكتب املجلس.

املن 896: تجرى عملية التصويت في الجلسة العامة، باالقتراع السري، 

وفق الضوابط املحّددة في النظام الداخلي ملجلس املستشارين.

البرملانية  واملجموعات  للفرق  القرار  هذا  من  نسخة  تسلم   :9 املن 96

بمجلس املستشارين، وتنشر في الجريدة الرسمية للبرملان وفي البوابة 

اإللكترونية للمجلس.

حّ ر9بتنريخ:99 9ياني 9ن9 9  9 9 9 

الاعم9مينر6

رئيس9مجلس9املستشنرين
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محض 9الجلسة9رقم9ن7 

التنريخ: الثالثاء 11 جمادى األولى 1444ه )6 ديسمبر 2022م(.

لرئيس  الثاني  الخليفة  اخشيشين،  أحمد  السيد  املستشار  ال ئنسة: 
مجلس املستشارين.

الساعة  من  ابتداء  دقيقة،  وعشرون  وإحدى  ساعتان  التوقيت: 
العاشرة والدقيقة األربعين صباحا.

آدول9األعلنل: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشنر9السيد9أحلد9أجشيشين،9رئيس9الجلسة:

بسم9هللا9ال حلن9ال حيم.

أعلن عن افتتاح الجلسة.

السيدان9الوزي ان،

السيدات9املستشنرات،

السن 96املستشنرون،

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

السيدة والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال، 
من  جد  ما  على  املجلس  إلطالع  األمينة  السيدة  على  الكلمة  أحيل 

مراسالت وإعالنات.

الكلمة للسيدة األمينة.

املستشنر96السيد96صفية9بلفقيه9أمياة9املجلس:

بسم9هللا9ال حلن9ال حيم.

شك ا9السيد9ال ئيس9املحترم.

السيدين9الوزي ين9املحترمين،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

مجلس  مكتب  لدى  باألسبقية  الحكومة  رئيس  السيد  أودع 
املستشارين، طبقا ألحكام الفصل 78 من الدستور، مشروع قانون رقم 
93.21 يوافق بموجبه على اإلتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات 
العمال عند إعسار صاحب عملهم 1992 املعتمدة من قبل املؤتمر العام 
ملنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين املنعقدة بجنيف في 

23 يونيو 1992.

بالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة من 29 نونبر 2022 إلى 
تاريخه، فهي كالتالي:

- األسئلة الشفهية: 24 سؤاال؛

- األسئلة الكتابية: 23 سؤاال؛

- األجوبة الكتابية: 30 جوابا.

كما نخبر املجلس املوقر بأننا سنكون على موعد مباشرة بعد نهاية 
هذه الجلسة مع جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت 

على:

- مشروع قانون رقم 18.18 يق�ضي بتنظيم عملية جمع التبرعات 
من العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية في إطار قراءة ثانية؛

وأجزائها  النارية  باألسلحة  يتعلق   86.21 رقم  قانون  مشروع   -
وعناصرها وتوابعها وذخيرتها؛

املائية  األحياء  بتربية  يتعلق  الذي   84.21 رقم  قانون  ومشروع   -
البحرية، وكذلك في إطار قراءة ثانية؛

املتعلق   05.12 القانون رقم  بتغيير   19.22 قانون رقم  - مشروع 
بتنظيم مهنة املرشد السياحي.

شكرا السيد الرئيس.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة األمينة.

نستهل إذن جدول أعمال هذه الجلسة باألسئلة املوجهة لقطاع 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  حول  الوزير،  بالسيد  ونرحب  الداخلية، 

البشرية والتي تجمعها وحدة املوضوع.

والبداية مع سؤال الفريق االشتراكي وموضوعه "الحصيلة املرحلية 
للشطر الثالث من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

الكلمة له، تفضل السيد املستشار.

املستشنر9السيد9السنلك9املوسنوي:

شك ا9السيد9ال ئيس9املحترم.

السيدان9الوزي ان9املحترمنن،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

يشرفني، السيد الوزير املحترم، أن أسألكم عن الحصيلة املرحلية 
للشطر الثالث من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ 

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار.

السؤال امني الثاني موضوعه "تثمين املكتسبات وتجاوز املعيقات 
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التي تواجه مبادرة التنمية البشرية".

الكلمة ألحد السادة من فريق األصالة واملعاصرة.

السيد املستشار.

املستشنر9السيد9جليد9البرني�شي:

لتثمين  استراتيجياتكم  حول  املحترم،  الوزير  السيد  نسائلكم 

للتنمية  الوطنية  املبادرة  تواجهه  التي  املعيقات  وتجاوز  مكتسبات 

البشرية؟

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا. 

السؤال الثالث من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 

وموضوعه "إدماج الشباب في املبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

السيد املستشار.

املستشنر9السيد9لحسن9ننزهي:

نسائلكم عن إدماج الشباب في املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار.

الوطنية  املبادرة  وآفاق  "حصيلة  موضوعه  الرابع  امني  السؤال 

للتنمية البشرية" ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي 

للشغل.

تفضل السيد الرئيس.

املستشنر9السيد9نور9الدين9سليك:

نسائلكم السيد الوزير، عن حصيلة وآفاق املبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية؟

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الرئيس.

السؤال الخامس في نفس املوضوع، حول "مشاريع املبادرة الوطنية 

للتنمية البشرية". 

والكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية.

تفضل السيد الرئيس.

املستشنر9السيد9عبد9القن ر9الكيحل:

السيد9ال ئيس،

السيدان9الوزي ان،

نسائلكم في نفس املوضوع.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا األستاذ الكيحل.

البشرية"،  للتنمية  الوطنية  "املبادرة  السادس موضوعه  السؤال 
للشغالين  العام  االتحاد  فريق  من  املستشارين  والسيدات  للسادة 

باملغرب.

السيدة املستشارة.

املستشنر96السيد96فتيحة9جورتنل:

شك ا9السيد9ال ئيس.

السيد9الوزي 9املحترم،

عن سير إنجاز البرامج واملشاريع التي تندرج ضمن املبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية، نسائلكم السيد الوزير؟

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة املستشارة.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على األسئلة، إذن تفضل السيد الوزير 
تجي للمنصة وال تبقى، بحال بحال، خوذو راحتكم.. ال بالعكس.

السيد9عبد9الوافي9لفتيت،9وزي 9الداجلية:

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

السادس  محمد  امللك  الجاللة  أعطى صاحب  قد  تعلمون،  كما 
للتنمية  الوطنية  املبادرة  امللكي،  الورش  انطالقة  وأيده،  هللا  نصره 
البشرية يوم 18 ماي 2005، بهدف محاربة الفقر والهشاشة واإلقصاء 
االجتماعي، وفق إستراتيجية شمولية ترتكز على البعد الترابي واملقاربة 

التشاركية مع مختلف الفاعلين املعنيين بالحقل التنموي.

وقد مكنت الجهود املبذولة في هذا اإلطار، والتعبئة القوية التي 
شهدتها املبادرة خالل املرحلتين األولى 2005-2010، والثانية 2011-
البنك  الثالثة عامليا ضمن تصنيف  للرتبة  2018 من احتالل بالدنا 

الدولي ألحسن برامج املبادرات االجتماعية الهادفة.

وعلى الرغم من كل ذلك، كان من الضروري إجراء تقييم للبرامج 
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السبل  وإيجاد  النقص  مكامن  على  الوقوف  بهدف  وذلك  املنجزة 
الكفيلة لتحسين وقع املبادرة على الفئات املستهدفة، حيث تم فيما 
يتعلق باستهداف البرامج تركيز الجهود على البنيات التحتية والخدمات 

االجتماعية لإلستجابة للحاجات املستعجلة ومعالجة العجز املتراكم.

كما تم تسجيل الطابع غير املنتظم لبعض الفاعلين الجمعويين 
حاملي املشاريع وتدهور بعض املنشآت املنجزة، بشكل يهدد استمرارية 
استغاللها، وكذا االعتماد على آليات لتتبع املشاريع، ترتكز في أغلب 

األحيان على األداء املالي.

واليوم، هذا املشروع املجتمعي الرائد، هو في مرحلته الثالثة، التي 
اعتمد في بلورة فلسفتها ورؤيتها اإلستراتيجية على التوجيهات امللكية 
السديدة، والسيما تلك الواردة في خطاب العرش لسنة 2018، وعلى 
خالصات املرحلتين السابقتين، حيث حقق نقلة نوعية من خالل تركيز 
تدخالته على الجوانب الالمادية للرأسمال البشري، وكذا على توجيه 
برامجه للنهوض بالرأسمال البشري لألجيال الصاعدة، ودعم الفئات 
في وضعية صعبة وإطالق جيل جديد من املبادرات الخالقة لفرص 

الشغل واملدرة للدخل.

وعلى هذا األساس، أخذت الهندسة الجديدة للبرنامج بعين االعتبار 
السابقة،  املكتسبات  على  املحافظة  على  الحرص  مع  التوجه،  هذا 
فاملبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمشروع ملكي مجتمعي يساهم مع 
بقية القطاعات املعنية في هذا املوضوع، والسيما على مستوى الصحة 
والتعليم، وذلك بهدف املساهمة في الرفع من مؤشرات بالدنا املتعلقة 

بالرأسمال البشري.

النموذج  حددها  التي  األهداف  بين  فمن  التذكير،  سبيل  وعلى 
التنموي الجديد، الرفع من مؤشر التنمية البشرية إلى قيمة 0.75 في 
أفق 2035 بدل من 0.5 حاليا، وهذا الهدف ال يمكن تحقيقه إال من 

خالل تضافر الجهود وتحقيق االلتقائية املطلوبة أثناء تنفيذ املشاريع.

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

لقد حددت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية هدفين رئيسيين تسعى 
إلى تحقيقهما، بحيث يتجلى الهدف األول في صيانة كرامة املواطنين 
وتحسين ظروف عيشهم، من خالل مواصلة الدينامية التي أطلقتها 

املبادرة منذ سنة 2005، وذلك من خالل تنفيذ برنامجين:

- البرنامج األول: تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية 
والخدمات األساسية باملجاالت الترابية األقل تجهيزا؛

- والبرنامج الثاني: مواكبة األشخاص في وضعية هشاشة.

تذليل  خالل  من  املستقبل،  بناء  في  الثاني  بالهدف  يتعلق  فيما 
املعيقات األساسية للتنمية البشرية طيلة مرحلة حياة الفرد، وذلك 

باعتماد برنامجين آخرين جديدين، أال وهما: 

- البرنامج الثالث: تحسين الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب؛ 

- والبرنامج الرابع: الدفع بالرأسمال البشري لألجيال الصاعدة.

وللتذكير، فإن "املبادرة الوطنية للتنمية البشرية" تعمل في إطار 
برنامجها األول، الذي رصدت له ميزانية 4 ماليير درهم على مواصلة 
مع  تام  انسجام  في  السابقتين،  املرحلتين  خالل  املحدثة  الدينامية 
البرامج العمومية األخرى، وذلك من خالل املساهمة في تقليص العجز 
التحتية والخدمات االجتماعية األساسية، وخاصة فيما  البنيات  في 
يتعلق بإنشاء الطرق واملسالك القروية واملنشآت الفنية والتزود باملاء 
وتحسين  والتعليم  الصحة  وكذا  القروية  والكهربة  للشرب  الصالح 
الخدمات املقدمة في هاذين القطاعين، اللذين يعتبرين أهم أسباب 
الفوارق االجتماعية والهشاشة والتهميش وإحدى املؤثرات الكبيرة في 

مؤشر التنمية البشرية.

وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار، إلى أن هذا البرنامج يشكل مساهمة 
في املبادرة الوطنية في برنامج الحد من الفوارق املجالية واالجتماعية في 

العالم القروي. 

له  الذي خصص  الثاني،  برنامجها  املبادرة من خالل  تعمل  كما 
مبلغ 4 ماليير درهم، على تعزيز املكتسبات املحققة خالل املرحلتين 
السابقتين، ومن خالل توفير عناية خاصة وذات جودة إلحدى عشر فئة 
ذات أولوية، تتوزع بين أشخاص مسنين واملر�ضى وذوي االحتياجات 
في  والشباب  األطفال  وكذا  هشاشة  وضعية  في  والنساء  الخاصة 
وضعية صعبة، وذلك بمراكز متخصصة وتقديم املساعدة واملواكبة 
الضروريتين لها وكذا العمل على إعادة إدماجها السوسيو اقتصادي 

وتيسير إدماجها عن طريق الدعم والتكوين واملواكبة.

برنامجها  خالل  من  البشرية"  للتنمية  الوطنية  "املبادرة  وتسعى 
الثالث، الذي رصدت له ميزانية 4 ماليير درهم، إلى توفير حلول من شأنها 
تيسير اإلدماج االقتصادي للشباب، وذلك من خالل تقديم خدمات 
منصات  داخل  لفائدتهم  والدعم  والتوجيه  واإلنصات  لالستقبال 
عددها  فاق  والتي  اململكة،  وعماالت  أقاليم  بجل  املحدثة  الشباب، 
100 منصة، وكذا تحسين الدخل واملساهمة في التنمية االقتصادية 
املحلية، عن طريق دعم االقتصاد االجتماعي والتضامني، من قبيل 

التعاونيات واملقاوالت الصغيرة جدا واملقاوالت الصغيرة واملتوسطة.

أما على مستوى البرنامج الرابع، والذي خصص له مبلغ 6 ماليير 
درهم، فتعمل املبادرة الوطنية جاهدة من خالله إلى تثمين وتطوير 
املعيقات  إزالة  بهدف  الحياة  مراحل  كافة  في  البشري  املال  الرأس 
والحواجز التي تعترض التنمية البشرية عبر املساهمة في تحسين صحة 
وتغذية األم والطفل واملساهمة في برنامج تعميم التعليم األولي، وخاصة 
في املناطق القروية والنائية، وكذا التخفيف من مظاهر التفاوتات على 
مستوى التعلم ومحاربة الهدر املدر�ضي، من خالل توفير خدمات اإليواء 
وتعزيز أسطول النقل املدر�ضي وتوفير دروس الدعم املدر�ضي باملجان، 
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وكذا تعزيز الصحة املدرسية ودعم التفتح لدى األطفال والشباب عن 
طريق تطوير األنشطة املوازية الفنية والرياضية والثقافية.

للتنمية  الوطنية  "املبادرة  أن  إلى  اإلطار،  هذا  في  اإلشارة  وتجدر 
و2023   2019 بين  ما  يعني  الحالية  املرحلة  أنجزت خالل  البشرية" 
بينها  من  ونشاط  مشروع   25.500 مجموعه  ما  الساعة  حدود  وإلى 
8000 وحدة مبرمجة للتعليم األولي بمبلغ إجمالي للبرامج األربعة قدر 
بـ 10 ماليير ونصف درهم، وتضاف لهذه الحصيلة املرحلية منجزات 
املرحلتين السابقتين املتمثلة في إنجاز حوالي 43.000 مشروع ونشاط 
بمبلغ مالي إجمالي قدره 43 مليار درهم ساهمت فيه املبادرة بـ 28 مليار 

درهم. 

لقد أثبتت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مدى أكثر من 17 
سنة فعاليتها في مجال التنمية البشرية ببالدنا، وذلك من خالل نهج 
سياسة للقرب بهدف النهوض بأوضاع الساكنة املعوزة من جهة، ورفع 
التحديات الكبرى للتنمية البشرية بغية تيهئ األجيال الصاعدة للعب 

دورها كامال في املجتمع من ناحية ثانية. 

بعدة  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  تضطلع  الغاية،  ولهذه 
أدوار، لعل أبرزها دور املحفز واملحتضن للمشاريع املبتكرة، ودور املعبئ 

واملنسق ملنظومة التنمية البشرية. 

وفي الختام، أود التأكيد على أن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
تعمل جاهدة لتوفير كافة الظروف املالئمة من أجل تحقيق التقائية 
قوية بين مختلف املتدخلين بهدف تفعيل أمثل لبرامجها والتركيز على 
األهداف املستقبلية الكبرى التي تكت�ضي أهمية قصوى كالطفولة املبكرة 
االقتصادي،  واإلدماج  الهشاشة  ومحاربة  التمدرس  ودعم  والتغذية 
صاحب  أراده  الذي  الجديد  التنموي  النموذج  تنزيل  مواكبة  وكذا 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده لكافة أفراد شعبه الوفي 
من عيش كريم وتكافؤ للفرص واملساواة واالندماج والرقي واالزدهار 

والنماء.

والسالم.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير. 

في إطار التعقيب على جواب السيد الوزير، أعطي الكلمة للفريق 
االشتراكي. 

تفضل السيد املستشار.

املستشنر9السيد9السنلك9املوسنوي:

شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد معالي الوزير على عرضكم.

الوطنية  املبادرة  من  الثالثة  املرحلة  أطوار  نعيش  اليوم  ونحن 

للتنمية البشرية الذي أعطى صاحب الجاللة امللك محمد السادس 

نصره هللا وأيده انطالقتها يوم 19 شتنبر 2018، حيث أشار إلى أن هذه 

املرحلة ترتكز على مقاربة متجددة تهدف إلى تحصين وتعزيز املكتسبات 

مع إعادة توجيه البرامج سعيا للنهوض بالرأس املال البشري والعناية 

إلى اعتماد جيل  الهشة، باإلضافة  الفئات  باألجيال الصاعدة ودعم 

جديد من املبادرات املدرة للدخل واملجددة لفرص الشغل.

لكن، على سبيل املثال ال الحصر، خالل سنة 2022 خصص ما 

املجالية  الفوارق  تقليص  "برنامج  إطار  في  درهم  مليون   515 يناهز 

التي  املساهمات  أن  يتبين  األرقام  لغة  حيث  فمن  واالجتماعية"، 

خصصتها املبادرة لهذا البرنامج تبقى مساهمات مرتفعة مقارنة مع باقي 

الشراكات، وبالتالي فإن الدولة تتحمل القسم األكبر من االعتمادات 

املالية املخصصة لتمويل مشاريع املبادرة مع غياب تمويل هذه البرامج 

من طرف باقي املساهمين، مما يطرح تزايد قيمة املبادرة الوطنية في 

املرحلة الجديدة إشكالية تحمل الدولة مزيدا من األعباء ومصاريف 

أخرى.

وهنا نسائلكم عن الخطط وإستراتيجية الدولة في استقطاب عدد 

أكبر من الشركاء لتمويل هذه البرامج.

"املبادرة  من  تستدعي  املرحلة  أن  نؤكد  االشتراكي  الفريق  في  إننا 

الوطنية للتنمية البشرية" تكثيف الجهود وتعبئة دائمة ومنتظمة بين 

مختلف اإلدارات وبين مصالح ومؤسسات عمومية وجماعات محلية 

ومجتمع مدني. 

ولتجاوز االختالالت التي تعرقل مسار املبادرة، فإنه ينبغي استقطاب 

الكفاءات الجديدة أو الرفع من مستوى أداء أقسام العمل االجتماعي 

باعتبارها  الضرورية  اللوجيستية  واإلمكانيات  البشرية  باملوارد  ومده 

اللجنة الرئيسية لإلدارة، مع توفر الجماعات املستهدفة على وسائل 

بشرية ومادية كفيلة لضمان قيامها بالتدبيرية والتأطيرية.

وفي الختام، السيد الوزير املحترم، نشيد عاليا باملجهودات الصارمة 

التي تقوم بها وزارتكم من أجل التنزيل الفعلي إلنجاح برامج املبادرة 

الوطنية للتنمية البشرية بقيادة جاللة امللك نصره هللا وأيده.

وشكرا معالي الوزير.

شكرا السيد الرئيس.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار. 

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

تفضل السيد املستشار.
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املستشنر9السيد9جليد9البرني�شي:

شك ا9السيد9ال ئيس.

السيد9الوزي ،

شكرا السيد الوزير على جوابكم وعلى ما تفضلتم به من معطيات 

والتي إن تدل فهي تدل على املجهود املبذول في سبيل النهوض باملواطن 

املغربي عبر بوابة التنمية البشرية والذي تحظى بعناية كبيرة من لدن 

صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

إننا في فريق األصالة واملعاصرة نسجل بإيجابية حصيلة التدابير 

املعتمدة للحد من الفقر والهشاشة وذلك بالرفع من مؤشرات التنموية 

للمملكة التي تنعكس على املواطن املغربي وعلى مكانة وجاذبية اململكة، 

السيما أن املبادرة تدعو إلى إقامة توازن في معادلة النمو عبر أخذها بعين 

االعتبار البرمجة والتخطيط للحاجيات الواقعية والتطلعات املشروعة 

عنه  أبانت  الذي  التقليدي  االنضباط  من  تام  تجاوز  في  للساكنة، 

قصورها ومحدداتها في هذا اإلطار، تماشيا مع اإلستراتيجية الدولية 

إلى إدماج الشباب في النسيج االقتصادي والحياة العملية،  الهادفة 

خصوصا أن تحقيق التنمية ضرورة قصوى للمجتمع.

نود هنا، السيد الوزير املحترم، أن نؤكد على أهمية ما تحقق في 

هذا الباب لحد امن في إطار تحسين معيشة املواطن املغربي ومعالجة 

التفاعل  إطار  في  جذورها  من  والهشاشة  واإلقصاء  الفقر  إشكالية 

والتشاور واملقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين املعنيين بمن فيهم 

هيئات املجتمع املدني عبر بوابة "املبادرة الوطنية للتنمية البشرية" التي 

جعلت من العنصر البشري أولويتها األولى ومحورها الرئي�ضي، وذلك من 

خالل االلتزام بالحكامة الجيدة ونهج سياسة القرب في إطار تسجيل 

ارتياح كبير ما تم القيام به على مستوى تدارك الخصاص في البنيات 

التحتية والخدمات األساسية في املجاالت الترابية األقل تجهيزا، لكنها في 

املقابل الزالت نطمح في بذل مجهود أكبر في بعض املناطق.

السيد9الوزي 9املحترم،

نستعرض بعض املالحظات التي تتنوع بين املوضوعي والذاتي في 

إطار تجويد تدخالتكم في ورش املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نسعى 

من خاللها إلى تجاوز تفاقم املشاكل االجتماعية، والتي جاءت املبادرة 

نموذجي  تحمالت  دفتر  اعتماد  عبر  فقط،  منها  للحد  وليس  ملحاربتها 
في الحصول  الحق  املدنيين مع  املنافسين  بين كل  املساواة  من أجل 

على املعلومة وتناسق مع التوجيه العمومي في تبسيط املساطر وربط 

النتائج واألهداف واملؤشرات املحددة  االستفادة من جديد بتحقيق 

وتحقيق االقتدائية بين البرامج الحكومية التي تتقاطع وأهداف املبادرة 

الوطنية للتنمية البشرية.

وشكرا السيد الوزير.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار. 

الكلمة امن للمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

تفضل ال�ضي.

املستشنر9السيد9لحسن9ننزهي:

السيد9الوزي ،

البشرية"  للتنمية  الوطنية  "املبادرة  إطار  في  املبذولة  املجهودات 
لفائدة الشباب ألجل التغلب على آفة البطالة والتحفيز مع بلورة مشاريع 

واقتصادية واجتماعية مدرة للدخل تبقى مقبولة. 

للحد من  تكثيفها  املزيد من  بذل  الوزير، البد من  السيد  لكن، 
الصعوبات التي تواجه هذه الشريحة من املجتمع، وهنا غنعطي بعض 
الوطنية  "املبادرة  في  الشباب  وإدماج  للتجويد  املباشرة  االقتراحات 

للتنمية البشرية".

في  متخصصين  طرف  من  الشباب  استقبال  على  العمل  أوال،   -
مجاالت أنشطتهم وتوجيههم نحو فرض التكاوين املالئمة واملستجيبة 

لطموحاتهم ومشاريعهم؛

تنظيم ورشات عمل  في مشاريعهم من خالل  الشباب  مواكبة   -
للمساعدة على الولوج إلى فرص الشغل؛

- ودعم ريادة األعمال؛

- وتعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني. 

والتي  بمنصاتها،  املتعلقة  واملساطر  والتراخيص  الرخص  مسألة 
ذكر، السيد الوزير، والتي تعطل وتفشل أحيانا مشاريع الشباب التي 
تدخل في البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في 
العالم القروي، واملطلب األسا�ضي لهؤالء الشباب هو تسهيل وتيسير تلك 
املساطر والقيام باستثناءات تشجيع انخراط الشباب في البرنامج التالي.

ثم املسألة الثانية هي مسألة أساسية وكذلك تتعلق بمقرات إحداث 
املشاريع، والتي تعتبر عائقا حقيقيا في بلوغ األهداف املتوخاة في برامج 

تحسين الدخل وإدماج اقتصادي للشباب. 

ثم كذلك السيد الوزير، على غرار اإلجراءات املتخذة من طرف 
الحكومة فيما يخص االستثمار الخاص بالشركات واملقاوالت الكبرى 
واملتوسطة، وحتى الصغرى كذلك، بإحداث مناطق صناعية وتحفيزية 
بإحداث مشاتل  الصغرى  املقاوالت  تشمل كذلك هذه  أن  متنوعة، 
صناعية تحتوي على محالت وورشات بشراكة مع الجماعات الترابية، 
يستفيد منها حاملي املشاريع املدعمة من طرف املبادرة الوطنية للتنمية 
البشرية ملدة سنتين لكل حامل مشروع، يلتزم بعدها بمغادرة املحل أو 
الورشة لإلنخراط في النسيج االقتصادي وترك املجال للمقاولين الجدد 
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امللتحقين.

املسألة األخرى، السيد الوزير، تتعلق بسقف الدعم املخصص 
للمشاريع، ذلك أن 100.000 درهم ال يمكن أن تعطينا مقاولة تنافسية 
قادرة على االستمرار وإحداث طفرة في النسيج االقتصادي االجتماعي، 
خاصة مع ارتفاع األسعار ملختلف مصادر الطاقة والتجهيزات واملواد 
األولية، ونظن ونقترح أن 200.000 درهم كسقف للدعم، ستكون له 
آثار جد إيجابية اقتصاديا واجتماعيا على حاملي مشاريع وعلى النسيج 
من  املرجوة  األهداف  لتحقيق  محال  ال  ويبلغ  املحلي،  االقتصادي 

البرنامج.

السيد9الوزي ،

في األخير، نالحظ أن بعض املستفيدين يراكمون استفادات من 
عدة مشاريع من مختلف املبادرات الحكومية، "مبادرة"، "أوراش"... 

إلخ. 

هاذ  من  للحد  آلية  وضع  التفكير  يتعين  الوزير،  السيد  لذلك، 
العملية للمراقبة.. وإلى آخره.

السيد9الوزي ،

البشرية واجب اإلسهام فيه  للتنمية  الوطنية  املبادرة  برنامج  إن 
باقتراحات لتجويد نتائجه ضرورة ال محيد عنها لتحقيق األهداف.

شكرا السيد الوزير.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار.

التعقيب املوالي لفريق االتحاد املغربي للشغل.

تفضل السيد الرئيس.

املستشنر9السيد9نور9الدين9سليك:

السيد9ال ئيس،

السيد9الوزي ،

بالفعل، إننا في االتحاد املغربي للشغل نعتبر أن املبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية شكلت إبداعا مغربيا متفردا ونموذجا يحتذى به في 
العديد من الدول، أبرز نجاعته ومالءمته للسياق االجتماعي والسيا�ضي 
الوطني بفضل هيكلة وحكامة تسييرها، حيث كان من أهم نتائجها أن 
خلقت دينامية تنموية على املستوى الترابي الوطني، وتطوير الهندسة 

االجتماعية وتنشيط القطاع االجتماعي.

لقد حقق هذا الورش امللكي الهام نسبة كبيرة من أهدافه، خاصة 
على مستوى تقليص وتدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات 
األساسية باملجاالت الترابية األقل تجهيزا، ومواكبة األشخاص في وضعية 
وتحسين  للشباب  االقتصادي  واإلدماج  الدخل  وتحسين  هشاشة 

مؤشرات التنمية البشرية بالنسبة للفئات الفقيرة واملعوزة، السيما 
باملناطق التي بها مؤشرات الهشاشة والفقر في أعلى مستوياته، وذلك 
من خالل برمجة ميزانيات ومشاريع هامة، بالنظر لحموالتها االجتماعية 
النبيلة، ومن خالل مخطط تنفيذي على مراحل يتم إخضاعها لتقييم 

عند نهاية كل مرحلة.

فاملرحلتين السابقتين، السيد الوزير، حققتا نتائج إيجابية ملموسة 
على مستوى العديد من مكونات التنمية البشرية، كأمل الحياة عند 
والناتج  للدراسة،  املتوقعة  املدة  للدراسة،  املتوسطة  املدة  الوالدة، 

الداخلي اإلجمالي الفردي. 

ولنا اليقين أن املرحلة الثالثة ستمكن من التصدي ألوجه القصور 
التنمية  املؤشرات  على  مباشر  بشكل  تؤثر  التي  األساسية  واملعيقات 
البشرية في بالدنا، أساسا في قطاعي التعليم والصحة، ورفع تحدي 
استدامة اإلنجازات واملكتسبات التي تم تحقيقها كالحد من التفاوتات 

االجتماعية والترابية حسب النوع االجتماعي. 

ومن أجل بلوغ األهداف املسطرة في أحسن الظروف، نؤكد في فريق 
االتحاد املغربي للشغل على ضرورة مضاعفة الجهود والتركيز أكثر على:

- أوال، تقييم أثر برامج التنمية البشرية التي يجري تفعيلها للوقوف 
هي  كانت  وإن  القوة  مواطن  وتعزيز  قلتها  على  الضعف  مواطن  على 

املهيمنة؛ 

- ثانيا، رسم مخاطر خاصة لتفعيل االلتقائية وضمان التنسيق 
التام بين مكونات البرامج القطاعية وبرامج املبادرة. 

وإننا في االتحاد املغربي للشغل، املنظمة العريقة في الدفاع عن 
التجربة  بهذه  نعتز  العاملة، وإذ  الطبقة  مصالح وحقوق ومكتسبات 
املتميزة والفعالة، تجدد استعدادها لالستمرار في املزيد من رفع وثيرة 

التضامن مع الطبقة العاملة املغربية التي تباشره بشكل يومي. 

وشكرا السيد الوزير.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الرئيس. 

التعقيب املوالي للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

تفضل.

املستشنر9السيد9عبد9القن ر9الكيحل:

شك ا9السيد9ال ئيس.

السيدان9الوزي ان،

هذه لحظة أساسية ملناقشة املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد 
مراحل أساسية، مرحلتين تمت ومرحلة في طور اإلنجاز، ومرحلة في 

طور االستشراف. 
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الذي  البرنامج  هو  منازع  بدون  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة 

وصل إلى كل املداشر والقرى ديال املغرب، برنامج اللي تيعرفوه جميع 

املغاربة على خالف العديد من البرامج الحكومية والبرامج العمومية، ألن 

هذا برنامج اللي استطع اليوم يالمس الحاجيات واليومي ديال املواطنين 

واملواطنات، وبالتالي االلتفاف حول هذا البرنامج يجب أن يكون باملنطق 

اللي يجود األداء ديالو ويعطينا واحد املؤشرات كذلك أساسية ومهمة، 

برامج  وسط  في  بوحدها  معزولة  تبقى  باش  كانتش  ما  املبادرة  ألن 

اجتماعية متفرقة، باش تكون وسيلة لاللتقائية، وكاين إشكالية ديال 

االلتقائية في هذا املوضوع ألنه تنلقاو بعض املشاريع متقاربة في نفس 

املناطق، �ضي تديرو املبادرة، �ضي تديرو قطاعات عمومية أخرى، إذن 

موضوع االلتقائية هو موضوع أسا�ضي وتيخصو يكون حاضر، سواء مع 

الجماعات الترابية أو مع القطاعات العمومية.

موضوع االستدامة، فعال اليوم وصلت املبادرة لسن الرشد، 18 

سنة تقريبا، إذن البد ما نرجعو لتقييم بعض املشاريع اللي هي قليلة 

ما�ضي كثيرة ما نجحاتشاي، وخصنا نعرفو أشنو هي األسباب، األسباب 

هي أنه كاين إشكالية في تدبير بعض املشاريع، وشكون هوما الناس اللي 

إلى مشاريع  نمشيو  تيمكن  وبالتالي  التدبير،  ديال  عملية  لهم  توكلت 

جديدة، ولكن مع أنه نراجعو بعض املشاريع اللي تيخصها بعض النوع 

من الدعم باش يمكن لها كذلك تعاود تدير اإلقالع. 

املهمة  املواضيع  من  االستمرارية  ديال  املوضوع  وهذا  كذلك، 

واألساسية، كذلك مواضيع جديدة أظن أنه في املرحلة الرابعة خصنا 

نمشيو ملجاالت متعددة، اللي هي الجانب ديال الرقمنة، اللي هو جانب 

ديال صناعة املحتوى، ألن هذه املغاربة عندهم عليها إقبال، تدارت 

مشاريع ولكنها غير معممة على مستوى التراب الوطني، تيخصنا نمشيو 

فهاذ االتجاه، ألنه ما تيطلبش إمكانيات كثيرة ولكن يتطلب نوع من 

املصاحبة واملواكبة والدعم.

باإلضافة ل�ضيء أسا�ضي، ما فيها باس كذلك املدن الكبرى راه حتى 

هي خصنا نعاودو نرجعو لها، رغم أنه كاين في األحزمة ديال البؤس اللي 

كاينة في هاذ املدن، حتى هي محتاجة كذلك في هاذ املرحلة الرابعة أنها 

تكون معنية أكثر ببرامج "املبادرة الوطنية للتنمية البشرية".

شكرا السيد الوزير.

شكرا السيد الرئيس.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الكيحل.

الكلمة األخيرة لفريق االتحاد العام للشغالين باملغرب.

تفضل السيد املستشار.

املستشنر9السيد9محلد9ابنحايني:

شكرا السيد الرئيس.

نثمن عاليا في فريق االتحاد العام للشغالين باملغرب جوابكم السيد 
الوزير، ونجدد اعتزازنا باملنجزات التي تم تحقيقها في إطار "املبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية"، والتي تعد أحد أهم األوراش االجتماعية 
الكبرى التي تحظى بعناية ومتابعة مباشرة من جاللة امللك، حفظه هللا 

ونصره.

وذلك، في إطار حرصه املتواصل على النهوض باألوضاع االجتماعية 
للمواطنين واملواطنات، والسيما الفئات الهشة واملهمشة، وإن الناظر 
في قرى ومداشر وحواضر جهات بالدنا سيقف على األهمية واألدوار 
االجتماعية، الطالئعية، التي لعبتها "املبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، 
التي ساهمت في إنجاز العديد من املشاريع والبرامج لصالح الساكنة، 
ومنها ما يتعلق بفك العزلة وشبكات املاء ودعم الجمعيات والتعاونيات 
وغيرها من املبادرات النوعية، التي مكنت العديد من النساء على وجه 

الخصوص من التوفر على دخل قار.

إن أحد مالمح الرؤية امللكية السديدة ملسار التنمية البشرية في 
بالدنا، هو ما يتعلق بالتوجيهات امللكية السامية ذات الصلة بالشروع 
في املرحلة الثالثة من هذه املبادرة، والتي تضمنت برامج مهمة، وتتمثل 

فيما يلي:

والخدمات  التحتية  البنيات  مستوى  على  الخصاص  تدارك   -
األساسية واالجتماعية؛

- مواكبة األشخاص في وضعية هشاشة؛

- تحسين الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب؛

- الدفع بالتنمية البشرية لألجيال الصاعدة.

وكذلك، ملسار التنمية البشرية في بالدنا في العشرين سنة األخيرة، 
سيلمس هذا التطور وهذا املجهود الكبير، الذي بذلته الدولة املغربية 
بكل مؤسساتها، بقيادة جاللة امللك حفظه هللا، لتوطيد ركائز الدولة 
مجهود  وهو  واملعوزة،  الهشة  الفئات  بأوضاع  والنهوض  االجتماعية 
وطني كبير لعل أحد أبرز محطات هذا املشروع امللكي التاريخي املتعلق 
بتعميم الحماية االجتماعية، وذلك بحق ثورة اجتماعية يقودها بكل 

تبصر وحنكة جاللة امللك حفظه هللا.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار.

السادة  تعقيبات  مع  التفاعل  في  الوزير  السيد  لكم  الكلمة 
املستشارين.
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تفضلوا.

السيد9وزي 9الداجلية:

السيد9ال ئيس،

السيدات9والسن 96املستشنرين،

إلى سمحتو لي أنا ما غنقدمش أجوبة على التساؤالت اللي أثاروها 
السادة املستشارون، لكن غادي نتقاسم معكم، وإلى سمحتم، بعض 

التحديات اللي كتواجهها املبادرة.

تنعرفو كاملين املبادرة هو مشروع ملكي، برنامج مغربي محض، يعني 
ما تمش النقل ديالو من �ضي منطقة أخرى، هو ابتكار مغربي ملواجهة 
تحديات مغربية، وهذا هو يعني الروح ديال املبادرة، هي هاذي، هذا 
هو سر النجاح ديال املبادرة، ألنها مبادرة مغربية، برنامج مغربي، داروه 

املغاربة من أجل املغاربة.

ولهذا غادي ينجح، إن شاء هللا، والنجاح ديالو راه الجميع عارف 
بأنه برنامج ناجح، لكن هذا ما تيمنعش بأنه بين كل مرحلة من املراحل 
تيتم دراسة املرحلة السابقة وتيتم تقييم املرحلة السابقة، تنشوفو 
أوجه النجاح، أوجه النقص، أوجه النجاح من أجل نمشيو فيها وفين 

كاين النقص باش يمكن يتدارك.

هللا،  شاء  إن  يوصل،  غادي  واللي  الثالث  البرنامج  فهاذ  اليوم، 
للمرحلة األخيرة ديالو السنة املقبلة 2023 واللي بدينا من امن كاين 
واحد التقييم ديال املرحلة الثالثة، فهاذ البرنامج اللي امن العمر ديالو 
تقريبا 18 عام، يعني بلغ سن الرشد، واللي غيستمر بطبيعة الحال ألنه 
برنامج اللي جاء باش يجاوب على بعض الحاجيات ديال املواطنين، 

وكيقوم بالدور ديالو يعني بطريقة فعالة.

هناك بعض التحديات اللي هوما مطروحين اليوم، نعطيكم بعض 
األمثلة منها: مثال فيما يخص املساهمة ديال املبادرة في "برنامج تقليص 
الفوارق املجالية"، واللي هو يعني املحور األول ديال املبادرة، اللي كتبلغ 

تقريبا 500 مليون درهم.

اإلشكالية فهاذي هو أنه البرنامج ككل ديال البرنامج ديال الفوارق 
ما�ضي  املبادرة،  ديال  املساهمة  درهم،  مليار   50 وبرنامج  املجالية، 
مساهمة باش تاخذ مشاريع وديرها من أسميتو.. هي مساهمة فقط، 
ألن املشاريع اللي كيقوم بها البرنامج هي مساهمة اللي كتطلب مجهودات 
مالية كبيرة، فيما يتعلق باملسالك، فيما يتعلق بالطرق، فيما يتعلق 

باملاء الصالح للشرب... إلى آخره.

إذن املساهمة ديال املبادرة كتجي فقط باش تساعد على االلتقائية، 
وتساعد يعني باش هاذ البرامج يكون عندها استهداف للمناطق اللي هي 
املبادرة خصها تدخل فيهم، وهاذي بالنسبة لينا، البد حتى هاذ البرنامج 
ديال تقليص الفوارق املجالية اللي غيوصل النهاية ديالو السنة املقبلة 
حتى هو، واللي الزم أنه يكون برنامج آخر، املبادرة خصها تبقى ديما 

طرف فهاذ النوع ديال البرامج.

االلتقائية،  ديال  إشكالية  هي  كتطرح،  اللي  الثانية  اإلشكالية 
اإلشكالية ديال االلتقائية هي إشكالية كبيرة فبالدنا، ألن كاين متدخلين 
عديدين، وعادة يعني حيث كيكون إعداد برامج، فهاذ املرحلة ديال 
إعداد البرامج خصها تكون االلتقائية، ألن حيث كنوصلو إلنجاز البرامج 
كيكون الوقت فات، لهذا املبادرة الوطنية مع السادة.. بإشراف السادة 
الوالة والعمال مع املتدخلين الحكوميين على الصعيد املحلي، كيساهمو 
بطريقة مباشرة باش يكون واحد النوع ديال االلتقائية فالبرامج باش ما 
يكونش تبديد ديال املجهودات، اللي كتم�ضي عادة وإذا ما كانتش هاذ 

االلتقائية كتم�ضي وكتضيع.

