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التاريخ :الجمعة  12صفر1442ه ( 9أكتوبر2020م).
الرئاسة :صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
التوقيت :ستة عشردقيقة ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.
جدول األعمال :افتتاح جاللة امللك محمد السادس نصره هللا للدورة
األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية العاشرة
.2021 – 2016

طبقا ملقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور ،ترأس
صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،محفوفا بولي العهد
صاحب السمو امللكي األمير موالي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو
امللكي األمير موالي رشيد ،من القصر امللكي العامر بالرباط ،افتتاح
الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية
العاشرة 2021-2016م ،وقد وجه جاللته الخطاب امللكي من القصر
امللكي العامر بالرباط وتم نقله مباشرة داخل قبة البرملان ،أخذا بعين
االعتبار التدابير االحترازية التي أقرتها السلطات العمومية ،بتوجيهات
ملكية سامية ،للحد من انتشاروباء "كوفيد."19-
حضرأشغال هذه الجلسة االفتتاحية املشتركة بين مجل�سي البرملان
أعضاء من حكومة صاحب الجاللة ،يتقدمهم السيد سعد الدين
العثماني رئيس الحكومة.

السيد املقرئ:
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
بسم هللا الرحمن الرحيم
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وفيما يلي نص الخطاب امللكي السامي الذي ألقاه صاحب الجاللة
امللك محمد السادس نصره هللا من القصرامللكي العامربالرباط:
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صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا:
” الحمد هلل ،والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة البرملانيين املحترمين،
نفتتح هذه السنة التشريعية ،في ظروف استثنائية ،وبصيغة
مختلفة.
فهي مليئة بالتحديات ،خاصة في ظل آثار األزمة الصحية ،التي
يعرفها املغرب والعالم.
كما أن هذه السنة ،هي األخيرة في الوالية التشريعية الحالية ،حيث
تتطلب منكم املزيد من الجهود الستكمال مهامكم في أحسن الظروف،
واستحضارحصيلة عملكم التي ستقدمونها للناخبين.
وكما تعلمون ،فإن هذه األزمة ما زالت مستمرة بانعكاساتها الصحية
واالقتصادية واالجتماعية والنفسية.
ويبقى األهم ،هو التحلي باليقظة وااللتزام ،للحفاظ على صحة
وسالمة املواطنين ،ومواصلة دعم القطاع الصحي ،بموازاة مع العمل
على تنشيط االقتصاد وتقوية الحماية االجتماعية.
حضرات السيدات والسادة البرملانيين،
لقد أبانت هذه األزمة عن مجموعة من االختالالت ومظاهر العجز،
إضافة إلى تأثيرها السلبي على االقتصاد الوطني والتشغيل.
لذا ،أطلقنا خطة طموحة إلنعاش االقتصاد ،ومشروعا كبيرا
لتعميم التغطية االجتماعية ،وأكدنا على اعتماد مبادئ الحكامة
الجيدة ،وإصالح مؤسسات القطاع العام.
ومن شأن هذه املشاريع الكبرى أن تساهم في تجاوز آثار األزمة،
وتوفيرالشروط املالئمة لتنزيل النموذج التنموي الذي نتطلع إليه.
وإننا نضع خطة إنعاش االقتصاد ،في مقدمة أسبقيات هذه
املرحلة.
فهي تهدف لدعم القطاعات اإلنتاجية ،خاصة نسيج املقاوالت
الصغيرة واملتوسطة ،والرفع من قدرتها على االستثمار ،وخلق فرص
الشغل ،والحفاظ على مصادرالدخل.
وقد شددنا على ضرورة أن يتم تنزيلها في إطار تعاقد وطني بناء ،بين
الدولة والشركاء االقتصاديين واالجتماعيين ،من أجل ضمان شروط
نجاحها ،انطالقا من تالزم الحقوق والواجبات.
ففي إطار الجهود املبذولة لدعم املقاوالت من خالل آلية القروض
املضمونة من طرف الدولة ،فقد استفاد منها ،إلى حدود اآلن ،ما يزيد
عن  20ألف مقاولة مغربية ،بما يقارب  26مليارا و 100مليون درهم.
وهو ما مكن هذه املقاوالت من الصمود أمام هذه األزمة ،وتخفيف
حدة آثارها ،ومن الحفاظ على مناصب الشغل.

عدد 9–97وألا عيبر 9بر 26(99بوتكأ 26أ )26

الجريدة الرسمية للبرملان

7993

لذا ،ينبغي مواصلة الجهود في هذا املجال ،سواء من طرف القطاع
البنكي ،وصندوق الضمان املركزي ،أو من جانب املقاوالت وجمعياتها
املهنية.

وهو ما سيمكن من خلق قيمة مضافة ،لتمثل حوالي نقطتين
إضافيتين سنويا ،من الناتج الداخلي الخام ،وإحداث عدد هام من
مناصب الشغل خالل السنوات القادمة.

حضرات السيدات والسادة البرملانيين،
ترتكز خطة إنعاش االقتصاد على صندوق االستثمار االستراتيجي
الذي دعونا إلحداثه .وقد قررنا أن نطلق عليه إسم "صندوق محمد
السادس لالستثمار".

لذا ،يجب تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات املعنية ،مع
العمل على تحفيزالشباب في العالم القروي ،عن طريق خلق املقاوالت،
ودعم التكوين ،السيما في املهن والخدمات املرتبطة بالفالحة.

وإننا نتطلع ألن يقوم بدور ريادي في النهوض باإلستثمار ،والرفع
من قدرات االقتصاد الوطني ،من خالل دعم القطاعات االنتاجية
وتمويل ومواكبة املشاريع الكبرى ،في إطار شراكات بين القطاعين العام
والخاص.
ولتوفير الظروف املالئمة لقيام هذا الصندوق بمهامه على الوجه
األمثل ،فقد وجهنا بأن يتم تخويله الشخصية املعنوية ،وتمكينه من
هيآت التدبير املالئمة ،وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة
والشفافية.
كما وجهنا بأن ترصد له  15ملياردرهم من ميزانية الدولة ،بما يشكل
حافزا للشركاء املغاربة والدوليين ،ملواكبة تدخالته ،واملساهمة في
املشاريع االستثمارية ،دعما لخطة االنعاش ،وتوسيع أثرها االقتصادي
واالجتماعي والبيئي.
وسيرتكز في تدخالته على صناديق قطاعية متخصصة ،تابعة
له ،حسب املجاالت ذات األولوية التي تقتضيها كل مرحلة ،وحسب
حاجيات كل قطاع.
ومن بين هذه املجاالت ،نذكر إعادة هيكلة الصناعة ،واالبتكار
والقطاعات الواعدة ،واملقاوالت الصغرى واملتوسطة ،والبنيات
التحتية ،والفالحة والسياحة.
ونود التأكيد هنا على األهمية التي يجب أن تعطى للفالحة والتنمية
القروية ،ضمن عملية اإلنعاش االقتصادي.
ففي الظروف الحالية ،يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن،
وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفالحية.
وهو ما سيساهم في تحفيز االستثمار والتشغيل ،وتثمين اإلنتاج
الفالحي الوطني ،وتسهيل ااتندماج املنهي بالعالم القروي ،وفقا
لالستراتيجية الفالحية الجديدة.

حضرات السيدات والسادة البرملانيين،
إننا نحرص دائما على تالزم تحقيق التنمية االقتصادية ،بالنهوض
باملجال االجتماعي ،وتحسين ظروف عيش املواطنين.
لذلك ،دعونا لتعميم التغطية االجتماعية لجميع املغاربة.
وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق ،يرتكز على أربعة مكونات
أساسية:
• أوال :تعميم التغطية الصحية االجبارية ،في أجل أقصاه نهاية
 ،2022لصالح  22مليون مستفيد إضافي ،من التأمين األسا�سي على
املرض ،سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء ،أو االستشفاء
والعالج؛
• ثانيا :تعميم التعويضات العائلية ،لتشمل ما يقارب سبعة ماليين
طفل في سن الدراسة ،تستفيد منها ثالثة ماليين أسرة؛
• ثالثا :توسيع االنخراط في نظام التقاعد ،لحوالي خمسة ماليين من
املغاربة ،الذين يمارسون عمال ،وال يستفيدون من معاش؛
• رابعا :تعميم االستفادة من التأمين على التعويض على فقدان
الشغل ،بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
ولهذه الغاية ،ندعو للتشاور الواسع ،مع جميع الشركاء ،واعتماد
قيادة مبتكرة وناجعة لهذا املشروع املجتمعي ،في أفق إحداث هيأة
موحدة للتنسيق واإلشراف ،على أنظمة الحماية االجتماعية.
حضرات السيدات والسادة البرملانيين،
إن نجاح أي خطة أو مشروع ،مهما كانت أهدافه ،يبقى رهينا
باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة ،وربط املسؤولية باملحاسبة.
ويجب أن تعطي مؤسسات الدولة واملقاوالت العمومية ،املثال في
هذا املجال ،وأن تكون رافعة للتنمية ،وليس عائقا لها.
ونظرا لألهمية االستراتيجية لهذه املؤسسات ،فإننا نجدد الدعوة
للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع.

وتشكل عملية تعبئة مليون هكتار من األرا�ضي الفالحية الجماعية
لفائدة املستثمرين وذوي الحقوق ،رافعة أساسية ضمن هذه
االستراتيجية.

كما نتطلع للدور الهام الذي ستقوم به ،في هذا املجال ،الوكالة التي
ستشرف على مساهمات الدولة ،وتتبع أدائها.

ويقدرحجم االستثمارات املنتظرة ،في إطارهذا املشروع ،بما يقارب
 38ملياردرهم ،على املدى املتوسط.

ذلك أن نجاح خطة اإلنعاش االقتصادي والتأسيس لعقد اجتماعي
جديد ،يقت�ضي تغييرا حقيقيا في العقليات ،وفي مستوى أداء املؤسسات
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العمومية.

هذه املرحلة ،وتطلعات املواطنين.

ولهذه الغاية ،ندعو الحكومة للقيام بمراجعة عميقة ملعايير
ومساطر التعيين في املناصب العليا بما يحفز الكفاءات الوطنية ،على
االنخراط في الوظيفة العمومية ،وجعلها أكثرجاذبية.

فاملسؤولية مشتركة ،والنجاح إما أن يكون جماعيا لصالح الوطن
واملواطنين ،أو ال يكون.

حضرات السيدات والسادة البرملانيين،
إن مواجهة هذه األزمة غير املسبوقة ،تتطلب تعبئة وطنية شاملة،
وتضافرجهود الجميع ،لرفع تحدياتها.
ونغتنم هذا املوعد الدستوري الهام ،لندعو كل املؤسسات
والفعاليات الوطنية ،وفي مقدمتها البرملان ،لالرتقاء إلى مستوى تحديات

وإنني واثق بأننا سنرفع جميعا هذا التحدي في إطارالوحدة الوطنية
والتضامن االجتماعي.
ح َّ
ح َّ
اللِ إَِّل اْلَقْو ُم
قال تعالىَ" :وَل َتْيَأُسوا م ْ
اللِ إَِّنُه َل َيْيَأ ُس م ْ
ِن َرْو ِ
ِن َرْو ِ

ون" .صدق هللا العظيم.
ال َ
ِر َ
ْكافُ

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته”.
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محضر الجلسة رقم 307
التاريخ :الثالثاء  25صفر1442ه ( 13أكتوبر2020م).
الرئاسة :املستشارالسيد عبد الصمد قيوح ،الخليفة األول للرئيس.
التوقيت :ساعتان وثمان دقائق ،ابتداء من الساعة الرابعة والدقيقة
الرابعة بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشار السيد عبد الصمد قيوح ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن افتتاح الجلسة،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،ووفقا للنظام الداخلي
ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة السيدات
والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.
قبل أن نشرع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال،
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت
وإعالنات.
الكلمة لكم السيد األمين املحترم.

املستشار السيد أحمد لخريف ،أمين الجلسة:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
توصل املجلس ،بعد اختتام دورة أبريل  ،2020بما يلي:
 مشروع قانون رقم  08.19يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12املتعلق بالنظام األسا�سي لغرف التجارة والصناعة والخدمات،
املحال من مجلس النواب؛
 مشروع قانون رقم  93.17يق�ضي بإحداث وتنظيم مؤسسةالنهوض باألعمال االجتماعية لفائدة املوظفين واألعوان العاملين
بالقطاع الوزاري املكلف بالصيد البحري ،املودع باألسبقية من لدن
السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس املستشارين؛
 ثمانية ( )8مقترحات قوانين تقدم بها السيدة والسادة أعضاءالفريق االشتراكي باملجلس ،وهي كالتالي:
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 .1مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم الفصل  24من الظهير
الشريف الصادربتاريخ  9من رمضان  12( 1331غشت  )1913املتعلق
بالتحفيظ العقاري؛
 .2مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادة  17من القانون رقم
 37.99املتعلق بالحالة املدنية؛
 .3مقترح قانون يق�ضي بتغييروتتميم املادة  431من قانون املسطرة
املدنية؛
 .4مقترح قانون يق�ضي بإعادة تنظيم مجلس الجالية املغربية
بالخارج؛
 .5مقترح قانون يق�ضي بتتميم املادة  19من القانون رقم 15.01
املتعلق بكفالة األطفال املهملين؛
 .6مقترح قانون يق�ضي بتغيير وتتميم املادة  81و 82من مدونة
األسرة؛
 .7مقترح قانون يق�ضي بتغييروتتميم املادة  15من مدونة األسرة؛
 .8وأخيرا ،مقترح قانون تنظيمي يق�ضي بتغيير وتتميم القانون
التنظيمي رقم  27.11املتعلق بمجلس النواب.
كما توصل املجلس بقرار املحكمة الدستورية رقم  20/107الذي
صرحت بموجبه بأن املقترح القا�ضي بتغيير وتتميم النظام الداخلي
ملجلس املستشارين املعروض على أنظارها يتعذر البت على الحال في
مطابقته للدستور.
وبالنسبة ألسئلة أعضاء املجلس وأجوبة الحكومة عليها ،فقد
توصلت الرئاسة في الفترة املمتدة من اختتام الدورة املنصرمة إلى
تاريخه بما يلي:
 عدد األسئلة الشفهية 95 :سؤاال؛ عدد األسئلة الكتابية 329 :سؤاال؛ عدد األجوبة الكتابية 159 :جوابا؛ عدد األسئلة املسحوبة 78 :سؤاال.كما توصل مكتب املجلس بإخبارمفاده انتخاب رئيس جديد للفريق
الدستوري الديمقراطي االجتماعي ،هذا نصه:
"سالم تام بوجود موالنا اإلمام دام له النصر والتمكين.
وبعد،
طبقا ملقتضيات النظام الداخلي ملجلسنا املوقر ،يشرفني نحن
املوقعين أسفله أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي ،أن
نحيطكم علما بانتخاب األستاذ امللودي العابد العمراني رئيسا جديدا
للفريق.
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وتجدون رفقته الئحة بأسماء وتوقيعات أعضاء الفريق الذين
صوتوا لفائدته.
وعليه ،أرجو من سيادتكم اإلعالن عن هذا في أقرب جلسة عامة
للمجلس.
وتقبلوا فائق التقدير واالحترام.
الئحة املصوتين على رئيس الفريق :أربعة أعضاء من الفريق".
وتم التوصل كذلك بمراسلة تتضمن إخبارا بانتداب رئيس فريق
األصالة واملعاصرة بمجلس املستشارين وهذا نصها:
"سالم تام بوجود موالنا اإلمام.
وبعد،
يشرفني ،السيد الرئيس املحترم ،طبقا ملقتضيات النظام الداخلي
ملجلسنا املوقر أن أخبركم أن أعضاء فريق األصالة واملعاصرة بمجلس
املستشارين قرروا في اجتماعهم األسبوعي بتاريخ  13أكتوبر ،2020
انتداب السيد عادل البراكات رئيسا للفريق وناطقا رسميا باسمه.
وتجدون رفقته الئحة توقيعات أعضاء الفريق.
وتقبلوا سيدي الرئيس فائق التقدير واالحترام.
الئحة التوقيعات 18 :عضوا من أعضاء الفريق".
كما توصلت الرئاسة بمراسلة من رئيس الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية يطلب من خاللها تأجيل السؤال املوجه للسيد وزير التربية
الوطنية وموضوعه "التعليم األولي" ،وكذا تأجيل السؤال املوجه
للسيدة وزيرة السياحة وموضوعه "تأهيل البنية التحتية السياحية
ملدينة فاس".
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد األمين.
نستهل جدول أعمال هذه الجلسة باألسئلة اآلنية املوجهة لقطاع
التربية..
نقطة نظام السيد الرئيس؟
تفضلوا.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
األخوات واإلخوة،
أقترح على مجلسنا املوقر االكتفاء بسؤال واحد لكل فريق ،نظرا
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للتنظيم الذي شاب هذه الجلسة ،بحيث عادة ما تكون على الساعة
الثالثة بعد الزوال ،تم تأجيلها إلى الخامسة ونصف ،نظرا الجتماع
طارئ ،ثم بعد ذلك إلى الساعة الرابعة التي نحن فيها اليوم.
ونظرا ألن عدد كبير من املستشارين الذين كانوا يرغبون في طرح
أسئلة على السادة الوزراء رأوا في الخامسة ونصف سابقا أنها سوف لن
تبرمج على شاشة اإلذاعة والتلفزة ،ال�شيء الذي دفع الفريق إلى تأجيل
سؤاليهما.
فألتمس اليوم من الحضور الكريم ومن سيادة الرئيس ،االكتفاء
بسؤال واحد فقط لكل فريق إن كان ذلك ممكنا.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
السيد الرئيس،
كما تعلمون ،هذا أمر يهم السادة رؤساء الفرق وبتنسيق مع رئاسة
الجلسة قبل انطالق الجلسة ،ألنه يصعب اآلن ..الحالة الوحيدة اللي
يمكن نجاوبكم السيد الرئيس للسؤال ديالكم هو نوقفو الجلسة
ويجلسو يتفاهمو.
احنا اآلن في انطالق ديال الجلسة ،السيد الرئيس ،كنتو هاذ الكالم
تقولوه قبل ،ولكن اآلن ما يمكنش..
إذن..

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
كاين سوء تنظيم السيد الرئيس.
سوء تنظيم لتدبير الجلسات من مجلسنا املوقر ،كان من األجدر
واألولى أن تنعقد ندوة الرؤساء ،آنذاك وخالل هذه الندوة يمكننا أن
ننظم ونبرمج ما يمكن برمجته وتنظيمه.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السيد الرئيس.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
مع ذلك ،اليوم أنا اقترحت فقط ..

السيد رئيس الجلسة:
وراه تتقترح على الزمالء ديالك ،السيد الرئيس ،أما احنا واش احنا
اللي غادي نفرض عليهم؟
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املستشار السيد عبد السالم اللبار:
ال ،ما غنفرضوش عليهم ،صافي ،أنا ما قلت ..

املستشار السيد نبيل شيخي:
السيد الرئيس..

السيد رئيس الجلسة:
تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد نبيل شيخي:
أنا بدوري ..شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أنا بدوري ،أنا ال أرى ،زعما ،مبررا باش نأجلو األسئلة ديالنا ،احنا
دابا  4ونصف باقين مشتغلين ما كاين حتى �شي إشكال ،خصنا نستمرو
في االشتغال ديالنا ،ولكن باملقابل أريد أن أسجل فعال أنه كاين ارتباك،
يمكن لسبب معين ومعقول تيتم التأجيل ديال الجلسة لوقت معين،
ولكن االرتباك في تدبير الجلسة يعني ال يمكن إال أن نسجله وتنعتبروه
غيرمعقول.
ولذلك ،أنا أعتبر كذلك بأنه في مثل هذه الحاالت بدل ما نتلقاو
تغيير ديال املواعيد بالهواتف تنفضلو تجتمع ندوة الرؤساء ،الرؤساء،
راه السادة الرؤساء كلهم كاينين هنا في املؤسسة ،كاينين في مجلس
املستشارين ،كان يمكن لنا نديرو اجتماع مستعجل ديال ندوة الرؤساء
وندبرو األمور ديالنا.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
سجل األمر ،وممكن توجهوا رسالة في هذا األمرللمكتب في االجتماع
املقبل.
إذن نستمر في قطاع التربية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي حول "الدخول املدر�سي والجامعي" التي يجمعها وحدة املوضوع،
والبداية مع سؤال الفريق الحركي وموضوعه "تقييم الدخول املدر�سي
لهذه السنة".
تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد أحمد شد:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
أخواتي ،إخواني املستشارين،
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تميز الدخول املدر�سي لهذه السنة بتزامنه مع املد التصاعدي
لجائحة كورونا ،مما فرض اتخاذ تدابير استثنائية إلنقاذ السنة
الدراسية الجديدة.
بناء عليه ،نسائلكم السيد الوزير املحترم ،حول تقييمكم لهذه
املحطة وما هي اإلجراءات املتخذة لضمان تكافؤ الفرص وتعميم
التعليم الناجع في مختلف املستويات وعلى املستوى املجالي؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال الثاني ،موضوعه دائما "تدبير عملية الدخول املدر�سي"،
وهو موضوع من طرف أحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي.
تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد رحال املكاوي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،
السؤال ديالنا ،السيد الوزير ،حول اإلجراءات اللي اتخذتها
الحكومة لضمان دخول مدر�سي آمن وناجح بالنسبة لـ .2021-2020
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال الثالث دائما في نفس املوضوع ،موضوع من طرف فريق
العدالة والتنمية.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد عبد العلي حامي الدين:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين،
الدخول املدر�سي والجامعي وأيضا املتدربين ديال التكوين املنهي تميز
هذه السنة بظروف استثنائية مرتبطة بجائحة كورونا.
نسائلكم عن الظروف التي تمت فيها هذه العملية ،عملية الدخول؟
ونسائلكم أيضا عن مصير اإلصالح ديال املنظومة التعليمية ككل
في هذه الظروف ،ال سيما وأننا سبقنا وأن صادقنا على قانون اإلطار
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وننتظرتفعيله في إطارالقوانين الضرورية لتنزيل هذا املشروع.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال الرابع دائما في نفس املوضوع.
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل،
السيدات الرئيسات املحترمات.

املستشارة السيدة وفاء القا�ضي:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير،
لقد أبانت الجائحة عن رغبة املغاربة وتعطشهم إلى تعليم عمومي
مجاني وذي جودة عالية ،هادفة ،وهو ما أكده اتخاذ األغلبية الساحقة
من األسر لخيار التعليم الحضوري على الرغم من املخاطر الشديدة
املحدقة به ،مع ارتفاع نسبة اإلصابات ،وعيا منها بقيمة املدرسة
معرفيا واجتماعيا ،وتعبيرا منها عن ضعف إمكانياتها وقدراتها املادية
واللوجيستيكية والتقنية في مواكبة التعليم عن بعد.
وإذ ال ننكر أن هذا القطاع الحيوي واالستراتيجي عرف بعض
اإلصالحات ،خاصة على املستوى التشريعي والتنظيمي ،ومجهودات
بذلتها الوزارة إلخراجه من األزمة التي ورثها لسنوات ،لكن جائحة
"كوفيد "19-أكدت مرة أخرى على الحاجة إلى إصالح شامل وجذري في
إطارسياسة مستديمة وهادفة ،وفق مقاربة تشاركية مع كل املتدخلين
في الشأن التعليمي ،إصالح يأخذ ضمن أولى أولوياته معالجة األوضاع
املادية واملعنوية لنساء ورجال التعليم وإعادة االعتبارللمدرس.
السيد الوزير،
بالفعل هو دخول استثنائي فرض تدبيرا استثنائيا بأقل األضرار،
إال أنه لحد اآلن لم تنطلق العملية التعليمية في مؤسساتنا التعليمية،
كما نسجل إلى جانب املتتبعين للشأن التعليمي العديد من االختالالت:
 غياب الشروط الصحية والسالمة في العديد من املؤسساتالتعليمية وعدم التزام العديد منها بالبروتوكول الصحي الصارم الذي
وعدتم بااللتزام به؛
 نقص في السياسة االرتقائية لتوفير األمن والصحة في الفضاءالتعليمي؛
 صعوبة إجراء تحاليل بالنسبة لألساتذة ومعاناتهم للقيام بها؛ انفراد الوزارة بفرض نمط تربوي على حساب الزمن املدر�سيللمتعلمين وتحميل األساتذة مسؤولية أجرأته؛
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 غياب التجاوب املسؤول والعملي للوزارة مع مختلف امللفاتاملطلبية العامة والفئوية؛
 غياب التشاور مع القائمين على التعليم الجامعي؛ خصاص كبيرفي األطرالتربوية وإشكاالت تدبيراملوارد البشرية علىمستوى األكاديميات واملديريات اإلقليمية؛
 نقص في وسائل تكنولوجيات التعليم عن بعد وانعدامها في العالمالقروي؛
 تفاوت كبيرفي الجودة بين مختلف املؤسسات التعليمية؛ عدم إيالء البحث العلمي العناية الالزمة؛ عدم قدرة املدارس العمومية على استيعاب جميع طلبات االنتقالمن التعليم الخصو�صي نحو التعليم العمومي.
مما يطرح ،السيد الوزير ،السؤال:
إلى أي حد يمكن توفيرضمان تكافؤ الفرص بين أبناء وبنات شعبنا؟
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال الخامس دائما في نفس املوضوع ،وهو من طرف فريق
االتحاد االشتراكي.
تفضل ال�سي فاتحي ،السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد عبد الحميد فاتحي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،
السيد الوزير ،في ظل هاته الظروف االستثنائية التي فرضتها
الجائحة ،ما هي اإلستراتيجية املتبعة من طرف وزارتكم ،سواء فيما
يتعلق بالدخول املدر�سي أو الدخول الجامعي ،وأيضا بمسألة التكوين
املنهي؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال السادس في نفس املوضوع ،وهو من طرف فريق التجمع
الوطني لألحرار.
تفضل السيد املستشار.

عدد 9–97وألا عيبر 9بر 26(99بوتكأ 26أ )26

الجريدة الرسمية للبرملان

املستشار السيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيد الوزير املحترم،
في ظل الظروف االستثنائية التي تعيشها بالدنا جراء جائحة كورونا،
استطعتم وبكل اقتدار ،رغم االنتقادات التي واكبت الدخول املدر�سي،
إنقاذ املوقف ،وتم بحمد هللا هذا الدخول بنجاح ،وهي مناسبة نحيي
فيها عاليا جهودكم وجهود األسرة التربوية على كل التضحيات التي
تقومون بها في سبيل إنجاح العملية التعليمية.
السيد الوزير املحترم،
كيف تم الدخول؟
وما هي معالم الدخول الجامعي الحالي؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال السابع في نفس املوضوع ،موضوع من طرف الفريق
الدستوري الديمقراطي االجتماعي.
تفضل السيد الرئيس ،ومرحبا بك في مجلس املستشارين مع
زمالئك.

املستشار السيد امللودي العابد العمراني:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،
السيد الوزير،
في ظل جائحة كورونا ،فحقيقة الدخول املدر�سي هو استثنائي
هاذ السنة ،كما نعلم أن تداعيات الجائحة سواء االقتصادية أو
االجتماعية ،غيرت واحد مجموعة من السلوكيات املعتادة بالنسبة
للدخول املدر�سي والجامعي.
لهذا ،نسائلكم السيد الوزيرعن ظروف هاذ الدخول املدر�سي؟
وعن اإلجراءات املتخذة من طرف وزارتكم لتدبير هذا الدخول
وللحفاظ على صحة املدرسين واملتمدرسين؟
وكذلك ،التدابير واإلجراءات املتخذة من طرف وزارتكم لضمان
تكافؤ الفرص بين جميع املتمدرسين؟
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وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
السؤال الثامن ،طلب فريق األصالة واملعاصرة ،هو ما �شي وحدة
املوضوع ،وإن شئتم فلكم ..فالسؤال الثامن ال�سي املستشار تويزي
موضوعه "مستجدات الدخول املدر�سي".
الكلمة لكم ال�سي تويزي.

املستشار السيد أحمد تويزي:
السيد الرئيس،
السيد الوزير املحترم،
في الواقع تجد الدخول املدر�سي في املغرب كل سنة محمال
بمستجدات تروم تحسين أداء ومستوى املنظومة التعليمية ،بغية
تخطي العراقيل والصعوبات وحتى السلبيات ،التي ال تفارق كل دخول
مدر�سي ،كل دخول مدر�سي جديد يطمح للتالميذ ،أولياء أمورهم واألطر
التربوية.
هناك مجهود كبير قامت به الوزارة ،في الواقع بغينا نكونو صرحاء
فيما بيننا ،باش تقوم بهاذ الدخول املدر�سي ،سواء الجامعي أو اآلخرأي
الثانوي واإلعدادي واألولي ،في هاذ الظروف الصعبة ،ألننا نتفهم هاذ
الظروف الصعبة.
ولكن ،فيما يخص الدخول الجامعي ،السيد الوزير ،نقولها لك بكل
صراحة ،انتوما تتقوم بمجهود كبير باش يمكن ..حتى املجهود اللي كان
تدارفيما يخص االمتحانات ،وفيما يخص واحد العدد املسائل ،مجهود
كبير جدا في ظروف استثنائية ،ولكن اآلن تنهضرو اليوم ،اليوم تحلو
الجامعات ،تحلو الكليات ،ما تحلش ( )le transportما بين املدن ،ما
يمكنشاي نقول للطلبة ها أنت حليتي درتي مجهود ،ولكن القطاعات
الحكومية األخرى مسؤولة على هذا القطاع ،يجب أن يكون هناك
تشاور بيناتكم ،ما يمكنشاي نقول للطلبة مثال اللي في "آيت أورير" وال في
"أسني" وال في "بني مالل" باش يجيو ملقر الجامعة ،ما كاينش الطوبيس،
الطوبيس وقف ..الطوبيس تقول ليه سير.
نقول لكم أن الواقع املر اللي تيعيشوه الناس ،وهاذو طلبة فقراء،
اللي ما عندو ،مثال  60درهم باش يم�شي ويجي ،اسمحولي ما عندوش 60
درهم ،مللي حليتو الجامعة حضوريا يجب أن يكون حل ديال النقل ما
بين املدارس ،أما تتقول له ما يمشيش في الطوبيس ،كيغادي تقرا هاذ
الناس هاذو؟
إذن ،هذا أخطر موضوع ،السيد الرئيس ،سوف يؤثر سلبا على
املجهودات الكبيرة واملحمودة اللي قامت بها الوزارة ،وبالتالي تنطلبو
منكم ،السيد الوزير ،اتصلوبوزارة الداخلية ،اتصلوبالناس باش يمكن
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يتحل املشكل ديال النقل ما بين املدن ومقر الكليات ومقر الجامعات،
وهذا هو أمر خطير تنقولها لك ،سوف يؤثر على هذا الدخول ،تايقين
فيكم على كون تخرجو من هنا ،إن شاء هللا ،حتى يتحلو هاذ املشكل
ديال ( )transportاللي غادي يكون بين ..باش نعطيو للتالميذ باش
يركبو باش يمشيو.
شكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
السؤال التاسع أضيف بطلب من فريق األصالة واملعاصرة كذلك،
وموضوعه "التدابيراملتخذة إلنجاح عملية التعلم عن بعد".
تفضلي السيدة املستشارة املحترمة.

املستشارة السيدة نجاة كمير:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
سؤالنا السيد الوزير ،يتمحور حول التدابير واإلجراءات املتخذة
إلنجاح عملية التعليم عن بعد.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة عن األسئلة املتعلقة بالدخول
املدر�سي والجامعي.

السيد سعيد أمزازي ،وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي ،الناطق الرسمي باسم
الحكومة:
الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآله وصحبه.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات املستشارات،
السادة املستشارون املحترمون،
يطيب لي أن ألتقي بكم اليوم في هذه الجلسة كأول جلسة لألسئلة
الشفهية في هذه الدورة التشريعية لتقديم مستجدات الدخول
الدرا�سي  ،21-20والحصيلة األولى لتقييم هذا الدخول وكذا التدابير
املتخذة إلنجاح عملية التعليم عن بعد.
وفي البداية ،أريد أن أهنئ ال�سي العمراني وال�سي البراكات على هذا
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املنصب اللي تقلدوه ،رئاسة الفريق ،وكندعيو لهم باش إن شاء هللا
املزيد من التألق.
وقبل أن أطلع مؤسستكم املوقرة على مختلف املعطيات الخاصة
بهذه املحطة الهامة ،اسمحوا لي في البداية أن أتوجه إلى كافة األطر
التربوية واإلدارية بأسمى عبارات التنويه واإلشادة بانخراطهم
الالمشروط في املجهودات الرامية إلى إنجاح هذا الدخول الدرا�سي،
خاصة في هذه الظرفية االستثنائية التي تمر منها بالدنا بعدما ساهموا
بفعالية في إنجاح االستحقاقات التربوية للسنة املاضية ،وكذا جمعيات
أمهات وآباء وأولياء التالميذ وكذا الشركاء االجتماعيين على دعمهم
ومواكبتهم لهذا الدخول.
وأتوجه كذلك بخالص عبارات الشكر والتقدير لقطاعي الداخلية
والصحة على مواكبتهم لالستعدادات لهذا الدخول وتنزيل جميع
التدابيراملتعلقة في ظل هذه الجائحة.
الشكروالتقديرموصول أيضا للسلطات األمنية والترابية واملجالس
الترابية املنتخبة ولهيآت املجتمع املدني ولكافة الشركاء على دعمهم
وتفاعلهم اإليجابي مع جهود الوزارة.
السيدات املستشارات والسادة املستشارون املحترمون،
البد من التأكيد على أن الوزارة عملت على اإلعداد املبكر للدخول
الدرا�سي الحالي من خالل اتخاذ جملة من التدابير واإلجراءات على
مستوى كل قطاع على حدة:
 أوال ،استكمال أوراش إحداث وتأهيل وتجهيزاملؤسسات التعليميةوالتكوينية والجامعية من أجل استقبال املتعلمين في أحسن الظروف؛
 ثانيا ،توفيراملوارد البشرية الضرورية؛ ثالثا ،إعداد مخطط متكامل لتدبير الجوانب البيداغوجية في ظلهذه الوضعية التي تعيشها بالدنا؛
 برمجة االمتحانات املؤجلة؛ إطالق عملية التسجيل وإعادة التسجيل.وأخذا بعين االعتبار هذه الظرفية العصيبة ،تم على مستوى قطاع
التربية الوطنية ،وفي إطارمقاربة استباقية منذ شهريونيواملا�ضي إعداد
مخطط متكامل لتدبيرهذا املوسم ،وخاصة محطة الدخول املدر�سي.
واستند هذا املخطط إلى  3فرضيات وفق تطور الوضعية الوبائية
ببالدنا:
 الفرضية األولى هي تحسن الوضعية الوبائية والعودة إلى الحياةالطبيعية :وفي هذه الحالة سيتم اعتماد التعليم الحضوري؛
 الفرضية الثانية هي حالة وبائية في تحسن ولكن تستدعي االلتزامبالتدابير الوقائية :وهنا يتم تطبيق التعليم بالتناوب بين التعليم
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الحضوري والتعلم الذاتي؛
 الفرضية الثالثة ،هي تفاقم الحالة الوبائية :وفي هذه الوضعيةسيطبق التعليم عن بعد بشكل حصري.
ومن أجل التنزيل السلس لهذا املخطط فقد تمت صياغة أطر
مرجعية تخص كل نمط تربوي ،إال أنه بعد االرتفاع املضطرد الذي
عرفته الحاالت اإليجابية والحاالت الحرجة والوفيات خالل شهرغشت
وبداية شهر شتنبر ،حيث سجلت بالدنا أرقاما جد مقلقة ،واعتبارا
لسالمة وصحة املتعلمين واألطر التربوية واإلدارية ،كأولى األولويات
للوزارة ،فقد تم إقرار"التعليم عن بعد" كنمط أسا�سي بالنسبة لجميع
املستويات التعليمية ،مع إعطاء لألسر الراغبة في استفادة أبنائها من
التعليم الحضوري إمكانية التعبيرعن هذا االختيار.
ويأتي هذا اإلجراء ضمانا لحق املتعلمين في التمدرس ،وحفاظا على
ارتباطهم باملدرسة وإشراكا لألسر في اتخاذ القرار التربوي ،وكذا أخذا
بعين االعتبار الوضعية الخاصة بكل أسرة والتفاوتات الحاصلة بين
األسرفي إمكانية الولوج إلى التعليم عن بعد وفي تأطيرأبنائهم.
ومن هذا املنطلق ،ومن أجل إنجاح الدخول الدرا�سي ،تم اتخاذ
عدة إجراءات ،والتي تكمن في:
 أوال ،إعمال الجهوية واملقاربة املجالية في اختيار وتنزيل النمطالتربوي املالئم ،بتنسيق مع السلطات الترابية والسلطات الصحية،
جهويا وإقليميا ،في إطارمقاربة تشاركية؛
 ضمان جاهزية كافة املؤسسات التعليمية والتكوينية لالنتقال مننمط تربوي إلى آخرعلى مداراملوسم الدرا�سي؛
 صياغة برتوكول صحي مفصل تم تنزيله على مستوى جميعاملؤسسات العمومية والخصوصية ومدارس البعثات األجنبية ،بتنسيق
وطيد مع السلطات الصحية الستقبال التالميذ في ظروف آمنة؛
 وضع مسطرة تدبير حاالت اإلصابة بفيروس كورونا بالوسطاملدر�سي ،وتعزيز التمييز اإليجابي لفائدة الوسط القروي وشريحة
األطفال األكثرهشاشة.
هذا ،وقد انطلق املوسم الدرا�سي الحالي بشكل فعلي يوم االثنين
 7شتنبر ،والذي يكت�سي داللة رمزية وأهمية قصوى لدى األسر ،حيث
تميز بتنظيم لقاءات تواصلية حضورية من  7إلى  9شتنبر بين األساتذة
والتالميذ ،وكذا بتخصيص شهر شتنبر لعملية التقويم التشخي�صي
للمستلزمات ،ثم ألنشطة املراجعة والتثبيت ،من أجل ضمان تكافؤ
الفرص بين جميع التالميذ.
وبعد  5أسابيع من انطالق املوسم الدرا�سي ،فإن املنظومة التربوية
تعرف استقرارا مستمرا ،حيث التحق جميع التالميذ الذين عبر أولياء
أمورهم عن رغبتهم في االستفادة من التعليم الحضوري باملؤسسات،
فيما يتابع باقي التالميذ دراستهم عن بعد ،إال أنه تم تعليق الدراسة
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الحضورية واعتماد نمط التعليم عن بعد بشكل حصري على مستوى
عمالة الدار البيضاء منذ انطالق املوسم الدرا�سي وإلى غاية السبت 3
أكتوبر ،بجميع األسالك واملستويات الدراسية ،ولم تنطلق الدراسة
الحضورية إال يوم االثنين  5أكتوبر الجاري بالنسبة للتالميذ الذين
اختارت أسرهم هذا النمط ،وذلك تفعيال للقرارات التي اتخذتها
الحكومة بخصوص تشديد اإلجراءات االحترازية ملواجهة تف�شي وباء
كورونا في هذه العمالة.
وفي الوقت الحالي ،تم إغالق  10مؤسسات تعليمية تتواجد بأحياء
مغلقة بكل من املديريات اإلقليمية لـ "خنيفرة" و"جرادة" و"املضيق –
الفنيدق" و"شفشاون" ،والتي تضم  6800تلميذ ،علما أن هذا اإلجراء
هم خالل شهر شتنبر املا�ضي  20عمالة وإقليم ،تضم  2400مؤسسة
تعليمية ،حوالي مليون تلميذ كانوا يتابعون حاليا دراستهم بشكل
طبيعي.
واستنادا إلى مقتضيات املذكرة الوزارية  20/46املتعلقة بمسطرة
تدبير حاالت اإلصابة بفيروس كورونا بالوسط املدر�سي ،فقد تم إغالق
 229مؤسسة تعليمية تستقبل  128.000تلميذ على إثر اكتشاف
حاالت إيجابية بها ،حيث همت هذه الحاالت اإليجابية  1700تلميذ،
 1767أستاذ 289 ،إطار بهيئة اإلدارة التربوية و 187من األطر األخرى،
إال أنه لم تسجل إلى حدود الساعة أي بؤرة مدرسية وهنا يمكننا أن
نطرح السؤال :ألم يساهم هذا الدخول املدر�سي في الحد من تف�شي
الوباء؟ وذلك بفضل التدابير االحترازية واإلجراءات التي تم حصرها،
وكذا حصص التوعية والتحسيس التي قام بها األساتذة.
هذا ،وقد مكنت عملية تتبع سير الدخول املدر�سي التي قامت
بها  970لجنة إقليمية من زيارة أكثر من  6000مؤسسة عمومية
وخصوصية ،حيث أوصت هذه اللجن بتجاوز بعض االختالالت
املرصودة على مستوى  90مؤسسة عمومية وخصوصية وذلك بالتنزيل
الصارم للبروتوكول الصحي واعتماد النمط التربوي املعتمد بشكل
هادف وفعال ،والسيما فيما يتعلق بتعزيز انخراط الشركاء في عملية
تعقيم املؤسسات والحد من تجمع األمهات واآلباء في أبواب املؤسسات،
وتحسين نظام التفويج.
وقد مكن نمط التعليم املعتمد في هذه الظرفية االستثنائية من جهة
من فتح إمكانية تدريس في مجموعات صغيرة من التالميذ ،بفضل نظام
التناوب ،وكذا من تشجيع التعلم الذاتي املؤطرمن طرف األستاذ ،وهذا
ما سيساهم في تعزيزدورهم كميسرين الكتساب املعارف واملهارات.
وقد تم تسجيل ارتياح كبير لدى األساتذة إزاء النمط التربوي
املعتمد وما يتيحه من ظروف اشتغال مواتية تمكن من تحفيز روح
االبتكارواملبادرة والتأطيرالجيد للتالميذ.
وعالوة على ذلك ،فقد مكن األسر من لعب دور أسا�سي في تأطير
ومواكبة أبنائهم ،إضافة إلى تعزيز إدماج تكنولوجيات االتصاالت
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واملعلومات في التعلم.

اسمحوا لي أن أتقاسم معكم باألرقام أهم مستجدات هذا الدخول.

أما على مستوى االمتحانات املؤجلة ،وخاصة االمتحان الجهوي
للسنة األولى بكالوريا فقد تم تنظيمه كما تم اإلعالن عن ذلك أيام ،1
 3 ،2أكتوبر الجاري ،وذلك نزوال عند رغبة الهيآت املمثلة لجمعيات
أمهات وآباء وأولياء التالميذ ،وكذلك السيدات والسادة ممثلي األمة،
حيث بلغ العدد اإلجمالي للمترشحين أكثر من  321.000من بينهم 38
مترشحا مصابا.

فمن املرتقب أن يبلغ العدد اإلجمالي للتالميذ على مستوى التعليم
املدر�سي حوالي  9ماليين تلميذ ،من بينهم أكثرمن  700.000تلميذ جديد
بالسنة األولى ابتدائي ،وحوالي مليون تلميذ بالتعليم الخصو�صي ،وكذا
حوالي مليون طفل بالتعليم األولي ،بما فيهم  140طفل جديد هذا
الدخول.

أما بخصوص قطاع التكوين املنهي ،تم تنظيم امتحانات نهاية
التكوين املؤجلة بالنسبة ألفواج السنة الثانية ملستويات تقني وتقني
متخصص والتأهيل ،كما برمجت امتحانات مستويات التأهيل
والتخصص في شهر نونبر املقبل وذلك مع مواصلة حصص املراجعة
عن بعد ابتداء من شهرشتنبرلفائدة هاذ املتدربين.
وانطلق املوسوم التكويني ابتداء من يوم أمس مع تبني نموذج
تكويني مزدوج عن بعد وحضوري وتمكين الهيآت املكونة ومؤسسات
التكوين املنهي من اتخاذ التدابير الالزمة لتنزيل هذه الصيغة في أحسن
الظروف ،مع مراعاة التدابيرواإلجراءات االحترازية والحاجزية للحد من
تف�شي هذا الوباء.
وفيما يخص قطاع التعليم العالي وبالنسبة للمؤسسات ذات
االستقطاب املحدود ،واإلجازات املهنية واملاستر باملؤسسات ذات
االستقطاب املفتوح ،عمدت الجامعات ابتداء من شهر يوليوز املا�ضي
إلى اعتماد امتحانات والتقييم عن بعد وذلك حسب البرامج التي أعلنت
عنها املؤسسات ،في حين قامت املؤسسات ذات االستقطاب املفتوح
بإجراء االمتحانات الجامعية حضوريا ابتداء من شهر شتنبر املنصرم،
وسيتم استكمال آخرمحطات هذه االمتحانات خالل هذا األسبوع.
وفي هذا اإلطار ،عملت الجامعات على خلق العديد من مراكزالقرب
الجتياز االمتحانات حيث تم توزيع عدد الطلبة على املراكز حسب
الفصول الدراسية وحسب املؤسسات ،وذلك اعتبارا لألعداد املرتفعة
للطلبة ولصعوبة تدبير تنقلهم واستفادتهم من الخدمات االجتماعية
بما في ذلك اإليواء واإلطعام في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية.

