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  بعد املائة ةاحلادیة عرش  اجللسةحمرض 

  ).2017 غشت 8( 1438 ذو القعدة 15 ثال�ءال : التارخي
   .عبد الصمد ق�وح، اخللیفة أ�ول لرئ�س ا�لساملس�شار الس�ید : الرئاسة
داء من السا�ة الرابعة وا�ق�قة بتإ  ،سا�ة ومثان ومخسون دق�قة :التوق�ت

  .الثانیة والثالثني بعد الزوال
  .م�اقشة أ�س�ئ� الشفهیة :أ�عامل �دول

--------------------------------------------  

  :رئ�س اجللسة ،املس�شار الس�ید عبد الصمد ق�وح
  .هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني�سم 

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  رتمني،احمل الس�یدات والسادة املس�شار�ن
من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 

ا�ا�يل �لس املس�شار�ن خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� السادة 
  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول أ�عامل، 
لس �ىل ما �د من مراسالت ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني الطالع ا�

  .وٕا�ال�ت
  .اللكمة لمك الس�ید أ�مني

  :ٔ�مني ا�لسالس�ید محمد �دال، املس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

تقدم الس�یدات والسادة ٔ�عضاء الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 
  :مبقرت� القانونني التالني

 12.01القانون رمق من  23و 22و 6مقرتح قانون بتغیري و�متمي املواد  -
  ؛املتعلق ��تربات اخلاصة �لت�الیل البیولوج�ة الطبیة

  .مقرتح قانون حول ٕا�شاء هیئة وطنیة لٕالح�ائیني -
كام ٔ��ال السادة ٔ�عضاء الفریق �شرتايك مقرتح قانون یتعلق ��لس 

لیة املتعلق مبدونة احملامك املا 62.99أ��ىل �لحسا�ت یغري و�متم القانون رمق 
بتارخي فاحت ربیع ا�ٓخر  1.02.124الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 

  .2002یونیو  13املوافق ل  1423
وتقدم الس�یدات والسادة ٔ�عضاء مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 

املتعلق مبدونة  39.08من القانون رمق  2مبقرتح قانون بتغیري و�متمي املادة 
  .احلقوق العی��ة

توصلت الرئاسة مبراس� من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان  كام
خيرب من �اللها ا�لس ٔ�نه س��وىل إال�ابة �لنیابة عن السؤال الفرید املو�ه 

  .لقطاع املاء حول تلوث املیاه اجلوف�ة
ومبراس� �نیة من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي یطلب من 

املو�ه لقطاع الص�ة حول موضوع املس�شفى احمليل �اللها ت�ٔج�ل السؤال 
  .ملدینة مر�رت ٕاىل �لسة الحقة

ومبراس� �لثة من رئ�س الفریق �س�تقاليل یطلب من �اللها ت�ٔج�ل 
السؤال املو�ه لوز�ر الرتبیة الوطنیة حول نتاجئ احلركة �نتقالیة، والسؤال 

  . �لسة الحقةاملو�ه لقطاع الص�ة حول ارتفاع �االت ال�سمامت ٕاىل
و�ل�س�بة لعدد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  :، بلغ2017غشت  8
  سؤ�؛ 30 :أ�س�ئ� الشفهیة�دد  -
  سؤ�؛ 14 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  .ٔ�جوبة 5 :�دد أ�جوبة الك�ابیة -

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید أ�مني

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال ا�ٓين املو�ه �لس�ید  ،ذنإ 
الوز�ر املنتدب �ى وز�ر اخلارج�ة امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج 

، اللكمة ٔ��د السادة "13"وشؤون الهجرة، حول ٕا�داث اجلهة 
  .املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال

  :محمد �لمي الس�یداملس�شار 
  .ا الس�ید الرئ�سشكر 

  الس�یدان الوز�ران،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
الفریق �شرتايك بواسطة هذا السؤال یتو�ه ٕالیمك ٔ�نه مت توق�ع اتفاق�ة 
�مة �رشاكة مع وزار�مك و�حتاد العام ملقاوالت املغرب هتم ٕا�داث اجلهة 

رتكة توفر �لمس�مثر�ن املغاربة القاطنني �خلارج ٔ�رضیة افرتاضیة مش" 13"
  .فرصة لتبادل اخلربات يف ا�االت �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة

عن أ�هداف احلق�ق�ة من وراء هذا  ،الس�ید الوز�ر ،و�لیه �سائلمك
كام �سائلمك عن ٕاسرتاتیجیة الوزارة من ٔ��ل ا�هنوض ب�ٔوضاع  ،املرشوع

  .خلارجاجلالیة املقمية �
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2017 غشت 8( 1438القعدة ذو  15

الوز�ر املنتدب �ى وز�ر الشؤون  ،عتیق ابنوالس�ید عبد الكرمي 
  :اخلارج�ة والتعاون ا�ويل امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

ٔ�وال ٔ�رید يف البدایة �ش �شكر الفریق �شرتايك �ىل هاذ السؤال 
كنعتربوه من بني ا�ٓلیات املس�تق�لیة ا�يل غت�يل مغاربة العامل ٔ�هنم یوا�بو 
التطور �ق�صادي ویوا�بو �نتقال حنو �ٓلیات ٕانتاج�ة ا�يل مرتبطة �لتطور 

لك التحوالت ا�يل كتوقع " 13"طریق اجلهة  ٔ�هنم یعرفوا �لفعل عن
  .اق�صادیة يف املغرب

اكنت م�ادرة من �حتاد العام ملقاوالت املغرب، وا�يل بذل " 13"اجلهة 
جمهول �بري وا�يل سامهنا معه �ش �ىل ٔ�ساس ٔ�ن مغاربة العامل ٕاىل اكن هيمتوا 

اللها �ادي �ٕالس��ر�ادي �كون عندمه وا�د البوابة تفا�لیة ا�يل من �
اطلعوا �ىل لك املعطیات ا�يل اكینة سواء تعلق ��ٓلیات إالنتاج�ة، تعلق 
�ٕالس��ر تعلق �ل�سهیالت وتعلق كذ� �لتفا�ل مع لك الصعو�ت ا�يل 

  .ممك�ة
فٕاذن هذه خطوة، خطوة �مة، خطوة جریئة �ش ندمج مغاربة العامل 

  .ك�ة �ق�صادیة املغربیة� يف ا�ینام 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :�لمي محمداملس�شار الس�ید 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
بادرة املعلنة من طرفمك ٕالن امل اح�ا يف الفریق �شرتايك نعترب �ىل ٔ�ن 

يف تدبري ومعاجلة ملف اكنت يف احلق�قة يه تعبري عن م�ظور اسرتاتیجي 
املغاربة القاطنني �خلارج، فٕاننا يف الفریق �شرتايك، يف املقابل نود من 
�الل هاته املبادرة اليت ندمعها ونؤیدها ب�ٔن �ك�ب لها ٔ�ن تضمن حتسني 

  .�ٓلیات ومساطر صندوق ا�متویل �س��رات د�ل مغاربة العامل
ارة د�لمك من �الل هاته اح�ا �روم كفریق اشرتايك، ٔ�ن تتوفق الوز

املبادرة من ٔ��ل الرفع من وترية اس��ر حتویالت اجلالیة حنو املناطق اليت 
  .یقطنون فهيا

ونعترب يف ا�هنایة، �ىل ٔ�ن م�الد هاته اجلهة �رشاكة كام قلت ق�ل قلیل 
�ىل إالحتاد العام ملقاوالت املغرب، ٔ�ن ین��ق عهنا اخنراط املغاربة يف 

ق�صادیة لبالد� �لك من �ة، ومن �ة �نیة �متىن يف الفریق املنظومة �
�شرتايك �ش هاذ املبادرة املعلنة ٔ�ن �شلك قاطرة �مع ا�بلوماس�یة 
�ق�صادیة ا�يل لها دور يف �ل مجمو�ة من إالشاكالت املرتبطة يف 

العالقات بني املغرب وبني احملیط اجلغرايف العاملي، ٔ�نه ال ن�ىس �ىل ٔ�ن 
ا�بلوماس�یة �ق�صادیة ٕ�ماكهنا ٔ�ن تلعب دورا هاما ؤ�ساس�یا ٕاىل �انب 

  .ا�بلوماس�یة الرمسیة اليت تعىن هبا وزارة الشؤون اخلارج�ة
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الرئ�س يف ٕاطار التعق�ب

ة والتعاون ا�ويل وز�ر الشؤون اخلارج� �ىالس�ید الوز�ر املنتدب 
  :امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة

�لفعل ما ذ�رت الس�ید الرئ�س هو يف مصمي هاذ �ه�مات هاذ، ح�ا 
 100ـ من ا�يل مقنا هباذ املبادرة �رفقة �حتاد العام �لمقاوالت، اتصلنا ب

وا شهادات ولكهم اس�ت�ابوا و �او حرضوا، قدم ،مس�مثر مغريب يف اخلارج
�مة، جزء من الش�باب �ارض�ن بقوة، قطا�ات ٔ�ساس�یة وا�دة، و�لتايل 
اعترب� هاذوك �دا ميكن �كونوا وساطة مع القطا�ات إالنتاج�ة يف املغرب 

  .ومع مجمو�ة من أ�سواق ا�يل ��سا�د �ىل املنافسة
 جوج اعتربهنم ق�اة �دا ا�يل ميكن ینقل التك�ولوج�ا ا�ق�قة، مادام ٔ�نه

من �رية أ�طر وم�وا�د�ن يف قطا�ات ٔ�ساس�یة �امسة ويف لك القارات 
  .تقریبا

�لثا، اعترب� �دا ٕاىل اكن عندمه رغبة اس�مثروا �ادي یلقوا وا�د 
التفا�ل م�ارش مع ر�ال و�ساء املقاوالت عن طریق هاذ أ�بواب، و�لتايل 

عندمه وا�د ميكن نعترب ب�ٔنه �ارج لك الصعو�ت ا�يل �كون، �ادي �كون 
)diagnostique (وا�د ال�شخیص ٔ�وال �لتطور �ق�صادي يف املغرب.  

�نیا، الكفاءات ا�يل موجودة يف املغرب، إالماكنیات ا�يل موجودة يف 
  .املغرب

س�تطعوا یت�اوزوا مجمو�ة � و�لثا كذ�، وهذا هو أ�ساس ٔ�هنم �ادي 
  .او�دام ٔ�هنم يف تفا�ل م�ارش مع ٔ�هل املقامن الصعو�ت م

اح�ا تفا��ٔ� كذ� يف القطاع من ا�يل اعترب� هاذ الت�اوب، اح�ا عن 
طریق البوا�ت ابعثنا مجمو�ة من أ�خ�ار، ف�فا��ٔ� ب�ٔن اك�ن جتاوب �بري، 

ٔ�لف طب�ب مغريب يف  7وتفا��ٔ� و�د� طاقات كثرية، ٔ�� نقول � اك�ن 
 499ات، عند� اخلارج، جزء �بري ميارس البحث العلمي يف ٔ�كرب ا�ترب 

ٔ�لف  440ٔ�لف خ�ري م�وا�د�ن يف ق�ادات تدبريیة �برية يف العامل، عند� 
لكها طاقات �دا عن  ي، هاذ5+شاب وشابة عندمه ماسرت ٔ�ي عندمه �ك 

طریق التفا�ل عن طریق هاذ البوابة ميكن �كزن �دا وا�د الرصید ٔ�سايس 
�ق�صادیة د�ل  ا�يل �ادي �سا�د� �دا و�ادي �سامه يف ا�ینامك�ة

  .املغرب
  .شكرا
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  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك

ون��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه لاكتبة ا�و� امللكفة �لتمنیة املس�تدامة، 
وموضو�ه جودة م�اه الشواطئ، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال
  الوز�رة، ال لس�یدةا

  :املس�شار الس�ید عبد الرحمي المكیيل
  .ما زال ما�ا�ش، �س��وها الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
اكینة الس�یدة الوز�رة، تنقرتح ٔ�ننا ن��قلو لسؤال �ٓخر يف انتظار  ما�يق 
  .�لت�اق

  .ت�سمعكشا ٕاذن ن��قل، تفضلوا �للكمة الس�یدة املس�شارة م

  :یدة ر�اء الكساباملس�شارة الس� 
   ،الس�ید الرئ�س

يف احلق�قة راه اجللسة د�لنا البث املبارش راه ما اكی�ش، �يق التلفزة 
املغربیة مع الغرفة أ�وىل، وحىت الس�یدات والسادة الوزراء �ایبني ٔ�هنم 