اللي  التحديات  من  وهي  لها،  نشير  بغيت  اللي  الثالثة،  النقطة 
األجيال  هو  اللي  الرابع  املحور  يعني  البرنامج  فهاذ  مثال:  كتواجهنا، 
الصاعدة، هو مسألة ديال التعليم األولي، فالبداية حيث بدينا هاذ، 
ألنه أسا�ضي، ألنه اكتشفنا وكل�ضي كيعرف هاذ القضية، بأنه وإذا ما 
كانش التعليم األولي كيساعد الدراري الصغار قبل ما يدخلو للمدرسة، 

باش يكون التحصيل ديالو مهم فاالبتدائية.

الوطنية  التربية  وزارة  الوطنية،  التربية  وزارة  مع  بالتنسيق  إذن 
املبادرة  املحددة،  املراكز  وداخل  املدن  داخل  األولي  التعليم  اخذات 
مشات للمناطق النائية والدواوير، البرنامج فيه وال كان فيه 10 آالف 
بناية و5000 ترميم وإصالح، اكتشفنا أن اليوم وصلنا لـ 8000 بناية، 
اكتشفنا بأن فيما يخص الترميم واإلصالح ما لقيناش داخل الدواوير 
بنايات اللي يمكن لنا نستعملوها، ماكاينينش، ألن يا إما كنلقاو بنايات 
مهجورة اللي خصها تعاود البناء ديالها من جديد، واللي كتطلب عادة 
ميزانية أكبر من البناء، لهذا قررنا بأن إعادة إصالح، حيدنا ومشينا 
فالبناء، وكاين واحد النوع ديال اإللتقائية مع وزارة التعليم باش نمشيو 
فهاذ االتجاه، ألن الهدف ديالنا هنا فالقريب العاجل إن شاء هللا، جميع 
الدواوير، بطبيعة الحال ما كنهضروش على املدن، ألن املدن مكلفة بها 
وزارة التربية الوطنية، جميع الدواوير وجميع املناطق يكون فيها تعليم 
أولي من أجل األطفال ما بين 4 و6 سنين، قبل ما يلتحقو بالتعليم 

االبتدائي.

نعرفش  ما  ديال..  مجموعة  مع  كيتما�ضى  هذا  الحال،  وبطبيعة 
األنشطة اللي كيتدارو اللي هوما مهمين بزاف، خاصة النقل املدر�ضي 
اللي تتعرفو بأن النقل املدر�ضي هو آلية مهمة بزاف اليوم ملحاربة الهدر، 
ألنه خاصة الفتيات في العالم القروي، ألن بطبيعة الحال باملوازاة مع 
دور الطالبة، لكن النقل املدر�ضي اللي كنعطيو لو واحد األهمية كبيرة 

في هذا امليدان. 

أخيرا، باش نكمل فيما يخص املحور الثالث اللي هو مشاريع مدرة 
للدخل اللي أشاروا بعض اإلخوان بأنه مساهمة املبادرة ما كافياش، 
املبادرة ما جاتش باش تاخذ التحمل املالي ديال املشروع ما يمكنش، يعني 
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خص يكون املشروع عندو وبعض التمويل، املبادرة تتجي باش تساعد 
وإلنجاح املشروع، أما باش تاخذ هي التمويل التام راه ما يمكنش، ألن، 
وإذا اخذتها يمكن نحكمو على املشروع من األساس بالفشل، وإذا ما 
كانش املساهم بصفة مباشرة واخذ على عاتقو وحدة املقدار على األقل 

ديال املشروع.

فيما يخص البرامج األخرى الحكومية، راه كاين تنسيق باش املشاريع 
ما تاخذش من الجميع، ما غياخذش من هذه ومن "أوراش" ومن هذا، 
ملي كياخذ مشروع كيم�ضي في اتجاه واحد، وما عندوش الحق ياخذ 

مساهمات من برامج مختلفة. 

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير. 

ننتقل امن إلى أسئلة املحور الثاني املتعلقة بموضوع "الجبايات 
واملالية املحلية"، وتجمعها هي كذلك وحدة املوضوع. 

نبدأ مع سؤال الفريق الحركي، موضوعه الجبايات املحلية.

تفضل السيد الرئيس.

املستشنر9السيد9مبنرك9السبنعي:

شك ا9السيد9ال ئيس.

السيدان9الوزي ان،

السيدات9والسن 96املستشنرين9املحترمين،

السيد9الوزي 9املحترم،

تشكل الجبايات املحلية إحدى املرتكزات األساسية للموارد الذاتية 
للجماعات الترابية، على هذا األساس نسائلكم، السيد الوزير املحترم، 
حول "التدابير املتخذة لتطوير نظام الجبايات املحلية ومن خاللها مالية 

الجماعات الترابية". 

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الرئيس. 

السؤال امني الثاني في نفس املوضوع للسادة املستشارين من فريق 
االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

تفضل السيد املستشار.

املستشنر9السيد9عبد9الك يم9مهدي:

بسم9هللا9ال حلن9ال حيم.

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيدان9الوزي ان9املحترمنن،

السيدات9والسن 96املستشنرين9املحترمين،

نسائلكم السيد الوزير املحترم حول مآل تنزيل إصالح الجبايات 

املحلية وفق التوصيات املنبثقة عن املناظرة الوطنية؟ 

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار. 

املالية  "املواكبة  الثالث موضوعه  امني  السؤال  املحور  نفس  في 

والتقنية للجماعات الترابية ودعمها في تنفيذ األحكام القضائية النهائية 

الصادرة ضدها". 

العدالة  مجموعة  مستشاري  ألحد  الدحماني،  لألستاذ  الكلمة 

االجتماعية.

تفضل السيد املستشار.

املستشنر9السيد9املصطفى9الدحلنني:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

نسائل السيد الوزير املحترم عن املواكبة املالية والتقنية للجماعات 

الترابية ودعمها في تنفيذ األحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها. 

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا. 

السؤال الرابع واألخير في نفس املوضوع للسادة املستشارين عن 

فريق التجمع الوطني لألحرار.

تفضل السيد املستشار.

املستشنر9السيد9موالي9عبد9ال حلنن9ابليال:

شكرا السيد الرئيس.

كنسولو السيد الوزير املحترم عن مشكلة "الباقي استخالصه" فيما 

يتعلق بضرائب ورسوم الجماعات املحلية.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار. 

الكلمة لكم السيد الوزير.



11785 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1409 - 916جمادى امخرة14449 )99يناير20239( 

السيد9وزي 9الداجلية:

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

فيما يتعلق بالتدابير املتخذة لتطوير نظام الجبايات املحلية، فإن 
وزارة الداخلية تعتبر تطوير هذا النظام من أهم الرهانات التي ينبغي 
كسبها في إطار مسلسل الجهوية املتقدمة الذي انخرطت فيه بالدنا، 

وذلك بتمكين الجماعات الترابية من القيام باملهام املنوطة بها قانونا.

 47.06 للقانون رقم  07.20 املغير واملتمم  القانون رقم  حيث أن 
املتعلق بجبايات الجماعات الترابية الذي صادق عليه مجلسكم املوقر 
الجبايات  نظام  تطوير  تروم  مقتضيات  تضمن  قد   2020 دجنبر  في 

املحلية تحقيقا ملسعى الرفع من مداخيل الجماعات الترابية. 

وفي هذا اإلطار، فقد عملت وزارة الداخلية على اتخاذ عدة تدابير، 
من بينها:

- وضع إطار تنظيمي لإلقرار واألداء اإللكترونيين للرسوم الترابية من 
خالل املرسوم رقم 2.22.176 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022، والقرار 
املشترك لوزير الداخلية ووزيرة االقتصاد واملالية رقم 733.22 الصادر 
بتاريخ فاتح أبريل 2022، وذلك تفعيال ملقتضيات املادة 168 مكررة 
واملادة 168 املكررة مرتين من القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات 

الجماعات الترابية؛

- اعتماد نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيل جبايات الجماعات 
الترابية )GIR-CT( وذلك من أجل الرفع من القدرة التدبيرية للجماعات 
الترابية، حيث يمكن هذا النظام شسيعي مداخيل الجماعات الترابية 
ومجموعاتها من استخراج وصول ومصاريف الدفع بطريقة إلكترونية 

عند استيفائهم للمداخيل؛

- إصدار تعليمية بتاريخ 5 ماي 2021 حول تطبيق القانون رقم 
عرض  إلى  تهدف  والتي  الترابية  الجماعات  بجبايات  املتعلق   47.06
اإلجراءات  تسهيل  وكذا  بالتفصيل  القانون  بهذا  املدرجة  التعديالت 
التطبيقية املتعلقة بها مع تبيان اإلجراءات التي يجب اتخاذها من أجل 

تنفيذها.

هذا، وبشراكة مع مصالح الخزينة العامة للمملكة فإن مصالح وزارة 
بالجماعات  خاص   )GIR-Reporting( نظام  تطوير  بصدد  الداخلية 
اممرين  والسيما  املتدخلين،  جميع  تمكين  شأنه  من  والذي  الترابية 

بالصرف من تتبع عمليات تحصيل املداخيل.

فيما يتعلق باإلجراءات التي يمكن اتخاذها ملعالجة مشكل عدم 
تراكم من مستحقات مرتبطة بضرائب  بما  الوفاء  التجار على  قدرة 
وتسوية  كورونا،  جائحة  تداعيات  بفعل  الترابية  الجماعات  ورسوم 
"الباقي استخالصه" فيما يتعلق بهذا النوع من الضرائب، فإن وزارة 
الداخلية بادرت إلى مواكبة الجماعات الترابية ملواجهة امثار السلبية 

املترتبة عن حالة الطوارئ الصحية من خالل توجيه عدد من الدوريات 
إلى السيدات والسادة والة الجهات وعمال عماالت مقاطعات وأقاليم 
اململكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية همت على وجه الخصوص 
املتعلقة  الجزاءات  تطبيق  على  الصحية  الطوارئ  حالة  انعكاسات 
باملوارد املالية املدبرة من طرف الجماعات الترابية، وإبداء الرأي حول 
تساؤالت بعض اممرين بالصرف فيما يخص الجبايات املحلية، حيث 
عملت على إتاحة إمكانية مالءمة امجال القانونية إليداع اإلقرارات 
أو ألداء بعض الرسوم واألتاوى املستحقة لفائدة الجماعات، السيما 

الرسوم املفروضة على شغر األمالك العمومية مؤقتا.

إمكانية تخفيض املبالغ املؤداة أو الواجب أداؤها عن كراء املرافق 
العمومية الجماعية والسيما األسواق األسبوعية واملسابح واملرابد من 

طرف املعنيين باألمر.

والجدير بالتذكير في هذا اإلطار، أنه بموجب القانون رقم 27 املتعلق 
بجبايات الجماعات الترابية، فقد استفاد امللزمون خالل سنة 2021، 

بما يلي:

الجماعات املوضوعة  لفائدة  الجبائية املستحقة  الديون  إلغاء   -
قيد التحصيل والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 200 درهم أو التي يؤشر 
بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل عن 200 
درهم، باإلضافة إلى إلغاء الغرامات والذعائر والزيادات وفوائد التأخير 

ومصاريف التحصيل املرتبطة بهذه الديون؛

- إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل املتعلقة 
لفائدة  املستحقة  واألتاوى  واملساهمة  والحقوق  والرسوم  بالضرائب 
الجماعات الترابية والتي لم يتم استخالصها قبل فاتح يناير 2020، 
شريطة قيام امللزمين املعنيين بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم 

والحقوق واملساهمات واألتاوى ألجل أقصاه 30 يونيو 2021.

وجبت  املحلية،  الجبايات  إلصالح  املتخذة  بالتدابير  يتعلق  فيما 
اإلشارة إلى ما يلي:

- إصدار قانون رقم 27 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 املتعلق 
املناظرة  توصيات  تنزيل  إطار  في  وذلك  الترابية،  الجماعات  بجبايات 

الوطنية حول الجبايات املنعقدة ليوم 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات؛

- إصدار تعليمات السيد وزير الداخلية بتاريخ 5 ماي 2021 حول 
تطبيق القانون رقم 47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما تم 

تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27؛

- وضع إطار تنظيمي ملسطرة اإلقرار واألداء االلكترونيين للرسوم 
الترابية والذي يمكن امللزمين من إيداع اإلقرارات وأداء الرسوم بطريقة 
الكترونية وفق الشروط والكيفيات املحددة باملرسوم رقم 2.22.176 
والقرار املشترك لوزير الداخلية ووزيرة املالية رقم 733.22 السالفي 

الذكر؛
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- إعداد مسودة مشروع قانون يتعلق باألتاوى واألجور عن الخدمات 
املقدمة والغرامات املستحقة لفائدة الجماعات الترابية، وذلك من أجل 
تعويض القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض 
الرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة الجماعات 
املحلية، وكذا تعويض القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما 
يتعلق ببعض الرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة 

الجماعات املحلية؛

- عقد جلسات عمل مع مختلف املهتمين بالشأن الجبائي املحلي 
والسيما املديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة من أجل 
إصالح جبائية الجماعة الترابية وفق التوجهات الواردة بالقانون اإلطار 

رقم 69.19 املتعلقة باإلصالح الجبائي.

النفقات  أداء  في  الترابية  الجماعات  بمواكبة  يتعلق  فيما  أما 
اإلجبارية، السيما تنفيذ األحكام القضائية، وجب التذكير بما يلي:

- حرص هذه الوزارة على مواكبة الجماعات الترابية من أجل تدبير 
الظروف االقتصادية  في ظل  الجماعات، خصوصا  ملالية هذه  أمثل 

االستثنائية التي تعرفها اململكة؛

- تذكير الجماعات الترابية من خالل دورية إعداد وتنفيذ امليزانية 
لسنة 2023 بضرورة عقلنة وترشيد نفقاتها والوفاء بالتزاماتها املالية، 

خصوصا اإلجبارية منها والتي تتضمن تنفيذ األحكام القضائية؛

الترابية من  الجماعات  الوزارة لطلبات مجموعة من  - استجابة 
أجل منح حصص دعم ملساعدتها على الوفاء بالتزاماتها املالية اتجاه 

شركائها؛

النفقات  لتمويل  وذلك  السنة  هذه  املالي خالل  الدعم  تقديم   -
اإلجبارية وموازنة ميزانية الجماعة الترابية التي تعاني من عجز بمبالغ 
سنوية تتجاوز 800 مليون درهم، إذ بلغ هذه السنة عدد الجماعات 

املستفيدة حوالي 370 جماعة ترابية.

تعاني  التي  الترابية  فالجماعات  ذكره،  سبق  ما  على  وتأسيسا 
النهائية الصادرة ضدها  صعوبات مالية في تنفيذ األحكام القضائية 
مدعوة للتوقيع مع األطراف املعنية على االتفاق بالترا�ضي من أجل 

تقسيم أداء هذه األحكام على مجموعة من األشطر.

وتبقى مصالح وزارة الداخلية رهن إشارة السادة اممرين بالصرف 
من أجل مواكبتهم للتدبير األمثل ملالية الجماعات الترابية.

والسالم.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير. 

في إطار التعقيب على جواب السيد الوزير، أعطي الكلمة للفريق 
الحركي.

تفضل السيد املستشار.

املستشنر9السيد9عبد9ال حلنن9الدري�شي:

شكرا السيد الرئيس.

السيدان9الوزي ان،

إجواني9املستشنرين،

أجواتي9املستشنرات،

الوزير، شكرا على الجواب املفصل، رغم الجهود السيد  السيد 
الوزير، أنتوما تبعتو الجماعات واإلشكاليات ديال الجماعات، كاين 
واحد  كذلك  وكاين  ديالهم،  وفالتنزيل  فالقوانين  كبير  املجهود  واحد 
املجهود فالتكوين ديال األطر ديال الجماعات والتأطير ديالهم، إال أنه 
كيبقى هاذ املشكل ديال العجز مشكل بنيوي، السيد الوزير وأنتوما 
كتعرفو هاذ ال�ضي، ومجموعة ديال الجماعات كتعيش مشكل ديال 
عدم املوازنة، وكتعتمد فأغلب األوقات على القضية ديال )TVA1( اللي 
كتعطى لهم، والحصص ديال )TVA( وراه أعطيتو واحد الرقم اللي هو 

كبير حاليا.

السيد9الوزي ،

ربما أنه اإلشكال اللي مطروح هو أنه كاين واحد التداخل، وأنتوما 
هضرتو عليه دابا حاليا ما بين الضريبة وما بين الخزينة وكذلك ما بين 

الجماعات. 

إال أنه السيد الوزير، بغيت نحط، نوضعكم فواحد الصورة، ديال 
la9(ياخذ واحد املنحة  perception(  خدام فـ )régisseur( ألنه واحد
الجماعة  ديال   )régisseur( هذاك  فحين  أشهر،  ثالث  كل  تحفيزية 
ديال  القضية  هاذ  مراعاة  البد  وبالتالي  فالعام،  درهم   300 كياخذ 
التحفيزات، بخصوص هاذ الناس اللي كيستخلصو الضرائب واملالية 
ديال الجماعات، ألن هذا هو املحور األسا�ضي باش يمكن لنا نخدمو 
التنمية، مع االعتبار أنه الجماعة وكيفما معروف هي املخاطب األول 
الوزير،  السيد  ديالكم،  املساعدة  هذاك  وبالتالي  املواطنين،  ديال 
للجماعات مهمة والتخفيف من مجموعة ديال املشاكل اللي كيعيشوها 

فالتراب الوطني.

الجماعات  خصش  ما  اللي  املبلغ  واحد  ديال  آخر  إشكال  كاين 
يبقى عندهم أكثر من 5000 درهم فالصندوق ديالهم، السيد الوزير، 
هاذ القضية طلبنا بها عدة مرات، ألنه فيها صعوبة على الجماعات 
اللي بعيدة، باش كتنتقل كتولي تخلص أكثر من هذاك الفلوس اللي 

استخلصت.

وبالتالي، السيد الوزير، كنطلبو دائما وكنشكرو اإلخوان فاملديرية 
ديال الجماعات املحلية على التتبع ديالهم للجماعات، ولكن كذلك 
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تمكنوش  ما  اللي  الجماعات  وبعض  اإلقليمية  املجالس  بعض  كاين 
أنهم فامليزانية ديالهم أنهم يخلصو حتى املوظفين ديالهم، كنهضر هنا 
منكم  الدفعة  واحد  بغينا  وبالتالي  اإلقليمية،  املجالس  بعض  على 
السيد الوزير، وهذا بطلب من مجموعة ديال اإلخوان رؤساء املجالس 
اإلقليمية، على اعتبار أنهم كيعيشو إشكاالت كبيرة، وهوما فاألول ديال 

املدفع.

والتأطير  كلهم  اإلخوان  ديال  التعاون  على  الوزير  السيد  وشكرا 
ديالهم، ولكن مازال التأطير في املسألة ديال األحكام القضائية، اللي 

ضروري يكون فيه )à9l’amiable( اللي هضرتو عليها السيد الوزير.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الرئيس.

دائما في إطار التعقيب، الكلمة لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

تفضل السيد املستشار.

املستشنر9السيد9عبد9الك يم9مهدي:

أشكركم السيد الوزير على جوابكم وكذا على املجهودات املبذولة 
إلصالح منظومة الجبايات املحلية، الذي يعتبر مكونا أساسيا في النظام 
الجبائي املغربي، ويعرف إشكاليات متعددة، وذلك بسبب طبعه املعقد 

وعدم انسجام مكوناته وضعف نجاعته وحكامته.

لذا، فإننا نعتبر بأن رهان اإلصالح الجبائي املحلي تمليه إكراهات، 
تتطلب باألساس اعتماد تدابير من شأنها العمل في آن واحد:

أوال، على تحفيز النشاط االقتصادي؛

ثانيا، الدفع بالنظام الجبائي ليصبح أكثر عدالة وإنصافا، وذلك من 
خالل تبسيط الجبايات املحلية وتقليص عددها وضمان إلتقائيتها مع 

الجبايات الوطنية.

السيد9الوزي 9املحترم،

نقترح العمل على تبني مقاربة مستجدة، تقوم على تحفيز الجهات 
على استقطاب املستثمرين ومواكبتهم من خالل ربط الضرائب داخل 
الجهة باملداخيل التي يمكن أن تحصلها هذه الجهات، وهو ما من شأنه 
البنيات  األعمال وخلق  مناخ  الجهات على تحسين  أن يشجع جميع 

التحتية وتوفير الظروف الالزمة لتنامي املقاوالت ولجذب املستثمرين.

مع  يتناسب  بشكل  الجبائية  الرسوم  بعض  مراجعة  يتعين  كما 
الوضعية االقتصادية واالجتماعية لبالدنا، حتى يكون الضغط الجبائي 
يتما�ضى مع القدرة اإلنتاجية واالستثمار ببالدنا، وكذا البد من معالجة 
باملجال  املبنية  غير  األرا�ضي  على  الرسم  يفرضها  التي  اإلشكاليات 

الحضري، وخاصة بالنسبة للمقاولين.

السيد9الوزي 9املحترم،

إننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب، نقترح اإلجراءات التالية 
لإلصالحات الجبائية املحلية:

    1.  استكمال الجهد املبذول لتقليل عدد الضرائب التي ال تزال 
مرتفعة من خالل إلغاء أو دمج الضرائب املفروضة على نفس القواعد 

أو ذات عائدات منخفضة جدا؛ 

    2.  إعادة النظر في نظام الرسم املنهي؛ 

    3.  توحيد الضرائب املحلية في فئتين رئيستين وهي:

- أوال، الضريبة على النشاط االقتصادي؛

- ثانيا، الضريبة على العقارات.

    4.  دمج الجبايات املحلية في كتاب منفصل في إطار مدونة عامة 
في  الضرائب  عمل  مدونة  أو  واملحلية  الوطنية  للضرائب  مستقبلية 

احترام األمن القانوني لدافعي الضرائب؛

    5.  تنفيذ عمليات نقل املداخيل الضريبية إلى الجماعات الترابية 
كآلية من آليات التحفيز وتحمل هذه الجماعات ملسؤوليتها.

السيد9الوزي 9املحترم،

يتم  أن  نأمل  املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  في  فإننا  األخير،  في 
التعجيل في تنزيل إصالح الجبايات املحلية من أجل بلوغ نظام جبائي 

محلي يضمن أداءهم كرافعة للتنمية املجالية.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار.

التعقيب املوالي ملجموعة العدالة االجتماعية.

ال�ضي الدحماني.

املستشنر9السيد9املصطفى9الدحلنني:

السيد9ال ئيس،

السيد9الوزي 9املحترم،

شكرا على العناصر املتضمنة في جوابكم، والتي تمنح األمل ملدبري 
الجماعات الترابية مما يفرض عليهم االجتهاد أكثر الستثمار كافة الفرص 
املمكنة لتعزيز تمويل مشاريع الجماعات الترابية، فاملال عصب التنمية 

املحلية كما يقال. 

اللي  الجواب  عناصر  وردت،  اللي  العناصر  ديال  املجموعة  يعني 
وردت في الجواب ديالكم، السيد الوزير، أعتقد على أنها فعال تعطي 
األمل، ألن تمت إشكاليات يعني تتعلق بهاذ املوضوع وتفرض هاذ املواكبة 
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معضلة  على  كثير  تنتكلمو  يعني  الترابية،  للجماعات  والتقنية  املالية 
"الباقي استخالصه"، معضلة العجز املوازناتي واملالي للجماعة الترابية 
الصغيرة والفقيرة واملتوسطة بالخصوص، نتكلم عن الحصيص من 
الدعم من القيمة املضافة، معضلة األحكام القضائية كما تفضلتم، 
املدار  توسيع  الخواص،  لصالح  الضرر  عن  بالتعويضات  متعلقة 
الحضري للجماعات الترابية، تعبئة أوعية عقارية لصالح الجماعات 
الترابية ذات االمتداد بالعقارات الساللية وأرا�ضي الجموع، تأثير فوائد 
قروض التجهيز الجماعي )FEC2( على امليزانيات، دعم امليزانية الجماعية 
بحصص إضافية في إطار الدعم اإلضافي، وتمت يعني مجموعة ديال 
املشاريع والحاجيات تستدعي هاذ املواكبة املالية والتقنية للجماعة 

الترابية من طرف مصالح وزارة الخارجية )املقصود وزارة الداخلية(.

الدوريات، يعني ال  الوزير املحترم، بموضوع  فيما يتعلق، السيد 
يمكن ألي مطلع للشأن املحلي واإلكراهات ديال تدبير الشأن املحلي، 
ال يمكنه إال أن يثمن املجهود املقدر الذي تضطلع به وزارة الداخلية في 
مسايرة ومواكبة الجماعات الترابية، خصوصا في املرحلة ديال ما بعد 
كوفيد، ألنه املوضوع ديال ترشيد اإلنفاق وتحقيق النجاعة فيما يتعلق 
بضمان نجاعة االستثمار ديال املشاريع ديال الجماعات، ال يمكن في 
الحقيقة إال أن نضمن لها ذلك إال من خالل املواكبة املستمرة لوزارة 

الداخلية من خالل هذه الدوريات.

لكن، السيد الوزير، أطرح معكم اإلشكالية اللي تطرحها الدورية 
املتعلقة بالتقشف أو بترشيد النفقات فيما يتعلق بالجماعات، في بعض 
الحاالت، السيد الوزير، ربما هاذ الدورية أنها تعيق مبدأ التدبير الحر، 
ألننا نجد أمامنا بعض الحاالت، هناك مشاريع، التمويل يعني تيكون 
كاين  بمعنى  الحضرية،  التهيئة  ديال  املجاالت  لبعض  سلفا  مرصود 
التمويل، كاين الدراسات، تيكون املشروع يعني جاهز، ولكن تيبقى 

اإلشكال ديال إعالن الصفقة أنه مرهون بهاذ الدوريات. 

ويعز علي في إطار اللقاء بكم السيد الوزير أنني ما نطرحش معكم 
في  الربيع"  و"أم   "2 و"الحسنية   "1 "الحسنية  األحياء  ديال  املشكل 
جماعة البروج، ألننا نعاني األمرين يعني من عدم استطاعة الجماعة 
واالستجابة  الوجود،  حيز  إلى  الصفقة  هاذ  إخراج  من  البروج  ديال 

لواحد املطالب املشروعة للساكنة.

فنرجو منكم الحرص على يعني إعطاء مرونة أكثر لهذه الدوريات 
فيما يتعلق باملشاريع اللي عندها دعم خاص للجماعات. 

وشكرا السيد الوزير.

وشكرا السيد الرئيس املحترم. 

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا. 
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التعقيب األخير لفريق التجمع الوطني لألحرار.

تفضل السيد املستشار.

املستشنر9السيد9موالي9عبد9ال حلنن9ابليال:

شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد الوزير على املعطيات اللي قدمتو. 

أنا غير بغيت نشير فهاذ املسألة ديال "الباقي استخالصه" فيما يتعلق 
بضرائب ورسوم الجماعات املحلية، أوال هو راه باملاليير.

ثانيا، هو عبء على الجماعات املحلية وعبء على املواطنين اللي ربما 
كيعرفو بأن راه كاين هاذ الرسوم وهاذ الضرائب وهاذ املستحقات وربما 
ما كيعرفوشاي، ولكن اللي كيخصنا نعرفوه هو أنه واحد القسط مهم 
جدا من هاذ "الباقي استخالصه" قد تقادم بفعل مرور الزمن القانوني، 
الضرائب  كيهم  خاصة  الضرائب،  كيهم  املهم  القسط  الجزء،  وهاذ 
سابقا  النظافة  وضريبة  املهنية  الضريبة  هي  اللي  الثالثة  األساسية 
والضريبة الحضرية، وبالتالي الحل هو تطبيق القانون فيما يتعلق بهاذ 

املسألة ديال التقادم. 

اللي  الثالثة  الضرائب  هاذ  بتدبير  املعنية  اإلدارات  هاذ  وبالتالي 
هي املديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة خصها تطبق 
القانون فيما يتعلق بتقادم هاذ املستحقات وبالتالي اإللغاء التلقائي 
لهاذ املستحقات، وبالتالي خص القباض واملحاسبين يزعمو �ضي شوية 
ويحيدو هاذ الضرائب وهاذ املوضوع ما كيحتاج ال قانون، ال دورية، ال 

حتى �ضي حاجة، هذا واحد.

ثانيا، احنا كنعتقدو بأن املوضوع ديال الجبايات والرسوم املحلية، 
هذا موضوع مهم وخص الجماعات يعرفو بأنه راه الرسوم والضرائب 
وبالتالي  ليهم،  بالنسبة  جدا  مهم  املورد  واحد  هي  راه  كتعنيهم  اللي 
احنا كنعتقدو بأن اإلصالح اللي خصو يكون خصو يكون على 3 ديال 

املستويات:

- املستوى األول: هو أنه املنظومة ديال هاذ الضرائب وهاذ الرسوم 
املهنة  ديال  الضرائب  الضرائب،  ديال  أنواع   2 على  تنصب  خصها 

والضرائب ديال العقار؛

التنظيمي  القانون  ونعدلو  نفكرو  خصنا  واملهم  الثاني:  املحور   -
للمالية وندرجو هاذ الضرائب وهاذ الرسوم في إطار قانون املالية باش 

تكون عندنا واحد الفرصة باش نناقشوه كل عام؛

مهنية  اإلدارة  واحد  فخلق  نفكرو  خصنا  هو  الثالثة:  املسألة   -
اللي  اإلدارة  واحد  أيضا  ولكن  الجبايات،  هاذ  تدبير  في  متخصصة 
فيما  الحكامة  ديال  املوضوع  السياسية، ألن  االعتبارات  على  بعيدة 
يتعلق بتدبير هاذ الضرائب وهاذ الرسوم هو موضوع مهم جدا، خصها 
تكون فيها مهنيين على غرار ما كاينش فالضرائب الوطنية اللي كتدبرها 
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املديرية العامة للضرائب والخزينة العامة.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار.

الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد9وزي 9الداجلية:

السيد9ال ئيس،

ما عرفتش املرة الجاية فالجواب ما غنجاوبش حتى يبداو التعقيبات 
عاد نجاوب، ألن اخذيت الوقت ديالي واإلخوان عاد طرحو أسئلة اللي 
هي مهمة بزاف، واللي كنظن بأن 2 دقائق ما غتخلينيش نقدر نجاوب 

على األسئلة والتساؤالت اللي تطرحو كاملين.

اللي بغيت نقول، السيد الرئيس، السيدات والسادة املستشارين 
املحترمين، أن هاذ املسألة ديال الجبايات املحلية، لكن كنهضرو على 
املالية املحلية ألن هي األساس، الجبايات هي طريقة لتحصيل املالية 
املجالس  رؤساء  والسادة  بالصرف  اممرين  السادة  بها  اللي  املحلية 

كيتوفرو على إمكانيات باش يخدمو.

النقطة األولى: هو أنه أغلب الجماعات في بالدنا كتعاني من عجز 
بنيوي فاملداخيل ديالها وفامليزانيات ديالها، بطبيعة الحال هاذ العجز 

البنيوي جاي من عدة أسباب، غنذكر منها ثالثة )3(:

- األول هو العدالة الجبائية: وكاملين تنعرفو بيناتنا جميع املدن 
كاين اللي تتخلص وكاين اللي ما تتخلصش، كاين الناس اللي عمرهم 
ما خلصو وراكم تتعرفوهم الناس اللي عمرو ما خلص �ضي ضريبة بأي 
نوع من األنواع، ساكن، اإلنارة، جمع األزبال، إلى آخره، عمرو ما خلص، 

ما�ضي قلة هم أغلبية. 

ملي كنقول هاذ الهضرة، ما تنقولش بأن يعني خص املغاربة.. ال، 
خص تكون واحد العدالة جبائية بين املواطنين، يكون قليل، لو كان 
الناس تيخلصو  اليوم كاين  املقدار قليل،  كل�ضي تيخلص كان يكون 
أكثر، حيث بزاف ما تيخلصوش، كاين واحد النوع ديال عدم العدالة 
ضرائب  وخصة  املحلية،  والرسوم  الضرائب  يخص  فيما  الجبائية 

السكن، النظافة... إلى آخره؛ هذا اإلشكال األول. 

اإلشكال الثاني: الجماعة الترابية ما كتوفرش على أطر وعلى إمكانيات 
باش تخدم وتدير أحسن خدمة في املجال الجبائي، هذا كان امن، كاين 
واحد مجموعة الجماعات في بالدنا اللي دارو إدارة جبائية من الطراز 
العالي، واللي املداخيل ديالوهم، ما غنذكرش باش ما نخلقش مشكلة، 
إدارات جبائية  اللي خلقو  ما نذكرش أسماء املدن، لكن كاين مدن 

واللي أعطت نتائج مهمة جدا، ولهذا خص جميع املجالس، وخاصة 
بعض املدن الكبرى، ومن بعد ندوزو للجماعات األخرى، يتوفرو، يكونو 

تيتوفرو على إدارات جبائية ألن كتساعد وكتنمي املداخيل.

النقطة الثالثة: واللي هي مهمة بزاف، هي ما يخص حصة الجماعات 
الترابية من الضريبة على القيمة املضافة، بطبيعة الحال عاودنا احنا 
الدراسة وعاودنا طريقة جديدة لتقسيم الحصة على القيمة املضافة 
بين الجماعات الترابية، وفق مجموعة من املؤشرات، يمكن يجي وقت 

أننا نتذاكرو فيهم. 

حين عاودنا هاذ التقسيم الجديد ديال الحصة على الضريبة على 
القيمة املضافة، أشنو أعطتنا؟ أعطتنا بأن حيث تنأخذو هاذ املؤشرات 
الجداد وكنطبقوهم، بطبيعة الحال كاين مدن، كاين جماعات اللي 
خصنا ننميو ونطلعو من مقدار الحصة ديالها، وكاين مدن اللي تأخذ 

أفضل ملي عندها الحق خصنا نهبطو منو. 

جماعات  ل�ضي  ونقولو  اليوم  نجيو  علينا  الحال صعيب  بطبيعة 
ترابية اسمحو لنا تتاخذو بزاف غادي ننقصو لكم، وإلى ما زدناش ما 

تنقدروش ننقصو.

له  نزيدو  غادي  أقل  تيأخذ  اللي  أنه  الطريق  واحد  اخذينا  لهذا 
بالتدريج، واللي تيأخذ أكثر ما غنزيدولوش، لكن غادي نحبسوه حتى 
يوصل للمستوى ديالو، واحنا خدامين فهاذ القضية من أجل نوصلو..

بسرعة ما غنطولش بزاف، ألن جوج نقط:

دارت  كانت  اللي  النفقات  ترشيد  ديال  الدوريات  يخص  فيما 
فواحد اإلطار خاص، اللي هو ما بعد الجائحة، مبدأ التدبير الحر، مبدأ 
دستوري حتى واحد ما يمكن يتناقش فيه، اإلشكالية فين تتوقع؟ حيث 
تيكون مجلس الجماعة تتوفر اإلمكانيات ديالها كلها وعندها إمكانيات، 
راه حتى واحد ما تيهضر معها، اإلشكال تيوقع حين ما تيكونش عندها 
اإلمكانيات وباغي تدير مشاريع، راه كاين إشكال، كيفاش غدير أنت 

مشاريع حيث مبرمجين وفين هوما الفلوس باش تديرهم؟

نعطيكم مثل، السنة املاضية من بعد الجائحة أغلب املدن في بالدنا 
أنها  ما قدروش يخلصو شركات النظافة، واضطرت وزارة الداخلية 
تسبق 3 املليار الدرهم للجماعات الترابية باش تخلص شركات النظافة، 

)si9non( كان غيوقفو الشركات وغادي نبقاو نشوفو في بعضنا.

الكبرى  املدن  تقريبا جميع  الدرهم على  3 مليار ديال  تم تسبيق 
باململكة باش أنهم يمكن يخلصو الشركات، باش الشركات يستمرو في 
العمل ديالهم فيما يخص النظافة، فيما يخص املاء والضو... إلى آخره.

بطبيعة الحال هاذ الفلوس غيتم االقتطاع ديالهم من بعد، لكن 
كان الزم علينا أننا نسبقو الفلوس، ما يمكنش تسبق لهاذ الجهة ونمشيو 
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نديرو مشاريع أخرى اللي هي.. ألن املبدأ أشنو هو؟ هو أنه األولويات راه 
معروفين، الديون، النظافة، املاء والضو، املوظفين... إلى آخره. هاذو 
هوما األولويات، ومن بعد عاد تتجي مشاريع أخرى اللي هي خصها تدار 

في املستقبل.

أخيرا، "الباقي استخالصه"، هاذي املرة الرابعة أو ال الخامسة اللي 
تنذاكرو على هاذ النقطة في هاذ املجلس املوقر، راه إشكالية كبيرة ديال 
"الباقي استخالصه"، راه ما يمكنش املجلس ما عندوش الحق يحيد هاذ 
الضرائب، راه تقريبا واحد 30 أو ال 40 مليار ديال الدرهم مسجلة على 
الجماعات، وتيجي مجلس جديد تيقولك املجلس القديم ما داخلش في 
سميتو كيم�ضي فحالو، كيجي الناس اللي من بعد كيقول لك هذا اللي 

كان.. 

علما، بأن في هاذ 40 مليار، 90% راه ما غتدخلش، راه ما كايناش، 
وعمرها ما غتدخل، ألنه لعدة أسباب ما عندنا الش نذكروها، كاين اللي 
منطقي، كاين اللي غير منطقي لعدة أسباب، أشنو العمل؟ العمل هاذ 
"الباقي استخالصه" خص يتم الحذف ديالو، يعني نمشيو مثال ابتداء 
املجالس  النواب،  املوقر مع مجلس  املجلس  املهم خص   ،2010 من 
التشريعية خصهم يقرروا فهاذ القضية، ألن ما يمكنش يديرها �ضي 
واحد، واش نجيبو قانون، احنا نجيبو قانون باش نحيدو هاذ "الباقي 
استخالصه"، خصنا نلقاو طريقة من الطرق ألنه كيعمر وكيعطي واحد 

الصورة غير سليمة على املالية ديال الجماعات الترابية بال فائدة.

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير على التفسيرات اللي تقدمتم بها. 

الكوارث  "تدبير  موضوعه  الداخلية  لقطاع  موجه  سؤال  آخر 
الطبيعية".

تفضل السيد منسق مجموعة الدستوري الديمقراطي االجتماعي 
لتقديم السؤال.

تفضل.

املستشنر9السيد9عبد9الك يم9شهيد:

شك ا9السيد9ال ئيس.

السيدان9الوزي ان،

السيدات9والسن 96املستشنرين9املحترمين،

السيد الوزير، ما هي اإلجراءات املتخذة من طرف وزارتكم لتدبير 
الكوارث الطبيعية؟

السيد9رئيس9الجلسة:

تفضل السيد الوزير.

السيد9وزي 9الداجلية:

إذا سمحتو لي، السيد الرئيس.

السيدات9والسن 96املستشنرين،

فيما يخص التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية، يمكن التدخل 
ديال الحكومة في 3 ديال املحاور:

الكوارث  هذه  تدبير  أجل  من  اليوم  هو مؤسساتي،  األول  املحور 
والحد منها واملعالجة ديالها وواحد املجموعة أسميتو.. تم خلق إدارة 
خاصة في وزارة الداخلية مكلفة بالكوارث الطبيعية، إدارة خاصة اللي 

تتبع بطبيعة الحال الحد منها، تتبع العمل عليها... إلخ. 

وزارة  في  تخلقت  اللي  املخاطر  لتدبير  خاصة  إدارة  كاين  وبالتالي 
الداخلية والعمل ديالها بتنسيق مع جميع املتدخلين الحكوميين من 
أجل العمل على دراسة كل املشاكل اللي يمكن طرح آفات طبيعية في 

املستقبل. 

املحور الثاني: هو االستثمار من أجل الوقاية من الكوارث الطبيعية، 
وفي هذا الباب كاين صندوق ديال محاربة آثار الكوارث الطبيعية، اللي 
لحد امن تم االستثمار ديال تقريبا 4.11 مليار درهم من أجل الحد من 
الكوارث، خاصة فيما يخص الوديان، امثار ديال الفيضانات... إلخ، 
وساهم في هذا الصندوق بما مقداره 1.4 مليار درهم، يعني تقريبا الربع 
جاء من هاذ الصندوق هذا، والهدف ديالو هو بطبيعة الحال الحد من 

الكوارث الطبيعية بجميع األشكال ديالها.