ومن جهة أخرى ،تم تسخير  179مؤسسة جديدة منها  15مدرسة
جماعاتية و 11داخلية جديدة ،تتمركز  %90منها بالوسط القروي
الستقبال التالميذ ،حيث بلغت الكلفة املالية اإلجمالية لعملية
اإلحداث والتأهيل حوالي  3ماليير درهم خالل هذا الدخول ،وعبأت
الوزارة ما يناهز من  285.911تقريبا  286.000أستاذ ،منهم 15.000
أستاذا جديدا من أطراألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
كما تم تنظيم جميع العمليات املتعلقة بتدبير الحركة االنتقالية،
وقد أسفرت نتائج الحركة االنتقالية الخاصة بمختلف األطر عن
استفادة ما مجموعه  40.080إطارا بنسبة ناهزت  %45مقابل %32
برسم املوسم الدرا�سي الفارط.
إلى ذلك تم اتخاذ كافة التدابيرمن أجل تعزيزبرامج الدعم االجتماعي
لفائدة التالميذ ،حيث فاق عدد املستفيدين من املبادرة امللكية ملليون
محفظة  4ماليين و 575.000تلميذ ،ويرتقب أن يستفيد حوالي مليون
و 738.000تلميذ من خدمات اإلطعام املدر�سي ،و 238.000من
الداخليات ،كما ارتفع عدد املستفيدين من النقل املدر�سي بنسبة
 %36مقارنة مع السنة املاضية ،ليصل إلى أكثرمن  376.000مستفيد،
وسيتم كذلك الرفع من عدد املستفيدين من برنامج "تيسير" ،ليصل
عدد التالميذ ما يناهز مليونين و 540.000مستفيد ،بزيادة ستبلغ
 ،%4.3وذلك بكلفة مالية إجمالية تبلغ مليارين و 170مليون درهم.
وعلى مستوى قطاع التكوين املنهي ،فسيبلغ عدد املتدربين الجدد
هذا الدخول أكثر من  282.000متدرب ،كما تم تسخير االستقبال لهذا
املتدربين  12مؤسسة جديدة بالتكوين املنهي العمومي.
وفي نفس الوقت تعزز قطاع التكوين املنهي بـ  8داخليات جديدة،
حيث سيبلغ عدد املتدربين املستفيدين من الداخليات حوالي 19.000
بنسبة تطور .%5

وستنطلق الدراسة ابتداء من منتصف شهر أكتوبر  2020بجميع
املؤسسات الجامعية ،مع إعطاء اإلمكانية للطلبة الختيار إحدى
الصيغتين التاليتين ،إما التعليم عن بعد ،أو التعليم الحضوري ،سواء
خالل املحاضرات أو األشغال التطبيقية أو التوجيهية ،في مجموعات
صغيرة ،وذلك في احترام تام لإلجراءات االحترازية املعمول بها.

أما بخصوص قطاع التعليم العالي ،فسيبلغ العدد اإلجمالي للطلبة
مليون و 79ألف طالب ،نسبة زيادة  ،%7وقد تم على مستوى املوارد
البشرية إسناد  700منصب مالي جديد وتحويل  700منصب آخر.

السيدات املستشارات ،السادة املستشارون املحترمون،
بعد إطالعكم على أهم التدابير املتخذة من أجل ضمان حق
املتعلمات واملتعلمين في التمدرس ،وفي نفس الوقت الحفاظ على
صحتهم وسالمتهم وصحة وسالمة كافة األطر التربوية واإلدارية،

وفي إطار سياسة القرب وتعزيز تكافؤ الفرص وتحسين العرض
الجامعي ،فقد تم إحداث مؤسسات جامعية في عدد من الجهات
واألقاليم ،ومن املتوقع أن يبلغ عدد املمنوحين هذه السنة في التعليم
العالي حوالي  400.000طالب ،كما سيستفيد حوالي  300.000طالب
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من التغطية الصحية ،مقارنة بـ  216.000السنة الفارطة.
أما بخصوص التدابيراملتخذة إلنجاح عملية التعليم عن بعد ،فكما
تعلمون ،السنة املنصرمة كان واحد التقييم ،عملنا بتقييم جدي،
قامت به املفتشية املركزية ،وهاذ التقريرخلص إلى النقط التالية:
 -1استقراء الرأي هم  100.000تلميذ وأستاذ وأسر؛
 -2استثمار خالصة العملية التقييمية التي أنجزتها املفتشية ،وكل
هاذ التقييم استنتج إلى النقط التالية:
 التعليم عن بعد أسهم في إعادة بناء وتحسين الصورة الجماعيةللمدرس وللمدرسة؛
 التنزيل امليداني للتعليم عن بعد أثمر دينامية داخلية إضافيةبمختلف املؤسسات ،على املستوى البيداغوجي بلغت نسبة االرتياح
العامة لهذا النوع من التعليم  %78من طرف التالميذ؛
 التعليم عن بعد مكن من تعزيز االنتقال إلى رقمنة البرامجالدراسية؛
 التعليم عن بعد لعب دورا كبيرا في ترسيخ مبدأ االستقاللية فيالتعليم وتعزيزالشعور باملسؤولية.
وترصيدا لهذه املكتسبات ،وأيضا تجاوزا للنواقص التي وقف
عليها التقييم السالف الذكر ،تم وضع منظومة تعليم عن بعد محينة
باعتماد املنصة اإللكترونية ( ،)TelmidTICEبأيضا بث عدد كبير من
الدروس عبرالتلفزة ،وأيضا إحداث أقسام افتراضية لضمان التواصل
املباشربين األستاذ وبين التالميذ.
وتفاعال مع سؤال األستاذ ،رغم هذه الظرفية العصيبة التي وضعتها
جائحة كورونا ،فنحن نواصل تنزيل مقتضيات قانون اإلطاررقم ،51.17
لهذا تم تحيين واعتماد حافظة مشاريع إستراتيجية لتنفيذ أحكام هاذ
القانون ،والتي تضم  19مشروع موزعة على  3مجاالت:
 املجال األول هو مجال اإلنصاف وتكافؤ الفرص 7 :مشاريع؛ املجال الثاني هومجال االرتقاء بجودة التربية والتكوين 7 :مشاريع؛ واملجال الثالث هو مجال الحكامة 5 :مشاريع.كما تم إعداد مخطط تشريعي لتنزيل مقتضيات القانون اإلطار،
يهم  81نصا تشريعيا وتنظيميا ،من بينها  21نص إن شاء هللا سيتم
االعتماد ديالو خالل  ،2020وإن شاء هللا غادي نطلب من مجلسكم
املوقر باش يواكب هذه العملية لتمرير واحد العدد ديال القوانين اللي
إن شاء هللا سيتم إحالتها على مجلسكم املوقر.
وفي الختام ،أجدد التنويه والتقدير لكافة األطر التربوية واإلدارية،
وأهيب بهم لتكثيف الجهود إلنجاح هذا املوسم الدرا�سي في هذه
الطرفية العصيبة التي تعيشها منظومتنا التربوية.
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إلى ذلك ،أدعو األسر وجميع فعاليات املجتمع إلى املزيد من التعبئة
من أجل االرتقاء باملدرسة املغربية والنهوض بأوضاعها والرفع من
مردوديتها حتى تساهم بشكل فعال في إرساء أسس النموذج التنموي
الجديد الذي نصبو إليه جميعا ،تحت القيادة الحكيمة لصاحب
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
في إطار التعقيب على أجوبة السيد الوزير ،أعطي الكلمة للفريق
الحركي.
تفضل السيد الرئيس.

املستشار السيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدة الوزيرة،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
نشكركم السيد الوزير املحترم على جوابكم القيم والتفاعل معه،
ونسجل في الفريق الحركي بعض املالحظات املعززة باالقتراحات لتطوير
املنظومة التربوية ببالدنا.
 أوال ،بكل موضوعية نثمن التدابير الحكومية املتخذة لضمانانطالقة سلسة للدخول املدر�سي في وقته املحدد رغم تحديات جائحة
كورونا ،وكذا املقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة لبلورة الخيارات
املمكنة ،وذلك عبر استشارة اللجان البرملانية املعنية والهيآت النقابية
القطاعية وممثلي جمعيات آباء وأولياء التالميذ واألسر ،إلى جانب
اعتماد مقاربة تواصلية وإعالمية انخرط فيها مختلف الفاعلين بقطاع
التعليم واملجتمع املدني والجماعات الترابية ،وهومجهود وطني مكن من
تأمين الدخول املدر�سي بأقل تكلفة وبأقل الخسائر رغم الحساسيات
الظرفية؛
 ثانيا ،وعلى األساس ،فاملطلوب اليوم هومزيد من التعبئة الجماعيةلجعل املؤسسات التعليمية في منأى عن جائحة كورونا ،وكذا بعيدا عن
جائحة الحسابات السياسوية الضيقة ،والكف من إدماج مستقبل
األجيال الجديدة في هذه الحسابات دون تقديم بدائل موضوعية تعزز
هذا املسار اإلصالحي واالستراتيجي الذي تعرفه املنظومة التربوية في
مختلف مستوياتها؛
 ثالثا ،الدخول املدر�سي والجامعي ليس غاية في حد ذاته ،بل هومنطلق لتنزيل إصالحات جوهرية من أجل تعميم تعليم ناجع يضمن
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تكافؤ الفرص اجتماعيا ومجاليا ،وهو ما يستدعي التنزيل األمثل
للقانون اإلطارملنظومة التربية والتكوين ،وتعزيزاستقاللية األكاديميات
الجهوية ،وأجرأة مخططات التعليم في املجال القروي في إطار برنامج
الحد من الفوارق املجالية واالجتماعية ،إلى جانب إصالح جوهري
للتعليم الخصو�صي ينطلق من مراجعة شاملة للقانون رقم 06.00
وإدماج الخيار الجهوي في بلورة املقاربات والبرامج واملناهج الدراسية،
واالستثمارفي تعميم الوسائل التكنولوجية على صعيد جميع املؤسسات
التعليمية بالتراب الوطني ،لتطوير الجيل الجديد في أساليب التربية
والتعليم.
ومن جهة أخرى ،وألن رجال ونساء التعليم هم العمود الفقري
لكل إصالح منشود ،فاملطلوب ،السيد الوزير ،االنكباب على إصالح
أوضاعهم املادية واملهنية..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الرئيس ،انتهى الوقت السيد الرئيس.
الكلمة لكم ،للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

املستشار السيد رحال املكاوي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
بداية ،جاء في الكالم ديالكم بأنكم بعد االستقراء ديال الرأي ،واحد
النسبة كبيرة جدا ديال األساتذة مرتاحين ،احنا تنعرفو األساتذة،
وبهاذ املناسبة تنوجهو تحية لألسرة التعليمية ،ما كانوش مرتاحين حتى
في األيام العادية ،فغريب أنه توصلتو لهاذ النتيجة ديال أن األساتذة
مرتاحين اليوم في هاذ الظروف الصعبة ،وتنعرفو املشاكل اللي
تيعانيوها :نقص في اإلمكانيات ،نقص يعني في اإلمكانيات ديال التواصل
مع التالميذ ديالهم ،وصلولهم اآلن في مستويات التالميذ للسنة املاضية
واحد النص ديال البرنامج ديالهم البيداغوجي ما داروش ،تدارفي واحد
الوضعية تعليمة وال مستوى تعليمي ضعيف ،مستوى نف�سي أيضا
مختلف ،يعني صعيب ،تنعرفو بأن التالميذ دوزو واحد النصف ديال
السنة في واحد الوضعية صعبة.
أنا ما عرفتش كيفاش أن األساتذة مرتاحين!
اآلباء أيضا واألولياء اللي ما ذكرتهمش من غير في البداية ،يعني
شكرتهم على املجهودات ديالهم ،ولكن ما تكلمتوش على الوضعية اللي
تيعيشها أيضا اآلباء ديال التالميذ في هاذ الوضعية هاذي ،يعني تكلمتو
على املخططات اللي كنتو تتوجدو فيها واإلمكانيات واش عن بعد وال
حضوري ،من بعد اخذيتو قرار ،لحتو الكرة في يد األسر ،واألسر راه
 %80اختارت باش تدير التعليم الحضوري ،في األخير ال هم بتعليم
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حضوري ال بالتعليم عن بعد ،كل مدرسة تعمل بالطريقة اللي تتبان
بأنه كاين غياب ديال �شي مخطط أو ال �شي خطة واضحة.
زيادة على الغياب ديال التواصل ديالكم ،السيد الوزير ،عاد اليوم
تنكتشفوواحد مجموعة داملعطيات واملعلومات اعطيتوها لنا طيلة هاذ
الفترة اللي كنتو ،من املفروض أنكم كنتم تتستعدو للدخول املدر�سي
وال بدأ الدخول املدر�سي ،كان غياب واضح ديال التواصل مع األسربعدا
غيربالدرجة األولى ،ومع املواطنين بشكل عام ،يعني يمكن نقول لك بأنه
اليوم الحكومة ما عندهاش �شي خطة ،ما كانش عندها خطة واضحة
ديال الدخول وما عندهاش خطة إلنجاح املوسم الدرا�سي ،ألن اليوم
املتفائلين تيقولو بأنه ممكن حتى أبريل وال ماي عاد يمكن نخرجو من
هاذ اإلشكالية هاذي ،إلى توجدو زعما أدوية أو لقاحات.
وبالتالي كان خص تكون واحد الخطة إلنجاح املوسم الدرا�سي
بأكمله ،على املستوى البيداغوجي وعلى مستوى اإلمكانيات وعلى
مستوى اإلجراءات والقرارات اللي تتخاذ ،ما نتكلمش على قطاع ،ما
جاش في الكالم ديالكم القطاع الخاص ،وباملناسبة بغيت غير نعرف
شنو درتو في واحد الحالة اللي تكلمو عليها الرأي العام الوطني بواحد
الشكل فظيع ،تتبين أن ذاك الكالم اللي قلتو شحال هاذي ديال
العرض والطلب وصلنا لبعض الناس اللي تيحتقرو املقررات القضائية
وتيحتقرو األسر وتيحتقرو كل ما يمت إلى التعليم بصلة ،بحيث أنهم
طلبو واحد  60مليون من واحد األسرة باش يسجلو االبن ديالها أو
البنت ديالها بالنسبة لهاذ السنة هاذي.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لفريق العدالة والتنمية.

املستشار السيد عبد العلي حامي الدين:
شكرا السيد الرئيس.
في البداية ،السيد الوزير املحترم ،ال نملك إال أن ننهئ بالدنا على
نجاحها في تدشين دخول درا�سي وجامعي ،وأيضا على مستوى التكوين
املنهي في ظرفية استثنائية وصعبة ،هناك دول ارتبكت في عملية الدخول
وأقدمت على إغالق مئات املدارس إلى حدود الساعة والزالت مرتبكة
بعض الدول.
نهنئكم أيضا ،السيد الوزير ،على الحرص على تسجيل الدخول
املدر�سي في وقته ،يوم  7شتنبر ،بما له من رمزية ،وأيضا الحرص
على الدخول الجامعي في وقته ،نهنئكم على اجتياز االمتحانات ديال
الباكالوريا وأيضا االمتحانات ديال السنة األولى جهوي ،تنظن بأنه هاذ
ال�شي كله مكتسبات مهمة نحق أن نفتخربها.
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في الواقع عدد من املؤسسات التزمت بالبروتوكول الصحي الذي
وضعته السلطات الصحية ،لكن ينبغي أن نسجل بأن بعض املؤسسات
لم تلتزم ،وهنا البد من نوع من الرقابة وتشديد أيضا املراقبة خاصة
بالنسبة لبعض مؤسسات القطاع الخاص ،هناك حوالي اليوم 200
مؤسسة التي سجلت فيها إصابات بحالة كورونا من أصل تقريبا 11.000
مؤسسة ،ولكن نسجل بارتياح أنه ما كاينش بؤر يعني مدرسية ،وهذا
أيضا جد إيجابي.
السيد الوزير،
في الواقع ،املوضوع ديال كورونا ال ينبغي أن يشغلنا على االستمرارية
في املوضوع ديال إصالح التعليم ،ألنه كورونا صحيح وباء خطير ،لكن في
نفس الوقت ال يمكن في ظل هاذ كورونا أن نبدد مجموعة من املكتسبات
األخرى ،ما مصير ( )Bachelorاليوم في الجامعات؟ وهذا سؤال يطرحه
عدد من األساتذة فيما يتعلق باإلصالح الجامعي الجديد.
الصيغة املقترحة ،السيد الوزير ،ديال ترك االختيار للطلبة مازال
ما�شي دقيقة ،السيما بالنسبة للجامعات ذات االستقطاب املفتوح،
وكنعرفو الجاهزية التكنولوجية واملنصات اللي موجودة مازال ما�شي
بالشكل اللي تؤهلها أنها تستوعب هذا النوع من التعليم عن بعد ،السيما
كنتحدث عن الجامعات ذات االستقطاب املفتوح ،ربما الجامعات
واملؤسسات ذات االستقطاب املحدود عندها اإلمكانيات وغادي تنجح
في هذه العملية.
في ظل هذا الوباء ما ننساوش بأنه بعض رؤساء املؤسسات الجامعية
في الوقيتة اللي احنا كنواجهو كورونا والجميع يواجه كورونا ،أقدموا
على بعض السلوكات اللي في الواقع تحتاج إلى مراقبة ..مع األسف مازال
عندي ما نقول..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا على احترام الوقت.
الكلمة لفريق االتحاد املغربي للشغل.

املستشارة السيدة وفاء القا�ضي:
السيد الوزير،
رغم كل ما تفضلتم بذكره ،فمحنة التعليم التي زادت من حدتها
الجائحة ،باتت تفرض مراجعة االختيارات الحكومية في وضع وتنفيذ
السياسات العمومية في تدبير أم القضايا واإلشكاليات املجتمعية،
حيث غياب سياسة تعليمية حقيقية تراهن على االستثمار في التعليم،
وهو ما أكدته امليزانية املخصصة للقطاع في قانون املالية التعديلي
 20.20باعتبارها الترجمة الحقيقية ألية إصالح الذي ال يمكن حصره
في الترسانة القانونية والتشريعية.
إننا في االتحاد املغربي للشغل ،نرى أنه من الضروري ..
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
انتهى الوقت.
الكلمة لفريق االتحاد االشتراكي.
فريق االتحاد االشتراكي الكلمة لكم.

املستشار السيد عبد الحميد فاتحي:
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
في البداية البد أن نتوجه بتحية التقدير واإلكبار لرجال ونساء
التعليم ،وكذلك نساء ورجال اإلدارة التربوية ،وأيضا آلباء وأمهات
وأولياء التالميذ على وعيهم ألن  %80منهم مشاو للتعليم الحضوري.
املسألة الثانية ،البد ،ما يمكنش ،ال يمكن إال أن نسجل املجهود اللي
بذلته الوزارة خاصة على املستوى املادي واللوجيستيكي مع مستوى
املحتوى ،هذا فيه نقاش ،ألن احنا كنعيشو مرحلة صعبة استثنائية،
ظروف استثنائية ونشتغل بآليات استثنائية ،وهذا كله يضعنا في وضع
الاليقين ،الاليقين على تطور الوباء ،الاليقين على اللقاح ،ولكن الاليقين
أيضا مدى نجاعة التعلمات واملعارف اللي كنقدموها للتالميذ ،التعليم
عن بعد هو مهم جدا لكن ال حاجة ،ال �شيء يعوض العالقة املباشرة
لألستاذ مع التلميذ.
املسألة الثالثة ،السيد الوزير ،شكرتم وزارتي الداخلية والصحة،
وفعال بذلومجهود كبيريعني هذه هي الوزارات ،كاين وزارات محدودة اللي
هي في الواجهة الحقيقية ،لكن كان من املفروض أن التعليم ليس شأن
وزارة التعليم لوحدها ،هو شأن ،ليس شأن الحكومة أيضا لوحدها،
هو شأن وطني كان من املفروض أن نلمس في هذه املرحلة التحرك
السيا�سي القوي ملكونات الحكومة ومكونات األغلبية واملعارضة ،وأيضا
مواقف اللي تدعم التعليم كمعطى وطني أسا�سي من بين أولوياتنا بعد
القضية الوطنية.
املسألة الرابعة ،السيد الوزير ،ما أعتقد ،ما أعتقد على املستوى
البيداغوجي أننا نجحنا في إطار التعليم عن بعد أن نوصل ما يكفي من
املعرفة.
أنا أعتقد سمعت بأنكم نسبة الر�ضى  %78ديال التالميذ ،أنا ال
أقول العكس ،لكن في الواقع هناك إشكاالت قائمة ،الزالت قائمة
خاصة فيما يتعلق باحترام البروتوكول الصحي واحترام اإلجراءات ديال
العدد ديال التالميذ ،ألن عندنا بنايات محدودة وتالميذ كثار ،واش
غادي نقدرو فعال نجحو في هذه العملية؟
لكن ،في املحصلة العامة ال يمكن إال أن نسجل املجهود اللي تيدار
والعمل اللي تيدارعلى مستوى الدخول املدر�سي ،على مستوى استكمال
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االمتحانات ،على مستوى مجهودات األطر ديال الوزارة واألطر ديال
األكاديميات.
شكرا السيد الرئيس.
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أنكم قادرون على تجاوز كل العراقيل واملعيقات ،بكفاءتكم املشهودة
وبروحكم الوطنية ،وما ذلك على هللا بعزيز.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا ال�سي فاتحي.
الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار.

شكرا.
الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

املستشار السيد لحسن ادعي:

املستشار السيد امللودي العابد العمراني:

شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارين،
السيد الوزير املحترم،
شكرا على جوابكم وعلى كل هذه اإليضاحات.
أكيد أن الدخول املدر�سي والجامعي لهذه السنة دخول استثنائي
بكل املقاييس ،كنا نتحدث عادة عن تأهيل املؤسسات التعليمية
وتزويدها بوسائل العمل الضرورية التي باتت متجاوزة هذه السنة،
حيث صرنا نتحدث عن ضبط املؤسسات بشبكات الكهرباء وبالشبكة
العنكبوتية في ظل نمط التعليم الذي أقرته الوزارة ،والذي فرضته
تداعيات جائحة كورونا العاملية ،والذي لم يسلم بدوره من كم هائل
من االنتقاد بعد رمي الكرة في ملعب األسر.

شكرا السيد الوزير.
نهنئكم على املجهودات الكبيرة اللي تتبذلها الوزارة ديالكم حتى
يتم الدخول املدر�سي وال الجامعي في أحسن األحوال ،نحن في الفريق
الدستوري الديمقراطي االجتماعي واعون بهاذ االستثناء ديال الدخول
املدر�سي والجامعي ،واعون بهاذ الظرفية الصعبة اللي تتفرض على
الجميع توحيد وتجميع جهود الجميع لتجاوز هاذ املرحلة الصعبة.

السيد الوزير املحترم،
الكل اليوم يعلم املجهود الكبير واالستثنائي الذي تقوم به مختلف
القطاعات الحكومية تحت اإلشراف املباشر لصاحب الجاللة امللك
محمد السادس نصره هللا ،وال يخفى على أحد وجاهة اختيار نمط
التدريس بالتناوب أو التناوبي للحد من انتشار فيروس كورونا داخل
املؤسسات التعليمية ،حماية للتالميذ ولألطر التربوية واإلدارية ،إال أن
عددا من األسر ،خاصة بالعالم القروي ،تجد نفسها في وضعية صعبة
أمام استحالة متابعة أبنائها التعليم عن بعد ،النعدام أجهزة الحاسوب
واللوحات اإللكترونية والهواتف الذكية أحيانا ،والنعدام أو ضعف
صبيب األنترنيت في أحايين أخرى.
كيف ألسرة مكونة من خمسة تالميذ أن توفرأجهزة لكل أفرادها؟
سؤال من ضمن مجموعة من األسئلة األخرى التي تسائلنا جميعا
على اعتبار أن قضية التعليم قضية الجميع ،وهي مناسبة ،السيد
الوزير ،أن تعيدوا النظر في أنماط التدريس وأن تراجعوا املقررات
فيما يستجيب ملواكبة العصر والتطور التكنولوجي املتسارع ،إنصافا
لكل أبناء املغاربة في ضمان تام لحقوق متكافئة ،ونحن متيقنون

لكن ،السيد الوزير ،البد من معطيات ،البد من اإلدالء بها،
فنسائلكم السيد الوزير مرة أخرى فيما يتعلق بتكافؤ الفرص ،ففي
العالم القروي خاصة في املناطق الجبلية ،التعليم عن بعد تيعرف
مشاكل كثيرة ،فالتعليم الحضوري مع التعلم الذاتي ليوم حضوري
ويوم ذاتي بالنسبة للمناطق الجبلية وبالنسبة لكيفية العيش داخل
الداخليات بالنسبة للتالميذ ،فهنايا يوم بيوم كانت صعبة وكانت بعض
الحلول محلية ،اضطرو تيعملو أسبوع بأسبوع ،وهنا الوضع تفاقم.
كذلك بالنسبة للتعليم العالي ،السيد الوزير ،فالحلول اللي
تفضلتم بها أن غادي تكون خيارات بالنسبة للطلبة ،فهنا دائما في
مجال تكافؤ الفرص تنعرفو على أن الجامعة تضم العديد من األقاليم،
فبالنسبة للمدينة وال اإلقليم اللي تتواجد فيه مؤسسة تعليمية ما �شي
هو اإلقليم اللي بعيد ،كيفاش غادي ينتقل ذاك الطالب في ظل هاذ
حالة الطوارئ الصحية ،لهذا السيد الوزير املرجو تسليط الضوء على
كل هذه املعطيات.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة

املستشار السيد أحمد تويزي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير املحترم،
ما بقاش عندي بزاف دالكالم ،إنما البد أن نجدد أوال التنويه ،ال بكم
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وال باألطرالتربوية ،آباء وأولياء التالميذ على املجهود اللي تدارباش ينجح
الدخول املدر�سي ونجحو االمتحانات ،نجح الباكالوريا ،هذا استثناء في
ظرفية خطيرة جدا ،إذا هنا ما فيه مزايدات ما فيه حتى حاجة هذا
شأن تربوي ،شأن عام ديال املغاربة ،احنا نفتخر باألطر التربوية،
نفتخرباملجهود اللي دارو األساتذة واملعلمين ورجال التعليم ،سواء على
مستوى الجامعة باش ينجحو هذه العملية باش ما نطيحوشاي في سنة
بيضاء ،هذا مهم.
بغيت نعاود نرجع لك ،السيد الوزير ،هللا يجازيك بخير هاذ
الناس غادي نقول لك أنا مثال اللي كنعرف بزاف فمراكش عندنا
( )transportديال "ألزا" كيم�شي لواحد العدد ديال املناطق ،توقف
هذاك ( )transportالناس تحلت الجامعات ،الناس ما عندهمش باش
يمشيو ،إذا نتمناو إذا طلقو ذيك "ألزا" يهز املواطنين الحقاش الطلبة
عندهم ( ،)les cartesعندهم ( )les cartesفاش كيمشيو ..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ال�سي تويزي.
الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة للتعقيب على السؤال املضاف.
تفضلي املستشارة املحترمة.

املستشارة السيدة نجاة كمير:
السيد الوزير،
شكرا على عرضكم الذي تفضلتم به والذي يحمل بين طياته
مجموعة من التوضيحات.
السيد الوزير ،ال أحد ينكر ما حققته بالدنا في مجال محاربة تف�شي
فيروس كورونا ،كما أنه ال أحد يمكنه أن يدعي أن اتخاذ القرارات في
هذه الظروف االستثنائية أمر هين ،ليس بالنسبة لبالدنا فقط ،لكننا
أصبحنا نتقاسم مجموعة من التحديات مع دول العالم ،مع بعض
التفاوتات ،طبعا من دولة إلى أخرى حسب درجة تف�شي الوباء ومستوى
التعليم في هذه البلدان.
طبعا ،السيد الوزير بما أننا بصدد مناقشة التدابير املتخذة فيما
يتعلق بعملية التعليم عن بعد فالجميع كيعترف باملجهودات ديال
وزارتكم في ظل هذه الجائحة التي لم يسبق لها مثيل.
السيد الوزير،
رغم أن تجربة التعليم عن بعد هي جديدة بالنسبة لنا ،إال أن
انخراط األطر اإلدارية والتربوية بوزارة التربية الوطنية والتي أبانت عن
الروح الوطنية العالية محاولة منها إنجاح هذه التجربة بما أوتيت من
وسائل رغم محدوديتها ورغم صعوبة تطبيقها على أرض الواقع ،ولعلكم
السيد الوزير أدرى منا جميعا بهذه املعيقات التي أثرت بشكل ملموس
على مجموعة من املستويات ،وخير دليل ،االرتباك اللي طبع الدخول
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املدر�سي لهذه السنة ،والجدل الذي أثاره القرار الصادر عن وزارتكم
القا�ضي باختيار التعليم الحضوري أو عن بعد بين مؤيد ورافض
للقرار ،وعدم حسم الوزارة في مسألة النموذج التعليمي ،خاصة مع
تزامن ذلك مع االرتفاع املهول ديال أعداد املصابين وأعداد الوفيات
الناجمة عن فيروس كورونا.
كيف شفنا ،السيد الوزير ،جميع والحظنا أن األغلبية العظمى
لآلباء واألمهات فضلوا مواجهة األمر وإرسال أبنائهم إلى املدرسة
باختيارهم التعليم الحضوري ،والتفسيرالوحيد هنا السيد الوزيرلهذا
االختيار أن الجميع غير مقتنع بنجاعة التجربة السابقة للتعليم عن
بعد ،اللي اعتمدناها طبعا في بداية تف�شي الوباء.
السيد الوزير،
هذا ما�شي تجاهل للمجهودات املبذولة إلنجاح عملية التعليم
عن بعد ،ولكن كاينة معيقات حقيقية ،إذا اخذينا مثال السيد الوزير
القاعات املتعددة الوسائط ،أوال جل املؤسسات التعليمية ،هي غير
موجودة بها ،وحتى اللي فيها هي غير مجهزة ،وحتى املجهزة كتعرف
مجموعة ديال املعيقات ،بحيث أننا مثال إذا خذينا التعليم الثانوي،
التعليم الثانوي عندهم كثرة التخصصات اللي غادي تحتاج للقاعة
املتعددة الوسائط في نفس الوقت ،بالنسبة للتعليم االبتدائي عندنا
بعد املسافة ما بين املركزيات أو الوحدات املدرسية مع املدرسة
املركزية ،هذا من جهة ،أيضا فيما يخص األقسام االفتراضية السيد
الوزير ،اإلحداث ديالها هو ليس بضمان الستفادة التالميذ ..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة املحترمة.
انتهى الوقت.
الكلمة لكم السيد الوزير ،السيد وزير التربية الوطنية للرد على
التعقيبات.
فين ما بغيتو ،تماك أو املنصة.

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة:
شكرا السيد الرئيس.
في البداية بغيت نذكربأن ،كما قلت ،نحن نعيش وضعية استثنائية،
دخول استثنائي بكل املقاييس ،البالد ديالنا تتمر بواحد الوضعية على
غرارجميع دول املعمور اللي كاينة ،واحد الضبابية ،تسودها الضبابية،
ال أحد يعرف ما هو الشهر املقبل كيفاش غادي يكون ،شهر غشت إلى
قارناه ،العدد ديال الحاالت املسجلة في شهر غشت ديال اإلصابات
اإليجابية والوفيات والحاالت الحرجة ،في تفاقم كبير ،شهر شتنبر أكثر
بكثير وشهر أكتوبر ،احنا ماشيين ،هللا يحفظ ،أكثر وأكثر ،لهذا كاين
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ضبابية.

شكلت بؤرة ديال هاذ الوباء.

ما ننساوش بأن الوضعية النفسية اللي تطرق لها السيد املستشار
املحترم ،هذه وضعية نفسية ديال الجائحة ما �شي ديال املنظومة
التربوية ،ما خصناش ننساوهاذ القضية ،ما نخلطوش بأن هاذ الضغط
النف�سي اللي كاين ،اللي بدا في الحجر الصحي واللي استمر ،ألن اليوم
تنعيشو هاذ الشكل من الضبابية ،راه املشكل ديالو جاي من الفيروس،
ما �شي من الوضعية التربوية.

بغيت أيضا نحيي جميع املتدخلين على إشادتهم باألطر اإلدارية
والتربوية ،ألن حقيقة قاموا بواحد العمل كبير ،واحد العمل جاد،
واحد العمل مسؤول ،ألن النجاح ديال هاذ الدخول املدر�سي تم بفضل
هاذ األطراإلدارية والتربوية.

بغيت نقول أيضا بأن منح األسر االختيار ديال الصيغ التربوية ،هذا
في حد ذاته احترام قرار األسر ،ألن الوضعية ديال كل أسرة مختلفة،
كل واحد عندو إكراهات ،كاين اللي تيشتغل ما يمكنلوش يخلي وليداتو
في املنزل ،خص يديهم للحضوري ،كاين اللي خايف يصيفط وليداتو
للحضوري ،واملسؤولية ديال الوزارة أين تكمن؟
هي توفير تعليم حضوري آمن ،وتوفير أيضا ُعدة بيداغوجية في
التعليم عن بعد.
بالنسبة لالستمرار ،إن شاء هللا ،واملواصلة ديال اإلصالح الجامعي،
هذا مبرمج إن شاء هللا ،مباشرة بعد الخوض في الدخول الجامعي،
غادي نباشرو االعتماد ديال دفتر الضوابط البيداغوجية اللي تتنظم
" ،"Bachelorوغادي نأخذ ،إن شاء هللا ،واحد ثالثة أشهر إلطالق
طلبات العروض ديال املسالك بالنسبة لـ " ،"Bachelorباش ،إن شاء
هللا ،إلى كان كل �شي متوفرنبداو السنة املقبلة خالل شهرشتنبر.
بالنسبة االختيار للطلبة ،االستقطاب املفتوح ،أكيد ألن الوضعية
ديالو مغايرة على االستقطاب املحدود ،احنا اللي غادي نراعيو هي
التدريس التطبيقي والتدريجي غادي يكون في املؤسسة حضوريا في
ظروف آمنة ،احتراما للبرتوكول الصحي ،ولكن الدراسة في املدرجات إما
التقليص إما التعليم عن بعد .واليوم الجامعة تشتغل على هذه الصيغ.
بالنسبة ،السيدة املستشارة املحترمة ،التعليم تيعيش محنة،
خصنا نتعاونو باش نتجاوزو هاذ املحنة ،التعليم راه ما �شي ديال الوزير
أو ال ديال الوزارة ،التعليم ديال الجميع ،قالها السيد املستشاراملحترم،
التعليم ديال الهيئات النقابية ،ديال الهيئات السياسية ،خصنا
نضافرو الجهود باش نزيد للقدام ،هاذ الخطاب ديال اليأس خصنا
نتجاوزوه.
واليوم ،الحمد هلل ،الظروف مواتية لتجاوز هاذ الخطاب هذا،
اليوم قلنا بأن واحد العدد ديال اللجان درناها على املستوى اإلقليمي،
تم العثور على إخالالت 90 ،مؤسسة على أكثر من  ،5.000هاذ ال�شي
األسبوع املنصرم ،دعينا هاذ املؤسسات باش تحترم البروتوكول
الصحي ،واليوم تنشتغلو باش أيضا نواكبو مؤسسات أخرى ،باش الكل
يحترم البروتوكول الصحي.
كما قلت في البداية ،الحمد هلل ،اليوم ما كاينش �شي مدرسة اللي

وشكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ُ
السؤال العاشر طلب سحبه من طرف الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية ،والسؤال الحادي عشر موضوعه "وضعية املؤسسات
التعليمية وظروف التحصيل الدرا�سي" ،وهو موضوع من طرف
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
تفضلوا السيدة املستشارة املحترمة.

املستشارة السيدة رجاء الكساب:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
نسائلكم السيد الوزيرحول وضعية املؤسسات التعليمية والبعض
منها خاصة وظروف التحصيل في ظل جائحة (كوفيد.)19-
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد الوزيرفي إطاراإلجابة.

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيدة املستشارة املحترمة.
كما جاء في املداخلة األولى ،قلت بأن للتمكين من إنجاح دخول
مدر�سي البد من برمجة واحد العدد ديال العمليات بما فيها املوارد
البشرية ،النمط البيداغوجي ،ولكن الجانب املهم هو عملية إحداث
املؤسسات ،وأيضا إعادة تأهيل هذه املؤسسات ،سنويا تقريبا هاذي
واحد  3سنوات وتيرة اإلنجازات كانت تقريبا واحد  100مؤسسة سنويا،
هذا الدخول تميز بإحداث  179مؤسسة جديدة ،تقريبا جهة "طنجة–
تطوان – الحسيمة" تميزت أيضا ،ألن  70مؤسسة في هذه الجهة مقارنة
بواحد املعدل ديال  30مؤسسة في كل جهة ،كلفة مالية ديال  2داملاليير
ديال الدرهم بالنسبة لإلحداث والتجهيز ،وهذا واحد املجهود كبير اللي
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دارتو الحكومة.
بالنسبة لتأهيل وإعادة التأهيل ،عندنا واحد البرمجة قارة مليزانية
بالنسبة للتأهيل )alors( ،التأهيل كاين تقريبا واحد  11.500مؤسسة
و 13.000فرعية ،اليوم احنا كنعملو لتعويض البناء املفكك بالبناء
الصلب ،وسنويا كنقضيو على املفكك وكنبنيو الصلب ،حجرة واحدة
 190.000درهم للحجرة ،هذه السنة نجزنا تقريبا  1500حجرة اللي تم
التعويض ديالها.
أيضا ،غالف مالي ديال التأهيل ديال مليار ديال الدرهم ما فيهش
غير البناء ديال التعويض ديال املفكك ،فيه أيضا التسييج ،فيه الربط
بالكهرباء ،باملاء الصالح للشرب ،فيه أيضا الصباغة ،فيه واحد العدد
ديال التأهيل ديال الحجرات ،هذا األمر ولى اليوم ممأسس سنويا وفي
إطار امليزانية ديال  3سنوات ديال قانون املالية يتم برمجة تقريبا واحد
املليارسنويا.
الجانب اآلخر هو ما ننساوش بأن كاين برامج موازية أيضا بفضل
واحد العدد ديال الشركاء ،الجماعات الترابية أيضا تقوم بمساهمة في
هذا التأهيل ،أيضا البرنامج ديال تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية
اللي كتحدث لنا واحد العدد املؤسسات وتأهيل مؤسسات أخرى،
"املبادرة الوطنية للتنمية البشرية" أيضا لها الفضل في تأهيل واحد
العدد ديال املؤسسات في بعض األقاليم ،وال سيما في املناطق النائية.
شكرا السيدة املستشارة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشار السيد عبد الحق حيسان:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزير على التوضيحات اللي اعطيتونا.
اليوم ،السيد الوزير ،املغاربة حينما لم تستطع الحكومة أن تقرر
أي تعليم تريد ،قرر املغاربة %80 ،اللي صرحتو بها ،اللي قالو بغاو
التعليم الحضوري ،بمعنى ملي تنقولو أن األسر تريد تعليما حضوريا
فهذا مؤشر قوي على أنه املغاربة بغاو التعليم الحضوري وأنه ال يمكن
تعويضه بالتعليم عن بعد.
اليوم ،الوضعية ال ديال املؤسسات التعليمية وال ديال األطر
التربوية ،رجال ونساء التعليم اللي كنوجهو لهم تحية وتقدير واللي مع
كامل األسف الحكومة ديالكم السيد الوزير عنفت املدرس في يومه
العالمي ،نهار  5أكتوبر تم تعنيف املدرسين ،ووزارتكم دفعت النقابات
إلى االحتجاج في يومهم العالمي ،وهذا مشكل ألنه حينما ال يفتح الحوار
مع ممثلي رجال ونساء التعليم كاين مشكل.
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فإلى قلتو لنا اليوم انتوما هاذ السنة بنيتو  ،179وتتقولو بأنه كنا
تنبنو  100هاذ العام ،شحال تزاد؟ قلتو لنا تزاد  700.000تلميذ ،إلى
قسمنا  700.000تلميذ على  179مؤسسة تتجينا  4000تلميذ3900 ،
تلميذ في كل مؤسسة ،هذا إلى خصصناهم غير اللي جاو جداد ،أما هاذ
املؤسسات اللي تتكلمو عليها ،فيها الثانوي وفيها اإلعدادي إلى غيرذلك.
تكلمتو وقلتو بأن ،3901 ..كاع ما تعاودش لحساب ،فإذن إلى رجعتو
للمؤسسات غير مربوطة باالنترنيت ،تتكلمو على أننا خلينا االختيار
لألسر باش يختارو التعليم عن بعد ،أنا في الحقيقة فوجئت وتنتفاجئ
ملي تنبقى نسمع الحكومة تقول أشياء وتنعتقدو أن األمور وردية.
تكلمنا على الجامعات ،اليوم أنا دخلت ملؤسسة جامعية تنلقى
االكتظاظ ديال الطلبة وديال األساتذة في غياب أي ظروف صحية،
من البروتوكول الصحي ،حتى املؤسسات االبتدائية واحد العدد ديال
املؤسسات االبتدائية ما ممحترمش فيها ،تم اتخاذ هاذ القضية ديال
البروتوكول الصحي لالنتقام من بعض املدراء ،واإلدارة التربوية اللي..
بحال اللي وقع في أسفي ،الناس الكل يشيدون باملديرديال واد الذهب،
ومع ذلك تم توقيفه بدعوى أنه ما احترمش البروتوكول الصحي.
أجيو السيد الوزير شوفو املؤسسات ،أنا تندعو السادة البرملانيين
أننا نعملو لجنة استطالعية ،انتوما تتقولو لنا األساتذة راضيين وبأنه
األمور كلها مزيانة في املؤسسات التعليمية ،نمشيو نشوفوها في عين
املكان ،األستاذات دخلو عليهم للمنزل ديالهم وعنفوهم ،إلى غيرذلك.
األوضاع ما�شي وردية كيفما تتقولو السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا ال�سي حيسان.
ال�سي حيسان ،انتهى الوقت ال�سي حيسان.
الكلمة لكم السيد الوزيرفي حدود  11ثانية إن شئتم.

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة:
فقط دعوة السادة املستشارين لتشكيل لجنة ونشوفو جاهزية هاذ
املؤسسات والقابلية ديال استضافة التالميذ في هاذ الظروف اآلمنة.
احنا قلنا بأن درنا واحد البروتوكول صحي ،اعتمدناه بطريقة
صارمة ،إلى كان االختالل ديالو راه كاين ..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
السؤال الثاني عشروموضوعه "موقع قطاع التعليم الخاص ضمن
تنزيل إستراتيجية ."2030-2015
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الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية.

لتحيين هاذ املقتضيات ديال القانون .06.00

تفضل السيد املستشار ،لكم الكلمة.

اليوم ،هاذ القانون ما تيعطينا حتى �شي سلطة باش نراقبو الرسوم،
اإلشراف هو فقط إشراف بيداغوجي ،هو مواكبة ،هو ترخيص.

املستشار السيد عبد الكريم لهوايشري:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
سؤالنا هو أن السيد الوزير أن القطاع الخاص قطاع شريك
وأسا�سي في املجال ،لكن بعض املؤسسات تقع في بعض التجاوزات ،من
مثل اعتماد مناهج وبرامج تعليمية غير معتمدة ،فرض رسوم مرتفعة
للتأمين والتسجيل ،وعدم احترامها للضوابط والقواعد املنظمة
للمجال.
سؤالنا السيد الوزير:
ما هي اإلجراءات التي تعتزمون اتخاذها لضمان املساهمة الفعالة
واإليجابية لهذا القطاع في تنزيل الرؤية اإلستراتيجية؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
كما جاء على لسانكم ،التعليم املدر�سي الخصو�صي هو مكون
أسا�سي في منظومة التربية والتكوين ،هوشريك مهم تيضمن أيضا واحد
الخدمة عمومية ،هو امتداد للتعليم العمومي ،فاش تنقول شريك ألنه
اليوم في  2020–2019ما مجموعه مليون و 100ألف تلميذ اللي يتم
تمدرسه في هذه املنظومة ،واحد النسبة ديال  ،%14.40ما ننساوش
بأن عندهم واحد  140ألف أطر إدارية والتربوية ،وأيضا تقريبا اليوم
عندنا واحد  5828مؤسسة.
القانون اللي تيأطر العالقة بين التعليم الخاص والوزارة هو
القانون  ،06.00هاذ القانون اللي عندو واحد  20سنة ،واللي تبين بأن
جاء الوقت لتحيينه وتطويره وتجويده وهاذ ال�شي اللي تنشتغلو عليه،
السيد املستشار املحترم ،في إطار تنزيل املخطط التشريعي ديال قانون
اإلطار ،هو دمج قانون  04.00إلزامية (املقصود :حول إلزامية التعليم
األسا�سي) 05.00 ،ديال التعليم األولي 06.00 ،ديال قانون التعليم
الخاص ،في ما نسميه بقانون التعليم املدر�سي ،وغتكون مناسبة أيضا

هاذ القانون إن شاء هللا غادي التحيين ديالو غادي يعطينا واحد
املجال أكثر لتأطير هاذ املنظومة ،ألن كنراهنو باش املنظومة تبقى
شريكة ألن اليوم كاين أيضا القانون اإلطار في مادة  ،13املادة  14اللي
يطلب من هاذ التعليم الخاص باش يكون يساهم في اإللزامية ديال
التمدرس والسيما في املناطق القروية ،أيضا واحد العدد الفئات في
وضعيات خاصة في محو األمية ،واملادة  14تتأكد على واحد الجانب
ديال الترخيص كيف سيتم هاذ الترخيص ،تحديد الرسوم ،تصنيف
املؤسسات ،تحديد أيضا التأمين ،كل هذا إن شاء هللا ،احنا بحال اللي
قلت لكم في البداية ،في هاذ الدورة الخريفية غادي نحيلو عليكم هاذ
املشروع القانون إن شاء هللا ،وتنطلب منكم باش نخرجوه في أقرب وقت
باش السنة املقبلة ما نطيحوش في هاذ اإلرتباك اللي عرفتو املنظومة،
ألن اليوم وقع مشكل بين األسر وبين املدارس الخاصة ،ونذكر بأن اللي
تيربطهم هو واحد العقد والوزارة ما عندهاش الدخل بين العالقة بين
األسر وبين املؤسسات الخاصة وما عندهاش العالقة بين املستخدمين
واملؤسسات الخاصة ألنه مؤطربمدونة الشغل.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
انتهى الوقت املخصص لكم.
الكلمة للسيد املستشار.