  .�ق�ني ملزتمني مع �لسة أ�س�ئ� الشفویة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

حنن يف �لسة دس�توریة مفروض ٔ�هنا �ادي تنطلق مع الرابعة 
والنصف، احلكومة اكینة �ادي جتاوب �ىل أ�س�ئ�، الس�یدة الوز�رة راها 

احملرتم من فریق  التحقت، ٕاذن ٔ�عطي اللكمة مرة ٔ�خرى �لس�ید املس�شار
  .أ�صا� واملعارصة لطرح سؤا�، تفضل الس�ید املس�شار

  :لرحمي المكیيلاملس�شار الس�ید عبد ا
  واش اك�ن البث الس�ید الرئ�س؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد الرحمي المكیيل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

وزارة التجهزي والنقل  ..�ىل جودة الشواطئ  ،الس�یدة الوز�رة ،�سائلمك
 وا�لو��س��ك واملاء وكتابة ا�و� امللكفة �لتمنیة املس�تدامة ٔ�ن ثالثة

شواطئ �ري صاحلة �لس�با�ة صیف هذه الس�نة، ويه شاطئ طن�ة، 
  .�لنوارص رزكمواد شاطئ م�ايم �لعرا�ش، شاطئ 

ما يه إالجراءات الالزمة اليت اختذهتا وزار�مك لتحسني  :سؤايل
  اخلدمات �لمصطافني؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة

دة �زهة الوايف اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة الس�ی
  :املس�تدامة ملكفة �لتمنیة املس�تدامة

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرح هذا السؤال
الشواطئ فقط من  3ٔ�وال احلق�قة كذ� من اجلواب هو ٔ�ن عند� 

ما تبقى يل  شاطئ ا�يل عندمه الیوم ٕاشاكالت بی��ة، �ملقابل 161ٔ�صل 
من جودة م�اه الشواطئ ٕاما عندها صفة ج�دة ٔ�و  95%يه �س�بة تت�اوز 

صفة ج�دة �دا ف� یتعلق جبودة املیاه الشاطئیة، هذا ن���ة وا�د الرتامك 
مؤسسايت يف الربامج الوطنیة، الرب�مج الوطين لتدبري النفا�ت املزنلیة 

یوم ت�ش�تا�لوا �ىل ٔ�ساس مده املامث�، �ر�مج وطين لتطهري السائل ا�يل ال 
ٔ�ن �شمل الوسط القروي، وهنا فني �ادي �كون یعين املعاجلة د�ل هاذ 

الشواطئ، ٔ�ن اك�شف�ا عن طریق ا�ترب الوطين ٔ�ن إالشاكل ا�يل  3
الشواطئ عندمه ٕاشاكل د�ل ربط الرصف الصحي، و�لتايل  3یتعلق هباذ 

�كون معاجلة إالشاكلیة اكن فعال الوزارة �ش�تا�ل �شلك م�دمج �ش 
  .البی��ة يف مجملها

�لتايل ميل غمندو، ٕان شاء هللا، و��ش�تغلو �ىل �كون عند� �ر�مج 
د�ل تطهري السائل يف الوسط القروي، س�ت�ل هذه إالشاكلیة من �انب، 
من �انب �ٓخر ت�ش�تغلو كذ� �ىل حومكة ا�ططات املد�ریة، هاذ 

  .ق�قة تت�ني لنا النقط السوداءا�ططات املد�ریة ا�يل يه يف احل 
ف� یتعلق هباذ إالشاكل هذا املعاجلة د�ل لك ما یقرب من هذه 
احملطات الثالث تتكون املعاجلة د�لها مث ٔ�ول مرة يف املغرب الیوم عند� 
ا�طط الوطين �لسا�ل، �لتايل جتاوز� ٔ�ننا �قشو فقط جودة تصف�ة املیاه 

ا مجمو�ة مؤسسات وعندها متزي �اصة مؤسسة الشاطئیة ا�يل ت�ش�تغل فهي
محمد السادس محلایة الب��ة ا�يل حق�قة الیوم الن���ة يه ٔ�ننا عند� ٔ�كرث من 

شاطئ عندمه ا�لواء أ�زرق، الیوم �ش�تغل كذ� �ىل ٔ�ن �كون عند�  20
خمطط وطين ملعاجلة السوا�ل، در� جلنة دا�لیة �ىل ٔ�ساس ٔ�ن �كون 

�شار�وا ف�ه اجلهات و�شار�و ف�ه امجلا�ات احمللیة عند� تدبري م�دمج 
و�شار�وا ف�ه �اصة القطا�ات ذات الص� ٔ�ن مايش فقط اخ�صاص �هيم 

  .كتابة ا�و� �لتمنیة املس�تدامة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

ب�ٔنه  ،الس�ید املس�شار ،ؤ�ؤكد لمك ،اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن
  .ملبارش �ش�تغلالبث ا
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  :الرحمي المكیيل عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  الس�یدات الوز�رات الس�ید الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن والس�یدات،
  الس�یدة الوز�رة،

ك�شكرك �ىل العمل د�لمك وا�هودات د�لمك، ولكن الس�یدة الوز�رة 
شاطئ �ادي  �25 المك قلتو ب�ٔن اك�ن دن� س�بق ابغیت نقول لمك ا�ري ا�يل 

ن أ�مور راها خبري �ٔ �كون فهيا ا�لواء أ�زرق، اس�ت�رش� �ري وقلنا ٔ�ودي ب
� ٔ�ول مرة �ري ميل ان� يف �ة، والواقع يف �ة، ٔ�ن داو�ىل �ري، ولكن 

الناس ا�يل  ذدرمه، ها 20تد�ل مع الباب تتلقى �اصك حتط وا�د 
حلراس، وك�شوفو ف�ك وا�د الشوفة د�ل حبال ٕاال واقفني متا عند الباب ا

  .)la PJ( راك يف
ميل تد�ل مع الرم� ا�قة أ�وىل تد�ل تتلقى وا�د الناس ا�يل  ،�نیا

 40وا�د املاف�ا ا�يل �اصك ختلص ما بني  ،هام دا�ر�ن متاك فوىض �ارمة
ذ املشالك اكینة ادرمه غي �ش حتط هذاك املظل د��، وه 60حىت 
 ذو�اصنا ها ،یرض �لس�یا�ة د�لنا د�ل البالد اليش ذ �ارمة وهافوىض

اليش  ذها ا� ميل ت�شوفو او دذالناس ها ذاليش ما نبقاوش �شوفوه، وها
�لشواطئ ا�يل �ري حمروسة، ا�يل ما فهيا ال ٔ�من ال ٔ�مان  ااك�ن تیخرجو  دا�

   .ال الناس د�ل إالنقاذ
لناس د�ل إالنقاذ ما اكی���ش كنلقاو وا�د املشلك �بري د�ل ا نٕاذ

حىت هام بصفة مس�مترة، ٔ�ن اك�ن وا�د العدد د�ل أ�موات ا�يل يه 
نعطیك م�ال  ،�متيش، �هیك �ىل الطرق ا�يل تتجیب لهذیك الشواطئ

ميل تیجیو الناس د�ل  ..الشاطئ د�ل س�یدي ر�ال ا�يل تیجي �ىل
ن ميل �یجیو معها �رش�ید ٔ�ن اكینة وا�د الطریق ا�يل طریق قات�، �ٔ 

دامئا اكینة املوت يف الطریق، هادوك الناس ا�يل �ادي ميش�یو  اوكريجعو 
  .وال ما یوصلوشاي ا�لشاطئ واش یوصلو 

ذ املشلك د�ل الس�یا�ة، راه هاد الناس اوكنقول ب�ٔن �اصنا حنلو ه
الناس ا�يل اكینني حراس  ذذ املشالك ا�يل �یلقاوها مع هاامن ه اك�س�تاؤو
الناس  ذوا�د أ�مور عشوائیة ٔ�ن ها او ذینني فوضویني ٔ�ن �یا�وا�يل اك

واش د�ل اخلواص، ٕاذا اكنت د�ل  ،الشواطئ واش معوم�ة ذعرف�ا هااما 
   .اخلواص نعرفوها، ٕاذا اكنت معوم�ة نعرفوها

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .�لرد �ىل التعق�ب اللكمة لمك الس�یدة اكتبة ا�و�

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة ملكفة 
  :�لتمنیة املس�تدامة

الس�ید املس�شار �ري وا�د السؤال مهنجي، اكینة �خ�صاصات د�ل 
الوزارة ا�يل يه معروفة، واكینة اخ�صاصات امجلا�ات الرتابیة ا�يل اح�ا 

هتدو مجیعا ؤ�ن� كذ� من �انبمك و�كون فهيا التقائیة �اصنا ند�رو فهيا جن
هذا ك�ش�تغل �لیه، إالشاكالت ا�يل طرحيت يل اح�ا خصصنا لها جلنة 
مايش فقط هذه املس�ٔ� د�ل املظل حىت هذه املس�ٔ� ٔ�صبحت املغاربة ٔ�ح�ا 
ك�شجعوها د�ل التو�ه املغاربة ميش�یو �لشاطئ �لوسط العائيل ولكن وال 

والغذاء والعشاء يف الشاطئ �لتايل اح�ا الیوم ك�ش�تغلوا يف حتریك الفطور 
الرشطة البی��ة حتریك كذ� امجلا�ات الرتابیة �ش تويل عند� رقابة �ش 
حنافظو �ىل املك�سب د�ل ٔ�ن الیوم فاملغرب عند� شواطئ �ٔ�لویة 

  .الزرقاء

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

سؤال الثاين موضو�ه الواقع الب�يئ �لمشاریع �س��ریة، اللكمة نتو�ه �ل 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

كزية لتمنیة �ق�صاد الوطين و�لب العم� �شلك املشاریع �س��ریة ر 
الصعبة و�شغیل الید العام�، ٕاال ٔ�ننا نالحظ ضعف �ه�م �جلانب 
املتعلق ��ٓ�ر السلبیة اليت قد ختلفها هذه املشاریع �ىل املس�توى الب�يئ، 
واليت ٔ�صبحت ٔ��شطهتا ؤ�شغالها �شلك هتدیدا حق�ق�ا �لب��ة سواء �ىل 

وايئ ٔ�و املايئ، وذ� جراء انبعاث الغازات السامة مس�توى التلوث اله
  .و�س�تغالل العشوايئ �لموارد الطبیعیة

الس�یدة الوز�رة احملرتمة، عن رؤیة وزار�مك ٕالدماج البعد  ،�سائلمك ،�ا
الب�يئ يف �رجمة وٕاجناز املشاریع �س��ریة والتدبري العقالين �لموارد 

  .مت� �ىل الب��ةالطبیعیة قصد حمارصة أ�رضار احمل 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

 .اللكمة لمك الس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة ملكفة 
  :�لتمنیة املس�تدامة

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
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ٔ�ساس �ىل ٔ�هنا الیوم تمت ٕارساء ٔ�سس التمنیة احلكومة س�یاس�هتا تعمتد �
املس�تدامة، �اصة بعد مصادقة ا�لس الوزاري �ىل إالسرتاتیجیة الوطنیة 

  ش�نو يه هاذ التمنیة املس�تدامة؟�ٔ �لتمنیة املس�تدامة، 
ٔ�ن فالعامل اكن وا�د النقاش واش منش�یو فقط �ىل حامیة الب��ة، وال 

  تمنیة �ق�صادیة؟منش�یو فقط �ىل تطو�ر إالنتاج وال 
الیوم اكینة مقاربة ا�يل يه التمنیة املس�تدامة ا�يل كتقول، الیوم �دم 

ويف املغرب ا�راسة ا�يل تدارت ٔ�كدت  ،ٕادماج البعد الب�يئ � لكفة مادیة
 32هذا املعطى، حبیث ٔ�ن الیوم املغرب كتلكفو ظاهرة التلوث الب�يئ 

 نام، و�لتايل حنن ملزمني ٔ�ن يف الناجت الوطين اخلا %3.52ملیار، یعين 
   .ندمعو وندجمو يف دفرت التحمالت البعد الب�يئ

الیوم عند� فالوزارة كذ� تزنیل اخلطة يف إالسرتاتیجیة الوطنیة  ،لهذا
�لتمنیة املس�تدامة مب�اور واحضة �ىل ٔ�ساس �كون توازن وٕادماج بني 

ولكن  ،�صاد�احلفاظ �ىل �ق�صاد الوطين، التو�ه حنو مملكة صا�دة اق 
كذ� مع حامیة املوارد الطبیعیة وكذ� �س��ر، ٔ�ي ٔ�مه بعد ا�يل عند� 