وأخيرا، املحور الثالث: واللي هو مهم بزاف واللي عاد بدا فيه اللي 
تدار بموجب القانون ديال 110.14 وهو "صندوق التضامن ضد الوقائع 
الكارثية"، واللي الهدف ديالو أنه يعوض ضد الكوارث الطبيعية واللي 
هو إن شاء هللا غادي يدخل لحيز التنفيذ، ألن لحد امن مازال ما دخلش 
لحيز التنفيذ، كان الصندوق كاين، لكن التركيبة ديالو باش يساهم 

مازال ما كانش، اليوم كاينة.

إذن من أجل مواجهة الكوارث الطبيعية كاين هاذ 3 ديال املحاور 
اللي خدامة عليهم الحكومة. 

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير. 

الكلمة للسيد املستشار.

تفضل في إطار التعقيب.

املستشنر9السيد9عبد9الك يم9شهيد:

السيد9الوزي ،9
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يعد املغرب من بين أكثر البلدان تعرضا للمخاطر املرتبطة بالظواهر 
الجيولوجية واملناخية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث 
تذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن الكوارث مثل الفيضانات والزالزل 
ونوبات الجفاف تتسبب في خسارة املغرب ألكثر من 575 مليون دوالر 

كل عام.

عالوة على ذلك، ينذر التوسع العمراني السريع وتغيير املناخ بزيادة 
تواتر الظواهر املرتبطة بأحوال الطقس وشدتها، كما كشف تقرير للبنك 
الدولي أن مشروع اإلدارة املتكاملة ملخاطر الكوارث ومجابهتها ساعد على 
تعزيز قدرة املغرب على الصمود في مواجهة الكوارث وتغيير املناخ بتعزيز 

جهود إعداد إستراتيجية وطنية إلدارة مخاطر الكوارث. 

هذا املشروع الذي يهدف إلى تشجيع اإلصالحات املؤسساتية وبناء 
الكوارث ومساندة  في الحد من مخاطر  القدرات وتعزيز االستثمارات 
نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يغطي القطاعين العمومي 
والخاص، هذا املشروع الذي عزز قدرة املغرب على التكيف مع تغيير 

املناخ والصمود في وجه الكوارث الطبيعية، من خالل:

أوال: إعادة تصميم الصندوق املغربي ملكافحة آثار الكوارث الطبيعية 
من أداة االستجابة في حالة الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة 

على الصمود؛

ثانيا: اعتماد نظام مبتكر للتأمين ضد املخاطر في 2018 القانون رقم 
110.14؛

ثالثا: إعداد اإلستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية 
األولى في املغرب لسنوات 2021-2031 تحت إشراف مديرية جديدة 

إلدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية.

وهنا، السيد الوزير، لن أفوت الفرصة دون التنويه بالعمل الجبار 
الداخلية وحرصكم  تعيينكم على رأس وزارة  به منذ  تقومون  الذي 
الدقيق على معالجة كافة مشاكل وانشغاالت وهموم املواطن املغربي، 
فقد تم إحداث مديرية خاصة بتدبير املخاطر الطبيعية تناط بها مهمة 
تنفيذ  في وضع  املعنية،  والهيئات  القطاعات  بتنسيق مع  املساهمة، 
منها  والحد  الطبيعية  املخاطر  بتدبير  املتعلقة  الحكومية  السياسة 
وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املرتبطة بها، وكذا 
الطبيعية  املخاطر  من  للوقاية  وطنية  مخططات  وضع  في  املساهمة 

وآليات املراقبة. 

إال أنه، السيد الوزير، وبنظرة استشرافية وبنفس املقاربة نتمنى 
التي  املكتسبات  على  والحفاظ  التقدم  استدامة  على  العمل  منكم 

حققها البرنامج.

وفي هذا الصدد، نقترح عليكم، السيد الوزير، إحداث وكالة وطنية 
تتمتع باالستقالل املالي واإلداري تضم في عضويتها القطاعات الحكومية 
املتدخلة في تدبير هذا امللف، وكذلك املؤسسات غير الحكومية وتسند 
رئاستها للسيد وزير الداخلية، حيث ستمكن هذه الوكالة من وضع 
سياسات استباقية واتخاذ تدابير دائمة الستشعار واستباق الكوارث 

والحد من آثارها وتداعياتها.

دون أن نن�ضى، السيد الوزير، أن موضوع الكوارث وتدبيرها يرتبط 
باملحيط العالمي للمغرب وبالتحوالت املناخية العاملية، وملا ال الحديث 
البعد  تتجاوز  وأسبابها  أثارها  ألن  الكوارث،  لتدبير  دبلوماسية  عن 

الوطني.

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار. 

بضع ثواني السيد الوزير للتعقيب.

السيد9وزي 9الداجلية:

إلى اسمحت السيد الرئيس ما غنطولش.

اللي بغيت نقول هو أنه السيد املستشار لك كامل الحق في إثارة هاذ 
املوضوع بهاذ الطريقة، ألنه التغيرات اللي تيعرفها العالم امن كتنبأ بأن 
الكوارث الطبيعية غتم�ضي في تزايد مستمر، هذا يحتم على بالدنا أنها 

تكون متمكنة من آليات:

- أوال، للحد من هاذ الكوارث؛

- ثانيا، للتدخل في حالة الكوارث؛

- ثالثا، من أجل املساعدة للناس اللي يمكن أنهم يتضررو من هاذ 
الكوارث.

والحكومة راه خدامة فهاذ اإلطار، كان الصندوق األول ديال الحد 
من الكوارث الطبيعية اللي كان خدام وراه خدام لحد امن وغيستمر 
العمل به، الصندوق ديال املساعدة على أثار الكوارث حتى هو راه اليوم 

تم تمكن أنه يبدا يخدم إن شاء هللا. 

هاذ املنظومة كاملة خصها تعزز من أجل مواجهة آثار الكوارث اللي 
غيعرفها العالم في املستقبل.

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير. 

نشكركم على مساهمتكم القيمة كما هو معتاد في أشغال هاته 
الجلسة.

وبهذا نكون قد استوفينا جدول أعمال جلسة األسئلة الشفهية.

شكرا لكم جميعا.

رفعت9الجلسة.
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محض 9الجلسة9رقم769 

التنريخ: الثالثاء 11 جمادى األولى 1444ه )6 ديسمبر 2022م(.

لرئيس  الثاني  الخليفة  اخشيشين،  أحمد  السيد  املستشار  ال ئنسة: 
مجلس املستشارين.

التوقيت: سبع وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة الواحدة والدقيقة 
الواحدة زواال.

آدول9األعلنل: الدراسة والتصويت على:

1- مشروع قانون رقم 18.18 يق�ضي بتنظيم عمليات   جمع التبرعات 
من العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية، طبعا معروض عليكم 

في إطار قراءة ثانية؛

وأجزائها  النارية  باألسلحة  يتعلق   86.21 رقم  قانون  مشروع   -2
وعناصرها وتوابعها وذخيرتها؛

3- مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية األحياء املائية البحرية، هو 
كذلك معروض على أنظاركم في إطار قراءة ثانية؛

4- مشروع قانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 املتعلق بتنظيم 
مهنة املرشد السياحي.

املستشنر9السيد9أحلد9اجشيشين،9رئيس9الجلسة:

بسم9هللا9ال حلن9ال حيم.

أعلن عن افتتاح الجلسة التشريعية.

السن 96الوزراء،

السن 96والسيدات9املستشنرين9واملستشنرات،

يخصص املجلس هاته الجلسة التشريعية، كما استمعتم في بداية 
الجلسة السابقة، للدراسة والتصويت على أربع مشاريع:

بتنظيم عمليات جمع  18.18 يق�ضي  1. مشروع قانون رقم      
التبرعات من العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية، طبعا معروض 

عليكم في إطار قراءة ثانية؛

    2. مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق باألسلحة النارية وأجزائها 
وعناصرها وتوابعها وذخيرتها؛

    3. مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية األحياء املائية البحرية، 
هو كذلك معروض على أنظاركم في إطار قراءة ثانية؛

    4. وأخيرا، مشروع قانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 
املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي.

لإلشارة، مشاريع القوانين األربعة هي محالة على املجلس من مجلس 

النواب.

وقبل الشروع في مناقشة مشاريع القوانين املدرجة في جدول األعمال، 
أود أن أتقدم باسم املجلس بالشكر الجزيل لكل من رئيس وأعضاء 
لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية، وكذلك رئيس 
وأعضاء لجنة القطاعات اإلنتاجية وللسيد وزير الداخلية والسيد وزير 
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، وللسيدة 
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني 
على املجهودات التي بذلوها في سبيل الدراسة املعمقة ملشاريع القوانين 

املسجلة في جدول أعمال مجلسنا اليوم.

األول:  املشروع  على  والتصويت  بالدراسة  الجلسة  هذه  نستهل 
"مشروع قانون رقم 18.18 يق�ضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من 

العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية".

الكلمة للحكومة، السيد الوزير.

تفضل السيد الوزير.

السيد9عبد9الوافي9لفتيت9وزي 9الداجلية:

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

يسعدني أن أتقدم اليوم من جديد أمام مجلسكم املوقر بعرض 
جمع  عمليات  بتنظيم  املتعلق   18.18 رقم  القانون  "مشروع  حول 
التبرعات من العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية" بعدما صوتت 
عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية باإلجماع.

واسمحوا لي بداية أن أنوه بما عكسته مداخالت السيدات والسادة 
الصادق  التفاعل  من  املذكورة  البرملانية  اللجنة  داخل  املستشارين 
والتجاوب الكامل مع التعديالت التي أدخلها مجلس النواب على مشروع 

هذا القانون.

كما أود اإلعراب عن شكري الخالص للسيدين رئي�ضي مجلس البرملان 
والسيدات والسادة النواب املستشارين األفاضل كافة على التعاطي 
البناء مع مضامين مشروع هذا القانون، سعيا إلى إحاطة عمليات جمع 
التبرعات وتوزيع املساعدات بكافة الضمانات الكفيلة لحماية الجهات 
املانحة واملنضمة من جهة، وكذا املستفيدين من مساعدات من جهة 

أخرى.

وفي هذا اإلطار، البد من اإلشارة بأن دراسة مشروع هذا القانون 
مجلس  من  املحالة  الصيغة  على  أكدت  النواب  مجلس  طرف  من 
املستشارين مع بعض التعديالت التي مست جوانب كان لها الهدف منها 

تجويد النص القانوني ومالءمة مقتضياته.

وفي هذا اإلطار، واستحضارا للبعد اإلنساني ملشروع هذا القانون تم 
إدراج مصطلح "إنسانية" في املادة األولى التي تحدد نطاق مشروع هذا 
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القانون، للتنصيص على أنه يحدد شروط وقواعد توزيع املساعدات 
ألغراض خيرية وإنسانية، وتمت تبعا لذلك تمت إضافة هذا املصطلح 

إلى املواد ذات العالقة.

السياسات  اهتمام  صلب  في  أصبح  الذي  البيئي  البعد  وألهمية 
العمومية للدولة، فقد تم تعديل املادة الثانية من هذا النص لتوسيع 
وتوزيع  التبرع  إلى  العموم  دعوة  إليها  تسعى  أن  يمكن  التي  األهداف 
ذات  املشاريع  تمويل  أيضا  لتشمل  واإلنسانية،  الخيرية  املساعدات 

الطابع البيئي.

هذا  مشروع  مواد  بين  االنسجام  تحقيق  على  حرصا  أنه  كما 
القانون، فقد تم تعديل املادتين الثانية والثالثة، بإضافة عبارة "عند 
عن  الحديث  عند  ضررا"  ألحقت  حوادث  أو  آفات  أو  كوارث  وقوع 
األهداف التي يمكن أن تسعى إليها دعوة العموم إلى التبرع وكذا عن 
حالة االستغاثة التي تبيح بصفة استثنائية دعوة العموم إلى التبرع من 
طرف األشخاص الذاتيين، وذلك انسجاما مع املادة 7 من املشروع التي 

تتضمن نفس املقت�ضى.

ومن جهة أخرى، تم إدخال تعديالت طفيفة على بعض املواد بغية 
تعزيز شفافية عمليات دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات.

وتماشيا مع االلتزامات الدولية للمملكة في مجال محاربة االتجار في 
البشر وتبييض األموال، وعلى الخصوص املادة 8 بإضافة جرائم االتجار 
في البشر وتبييض األموال وجريمة النصب إلى الجرائم التي يشترط أال 
يصدر في حق الداعين إلى التبرع وجمع التبرعات مقرر قضائي مكتسب 

لقوة ال�ضيء املق�ضي به من أجل ارتكابها.

املادة 9 بالتنصيص على نموذج طلب الترخيص لدعوة العموم إلى 
التبرع على الجهة أو العملية املراد التبرع من شأنها وطبيعة وأصناف 

التبرعات.

املادة 19 بتضمين التوكيل اإلسمي الذي يحمله كل مشارك في جمع 
التبرعات اإلشارة إلى رقم الحساب البنكي املخصص للعملية.

املادة 23 بالتنصيص على إرفاق التقرير الذي توجهه الجهة التي 
دعت إلى التبرع وجمع التبرعات إلى اإلدارة بكشف الحساب املخصص 

لهذه العملية.

السيد9ال ئيس،

السيدات9والسن 96املستشنرون،

أجدد التأكيد على أن تعزيز قيم التبرع والتضامن واستمرارها في 
النبيلة يقت�ضي انخراط الجميع من مواطنين وفعاليات  أداء مهامها 
املجتمع املدني ومتبرعين وجهات حكومية للحيلولة دون االنحراف عن 

األهداف النبيلة التي يسعى إليها الجميع.

لذلك، يتعين التأكيد من جديد على أهمية مشروع هذا القانون في 
تحسين أداء السلطات العمومية وباقي املتدخلين من مكونات املجتمع 

املدني بغية ضمان تحقيق األهداف واملرامي املنشودة من هذه املبادرات 
ذات الطابع اإلنساني والتضامني.

وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير وطننا تحت القيادة الرشيدة لصاحب 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، وأقر عينه بولي عهده 
صاحب السمو امللكي األمير موالي الحسن وشد أزره بصاحب السمو 
امللكي األمير موالي رشيد وسائر أفراد األسرة امللكية الشريفة، إنه سميع 

الدعاء.

والسالم.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير.

الكلمة ملقرر لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات األساسية: 
وزع.

بالنسبة للمناقشة، طبعا الفرق واملجموعات عندهم االختيار ما 
بين التدخل أو تقديم املداخالت مكتوبة، إذن تم االتفاق بأن تقدم 

مختلف التدخالت مكتوبة.

ننتقل إلى التصويت على مواد املشروع املعدلة من طرف مجلس 
النواب واملحالة على املجلس في إطار قراءة ثانية.

عاوان9املش وع: كما أحيل من مجلس النواب:

املوافقون: إجماع. 9

املن 196: كما أحيلت من مجلس النواب:

املوافقون: إجماع. 9

املن 996: كما أحيلت من مجلس النواب:

املوافقون: إجماع. 9

املن 96ن: كما أحيلت من مجلس النواب:

املوافقون: إجماع. 9

املن 696: كما أحيلت من مجلس النواب:

املوافقون: إجماع. 9

املن 696: كما أحيلت من مجلس النواب:

املوافقون: إجماع. 9

املن 896: كما أحيلت من مجلس النواب:

املوافقون: إجماع. 9

املن 996: كما أحيلت من مجلس النواب:

املوافقون: إجماع. 9
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املن 1996: كما أحيلت من مجلس النواب: 

املوافقون: إجماع. 9

املن 9996: كما أحيلت من مجلس النواب: 

املوافقون: إجماع. 9

املن 96ن9: كما أحيلت من مجلس النواب: 

املوافقون: إجماع. 9

املن 9596: كما أحيلت من مجلس النواب: 

املوافقون: إجماع. 9

املن 9696: كما أحيلت من مجلس النواب: 

املوافقون: إجماع. 9

املن 96 ن: كما أحيلت من مجلس النواب: 

املوافقون: إجماع. 9

واملن 996ن: كما أحيلت من مجلس النواب: 

املوافقون: إجماع. 9

أع ض9إذن9مش وع9القننون9ب مته9للتصويت:

املوافقون:9اإلآلنع. 9

بتاظيم9 يق�شي9 918.18 رقم9 قننون9 "مش وع9 على9 املصن قة9 تلت9

ألغ اض9 املسنعدات9 وتوزيع9 العلوم9 من9 التبرعنت9 آلع9 عللينت9

جيرية"9بإآلنع9السيدات9والسن 96أعضنء9املجلس9الحنض ين.

ننتقل للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق 

باألسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها".

الكلمة للسيد الوزير لتقديم املشروع.

السيد9وزي 9الداجلية:

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

أتشرف اليوم بتقديم أمام مجلسكم املوقر، مشروع القانون رقم 

النارية بعدما صوتت عليه لجنة الداخلية  86.21 املتعلق باألسلحة 

والجماعات الترابية والبنيات األساسية بإجماع أعضائها.

وفي هذا اإلطار، البد من التنويه بما عكسته مداخالت السيدات 

والسادة املستشارين داخل اللجنة املذكورة، من الحرص على التفاعل 

اإليجابي مع مشروع هذا القانون، نظرا ملا يكتسيه من أهمية وراهنية 

كبيرتين.

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

سعيا منها لتجاوز اإلكراهات القانونية والتنظيمية املرتبطة بمجال 
األسلحة النارية، عملت وزارة الداخلية على إعداد مشروع هذا القانون 
الذي يروم تحديث اإلطار القانوني املنظم لهذا املجال، بعد أن تبين 
حصول هذا اإلطار على االستيعاب وتأطير مختلف استعماالت األسلحة 
النارية وعدم القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي وكذا تطور أشكال 

الجريمة النابعة عن تعدد التهديدات األمنية.

كما أن مجموعة من املفاهيم التي يتضمنها ظهير 31 مارس 1937 
املنظم الستعمال األسلحة النارية أصبحت متجاوزة، مما يتطلب إعادة 
صياغة شاملة لنص قانون جديد تأخذ فيه بعين االعتبار املفاهيم 

املستحدثة.

الفاعلين  مختلف  لرغبات  ليستجيب  املشروع  هذا  يأتي  كما 
حول  انصبت  والتي  النارية،  األسلحة  استعمال  مجال  في  املتدخلين 
ضرورة مراجعة اإلطار القانوني الحالي، حتى يستطيع مواكبة مختلف 

املستجدات الوطنية والدولية، ويستجيب كذلك ملتطلبات التنمية.

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

كافة  على  بالدنا  تعرفها  التي  التحديث  أوراش  مواكبة  أجل  من 
املستويات، ومن أجل تمكين املغرب من نص قانوني مساير ملختلف 
وكفيل  املجال،  بهذا  لحقت  التي  والتقنية  التكنولوجية  التحوالت 
بإحداث التوازن بين االلتزامات الدولية للمملكة والحفاظ على أمنها 
وحماية مصالحها االقتصادية، تمت املبادرة إلى بلورة مشروع القانون 
هذا، الذي سيمكن إن شاء هللا من استكمال الترسانة القانونية املنظمة 
لألسلحة النارية، وفق االلتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة 
تصنيع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واإلتجار املشروع 
بها، وكذا تعزيز آليات مراقبة األسلحة النارية والتصاريح املرتبطة بها 

ومراقبتها وتتبع املعطيات املتعلقة بها.

والسالم.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير.

أعتقد بأن تقرير اللجنة هو كذلك تم توزيعه.

هل هناك �ضي طلب للمناقشة من طرف الفرق أو املجموعات؟

إذن نمر مباشرة للتصويت على مواد املشروع:

بدءا بنملن 96األولى:

املوافقون: اإلجماع. 9
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املن 996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96ن:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 596:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 796:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 896:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96 1:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 1196:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 1996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96ن1:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 1696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 1596:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 1696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 1796:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 1896:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 1996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96 9:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 9196:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 9996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96ن9:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 9696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 9596:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 9696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 9796:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 9896:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 9996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96 ن:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 196ن:

املوافقون: اإلجماع. 9
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املن 996ن:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96نن:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 696ن:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 596ن:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 696ن:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 796ن:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 896ن:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 996ن:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96 6:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 6196:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 6996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96ن6:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 6696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 6596:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 6696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 6796:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 6896:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 6996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96 5: 

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 5196:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 5996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96ن5:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 5696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 5596:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 5696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 5796:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 5896:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 5996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96 6:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 6196:

املوافقون: اإلجماع. 9
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املن 6996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96ن6:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 6696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 6596:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 6696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 6796:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 6896:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 6996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96 7:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 7196:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 7996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96ن7: 

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 7696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 7596:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 7696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 7796:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 7896:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 7996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96 8:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 8196:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 8996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96ن8:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 8696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 8596:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 8696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 8796:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 8896:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 8996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96 9:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 9196:

املوافقون: اإلجماع. 9
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املن 9996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96ن9:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 9696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 9596:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 9696:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 9796:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 9896:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 9996:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96  1:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 196 1:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 996 1:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 96ن 1:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 696 1:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 596 1:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 696 1:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 796 1:

املوافقون: اإلجماع. 9

املن 896 1:

املوافقون: اإلجماع. 9

وأخيرا املن 996 1:

املوافقون: اإلجماع. 9

أع ض9امن9مش وع9القننون9ب مته9للتصويت:

املوافقون:9اإلآلنع. 9

 86.91 إذن، وافق9مجلس9املستشنرين9على9"مش وع9قننون9رقم9
وذجيرتهن"9 وتوابعهن9 وعانص هن9 وأآزائهن9 الانرية9 بنألسلحة9 يتعلق9

بإآلنع9السيدات9والسن 96أعضنء9املجلس9الحنض ين.

نشكر السيد الوزير على مساهمته القيمة معنا في هذه الجلسة، 
وبالتوفيق، إن شاء هللا.

ننتقل امن للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 84.21 
يتعلق بتربية األحياء املائية البحرية".

والكلمة للسيد الوزير لتقديم املشروع.

الحكومة9 رئيس9 لدى9 املاتدب9 الوزي 9 بنيتنس9 مصطفى9 السيد9
املكلف9بنلعالقنت9مع9البرملنن9الانطق9ال سمي9بنسم9الحكومة،9
نينبة9عن9السيد9وزي 9الفالحة9والصيد9البح ي9والتالية9الق وية9

واملينه9والغنبنت:

شك ا9السيد9ال ئيس9املحترم.

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

يسعدني أن أقدم نيابة عن السيد وزير الفالحة والصيد البحري 
"مشروع  املوقر  مجلسكم  أمام  والغابات،  واملياه  القروية  والتنمية 

قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية األحياء املائية البحرية" في قراءة ثانية.

هذا القانون يحظى بأهمية كبيرة لقطاع تنمية تربية األحياء البحرية 
للتدبير  ورافعة  األزرق  لالقتصاد  أساسيا  مكونا  يعد  الذي  املائية، 
املستدام للنظم اإليكولوجية البحرية واملوارد املرتبطة بها، ويشكل حال 

للحد من االستغالل املفرط للرصيد السمكي.

فمشروع هذا القانون الذي سبق ملجلسكم املوقر أن صادق عليه 
بتاريخ 25 أكتوبر 2022، عرف عند تدارسه واملصادقة عليه في قراءة 
ثانية من طرف اللجنة املختصة ملجلس النواب تعديال في املادة 55، 
هم استبدال مصطلح "عاديا" بمصطلح "ورقيا"، هذا التعديل تمت 
املصادقة عليه باإلجماع من طرف لجنة القطاعات اإلنتاجية، التي 
أود أن أشكر رئيسها وأعضاءها لتعاطيهم اإليجابي مرة أخرى مع هذا 
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املشروع.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير.

هنا كذلك تقرير اللجنة تم توزيعه.

اإلخوة  أحد  املشروع من طرف  ملناقشة  تدخل  هناك طلب  هل 
واألخوات املستشارين؟

إذن ننتقل للتصويت على املادة 55 من املشروع املعدلة من طرف 
مجلس النواب، واملحالة على املجلس في إطار قراءة ثانية.

إذن أع ض9للتصويت املن 5596 كما أحيلت من مجلس النواب: 

املوافقون: اإلجماع. 9

أع ض9مش وع9القننون9ب مته9للتصويت:

املوافقون:9اإلآلنع.  

 86.91 إذن، وافق9مجلس9املستشنرين9على9"مش وع9قننون9رقم9
يتعلق9بتربية9األحينء9املنئية9البح ية"9بنإلآلنع.

ننتقل امن إلى دراسة املشروع األخير ويتعلق األمر بـ "مشروع قانون 
رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 املتعلق بتنظيم مهنة املرشد 

السياحي".

الكلمة لكم مرة ثانية السيد الوزير.

السيد9الوزي 9املاتدب9لدى9رئيس9الحكومة9املكلف9بنلعالقنت9مع9
البرملنن9الانطق9ال سمي9بنسم9الحكومة،9املوق 9نينبة9عن9السيد96
االآتلنعي9 واالقتصن 9 التقليدية9 والصانعة9 السينحة9 وزي 96

والتضنمني:

شك ا9السيد9ال ئيس9املحترم.

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

يشرفني أن أعرض أمام مجلسكم املوقر نيابة عن السيدة وزيرة 
والتضامني،  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة 
 05.12 رقم  القانون  بتغيير  فريدة  مادة   19.22 رقم  قانون  مشروع 

املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي كما وافق عليه مجلس النواب.

حيث جاء هذا املشروع في إطار متابعة اإلصالح التنظيمي املتعلق 
بمهنة اإلرشاد السياحي، وتفعيال للتوجيهات امللكية السامية لصاحب 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، من أجل خلق فرص 
شغل للشباب، ومنح األشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع 
تثمين خبراتهم  عبر  املهيكل  القطاع  في  لالندماج  املهيكل، فرصة  غير 

ومهاراتهم.

فكما تعلمون من بين أهم املقتضيات التي نص عليها القانون رقم 
05.12 السالف الذكر تحديد مدة سنتين كمرحلة انتقالية يتم خاللها 
تسوية وضعية األشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون 

شرط التكوين املنصوص عليه في القانون.

في هذا اإلطار، نظمت الوزارة امتحان منهي مكن من تسليم 1108 
واملدارات  باملدن  مرشد   905 سياحي،  مرشد  مهنة  مزاولة  اعتماد 
الفترة  خالل  وذلك  الطبيعية  للفضاءات  مرشد  و203  السياحية 

االنتقالية التي استوفت أجلها بتاريخ 7 مارس 2018.

وقد تم تمديد هذه الفترة االنتقالية بموجب القانون رقم 93.18 
من سنتين إلى 6 سنوات أي إلى تاريخ 7 مارس 2022 لتنظيم امتحان 
في  الحظ  يحالفهم  لم  الذين  األشخاص  وضعية  تسوية  قصد  ثاني 

االمتحان األول.

غير أن الظرفية الوبائية لتف�ضي جائحة كورونا "كوفيد-19 " حالت 
دون توفر الظروف املالئمة من أجل تنظيم هذا االمتحان.

وبناء على ذلك، فإن التعديل املقترح في مشروع القانون سيمكن 
من تمديد الفترة االنتقالية السالفة الذكر من 6 سنوات إلى 8 سنوات، 
أي إلى غاية شهر مارس 2024، مما سيمكننا من تنظيم االمتحان املنهي 
في أحسن الظروف لتسوية وضعية األشخاص الذين يتوفرون على 

كفاءات ميدانية.

وفي الختام، أود أن أشكر السيدات والسادة املستشارين أعضاء 
املشروع  هذا  مع  اإليجابي  تفاعلهم  على  اإلنتاجية  القطاعات  لجنة 

وموافقتهم عليه باإلجماع.

وأتمنى أن يحظى بموافقة مجلسكم املوقر.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير.

هنا كذلك تم تعميم التقرير املعد من طرف اللجنة حول املشروع.

هل هناك تدخل من طرف أحد السيدات والسادة؟

تفضل األستاذ حداد.

املستشنر9السيد9لحسن9حدا :

شكرا السيد الرئيس.

مهم  تعديل  ألنه  التعديل  هاذ  نثمن  االستقاللي  الفريق  في  احنا 
جدا بالنسبة لقانون اإلرشاد السياحي، وهو تعديل يهم واحد البند 
اللي هو املرحلة االنتقالية ديال دمج املرشدين السياحيين اللي هوما 
غير مهيكلين، اللي هوما تيمارسو اإلرشاد ملدة سنوات ولكن ما كانش 
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عندهم الصفة الرسمية.

إذن لهذا أنه القانون ديال 2012 كان وضع واحد الفترة انتقالية 

لإلرشاد  يدخلو  لهم  ويمكن  االمتحانات  ياخذو  أنهم  لهم  يمكن  باش 

الفترة  واحد  كانت  ولكن   ،1500 وال   1000 واحد  تقريبا  السياحي، 

انتقالية ديال 6 سنوات، حالت كورونا دون أنه يتم هاذيك االمتحانات، 

إذن امن تم التمديد ديالها، هاذي مسألة أساسية ألنه هاذ املرشدين 

هوما تيمارسو وعندهم خبرات وموجودين، يعني على مستوى الواقع ما 

يمكنش لك تقول لهم، راهم.. لهذا القانون يتوخى باش الدمج ديالهم 

والتكوين ديالهم وكذلك أنه التجاوب مع واحد التطلعات اجتماعية 

ديال واحد الشريحة معينة اللي هي مهمة واللي هي تقدم خدمة ولكن 

تقدمها بشكل غير مهيكل.

إذن امن غادي نعطيو واحد املتسع من الوقت للوزارة باش يمكن 

لها تنظم هاذ املسألة هاذي وبعدها ستكون الصرامة في إطار اإلرشاد 

السياحي.

إذن، نحن نثمن هاذ التعديل اللي جابتو الوزارة واللي جابتو الحكومة 

وهو يصب في إطار إعادة الهيكلة ديال املهنة ديال اإلرشاد السياحي، 

وكذلك التجاوب مع التطلعات االجتماعية ديال واحد الشرائح معينة 

من املرشدين.

وشكرا السيد الرئيس.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا األستاذ حداد.

هل هناك من تدخل آخر حول هاذ املوضوع؟ 

�ضي تعليق إضافي من السيد الوزير.

بنلعالقنت9 املكلف9 الحكومة9 رئيس9 لدى9 املاتدب9 الوزي 9 السيد9
مع9البرملنن9الانطق9ال سمي9بنسم9الحكومة:

شكرا السيد املستشار املحترم.

بالفعل هذا هو املقصد من هاذ املشروع هذا، هو تسوية وضعية 

مجموعة من العاملين في هذا املجال هذا، السيما أن كيف ما قلت في 

التقديم أن الظرفية من أجل أننا نسويو وضعيات امللفات العالقة 

كانت هي املرحلة ديال كوفيد.

فهذه شريحة مهمة جدا تقوم بأدوار طالئعية، وهذا مدخل إن شاء 

هللا نحو بداية إعطائها الوضع االعتباري ديالها الكامل في إطار تجويد 

الخدمات السياحية في أفق ما نطمح إليه جميعا من الرفع من القدرات 

االستيعابية ديال بالدنا.

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير.

ننتقل إذن للتصويت على املادة الفريدة:

أع ض9املن 96الف يد96للتصويت:

املوافقون: اإلجماع. 9

أع ض9مش وع9القننون9ب مته9للتصويت:

املوافقون:9اإلآلنع.  

إذن، وافق9مجلس9املستشنرين9على9"مش وع9القننون9رقم19.999 
السينحي"9 امل شد9 مهاة9 بتاظيم9 املتعلق9 9 5.19 رقم9 القننون9 بتغيير9

بنإلآلنع.

شكرا السيد الوزير على مساهمتكم.

شكرا للجميع.

وحظ سعيد للمنتخب الوطني إن شاء هللا.

امللحق:9املداجالت9املسللة9مكتوبة9ل ئنسة9الجلسة.

I-9ف يق9األصنلة9واملعنص 6:

آلع9 عللينت9 بتاظيم9 يق�شي9 918.18 رقم9 قننون9 مش وع9 9)1
التبرعنت9من9العلوم9وتوزيع9املسنعدات9ألغ اض9جيرية9)في9إطنر9

ق اء96ثننية(

السيد9ال ئيس9املحترم،

السن 96الوزراء9املحترمون،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

في  واملعاصرة،  األصالة  فريق  باسم  الكلمة،  أتناول  أن  يشرفني 
هذه الجلسة التشريعية العامة املخصصة للمناقشة واملصادقة على 
مشروع القانون رقم 18.18 يق�ضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من 
العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية. )في إطار قراءة ثانية( وهو 
املشروع الذي نعتبره إضافة تشريعية نوعية من شأنها أن تضع الحد ملا 

يعرفه هذا املجال من استغالل من طرف البعض.

وال شك أن ما راكمته بالدنا من قيم التضامن والتكافل والتآزر 
املتأصلة في املجتمع والنابعة من موروثنا الثقافي والحضاري والديني، 
يضعنا جميعا أمام مسؤولية الحفاظ عليه حتى يظل سلوكا اجتماعيا 
خالصا وأال ينحرف عن مقاصده النبيلة وأال يتحول إلى طرق بئيسة 
الستغالل بعض الفئات الهشة في مجتمعنا استغالال سياسويا وانتخابيا 
من خالل الحمالت االنتخابية الستمالة املواطنات واملواطنين، بشكل 
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ُمهين وغير مشروع، يضرب بعمق التجربة الديمقراطية ببالدنا ويلطخ 
صورة املغرب على الصعيد الدولي.

اإلحسان  من  اتخذت  وقضايا  وقائع  زمن طويل  من  كلنا شهدنا 
مطية لالستغالل، بل ووصلت إلى حد استغالل املساعدات الخيرية في 
تمويل الفكر املتطرف وفي قضايا ذات صلة بقضايا إرهابية أو بالجريمة 

املنظمة.

املتجددة  الرؤية  نثمن  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  فإننا  لذا، 
لوزارتكم والتي ترمي إلى تشجيع العمل الخيري وجعله أكثر مردودية 
وفعالية، بعيدا عن كل ما يمكن أن يشوبه من خروقات وذلك من خالل 
تبني قواعد الحكامة الجيدة وكذا عبر تفعيل وسائل الدولة في التتبع 
واملراقبة، كما ندعوكم بهذه املناسبة إلى مواكبة التطورات املجتمعية 

والتكنولوجية الحديثة في هذا املجال.

كل ذلك، من شأنه أن يحافظ على البعد اإلنساني في جمع التبرعات 
نقاش حول  فتح  بقوة، ضرورة  يطرح  ما  وهذا  املساعدات،  وتوزيع 
إعادة النظر في املنظومة القانونية املنظمة للعمل الجمعوي وجعلها 
أكثر فاعلية وأكثر شفافية حتى تلعب دورها الرئي�ضي كشريك وفاعل 

مجتمعي.

بناء على ما سبق، فإننا في فريق األصالة واملعاصرة نصوت على 
التبرعات  جمع  عمليات  بتنظيم  يق�ضي   18.18 رقم  قانون  مشروع 
من العموم وتوزيع املساعدات ألغراض خيرية )في إطار قراءة ثانية( 

باإليجاب.

الانرية9وأآزائهن9 بنألسلحة9 يتعلق9 986.91 9(9مش وع9قننون9رقم9
وعانص هن9وتوابعهن9وذجيرتهن:

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيد9الوزي 9املحترم،

السن 96والسيدات9املستشنرون9املحترمون،

يشرفني أن أتدخل باسم حزب االصالة واملعاصرة ملناقشة مشروع 
وتوابعها  وعناصرها  وأجزائها  النارية  باألسلحة  يتعلق   86.21 قانون 

وذخيرتها.

وهي مناسبة للتأكيد على األهمية القصوى التي يحظى بها مجال 
تحديث الترسانة القانونية املتعلقة باألسلحة النارية مواكبة للتطورات 
التي يشهدها امليدان، خاصة وأن التحوالت املتسارعة للمجتمع وتطور 
التكنولوجيا جعل االهتمام بهذه األسلحة يتطور مع تطورها وبدأت 
تظهر بعض الحاالت وإن كانت نادرة الستعمال هذه األسلحة بمنطق 
تغيب عنه املشروعية القانونية التي خصصت لها مثل القنص والرماية.

من هذا املنطلق يأتي مشروع قانون هذا الذي نرى بفريق األصالة 
واملعاصرة أنه سيمكن من ربط حيازة األسلحة النارية بممارسة القنص 

مجال  في  للمغرب  الدولية  االلتزامات  ومراعاة  الرياضية،  الرماية  أو 
مكافحة تصنيع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار 
غير املشروع بها، مع الحفاظ على صورة املغرب كدولة تكافح مظاهر 

الحيازة غير املشروعة لألسلحة النارية.

كما يهدف إلى إيجاد حلول قانونية لكل حاالت استيراد األسلحة 
النارية وإدخالها واخراجها من التراب الوطني وحيازتها وتخزينها ونقلها 
واالتجار بها والتي غفل عنها اإلطار القانوني الجاري به العمل حاليا، 
وإحداث قواعد معطيات تضمن التتبع املستمر للمعلومات واملعطيات 

املتعلقة باألسلحة النارية.

وإذ نثمن هذا التحديث القانوني الذي يأتي ملعالجة وضع متسم 
بتهديد قدرة اإلدارة على ضبط املخاطر األمنية املرتبطة باالستخدام 
غير املشروع لألسلحة النارية، فالفترة التي ظهر فيها الظهير الذي ينظم 
األسلحة النارية لم تكن تعرف ظهور أنشطة استثمارية واقتصادية 
خاصة في ميدان سياحة القنص؛ وهو ما يضيع على االقتصاد الوطني 

فرصا تنموية وأرباحا مهمة.

السيد9ال ئيس9املحترم،

في الختام، واملناسبة شرط، البد من أن نوجه عبركم كل التحية 
والتقدير لحملة السالح من رجال األمن والقوات املسلحة امللكية ورجال 
القيادة  تحت  وأمانه  أمنه  وعن  الوطن  املدافعين عن حوزة  الدرك 
الرشيدة لصاحب الجاللة نصره هللا، والبد من التنويه واإلشادة بالعمل 
الوطني والجاد الذي يقومون به في ظل تحوالت مجتمعية وتطورات 

إقليمية متسارعة، فكل الشكر لكم السيد الوزير وعبركم لهم.

وشكرا.

ن(9مش وع9قننون9رقم986.919يتعلق9بتربية9األحينء9املنئية9البح ية9
)في9إطنر9ق اء96ثننية(:

السيد9ال ئيس9املحترم،

السن 96الوزراء9املحترمون،

السيدات9والسن 96املستشنرين9املحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة 
مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية األحياء املائية البحرية في إطار 
قراءة ثانية. وهي فرصة للتأكيد على تفاعلنا اإليجابي منذ البداية مع 

هذا املشروع قانون، والذي توج بتصويتنا باإليجاب لصالحه.

يشكل هذا املشروع قانون أول نص قانوني منظم لقطاع تربية 
األحياء املائية البحرية بالرغم من مرور 12 سنة على إحداث الوكالة 
الوطنية لتنمية تربية األحياء املائية البحرية، حيث يعتبر لبنة مهمة 
أنها  كما  للمغاربة،  الغذائية  والسيادة  األمن  تحصين  في  وأساسية 
مناسبة لوضع األسس األولى للترسانة القانونية املتعلقة بمجال تربية 

األحياء البحرية.
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املائية  األحياء  بتربية  املتعلق   84.21 القانون  املشروع  ويستمد 
البحرية أهميته من كونه مساهما أساسيا في التقائية مجموعة من 
البرامج الهادفة لتحصين األمن والسيادة الغذائية للمغاربة وتحسين 
الداخلية  االستثمارات  واستقطاب  لتشجيع  كأرضية  األعمال  مناخ 

والخارجية. 

مشروع قانون رقم 84.21 املتعلق باألحياء املائية البحرية يعد من 
بين أهم مشاريع إستراتيجية "أليوتيس"، خاصة فيما يتعلق بأنشطة 
االستزراع البحري، الذي سيساهم في خلق فرص شغل كثيرة ومتنوعة، 
االقتصاد  في  االستثمار  تشجيع  على  إيجابي  وقع  لتنظيمها  وسيكون 

األزرق.