املستشار السيد عبد الكريم لهوايشري:
شكرا للسيد الوزير على هذه التوضيحات.
أنا بغيت في الحقيقة ..في البداية تنحييو رجال ونساء املنظومة
التربوية ،إداريين تربويين ،هاذي مناسبة باش نثمنو العمل الذين
يقومون به ،ولكن في نفس الوقت نقول لكم السيد الوزير بأننا
مستعدون ،ستجدونا إن شاء هللا مستعدين باش هذه القوانين
تحيلوها علينا ندوزوها في أقرب وقت ممكن.
لكن ،فعال هذه الجائحة أبانت على واحد الوضعية اللي في الحقيقة
اللي تكلمتو عليها وهو الصراع اللي وقع ما بين األسرومؤسسات التعليم
الخاص ،لكن نقول لكم السيد الوزير ،بأنه فعال هاذ القانون اإلطار
اللي دوزناه أنه تيعطيكم إمكانية باش تصدرو مرسوم في املجال تحدو
فيه الرسوم ،الواجبات ( )soitديال التسجيل ،التأمين ،التمدرس
وغيرها بمرسوم وتجيبوها وتخرجوها وغادي نكونو حددنا واحد
املجال ،فكينا واحد اللغز اللي في الحقيقة أنه نجد ..وانتوما خصكم
تكونو حكم بين جشع املستثمرين في املجال عندما يغيب الحس التربوي
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مع املرتفقين وأيضا هلع املرتفقين أيضا ملا يغيب حس الواجب الوطني
وأداء الواجبات ،وهذا خصنا البد أن نؤكد عليه.
أكيد ،السيد الوزير ،اليوم في هاذ املوضوع ديال املراقبة ديال
املضامين التربوية ما شرتوش لها ،وأنا بغيت اليوم نشير واحد اإلشارة،
واحد اإلشارة مهمة خصوصا في إحدى املضامين اللي اليوم مضمنة في
الكتاب التربوي ديال اللغة العربية االبتدائي ،أنه تيتكلم على نظرية
ليست علمية ،نظرية نقدرو نقولو كل ما يقال عنها أنها ليست علمية،
لكن يقدمها للتالميذ ،أبنائنا وهي "نظرية داروين" على أنها حقيقة
علمية ،في الوقت اللي هاذ التلميذ ملا ينتقل عند أستاذ التربية اإلسالمية
أو حصة التربية اإلسالمية يقرأ قول هللا تعالى ":ولقد خلقنا اإلنسان في
أحسن تقويم".
وخصوصا ملا تنتكلمو على تلميذ ما زال ما عندوش القدرة ديال
األخذ والعطاء ديال املناقشة ،ديال النظر من زوايا مختلفة ،لذا
أدعوكم السيد الوزيرإلى اتخاذ ما يلزم في شأن هذا املقرر.
األمرالثاني ،أنا بغيتكم السيد الوزيرتعملون وبجدية وبسرعة الزمة
على إشراك هاذ القطاع عندما تعملو املرسوم ،إشراك القطاع الخاص
في تحديد ..ألنه قطاع مهم جدا وشريك في املنظومة التربوية وال يمكن
تغييبه ،وإشراكه سيكون له أثرفعال في إصالح املنظومة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشارانتهى الوقت.
نشكرالسيد الوزيرعلى مساهمته القيمة.
وننتقل للسؤال اآلني األول املوجه لقطاع السياحة والصناعة
التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ،وموضوعه "سير
املؤسسات السياحية بعد قرارالحكومة استئناف أنشطتها".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية.
تفضل السيد الرئيس املحترم.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
األخوات واإلخوة،
فعال ،السيدة الوزيرة املحترمة ،الحكومة أفرجت عن ..أفرجت
فعال عن األنشطة السياحية ،فماذا أعددتم السيدة الوزيرة املحترمة
إلنجاح هذه العملية؟
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السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيد املستشار املحترم،
إلى سمحت لي غانجاوب على سؤالكم كما تطرح ،اللي هو على سير
املؤسسات السياحية بعد قراراستئناف األنشطة من الجانب الصحي،
ويمكن من بعد نجاوبو..
فجوابا ،على سؤالكم ،السيد املستشار املحترم ،فقامت الوزارة
بصياغة واحد الدليل منذ شهر ماي ،كيضم مجموعة من التوصيات
الوقائية اللي كتخص صحة وسالمة جميع املهنيين في قطاع السياحة
باملغرب ،كيلخص هاذ الدليل التدابير الصحة والسالمة اللي كتمكن
من االستئناف التدريجي اللي ذكرتوه ديال أنشطة املهنيين.
ومن جهة أخرى ،تم القيام بزيارات ميدانية في جميع الجهات
والوجهات السياحية ،مع التنسيق مع السلطات املحلية وكذلك
مصالح ديال وزارة الصحة ،باش نتأكدو بصفة منتظمة ومتواصلة من
انضباط الجميع بتطبيق هذه التوصيات.
وتفعيال للتوجيهات امللكية السامية من أجل تمكين مستخدمي
القطاع الخاص من تحاليل الكشف عن وباء "كوفيد ،"19-فقامت
الوزارة بتعبئة شاملة من أجل التنسيق مع السلطات املحلية ووزارة
الصحة اللي تم الكشف لجميع املستخدمين في املؤسسات السياحية
بما فيهم املستخدمين املوسميين في جميع الفنادق.
وقامت الوزارة كذلك ،بوضع الشارة "مرحبا بكم بأمان" (Welcome
 ،)Safelyهاذ الشارة الهدف ديالها هو تعزيز تنافسية مؤسسات اإليواء
السياحي وجعلها كتنخرط في دينامية غتمكنها من تلبية انتظارات
السياح املغاربة وكذلك ،إن شاء هللا ،السياح األجانب.
وتتيح هاذ املنصة لكل مؤسسات اإليواء السياحي ،أوال ،اإلطالع
على مرجع السالمة الصحية وكذلك إجراء تقييم ذاتي لتحديد مستوى
امتثالها ملرجع السالمة الصحية ،كذلك االستفادة من التكوين وتقوية
قدرات جميع مستخدميها في املحور املتعلق بحفظ الصحة والسالمة،
مما يتيح معرفة دقيقة باإلجراءات والتدابيرالواجب تطبيقها.
وملا كيتم هاذ ال�شي كلو كيتقدم للمؤسسة بطلب الحصول على هاذ
الشارة ديال ( ،)Welcome Safelyوذلك بعد االمتثال ملتطلبات مرجع
السالمة الصحية وبعد أن يكون جميع املستخدمين قد استكملوا
بنجاح وحدات التدريب.
وأود أن أشير إلى أن نشاط هاذ املؤسسات السياحية ظل قائما،
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رغم الظروف االستثنائية التي طبعت هذه الظرفية ،مع التأكيد على
أن املراقبة مستمرة من أجل ضمان احترام املعاييراملعمول بها دوليا من
أجل جودة الخدمات ،وخاصة الصحية ،كما ورد في معرض سؤالكم
السيد املستشار.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد الرئيس.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
شكرا جزيال السيدة الوزيرة املحترمة.
واحنايا ،نيابة عن القطاع السياحي ،نشكر اهتمام الحكومة
واعتراف الحكومة بأن هناك خلل وأن القطاع السياحي جد ،جد،
جد متضرر ،وهذا كنشكرو املجهودات ديالكم ،السيدة الوزيرة،
املجهودات ديال تعليق الفتة "مرحبا بكم مع التدابير االحترازية"� ،شيء
جميل ،ولكن ،السيدة الوزيرة ،راه ما تيمكنشاي نحلو هاذ املشاكل،
الناس متضررة ،إلى بدينا من وكالة األسفار.
األسفار اليوم ،هاذيك الوكالة معطلة وما يتبعها من جحافل ديال
العمال املرتبطين بالوكالة.
النقل السياحي كذلك ،السيدة الوزيرة املحترمة ،هاذ النقل
السياحي معطل ،ويشغل آالف من العمال.
إلى هضرنا على املقاهي ،شبه ،شبه فارغة ،والضرائب واملصاريف
تزداد على أرباب املقاهي.
املطاعم واملطاعم املتنقلة هاذيك ( ،)les traiteursكلها مشاكل.
يجب أن نقف وفق التوجيهات امللكية ،الحكومة عاجزة على تدبير
هاذ القطاع .أنت كتديري جهدك ،ولكن الحكومة عاجزة عن الدخول
في صلب املوضوع ،السيدة الوزيرة.
الناس ،واحد املئات ،ماليين ديال الناس اللي تشتغل في القطاع
السياحي في ضياع مستمر ،وال من يلتفت إليهم.
هناك تدابير ،الحكومة عاجزة على تطبيقها ،إلى كانت الحكومة ما
عارفاش على األقل تسمع لنا .الحكومة ما�شي الوزراء ،الحكومة عاجزة
على وضع يدها على مكامن الخلل ،عالش ما ندعموش هاذ الناس ديال
املقاهي واملطاعم والنقل السياحي؟ عالش الحكومة ما تستغلش هاذ
الفرصة ،كيف عاونا قطاعات وحدة أخرى نعاونو هاذ املجال السياحي.
اليوم..

عدد 9–97وألا عيبر 9بر 26(99بوتكأ 26أ )26

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس انتهى الوقت.
بضع ثواني ،السيدة الوزيرة.

السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد اإلجتماعي:
السيد املستشار،
احنا متفقين بأن هاذ سلسلة القيم كلها ديال السياحة متضررة،
ولكن كما كتعلمو وجاء واحد عقد برنامج اللي هو الغرض ديالو هو دعم
ومواكبة أكبر عدد من املهنيين في هاذ القطاع ،ويمكن غنرجعو ليه من
بعد.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
السؤال الثاني موضوعه "مشاكل أرباب ومهنيي النقل السياحي
باملغرب" ،وهو موضوع من طرف فريق األصالة واملعاصرة.
تفضلوا السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد محمد الحمامي
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
السادة املستشارين واملستشارات املحترمات،
يحظى قطاع النقل السياحي بأهمية كبرى ،خاصة على مستوى تعزيز
وتقوية قدرات املغرب في تحقيق أهداف اإلستراتيجيات السياحية ،إال
أن واقع القطاع يعرف مجموعة من املشاكل واإلكراهات والتي تفاقمت
جراء تداعيات فيروس كورونا ،مما يستدعي حلول عاجلة من الوزارة
الوصية.
لذا ،نسائلكم ،السيدة الوزيرة ،عن اإلجراءات والتدابير التي
ستتخذونها لحل مشاكل هذا القطاع.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيدة الوزيرة لإلجابة.
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السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
واإلقتصاد اإلجتماعي:
السيد الرئيس،
السيد املستشار املحترم،
إن الظروف الحالية اللي كيعيشها قطاع النقل السياحي هي ظروف
صعبة ،تختلف جملة وتفصيال عن السياق الزمني الذي طرح فيه هاذ
السؤال.
فتداعيات ديال هاذ الجائحة ديال كورونا ضربت القطاع السياحي
برمته ،بما فيه كذلك أرباب ومهنيي النقل السياحي باملغرب ،وقد
استفاد العاملون في هاذ القطاع نتاع النقل السياحي من اإلجراءات التي
تم اتخاذها من طرف "لجنة اليقظة االقتصادية" ،حيث تم اتخاذ تدابير
اجتماعية للحفاظ على الوظائف والقدرة الشرائية للمستخدمين ،عبر
تخصيص دعم لألسرالعاملة في القطاعين ،سواء القطاع املهيكل أوغير
املهيكل ،باإلضافة إلى تأجيل أداء املساهمات االجتماعية وتأجيل سداد
القروض وكذلك تأجيل وضع التصريحات الضريبية.
كما تم إصدارالقانون رقم  30.20بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود
األسفارواملقامات السياحية وعقود النقل ،هاذ القانون كيسمح ملقدمي
الخدمات ،بما فيهم أرباب النقل السياحي ،بتعويض املبالغ املستحقة
لزبنائهم عن طريق وصل بالدين ،وذلك على شكل اقتراح خدمة مماثلة
أو معادلة دون أية زيادة في السعر.
كذلك ،تفعيال للتوجيهات امللكية السامية ،بمناسبة خطاب عيد
العرش املجيد ،بتاريخ  22يوليوز ،تم التوقيع على عقد برنامج لدعم
وإنعاش قطاع السياحة لـ .2022–2020
ومن أهم اإلجراءات التي يستفيد منها مهنيو النقل السياحي،
كنذكرو:
 أوال ،منح تعويض جزافي شهري مقداره  2000درهم ،خالل الفترةاملمتدة بين يوليوز ودجنبر2020؛
 كذا تأجيل أداء االشتراكات املستحقة لـ ( ) la CNSS1خالل نفسالفترة (يوليوز–دجنبر)؛
 تمديد اإلعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضاتاإلضافية إلى بغاو يكملو األجرة؛
 االستفادة من آليات التمويل التي سيتم وضعها ومن اإلجراءاتالضريبية التي سيتم تحديدها ،وذلك من أجل الحفاظ على خزينة
املقاوالت والفاعلين السياحيين وتمكينهم من التوفر على املوارد املالية
الضرورية الستئناف النشاط السياحي وضمان إعادة إقالعه.
وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن قطاع النقل السياحي مقنن بدفتر
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
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تحمالت تم وضعه منذ سنة  ،2009وتم تحيينه كذلك مرتين في 2012
و ،2014مما خول تبسيط شروط ومساطر االستثمار واالستغالل
الخاصة بهاذ النشاط االقتصادي وتقليص آجال الحصول على
الرخص وتجديدها وتقريب اإلدارة من املستثمرين في إطار السياسة
وخدمة القرب.
كما أن الوزارة ،بتنسيق دائم مع السلطة الحكومية املكلفة بالنقل،
تتبع حالة النقل السياحي واتخاذ اإلجراءات الالزمة للنهوض به.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشارفيما تبقى من الوقت.

املستشار السيد محمد الحمامي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا ،السيدة الوزيرة ،على التوضيح ،وهذه املجهودات اللي قامت
بها الوزارة مشكورة.
السيدة الوزيرة،
كتعرف قطاع السياحة ما�شي بقات في النقل السياحي ،إلى مشينا
نتكلمو على النقل السياحي ،النقل السياحي مرتبط بالسياح وواحد
املجموعة ديال األشياء ،عالش قطاع السياحة كتعرف إلى ما كانوش
السياح هاذ النقل راه ما غيتحركش وما غيخدمش.
اللي قالو اإلخوان شجعتو السياحة الداخلية ،ولكن عاشو املغاربة
واحد املجموعة ديال املشاكل وبقاو غير كيسمعو دائما في الشاشات
في التلفزيون ،كيسمعو واحد املجموعة ديال الخطابات ،ولكن ذوك
الخطابات ما كطبقش على أرض الواقع.
قلتو السياحة الداخلية ونضتو كتشجعو السياحة الداخلية
وباإلشهارات ديالها وبواحد املجموعة ديال املسائل ،ولكن ويل اللي
وصل ملراكش ،ما عندكش الطريقة كيفاش توصل ملراكش ،كاين واحد
املجموعة ديال التعقيدات ،ديال املساطر ،الرخص ديال التنقل واحد
املجموعة ديال كذا.
خص إعادة النظر ،كورونا راه كاينة وتعايشنا معها وماشيين معها،
ولكن خاصنا نفكرو في االقتصاد املغربي ونفكرو في املغاربة ،راه املغاربة
كيعيشو بالجوع ،هاذي هي الحقيقة اللي خاصها تقال ،ملي كنهضرو
على قطاع السياحة كنهضرو على املرشدين السياحيين ،ملي كنهضرو
على املرشدين السياحيين كنهضرو على واحد املجموعة ديال الناس في
املناطق اللي هي سياحية اللي عايشين من السياحة ،ما نفكروش غيرفي
النقل السياحي ،نفكرو في الناس اللي استثمرت ،الناس اللي استثمرت.
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اليوم كتعيط للمقاول كتقول له استثمرفي املجال السياحي كيقول
لك ال ،كتقول له دير ( ،)l’hôtelاملوقع كذا كيقول لك ال ،إذن هنايا
خصنا نفكرو ،نفكرو في االقتصاد املغربي هو األول ،أما الجائحة ديال
كورونا راه احنا كنتعايشو معها وماشيين ،واألعمار بيد اإلله ،النهار اللي
غيوقف األجل بكورونا وال بال كورونا.
إذن خاصنا نفكرو في هاذ الناس هاذوا كيفاش يعيشو وكيفاش
تكون النفسية ديالهم مرتاحة ويكون عندهم واحد املداخيل اللي هي
قارة كيعيشو بها.
احنا بدينا كنشوفو مؤخرا السيد عندو النقل السياحي كيبيع
الخضرة في واحد املوقع معين ،كنتأسفو له وكنتأملو له ،وقال لك اليوم
غادي يسالي ويرجع للنقل السياحي ديالو.
احنا ما�شي كنبخسو العمل ديال الوزارة ديالكم ،السيدة الوزيرة،
ولكن خصنا دائما نفكرو ،مادام كنفكرو كاين املرض ،خصنا نفكرو في
واحد املرض اللي هو آخر اللي هي املعيشة ،أنا كنفكر خصني ما ناكل،
خصني ما ندي ألوالدي ،أما املرض إلى بغا يجي ما�شي مشكل ،أنا قلت
لك ،هللا سبحانه وتعالى قال في القرآن" :ولو في بروج مشيدة" .نهار
غيوقف األجل راه غيوقف األجل.
إذن احنا نفكرو في االقتصاد ونفكرو في املغاربة ديالنا اللي كيعيشو
بالجوع ،هذه هي املسألة اللي هي مهمة واللي هي أساسية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
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السيدة الوزيرة املحترمة،
ما هي اإلجراءات والتدابير اآلنية املزمع اتخاذها من أجل دعم هذه
الصناعة وحمايتها من املنافسة األجنبية مع تشجيع املستثمرين على
ولوج هذا القطاع؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد االجتماعي:
السادة املستشارون املحترمون،
كما تعلمون ،فإن قطاع الصناعة التقليدية–كيفما ذكرتوه –
تضرر ،أوال ،كثيرا بفعل جائحة كورونا ،قد قامت الوزارة منذ األيام
األولى لهاذ األزمة بأبحاث ميدانية لتتبع وضعية مهنيي الصناعة
التقليدية ببالدنا ،وقد أبانت الدراسة على أن األنشطة ديال هاذ
القطاع عرفت توقف بنسبة  %80خالل فترة الحجر الصحي ،وهبوط
في املبيعات والدخل املتوسط الفردي بنسبة  ،%95باإلضافة إلى شبه
توقف لعملية التصديرخالل هاذ الفترة.
وبعد رفع الحجر الصحي تم استئناف أنشطة الصناعة التقليدية
بمعدل تقريبا  %66بشكل عام ،وبنسب متفاوتة بين مختلف الجهات
والحرف ،كما أن تقريبا  %78من الوحدات املتوفرة على مستخدمين
استرجعت هؤالء املستخدمين واستأنفت نشاطها ،وقد بلغت نسبة
الصناع املستفيدين من الدعم املالي املباشرللدولة حوالي .%65

السؤاالن الثالث والرابع تجمعهما وحدة املوضوع ،لذا سنعرضهما
دفعة واحدة.

من جهة أخرى ،أظهرت أزمة "كوفيد "19-أن القطاع ،بالرغم
من األهمية ديالو االجتماعية واالقتصادية ،كيعاني من مجموعة
من املشاكل الخاصة بضعف هيكلته وهشاشة القطاع ،مما جعلنا
نستعجل اإلسراع بهيكلته عبراستصدارقانون رقم  50.17اللي كيتعلق
بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية ،ونحن اآلن بصدد تصديق وإخراج
نصوصه التطبيقية.

املستشار السيد لحسن أدعي:

وجاء إخراج هذا القانون بفضل مساهمة مجلسكم املوقر في
الوقت املناسب ،اللي غادي يمكنا ،إن شاء هللا ،أوال ،من تعميم
التغطية الصحية على جميع الصناع التقليديين ،تنفيذا للتوجيهات
امللكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش وخطاب افتتاح الدورة
التشريعية الحالية.

والبداية مع سؤال فريق التجمع الوطني لألحرار ،الذي يحمل
موضوع "دعم الصناعة التقليدية بمدن اململكة".
تفضل السيد املستشار.

شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة املحترمة،
تعتبرالصناعة التقليدية من أهم الثروات التي تكت�سي صبغة تراثية
واجتماعية ،والتي تمتازبها مدن اململكة ،غيرأن هذه الصناعة أصبحت
تعاني من مشاكل الغالء الكبير للمواد األولية وضعف وسائل اإلنتاج،
التي أصبحت في مواجهة تحديات املنافسة الخارجية ،السيما الصينية.

وللتذكير ،ومن جانب آخر ،فالوزارة بصدد إعداد استراتيجية
جديدة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية ،بشراكة مع غرف الصناعة
التقليدية وفيدرالية مقاوالت الصناعة التقليدية والشركاء اآلخرين،
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واللي كتضم التدابير ذات األولية للقطاع للحفاظ على النسيج
االقتصادي ومناصب الشغل وتحفيز الطلب على منتوجات الصناعة
التقليدية واإلجراءات األفقية لضمان تحول مستدام لهذا القطاع،
ولكن ومع حلول هاذ جائحة كورونا وفي انتظارإتمام هاذ اإلستراتيجية،
قمنا بتفعيل بعض التدابير االستعجالية ،كتهم خصوصا التسويق
والتمويل ودعم الحرف.
فيما يتعلق بالتسويق ،فقد تم توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة
من خالل "دار الصانع" وسبع منصات للتسويق اإللكتروني باملغرب،
لتسويق منتجات الصناع التقليديين املغاربة وبيعها عبر األنترنيت،
واستفادة أق�صى عدد من الحرفيين والتعاونيات من هاذ الطريقة
التسويقية املهمة للغاية ،ويتعلق األمر بمنصات رقمية عامة وأخرى
مختصة ،ومنصات للحرفيين أو تعاونيات للحرفيين.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة الوزيرة.
الكلمة للسيد ..فيما تبقى من الوقت.
إذن ننتقلو للسؤال الرابع ،ألنه كان من املفروض ،السيدة الوزيرة،
يكون هاذ السؤال يكون فيه وحدة املوضوع ،ولكن مادام جاوبتي ،إذن
ننتقل إلى السؤال الرابع إذا لم يكن هناك..
السؤال الرابع موضوعه "بلورة رؤية إستراتجية جديدة لقطاع
الصناعة التقليدية" ،وهو موضوع من طرف فريق اإلتحاد العام
ملقاوالت املغرب.
تفضل ال�سي محيي.

املستشار السيد يوسف محيي:
شكرا.
شكرا السيد الرئيس املحترم.
السيدة الوزيرة املحترمة،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
أظن أن جائحة "كوفيد "19-التي ألقت بظاللها القاتمة على بالدنا
وعلى العالم كافة ،قد أماطت اللثام عن مدى هشاشة ومعاناة قطاع
الصناعة التقليدية ،قطاع كان حتى بداية هذه األلفية عمادا واعدا
من أعمدة االقتصاد الوطني ،فإذا به اليوم باعتماده القصري على
السياحة ،بكل أسف ،يمكننا أن نقول أنه في قسم اإلنعاش ،تحاملت
عليه إخفاقات السياسات السابقة وتداعيات "كوفيد ،"19-والسؤال
امللح اليوم هو :كيف وملاذا لم ننجح في استراتيجية  2015للصناعة
التقليدية؟ هذه اإلستراتيجية كانت من أهدافها تحقيق  7مليار ديال
الدرهم من الصادرات سنويا ،ورصد لها برنامج بقيمة  2ملياردرهم.
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اليوم وبعد  15سنة تبخرت املليارات وبقي رقم الصادرات بعد
انخفاض مهول ،وهو اليوم يعني من  2006إلى اليوم بتقريبا  800مليون
درهم.
إن إشكاليات القطاع ونواقصه متعددة وواضحة للجميع ،من
قلة الجودة وضعف التأطير والتكوين ،وخاصة انعدام رؤية مندمجة
ومبتكرة لتطويروتحديث سالسل اإلنتاج.
هناك كذلك غياب البنيات التحتية الالزمة ملناطق حرفية مندمجة
لإلنتاج والتصديرإلى آخره.
إنه من الصعب ،السيدة الوزيرة ،وأنتم خير العارفين ،النهوض
بقطاع يعتبر غالبية رواده من القطاع الغير املهيكل ،فإعادة البناء لن
تكون سهلة ،وإن بدأتم ،وهذا يحسب لكم ،بدأتم باألساس ،أال وهو
قانون القطاع ،القانون  50.17الذي تم التصويت عليه في متم يونيو
املا�ضي ،والذي كان منتظرا منذ  30سنة ،فكان لكم الفضل في إخراجه
للوجود .أملنا أن يتم تنزيل مراسيم تطبيقه في أقرب اآلجال باستشارة
املهنيين.
إن مقاوالت الصناعة التقليدية خاصة ،السيدة الوزيرة ،بحاجة
ماسة إلى مواكبتكم ودعمكم الستغالل الفرص اآلنية املتاحة لهم،
وكذلك للحفاظ على مناصب الشغل.
إننا بحاجة ملنظومة اقتصادية متكاملة ( )l’écosystèmeتقوي
اندماج القطاع وإنتاجيته وإلى بناء جسور التشارك بين الصناع
األحاديين والتعاونيات واملقاوالت والتجار ،وكذلك إلى ابتكار مفهوم
جديد للصناعة التقليدية املغربية ،مفهوم يليق بالقرن  ،21عناوينه:
"الجودة ،اإلنتاجية ،التنافسية واإلبداع املتجدد واملستدام" ،وأسطر
على "املستدام واملنتظم" ،مفهوم جديد ،جدير باهتمام الشباب
الحاصلين على الشهادات لتأطير هذه الجيوش من الصناع املبدعين
والرقي بالقطاع للمستوى املنشود.
ومن هنا نتساءل معكم ،السيدة الوزيرة ،عن مآل الدراسة الخاصة
باالستراتيجية الجديدة للقطاع ،والتي صرحتم في مجلس النواب على
تركيزمخرجاتها وعلى ورش التمويل إلى آخره.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيدة الوزيرة.
نعم السيد الرئيس؟

املستشار السيد لحسن أدعي:
مازال عندي التعقيب.
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السيد رئيس الجلسة:
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السيدة الوزيرة تفضلي.

اعطيتك التعقيب ،السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

قلت لك إلى بغيتي التعقيب ما عقبتيش.

السيد الرئيس،
طلبت منك باش تعقب ،ال طلبت منك ،ها التسجيالت كاينين.

وا السيد الرئيس ،بغيتي ترجع للتسجيل؟
قلت لك" :واش بغيتي تعقب السيد الرئيس ،فيما تبقى ..؟" ،ما
بغيتيش.

وا اسمح لي ،طلبت انت واحد من الفريق ديال التجمع الوطني
لألحراراملحترم ،طلبت واش بغيتي تعقب؟ إلى ما بغيتي آش غنديرلك؟

املستشار السيد لحسن أدعي:

اسمح لي ،السيد الرئيس ،بغيتي ترجع للتسجيل باش تشوف واش
طلبت التعقيب ،كيفاش غادي نبقى؟ حتى إلى..

ال ،ما سمعتوش آ السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

ال ،آ السيد الرئيس ،راه ال يمكن ،دبا دخلنا في سؤال آخرهللا يخليك.
السيدة الوزيرة ،تفضلي هللا يخليك.

وإلى ما سمعتيش ما يمكنش دبا ،كيفاش غادي نرجعو السيد
الرئيس؟

السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد االجتماعي:

املستشار السيد لحسن أدعي:

شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار املحترم،
كان الجواب على أساس غيكون وحدة املوضوع .على ّ
أي ،نرجع
للجواب اللي بديتو قبل للسيد املستشار.

ال ،ولكن دبا أنا..

السيد رئيس الجلسة:
أنا كنتحمل املسؤولية ديالي ،طلبت منك واش بغيتي التعقيب؟ ما
جاوبتيش..

املستشار السيد لحسن أدعي:
ال ،قلت لنا وحدة املوضوع في األول.

السيد رئيس الجلسة:
ال ما كايناش.

املستشار السيد لحسن أدعي:
في األول ،وكنت كنتسنى باش اآلخرياخذ السؤال ..الوزيرة..

السيد رئيس الجلسة:
السيد الرئيس ،راني اعطيتك طلبت منك..

املستشار السيد لحسن أدعي:
ما سمعتكش.

السيد رئيس الجلسة:
إيوا ما سمعتيش ،آش غنمشيو دبا دخلنا في السؤال اآلخر ونعاود..
ما يمكنش.

بالفعل–كما ذكرتو–هاذ األزمة ديال "كوفيد "19-بينت على
اإلكراهات اللي كيعيشها هاذ القطاع ديال الصناعة التقليدية ،رغم
هاذ االستراتيجية والرؤية ديال  ،2015وخاصة فيما يخص هيكلة
القطاع ،وبالتالي سرعنا – كما ذكرت – بالقانون ديال  50.17لتنظيم
مهن الصناعة التقليدية ،وكنطمأنكم بأن احنا اليوم هيأنا النصوص
التنظيمية اللي هي  9ديال نصوص ،وشاركناهم مع غرف الصناعة
التقليدية ،وهوما اليوم كيطلعو عليهم األمانة العامة للحكومة،
وعندنا الهدف باش نسرعو بهم ألنهم هوما اللي غيمكنونا من هيكلة
هذا القطاع ،وكذلك األولوية ديالنا هو تعميم التغطية الصحية باش
نساعدو هاذ القطاع اللي فيه واحد الهشاشة كبيرة.
كذلك ،كما ذكرت ،احنا كنشتغلو على هاذ االستراتيجية الجديدة
للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية ،كنستافدو من اللي تعلمناه في
الرؤية اللي سابقة في  2015واإلكراهات اللي كنعيشوها خالل هاذ
الفترة ،وكما ذكرت فما تسنيناش هاذ االستراتيجية تنتهي ونجيو
بالرؤية الجديدة في األسابيع املقبلة.
وباش نساعدو الصناع التقليديين ،تطرقنا ،أوال ،للتسويق وتمويل
الصناعة التقليدية ،فالتسويق اإللكتروني كان محور أسا�سي لنا ،ذاك
ال�شي عالش اشتغلنا مع  7ديال ()les plateformes électroniques
عبر "دار الصانع" ،وإن شاء هللا كنتمناو بأن عدد كبير ديال الصناع
التقليديين غادي يقدرو ينضمو لهاذ املنصات الرقمية.
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كانت تدابيركذلك أخرى في التسويق املباشر ،ألن كنعرفو ما بقاوش
املعارض وما كاينش فرص للتسويق ،وذاك ال�شي اشتغلنا بالفضاءات
العمومية وشبكات التوزيع.
كذلك ،تمت دعوة جميع مكونات اإلدارة املركزية والترابية،
املؤسسات العمومية ،إلى دعم استهالك املنتجات.
كما تقوم الوزارة بإعداد برنامج خاص لتأهيل بعض الحرف
الواعدة فيما يخص جميع املكونات ديالها من التموين باملواد األولية
وكذلك التسويق والتقنيات ،وإن شاء هللا غادي نقدرو نوريكم هاذ
االستراتيجية في األشهرواألسابيع املقبلة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة والوزيرة.
وننتقل إلى السؤال الخامس ..آ السيد الرئيس.

املستشار السيد لحسن أدعي:
إلى كان السؤال وحدة املوضوع ،دبا يعني بحال..

السيد رئيس الجلسة:
آ السيد الرئيس ،راه انتقلنا إلى قطاع آخر ،راه انتقلنا ألسئلة أخرى
في قطاعات أخرى.
السيد الرئيس ،آ السيد الرئيس ،آ السيد الرئيس ،إلى بقينا احنا –
مع احتراماتي لكم ،احتراماتي لجميع السادة املستشارين – ملا كنطلب
من السيد املستشار واش بغيتي تعقب؟ راه ما نقدرش نبقى نقولها 3
مرات.

املستشار السيد لحسن أدعي:
ال ،ما يمكنش..

السيد رئيس الجلسة:
احنا الوقت ..قلتها ،السيد الرئيس ،كاين التسجيل.

املستشار السيد لحسن أدعي:
اللي احنا مولفين ،السيد الرئيس ،هو كتقول التعقيب للفريق
الفالني ..واش بغيتي ..؟

السيد رئيس الجلسة:
آ السيد الرئيس ،راه كاين تعقيب ،غير انت اللي حطيتي السؤال،
أما األخ راه عقب.

8017

السيد الرئيس ،راه ما يمكنش ،راه غادي نديرو واحد السابقة ،إلى
كنا نتكلمو فواحد املوضوع ونرجعو لواحد املوضوع.
هللا يخليك.

املستشار السيد لحسن أدعي:
فين؟
شكون هذا اللي عندو وحدة املوضوع؟
شكون اللي مورايا؟

السيد رئيس الجلسة:
السيد الرئيس ،إيوا غادي تسمع دابا.
السؤال الخامس موضوعه "دعم وتطويرالسياحة الداخلية".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية.
تفضل السيد..

املستشار السيد الحسين العبادي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة،
كما يعلم الجميع قطاع السياحة من أهم القطاعات التي يعتمد
عليها املغرب في تحريك عجلة االقتصاد الوطني ،فالقطاع يساهم
بحوالي  %11من الناتج الداخلي ،كما أنه يوفر أزيد من  500ألف
منصب شغل مباشر.
هاذ األرقام املهمة جات جائحة كورونا أثرت على القطاع.
السؤال ديالنا اآلن ،في فريق العدالة والتنمية ،هو عن اإلجراءات
املتخذة لتطوير ودعم هذا القطاع بشكل عام وقطاع السياحة
الداخلية بشكل خاص.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
تفضلي ،السيدة الوزيرة ،لإلجابة على السؤال.

السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد االجتماعي:
شكرا السيد الرئيس املحترم.
حضرات السيدات والسادة املحترمون،
فيما يخص السياحة الداخلية خصنا ،أوال ،اإلشارة إلى أن املواطن
املغربي كيمثل أول زبون للمؤسسات السياحية في اململكة ،ألنهم
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كيساهمو تقريبا بنسبة  %34من مجموع ليالي املبيت على الصعيد
الوطني .في  2019السياحة الداخلية مثلت تقريبا الثلث ديال مجموع
املداخيل ،أي ما يساوي تقريبا  40ملياردرهم.
ورغم الظرفية الحالية الصعبة التي تعرفها بالدنا ،فقد عرف املوسم
الصيفي إقباال في عدد من املحطات السياحية كأكادير والسعيدية
والداخلة وإفران والفنيدق واملضيق ،ورغم ذلك يجب التأكيد على أن
املواطنين املغاربة لهم انتظارات ومتطلبات في هذا الجانب ،لم يتم لحد
اآلن االستجابة لها بصفة كاملة وشاملة ،لذلك وضعت الوزارة خطة
عمل إلنعاش السياحة الداخلية وإعطائها املكانة الالئقة بها ،حيث
تم القيام بدراسة مفصلة منذ شهر يناير قبل الجائحة ،تروم مراجعة
العرض وتكييفه مع طلب السياح املحليين.
وفي هذا اإلطار ،تم تكييف عمل القرب مع الشركاء املحليين
واملهنيين في جميع الجهات ،حيث تمت املبادرة بشراكة مع املجالس
الجهوية واإلقليمية للسياحة بإعداد فيديوهات ترويجية تبرز املؤهالت
السياحية لبالدنا ،بما فيها العالم القروي ،يمكن للسياح املغربة
مشاهدتها على شبكة األنترنيت ومواقع التواصل االجتماعي.
وقد أعطى عقد البرنامج إلعادة إقالع القطاع السياحي الذي تم
توقيعه في  6غشت  2020حيزا هاما للسياحة الداخلية ،حيث نص على
عدة إجراءات ،كنذكرمنها على سبيل املثال:
 إحداث شيكات سياحية معفية من الضرائب؛ صياغة منتوجات سياحية تتجاوب مع حاجيات السياح املغاربة؛ -ووضع برامج إلنعاش وتسويق السياحة الداخلية.
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هنا كنطالبو باستفادة جميع املعنيين من هذه املساعدات
والتحفيزات ،كما أننا نثمن قرار السيد رئيس الحكومة بإلزام جميع
الوزراء واملسؤولين في مختلف املؤسسات والجماعات الترابية بقضاء
عطلهم داخل أرض الوطن واستمرارية هذا القرار إلى غاية نهاية دجنبر
.2020
السيدة والوزيرة،
اآلن مع إجراءات الحجرالصحي ،إغالق الحدود ،استحالة السياحة
الدولية ،يمكن أن نعتبرأن السياحة الداخلية بقت لنا هي طوق النجاة
إلخراج هذا القطاع من األزمة اللي دخلها هاذي مدة شهور ،خاصة
أن السياحة الداخلية – كما أكدتم – على أنها كتشكل ثلث ليالي
املبيت ،املداخيل ديالها قبل الجائحة كانت مابين  %35حتى لـ  %40من
مداخيل القطاع ،كما يجب أال نن�سى أن هناك نسبة مهمة من املغاربة
اللي كيتوجهو إلى وجهات عاملية ،على سبيل املثال إسبانيا حوالي مليون
سائح في السنة املاضية .كاين وجهات أخرى كتركيا وفرنسا وإيطاليا،
وهنا األسباب راها معروفة ،ال داعي للخوض فيها.
إذن ،بناء على هاذ األمريمكن لقطاع السياحة أن ّ
يعول وأن يشتغل
على السياحة الداخلية لتعويض جزء من الخسائر اللي لحقاتو ،ولكن
شريطة على أن نقوم بمجموعة من املجهودات ،خاصو يقوم بحمالت
تواصلية ،خاصو يذكر املغاربة بالغنى والتنوع اللي كيتميز به البلد
ديالنا ،وكذلك خاصو يوضع واحد العروض مشجعة مع طرح أسعار
تفضيلية كتتناسب ودخل مختلف الشرائح االجتماعية.

والتزمت األطراف املوقعة على عقد البرنامج ،خصوصا املهنيين
السياحيين ،على تكثيف الجهود للنهوض بالسياحة الداخلية وبعروض
مناسبة.

في األخير ،كنطالبوكم ،السيدة الوزيرة ،بإخراج النصوص
التنظيمية للقانون  80.14املتعلق باملؤسسات السياحية وأشكال
اإليواء ،فرغم مرور أكثر من  5سنوات على نشره بالجريدة الرسمية ما
تزال البنود ديالو معلقة.

السيد رئيس الجلسة:

كما نطالبكم بإعادة تصنيف املؤسسات الفندقية املصنفة ،خاصة
أن الكثير من هذه املؤسسات ومن هذه الفنادق ال تتالءم وضعيتها
وعدد النجوم اللي كتحملها ،فاملطلوب تفعيل مقتضيات املادة  58من
القانون املذكور.

شكرا.
شكرا.
الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشار السيد الحسين العبادي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا ،السيدة الوزيرة ،على التفاعل ديالكم مع السؤال ديالنا.
نثمن بالفعل ما قامت به الحكومة في هذا الجانب بإعدادها لخطة
عمل قصد مواكبة وإعادة انطالق النشاط السياحي في اململكة ،باملوازاة
مع الرفع التدريجي إلجراءات الحجر الصحي وما تضمنته الخطة من
تحفيزات.

كذلك ،في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة وبعد مرور  10سنوات
(املقصود 20 :سنة) على املخطط األزرق الذي انطلق سنة 2001
برؤيتين ،وأن أغلب أهدافه لم تتحقق باعتراف الوزارة بنفسها..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لكم ،السيدة الوزيرة ،في حدود  43ثانية.
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السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد االجتماعي:

السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد االجتماعي:

شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد الرئيس.

السيد املستشار املحترم،

السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

بغيت غيرنؤكد لكم بأن احنا بصدد مراجعة نطاق التصنيف ديال
املؤسسات والتسريع بهاذ النصوص التنظيمية.

فكما ذكرتو العالم كيشهد واحد الوضع غير مسبوق اليوم اللي
أصاب جميع القطاعات االقتصادية ،وخصوصا قطاع السياحة.

كذلك ،فيما يخص السياحة الداخلية–كما ذكرتو–هي مهمة
جدا ،ما�شي غير للنهوض بالقطاع السياحي أثناء األزمة ،ولكن بصفة
عامة هي خاصنا نعتمدو عليها ،واملفهوم أن نشتغلو مع الجهات ومع
الوجهات السياحية ،ألنهم هوما اللي غيمكنو باش يقدمو أحسن عرض
للمواطنين املغاربة اللي بغاو يسافرو داخل اململكة.

نذكر لكم بعض األرقام فيما يخص السياحة في بالدنا ،فعدد
السياح في مراكز الحدود انخفضت ب ـ  ،%67عدد ليالي املبيت تقريبا
حتى هي بـ  %70وتراجع بنسبة  %54في اإليرادات باملقارنة مع سنة
 ،2019ألن كان شهرينايرودجنبركان عندهم واحد النسبة مهمة لذاك
ال�شي عندنا انخفاض أقل من عدد السياح.

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
ننتقل إلى السؤال السادس والسابع الذي كان مفروضا تكون فيهما
وحدة املوضوع ،لكن الفريق الحركي املحترم سحب السؤال أو أجله،
لذلك يبقى موضوع "أثر فيروس كورونا على املجال السياحي والفندقي
ببالدنا" ،سؤال موضوع من طرف فريق األصالة واملعاصرة.

املستشار السيد عادل البراكات:
شكرا السيد الرئيس.
إخواني وأخواتي املستشارون املحترمون،
تسود حالة من القلق والتوجس أصحاب ومهنيي القطاع الفندقي
والسياحي بسبب حالة الجمود والركود التام الذي أصاب القطاع،
نتيجة االنتشارالواسع لفيروس كورونا ،وما صاحبه من تدابيراحترازية
ووقائية.
لذا ،نسائلكم ،السيدة الوزيرة املحترمة:
ما هي اإلجراءات التي أعدتها الحكومة ملواجهة هذه األزمة والتخفيف
من آثارها؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة لكم السيدة الوزيرة.

فيما يخص التدابيرللنهوض بهاذ القطاع ،كانت مرحلتين:
أوال ،مرحلة الحجر الصحي ،وتطبيقا للتعليمات امللكية السامية
اللي جات عبر ( )le fonds COVID-19ولجنة اليقظة ،استافدو مهنيي
قطاع السياحة املهيكل وغيراملهيكل من التدابيراللي جات بها هاذ لجنة
اليقظة.
ثم منذ أوائل شهرغشت تم عقد برنامج عقد مع الفاعلين في قطاع
السياحة ،عندو  3أهداف مهمة:
 -1الحفاظ على النسيج االقتصادي ومناصب الشغل؛
 -2تسريع مرحلة إقالع القطاع السياحي؛
 -3وضع أسس تطويرمستدام لقطاع السياحة باملغرب.
من ضمن أهم اإلنجازات والتدابير املحدثة في إطار البرنامج
التعاقدي يمكن لنا نذكرو:
 دعم العاملين بالقطاع من خالل منح تعويض ديال  2000درهمبين فترة يوليوز ودجنبر؛
 تمديد تعليق أداء املساهمات االجتماعية واإلعفاءات الضريبة؛ كذلك ،إرساء ثالث آليات جديدة للضمان استفاد منها اليومتقريبا  1100مقاولة سياحية؛
 وإحداث الشيكات السياحية املعفية من الضرائب.وقد شرعنا فعال في تنفيذ هاذ عقد البرنامج ،حيث بدأ مستخدمو
قطاع السياحة بالتوصل بهذا الدعم مع الشروع في تفعيل اإلجراءات
األخرى.
شكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
الكلمة لكم السيد املستشار ،السيد الرئيس.

املستشار السيد عادل البراكات:
شكرا ،السيدة الوزيرة ،على هاذ التوضيحات ديالكم.
غيرغادي نكونو صرحاء بيناتنا ،السيدة الوزيرة ،ربما معظم أو جل
املدن الكبرى ديال بالدنا راه هي تتعيش من القطاع السياحي ،وفاش
تنقولو ،السيدة الوزيرة ،القطاع السياحي تنقولو راه مرتبط بمجموعة
ديال الناس ،راه من مول الطاك�سي ،السيدة الوزيرة ،ملول الفندق،
ربما الناس اللي تضررت في القطاع السياحي راه واحد الشريحة كبيرة
من املجتمع ،راه تضرر مول البلغة ،اللي تيبيع النعناع ،اللي تيبيع
النحاس ،مول البازار ،مول الطاك�سي ،مول ( ،)transportهاذ ال�شي
كاع هاذ املنظومة ،السيدة الوزيرة ،ربما احنا ما غاديش نجيو ،وانت
وزيرة جيتي جديدة على القطاع ،ما غاديش نقولو "طاحت الصومعة،
نعلقو الحجام" ،ربما خاص إنزال – كما قال الزميل ديالي -إنزال ديال
الحكومة لهاذ املدن ،وإنزال ديال الحكومة لهاذ القطاع الحي اللي كبد
بالدنا مجموعة ديال الخسائر.
ما نهضروش على العملة الصعبة ،ما نهضروش على شحال ديال..
راه عندنا ..فقدنا  6ماليين ديال السياح ،السيدة الوزيرة ،واحنا كنا
دايرين أفق أننا نوصلو  15وال  20مليون سائح.
ربما اليوم هاذ الناس ،السيدة الوزيرة ،اللي تضررو أننا خاصنا
نجلسو ،والحكومة تنزل وتلقى حلول مستعجلة إلنقاذ هاذ القطاع،
ربما حتى نشوف الدول املجاورة :فرنسا ،إسبانيا ،الواليات املتحدة،
السياحة مطلوقة ،األنشطة االقتصادية والسياحية مطلوقة في
املدينة ،ربما نقول لك على سبيل املثال في مراكش املقاهي و(les
 )terrassesو( )les hotelsوكل �شي تيسد مع  10ديال الليل ! آش وجدنا
لهاذ الناس اللي واخا احنا حلينا الخطوط الجوية والبرية باش الناس
يجيو لهاذ املدينة ،آش وجدنا لهم؟ أشنو هو هاذ العرض اللي وجدنا
لهم؟
ربما غادي يجي السائح تيجي ( )en vacancesتيجي باش يرتاح ،ما
تيخرج حتى لـ  10ديال الليل ،تيجي تيجلس في القهوة تيطفي عليه الضو!
راه ال يعقل مدينة سياحية كبيرة كمراكش أننا راه الناس أشنو هو
الفرق -أنا اللي ما بغيتش نفهم هاذ نقطة االستفهام اللي بغيت تشرح
لي الحكومة وتشرح لجميع املغاربة – أشنو هو الفرق تسد القهوة وال
( )la terrasseوال ( )l’hôtelوال ملهى وال �شي حاجة ..مع  11ديال الليل؟
وأشنو هو الفرق نبرولونجيه حتى للواحدة ديال الليل؟ !
ألن مراكش مدينة سياحية ،وأكادير وطنجة هنا الفرق ،تنشوفو
الدول املجاورة ،السيدة الوزيرة ،فرنسا كأن ما كايناش كورونا ،راه
تتسجل  16ألف حالة 18 ،ألف 12 ،ألف ،ولكن ما كايناش كورونا،
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املالهي محلولين )les terrasses( ،محلولين )les parcs( ،محلولين،
واحنا خايفين ،هذا – كما قال الزميل ديالي – الفيروس غادي نتعايشو
معه كيبغينا كما بغينا ،وما كاينش واحد الرؤية مستقبلية غادي نقولو
من هنا واحد العام وال عامين أننا راه غادي نلقاو ( )le vaccinوغادي..
ربما نحمل الحكومة مسؤولية القطاع السياحي الذي يعد من ركائز
اقتصاد بالدنا.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
السيدة الوزيرة ،فيما تبقى من الوقت.

السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد االجتماعي:
أوال ،بغيت نقول لكم بأن الحكومة عملت املجهود ديالها في قطاع
السياحة ،وكان عندنا أول عقد برنامج اللي توقع بعد هاذ الجائحة وال
أثناء هاذ الجائحة.
ثانيا ،كاين واحد التوازن ،ألن كاين واحد املجهود وتضحيات اللي
داروهم املواطنين منذ  7أشهر ،فكان خص توازن بين هاذ الوباء ،اللي
لألسف راكم شفتو األرقام والعودة للنشاط واالقتصاد ،وذاك ال�شي
أهم حاجة باش كاع هاذ الناس اللي كيستافدو من القطاع السياحي هو
نوفرو شروط الصحة والسالمة باش نرجعو للنشاط االقتصادي ،ألن
هاكا غادي يمكن لنا نساعدوهم جميعا.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكر السيدة الوزيرة.
كان مفروض أننا نختمو مع السادسة و 15دقيقة ،إلى ما عندكم
حتى �شي مانع نعطيو  2دقايق و 20ثانية اللي كان مفروض يجاوب فيها
ال�سي أدعي ،مستشار ديال فريق التجمع الوطني لألحرار ،فيما يخص
دعم الصناعة التقليدية باملدن.
السيدة الوزيرة ،إلى ما كان عندكم مانع.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
راني رجعت حتى للتسجيل.
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السيد رئيس الجلسة:
ال ،اسمح لي ،التسجيل ما معك الحق ..غيرفي إطاراملرونة.

املستشار السيد لحسن أدعي:
أشكركم ،السيدة الوزيرة املحترمة ،على جوابكم الشافي.
الكل يعرف أنك قمت بمجهود جبار في إقرار الدعم لفائدة قطاع
الصناعة التقليدية والسياحة عموما 2.5 ،مليون صانعة وصانع
يعانون ومهنيو قطاع السياحة ،الذي تفضلتم وأعطيتم تفصيل دقيق
لهذا الدعم ،وهو مجهود استثنائي بكل املقاييس ،ال يسعنا إال أن
نشكركم عليه.
سؤالنا جاء في وقته ،ألننا واثقون بأن معاناة القطاع مع غالء املواد
األولية وضعف وسائل اإلنتاج وضعف آليات التسويق كانت موجودة
قبل الجائحة وقائمة ،وقد وقفتم عند هذا األمر ،لذا من الواجب
تجاوزها عبر:

السامي األخير املوجه إلينا ،كسلطة تشريعية وتنفيذية ،أكبر عزاء من
أجل فتح اإلدارة بمختلف قطاعاتها التي تشرفين عليها ،في وجه كفاءات
القطاع الخاص ،وفي وجه طاقات جديدة تعطي نفسا جديدا في التدبير
وتقطع مع آليات التدبير العتيق املبني على نظرية املؤامرة واالنتظارية
والسلبية واملحسوبية ،خلقت بيروقراطية عطلت اإلدارة.
السيدة الوزيرة املحترمة،
التسويق من اإلشكاليات العويصة ،التغطية االجتماعية حلم كل
الصناع ،وبالتالي من مسؤوليتنا تحقيق هذا املطمح امللكي السامي،
وأنا متأكد أنك كفاءة قادرة على إحداث تغييرجذري في القطاع ،والذي
أصبح يفرض نفسه ،ساعين معكم إلى اإلسراع في أجرأة وتنزيل القانون
 50.17املتعلق بالصناعة التقليدية ،الذي صادقنا عليه مؤخرا.
السيدة الوزيرة املحترمة،
نحن معبؤون معك..
شكرا السيد الرئيس.

 -تغييرآليات الدعم؛

السيد رئيس الجلسة:

 -إعادة النظرفي طرق التسويق؛

شكرا.
شكرا ،السيدة الوزيرة املحترمة ،على مساهمتك ،ونوصيك خيرا
بالصناع التقليديين ،وكما أشكرالجميع على مساهمتهم.

 تغييرالعقليات الجاثمة منذ سنوات على تدبيرالقطاع ،وقد بدأتمشكورة بالعديد من التغييرات في العديد من املؤسسات العمومية.
املطلوب اليوم مواصلة اإلصالح بوتيرة أسرع ،ولنا في الخطاب امللكي

ورفعت الجلسة.
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التاريخ :اإلثنين  2ربيع األول 1442هـ ( 19أكتوبر2020م).
الرئاسة :السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب ،والسيد عبد
الحكيم بن شماش رئيس مجلس املستشارين.
التوقيت :إثنتان وأربعون دقيقة ،ابتداء من الساعة السادسة
والدقيقة الرابعة مساء.
جدول األعمال :جلسة عمومية مشتركة ملجل�سي البرملان مخصصة
لتقديم السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ملشروع قانون
املالية رقم  65.20برسم السنة املالية .2021

السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
افتتحت الجلسة.
السيد رئيس الحكومة،
السيد رئيس مجلس املستشارين،
السيد وزير الدولة،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة البرملانيون،
طبقا ألحكام املادة  68من الدستور ،يعقد البرملان بمجلسيه جلسة
عمومية مشتركة تخصص لتقديم السيد وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة ملشروع قانون املالية رقم  65.20برسم السنة املالية
.2021
والكلمة اآلن للسيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
فليتفضل مشكورا.
السيدة النائبة ،السيدة الوزيرة ،ولينا ما تنعرفو حد ،كل �شي مبني
على املجهول.
تفضل السيد الوزير.

السيد محمد بنشعبون ،وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس النواب،
السيد رئيس مجلس املستشارين،
السيد رئيس الحكومة،
السيد وزير الدولة،
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السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة البرملانيون املحترمون،
يشرفني أن أقف أمام مجلسيكم املوقرين لبسط الخطوط
الرئيسية ملشروع قانون املالية لسنة  ،2021هذا املشروع الذي يأتي
في سياق استمرار جائحة كورونا وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية
والصحية والنفسية على املستوى الدولي والوطني.
وما من شك بأن مناقشة هذا املشروع ستشكل فرصة أخرى
للحكومة ،كما للمؤسسة التشريعية ولألغلبية واملعارضة ،كي ينكب
الجميع على تحليل الوضع االقتصادي واالجتماعي واملالي لبالدنا في ظل
هذه األزمة ،وفتح النقاش بخصوص اإلجابات التي يقدمها املشروع
ملواجهة تأثيراتها الظرفية والهيكلية ،وتقديم املقترحات التي من شأنها
أن تجعل من هذا املشروع نقطة التحول الستشراف آفاق واعدة في
مرحلة ما بعد األزمة.
إن تقديم مشروع قانون املالية يشكل موعدا تشريعيا أساسيا
وحاسما لتزكية االختيارات السليمة ،ولتقويم ما يحتاج إلى تقويم،
ولتغيير ما يثبت عدم جدواه ،وفي إطار من التعاون بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية ،وفي إطار التكامل ،كل من موقعه ،بين األغلبية
واملعارضة ،غايتنا جميعا أن ننكب على تنزيل األولويات التي تفرضها
املرحلة في إطار ما تتيحه ماليتنا العمومية من إمكانيات ،وما يقتضيه
الضغط الذي فرضته األزمة على توازناتنا املالية وعلى املوارد الجبائية،
من إبداع للحلول املبتكرة للبحث عن موارد بديلة.
فال أحد بإمكانه اليوم أن يحدد بشكل دقيق حجم التأثيرات
االقتصادية واالجتماعية واملالية التي ستحدثها هذه الجائحة ،لكن من
املؤكد هو أن العالم اليوم على مشارف نقطة انعطاف تاريخية ،تجعلنا
نزن صالبة وفعالية نموذجنا املغربي الذي أهلنا للحفاظ على موقعنا
املستقر وسط محيط مضطرب ،وبإمكانه أن يؤهلنا ،إن استرشدنا
بالحكمة والتبصر ،لتحويل إكراهات هذه الظرفية إلى فرصة كبرى
إلعادة التموقع اإلستراتيجي بما يخدم مصالح بالدنا على كافة األصعدة.
فالعالم اليوم يخطو خطوات كبيرة نحو أنماط جديدة للتدبير
االقتصادي واالجتماعي والسيا�سي ،تنبني على تقوية آليات التضامن،
واالعتماد على القدرات الذاتية وتنويع الشركاء ،ومما ال شك فيه فإن
بالدنا خطت خطوات كبيرة في هذا االتجاه ،تحت القيادة املتبصرة
لجاللة امللك ،حفظه هللا ،وقد تجلى ذلك من خالل الحس التضامني
الكبير الذي أبانت عنه كل مكونات الشعب املغربي خالل هذه األزمة،
وتجسد من خالل املبادرات التضامنية لجاللته اتجاه الدول اإلفريقية
الشقيقة.
كما تجلى كذلك ،عبر التعبئة الكبيرة التي أبانت عنها كل السلطات
العمومية واالنخراط القوي والفعال لكل املؤسسات ،وعلى رأسها
مؤسستكم املحترمة ،في النقاش الفاعل حول سبل مواجهة األزمة
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وتجاوز تداعياتها السلبية.

املواطنين.

وهي نفس القيم واملبادئ ونفس االلتزام والتعبئة الجماعية التي
لطاملا عبر عنها الشعب املغربي في مواجهة كل األزمات وفي مواجهة
خصوم الوحدة الترابية للمملكة ،من منطلق إيمانه بأن القضايا
املصيرية لبالدنا ،وعلى رأسها قضية الصحراء ،ليست فقط مسؤولية
ملك البالد ،وإنما هي أيضا قضية الجميع ،مؤسسات الدولة والبرملان
واملجالس املنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية واالقتصادية
وهيئات املجتمع املدني ووسائل اإلعالم وجميع املواطنين ،كما أكد
على ذلك جاللة امللك ،حفظه هللا ،في خطابه السامي بمناسبة افتتاح
السنة التشريعية في  11أكتوبر.2013

فكما أن الوحدة الترابية قضية لكل املغاربة ،كذلك يجب أن نعتبر
إنعاش االقتصاد الوطني وتعميم التغطية االجتماعية وإصالح القطاع
العام ،قضايا تعلو فوق االختالفات السياسية واأليديولوجية واملواقع
االجتماعية واملصالح االقتصادية ،وينبغي إبعادها عن أي استغالل
سياسويي.

وهذه مناسبة لنوجه مرة أخرى تحية إجالل وتقدير لكل مكونات
القوات املسلحة امللكية والدرك امللكي والقوات املساعدة واألمن
الوطني والوقاية املدنية واإلدارة الترابية ،على تضحياتهم وتجندهم
الدائم ،تحت القيادة الرشيدة ،لجاللة امللك ،حفظه هللا ،للدفاع
عن الوحدة الترابية للوطن وصيانة أمنه واستقراره ،وخاصة في هذه
الظرفية الصعبة.
كما أوجه تحية تقدير لكل األطر الصحية ولكل الجنود املعبئين
ملواجهة هذه األزمة والتخفيف من آثارها ،وال يسعنا سوى أن نترحم
على ضحايا هذه الجائحة ،وأن نتقدم بخالص التعازي إلى أهلهم
متمنيين الشفاء العاجل لكل املصابين.
السيدات والسادة،
إذا كان التحدي األكبرفي املرحلة الراهنة هوأن تخرج بالدنا منتصرة
وساملة من الجائحة ،فإن من مسؤوليتنا كذلك أن نؤسس للمستقبل
وأن نستخلص الدروس التي أفرزتها هذه الجائحة ،بإيجابياتها
وسلبياتها ،من أجل تحقيق ظروف إقالع اقتصادي يمكن املقاوالت
الوطنية ،خاصة منها الصغيرة واملتوسطة ،من استئناف دورها
االقتصادي التنموي ،وخلق فرص الشغل ،ويمكن كل فئات ومناطق
املغرب من االندماج في دينامية خلق الثروة.
وما من شك بأن جاللة امللك ،حفظه هللا ،رسم لنا في خطبه األخيرة،
بمناسبة عيد العرش املجيد وذكرى ثورة امللك والشعب وافتتاح
الدورة األولى من السنة التشريعية ،خارطة الطريق التي تحدد برنامجا
عمليا لإلصالحات التي ينبغي تنزيلها ملعالجة االنعكاسات االجتماعية
واالقتصادية لألزمة ،ضمن منظور مستقبلي شامل ،يعيد ترتيب
األولويات وصياغة األجوبة انطالقا من املتغيرات الكبرى املستجدة.
فإلى جانب تقديم الدعم لفئات واسعة من املواطنين ،أطلق جاللته
خطة طموحة وغيرمسبوقة إلنعاش االقتصاد ،ومشروعا كبيرا لتعميم
التغطية االجتماعية لجميع املغاربة ،ودعا إلى مراجعة جوهرية ومتوازنة
للقطاع العام ،كما دعا جاللته كل املؤسسات والفعاليات الوطنية ،وفي
مقدمتها البرملان ،لالرتقاء إلى مستوى تحديات هذه املرحلة وتطلعات

ومن الطبيعي أن تشكل هذه األوراش أولويات كبرى ملشروع قانون
املالية  2021الذي أعرض عليكم خطوطه الكبرى بعدما توصلتم به
مرفوقا بكل التقاريرذات الصلة.
السيدات والسادة،
يأتي إعداد هذا املشروع في ظل سياق مضطرد ويطبعه عدم
اليقين جراء استمرار تداعيات األزمة الصحية ،حيث شهدت العديد
من البلدان خالل األشهر األخيرة بروز موجة جديدة من الوباء وخاصة
لدى بعض شركائنا األوروبيين ،مما اضطرهذه البلدان إلى اتخاذ تدابير
وقائية أثرت على وثيرة استعادة النشاط االقتصادي ،وكنتيجة لكل
ذلك من املتوقع أن يسجل االقتصاد األوروبي انكماشا بـ  %8.3سنة
.2020
وبالنظر الرتباط مجموعة من القطاعات االقتصادية الحيوية
في بالدنا بالطلب الخارجي ،فإن مساهمتها في الناتج الداخلي الخام
قد تأثرت بشكل كبير ،كما أن التطورات األخيرة للجائحة والقرارات
املتخذة الحتواء آثارها الصحية في ظل االرتفاع املقلق لكل املؤشرات
املرتبطة بها على املستوى الوطني ،فاقمت من أزمة هذه القطاعات.
وهكذا ،من املنتظر أن تتراجع القيمة املضافة للسياحة بحوالي
 %50وقطاع النقل بـ  %12والتجارة بـ .%9
وكنتيجة لذلك ،وأخذا بعين االعتبار األثر الناتج عن سنة فالحية
جافة ،فمن املنتظر أن يتزايد انكماش االقتصاد الوطني نسبيا برسم
سنة  2020لينتقل من ناقص  %5املتوقعة في إطارقانون املالية املعدل
إلى ناقص  ،%5.8وفي نفس السياق ستتأثرالتوازنات املاكرو اقتصادية
بشكل كبير ،حيث أن عجز الخزينة سيصل إلى  %7.5وكنتيجة مباشرة
لذلك سيرتفع معدل املديونية ليبلغ .%76
السيدات والسادة،
مما ال شك فيه ،أن هذه األرقام تعكس حجم الضرر الذي تكبده
االقتصاد الوطني وكذا التدابير التي تم اتخاذها ملواجهتها ،كما تعكس
الضغط الكبير الذي أحدثته على مستوى التوازنات املالية والخارجية
في ظل تراجع موارد امليزانية العامة للدولة وتراجع مداخيل السياحة
واالستثمارات األجنبية.
ولوال رصيد الثقة الذي راكمه املغرب خالل السنوات األخيرة بفضل
اإلصالحات التي انخرط فيها ،تحت القيادة الحكيمة لجاللة امللك نصره
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هللا ،ملا استعطنا تعبئة التمويالت الضرورية لدى مختلف الشركاء،
والتي كان آخرها الخروج الناجح للمغرب في السوق املالي الدولي في هذه
الظرفية الصعبة ،عبرإصدارسندات بمبلغ  1ملياريورو على مرحلتين،
ومن املنتظر أن تمكن هذه املجهودات من تقليص العجز املتوقع
للحساب الجاري بـ  2.8نقطة.
كما أن حكمة جاللة امللك ،وتضامن الشعب املغربي ،وتعبئة كل
السلطات العمومية ،مكنت من تجاوز األسوأ والحد من االنعكاسات
الصحية لهذه األزمة ،ومن تخفيف آثارها االقتصادية واالجتماعية ،عبر
تقديم الدعم لفئات واسعة من املواطنين ومواكبة اآلالف من املقاوالت
الصغرى واملتوسطة والصغرى جدا ،بهدف الحفاظ على مناصب
الشغل.
لكن مع رفع الحجرالصحي تضاعف عدد املصابين بشكل كبيرومعه
عدد الوفيات ،وقد نبه جاللة امللك ،حفظه هللا ،في خطابه السامي
بمناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب ،إلى أنه "بدون سلوك وطني مثالي
ومسؤول من طرف الجميع ،ال يمكن الخروج من هذا الوضع وال رفع
تحدي محاربة هذا الوباء".
واستجابة للتوجيهات امللكية السامية ،نحن اليوم مطالبون بالتحلي
باليقظة وااللتزام للحفاظ على صحة وساملة املواطنين ومواصلة دعم
القطاع الصحي ،باملوازاة مع العمل على تنشيط االقتصاد وتقوية
الحماية االجتماعية.
وهذا ما حرصنا على تفعيله بشكل فوري ،عبر تخصيص  1مليار
درهم إضافي لقطاع الصحة من "الصندوق الخاص بتدبير جائحة
كورونا" ،ليبلغ مجموع مخصصات القطاع من الصندوق  3ماليير
درهم ،ويضاف هذا املبلغ إلى حوالي  19مليار درهم تم تخصيصها
للقطاع في قانون املالية لسنة .2020
ومن جهة أخرى ،تم إحداث الحساب الخاص املسمى صندوق
"االستثمار اال ستراتيجي" الذي أطلق عليه جاللة امللك ،حفظه هللا ،اسم
"صندوق محمد السادس لالستثمار" والذي سيوجه لدعم األنشطة
اإلنتاجية ومواكبة وتمويل املشاريع االستثمارية بين القطاعين العام
والخاص ،موازاة مع التوقيع على ميثاق لإلنعاش االقتصادي والشغل،
بمثابة تعاقد بين الدولة والشركاء االقتصاديين واملاليين ،تلتزم بموجبه
هذه األطراف بتنزيل التعليمات امللكية السامية بضخ  120مليار درهم
في االقتصاد الوطني ،ويتوزع هذا املجهود املالي االستثنائي بين  75مليار
درهم من القروض املضمونة من طرف الدولة و 45مليار درهم تم
تخصيصها لصندوق محمد السادس لالستثمار ،منها  15مليار درهم
ممولة من طرف امليزانية العامة للدولة ،فيما سيتم تعبئة  30مليار
درهم املتبقية لدى القطاع الخاص والفاعلين املؤسساتيين الوطنيين
والدوليين.
وإلى جانب التدابير األفقية التي يتضمنها ميثاق اإلنعاش
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االقتصادي ،حرصت الحكومة على اتخاذ مجموعة من التدابير التي
تأخذ بعين االعتبار الخصوصيات القطاعية في إطار الحوار مع مختلف
الهيئات التمثيلية للقطاعات املتضررة جراء هذه الجائحة.
ويندرج في هذا اإلطار التوقيع على ثالثة عقود برامج مع قطاعات
السياحة ومنظمي ومموني امللتقيات والحفالت وفضاءات الترفيه ،وقد
تم بموجبها خاصة إقرار الدعم االجتماعي للعاملين بهذه القطاعات،
كما تم حث كل اإلدارات والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية،
بما في ذلك تلك التي تتوفر على أنظمة خاصة للصفقات ،على منح
األفضلية الوطنية للعروض املقدمة من طرف املقاولة الوطنية
والتعاونيات واملقاولين الذاتيين ،وتشجيع املواد واملنتوجات املغربية في
إطارالصفقات العمومية.
السيدات والسادة،
إن حالة عدم اليقين التي تميزالسياقين الوطني والدولي وعدم وضوح
الرؤية بخصوص آفاق تجاوز هذه األزمة ،تفرض مواصلة التعبئة من
أجل احتواء اآلثار الصحية واالقتصادية واالجتماعية ،ولكن تفرض
في نفس الوقت استشراف املستقبل بما يلزم من الثقة واألمل ،وتثمين
الدروس التي أفرزتها األزمة الحالية ،سواء املتعلقة منها بالنقائص التي
تطبع منظومتنا االقتصادية واالجتماعية ،أو مكامن القوة فيها والتي
تحتاج إلى دعم وتطوير.
ومن هذا املنطلق ،وجه جاللة امللك ،حفظه هللا ،في خطبه األخيرة
الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيزعلى التحديات التي تفرضها املرحلة
والتي حددها جاللته ،في إطالق خطة طموحة إلنعاش االقتصاد
ومشروع كبير لتعميم التغطية االجتماعية واعتماد مبادئ الحكامة
الجيدة وإصالح مؤسسات القطاع العام ،كما أكد على أنه من شأن
هذه املشاريع الكبرى أن تساهم في تجاوز آثار األزمة وتوفير الشروط
املالئمة لتنزيل النموذج التنموي وبناء مقومات اقتصاد قوي وتناف�سي
ونموذج اجتماعي أكثرإدماج.
ومن هذا املنطلق ،وحرصا من الحكومة على تنزيل التعليمات امللكية
السامية ،فقد تم تحديد التوجهات التالية ملشروع قانون املالية :2021
أوال :تسريع تنزيل خطة إنعاش االقتصاد الوطني ،وفي هذا اإلطار
ستعمل الحكومة على تسخير كل اإلمكانيات من أجل توطيد املجهود
املالي االستثنائي الذي أعلن عنه جاللته في خطاب العرش.
وهكذا ،ستتم مضاعفة الجهود في إطارالتنسيق مع القطاع البنكي
على مستوى القروض املضمونة من طرف الدولة لفائدة املقاوالت،
وخاصة الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة ،لتمكينها من الصمود أمام
هذه األزمة ،وتخفيف حدة آثارها والحفاظ على مناصب الشغل.
وقد استفاد من هذه القروض إلى حدود اآلن في إطار ضمان إقالع،
ما يزيد عن  23ألف مقاولة مغربية ،بما يفوق  27مليار درهم ،وما
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يناهز  %98من املقاوالت املستفيدة هي مقاولة صغيرة جدا وصغيرة
ومتوسطة .هذا ،علما أن حوالي  50ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة
استفادت من ضمان أوكسجين بما يناهز  18مليار درهم من القروض
املضمونة.
وفي نفس السياق ،سيتم العمل على التنزيل السريع لكل اآلليات
الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخالت "صندوق محمد السادس
لالستثمار" الذي سيتم تخويله الشخصية املعنوية وتمكينه من هيئات
التدبيراملالئمة ،تفعيال للتوجيهات امللكية السامية.
وفي هذا اإلطار ،أود التأكيد على أن األجرأة الفعلية آلليات اشتغال
هذا الصندوق ستتم خالل األسابيع القليلة القادمة.
وسيتدخل هذا الصندوق بشكل مباشر من خالل تمويل املشاريع
االستثمارية عبر اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،أو
بشكل غير مباشر عبر تقوية األموال الذاتية للشركات قصد تطويرها،
كما سيرتكز في تدخالته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له
حسب املجاالت ذات األولوية ،كإعادة هيكلة الصناعة واالبتكار
والقطاعات الواعدة واملقاوالت الصغرى واملتوسطة والبنيات التحتية
والفالحة والسياحة ،وسيرتكز اختيار املشاريع أساسا على أثرها على
التشغيل ،كما سيتم إيالء أهمية خاصة لتعزيزاألفضلية الوطنية.
ووفق نفس املنظور ،ولتمكين الشباب من الولوج ملصادر التمويل
الكفيلة بتلبية حاجياتهم وتطلعاتهم في مجال إحداث وتطويراملقاوالت،
سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطالقة" الذي يحظى
بالعناية امللكية السامية وذلك في إطارالتعاون مع كل الشركاء.
وفي هذا اإلطار ،فقد تم رصد  1ملياردرهم برسم املساهمة السنوية
للدولة في صندوق الدعم لتمويل املبادرة املقاوالتية ،وسيتم إغناء
عرض التمويل بأدوات جديدة للضمان والتمويل ،مخصصة بشكل
رئي�سي للمقاوالت الصغيرة جدا والشباب حاملي املشاريع ،وكذا لدعم
التصدير.
وقد بلغ عدد املقاوالت املستفيدة من القروض في إطار برنامج
"انطالقة" ما يزيد عن  9آالف و 500مقاولة ،منها  2000في العالم
القروي.
كما يتضمن مشروع قانون املالية لسنة  2021تدبيرا هاما لدعم
تشغيل الشباب ،أقول :كما يتضمن مشروع قانون املالية لسنة 2021
تدبيرا هاما لدعم تشغيل الشباب يق�ضي باإلعفاء من الضريبة على
الدخل بالنسبة لألجور املدفوعة من طرف املقاوالت للشباب البالغين
من العمر 30سنة على األكثرعند أول تشغيل لهم ،وذلك ملدة  24شهرا
شريطة أن يتم تشغيلهم في إطارعقد غيرمحدد املدة.
ووفق نفس املقاربة املبنية على إعطاء األولوية إلحداث فرص
الشغل ودعم املقاولة الوطنية واملنتوج املحلي ،ستواصل الحكومة دعم
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االستثمار العمومي الذي سيبلغ ما يناهز  230مليار درهم ،بما في ذلك
 45ملياردرهم برسم صندوق محمد السادس لالستثمار ،وسيوجه هذا
املجهود االستثماري الكبير ملواكبة النسيج املقاوالتي الوطني واملشاريع
االستثمارية الكبرى ،وتنزيل مختلف اإلستراتيجيات القطاعية واألوراش
التي توجد طور اإلنجاز ،مع العمل على تقييم أداء إستراتيجيات التي
بلغت مداها ،وذلك بهدف توطيد املكتسبات املحققة واستثمار أفضل
للدروس املستخلصة إلعداد وإطالق جيل جديد من املخططات
القطاعية الكبرى ،تقوم على التكامل واالنسجام.
وفي هذا اإلطار سيتم إيالء أهمية خاصة لتفعيل اإلستراتيجية
الفالحية بهدف دعم صمود هذا القطاع وتسريع تنفيذ البرامج
الفالحية ،وهو ما سيساهم في تحفيزاالستثماروالتشغيل وتثمين اإلنتاج
الفالحي الوطني ،وتسهيل االندماج املنهي بالعالم القروي.
السيدات والسادة،
يتعلق التوجه الرئي�سي الثاني ملشروع قانون املالية لسنة 2021
بالشروع في تعميم التغطية الصحية اإلجبارية انطالقا من فاتح يناير
 2021كمرحلة األولى في إطار تنزيل اإلصالح املجتمعي العميق املتعلق
بتعميم التغطية االجتماعية الذي أطلقه جاللة امللك ،حفظه هللا ،في
خطاب العرش.
وسيتم الحرص في هذا اإلطار ،على اإلسراع باملصادقة على
التعديالت الخاصة باإلطارالقانوني والتنظيمي التي ستمكن خاصة من
إرساء تأمين إجباري عن املرض لفائدة الفئات الهشة املستفيدة حاليا
من نظام "راميد" ( ) RAMED1وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات
املستقلين وغير األجراء الذين يمارسون أعماال حرة ،وسيتم تفعيل
هذا اإلصالح على مدى سنتين بكلفة إجمالية تناهز  14مليار درهم،
ستتكلف امليزانية العامة للدولة بـ  9ماليير درهم ،منها  4.2مليار درهم
بسنة برسم سنة .2021
وستتم مواكبة هذا الورش اإلستراتيجي بإقرار إصالح جبائي نوعي
سيمكن من تجميع الضرائب املفروضة وطنيا ومحليا على املهنيين ذوي
الدخول البسيطة في مساهمة مهنية واحدة تشمل كذلك التحمالت
االجتماعية لهؤالء املهنيين .ومن شأن هذا اإلصالح الجبائي أن يمكن
من تعزيز الثقة لدى هذه الفئة من دافعي الضرائب ويقوي فرص
انخراطها في القطاع املهيكل.
ووفق نفس املنظور ،سيتم توطيد الحس التضامني الذي أفرزته
الجائحة من خالل إقرار مساهمة تضامنية على األرباح واملداخيل،
وستقتصر هذه املساهمة فقط على األشخاص الذاتيين الذي يفوق
دخلهم اإلجمالي الصافي  120ألف درهم سنويا أي  10آالف درهم
صافية شهريا ،وكذا الشركات التي يفوق ربحها  5ماليين درهم.
Régime d'Assistance Médicale
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ومن املنتظر أن تمكن هذه املساهمة من تحصيل حوالي  5ماليير
درهم سيتم رصدها كليا لـ "صندوق دعم التماسك االجتماعي" ،الذي
نقترح في إطار هذا املشروع توسيع مجاالت إنفاقه بهدف تمكينه
من تحمل املبالغ املدفوعة لفائدة منظمات الحماية االجتماعية،
وعليه سيتم تغيير اسم هذا الحساب ليصبح "صندوق دعم الحماية
االجتماعية والتماسك االجتماعي".
كما ستعمل الحكومة على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية
اإلجبارية بتأهيل العرض الصحي من خالل الرفع من امليزانية املخصصة
لقطاع الصحة برسم سنة  2021بحوالي  2ملياردرهم.
وإلى جانب املشروع الكبير املتعلق بتعميم التغطية االجتماعية،
ستنكب الحكومة على تنزيل مختلف األوراش االجتماعية التي تحظى
برعاية ملكية سامية ،وعلى رأسها تفعيل إصالح منظومة التربية
والتكوين.
وفي هذا اإلطار ،ستتم مواصلة التنزيل الفعلي ملضامين القانون
اإلطار املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ،عبر مواصلة
التعميم التدريجي للتعليم األولي ،وتعزيز الدعم االجتماعي للتالميذ
والطلبة ،وتطويرالعرض املدر�سي والجامعي ،وكذا تنزيل خارطة الطريق
املتعلقة بتطويرالتكوين املنهي.
وسيتم الرفع من ميزانية قطاع التعليم بحوالي  4ماليير درهم ،كما
سيستفيد قطاع التعليم والصحة من حوالي  23ألف و 500منصب
مالي برسم سنة  2021أي بزيادة  3500منصب مقارنة مع سنة .2020
كما سيتم العمل على اتخاذ ما يلزم من تدابيرملواكبة املرحلة الثالثة
من "املبادرة الوطنية للتنمية البشرية" لتدارك الخصاص على مستوى
البنيات التحتية والخدمات األساسية االجتماعية ،ومواكبة األشخاص
في وضعية هشاشة وتحسين الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب،
وتعزيزالدعم املوجه للتنمية البشرية لألجيال الصاعدة.
السيدات والسادة،
لقد أكد جاللة امللك ،حفظه هللا ،في خطابه السامي أمام
مجلسيكم املوقرين بأن نجاح أي خطة أو مشروع مهما كانت أهدافه
يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة ،يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة
الجيدة وربط املسؤولية باملحاسبة ،ويجب أن تعطي مؤسسات الدولة
واملقاوالت العمومية املثال في هذا املجال ،وأن تكون رافعة للتنمية
وليس عائقا لها.
ومن هذا املنطلق ،فإن التأسيس ملثالية الدولة وعقلنة تدبيرها
يشكل املرتكزالثالثة ملشروع قانون املالية لسنة .2021
وهكذا ستحرص الحكومة على اإلسراع بتفعيل التوجيهات امللكية
السامية ،بإطالق إصالح عميق للقطاع العام ومعالجة االختالالت
الهيكلية للمؤسسات واملقاوالت العمومية ،قصد تحقيق أكبر قدر
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من التكامل واالنسجام في مهامها ،والرفع من فعاليتها االقتصادية
واالجتماعية.
وقد تم في هذا اإلطار ،إعداد مشروعي قانونين ،يتعلق األول
بإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير اإلستراتيجي ملساهمات الدولة
ومواكبة أداء املؤسسات العمومية؛ ويخص الثاني إصالح املؤسسات
واملقاوالت العمومية من خالل التنصيص خاصة على تصفية تلك التي
لم تعد تحقق الغاية املرجوة منها في التنمية االجتماعية واالقتصادية
وتجميع بعضها بهدف تحسين مردوديتها وتجانسها وعقلنة تدبيرها.
وما من شك بأن هذا اإلصالح سيمكن من توفيرهوامش مالية يجدر
توجيهها ملجاالت ذات نفع اقتصادي واجتماعي أكبر.
ووفق نفس املنظور ،ستعمل الحكومة على مواصلة إصالح اإلدارة
من خالل تنزيل مقتضيات القانون املتعلق بتبسيط املساطرواإلجراءات
اإلدارية التي يهدف إلى تقوية أواصرالثقة بين اإلدارة واملرتفقين ،خاصة
من خالل تأطيرمعالجة ملفاتهم وطلباتهم بآجال قصوى.
هذا ،فضال عن تسريع ورش رقمنة اإلدارة وما يرافق ذلك من تكريس
للشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين وللمستثمرين ،كما
سيتم تكثيف الجهود فيما يتعلق بالتنزيل السريع مليثاق الالتمركز
اإلداري لتعزيز النجاعة في اتخاذ القرارات على املستوى املحلي
وتعزيز آليات املواكبة لتنزيل الجهوية وتمكين الجهات من ممارسة
اختصاصاتها.
السيدات والسادة،
تلكم أهم التوجهات العامة ملشروع قانون املالية  2021والتي تهدف
إلى تنزيل التعليمات امللكية السامية املتضمنة في خطب جاللته ،وما من
شك بأن تفعيل األوراش اإلصالحية املتعلقة بخطة إنعاش االقتصاد
الوطني وتعميم التغطية االجتماعية وإصالح القطاع العام ،سيمكن
في نفس الوقت من الحد من اآلثار السلبية ألزمة جائحة كورونا ومن
استشراف آفاق واعدة لبناء اقتصاد قوي وأكثر إدماج ملختلف الفئات
االجتماعية.
ومن املتوقع أن يحقق االقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة زائد %4.8
أخذا بعين االعتبارسيناريوتعافي االقتصاد العالمي ،كما حدده صندوق
النقد الدولي وخاصة في منطقة األورو ،واعتمادا على فرضية محصول
الحبوب في حدود  70مليون قنطاروسعرغازالبوطان بمعدل  350دوالر
للطن.
كما تعتزم الحكومة االنخراط في مسارتقليص عجزالخزينة انطالقا
من سنة  2021في أفق تحقيق استقرار مستوى املديونية ،وسيتم ذلك
من خالل العمل على تطوير املوارد من خالل االعتماد على آليات
التمويل املبتكرة في إطارالشراكة املؤسساتية التي ستمكن من تحصيل
 14مليار درهم ،باإلضافة إلى التدبير النشيط للمحفظة العمومية من
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خالل تفويت األصول ومواصلة عملية الخوصصة ،وهو ما سيمكن
من ضخ حوالي  10ماليير درهم في ميزانية الدولة .كما سيتم الحرص في
املقابل على عقلنة نفقات التسييرالعادي لإلدارة.
وبناء على ذلك ،من املتوقع أن يتم تقليص عجزالخزينة برسم سنة
 2021إلى  %6.5من الناتج الداخلي الخام ،مقابل  %7.5برسم قانون
املالية املعدل لسنة .2020
السيدات والسادة،
تلكم كانت أهم الرهانات والتحديات التي أطرت إعداد مشروع
قانون املالية  ،2021ومما ال شك فيه ستؤطر عملنا في املجاالت
االجتماعية واالقتصادية واملالية على مدى سنوات ،وهي رهانات
تفرضها من جهة حتمية مواجهة التطورات املتسارعة واملقلقة لهذه
الجائحة وآثارها الصحية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية ،ومن
جهة أخرى ،ضرورة التأسيس للمستقبل عبر معالجة االختالالت
ومظاهر العجز التي أبانت عنها األزمة واالنكباب على تفعيل اإلصالحات
الكبرى التي أطلقها ،جاللة امللك ،حفظه هللا.
إننا أمام رهانات يتداخل فيها االقتصادي باملالي باالجتماعي
باملؤسساتي واملجتمعي ،مع ما يستدعيه من إصالحات ومن توافقات
ومن سعي لتثبيت االستقرار وانتهاج سبل الحوار الدائم والتشاور
الفعال مع كافة املتدخلين والهيئات املهنية والنقابية ومختلف
التمثيليات املجتمعية.
رهانات تجسد رؤية تعتمد الواقعية دون مغاالة ،وتراهن على الثقة،
وتنشد االنخراط الجماعي بالحس الوطني الجامع ،بدل الحس الذاتي
املشتت ،وتتسلح بالوعي العميق بحجم األزمة وآثارها وتعض بالنواجد
على مكتسبات املغرب التي راكمها على مدى سنوات.
إن مشروع قانون املالية لسنة  2021يندرج ضمن هذه القيم،
ويعمل على تفعيلها باعتباره مشروعا واقعيا ،يلتزم بالقدرات املوضوعية
ويسعى لإلبداع في إطارها ،وهو مشروع للثقة ألنه يتوجه لكل الفاعلين
بالتزام الفعالية واملواكبة والدعم ،وهو مشروع األمل ألنه يسعى لتعبيد
طريق ملغرب الغد ،مغرب الحماية االجتماعية لكل املغاربة ،ومغرب
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الفرص للجميع ،في إطارالحق وربط املسؤولية باملحاسبة.
وسيكون أمامنا ،حكومة وبرملانا ،أغلبية ومعارضة ،أن نرتقي إلى
مستوى تحديات هذه املرحلة ،وتطلعات املواطنين ،من خالل التحلي
باملسؤولية ونكران الذات وتغليب املصلحة العليا واالبتعاد عن أي
استغالل سياسوي لألوراش اإلصالحية الكبرى.
وأود أن أتوجه من هذا املنبر إلى كل الفاعلين االقتصاديين وأرباب
الشركات الكبرى واملتوسطة وكذا الصغرى وإلى كل املساهمين في
االقتصاد الوطني ألقول لهم:
لقد سخرت الدولة إمكانيات وآليات غير مسبوقة ملواكبة حاجيات
االقتصاد الوطني في ظل هذه الجائحة ،ـ وذلك حتى نضمن استمرار
دوران عجلة االقتصاد الوطني ،ونتمكن من الحفاظ على مناصب
الشغل ،وسنعمل في األسابيع القليلة القادمة على التسريع بتفعيل
التعليمات امللكية السامية ،من أجل تحفيز االستثمار ،وخاصة عبر
صندوق "محمد السادس لالستثمار" ،وبالتالي فقد آن األوان للتعبئة
الشاملة وانخراط جميع الفاعلين بكل ثقة وحزم في مسار إنعاش
االقتصادي الوطني عبرخلق أكبرعدد من فرص الشغل من خالل الرفع
من وتيرة االستثمار .فأملنا جميعا هو أن نخرج من هذه األزمة أكثر قوة
وصالبة وثقتنا في قدراتنا هي التي ستمكننا من كسب رهانات الغد.
وقد أكد جاللة امللك ،حفظه هللا ،في خطابه السامي األخير أمام
مجلسيكم املوقرين ،بأن "املسؤولية مشتركة والنجاح إما أن يكون
جماعيا لصالح الوطن واملواطنين أو ال يكون".
شكرا على حسن إصغائكم وسأبقى رهن إشارتكم طوال مسار
مناقشات ومداوالت هذا املشروع.
وفقكم هللا في عملكم ،والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير ،شكرا للجميع.
رفعت الجلسة.
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التاريخ :الثالثاء  3ربيع األول 1442هـ ( 20أكتوبر2020م).
الرئاسة :املستشارالسيد عبد اإلاله الحلوطي ،الخليفة الثاني للرئيس.
التوقيت :ساعتان وعشرون دقيقة ،إبتداء من الساعة الثالثة
والدقيقة السادسة بعد الزوال.
جدول األعمال :مناقشة األسئلة الشفهية
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جلسة األسئلة الشفهية مع جلسة عامة تشريعية ،تخصص للدراسة
والتصويت على املشاريع التالية:
 أوال ،مشروع قانون رقم  42.18يتعلق بمراقبة تصدير واستيرادالسلع ذات االستعمال املزدوج املدني والعسكري ،والخدمات املتصلة
بها؛
 ثانيا ،مشروع قانون رقم  08.19يق�ضي بتغييروتتميم القانون رقم 38.12املتعلق بالنظام األسا�سي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
شكرا السيد الرئيس.

املستشار السيد عبد اإلاله الحلوطي ،رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
أعلن عن افتتاح الجلسة.
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السادة أعضاء الحكومة املحترمين،
عمال بأحكام الفصل  100من الدستور ،ووفقا ملقتضيات النظام
الداخلي ملجلس املستشارين ،يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة
السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

شكرا السيد األمين.
ونستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال اآلني األول ،املوجه
لقطاع الشغل واإلدماج املنهي وموضوعه "تراجع عدد مناصب الشغل
بسبب جائحة كورونا".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية لتقديم السؤال.

املستشار السيد رحال املكاوي:

وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول األعمال
لهذه الجلسة ،أعطي الكلمة للسيد األمين الطالع املجلس على ما جد
من مراسالت وإعالنات.

السيد الرئيس،
كنطلب منكم باش ،إذا كان ممكن ،نأجلو هاذ السؤال آلخراألسئلة
املدرجة للسيد الوزير ،غير على ما يجي ويوصل السيد املستشار اللي
غادي يطرح السؤال.

املستشار السيد أحمد تويزي ،أمين املجلس:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة السالم على النبي األمين.
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
بالنسبة ألسئلة أعضاء املجلس وأجوبة الحكومة عليها ،فقد
توصلت الرئاسة في الفترة املمتدة بين  13أكتوبر  2020إلى تاريخه بما
يلي:

شكرا.
ننتقل في انتظار واضع السؤال األول ،ننتقل إلى السؤال الثاني
وموضوعه "اإلجراءات الجديدة إلدارة الصندوق الوطني ملنظمة
االحتياط االجتماعي".

تفضل السيد األمين.

 عدد األسئلة الشفهية 34 :سؤاال؛ عدد األسئلة الكتابية 36 :سؤاال؛ عدد األجوبة الكتابية 33 :جوابا.كما نحيط املجلس املوقر أننا سنكون على موعد مباشرة بعد

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

املستشار السيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدين الوزيرين،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
قبل الخوض في بسط السؤال ،اسمحوا لي أن أتقدم باسم فريق
التجمع الوطني لألحراربأسمى عبارات التعزية واملواساة لعائلة وأصدقاء
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وأقارب الفقيد أحمد الدغرني ،ولكافة املغاربة األمازيغ ،حيث فقد بالنا
مناضال أمازيغيا صلبا ،يعتبر من رواد الحركة األمازيغية وأحد رموزها،
وهو من مؤس�سي الكونغرس العالمي األمازيغي ،ومنسق املجلس الوطني
للتنسيق بين الجمعيات األمازيغية.
رحم هللا الفقيد وأسكنه فسيح جناته ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
وبالرجوع إلى موضوع السؤال ،نسائلكم السيد الوزير ،عن ماذا
تعتزم وزارتكم القيام به إلرجاع األمور إلى نصابها وجعل الصندوق
الوطني ملنظمة االحتياط االجتماعي يتفادى اإلجراءات األحادية دون
الرجوع إلى املجلس اإلداري للتعاضديات؟
وشكرا.

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

السيد محمد أمكراز وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار املحترم،
على كل حال األمر يتعلق باإلجراءات التي اتخذها الصندوق،
واملتعلقة بمشروعي أمل ديال ذوي االحتياجات الخاصة ،سواء في
الرباط أو في أكاديرأو بالنسبة للعيادات التابعة لبعض التعاضديات.
البد أن أشير في البداية إلى أن األمر يتعلق بمقتضيات قانونية
صريحة ،مقتضيات الفصل  38من الظهيرديال  63بسن نظام أسا�سي
للتعاون املتبادل ،وأيضا املادة  39من نفس القانون اللي كتحدد
اإلجراءات وكيفية التعامل مع هذا األمر هذا ،بحيث تتطلب مجموعة
من التراخيص ،تتطلب مسطرة قانونية واضحة البد من سلوكها من
أجل الحديث عن اإلشكال املطروح في السؤال.
بالنسبة للمركز األول املتواجد بمدينة الرباط ،يتوفر على جميع
التراخيص املعنية ،وبالتالي يتعامل معه الصندوق الوطني ملنظمات
االحتياط االجتماعي في إطار الثالث املؤدي ،ألن هذا هو اإلشكال
املطروح في السؤال حقيقة.
أما بالنسبة للمركز الثاني في أكادير ،أنا أظن أنه هناك بعض
اإلشكاالت املتعلقة بالتراخيص ديال هاذ املركز بعد تسويتها سيتعامل
معه الصندوق كما يتعامل مع نظيره املتواجد في الرباط.
بالنسبة للعيادات ،البد من اإلشارة أيضا ،العيادات ديال األسنان،
أن إحدى التعاضديات اللي هي التعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات
العمومية كان من بين اإلشكاالت الكبرى املتعلقة أو الواردة في التقرير
الذي بناء عليه تم اتخاذ القرار ديال الفصل  ،26كان املوضوع املتعلق

بالعيادات ،يتم فتح العيادات بدون اللجوء إلى املسطرة القانونية ،دون
أخذ التراخيص املطلوبة وغيرها ،وبالتالي أنا كنظن أن() la CNOPS1
اللي هي الصندوق ملنظمة االحتياط االجتماعي ال تتعامل مع العيادات
ومع املصحات اللي ما عندهاش التراخيص املنصوص عليها وفقا
للقانون.
شكرا.