  .هو حامیة أ�وساط الطبیعیة والبی��ة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

 .اللكمة لمك الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�شكرمك الس�یدة الوز�رة �ىل جوا�مك القمي، وا�ي ٔ�كد ٔ�ود يف البدایة ٔ�ن 
ٔ�ن املغرب شق مساره يف جمال احلفاظ �ىل الب��ة �شلك ال رجعة ف�ه، 

مبرا�ش، اكلزتام دويل  22خصوصا بعد انعقاد مؤمتر التغريات املناخ�ة �وب 
�لمغرب يف هذا النطاق، وهذا ما یفرض ٔ�ن نوا�ب املشاریع �س��ریة 

  .أ�ج�بیة وإالسرتاتیجیات القطاعیة الرائدة يف احلاكمة البی��ةالوطنیة و 
فٕاننا يف الفریق احلريك نؤكد �ىل رضورة التحیني  ،ومن هذا املنطلق

�لنصوص القانونیة والتنظميیة ذات الص� ووضع �رسانة قانونیة �راعي الوضع 
من  2ادة الب�يئ احلايل، م�وهني يف هذا إالطار مبا ذهب ٕالیه املرشع يف امل

مبثابة م�ثاق �س��رات، ح�ث نصت املادة  18.95طار رمق االٕ قانون ال
�ىل تدابري حتفزيیة لالس��ر و�شجیع التصد�ر وٕانعاش وختف�ض لكفة 
إالنتاج و�رش�ید الطاقة واملاء واحملافظة �ىل الب��ة وٕارشاك مجعیات ا�متع 

  .املدين العام� يف هذا النطاق
ورمغ ا�هودات املبذو� فٕان الوعي الب�يئ  ،كرثولتوضیح الصورة �ٔ 

الزال مع أ�سف �ري �ارض يف رمس الس�یاسات العموم�ة وتوج�ه 
ما یعرفه  ،الس�یدة الوز�رة ،ال خيفى �لیمك :�س��رات، و�ىل س��ل املثال

ٕاقلمي ٔ�سفي من مشالك بی��ة جراء التلوث الصناعي و�س�تغالل العشوايئ 
�ر �ىل الرثوة السمك�ة �ملنطقة وما �رتب �ٔ والغابویة، مما �لموارد الطبیعیة 

مرتبطة هبذا القطاع احلیوي عن ذ� من إال�الق العشوايئ من معامل 
 ،وضیاع �دد �بري من فرص الشغل، تندویو �ىل معامل د�ل التصبري

معمل ا�يل مشات ا�يل تغلقات،  100ا�يل تقریبا وا�د  ة،الس�یدة الوز�ر 
�يل اكن هاذ السمك د�ل ٔ�سفي هو ا�يل اكن هو ا�ري، جراء التلوث ا

لكربى امعمل ا�يل �سدات، هذا �هیك عن املشاریع  100تقریبا وا�د 
ا�يل حتطات متا يف ٔ�سفي، والناس د�ل الساكنة د�ل ٔ�سفي �ویني فهيا 
اخلري، ولكن لٔ�سف الید العام� لكها يه ٔ�ج�بیة، ا�ٔكرث من هذا املعامل 

  .�دم فهيم حىت يش وا�د يف هاذ املعاملاس د�ل ٔ�سفي رامه ما حىت النا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�لرد �ىل التعق�ب ،الس�یدة اكتبة ا�و� ،اللكمة لمك

الس�یدة ااكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة ملكفة 
  :�لتمنیة املس�تدامة

ساس ٔ�ننا نواصلو إال�ابة يف ا�لجنة، هو ٔ�ننا، ٕان وعنرصي ٕا�ابة �ىل �ٔ 
شاء هللا، يف موقع أ�مانة العامة �لحكومة مرشوع وا�د �بري ا�يل هو 
مرشوع التق�مي الب�يئ، هاذ املرشوع ا�يل حق�قة �ادي یعزز الرصید املغريب 

  .ف� یتعلق ٕ�دماج البعد الب�يئ يف املشاریع �س��ریة من �ة
ة، يف التناول د�لنا مع املراق�ة البی��ة، حنن �ركز �ىل من �ة �نی

الرشاكة مع اجلهات ومع امجلا�ات الرتابیة مكد�ل من ٔ��ل حومكة وتعز�ز 
الرصید الك�ري ا�يل عند بالد�، سواء ف� یتعلق �لرب�مج الوطين لتدبري 

ج النفا�ت، الرب�مج الوطين بتطهري السائل، ا�يل قلت، وكذ� الرب�م
تن�اولوا من�ٔسسوه ٕاىل وافقت لنا ) mécanisme(ا�يل �يق عند� �ري 

املالیة �ىل ٔ�ساس ٔ�ن یصبح لنا �ر�مج وطين ملاكحفة التلوث الصناعي، 
القطاع ) une plate-forme(�ىل ٔ�ساس ٔ�ننا ت�ش�تا�لوا تويل عندا 

ة، اخلاص، ا�متع د�ل امجلعیات املهنیة وكذ� القطا�ات احلكوم�ة املعنی
ت�ش�تا�لوا �لیه ٕان شاء هللا س�یكون كذ� یوا�ب املرشوع القانون ا�يل 
�ادي جيي لمك السادة املس�شار�ن وق�ل ذ� �لسادة النواب من ٔ��ل 

ا�لحظة  ذالتداول ف�ه، ٔ�نه مرشوع وا�د دارتو مجمو�ة ا�ول، بالد� يف ها
ا�د ا�منوذج ٔ�هنا ت�ىن هاذ املشاریع یعين املهیلكة، �ش فعال منش�یو يف و 

  .ٕا�كولو� النتقال دميوقراطي �منوي ٕا�كولو� كذ� لب�� العز�ز

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامهتمك

ونت�ه �لسؤال املوايل املو�ه لقطاع أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة، 
 وموضو�ه ماذا هی�ٔته الوزارة حلسن ٔ�داء م�اسك احلج لهذه الس�نة، وهو

مو�ه من طرف فریق العدا� والتمنیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 
  .لسؤالالتقدمي 
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  :املس�شار الس�ید احلسني العبادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدتني الوز�رتني،
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدات املس�شارات،
  السادة ملس�شار�ن احملرتمني،

ح موضوع اس�تعدادات الس�ید الوز�ر احملرتم، مع لك مومس جح یطر 
الوزارة وما هی�ٔت ليك یؤدي احل�اج املغاربة م�اسكهم يف ٔ�حسن الظروف، 

  .وتفادي املشالك والهفوات اليت �كون قد ظهرت يف الس�نوات السابقة
   ،الس�ید الوز�ر

مع انطالق مومس احلج لهذه الس�نة، ن�ساءل معمك عن إالجراءات اليت 
  لس�نة يف ٔ�حسن الظروف؟مقمت هبا حىت مير مومس احلج لهذه ا

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :وز�ر أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة ،الس�ید ٔ�محد التوف�ق
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
يف هذا الیوم ��ات  .ید املس�شار احملرتم �ىل سؤا�ٔ�شكر الس� 

�رشفت بتالوة الرسا� امللك�ة اليت و�ها س�ید� ٔ�مري املؤم�ني ٔ�عزه هللا ٕاىل 
احل�اج عند انطالق الر�� أ�وىل، وهذه الرسا� يف لك س�نة تتضمن 
توجهيات ونصاحئ لوزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة �سهر �ىل تب��هنا 

یقها ا�لجنة امللك�ة �لحج، وتتضمن ٔ�ش�یاء تتعلق �هتی� احلج يف وتطب 
� یاملغرب، یعين دا�ل الوطن، مهنا قضیة القر�ة وما ٕاىل ذ�، مث قضیة هت 

  .احل�اج من ح�ث توعیهتم وٕارشادمه العلمي وا�لو��س��يك ٔ�یضا
مث ما یتعلق ���ر املقدسة وهو توفري السكن وتوفري یعين النقل هذه 

ة، اجهتد� يف قضیة احلافالت اجلیدة مث النقل دا�ل املشاعر والس�� الس�ن
يف وقت النفرة، وكذ� توفري ٔ�ما�ن ؤ�فرشة ؤ�غطیة وماء اكيف وحاممات يف 

  .یعين يف مىن ،املشاعر
كام تفعلون ٔ�نمت يف  ،تعلمون ٔ�ن ا�لجنة امللك�ة �لحج تقوم دامئا بتقومي

یة وأ�مر یتعلق �لزتام احل�اج بتق�مي حلصی� الس�نة املاض  ،غرف�مك
�النضباط ملؤطرهيم إالداریني، هذا هو ا�ي ميكن ٔ�ن جنهتد ف�ه مجیعا ٔ�نه 
�لیه تتوقف كثري من أ�ش�یاء ٔ�ن املسا� هناك �رشیة ويف وقت حمدود 
وظروف حمدودة یعرفها امجلیع، �ام بذلنا فوق ما نبذل فٕاننا بدون هاذ 

به املوقف وما هو م�صوص �لیه وموىص به يف التعاون، الت�يل مبا یتطل 
  .فلن نبلغ الغایة امل�شودة ،القر�ٓن الكرمي

  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا لمك الس�ید الوز�ر

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن

  :العبادي احلسنياملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

راءات املت�ذة ا�يل يف البدایة البد ٔ�ن �مثن معل الوزارة خبصوص إالج
كتقوم هبا من ٔ��ل حتسني الظروف د�ل احل�اج املغاربة و�متىن �لح�اج 

  .املغاربة لهذه الس�نة جحا مربورا وسعیا مشكورا
   ،الس�ید الوز�ر

�لفعل �لینا ٔ�ن نتعاون مجیعا ٔ�ن هناك مشالك مطرو�ة وحبدة یعين 
 ال ميكن ٔ�ن یناقشها املشالك 4يف ٕاطار التنظمي الرمسي د�ل الوزارة، اك�ن 

الس�ید الوز�ر، املشلك أ�ول و�س��  ،املشالك مهنم 2ٔ��د، تعرضتو ل 
هو غیاب مسؤويل البعثة من ٔ�طر وموظفني عن موا�بة احل�اج، أ�مر 
ا�ي یتعني معه �لیمك ٔ�ن تعملوا �ىل ربط املسؤولیة �حملاس�بة ضد لك من 

احل�اج ٕاىل مكة  افد ميل �یوصلو اتضح ٔ�نه مل یقم مبهامه ؤ�نه م�ارشة هذا الو 
  .احل�اج واملشالك د�هلم اوٕاال ویغادرون و�یختف�و �شلك هنايئ و�یرت�و 

هو مشلك د�ل  ،الس�ید الوز�ر ،اك�ن مشلك �ٓخر ا�يل تعرضتو �
كنا  ،التنقل بني مكة وعرفات والعودة كذ�، فاكنت �افالت یعين �رتئة

هناك من  ،سطح د�ل احلافالتكنالحظو ب�ٔن جحاج مغاربة �ميش�یو يف ا�ٔ 
  .اكن یل��ٔ ٕاىل النقل الرسي حىت یعود ٕاىل مكة

الف�ادق �اصة يف  ضكذ� اك�ن املشلك د�ل إالقامة والسكن اك�ن بع
ذ املشلك اكن مق�ول ق�ل من امكة، واك�ن �كد�س احل�اج �خلیام، ه

ل ميل اكنت القر�ة يف نفس الس�نة واكنت أ�داء �یكون أ�داء د� 2011
مل یعد هذا أ�مر  2011احل�اج �الل شهر�ن، ولكن م�ارشة من بعد 

مق�وال ٔ�ن احل�اج ت��عرفوا ق�ل من س�نة و�ی�ٔدیو الواج�ات د�هلم ٔ�كرث من 
ٔ�شهر، اك�ن املشلك د�ل ضعف اخلدمات من تغذیة ونظافة �اصة مبىن  5

  .وعرفات
ن احل�اج كنمتناو �ىل ٔ�ن هذه املشالك هذه الس�نة ما �كو�ش �اصة �ٔ 

فالتنظمي الرمسي وصل �ىل ما كنظن  ،املغاربة املبلغ ا�يل �ی�ٔدیو �د �مة
يف �ني ٔ�ن الواكالت راه اك�ن �ل�س�بة عند العرض  ،درمه 47000

درمه فقط ما اكی�ش شاك�ت، العدد املس�ل ما  46000إالق�صادي هو 
الوزارة هو بني الوزارة وما بني الواكالت یعين هو يف اخنفاض ا�يل اكن مع 

  .يف اخنفاض لصاحل الواكالت وهذا �یدل ب�ٔن هناك مشالك �برية
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  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