وانسجاما مع موقفنا على مستوى اللجنة وفي إطار االستمرارية، 
واملعاصرة  األصالة  فريق  في  فإننا  األغلبية،  في  موقعنا  من  وانطالقا 
املائية  األحياء  بتربية  يتعلق   21.84 رقم  قانون  على مشروع  نصوت 

البحرية في إطار القراءة الثانية باإليجاب.

6(9مش وع9قننون9رقم919.999بتغيير9القننون9رقم5.199 9املتعلق9
بتاظيم9مهاة9امل شد9السينحي:

السيد9ال ئيس9املحترم،

السن 96الوزراء9املحترمون،

السيدات9والسن 96املستشنرين9املحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة 
مشروع قانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 املتعلق بتنظيم 

مهنة املرشد السياحي.

في البداية، نثمن املجهودات التي تقوم بها الحكومة في سبيل إدماج 
القطاع غير املهيكل، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، وهي الفلسفة التي يدخل هذا 

املشروع قانون في إطارها.

مجال  في  إرادية  حكومية  سياسة  املشروع ضمن  هذا  يأتي  كما 
التشغيل من خالل فتح املجال أمام الشباب الذين يتوفرون على الخبرة 
والتجربة في مجال ممارسة اإلرشاد السياحي، وهو توجه سيمكن في 
نظرنا من االندماج في املهنة بصفة قانونية وتنظيمية، وذلك حتى يتم 
تسوية وضعية األشخاص الذين ال يستوفون شرط التكوين ولهم من 

الخبرة واملهارة ما يمكنهم من ممارسة مهنة اإلرشاد السياحي.

كما يمكن وزارة السياحة من حصر املرشدين السياحيين وتمكينهم 
من الحقوق اإلدارية والتنظيمية وتثمين خبراتهم ومهاراتهم.

إن هذا املشروع قانون يهدف إلى نسخ أحكام الفقرة الثانية من 
املادة 31 من القانون 05.12، لكي تتم تمديد الفترة االنتقالية التي تتم 
خاللها تسوية وضعية األشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية 

دون شرط التكوين املنصوص عليه في القانون من سنتين إلى ثمان 
سنوات، املحددة أجلها في 7 مارس 2024، بدل التعديل األول الذي 
نص على ست سنوات املنتهية في 7 مارس 2022، والتي تم خاللها تنظيم 
امتحان منهي مكن من تسليم 1108 اعتماد ملزاولة مهنة مرشد سياحي، 
بالرغم من الظرفية الوبائية التي مرت منها بالدنا والتي أثرت بشكل 

مباشر وقوي على قطاع السياحة.

لكل هذه االعتبارات، وألن املشروع قانون يهدف إلى تنظيم عملية 
تسوية وضعية األشخاص املعنيين، التي لم يتم تسوية وضعيتهم داخل 
الفترة االنتقالية األولى، فإننا في فريق األصالة واملعاصرة سنصوت على 
مشروع قانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 املتعلق بتنظيم 

مهنة املرشد السياحي باإليجاب.

وشكرا.

II-9الف يق9الح كي:

1(9مش وع9القننون9رقم986.919يتعلق9بنألسلحة9الانرية9وأآزائهن9
وعانص هن9وتوابعهن9وذجيرتهن:

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيد9الوزي 9املحترم،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

أود أن أتدخل باسم الفريق الحركي للمساهمة في مناقشة مشروع 
القانون رقم 86.21 والذي يتعلق باألسلحة النارية وأجزائها وعناصرها 

وتوابعها وذخيرتها.

وفي البداية، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوزير على عرضه 
القيم واملفصل حول مرتكزات هذا املشروع وأهدافه، والشكر موصول 
أيضا إلى السادة األطر املرافقة للسيد الوزير وألطر املجلس املوقر وكذا 

لجميع الحضور الكريم.

السيد9ال ئيس،

ونحن نتدارس هذا املشروع الهام، فإنه ال يسعنا إال أن نسجل كامل 
إيجابياته من حيث ما يتوخاه من تحديث وتجويد للترسانة القانونية 
مختلف  مواكبة  على  قادرة  تكون  حتى  النارية،  باألسلحة  املتعلقة 
الحديثة،  والتكنولوجية  واالجرائية  القانونية  والتطورات  التحوالت 
وكذا رفع التحديات األمنية، خاصة مع التطور امللحوظ الذي عرفه 
بها  واملتاجرة  وتصديرها  واستيرادها  األسلحة  هذه  صناعة  ميدان 

وحيازتها.

كما نسجل أهمية هذا املشروع من حيث ما يرمي إليه من سد 
لثغرات الترسانة القانونية الحالية التي أضحت عاجزة على تأطير جميع 
التصرفات والوقائع املرتبطة باستخدام األسلحة النارية مع اعتمادها 
عقوبات غير رادعة بالشكل املطلوب، واستعمالها ملصطلحات متجاوزة 
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إلى جانب قصورها عن احتواء وتأطير التطورات واملعطيات الحديثة 
املوسومة بتنامي التهديدات األمنية.

كما نسجل هذا املشروع الذي جاء من أجل مالءمة مقتضياته مع 
بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية املكمل التفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية، إضافة إلى تعزيز آليات مراقبة 
األسلحة النارية والتصاريح املرتبطة بها ومراقبتها، وكذا الحفاظ على 
امتياز ممارسة الصيد والرماية للمواطنين من خالل إرساء الحقوق 
وتحيين  النارية  لألسلحة  سليمة  حيازة  بضمان  الكفيلة  وااللتزامات 
العقوبات الزجرية للجرائم املتعلقة بهذه األسلحة، مؤكدين على األخذ 
التقليدية  األسلحة  استعمال  عن  الناتجة  اإلشكاالت  االعتبار  بعين 
هذه  لتفادي  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  اململكة  مناطق  من  عدد  في 
اإلشكاالت واملخاطر، وإخراج هذا النص القانوني الهام إلى حيز الوجود 
في أقرب امجال، آملين في الفريق الحركي أن تساهم مقتضيات هذا 
املشروع الهام في تحسين مؤشرات محاربة مظاهر الجريمة وتحقيق 

األمن ببالدنا.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

املنئية9 األحينء9 بتربية9 املتعلق9 986.91 رقم9 قننون9 مش وع9 9)9
البح ية:

بسم9هللا9ال حلنن9ال حيم.

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيد9الوزي 9املحترم،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمين،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي مرة أخرى للمساهمة في 
مناقشة مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية األحياء املائية البحرية 

في إطار قراءة ثانية.

السيد9ال ئيس9املحترم،

النص  أهمية هذا  إال أن نؤكد على  الحركي  الفريق  في  يمكننا  ال 
التشريعي وما له من أهداف تروم النهوض بتربية األحياء املائية البحرية، 

وتحيين الترسانة القانونية ذات الصلة بها.

التي يمر منها قطاع الصيد  إننا في الفريق الحركي نعي الصعوبة 
البحري بصفة عامة، وكذا صعوبة املرحلة والظرفية االقتصادية في 
والبترولية  األولية  املواد  أسعار  ارتفاع  وكذا  والوطني  الدولي  سياقها 
وغيرها في السوق الدولية، وكذا تداعيات األزمات واالنتكاسات على 
على  الو�ضي  القطاع  على  األمر  ونتفهم صعوبة  االقتصادي،  الوضع 
مواجهتها، والبد من انخراط الحكومة ومهنيي القطاع وكل املتدخلين 
واملستثمرين من أجل تجاوز الصعوبات وتثمين املنتوج البحري وتوفيره 
للمستهلك بأثمنة معقولة، فبلدنا حباها هللا بواجهتين بحريتين مهمتين، 
ولكن في املقابل نجد غالء األسماك بكل أصنافها في السوق الداخلية، 

مما زاد من معاناة املواطنين في هذا الشأن.

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيد9الوزي 9املحترم،

إننا في الفريق الحركي نتطلع إلى ضرورة حرص الحكومة وكل الفاعلين 
واملتدخلين واملستثمرين في قطاع الصيد البحري على اعتماد منهجية 
وكذا  القطاع،  واستراتيجيات  ومخططات  برامج  وضع  في  تشاركية 
تقييم املتوفر منها في سبيل تحسين الخدمات وتوفير املنتوجات البحرية 
الثروات  البيولوجية ملختلف  في السوق الداخلية مع احترام الراحة 
السمكية، مع الحرص على تحسين الوضعية االجتماعية ملهنيي قطاع 
الصيد البحري، بما فيهم البحارة في الصيد الساحلي والصيد بأعالي 
البحار والصيد التقليدي وغيرها من املهن املرتبطة بالصيد البحري، 

والحرص على تعميم التغطية الصحية والحماية االجتماعية لهم.

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيد9الوزي 9املحترم،

الترسانة  وتحيين  مواكبة  تتم  أن  نأمل  الحركي  الفريق  في  إننا 
القانونية لقطاع الصيد البحري، مؤكدين على ضرورة إخراج مدونة 
للصيد البحري، كما نؤكد على ضرورة إشراك كل الفاعلين واملتدخلين 

في قطاع الصيد البحري في بلورة أي برنامج أو استراتيجية أو تقييمها.

وفقنا هللا جميعا ملا فيه خير الوطن واملواطنين تحت القيادة امللكية 
الحكيمة لجاللة امللك حفظه هللا.

ن(9مش وع9قننون9رقم919.999بتغيير9القننون9رقم5.199 9املتعلق9
بتاظيم9مهاة9امل شد9السينحي:

بسم9هللا9ال حلن9ال حيم.

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيدات9والسن 96الوزراء9املحترمين،

السيدات9والسن 96املستشنرين9املحترمين،

مناقشة  في  للمساهمة  الحركي  الفريق  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
مشروع قانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 املتعلق بتنظيم 

مهنة املرشد السياحي.

في البداية، نود أن نسجل بإيجاب مضامين العرض املفصل الذي 
تقدمت به السيدة الوزيرة أمام السيدات والسادة املستشارين داخل 

لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية، كما أحيل من مجلس النواب.

ويندرج هذا املشروع في إطار متابعة اإلصالح التنظيمي املتعلق بمهنة 
اإلرشاد السياحي، تفعيال للتوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة 
امللك محمد السادس نصره هللا من أجل خلق فرص شغل للشباب 
املهيكل  القطاع غير  في  يتوفرون على تجربة  الذين  ومنح األشخاص 
فرصة لإلندماج في القطاع املهيكل، عبر تثمين خبراتهم وتطوير مهارتهم.
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السيد9ال ئيس9املحترم،

إننا في الفريق الحركي ننوه بهذا املشروع الذي يستهدف تمديد الفترة 
االنتقالية املحددة سلفا من سنتين إلى ست سنوات بموجب قانون رقم 
93.18 بتغيير القانون رقم 05.12 املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي 
إلى فترة انتقالية من سنتين إلى ثمان سنوات والتي تستوفي أجلها في 
7 مارس 2024، مما سيمكن من تسوية وضعية األشخاص الذين ال 
يستوفون شرط التكوين، لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، وذلك 
من خالل تمكين اإلدارة من أجل إضافي حتى يتسنى لها تنظيم االمتحان 
املنهي في أحسن الظروف، مع مراعاة الرهانات املتعلقة باملهنة والعودة 
تدريجيا للنشاط السياحي ببالدنا الذي تأثر بتف�ضي جائحة "كوفيد-19".

السياحية،  املنظومة  في  السياحي  املرشد  ألهمية  واستحضارا 
رغم  أنه  الحركي  الفريق  في  نعتبر  املشروع،  هذا  روح  مع  وانسجاما 
كون هذا املشروع جاء بالعديد من اإلجراءات الطموحة، إال أنه البد 
من توخي الحذر في منح بطائق املرشدين السياحيين، مع التأكيد على 
ضرورة اعتماد مرشدين سياحيين يقدمون خدمات تنافسية من أجل 

إرضاء السياح وتلبية احتياجاتهم. 

السيد9ال ئيس9املحترم،

لكل هذه االعتبارات، سنصوت في الفريق الحركي باإليجاب على هذا 
املشروع.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

III-9ف يق9االتحن 9العنم9ملقنوالت9املغ ب:

1(9مش وع9القننون9رقم986.919يتعلق9بنألسلحة9الانرية9وأآزائهن9
وعانص هن9وتوابعهن9وذجيرتهن:

بسم9هللا9ال حلنن9ال حيم.

والصال96والسالم9على9أش ف9امل سلين.

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيد9الوزي 9املحترم،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

يطيب لي أن أتدخل باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب في 
هذا االجتماع املخصص لدراسة ومناقشة مشروع القانون رقم 86.21 
يتعلق باألسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، والذي 
يأتي بهدف تحديث وتجويد الترسانة القانونية املتعلقة باألسلحة النارية 
القانونية  والتطورات  التحوالت  مختلف  مواكبة  على  قادرة  لتكون 
األمنية،  التحديات  رفع  وعلى  الحديثة،  والتكنولوجية  واإلجرائية 
خاصة مع التطور امللحوظ الذي عرفه ميدان صناعة هذه األسلحة 

واستيرادها وتصديرها واملتاجرة بها وحيازتها.

وبهذه املناسبة، أود أن أتوجه برسالة تقدير وشكر لقواتنا املسلحة 

الجهود  على  تشكيالتها،  بمختلف  الوطنية  األمن  وأجهزة  امللكية، 

الرشيدة  القيادة  تحت  الدائم،  وتجندها  تقدمها،  التي  والتضحيات 

لجاللة امللك حفظه هللا ورعاه، للدفاع عن الوحدة الترابية للوطن 

وصيانة أمنه واستقراره.

السيد9ال ئيس،

فكما هو مبين، فمشروع هذا القانون يرمي في أهدافه إلى:

- استكمال الترسانة القانونية املنظمة لألسلحة النارية، خاصة بعد 

اعتماد القانون 10.20 املتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع واألمن واألسلحة 

والذخيرة؛

تصنيع  مكافحة  مجال  في  للمغرب  الدولية  االلتزامات  مراعاة   -

املشروع  غير  واالتجار  والذخيرة  ومكوناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة 

بها، مع الحفاظ على صورة املغرب كدولة تكافح مظاهر الحيازة غير 

املشروعة لألسلحة النارية؛

- إيجاد حلول قانونية لكل حاالت استيراد األسلحة النارية وإدخالها 

إلى التراب الوطني وحيازتها وتخزينها ونقلها واالتجار بها، والتي غفل عنها 

اإلطار القانوني الجاري به العمل حاليا؛

بها  املرتبطة  والتصاريح  النارية  األسلحة  مراقبة  آليات  تعزيز   -

ومراقبتها؛

للمعلومات  املستمر  التتبع  تضمن  معطيات  قواعد  إحداث   -

واملعطيات املتعلقة باألسلحة النارية وبحائزيها؛

باألسلحة  املتعلقة  للجرائم  الزجرية  العقوبات  وتحيين  تعزيز   -

النارية.

وهي أهداف ومضامين ال يمكن لنا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب 

إال أن نثمنها وننخرط في تنزيلها، سيما تلك املتعلقة بتحديد نطاق تطبيق 

مشروع القانون بجعل أحكامه تسري على مجموعة من األسلحة التي 

الكفاية، وهو ما سيسمح بضبط  كان استعمالها غير مقنن بما فيه 

استعمال هذه األسلحة.

بمعالجة  املتعلق  النارية  لألسلحة  اإللكتروني  الوطني  والسجل 

املعطيات املتعلقة بعمليات استيراد ودخول وخروج وحجز األسلحة 

مع  تنسجم  والتي  وذخيرتها،  وتوابعها  وعناصرها  وأجزائها  النارية 

بمختلف  الوطنية  السجالت  بمسك  املتعلقة  الوطنية  السياسة 

القطاعات بشكل رقمي.

املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  فريق  في  فإننا  ذلك،  على  وبناء 

النارية  باألسلحة  يتعلق   86.21 رقم  القانون  على مشروع  سنصوت 

وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها باملوافقة.

والسالم عليكم ورحمة هللا.
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9(9مش وع9قننون9رقم919.999بتغيير9القننون9رقم5.199 9املتعلق9
بتاظيم9مهاة9امل شد9السينحي:

بسم9هللا9ال حلنن9ال حيم.

والصال96والسالم9على9أش ف9امل سلين.

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيد96الوزي 9املحترم،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

يطيب لي أن أتدخل باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب في 

هذا االجتماع املخصص لدراسة ومناقشة مشروع القانون رقم 19.22 

بتغيير القانون رقم 05.12 املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي.

وكما هو مبين، فإن مشروع هذا القانون يأتي تفعيال للتوجيهات 

نصره هللا  السادس  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  السامية  امللكية 

وأيـده الرامية إلـــى خلق فرص الشغل للشباب ومنح األشخاص الذين 

القطاع  في  لإلدماج  املهيكل فرصة  القطاع غير  تجربة  يتوفرون على 
املهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهارتهم. وأيضا في سياق متابعة اإلصالح 

التنظيمي املتعلق بمهنة اإلرشاد السياحي.

وحيث إن مشروع هذا القانون يتضمن مادة فريدة تنص تمديد 
الفترة االنتقالية من سنتين إلى ثمان سنوات، والتي ستستوفي أجلها 
في 07 مارس 2024، لتسوية وضعية األشخاص الذين يتوفرون على 
كفاءات ميدانية دون شرط التكوين املنصوص عليه في القانون، وذلك 
من خالل تمكين اإلدارة من أجل إضافي حتى يتسنى لها تنظيم االمتحان 
املعني في أحسن الظروف مع مراعاة الرهانات املتعلقة باملهنة والعودة 

التدريجية للنشاط السياحي ببالدنا.

وألجل ذلك، فإننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب نصوت 
باملوافقة على مشروع القانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 

املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي.

والسالم عليكم ورحمة هللا.
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99محض 9الجلسة9رقم759 

التنريخ: الثالثاء 18 جمادى األولى 1444ه )13 ديسمبر 2022م(.

ال ئنسة: املستشار السيد فؤاد قديري، الخليفة الثالث لرئيس مجلس 

املستشارين.

التوقيت: ساعتان وخمس وثالثون دقيقة، ابتداء من الساعة الثالثةة 

والدقيقة الثامنة بعد الزوال.

آدول9األعلنل: مناقشة األسئلة الشفهية

املستشنر9السيد9فؤا 9قدي ي،9رئيس9الجلسة:

بسم9هللا9ال حلن9ال حيم

آله9وصحبه9 األمين9وعلى9 الابي9 والسالم9على9سيدنن9محلد9 والصال96
أآلعين.

أعلن عن افتتح الجلسة.

السيد96الوزي 96املحترمة،

السيد9الوزي 9املحترم،

األجوات9املستشنرات9املحترمنت،

اإلجوان9املستشنرون9املحترمون.

عمال بأحكام الفصل 100 من الدستور، وطبقا ملقتضيات النظام 

الداخلي ملجلس املستشارين، تخصص هذه الجلسة ألسئلة السيدات 

والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

وبداية، البد أن نحمد هللا وأن نثني عليه أن نصرنا وثبت أقدامنا 

فوق أرضية مالعب قطر ومكن فريقنا حتى اكتمل به.. شكرا.

يااله، النشيد الوطني:

مشرق األنوارمنبت األحرار

منتدى السؤدد وحمـاه

دمت منتداه

وحماه

 للـعال عنوانعشت في األوطان

ذكرى كل لسـانملء كل جنـان

بالجسدبالروح

هب فتـاك

لبـى نداك

في فمي وفي دمي

هواك ثار نور ونار

للعال سعياإخوتي هيـا

أن هنا نحيانشهد الدنيا

بشعار

هللا

امللكالوطن

إذن الحمد هلل الذي مكن منتخبنا العمالق فاكتمل به عقد املربع 

الذهبي لنهائيات كأس العالم.

وفي وسط زحام هذه املشاعر الوطنية الصادقة والنبيلة ال يسع 

مجلس املستشارين وهو لسان حال األمة إال أن يقف وقفة إكبار وإجالل 

لهذا املنتخب ولهؤالء األبطال األشاوس املجالدين التي أثبتت التجربة 

بأنهم من طراز فريد، استطاعوا بدعم من هللا سبحانه وتعالى وتوفيقه 

أن يتجاوزوا كل حجوبات الترديد واإلبهام وأن يصنعوا النصر تلو النصر 

والفوز تلو النصر مجسدين الحلم العربي واإلفريقي حقا وصدقا.

إذن هذا إنجاز رائع واستثنائي يضاف إلى قائمة اإلنجازات االستثنائية 

للمملكة املغربية تحت القيادة الرشيدة واملستنيرة والحكيمة املتبصرة 

ملوالنا صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

النصف  املباريات،  من  تبقى  فيما  الوطني  للفريق  سعيد  وحظ 

النهائي والنهائي بإذن هللا تعالى.

وإليكم9امن9كللة9السيد9رئيس9املجلس:

في جدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  تناول  في  الشروع  قبل  إذن 

الوطني لكرة  املنتخب  الذي حققه  الباهر  األعمال وبمناسبة اإلنجاز 

القدم، في نهائيات كأس العالم، املقامة حاليا بدولة قطر الشقيقة، 

بتأهله لدور النصف النهائي وضمان مكانه ضمن املربع الذهبي عن 

الدور،  لهذا  يصل  وإفريقي  عربي  منتخب  كأول  واستحقاق،  جدارة 

والذي سيظل محفورا في ذاكرة الرياضة الوطنية والدولية.

يتشرف رئيس مجلس املستشارين، أصالة عن نفسه ونيابة عن 

السيدات والسادة أعضاء املجلس، أن يتقدم بأحر التهاني لصاحب 

الجاللة موالنا امللك محمد السادس نصره هللا وأيده وأدام عزه وتمكينه، 

ولكافة أفراد املنتخب الوطني، العبين وإدارة تقنية ومسؤولين، وعلى 
رأسهم رئيس الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم، السيد فوزي لقجع، 

واإلطار الوطني السيد وليد الركراكي.

وهي مناسبة كذلك، لنشد على أيدي الجماهير املغربية داخل الوطن 

وفي جميع بقاع العالم، التي ما فتئت تضحي بمزيد من الفخر واالعتزاز 

بالغالي والنفيس، ملؤازرة أسود األطلس وتشجيعهم أينما حلوا، مقدمة 

بذلك أحسن صورة، جعلت منها مثال عن التزام وتشبع املغاربة، نساء 

ورجاال، بمختلف القيم الحضارية، وتالحمهم في رفع التحديات بكل 

ثقة وعزيمة بما يعبر عن الكبرياء والروح الوطنية العالية للمغاربة.
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وفي خضم هذه األفراح واملسرات التي يصنعها املنتخب الوطني، 
الدول  من  لجماهير عريضة  املشروطة  غير  املساندة  نن�ضى كذلك  ال 
العربية واإلفريقية الشقيقة والصديقة، التي تتطلع اليوم إلى أن يسجل 
املنتخب املغربي مزيدا من صفحات املجد والشموخ في تاريخ كرة القدم، 

ملا قدمه ويقدمه من إنجازات ممعنة في التألق واإلبهار.

الحاسمة  مباراته  في  الوطني  منتخبنا  يوفق  أن  تعالى  ونسأل هللا 
العربية  الجماهير  أمال  تحقق  أن  على  غد،  ليوم  النهائي  للنصف 

واإلفريقية العريضة في بلوغه نهائي كأس العالم.

هذه  أعمال  جدول  في  املدرجة  األسئلة  تناول  في  الشروع  وقبل 
الجلسة، أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من 

واردات ومراسالت.

تفضل السيد األمين املحترم.

املستشنر9السيد9ميلو 9معصيد،9أمين9الجلسة:

شك ا9السيد9ال ئيس9املحترم.

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيدات9والسن 96الوزراء9املحترمون،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

تنظيمي رقم  قانون  النواب بمشروع  املجلس من مجلس  توصل 
املتعلق   02.12 رقم  التنظيمي  القانون  وتتميم  بتغيير  يق�ضي   48.22
من  و92   49 الفصلين  ألحكام  تطبيقا  العليا،  املناصب  في  بالتعيين 

الدستور.

كما توصلت الرئاسة بمراسلة السيد الوزير املنتدب لدى لرئيس 
الحكومة املكلف بالعالقات مع البرملان، يخبر من خاللها املجلس، أن 
اإلجابة  ستتولى  املستدامة،  والتنمية  الطاقي  االنتقال  وزيرة  السيدة 
واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  لقطاع  املوجهة  األسئلة  عن  بالنيابة 

الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وكذلك، بمراسلة من رئيس الفريق االشتراكي، يطلب من خاللها 
تأجيل سؤال الفريق املوجه لقطاع الفالحة والصيد البحري والتنمية 
القروية واملياه والغابات، حول "دعم املهنيين بقطاع الصيد البحري" 

إلى جلسة الحقة.

وبالنسبة لألسئلة التي توصلت بها الرئاسة من 7 دجنبر 2022 إلى 
تاريخه، فهي كالتالي:

- األسئلة الشفهية:21 سؤاال؛

- األسئلة الكتابية:4 أسئلة؛

- األجوبة الكتابية: 8 أجوبة.

شكرا السيد الرئيس.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا جزيال السيد أمين الجلسة.

ونستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال األول املوجه لقطاع 
االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة وموضوعه "تدابير تحرير الطاقة 
متوسطة التوتر للشركات املغربية الصغيرة واملتوسطة من أجل تحسين 

القدرة التنافسية وإعدادها لضريبة الكاربون في عام 2023".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب.

تفضل ال�ضي محمد ر�ضى.

املستشنر9السيد9محلد9ر�شى9الحليني:

شك ا9السيد9ال ئيس.

السيد96الوزي 96املحترمة،

السيد9الوزي 9املحترم،

السيدات9والسن 96املستشنرون،

وزارتكم  تعتزم  التي  التدابير  حول  الوزيرة،  السيدة  نسائلكم، 
املغربية  للشركات  التوتر  متوسطة  الطاقات  تحرير  قصد  اتخاذها 

الصغيرة واملتوسطة.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار.

السيدة  تفضلوا  السؤال  على  لإلجابة  الوزيرة  للسيدة  الكلمة 
الوزيرة.

السيد96ليلي9باعلي9وزي 96االنتقنل9الطنقي9والتالية9املستدامة:

شك ا9السيد9ال ئيس9املحترم.

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

وأشكركم السيد املستشار املحترم من فريق االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب بطرحكم لهذا السؤال اللي هو جد هام وجد آني.

عموم  سيمكن  متجددة  مصادر  من  الكهربائية  للطاقة  فالولوج 
الطاقية  الفاتورة  تحسين  من  الخواص  شركات  فيها  بما  الشركات 
ديالها، كما سيسمح لهذه الشركات بتوفير منتوجات تستجيب للمعايير 
التي تصنفها كمنتوجات خضراء ال تطبق عليها ضريبة الكاربون املزمع 

تطبيقها.

ففي هذا اإلطار، عملت الحكومة منذ أكتوبر 2021 على تسريع 
االنتقال الطاقي وتطوير الطاقات املتجددة وذلك تماشيا مع التوجيهات 
السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده، وكذا 
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تعليماته السامية خالل جلسة العمل يوم الثالثاء 22 نوفمبر 2022 من 
خالل مجموعة من اإلجراءات، غنذكر البعض منها:

انتظارها  طال  التي  التنظيمية  النصوص  بعض  إصدار  تم  أوال، 
منذ 1 من 2011 والثاني منذ 2015، فتم إصدار قرار اللي هو مشترك 
ليمكن الصناعيين واملقاوالت من الولوج للطاقات املتجددة عبر الشبكة 
الكهربائية ذات الجهد املتوسط وذلك في إطار القانون املتعلق بالطاقات 
املتجددة، وباإلضافة إلى إصدار القرار املحدد ملناطق استقبال مشاريع 
الطاقة الشمسية الذي سيمكن من منح تراخيص إدارية لتطوير مشاريع 
الفرص  هاذ  تفعيل  سيتم  وبالتالي  والصغير،  املتوسط  الحجم  من 
الطاقة الشمسية،  في  القطاع والسيما  االستثمارية الجديدة في هذا 

فهاذ القرارين كان جد مهم أننا نصدروهم.

لتوفير املناخ واإلطار املالئمين لتشجيع املستثمرين الخواص قامت 
الوزارة بمبادرات تشريعية جديدة شملت مشاريع قوانين قيد املصادقة 
في املؤسسة التشريعية والتي نأمل من مجلسكم املوقر الدعم وتسريع 
املصادقة عليها، كاين املشروع ديال القانون 40.19 اللي هو مغير ومتمم 
للقانون 13.09 ديال الطاقات املتجددة ومشروع القانون رقم 82.21 

اللي متعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

وكما تعلمون، احنا نعمل وألول مرة في التاريخ ديال املغرب على 
منتجة  هي  اللي  للكهرباء  األصل  شهادة  ديال  النظام  واحد  وضع 
انطالقا من مصادر ديال الطاقات املتجددة وذلك لتمكين املستهلكين 
الصناعيين واملقاوالت والنسيج املقاوالتي من إثبات مصدر الطاقات 
التي يستعملونها في سلسلة اإلنتاج لديهم، وبالتالي إن شاء هللا تفادي 

أي ضريبة الكاربون املستقبلية.

الحكومة  بين  اتفاقية  على  التوقيع  تم مؤخرا  ذلك،  إلى  وإضافة 
السيد  رئاسة  تحت  للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  واملكتب 
رئيس الحكومة من أجل تزويد الصناعة بالكهرباء انطالقا من مصادر 
الطاقة املتجددة، وكيف ما تتعرفو كتهدف االتفاقية إلى توفير واحد 

الطاقة اللي هي تنافسية.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة وشكرا على احترام الوقت.

الكلمة في إطار التعقيب للفريق املحترم، السيد محمد ر�ضى تفضل.

املستشنر9السيد9محلد9ر�شى9الحليني:

شكرا السيد الرئيس.

السيدة الوزيرة كنشكروكم على الجواب ديالكم.

تتعتبر الطاقة من بين العوامل الرئيسية في ارتفاع تكلفة اإلنتاج 

الوطني، وقد سطر  املقاوالت واالقتصاد  تنافسية  الحد من  وبالتالي 
النموذج التنموي الجديد من بين أهدافه جعل املغرب رائدا إقليميا 
في الطاقة ذات املستوى املنخفض النبعاثات الكربون، وتحديد تكلفة 
الطاقة الكهربائية في حدود 0.5 درهم للكيلو وات في الساعة بالنسبة 

للصناعات املستهلكة للطاقة بكثافة وذلك بحلول سنة 2035.

لذا، فقد أصبح من الالزم تسريع إصالح القطاع والعمل على تحريره 
التدريجي من خالل دمج الشبكات الكهربائية ذات الجهد املتوسط في 
املحيط املحرر وإنشاء هيئة تقنين تضمن مصداقية التكاليف وجودة 

الفاعلين.

باإلضافة إلى ذلك، فإننا ندعو إلى تحرير اإلمكانات الكاملة لالمركزية 
اإلنتاج، خاصة فيما يتعلق بضخ فائض الطاقة وإعطاء فرص االستثمار 

لفائدة أطراف أخرى قادرة على بيع الكهرباء املوجه لالستهالك الذاتي.

السيد96الوزي 6،

إن تحرير إمكانات تطوير الطاقات املتجددة على نطاق واسع أمر 
ممكن وبتكاليف معقولة من خالل استراتيجية مناسبة تستند أساسا 

إلى:

اإلسراع في تطوير الطاقات املتجددة باعتماد نصيبها في مزيج  	
استهالك الكهربائي كمؤشر رئي�ضي من أجل الوصول إلى تعميم شبه 

كامل للطاقات املتجددة بحلول سنة 2050؛

توليد الطاقات املتجددة الالمركزية؛ 	

إلى  	 االنتقال  لتنظيم  وتسعيرية  تكنولوجية  رافعات  وضع 
الطاقات املتجددة؛

الرفع من القدرة التخزينية؛ 	

تشجيع وترتيب أولويات املبادرات واالستثمار الخاص. 	

والتوتر  العالي  التوتر  بشبكات  املتصلة  الشركات  أن  اليوم  نرى 
إلى  الوصول  بإمكانيات  تتمتع  التي   )la9 haute9 tension( العالي جدا 
الكهرباء األخضر املقدم بموجب قانون 13.09، العمل على تعميم هذا 
اإلجراء سيؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للشركات املغربية وزيادة 
استخدام الطاقة املتجددة بين هذه الشركات، وبالتالي تقليل بصمتها 
الكربونية مما يسمح بخفض تكلفة الكهرباء للشركات، تحسين قدرتها 
الشركات،  هذه  بين  املتجددة  الطاقات  استعمال  زيادة  التنافسية، 

وأيضا تقليل بصمتها الكربونية.

باإلضافة إلى ذلك، فإن إمكانية الحصول على الطاقة الخضراء 
ستمكن من جلب املزيد من املستثمرين.

تلكم، السيدة الوزيرة، رؤيتنا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب من 
موقعنا كفاعلين في هذا املجال، والتي نأمل منكم أخذها بعين االعتبار 
بهدف تخفيض كلفتها الطاقية من جهة وتعزيز االنتقال الطاقي التي 
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انخرطت بالدنا فيه، طبقا للتوجيهات امللكية السامية.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم. 

نمر امن إلى السؤال الثاني موضوعه "إنقاذ املصفاة املغربية للبترول 
"سامير"".

الكونفدرالية  مجموعة  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال، األستاذة فاطمة تفضلي. 

املستشنر96السيد96فنطلة9زكنغ:

أيوز السيد الرئيس.

السيد96الوزي 6،

نسائلكن عن اإلجراءات املتخذة إلنقاذ مصفاة "السامير"؟

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة املستشارة املحترمة. 

السيدة  تفضلي  املحترمة،  الوزيرة  للسيدة  الرد  إطار  في  الكلمة 
الوزيرة.

السيد96وزي 96االنتقنل9الطنقي9والتالية9املستدامة:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

والسيدات والسادة املستشارون املحترمون،

فأود في البداية أن أشكر السيدة املستشارة املحترمة عن مجموعة 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على تفضلكم لطرح هذا السؤال 

حول شركة "السامير".

فكما تعلمون ملف مصفاة "السامير" يتسم بالتعقيد غير املسبوق 
ونتيجة تراكم ألكثر من 20 سنة للمشاكل وتراكم أكثر من 20 سنة 
نتج  الذي  املغربية، فال�ضيء  بين املستثمر والدولة  للديون، ومشاكل 
عنه توقف املصفاة وإحالة امللف على القضاء وقضت املحكمة التجارة 
نشاطها  استمرار  مع  للشركة  القضائية  بالتصفية  البيضاء  بالدار 
تحت إشراف سانديك وقا�ضي منتدب، وهو الحكم الذي تم تأييده في 

االستئناف.

ففيما يخص نشاط التكرير، البد من التذكير أن املغرب بلد غير 
منتج للنفط لكي يكون نشاط التكرير ركيزة في استراتيجيته الوطنية 

الطاقية، وهذا ما ورد في االستراتيجية الطاقية لسنة 2009.

وكما تعلمون نحن في صدد تحيين هاذ االستراتيجية الطاقية، إن 

املنظومة الطاقية لبالدنا لم تسجل أي خلل في التزويد ديال الطاقة، 
تمت تلبية حاجة السوق الوطنية كلها، علما أن املادة الطاقية الوحيدة 
الذي حصل فيها خلل في التزويد هاذ العام هو الغاز الطبيعي، وكما 
تعلمون تم حل املسألة رغم األزمة العاملية غير املسبوقة في وقت جد 

وجيز.

فملف شركة "السامير" هو ملف استثماري مهم يجب التعاطي معه 
بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره مع مراعاة مصالح 
"السامير"،  لشركة  العاملة  اليد  ومصالح  كمستثمر  املغربية  الدولة 

ومصالح سكان مدينة املحمدية.

التقنية  السيناريوهات  مختلف  تدرس  تعلمون  كما  فالوزارة 
واالقتصادية إليجاد الحلول املناسبة أخذا بعين االعتبار مصالح هاذ 

الفئات الثالثة وسيتم اإلعالن على هذه الحلول في الوقت املناسب.

كما أود أن أشير إلى التوصية التي وردت في رأي مجلس املنافسة 
الصادر في 31 غشت 2022، حيث أنه من أجل التوفر على املعطيات 
الصعيد  على  التكرير  صناعة  بشأن  واملحينة  الدقيقة  االقتصادية 
التحكيم الضروري بشأن الحفاظ وتطوير محتملين  العالمي وإجراء 
اقتصادية  دراسة  بإجراء  املجلس  أو�ضى  باملغرب،  التكرير  لنشاط 
وتقنية معمقة من شأنها توفير عناصر إجابة مضبوطة عن طريق إدماج 

التطورات التي يشهدها نشاط التكرير على الصعيد العالمي.

مع  شراكتها  إطار  في  التوصية  هذه  مع  طبعا  تتفاعل  فالوزارة 
املستثمرين الخواص الذين قد يبدون اهتماما ولو كان ضعيفا بنشاط 

التكرير باملغرب.

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة.

الكلمة للمجموعة املحترمة في إطار التعقيب على رد السيدة الوزيرة.

املستشنر96السيد96فنطلة9زكنغ:

السيدة الوزيرة امللف ديال الشركة ديال "السامير" أصبح قضية 
وطنية وإعادة التشغيل ديالها أصبح مطلب شعبي آني.

السيدة الوزيرة، الشعب املغربي اكتوى بلهيب ديال األسعار واحترق 
انعكست سلبا على أسعار  والتي  املحروقات  املهول ألثمنة  باالرتفاع 
جميع املواد األساسية، حيث اتخذت الحكومة موقف املتفرج إزاء هذا 
الوضع املتردي الذي أصبحت تعيشه فئات عريضة من املجتمع املغربي.

األغلبية  مررته  اللي   2023 لسنة  املالية  قانون  الوزيرة،  السيدة 
ديالكم العددية بمجل�ضي البرملان بعد أن أعدته بطريقة انفرادية وخارج 
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كل مقاربة تشاركية لم يأت بأي جديد، وتنكر لشعار الدولة االجتماعية 
القدرة  أية إجراءات لحماية  اللي رفعته هاذ الحكومة، ولم يتضمن 
الشرائية للمواطنات واملواطنين في ظل االرتفاع الغير مسبوق لنسب 

التضخم.

بهم مجموعة  تقدمت  قانونين  مقترحي  الحكومة رفضت  أن  كما 
)CDT1( بمجلس املستشارين:

األول يتعلق بتأميم الشركة املغربية لصناعة التكرير "سامير" التي 
توجد في طور التصفية القضائية إلى تفويت جميع األصول واملمتلكات 
والعقارات والرخص وبراءات االختراع اململوكة لها مطهرة من الديون 

والرهون والضمانات لحساب الدولة املغربية.

أما الثاني فيهم تسقيف أسعار املحروقات.

السيدة الوزيرة، إن العودة إلى تكرير البترول بمصفاة "السامير" 
باملحمدية أصبحت مطلب شعبي ووطني وباتت ضرورة أساسية من 
أجل تعزيز األمن الطاقي باملغرب، فهي قادرة على توفير 67% من حاجيات 
املغرب من املواد النفطية مع فائض للتصدير من املنتوجات النصف 
مصنعة، وكذا املساهمة في تخفيض أسعار املحروقات، ما يعني أن ثمن 

الكازوال غادي ينقص بـ 4 دارهم على األقل.

لذلك، أضحى من غير املستساغ تلكأ الحكومة في إيجاد حل كامل 
واتخاذ موقف سلبي  اإلفالس  "سامير" من مخاطر  بالخروج بشركة 
في  للمساهمة  الصناعية  الجوهرة  هذه  تشغيل  إعادة  مطلب  من 
تجاوز التداعيات الخطيرة لألزمة الطاقية العاملية والحفاظ على آالف 

مناصب الشغل املباشرة والغير مباشرة.

السيد96الوزي 6،

املعبرة  التصريحات  منطق  في شخصكن  الحكومة  متى ستتجاوز 
التقنية  السيناريوهات  مختلف  تدارس  تسمونه  ملا  نوايا  مجرد  عن 
واالقتصادية إليجاد حلول مناسبة مللف شركة "سامير" الذي ترى أنه 
يتسم بتعقيد غير مسبوق لتتفاعل بشكل إليجابي مع مقترحي القانونين 
املقدمين من طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أو على 

األقل اإلدالء بتعليل ملوقفكم الرافض لهذه املبادرة التشريعية.

كما أنه يتعين عليكم فتح حوار جاد ومسؤول مع املعنيين املباشرين 
بوضعية هذه الشركة على أرضية االقتراحات العملية التي تقدموا بها 
ألجل إعادة تشغيل املصفاة واللي كتوصل ديون الدولة املغربية عليها 
تقريبا 70%، ملف "السامير" ليس للمزايدة، بل هو ملف أمة ومصير 

امالف ديال العمال.