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

املستشار السيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير املحترم،
بداية ،نؤكد لكم أن سؤالنا وجهناه في وقت سابق ،حيث وجدنا
أن اإلجراءات التي قام بها ( )la CNOPSفاقمت األوضاع الصحية
للمؤمنين ،بل وإن الوضعية الوبائية لـ "كوفيد "19-في بالدنا زادت
من هذا التفاقم وأصبح الوضع كارثيا بامتياز ،املؤمنون يلجؤون إلينا
كبرملانيين من أجل التدخل ،بعدما قررت إدارة ( )CNOPSعدم التكفل
بمر�ضى كورونا ،كما أوقفت تحمل مر�ضى القصور الكلوي ومر�ضى
السرطان ،وسنت إجراءات جديدة في عالقتها مع املصحات الخاصة،
يؤدي ضريبتها لألسف املؤمنون من املوظفات واملوظفين واملتقاعدين
الذين يعانون من هذه األمراض املزمنة.
السيد الوزير املحترم،
إدارة ( )CNOPSفي حاجة اليوم إلى دماء جديدة وإلى أطر وكفاءات
جديدة ترقى بمستوى الخدمات وتسرع من وتيرة تسوية امللفات.
وهنا البد من العودة بكم إلى الوراء ألذكركم ،السيد الوزير ،بأول
سؤال طرح عليكم ودشنتم به دخولكم لهذه املؤسسة املوقرة بعد
توليكم هذا املنصب ،ويتعلق بتطبيق الحكومة للفصل  26في حق
املجلس اإلداري للتعاضدية العامة ملوظفي اإلدارات العمومية ،بل
وتباهيتم بهذا اإلنجاز.
لألسف السيد الوزير ،اليوم نقول لكم أن القرار كان فيه تصفية
حسابات سياسية ال أقل وال أكثر ،ألن أثره على الخدمات ومصالح
املؤمنين والشغيلة املغربية داخل اإلدارات العمومية محدودة جدا،
والنتيجة أظهرتها بامللموس نتائج االنتخابات األخيرة ملندوبي التعاضدية.
وهي مناسبة ألقول لكم ،السيد الوزير املحترم ،أن التغطية
االجتماعية للمغاربة يبقى رهانا أساسيا ،وتحديا ملكيا يجب بلوغه،
Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale
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يتجاوز األحزاب والنقابات ،ألن املغاربة اليوم تعبوا من تصفية
الحسابات ومن السياسية والرخيصة التي تعطل مسارنا وتعود بنا إلى
الوراء.
وشكرا.

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

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الرئيس.
السيدين الوزيرين املحترمين،
اإلخوة واألخوات،
فعال سؤال الفريق االستقاللي اليوم هوتراجع عدد مناصب الشغل،
خصوصا في هذه األيام الحرجة ،فماذا أعددتم السيد الوزيرللتخفيف
من وطأة هذه الجائحة؟

السيد رئيس الجلسة:

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:

شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزير.

شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار،
غادي نبدا باملوضوع ديال كورونا و( ،)la CNOPSإذا الحظتم األمر
كان يتعلق في البداية بمراسلة داخلية تم تسريبها ،ولكن بعد ذلك تم
إصداربالغ لتوضيح املوضوع في هذه النقطة.
بالنسبة أيضا ( )la CNOPSأنتوما تتعرفو هاذ ال�شي جيدا ،أن
اليوم كاين قانون من أجل تحويل الصندوق الوطني ملنظمة االحتياط
االجتماعي إلى مؤسسة عمومية ،والقانون ديالو كاين وأعضاء املجلس
اإلداري جزء منهم تعين ،وإن شاء هللا ننتظر أن يتم تعيين رئيسه وباقي
األعضاء ديال املجلس اإلداري من أجل أن يشتغل ،باقي اإلجراءات
التقنية األخرى هي تشتغل في طور اإلنجاز.
بالنسبة للموضوع ديال تصفية الحسابات السياسية ،فـ ()MGPAP
كاينة تقارير ديال جميع الهيئات املتعلقة بالرقابة ،ال داخلية ،ال ديال
( ،)L'ACAPS2ال ديال الوزارة ،وغيرها من الهيئات األخرى املتعلقة اللي
كتديرالرقابة ،وبالتالي ال مجال للحديث عن تصفية حسابات سياسية.
األمريتعلق باختالالت تدبيرية ومالية ،تم ضبطها وفق تقاريررسمية
ال يمكن أن نسكت أمام ذلك.
شكرا.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
السيد الرئيس،
السيد املستشار املحترم،
على كل حال ما طرحتموه هي إشكالية متعلقة ليس ببالدنا فقط،
ولكن هي إشكالية عاملية مرتبطة بتدبيراألزمة اللي خلقتها هذه الجائحة.
ولكن أنا نقول لك أنه بالدنا اتخذت إجراءات عملية ،كان الهدف من
ورائها ،سواء خالل املرحلة ديال الحجر الصحي أو املرحلة املوالية اللي
كنعيشو فيها اليوم ،سواء من خالل الدعم ديال األجراء بشكل مباشر،
الدعم اللي تتعرفو جميعا ،صحيح أن في مجموعة ديال القطاعات
انتهى في نهاية شهر  ،6ولكن هناك اليوم قطاعات أخرى مازال الدعم
فيها مستمرا ،خصوصا القطاعات األكثرتضررا.
تم اليوم توقيع عقد برنامج مع القطاع ديال السياحة سيستمر
إلى نهاية  2022على أساس أن الدعم املوجه لألجراء املشتغلين في هذا
القطاع سينتهي عند نهاية هذه السنة.
على كل حال سيتم تقييم املوضوع ويمكن آنذاك أن نتحدث إن
كانت هناك إمكانية..
باإلضافة طبعا إلى أنه يرمي إلى تحقيق أهداف أخرى ،على رأسها
طبعا الحفاظ على مناصب الشغل ،تسريع مرحلة استئناف النشاط،
وضع أسس التحول املستدام للقطاع.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ونرجع إلى السؤال األول املوجه لقطاع الشؤون واإلدماج املنهي،
وموضوعه "تراجع عدد مناصب الشغل بسبب جائحة كورونا".
تفضل أحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية لتقديم السؤال.
Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
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هذا بالنسبة لقطاع السياحة ،وهناك قطاعات أخرى تم التوقيع
معها أخيرا ،وهناك قطاعات أخرى إن شاء هللا جاية في الطريق من
أجل ،طبعا ،ضمان الحفاظ على أكبر عدد من مناصب الشغل ممكن
خالل هذه املرحلة ،باإلضافة ،طبعا ،إلى التعليمات امللكية اللي كانت
واضحة املتعلقة بضرورة وضع خطة طموحة لإلنعاش االقتصادي.
اإلجراءات كثيرة وعديدة ،جزء منها تم تطبيقه خالل هذه املرحلة
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اللي احنا فيها واملرحلة اللي ما قبل ،وجزء كبيرمنها أيضا وارد في املشروع
ديال قانون املالية اللي غادي يتم املصادقة عليه في مجلس النواب ثم
بعده في هذا املجلس.
شكرا السيد الرئيس ،السيد املستشار.

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

املستشار السيد عبد السالم اللبار:
شكرا السيد الوزير على التوضيحات.
كنا نود أن نسمع باسم من فقد منصب شغل ،أن نسمع أمل
للعمال الذين أبقوا اليوم عرضة للضياع بعد توقف الدعم الذي
أعدته الحكومة لهذا الغرض باسم جاللة امللك.
فأقول اليوم الوضع جد جد متأزم ،إذا جينا نراقبو أن الغول
دالبطالة كينخر املجتمعات ،فمجتمعنا راه في سكتة قلبية من ناحية
هاذ العدد الكبيرديال مناصب الشغل اللي افتقدناها ،منهم من أغلقت
أبواب املعامل في وجوههم بصفة مؤقتة ،ومنهم من استغل الفرصة
لتسريح العمال ،ال�شيء الذي أصبحنا نرى الكل معطل ،معنى العمال.
فأقول ،السيد الوزير ،البد من أن تجتهد الحكومة في إيجاد حل،
عمال املقاهي ،عمال املطاعم ،ما غنهدرش على الجانب السياحي ،كل ما
هو سياحة فهو معطل اليوم ،وعدد البطالة تزداد يوما عن يوم.
اليوم ،هذاك العامل راه ما تيلقى ما ياكل ،الضرائب ،الكراء
واملاء والضوء واملاكلة ،فكل�شي وهو واقف على الخدمة ،أي واحد هنا
موظف ،حتى موظف سامي راه ما يقدرش يستحمل هاذ الكارثة ،ففين
هي الحكومة؟
إذا كانت الحكومة قدمت استقالتها على املشاكل ديال الناس ،فراه
تيخصها ترجع وتكمل املشوار ديالها ،هناك اجتهادات ال أنكرها ،ولكن
غيركافية باملقارنة مع ما نشاهده اليوم في الشارع ،كل العمال يشتكون
ويئنون فما بالك إذا اتجهوا لألسواق ،الخضرة غالية ،كل�شي غالي،
كيف بغيتي هاذ الخدام اللي ال كرا ،ال ماء ،ال ضوء ،ال مول الحانوت،
معناه أننا اليوم خاصنا نكونو متبصرين ونكونو بطريقة استعجالية
إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
الكلمة للسيد الوزيرللرد على التعقيب.
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السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار،
كما قلت سردتو مجموعة من اإلجراءات التي كان لها آثار إيجابية
على الحد من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا ،صحيح قلتم هناك
اجتهادات غير كافية ،غير كافية للحد أو ال يعني لتصفية جميع اآلثار
السلبية ،صحيح ،وباملناسبة هذا الوضع ليس في بالدنا فقط ولكن في
العالم.
ولكن هناك إجراءات مهمة تدارت ،هناك إجراءات مهمة نحن
مقبلون عليها ،يكفي نقول لك بالنسبة للصندوق ديال التعويض عن
فقدان الشغل ،نحن اليوم مشتغلين ،إن شاء هللا قريبا غادي يدوز في
مجلس الحكومة ويجي لهنا ،على القانون اللي ممكن يحسن الشروط
ديال االستفادة منو اللي غادي يلتجأو لو واحد املجموعة ديال األجراء
اللي غيلقاو ريوسهم خارج العمل ديالهم.
وباملناسبة أيضا ،ممكن نعطي رقم ،ألن هنا يمكن أن نعطي رقم
دقيق ديال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،عدد األجراء املصرح
بهم في نهاية شهر 9باملقارنة مع شهر 2هو الفرق تقريبا ديال ،100.000
يمكن أنك تدير اإلسقاط على باقي املجاالت األخرى اللي مسجلين في
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي غادي يبان فعال أنه اإلشكاالت
متحكم فيها وهذا نتيجة اإلجراءات املتخذة ،سواء خالل املرحلة
املاضية أو خالل هذه املرحلة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
وننتقل إلى السؤال الثالث ،موضوعه "عدم تطبيق مقتضيات
مدونة الشغل لصالح أعوان الحراسة والنظافة والطبخ باملؤسسات
التعليمية".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية ،تفضل
السيد املستشار.

املستشار السيد علي العسري:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
نسائلكم عن عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل بالنسبة
لواحد الفئة واسعة من أعوان النظافة والحراسة والطبخ باملؤسسات
التعليمية؟
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شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار،
غير ما كاينش اإلطالق ،تقدر تكون شوية ديال النسبية ،تقدر تكون
بعض الحاالت ولكن أن نتحدث على أنه ال يطبق القانون في هذه
الحاالت ،أنا أظن أنه غادي نكونو بعدنا شوية على الحقيقة ،ألن األمر
يتعلق بصفقات عمومية ،وهي مؤطرة بمقت�ضى القانون وبإجراءات
واضحة.
يكفي نقولك أنه باش الشركة نائلة الصفقة باش تخلص ،باش
تأخذ هاذوك ( ،)les décomptesديالها ضروري أن تدلي بما يفيد أنها
أدت املستحقات ديال األجراء ،سواء األجور ديالهم أو املستحقات
ديالهم عند الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
هذه وثائق إجبارية ،بناء على املنشور ديال رئيس الحكومة ،صحيح
يمكن أن تكون بعض اإلشكاالت ولكن أنا كنظن أنه يمكن أنها تكون
محدودة ،باإلضافة طبعا إلى ذلك ،املادة  519تشترط أنهم ياخذو عند
املديريات الجهوية واإلقليمية ديال مدونة الشغل واحد الوثيقة عند
نهاية أدائه لألشغال ديال الصفقة ،يأخذ هاذيك الوثيقة باش يسترجع
الضمانة ،هاذيك الوثيقة أيضا ما تتعطاش إال بعد التأكد من أدائه
لجميع املستحقات االجتماعية ،أساسا االجتماعية ديال األجراء ديالهم.
شكرا السيد الرئيس.

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

املستشار السيد علي العسري:
شكرا السيد الوزير على التوضيحات.
ولكن الحقيقة الواقع يخالف تماما ما هو نظري ،الواقع هو ما
نعايشه وما نتلقاه من اتصاالت وشكايات تكاد ال تتوقف من هذه
الفئة ،التي تشتغل في حالة شرود كامل عن مقتضيات مدونة الشغل.
فال احترام للحد األدنى لألجور وال لتوقيت ..ساعات العمل القانونية
وال تمتعها بالعطل السنوية واألسبوعية ورخص الوالدة ،الواقع يقول
عكس ما تفضلتم به.
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وهاذ النسبة هي املشكل ،لو كانت حاالت معزولة كنا يمكن أن
نستعيض عنها أو أن نعالجها ،ولكن الحالة هي حالة تكاد تقترب من
الشمولية ،الفئة الكبيرة أو النسبة الكبيرة من هذه الشغيلة محرومة
من حقوقها االجتماعية.
وهذه فرصة لطرح هذا امللف ونحن بصدد أو على أهبة فتح ورش
اجتماعي مهم بتعميم الحماية االجتماعية ،إلى كانت هاذ الشغيلة
تشتغل مع شركات تتصرف في أموال عمومية ،تأخذ صفقات عمومية
بماليين ،ثم تزهد في أداء حقوق املشغلين واألجراء ،فهذا هو اإلشكال
املطروح ،هاذ الفئة تفتقد لعقود الشغل ،تفتقد للحد األدنى لألجور،
تفتقد إلى التعويض على الساعات اإلضافية ،ما عارفاش الوقت اللي
خاصها تشتغل فيه والوقت اللي ما تشتغلش فيه ،ما عارفاش حتى
الشركات أحيانا التي تشتغل معهم ،كل مرة يتم تغيير املشغل ،األجور
تؤدى عبارة عن سيولة في أظرفة بريدية.
راه وضع في الحقيقة ،ما�شي أمرزعما يحتاج ملجهود كبيرالكتشافه،
يكفي أي مفتش شغل ال شك أنه تصله أصداء هذه الفئة ،ألن تقع
اعتصامات ،حتى هاذيك األجور الزهيدة تؤدى بتأخير لشهور وأحيانا
لسنوات ،والناس كيضطرو يديرو وقفات واعتصامات باش ياخذو
األجور ديالهم البسيطة واملتواضعة.
إذن هذه الفئة تحتاج ،السيد الوزير ،ولقطاعكم بالخصوص،
أن ينكب على معالجة امللف ديالها ،على األقل دفاتر التحمالت يضاف
لها هاذ البند ،أما قضية التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي في الغالب يقع التحايل عليه ،أن املشغلين يصرحون بأفراد
أسرهم الذين ال يشتغلون أصال كتعويض عن ذيك الشغيلة باش يبينوا
أن عندهم وضعية سليمة تجاه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
وبالتالي هاذ الفئة تعاني ال�شيء الكثير ،السيد الوزير ،وهاذ األمر
نقوله لكم باملعايشة وبتلقي شكايات بشكل تقريبا مستمر ،ولهذا نلح
على أن هاذ الفئة تحتاج إلى معالجة خاصة من طرف القطاع ،طبعا
في إطار االلتقائية مع القطاع املعني اللي هو قطاع التربية الوطنية ،كما
أن هذا األمر ال يقتصر على فئة التربية الوطنية والتعليم ،هذا تقريبا
جميع هاذ الشركات املناولة في الحراسة والنظافة تعاني مثل ما تعاني
هذه الفئة.
شكرا لكم.

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

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
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السيد املستشار،
هذا املوضوع كاين في دفتر التحمالت واملنشور ديال السيد رئيس
الحكومة في  2019كان واضحا ،ويلزم جميع اإلدارات أن تضمن هذه
األشياء وأن تقف على تنفيذها ،هذا الجزء األول ،إن كانت هناك
حاالت يمكن أن تمدونا بالشكايات ديال األجراء اللي ممكن نوقفو عليها
ونديرو ما يجب.
بالنسبة للموضوع ديال الحراس ديال األمن ،هذا إشكال ما
متعلقش بالصفقات العمومية ،هذا إشكال مرتبط بمدونة الشغل،
ألن األمر يتعلق بعدد ساعات العمل اللي تيأديوها ،تيخدمو  12ساعة
وكيتخلصوعلى  ،8هذا كاين في مدونة الشغل ،لألسف الشديد ،الورش
ديال تعديل مدونة الشغل غيحل هاذ اإلشكال ،ألن املنطق باش املشرع
حط أو ال وضع هذاك املقت�ضى في مدونة الشغل هو املنطق اللي كانو
عليه حراس األمن آنذاك.
املادة  192وما بعدها من مدونة الشغل يعتبرون البوابون والحراس
من بين املهن املتقطعة اللي ممكن يؤدى عليه األجر ديال  8سوايع
بالصة  12ساعة ،أنا أظن أن هذا املنطق اللي احترمو املشرع آنذاك لم
يعد ينطبق على الوضعية اللي كنعيشوها اليوم وعلى الواقع ديال اليوم
اللي هو الحراس ديال األمن في الحقيقة ما كيسترحوش ،ما كيكونش
املهام ديالهم متقطعة ،ولكن يشتغلون بشكل مستمر ،عوض  8سوايع
كيشتغلو  12ساعة ،وبالتالي أنا كنظن أنه من بين النقط اللي خاص
تعالج في مدونة الشغل هي هذه.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
وننتقل إلى السؤال الرابع وموضوعه "تقليص نسبة بطالة الشباب
بالعالم القروي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة
لتقديم السؤال.
تفضل.

املستشار السيد العربي املحر�شي:
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة البرملانيين،
السيد الوزير ،في ظل أزمة الشغل الحادة التي يعاني منها الشباب
املغربي وانسجاما مع دعوة صاحب الجاللة إلى انخراط الحكومة
واألبناك بشكل إيجابي في التنمية االقتصادية وتشجيع برامج الشباب،
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نسائلكم أين وصل هذا امللف؟
وشكرا.

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

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار املحترم،
هذا موضوع في غاية األهمية في الحقيقة ،وبغيت نقول فيه ما يلي:
أن الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات تشتغل على
صياغة أدوات للتدخل باملجال القروي تتالءم مع الخصوصية
االقتصادية واالجتماعية لهذا املجال.
كما ساهم برنامج انطالقة بالرغم من تصادف انطالقه مع جائحة
"كوفيد "19-من خلق نوع من الدينامية ،بفتحه آلفاق جديدة للشباب
لولوج عالم ريادة األعمال من خالل التحفيزات التي جاء بها ،على كل
حال النسبة ديال القروض والضمان ديال الدولة ،هذا كان أسا�سي.
وعلى الرغم من الظروف ديال الجائحة فقد بلغ عدد املقاوالت
املستفيدة من القروض في إطار برنامج االنطالقة  9500مقاولة ،منها
 2000مقاولة باملجال القروي.
كما تم إطالق عدة تجارب نموذجية وفضاءات قروية للتوجيه
املنهي حيث انطلقت هذه التجربة باملجال القروي ألقاليم كل من تازة،
صفرو ،تاونات بجهة فاس–مكناس ،ثم في إطار التعاون الدولي وتم
توسيعها لتشمل باقي أقاليم جهات فاس–مكناس وكذا جهة بني مالل–
خنيفرة في الفترة بين .2021-2019
كما تم خلق هذه الفضاءات من أجل التكفل بالشباب في العالم
القروي ،بلغ عدد هذه الفضاءات تقريبا  12فضاء إلى حدود اليوم.
أيضا هناك ابتكار آخر اللي هو الوحدات املتنقلة اللي هي عبارة
عن وكاالت متنقلة تتنقل إلى العالم القروي ،عوض أن ينتقل الشباب
إلى وكاالتنا باملدن ،هذه الوكاالت تنتقل لتقديم خدماتها في البادية،
باإلضافة إلى إبداع آخر اللي هو قوافل التشغيل التي تنطلق إلى املجال
القروي من أجل القيام بنفس األدوار التي تقوم بها وكاالت التشغيل
باملدن.
وشكرا.

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

املستشار السيد عبد الرحيم الكميلي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزير.
غير السيد الوزير ،احنا غير تنشوفو حسب املندوبية السامية
للتخطيط ،وخالل الفصل الثاني من سنة  2020كنشوفو العدد ديال
العاطلين  1.477.000زيادة قدرها  496.000من ضمنها تم  885.000في
الوسط القروي.
هذا العدد ،السيد الوزير ،كنشوفوه مخيف وانتقل دبا بالخصوص
في العالم القروي ،كاينة من  %3مشات حتى لـ  ،%7إذن راه عدد كيفما
قلنا راه مخيف.
ورغم بأن راه دبا سدو كاع املمونين ،سدو واحد العدد ديال
األوطيالت ،سدو املعامل تقريبا واحد العدد اللي سدت ،وحتى اللي باقي
خدامة فيه .%50
إذن كاين مشاكل اللي تتخبط فيها البالد وكاين ،السيد الوزير،
جاء بعدد ديال املناصب وزير املالية ،تيقول لك أودي يعني العدد اللي
أعطى ديال عدد مناصب الشغل أقل من السنوات املاضية ،وسيدنا
هللا ينصرو أعطى برنامج ديال االنطالقة وتجلى بواحد امللفات ديال
الدراسة ،اللي هي تتم�شي من  5.000درهم حتى  10.000درهم ،الناس
ما عندهاش ،ولد الفالح راه ما عندوش باش غادي يدير هاذ الدراسة
باش يأخذ ،لحد اآلن األبناك ما دارت حتى �شي حل مع هاذ الشباب
ديال العالم القروي باش تعطيهم هاذ "االنطالقة" اللي نادى بها صاحب
الجاللة ،وهاذ السبب اللي خلق العراقيل.
وبغينا ،كيف ما قلنا على التكوين املنهي ،إذن راك تكلمت عليه،
السيد الوزير ،باش تكون ولد الفالح ،يكون عندو في هذاك التربية
ديال النحل ،يكون عندو دراية في تربية املوا�شي ،اللي تكون واحد يعني
في الزراعة ،في الخضر ،يعني تكون بواحد املواصفات عالية ،باش
يكون ولد الفالح فواحد ،يكون حتى هو يعني في املناسبة ديالو يكون
في املصلحة العامة ،يكون يعني ذاك ال�شي اللي بغينا نشوفو فيه واللي
تنتظرو منو.
الفالح عندو كوري مثال فيه واحد  2بقرات ،ولدو ملي غادي يكون
مكون غادي يديرفيه  30بقرة مثال وغادي..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
الكلمة للسيد الوزيرفي إطارالرد على التعقيب.
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السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار ،غير األرقام اللي تعلنات في البادية البد أننا
نستحضرو املعطى ديال الجفاف هاذ السنة ،ألنه تيأثرعلى األرقام اللي
تتعلن.
بالنسبة لبرنامج "انطالقة" املواكبة اللي نقوم بها بالنسبة للشباب
املقبلين على تأسيس املقاولة ديالهم داخلة فيها الدراسة ،تنديرو مواكبة
قبلية ،بمعنى أننا تنواكبهم من أجل أنه توضح الصورة أكثر أمامه ،ثم
أيضا الدراسة ديال الجدوى تنديروها ،ثم حتى املواكبة البعدية ،حتى
املواكبة البعدية تديرها الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.
أما بالنسبة لعدد املناصب أعلن عنها ..على كل حال كاينة في مشروع
املناصب ديال التشغيل في القطاع العام ،كاينة في املشروع ديال
القانون املالية ،ولكن املؤكد حسب اإلحصائيات خالل هاذ السنوات
األخيرة كلها ،أن املشغل األسا�سي ما �شي هو القطاع العام هو القطاع
الخاص ،وبالتالي الرهان اليوم على تحريك عجلة االقتصاد الوطني من
أجل خلق فرص ديال الشغل أكبر ،وإال فإن القطاع العام األرقام التي
يسجلها ،ال أظن أن هذه السنة ستكون أقل من باقي السنوات األخرى
حسب على كل حال ما هو وارد في مشروع قانون املالية.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
وننتقل إلى السؤال الخامس موضوعه "برامج التشغيل الذاتي".
والكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة
لتقديم السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد العربي املحر�شي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
التزمتم باش غادي تساهمو في تخفيف البطالة في العالم القروي
وغادي تخلقو مقاوالت صغرى ومتوسطة ،ولكن لألسف الشديد،
مازالت دار لقمان على حالها ،بغينا نشوفو معكم ذاك البرنامج ،السيد
الوزير ،ديال التشغيل الذاتي أين وصل؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
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الكلمة للسيد الوزير.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار،
هاذ املوضوع ،كما قلت ،ديال التشغيل الذاتي عندو أهمية كبيرة،
عالش؟ باإلضافة إلى أنه تيساهم في تحسين األرقام ديال البطالة في
بالدنا ،ولكن تيحرك أيضا االقتصاد الوطني من جانب آخر ،ألن واحد
غيدير مقاولة ما غيشتغلش بوحدو ،باإلضافة إلى أنه تيشتغل بوحدو
تيشغل معه على األقل واحد الشخص أو ال  2وآخرين إضافيين.
وبالتالي أنا تنظن على أن هذا عندو أهمية كبيرة ،باإلضافة
لإلجراءات والبرنامج على كل حال اللي اشتغالنا عليه املتعلق بالبرنامج
الوطني ( ،)PNPE3البرنامج الوطني للتشغيل ،هذا اشتغلنا عليه ،كانت
األرقام ديالو أعطينها ،تنعطيوها كل سنة.
باإلضافة إلى هذا ،أيضا هناك برنامج "انطالقة" ،اليوم اللي كما
أعطيت األرقام قبل قليل ،تقريبا أكثر من  9.000مقاولة استفادت،
تخلقت فيها  2000في البادية 2000 ،مقاولة في البادية ،هاذ ال�شي ما
تيتخلقش دائما ،كانت أرقام تتخلق على كل حال.
بالنسبة لنا األرقام اللي عندنا بالنسبة للشباب اللي تنواكبهم واحد
من كل  3تيأسسو املقاوالت ديالهم ،واحد من كل  3تنواكبوهم تيأسسو
املقاوالت ديالهم ،هاذي أرقام إضافية ،إن شاء هللا ،نتمناو أن تكون
بعد هاذ املرحلة ديال الجائحة ،اللي تقريبا ،تقريبا باستثناء التكوينات
عن بعد اللي تدار إلكترونيا ،باقي التكوينات األخرى توقفت خالل هذه
املرحلة فسنستأنفها إن شاء هللا قريبا ،باإلضافة طبعا إلى إعطاء دفعة
جديدة في مشروع قانون املالية لبرنامج "انطالقة".
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:

إذا كتفتخرو بهذه األرقام ،السيد الوزيراملحترم ،واحنا بالدنا في هذه
الجائحة فقدت ما بين  300و 350ألف منصب شغل ،وهذه املعطيات
ديال املندوبية السامية للتخطيط وتتقولو لنا راكم درتو واحد اإلنجاز
عظيم واش هاذ ال�شي تيشرفكم السيد الوزير؟
في الوقت اللي كنا ننتظرمن الحكومة تواكب هاذ املقاوالت الصغرى
واملتوسطة ،وتعطينا اليوم أرقام معقولة وتعطينا نسبة النجاح ديال
هذه املقاوالت ،وشحال من منصب شغل خلقنا فالعالم القروي،
وشحال من جهة وإقليم وجماعة ومدشراستافدو؟
ما مواكبين حتى دراسة الجدوى السيد الوزير ،نتحداك إذا كنتو
تديرو دراسة الجدوى ،نتحداك السيد الوزير ،دراسة الجدوى طلبناها
لـ ( )l’ANAPEC4وقالوا لنا ما تنديروهاش ،طلبناها احنا ومشينا مع
الناس اللي باغيين يستافدو ،وسول الناس ديالك في الجهات ،قالو لنا
ما تنديروش دراسة الجدوى ،دراسة الجدوى سيرديرها.
هاذ املقاول اللي غادي يم�شي يدير دراسة الجدوى وهو ما عندوش
وغادي تمولو بـ  50.000درهم 5 ،داملليون وال  10املليون ،خاصو يم�شي
يدير الدراسة كيف غادي يدير لها؟ ما تقولناش السيد الوزير املحترم
بأنكم تديرو دراسة الجدوى.
أنا مشيت لعند ( )L'ANAPECوقالولينا ما تنديروهاش ،أنا شخصيا،
بغيتي نم�شي معك لعند املسؤولين ديالك نم�شي معك ،ونم�شي لعند
الناس ديالك ،ما كايناش السيد الوزير ،قولو للمغاربة الحقيقة ،جاوبو
على التساؤالت ،تجاوبو مع التوجيهات ديال جاللة امللك هللا ينصرو.

شكرا السيد الوزير.
الكلمة للسيد املستشاراملحترم في إطارالتعقيب.

املستشار السيد العربي املحر�شي:
السيد الوزير،
في الحقيقة أن تنسمع لألجوبة ديالكم وتنسمعكم بأن حققتو
إنجازات كبيرة ،وكـأنكم فعال جاوبتو على األسئلة وحققتو املعجزة.
وملي تنسمع  9000ديال املستفيدين في هذه املناصب وفيها 2000
في العالم القروي مع التعليمات ديال جاللة امللك هللا ينصرو ،واملبالغ
Plan National de Promotion de l'Emploi

اللي تضخت وتعطات للحكومة ،ال من بنك املغرب وال صندوق الحسن
الثاني ،واملقاوالت الصغرى واملتوسطة اللي كان من املفروض أنها
تستفيد ويستافد واحد العدد كبير وتعطيونا اليوم ،السيد الوزير،
الحصيلة وتعطيونا شحال من جهة استفادت وشحال من إقليم
استفد ،تتقولو لنا  ،9000فيها  2000في العالم القروي ،تيشرفكم
 2000في العالم القروي؟ تيشرفكم السيد الوزير؟ العالم القروي فيه
2000؟ كأن هاذ الناس ما فيهم أطر ،ما قاريين ،ما تيفهمو ،ما تيخدمو،
راهم لباس عليهم هو العالم القروي كله فقير ،يفتقر ألي �شيء ،املاء ما
عندوش ،وأنتوما تتقولو ،السيد الوزير 2000 ،وكتفتخرو بها ،سبحان
هللا.

3

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
والكلمة للسيد الوزيرفي إطارالتفاعل مع التعقيب.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences

4

8036

الجريدة الرسمية للبرملان

عدد 9–97وألا عيبر 9بر 26(99بوتكأ 26أ )26

السيد املستشار،
أنت ال�سي املحر�شي إلى غادي تدير دراسة الجدوى ما غادي
نديروهاش لك ،ألن أنت ما عندكش مقاولة يااله غادي تبدا ،كنديروها
للشباب اللي يااله غادي يبداو ،أنت إلى غادي ديرها سير ديرها راسك،
النقطة األولى.

الباطرونا الظرفية الصعبة التي تمرمنها بالدنا ،لتصفية كل الحسابات
القديمة واملؤجلة مع الشغيلة واملمثلين النقابيين ،وذلك عبر تسريح
اآلالف من العامالت والعمال ،والتقليص من ساعات العمل ،والتضييق
على حق التنظيم النقابي وخنق الحريات النقابية واستهداف املمثلين
النقابيين بالطرد واملتابعات القضائية.

النقطة الثانية املتعلقة السؤال ديالك ما كانش متعلق بالعالم
القروي ،ألن هذا الطرح قديم ،العالم القروي يااله بدا كيبان هاذ
السنة ،ما كانش من قبل.

يقع هذا أمام الصمت املريب واملتواطئ للحكومة ،ويحدث هذا
في كل املدن وفي كل املجاالت الصناعية منها والفالحية ،السياحية
والخدماتية ،ويأتي عمال وعامالت القطاع الخاص بجهة الدار البيضاء
في مقدمة ضحايا التسريح الفردي والجماعي ،منها ما طال عمال
وعامالت الخدمات األرضية بمطار محمد الخامس من اضطهاد وطرد
وتشريد.

هذا السؤال اللي مطروح عليا في هذه الحصة متعلق بالتشغيل
الذاتي ،وقلت لك  9000مقاولة جديدة استفادت من القروض في إطار
برنامج "انطالقة" ،اللي برنامج "انطالقة" أعطى جاللة امللك االنطالقة
ديالو ،واحد الشوية جات الجائحة وتوقف ،هذا أمر عادي ،باش
نوصلو لـ  9000في بعض األشهر قليلة ،أظن واش شهرين أو  3أشهر أو
أقل باش بدا قبل ما تجي الجائحة ،بمعنى هذه نتائج مهمة جدا.
أنا ما قلتش لك حلينا اإلشكاالت ديال البطالة في املغرب ،ما قلتش
لك حققنا نتائج غير ..ال ،نشتغل ،خلي أنا نقول لك دبا أنت مادام بغيتي
ديال البرنامج الوطني ،عندنا في  8األشهر األولى في سنة  2020عندنا
مواكبات 4733 ،شاب ،وتم تأسيس  1373والهدف كان هو 6000
فقط ،ألن خالل املراحل السابقة كان يتم االهتمام والتركيز فقط على
البرامج املوجهة للتشغيل املأجور ،اليوم عاد بدا االنفتاح على التشغيل
الذاتي وتأسيس املقاوالت ،صحيح كانت بعض التجارب اللي ما عرفاتش
النجاح بشكل كبير اللي طالبينو الناس ،ولكن اليوم يااله كاين بشكل
أقوى ،اليوم التركيزوالتوجه نحو التشغيل الذاتي.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير املحترم.
وننتقل إلى السؤال السادس ،وموضوعه "إشكالية املأجورين
املطرودين".
والكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل
لتقديم السؤال.
تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد محمد زروال:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس،
السيدان الوزيران،
السيدات والسادة املستشارون،
تتعيش الطبقة العاملة اليوم محنة حقيقية ،بسبب استغالل

كما نال عامالت وعمال الضيعات والشركات الفالحية بسوس–
ماسة على سبيل املثال نصيبهم األوفرمن الطرد والتسريحات الجماعية،
التي طالت اآلالف من العامالت والعمال ،وتبقى مدينة طنجة النقطة
السوداء والنموذج الصارخ لتعنت الباطرونا وتحديها ملؤسسات الدولة
ذات الصلة وخرقها السافرملدونة الشغل وتجريمها للعمل النقابي ،كما
حدث بـ( )Medi1 TVمن قمع وإهانات وتحقير وطرد بعض الصحافيين
والعاملين بالقناة.
وكما يقع اآلن بشركة "أمانور" ،حيث أن  500عامل وعاملة
معتصمون بمقرات العمل منذ شهر يناير ،تحت مقصلة الحكم
القضائي بفض االعتصام بالقوة ،يعيشون مأساة اجتماعية انتقاما
منهم ألنهم تجرؤوا على ممارسة حقهم الدستوري باملطالبة بإرجاع
املطرودين وعلى رأسهم كاتبهم العام ،وكذلك بتسوية وضعيتهم
القانونية بإدماجهم في شركة "أمانديس" ،كما ينص على ذلك اتفاق 16
ماي  2002بين السلطة املفوضة وشركة "أمانديس".
وهم اآلن ضحية التهميش والتجويع بعد أن حرموا من أجورهم،
وحتى من تعويضات صندوق تدبير جائحة كورونا ،لعدم التصريح بهم
في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،ينضاف إلى ذلك ما طالبت
به إدارة "أمانور" بتحميل العمال الخسائر الناجمة عن توقف سيارة
الخدمة واملقدرة بـ  4ماليين درهم ونفقات أخرى ،إنها قمة الشطط
واالستبداد والصلف والعبث.
ختاما ،السيد الوزير ،ال يفوتنا أن نسائلكم عما سبق وأن واعدتم
به في اجتماع سابق ،بإصدار مرسوم يمنع فسخ عقود الشغل خالل
هذه الظرفية االستثنائية ،نعتقد في االتحاد املغربي للشغل أن ذلك
من شأنه حماية العامالت والعمال من شطط وجشع بعض أرباب
املقاوالت.
وشكرا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد املستشار املحترم،
غنبدا بهاذ النقطة اللي قلت واعدت بها ،أنا كنت تحدثت عن فعال
على املرحلة السابقة ،وكان القانون  25.20كان تيكيف املرحلة ديال
الجائحة على أن التوقف ديال األجراء خالل ذيك املرحلة هو توقف
مؤقت طبقا ملقتضيات مدونة الشغل ،وال يمكن أن يتم تسريح األجراء
خالل هاذيك املرحلة.
وذاك ال�شي عالش تدخلت الدولة على كل حال وأعطت هاذيك
 2000درهم والتغطية الصحية والتقاعد خالل هاذيك املرحلة،
وبالتالي أنا تنظن أن هذا هو اللي كان مقصود ،ألنه األمريتعلق بعالقات
ينظمها القانون الخاص ،وبالتالي اإلمكانية ديال إلزام أحد األطراف
على البقاء في عالقة ،ألن عقد العمل راه بحالو بحال العقود األخرى في
إطار القانون الخاص ،إلزامه أنا كنظن على أنه غير متاح من الناحية
القانونية ،ولكن تلزمه بأداء مستحقات هذاك األجير عند إنهائه لعقد
عمله.
على كل حال لدي مجموعة من اإلحصائيات تؤكد فعال على أنه
خالل هذه السنة هناك بعض االرتفاع الطفيف باملقارنة مع السنة
املاضية ،بحيث أنه في سنة  2019كانت مجموع اإلضرابات التي تم
تفاديها  1698إضرابا بـ  1418مؤسسة ،همت تقريبا  190.947أجير.
كما تم تتبع ما مجموعه  133إضراب مندلع خالل سنة ،2019
تهم  98مؤسسة وبلغ عدد املضربين خالل هذه السنة ،سنة  2019ما
مجموعه  6587أجير أي بنسبة  %23.06وتمت معالجة ما مجموعه
 38.897نزاعا فرديا ،وإيجاد التسوية لـ  53.990شكاية من أصل
 ،98.000هذه سنة .2019
خالل  9أشهراألولى من هذه السنة ساهمت الوزارة في تفادي اندالع
ما مجموعه  1218إضراب بـ  774مؤسسة ،همت تقريبا  89.797أجير،
كما تم تتبع ما مجموعه  85إضراب مندلع بـ  68مؤسسة بلغ عدد
املضربين فيها  5293أجير ،من أصل  10.300أجير ،مما أدى إلى ضياع
تقريبا  49.900يوم عمل ،أي بنسبة مشاركة ديال .%51.38
من بين النزاعات املشار إليها تمت إحالة  165نزاعا على اللجان
اإلقليمية للبحث واملصالحة ،فيما تمت إحالة  18منها على اللجنة
الوطنية للبحث واملصالحة.
أما خالل  9أشهر من سنة  2020فقد تمت إحالة  90نزاعا على
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اللجان اإلقليمية للبحث واملصالحة ،فيما تمت إحالة  13منها على
اللجنة الوطنية للبحث واملصالحة.
على كل حال ،أنا أظن أن هناك بعض االرتفاع ،مازال ما انتهتش
السنة ولكن على كل حال نحن نشتغل من أجل املعالجة ديالها.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ونشكرك على مساهمتك معنا القيمة في هذه الجلسة.
وننتقل لألسئلة املوجهة لقطاع الثقافة والشباب والرياضة حول
معايير..
تفضل.

املستشار السيد امحمد احميدي:
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة البرملانيين،
السيد الرئيس مرت واحد النقطة في حق هذه املؤسسة ،وفي حق
هؤالء البرملانيين والبرملانيات ،نحن انتخبنا للدفاع عن املواطنين ،ما�شي
بأن البرملاني ملي كيم�شي ل�شي موضع راه كيم�شي باش غادي يؤسس
املقاولة لراسو ،ألن سمعنا من السيد الوزير..

السيد رئيس الجلسة:
ال اسمح لي معذرة ،معذرة ،ال معذرة.
نقطة نظام في التسيير ،أما النقاش ما بين السيد البرملاني والسيد
الوزيرهذا كيبقى لكل يقول.
وننتقل لألسئلة املوجهة لقطاع الثقافة والشباب والرياضة حول
"معايير توزيع الدعم على الفنانين" والتي تجمعها وحدة املوضوع ،لذا
سنعرضها دفعة واحدة.
والبداية مع سؤال الفريق الحركي ،وموضوعه "دعم الفنانين في ظل
جائحة كورونا".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال.
تفضل.

املستشار السيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
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أثار اإلقدام على تخصيص دعم استثنائي لبعض الفنانين ضجة
كبيرة في مختلف األوساط ،وعلى هذا األساس ما هي الحيثيات التي
أسند عليها هذا الدعم؟

السيد رئيس الجلسة:

ما هي التدابير املتخذة ملعالجة االختالالت التي صاحبت هذه
العملية؟

شكرا السيد املستشار.
وننتقل إلى السؤال الرابع وموضوعه "معاييردعم الفنانين".

شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال الثاني موضوعه "املعاييراملعتمدة في توزيع الدعم العمومي
على الفنانين".
والكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية لتقديم السؤال.

املستشار السيد عبد اللطيف أبدوح:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
الزمالء البرملانيين املحترمين،
السؤال هو في إطار موضوع الدعم العمومي املقدم لبعض الفنانين
والذي وصفتموه ،السيد الوزير املحترم باالستثنائي في ظل تداعيات
جائحة كورونا ،وما خلف هذا املوضوع من ضجة ومن ردود فعل وسط
الفنانين ببالدنا.
سؤالنا كالتالي ،عن ماهية املعاييراملعتمدة في توزيع الدعم العمومي
على بعض الفنانين؟ وكذا الكيفية اللي تم التعامل ديال وزارة الثقافة
مع الفنانين بصفة عامة للتخفيف عليهم من تداعيات جائحة كورونا؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
السؤال الثالث موضوعه "املعايير املعتمدة في توزيع الدعم على
الفنانين".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم
السؤال.

املستشار السيد عبد الحميد فاتحي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،

السيد الرئيس ،نفس السؤال.

والكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الدستوري
الديمقراطي االجتماعي لتقديم السؤال.

املستشار السيد امللودي العابد العمراني:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارين،
السيد وزير الثقافة املحترم،
لقد أثار اإلعالن على نتائج الدعم املخصص لتقديم املشاريع
الثقافية والفنية ،أثار اإلعالن على هذه النتائج ردود أفعال متباينة،
سواء داخل أوساط األسرة الفنية أو لدى الرأي العام الوطني.
نحن نعلم ،السيد الوزير ،على أن هذا الدعم هو معمول به منذ
سنوات وأنه محدث بمقت�ضى مرسوم ،لكن الضجة اللي واكبت اإلعالن
على هذه النتائج هي اللي دفعت بنا نتساءلو السيد الوزير على ،وذلك
قصد إحاطة الرأي العام واألسرة الفنية بجوابكم ،فنسائلكم السيد
الوزيرعلى املعاييروعلى املساطراملتبعة في االستفادة من هذا الدعم؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
وننتقل إلى السؤال الخامس في نفس االتجاه ،وموضوعه "الدعم
االستثنائي لبعض الفنانين".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من املجموعة الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد مبارك الصادي:
سؤال في نفس االتجاه.

السيد رئيس الجلسة:
في نفس االتجاه.
الكلمة للسيد وزير الثقافة والشباب والرياضة لإلجابة عن األسئلة
املتعلقة بمعاييرتوزيع الدعم على الفنانين.
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تفضل السيد الوزير.