  :والشؤون إالسالم�ة أ�وقافالس�ید وز�ر 
ٔ�ؤكد ٕاحلا� �ىل ٔ�ن نتعاون يف قضیة احلج، ما دم�ا ممتسكني ب�ٔن 

وب�ٔن أ�مر ف�ه مقارنة ومقاب� ما بني التنظمي  ،هناك مشالك ال تناقش
الرمسي �لوزارة وما بني الواكالت، وما دم�ا ال نن��ه ٕاىل املشلك ال�رشي 
الواقع يف �نضباط، وما دم�ا ال �راعي املشالك اليت ال خترج متاما من 

نبقى دامئا س�نكرر مسؤولی��ا وتتعلق �لتنظمي، ما دم�ا ال �راعي هذا لكه، 
نفس املالحظات، ويف نفس الوقت نع� احل�اج �ىل ٔ�ن یذهبوا ٕاىل احلج 
ومه مس�تعدون لتلقي، مبعىن �الف الروح اليت ی��غي ٔ�ن یت�ىل هبا احلج 
من الصرب، والصرب مل ٔ�ق� ٕاكدارة، ٔ�نق� من كتاب هللا العز�ز ا�ي قارن بني 

  .عاوناحلق والصرب، �� �رید مع ذ� ٔ�ن نت
ٔ��دد مرة ٔ�خرى ٔ�ن نتعاون يف هذا الباب، ؤ�ن نت�اوز، ٔ�ننا خنتص 
ببعض أ�مور ال تقع يف اجلهات أ�خرى، نظرا لالنضباط ؤ�ن احل�اج �ري 

  ...معبئني يف هاذ �جتاه د�ل
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .و�شكرمك �ىل مسامهتمك معنا ،شكرا الس�ید الوز�ر

و�ه �لس�یدة اكتبة ا�و� امللكفة �لصنا�ة ملاون��قل �لسؤال أ�ول 
التقلیدیة، وموضو�ه �روجي و�سویق املنتوج التقلیدي، واللكمة ٔ��د 

  .السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار
  .تفضل الس�ید املس�شار، الس�ید رئ�س الفریق

  : املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  اء،السادة الوزر 
  الس�یدات الوز�رات،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

اللك جيمع �ىل ٔ�ن احلرف التقلیدیة د�امة ٔ�ساس�یة �ل�س�یج �ق�صادي 
  .ببالد�، بصفهتا من أ��شطة املدرة ���ل و�سامه يف توفري الشغل

�سائلمك، الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، عن ا�هودات املبذو� ف� خيص 
ج التقلیدي سواء ��ا�ل ٔ�و اخلارج؟ وهل هناك �روجي و�سویق املنتو 

  �رامج �روجيیة لفائدة الصانع الفردي �لوسط القروي؟

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�یدة اكتبة ا�و�

، اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي املصيلالس�یدة مجی� 
 اد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیةوالصنا�ة التقلیدیة و�ق�ص

  :و�ق�صاد �ج�عي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا السادة املس�شار�ن �ىل هاذ السؤال
بدایة نبغي نؤكد ٔ�نه موضوع الرتوجي وال�سویق هو یعترب حمو ٔ�سايس يف 
ٕاسرتاجتیة �منیة القطاع، ٔ�ن البد ٔ�ن �س�تحرض السلس� اكم�، سلس� 

طبعا  .، فهاذ احللقة يه �لقة �مة ا�يل يه ال�سویق وإالنتاجٕانتاج اكم�
عندما نت�دث عن ال�سویق وإالنتاج اك�ن �ىل املس�توى الوطين واك�ن �ىل 

  .مس�توى ا�ويل
من اس�هتالك  %�80ل�س�بة ��راسات اليت ٔ�جنزت بی�ت ب�ٔنه 

كتبقى �ىل  %20و ،%80م�تو�ات الصنا�ة التقلیدیة يه وطنیة، 
ارج، سواء �ل�س�بة �لمغاربة املقميني �خلارج ٔ�و �ل�س�بة مس�توى اخل

  .لٔ��انب
الیوم، الس�یاسة املعمتدة تقوم �ىل املعارض، معارض �ویة مع الغرف 
كتقوم هبا انطالقا من رشااكت مع الغرف مع دار الصانع، معارض �ىل 
املس�توى الوطين، ومعارض دولیة، والیوم اك�ن جمهود �بري لف�ح ٔ�سواق 

یدة، ٔ�ن اك�ن ٔ�سواق تقلیدیة وصلها املنتوج التقلیدي و�ش�تغل الیوم �د
�ىل ف�ح ٔ�سواق �دیدة ٕالمياننا العمیق ب�ٔن هاذ أ�سواق اجلدیدة س�شلك 

  .رافدا ٔ�و دافعا �دیدا ل�سویق هاذ املنتوج

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

لرد الس�یدة الوز�رة؟ ٕایه، اللكمة لمك، الس�ید املس�شار، ا�هتیمت من ا
  .من طبیعة احلال، تفضل الس�ید املس�شار

  :البكوري محمداملس�شار الس�ید 
  .شكرا

ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك وهو ٔ��ید ٔ��مك، الس�یدة الوز�رة، س�سهرون �ىل 
حامیة وصیانة احلرف التقلیدیة �عتبارها رصید �رايث، ثقايف، وطين جيسد 

  .يت �اءت يف الرب�مج احلكويم�لمتزي املغريب وفق املقاربة ال
الصانع التقلیدي، الس�یدة الوز�رة، وبظروفه  ةٔ�نمت �ىل �مل مبعا�

الصعبة، اليشء ا�ي س��عكس �ىل مردودیة القطاع �لك، �ىل اعتبار ٔ�ن 
هذا الصانع هو العنرص احملوي يف العملیة، وتعلمون ج�دا الت�د�ت اليت 

یه بالد�، �عتباره قطا�ا م�ت�ا، تعوق تطور هذا القطاع ا�ي �راهن �ل 
  : ملیون صانع، هذه الت�د�ت �متثل يف �2.5عتباره كذ� �شغل ٔ�كرث من 

املنافسة �لمنتوج ا�ٓس�یوي الفاقد �لجودة، وا�ي یعمتد �ىل  -
  ال�سویق إاللكرتوين، وهو ٔ�قل لكفة �ل�س�بة ٕا�هيم؛
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 ضعف التكو�ن، ح�ث جند ٔ�ن هناك حرف ماضیة يف �ند�ر يف -
 غیاب اخللق وإالبداع؛

موا�بة الصانع التقلیدي وت�ٔهی� يف ٕاطار دمع املقاو� والبحث عن  -
 ا�متویل؛

ٕا�ادة النظر يف معل مؤسسة دار الصانع ودمعها من ٔ��ل البحث  -
 عن أ�سواق والرتوجي ملنت�ات الصنا�ة التقلیدیة وحام�هتا يف أ�سواق؛

 یة �ق�صادیة و�ج�عیة؛ٕا�ادة ت�ٔهیل القطاع �عتباره قاطرة �لتمن  -

واس��دال دور إالدارة اليت تتوىل التدبري ٕاىل ٕادارة تعمل من ٔ��ل  -
التمنیة، ٕادارة تقود، ت�ين التو�ات إالسرتاجتیة، �رشف وتؤطر ب�� �س�ند 

 .التنف�ذ والتفعیل ٕاىل خمتلف الفا�لني يف القطاع
احلا�ة ٕاىل  �رى يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن القطاع يف ٔ�مس

تطو�ر �س�یج ٕانتا� قوي وفعال و�یلك، �اصة ؤ�ن مردودیة القطاع 
�رتبط ارتباطا وثیقا بقدرته �ىل حتق�ق ٔ�رقام معامالت اكف�ة، بدوهنا ال ميك�ه 
ٔ�ن �سامه يف �لق م�اصب �لشغل، هذه أ�رقام ال بد ٔ�یضا من ارتفاع 

واق ا�ا�لیة مشرت�ت م�تو�ات الصنا�ة التقلیدیة املغربیة �ٔ�س
  .واخلارج�ة

  .شكرا الس�ید الوز�ر

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :و�ق�صاد �ج�عي و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة

  شار احملرتم،الس�ید املس� 
هو فعال ال ميكن ٕاال ٔ�ن نتفق معمك حول ٔ�مهیة القطاع وحول ٔ�مهیته 
كذ� يف حتریك ال�س�یج �ق�صادي و�ج�عي الوطين، والیوم اكینة 
جمهودات بذلت �رب العقود و�رب الس�نوات، والیوم ال بد من تطو�ر �ٓلیات 

والرتوجي البد ال�سویق، ٔ�ن سؤالمك اجلوهري هو حول ال�سویق، ال�سویق 
من الیوم ٕاجياد �ٓلیات �دیدة وهذا املد�ل ا�يل �ش�تغل �لیه الیوم هو 

ما ميك�ش فقط م�تو�ات الصنا�ة التقلیدیة تعمتد �ىل . ال�سویق إاللكرتوين
املعارض، املعارض عندها ٕاجياب�هتا ولكن ال بد من تطو�رها واح�ا �الیا 

مع اجلامعات، یعين لك  ك�ش�تغلو �ىل ال�سویق إاللكرتوين وس�ش�تغل ف�ه
�ة من �الل اجلامعات ا�يل الیوم امحلد � كنتوفرو �ىل كفاءات وطنیة 

  .�مة يف هذا الش�ٔن
اجلانب ا�ٓخر هو �لكمتو، الس�ید املس�شار، �ىل مجمو�ة د�ل أ�مور 
مرتبطة �لصنا�ة التقلیدیة �لصانع التقلیدي، �ینا الوعي الیوم دا�ل 

م�افسة ما ميك�اش ننكروها، اكینة م�افسة، ولهذا س�یاسة الوزارة ٔ�نه اكینة 

شارة وطنیة محلایة م�تو�ات  50اع�د الشارات الوطنیة ا�يل الیوم عند� 
وطنیة وٕاعطاهئا شارات �اصة �لتصدیق �ىل هذه املنتو�ات واك�ن 

  . شارة د�ل التصدیق 50اش�تغال �ىل ٔ�ن الالحئة ما تبقاش فهيا 
م ا�هودات ا�يل تبذل �ىل مس�توى اجلودة، جودة ٔ�كرث من ذ�، الیو 

املنتوج ٔ�ن ٕاذا ٔ�رد� ال�سویق وال�سویق �ىل املس�توى ا�ويل، اجلودة 
رهان ٔ�سايس، اكینة �رامج، اكینة شارات اجلودة فهيا جلان �ویة وجلان 
وطنیة �ش�تغل، ولكن حنتاج ٕاىل تطو�ر مفهوم اجلودة عند الصانع التقلیدي 

شامل، مايش فقط املر�� أ�وىل ا�يل مجمو�ة د�ل صناع و�كون مفهوم 
�ذاوها ولكن بغینا نوصلو �لصانع التقلیدي ٔ�نه �كون عندو تقدمي ج�د 
م�اسب ملنتو�اته، وعند� الثقة ب�ٔن صناعتنا التقلیدیة خزان �م �دا 
و�راث ال مادي ومادي �م �دا �ل�س�بة �لمغرب ؤ�ن ٔ�ي جمهود تبذل ف�ه 

ال�ر د�لو كتكون �ىل مس�توى التمنیة �ج�عیة و�ق�صادیة  ال شك ٔ�نه
و�ىل مس�توى إالشعاع احلرضي �لمغرب، وهذا يشء �م و�م �دا، واح�ا 

  .من ا�ول القالئل ا�يل اس�تطاعت ٔ�هنا حتمي م�تو�ا التقلیدي �رب التارخي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

السؤال الثاين موضو�ه معا�ة الصناع  ودامئا يف نفس املوضوع،
التقلید�ن، وهو مو�ه من طرف فریق أ�صا� واملعارصة، اللكمة ٔ��د 

  .السادة املس�شار�ن لوضع السؤال، تفضلوا الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید امحمد امحیدي
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لتقلیدیة �دة ٕا�راهات �لك رصا�ة، الس�یدة اكتبة یوا�ه قطاع الصنا�ة ا

ا�و�، يف مجیع ا�االت ؤ��رز هذه إال�راهات هام أ�عباء الرضی��ة 
املفروضة �ىل القطاع، �لك رصا�ة ا�يل كتثقل الاكهل د�ل هاذ احلرف�ني 

اكن �ٓخر هذا  2015، احلق�قة ب�ٔن 2015.. وكذ� هناك جلنة د�ل ت��ع
ب�ٔن هذه ا�لجنة ٔ�وصت �ش ٕا�ادة النظر يف الطریقة د�ل  الرب�مج، مبعىن