على  صراحة  بكل  وتجاوبوهم  الحقيقة  للمغاربة  تقولي  بغينا 
هاذ امللف هذا، ألن األدوار االستراتيجية لهذه املصفاة تندرج ضمن 

املقومات األساسية للسيادة الطاقية واملصلحة الوطنية.

1 Confédération Démocratique du Travail

الحكمة  لصوت  اإلنصات  الوزيرة،  السيدة  عليكن،  يتعين  لذا 
وتفعلو املطلب الشعبي..

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا انتهى الوقت.

الكلمة للسيدة الوزيرة في إطار ما تبقى من الوقت بإيجاز وتركيز.

السيد96وزي 96االنتقنل9الطنقي9والتالية9املستدامة:

بإيجاز وتركيز، أنا موافقة أنه هذا ملف استثماري ليس له عالقة 
باملزايدات، وال يجب أن يستعمل للمزايدات السياسية أو ال التقنية.

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة.

نمر للسؤال الثالث موضوعه "التدابير املزمع اتخاذها للرفع من 
نسبة الطاقات املتجددة في الباقة الطاقية الوطنية".

واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
لتقديم السؤال.

تفضل ال�ضي خليد.

املستشنر9السيد9جليد9البرني�شي:

شكرا السيد الرئيس.

نسائلكم السيدة الوزيرة، حول التدابير التي اتخذتها وزارتكم للرفع 
من نسبة الطاقة املتجددة؟

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم.

الكلمة للحكومة.

السيدة الوزيرة، تفضلي.

السؤال الثالث.

السيد96وزي 96االنتقنل9الطنقي9والتالية9املستدامة:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

فأوال، أود أن أشكر، السيد الرئيس، السيد املستشار املحترم من 
فريق األصالة واملعاصرة، لتفضلكم بطرح هاذ السؤال، اللي كيمس 
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بالطاقات املتجددة.

إليه، الحكومة حريصة على تسريع تطوير  فكما سبقت اإلشارة 
املنظومة  لتعزيز  املجهودات  مواصلة  تتم  حيث  املتجددة،  الطاقات 
لتشجيع  املالئم  واإلطار  املناخ  توفير  بهدف  والتنظيمية،  القانونية 
املستثمرين الخواص، من خالل إصدار هاذ القرارين اللي أشرت لهم، 
اللي طال انتظارهما منذ 2011-2015، تقريبا بحال "السامير"، وكذا 

تسريع إخراج نصوص قانونية قيد املناقشة حاليا بمجل�ضي البرملان.

فالوزارة منكبة على تسريع إنجاز املشاريع التي توجد قيد التطوير، 
الترخيص  أيضا  تم  ولإلشارة  جيغاواط،  تناهز4.6  إجمالية  بقدرة 
ملشاريع من الطاقات املتجددة لفائدة املكتب الشريف للفوسفاط، من 

أجل إزالة الكاربون في مختلف أنشطته الصناعية.

وقامت الوزارة بإطالق برامج ومبادرات لتطوير مشاريع الطاقات 
املتجددة، ستمكن من رفع حصة هاذ الطاقات.

أوال، غنعطي املثال ديال الشروع في إنجاز برنامج يهم قدرة إجمالية 
تبلغ 400 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية، بهدف دعم 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة، تم انتقاء أربعة ديال الشركات من أجل 

إنجاز هاذ املشاريع بسبعة مواقع.

اشتغلنا أيضا على إنجاز برنامج تزويد املناطق الصناعية بطاقة 
كهربائية نظيفة كما أشرت ليها من قبل، وكنشتغلو امن على العمل 
على تطوير الطاقة الهيدروجينية نظرا لتوفر املغرب على موارد طاقية 

متجددة وفيرة وعلى خبرة كبيرة في ميدان الطاقات املتجددة.

ونحن على إثر إعداد وبلورة خارطة طريق وطنية للتثمين الطاقي 
للكتلة الحيوية بما فيها النفايات املنزلية والنفايات الفالحية والغابوية 
وكذا املياه العادمة، والقيام بالدراسة ديال تقييم ديال مكامن الطاقة 

البحرية والشروع في بلورة خارطة الطريق لتطويرها.

وأيضا فيه تزويد محطات تحلية مياه البحر بالطاقات املتجددة، 
خاصة طبعا الطاقات الريحية والشمسية، وتم، كما تعلمون، الترخيص 

ألول مشروع، والذي يوجد قيد التطوير بمنطقة الداخلة.

اإلصالحات  الصباح،  هذا  في  الدرا�ضي  يومنا  في  ليه  أشرنا  فكما 
التشريعية املؤسساتية والبرامج التي تم إطالقها انسجاما مع التوجيهات 
السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا، ستساهم 

في إعطاء واحد الدفعة جديدة.

أوال، لهاذ اإلطار التشريعي واملؤسساتي.

وثانيا، كل املشاريع ديال الطاقات املتجددة، من أجل تحقيق هاذ 
الهدف ديال 52% في الكم والكيف بالنسبة للطاقات املتجددة، بل في 

أفق 2030.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

تفضل ال�ضي خمار، السيد الرئيس.

املستشنر9السيد9الخلنر9امل ابط:

شكرا السيد الرئيس.

السيد96الوزي 96املحترمة،

السيد9الوزي 9املحترم،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

كما تعلمون تعد الطاقات املتجددة من أهم القطاعات اإلستراتيجية 
للحفاظ على االقتصاد الوطني وتقويته، فالجميع يعلم بأن االعتماد 
الحصري على الوقود األحفوري املستورد من شأنه أن يؤدي إلى إخضاع 

أي دولة لألهداف االقتصادية والسياسية للدول املوردة.

أما الطاقات املتجددة بالنظر إلى تواجدها في ربع أنحاء العالم وليس 
فإن  األحفوري،  للوقود  بالنسبة  الحال  هو  كما  محددة،  مناطق  في 
االعتماد عليها يقلل من الحاجة للوقود ويساهم في محاربة تغيير املناخ، 
هذا دون أن نن�ضى أن أهمية املزايا التي يمكن أن تنتج عن االستثمار في 
الطاقات املتجددة، من قبيل فرص العمل التي قد توفرها بشكل أكبر 

مقارنة مع قد تحدثه مصادر الطاقات األخرى.

السيد96الوزي 96املحترمة،

في إطار تنوع مصادر الطاقة، ال مناص اليوم من امل�ضي قدما في 
دراسة إمكانية استعمال الطاقة النووية خاصة في مجال تحلية مياه 
البحر وتقديم جواب علمي وإستراتيجي على مشكلة ندرة املياه، حيث 
يمكن للطاقة النووية زيادة على وليس تعويضا على استعمال الطاقات 
املتجددة، أن تساهم بطريقة فعالة في مجال األمن الطاقي واألمن املائي 
واألمن الغذائي، وتضمن مجابهة عدد من التحديات التي ستواجهها 

األجيال الحالية واملقبلة.

السيد96الوزي 96املحترمة،

هناك تجارب دولية ناجحة في هذا املجال، كما أن للمملكة املغربية 
بنية تحتية، كما تعلمون، بشرية وقانونية بموجب القانون 142.12 
املتعلق باألمن والسالمة في املجال النووي واإلشعاعي، وهناك أكثر من 
50 نص تنظيمي لتنزيل هذا القانون، زيادة على عدد مهم من األطر 
املكونة في هذا امليدان، إلى جانب ذلك فإن استعمال املفاعالت النووية 
ذات الوحدات الصغيرة واملتوسطة القدرة لها أسعار منافسة وزمن 
بنائها معقول، مقارنة مع محطات الطاقات األخرى التي تعمل بالوقود 
النووية  املفاعالت  تشغيل  تكلفة  أن  كما  والنفط،  كالغاز  األحفوري 
مالئمة في املدى املتوسط والطويل من تشغيل محطات الفحم أو الغاز 
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الطبيعي، إذا أخذنا كذلك االعتبارات بما فيها االعتبارات املناخية.

السيد96الوزي 96املحترمة،

الصحيح  املسار  اتخذت  املغربية  الحكومة  بأن  اليقين  كلنا  لنا 

بتركيزها على تفعيل املخططات اإلستراتيجية، التي تنهجها بالدنا تحت 

القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره هللا، 

من  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  على  القدرة  من  بالدنا  تمكين  أجل  من 

الطاقة النظيفة والقليلة الكربون، وتحقيق كذلك املخزون الضروري 

لتصديره نحو الخارج في أفق بلوغ درجات التميز في هذا املجال على 

املستوى العالمي، وذلك من أجل التموقع في االقتصاد الخالي أو القليل 

من الكربون في العقود القادمة، كما جاء توضيح ذلك في بيان الديوان 

امللكي بشأن الجلسة العامة، التي خصصت لتطوير الطاقات املتجددة 

وامفاق الجديدة في هذا املجال، والتي دعا فيها صاحب الجاللة امللك 

محمد السادس، نصره هللا، إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقة.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيدة الوزيرة لقد استهلكتم حقكم كامال في هذا السؤال.

وبالتالي نمر إلى السؤال الرابع وموضوعه "األعمدة الكهربائية".

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  الكلمة ألحد 

والتعادلية.

تفضل أستاذ �ضي محمد حمي.

املستشنر9السيد9محلد9حلمي:

شكرا السيد الرئيس.

السيد96الوزي 96املحترمة،

السيد9الوزي 9املحترم،

اإلخوان واألخوات املستشارين واملستشارات املحترمين،

ما هي إستراتيجية املكتب الوطني للكهرباء من أجل صيانة األعمدة 

الكهربائية؟

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم.

جواب السيدة الوزيرة املحترمة.

السيد96وزي 96االنتقنل9الطنقي9والتالية9املستدامة:

شكرا الرئيس املحترم.

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

أوال أريد أن أشكر السيد املستشار املحترم عن الفريق االستقاللي 
باألعمدة  كيتعلق  اللي  السؤال  هذا  طرح  على  والتعادلية  للوحدة 
الكهربائية، ولكن هو في طبيعة الحال هو سؤال جوهري، ألنه كيمس 
واحد السؤال اللي هو الشبكة كيفاش نصينو الشبكة الكهربائية، اللي 

هو العمود الفقري ديال القطاع الطاقي في اململكة املغربية.

فنرجعو للسبب ديال التال�ضي ديال األعمدة الكهربائية والسقوط 
واحد  إلى  األحيان  في معظم  تيرجع  كتعرفو،  ما  فهذا، كيف  ديالها، 
الفيضانات  مثال  استثنائية،  مناخية،  طبيعية  هي  اللي  الظروف 

وانجراف التربة، التي تعرفها بعض املناطق، هذا من جهة. 

من جهة أخرى تيرجع إلى تسوس األعمدة باملناطق الجبلية بسبب 
بعض الحشرات، كالنمل األبيض والفطريات.

واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  كيعمل  املشكلة،  لهذه  فلتصدي 
الصالح للشرب على استبدال، بطريقة منتظمة هاذ األعمدة اللي هي 
متساقطة، من خالل التدخل ديال الفرق، اللي هي متخصصة إلصالح 
وتبديل هذه األعمدة، والقيام بمجموعة من التدابير واإلجراءات، أذكر 

منها:

أوال إحصاء األعمدة الكهربائية اللي متضررة؛

اللي  الخشبية  األعمدة  نوعية  الخشب،  نوعية  تحسين  وثانيا، 
فيما  التقنية  املواصفات  وتحيين  تحديث  أوال  خالل  من  تستعمل، 
تقنية جديدة خاصة  الخشبية، ووضع معايير  إنتاج األعمدة  يخص 
بالتزود بهذه األعمدة الخشبية مع مسطرة ديال املراقبة ديالها، ألنه في 
بعض األحيان تيكون الغش، والشروع في استعمال أصناف جديدة من 
األعمدة اللي فوالذية، ودراسة استعمال أبراج معدنية من فئة الضغط 

املنخفض.

وقد تم استبدال أكثر من 230.000 عمود خشبي ما بين 2010 حتى 
لشتنبر 2022، وكانت واحد التكلفة إجمالية تتفوق 400 مليون ديال 
الدرهم، ورصد واحد املبلغ ديال 276 مليون ديال الدرهم من أجل 
إنجاز أشغال استبدال األعمدة املتالشية وصيانة الشبكة املعنية خالل 

السنوات ما بين 2024-2022.

وختاما، هو طبعا املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
مستمر في تعبئة اإلمكانيات املادية والبشرية لتقديم هذه الخدمات 
اللي كتر�ضي الزبناء، ولكن السؤال الجوهري هو أنه أقل من 15% ديال 
ميزانية االستثمار وميزانية الصناعة ديال املكتب هي تدخل في الشبكة 
ديال النقل، فخصنا نعاود نشوفو هذه الحصة ديال االستثمار والصيانة 

في امليزانية ديال املكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء.
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شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة.

تعقيب الفريق املحترم.

ال�ضي محمد حلمي تفضل.

املستشنر9السيد9محلد9حلمي:

شكرا السيدة الوزيرة على ما تقدمت به، في الحقيقة هو في صلب 
املوضوع.

بأحد املدن  العمومية  في إحدى حدائق  الوزيرة،  ولكن، السيدة 
بسبب   2022 3 سبتمبر  الخميس  ليلة  هناك مصرع طفل  املغربية، 

صعقة كهربائية من عمود إنارة عمومية.

أريد، السيدة الوزيرة، أن أتقاسم معكم، السيدة الوزيرة، هذا 
الحادث الذي ليس األول ولن يكون األخير، ألبرهن لكم إلى أن عدم 
صيانة األعمدة الكهربائية واألسالك املتواجدة خارج وداخل كل طريق 
خطرا متزايدا على املارة بمختلف أعمارهم، مما يفرض تنسيقا متزايدا 
بين املجالس الترابية والوكاالت الوطنية للكهرباء أو من يقوم مقامها من 
أجل العمل على تفادي مثل هذه املخاطر بالصيانة الدورية واألولوية، 

فهنا نتحدث عن سالمة املواطن كأولوية.

كما أن الوضعية الخطيرة التي توجد عليها بعض هذه األعمدة، 
خصوصا في بعض املدن، يترك أثر من السؤال ويتحكم في الجهات 
املعنية التدخل العاجل واملزيد من التدقيق في حالة مخالفة القانون، 
وخصوصا نحن نعيش على أخبار الحادث املميت الذي تعرض له املارة 
في الشارع العام، السيدة الوزيرة، ومستعملي الطريق تارة في غياب 

الصيانة وتارة أخرى من ضعف الجودة.

هذه  أسفل  الكهربائية  املحوالت  وضع  يتم  ملاذا  نتساءل:  وهنا 
األعمدة لتكون في متناول األطفال أو املختلين عقليا، ولهذا أتوجه عبركم 
للمكتب الوطني للكهرباء ألدعوه إلى مزيد من العمل وتفعيل الشراكات 
الوزيرة،  الترابية، وهي املناسبة ألفتح قوس، السيدة  مع الجماعات 
وأنبه إلى أن بعض الوكاالت، وكاالت املكتب الوطني للكهرباء بمدينة 
وزان ومدينة شفشاون نموذجا تقوم باستخالص مساهمة الساكنة 
في مشاريع تكلفت بها الجماعة الترابية واملجلس اإلقليمي، وبتأدية هذا 
الحال جماعة سيدي رضوان حيث وجدت 230 أسرة من الساكنة 
نفسها ملزمة بأداء 2500 درهم للمكتب الوطني للكهرباء، زيادة على 
تكاليف الربط، املؤكد أن هذا املكتب يعرف استخالص ملداخيل مهمة، 

لذلك عليه أن يترجمها على أرض الواقع أو يقوم...

وشكرا السيد الوزيرة.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار.

انتهى الوقت.

شكرا جزيال السيد املستشار املحترم.

السيدة الوزيرة هل من رد على التعقيب في حدود بعض الثواني؟

تفضلوا.

السيد96وزي 96االنتقنل9الطنقي9والتالية9املستدامة:

شكرا السيد الرئيس.

هذا طبعا خبر مأساوي، وملا تكون السالمة ديال املواطنين ممسة، 
وخصوص إذا كان طفل فهذا طبعا خبر �ضيء جدا.

هي طبعا السالمة، هذا تيطرح السؤال ديال املسؤولية في مجال 
التوزيع ديال الكهرباء واإلنارة العمومية اللي هو غيتفعل ويتعطى أكثر 

وأكثر للشركات الجهوية اللي هي غتمكن بهاذ املسؤولية.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة. 

ونمر إلى السؤال الخامس واألخير في قطاع االنتقال الطاقي والتنمية 
املستدامة.

موضوع السؤال: "استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع املعادن".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار 
لتقديم السؤال.

تفضل أموالي عبد الرحمان.

املستشنر9السيد9موالي9عبد9ال حلنن9ابليال:

شكرا السيد الرئيس.

راه قلت السؤال إستراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع املعادن؟

شكرا السيدة الوزيرة.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا. 

الكلمة للسيدة الوزيرة في إطار الرد.

السيد96وزي 96االنتقنل9الطنقي9والتالية9املستدامة:

شكرا السيد الرئيس املحترم.
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أوال الشكر للسيد املستشار املحترم عن فريق التجمع الوطني لألحرار 
على طرحه هذا السؤال اللي هو هام اللي كيتعلق باإلستراتيجية ديال 
الحكومة للنهوض بقطاع املعادن اللي هو قطاع أفقي وجد مهم فيما 

يخص التشاركية مع الجماعات الترابية.

التنمية  في  رئي�ضي  الدور  واحد  عندو  اللي  القطاع  واحد  فهو 
االقتصادية والتنمية املحلية والتنمية االجتماعية على الصعيد الوطني 

والجهوي واملحلي.

هاذ القطاع تيتعتبر بما في ذلك الفوسفاط من الركائز األساسية في 
االقتصاد الوطني، وما فيها باس نعطيكم بعض املعطيات باملساهمة 

واالستثمارات اللي كاينة في هاذ القطاع.

فاملساهمة في قيمة الصادرات الوطنية عندها 26% في سنة 2021، 
86 مليار ديال الدرهم، رقم املعامالت تيقارب 100 مليار ديال الدرهم 
في سنة 2021، حجم اإلنتاج اإلجمالي للمواد املعدنية 41 مليون طن 
في 2021، 838 مليون طن منها من الفوسفاط، واالستثمارات املعدنية 
12 مليار ديال  2021، ولكن  13 مليار ديال الدرهم في سنة  كتفوق 
الدرهم خاصة بالفوسفاط، فكتشوف واحد توازن ما بين عدة معادن.

البحث عن املعادن على الفوسفاط كيتطلب استثمارات ضخمة 
وجد مهمة، واملالحظ أن االستثمارات املخصصة لالستكشاف والبحث 
من قبل الفاعلين املنجمين بالقطاع املعدني عدا الفوسفاط 1 مليار 
ديال الدرهم برسم سنة 2021، ال ترقى إلى املستوى املطلوب لتقييم هاذ 
الثروات ديال باطن األرض املغربية التي تظل لحد امن غير مستكشفة 

بما فيه الكفاية.

في  باالستثمار  مرتبطة  اللي  واإلكراهات  املميزات  هذا  على  بناء 
قطاع املعادن عدا الفوسفاط، فإن الوزارة كتسعى إلى دعم وتشجيع 
البحث والتنقيب على املعادن الذي يعتبر مرحلة أولية لتحديد جدوى 

االستغالل املنجمي.

للتذكير، احنا نواصل تنزيل مجموعة من اإلجراءات واإلصالحات 
للنهوض بقطاع املعادن وجعله رافعة للتنمية على الصعيد الجهوي 
واملحلي، فكان املصادقة على مشروع ديال املرسوم املتعلق باملنطقة 
اجتماع  أول  عقد  من  سيمكن  الذي  وفكيك،  لتافياللت  املنجمية 
للمجلس اإلداري لهاذ املركزية ديال الشراء والتنمية للمنطقة املنجمية 
لتافياللت وفكيك والذي لم ينعقد منذ سنة 2016، حتى هاذي زيدوها 
على "السامير"، بما سيمكن من تفعيل آليات الحكامة للمركزية والقيام 
باملهام املنوطة بها وتفعيل مجموعة من الوصايات، تحديث وتجويد 
اإلطار القانوني للمناجم حيث تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون 
املتعلق بتغيير القانون 33.13 اللي كيتعلق باملناجم والنهوض بالقطاع 
"املغرب  املغربي  املخطط  بتحيين  جديدة  دينامية  وإعطائه  املعدني 

املعدني 2030-2021".

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة. 

التعقيب للفريق املحترم، الكلمة لكم موالي عبد الرحمان.

تفضلو.

املستشنر9السيد9موالي9عبد9ال حلنن9ابليال:

شكرا السيدة الوزيرة.

هاذ املعطيات الرقمية اللي قدمت، السيدة الوزيرة، هي اللي خالتنا 
نوضعو هاذ السؤال ونتسائلو أشنو هي إستراتيجية الحكومة فهاذ اإلطار 

واللي على كل حال هي استراتيجية مهمة كتوازي هاذ األهمية.

غير احنا تنقولو كاين بعض األمور أساسية خصها املعالجة فيما 
يتعلق بهذا القطاع.

أوال، األمر األول هو أنه بالدنا باقي ما مستكشفة بالقدر املعلوم وال 
املطلوب، احنا ما تنعرفوش الحقيقة أشنو هوما املعادن اللي عندنا وما 

كنعرفوش أشنو هوما االحتياطات ديالنا فهاذ املعادن كما وكيفا.

بأن  املتتبعين  ديال  املجموعة  لواحد  وكيبان  لي  كيبان  ثانيا، 
األغلبية، واحد النسبة كبيرة من املقاوالت اللي كتشتغل فهاذ امليدان 
كتشتغل بشكل عشوائي، ويمكن لنا نقولو كاع كتنهب الثروات املعدنية 
ديال بالدنا دون قيمة مضافة ودون صناعة تحويلية، دون التشغيل 
املطلوب، حيث أن هاذ املقاوالت تتشتري وال كتستخرج املعدن خاما 
وكتصدرو خاما ويمكن لنا كاع نهضرو ونوصفو هاذ العملية باقتصاد 

الريع.

في حين املطلوب هو أنه املقاوالت ديالنا خصها اللي كتشتغل فهاذ 
امليدان خصها تكون عندنا استثمار حقيقي، خصها تكون عندنا صناعة 
تحويلية بحال اللي كاين عند )OCP2(، وفالحقيقة احنا ما كنطالبوش 
بأنه هاذ املقاوالت أنه هاذيك الكمية اللي تستخرجها تحولها بشكل كلي، 
ولكن على األقل تحول واحد القدر مهم منها، بحال في بعض الدول مثال 
الصين كتفرض أنه 60% في املية ديال املعدن املستخرج يتحول والباقي 

يمكن يتصدر خام.

هاذ األمر يمكن لنا نتداركه فالقانون يمكن لنا نتداركه في دفتر 
التحمالت مع هاذ املقاوالت.

السيد96الوزي 6،

أنا غنتحدث أيضا على ذيك املؤسسة العمومية الي تذاكرتو عليها 
اللي هي )CADETAF3( هاذ املؤسسة مهمة جدا اللي كتقوم في تافياللت 
واللي تتشتغل على تافياللت وعلى فكيك، واستبشرنا خيرا بأنه هاذ 

2 Office Chérifien de Phosphates
3 Centrale d'Achat et de Développement de la région Minière du Tafilalet et de Figuig



11815 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1409 - 916جمادى امخرة14449 )99يناير20239( 

املجلس اإلداري اللي كترأسو غادي ينعقد.

ولكن احنا كنطالبو أيضا أنه ضرورة تدعيم وتعزيز هاذ املؤسسة 

مجال  توسيع  ضرورة  وأيضا  الالزمة  والتقنية  البشرية  باملوارد 

هذاك  محاربة  من  نتمكن  حتى  أخرى،  مناطق  ليشمل  اختصاصها 

االستغالل العشوائي للثروات ديالنا.

أخيرا، السيدة الوزيرة، احنا من املناسب أيضا االرتقاء بأوضاع 

الصناع التعدينيين من أجل تقليص هاذ املسألة ديال البطالة وأيضا 

وهذا هو املهم أيضا إشراك الشباب وأبناء املناطق اللي كيتوجدو فيها 

هاذ الشركات ديال االستغالل.

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

انتهى الوقت السيد الرئيس، شكرا جزيال.

إذن نمر امن للسؤالين املوليين املوجهين لقطاع االدماج االقتصادي 

عنهما  اإلجابة  والتي ستتولى  والكفاءات،  والشغل  الصغرى  واملقاولة 

مع باقي األسئلة املوجهة لهذا القطاع بالنيابة مشكورة السيدة وزيرة 

االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة كما أشار لذلك السيد األمين.

السؤاالن تجمعهما وحدة املوضوع لذا سنعرضهما دفعة واحدة.

والبداية مع سؤال فريق األصالة واملعاصرة، وموضوعه "اإلجراءات 

املغربية  العاملة  اليد  حركية  ملواكبة  التشغيل  وزارة  اتخذتها  التي 

بالخارج".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة.

ال�ضي لحسن الحسناوي، تفضل.

املستشنر9السيد9لحسن9لحسانوي:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

نسائلكم، السيدة الوزيرة املحترمة، عن اإلجراءات التي اتخذتها 

وزارة التشغيل ملواكبة حركية اليد العاملة املغربية بالخارج.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم.

للوحدة  االستقاللي  للفريق  املوضوع  نفس  في  الثاني  السؤال 

والتعادلية.

تفضل ال�ضي عبد السالم، السيد الرئيس املحترم تفضلوا.

املستشنر9السيد9عبد9السالم9اللبنر:

شكرا السيد الرئيس.

السيد96الوزي 9،6

السيد9الوزي ،

األخوات واإلخوة،

العاملة  اليد  ملواكبة  الحكومة  بها  تقوم  التي  اإلجراءات  هي  ما 
بالخارج؟

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

الكلمة للسيدة الوزيرة لإلجابة على السؤالين معا.

تفضلو السيدة الوزيرة.

عن9 نينبة9 املستدامة9 والتالية9 الطنقي9 االنتقنل9 وزي 96 السيد96
والتشغيل9 الصغ ى9 واملقنولة9 االقتصن ي9 اال منج9 وزي 9 السيد9

والكفنءات:

املستشارون  والسادة  والسيدات  املحترم  الرئيس  السيد  شكرا 
املحترمون.

الهامين،  السؤالين  هذين  طرح  على  أشكركم  أن  البداية  في  أود 
املتمحورين حول اإلجراءات املتخذة ملواكبة حركية اليد العاملة.

توجها  الدولي  املستوى  على  التشغيل  ديال  التطوير  هذا  ويعتبر 
منافذ  على  واالنفتاح  البشري  الرأسمال  قدرات  لتعزيز  استراتيجيا 

إضافية إلدماج الباحثين عن الشغل في الحياة املهنية. 

وفي هذا اإلطار، تسهر وزارة اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى 
والتشغيل والكفاءات بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية على تتبع 
إعداد  وعلى  بالخارج  التشغيل  بالبحث عن فرص  املتعلقة  القضايا 
اتفاقيات اليد العاملة وتتبع تطبيقها، فهذه الوزارة تربطها اتفاقيات 
في مجال اليد العاملة مع مجموعة من الدول األوربية والعربية، 12 
اتفاقية تهدف كلها باألساس إلى تنظيم ومواكبة الهجرة املغربية إلى 
الخارج، كما أن الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات باإلضافة 
إلى خدماتها في تسيير اإلدماج املنهي على املستوى الوطني، تقوم أيضا 
بالوساطة في مجال التشغيل الدولي، إذ تتكفل بدراسة وتدبير عروض 
العمل الصادرة من الخارج والبحث عن فرص الشغل لفائدة العمال 

واألطر املغاربة واملرشحين للهجرة.

وفي هذا الصدد، تم وضع عرض خدماتي موجه للمشغلين األجانب 
وللمغاربة الراغبين في الهجرة من أجل العمل إلى جانب إحداث آليات 
ومساطر لتدبير هذه الخدمات، خصوصا كل ما يتعلق بمعالجة عروض 
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الشغل، ضمانا لشفافية التدبير وحماية لتكافؤ الفرص لدى املرشحين 
للهجرة.

بخصوص الحصيلة في مجال التشغيل على املستوى الدولي برسم 
سنة 2022 إلى حدود متم شهر شتنبر، تم تشغيل ما مجموعه 26.627 
املقاوالت  من  مع عدد  الشراكة  تكثيف عالقات  تم  بالخارج،  عامل 
الخليجية الرائدة بكل من قطر واإلمارات العربية املتحدة التي تعمل 
سنويا على توظيف كفاءات مغربية متوسطة وعالية التكوين في عدة 

ميادين اقتصادية.

وفي هذا الصدد، تم تعيين مستشارين ملحقين بسفارتي اململكة 
تتجلى  املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة  دولة قطر  من  بكل  املغربية 
مهامهما في التنقيب عن فرص الشغل املتاحة بسوقي العمل القطري 
واإلماراتي وكذا السهر على تتبع العمال واألطر املغاربة امللتحقين بهذين 
البلدين، في إطار عروض العمل التي تتم تلبيتها تحت إشراف الوكالة 
الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، وتم السعي إلى إبرام اتفاقيات 
اقتراح  مؤخرا  تم  إذ  واعدة،  شغل  أسواق  ذات  بلدان  مع  جديدة 
باململكة  املغاربة  واألطر  العمال  استخدام  شأن  في  اتفاقية  مشروع 
العربية السعودية، وتمت إحالتها إلى الجانب السعودي عبر القنوات 
عمل  أسواق  على  واالنفتاح  بشأنها  التفاوض  أفق  في  الدبلوماسية 
جديدة من خالل توطيد الشراكة مع السفارة الكندية باملغرب، نظرا 
للحاجيات املهمة من الكفاءات التي تعرفها مختلف األقاليم الكندية 

في مجاالت متعددة.

وتم االنفتاح على أقاليم جديدة بإسبانيا في إطار العمل املوسمي 
في املجال الفالحي، مع دراسة إمكانية الولوج إلى مجاالت أخرى كالنقل 
البحري والفندقة واألطعمة، وعقد لقاءات مع االتحاد الفرن�ضي ملهن 
الصناعات الفندقية وكذا مع ممثلين عن النقابات الفالحية لـ 3 جهات 
الفرنسية،  بالديار  مغربية  عاملة  يد  استقطاب  أجل  من  بفرنسا، 
ودراسة إمكانية االستفادة من فرص الشغل بهولندا املعبر عنها من قبل 
الجهات املشغلة، سواء منها املوسمية أو القارة أو من خالل مشروع 
اتفاق مرتقب بين البلدين في مجال تبادل املهنيين الشباب، وتم إعادة 
عمليات جديدة مع الجانب األملاني في إطار التكوين بالتناوب في مجاالت 
الفندقة واألطعمة والبناء، واالنفتاح على سوق الشغل البرتغالي من 
خالل عقد لقاءات مع ممثلي قطاع الفالحة والفندقة في إطار تنفيذ 

مقتضيات االتفاق الثنائي املبرم بين البلدين. 

للهجرة، فإن  املرشحين  املغاربة  العمال  بمواكبة  يتعلق  أما فيما 
والكفاءات،  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  الوكالة  خالل  من  الوزارة 

سطرت برنامجا للمواكبة يمكن تلخيصه كامتي:

- أوال، الدعم اللوجيستيكي من أجل إجراء عمليات االنتقاء النهائي 
للمرشحين بحضور الجهات املشغلة وإجراء التكوينات التكميلية في 
املجال التقني واللغوي لفائدة املرشحين املنتقين نهائيا، إذا ما رغب 

املشغل في ذلك؛

- املواكبة اإلدارية للمرشحين ومساعدتهم في القيام بكل اإلجراءات 
الالزمة للهجرة وتنشيط ورشات إخبارية حول ظروف العيش والعمل 

بالدول املستقبلة لفائدة العمال املرشحين للهجرة؛

- مواكبة املرشحين أثناء عمليات التسفير باملعابر الحدودية، وتتبع 
األفواج املهاجرة وإبقاء االتصال مفتوحا مع املشغلين وتنظيم زيارات 

ميدانية لبعض الضيعات الفالحية باألقاليم اإلسبانية املعنية؛

انتهاء  مع  الوطن  أرض  إلى  املوسميات  العامالت  عودة  مواكبة   -
املوسم الفالحي، ومواكبة بعض العامالت املوسميات إلحداث مشاريع 

للدخول باملغرب.

بالخارج  التشغيل  التسويقي لخدمات  إلى الجانب  وتجدر اإلشارة 
مرتبط بإكراهات مادية وتنافسية قوية من لدن مكاتب االستخدام 
الخاصة ومن بعض مصالح التشغيل بالدول التي تعتمد على هجرة 

اليد العاملة، والسيما منها امسيوية.

ورغم هذه الصعوبات، فإن الوكالة مع وزارة اإلدماج االقتصادي 
واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تعمل على ربط شراكات مع 
الكفاءات  لفائدة  للعمل  فرصا  استكشاف  وكذا  الفاعلين  من  عدد 
املغربية، وتبقى شبكة السفارات املغربية طبعا مفتوحة، فمن أجل 
تقوية تموقع املغرب لالستفادة من فرص الشغل املتاحة على الصعيد 
للحركية  وطنية  إستراتيجية  بلورة  على  حاليا  الوزارة  تعمل  الدولي، 

املهنية..

السيد9رئيس9الجلسة:

السيدة الوزيرة، انتهى الوقت معذرة.

شكرا.

في إطار التعقيب على جواب السيدة الوزيرة، أعطي الكلمة لفريق 
األصالة واملعاصرة.

ال�ضي لحسن تفضل.

املستشنر9السيد9لحسن9الحسانوي:

جوابكم  على  الوزيرة،  السيدة  نهنيكم،  بغيت  البداية  في  طبعا 
القيم، وبنفس املناسبة بغيت كذلك.. 

أود كذلك باملناسبة أن أشير إلى أن حركية اليد العاملة املغربية 
بالنسبة  للشغل  مناصب  توفير  تساعد على  مهمة  آلية  تعد  بالخارج 
للعديد من املواطنين واملواطنات، ومن املؤكد كذلك أن وزارة التشغيل 
لتوفير  في وسعها  ما  بكل  تعمل  السامية،  امللكية  التوجيهات  في ظل 
على  الحصول  من  الفئة  هذه  لتمكين  واملالئمة  املناسبة  الظروف 
نعلم  الواجب، سيما ونحن  يليق بكرامتها اإلنسانية واعتبارها  عمل 
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بأن استثمار املغرب في الرأسمال البشري لم يعد مجرد رقم في معادلة 
اقتصادية، وإنما يعد، وبكل يقين، خيارا إستراتيجيا، نروم من ورائه 
في  املغاربة  التي يستحقها  املكانة الحضارية،  امل�ضي قدما نحو تعزيز 
املجتمع الدولي، وإبراز القيم املغربية التي نفتخر بها جميعا، بالنظر ملا 

تحمله من سمات إنسانية، قل ما نجد لها نظيرا في مجتمعات أخرى.

وبناء عليه، السيدة الوزيرة املحترمة، فإنه يجب التركيز إلى جانب 
املجهودات الجبارة واملحمودة، التي تقوم بها وزارة التشغيل والحكومة 
بكل مكوناتها، على القيام بما يلزم ملواكبة اليد العاملة املغربية بالخارج، 

ملساعدتها ودعمها لحل املشاكل التي قد تعترضها.

ونظرا لضيق الوقت، سأذكر منها على سبيل املثال ال الحصر، ما 
يلي:

بالصحة  املتعلقة  الكبيرة  واملشاكل  العمل  ظروف  رداءة  أوال،   -
والسالمة املهنية؛

- ثانيا، انتشار التمييز، خاصة ضد العمال املنزليين، لعدم اعتبارهم 
عماال في العديد من القوانين الدولية التي يشتغل فيها عمالنا؛

- ثالثا، محدودية إمكانية اللجوء إلى القضاء؛

العمال  وعجز  انعدامها  أو  النقابية  الحرية  محدودية  رابعا،   -
املهاجرين عن التفاوض جماعيا.

وأخيرا، لنا الثقة الكاملة، السيدة الوزيرة، في وزارة التشغيل وفي 
الحكومة بكاملها ملعالجة هذه القضايا، من أجل الحفاظ على كرامة 

مواطنينا بالخارج.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الحسناوي.

وشكرا الحترام الوقت.

الكلمة امن للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

تفضلو ال�ضي عبد السالم، السيد الرئيس في إطار التعقيب.

املستشنر9السيد9عبد9السالم9اللبنر:

شكرا السيد الرئيس.

السيد96الوزي 6،

بدوري وباسم الفريق االستقاللي، البد أن أنوه باملجهودات التي 
تبذلها الوزارة في هذا اإلطار.

إن الحكومة الحالية نراها تجتهد لضمان ظروف مالئمة بما يسمى 
اليوم  تنشوفو  الخارج، واحنا  في  الالئق"  "العمل  التشغيل  في مدونة 

هذا  شغل،  منصب   26.600 الوزيرة،  السيدة  مشكورة  وتنسمعو، 

خصنا نفتخرو به، سيما وحنا عاد قطعنا واحد األلم الكبير اللي كان 

عندنا في كورونا، ولقينا اليد العاملة األجنبية، العمال فالخارج اللي 

دارو واحد الدعم كبير وكبير جدا لبلدهم املغرب، هذا �ضيء يثلج الصدر 

ونفتخر به.

غير احنايا للتوضيح، جاء جوابكم، السيدة الوزيرة، توضيحا مهما 

وهذا هو الهدف من هذا السؤال، ألننا نسمع الكثير على املعاناة الكبيرة 

التي تطال العامالت، خصوصا العامالت في إسبانيا، وما سمعنا �ضيء ال 

يشرف املغرب واملغاربة بصفة عامة.

تبذلها حكومتنا  التي  املجهودات  بفضل  الوزيرة،  السيدة  اليوم، 

اليوم على  التوجيهات السامية لجاللة امللك، نحن منكبون  وبفضل 

لتصبح  العاملة  اليد  ديال  القدرة  العاملة، على تحسين  اليد  تطوير 

يد عاملة مؤهلة، ما�ضي كيف كنا كنسميوها يد عاملة بأرخص ثمن، 

هاذ املفهوم ما بقاش، اليوم عندنا كفاءات اللي إن شاء هللا غنبقاو 

نخدموهوم فبالدنا إن شاء هللا، بفضل هاذ املشاريع اإلنتاجية اللي 

كاينة واللي احنا منكبين عليها، ولكن حتى فالخارج كنتمنى إلى بغينا 

نجرو أو نديو العمال ديالنا للخارج ننتبهو أيضا للمناطق النائية، املناطق 

النائية باش نختارو اليد العاملة، سيما وهاذ الظروف ديال الجفاف 

اللي كيعاني منها املغرب شأننا شأن معظم دول العالم، خصنا نهتمو 

إلى  أحوجنا  ما  العاملة  اليد  البطالة،  نمتصو  باش  النائية  باملناطق 

تشغيلها.

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا للسيد الرئيس، انتهى الوقت.

شكرا على اإلسهام ديالكم.

إذن نمر امن إلى السؤال الثالث، موضوعه "تحسين ولوج املقاوالت 

الصغرى واملتوسطة للتمويل".

لكلمة ألحد السادة أعضاء الفريق التجمع الوطني لألحرار لبسط 

السؤال.

األستاذة شيماء تفضلي.

املستشنر96السيد96شيلنء9الزمزامي:

السيد96الوزي 96املحترمة،

ما هي سياستكم املعتمدة في تيسير سبل ولوج املقاوالت الصغرى 

واملتوسطة للتمويل؟

شكرا.
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السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة املستشارة املحترمة.

الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلوا السيدة الوزيرة.

عن9 نينبة9 املستدامة9 والتالية9 الطنقي9 االنتقنل9 وزي 96 السيد96
والتشغيل9 الصغ ى9 واملقنولة9 االقتصن ي9 اال منج9 وزي 9 السيد9

والكفنءات:9

شكرا السيد الرئيس املحترم والسيدة املستشارة املحترمة.