السيد عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
شكرا السيد الرئيس.
أوال ،بغيت نلتمس ،السيد الرئيس إذا سمحتو ،نظرا ألن الساحة
الفنية والثقافية والفكرية ببالدنا فقدت خالل األيام واألسابيع القليلة
عدد كبير من الفنانين واملفكرين واألدباء ،الرواد الذين قدموا خدمات
كثيرة وجليلة للفن والثقافة واململكة املغربية.
اسمحوا لي أن أستأذنكم بقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم
الطاهرة ،إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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شكرا السيد الرئيس.
جوابا على مختلف التساؤالت التي تفضلتم بطرحها ،أخبركم أن
الوزارة تدرك تماما حجم األزمة اللي تيدوز منها هذا القطاع بسبب
التوقف االضطراري ،الذي فرضته الجائحة على مختلف األنشطة،
وقبل هاذ الجائحة راه كانت املتوسط ديال النفقات الثقافية ديال
العائالت املغربية في العام  400درهم في الوسط الحضري ،ما نتكلموش
كاع على الباقي 400 ،درهم ،إذن هاذ الفلسفة ديال هاذ دعم ،وقلتو
دعم الفنانين ،الدعم للمشاريع الفنية ،ما كانش دعم موجه للفنانين
شخصيا ،كان دعم موجه للمشاريع الفنية.
دبا مع الجائحة لقينا بأن رقم املعامالت ديال القطاع الثقافي
في املغرب تراجع بـ  ،%60الشغل حتى هو تراجع بـ  ،%61هاذو أرقام
ديال ( ،)CGEM5وأيضا كاينة قطاعات مهمة اللي تتكون (donneurs
 )d’ordreديال الفنانة اللي هي في أزمة حاليا ،قطاع السياحة ،قطاع
( ،)l’évènementielإلى آخره ،إذن كنحتاجو إلى هاذ العملية ديال
الدعم.
وفيما يتعلق بالدعم املخصص ملجال الفنون ،ينبغي التذكير بأنه
يندرج ضمن مهام وزارة الثقافة الهادفة إلى املساهمة في الترويج للثقافة
املغربية ودعمها للتعريف بها.
يمكن لي نقول باش نفهمو أشنو هو الفرق بين الدعم ديال الفنانة
Confédération Générale des Entreprises du Maroc
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والدعم ديال املشاريع الفنية ،املشاريع الفنية تيكون واحد حامل
للمشروع هو اللي غادي تلقاو اإلسم ديالو في ذيك الالئحة اللي نشرنا
بكل شفافية ،ولكن موراه راه كاين مشروع ،املشروع أشنوهو؟ راه مثال
إلى كان املشروع ديال املوسيقى ،راه تتلقى  15حتى  20فنان أو غيرفنان
اللي خدامين في هذا املشروع ،ما�شي غيرهذاك حامل املشروع.
نفس الحاجة مع املشروع ديال املسرح مثال ،تيكونو  10حتى 15
ديال الناس تقنيين أو حاملين بطاقة الفنان أم ال اللي خدامين في هذا
املشروع ،مع األسف ،في الالئحة اللي نشرنها تنعطيو غير السمية ديال
حامل املشروع ،ذاك ال�شي عالش وقع هاذ الضجة وهاذ التساؤالت،
الناس تيقولو كيفاش أن هاذ السيد اخذا هاذ املبلغ ،إما راه ما�شي
هو اللي تياخذو راه املشروع اللي تياخذو وتيستافدو منو واحد العدد
الناس ،غادي نوضح هاذ املسائل دبا.
وتحقيقا لهذه الغاية ،وضعت وزارة الثقافة منظومة للدعم،
عرفت تطورا بمرور السنوات ،سنة  1998تم إحداث برنامج سنوي
لدعم املسرح ،كانت فيه  4املليون ديال الدرهم 2009 ،تخلق دعم ديال
األغنية املغربية ،كان فيه أقل من  5املليون ديال الدرهم ،وسنة 2014
عاد والت هاذ املنظومة ديال الدعم متكاملة ،اللي والت كتشمل مجاالت
املسرح ،املوسيقى ،األغنية ،الفنون االستعراضية والكوليغرافية
والفنون التشكيلية والبصرية ،وهي اللي ولينا فيها دبا اليوم ،كل عام
تيكون هاذ الدعم.
وقد جاءت هذه املنظومة لتحسين وتطوير قاعدة املستفيدين من
الدعم ،ووضع جميع الشروط القانونية املؤطرة لتقديم املشاريع على
شكل طلبات عروض ،وهاذ املسألة ديال طلبات عروض مهمة جدا،
حيث السياسة دالوزارة هي أن كل طلب ديال الدعم ديال املشاريع
الفنية خاصها تدوز من طلب العروض ،ما�شي اللي تيجي ،كاين اللي
تيجي تيجلس مع الوزير وتيخرج بالدعم ديالو ديال املشروع ديالو،
وكاين اللي تيخصو يتسنى طلب العروض ،أنا ملي جيت من شهر أبريل،
هاذي واحد  6أشهر ،كل�شي كيدوز من هاذ طلب ديال العروض ،باش
تكون املسألة ديمقراطية ويكون فيها شوية ديال املنطق.
على شكل طلبات عروض منصوص عليها في دفتر التحمالت ،توضع
األهداف واملجاالت املستفيدة ومعايير االختيار وسقف املبالغ املحددة
في كل مجال ،وطرق صرف هاذ الدعم للمشاريع املستفيدة.
انطالقا من تشخيص أولي لتبعات جائحة "كوفيد "19-على
قطاع الثقافة ،وحرصا من الوزارة على التخفيف من األثر االجتماعي
واالقتصادي لحالة الطوارئ الصحية ،عملت الوزارة على تعبئة
الصندوق الوطني للعمل الثقافي.
هنا بغيت نشير لواحد املسألة ،كاين الدعم اللي تعطى من صندوق
"كوفيد "19-اللي هو حاجة ،اللي استافدومنه  3700حامل بطاقة فنان
القديمة أو الجديدة ،وكاين هاذ العملية ديال الدعم ديال املشاريع
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الفنية اللي هما  2املشاريع مختلفة تماما ،هنا احنا قلنا في الوزارة
خصنا نعبأو هاذ ()le Fonds National pour l’Action Culturelle
خصنا نعبؤوه حتى هو ما نخليوش غير الصندوق ديال "كوفيد،"19-
حتى احنا نديرو واحد الدعم استثنائي ،هاذ الكلمة ديال استثنائي هي
اللي يمكن حتى هي خلقت تساؤالت ،عالش استثنائي؟
أوال ،أنا جئت للوزارة هاذي  6أشهر لقيت واحد العجز ديال 140
مليون ديال الدرهم في ( ،)FNACهاذ الصندوق ديال العمل الثقافي140 ،
ديال املليون درهم اللي كان خصها تكون باش نمولو ذاك االتفاقيات
واملشاريع اللي كاينة وعملية الدعم ،إلى آخره ،وما كايناش ،عالش ما
كايناش؟ حيث  %99ديال املوارد املالية ديال هذا الصندوق كتجي من
( ،)les visites du patrimoineملي كيمشيو السياح للقبور السعدية
في مراكش ،قصر البديع ،الباهية ،إلى آخره ،كيخلصو بين  10حتى لـ
 70درهم ل ( )ticketباش يدخلو ،هذيك  70درهم هي اللي كتدخل لنا لـ
( )FNACاللي كتدير املوارد ،لقيناهم واقفين من شهر مارس ،واقفين في
 33مليون ديال الدرهم.
إذن اللي كان مطروح هو إلغاء هاذ الدعم ،هاذ ال�شي اللي كان
مطروح ملي جيت ،درنا واحد العمل قلنا ما يمكنش نلغيو هذا الدعم،
وتتعرفوالوضعية ديال القطاع الفني في بالدنا بعد الجائحة ،وحتى قبل،
درنا واحد املجهود كبيرمع اإلخوان في وزارة املالية مشكورين باش نلقاو
موارد مالية من امليزانية ،باش تبقى هاذ العملية ديال الدعم ،ما�شي
ما نلغيوهاش ،أنا ما بغاتش تدخل ليا في را�سي نلغي عملية الدعم،
العام اللي فيه الجائحة واألزمة االقتصادية واالجتماعية والنفسية وإلى
آخره..
إذا قلنا دعم استثنائي ،حيث غادي يكون وغادي يكون غير واحد
في العام ما�شي جوج ،عادة كيكونو جوج عمليات ديال الدعم في العام،
هذه املرة غادي يكون واحد.
ثاني حاجة ،استثنائي من حيث املبلغ ،املبلغ طلعناه لـ  39مليون
ديال الدرهم اللي هو ارتفاع ديال  ،%30زدنا فيه .%30
ثالثا ،استثنائي من حيث املجهود اللي درناه باش نوسعو قاعدة
املستفيدين ،كانو عدد املستفيدين هاذ العام ضاعفناه  3مرات،
مقارنة مع  3 ،2019ديال املرات ،وباش نوصلو لهاذ  3داملرات كيف
درنا ،خفضنا من املبلغ املتوسط لكي يستفيد منو كل مشروع ،كان هاذ
املبلغ املتوسط  180.000درهم ،هبطناه لتقريبا لـ  80.000درهم ،باش
نوزعو هاذ املبالغ على  3داملرات أكثرديال املستفيدين في املشاريع.
إذن درنا واحد املجهود كبيرباش نديو هذه العملية ديال الدعم اللي
كتكون عادية ،نديوها نأقلموها بهاد املعطيات الجديدة ديال الجائجة
اللي كنعرفوبأن راه كاينة أزمة اجتماعية وقلت راه حتى أزمة نفسية ،راه
الناس ملي بقاو في ديورهم راه كيستهلكو منتوجات ثقافية إلى آخره ،كان
خصنا نواكبو هاذ املجال الجديد.
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والهدف من الدعم هو إنعاش حركة اإلبداع الوطني وتوفيرالشروط
املادية واملالية لذلك ،وبالتالي دعم الفنانين والفنانات الحاملين
للبطاقة املهنية ديال الفنانين ،هنا درنا واحد املجهود استثنائي باش
طلعنا هاذيك العتبة كانت ديال  % 60كانت الدعم الطبيعي التقليدي
كيقول بأن خاص على األقل  %60ديال املستفيدين واللي غادي يخدمو
في كل مشروع يكونو حاملي بطاقة الفنان ،احنا قلنا غادي نطلعو هذه
العتبة لـ  %70باش يستافدو أكثر من حاملي بطاقة الفنان ،وقلنا أيضا
أن غادي نقبلو الترشيحات اللي جاية من الناس اللي مازال عندهمش
بطاقة الفنان ولكن عندهم الوصل ،حيث طالبينها حاطين ()dossier
باش ياخدو بطاقة الفنان ،إذن حاولنا نخدمو ،درنا واحد املجهود
باش تكون هذه العملية شمولية ،باش اللي جا يقدر يلقا بالصتو فهاذ
العملية.
وفيما يتعلق بمسطرة االستفادة من الدعم فإن الوزارة ال تضع
أية لوائح مسبقة ،هاذي نقطة مهمة جدا ،ما�شي الوزارة وال الوزير وال
اإلدارة اللي كتحط هاذوك اللوائح ،اللوائح كاينة  3ديال اللجان :لجنة
املسرح ،لجنة املوسيقى ولجنة الفنون التشكيلية.
هوما لجن اللي كتعين بموجب مرسوم ،هي لجن مستقلة تمام
االستقالل من الوزارة ،وهم لجن مشكلة من ناس اللي عندهم تجربة في
املجال ومحترمين وهم تقريبا  %99هي هاذيك اللجنة اللي كانت في العام
الفائت ،ملي جيت قلت لهم ما نبدلوش اللجنة ،حيث هاذ العام خاصة
غادي يخصنا لجنة اللي عندها تجربة وتجربة كبيرة باش يعرفو كيفاش
يقيسو ويقيمو هاذ املشاريع الفنية اللي غادي تطرح عليهم.
فيما يتعلق بمسطرة االستفادة من الدعم ،فإن الوزارة ال تضع
أية لوائح مسبقة للمستفيدين ،كما استفسر عن ذلك أحد السادة
املستشارين املحترمين ،وإنما قامت الوزارة بنشر اإلعالن عن طلبات
العروض للمشاريع الفنية على موقعها اإللكتروني ،مع إرفاق هذا
اإلعالن بدفتر التحمالت منظم لهذه العملية في شهر يونيو ،وكذا
استمارة الترشيح التي يتعين على الراغبين في االستفادة ملؤها وإرسالها
عبرالبريد اإللكتروني.
وتجدر اإلشارة إلى أن الوزارة توصلت بعدد كبير وغير مسبوق من
الطلبات ،األمر الذي تطلب وقتا إضافيا لتحميل هذه امللفات وترتيبها
وتصنيفها ووضعها رهن إشارة اللجن الثالث املختصة في كل مجال على
حدة :املسرح ،املوسيقى ،التشكيل؛ من أجل إخضاعها ملرحلة ثانية من
الفرز والبت في مدى أهليتها للحصول على الدعم واملبالغ.
وقد تمت أشغال هذه اللجن عبر اجتماعات حضورية وأخرى
عن بعد ،ألجل معاينة مئات املسرحيات واالستماع إلى اآلالف من
املقطوعات املوسيقية والغنائية قبل الشروع في مناقشتها والنظر في 2
الحوائج:
أوال ،مالءمتها مع األهداف العامة واإلستراتيجية اللي طرحتها
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الوزارة؛
وثانيا توفرها على مقومات الجودة والجدة التي تنص عليها دفتر
التحمالت واتخاذ القرارات النهائية بخصوصها.
وقد جرى تقييم كل هذه املشاريع املقدمة واملستوفاة للشروط
الواردة في القرارات املشتركة املنظمة لهذه املجاالت الفنية ،وكذا لدفتر
التحمالت ،الذي تخص بالذكرمنها ما يلي:
أوال ،فيما يتعلق بدراسة امللفات ،تم تقييم امللفات املترشحة من
قبل اللجان املكونة من مهنيين مختصين في املجاالت املعنية وممثلين
عن وزارة الثقافة ،وتم تعيين أعضاء كل لجنة وفقا لقوانين محددة
للتدابير واإلجراءات املعمول بها ،تكلفت سكرتارية اللجنة بدراسة
املشاريع املترشحة للدعم من الناحية اإلدارية والقانونية والتحقق من
الوثائق املقدمة في امللفات.
فيما يخص معاييرالترشح لالستفادة من الدعم:
 -1أن يكون حامل املشروع مغربي الجنسية أو أجنبيا مقيما باملغرب
حامال لبطاقة اإلقامة؛
 -2أن يكون قد وفى بجميع التزاماته السابقة مع وزارة الثقافة؛
 -3أن تكون األعمال الفنية املقترحة ذات جودة؛
 -4أن يحترم شروط السالمة الصحية املعمول بها وخاصة الدليل
الذي نشرته وزارة الثقافة.
ما هي األولويات في االختياراملعتمد من قبل اللجان؟
أكد دفتر التحمالت املنشور في شهر يونيو  2020بوضوح على
أولويتين لالنتقاء ،ويتعلق األمربـ:
أوال ،إعطاء األولوية للمشاريع التي يشارك فيها عدد هام من حاملي
بطاقة الفنان غيراملوظفين ،كما قلت راه مشروع مسرحية راه  10حتى
 15ديال الناس ،مشروع املوسيقيين  15حتى  20ديال الناس اللي
كيستافدو ،هاذ املستفيدين خاص على األقل  %70منهم يكونو حاملي
بطاقة الفنان أو للوصل ديال البطاقة ،ملي كنديرو الحساب كنلقاو
بأن أكثر من  2400حامل بطاقة الفنان هوما اللي استافدو من هذه
املشاريع اللي كانت مدعمة ،قلت لكم راه ضاعفنا  3داملرات العدد ديال
املستفيدين هذا العام مقارنة مع  ،2019هاذ ال�شي  2400اللي كتزاد
على ذيك  3700اللي كانو استفدو من صندوق "كوفيد."19-
وثاني أولوية ،إيالء أهمية خاصة لحاملي املشاريع الذين لم يسبق
لهم أن استفادوا من الدعم ،وشفنا في اللوائح بأن أكثر من  %81ديال
املستفيدين هاذ العام لم يستفيدو في عام .2019

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
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الوقت املخصص انتهى.
وقبل أن أعطي الكلمة في إطار التعقيب ،أجدد الترحم على كل
من فقدناهم خالل هذا األسبوع ،سواء كانوا فنانة أو غيرهم ،احنا في
الحقيقة كل أسبوع إال ويغادرنا إلى دار البقاء مجموعة من املواطنين
املغاربة في مختلف املستويات.
فقط لإلشارة إذا بغينا نقراو الفاتحة ،سواء بطلب من السادة
الوزراء أو بطلب من السادة البرملانيين ،نتمنى ونفضل أن يقترح علينا
األمرقبل من الجلسة حتى تدخل في إطاربرنامج الجلسة ،وأال نفاجأ كل
مرة بطلب الترحم على أرواح.
ونسأل هللا سبحانه وتعالى أن يتغمدهم جميعا برحمته الواسعة.
أرجع إلى التعقيب ،الكلمة للفريق الحركي.
تفضل.

املستشار السيد مبارك السباعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
تفاعال مع جوابكم واستحضارا للجدل الذي أثاره دعم بعض
الفنانين دون غيرهم في الوسط الفني ولدى الرأي العام ،ال من حيث
سياقه وظرفيته االستثنائية والحساسة ،وال من حيث نوعيته وطبيعته،
نسجل في الفريق الحركي قصورا كبيرا في التواصل القبلي والبعدي
لوزارة الثقافة لشرح حيثيات هذا الدعم ومعاييره املعتمدة ،خاصة
وأن هذا القرارتم اتخاذه في هذا السياق الوبائي الذي جعل الكل يقتنع
بضرورة إعادة ترتيب األولويات ،كما تم إعطاؤه طابعا استثنائيا أخرج
هذا الدعم السنوي من سياقه الحقيقي ،مما خلف استنكارا مشروعا
لدى مختلف األوساط ،فجاءت توضيحاتكم ،السيد الوزير ،متأخرة
عن موعدها وغيرمقنعة في جوهرها.
نعلم جميعا ،السيد الوزير املحترم ،أن الفن ليس فيه تراتبية وال
طبقية وغيرقابل للتمييزفيه بين األصناف واأللوان ،فكيف يفهم حصر
الدعم على األغنية العصرية والفن التشكيلي واملسرح دون غيرها،
وملاذا لم يشمل الدعم األغنية الشعبية؟ وملاذا لم يحظ الفن التراثي
املغربي األصيل باملكانة التي يستحقها؟
وهنا باش نوضحو لكم ،السيد الوزير ،على عدد الفرق كأحواش،
أحيدوس ،العيطة ،الطقطوقة الجبلية ،الكدرة ،عبيدات الرمى،
األغنية الحسانية ،واحد العدد ديال الفرق اللي هي الركبة ،غير هي
واحد العدد ،هللا يجازيك بخير ،السيد الوزير ،ما تعطاهمش حقهم
وهاذو هوما اللي خاصنا نرحمو عليهم وهما حيين ،ألن هاذوك هللا
يرحمهم راه توفاو.
ولكن هاذو ،هاذ الناس هاذو ،السيد الوزير ،كنقول لك بأن هاذ
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الناس راه والت دايزة فيهم الصدقة ،هاذ الناس حبستوهم  8أشهر
وما تعطات لهم حتى �شي حاجة ،اللي كانو كينظمو حفالت ،كينظمو
أعراس ،تيجيبو القوت ديال وليداتهم ،على األقل واحد يومين وال  3أيام
تيم�شي يدير حفلة وال �شي حاجة ،هاذ الناس راه والو كيطلبو الصدقة،
السيد الوزير ،والو كيبيعو اآلليات ديالهم في املزاد العلني ،هاذ الناس
راه ما جبرو ال باش يداواو وال باش يطببو وال باش يخلصو ال الكراء وال
املاء وال الضو وال حتى حاجة ما بقات عندهم ،هاذو هما اللي خاصكم
تعطوهم ،وهاذو هما اللي مشروع ،هاذوك اللي جابو مشاريع اللي هما
أسميتو واحد العدد ديال الناس اللي دايرين مشاريع كبيرة..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الرئيس.
وننتقل إلى تعقيب الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.
تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد عبد اللطيف أبدوح:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير املحترم،
استمعنا للجواب ديال سيادتكم ،واللي كان في الحقيقة عفانا
من بزاف ديال املسائل ،ألنه طحتي في املسائل اللي تنستناوها ،ولكن
اعترفت بها ،هو قضية ديال الصيغة اللي جات ديال دعم استثنائي ،راه
رونات الدنيا ،السيد الوزير ،أشنو استثنائي؟
وحيث قلبنا أشنا هو االستثنائي ،لقينا كنتكلمو على الدعم العادي
اللي بدا في  ،1998بالنسبة للفرق املسرحية واستمربالنسبة للموسيقى
في  ،2008واكتملت املنظومة في  2014إلى قلتيه فعال.
إذن راه الخطأ جاء منكم ،راه ما�شي من الفنانين ،الفنانين
مكرفصين ،األغلبية راه واكلة العصا ،الناس عارفين هاذ ال�شي هذا،
جيتو قلتو دعم استثنائي وقلتوالجائحة وكورونا ،الناس راه طمعو،
قالو الحمد هلل راه الوزارة غادي تلتفت لنا واحنا بحالنا بحال الناس
اآلخرين ،احنا الناس اللي تنشطو ،بحال مثال وتنقصد بزاف الفنانين
الصغار ،وباملناسبة ،هاذو راه كلهم عندهم بطاقة فنان ،كلهم عندهم
بطاقة فنان ،وهاذ الناس تيعتبرو أنه راه وزارتهم اللي هي وصية عليهم
غادي تشوف فيهم فهاذ الوقيتة اللي هما محتاجين لها.
و 7أشهر ،تكلم على الفنانين الصغار ،هاذوك الحاليقية ديال جامع
الفنا ،عرفت كيفاش كيعيشو دبا السيد الوزير ،دخلت عليك بوجه
هللا إلى ما سير شفهم ،راه تيبكيو ،واملغرب كلو ما كاينش اللي ما تيتفرج
فيهم ،ما كاينش اللي ما تيعرفهم ،ما كاينش اللي ما تيكونوش عزازعليه،
اليوم راه ما عندهم ما ياكلو ،ما عندهم ما يشربو ،تيتسالهم  7أشهر
ديال الكراء ،وهاه شحال هما كاع؟ زيد عليهم الفنانين الشعبيين ديال
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الفولكلور ،زد عليهم الناس ديال اللي تيخدمو في السينما ،راه تيعيشو
من هاذ ال�شي الناس ،املسرحيين ،تتكلمو على املسرحيين ،راه ما�شي كاع
املسرحيين راه قبطو املشاريع ديال الدعم ،راه حتى العدد راه محتشم.
أنا جاتني غريبة ،ألن متتبع لهاذ املوضوع وتنعرفو مزيان ،الدعم
تنعرفو أنا ملي كان وكيفاش كان غادي ،وكيفاش بغيتو تخفضو ذاك
املبلغ ،قبطو املبلغ اللي بغيتو ديروه باش تزيدوالعدد ،أشنو درتو،
 80.000درهم ،واش تتصوروها ،وتتكلمو على الجودة ،تتكلمو على
الجدية 80.000 ،بغات تشري لك عرض مسرحي؟ وأنتوما تطلبو لهم في
دفترالتحمالت مجموعة ديال العروض.
ثانيا ،أنا مزاوك فيك السيد الوزير ،إلى ما فهمني باش يفهمو هاذ
الفرق املسرحية كيفاش غادي يلتزمو بهذاك ال�شي اللي مطلوب منهم،
أشنو اللي مطلوب منهم؟ هما يديرو الترويج ،يديرو عروض ،فين غادي
يديروها؟ فين غادي يديروها؟

السيد رئيس الجلسة:
شكرا للسيد املستشار املحترم.
انتهى الوقت.
وننتقل إلى التعقيب للفريق االشتراكي.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد عبد الحميد فاتحي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،
السيد الوزير،
فلسفة الدعم هي تمكين املجتمع من تملك ثقافتو الوطنية ،وبالتالي
هاذ الدعم هو مكسب حقيقي للثقافة املغربية ،اللي منذ أكثر من 20
سنة واحنا تنطورو فهاذ الدعم ،لكن هو عندو ضوابط ،عندو قواعد،
لكن هاذ الوضع اليوم ديال الدعم ديال  2020واللي ،لألسف ،اعتبرتوه
استثنائي ،وأنا ما شفت االستثناء فين؟ شرحتو االستثناء ولكن لست
مقتنعا بشرحكم ،ألنه نفس القواعد ،نفس الضوابط ،نفس األعمال
الفنية اللي كتدعم ،كان من املفروض أن تبقو في هذا اإلطار.
صحيح ،نحن اليوم في وضعية صعبة بسبب الجائحة ،ولكن هذا ال
يبرر أن نحيد عن األصل ،وهو نحن ندعم العمل ،الفن هو الجودة ،إلى
كان فن رديء هو ليس فن ،وبالتالي واش احنا تندعمو الفن الجيد الذي
يخلق التراكم في الثقافة املغربية وال تندعمو األشخاص؟
لذلك ،وقع خلط في الساحة اليوم عند املجتمع املغربي ،هل هناك
تصور لدى الوزارة لتمكين الثقافة املغربية من تراكم جديد في املسرح،
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في املوسيقى ،في األدب ،في الفن في كل فروع الفنون ،في التشكيل ،إلى
آخره؟ أم أن الجائحة فرضت علينا؟
يمكن نقولها ،نقول هذه السنة فرضت علينا الجائحة ،نظرا
للظروف الصعبة لكثيرمن الفنانين ،وهذا واقع ،عدد كبيرمن الفنانين
يعانون من الجائحة ،كان خصنا غير الوضوح ،نقولو أودي هاذ السنة
استثناء لن نقدم الدعم على قاعدة جودة األعمال ،وإنما نقدم الدعم
بنظرة اجتماعية لدعم بعض الفنانين اللي كيعيشو حاالت صعبة.
املسرح اليوم ،احنا أعطينا للمسرح ،أين سنقدم هذه العروض؟
أين سنقدم هذه العروض؟ املسارح مغلقة ،فين غادي نقدمو هاذ
العروض؟
وكذلك حتى مالحظة ،الدعم يجب أن يكون ،أن يعطى ألشكال الفن
التي ترقى باملجتمع ،الكتاب يأتي في آخر القائمة تقريبا ،قبل الفنون
التشكيلية ،الكتاب من املفروض ،ألن الكتاب والقراءة هي عصب ،إذا
ما كانش الكتاب والقراءة ما نديرو ال مسرح ،ال موسيقى ،ال حتى حاجة.
لذلك ،أتمنى السنة املقبلة الوزارة تراجع وتعطي صورة جديدة،
أننا ندعم الفن الجيد والذي يخلق التراكم وليس الفن الرديء ،وليس
إعطاء حسنات أو صدقات اجتماعية.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

املستشار السيد امللودي العابد العمراني:
شكرا السيد الوزير على التوضيحات وعلى املعطيات اللي تفضلتم
بها ،واللي حقيقة هاذ الدعم هوساري املفعول ومعمول به منذ سنوات،
كما جاء في مداخلتكم ،وقد تطور خالل كل هذه السنوات ،وهذا الدعم
كان استثنائي ،بالفعل هنا كان خلط في التسمية ،ألنكم كما جاء أنتوما
كتعملو على دعم املشاريع ربما كان الخلط بالنسبة للدعم ديال الفنان.
إال أنه البد هنا ،حتى نكون منصفين مع الفنانة ،ما�شي كاع الفنانة
الباس عليهم ،كاينة واحد الفئة وال واحد الشريحة عريضة هي في حاجة
ماسة لواحد دعم الفنان وليس دعم للمشاريع.
فاملطلوب منكم ،السيد الوزير ،باش تاخذو هذه الفئة الهشة من
الفنانين بعين االعتباروتحاولو تداركو الوضعية ديالهم ألنه كما تتعرفو
اآلن ،األعراس والعمل املسرحي هو الزال متوقف ،وبالتالي هذه الفئة
هذه كتعاني من الهشاشة ،وزاد الوضع ديال كوفيد أثرعليها.
وبالتالي نطلب منكم بهذه املناسبة باش تاخذو بعين االعتبار الدعم
ديال الفنان ،هو أال يتم الخلط بين دعم املشاريع مع دعم الفنان.
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وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
الكلمة اآلن ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في إطار
التعقيب.

املستشار السيد مبارك الصادي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
ال نختلف أن دور الفنان ودور املثقف له مكانة اعتبارية وسط
املجتمع املغربي ،ونعتقد في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هاذ
الدعم وهاذ منظومة الدعم يختليها مجموعة من االختالالت ،وهاذ
الدعم في حد ذاته االستثنائي أساء إلى أسرة الفن وإلى الفنانين وأساء
إلى مشاعراملغاربة.
كيف يمكن للمغاربة يفهمو ،ثلثي املغاربة في وضع ديال الهشاشة
والفقر وكلهم كيتسناو الدعم من الدولة وكتعطى لهم  800درهم؟
وهضرتو ،السيد الوزير ،على طلب العروض ،وهذا هو دفترالتحمالت،
واش كيحترم؟ قلتو على أنه من بين الشروط ديال دفتر التحمالت
تخفيف اآلثاراالجتماعية واالقتصادية لحالة الطوارئ لهاذ الناس.
كنسولكم ،السيد الوزير ،واش هاذ الناس في حالة اجتماعية
كيتسناو من الوزارة الدعم باش يمكن تخفف من الحالة االجتماعية
نتاعهم ،عالش ما مشيتوش للحالة االجتماعية اللي كتستدعي منكم
التدخل ،وهي ذيك الطبقة الفقيرة ديال الفنانين وديال املثقفين ،كان
املغاربة يعرفو الهدف النبيل ديال هاذ الدعم.
كتهدرو على املشاريع ،بغينا نسولوكم ،السيد الوزير ،أحد الفنانة
تيقول على أنه تيخلي النص ديال الدعم ديالو رشاوي تقدم داخل هاذ
الوزارة ،واش درتو �شي تقييم ودرتو �شي لجنة تفتيش فهاذ املوضوع؟
وأشنا هو القراراللي اخذيتو؟
ألنه هاذ املنظومة ديال تقديم الدعم ،نسولكم أيضا كاينة بعض
املوظفين ،وأنا عندي الالئحة ،موظفين اللي كيتقاضاو األجور الشهرية
ديالهم ،واش حتى هاذو تتخفف من اآلثارديال الجائحة عليهم؟
تنعتقد على أنه هاذ املنظومة ديال تقديم الدعم وهاذ املشاريع وال
للفنان ،راه في آخر املطاف تيعاود واحد العدد كبير ديال التجاوزات،
وكنتمناوكشاب ،واخا كتنتمي لهاذ الحكومة اللي ،مع كامل األسف ،هاذ
الفلوس اللي تتوزع يمينا ويسارا ،تتجي لقانون املالية وتتزيد على الطبقة
الكادحة وعلى املغاربة ،ألنه رفعت النفقات ديالها الحكومة في القانون
املالي ديال  2021بحوالي  25ملياردرهم ،منين غادي تجيب هاذ النفقات
ديالها؟ من الجيب ديال املستضعفين وديال املواطنين ،نزيدو عاود ثاني
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نثقلو الكاهل ديال الفقراء واملوظفين ،بكل مرة بضريبة أش كتسمى،
اليوم ضريبة تضامنية وغدا إلى آخره.
الدعم ينبغي ،هاذ منظومة الدعم كان على األقل يحيد من هاذ وزارة
الثقافة للحمولة اللي عندها وسط املغاربة ،وزارة التربية والتكوين ،ألن
هاذ الوزارتين باألساس عندهم واحد الدور ،النهار اللي يسالي الدور
ديالهم انتهى املغرب.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
انتهى الوقت السيد املستشاراملحترم.
وننتقل إلى السؤال اآلني السادس ،وموضوعه "وضعية الشأن
الثقافي والفني في ظل جائحة كورونا".
والكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة
لتقديم السؤال.
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد أحمد تويزي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
السيد الوزيراملحترم ،لقد عرف قطاع الصناعة الثقافية واإلبداعية
والتظاهرات انتكاسة حقيقية بسبب "كوفيد ،"19-توقف نشاط جميع
فروعه ،هذه الضربة املوجعة التي تلقاها النشاط الثقافي والفني من
الجائحة ،تركت الكثير من الفنانين بدون أي وجهة وال أفق في الرعاية
واالحتضان ،تضررت أكثرمن  1000مقاولة في هذا املجال.
لذا نسائلكم السيد الوزيراملحترم ،عن اإلجراءات والتدابيراملتخذة
من طرف وزارتكم ملعالجة وإنقاذ الوضع الفني والثقافي في بالدنا؟
شكرا.

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

السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
شكرا السيد املستشار على هذا السؤال املهم.
جوابا على سؤالكم ،أود اإلشارة إلى أن الوزارة قامت باتخاذ وتنزيل
مجموعة من اإلجراءات ،الهدف ديالها التخفيف من اآلثار السلبية
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للجائحة ،من هاذ اإلجراءات كاينة:
أوال ،بدينا بتسوية جميع ملفات الدعم العالقة ،اللي كانت عالقة
من 2016 ،2019؛
ثانيا ،التوزيع املسبق من قبل "املكتب املغربي لحقوق املؤلف" لكل
األقساط املتبقية املتعلقة بحقوق التأليف ومداخيل النسخة الخاصة
للفئات الثالث :الغنائية ،املسرحية ،واألدبية ،وهاذ ال�شي كامل تم وفق
املساطراللي تو�صي عليها منظمة اليونسكو.
وأيضا إطالق طلبات العروض على دعم املشاريع الفنية نهار 17
يونيو.
وأيضا عملت الوزارة على إطالق برنامج لدعم الكتاب والنشر ،اللي
تكلمتو عليه ،اللي فيه  11مليون ديال الدرهم ،واللي تخصص بهدف
إنعاش مقاوالت النشروالكتاب والجمعيات العاملة في املجال ،وتمكينها
من الحفاظ على إنتاجها ،واستفاد منها  1735حامل مشروع.
كاين أيضا العمليات اللي قامت بها الوزارة في املرحلة ديال الحجر،
تنفيذ مجموعة من البرامج الثقافية املنظمة عن بعد ،املديريات
الجهوية ديال الوزارة كان عندها دور مهم في هاذ النطاق ،ولقينا
واحد الحيوية في الجهات ،حيوية اللي ترجمت على املواقع االجتماعية
"فيسبوك" إلى آخره ،اعطاو ندوات دارو عروض عن بعد وافتراضية
والعديد ديال الناس اكتشفو مسائل تاريخية ،مسائل ثقافية ،فنية،
أدبية إلى آخره ،وإضافة إلى ذلك كان املجهود ديال صندوق "كوفيد"19-
اللي قلت  3700حامل بطاقة الفنان اللي استافدو منو وكان النسبة
ديال املوافقة على الطلبات تتفوق .%70
مما الشك أن إنعاش الحياة الثقافية ببالدنا رهين باستئناف األنشطة
الثقافية ،وهنا بغيت نشيرلواحد املسألة اليوم كاينة واحد العدد األنشطة
اللي مازال متوقفة ،القاعات ديال السينما والقاعات ديال املسارح ،هذوا
بجوج راه خدامين عليهم وخدامين مع ( )des expertsديال األمن الصحي،
باش نتقدمو لألمام ونمكنهم من استئناف النشاط االقتصادي ديالهم،
اليوم املتاحف محلولة ( ،)les sites du patrimoineاملواقع األثرية ديال
الوزارة مازال مسدودة..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
انتهى الوقت.
والكلمة للسيد املستشارفي إطارالتعقيب.

املستشار السيد أحمد تويزي:
شكرا السيد الوزير على الجواب ديالك.
أنا ،السيد الوزير ،في الواقع ما سولتكشاي في الدعم ،منظومة
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الدعم في املجال الثقافي تكلمو عليها اإلخوان ،هذه منظومة مؤطرة
بقوانين وبمراسيم ومنظومة دائما كاينة.
أنا بغيت نتكلم بالخصوص تكلمت على املجاالت الثقافية املتعددة،
نمشيو من املهرجانات الثقافية ،ملواسم ،معرض الكتاب ،معرض
القراءة ،إذن كل هاذ املنظومة الثقافية اللي في املغرب ديالنا اللي
تيخدم فيها واحد العدد كبير جدا من بنادم واحد العدد كبير ،واحد
العدد ديال الناس إلى قلنا واحد املهرجان الثقافي دكلميم وال املهرجان
الثقافي اللي تيكون في مراكش ديال أي مهرجان ،راه واحد العدد ديال
الناس خدامين تقنيين ،من ممثلين ،من موسيقيين من واحد العدد..
ألن هاد الناس هذوا متضررين كثر ،ألن حتى هاذ املنظومة اللي تكلمو
عليها اإلخوان دارت ،دارت ألن ما تفهماتش ما كاينش اتصال مع الناس
باش يفهمو بالضبط مغزى هذاك تعطى لهذاك السيد ما تتعطاش
لواحد العدد دالناس ،إذن هذا فيه إشكال داالتصال.
أنا تنقول هاذ الناس هذو ،هاذ الناس هاذ الفقراء هذو اللي تكلمو
اللي ما وصلو ،ما استافدوش ال من كوفيد ،ما استفدوش حتى من �شي
حاجة في هاذ سبعة شهور اللي دوزناها اللي ما�شي ساهلة ،ما استافدو
ال من هنا وال من هناك ،كانت الوزارة أنه تشوف بهذوك الناس ،تشوف
بعين الرحمة في هذوك الناس ،كيف ما قال قبيلة األخ ...أنا ولد مراكش
كنعرف مثال جامع الفنا الناس اللي خدامين في جامع الفنا ،اشحال كاع
راه ما�شي كثار كما قال لك السيد املستشار العدد قليل من الناس،
ما�شي قليل ولكن عندو واحد العدد قليلة جدا هذوك الناس اللي 7
شهور ما خدامينش ،كاريين ما عندهمش ما ياكلو وتيجيو تيوقفو
قدام الجماعات ،وقدام الوالية وقدام واحد العدد داملسائل ألن ما
عندهومش.
إذن خص هاذ الدعم اللي قلنا احنا في كوفيد يم�شي لهاذ الناس،
يم�شي للناس اللي خدامين في املهرجانات ،يم�شي لهذوك الناس مثال إلى
قلنا مهرجان معين ،هذوك الناس اللي تنجيبو مثال في املهرجان الثقافي
ديال مراكش وقت ما تيجيو فلكلور هذوك نسيناهم واحد العدد ديال
الفرق املوسيقية اللي في ( )Moyen Atlasاللي في الجبل اللي حتى واحد
هذو ما تصنت لهم ،حتى واحد ..هذو تنجيبهم وقت ما بغينا نقضيو بهم
الغرض في مدن مراكش في إطاراتفاقيات وال في إطارمهرجانات.
بغيت وزارة الثقافة تم�شي في هاذ االتجاه تم�شي لهاذ الناس الفقراء
الضعفاء اللي ما وصلهم حد ،ما سول فيهم حد ،راه كما قال لك قبيلة
السيد املستشار راه وهللا العظيم راه تيبكيو ال هذوك جامع الفنا وال
هذوك الناس اللي خدامين في الفرق املوسيقية ،إذن نتمنى على أنك
تكون ..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
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وننتقل إلى..
نشكربداية السيد الوزيرملساهمته معنا في هذه الجلسة ،ورغم أنه
استهلك الوقت ما بقالوش الوقت ديال التعقيب ،نتمنى أن يكون ذلك
في فرص أخرى.
وننتقل إلى السؤال األول موجه لقطاع الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضر والرقمي ،وموضوعه "إستراتيجية املغرب الرقمي
."2020-2016
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم
السؤال.
تفضلي السيدة املستشارة املحترمة.

املستشارة السيدة كريمة أفيالل:
شكرا السيد الرئيس.
السادة الوزراء،
السادة والسيدات املستشارات املحترمات،
السيد الوزير املحترم،
أبرزت األزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا
أهمية الرقمنة في شتى املجاالت وفرض اللجوء للخدمات الرقمية
والالمادية نفسه بإلحاح على جميع املتدخلين من سلطات عمومية
وفاعلين اقتصاديين ومرتفقين.
نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،عن حصيلة تنزيل إستراتيجية
املغرب الرقمي 2020-2016؟ وعن اإلجراءات التي قمتم بها للتعريف
بهذه اإلستراتيجية؟
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد موالي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد
األخضر والرقمي:
شكرا السيد الرئيس.
السيدات والسادة املستشارين،
شكرا على السؤال.
إستراتيجية املغرب الرقمي  2018-2016بدات تتعطي الثمارديالها،
غنشوفو يعني في األهداف اللي كانوا عندها وهو:
 -أوال ،املغرب الرقمي؛
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 ثانيا ،هو تكون بوابة على الصعيد الجهوي اإلفريقي؛ وثالثا ،خدمات املواطنين.اللي شفناه في هاذ الفترة ديال جائحة كورونا ،اعطات نتائج مهمة
ألن كان واحد التسريع يعني سلبي ،ألن في هاذ السنوات األخيرة كانت
استراتيجية موضوعة ولكن التسريع ديالها كان شوية صعب ألن كانو
صعوبات مع جميع الناس املتدخلين في هاذ القطاع.
لكن في هاذ الفترة هذه كان املكتب ديال الضبط الرقمي ذاك
( )bureau d'ordreكان ( )parapheurالرقمي اللي تصاوب ،كان هاذ
الشباك اإللكتروني املوحد ،االستقبال االلكتروني هاذ ()télé-accueil
و"وقايتنا" هذي اللي كانت غيرفي هاذ الفترة هذي.
فكاينين يعني مشاريع مهمة اللي احنا اآلن تنشتغلو عليها ،وهو ذاك
( )interopérabilitéوهو الربط البيني ،بين ()les bases de données
ديال جميع الوزارات ( )digital factoryوهو املختبرالرقمي ،أيضا الذكاء
االصطناعي ( )l’intelligence artificielleو()la génération digitale
يعني الجيل الرقمي.
شكرا.
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تفرض نفسها ،وأصبحت جزءا ال يتجزأ من حياتنا اليومية ،لضمان
استمرار العمل اإلداري ،وهذا طبعا سيؤدي إلى تقليص التعامالت
الورقية وخاصة في هاذ الظروف ديال الجائحة ديال انتشاركوفيد.
السيد الوزير،
األزمة الصحية الحالية مرتبطة بالوباء بحال اللي جا في كالمكم
سرعت بقوة هاذ الوثيرة ديال التحول الرقمي ومع ذلك ال تزال هناك
تحديات كبرى اللي تتطلب املواكبة والدعم واللي تيتعين التغلب عليها
لضمان انتقال رقمي فعال ،غنعطي واحد املثل :الرسوم ديال األداء ما
بين املعامالت مبالغ فيها.
لتشجيع األداء االلكتروني ملا ال نعتمد الخدمة املجانية بحال اللي
كاين في أوروبا ،معامالت ما بين األبناك بـ  0درهم وكيمكن أن كل عملية
تجارية يتحملها مقدم الخدمة ،كيمكن أننا نتحملو هاذ املسألة وكذلك
العمليات ما بين األبناك اللي كل واحد تياخذ فيها واحد ()pourcentage
باش نسهلو هاذ األداء االلكتروني.
شكرا السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيدة املستشارة.
الكلمة للسيد الوزيرللرد عن التعقيب.

شكرا السيد الوزير.
الكلمة للسيدة املستشارة في إطارالتعقيب.

السيد وزير  الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي:

املستشارة السيدة كريمة أفيالل:
شكرا السيد الوزير على جوابكم.
في الحقيقة ،ال يمكننا إال أن نثمن هاته اإلجراءات بالخصوص
إحداث وكالة التنمية الرقمية ( )L'ADD6واللي غادي تمكنا من تجاوز
العقبات ،خصوصا مشكل الحكامة اللي عانت منه االستراتيجيات
الرقمية السابقة ،هاذ الوكالة هي أنشئت في الحقيقة لتنفيذ
اإلستراتيجيات الحكومة في مجال التنمية الرقمية ،كما أنه البد أن
نثمن املبادرات الرقمية التي أطلقتها كما جاء على لسانكم باملبادرة
األولى اللي كانت هي بوابة مكتب الضبط ،املبادرة الثانية هي الخدمة
االلكترونية والشباك الوحيد.
كذلك البد أن نذكربما جاء في قانون املالية املعدل  2020من دعم
للتحول الرقمي لإلدارة وتعميم الخدمات الرقمية وضمان شموليتها.
السيد الوزير،
هناك مجهود بذل ويبذل خاصة في الظروف ديال هاذ الجائحة،
ولكن نتمنى أن يتم تعميم هاته املبادرات في جميع اإلدارات العمومية
واملقاوالت ،خاصة املقاوالت الصغرى ،فالحلول الرقمية أصبحت
Agence de Développement Digital

6

شكرا السيدة املستشارة.
اعطيتي يعني معلومات واضحة يعني تتعرفي القطاع بالتفاصيل،
يعني تعميم في اإلدارة هذا هو اللي تنشتغلو عليه ولهذا كان إنشاء
( )L'ADD)،(l’Agence de Développement Digitalاللي اعطات نتائج
ديالها انتوما شرتو لها ،إدماج الجالية املغربية تنشتغلو مع الجالية
املغربية وعندها يعني كفاءات خاصة.
احنا الحمد هلل في املغرب كمغاربة تنشوفو الكفاءات ديال الشباب
املغربي ،ولكن عندنا كفاءات خارج الوطن اللي هما يعني تيشاركو
وتيواكبو وهما تيشاركو في ( )L'ADDكاينين في مجلس اإلدارة ،وعندهم
عالقة يعني متواصلة مع الناس ديال ( )l’Agenceديال ( ،)Digitalيعني
هاذ الجالية تتعطينا أفكار يعني تتم�شي تتواكب املشاريع الخاصة في
املغرب ،الحمد هلل اليوم كاين نتائج اللي تنشوفو وهو الجائحة اعطتنا
فرصة ،وكنتمناو أننا في املستقبل ما نتسناوش أنه حتى تكون جائحة
عاد يمكن يكون هاذ التسريع ديال الرقمنة.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
وننتقل إلى السؤالين املواليين تجمعهما وحدة املوضوع ،لذا
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سنعرضهما دفعة واحدة.

لدعم هذه املقاوالت؟

البداية مع سؤال الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،وموضوعه
"وضعية املقاوالت الصغيرة واملتوسطة والصغيرة جدا".

السيد رئيس الجلسة:

الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة
والتعادلية لتقديم السؤال.
تفضل.

املستشار السيد رحال املكاوي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين،
السيد الوزير املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا تعاني
مشاكل كبرى بسبب الجائحة ديال كورونا.
السؤال ديالنا هو التقييم ديالكم للوضع ديال هاذ النوع من
املقاوالت ثم اإلجراءات اللي اخذاتها وال ناوية تاخذها الحكومة حتى
تستمر هذه املقاوالت في نشاطها وخاصة في الحفاظ على مناصب
الشغل؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزير.
ال ،انتظر السيد الوزير عندنا جوج ديال األسئلة في نفس املوضوع
معذرة.
ننتقل إلى السؤال الثاني في نفس املوضوع "تأهيل املقاوالت الصغرى
واملتوسطة".
فريق األصالة واملعاصرة.
تفضل.
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شكرا.
والكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤالين املتعلقين باملقاوالت
الصغرى واملتوسطة.

السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي:
كيف تتعرفو أنه الوكالة الوطنية للنهوض باملقاوالت الصغرى
واملتوسطة ( )Maroc PMEتتشتغل يوميا مع املقاوالت الصغرى
واملتوسطة باش تلقى يعني حلول:
أوال ،باش تواكبهم باش التنافسية ديالهم تكون في املستوى يعني
اللي تير�ضي وباش يوصلو للنتائج.
أنا نجيو لهاذ الوقت اللي كانت فيه الجائحة ،درنا برامج جداد اللي
اعطاو يعني نتائج ،البرنامج األول وهو "استثمار" ،هاذ البرنامج اعطى
 18.000منصب شغل جديدة 2 ،ماليير ديال الدرهم ديال االستثمار
ديال هاذ املقاوالت الصغرى واملتوسطة ،أيضا كان عندنا  3برامج
أخرى" :مواكبة"" ،تطوير" ،و"نواة".
اللي تدار هو في هاذ الفترة هذي أيضا كانو مشاريع جديدة اللي درنا
وهو استثمار "كوفيد ،"19-اللي كان فيه أيضا مواكبة تقنية ديال هاذ
الشركات الصغرى واملتوسطة.
طبعا ،كيف الكل تيعرف الجائحة قاست جميع املقاوالت ،ال الكبرى
وال الصغيرة ،فاللي تنشوفو وهو مقاولتنا في القطاعات ما تقاسوش
بحال بحال يعني في قطاع السياحة تقاسو أكثر من قطاعات أخرى،
قطاع الصناعة تقاسو أقل ألن الحمد هلل اليوم تنشوفو التصدير اللي
كاين والناس تيشتغلو في هاذ القطاع أحسن من كيف كنا في ،2019
باستثناء الطيران ،يعني كل قطاع قطاع وقع فيه ما وقع ،احنا تنشوفو
على الصعيد الدولي ،وعلى الصعيد يعني الوطني حتى هو تنحاولو ما
أمكن أننا نواكبو جميع هاذ املقاوالت.
وشكرا.

املستشار السيد امحمد احميدي:

السيد رئيس الجلسة:

السيد الرئيس.
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
الكل يعرف ويعلم بأن دور املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة
واملتوسطة في املجال االقتصادي واالجتماعي ،لذا ومن خاللكم السيد
الوزير نسائل الحكومة بصفة عامة ثم ووزارتكم ألن هاذ املوضوع ليس
بالسهل في ظل هاذ الوباء ديال كورونا ،ما هي اإلستراتيجية املتخذة

شكرا السيد الوزير.
في إطار التعقيب على جواب وزير الصناعة والتجارة ،أعطي الكلمة
لفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

املستشار السيد رحال املكاوي:
شكرا السيد الوزير.
إلى كان �شي مؤسسة عمومية اللي باقي خصها تحذف ،من هاذ
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املؤسسات العمومية التي ال تصلح ل�شيء هي هاذ الوكالة اللي مهتمة
باملقاوالت الصغرى املتوسطة.
السيد الوزير،
هذي سنوات واحنا تنتكلموعلى الصعوبات ديال املقاوالت الصغرى
واملتوسطة وخاصة املشكل ديال التمويل ،هما ما تسمعش لنا وعدد
من مرات اللي سولناكم هاذ السؤال وتكلمنا على األبناك وقلتو بأنه
كاين هاذ الصعوبة وبأن خص األبناك يعني تدخل في هاذ الدعم هذا،
مع األسف ما دارش هاذ الخدمة ،حتى  2018بعد خطاب جاللة امللك
وبدات شوية يعني األبناك تتهتم بهاذ املوضوع.
جات الجائحة وكنا ننتظر أن األبناك تاخذ يعني القطار في الطريق
وتفهم وتعاون هذيك املقاوالت اللي كانت عندها صعوبة ،ورغم ذلك
تلكأت أيضا هذه األبناك باش تعاون املقاوالت.
هاذ املقاوالت اليوم ما محتاجاش دابا فقط للتمويل ،يعني التمويل
كانت محتاجة لو شحال هذي باش تديرالنشاط ديالها ثم ولى محتاجة
للتمويل غير باش تبقى عايشة ،اليوم هذاك التمويل ما غينفعها حتى
في �شي حاجة ألن كاين االنكماش االقتصادي وكاين مشاكل ديال
الطلبيات العمومية ،وبالتالي اليوم واخا يتعطاها دعم هاذ املقاوالت
الصغرى واملتوسطة ما غاديش ينفعها ،والدليل أنه ما اعطيتوناش
أرقام طلبنا منكم السيد الوزير تديرو لنا التقييم ،ولكن نتكلم اليوم
على واحد يعني واحد  20.000مقاولة ربما اللي هاذ السنة غادي تفلس،
و 20.000مقاولة يعني واحد  100.000ديال منصب شغل ،يعني واحد
أسرة ،يعني واحد  500.000اللي غادي تكون مهتمة ولى معنية مباشرة
بهاذ اإلشكالية هذه.
الصفقات العمومية ،سنوات واحنا تنتكلمو على هاذ القضية
ديال  %20ديال الصفقات العمومية للشركات الصغرى واملتوسطة،
ما كايناش ،وحتى فاش تتكون لبعض الفئات معينة ،بعض القطاعات
الحكومية كاينة بعض الشركات ،يعني بحال إلى دايرة عليها يعني
التحفيظ على بعض القطاعات الحكومية.
إذن هاذ ال�شي ديال العمل اللي تتقوم به الحكومة اليوم ،بعض
االتفاقيات اللي دارتها مع بعض القطاعات أيضا حتى في ديك القطاعات
تتم�شي للشركات الكبرى ،من قبيلة واإلخوان تيتكلموعلى الفن ،تيتكلمو
على الصناعة التقليدية ،تيتكلمو على واحد العدد داملجاالت املمونين
إلى غير ذلك ،دائما حتى فاش تتشتغلو على مستوى هاذ اإلقالع أو ال
إعادة يعني الحركية االقتصاد الوطني وتدار اتفاقيات مع الشركات،
دائما الشركات الكبرى.
إذن أنا يمكن نقول لكم بأن الحكومة تخلت منذ زمن ولكن دابا
واضح والنتائج ديالها واضحة ،تخلت عن الشركات الصغرى واملتوسطة
والصغيرة جدا ،وهذا يعني تيطلب واحد املجهود آخر.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
الكلمة كذلك في إطارالتعقيب لفريق األصالة واملعاصرة.

املستشار السيد امحمد احميدي:
السيد الوزير،
حينما قلنا بأن هاذ املقاولة تلعب دور في النسيج االقتصادي
الوطني بكل صراحة اللي املتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا ،%95
وتنجبرو  %94صغيرة جدا ،اللي عندها املشاكل وعندها إكراهات في
ظل خصوصا هاذ الوباء ديال كورونا ،معناه بأن تنطالبو من الحكومة
تعطينا واحد اإلستراتيجية واضحة ،وجهنا رسائل للسيد رئيس
الحكومة وجهنا لذيك اللجنة ديال اللي تخلقات فيما يخص هاذ ال�شي
ديال كوفيد ،ولكن لألسف الشديد هناك وقفات احتجاجية ،السيد
الوزير كما تعلمون ما عرفتش واش الحكومة بأننا في هاذ البالد وال ما
كايناش ،وقفات احتجاجية في العدد ديال األقاليم اللي هاذ الناس اللي
تيحتجو عندهم إكراهات ،وملي تنذاكرو بأن الصغيرة جدا راه داخل
فيها حتى الفرادى ،حتى ناس ،كاين ناس اللي عندهم املحالت ديالهم
اللي تيشتغلو خصوصا في القطاع ديال الصناعة التقليدية ،اللي
تيشغلو واحد العدد ديال األسر.
وهناك مشكل ،دابا اآلن الحكومة ما تداخالتش ووجهنا لكم رسائل
فيما يخص غير املساكن ديال األكرياء اللي عندو ،هناك اإلفراغات
واملحكمة تتحكم ليهم ،الظروف عايشين هاذ الناس هذو ما تيجبروش
حتى ما يصرفو عندهم منازل عندهم كرا ،عندهم املحاالت ديالهم
ما�شي ديال املقاوالت إلى جانب هاذ ال�شي ديال البنوك اللي ما لعبات�شي
فيه دور ،البنوك ما لعبات�شي الدور في هاذ ال�شي ديال الدعم ديال هاذ
املقاوالت ،خصوصا بأن الظرفية ،الظرفية تيخص املؤسسات اللي
تتنشط في البالد تيخص بأن في هاذ الظرفية هذي بأن غادي توقع.
إلى جانب السيد الوزير ،هناك بعض الشركات ديال التدبيراملفوض
للحكومة اللي مسؤولة عليها ،كيف يعقل بأن املحالت مغلقة وتيجيهم
( )la consommationبأن جابو لهم ( )la consommationديال شهر
 3و 4و 5معناه بأن الحكومة خصها تحمي هاذ املواطن من هاذ الغول
ديال هاذ الشركات املفوضة للتدبير.
واحنا تنقولو بأن الدعم ديال هاذ املقاوالت هي اللي تتلعب الدور
في التشغيل ديال اليد العاملة ،هناك إكراهات بكل صراحة ،حقيقة
الوضع صعب ،احنا تنقولو لو راه الوضع صعب ولكن جيتو حتى في
القانون ديال املالية اللي جبتو لنا واحد الحاجة ألن كما قال املتدخل
قبلي ،فيما يخص هاذ ال�شي ديال قانون املالية معناه الحكومة فاش
تتفكر؟ تتفكر غير في الجيب ديال املواطن غادي تم�شي له ،وفي هاذ
الظرفية هذه لعنو شوية الشيطان ،خليو بعدا غير هاذ الظرفية بعدا
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املواطن بعدا ينتعش شوية بعدا غيريفيق بعدا من القلبة.
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرفي إطارالرد على التعقيبين.
تفضل السيد الوزير.

السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي:
الوقت ما ،ما تيبانش الوقت.

السيد رئيس الجلسة:
ال ال ،ملي غادي تبدى غادي يعطي الوقت.

السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي:
شكرا على هاذ التدخالت ،ألن تتعطي مواضيع مهمة جدا ،كنهضرو
على املقاوالت الصغرى واملتوسطة ،إلى السيد املستشار كان عندو رؤية
باش نشدو ( )Maroc PMEما تتصالح لوالو نشدوها من غدا صباح،
نبداوإلى هاذ ( )Maroc PMEما اعطاتش النتيجة ديالها ،أنا ما متفقش،
ألن اعطيتكم بعض األرقام ديال مواكبة شركات صغرى ،متوسطة ،اييه
ولكن تيقول لك "فوق جهدك ال تالم" ،ألن دابا أش كاين؟ اإلمكانيات
اللي كاينين هما هذو ،باش يمكن لنا نشتغلو ونواكبو الشركات خصنا
يعني يكونو عندنا أموال كافية باش نعطيوهم هاذ الدعم ،الدعم اللي
تنعطيوهم راه تناخذوه من ()Fonds de Développement Industriel
وتناخدو شوية من وزارة املالية باش ندعمو هاذ الشركات.
هضرنا على األبناك ،ما عندناش احنا قدرات باش نعطيوالتعليمات
لألبناك كوزارة الصناعة ما عنديش هاذ ال�شي ،ما تابعينش ليا ،يعني
اللي تنشوفوه قلت لكم كنا متفقين ،صاحب الجاللة هللا ينصرو أعطى
انطالقة خاصة ونقول لكم األبناك تبدلو شيئا ما ،شفنا تحسن في هاذ
املجال.
دابا الجائحة جات في واحد الفترة ألن قاست جميع املقاوالت،
املقاوالت ديالنا الصغرى اللي كاينين في بعض القطاعات ما�شي غير
املقاوالت الصغرى إلى جيتي لقطاع السياحة حتى الشركات الكبرى راه
هوما في مشاكل عويصة.
تقال أنه دعمنا وتبعنا غير الشركات الكبرى ،هذا غير صحيح؟ واش
الصناع ( )les artisansشركات كبرى؟ واش ( )les traiteursشركات
كبرى؟
هاذ الناس ..إيه أنا تنقول لك ألن اللي مهم خصنا نلقاو الحلول باش
نواكبو القطاع ككل نعاونه ،نشوفو أشنو هوما اإلمكانيات ديال بالدنا
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اللي غادي يمكن لنا يعني نوفروها باش يمكن تواكب واحد القطاع،
يعني شوية صعب أنا تنتفهم يعني متفق معاكم في جميع النقط ،حتى
أنا شخصيا ملي تنجلس مع وزير املالية تنبكي تنبغي يكون عندي أكثر
إمكانيات باش نواكب الشركات وذاك ال�شي ،ولكن غالب هللا تنوصل
لواحد الحد اللي ما يمكنليش نفوتو.
هاذ اإلمكانيات التي تيكونو في ( )Maroc PMEوهاذ ال�شي اللي كاين
راه تنعطيوه كله للقطاع ديال الشركات الصغرى واملتوسطة ،اللي درناه
في الوزارة وهواخذنا هاذ ال�شي اللي تنستوردو ،احنا عندنا واحد املشكل
ما تنثيقوش في القدرات ديالنا هذي صراحة نقولها بينتنا اللي تنديرو
جهازالتنفس تنسمع أنه واش املغربي قاد يديرجهازالتنفس ،ال واش ما
غاديش نحشمو �شي شوية ،فايتين جهازالتنفس للهيه ،كنصوبو محرك
ديال الطائرات في املغرب ،هنا في املغرب في النواصر سيرو شوفهم ،وما
نصوبوش هاذ جهازالتنفس االصطناعي؟ أش فيه باش يخلعنا؟
طبعا خصك واحد الفترات باش تدير له ( ) validationديالو واحنا
مواكبين هاذ ال�شي ،درنا احنا واحد ( )La banque de projetsخذنا
داك�شي اللي تنستوردو  183مليار ديال الدرهم ،اخذنا منها  34مليار
ديال الدرهم اللي يمكن لها تصنع في املغرب ،هاذ () la substitution
احنا تنشتغلو عليها درنا هاذ ( )La banque de projetsموجودة انا كنت
هاذ الصباح في هاذ ( )la War Roomاللي تيشتغلو فيها الناس210 ،
ديال الناس اللي جابو املشاريع ديالهم ،غادي نواكبوهم وتنتمناو أننا
نمشيو أكثرمن هاذ ال�شي ،غيرخصنا نبقاو يعني ناخذو الثقة في نفسنا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
وأنتقل إلى السؤال املوالي ،وموضوعه "حقيقة تراجع االستثمارات
األجنبية املباشرة".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار.
تفضل.

املستشار السيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير املحترم،
السيد الوزير املحترم،
بداية ،البد أن نهنئكم على اإلنجازالتاريخي الذي حققتموه األسبوع
املا�ضي بإعادة توظيف معمل كوطيف ( )Cotefبجماعة عين الشكاك
بجهة فاس–مكناس ،باعتباره استثمارا أجنبيا مشغال ومدرا للثروة،
حيث حافظتم من خالله على هذه املعلمة واستجبتم ملطالبنا التي
ناضلنا من مختلف املواقع من أجل بعث هذه املعلمة من جديد ،وهي
مناسبة نثمن فيها مجهوداتكم املقدرة في استقطاب االستثماراألجنبي.
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السيد الوزير املحترم،
في ظل جائحة "كوفيد "19-هل هناك تراجع حقيقي لالستثمارات
األجنبية؟
وما هي اإلجراءات املستعجلة التي ستتخذها وزارتكم لجلب
االستثمارات األجنبية؟
وشكرا.

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

السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي:
شكرا السيد املستشار.
طبعا كان تراجع فهاذ السنة ،كاين تراجع مهم جدا.
اللي خاصنا نعرفو وهو االستثمار األجنبي ما كيكونش سنة من بعد
سنة في مستوى مقاد ،سنة  2018وصلنا لـ  33.4مليار ديال الدرهم،
كان واحد االنخفاض في  ،2019ألن  2018كانت سنة مهمة جدا2020 ،
بدينا بالجائحة ،إذن كاين تراجع طبعا.
لكن ،الحمد هلل ،كاين طلب هاذ األيام مهم جدا .كان طلب قبل ما
تكون الجائحة ،كنا غادي نمشيو في واحد الوتيرة مهمة ،املستثمرين
اآلن ولو البعض في أوربا كيقولو لهم خصهم لبالدهم مستمرين في
املغرب وكيستثمرو أكثر ،ما غاديش نعطيو األسماء ديال هاذ الشركات
راكم عارفين البعض منها ،ولكن على سبيل املثال ( )Cotefما فيهش غير
استثمارأجنبي ،فيه مستثمرين مغاربة.
اللي هو جديد وهو هاذ االستثمارات األجنبية اللي هي مهمة في بالدنا
بداو كيدخلو مغاربة كيستثمرو في قطاعات مهمة كالسيارات ،كالطيران
وعدة قطاعات.
االستثمار في املغرب هو مهم ،بدلنا اإلستراتيجية ديالنا في هاذ
الشهور اللي دازت باش نوجدو ..ألن اإلستراتيجية ديال التسريع
الصناعي غتوقف في  2023-2021 .2020وجدنا استراتيجية فيها 2
ديال العناصر:
أوال ،تحسين تنافسية املغرب ،وعندنا إمكانيات باش نكونو من
أحسن ما كاين في العالم في التنافسية في القطاع الصناعي اللي غادي
يخلق مناصب شغل وغادي يجلب مستثمرين؛
ثانيا ،وهو ذيك ( )la taxe carboneألن ملي كتصنع �شي حاجة
بالغازوال وال بـ( )l’essenceإلى غادي تصدرها ألوربا غادي يديرو لك
واحد ( )la taxeاللي هي مهمة جدا ،احنا كنشتغلو باش نستعملو
الطاقة املتجددة.

عدد 9–97وألا عيبر 9بر 26(99بوتكأ 26أ )26

الحمد هلل ،سيدنا هللا ينصرو كان أعطى التعليمات ديالو باش
الطاقة املتجددة تكون موجودة في املغرب ،احنا عندنا تقريبا  %40اللي
كنستهلكو من الطاقة املتجددة ،غادي نديوها للمعامل دياولنا ،لهاذ
( ،)les parcs industrielsباش يمكن يكون عندنا إنتاج ديالنا ما يكونش
فيه هاذ الكاربون ،كتسمى ( ،)taxe carboneوغادي تكون التنافسية
ديال املغرب في مستوى عالي اللي غادي تجلب ..ولكن خصنا نصبرو
واحد  6شهور أو  8شهور ،وخصنا نشتغلو يد في يد جميعا باش نوصلو
لهاذ النتائج ديال الطاقة املتجددة توصل فين خصها توصل للمعامل
ديال تنافسية ديال املغرب ،خاص نعرفو كيف نوصلو لها ،احنا عندنا
اقتراحات ،يعني عارفين بالضبط آش خاصو يتدار ،احنا كنشتغلو
في هاذ املجال باش ،إن شاء هللا ،في السنوات املقبلة يكون االستثمار
األجنبي أكثرمن املا�ضي.
شكرا.

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

املستشار السيد لحسن أدعي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير املحترم،
أشكركم على جوابكم وأهنئكم على كل اإلنجازات التي تقومون بها
لصالح الوطن ،يحق لنا أن نفخر ببلدنا الذي صمد صمودا كبيرا لبناء
دولة عصرية حديثة بقيادة جاللة امللك محمد السادس ،حفظه هللا،
وها هو يصمد اليوم ويستميت أمام أصعب جائحة تمر منها البشرية
في العصر الحديث ،يضاهي بل يتفوق أحيانا على أعتد وأقوى الدول،
حيث حافظنا على سيادة واستقاللية القرار االقتصادي واملالي وعلى
سيادة البلد.
إذن يحق لنا أن نعتزبكل هذه اإلنجازات التي تحققت ،والتي ال داعي
إلى العودة إلى تفاصيلها ،والتي كنتم فيها ،السيد الوزير ،أحد الفاعلين
األساسيين ،ولعل أبرز مثال ما تضمنه مشروع قانون املالية لسنة
 ،2021والذي سن إجراءات جبائية وجمركية لحماية املنتوج الوطني
وتشجيع املقاولة الوطنية.
السيد الوزير املحترم،
إعادة توظيف معمل " "Cotefواملنصة الصناعية والتجارية بكل
من طنجة املتوسط والنواصر ،وهي مناسبة لكي ننهئ أنفسنا بالنتيجة
التاريخية التي احتلتها املنصة الصناعية طنجة املتوسط ،حسب ما
نشرته مجلة بريطانية هذا األسبوعي في تصنيفها للمناطق االقتصادية
األكثرجلبا في العالم لسنة  ،2020حيث بوأت املنطقة الصناعية طنجة
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املتوسط ثاني أهم منطقة اقتصادية بالعالم ،بعدما كانت قد صنفت
باملرتبة الخامسة خالل سنة  ،2019كما أكد التقرير أنها املرة األولى
التي تحتل فيها منطقة إفريقية مكانة جد متقدمة في هذا التصنيف
العالمي ،وهو ما يدل على الصعود الهائل لشبكة مناطق األنشطة التي
طورها ميناء طنجة املتوسط ،أكبرمركب مينائي وصناعي في إفريقيا.
كل هاته املعطيات وأخرى تشجع االستثمار األجنبي رغم ظروف
الجائحة ،حيث نجد أن بالدنا ،وهلل الحمد ،لها من املقومات الكافية ما
يجعلها تستفيد من...
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
ما عرفتش السيد الوزيرإلى عندو �شي تعقيب في حدود..
إذن ننتقل بعد هذا إلى السؤالين املواليين تجمعهما وحدة
املوضوع أيضا ،لذا سنعرضهما دفعة واحدة ،والبداية مع سؤال
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،وموضوعه "ترجمة االلتزامات
الحكومية بتوفيرمناخ تناف�سي وجذاب لالستثمار".
تفضل السيد املستشار.

املستشار السيد سيدي الطيب املوساوي:
بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين.
سيدي الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات املستشارات املحترمات،
السادة املستشارون املحترمون،
السيد الوزير ،الحكومة التزمت بتوفير مناخ تناف�سي جذاب
لالستثمار واالبتكار ،وبهدف خلق فرص للشغل وللتشغيل ،فرص
للشغل وللتشغيل واملناخ ،وكذلك من خالل دعم التحول الهيكلي
للنسيج االقتصادي وتحفيز االستثمار والنهوض بالقطاع الصناعي
وتطويراملقاوالت.
السيد الوزير،
غرف التجارة والصناعة والخدمات تلعب دور مهم جدا ،السيد
الوزير ،ولكن ،السيد الوزير ،بكل صراحة قالعينهم اختصاصاتهم
لألسف ،لألسف ،السيد الوزير ،غرف التجارة والصناعة تلعب دور
اقتصادي وسيا�سي مهم جدا.
نقول لك السيد الوزير ،نتأسفو منين نشوفو غرف خارجة عن
الوطن نتأسفو على الغرف يلعبو دور ..ولكم عاطينهم اختصاصهم،
السيد الوزير ،ما نعرف ما هي األسباب؟
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ثانيا ،السيد الوزير ،التجار يعانون وأرباب املقاهي وأصناف أخرى
يعانون من فترة كورونا ،الجائحة ،السيد الوزير ،هذا الوباء...
السيد الوزير،
ما هي اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة ،وهي على وشك
انتهاء واليتها من أجل توفيرمناخ جاذب لالستثمار؟
وشكرا السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
السؤال الثاني في نفس املوضوع ،يتمحور حول "تمركزاالستثمارات
الصناعية ببعض الجهات".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الحركي.

املستشار السيد عبد الرحمان الدري�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
اإلخوة الحضور،
على إثر استمرار تمركز العديد من االستثمارات ،خاصة الصناعية
في جهات دون غيرها ،نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،حول التدابير
املتخذة إلرساء عدالة مجالية في توجيه االستثمارات العمومية
والخاصة؟ مع العلم ،السيد الرئيس ،أنه ليست بوحدة املوضوع بكل
صراحة ،راه التوقيت ديالي كيم�شي السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
ال ،نرجعو لك ،نحسبو لك التوقيت ديالك.

املستشار السيد عبد الرحمان الدري�سي:
راه وحدة املوضوع ما كايناش.

السيد رئيس الجلسة:
طيب ،إذن يمكن نرجعو لك من بعد ،أشنو ..تطرحو انتوما السؤال
ديالكم مع السؤال األول؟ مع السؤال الحركي ..يتناسب مع السؤال
الحركي.
شكرا السيد املستشاراملحترم.
تفضل ،السيد الوزير ،لإلجابة على السؤال األول اللي تطرح من
اإلخوان من الفريق االستقاللي.
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السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد املستشار.
السؤال وهو ،أوال ،عن الغرف ،آش درنا للغرف؟ آش تدار للغرف
قبل ما نتكلفو بهم؟ هذا سؤال حتى هو .آرا نشوفو هاذ عشرات
السنوات اللي دازو آش كان تدار للغرف ،واش شفتو مستوى الغرف
فين كان؟ وشفتو مستوى الغرف فين كاين اليوم؟
الدعم اللي كان عند الغرف كان ضئيل ،تضاعف .كانو كيشتغلو
بواحد املنطق في شكل .اليوم الغرف كيشتغلو كيعطيو نتائج إيجابية،
ملي اشتغلنا ذيك املناظرة ديال التجار ،ها انتوما شفتوخرجنا بتوصيات
مهمة ،منها توحيد الضرائب ذاك ( )la CPU7راه قدمو لكم وزير املالية،
ومنها التغطية الصحية اللي صاحب الجاللة اعطى االنطالقة ديالها.
إذن ،هاذ الغرف ما بقاوش كيف كانو قبل ،اليوم كيشتغلو،
كيعطيو نتائج ،وكنعطيوهم صالحيات يمكن لهم يعطيو للمواطنين
يواكبو الشركات ،هاذ الصباح كنت كنشتغل مع هاذ البنك ديال
املشاريع ،داخلين فيهم الغرف وحتى (les Centres Régionaux
 ،)d’Investissement: les CRIإذن الغرف هذا �شيء مهم.
مناخ األعمال كنظن أنه شفتو األرقام ،راه تبدل فهاذ السنوات
األخيرة ،الحمد هلل.
كاين بزاف ديال املسائل خاصنا نحسنوها ،لكن ،الحمد هلل،
البعض من هاذ املسائل اعطت الثمارديالها.
شكرا.

احنا هذا ناقصين فيه ،ولكن ملي تشوف غرف–قلت لك ،السيد الوزير
برا عندهم اختصاصاتهم ،عندهم مراقبة ،عندهم مداخيل خاصة في
املوانئ ،في جميع ..احنا الغرف عندنا ،السيد الوزير ،حتى في البروتوكول
كاع ما يعيطو لك.
السالم عليكم السيد الوزير.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
كاين �شي تعقيب السيد الوزير؟
تفضل.

السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي:
أنا متفق مع السيد املستشار.
اللي بغينا نعرفووهوأنا كنت كنقول أنه عالش خاصنا نغيرو الغرف
في املغرب ،ألن عندنا غيرة على البالد وكنشوفو أنه في الخارج كيديرو
عمليات مهمة جدا ،كيسيرو املوانئ واملطارات وغيرها.
احنا غاديين تدريجيا ،دبا ها انت شفتي الغرف ديالنا كيفاش
تطورو ،بداو كيتدخلو في التسيير ديال ( )les parcs industrielsيعني
املناطق الصناعية ،فين ما درنا �شي منطقة صناعية فيها الغرفة
كنحاولو أن هاذ املنطقة الصناعية ،ألن كانت غرفة أجنبية في املغرب
كتسير مناطق صناعية وكتعطي نتائج إيجابية ،عالش الغرف املغربية
ما يديروهاش؟
متفق معايا أنه الغيرة على البالد ،خصنا ندفعو ونشدو بيد هاذ
الغرف باش يعطيو هاذ النتائج.

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

املستشار السيد سيدي الطيب املوساوي:
شكرا.
وقبل كل �شيء ،السيد الوزير ،الحمد هلل ..،حتى الوزارة ديالك
السيد الوزير ،هاذي وزارتك ناجح فيها ومتوفق فيها ،سمعتك طيبة
بكل صراحة.
فيما يتعلق بالغرف ،السيد الوزير ،أنا  17سنة رئيس غرفة التجارة
والصناعة والخدمات ديال العيون ،وتعاونت معنا ،ولكن ،السيد
الوزير ،ملي كنشوف غرف في برا عندهم اختصاصات أكثر وعندهم
مراقبة أكثر ،ولكن هاذي ما عندها ..بالنسبة للغرف ،السيد الوزير،
Contribution Professionnelle Unique
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الحمد هلل ،أنا متفائل ،اآلن النتائج ديال الغرف كنفتخر بها ،ما
كنتش كنفتخر بها في األول ،اليوم كنشوف أننا وصلنا ملستوى بداو
الناس كيشتغلو وكيتبعو امللفات ،كيواكبو املستثمرين ورجال األعمال،
الحمد هلل ،احنا كنتمناو أننا في املستقبل نوصلو إليطاليا ونوصلو لهاذ
الدول األخرى ،ها احنا جايين ،إن شاء هللا ،إن شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ننتقل إلى السؤال املتمحور حول "تمركز االستثمارات الصناعية
ببعض الجهات".
ما فيها باس تعاود تطرح السؤال السيد املستشارمن الفريق الحركي.
تفضل.

عدد 9–97وألا عيبر 9بر 26(99بوتكأ 26أ )26

الجريدة الرسمية للبرملان

املستشار السيد عبد الرحمان الدري�سي:
شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،
اإلخوة الحضور،
على إثر استمرار تمركز العديد من االستثمارات ،خاصة الصناعية
في جهات دون غيرها ،نسائلكم ،السيد الوزير املحترم ،حول التدابير
املتخذة إلرساء عدالة مجالية في توجيه االستثمارات العمومية
والخاصة.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة لفريق العدالة والتنمية في نفس املوضوع.

املستشار السيد عبد الصمد مريمي:
شكرا السيد الرئيس.
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الوزير،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
السيد الوزير،
خالفا لهذه السنة االستثنائية التي ظهرت آثار جائحة كوفيد على
الوضع االقتصادي واالجتماعي ،حققت بالدنا في السنوات األخيرة نموا
إيجابيا مهما ،ومع هذا النمو مع كامل األسف هناك ازدياد في التفاوت
في فرص االستثمار بين الجهات ،وهذا ال يقدم إجابات حقيقية إلدماج
الشباب في سوق الشغل وخفض نسبة البطالة.
من أجل ذلك ،سؤالنا هو حول التدابير التي تعتزمون اتخاذها على
مستوى التوطين الجهوي لالستثمار ألجل إقالع اقتصادي يستجيب
لالنتظارات االجتماعية امللحة بالجهات الضعيفة ببالدنا.
وشكرا.

اللي غنشوفو هو باش االستثمار يوصل فيما يخص الصناعة
كيخص البنية التحتية تكون في املستوى الالئق .اللي خصو يكون قريب
من املطار خاصو يكون قريب من املطار ،اللي خصو يكون قريب من
امليناء خاصو يكون قريب ،وإلى شفتو في هاذ السنوات كلها اللي املغرب
اشتغل بجدية ،ألن دار واحد البنية تحتية في مستوى دولي اللي اآلن
املستثمرين ،ال املغاربة وال األجانب ،كيستافدو منهم ،يعني الطرق
السياروال املوانئ في املستوى الدولي وال املطارات..
وصلنا لنتائج ال بأس بها ،نعطيكم بعض املعلومات ،واسمحو لي هاذ
ال�شي �شي شوية طويل.
اللي وصلنا لو وهو  850هكتار جديدة ديال املناطاق الصناعية اللي
تزادت على  575هكتاراللي كانت موجودة .اللي تزادت اليوم وهي:
 طنجة  100هكتارالفترة األولى ،والفترة الثانية فيها  118هكتار؛ القنيطرة 143 :هكتار؛ سوس – ماسة 305 :هكتار؛ فاس – مكناس 500 :هكتار؛ النواصرديال الطيران 62 :هكتار؛ طنجة ديال السيارات ( 260 :)TAC8هكتار؛ سال 20 :هكتار.واللي طور اإلنجاز:
 كلميم 31 :هكتار؛ سوق األربعاء 40 :هكتار؛ قرية با أحمد 10 :هكتار؛ الساكنية في القنيطرة 46 :هكتار؛ قلعة السراغنة 43 :هكتار؛ آسفي 35 :هكتار ،هاذ ال�شي إعادة تأهيل ديال املنطقة؛ طاطا 10 :هكتار؛ -طرفاية 70 :هكتار؛

السيد رئيس الجلسة:

 -الرشيدية 9 :هكتار؛

شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد الوزيرلإلجابة على السؤالين.

 -السمارة 26 :هكتار.

تفضل السيد الوزير.

السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي:
شكرا السيد الرئيس.
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إلى جينا نشوفو القطاعات اللي استافدو ،النسيج استافد ما
نعطيكمش أرقام ،على سبيل املثال الدارالبيضاء  70مشروع بـ 15.000
منصب شغل ،مكناس فاس  24مشروع بـ  4300منصب شغل ،جهة
الشرق  8مشاريع بـ  3600منصب شغل.
Tanger Automotive City
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إلى جينا نشوفو جميع الجهات استافدو ،املواد الغذائية وغيرها،
يعني هاذ املشاريع كاينين على أرض الواقع ،اعطاو نتائج.
طبعا بعض املناطق كيطالبو أنه يكونو هاذ املناطق الصناعية تكون
عندهم .هنا النقطة باش نكونو واضحين ،نقطة ما متفقش معها ،ما
كنديروش املنطقة الصناعية ونتسناو نقلبو على املستثميرين واش
غادي يجيو وال ما غاديش يجيو.
هاذ الغلط فات تدار في املغرب وعندنا مناطق صناعية فيهم
مشاكل ،راكم عارفين البعض منها ،خص يكونو دراسات ،وكنديروهم
مع الناس اللي معنيين باألمر.
ملي كتكون النتيجة إيجابية كنستثمرو ألن احنا عندنا الغرض بهاذ
املناطق الصناعية تكون موجودة ،غير ما تكونش استثمارات اللي ما
كتعطيش نتائج ،ألن هاذو دراهم ديال املغاربة اللي غادي نستثمرو بال
مقابل.
احنا مستعدين نستثمرو في مناطق صناعية فين ما بغيتو ،ندرسو
جميع إلى كانت النتائج باينة ،باسم هللا ،نبداو من اآلن ،ألن هاذ املناطق
الصناعية عندنا بها الحاجة ،وإلى ما كانتش هاذ البنية التحتية
موجودة ،راه االستثمارما يمكن لوش يوصل.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
التعقيب بداية للفريق الحركي.

املستشار السيد عبد الرحمان الدري�سي:
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العمل ،كاينة البطالة أكثر ،وبالتالي عالش ما تكونش ()l’exclusivité
بالنسبة لهاذ املناطق أنه يتدار واحد املصنع ديال هاذوك اللوحات
الشمسية ،كل�شي دبا كيطلبهم وما يخص هاذ ال�شي ديال الطاقة
املتجددة ،السيد الوزير ،عالش ما تعطيوناش أسيدي ()l’exclusivité
عالش كتحللوها في كل بالصة؟ عالش بالضبط أن الشمس مزيانة
كتاخذو هاذ–كما هضرتي قبيلة–أنه هاذ الطاقة املتجددة كتعاون
في التصنيع ،وملا ال تعطيونا الحق حتى احنا في االمتياز الضريبي باش
هاذ املستثمرين يجيو وتعطيونا االمتياز في بعض املسائل اللي ممكن
تدار ،اللي ما يمكنش كلها تكون موفرة في واحد املحور خاص بوحدو،
بالخصوص أن احنا تقريبا الشباب ديالنا كلو راه ولى عاطل ،أالسيد
الوزير.
هاذ كورونا تقريبا إلى جيتي تشوف أكبر املناطق اللي تضررت هي
املنطقة ديالنا ،اللي كتعتمد في األغلبية ديالها على السياحة .دبا كل�شي
واقف ،السيد الوزير.
إلى ما تعاونتوش معنا وولينا لقينا واحد االستراتيجية وكان واحد
االجتهاد كما درتو االجتهاد في هاذ املناطق ،خص اجتهاد ما�شي بوحدكم،
خص وزارة املالية كذلك التحفيز الضريبي ،ألن ما غاديش نبقاو هكذا
كنتفرجوونبقاونقولوذيك املنطقة راه ما كايناش بنية تحتية ،ما كاينش
طرق ،ما كاينش هذا .شكون اللي ما كيديرش هاذي؟ راه توجه ديال
الحكومة ،هي اللي كتدير( ،)les grands projetsإلى ما درتيهمش بهذوك
املناطق يعني أنكم كتحكمو علينا بأننا ما عمرنا غتوصلنا �شي حاجة.
وبالتالي ،السيد الوزير ،احنا كنطلبو الحق ديالنا وهذا حق اللي
هو دستوري ،أنه كما كتجتهدو في مناطق أخرى أن ضروري نجتهدو في
هاذ املناطق هاذو ألنه ،أوال ،على األقل ..واش بن احمد ،باهلل عليكم
في املحاميد وال في زاكورة يخلص الضريبة بحالو بحال واحد في الدار
البيضاء وال في الرباط؟ حرام هاذ ال�شي.

شكرا السيد الوزير.
في الحقيقة ،احنا من الناس املدافعين على العمل ديالكم اللي
كتقومو به ومن خاللكم املوظفين ديال وزارة التجارة والصناعة ،هذا
ما يمكنش �شي واحد ينفيه ،إال أنه ،السيد الوزير ،كما قلت قبيلة هو
في الحقيقة كاين واحد العمل في واحد املحور .احنا بغيناكم تجتهدو
أكثر ،السيد الوزير ،واحنا كنعرفو أنه كاين الباليص إلى ما اجتهدناش
كلنا ودرنا اليد في اليد كما هضرتو ،هاذيك  34مليار اللي كتهضرو عليها
اللي بغيتو تدخلو للمغرب ،ما فيها باس هاذ املناطق اللي ما واصلها حتى
حاجة ،مجموعة ديال الجهات ..هضرتي على مجموعة ديال الجهات
أنا غنهضر لك على الجهة اللي كنعرفها أكثرية الجنوب الشرقي ،إقليم
ميدلت ،إقليم الرشيدية وإقليم تينغير وإقليم زاكورة وإقليم ورزازات.
لوال املشروع ديال صاحب الجاللة ،هللا ينصرو ،ديال "نور" ،هاذيك
املنطقة ما كانت استافدت حتى حاجة.

املستشار السيد عبد الصمد مريمي:

حاليا تقريبا كملت األشغال فيه ،وتقريبا ذوك الناس كلهم اللي
جاو استوطنو وسكنو في هاذ املناطق هاذي ،حاليا لقاو راسهم ما بقاش

شكرا السيد الرئيس.
السيد الوزير،

السيد الوزير،
أنا كنعرفك شخصيا نهار كتجتهد ف�شي بالصة راك كتلقى لها
التخريجة ،لقى لنا التخريجة ،هللا يجازيك بخير ،باش نخرجو كود.
لقى لنا تخريجة لهاذ املنطقة ديالنا وديرهاذ البرنامج ديالك ،حطها
قدامك هللا يجازيك بخير ،راه ما بقاوش الناس يزيدو يصبرو أكثر.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
الكلمة للسيد املستشارمن فريق العدالة والتنمية.
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هذه التفاوتات ،آثارالجائحة أكدتها ،كاين تفاوت حتى في األزمة وفي
العجز بين هذه املناطق وهذه الجهات .مؤخرا الحسابات الجهوية التي
أصدرتها املندوبية السامية للتخطيط كذلك تؤكد هذا األمرهذا ،هناك
تفاوت على مستوى نفقات االستهالك بين الجهات ،هذا يعكس التفاوت
على مستوى الدخل ،وهذا كذلك يعكس التفاوت على مستوى فرص
الشغل.
املؤشرات تعكس مساهمة الجهات في األنشطة االقتصادية
والتمركز في  6جهات بالنسبة للقطاع األولي 3 ،جهات بالنسبة للقطاع
الثانوي ،وجهتين بالنسبة للقطاع الثالثي.
بمعنى أن هاذ األمر ديال توطين االستثمارات أصبح أمرا ملحا
لتفكيك هذا العجزاملوجود في هذه الجهات املهمشة.
هذا يجعلنا نؤكد على إرساء ،أوال ،خطة لتوطين االستثمارات في
الجهات الكبرى الضعيفة اقتصاديا وإنهاء افتراس الجهات الكبرى
لالستثمارات ،أي استثمار يأتي السلطات املحلية في الجهة الشرقية
دارت مجهودات لجلب االستثمارات ،حتى جاو آلخر لحظة ملنطقة
القطب التقني حدا مطاروجدة أنكاد وطارو والو مشاو للشمال.
منطقة الجهة الشرقية نموذج ،البنية التحتية :مطارين ،ميناءين
والثالث غرب املتوسط في الطور النهائي لإلنجازديالو ،محطتين نهائيتين
للسكك الحديدية ،واحدة في وجدة والثانية في الناظور ،الطريق السيار
إلى مدينة وجدة ،تثنية الطريق من وجدة للناظور ،البنية التحتية
موجودة ،ولكن البد من تفعيل منحة النقل للناس اللي كيجيو لهاذ
املناطق البعيدة.
ثانيا ،يجب تحفيز املستثمرين ،يمكن للدولة أن تتفاوض مع
املستثمرين ليتوجهوا إلى هذه املناطق ،ألن البنيات التحتية موجودة
فيها ،تخفيض أثمنة العقار.
السيد الوزير،
أنا تكلمت معك على القطب التقني ( )le pôle techniqueاللي حدا
مطار وجدة أنكاد ،نسبة االستغالل فيه ال تتجاوز  ،%40بنايات ديال
( )l’offshoreخاوية ،ما فيها حتى �شي حاجة ..ألن املقاوالت الصغيرة اللي
ممكن..
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار.
والكلمة للسيد الوزيرفي إطارالرد على التعقيبين.

السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي:
شكرا السيد الرئيس.
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بعجالة ،نهضرو ،كننساو شوية ،هاذي غير سنوات قليلة كانت
االستثمارات في الدار البيضاء فقط ،فقط .سيدنا هللا ينصرو اعطى
التعليمات ديالو ودفع هاذ ال�شي باش امليناء ديال طنجة وصل.
بدينا كنشوفو اإلستثمارات كيمشيو لطنجة ،قلنا مزيان ،واحد
الشوية بدينا كنقولو هاذ ال�شي كثير على طنجة ،بداو كيمشيو لفاس–
مكناس ،اإلستثمارات مشاو لهاذ املنطقة ،من بعد كانت القنيطرة،
من بعد بدينا كنشوفو القنيطرة فيها مشاكل ،بداو عاود ثاني احنا
كمغاربة كنقولو هاذ ال�شي على القنيطرة بزاف عليهم ،مزيان ،هاذ
ال�شي كلو مزيان ،هاذ ال�شي تدريجيا ،اآلن سوس–ماسة ،إلى كانت
�شي عصا سحرية اللي غادي تحل املشاكل فدقة وحدة وغادي نديرو
جميع املناطق ،غنقول لكم راه ماكيناش ومستحيل ،هاذ ال�شي خصو
يم�شي تدريجيا ،خصنا نشتغلو ،خصنا نشتغلو أكثر أنا متفق معاك،
ماكنشتغلوش نزيدو واحد الشوية أنا متفق ،من اآلن فصاعدا غادي
نزيدو نشتغلو أكثر ،مرحبا.
اللي كاين وهو الجهة الشرقية ،كان مشروع ،هذا وهم ،معمرو
كان هذاك املشروع اللي كيهضرو عليه الناس في الجهة الشرقية ،باش
نكونو واضحين ،معمرو كان ذاك املشروع ،ألن هذاك املشروع كانو
الناس كيسولو ،كيساومو ،دارو في جميع مناطق ديال املغرب ،واختارو
املنطقة اللي ابغاو ،حتى واحد ما اداهوم ل�شي منطقة أخرى ،فرا�سي أنه
كيقولو الناس أنه كان واحد املشروع حتى غادي يدار وجاو هزو اداوه،
حتى واحد ما اداه ،كانو الناس كيساومو السوق ملي لقاو ذاك ال�شي اللي
خصهم مشاو.
املستثمر يمكن ليك كتواكبو ،ولكن مايمكنلكش تلزم عليك باش
يم�شي ل�شي منطقة ،باش نكونوواضحين ،احنا اللي كنديرو كنقدمولهم
املنطقة وكنقولو لهم هاهوما اإلمتيازات ديال هاذ املنطقة أحسن من
هاذي ولكن باش تلزم عليه إلى قال لي غادي نم�شي فحالي ،أنا الزم نم�شي
لطنجة ،كنقول له ال ،بالتي هللا ير�ضي عليك ،الناس في طنجة بارك
عليهم أرى نم�شي لجهة أخرى ،نفسر لك ،وكنهزو ونديه ونفسر ليه ،إلى
قال لي طنجة وال نخرج من املغرب ،كنقول له أسيدي مرحبا في طنجة،
باش نكونو واضحين ،مايمكنش نخليه يم�شي ،هو اللي كيختار ،أنا
كنحاول نجرو فين خصو يتجرباش يكون التوطين ديال اإلستثمارات.
احنا متفقين جهويا ،اإلدارة ديما راه خدامة ،كنشتغلو معها باش
نوصلو النتائج.

السيد رئيس الجلسة:
انتهى الوقت السيد الوزير.
يعني كالمك وإجابتك يعني خلتنا نتجاوزو شوية معاك ديال الوقت،
معذرة ،كنعتذرلباقي اإلخوان السادة والفرق.
آخرسؤال مبرمج عندنا في هذه الجلسة مع السيد الوزير ،موضوعه
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"وضع إستراتيجية شاملة للتعويض الصناعي".
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق اإلتحاد العام ملقاوالت
املغرب ،لتقديم السؤال.
تفضل ال�سي ..