���ساب د�ل الرضائب املهنیة املفروضة �ىل القطاع د�ل الصنا�ة 
  .التقلیدیة

وكذ� �س�ٔلمك، الس�یدة الوز�رة، ماذا اختذمت لرفع هذه املعا�ة كذ� 
ءات �ىل هاذ الصناع التقلیدیني ف� خيص اجلانب الرضیيب؟ وما يه إالجرا

  اليت س���ذوهنا �فع توصیات هذه ا�لجنة؟

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة
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الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة  وز�رالس�یدة اكتبة ا�و� �ى 
  :و�ق�صاد �ج�عي و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة

  .الرئ�سشكرا الس�ید 
  الس�ید املس�شار،

ٔ�وال نبغي نؤكد ٔ�ن موضوع إالعفاء ما اك�ش موضوع توصیة دا�ل 
ا�لجنة املعنیة ولكن اكن فقط تد�ل من التد�الت وهذا فرق، ٔ�نه ٕاذا اكن 
توصیة التوصیة وجب اع�دها، ولكن ٕاذا اكن تد�ل هذا تد�ل يف ٕاطار 

  .التد�الت ا�يل اكنت
الرضائب، الرضائب �ل�س�بة �لمواطنني طبعا ميل �ادي نتلكمو �ىل 

اكفة هذا وا�د �لزتام وطين مواطنايت، ولكن نبغي نؤكد ٔ�ن م�ظومة 
الرضیبة املعمول هبا الیوم يف املغرب وا�يل يه ختضع �ل�رشیع، الرضیبة 
حتدث �ل�رشیع و�لقوانني و�رسومات الیوم اكینة ٕاعفاءات من الرضیبة البد 

�یمتزيوا هبا الصناع التقلید�ن وا�يل الصنا�ة التقلیدیة  من الت�ٔ�ید �لهيا ا�يل

  :كمتتاز هبا دون �ريها، ٕاعفاءات وهنا امسحوا يل هنا نذ�ر ببعضها
من مدونة الرضائب  91ٕاعفاءات من الرضیبة �ىل القمية املضافة، املادة 

ة �ل�س�بة ملبیعات الزرايب التقلیدیة املنت�ة حملیا وم�ت�ات من املعادن ا�مثین
  املصنو�ة �ملغرب؛

م�یعات و�دمات صغار الصناع ا�يل ما �یت�اوزش الرمق د�ل 
ٔ�لف ومجیع مواد كذ� التعاونیات و�حتادات د�لها  500املعامالت د�هلم 

مالیني د�ل ا�رامه، يف �ا�  10ا�يل ما �یت�اوش رمق املعامالت د�لها 
 .حتویل هاذ املواد ٕاىل م�ت�ات

نتلكمو �ىل ٔ�نه اكینة ٕاعفاءات يف بعض ا�االت واكینة ٕاذن ميكن لینا 
ٕاشاكلیات يف بعض الرسومات وبعض أ�مور املرتبطة هبا، ولكن الیوم 
املوضوع د�ل التدبري املايل ود�ل التنویع ٔ�ن إالشاكل احلق�قي �ل�س�بة يل 

 -هو يف تنویع مصادر ا�متویل �ل�س�بة �لصناع، ٔ�ن الیوم �ش�تغل كذ� 
�ىل ضامن متویالت �دیدة �ل�س�بة  -�اء يف الرب�مج احلكويم  وهذا

�لصناع، ضامن متویالت �دیدة ٔ�ن يف هنایة املطاف �یكون ٕاشاكل يف 
ا�متویل، فٕاىل اكنت ا�متویالت ا�يل تقدر �س�تاجب �لت�دي د�ل إالنتاج 
�ل�س�بة هلم ٔ��ید ٔ�هنا �ادي �سامه وغتغطي �ىل إالشاكالت أ�خرى ا�يل 

  .ر ٔ�هنا مشلك ولكن مايش يه املشلك احلق�قيكتظه

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . شكرا الس�یدة الوز�رة

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم

 :امحیدي امحمداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

فعال ب�ٔن، الس�یدة اكتبة ا�و�، ميل كنتذا�ر معاك ب�ٔن كنقول لیك 
لتوصیات ٔ�ن كنت فهيا عضو، ا�يل الزتمت معنا وهاذ ا 2015ٕاسرتاتیجیة 

احلكومة ب�ٔن هاذ ا�لجنة راه فهيا حىت وز�ر املالیة، وفهيا القطا�ات أ�خرى 
�یحرضو معنا ولكن ما تنفدات حىت يش �ا�ة من ذاك اليش وهناك 
معا�ة د�ل الصناع التقلیدیني، بغیت نعطیمك حىت أ�د� �لهيا، هناك فشل 

احملاس�بة املعمتد ا�يل �ٓنذاك �هبناه ب�ٔن فاشل، وصلنا ف�ه  د�ل مركز د�ل
وا�د املدة واكنت ب�ٔن تعطات الغرفة الوح�دة �ىل الصعید الوطين تعطات 

  .من طن�ة �ش غتعمل هاذ ا�منوذج وكنا �ارف�هنا من أ�ول ب�ٔن فاش�
فعال ب�ٔن ح�� نتلكم عن الصناع التقلیدیني كنقول ب�ٔن بعض القطا�ات 

م�فقني، ولكن هناك املترضر�ن، �یف یعقل ب�ٔن الصانع التقلیدي  معف�ة
كتجي السلطة احمللیة مع امجلا�ة ك�سدو لو ٕا�الق احملل د�لو والرضیبة 
كتبقى طالعة، وكتعريف ب�ٔن الوعي د�ل الصانع التقلیدي راه مايش يش 

 la(وا�د حىت ل� راه لك وا�د �اصك ��ذو؟؟ ما �ميش�ش ویعمل 
déclaration ( ب�ٔن ك�سحب ذیك الرضیبة، مع العمل ب�ٔن احلجج وأ�د�

عندو ٔ�ن اك�ن هناك املركز ا�يل اح�ا كنقررو ف�ه وكنتذا�رو، ولكن اك�ن 
  .الرضائب ا�يل كتكون يف املدن ما �یعرفوش هاذ اليش هذا

ٕاذن املشلك د�ل املالیة الس�یدة الوز�رة وا�د احلا�ة ٔ�ن� �ارف�هنا، 
الصانع التقلیدي حىت مع املؤسسات، ٔ�نت فالعمل د�� ب�ٔن مايش �ري مع 

وا�د احلا�ة رسلت لیك ورسلت حىت رئ�س احلكومة ف� خيص بناء املقر 
د�ل الغرفة، راه كتتعسف �لینا وزارة املالیة �زاف �ىل مؤسسات املنطقة 
والغرف املهنیة �ري ف� خيص ذاك اليش د�ل املزيانیات، �یف یعقل ب�ٔن 

 عطیتوا وا�د احملرض كتعطیوين أ�رض ب�ٔن غنب��و فهيا مؤسسة، راه ٔ�نمت
مايش غن�ين فهيا ا�ار د�يل، راه غنب��و فهيا مؤسسة د�ل الغرفة �املني 

درمه، وم�ني ج�نا ب�ٔن رئ�س احلكومة اعطنا  �l’expertise 1000هيا 
قول لیك املوافقة املالیة مش��ا لٔ�مالك ا�زنیة �ش غنعملو املسطرة �ی

  .درمه 2500
ٕاذن، الس�یدة الوز�رة وا�د احلا�ة یاله ص�نة ا�يل دازت �ىل اخلطاب 
د�ل س�ید�، ٔ�� ما بغی�ش نفهم واش �ی�اطبنا حكومة ومؤسسات م�تخبة 
ومهنم حىت اح�ا ؤ�حزاب ٔ�وال �ی�اطب يش �س �ارج املغرب، راه بغینا 

  .بيل غنف�قو من هاذ القلبة هاذي
د�ل التدرج املهين، الس�یدة الوز�رة، �یقول لیك ب�ٔن عند� املشلك 

املعا�ة د�ل الصناع التقلیدیني، راه راسلت لیك ب�ٔن عند� مشلك ف� 
الس�ید الرئ�س .. خيص الغرفة السابقة د�ل تطوان، وكت�اوب�ين يف نفس

معناه ب�ٔن �یخص وزارة التكو�ن املهين ا�يل راسلت .. ب�ٔن �ل املشلك
واك�ن الفلوس د�لو، . مك �اص �كون ب�ٔن ��ذو املسائل جبدیةالوزارة د�ل

ولكن �اص یرصفو بطریقة قانونیة، مايش �دا وال بعدو غنتورط ٔ�� 
  .بو�دي

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار
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  .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة �لتعق�ب

ة التقلیدیة وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا� �ىالس�یدة اكتبة ا�و� 
  :و�ق�صاد �ج�عي و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
هو نبغي ن�ٔكد ٔ�نه امللفات ا�يل �لكميت �لهيا الس�ید املس�شار توصلنا هبا 
و�اوبنامك عهنا ما ید�ل يف اخ�صاصاتنا كن�اوبومك �لیه، ولكن أ�ش�یاء 

  .خ�صاصاتنا اكینة اجلهات ا�يل مسؤو� عهناأ�خرى ا�يل ال تد�ل يف ا
طبعا نبغي ن�ٔكد مرة ٔ�خرى ب�ٔنه الیوم ميل كتجي التعق�بات د�ل السادة 
املس�شار�ن كتكون فهيا قضا� كثرية ولكها �مة، و�لتايل ما �ميك�ل�ش يف 
ٕاطار ا�ق�قة ا�يل م�ا�ة ٔ�نين جناوب �ىل مجیع إالشاكالت، ٔ�ن �یتحول 

�ب �اصة ٕاىل طرح مجمو�ة من إالشاكلیات ا�يل لكها �برية السؤال والتعق 
ولكها �مة، ولكن �متناو ٔ�ن فلك م�اس�بة فالسؤال كرنكزو �ىل موضوع 
و�ميكن فا�لجنة ٔ�و يف لقاءات ا�يل كنعملوها معمك تواصلیة �ميكن م�اس�بة 

  .�لمزید من التدق�ق يف ٕاعطاء هاذ القضا�
�یحتاجوا �لموا�بة يف التكو�ن، و�اصة  الیوم، الصانع والصانعة التقلیدیة

يف ا�ال املايل، ولهذا، وهذه ٔ�� ترنبطها �لقضیة د�ل تفهمهم �لرضیبة، 
تفهمهم �مو�ة د�ل �لزتامات، اك�ن �رامج تدارت �ىل مس�توى الوزارة 
املوا�بة يف التكو�ن احملاس�بايت، يف مسك الس�الت ويف �ريها، اح�ا ٔ�� 

نه احلزي التكویين مازال �اصنا ف�ه تبذل جمهودات �برية خشصیا مق�نعة �ٔ 
و�برية �دا، ٔ�ن عند� الصناع ما ميكن لناش نتلكمو �ىل مس�توى وا�د، 

هام اك�ن ا�يل عندو صعو�ت واك�ن ا�يل تطور  عند� صناع فرادى ا�يل
  ..ومىش مز�ن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

السؤال الثالث، وموضو�ه وضعیة الصنا�ة القطاع  نفسدامئا يف 
التقلیدیة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي 

  .السؤال، تفضلوا الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید موالي ادر�س احلس�ين �لوي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات الوز�رات،
  واين، ٔ�خوايت املس�شار�ن،ٕاخ

تعرب الصنا�ة التقلیدیة قطا�ا اق�صاد� ٔ�ساس�یا، ٕاال ٔ�نه یعاين من �دة 
ٕا�راهات من ق�یل حمدودیة نظام التكو�ن وضعف املوارد املالیة املت�لیة يف 
املزيانیة ا�صصة لهذا القطاع الهام والتدهور التدرجيي �لظروف �ج�عیة 

  .نافسة اليت یوا�ها القطاع�لصنا�ة التقلیدیة وامل 

و�ىل هذا أ�ساس، �سائلمك، الس�یدة الوز�رة، ما يه التدابري ا�صصة 
  من طرف احلكومة �لهنوض بقطاع الصنا�ة التقلیدیة؟

  .وشكرا

  

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة

ل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة وز�ر الس�یا�ة والنق �ىالس�یدة اكتبة ا�و� 
  :و�ق�صاد �ج�عي و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة

  .شكرا الس�ید املس�شار
ٔ�وال نبغي ن�ٔكد مرة ٔ�خرى ٔ�نه قطاع الصنا�ة التقلیدیة هو قطاع الیوم 