جوابا عن هذا السؤال:

أوال، غنبدا ببعض املعطيات، عندنا عدد املقاوالت الصغيرة جدا 
والصغيرة  والصغرى  املتوسطة  املقاوالت  مجموع  من   %93 كتشكل 

جدا؛

ثانيا، ثلثين منهم أشخاص ذاتيون؛

ثالثا، حوالي 73% من الوظائف الناشطة؛

ورابعا، املقاوالت املتناهية الصغرى التي ال يتجاوز رقم معامالتها 
مجموع  من   %90 تقريبا  كتشكل  الدرهم،  ديال  مليون   3 السنوي 

املقاوالت املتوسطة والصغرى والصغيرة جدا.

فأود اإلشارة إلى أن امليثاق الجديد لالستثمار يتضمن نظاما عاما 
لدعم االستثمار، كما يتضمن أيضا نظاما محددا لدعم االستدامة 

وتنمية املشاريع املتناهية الصغرى والصغيرة واملتوسطة.

ووعيا بأهمية التمويل في تشجيع املبادرة الفردية وإحداث مقاوالت 
من أجل تيسير سبل الولوج للتمويل، تم وضع مجموعة من امليات 
التمويلية نذكر منه: برنامج "انطالق" الذي يهدف إلى إعطاء دفعة قوية 
للتمويل البنكي للمقاوالت الصغيرة والصغرى واملتوسطة، وذلك على 

شكل آليات التمويل متطورة ومالئمة.

ويهدف هاذ البرنامج إلى تسهيل الولوج إلى التمويل بنسبة للشباب 
حاملي املشاريع واملقاولين الذاتيين واملقاوالت الصغيرة جدا وكذا تلك 
العاملة في القطاع غير املهيكل باملجالين الحضري والقروي على حد 

السواء.

وإلعطاء دفعة قوية لهذا البرنامج، حرصت الوزارة من خالل الوكالة 
الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات بعقد شراكات مع بعض األبناك 
من أجل تحسين مرحلة تمويل املشاريع ولتحديد اإلطار العام للشراكة 
بين األطراف املتعاقدة وشروط األحكام ومجاالت التعاون فيما بينها 
من أجل تعزيز روح املبادرة وتوفير الدعم الالزم إلنشاء واستدامة هاذ 
املشاريع ليس الصغيرة وتسهيل الوصول إلى التمويل، ومواصلة العمل 
الصغيرة  املقاوالت  هاذ  تمويل  دعم  إلى  الهادفة  واملبادرات  بالبرامج 
األمر  ويتعلق  وتجويدها،  تعزيزها  مع  للدخل  املدرة  واألنشطة  جدا 

بالخصوص:

- ببرامج مواكبة وتمويل األنشطة املدرة للدخل لفائدة األشخاص 
في وضعية إعاقة من خالل صندوق التماسك االجتماعي في حدود 60 

ألف درهم؛

الذاتي  التشغيل  دعم  إلى  الهادفة  الجهوية  اإلجراءات  وتعزيز   -
املتخذة في إطار االتفاقيات مع الجهات؛

إطار  في  للشباب  االقتصادي  لإلدماج  الجهوية  البرامج  ودعم   -
التعاون الدولي؛

في  البشرية  للتنمية  املبادرة الوطنية  تلعبه  الكبير الذي  - والدور 
تمويل األنشطة املدرة للدخل بجميع ربوع اململكة.

املقاوالت  لفائدة  جديدة  خدمات  عروض  مشاريع  إعداد  وتم 
الصغرى، منها العرض املتعلق باستدامة وتنافسية من هذا النوع من 
املقاوالت، وهاذ األخير تيهدف إلى دعم املقاولة الصغيرة جدا، التي تتوفر 
على إمكانيات نمو واعدة، من خالل تقديم دعم مالي لتنفيذ مشروعها 
االستثماري، وكما تعمل الوزارة بتنسيق مع الوزارة املنتدبة املكلفة 
باالستثمار على مشروع مرسوم يتضمن عدد من تدابير املواكبة التقنية 

والتمويلية وتوجد حاليا في طور اإلعداد حلول للدعم ستكون..

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة. 

التعقيب للفريق املحترم.

تفضلي السيدة املستشارة املحترمة.

املستشنر96السيد96شيلنء9الزمزامي:

السيد9ال ئيس،

السيد96الوزي 96املحترمة،

إن هذا القطاع يعتبر ركيزة من ركائز االقتصاد، منوهين بمختلف 
الكبرى  باملقاوالت  يتعلق  فيما  الحكومة  اتخذتها  التي  اإلجراءات 
واملتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، بما في ذلك تلك التي تروم من 
خاللها تحسين مناخ األعمال وخلق انتعاشة اقتصادية في ظل الظرفية 
الصعبة التي عاشتها بالدنا جراء أزمة كورونا، منوهين باالتفاقية التي 
وقعت في إطار برنامج االتحاد األوروبي للمبادالت التجارية والتنافسية، 
والتي ستساهم في تعزيز إمكانية حصول املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
املغربية  للمقاوالت  التنافسية  القدرة  إطار تحسين  في  التمويل،  على 
في  الرئيسية  األربعة  القطاعات  في  والسيما  واملتوسطة،  الصغرى 

التصدير، وهي السيارات والنسيج والصناعة الغذائية والفالحة.

كما ستسهل إمكانية حصول املقاوالت الصغرى واملتوسطة على 
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طريق  عن  التصديرية  التنافسية  قدراتها  بتحسين  مستدام،  تمويل 
استثمارات التحديث وإزالة الكربون وتمويل توسيع القدرات اإلنتاجية 
أو تلبية متطلبات الرأسمال العام مع استفادة املقاوالت املختارة من 
الخبرة التقنية املجانية من أجل تعزيز قدراتها ومواكبة تطوير مهاراتها في 
الشؤون املتعلقة بالتصدير، كما ستمكن من توفير دعم ملموس لتعزيز 
قدرات املقاوالت املغربية الصغرى واملتوسطة على التنافسية واالبتكار.

السيد96الوزي 96املحترمة،

الشك أن دعم املقاوالت الصغيرة واملتوسطة وتمكينها من الولوج 
لفرص التمويل وخاصة القروض البنكية، سيشكالن قاعدة أساسية 
القطاع  في  التشغيل  لدعم  الوحيد  الحل  ألنه  الثالوث،  هذا  لتنزيل 
لنسب  نظرا  املغاربة،  عموم  لدى  كبيرة  أولية  يعد  والذي  الخاص، 
اتخذتها  التي  والتدابير  الشباب  في صفوف  املرتفعة وخاصة  البطالة 
الوزارة ترمي إلى تحسين ولوج املقاوالت للتمويل، حيث ستشكل فرصة 
لتقليص نسبة البطالة عبر خلق فرص قارة للشغل، مما سيمكن من 
االستفادة  في  ونساء  شباب  من  العمل  عن  الباحثين  تعزيز حظوظ 
من البرامج التي خصصتها الحكومة لخلق مناصب الشغل من قبيل 
برامج انطالقة وبرنامج فرصة وبرنامج أوراش، على اعتبار أن قطاع 
التشغيل يحظى بمتابعة يومية ودقيقة لرئيس الحكومة، ألنها أحد أبرز 

اإلجراءات التي أعلن عنها.

السيد96الوزي 96املحترمة،

املرتبطة  االكراهات  واع بحجم  الوطني لألحرار  التجمع  إن فريق 
باألنشطة املقاوالتية، وخاصة في ظل ما يعيشه املغرب من ظرفيات 
صعبة، وإذ نسجل للحكومة اهتماما كبيرا في دعم املقاوالت، وخاصة 
الصغيرة منها واملتوسطة، وسعيها الحثيث لضمان ولوج مصادر التمويل 

ودعم قراراتها التنافسية..

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة املستشار.

انتهى الوقت.

نمر امن إلى السؤال الرابع، موضوعه "األوضاع املعنوية واملادية 
املزرية للعاملين بشركات املناولة والتشغيل املؤقت".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل.

نقطة نظام ال�ضي نور الدين؟

تفضل السيد الرئيس.

املستشنر9السيد9نور9الدين9سليك:

شكرا السيد الرئيس.

السيد96الوزي 6،

السيد9الوزي ،

في الحقيقة، أوال، نشكر كثيرا السيدة الوزيرة على تحملها جسامة 
العناء باش تجاوب بديال، طبقا للقانون بطبيعة الحال على وزير من 
الحكومة، ونتفهم كذلك كثيرا غياب السيد الوزير ملهام أن الغياب 
نتاعو ملهام منوطة به، وألن كما أشرتم إلى ذلك بأن امللف يتعلق بأوضاع 
معنوية ومادية جد مزرية للعاملين بشركات املناولة والتشغيل املؤقت 

واللي تيتعدو بعشرات امالف، أوضاعهم خاصة.

من جهتنا نلتمس من رئاسة الجلسة ومن اإلخوان في املكتب أننا 
السيدة  ديالنا، وهذا ما عندو أي حاجة ضد  السؤال  نرجعو لطرح 

الوزيرة. 

نتفهم ونشكر ونحيي السيدة الوزيرة، ونتفهم غياب السيد الوزير، 
ولكن نظرا ألهمية امللف واملعاناة القوية ديال هذه الفئة، نلتمس منكم 

السيد الرئيس تأجيل طرح هذا السؤال. 

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

كل  الحكومية،  السياسة  ينفذون  الوزراء  بأنه  تتعرفو  انتوما 
داخل القطاع املكلف به، ولكن في إطار �ضي حاجة سميتها "التضامن 
الحكومي"، هذا الفصل 93 من دستور اململكة أسمى تعبير عن إرادة 
األمة، املادة 3 من الباب الثاني من القانون التنظيمي 065.13 املتعلق 
القانوني ألعضائها يضيف  الحكومة والوضع  بتسيير وتنظيم أشغال 
إلى عبارة "التضامن الحكومي" عبارة "التكامل في املبادرة"، واملادة 292 
من النظام الداخلي ملجلسنا املوقر كما تتيح للوزير إمكانية إنابة زميل 
أو زميلة - وحسنا يفعلون حتى ال يحرمون املجلس من طرح األسئلة 
وبسطها - تتيح أو تخيركم، السيد نور الدين، في التشبث بالسؤال أو 
إرجائه إلى جلسة آتية استقباال، ولن نطبق في حقكم الفقرة الثانية من 

املادة 290.

شكرا جزيال.

إذن نمر إلى السؤال الخامس، موضوعه "احترام الحرية النقابية".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام للشغالين 
باملغرب لتقديم السؤال.

ال�ضي عبد اللطيف، السيد الرئيس، تفضل.

املستشنر9السيد9عبد9اللطيف9مستقيم:

شكرا السيد الرئيس.

عن احترام الحريات النقابية، نسائلكم السيدة الوزيرة.
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السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيدة الوزيرة تفضلو.

عن9 نينبة9 املستدامة9 والتالية9 الطنقي9 االنتقنل9 وزي 96 السيد96
والتشغيل9 الصغ ى9 واملقنولة9 االقتصن ي9 اال منج9 وزي 9 السيد9

والكفنءات:9

شكرا السيد الرئيس.

وحتى هاذ سؤال جد مهم، فنحاولو نجاوبو عليه.

طبعا أشكركم، السيد املستشار املحترم، على هذا السؤال.

وأود في البداية التأكيد على أن البالد ديالنا قد اتخذت منذ بداية 
االستقالل عدة إجراءات من أجل حماية حق تنظيم وضمان املمارسة 
املستوى  فعلى  والخاص،  العام  بالقطاعين  النقابية  للحرية  الفعلية 
النقابية، من خالل  الحرية  تتعرفو تم تكريس مبدأ  القانوني كيفما 
التصديق على االتفاقيات ذات الصلة، من بينها االتفاقية رقم 98، 
ونصت مختلف دساتير اململكة على مبدأ التعددية النقابية وعلى األدوار 
التي تضطلع بها النقابات، وتم وضع أول نص قانوني خاص بالنقابات 
املهنية من خالل إصدار الظهير ديال 16 يوليوز 1957، الذي الزالت 

أحكامه تسري على القطاع العام.

بالنسبة للقطاع الخاص، فقد خصص املشرع في هذا الباب عدة 
مقتضيات في مدونة الشغل، كما أقرت مدونة الشغل عقوبات زجرية 
عن مخالفة األحكام املتعلقة بممارسة الحق النقابي، تتراوح الغرامة 
بين 15.000 حتى لـ 30.000 درهم، وهي الغرامة التي تتضاعف في حالة 

العود.

الديمقراطية  تعزيز  في  األجراء  مندوبي  انتخابات  ألهمية  ونظرا 
التشاركية، باعتبارها أيضا محطة أساسية ملمارسة الحق النقابي، فقد 
خصصت لها مدونة الشغل، التي على أساسها يتم تحديد النقابات 
تشكيل  الوطني  الصعيد  على  املؤسسة  مستوى  على  تمثيلية  األكثر 
وتفعيل املؤسسة التمثيلية داخل املؤسسات اإلنتاجية وكذا املجالس 
واملجلس  الجماعية  املفاوضة  مجلس  التركيب،  الثالثية  االستشارية 
بالتطبيق  املكلفة  التركيب  الثالثية  التشغيل واللجنة  األعلى إلنعاش 
طب  ومجلس  املؤقت  التشغيل  بمقاوالت  املتعلقة  لألحكام  السليم 

الشغل والوقاية من األخطار املهنية. 

ومن أجل حماية الحق النقابي وتعزيز ممارسة الحريات النقابية في 
القطاع الخاص، عملت هذه الوزارة على اتخاذ مجموعة من التدابير 

العملية غادي نذكر منها:

االستشارية  الهيئات  اجتماعات  انعقاد  انتظامية  احترام  أوال، 
النقابية والحوار  الحرية  باعتبارها فضاء ملمارسة  التركيب،  الثالثية 

تهم  التي  القضايا  بشأن مختلف  االجتماعيين  الشركاء  مع  والتشاور 
مجاالت الشغل والتشغيل، تكريسا ملبدأ الثالثية والتركيز من خالل 
زيارات التفتيش على حث املشغلين على احترام املقتضيات القانونية 
ذات الصلة بحق تنظيم وتوفير شروط ممارسة الحرية النقابية وحث 
التمثيلية لألجراء وتوجيه  املؤسسات  املشغلين على إحداث وتفعيل 
املالحظات وتحرير محاضر املخالفات والجنح ضد املشغلين املخالفين 
لهاذ املقتضيات، وإصدار دليل حول الحقوق األساسية في العمل، والتي 
من بينها الحق النقابي وتنظيم دورات تكوينية في هذا الشأن ووضع 
برنامج وطني للنهوض باملفاوضة الجماعية، وقد حرصنا منذ تحملنا هاذ 
املسؤولية على إرساء قواعد مؤسسة للحوار االجتماعي، ونحن بصدد 
مواصلة تنزيل مخرجات االتفاق االجتماعي ديال 30 أبريل 2022، والتي 

من بينها ورش استكمال تشريعات العمل بجدولة زمنية محددة.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة. 

انتهى الوقت.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

ال�ضي عبد اللطيف.

املستشنر9السيد9عبد9اللطيف9مستقيم:

شكرا السيد الرئيس.

السيد96الوزي 6،

رئيس  السيد  ملساءلة  الشهرية  الجلسة  في  مداخلتنا  خالل  من 
نظرا  األجور،  في  الزيادة  الحكومة من عدم  تفهمنا موقف  الحكومة 
الطبقة  كرامة  في  بالزيادة  وطالبنا  العاملية،  االقتصادية  للظرفية 
الشغيلة، عن طريق احترام الحريات النقابية، عن طريق وقف الطرد 

التعسفي، عن طريق الحفاظ على مناصب الشغل. 

لألسف، هناك عدة ملفات لم تتم حلحلتها لحد امن بل تزايدت، 
سأبسط أمامكم، السيدة الوزيرة، بعضا منها وهو ليس إال غيضا من 

فيض:

- مشكل مستخدمي ومستخدمات شركة "فيداسو" بجهة فاس، 
قامت الشركة بطرد 300 مستخدم ومستخدمة بعد أن قضوا 26 سنة 
في العمل، ووراء هاذ 300 مستخدم ومستخدمة 300 عائلة، فهل هذا 

في عهد حكومة تنادي وننادي معها بالعدالة االجتماعية �ضيء معقول؟

أعضاء  طرد  تم  بالناظور،   )MERCURE( فندق  مشكل  هناك   -
املكتب النقابي وبعده جميع املستخدمين، ولم يتخذ أي إجراء لحد امن 

رغم محاوالت الصلح التي تمت؛
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وعدم  للنقابة  العام  الكاتب  طرد   ،)NEWREST( شركة  هناك   -
االعتراف باملكتب النقابي؛

- هناك معمل" بلفيديا" بآيت ملول، وهو مختص باملصبرات، وقد 
تم طرد جميع العامالت وهن نساء، قضين 10 سنوات دون سبب إال 

من أجل انتمائهن النقابي؛

- هناك كذلك فندق الصحراء بأكادير، حيث منع عمال مجموعة 
فنادق الصحراء من الولوج لعملهم، وقد تم تثبيت ذلك في محضر 
للتهميش  عرضة  العمال  هؤالء  الزال  لألسف  لكن  قضائي،  مفوض 

وعرضة للبطالة؛

- هناك املجازر البلدية بالدار البيضاء، تم طرد 37 عامال بسبب 
انتمائهم النقابي.

السيدة الوزيرة،

إن طرحنا لهذه الحاالت ليس تبخيسا للعمل الحكومي، بل إننا ال 
زلنا على عهدنا ووعدنا للحكومة بأننا ندعمها ونثمن عملها، ولكن إننا 

خوفا على السلم االجتماعي نريد طرح هذه املشاكل.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

التكوين  برامج  السادس موضوعه "مالءمة  السؤال  إلى  نمر  إذن 
املنهي مع مستجدات سوق الشغل".

غير تيبان لي بأن هذا السؤال السادس والسابع تجمعهما وحدة 
املوضوع، من خالل قراءة سريعة للعناوين، والسيدة الوزيرة تفضلو 
نطرحوهم دفعة واحدة إلى ما كانش الفريقين املعنيين عندهم مانع؟ ما 

عندكم مانع يتقدمو دفعة واحدة؟

العام  االتحاد  وفي  االجتماعية،  العدالة  مجموعة  في  اإلخوان 
ملقاوالت املغرب، ما عندكم مانع؟

إذن السؤال السادس والسابع تجمعهما وحدة املوضوع، "مالءمة 
برامج التكوين املنهي مع مستجدات سوق الشغل وآفاق التطوير".

غادي نعطي الكلمة ملجموعة العدالة االجتماعية.

تفضل ال�ضي سعيد.

املستشنر9السيد9سعيد9شنك :

شكرا السيد الرئيس.

السيد96الوزي 6،

كنساءلكم على اإلجراءات والتدابير املزمع القيام بها من أجل مالءمة 

برامج التكوين مع مستجدات سوق الشغل، وأنا أسطر على "مالءمة".

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم.

العام  االتحاد  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة  امن 
ملقاوالت املغرب لتقديم السؤال. 

ال�ضي محمد ر�ضى تفضل.

املستشنر9السيد9محلد9ر�شى9الحليني:

شكرا السيد الرئيس.

السيد96الوزي 96املحترمة،

السيد9الوزي 9املحترم،

السيدات9والسن 96املستشنرون،

نسائلكم حول إستراتيجية الوزارة ملعالجة مشاكل منظومة التكوين 
املنهي وآفاق تطويرها.

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار.

الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على السؤالين معا في حدود 6 دقائق.

تفضلي السيدة الوزيرة.

عن9 نينبة9 املستدامة9 والتالية9 الطنقي9 االنتقنل9 وزي 96 السيد96
والتشغيل9 الصغ ى9 واملقنولة9 االقتصن ي9 اال منج9 وزي 9 السيد9

والكفنءات:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

فالسيدان املستشاران املحترمان، نشكركم على هذا السؤال اللي 
هو هام، واللي تفضلتم بطرحه.

فأود بداية التأكيد على أنه من أجل مالءمة عرض التكوين املنهي 
مع متطلبات سوق الشغل، عملت الوزارة على فتح عدة أوراش ترمي 
إلى تمكين الشباب من املؤهالت واملهارات الضرورية لتسهيل عملية 
إدماجهم في سوق الشغل وتحسين قابلية تشغيلهم ومساهمتهم في تلبية 
الحاجيات املعبر عنها من طرف مختلف القطاعات االقتصادية فيما 

يخص اليد العاملة املؤهلة والقادرة على رفع من تنافسية املقاوالت.

وتتمثل التدابير املتخذة لتنزيل هاذ األوراش في: 
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- أوال، موصلة تنزيل محاور خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين 
امللك  السامي لصاحب الجاللة  النظر  أمام  الذي تم تقديمها  املنهي، 
العرض  تأهيل  أوال،  من خالل،  وأيده،  نصره هللا  السادس،  محمد 
الوطني  املستوى  الشغل على  املنهي وإنعاش  التكوين  التكويني ملكتب 

وتطويره؛

- تيهئ الشباب لولوج سوق الشغل واالندماج املنهي، فقد شرعنا في 
تنزيل العرض التكويني الجديد، الذي تم تحديده بمشاركة مع الوزارات 
العام  واالتحاد  الترابية  الجهات  وممثلي  املعنية  املكونة  والقطاعات 
ملقاوالت املغرب والفيدراليات والجمعيات املهنية، ابتداء من املوسم 

التكويني ديال 2022؛

- 72% من العرض التكويني من املوسم الحالي يضم شعبا جديدة 
وأخرى تمت إعادة هيكلتها، عندنا ما يفوق 142.700 متدرب يتابعون 
مجموع  من   %43 يمثل  ما  أي  الجديد،  العرض  لهاذ  وفقا  تكوينهم 
املتدربين، وقد تم في هذا الصدد إلى حدود اليوم إحداث 154 شعبة 

جديدة وإعادة هيكلة 142 أخرى تهم مختلف القطاعات؛

بمدن  األولى  بالسنة  متدرب   4200 استفادة  إلى  إضافة  هذا،   -
املهن والكفاءات الثالث التي انطلق بها التكوين هذه السنة من برامج 

تكوينية، كلها جديدة؛

- وتم إنجاز أيضا دراسات قطاعية تعتمد على بحوث ميدانية من 
آليات  وإرساء  الكفاءات  من  القطاعية  الحاجيات  هاذ  تحديد  أجل 
مهيكلة لعقلنة تدبير سوق الشغل والتكوين، تتمثل في إنجاز دالئل املهن 

والحرف ومرجعيات املهن والكفاءات؛

إحداث  على  ترتكز  املهنيين،  مع  تعاقدية  سياسة  اعتماد  وتم   -
مجموعة من املعاهد املتخصصة لبعض القطاعات وتفويض تدبيرها 
إلى املهنيين، وذلك في إطار اتفاقيات للتدبير املفوض، وتعد هذه املعاهد 
نموذجا لترسيخ التكوين في الوسط املنهي وإشراك املهنيين في توجيه 
وتدبير التكوين املنهي وفقا لحاجياتهم من الكفاءات، وقد تم في هذا 

اإلطار إحداث 10 معاهد؛

- وتطوير النموذج البيداغوجي من خالل تعزيز املقاربة بالكفاءات 
في التكوين املنهي واعتمادها كاختيار إستراتيجي إلعادة الهندسة ديال 
التكوين املنهي من أجل االستجابة لضمان أفضل لحاجيات املقاوالت 

من املؤهالت وإشراكها في تحديد هاذ الحاجيات؛

- وتم الرفع أيضا من احترافية املكونين، قصد تحسين جودة أداء 
هاذ الفئة بالخصوص ومنظومة التكوين املنهي بشكل عام من خالل 

إحداث معهد وطني لتكوين املكونين؛

ألهمية  اعتبارا  واإلشهاد،  واالمتحانات  التقييم  نظام  مراجعة   -
عملية تقييم مكتسبات املتدربين، وحتى فالحقيقة املدربين، والدور 
األسا�ضي الذي تلعبه في تحديد مقدار ما تحقق من األهداف التكوينية 

املحددة ضمن برامج التكوين.

كما أن الوزارة كتولي واحد األهمية خاصة لجهوية املبادرات ديال 
التشغيل والتكوين واملقاولة، حيث سيتم إطالق برامج مع كل الجهات، 
انطالقا من األشهر القليلة املقبلة، من أجل توحيد التدخل وفق رؤية 

محلية وبحكامة جديدة في إطار التعاقد مع الجهات.

وغنرجع لخارطة الطريق اللي تقدمت بين يدي صاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا، بتاريخ 4 أبريل 2019، فكانت عملت الوزارة 
على تنزيل املضامين ديال هاذ خارطة الطريق اللي كتمحور حول خمسة 

محاور اللي هي مهيكلة، والوزارة كتساهم، كتكمل االشتغال عليها.

للمهن والكفاءات على مستوى  12 مدينة  بإحداث  فأوال، قامت 
مختلف جهات اململكة، وانطلق التكوين بثالث مدن ابتداء من موسم 
والشرق  ماسة   - جهات سوس  وكتهم   ،2023-2022 الحالي  التكوين 
والعيون والساقية الحمراء، وتشكل املدن الثالث 26% من العرض 
التكويني اإلجمالي، وفي حين ثالث مدن في طور االنتهاء من أشغال البناء، 
طنجة – تطوان - الحسيمة، الرباط – سال - القنيطرة وبني مالل - 
خنيفرة، و6 مدن أخرى في طور اإلنجاز عندنا درعة – تافياللت، فاس 
-مكناس، مراكش - أسفي والدار البيضاء- سطات وكلميم - واد نون 

والداخلة - واد الذهب،.

وتم تأهيل وإعادة هيكلة عرض التكوين املنهي، حيث تمت مراجعة 
كل عرض تكويني، عبر إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين 
املنهي، مع تحيين الشعب التي تتطلب ذلك، وحذف بعض الشعب التي 
ال تتما�ضى وحاجيات املهنيين، وتضمن هاذ العرض التكويني الجديد 
335 شعبة تكوينية، 138 هي 41% منها شعبة جديدة و147 شعبة 
محينة و51% ديال الشعب تم االحتفاظ بها، في حين تم حذف 108 

ديال الشعب أصبحت متجاوزة أو مكررة وال ضعف عليها الطلب.

فيما يخص مراجعة نظام التقييم واالمتحانات، باشرت الوزارة 
هاذ الورش ديال اإلصالح، رفعت من جودة املنظومة ديال التكوين 
بشكل عام، وأضفت واحد الصبغة ديال املصداقية والشفافية على 

الديبلومات.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة.

في إطار التعقيب، أعطي الكلمة ملجموعة العدالة االجتماعية.

ال�ضي سعيد تفضلو.

املستشنر9السيد9سعيد9شنك :

شكرا السيد الرئيس.
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السيد96الوزي 96املحترمة،

نسبة  بأن  كتقول  اللي   )HCP4( ديال  اإلحصائيات  واحد  عندنا 
حاليا  البطالة  نسبة  بأن  وكتقول   %65 كتعدى  النشيطة  الساكنة 
تعدت 11.4%، وكتقول بأن هاذ حملة الشواهد التكوين املنهي النسبة 
ديالهم فالساكنة ديال البطاليون والعاطلون عن العمل تعدت %26 

وكتقول بأن فصفوفهم هوما كاينة واحد 20% ديال البطالة.

نعطي واحد املثال مبسط، يعني 100 شخص عاطل كنصيبو فيه 
26 حاملي شهادة التكوين املنهي، وكنصيبو فوسطهم نيت كاين واحد 
20 شخص، إذن لكم أن تتخيلوا الرقم شحال غادي يكون إلى ضربنا 

وصلنا 40 مليون نسمة شنو العدد اللي غادي يكون؟

 )statistique( هاذ  من  العاطلين  عدد  بأن  كنستخلصو  هنا  من 
هاذي كنستخلصو بأن العدد يفوق 60 ألف شخص عاطل عن العمل، 
العملية الحسابية سهلة، كناخدو 40 مليون نسمة كنضربها فـ %65 
كنضربها 11.4%، كنضربها فـ 20%، العدد غادي كيتضاعف، العدد 
يعني )statistique( غادية )il9s’aggrave( عالش؟ ألن املالءمة غايبة ما 
بين برامج التكوين املنهي وما بين مستجدات سوق الشغل، ألن كذلك 
 le9taux( كلما نزل، إلى نزلنا غير بــ 1% فـ )le9taux9de9croissance( ذاك
de9( نسبة النمو كتنزل منها واحد 300 ألف اللي كيتزاد  croissance

عاطل عن العمل، إلى نقصنا بـ 2% العدد كيرتفع لـ 60 ألف.

لكم أن تتخيلوا، السيدة الوزيرة املحترمة، أن العدد غيتزاد كل عام 
بـ 12 ألف، إذن حامل شهادة التكوين املنهي كل عام غيتزاد علينا بـ 12 

ألف.

إذن أشنو هي اإلجراءات اللي ممكن تقومو بها واللي تضاعفو من 
املجهود ديالكم فيها باش نقصو من هاذ العدد؟

السيدة الوزيرة املحترمة،

القطاعات الحساسة هي مثال: الصناعة اإلستراتيجية، الصناعة 
التحويلية، قطاع املياه، الغابات، إلى قلنا صناعة السيارات، صناعة 
الطائرات، القطاع ديال البناء واألشغال العمومية، هاذ القطاعات وال 
هاذ القطاعات الحساسة كيفما قولتي اللي فيها سوق الشغل، يعني 

الوفرة ديال سوق الشغل ولكن التأهيل دون املستوى.

السيدة الوزيرة املحترمة،

مراكز  وبناء  بتسجيل  االجتماعية  العدالة  فمجموعة  كنطالبو 
التكوين بجميع الجهات، وكل جهة عندها الخصوصية ديالها مثال: جهة 
تاونات معروفة بالسياحة الجبلية، معروفة بالقنب الهندي، معروفة 

بالنباتات العطرية، النباتات الطبية.

إذن كنطالبو كل جهة عندها الخصوصيات ديالها، يتدارو مراكز 

4 Haut Commissariat au Plan

التكوين والتدريب، تكون كتوازى..

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا ال�ضي سعيد.

انتهى الوقت، شكرا.

إذن دائما في إطار التعقيب، أعطي الكلمة للفريق املحترم اإلتحاد 
العام ملقاوالت املغرب.

ال�ضي محمد ر�ضى تفضل.

املستشنر9السيد9محلد9ر�شى9الحليني:

السيد9ال ئيس،

أشكركم، السيدة الوزيرة، على جوابكم.

مع  مالءمته  وعدم  البشري  الرأسمال  تكوين  أن ضعف  ال شك 
التي يتعين  احتياجات املقاوالت كيشكل إحدى اإلكراهات الرئيسية 
معالجتها لتحقيق النمو والحد من البطالة والفوارق االجتماعية، بحيث 
واالختالالت  األعطاب  من  العديد  من  فبالدنا  املنهي  التكوين  كيعاني 

البنيوية، نذكر منها على الخصوص: 

- نموذج مبني على أسس التراكم وتداخل عدة مقاربات للتكوين، 
األمر الذي ينتج عنه ضعف التنسيق بين األطراف املعنية بعمليات 

التكوين املنهي؛

- غياب التالؤم بين التكوينات املقدمة مع متطلبات سوق الشغل.

وحتى تتمكن منظومة التكوين املنهي من لعب دورها كامال، يجب 
توفير الشروط الضرورية من خالل:

- اعتماد أساليب عصرية في التدبير والتمويل؛

- تثمين التكوين املنهي من خالل اقتراح سلسلة من التدابير على 
القطاعات  بعض  طرف  من  املعتمد  املفوض  التكوين  نظام   غرار 
)les9instituts9à9gestion9déléguée( واللي كان ناجح والفعالية ديالو 

بانت فعدد كبير من القطاعات؛

وإمكانياتها  املقاوالت ومؤهالتها  االعتماد على  أهمية  إبراز مدى   -
لتطوير هذا القطاع، ومن تم جعل عرضه يساير السياسات العامة في 

مجال التشغيل.

السيد96الوزي 96املحترمة،

البد من العمل على تعزيز الشراكة مع الوسط االقتصادي، التي تتيح 
إمكانية حقيقية، حيث تظل غير مستغلة بشكل أمثل، رغم انخراط كل 
الفيدراليات القطاعية في برامج التكوين املنهي على جميع املستويات، 
والتي أسهمت إسهاما حقيقيا في تطور منظومة التكوين املنهي، وبذلك، 
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فإننا نرى في االتحاد العام ملقاوالت املغرب، أنه حان الوقت إلى تسجيل 

انتقال نوعي نحو مرحلة أكثر تقدما في هذا التعاون.

للمقاولة  املقترح يعطي  النموذج اإلصالحي  وفي هذا اإلطار، فإن 

مكانة بارزة في قيادة وسير التكوين وتتبعه وتقييمه من خالل العمل 

بطريقة منهجية لتطوير العالقة بين املقاولة ومنظومة التكوين املنهي، 

باإلضافة إلى ضرورة اعتماد إجراءات تحفيزية تشريعية ومالية ذات 

التي  املكانة  املقاولة  تبوء  تروم  واللوجيستيكي،  التقني  بالدعم  صلة 

تسحقها داخل منظومة التكوين املنهي.

وفي األخير، فإننا نعبر عن انخراطنا واستعدادنا في االتحاد العام 

الذي  املنهي،  التكوين  تطوير  بهدف  معكم  للتعاون  املغرب،  ملقاوالت 

نعول عليه لتوفير الكفاءات الضرورية، والتي تحتاجها املقاولة الوطنية 

لتقوية تنافسيتها واستدامتها.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم.

نمر امن إلى السؤال الثامن واألخير من املحور الثاني، وموضوعه 

الحامل  العاطل  الشباب  تشغيل  في  املتبعة  الحكومية  "السياسة 

للشواهد العليا"، للفريق الحركي املحترم.

الكلمة موالي عبد الرحمان.

تفضل.

املستشنر9السيد9عبد9ال حلنن9الدري�شي:

شكرا السيد الرئيس.

السيد96الوزي 6،

السيد9الوزي ،

إجواني9املستشنرين،9

أجواتي9املستشنرات،

في ظل عدم قدرة البرامج القطاعية املوجهة للتشغيل على استيعاب 

الجامعية، وفي ظل محدودية  الخريجين سنويا من مؤسسات  آالف 

الوزيرة  السيدة  نسائلكم،  والتشغيل،  للتوظيف  العمومي  العرض 

املحترمة، حول التدابير املتخذة ملعالجة هذه اإلشكاليات؟

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

الكلمة للسيدة الوزيرة للرد على هذا السؤال.

عن9 نينبة9 املستدامة9 والتالية9 الطنقي9 االنتقنل9 وزي 96 السيد96
والتشغيل9 الصغ ى9 واملقنولة9 االقتصن ي9 اال منج9 وزي 9 السيد9

والكفنءات:9

شكرا السيد الرئيس املحترم.

وشكرا السيد املستشار املحترم على هذا السؤال. وجوابا على هذا 
السؤال الذي تفضلتم بطرحه أود بداية التأكيد على أن الوزارة منكبة 
على تقييم االستراتيجية الوطنية للتشغيل 2030-2015 للوقوف على 
التشغيل،  العريضة ديال سياسة  الخطوط  الصعوبات وتحديد  كل 
للشواهد  الحامل  الشباب  ديال  التشغيل  ديال  السياسة  خصوصا 
تتناول  رؤية شاملة،  ترتكز على  الجديدة  االستراتيجية  العليا، فهذه 
إشكالية  بينها  من  التشغيل  ديال  اإلشكالية  ديال  الجوانب  جميع 

موضوع سؤالكم.

رؤية االستراتيجية هذه مبنية على 4 مداخل أساسية:

- املدخل األول يهم حكامة سوق الشغل وااللتقائية بين السياسات 
حالة  على  للوقوف  منتظم،  بشكل  اإلنتاجية  والقطاعات  العمومية 
التشغيل ببالدنا، ونحن نشتغل من أجل أن تكون سنة 2023 سنة 
تفعيل حكامة سوق الشغل، إلعطاء الشكل املؤسساتي املطلوب لهذه 

الحكامة ببوصلة واضحة؛

- املدخل الثاني يتعلق بجهوية مبادرات التشغيل والتكوين واملقاولة: 
حيث سيتم إطالق برامج مع كل الجهات، انطالقا من األشهر القليلة 
املقبلة، مع العمل على توحيد التدخل وفق رؤية محلية في إطار برامج 
عملية جهوية بحكامة جديدة على أرضية التعاقد مع الجهات فيما 
ودعم  والتكوين  التشغيل  بينها  من  املشتركة،  باالختصاصات  يتعلق 

املقاولة الصغرى من أجل بلوغ هدف اإلدماج االقتصادي؛

- املدخل الثالث هو تعبئة الشراكات وإعادة النظر في سلة التمويالت 
واالستثمار الناجع لجاذبية املغرب لشركاء دوليين، السيما على مستوى 
العالية على مستوى خلق  القيمة املضافة  الواعدة ذات  القطاعات 

فرص الشغل؛

- واملدخل الرابع واألخير هو ثورة على املستوى ثقافة العمل بكل 
مختلف  وإشراك  الفئات  جميع  وإدماج  خاصة  مبادرة  من  مكوناتها 
الطاقات في سوق الشغل، فتم إرساء هيكلة جديدة لعروض خدمات 
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، عبر املخطط االستراتيجي 
ديال  النموذج  2022-2026، على أساس واحد  الفترة  ديال  للتنمية 
أعمال اللي هو محسن مع أهداف محددة تهم دمج 715.000 شخص 
153.000 مستفيد  ديال  التشغيل  قابلية  الشغل، تحسين  في سوق 
و20.000  املشاريع  قادة  من   37.000 ودعم  التكوينات،  مختلف  في 

مقاوالت صغيرة جدا.

التقائية  إطار  في  كبيرة  جهودا  الحكومة  تبذل  أخرى،  جهة  من 
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البرامج من أجل السهر على إدماج الشباب في املشاريع التنموية، من 
الجهوية،  الفالحية  املخططات  أهمها  امليات،  من  مجموعة  خالل 
برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومبادرة الدعم ديال االقتصاد 
االجتماعي والتضامني، وأخيرا أنشطة وكالة التنمية االجتماعية التي 

تساهم في إنجاز مشاريع وبرامج متعددة.

وشكرا لكم.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة املحترمة.

الكلمة ملوالي عبد الرحمن في إطار التعقيب.

تفضلوا.

املستشنر9السيد9عبد9ال حلنن9الدري�شي:

شكرا السيد الرئيس مرة أخرى.

السيد96الوزي 6،

كنا كنتمناو أن تبقى تخلي السيدة الوزيرة واحد الشوية للتعقيب 
باش يمكن لها تجاوب على .. ولكن ما فيها باس.

السيدة الوزيرة،

كيفما تتعرفي املغاربة كيمشيو بالنية والحمد هلل قالها ال�ضي الركراكي 
مشينا بالنية، والحمد هلل غادي بينا مزيان، كنتمناو النية باش مشاو 
معكم الساكنة واملواطنين املغاربة أنه ما تتخالوش على هاذ الشباب 
اللي حاملي الشواهد، على اعتبار أنه مجموعة ديال اإلشكاالت اللي 
كنلقاو حاليا هو أنه تيتخرجو مجموعة ديال الطلبة وكيلقاو اإلشكال 
في أنهم يولجو لسوق الشغل، بالخصوص في املناطق النائية وفالقروية.

السيد96الوزي 6،

إلى كنا البوصلة كانت دائما فواحد املنطقة معروفة ومحدودة، 
وبقينا خالين الجهات واملناطق األخرى اللي هي بعيدة فهذا إشكال، 
ما  السابقة  الحكومات  مع  وقعات  اللي  التراكمات  هذاك  كنتمنى 
تمشيوش في هذاك االتجاه، تكون واحد العدالة مجالية لهاذ املناطق، 
)Si9non( غادي نوليو أننا كنديرو تراكمات أخرى ديال مشاكل أخرى 
لهاذ الطلبة اللي كيقراو وكيرجعو للمدن ديالهم والقرى ديالهم، فالتالي 
كيوليو كيعيشو إشكاالت كبرى، أنهم دوزو سنوات ديال القراية وديال.. 

باش يتخرجو، وفالتالي كيتصدمو بواحد الواقع مر.

السيد96الوزي 6،

غادي نم�ضي لك للوزارة اللي أنتوما مقيمين عليها غير ديال املعادن، 
 )c’est9 le9 paradis9 de9 géologues( ،الجنوب الشرقي أنتوما كتعرفو 
املنطقة  فهديك  ديالكم  كوزارة  أنتما  غير  مجهود  غير  معنا  درتو  إلى 
ديال الجنوب الشرقي من فكيك حتى لكميم، غادي ما يبقاوش عندنا 

البطالة، ولكن خص تكون استراتيجية، خص تكون عندكم تصور لهاذ 
الناس هاذو، غادي تحلو لنا معضلة كبيرة كبيرة جدا، وأنتوما عارفين 
املعادن،  ديال  القضية  بهاذ  املنطقة هاذي  هاذ  ديال   )la9 richesse(

وكتم�ضي غير، كتم�ضي )brut( كتم�ضي بدون تصنيع.