املستشار السيد عبد الحميد الصويري:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يندرج موضوع هاذ السؤال الشفهي في سياق ابتكار حلول ناجعة
لتجاوز إشكالية عجز امليزان التجاري كإحدى األعطاب البنيوية
لنموذجنا التنموي ،وهو ما يحول دون االرتقاء إلى مصاف الدول
الصاعدة ،التي تعتمد أساسا على التصدير ،عكس املغرب الذي لم
يستطع أن يكون مصدرا ،والدليل أن نسبة تغطية الصادرات للواردات
بلغت  %57.4عام .2019
إن تحقيق التوازن على مستوى امليزان التجاري ،يمر أساسا عبر
قنوات الطلبيات العمومية التي تبرمها اإلدارات واملؤسسات العمومية
والجماعات الترابية ،السيما عندما يكون الزبون األجنبي ملزما بتوطين
جزء من أنشطته اإلقتصادية ونقل الخبرة واملهارات والتكنولوجيا نحو
النسيج املقاوالتي املحلي.
ورغم اآلثار اإليجابية للتعويض الصناعي ،فإننا نتساءل حول عدم
التنصيص في مرسوم الصفقات العمومية على إجبارية العمل به.
السيد الوزير املحترم،
إننا في اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب ،إذ نثمن عاليا املجهودات
املبذولة من طرف وزارتكم ،فإننا ندعوكم إلى توسيع مجاالت التعويض
الصناعي من خالل:
 أوال :إصالح اإلطار القانوني والتنظيمي للصفقات العمومية منخالل تضمين التشريع الوطني ،إجبارية اللوجوء إلى إعمال شرط
التعويض الصناعي ،في انسجام مع االلتزامات الدولية للمغرب ،ملا له
من آثارفي إنعاش اإلقتصاد الوطني وخلق مناصب شغل جديدة؛
 ثانيا :خلق وكالة للتعويض الصناعي ،ونتمنى منكم السيد الوزيراملحترم ،في هذا اإلطار ،ترجمة هذا اإلجراء إلى واقع عملي ملموس في
القريب العاجل ،وذلك على غرار العديد من الدول ،بحكامة متناصفة
مع اإلتحاد العام ملقاوالت املغرب ،فيما يخص:
• إعداد وبلورة تنزيل عقود التعويض الصناعي ونماذجه؛
• توجيه املقاوالت نحو القطاعات التي يعرف فيها املغرب خصاصا
لألنشطة التي وجب تشجيعها (إحالل الواردات بالصادرات املحلية)؛
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• التتبع والتقييم في تنفيذ املشاريع؛
• مواكبة الشركاء األجانب واملقاوالت املتوسطة الوطنية فيما
يخص إعداد تلك املشاريع؛
• تشجيع االبتكارباالستثمارعبرالتعويض الصناعي والبحث العلمي
والتنمية ،على غرارالوكالة األوروبية التي تهتم بهذا املوضوع؛
• وتشبيك منظومة املقاوالت الوطنية واألجنبية في مجال التعويض
الصناعي.
وأخيرا ،نسائلكم السيد الوزيراملحترم ،عن مدى تنفيذ هذا اإلجراء
الحكومي وآثاره املرتقبة على اليد العاملة املغربية؟
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
وشكرا لضبطك للوقت بشكل حرفي.
تفضل السيد الوزيرلإلجابة على السؤال.

السيد وزير الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي:
شكرا السيد الرئيس.
وشكرا السيد املستشار على هاذ السؤال الهام جدا ديال التعويض
الصناعي.
اللي خصنا نشوفو وهو املغرب عدة مسائل ماكانش كيستعملها
بزاف ،التعويض الصناعي ماكناش كنستعملوه ،وأيضا الدفاع على
اإلقتصاد املغربي هذاك ( )la protection, l’antidumpingوداك�شي اللي
( )l’OMC9كتسمح بيه ماكناش كنستعملوها بزاف ،اآلن كنستعملوها
في إطاريعني حكامة واضحة ،اعطات نتائج إيجابية ،كنشتغلو مع بعض
الوزارات ،بحال وزارة الدفاع ،واآلن عندنا شركة كتستثمر في املغرب
ديال ( )Alstomاللي كتصنع ذاك املسائل ،ذاك ()l’impression 3D
فالطاقات املتجددة ،كاين هاذ التعويض الصناعي ،فـ ( )satelliteاللي
اشرى املغرب ،كان تعويض صناعي ،ألن اشتغلنا مع الدفاع في هاذ
اإلطار.
أنا متفق تماما أنه يعني أنه ( )la commande publiqueهاذ
ال�شي اللي كتشري الدولة مستحيل أننا نشريو مسائل اللي كتصنع في
املغرب ،ماكتدخلش للعقل ،ولهذا راه خرج مرسوم هاذ السنة هاذي
أربعة أشهر ،اللي كتعطي هاذ اإلمكانية ،أننا ما�شي اإلمكانية ،كنلزمو
على الناس اللي كيشريو في الدولة ،أنه إلى كان املنتوج مغربي خصو
يشري من املغرب ،هاذ ال�شي مازال مادخلناش احنا ،مازال كنقولو هذا
منتوج أجنبي يعني منتوج ذو جودة ،أبدا ،املنتوج املغربي وصل للجودة
Organisation Mondiale du Commerce
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أحسن من عدة منتوجات أجنبية ،ولهذا املنتوج املغربي ملي كيتصدر
 %90ديال السيارات اللي كنصنعو في املغرب كتصدر ألوروبا،%90 ،
وكيتشراو وكيعرفو الناس ،دبا كنشتغلو مع الناس اللي هاذ الشركات
الكبرى كيقولو أن املنتوج املغربي أحسن من املنتوج ديال عدة دول،
الشركات ديال( )PSAاحنا رقم ثالثة في املعامل اللي عندهم.
إلى اسمحتي لي ،السيد املستشار ،ماكاينش غير "التعويض" ،كاين
"االستبدال" يعني ( ،)la substitutionيعني كنستوردو بزاف ديال
املسائل من الخارج اللي يمكن لنا نصنعوها في املغرب ،كنهضرو مع
املقاوالت املغربية ،اشتغلنا هاذ الصباح مع الناس ديالكم ،شافو هاذ
املشاريع ،هاذ  100مشروع اللي كاينة في املغرب ،كنتمناو أنه جميع
أرباب العمل انتبهو بدقة لهاذ املشاريع ،راه فيهم الخير ،نبداو بـ 34

مليار ديال الدرهم ،وإن شاء هللا غادي نطلعو لـ  50وأكثر من  50مليار
ديال الدرهم ،عندنا بهم الغرض ،هاذ الدراهم عندنا بهم الغرض ،إذن
خصنا نشتغلو اليد في اليد ،باش نوصلو للنتيجة إن شاء هللا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
ونشكركم على مساهمتكم معنا في هذه الجلسة.
والشكر موصول للسيدات والسادة البرملانيين املحترمين على هذه
الجلسة.
ورفعت الجلسة الخاصة باألسئلة الشفهية.
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محضر الجلسة رقم 310

التاريخ :الثالثاء  3ربيع األول 1442هـ ( 20أكتوبر2020م).
الرئاسة :املستشارالسيد عبد اإلاله الحلوطي ،الخليفة الثاني للرئيس.
التوقيت :ست عشرة دقيقة ،ابتداء من الساعة الخامسة والدقيقة
السادسة والعشرين مساء.
جدول األعمال :الدراسة والتصويت على مشروعي قانونين:
 .1مشروع قانون رقم  42.18يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع
ذات االستعمال املزدوج املدني والعسكري ،والخدمات املتصلة بها،
املحال على مجلس املستشارين من مجلس النواب؛
 .2مشروع قانون رقم  08.19يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12
املتعلق بالنظام األسا�سي لغرف التجارة والصناعة والخدمات ،املحال
على مجلس املستشارين من مجلس النواب.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يسعدني أن أقدم اليوم أمام مجلسكم املوقر" ،مشروع قانون رقم
 42.18يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات االستعمال املزدوج
املدني والعسكري ،والخدمات املتصلة بها" ،الذي يندرج في إطار تنفيذ
املغرب إللتزاماته الدولية بشأن مراقبة تصدير واستيراد وعبور السلع
ذات اإلستعمال املزدوج.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى:
 وضع إطار قانوني يحدد قواعد ملراقبة صادرات وواردات السلعذات االستعمال املزدوج املدني والعسكري ،والخدمات املتصلة بها؛
 املساهمة في تعزيز السلم واألمن على الصعيد الوطني والدولي عبرمراقبة السلع ،بهدف منع استخدامها لصنع أسلحة الدمارالشامل.
السيد الرئيس املحترم،

املستشار السيد عبد اإلاله الحلوطي ،رئيس الجلسة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على موالنا رسول هللا.
أعلن عن إفتتاح الجلسة التشريعية.
السيد الوزير املحترم،
السادة املستشارون املحترمون،
يخصص املجلس هذه الجلسة التشريعية للدراسة والتصويت على
مشروعي القانونيين التاليين:
" .1مشروع قانون رقم  42.18يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد
السلع ذات االستعمال املزدوج املدني والعسكري ،والخدمات املتصلة
بها" ،واملحال على مجلس املستشارين من مجلس النواب؛
" .2مشروع قانون رقم  08.19يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم
 38.12املتعلق بالنظام األسا�سي لغرف التجارة والصناعة والخدمات"،
واملحال على مجلس املستشارين من مجلس النواب.

السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
يتضمن مشروع هذا القانون املقتضيات التالية:
 إخضاع استيراد السلع ذات اإلستعمال املزدوج لنظام الترخيص؛ اعتماد نظام ملراقبة الصادرات املعنية؛ إحداث "لجنة السلع ذات اإلستعمال املزدوج" ،تتولى إبداء الرأيحول منح تراخيص تصديرهذه السلع؛
 منع عبور السلع ذات اإلستعمال املزدوج؛ تحديد قائمة السلع ذات اإلستعمال املزدوج بنص تنظيمي؛ تحديد إلتزامات مصدري السلع ذات اإلستعمال املزدوج؛ وأخيرا ،التنصيص على عقوبات في حال مخالفة أحكام هذاالقانون.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،

ونبدأ بالدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 42.18
يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات االستعمال املزدوج املدني
والعسكري ،والخدمات املتصلة بها" ،واملحال فعال من مجلس النواب.

تلكم ،باختصار ،الخطوط العريضة ملشروع القانون رقم 42.18
املتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات اإلستعمال املزدوج املدني
والعسكري ،والخدمات املتصلة بها.

السيد موالي حفيظ العلمي ،وزير الصناعة والتجارة واإلقتصاد
األخضر والرقمي:

وأغتنم هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر ألعضاء لجنة الفالحة
والقطاعات اإلنتاجية بمجلسكم املوقر ،على تجاوبهم مع مشروع هذا
القانون ،رجاء أن ينال رضاكم كما كان عليه األمرداخل اللجنة.

الكلمة للحكومة لتقديم املشروع ،تفضل السيد الوزير.

شكرا السيد الرئيس.

والسالم عليكم ورحمة هللا.
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السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
والكلمة ملقرر لجنة القطاعات اإلنتاجية ،لتقديم تقرير اللجنة
حول املشروع.
إذن وزع التقرير.
بالنسبة للمناقشة للفرق ،يعني اللي عندو ..يعني ممكن أن تقدم
املداخلة مكتوبة.
إذن جميع الفرق سيقدمون املداخلة مكتوبة.
شكرا لكم.
ننتقل إلى التصويت على مواد مشروع القانون رقم .42.18
املادة األولى:
املوافقون :باإلجماع.
املادة :2
املوافقون :باإلجماع.
املادة :3
املوافقون :باإلجماع.
املادة :4
املوافقون :باإلجماع.
املادة :5
املوافقون :باإلجماع.
املادة :6
املوافقون :باإلجماع.
املادة :7
املوافقون :باإلجماع.
املادة :8
املوافقون :باإلجماع.
املادة :9
املوافقون :باإلجماع.
املادة :10
املوافقون :باإلجماع.

املادة :11
املوافقون :باإلجماع.
املادة :12
املوافقون :باإلجماع.
املادة :13
املوافقون :باإلجماع.
املادة :14
املوافقون :باإلجماع.
املادة :15
املوافقون :باإلجماع.
املادة :16
املوافقون :باإلجماع.
املادة :17
املوافقون :باإلجماع.
املادة :18
املوافقون :باإلجماع.
املادة :19
املوافقون :باإلجماع.
املادة :20
املوافقون :باإلجماع.
املادة :21
املوافقون :باإلجماع.
املادة :22
املوافقون :باإلجماع.
املادة :23
املوافقون :باإلجماع.
املادة :24
املوافقون :باإلجماع.
املادة :25
املوافقون :باإلجماع.
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املادة :26
املوافقون :باإلجماع.
املادة :27
املوافقون :باإلجماع.
املادة :28
املوافقون :باإلجماع.
املادة :29
املوافقون :باإلجماع.
املادة :30

إذن ،وافق مجلس املستشارين على "مشروع قانون رقم 42.18
يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات االستعمال املزدوج املدني
والعسكري ،والخدمات املتصلة بها".
وننتقل للدراسة والتصويت على "مشروع القانون رقم 08.19
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  38.12املتعلق بالنظام األسا�سي
لغرف التجارة والصناعة والخدمات" ،واملحال على مجلس املستشارين
من مجلس النواب.
الكلمة للحكومة ،تفضل السيد الوزير.
تفضل السيد املستشار ،مرحبا.

املستشار السيد عبد السالم اللبار:

املوافقون :باإلجماع.

السيد الرئيس،

كل�شي إجماع.

نقطة نظام لو سمحتم.

إذن املشاركين من خارج املجلس كلهم كذلك يصوتون باإلجماع.

السيد الوزيراملحترم،

املستشار السيد أحمد تويزي ،أمين املجلس:
يصوتون باإلجماع ،هوما عددهم إثنين ال غير.

السيد رئيس الجلسة:
طيب ،ألن هناك تصويت عن بعد كذلك ،هو كذلك باإلجماع.
املادة :31
املوافقون :باإلجماع.
املادة :32
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هللا يجزيك بخير ،السيد الرئيس ،والنداء موجه إلى أعضاء املجلس
ككل:
طبقا للمادة  217من النظام الداخلي ،كنلتمس إعادة أو إرجاع هاذ
املشروع إلى اللجنة حتى يتمكن الجميع من مناقشتها والقيام بتعديالت.
نحن نتفق ونحيي اإلجتهادات اللي جابتها الحكومة في شخص السيد
الوزير ،غير أننا نلتمس ،أننا نرغب في تعديالت كثيرة ،سيما وأن أمثال
هذه املشاريع ال تزور غرفتنا إال  20عام و 16العام وأكثر ،فألتمس
إرجاع هاذ القانون إلى اللجنة حتى نتمكن من القيام بتعديالت.
شكرا السيد الرئيس.

املوافقون :باإلجماع.

السيد رئيس الجلسة:

املوافقون :باإلجماع.

شكرا السيد املستشار املحترم.
تفضل السيد املستشار ،السيد الرئيس.

املادة :33
املادة :34
املوافقون :باإلجماع.
املادة :35
املوافقون :باإلجماع.
املادة :36
املوافقون :باإلجماع.
أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:
املوافقون :باإلجماع.

املستشار السيد نبيل شيخي:
شكرا السيد الرئيس.
في نفس اإلتجاه ،هذا مشروع قانون طال انتظارنا له ،احنا في فريق
العدالة والتنمية ،كيتذكر السيد الوزير ،نظمنا فيه لقاء درا�سي ،نظرا
ألهميته َو َّج ْدنا فيه واحد العدد ديال املقترحات.
ثانيا ،مايمكنش واحد النص من هاذ املستوى ومن هاذ الحجم
يدوز في مجلس املستشارين ،علما أنه عندنا مكون ديال الغرف اللي
هو حاضر في هذا املجلس ،وندوزوه بدون أننا تعطنا فرصة نقدمو
التعديالت ديالنا.
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ولذلك نلتمس إرجاع هذا النص إلى اللجنة.

السيد رئيس الجلسة:

شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد املستشار.
أطرح امللتمس الذي تقدم به..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد عادل البراكات:
في نفس السياق ،نلتمس إرجاع هاذ مشروع القانون للجنة للتداول
فيه ،كيما قال زميلي ،السيد الرئيس ،نظرا للتركيبة ديال مجلس
املستشارين والتمثيلية ديال الغرف.
نتمنى ونلتمس من الوزير إرجاع هذا املشروع للجنة إلعطاء مزيد
من الوقت للمناقشة.
وشكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
الكلمة للسيد املستشار ،فريق التجمع.

املستشار السيد لحسن أدعي:
على ما أظن أن هذا القانون ناقشناه وتقدمو فيه يعني أسئلة وكذا،
يعني كان علينا باش نرجعوه ،يعني ذاك النهار لو كنا بغينا نحضرو
الجميع إجي ،ونحضرو ونناقشو يعني من جديد ،يعني ماكان علينا إال
نصوتو على هاذ القانون ،باش ما نبقاوش نرجعوه.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد املستشار املحترم.
إلى ما كانش ..باقي تدخل في املوضوع؟
أطرح امللتمس الذي تقدم به..
تفضل السيد املستشار ،تفضل.

املستشار السيد عبد الحميد فاتيحي:
السيد الرئيس،
أنا فعال النص يحتاج إلى تقويم ،يحتاج إلى تعديل ،ولكن في نفس
الوقت نحن أيضا نتحمل جزء من املسؤولية ،ألن املشروع كان معروضا
على اللجنة ولم نحضر ..ولكن رغم ذلك ملصلحة الغرف ومصلحتنا،
فأنا أتفق مع اإلخوان على إرجاع املشروع إلى اللجنة.
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تفضل السيد الوزير ،مرحبا.

السيد وزير الصناعة والتجارة واإلقتصاد األخضر والرقمي:
شكرا السيد الرئيس.
باش نكونو واضحين ،أنا متفق أننا نعاودو ندرسوه ،ما كاين مشكل،
لكن كانت دراسة قبلية مع املعنيين في األمرخاصة الناس ديال الغرف،
اشتغلنا معهم ،اعطاو تعديالت اللي رفضتهم ،وغادي يرجعو بهم
وغادي نعاود نرفضهم ،ألن كاين بعض املسائل ،نعطيكم على سبيل
املثال ،الغرف كيطالبو على سبيل املثال ،أنهم يخلقو شركات ،احنا ما
متافقينش ،ألن املشكل اللي وقع لنا فاملغرب هو كتكون �شي مؤسسة
تابعينها ،عاسين عليها عارفينها أش كتدير ،كتقول لك خليني أنا نفتح
شركات ،كيفتح  15ديال الشركات ،التحت ماكتعرفش اشنوكيديربهم،
هاذ ال�شي خصو يكون فيه تدبير ،يكون فيه معاملة واضحة ندرسوها،
هاذ ال�شي راه درسناه ،درسناه في اللجنة جاو باإلقتراحات ديالهم،
درسناه معهم قبل ،مكانش هاذ اإلقتراحات ولكن احنا مستعدين
نرجعوا للجنة ،غير كنتمناو أنه الناس اللي بغاو يعطيو ،يعني يشاركو
يحضرو معنا ،يحضرو معنا يجيو يغنيو هاذ النقاش ،احنا مستعدين،
كاع اللي غادي تزيد �شي حاجة للبالد احنا..

السيد رئيس الجلسة:
شكرا السيد الوزير.
نقطة نظام ،تفضل السيد املستشاراملحترم.

املستشار السيد عبد العلي حامي الدين:
شكرا السيد الرئيس.
شكرا السيد الوزير املحترم.
ونحيي األريحية وسعة الصدر ديال السيد الوزير واستعداده
إلعادة مناقشة هاذ النص داخل اللجنة ،فالواقع نحن سنكون سعداء
باإلستماع لردود السيد الوزير فيما يتعلق بالتعديالت التي لم نعرضها
بعد ،وبالتالي حينما تعرض هذه التعديالت ربما ستكون مناسبة لتبادل
وجهات النظرمع السيد الوزير.
شكرا لكم السيد الرئيس.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا لكم جميعا.
تفضل ،تفضل ،تفضل.
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املستشار السيد رحال املكاوي:
غير فقط بالنسبة للسيد الوزير ،اإلقتراحات راه كيديروها
املستشارين ما�شي الغرف ،وإن كان الغرف ممثلين وكيتكلمو بإسمهم
ألن كاين تمثيلية ديال الغرف ،ولكن املستشارين أعضاء اللجنة هوما
اللي كيديرو اإلقتراحات وكيديرو ..ال ،زعما يعني راه إلى غيجيو �شي
اقتراحات راه غادي يكونو اقتراحات ديال الفرق وديال املستشارين.
وكنشكركم على هاذ التجاوب ديالكم اإليجابي ،كنظن فيه مصلحة
ديال الغرف وديال هاذ الهيئات اللي هي مهمة فبالدنا.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا.
تفضل السيد املستشاراملحترم ،السيد الرئيس.

املستشار السيد مبارك السباعي:
 ..مشروع القانون ،للجنة ،كيدخل عليها التعديالت إلى كان ممكن.
شكرا.

السيد رئيس الجلسة:
شكرا لكم جميعا.
طبقا للمادة  217من النظام الداخلي ،أعرض ملتمس إرجاع
مشروع القانون إلى اللجنة للتصويت.
املوافقون على امللتمس؟
ال ،ما كاينش إجماع ،ما كاينش إجماع.
املوافقون على امللتمس:
املوافقون= 27؛
املعارضون= 02؛
(املمتنعون= .)00
إذن ،وبهذا يكون قد تم قبول ملتمس إرجاع مشروع قانون رقم
 08.19إلى اللجنة.
شكرا لكم جميعا.
ورفعت الجلسة.
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امللحق :املداخالت املسلمة مكتوبة لرئاسة الجلسة حول:
"مشروع قانون رقم  42.18يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع 
ذات االستعمال املزدوج املدني والعسكري ،والخدمات املتصلة بها"،
(كما وافق عليه مجلس النواب).

 .Iمداخلة فريق األصالة واملعاصرة:
السيد الرئيس املحترم،
السادة الوزراء املحترمون،
إخواني املستشارين املحترمين،
يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار مناقشة
مشروع قانون رقم  42.18املتعلق بمراقبة تصديرواستيراد السلع ذات
االستعمال املزدوج ،املدني والعسكري ،والخدمات املتصلة بها (كما
وافق عليه مجلس النواب).
هذا املشروع ،السيد الرئيس املحترم ،يأتي في إطار التزام اململكة
املغربية بالتشريعات الدولية املتعلقة بهذا املجال ،وباالتفاقيات
الدولية ذات الصلة ،وكذا التزام اململكة بدعم جهود املجتمع الدولي
ملكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ،وذلك من خالل وضع وتنفيذ
إطار قانوني يمكن من مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات االستعمال
املزدوج ،املوجهة للقطاع املدني والتي يمكن أن تستخدم في املجال
العسكري وتساهم بشكل مباشرأو غيرمباشرفي تصميم أسلحة الدمار
الشامل أو وسائل إيصالها.
وتتجلى أهم أهداف هذا املشروع قانون في وضع قواعد واضحة
تمكن من مراقبة صادرات وواردات هذا النوع من السلع والخدمات
املتصلة بها ،وإنشاء نظام للوقاية واملراقبة عبر إخضاع صادرات
وواردات السلع ذات االستعمال املزدوج والخدمات املتصلة بها لترخيص
مسبق.
ومن أجل ضمان تنسيق فعال ملراقبة هذا النوع من السلع ،يقترح
هذا املشروع قانون إحداث لجنة السلع ذات االستعمال املزدوج
والخدمات املتصلة بها ،والتي تهدف إلى إشراك جميع اإلدارات املعنية
بقضايا األمن وبالقضايا االقتصادية في مجال املراقبة والتتبع.
السيد الرئيس املحترم،
لقد ظل املغرب باعتباره طرفا في الصكوك املتعددة األطراف
املتعلقة بأسلحة الدمارالشامل ،ملتزما ضمن إطارمتعدد األطراف من
أجل نزع عام وكامل للسالح ،خاصة السالح النووي بشكل ال رجعة فيه.
كما أن بالدنا تساهم بشكل فاعل في الجهود الدولية ملكافحة
اإلرهاب في مختلف الهيئات األممية ،كما تحافظ على عالقات تعاون مع
املنظمات الدولية ذات الصلة ،من خالل مشاركتها في املبادرات الدولية
الرامية إلى تشجيع ثقافة األمن عبر التكوين والتداريب العملية وتبادل
الخبرات ،كما هو الشأن بالنسبة للمبادرة العاملية ملكافحة اإلرهاب
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النووي ومشروع مراكز االمتياز لتقليص املخاطر النووية واإلشعاعية
والبكتيرية والكيميائية ،وهذا دليل واضح على االلتزام الراسخ للمملكة
ضمن معركة املجتمع الدولي ملواجهة اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار
الشامل.
السيد الرئيس املحترم،
إن هذا املشروع قانون سيساهم بكل تأكيد في تعزيز مساهمة
املغرب الفاعلة في مجهودات املجتمع الدولي ملواجهة أسلحة الدمار
الشامل ونتائجها الكارثية على األمن والسلم الدوليين ،وعليه فإننا في
فريق األصالة واملعاصرة نصوت باإليجاب على هذا املشروع قانون.

 .IIمداخلة الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية:
بسم هللا الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة املستشارين املحترمين،
السيدات الوزير املحترم،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في
مشروع قانون رقم  42.18يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات
االستعمال املزدوج املدني والعسكري ،والخدمات املتصلة بها.
لقد انخرط املغرب منذ استقالله في مجهودات املجتمع الدولي
الرامية إلى نزع السالح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم
لعمليات األمم املتحدة في هذا املجال.
وفي هذا اإلطار ،يلتزم املغرب بتنفيذ االتفاقيات الدولية بمراقبة
تصدير املواد ذات االستعمال املزدوج ،والتي أفرزتها اتفاقيات حظر
استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية (البيولوجية)
والتكسينية وتدمير تلك األسلحة ،ومعاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية.
وأمام حرص بالدنا على االلتزام بموجب القرار رقم  1540ملجلس
األمن املتخذ في  28أبريل  ،2004بوضع آليات ملراقبة صادرات املواد
ذات االستعمال املزدوج للمساهمة في منع انتشار األسلحة النووية أو
الكيميائية أو البيولوجية أو وسائل إيصالها ،مما يستوجب وضع معايير
لتنظيم صادراتها.
وقد تعاطى الفريق االستقاللي بشكل إيجابي مع هذا املشروع الذي
جاء ليحدد قواعد واضحة وشفافة تمكن من مراقبة صادرات وواردات
السلع ذات االستعمال املزدوج والخدمات املتصلة بها ،وإنشاء نظام
ملراقبة صادرات وواردات السلع ذات االستعمال املزدوج والخدمات
املتصلة بها ،عبر إخضاع هذه الصادرات لترخيص مسبق ،مع إحداث
"لجنة السلع ذات االستعمال املزدوج والخدمات املتصلة بها" ،إضافة
لتحديد التزامات مصدري ومستوردي السلع ذات االستعمال املزدوج
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ومقدمي الخدامات املتصلة بها ،وكذلك العقوبات املطبقة على
املخالفات ألحكام هذا القانون.
فمن خالل  36مادة موزعة على  6أبواب ،تجلت أهمية مقتضيات
هذا املشروع ،حيث حدد نطاق تطبيق هذا القانون ،وحدد املفاهيم،
وإحداث "لجنة السلع ذات االستعمال املزدوج والخدمات املتصلة بها"،
وتركيبة اللجنة واعتماد نظام املراقبة ،وأصناف تراخيص التصدير.
ونظرا ألهمية هذا القانون يصوت الفريق االستقاللي بنعم.

 .IIIمداخلة فريق العدالة والتنمية:
بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية وضمنه
االتحاد الوطني للشغل باملغرب ،في إطارالجلسة التشريعية املخصصة
للمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم  42.18يتعلق بمراقبة
تصدير واستيراد السلع ذات االستعمال املزدوج املدني والعسكري
والخدمات املتصلة بها.
وهي مناسبة لتسليط الضوء على املجهودات الهامة التي بذلتها
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي للتقيد بمالءمة
التشريعات الداخلية مع االتفاقيات الدولية في مجال مراقبة تصدير
واستيراد السلع ذات االستعمال املزدوج ،خاصة القرار رقم 1540
ملجلس األمن املتخذ في  28أبريل  ،2004القا�ضي بضرورة اتخاذ التدابير
القانونية املناسبة ملنع انتشاراألسلحة الكيميائية أو البيولوجية.
ويسعى مشروع القانون املشار إليه أعاله إلى تحقيق مجموعة من
األهداف املهمة تخص أساسا:
 99التأطير القانوني بمراقبة تصدير واستيراد السلع
ذات االستعمال املزدوج املدني والخدمات املتصلة بها وفق
قواعد تتوخى الدقة والشفافية لتضييق الخناق بشكل أكبر
على التنظيمات اإلرهابية ملنع تداول مثل هذه املواد؛
 99إحداث لجنة "السلع ذات االستعمال املزدوج املدني
والخدمات املتصلة بها" ملنح تراخيص التصدير واالستيراد بعد
حصولها على جميع املعلومات الخاصة بها؛
 99تحديد التزامات مصدري ومستوردي السلع ذات
االستعمال املزدوج ومقدمي الخدمات املتصلة بها ،وكذا
املخالفات والعقوبات املنصوص عليها في حالة اإلخالل بها؛
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 99وضع نظام ملراقبة تصدير واستيراد السلع ذات
االستعمال املزدوج املدني والخدمات املتصلة بها.

ونستحضر في هذا السياق أهمية تنزيل هذه املقتضيات القانونية
في مجال مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات االستعمال املزدوج املدني
والعسكري ،والخدمات املتصلة بها ،إلى مرتبة مطابقة ألفضل املعايير
الدولية في هذا الباب حتى ال توجه كليا أو جزئيا هذه السلع للمساهمة
في انتشار أسلحة الدمار الشامل لضمان السلم واالستقرار في بلدان
العالم.
ومن جهة أخرى ،نسجل بكل ايجابية انخراط بالدنا في دعم جهود
املجتمع الدولي ملكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل على اعتبار أن
انتشار األسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية ووسائل إيصالها،
يشكل تهديدا للسالم واألمن الدوليين.
ولذلكّ ،
فإن فريق العدالة والتنمية سيصوت باإليجاب على

"مشروع القانون رقم  42.18يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع
ذات االستعمال املزدوج املدني والعسكري ،والخدمات املتصلة بها"،
ُ
الذي سيعزز الترسانة التشريعية في املغرب ملحاربة اإلرهاب في كل
تجلياته وأشكاله ،وتقطع الطريق أمام تموين التنظيمات اإلرهابية
وإمدادها باملواد اللوجيستية لتنفيذ مخططاتها وعملياتها.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 .IVمداخلة الفريق الحركي:

عدد 9–97وألا عيبر 9بر 26(99بوتكأ 26أ )26

بها" ،وذلك من أجل ضمان تنسيق فعال ملراقبة صادرات وواردات
السلع ،عبر إشراك جميع اإلدارات املعنية بقضايا األمن وبالقضايا
اإلقتصادية القائمة على أساس تنمية الصادرات.
السيد الرئيس،
نظرا ألهمية هذا املشروع ،فإننا في الفريق الحركي ،سنصوت عليه
باإليجاب.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

 .Vمداخلة الفريق االشتراكي:
السيد الرئيس،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة املستشارون،
أتشرف باسم الفريق االشتراكي بمجلس املستشارين في مناقشة
"مشروع قانون رقم  42.18املتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع
ذات االستعمال املزدوج املدني والعسكري ،والخدمات املتصلة
بها" ،املشروع الذي يهدف إلى سن تدابير وإجراءات قانونية لضبط
مجال مراقبة أنظمة التصدير واالستيراد فيما يخص السلع التي لها
االستعمال املزدوج ،أي املوجهة للقطاع املدني ويمكن استخدامها في
املجال العسكري ،والتي لها تدخل بشكل مباشرأو غيرمباشرفي تصميم
أسلحة الدمارالشامل أو االستخدامات ذات الصلة.

باسم هللا الرحمان الرحيم.
السيد الرئيس املحترم،
السيدات والسادة الوزراء املحترمون،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي إلبداء وجهة نظرنا من
"مشروع قانون رقم  42.18يتعلق بمراقبة تصديرواستيراد السلع ذات
االستعمال املزدوج املدني والعسكري ،والخدمات املتصلة بها".

ويأتي مشروع هذا القانون في إطاردعم بالدنا لجهود املجتمع الدولي
ملكافحة انتشار هذا النوع من األسلحة ،ووفاء بالتزامها بالتشريعات
واالتفاقيات الدولية ،رغم الصرامة التي يتعامل بها املغرب مع عملية
تصديرالسالح ،وانسجاما مع قرارمجلس األمن رقم  ،1540الذي ينص
على أنه "يجب على الدول أن تمتنع عن تقديم الدعم ،أيا كان شكله،
إلى األطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتالك أو تصنيع
أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام األسلحة النووية أو الكيميائية أو
البيولوجية أو وسائل إيصالها".

السيد الرئيس،
في البداية البد من التنويه بالنقاش الجاد واملسؤول الذي عرفته
لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية ،كما نثمن في الفريق الحركي هذا
املشروع الهام ،والذي جاء من أجل وضع إطار قانوني يحدد قواعد
واضحة وشفافة تمكن من مراقبة صادرات وواردات السلع ذات
االستعمال املزدوج والخدمات املتصلة بها ،وكذا إنشاء نظام ملراقبة
هذه الصادرات والواردات عبرإخضاع هذه الصادرات لترخيص مسبق،
وكذلك تحديد التزامات مصدري ومستوردي السلع ذات االستعمال
املزدوج ومقدمي الخدمات املتصلة بها ،وأيضا العقوبات املطبقة على
املخالفات ألحكام هذا القانون ،كما يسعى أيضا مشروع هذا القانون
إلى إحداث "لجنة السلع ذات االستعمال املزدوج والخدمات املتصلة

السيد الرئيس،
إن مشروع القانون رقم  42.18يشكل ضربة للتنظيمات اإلرهابية،
حيث سيعمل بشكل استباقي على إغالق الباب في وجه حصولها على
املواد التي قد يتم استعمالها في أغراض عسكرية تحت غطاء مدني،
حيث نجد أن الكثير من التنظيمات تلجأ لطرق ملتوية للتغطية عن
أنشطتها الدولية ،سواء في تبييض أموالها ،أو تبادل األسلحة واملواد
العسكرية بين أنصارها في العالم ،باإلضافة إلى ذلك ،سيعزز الترسانة
التشريعية ببالدنا ،واملتعلقة بمحاربة اإلرهاب بكل أشكاله وتجلياته،
وسيقطع الطريق أمام تموين التنظيمات اإلرهابية وإمدادها باملواد
اللوجيستية لتنفيذ مخططاتها وعملياتها االجرامية ،كما أنه سيعمل
على التصدي لكافة الذرائع التي تختبئ ورائها لتداول مثل هذه املواد،
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من خالل ضمان تنسيق فعال ملراقبة صادرات وواردات هذه السلع عبر
إشراك جميع اإلدارات املعنية بقضايا األمن وبالقضايا االقتصادية
القائمة على أساس تنمية الصادرات.
السيد الرئيس،
إن "مشروع القانون رقم  42.18املتعلق بمراقبة تصدير واستيراد
السلع ذات االستعمال املزدوج املدني والعسكري ،والخدمات املتصلة
بها" ،بالتأكيد سيحصل على إجماع البرملان املغربي بغرفتيه على غرار
باقي القوانين التي تهدف إلى التصدي لإلرهاب والقضاء على تنظيماته
ً
وتجفيف منابعه ،نظرا لألهمية الكبيرة التي يكتسيها ،ونظرا لإلجماع
الوطني الحاصل على مثل هذه القوانين.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 .VIمداخلة فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب:
السيد رئيس الجلسة املحترم،
السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
يشرفني ،السيد الرئيس املحترم ،أن أتدخل باسم فريق االتحاد
العام ملقاوالت املغرب بمجلس املستشارين في مناقشة مشروع قانون
رقم  42.18املتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات االستعمال
املزدوج املدني والعسكري ،والخدمات املتصلة بها ،أمام الجلسة
التشريعية العامة.
البد في البداية أن ننوه بالعرض القيم ،الذي قدمه السيد الوزير
املحترم ،أمام الجلسة العامة والذي بين فيه مختلف أهداف هذا
املشروع ،ونحن بدورنا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب ال يمكننا
إال أن نشيد بمضامين هذا املشروع الهام الذي يأتي في إطار تقيد
اململكة املغربية بالتشريعات الدولية املتعلقة بهذا املجال ،وباالتفاقيات
الدولية ذات الصلة ،وكذا التزام اململكة بدعم جهود املجتمع الدولي
ملكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ،وذلك من خالل وضع وتنفيذ
إطار قانوني يمكن من مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات االستعمال
املزدوج ،املوجهة للقطاع املدني والتي يمكن أن تستخدم في املجال
العسكري وتساهم بشكل مباشرأو غيرمباشرفي تصميم أسلحة الدمار
الشامل أو وسائل إيصالها ،مع العلم أن تصدير السالح من املغرب
يخضع لتشريعات صارمة.
إن ضرورة الحفاظ على األمن العام لبالدنا يقت�ضي رفع منسوب
اليقظة ملواجهة مختلف التهديدات التي قد تخلفها هذه السلع ذات
االستعمال املزدوج إن هي وصلت إلى أيدي غير آمنة ،وهو ما يتوجب
معه وضع إطار قانوني لتنظيم ومراقبة تصدير واستيراد هذه السلع،
من شأنه تضييق الخناق بشكل أكبر على التنظيمات اإلرهابية ،وإغالق
كافة املنافذ واملظالت التي كانت تختبئ وراءها ألجل تداول مثل هذه
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املواد.
السيد الرئيس املحترم،
إن مشروع هذا القانون الهام ،سيعمل بشكل استباقي على إغالق
الباب في وجه حصول هذه التنظيمات للمواد التي قد يتم استعمالها
في أغراض عسكرية تحت غطاء مدني ،حيث أن الكثير من التنظيمات
تعمل على خلق مظالت للتغطية عن أنشطتها الدولية ،سواء في تبييض
أموالها ،أو تبادل األسلحة واملواد العسكرية بين أنصارها في العالم.
كما يعكس هذا املشروع في نظرنا التزام اململكة املغربية وتقيدها
بالتشريعات الدولية في هذا املجال واالتفاقيات الدولية املنظمة له،
باإلضافة إلى الوفاء بالتزام صادق للمغرب بقرار مجلس األمن رقم
 ،1540الذي ينص على أنه "يجب على الدول أن تمتنع عن تقديم
الدعم ،أيا كان شكله ،إلى األطراف غيرالحكومية التي تحاول استحداث
أو امتالك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام األسلحة
النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو وسائل إيصالها".
وتكمن أهمية مشروع القانون ،في أنه ينص على إحداث لجنة،
تبدي رأيها في شأن منح وتعديل تراخيص هذا النوع من السلع ،شكل
"ترخيص تصدير" ،وكذا إخضاع املواد ذات االستعمال املزدوج
للمراقبة عند عبورها ،في حالة توفر فرضيات تستند إلى معلومات
تفيد بأن هذه السلع يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار
أسلحة الدمارالشامل.
السيد الرئيس املحترم،
وفي األخير ،فإننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب بمناسبة
التصويت واملصادقة على مشروع قانون رقم  42.18املتعلق بمراقبة
تصدير واستيراد السلع ذات االستعمال املزدوج املدني والعسكري،
والخدمات املتصلة بها ،أمام الجلسة التشريعية العامة ،نجدد التنويه
بمقتضيات مشروع هذا القانون ،إذ يمكن من تعزيزالترسانة التشريعية
ُ
املغربية في مجال محاربة اإلرهاب في كل تجلياته وأبعاده ،وقطع الطريق
أمام تموين التنظيمات اإلرهابية وإمدادها باملواد اللوجيستيكية
لتنفيذ مخططاتها وعملياتها ،ونصوت عليه باإليجاب.
والسالم.

 .VIIمداخلة فريق االتحاد املغربي للشغل:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السيدات والسادة املستشارون املحترمون،
أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد املغربي للشغل بمجلس
املستشارين من أجل مناقشة مشروع قانون رقم  42.18يتعلق بمراقبة
تصدير واستيراد السلع ذات االستعمال املزدوج املدني والعسكري،
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والخدمات املتصلة بها.
وكما جاء في عرض السيد الوزيربخصوص السياق العام الذي جاء
فيه هذا القانون ،والذي يتوخى انخراط املغرب في جهود املجتمع الدولي
من أجل نزع السالح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ،ودعم بالدنا
لعمليات األمم املتحدة في هذا املجال ،وكذا في إطار التزام بالدنا بتنفيذ
االتفاقيات الدولية املتعلقة بمراقبة تصدير املواد ذات االستعمال
املزدوج ،وكذا بموجب القرار رقم  1540ملجلس األمن املتخذ في أبريل
.2004
وال يخفى عليكم التحديات الكبرى التي تعيشها بالدنا من أجل
مواجهة خطراإلرهاب بكل أنواعه ،والذي فرض عليها وضع إطارقانوني
يحدد قواعد واضحة وشفافة تمكن من مراقبة صادرات وواردات
السلع ذات االستعمال املزدوج والخدمات املرتبطة بها ،نظرا لكون هذا
املجال مرتبط بشكل كبير بأمن واستقرار املحيط اإلقليمي والدولي،
حيث أننا في االتحاد املغربي للشغل كنا نسعى والزلنا للحفاظ على هذا
األمن من خالل مساهمة كل مكونات االتحاد في كل املبادرات الساعية
إلى استتباب الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وتمكن كل طبقات الشعب
املغربي من كل الحريات والحقوق املدنية التي تقرها االتفاقيات الدولية
الصادرة في هذا الشأن ،وعلى وجه الخصوص الحريات النقابية
واملعاهدات واالتفاقيات املتعلقة بها.
السيد الرئيس،
لقد فتحت هذا القوس ألبرز للجميع أن االستقرار واألمن اللذين
تنشدهما بالدنا ليس مرتبطا فقط بمراقبة مجال استيراد السلع ذات
االستعمال املزدوج املدني والعسكري ،والتي يمكن أن تشكل خطرا
على سالمة املواطنين في حالة وقوعها بين أيدي جهات متطرفة أو غير
مسؤولة ،قد توظفها في أغراض إجرامية وعدائية ،بل إن نشر ثقافة
الحوار والسالم وإرساء ثوابت الديمقراطية الحقيقية من خالل فتح
الحوار مع كل األطراف ،سواء كانت مؤسسات جمعوية أو نقابية أو
حزبية أو مقاوالتية ،سيمكن من التأطير السليم للمواطن املغربي،
وسيمكن من احتواء هذا املواطن من خالل احتواء مشاكله وهمومه،
وعدم تركه عرضة للتيارات املتطرفة بكل أنواعها سواء كانت دينية أو
عرقية أو سياسية.
السيد الوزير،
إن بالدنا بحكم موروثها الثقافي والحضاري تعرف عدة تظاهرات
ومواسم يكون فيها الفلكلور املغربي وفرق "التبوريدة" على رأس قائمة
هذه األنشطة ،ويعلم الجميع أن استعمال البارود في هذه التظاهرات
ضروري ،وأحيانا يتم فيه منع بيع هذا املنتوج (الخطير) تحت ذريعة
الهاجس األمني ،مما يسبب عرقلة وتوقف شبه كلي لهذا املوروث
الثقافي املغربي بامتياز ،إضافة إلى مواسم القنص التي تعرفها بالدنا،
والتي تتطلب الحصول على بنادق وذخيرة ينظم تداولها القانون.
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لذلك ،فإن القوانين التي يجب أن تنظم هذا املجال من املفروض
أن تراعي كل هذه الجوانب ،وتستحضرها إلى جانب الهاجس األمني
وسالمة املواطنين الذي تبقى له األولوية في كل األحوال.
لكل ما سبقت اإلشارة إليه فإننا في االتحاد املغربي للشغل نصوت
باإليجاب على نص املشروع.

 .VIIIمداخلة الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي:
السيد الرئيس املحترم،
السيد الوزير املحترم،
السادة املستشارين واملستشارات املحترمين،
يسعدني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الدستوري الديمقراطي
االجتماعي املناقشة املشاريع قوانين التالية:
 مشروع قانون رقم  42.18يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلعذات االستعمال املزدوج املدني العسكري والخدمات املتعلقة بها.
يأتي هذا املشروع القانون في إطار انخراط املغرب في جهود املجتمع
الدولي من أجل نزع السالح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل
والتزامه بتنفيذ االتفاقيات الدولية املتعلقة بمراقبة تصدير املواد
ذات االستعمال املزدوج ،ويؤكد كذلك أن املغرب ملتزم بالتشريعات
الدولية في هذا املجال واالتفاقيات الدولية املنظمة له ،وااللتزام
كذلك بمقتضيات القراررقم  1540ملجلس األمن الرامي إلى وضع آليات
املراقبة صادرات املواد ذات االستعمال املزدوج للمساهمة في منع
انتشاراألسلحة النووية والكيماوية أو البيولوجية أو وسائل إيصالها.
ويهدف هذا املشروع كذلك إلى وضع إطار قانوني يحدد قواعد
واضحة
تمكن من مراقبة صادرات السلع ذات االستعمال املزدوج والخدمات
املتصلة بها وكذا إنشاء نظام املراقبة عبر إخضاع الصادرات لترخيص
مسبق وكذا إحداث "لجنة السلع" لضمان تنسيق فعال لنظام املراقبة
عبرإشراك اإلدارات املعنية بقضايا األمن وبالقضايا االقتصادية.
مما ال شك أن هذا املشروع القانون يعتبر خطوة تشريعية بالغة
الداللة نظرا للظرفية االستثنائية التي يعيشها العالم ،إضافة إلى
الطابع الخاص الذي يطبع املحيط اإلقليمي والدولي واملوسوم بالتوتر
وبالنزاعات املسلحة ،عالوة على انتشار الجماعات اإلرهابية وتوسع
رقعة ألنشطتها اإلجرامية في العالم.
إضافة الى كل ما سبق ،فإن هذه املقتضيات التي جاء بها هذا
املشروع تؤكد على أن بالدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة
امللك محمد السادس نصره هللا ،منخرطة في تنفيذ التزاماتها الدولية
فيما يتعلق بمراقبة واستيراد وتصديرالسلع ذات االستعمال املزدوج.