من ال�شغیل �ل�س�بة �لساكنة ال�ش�یطة،  %�20ين قطاع مشغل، عند� 
ملیون من �س�بة أ�فراد ا�يل هام ت�سامهوا ف�ه  2.3قطاع عند� كذ� ٔ�نه 

املسامهة د�ل  8و 7وت�ش�تا�لوا ف�ه، �ل�س�بة �لناجت ا�ا�يل اخلام ما بني 
الصنا�ة التقلیدیة يف هذا القطاع، طبعا هذا ال �س�ت�ين اكینة مجمو�ة من 
 املشالك وا�يل تنقرو هبا، ولكن ما ميكن لناش نتلكمو بصغة هكذا �امة
ونقولو ب�ٔن راه القطاع لكو اك�ن ٕاشاكالت واك�ن مشالك، اك�ن ٕاجنازات يف 
الواقع، اكینة مك�س�بات �مة ی��غي �مثیهنا، ؤ�� ٔ�رشت يف البدایة قلت ب�ٔنه 
الیوم اح�ا �ب�، املغرب اح�ا من الب�ان اليت اس�تطاعت ٔ�ن حتمي م�تو�ا 

يل تنقارنو ٔ�نفس�نا مع دول التقلیدي، هذه نقطة قوة �برية و�برية �دا، ٔ�ن م
ٔ�خرى، ما تبذلش نفس ا�هود، ما تنقولش تبذل جمهود الیوم ٔ�و ٔ�مس، 

  .هذا جمهود ا�يل تبذل �رب قرون و�رب س�نوات
الیوم، اح�ا عند� نقطة قوة �برية ی��غي ٔ�ن نعزت هبا مكغاربة يف خمتلف 

ملوروث املواقع ا�يل اح�ا فهيا ويه قدرة بالد� �ىل احلفاظ �ىل هاذ ا
التقلیدي وهاذ املنت�ات التقلیدیة، ا�يل من شامل املغرب ٕاىل ج�وبه یعين 

  . يف مجیع ا�االت اك�ن وا�د إالبداع واك�ن اجهتاد
طبعا املس�تو�ت خمتلفة، عند� صناع مع ٔ�هنم فرادى وت�ش�تغلوا 

املع�ش�یة د�هلم واك�ن مدا�ل  وعندمه اك�ن یعين ٔ�داء واك�ن حتسن أ�وضاع
ٕاطار احتادات تعاونیات، يف ة، واك�ن كذ� يف ٕاطار التعاونیات يف �م

  .ٕاطار مقاوالت الصنا�ة التقلیدیة، واك�ن صناع ا�يل عندمه صعو�ت
اح�ا �ل�س�بة لنا الیوم، تنقولو ب�ٔن الورش املهم يف هاذ القطاع هو 
 الورش ال�رشیعي، تتعرفوا ب�ٔنه حلد السا�ة قانون تنظمي احلرف، وا�يل راه

�ملناس�بة الیوم يف أ�مانة العامة �لحكومة، هاذ القانون وا�يل ت��ظرو من 
جملسمك املوقر التفا�ل إالجيايب مع هذا القانون م�ارشة مع مرشوع القانون 
بعد ٕا�الته �لیه، هذا هو املنطلق أ�ول، یعين تنظمي القطاع والتعریف هباذ 

  .وتصنیفها وكذ� بل�ان احلاكمة دا�لها احلرف
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید موالي ادر�س احلس�ين �لوي
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

�شكرمك، الس�یدة الوز�رة، �ىل جوا�مك، ؤ�ود ٔ�ن ٔ�كد ٔ�ن ٔ�كرب مشلكة 
ن طرف یعرفها قطاع الصنا�ة التقلیدیة تت�ىل يف طریقة التعامل معه م

احلكومة، ح�ث ظلت احلكومة املتعاق�ة تتعامل مع القطاع بنظرة اج�عیة 
خمططة، مما جع� یفقد الطابع �ق�صادي ؤ�وقف �ىل املقاوالت احلرف�ة 
فرصة التطور واملسامهة الفعا� يف جمهود التمنیة الشام� يف نظرة احلكومة 

نقل �ىل ٔ�صبحت صور �لقطاع، جعلت امجلیع یعترب جمرد جمال تقلیدي وال 
  .الصنا�ة التقلیدیة تدل �ىل لك ما هو عتیق

وحنن يف الفریق احلريك �ىل عكس ذ� نؤكد ٔ�ن القطاع قامئ ا�ات 
وهو جمال إالبداع وإالنتاج املتواصل �رب العصور وأ�ج�ال، وی��غي ٔ�ن 
یلعب دوره يف التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة بب��، و�سامه يف ٕاشعاع 

ملیون �امل ب�س�بة  25، وخصوصا ؤ�ن القطاع �شغل ٔ�زید من دويل
  .�ىل املس�توى الوطين.. من 20%

فلهذا، الس�یدة الوز�رة، ٔ�ن الصناع التقلیدیني �ا�شني مشالك كثرية ٔ�ن 
�اصمك توفروا هلم ٔ�ح�اء صناعیة، ٔ�ن الصانع التقلیدي �مييش الیوم و�یكري 

م�ه، كتويل حتمك �لیه احملمكة  حمل ومن بعد �یخرجوا لو الساكن �یخرجوه
�ٕالفراغ، تیعود شاري ا�ٓالت واملا�ن �ش �ی�دم، يف ا�ٓخر �یعود مييش 
�سعى، الناس تتجمع لو �ش �رشي احللیب ٔ�والدو، ٔ�ن الصانع التقلیدي 

يف الید العام� د� ا�يل يه �ش�تغل يف  %25، %100الیوم مكرفص 
ش ٔ�ن الوزارة ما مو�دة لها حىت يش الصنا�ة التقلیدیة ٔ�هنا مكرفصة حلقا

�ا�ة، الناس رامه مشاوا �لوا احملالت و�سدوا هلم، �اصمك تفكروا �ش 
د�رو ٔ�ح�اء صناعیة لهاذ الناس �ش یلقاوا خيدموا، و�اصمك �شوفوا لهاذ 
الناس الضامن �ج�عي والتغطیة الصحیة ٔ�ن هاذ الناس مسا�ن راه ما 

  .عندمه حىت يش �ا�ة

  :اجللسةرئ�س الس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك، الس�یدة الوز�رة، ف� تبقى من الوقت

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :و�ق�صاد �ج�عي و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
نبغي نؤكد ٔ�نه عندما نت�دث عن ٔ�ح�اء د�ل ٔ�وال الس�ید املس�شار 

احلرف�ني ومجمو�ة د�ل املشاریع إالجناح د�لها مرتبط بن�اح املقاربة ال�شار�یة 

ما بني الوزارة املعنیة وما بني امجلا�ات الرتابیة واجلهات، ٔ�ن مجمو�ة د�ل 
  . املشاریع ما ميك�اش نقولو ٔ�ن احلكومة مل تنجز ش��ا �ىل ٔ�رض الواقع

املت��ع واملهمت �یالحظ ب�ٔنه اك�ن جمهود �بري تبذل �ىل مس�توى احلرف، 
امحلایة د�لها، و�ىل مس�توى كذ� توفري الفضاءات املالمئة، نبغي نذ�ر 
مجمو�ة د�ل املدن م�ال ا�هود ا�يل تدار يف فاس تدار يف مجمو�ة د�ل 

وكذ� لتوفري املدن ٔ�خرى جمهود �بري �دا لتوفري هذه أ�ح�اء �لحرف�ني 
 %100الب��ات التحتیة لالش�تغال، طبعا ما غنقولش �اوبنا �ىل لك يش 

ولكن وا�د ال�س�بة �برية فهيا د�ل إالجناز، هذا كنعترب ٔ�نه �م و�اص 
التمثني د�لو، والیوم يف ٕاطار املقاربة ال�شار�یة رضورة مشاریع مشرتكة مع 

اصنا �س�مترو يف البعض امجلا�ات ومع اجلهات ا�يل جنحنا يف بعضها و�
  .ا�ٓخر

�ل�س�بة �لوضع �ج�عي، كتعرفوا ب�ٔن القانون الیوم صدر املتعلق 
  .�لتغطیة الصحیة واح�ا الیوم ف�حنا احلوار دا�لیا من ٔ��ل ٕاصدار املرسوم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

ذ حصة دامئا يف قطاع الصنا�ة التقلیدیة، ویبدو ٔ�ن هذا القطاع ٔ��
أ�سد يف �دول ٔ�عامل الیوم، ٕاذن سؤال رابع وموضو�ه دار الصانع واللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل 

  . الس�ید املس�شار

  :�� امعر �داد ٔ�محداملس�شار الس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  س�یدي الرئ�س،
  احملرتمني،الس�یدات والسادة الوزراء 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
حق�قة الوز�رة، اكن سؤايل الیوم هو یتعلق مبؤسسة من ٔ�كرب 
املؤسسات العموم�ة ا�يل م�علقة �لصنا�ة التقلیدیة ومعلقة الصنا�ة التقلیدیة 
�لهيا ٔ�مل �بري من �ح�ة إالشهار والتعریف �ملنتوج والبحث عن أ�سواق 

  .الصانع التقلیدي والسهر �ىل املعارض الوطنیة واخلارج�ة وأ��ذ بید
ف� خيص املعارض اجلهویة والوطنیة واملومسیة �شكر دار الصانع من 
هذا املنرب �ىل تعاملها مع الغرف د�ل الصنا�ة التقلیدیة ومع تطبیق اتفاق�ة 

  .ما ب�هنا مع الغرف يف املسائل الوطنیة
ق�قة تعريف الس�یدة الوز�رة عن دار ف� خيص املعارض اخلارج�ة ح 

الصانع تق�ض الرب�مج الس�نوي مجلیع املعارض ا�ولیة، ومشكورة تغطي 
�ملشاركة د�لها، ولكن املالحظ �یق�رص �ىل بعض  %90و %80م�و 

اجلهات عن بعض اجلهات، اك�ن بعض التقصري يف بعض من اجلهات، وذاك 
�سعة، والصناع ما م�ظمني غرفة وأ�رض م  24اكن مق�ول مع �د الغرف 

غرفة و�اد  �12زاف يف التعاونیات وال يف مجعیات، دریك الغرف �ادت 
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ٕاىل شاركيت جبوج من لك غرفة ما يه اكع معمرة معرض، �اصهم �شار�وا 
  .ما �اص ینقص مهنم �د

�نیا، ٔ�ن الصناع یتك�لوا وی��ضموا يف تعاونیات ويف مجعیات، والصناع 
ٔ�ن املعارض .. خواص، هون املالحظ عن ما �اصفرادى، مجمو�ات ويف 

ا�يل خرجوا هلم �را، ٕاىل ما اكنت دار الصانع ا�يل معاونة ومتيش بعض من 
الناس ا�يل ح�ا ضدمه ومعاون��و وال �ادي �دي وال مسولني شكون، بغینا 
الفایدة تعم �ىل معوم د�ل الغرف واجلهات والصناع التقلیدیني والتعاونیات 

  .توامجلعیا
دریك ا�يل بغیت �سو�، الس�یدة الوز�رة، ما هو خمطط املس�تق�ل 
فدار الصانع ومن عندمك الوزارة الوصیة �ش تعم الفائدة من هاذ املؤسسة 

  �ىل القطاع �لك؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة

اجلوي والصنا�ة التقلیدیة الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل 
  :و�ق�صاد �ج�عي و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة

  .شكرا الس�ید املس�شار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�� نبغي نؤكد مرة ٔ�خرى �ىل ٔ�ن مؤسسة دار الصانع، كام ذ�رت الس�ید 
 املس�شار، يه الرشیك املؤسسايت ٔ�وال أ�ول �لغرف ويف نفس الوقت يه

املؤسسة اليت تقوم �لرتوجي وال�سویق �ل�س�بة ملنت�ات الصنا�ة التقلیدیة 
  .بت�س�یق �م مع القطاع احلكويم الويص

طبعا املعارض ا�يل كتنظم �ىل مس�توى اجلهویة راه الغرف ك�شارك 
فهيا، املعرض �ىل املس�توى ا�ويل، اكینة معایري معینة، واح�ا كن�ٔكدو �ىل 

صناع والصانعات ٔ�هنم یتقدموا مبلفاهتم د�ل حق املشاركني، حق ال 
  .الرتش�یح

ا�يل كن�ٔكدو �لیه مع دار الصانع وا�يل كن�اولو ٔ�نه �كون الشفاف�ة كام 
قلت يف املشاركة �رب ال�رش يف املوقع إاللكرتوين بوقت زمين اكف وامللف 
د�ل الرتش�یح �كون واحض و�كون بلغة م�سطة، ٔ�ن كنعرفو ب�ٔننا كنتفامهو 