وبالتالي إلى أنتوما، السيدة الوزيرة، في إطار التضامن ديال الحكومة، 
رجعتو شوية البوصلة لهاذ املناطق غادي نلقاو حلول لهاذ الشباب.

غادي نعطيك حل آخر، ألن ما بغيناش غير نبقاو نسائلكم، بغينا 
ليها،  العنين  بأن كاين حلول، ولكن خصكم تحلو  كذلك نقول لكم 
املنطقة ديال الجنوب الشرقي اللي أنا كنعتز أنني منها، هو أنه املشكل 
كيسدو،   )les9 hôtels( هاهوما  السياحة،  ديال  عندنا  حاليا  دابا 
والحكومة )OUT( ما كايناش، واألغلبية ديال العمال كلهم برا، وبالتالي 
إلى ما كاينش مجهود، آش كتنتظرو؟ آش كننتظرو احنا منكم؟ حتى 
احنا غادي نهزو الحويجات ديالنا وغادي نجيو حداكم هنا للرباط، 
ولطنجة ولهاذ الباليص فين كتفرقو هاذ االستثمارات الكبرى، وغادي 

نبقاو كلنا كنعيشو فواحد املنطقة بوحدها.

وبالتالي، السيدة الوزيرة، كنتمنى على األقل، على الوزارة اللي أنت 
كتقومي على املعادن، أنك تخلقي لنا بعض املناصب ديال الشغل، 
وأنت عارفة كيفاش غادي تخلقيهم، واحنا كذلك عندنا كيفاش نتعاونو 
معاكم، وكنتمنى أننا الجهة مدات يديها ديال درعة – تافياللت، أنك 

تمدي يديك معنا ونحلو هاذ اإلشكالية ديال الشباب.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

شكرا، السيدة الوزيرة، على الردود، وشكرا على اإلسهام ديالكم 
القيم في املحور األول والثاني من هذه الجلسة.

وننتقل امن للسؤال األول املوجه لقطاع الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية واملياه والغابات، وموضوعه "دعم وتثمين وتسويق 

منتجات الصيد البحري".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار، 
لتقديم السؤال.

ال�ضي كمال تفضل.

ومرحبا بالسيد الوزير.

املستشنر9السيد9كلنل9صبري:

شكرا للسيد الرئيس.

السيد9الوزي ،
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السيد96الوزي 6،

اإلجو96املستشنرين،

لدعم  التي ستتخذونها  اإلجراءات  نسائلكم حول  الوزير،  السيد 

تثمين وتسويق منتجات الصيد البحري؟

السيد9رئيس9الجلسة:

رد السيد الوزير على السؤال، تفضلوا.

السيد9محلد9صديقي،9وزي 9الفالحة9والصيد9البح ي9والتالية9
الق وية9واملينه9والغنبنت:

بسم9هللا9ال حلن9ال حيم.

شك ا9السيد9ال ئيس9املحترم.

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

فإستراتيجية "أليوتيس" شكلت منعطفا حقيقي في تدبير قطاع ديال 

الصيد البحري، وتم تحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية جد هامة، 

ساهمت في ضخ دينامية جديدة على مستوى مختلف األنشطة، وكان 

لها واحد الوقع جد إيجابي على ثالثة ديال األبعاد:

1. أوال، املحافظة على الثروات البحرية واالستدامة ديالها؛ 

2. التسويق وما يرتبط به من بنيات تحتية وخدمات؛

3. التثمين وتطوير صناعات الصيد البحري والرقع من التنافسية 

ديالها.

ففي مجال تثمين املنتجات البحرية، كتوفر بالدنا على واحد النسيج 

صناعي يتكون من 500 وحدة صناعية لتثمين املنتجات البحرية املفرغة 

باملوانئ الوطنية، وعرف االستثمار فهاذ املجال تطورا ملحوظا، حيث 

انتقل من 250 مليون ديال الدرهم سنة 2010 حتى تقريبا مليار ديال 

الدرهم سنة 2021، أي بواحد املتوسط النمو ديال 13%، ونعمل حاليا 

على تشجيع توسيع وتحسين القدرات اإلنتاجية لوحدات التثمين عبر:

أوال، ضمان توفير املواد األولية لهاذ الوحدات؛

العمل على تيهئ الظروف املالئمة لتشجيع اإلبتكار وتحفيز الشركات 

على تنويع وخلق منتجات جديدة مبتكرة.

فيما يخص مجال تسويق منتجات الصيد البحري:

تم إنجاز عدة برامج ومشاريع من األبرز ديالها هو:

- أوال، بناء 10 ديال األسواق لبيع السمك بالجملة خارج املوانئ، 

تتوفر على جميع التجهيزات الضرورية للسالمة الصحية؛

- إنجاز 11 سوقا للسمك من الجيل الجديد للبيع األولي، كتميز حتى 

هي بكل املعايير؛

- تهيئة األسواق األخرى لضمان املطابقة ديالها للمعايير؛

- رقمنة جميع الوثائق املتداولة داخل األسواق قصد مواكبة عملية 
البيع؛

موانئ  بجميع  املوحدة  املعيارية  الصناديق  استعمال  تعميم   -
الصيد؛

- إنجاز العديد من وحدات اإلنتاج ديال الثلج بموانئ الصيد وقرى 
الصيادين؛

- وتعزيز الجاذبية ديال أسواق سمك الجملة، نعمل حاال على تعزيز 
اإلطار التنظيمي لقطاع التسويق وتحسين فعالية البيع باملزاد العلني؛

- تأطير وتنظيم املهن املتعلقة بمناولة السمك؛

- إعادة هيكلة مهن بيع السمك بالجملة؛

التكنولوجية  الوسائل  إدخال  عبر  البيع  عملية  رقمنة  وكذلك   -
الحديثة في تدبير البيع باملزاد بطريقة إلكترونية.

السيد9رئيس9الجلسة:

إذن في إطار التعقيب.. 

شكرا السيد الوزير.

أوال، في إطار التعقيب، أعطي الكلمة للفريق املحترم.

تفضل �ضي كمال.

املستشنر9السيد9كلنل9صبري:

شكرا السيد الرئيس.

شكرا، السيد الوزير، على هاذ اإلجابة ديالكم.

فعال أن القطاع ديال الصيد البحري استافد كثير من املخطط 
ديال "أليوتيس" اللي جاب واحد 3 ديال املحاور واللي ذكرتوها هي جد 

مهمة اللي هي:

االستدامة واللي فعال اليوم كاين واحد الحفاظ مباشر على الثروة 
السمكية من خالل واحد املجموعة ديال املخططات.

فعال، األداء كذلك اليوم كنتوفرو على واحد األسطول اللي هو 
حديث من حيث تم الدعم ديالو من طرف الحكومة ومشكورة وخاصة 
القطاع  هاذ  التنافسية خلق  وكذلك  البحري،  الصيد  ديال  القطاع 
فعال واحد املجموعة ديال املعامل كذلك ال ديال التصبير وال تثمين 

املنتوجات السمكية.

كذلك إلخراج  متعطشين  واحنا  نطالبكم  الوزير،  السيد  اليوم، 
ديال مخطط "أليوتيس 2"، وهاذ "أليوتيس 2" اللي فعال األفكار ديالكم 
تنشكركم اللي عبرتو فيها في واحد العدد ديال االجتماعات مع املهنيين 
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اللي تتاخذ بعين االعتبار:

أوال؛ العنصر البشري اللي هوما البحارة اللي تيشتغلو على ظهر 
البواخر، وكذلك السلسلة اللي هي مهمة وهي التسويق.

اليوم فعال كانت استثمارات جد مهمة: بناء 10 ديال األسواق ديال 
الجملة داخل التراب ديال اململكة، هذه االستثمارات جد مهمة هذي 

البنية التحتية ما كانتش من قبل، اليوم متواجدة. 

اليوم اللي تنطلبو، السيد الوزير، هو تنظيم الدعم ما تنقصدو به 
هو أننا تكون واحد الدراسة خاصة بما يخص التسويق ديال املنتوجات 
السمكية، ألن منين غادي نديرو هاذ الدراسة أوال غادي يستفد املنتج 
اللي هو البحار، وكذلك غادي يستافد املستهلك، ألن الهدف من خلق 
هاذ العدد الكبير ديال األسواق ديال الجملة كان هو أننا نوفرو األسماك 

بأثمنة مناسبة.

الحمد هلل اليوم هاذ التوجه راه في الطريق الصحيح، إال أنه خصنا 
الزم أننا ندعمو بواحد الدراسة اللي هي تكون معمقة باش ما يكونوش 
واحد كثرة ديال املتدخلين في الحلقة ديال التسويق ديال املنتوجات 

السمكية.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم. 

السيد الوزير، الرد على التعقيب في إطار ما تبقى من الوقت.

واملينه9 الق وية9 والتالية9 البح ي9 والصيد9 الفالحة9 وزي 9 السيد9
والغنبنت:

شكرا السيد الرئيس.

السن 96املستشنرون9املحترمون،

فمخطط "أليوتيس" في الحقيقة احنا راه بدينا بتنزيل بعض املحاور 
ديالو، هاذ هو.. غادي يركز إن شاء هللا في هاذ املرحلة على اإلنسان 

كمحور في املعادلة ديال التنمية ديال القطاع.

ثانيا، التسويق؛

ثالثا، هاذ ال�ضي ديال التثمين؛

 وكذلك التنمية ديال القطاع ديال تربية األحياء املائية..

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير. 

انتهى الوقت. 

الفالحي"،  "املوسم  حول  املوالية  األربعة  األسئلة  إلى  نمر  إذن 

وتجمعهما وحدة املوضوع، لذا سنعرضها دفعة واحدة.

والبداية مع سؤال املستشارين لالتحاد الوطني للشغل باملغرب.

تفضلي األستاذة لبنى.

املستشنر96السيد96لبنى9علوي:

شكرا السيد الرئيس.

السيد96الوزي 6،

السيد9الوزي ،

بها  القيام  تعتزمون  التي  امنية  والتدابير  اإلجراءات  نسائلكم عن 
لدعم ومواكبة الفالحين خالل هذا املوسم؟

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة املستشارة املحترمة.

السؤال الثاني عنوانه "تداعيات قلة التساقطات املطرية".

لتقديم  االشتراكي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
السؤال.

تفضل أ�ضي اعبيد.

املستشنر9السيد9أبو9بك 9اعبيد:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيد9الوزي 9املحترم،

السيدات9والسن 96املستشنرين9املحترمين،

الحمد هلل الذي من علينا بنعمة املطر بعد الجفاف الحاد وموسم 
فالحي يعد من أسوء املواسم الفالحية السابقة، في السنوات األخيرة.

لكن، السيد الوزير املحترم، الزالت تداعيات الجفاف وآثاره مخيمة 
على معظم البوادي املغربية، كما هو مالحظ، فماذا أعدت الحكومة 
للخروج من أزمة قلة البذور وغالء األعالف وغالء األسمدة وكل ما له 

ارتباط بقلة التساقطات؟

وما هي اإلجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها للحد من مخلفات 
قلة األمطار؟

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا ال�ضي اعبيد.

الدعم  توزيع  طالت  التي  "التالعبات  موضوعه  الثالث  السؤال 
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املخصص للفالحين من حصة الشعير واألعالف".

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  الكلمة ألحد 
والتعادلية لبسط السؤال.

ال�ضي الخليل تفضل.

املستشنر9السيد9سيدي9الخليل9ولد9ال شيد:

شكرا السيد الرئيس.

السيد9الوزي 9املحترم،

السن 96املستشنرون9واملستشنرات،

تعرف عملية توزيع الدعم املخصص لفائدة الفالحين من حصة 
املناطق، مما يجعل  في عدد من  الشعير واألعالف بعض االختالالت 

بعض الفالحين مستائين من هذه العملية.

تعتزمون  التي  التدابير  الوزير املحترم: ما هي  السيد  لذا نسائلكم 
القيام بها لكي تمر هذه العملية في أحسن الظروف؟

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا ال�ضي خليل.

املوسم  الستقبال  الحكومة  "استعداد  عنوانه  الرابع  السؤال 
الفالحي الجديد".

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لبسط السؤال.

تفضل ال�ضي عبد هللا املكاوي.

املستشنر9السيد9عبد9هللا9املكنوي:

السيد9ال ئيس،

السيد9الوزي ،

ونحن في بداية املوسم الفالحي وبالدنا تواجه تداعيات ومؤشرات 
جفاف حاد عمقها األزمة املائية، نسائلكم حول التدابير املتخذة ملواكبة 

الفالح وتأمين املنتوج بأقل التكلفة.

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

الكلمة امن للسيد الوزير لإلجابة على األسئلة.

تفضلوا للمنصة السيد الوزير.

واملينه9 الق وية9 والتالية9 البح ي9 والصيد9 الفالحة9 وزي 9 السيد9
والغنبنت:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

فكما كان نعرف كلنا فاملوسم الفالحي يعرف واحد البداية جد 
صعبة، وكان تأخير ويأتي بعد واحد املوسم منصرم اللي استثنائي بكل 
املقاييس، واللي عرف واحد الجفاف اللي مطول، فزيادة على السياق 
العالمي اللي كيعرف ارتفاع أسعار املواد الفالحية والغذائية والطاقة 
واملعادن، والحمد هلل، على هاذ أمطار الخير األخيرة خالل األيام األخيرة، 
اململكة  ديال  مناطق  عدة  عمت  مطرية،  تساقطات  سجلت  حيث 
ومازالت، ونتمنى من هللا يكمل عليها، والتي بلغت إلى غاية البارحة 90 
ملم على الصعيد الوطني كمتوسط، أي بواحد االرتفاع ديال 80% من 
السنة املاضية، يعني أحسن من السنة املاضية في هاذ الوقت. ولكن 

أقل من سنة عادية بواحد %20.

هاذ التساقطات شملت عدد من املناطق الفالحية مع تباين حسب 
واألنشطة  النباتي  الغطاء  على  إيجابي  وقع  لها  وسيكون  األقاليم، 
الفالحية، إن شاء هللا، وبالخصوص على وثيرة زرع الزراعات الخريفية، 
مع العلم أن فترة الزرع غادي تمتد، إن شاء هللا، حتى لـ 15 يناير خصوصا 
املوفورات  املثمرة،  األشجار  على  إيجابي  تأثير  الجبلية،  املناطق  في 

الكلئية، حقينة السدود ونسبة امللء ومخزون املياه الجوفية.

وبلغت حقينة السدود املوجهة ألغراض فالحية 3.23 متر مكعب، 
دخلت تقريبا من األول ديال دجنبر تقريبا 360 مليون متر مكعب اللي 
دخلت في مختلف السدود ديال اململكة، واحد النسبة ديال امللء ديال 

.%24

فغير باش نذكر بالتدابير املتخذة للموسم الفالحي الحالي، بالنسبة 
للمدخالت ديال اإلنتاج:

- فالبذور: بلغ دعم الدولة للبذور املختارة 380 مليون ديال الدرهم، 
واللي مكنتنا بتأمين 1.100.000 قنطار من البذور املختارة ديال الحبوب 
الرئيسية الثالث، وبلغت املبيعات ديال هاذ الحبوب إلى حد البارحة 

900.000 قنطار بأثمنة موحدة مدعمة بـ 30% من طرف الدولة؛

- بذور الشمندر السكري: كذلك ملساحة ديال 50.000 هكتار بدعم 
ديال 1280 درهم للهكتار.

فيلن9يخص9األسلد6:

األسمدة  من  طن   650.000 بحوالي  الوطنية  السوق  تزويد   -
الفوسفاطية بنفس مستويات أثمنة املوسم الفارط؛

- التأمين الفالحي: يعني التأمين ديال 1.200.000 هكتار من الحبوب 
والقطاني والزراعة الزيتية أي بواحد االرتفاع ديال 200.000 هكتار 

إضافية بالنسبة للسنة املاضية و50.000 هكتار من األشجار املثمرة.

على9مستوى9اإلنتنج9الحيواني:

لكل  والوضعية  اإلنتاج  األعالف حسب سالسل  دعم  مواصلة   -
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منطقة، وإلى غاية اليوم بلغت كميات األعالف املدعمة املوزعة:

    •  في الشعير: 7 مليون ديال القنطار لفائدة 1.400.000 مستفيد؛

    •  األعالف املركبة: 2.1 مليون قنطار لفائدة 200.000 مستفيد.

- مواصلة توسيع نقط مياه توريد املاشية حسب املناطق؛

على  للحفاظ  الحمراء  واللحوم  الحليب  لسلستي  ودعم خاص   -
التوازن ديالها، فعملنا نظام تتبع مستمر بشراكة مع املهنيين لتلبية 

الطلب؛

- دعم استيراد العجالت األصناف الحلوب واللي غادي يشمل واحد 
العدد ديال 20.000 رأس ملدة 24 شهر؛

- دعم إنتاج العجالت من األصناف األصيلة محليا بـ 4000 درهم 
يعني مساهمة ديال الدولة اللي هي مباشرة؛

- دعم وتنظيم وتقنين عمليات التلقيح االصطناعي عند األبقار اللي 
بديناها وغادي نعملو مع جميع املهنيين؛

- مواصلة دعم وتوزيع األعالف املركبة ملنتجي األبقار الحلوب؛

- دعم استيراد الحليب املجفف والزبدة لصناعة مشتقات الحليب؛

- اإلعفاء من الرسوم الضريبية لألعالف املستوردة، وهاذ ال�ضي حتى 
هو جد مهم يعني )TVA5( غادي تحيد، 20%؛

- حماية الصحة الحيوانية اللي غادي تكون باملجان ضد األمراض 
املعدية واألوبئة؛

- استيراد العجول املوجهة للذبح املباشر والتسمين.

الجيل9األجض "  "استراتيجية9 ب امج9ومشنريع9 تنزيل9 فيلن9يخص9
اللي كما تتعرفوها استراتيجية اللي عندها 2 األسس، األساس األول هو 
اإلنسان في األولوية، والفالحة متأقلمة وناجعة إيكولوجيا ومستدامة 

وذكية مناخيا ملواجهة التقلبات املناخية كأساس ثاني.

البرامج واملشاريع املبرمجة في 2023 تتمحور حول:

- اختيار أنظمة فالحية متأقلمة وناجعة؛

- اعتماد تكنولوجيات التكيف والتأقلم بحال الزرع املباشر؛

- تدبير مستدام ملياه السقي لضمان النجاعة وتثمين املياه عبر إنتاج 
أكثر بأقل كمية من املاء؛

- تشجيع تثمين الصناعات الغذائية لرفع القيمة املضافة وتنظيم 
تموين السوق؛

- الرفع من جاذبية القطاع الفالحي عبر تشجيع االستثمار وإدماج 
الشباب؛

5 Taxe sur la Valeur Ajoutée

التنافسية  - تأمين التمويل العادي للسوق الوطنية عبر تحسين 
واليقظة  التجارية  والحماية  األسواق  تنويع  وكذلك  القطاعية، 

االستراتيجية.

فيلن9يخص9آلينت9التحفيز9لالستثلنر9العلومي9في9القطنع: 

- عندنا صندوق التنمية الفالحية: اللي غادي يتخصص له 4.2 
مليار ديال الدرهم، ومنها 3.7 تحفيزات مباشرة لالستثمارات؛

إعانات جديدة  إرساء  مع  بالقطاع  االستثمار  ومواكبة  تشجيع   -
لدعم الشباب وتنمية أرا�ضي الجموع، في إطار خلق طبقة متوسطة 

فالحية؛

بتنمية سالسل  الخاصة  البرامج  عقود  وفق  اإلعانات  مراجعة   -
اإلنتاج؛

- وتعزيز وتنويع مشاريع الفالحة التضامنية: 1.8 مليار ديال الدرهم 
كميزانية متوقعة لهذه البرامج؛

- مشاريع الري وتهيئة املجال الفالحي: ميزانية ديال 5 مليار ديال 
الدرهم في 2023.

الزراعات  توزيع  الفالحي:  لللوسم9 الحنلي9 السير9 يخص9 فيلن9
الخريفية: 

- لحد امن وصلنا املساحة املزروعة لـ 2.1 مليون هكتار الزراعات 
الخريفية الكبرى، منها 13% مسقية ونتمناو من هللا نوصلو لـ 3.5؛

- تم الزرع ديال 20.000 هكتار فيما يخص البذور املختارة لإلكثار 
على واحد املساحة ديال 53.000 هكتار؛

- بلغت املساحة املزروعة بالشمندر السكري 30.000 هكتار وغرس 
ديال 1000 هكتار من قصب السكر؛

- نسبة الخضراوات الخريفية وصلنا لـ 72.000 هكتار أي بـ %70، 
بقات لنا واحد 3 ديال السيمانات باش نكملو هاذ البرنامج.

وفيلن9يخص9اإلنتنج9 ينل9بعض9األشجنر9الخ يفية:

- التمور: اإلنتاج املرتقب هو 110 ألف طن، أي بواحد االنخفاض 
ديال 16% مقارنة باملوسم املنصرم؛

- الزيوت: زيت الزيتون 1.1 مليون طن، بانخفاض 45% مقارنة مع 
املوسم املنصرم؛

- الحوامض: 1.6 مليون طن، بانخفاض 40% بالنسبة للموسم 
الفارط؛

- بالنسبة للصادرات: 116 ألف طن من الحوامض بانخفاض %39 
مقارنة باملوسم املا�ضي، ولكن فيما يخص البواكير 425 ألف طن اللي 
تصدرت، أي بواحد الزيادة بنسبة 18% مقارنة باملوسم املا�ضي ومنها 

52% من الطماطم.
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وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم. 

في إطار التعقيب على جواب السيد الوزير، أعطي الكلمة بنفس 
الترتيب بداية ملستشاري االتحاد الوطني للشغل باملغرب.

تفضلي أستاذة لبنى.

املستشنر96السيد96لبنى9علوي:

شكرا السيد الرئيس.

السيد9الوزي 9املحترم،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

في البداية، نحمد هللا تعالى على أمطار الخير التي عمت بالدنا طيلة 
األسبوع املا�ضي، ونسأل هللا عز وجل أن يوفق املنتخب الوطني في مباراة 
نصف النهاية غدا ومن هذا املجلس املوقر نقول له سير على بركة هللا 

وحلق في سماء قطر إن شاء هللا. 

ال يفوتني، السيد الوزير، أن أذكركم بأنه سبق لنا في االتحاد الوطني 
أن طالبنا بعقد لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية بحضوركم من 
أجل مناقشة تداعيات الجفاف على املوسم الفالحي، ولم نتلق أي رد 
منكم في ضرب سافر ملقتضيات الفصل األول من الدستور، الذي وإن 

كان يؤكد على مبدأ الفصل بين السلط، فإنه ربطه بالتوازن والتعاون.

السيد الوزير املحترم،

لقد ظل عدد من الفاعلين وضمنهم منتمين لهذه املؤسسة املوقرة 
يحذرون من السياسة الزراعية املتبعة والتي تقوم على دعم مزروعات 
مستنزفة للفرشة املائية وموجهة للتصدير، السيما في بعض املناطق 
التي تعاني من ندرة املياه مثل زاكورة، وورزازات وتنغير وطاطا وغيرها، في 
الوقت الذي كان ينبغي الزيادة من حجم املساحات املزروعة بالحبوب 
والقطاني، وهي مواد تدخل ضمن األمن الغذائي، وقد رأينا كيف أثرت 

الحرب الروسية األوكرانية على اإلمدادات العاملية من الحبوب.

بمجلس  باملغرب  للشغل  الوطني  االتحاد  في  ندعو  ولذلك، 
املستشارين إلى:

- ضرورة نهج حوار اجتماعي قطاعي منتج وبناء واالعتناء باملوارد 
البشرية العاملة في القطاع؛

- تيسير مساطر تمليك األرا�ضي الساللية لذوي الحقوق؛

الفالحية  املقاوالت  الصغير بشكل مباشر وتشجيع  الفالح  - دعم 
الصغيرة والصغيرة جدا، خصوصا في ظل توالي سنوات الجفاف وغالء 

أسعار املحروقات واألسمدة والبذور وندرتها؛

- ضمان احتياطي كافي من البذور، خصوصا بعد رفض الفالحين 
"سوناكوس"  البذور  لتسويق  الوطنية  الشركة  مع  املتعاقدين 
السنة  هذه  أنتجوها  التي  البذور  محاصيل  تسليمها   )SONACOS6(
بسبب تأخر الشركة في دفع قيمة الحبوب، حيث يصل أجل األداء 

لشهور؛

التنمية  صندوق  دعم  ملواصلة  الالزمة  املالية  املوارد  تعبئة   -
الفالحية؛

رأسها  وعلى  الفالحية  للمنتوجات  املرجعية  األثمنة  مراجعة   -
الشمندر والحليب والحبوب؛

خاصة  الشمسية،  الطاقة  رأسها  وعلى  اإلنتاج  عوامل  دعم   -
املستعملة للضخ واألسمدة واملبيدات والبذور؛

- اعتماد سياسة التعاقد بخصوص املنتوجات الفالحية من أجل 
ضمان تسويق جيد ومحفز، مع قطع الطريق على املضاربين؛

الفالحية  املنتوجات  وتسويق  لتثمين  وتجهيزها  فضاءات  خلق   -
داخليا واالنفتاح على مزيد من األسواق الدولية؛

- القيام بأشغال الصيانة الالزمة لشبكة الري والتوزيع األمثل للثروة 
املائية مع حمايتها من الضياع، باعتبارها أساس التنمية الفالحية؛

- تجديد قنوات املنشآت الهيدروفالحية املتهالكة واملتالشية أو التي 
فقدت وظيفتها...

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا، السيدة املستشارة.

شكرا، شكرا، شكرا لكم.

إذن نمر امن دائما في إطار التعقيب للفريق االشتراكي. 

ال�ضي اعبيد تفضل.

املستشنر9السيد9أبو9بك 9اعبيد:

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيد9الوزي 9املحترم،

السيد96والسن 96املستشنرين9املحترمون،

إال أنه، السيد الوزير، مع قلة األمطار وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع 
جميع األثمنة سواء البذور أو األسمدة أو املواد الكيماوية أو املحروقات، 
كل هاته العوامل كانت لها انعكاسات سلبية على املردود الفالحي، فهل 
وضعتم، السيد الوزير، آفاقا للموسم الفالحي املقبل لتعزيز االستثمار 
الجيل  استراتيجية  على  واالشتغال  الصغير  الفالح  وتشجيع  الفالحي 
األخضر والتفكير بجدية في إيجاد حلول بديلة للوضعية املائية واملناخية 
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املقلقة التي تجتاح السياسة املائية ودينامية والتنزيل املحكم؟

لنا األمن  بأن يوفرا  املائي واالحتياط االستراتيجي كفيالن  فاألمن 
الغذائي، ألن الفالحة هي أساس الثروة الوطنية وهي التي تمتص الكثير 

من اليد العاملة.

السيد9الوزي ،

وكما جاء في كلمة السيد رئيس الحكومة باألمس بأن الحق في املاء 
أصبح مهددا، فلماذا ال تفكر وزارتكم في وضع حد ومنع جميع املزروعات 
التي تستنزف الكثير من املياه واستبدالها بالقطاني والحبوب واألغراس 

املقاومة للجفاف؟

والسؤال الذي يطرحه جميع الفالحين بعد الجفاف الحاد خالل 
بأثمنة معقولة  لنا الوزارة أعالفا  السنوات املاضية هو: هل ستوفر 
إلنقاذ ما تبقى من القطيع؟ وهل ستخصص لنا دعما فيما يخص املواد 

األزوتية التي بلغت أثمنتها أثمنة خيالية؟ 

وبكل صدق إذا كانت األثمنة كالسنة الفارطة حوالي 1300 درهم 
للقنطار فمن املستحيل أن يتمكن أي فالح من استعمالها، ال�ضيء الذي 
إلعادة  الوزارة  فهل ستتدخل  وسيكون ضعيفا،  املنتوج  على  سيؤثر 

جدولة الديون للفالحين؟

نعم، بتوجيهات ملكية سامية خصصت الدولة حوالي 10 مليارات 
درهم لتمويل ومساعدة الفالحين، ولكن وباستثناء أداء املؤمنين على 
القطاع الفالحي في الوقت املناسب ودون تأخر، لم يلمس ولم يشعر 
جل الفالحين بأية مواكبة خصوصا في املناطق املنكوبة كعبدة واحمر، 
وهاته مناسبة لكي نطلب منكم، السيد الوزير، التنقل ملنطقة عبدة 
وإعطائها عناية خاصة، ألنها تتوفر على أرا�ضي خصبة وال ينقصها إال 

االهتمام من طرف وزارتكم.

في  حاد  نقص  هناك  املباشر  الزرع  الوزير،  السيد  يخص،  فيما 
امالت املخصصة لهذا الغرض، فالبد من تعميم هذه امليات.

وشكرا لكم.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم. 

الكلمة امن في إطار التعقيب للفريق االستقاللي.

ال�ضي الخليل تفضل.

املستشنر9السيد9سيدي9الخليل9ولد9ال شيد:

شكرا السيد الرئيس.

املحترم،  الوزير  السيد  ديالي،  التعقيب  نبدا  ما  قبل  البداية،  في 
الوزير  بغيت نفتح قوس لواحد املالحظة على الجواب ديال السيد 

على التساؤل في إطار املداخلة اللي أعطى نقيمو .. )كالم غير مسموع( 
كبيرة، شفتك هملتو، السيد الوزير، قطاع كبير وهو قطاع الكسب هو 
اللي كيفتح الباب ملعاش لفئة عريضة بأقاليمنا الجنوبية قطاع اإلبل 

شفتك ما تكلمت عليه السيد الوزير.

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية يحيي عاليا التدخل امللكي في 
هذا املجال وإعطاء صاحب الجاللة أعزه هللا تعليمات سامية للتخفيف 
من تداعيات ضعف التساقطات املطرية، وذلك بوضع برنامج استثنائي 
استعجالي يهدف إلى حماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة املياه 
ودعم التأمين الفالحي وتخفيف األعباء املالية على الفالحين وتمويل 
عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف املاشية بغالف إجمالي 
قدره 10 مليارات درهم، وينوه باملجهود الحكومي الذي يروم الحفاظ 
على  القطيع  ومواكبة  للماشية  الكأل  وتوفير  الشرائية  القدرة  على 
مستوى الحماية من األمراض والتلقيح وسقي األشجار املثمرة وتعويض 
الفالحين عن طريق التأمين، بما يمثل ثلث مساحة األرا�ضي املزروعة 

وبالخصوص املناطق األكثر ضرار.

وزارة  وبالخصوص  الحكومة  انتباه  إثارة  نود  الصدد،  هذا  وفي 
الفالحة في النشاط الفالحي باألقاليم الصحراوية الجنوبية للمملكة، 
الذي يقوم أساسا على الفالحة السقوية واإلنتاج الحيواني الرعوي 
لفالحة  املخصصة  األرا�ضي  وتشمل  اإلبل،  تربية  في  أساسا  املتمثل 
بالصحراء املغربية مساحات واسعة تتخللها أرا�ضي مخصصة لرعي 

اإلبل وأخرى إلنتاج بعض الخضروات وزراعة الكأل.

السيد9الوزي 9املحترم،

يعد  املغربية  الجنوبية  باألقاليم  التساقطات  وقلة  الجفاف  إن 
مسألة بنيوية، تتطلب حلوال جذرية إلشكاالت الفالحة بهذه األقاليم، 
وقد زاد الطين بلة ارتفاع أسعار املحروقات التي أدت الرتفاع وسائل 
النقل، ومع بعد املسافة بين جنوب املغرب ووسطه وشماله، أصبح 
من املستحيل أن يحقق املنتوج الفالحي لألقاليم الجنوبية تنافسية في 
األسواق الداخلية، إضافة الرتفاع أثمان العلف التي أثرت بشكل مباشر 
على أثمان اللحوم الحمراء والبيضاء، ناهيك عن العجز الذي يعرفه 

قطاع إنتاج الحليب.

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  تساهم  أن  أجل  فمن 
الجنوبية،  لألقاليم  التنموي  النموذج  في  والغابات  واملياه  القروية 
عليها أن تالئم هذا البرنامج االستعجالي لدعم برامج التنمية الفالحية 

وتحسين اإلنتاج باألقاليم الصحراوية املغربية ومراعاة خصوصياتها.

وشكرا السيد الوزير.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم.

آخر تعقيب في هاذ السؤال املوحد للفريق الحركي.
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ال�ضي عبد هللا، تفضلو.

املستشنر9السيد9عبد9هللا9مكنوي:

السيد9ال ئيس،

السيد9الوزي ،

في إطار التفاعل مع ردكم، نود في الفريق الحركي التأكيد على بعض 
املالحظات واالقتراحات ذات الصلة باإلكراهات والتحديات ورهانات 

املوسم الفالحي الجديد.

أوال، نسجل بأن بالدنا خرجت من موسم فالحي صعب، بفعل شح 
التساقطات املطرية واستمرار تداعيات الجائحة على القطاع الفالحي، 
بقدر ما تشكل التساقطات التي عرفتها بالدنا مؤخرا مبعث تفاؤل للفالح 
والكساب املغربي، إال أن اإلكراهات والتحديات التي يعرفها القطاع 
من ارتفاع أسعار املحروقات واملواد األولية من بذور وأسمدة وأعالف، 

أدخلت الفالح في دائرة الخوف والشك.

ثانيا، السيد الوزير، ال فالحة بدون عناية بالفالح الصغير، خاصة 
الصغير واملتوسط، فاالستعداد الجيد للموسم الفالحي الجديد يتطلب 
بلورة مقاربة جيدة، تعيد النظر في عمق السياسة الفالحية، من خالل 
التركيز على االستثمار في الفالح، عبر دعمه وتمويله وتوجيهه وتأطيره، 

بدل التركيز فقط على األمن الغذائي مع ما له من أهمية طبعا.

وفي هذا اإلطار، نسجل لألسف، غياب رؤية حكومية بإجراءات 
عملية لدعم الفالح والكساب في قانون املالية لسنة 2023.

ثالثا، السيد الوزير، في ظل االرتفاع غير املسبوق في أسعار الخضر 
والفواكه والقطاني والدواجن، وفي ظل إشكالية الخصاص في مادة 
الحليب في بالدنا، نطلب هللا أننا يكون املطر، وإال راه الحليب راه املغاربة 
غادي يشربوه بـ 15 درهم في رمضان، وهاذ الكالم اللي غادي نقول لكم، 

السيد الوزير، غادي ترجعو ليه.

وتلكم  األسعار،  في  للتحكم  حكومية  سياسة  بلورة  إلى  نتطلع 
مبررات  حول  استفهام  عالمة  من  أكثر  تطرح  وإكراهات  إشكاليات 
فشل املخطط األخضر بتكلفته املالية واملائية الهائلة في توفير الحد 
األدنى من االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي ببالدنا، خاصة في الزراعات 
اإلستراتيجية، كالحبوب وغيرها بأسعار معقولة، تالئم والقدرة الشرائية 

للمواطن املغربي.

رابعا، السيد الوزير، ال شك أن املناطق القروية والجبلية تشكل 
مصدرا للثروة الفالحية والحيوانية واملائية املوجهة للمدن، إال أنها ال 
تستفيد من عائداتها، وفي هذا اإلطار نؤكد بإلحاح على ضرورة بلورة 
مخطط تنموي لهذه املناطق، وفق منظور يستحضر البعد التنموي 

بمفهومه الشامل وال يختزل التنمية القروية في تنمية الفالح.

الحكومية  اإلجراءات  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم،  األخير،  وفي 

املوضوعاتية  املجموعات  تقدير  وخالصات  توصيات  لتنزيل  املتخذة 
املؤقتة ملجلسنا حول األمن الغذائي؟

وما هو تقييمكم إلجراءات تنزيل أهداف البرنامج االستعجالي ملكافحة 
آثار الجفاف ومبدأ الحكامة املالية لوصول الدعم لفئة املستهدف من 

الفالحين ومربي املاشية؟

وما هو مآل هذا البرنامج في السنة الفالحية الحالية؟

الفالحية  املتوسطة  الطبقة  إلفراز  الحكومة  إستراتيجية  هي  وما 
كالتزام حكومي؟

الصغار  خاصة  الفالحين  إعفاء  على  الحكومة  تقدم  ال  وملاذا 
واملتوسطين من ديونهم، بدل العمل فقط على جدولتها؟

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم.

الكلمة امن للسيد الوزير للرد على التعقيبات.

تفضلوا السيد الوزير.

واملينه9 الق وية9 والتالية9 البح ي9 والصيد9 الفالحة9 وزي 9 السيد9
والغنبنت:

شكرا السيد الرئيس.

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

فبعدا غير باش نعطي لكم واحد الرقم يعني هاذ السنة، إن شاء هللا، 
والسنة املاضية كان عندنا 11 مليار ديال الدرهم اللي مشات للقطاع في 
االستثمارات وفي الدعم ديال سالسل اإلنتاج، وكذلك البرامج األفقية، 

زيادة على التدخل ديال هاذ ال�ضي اللي هضرت عليه، ديال املباشر.

األنظمة  ديال  التقنين  في  احنا  طبعا  الزراعات،  ديال  فالقضية 
ما  أنه  هو  أيدينا  بين  عندنا  اللي  الوسائل  بأنه  راه شفتو  الزراعية، 
السنة  هاذ  اللي عملناه  ال�ضي  هاذ  وراه  الزراعات،  بعض  ندعموش 
هاذي، ولكن راه هاذوك الزراعات اللي تتكلمو عليهم راه ما عندهومش 

مساحات كبيرة، بالنسبة للماء ما �ضي هي اللي كـتهدر.

اإلشكالية اللي عشنا هاذ العام ديال الجفاف هي إشكالية خاصة، 
وهاذ ال�ضي ما يمنعشاي النقاش بالنسبة لألنظمة ديال الزراعية.

األوضاع املائية، عندنا 2 ديال املحاور اللي جد مهمة، هو املتابعة 
ديال تعميم السقي بالتنقيط.

ثانيا، هاذ ال�ضي ديال التحلية ديال مياه البحر، وكيما شفتو راه من 
بعد شتوكة راه احنا فالداخلة، وكاين برامج أخرى اللي كتقوم بها وزارة 
ديال التجهيز، واللي غيكون فيها املاء الصالح للشرب وكذلك السقي 
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كيما جات فالكلمة ديال السيد رئيس الحكومة البارحة.

الزرع املباشر: احنا عملنا، السيد املستشار املحترم، عملنا واحد 

التجربة هاذ السنة، شرينا البذارات واعطيناهم للتعاونيات، ألن بغينا 

ذاك ال�ضي ينتشر، وكذلك درنا واحد الدعم ديال 50% للناس اللي 

يمكن لهم يشريو يعني البذارات من.. غادي نزيدو فهاذ البرنامج والعام 

الجاي غادي إن شاء هللا.. ألن الهدف ديالنا هو باش نوصلو ملليون ديال 

الهكتار إن شاء هللا، من هنا لـ 2030.

ديال  العدد  فذاك  داخل  اإلبل  املحترم،  املستشار  السيد  اإلبل، 

سبعة ديال.. )مليون قنطار(، حتى هو داخل، يعني حسبت القطيع، 

اإلبل داخل 180 ألف حتى لـ 200 ألف رأس، على حسب السنوات.

الشعير  ديال  املليون  ديال  قلت سبعة  كيما  االستثنائي  البرنامج 

وكذلك األعالف املركبة. اللي خصنا نفهمو هو أنه الحال طال، سنة 

أما  اللي صعيب،  هو  هذا  الجفاف،  ديال  هي  ونصف  راحنا  وتقريبا 

التدخل اللي كيكون استعجالي، هذا كيكون فثالثة أشهر، يكون فأربعة 

أشهر، فستة أشهر، وكيكون هذا، ملي كيكون عندك حتى الفالح، حتى 

الكساب راه ما يمكن لوش يعيش على علف واحد، راه خصو الربيع، 

خصو التبن خصو هاذي، ما يمكنش غير..، هذا هو اإلشكالية، هو أنه 

طال، ولكن الدولة داك ال�ضي اللي كاين فاإلمكانيات راه تعطى.

املراجعة ديال هاذ ال�ضي اللي هضرتو عليه ديال األثمنة وهذا، احنا 

املعادلة ديالنا طبعا عندنا جوج ديال الهموم:

الهم األول: هو الفالح خصنا نهبطو عليه هاذ )les9charges( وخصو 

يربح.

والهم ديالنا الثاني: هو السوق خصها تكون ممونة بأثمنة اللي يقد 

عليها املستهلك املغربي، )donc( راه هذا هو التوازن اللي كنحاولو نعملو.

كاين مسائل اللي كندخلو عليه فيها، هاذ ال�ضي ديال الحليب وديال 
اللحوم راه عرفتو، السيد املستشار املحترم، إن شاء هللا، غادي يكون 

الحليب ويكون بنفس األثمنة، إن شاء هللا، إن شاء هللا.

تبارك هللا عليك.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير.

غتكون عندكم إمكانية أنكم تناولو الكلمة في إطار األسئلة املقبلة.

إذن نمر امن إلى السؤال السادس، موضوعه "التجميع الفالحي".

واملعاصرة،  األصالة  فريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 

لتقديم السؤال.

ال�ضي الحبيب بنطالب تفضل.

املستشنر9السيد9الحبيب9بن9الطنلب:

شكرا السيد الرئيس.

نسائلكم السيد الوزير حول أهمية التجميع الفالحي فبالدنا؟

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم.

رد السيد الوزير.

واملينه9 الق وية9 والتالية9 البح ي9 والصيد9 الفالحة9 وزي 9 السيد9
والغنبنت:

شكرا السيد الرئيس.

السيدات9والسن 96املستشنرون،

تكتل  عبر  املنهي  للتنظيم  مبتكر  نموذج  يعتبر  الفالحي  فالتجميع 

الفالحين حول فاعلين خواص أو تنظيمات مهنية في إطار شراكة مربحة 
القانون  كيأطرو  اللي  األساس  واحد  على  عين،  واملجمَّ عين  املجّمِ بين 

04.12 املتعلق بالتجميع الفالحي، فاملؤشرات ديال اإلنجازات في إطار 

مخطط املغرب األخضر فهاذ الجانب، هو عندنا 70 مشروع للتجميع، 

موزعة على 60 مشروع سالسل اإلنتاج النباتي على مساحة ديال 200 

ألف هكتار، 10 ديال مشاريع سالسل اإلنتاج الحيواني كتهم 130 ألف 
رأس من القطيع بما فيها اإلبل، وبلغ عدد كذلك الفالحين املستفيدين 

60 ألف فالح.

ديال  مليار   14.2 هي  املشاريع  لهاذ  املرتقبة  االستثمارات  حجم 

الدرهم، حجم التحفيزات املالية املمنوحة من طرف صندوق التنمية 

عين وواحد  الفالحية 2 مليار ديال الدرهم بالنسبة ال الفالحين املجمَّ

عين. القسط صغير ديال املجّمِ

ومن أجل تعزيز دور التجميع الفالحي، كتهدف اإلستراتيجية ديال 

"الجيل األخضر" إلى إطالق واحد الجيل جديد من املشاريع كتاخذ 

وكذلك  اإلنتاج  سالسل  مختلف  ديال  الخصوصيات  االعتبار  بعين 

الخصوصية ديال املناطق الترابية ومشاريع مرتكزة على دمج الشباب 

والنساء على مستوى سالسل اإلنتاج، وتشجيع انخراط الفالحين في 

هذا التجميع الفالحي تم تعديل النصوص التطبيقية القانون ديال 

04.12، ألجل تبسيط مساطر منح إعانات الدولة الخاصة، مراجعة 

كذلك  وتم  جديدة،  إعانات  وإدراج  األهلية،  ديال  املعايير  شروط 

للفواكه  املباشر  بالتسويق  كيتعلق  واللي   37.21 ديال  قانون  إصدار 

املرور  إلزامية  دون  الفالحي،  التجميع  إطار  في  املنتجة  والخضروات 

على أسواق الجملة، وحددنا لحد امن 200 مشروع ديال التجميع على 

مختلف جهات اململكة، اللي غادي يكون إن شاء هللا يتم التنزيل ديالها.
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السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير. 

التعقيب للفريق املحترم.

ال�ضي بنطالب تفضلو.

املستشنر9السيد9الحبيب9بن9الطنلب:9

شكرا السيد الوزير.

إطار  في  مبتكرة  محكمة  آلية  الفالحي  التجميع  معكم  متفقين 

بطبيعة  املرتبطة  اإلشكاليات  لتجاوز  األخضر"  املغرب  "مخطط 

األنظمة العقارية لألرا�ضي الفالحية وكذلك تجاوز اإلشكاليات املرتبطة 
بالتسويق والتثمين، خصوصا بالنسبة لصغار الفالحين، الذين يعانون 

أصال من فائض اإلنتاج.

وفعال، فإننا نثمن عاليا مقتضيات القانون 37.21 الذي يسمح 

للمشاريع  بالنسبة  خصوصا  والفواكه،  للخضر  املباشر  بالتسويق 

املنجزة في إطار التجميع.

بكل موضوعية، السيد الوزير، تنظيم صغار الفالحين حول فاعلين 

خواص مؤهلين أو تنظيمات مهنية مؤهلة واللي تتوفرو على آليات ولوج 

األسواق الوطنية والدولية تساهم إلى حد كبير في تطوير الفالحة املغربية 

وفي الرفع من قدراتها اإلنتاجية والتنافسية، ومكن صغار الفالحين من 

ضمان تسويق وتثمين منتوجاتهم في أحسن الظروف، ومكنهم كذلك 

من االستفادة من التسبيقات على اإلنتاج وكذلك املدخالت، وكذلك 

مكنهم - وهذا هو املهم - من االستفادة من التقنيات الحديثة للتأقلم، 

املرتبطة  تلك  خصوصا  التحديات،  أمام  والصمود  الصعوبات  مع 

بالتغييرات املناخية، واللي تنعرفو في عدة مناطق من بالدنا أصبحت في 

تفاقم مستمر.

هنا، السيد الوزير، ندعو إلى تعميم التجميع الفالحي على صغار 

الفالحين وكذلك إلى إدراج باقي سالسل اإلنتاج ضمن جيل جديد من 

مشاريع التجميع.

وتجدر اإلشارة هنا، السيد الوزير، باش نشكرو فعال املجهودات 

بمواكبة  يتعلق  فيما  الفالحية  التنمية  وكالة  بها  تتقوم  اللي  الكبيرة 

مشاريع ديال التجميع.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم.

السيد الوزير، الرد على التعقيب، فيما تبقى من الوقت.

واملينه9 الق وية9 والتالية9 البح ي9 والصيد9 الفالحة9 وزي 9 السيد9
والغنبنت:

فطبعا كما قال السيد املستشار املحترم، التجميع الفالحي هو �ضيء 
جد مهم واللي كينفع أوال الفالح الصغير، ما يمكنش الفالح الصغير باش 
يم�ضي يصدر وخا عندو الجودة وخا اإلنتاج مزيان إلى ما دازش على هذا 
التكتل وهذا التجميع، فالتجربة ديال "مخطط املغرب األخضر" خالتنا 
باش نمشيو لهاذ التبسيط ديالنا ديال املساطر، ألن اإلشكالية أشنو 
ع باش تتخلي ذيك  ع واملجمَّ هي؟ هو كتجي الدولة كطرف ثالث بين املجّمِ

ع، وأعطت نتائج جد مهمة. ع واملجمَّ الثقة ديال التعامل بين املجّمِ

وأنا متفق معك، السيد املستشار املحترم، بأنه خصنا نوسعو لهاذ 
ال�ضي لسالسل أخرى وألن عندنا سالسل ناجحة، ولكن كاين سالسل 

أخرى اللي غادي التجميع يقدر يعطينا واحد الدفعة مهمة.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم.

نمر امن للسؤال السابع موضوعه "مآل ونتائج الشراكة بين الدولة 
والقطاع الخاص".

الدستوري  مجموعة  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
الديمقراطي االجتماعي لتقديم السؤال.

ال�ضي عبد الكريم، تفضل.

املستشنر9السيد9عبد9الك يم9شهيد:

شكرا السيد الرئيس.

السيد9الوزي 9املحترم،

ما هو مآل ونتائج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص؟

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم.

رد السيد الوزير.

واملينه9 الق وية9 والتالية9 البح ي9 والصيد9 الفالحة9 وزي 9 السيد9
والغنبنت:

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

كتشكل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول األرا�ضي التابعة 
للملك الخاص للدولة إحدى الرافعات األساسية املعتمدة من طرف 
الوزارة من أجل تعبئة االستثمار، وتنبني هذه العملية على كراء طويل 
األمد من 17 حتى لـ 40 سنة، حسب طبيعة املشروع، ويتم إسناد هذه 
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األرا�ضي عبر طلبات العروض بناء على دفتر تحمالت كيخص املعايير 
املحددة.

وعلى مستوى اإلنجازات، فالحصيلة جد إيجابية، املساحة املعنية 
بلغت 114 ألف هكتار موزعة على 1594 مشروع، ضخ استثمارات 
مهمة كتهم مختلف سالسل اإلنتاج اللي بلغت 15.4 مليار ديال الدرهم، 
ديال  االلتزامات  مقارنة مع   %85 ديال  إنجاز  ديال  نسبة  بواحد  أي 
في  واسع  بشكل  كتساهم  مشاريع فالحية مستدامة  إقامة  الشركاء، 

تطوير القطاع الفالحي عبر:

- تجهيز حوالي 45 ألف هكتار بنظام الري املوضعي؛

- غرس حوالي 34.500 هكتار من األشجار املثمرة؛

- اقتناء حوالي 34 ألف رأس من األبقار واألغنام واإلبل؛

- تجهيز الضيعات املعنية باملعدات وامليات الفالحية؛

- إرساء 132 وحدة حديثة لتثمين املنتوجات الفالحية.

وعلى الصعيد االجتماعي، مكنت هذه املشاريع من خلق 45 ألف 
فرصة شغل، وبالنسبة لبعض املشاريع املتعثرة ألسباب تقنية بحال 
ندرة املياه وال متطلبات السوق، تتقوم وكالة التنمية الفالحية في إطار 
اللجنة البين وزارية التقنية بمواكبة الشركاء املعنيين، قصد مالءمة 
املشاريع ديالهم االستثمارية ومساعدتهم على اإليفاء بااللتزامات ديالهم.

أما فيما يخص الشركاء الذين لم يوفوا بااللتزامات ديالهم بدون 
أسباب موضوعية تيتم اتخاذ إجراءات الالزمة في حقهم، ويتم القيام 
في  للتتبع، حيث  الجهوية  اللجان  دورية من طرف  ميدانية  بمهمات 

2021 كان هناك 80 مهمة تتبع وإصدار 14 إنذار.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم. 

تعقيب املجموعة املحترمة.

ال�ضي عبد الكريم، تفضل.

املستشنر9السيد9عبد9الك يم9شهيد:

السيد9الوزي ،

من الواجب تطوير اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص 
من أجل تعزيز الخدمات والبنيات التحتية االقتصادية واالجتماعية 
واالستفادة من القدرات االبتكارية والتدبيرية والتمويلية التي يتوفر عليها 
القطاع الخاص، وذلك من أجل تطوير التنافسية االقتصادية للبالد 

وتحسين مستوى عيش املواطنين مع مراعاة توازن جهوي متناغم.

السيد9الوزي ،

صراحة، لقد اتخذت الحكومة عدة تدابير وإجراءات تحفيزية نذكر 

منها:

- الكراء الطويل األمد ما بين 17 و40 سنة، حسب طبيعة املشروع 

لألرا�ضي الفالحية لفائدة املستثمرين الذين يلتزمون في إطار تعاقدي مع 

الدولة بإنجاز مشاريع استثمارية تمكن من تثمين أفضل للعقار وخلق 

فرص الشغل بالعالم القروي؛

- إعادة هيكلة صندوق التنمية الفالحية، ال�ضيء الذي مكن من 

وإحداث  العمل  بها  الجاري  واملساعدات  التحفيزات  وتنويع  تعزيز 

مساعدات جديدة موجهة لتشجيع االستثمار؛

- وضع إطار قانوني لتجميع الفالحي القانون 04.12؛

- إحداث التأمين الفالحي متعدد املخاطر املناخية للحبوب والقطاني 

والزراعات الزيتية وبرنامج ضمان متعدد املخاطر املناخية لألشجار 

املثمرة بدعم من طرف الدولة.

العام  القطاعين  بين  الشراكة  وتجويد  تطوير  أجل  من  أنه  إال 

والخاص، نقترح:

املغاربة  والخواص  العموميين  الفاعلين  بين  للقاء  فرصة  منح   -

واألجانب، من أجل تبادل تجاربهم وخبراتهم في إدارة مشاريع الشراكة 

املالية  والتركيبات  امليات  وتحديد  والخاص  العام  القطاعين  بين 

االبتكارية في هذا املجال، وذلك عبر عقد مؤتمرات وندوات علمية في هذا 

الباب، بل إن إنجاح هذه االستثمارات تقت�ضي تنويع التمويل البنكي 

ومعالجة مشاكل املديونية مع القرض الفالحي؛

- التسريع بإخراج األقطاب الفالحية املتبقية والتي تدخل ضمن 

مخطط وزارتكم إلى أرض الواقع، خاصة قطب الغرب، هذا املشروع 

املهيكل الذي تنتظره ساكنة هذه املنطقة بفارغ الصبر؛

- باإلضافة إلى ذلك، تنظيم السوق الفالحية وضمان توزيع املنتوج 

وطنيا ومحليا لتجاوز إشكاليات التسويق؛

- البحث عن آفاق وأسواق جديدة لإلنتاج الوطني.

السيد9الوزي ،

إن الشراكة بين القطاع العام والخاص مكنت من تحقيق نتائج 

محمودة جدا، ولكن تواجهها صعوبات من قبيل تعثر االستثمار في بعض 

املشاريع التي لم يلتزم أصحابها بالبرنامج االستثماري، وستطرح أيضا 

إشكالية االستعمال الفالحي للماء، الذي أصبح اليوم موضوع نقاش 

للفالحات  واسعة  انتقادات  تعرف  بدأت  التي  الظرفية  هذه  في  كبير 

بعض  دعم  تخلت عن  قد  الوزارة  أن  يروج  للماء، حيث  املستهلكة 

الفالحات.

شكرا.
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السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا ال�ضي عبد الكريم.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب فيما تبقى من وقت. 

تفضلوا السيد الوزير.

واملينه9 الق وية9 والتالية9 البح ي9 والصيد9 الفالحة9 وزي 9 السيد9
والغنبنت:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

فطبعا كما جاء في الكلمة ديال السيد املستشار املحترم، فالتجميع 

طبعا هي واحد املية جد مهمة اللي تنديروها في هاذ الشراكة، وتقريبا 

الكثير من هاذ األرا�ضي باش يكون املشروع خص يكون مشروع ديال 

التجميع.

الجهة  ديال  القطب  عندنا  اليوم  الفالحية،  لألقطاب  بالنسبة 

الشرق، عندنا مكناس، عندنا أكادير، عندنا بني مالل، اللي بداو، واحنا 

في صدد التحضير باش نوقع في مراكش االتفاقية، وكذلك وقعنا ديال 

العرائش وبقات ديال الغرب، واللي احنا حتى هي ما غاديش، ما بقاش 

بزاف، إن شاء هللا، باش غادي نوقعو االتفاقية، وغادي يتم التنزيل 

ديالها، دبا عندنا تجربة ديال مناطق أخرى، ولكن غادي تكون، إن شاء 

هللا، عما قريب.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم.

نمر إلى السؤال الثامن، موضوعه "وضعية املوارد البشرية العاملة 

في القطاع". 

الكلمة لحد السادة املستشارين من فريق االتحاد العام للشغالين 

باملغرب لتقديم السؤال.

تفضلي األستاذة سليمة.

املستشنر96السيد96سليلة9زيداني:

السيد9ال ئيس،

عن وضعية املوارد البشرية نسائلكم، السيد الوزير.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة املستشارة املحترمة.

رد السيد الوزير.

واملينه9 الق وية9 والتالية9 البح ي9 والصيد9 الفالحة9 وزي 9 السيد9
والغنبنت:

شكرا السيد الرئيس.

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

تنزيل  في  أسا�ضي  املحور  واحد  البشرية  املوارد  الوزارة  فكتوضع 
مختلف اإلستراتيجيات القطاعية اللي تتشرف عليها، حيث ضاعفت 
املجهودات ديالها في التطبيق السليم واألمثل للمقتضيات القانونية 
املو�ضى  الحقوق  كل  من  االستفادة  من  البشرية  مواردها  لتمكين 
الخدمات  تجويد  على  وعملت  اإلداري،  التدبير  ديال  املجال  في  بها 
واالعتماد على رقمنة كل املساطر اإلدارية، ويتم العمل حاال على تنفيذ 
إستراتيجية ترتكز على التوقع والتخطيط اإلستراتيجي، الهادف إلى تيهئ 
األطر القيادية والكفاءات الالزمة ملواكبة تطور مختلف القطاعات، مع 
إدراج البعد الجهوي في التدبير التوقعي للوظائف وإعداد برامج منتظمة 

للتكوين والتكوين املستمر.

مما يمكن من تدبير عقالني في التوزيع ديال املناصب املالية اللي 
تتكون سنويا حسب الحاجيات، وعلى مستوى التكوين تيتم التركيز 
على التكوينات األكثر طلبا والتي يتم استخراجها من مخططات املديرية 

للتكوين املستمر. 

اإلدارية  للوضعيات  وناجع  محكم  التدبير  واحد  الوزارة  وأرست 
للموظفين بفضل اعتماد نظام معلوماتي مركزي مرن ويحين باستمرار، 
موظف  فكل  للخدمات،  موازية  إلكترونية  بمنصات  تقويته  وتتم 

ومستخدم في القطاع يوجد في وضعية نظامية محينة.

باإلضافة إلى فتح املجال للجميع لتنمية القدرات ديالهم وإشراكهم 
في جميع البرامج التنموية للقطاع، ودعم األعمال االجتماعية، عندنا 
3 ديال املؤسسات ديال األعمال االجتماعية، وحدة في الفالحة هي اللي 
بدأت في األول، والثانية في الصيد البحري اللي بدينا فيها هاذ السنة 
اللي دازت، واملياه والغابات اللي احنا تنزلوها حاال، والوزارة تهتم كذلك 
باملشاكل اللي يمكن يعاني منها املوظفين من خالل االستماع املباشر لهم 

أو عبر الهيئات ديالهم املمثلة لهم.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير.

التعقيب للفريق املحترم.

األستاذة سليمة تفضلي.

املستشنر96السيد96سليلة9زيداني:

السيد9ال ئيس،

السيد9الوزي ،
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عن وضعية املوارد البشرية في قطاع الفالحة والصيد البحري في 

ظل أزمة اقتصادية، أرخت بظاللها على الواقع االقتصادي واالجتماعي 

لبالدنا، حيث أدت إلى ارتفاع مهول في األسعار ونسب التضخم، مما أثر 

بشكل قوي عن القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وأنهكها.

وفي عز هذه األزمة االقتصادية واالجتماعية الصعبة، فإن الحوار 

االجتماعي يظل ضروريا في مختلف القطاعات الفالحية، وهو أمر كنا 

وال نزال نراه، سيمكن من وضوح الرؤية لكل من السلطة الحكومية 

والنقابات املهنية وأرباب العمل بالشكل الذي يجعل من الحوار الجاد 

واملسؤول ثقافة وقناعة راسخة، وآلية ناجحة لفض النزاعات وإنضاج 

في  النقابية  الحركة  تنزيلها، حتى تساهم  التنموية وسبل  التصورات 

مأسسة دولة اجتماعية كما يصبو إليها جاللة امللك نصره هللا. 

وحرصا منا على حماية حقوق الطبقة الشغيلة بالقطاع الفالحي، 

الطبقة رجاال ونساء ومستخدمين وعمال زراعيين وفالحيين  حقوق 

كادحين وصيادين، للنهوض بأوضاعهم االقتصادية واالجتماعية، فإننا 

ندعو، السيد الوزير، إلى مزيد من التجاوب مع الجامعات الوطنية 

املنضوية تحت لواء نقابتنا، االتحاد العام للشغالين باملغرب، وخاصة 

الجامعة الوطنية للفالحة والجامعة الوطنية للصيد البحري واملالحة 

التجارية، والتي ما فتئت تطلب عقد لقاءات واجتماعات معكم ومع 

بعض املسؤولين بوزارتكم، إال أنه لم يتم التجاوب مع بعض طلباتهم 

الرامية إلى دراسة حلول املشاكل املتعلقة بالطبقة الشغيلة، وخاصة 

مسألة التكوين ومنح التسهيالت النقابية، وكذا دراسة سبل تطوير 

الحرية النقابية وضمان ممارستها في أحسن الظروف.

الجامعة  طلبات  مع  التجاوب  إلى  الوزارة  ندعو  اإلطار،  هذا  وفي 

الوطنية للصيد البحري واملالحة التجارية املنضوية تحت لواء االتحاد 

التحديات  ملواجهة  لقاءات  عقد  أجل  من  باملغرب  للشغالين  العام 

التي يعرفها قطاع الصيد البحري، سواء على مستوى تدبير املصايد، 

أمدها  طال  التي  البيولوجية  الراحة  يعتمد  الذي  التهيئة،  مخطط 

الصيد  مستوى  على  سواء  العاملة،  الطبقة  على  بضاللها  وأرخت 

الساحلي أو الصيد التقليدي أو في أعالي البحار، خاصة أن السياسة 

التدبيرية املتبعة لم تستطع إلى حد امن من إخراج القطاع من األزمات 

التي يعاني منها، باإلضافة إلى التأثيرات السلبية على الشغيلة بسبب 

االرتفاع املهول الذي تعرفه أسعار املواد الطاقية.

شكرا السيد الوزير.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيدة املستشارة املحترمة. 

السيد الوزير هل من رد على التعقيب؟

تفضلوا.

واملينه9 الق وية9 والتالية9 البح ي9 والصيد9 الفالحة9 وزي 9 السيد9
والغنبنت:

أنا جاوبت خصوصا  غير نقول بأن السيدة املستشارة املحترمة، 
على القضية على الجانب اللي تيهم املوظفين واللي هذا.. ولكن طبعا 
اإلشكاليات ديال يعني املوارد البشرية في القطاع احنا مفتوحين يعني 
للحوار، وتالقينا مع املمثلين االجتماعيين وراه احنا غاديين في إطار ديال 
املقاربة ديال الحكومة في هاذ الحوار، وإن شاء هللا الحوار القطاعي احنا 
غادي نفتحوه فهذا السنة هاذي ديال 2023 بواحد الطريقة اللي تكون 

مستمرة.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم. 

فالحية  مشاريع  "إحداث  موضوعه  التاسع  السؤال  إلى  امن  نمر 
لفائدة شباب العالم القروي في األقاليم الناشئة ذات الطابع القروي، 

إقليم الدريوش نموذجا".

تفضلوا السيد املستشار.

املستشنر9السيد9بوآلعة9أشن:

بسم9هللا9ال حلن9ال حيم

والصال96والسالم9على9موالنن9رسول9هللا9وعلى9آله9وصحبه.

السيد9ال ئيس9املحترم،

السيد9الوزي 9املحترم،

السن 96والسيدات9املحترمنت،

السيد الوزير، سؤال حول إحداث مشاريع فالحية لفائدة شباب 
العالم القروي في إقليم الدريوش.

وشكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم. 

رد السيد الوزير.

واملينه9 الق وية9 والتالية9 البح ي9 والصيد9 الفالحة9 وزي 9 السيد9
والغنبنت:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

فاستراتيجية الجيل األخضر للتنمية الفالحية كتهدف إلى إحداث 
جيل جديد من املقاولين الفالحيين الشباب وخلق فرص عمل لفائدة 
الشباب والنساء في الفالحة بصفة عامة والخدمات والشبه الفالحية، 
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استنادا إلى عدة ركائز واللي كتمحور حول:

- أوال، تعبئة وتثمين مليون هكتار من األرا�ضي الجماعية مع وضع 

نظام تحفيزي مالئم وآليات ملواكبة وتأطير الشباب؛

- ثانيا، تنويع آليات التحفيز واللي فيها صندوق التنمية الفالحية، 

الفالحية  الصناعات  أقطاب  برنامج  الغذائية،  الصناعة  برنامج 

والغذائية، التجميع الفالحي، الفالحة التضامنية، تشجيع املقاولة في 

التثمين والصناعات الغذائية، تشجيع املقاولة في الخدمات الفالحية 

عبر  الفالحي  بالقطاع  املرتبطة  الرقمية  والخدمات  الفالحية،  وشبه 

نظام تحفيزات خاص، تحسين عرض التكوين والتأهيل املنهي من أجل 

املالءمة ديالو مع متطلبات سوق الشغل. 

تنزيل هاذ الركائز تم مع عدة شركاء عبر إنشاء وتجهيز 12 مركزا 

جهويا للشباب املقاولين في الفالحة والصناعات الغذائية، عبر إرساء 

شباك وحيد خاص بالشباب في كل مركز وفي كل جهة، وإحداث فروع 

محلية إقليمية، وإقليم الدريوش فيها واحد الفرع، ويتم حاليا مواكبة 

الحاملين ديال 1500 مشروع مقاولة؛

- تشجيع خلق تعاونيات مقاوالتية لحد امن منذ السنة املاضية 

خلقنا 2200 تعاونية فالحية.

فيما يخص البرامج واملشاريع في إقليم الدريوش، فعملت الوزارة 

منذ انطالق مخطط املغرب األخضر على إنجاز تقريبا 14 مشروعا من 

مشاريع ديال الفالحة التضامنية واللي كتهم خصوصا الصغار والشباب، 

وكتهم عدة سالسل ديال اإلنتاج النباتي والحيواني على تقريبا 25.000 

هكتار واللي فيها الزيتون، اللوز، الخروب والنحل.

وهاذ املشاريع استفاد منها 9500 مستفيد، األغلبية ديالهم من هاذ 

صغار الفالحين والشباب. 

وفي إطار التنزيل ديال االستراتيجية ديال "الجيل األخضر" كيف ما 

كنا هضرنا ملي كنت في زيارة عندكم في الدريوش، كتستمر هاذ املشاريع 

ديال الفالحة التضامنية، وفي هاذ اإلطار كيتم إنجاز عدة مشاريع بحال 

لفائدة  زهرة"  "عين  وجماعة  "املطالسة"  ديال  فالجماعة  كاينة  اللي 

تقريبا 1000 مستفيد ومن ضمنهم 450 شاب وشابة بغالف مالي ديال 

46 مليون درهم، ونواصل البرامج ديال التوجيه ديال الشباب عبر املركز 

الجهوي للشباب بالدريوش، حيث يتم حاال تكوين 280 شابا وشابة 

حاملين ديال أفكار املشاريع النتقاء..

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير، تجاوزتو الوقت. 

الكلمة امن في إطار التعقيب لل�ضي أشن.

تفضلوا.

املستشنر9السيد9بوآلعة9أشن:

السيد9الوزي 9املحترم،

تنشكروك على هاذ التوضيحات.

"ذانيتا اخصاخ اذسوراخ شوايت سثمازيخت، اثمازيخت، قتواريذ 
زاللغاث، اللغاث نالعالم سيدنا هللا ينصرو محمد السادس إوشاس 

إجن القيمة اللغايا ولكن مع األسف ترجمة ماكايناش.

السيد الرئيس، هللا إجازيكم بخير تشوفو اللي يبقى يترجم ويعني 
الترجمة لهاذ اللغة هاذي.

غيترجمان  ذانيتا  اكيذناغ  موجود  إوذان  ذانيتا،  موجود  إوذان 
الترجمايا هاذي ما�ضي �ضي حاجة صعيبة خالترجمايا هاقات.

ني  اإلقليم  عاالقليم،  اذاغخثعوناذ  زاياك  نتتا  الوزير  السيد 
قاثسنات، االقليم يعني جميع ماني ما ثخاماذ تافاذ يعني كاين الخصاص 
ذي  أمان  غير  روخا  نشين  صراحة،  بكل  من�ضي  كان  اإلقليم  بزاف، 
ثساعاتا.. نشين ما�ضي الجفافا واها، نشين غاناغ الجفاف دائما 30 عام 

نشين ذي الجفاف أنوامان، نشين نخزان أمان ثسنامت ثانيتا هاقات.

ولهذا، هللا يجازيك بخير إخصاكم الوزراء النيذان، كنيو الحمد هلل 
اقاشوام ذي الحكومة مارا، إخاص أخثوشام يد املعاونة إإلقليم هاقاث 

باش حتى نتا اذييري زي االقاليم إغاذيويان غالزاث.

ثوسيد  مارا  يعني  اناس  ربحار  نالبحر،  كيلومتر   80 غارناغ  إقليم 
أحسن  يعني  واتيسيناث،  وارا  ثاسنات  واسينغ  اناس  ربحار  اتخماث 
شاطئ إدجان جار الدريوش ذالحسيمة، ولكن الشاطئ يخوا، وذاياس 
حتى شا نالحاجت، زعما نشين عالش غنضيع حتى توارث يعني خثورث 
الغرب نالخارج، يوساد ذي الغرب املتوسط، قايوساد حتى امليناء ني 
غاملتوسط يعني قاذاياس شا 40 ذي املائة زي إقليم الدريوش، ولكن 
يعني نتوارا الشاطئ ني يعني اقاث ذيني إقيم وذاياس حتى شا نحاجاث.

ذي  اخثعاونام  غثاكام  مماش  أتخمام  بخير  إجازيكم  هللا  ولكن 
االقليم ني، يعني املهم أمان نشين 30 عام نخزان أمان ذي ثسرافين، 
امنشين  أمان  اذاخثوشام  هاقاث  االقليم  ذي  ويتحيني  بنادام  يعني 

أميوذان؟

الدريوش  إقليم  قثسنام  الخارج،  زي  يتاسان  اد  إوذانان  روخا 
بركان،  الناظور،  الدريوش  أقاليم  زي  الخارج  ذي  نيوذان  االغلبية 

ثفهماث؟

ماني  وارتيفان  غالدريوش  هاقاث  إوذانا  إدتاسان  أخمي  ولكن، 
غاكان السيد الوزير، وذيني حتى شانحاجاث، وذيني البيسين مغطية 

وذيني حتى شاملسائل نالترفيه مانيغافغان إوذان مكاين والو.

روخا ثارواناغ تاسان ذيني إقاراش ماني غانراح آلواليدين؟ ماني 
غانراح؟ قنشين وغاناغ ماني غانراح، أنراح أنوش إيتورك، أنراح.."
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السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم.

شكرا، انتهى الوقت.

حتى وإن لم أكن فهمت ما قلته، ال�ضي أشن، ولكن أنا سعيد بأن 
يتردد صدى اللغات الرسمية للبلد داخل هذه القبة املوقرة.

بترسيم  املتعلق  التنظيمي  القانون  من   9 املادة  بأن  وأذكرك 
األمازيغية، فاملادة 9 تعطي اإلمكانية ملجل�ضي البرملان لألخذ باألسباب 
لترسيم وتنزيل اللغة األمازيغية، ولكن فاملادة 31 كتعطي واحد الفسحة 
زمنية ديال خمس سنوات، ومجلس املستشارين راه اخذا املبادرة واخذا 
باألسباب، وراك كتذكرو بأنه كانت التجارب ستكون موفقة، وسترسم 

بإذن هللا تعالى.

شكرا.

السيد9الوزي ،

تفضلوا، غترجمو لنا ياك؟

تفضل السيد الوزير.

واملينه9 الق وية9 والتالية9 البح ي9 والصيد9 الفالحة9 وزي 9 السيد9
والغنبنت:

املشاريع  أذاشينيغ قاع  "إخص  غير  املحترم،  املستشار  السيد  هو 
إخاص أنسيور ملي غوام دوسيغ قنخدم باش ننزل".

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا، شكرا.

"تسويق  موضوعه  العاشر  السؤال  إلى  نمر  لي  سمحتو  إلى  إذن، 
املنتوج الفالحي الوطني في األسواق الوطنية".

الكلمة ألحد السادة املستشارين، دائما من فريق التجمع الوطني 
لألحرار، لتقديم السؤال.

تفضل السيد الرئيس.

ال�ضي محمد، تفضل.

املستشنر9السيد9محلد9البكوري:

شك ا9السيد9ال ئيس.

إجواني9املستشنرين9واملستشنرات،

سؤالنا حول امليات الضرورية التي تنوون القيام بها لدعم تسويق 
املنتوج الوطني في األسواق الوطنية.

شكرا.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الرئيس املحترم.

رد السيد الوزير.

واملينه9 الق وية9 والتالية9 البح ي9 والصيد9 الفالحة9 وزي 9 السيد9
والغنبنت:

شك ا9السيد9ال ئيس.

السيدات9والسن 96املستشنرون9املحترمون،

تعتمد مسالك توزيع وتسويق املنتجات الفالحية الوطنية على 38 
أسواق جملة وأسواق أسبوعية وأسواق القرب، ولكن كتعرف هذه 

األخيرة عدة إشكاليات واختالالت ومنها:

- ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات، باستثناء البعض منها؛

- عدم مالءمة الظروف الصحية والنظافة؛

- نمط تسيير غير مالئم؛

- تغطية غير متكافئة للتراب الوطني؛

- تعدد الوسطاء، مما يؤثر سلبا على مدخول املنتج وكذلك رفع 
األسعار.

وترتكز استراتيجية "الجيل األخضر" على تثمين وعصرنة مسالك 
مخطط  الحكومة  ووضعت  الفالحية،  املنتجات  وتوزيع  التسويق 
إصالح توجيهي طموح لألسواق وتحسين مسالك البيع وتعزيز السالمة 
الصحية للمنتوجات الفالحية مع ضمان تغطية متوازنة لكافة التراب 
الوطني، وبنيات تحتية عصرية وطاقة استيعابية مالئمة وكذلك نمط 

فعال للتسيير.

وفهاذ اإلطار، كتهدف "إستراتيجية الجيل األخضر" إلى:

- إنشاء 12 سوق جملة جهوي للخضر والفواكه من الجيل الجديد، 
واحد السوق فكل جهة في أفق 2030، وتم لحد امن البرمجة والشروع 
في تنزيل خمسة ديال األسواق اللي هي الرباط وبركان ومكناس وأكادير 
ومراكش، حيث تتميز هاذ األسواق باملعايير ديال السالمة الصحية وتتبع 
la9(، وستنتهي األشغال فالرباط فـ 2023 إن  traçabilité( املسار يعني
شاء هللا، وفاألسواق األربعة األخرى في آخر 24 بداية 25، وتما نبداو 

فالسلسلة األخرى باش نكملو 12 سوق على الصعيد الوطني؛

عبر  كنديروها  اللي  األسبوعية  األسواق  تأهيل  كذلك  فعندنا   -
إطار  في  شركاء  عدة  مع  األقاليم  اإلقليمي،  الصعيد  على  اتفاقيات 
100 سوق  العصرنة ديال  تكون  باش  املرتقب  الجهوية،  املخططات 

أسبوعي من هنا لـ 2030؛

- عصرنة املجازر حتى هو برنامج اللي كنعملو على الصعيد املحلي 
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والجهوي، والهدف هو نوصلو لـ 130 مجزرة اللي هي معتمدة، لحد امن 
عندنا 13 على الصعيد الوطني فقط ديال املجازر اللي هي معتمدة؛

- فإضافة إلى إنجاز عدة برامج وتدخالت أخرى اللي تم عبر تنمية 
التجارة اإللكترونية للمنتجات املجالية؛

- إرساء الرمز الجماعي )territoire9du9Maroc9par9rapport( لترويج 
املنتجات املجالية؛

- إنشاء األسواق التضامنية واألشكاك التعاونية لتسويق املنتوجات 
املجالية.

والبد من اإلشارة إلى القانون 37.21 اللي هضرنا عليه قبيلة فيما 
يخص التجميع والحق املجمعين باش يمشيو يبيعو مباشرة بدون املرور 

بأسواق الجملة.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم. 

التعقيب للفريق املحترم.

تفضل السيد املستشار.

املستشنر9السيد9إب اهيم9أج از:

شكرا السيد الرئيس.

السيد9الوزي 9املحترم،

إجواني9املستشنرون،

الحضور9الك يم،

بطبيعة الحال، السيد الوزير، يمكن ذاك ال�ضي اللي غادي يقولو 
يمكن قلت كاع األول ديالو، بطبيعة الحال تتعرف املنتوج الفالحي 
من البداية ديال النقلة حتى املنتوج يااله وصل 50%، 50%  هي ديال 

التجارة. 

السيد9الوزي ،9

وعلى  الدولي  الصعيد  على  القطاع  ديال  املنافسة  في  احنا  دابا 
بالنسبة  القطاع  يدعم  الوزير  السيد  من  تنطلب  الوطني،  الصعيد 
لألسواق بخصوص يكون مع الجمعيات ديال الفالحة، ألن الفالحة 
اليوم فين تتاكل العصا، تيجي للسوق 10 صباح وال 8 ما باعش، خصو 
يبيع باش ما كان، ألن ما عندوش فين يحط السلعة ديالو حتى لغدا، 

يمكن غدا يكون الثمن، ولكن ما عندو فين يحط السلعة.

تنطلب من السيد الوزير، هاذ األسواق اللي قلتي غادي يكونو، دابا 
5 األسواق يكونو في واحد املستوى اللي مطلوب، يكون الفريكويات، 
راه ضروري خص،  التمور  يكون، حتى  الفالحي  املنتوج  يكون جميع 

السيد الوزير، تشيرو ليه باش يكون مع التسويق ديال الفالحة، ألن 
هو اللي تيعطي.. دابا اليوم القطاع الفالحي بنسبة للتمور وصل حتى هو 
لواحد املستوى مطلوب، ولكن خصنا تكون عندنا التسويق، بخصوص 
"املجهول" راه تيكون سيمانة تيخمج، تيخسر خصو يلوحو اإلنسان، 

وكيدير 100 درهم و110 دراهم، خصو يكون مزيان.

والنقطة الثانية، السيد الوزير، أشرت له هو الجماعات الترابية 
جبلية اللي طبيعة الحال تتعرفوا من شهر 5 حتى لشهر 11، كيكون 

منتوج املنطقة. 

فواحد  األسواق  يكونو  الوزير،  السيد  من،  تنطلب   ولكن 
)la9plateforme( واخا يكون السوق صغير، ولكن الناس تيبيعو ذاك 
اللي  املستوى  واحد  في  بعدا  يكون  يخصو  السوق  في  ديالهم  املنتوج 
مطلوب، ألن دابا ولينا تنشوفو غير بعض املدن اللي فيه كل�ضي، ولكن 

راه عندنا تقريبا 40% ديال الساكنة في جماعات ترابية جبلية.

خصنا نردو البال على الفالح يبقى تما، الساكنة تبقى تما يكون عندو 
كل�ضي في السوق، ألن دابا اإلنسان كاين اللي تيجيب املاكلة بالنهار، ما 

بقاش باش يم�ضي يشري عادة.. 

وثاني، السيد الوزير، بالنسبة لقطاع السوق الكبير ديال إفريقيا، 
الخضرة  تتم�ضي  فاش  الحالة  هذاك  السوق..  واحد  يكون  كنتمنى 
إلفريقيا خصو يكون كل�ضي )l’emballage( في الكرطون، ما بقاش يكون 
الصندوق ديال العود وديال امليكة، ألن ذاك ال�ضي اللي غادي يدي 

الكرتون هو اللي غادي يدي الكاميو اللي غادي يرجع لك الصندوق. 

 )l’emballage( مطبق  كل�ضي  يكون  الوزير،  السيد  من،  تنطلب 
مزيان باش يشرف املغرب، يشرف القطاع، وكل ال�ضي تيشري الحاجة 

اللي نقية، عليه إلى كان ما كاين عالش يمشيو لبرا. 

وشكرا السيد الوزير ما غاديش نطول عليكم. 

"أيدا ينجح ربي الفرقة، إن شاء هللا صباح يكون يفرح الجميع".

والسالم عليكم.

السيد9رئيس9الجلسة:

شكرا السيد املستشار املحترم. 

الصيد  بقطاع  املهنيين  "دعم  موضوعه  عشر  الحادي  السؤال 
البحري" تم تأجيله وسحبه من قبل أصحابه. 

وبالتالي نكون قد استوفينا جدول أعمال هذه الجلسة. 

شكرا ملساهمتكم. 

وقبل رفع الجلسة حظ سعيد للمنتخب املغربي. 

رفعت9الجلسة.
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