ل و�ش مع رشاحئ اج�عیة، �اصنا �س�تعملو لغة م�سطة �دا �ش توص
یفهموا اخلطاب، والیوم هاذ اليش بدا ب�ٔن مجیع املعارض ا�يل �ادي �كون 

  :س�مت إال�الن عهنا، ولكن هذا نبغي نؤكد �ىل مجمو�ة من أ�مور
ٔ�وال اك�ن معارض دولیة ا�يل كد�ر رشوط يه من عندها، �اصة 
�لسالمة و�لص�ة و�رشوط عندها مرتبطة بقانون الب� ا�يل هو �ادي 

  .وا ف�ه املعرضینظم
مس�ٔ� ٔ�خرى، اك�ن معارض ا�يل يه م�خصصة، معارض �نیة، 
معارض جتاریة، النوع د�ل هاذ املعارض ا�يل يه ٕاما �نیة ٔ�و جتاریة، طبعا 

��شار�وا فهيا الناس ا�يل هام من ٔ�هل التخصص، واملعارض أ�خرى ا�يل 
أ�س�بوع "كتكون مف�و�ة يف و�ه ا�يل كتنظمها دار الصانع حتت مسمى 

د�ل املغرب يف ٔ�ي ب� من الب�ان ا�يل كتكون عند� معهم رشاكة " الثقايف
واتفاق مس�بق يف هاذ أ�مر و�رب السفارات املغربیة يف اخلارج، هذه 
املعارض كتكون مف�و�ة يف و�ه الصناع والصانعات ويف و�ه التعاونیات 

  .ويف و�ه كذ� الف�درالیات ا�يل ك�ش�تغل
�الل املشاركة د�يل يف مجمو�ة من املعارض الحظت طبعا ٔ�� من 

ودامئا كنبحث �ىل سؤال ٔ�ن �اص �كون وا�د ا�متثیلیة موسعة و�كون 
متثیلیة ا�يل كمتثل �لفعل إالبداع املغريب وا�متزي املغريب، ٔ�ن هذه الصنا�ات 
واملنتو�ات يف هنایة املطاف ميل كتعرض يف اخلارج فهاذو �یتحولوا ٕاىل 

ب�مه، سفراء یعين معوم�ني مايش سفراء رمسیني، ولكن سفراء سفراء 
معوم�ني ا�يل �یقوم بوا�د الوظیفة دبلوماس�یة ٔ�ن الصانع والصانعة ميل 
�یخرج راه �یعرف بالدو، املنتوج �یبقى جمرد م�توج، ولكن املنتوج هو 

ات حيمل محو� ثقاف�ة و�رخيیة، ولهذا �ا� ك�ش�تغلوا الیوم �ىل ٔ�ن املنتو�
املغربیة تصبح تت�دث عن نفسها، یعين لك م�توج وهذا �ادي �زید يف 
�مثني املنتو�ات التقلیدیة، ٔ�ن اك�ن بعض یعين املهمتني ما ك�شرت�ش 

املنتوج لالس�تعامل ولكن �شرتیه حبمولته الثقاف�ة والتارخيیة وبداللته 
  .احلضاریة �لب� ا�يل هو املغرب

ة صدیقة والیوم كنحرسو �ىل ٔ�ن فٕاذن قلت ٔ�نه اك�ن الیوم مسطر 
�كون فهيا الشفاف�ة املطلوبة من ٔ��ل اس�تفادة امجلیع ولكن �اصنا نعرفو ب�ٔنه 
راه اك�ن معارض ا�يل يه م�خصصة واك�ن معارض ا�يل �شرتط رشوط 
معینة �اصها �كون م�وفرة يف الناس ا�يل بغاوا �شار�و ا�يل كتكون مرتبطة 

  .ىل التنافس�یة�جلودة وبقدرة هذا املنتوج �
ٕاذن مرة ٔ�خرى نؤكد ب�ٔننا ب� من الب�ان ا�يل محت املنتوج التقلیدي 

  .وا�يل حيق لنا ٔ�� نف�خرو هبذا املنتوج ونعزتو به

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  ..الس�ید املس�شار ف� تبقى لمك من الوقت ٕاذا رغبمت يف

  :�� امعر �داد ٔ�محدالس�ید املس�شار 
�شكرك، الس�یدة الوز�رة، �ىل اجلواب و�ىل الوضوح و�ىل احلق�قة، 
اح�ا ا�يل �ر�او وا�يل نقلبو �لیه �ىل إالنتاج ا�يل راه مييش من عند� مييش 
ميثل بالد�، و�كون طاغي �لیه الطابع التقلیدي الیدوي املغريب، یعود 

صنعة  طاغي �لیه �ش یعود ميثلنا يف بالد� ویعود ٕاال �شاف ی�شاف
مغربیة، ونعودو ٕاذا د�لنا �لیه حتس��ات �ىل �الق أ�سواق یعودو 

  .مد�لیهنا �لیه ولكن مرتبطني بطابعنا أ�صیيل التقلیدي

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار
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  .�شكرمك الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامهتمك الفعا�
ملیاه اجلوف�ة، ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع املاء وموضو�ه تلوث ا

وس��وىل إال�ابة عنه �لنیابة الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال، 

  .تفضلوا الس�ید املس�شار

  :الكرمي لهوا�رشي عبداملس�شار الس�ید 
  .�ىل محمد ٔ�رشف ا�لوقني�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم 

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
سؤالنا يف احلق�قة كام هو، ما يه إالجراءات اليت س���ذوهنا محلایة 
املیاه اجلوف�ة، �خلصوص ٕاذا ٔ��ذ� بعني �عتبار الشح ا�ي یعرفه املغرب 

نیا ظاهرة اجلفاف اليت ٔ�صبحت معطى هیلكیا يف ف� یتعلق هبذه املادة، و�
  املوضوع؟

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .الس�ید الوز�ر اللكمة لمك

الس�ید مصطفى اخللفي، الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
  :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

  .الرحمي �سم هللا الرمحن
ٔ�وال ٔ��دد اعتذار الس�یدة الوز�رة ٔ�هنا يف �مة يف ٔ�زیالل ملعاجلة جزء 
من هذه إالشاكلیات، وكام تفضلمت يف السؤال ا�ي طرحمتوه، وهو م�علق 
�ملیاه اجلوف�ة، فعال یعترب هذا وا�د من إالشاكلیات الكربى واليت �اء 

ٕاجراءات معلیة  من ٔ��ل وضع 36.15القانون د�ل املاء ا�ي اعمتد 
ملوا�هتا، هذا أ�مر یمت يف ٕاطار اسرتاتیجیة وطنیة لقطاع املاء من حماوره 

  . حامیة املوارد املائیة واحلفاظ �ىل جودهتا ومضهنا املیاه اجلوف�ة
من بني إالجراءات املت�ذة هنا� إالجراء أ�ول ا�ي یمت عن طریق 

ملیة وتوفري مسا�دات صندوق حماربة التلوث من ٔ��ل دمع م�ادرات الع 
مادیة يف هذا ا�ال، ومضهنا العمل ا�ي تقوم هبا واكالت أ�حواض املائیة، 

  .وهناك ا�ٓن مرشوع لتعز�ز هذا ا�مع
�نیا هنا� الت�س�یق مع القطا�ات احلكوم�ة العام� يف هذا ا�ال ومهنا 

من  القطاع احلكويم امللكف �لتمنیة املس�تدامة، �اصة ؤ�ن هنا� �دد
�سرتاتیجیات اكلرب�مج الوطين �لتطهري السائل، الرب�مج الوطين 
�لنفا�ت املزنلیة، �ر�مج دمع املؤسسات التعلميیة يف هذا ا�ال، دمع 

  .املسا�د �لوسط القروي �ملاء الصاحل �لرشب والتطهري السائل
ٔ�یضا هنا� مرشوع �رشف �لیه كتابة ا�و� امللكفة �ملاء یتعلق 

س�تعامل املیاه الغري التقلیدیة و�شجیع وموا�بة مشاریع ٕا�ادة اس�تعامل املیاه �

العادمة يف جماالت خمتلفة وذ� يف ٕاطار احلفاظ �ىل امل� العمويم املايئ 
واحلث �ىل اق�صاد املاء، ويف هذا الصدد متت التوق�ع �ىل اتفاق�ات رشاكة 

  .م�عددة يف هذا ا�ال
اد من طرف الوزارة لرب�مج م�اكمل س�ميكن ٔ�یضا هنا� جيري إال�د

من ٕادماج �ر�جمني الرب�مج الوطين �لتطهري السائل وٕا�ادة اس�تعامل املیاه 
العادمة وفق مقاربة �شار�یة مع خمتلف الفرقاء، وهنا� ٕاسرتاتیجیة ٔ�و 
خمططات �ىل املدى القریب واملتوسط تتعلق ��طط الوطين �ل�د من 

ا�طط طط الوطين �ل�د من التلوث الصناعي، التلوث املعدين، ا�
، مث مرشوع دراسة حول الوطين �ل�د من التلوث الناجت �ىل املر�ان

  .التلوث الفال�
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الوز�رشكرا الس�ید 

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي لهوا�رشي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

اس�بة، ال ٔ�ظن ٔ�ن ق�ام الس�یدة الوز�رة �ز�رة ملنطقة ما، وٕان �ري �ملن
اكنت ذات ص� �ملوضوع ب�ٔوىل من حضور هذه اجللسة ا�س�توریة الس�ید 
الوز�ر، و�لتايل ٔ�� �لقدر ا�ي �مثن بعض ما �اء يف جوا�مك، �لقدر ما 

هو نؤكد ٔ�ننا الیوم �سؤالنا هذا ندق �قوس اخلطر حول هاذ املوضوع ا�يل 
  .م�علق �س�تزناف الرثوة املائیة، وخصوصا مهنا املیاه اجلوف�ة

�س�تزناف د�لها هذا موضوع وٕان اكن من ق�ل بعض املنتو�ات 
الفالح�ة ا�يل حق�قة �س�هت� م�اه كثرية، بعض امل�ش�ٓت الس�یاح�ة اليت 
�س�تغلها و�س�تعمل املیاه اجلوف�ة يف سقي مالعب الغولف، ؤ�ح�ا�، وهذا 

  .خمتلفة ؤ�ح�ا� يف زرا�ة الق�ب الهندييف �ة 
ولكن الیوم وحنن قلنا ندق �قوس اخلطر ٔ�یضا �ىل �س�تعامل د�ل 
املواد ٔ�و أ�مسدة ؤ�یضا املبیدات احلرشیة ا�يل يف احلق�قة ٔ�هنا تصل ٕاىل 
املیاه اجلوف�ة، مما یؤ�ر سلبا، وهذا يف مجمو�ة من املناطق، خصوصا يف 

د�، وهاذي حق�قة يه فني عند� ٔ�كرب �روة مائیة م�طقة الغرب وم�طقة �
ا�يل يف احلق�قة واجب ٔ�ن ند�رها تدبريا مس�تداما �لحفاظ �لهيا لٔ�ج�ال 

  .القادمة، لكن الیوم ٔ�هنا �س�تزنف
أ�مر الثاين هو املیاه العادمة و�س�تعامل د�لها، نعم الس�ید الوز�ر، 

نه اك�ن ٕاجراءات وا�يل يه قلمت ب�ٔنه الیوم اك�ن ٕاجراءات، ؤ�� �ارف ب�ٔ 
، 36.15عندها �القة حىت �لقانون ا�ي صدر ٔ��ريا و�رش ٔ��ريا القانون 

وا�يل يف احلق�قة ف�ه مجمو�ة من إالجراءات، لكن ختوف�ا �زداد ٕاذا �لمنا ٔ�ن 
 10.95نص تنظميي مضمنة يف هذا القانون، ونذ�ر ٔ�ن القانون  50ٔ�كرث من 

مجمو�ة من  مل تصدر، واكن ممكن ٔ�ن تعاجلٔ�ن كثري من نصوصه التنظميیة 
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�خ�الالت یو�ا، لكن الیوم التخوف د�لنا، وهذه مسؤولیة الس�ید 
الوز�ر، ٔ�ننا الیوم هذه النصوص وجب ٔ�ن خنر�ا ؤ�ن نفعلها، خصوصا يف 

  .ا�ال ا�يل هو م�علق مب�اربة التلوث
هري ٔ�یضا الیوم عند� الش�بكة، خصوصا فاش ت��لكمو �ىل ش�بكة تط 

  ..يه �رتئة السائل ويه يف مجمو�ة من املناطق

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  الس�ید الوز�ر ٕاىل بقى عندمك بعض الثواين وال صايف؟
  .ٕاذن �شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته

ونواصل مع السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة، وموضو�ه 
لكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� املدارس امجلا�اتیة، وال

  .واملعارصة لتقدمي السؤال، شكون؟ اليس اليس تو�زي

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  ٕاذن الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

املدرسة امجلا�اتیة ٕاك�ابة لت�اوز املعیقات واحلد من إال�راهات  ٔ�تت
 �لعامل القروي، ا�ي یعاين من اخ�الالت وٕاجياد �ل ملعض� الرتبیة والتعلمي

�برية ومعقدة، ال �ىل مس�توى التجهزيات والب��ات التحتیة ٔ�و املوارد 
ال�رشیة، من ٔ��ل ذ� �سائلمك الس�ید الوز�ر، عن ٕاسرتاتیجیة الوزارة 

  لتعز�ز هاذ التجربة؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر احملرتم

الس�ید العريب ب�ش�یخ، اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن 
  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي امللكف �لتكو�ن املهين

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 مؤسسة �ىل 11000ٔ�ود يف البدایة التذكري ب�ٔن بالد� تتوفر �ىل 

�لعامل القروي، وجبانب هذه املؤسسات یو�د  6000الصعید الوطين، مهنا 
تو�د يف العامل القروي، وجيب إالشارة  98%مؤسسة فرعیة مهنا  13000

ٔ�ن �ل هذه الفرعیات تف�قد �لب��ات أ�ساس�یة التحتیة من ماء و�هر�ء 
  .ومرافق حصیة ومسكن لٔ�ساتذة

ٕاجناز املؤسسات امجلا�اتیة م�ذ ونظرا لهذه املشالك مت الرشوع يف 
مؤسسة �ىل الصعید الوطين، كام ٔ�ن  116، و�الیا نتوفر �ىل 2009

الوزارة قامت بتق�مي لهاذ ا�منوذج من املؤسسات وتبني ب�ٔن هاذ املؤسسات 
  .�لت �دة مشالك ولكن جيب تطورهيا، هذا من �ة

�مج ويف ٕاطار الرؤي إالسرتاتیجیة �لرتبیة والتكو�ن، وكذ� الرب
مؤسسة جام�اتیة  1000س�مت ٕاجناز ٕان شاء هللا  2021- 2016احلكويم 

�ىل الصعید الوطين �الل العرش س�نوات املق��، و�ادي متكن من ٕاجناز 
مؤسسة س�نو� حلل هذه املشالك، وذ� حسب املعایري اليت مت  100

  .حتدیدها �الوة التق�مي ا�ي قامت به الوزارة
  .شكرا

  :ةاجللسالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

 :التو�زي ٔ�محداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

يف الواقع أ�مهیة، طرح�ا هاذ السؤال ٔ�وال ٔ�ن التعلمي �بتدايئ أ�ويل 
هو ٔ�ساس املنظومة اكم�، ٕاىل اكن التعلمي أ�ويل و�بتدايئ فالس فال 

الثانوي وال اجلامعي، أ�ساس يف املنظومة د�لنا هو �ر� �ريا من التعلمي 
أ�ويل و�بتدايئ، وكذ� اكنت س�یاسة يف ال�سعینات، ٔ�� ٔ�عتقد يف 
ال�سعینات اكنت وا�د الس�یاسة ميل ضغط البنك ا�ويل ٕاخل مشات 
احلكومات ومشات وزارة الرتبیة الوطنیة يف ٕاطار هذوك أ�قسام اليت ال 

قة لها �ملدرسة ا�يل شف�امه يف العامل القروي، كنجیو ٔ�ساس لها ال �ىل �ال
حىت لوا�د ا�وار كنخرجو من ا�وار كنب��و وا�د الب�ت ما عندو �القة 

  .وكنقولو كنقریو التعلمي، ملاذا ٔ�ن بغینا ند�رو التعممي ولكن اجلودة ما اكن�ش
ٕاذن هاذیك الس�یاسة ا�يل اكنت م�ذ ال�سعینات ف� خيص هاذ 

، رضبنا �ملعقول و�لك صدق رضبنا تلفة �لعملیة الرتبویة يف العامل أ�قسام
القروي، و�لتايل ٕاىل شف�ا أ��داد وال�سب املئویة د�ل الهدر املدريس 

) toilette(سواء مايش �ري الف�یات مايش الهدر د�ل الف�یات، ما اكینة 
یوا ٔ�ن هناك ما اك�ن هذا ال، حىت التالم�ذ �لینا من إالحصائیات ا�يل �یج 

نقول � مسهيا جبرمية ف� خيص العامل القروي �ر�كب یوم�ا ف� خيص جمال 
التعلمي، یوم�ا �ر�كب هاذ اجلرمية يف التعلمي، و�لتايل ٔ�تت هاذ الفكرة د�ل 
املدارس امجلا�اتیة ٔ�و ما �سمى كذ� عندها مسیات كثار املر�ب الرتبوي 

  ضوع د�ل هاذ املدرسة؟ٔ�و املدرسة املندجمة، ٔ�ش�نو هو املو 
یعين  2009مدرسة من  116واح�ا مسعتك، الس�ید الوز�ر، قلتوا ٔ�ن 

ٔ�نه ها املرشوع مز�ن واكنت جتارب يف ا�ول، يف كندا اك�ن وا�د العدد 
یاله در�  2009د�ل ا�ول ٔ�عطت نتاجئ ا�يل يه �برية �دا، واح�ا من 

ملدرسة كرنجعو مدرسة، ٔ�ش�نو املوضوع د�ل هاذ املدرسة؟ ا 116
�لمدرسة ا�يل قریيت فهيا الس�ید الوز�ر، ا�يل قریت فهيا ٔ��، ا�يل قراوا فهيا 
الناس مدرسة �حلیط د�لها �لسكىن د�ل املد�ر �لسكىن د�ل أ�ساتذة 

 l’internat et le(�لطوالیط �لضو، هاذي يه املدرسة امجلا�اتیة، ب 
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transport (س ا�يل بعاد، وكتكون فوا�د املنطقة �لعملیة د�ل النقل النا
ا�يل فهيا سوق فهيا بوسطة فهيا جتمع ساكين ا�يل �یحس التلمیذ ٔ�نه فعال 
دا�ل مدرسة، ما بقاش عند� املدرسة ا�يل كنعرفو، ما بقا عند� قسم ال 
�القة � �ملدرسة، و�لتايل كنقولو ون�شاكو �الش العامل القروي ضارهبا 

  .لمي د�لوتلفة ف� خيص التع
و�لتايل، الس�ید الوز�ر احملرتم، ا�يل كنمتناو �ىل ٔ�ن ا�هود ا�يل �اصو 
یتعط یتعطى �لمدارس امجلا�اتیة ا�يل ٔ�وال فهيا مسائل ٔ�ساس�یة، حىت ف� 
خيص الهدر د�ل إالماكنیات املادیة والهدر د�ل إالماكنیات ال�رشیة د�ل 

املدرسة، كذ� اعطیو �س�تقرار املعلمني، حىت هو ميكن ٔ�ن حناربه هبذه 
لٔ�س�تاذ واملعمل، كذ� �یكون جمال �لتالم�ذ، جمال ٔ�هداف ٔ�خرى دا�ل 
هاذ ا�ال د� املدرس امجلا�اتیة د�ل الر�ضة، �ونوا مع اجلهات وامجلا�ات 
�ش ميكن لنا نوصلو ٕاىل هاذ املدرس امجلا�اتیة ا�يل غتعطینا هاذ العملیة 

  .و�ن يف العامل القرويد�ل الرتبیة والتك
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ٕاذن ن��قل ٕاىل السؤال الثاين . اللكمة لمك الس�ید الوز�ر ف� تبقى
یونیو، واللكمة ٔ��د  30موضو�ه قرار ٕا�الق أ�ح�اء اجلامعیة �لر�ط يف 

السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل لتقدمي السؤال، تفضلوا الس�ید 
  .ئ�سالر 

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة والس�یدات الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،

  الس�ید الرئ�س،
هاذ السؤال اكن �یعتربو الفریق �س�تقاليل سؤال �ٓين نظرا �لظرف�ة 

یونیو،  ا�يل �ا فهيا هذا القرار د�ل ٕا�الق أ�ح�اء اجلامعیة عند هنایة شهر
وال ندري ملاذا واحلا� هاته ؤ�ن السؤال ورد الیوم وق�لته الوزارة، فس�نكرر 

  . السؤال بغیة �س�تفادة ٔ�و ٕایقاف هذا الزنیف
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

علمي الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والت
  :العايل والبحث العلمي امللكف �لتكو�ن املهين

  الس�ید الرئ�س،

� �امعي، �س�تقطب ما  27كام تعلمون، اجلامعات �الیا تتوفر �ىل 
طالب وطالبة، وهذا العدد �ادي ٕان شاء هللا �رتفع ل  50000یناهز 

  .ٕان شاء هللا 2018يف س�نة  68000
ها فه�ي تف�ح ٔ�بواهبا يف ٔ�ما ف� خيص ف�ح ٔ�بواب هذه أ�ح�اء ٕا�الق 

ش�ت�رب وتغلق يف یونیو، ٔ�ن ت�هت�ي ا�راسة وكتبقى فاحتة أ�بواب د�لها 
�لطلبة والطالبات ا�يل �یكون عندمه ام��ا�ت اس�تدرا�یة، وهاذي معمول 
هبا �ىل الصعید الوطين، ما ك�سدوش من بعد یونیو ولكن �ی�سدوا 

  .اسة د�هلم�ل�س�بة �لطلبة والطالبات ا�يل ٔ�هنوا ا�ر 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .التعق�ب لمك الس�ید املس�شار

  :السالم ا�لبار عبداملس�شار الس�ید 
  الس�ید الوز�ر،

كنظن ٔ�ن ما �اء يف جوا�مك حتصیل �اصل، حنن نؤمن ب�ٔن عندما 
�هن�ي الطالب دروسه وام��ا�ته یذهب ٕاىل �ال س���، ولكن س� 

وجرت العادة ) juillet(رامه ت��قاوا حىت ل املاسرت، الطلبة د�ل املاسرت 
ٔ�ن أ�ح�اء تغلق ٔ�بواهبا عند هنایة شهر یولیوز، ولكن الس�یاسة املتبعة الیوم 
عند الس�ید مد�ر أ�ح�اء اجلامعیة جعلته یتقشف يف لك يشء، و�س�تحوذ 
�ىل لك يشء، ؤ�صبح ا�ٓمر النايه يف لك يشء، حىت ٔ�صبحنا حرمان 

ؤ�� كنت���ٔ ب�ٔن  150والو  7000 من التغذیة، اكنوا الطلبة الغري القاطنني
، اكنوا ذیك الصفقات تعطى ملدراء أ�ح�اء �150ادي �كون ٔ�قل من 

اجلامعیني يف خمتلف أ�قالمي �ش �ید�روا احلال د�هلم، اس�تحوذ �ىل لك 
يش و�ریت ٔ�نه �كون كفء، الزال بعض املقاولني حمرومني من رزق 

الس�ید الرئ�س الس�ید الوز�ر السابق اليس  عیاهلم، خشصیا توسلت
ا�اودي وج�ت ا�ٓن مرة ٔ�خرى عند الس�ید الوز�ر احلايل الس�ید اكتب 
ا�و� كنلطبو �ش �سدد لهاذ املقاولني ما يف ذمة أ�ح�اء اجلامعیة، وحلد 

  .السا�ة ال من جيیب
الیوم تیفا��ٔ� الس�ید رئ�س اجلامعات ب�ٔنه حيرم طلبة املاسرت، حيرم 

لطلبة الغري القاطنني، هل مازال يف احلرمان؟ ٔ��ن حنن والرسا� امللك�ة؟ ا
هناك تالعب قاتل وسافر، وهاذ الر�ل هذا عندو سوابق، ٕاىل اكن يش 
وا�د تیدافع �لیه یدیه �ارو، ٔ�ما إالدارة العموم�ة فراه عندها مقای�س 

  .س�ید� هللا جياز�مك خبري ون��عو خطاب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . املس�شار، ا�هت�ى الوقتالس�ید را شك

ٔ�شكرمك الس�ید الوز�ر . ٕاذا ٔ�ردمت التعق�ب ،الس�ید الوز�ر ،اللكمة لمك
  .�ىل مسامهتمك
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ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الطاقة واملعادن وموضو�ه �كو�ن أ�طر 
ملوا�بة ورش الطاقات املت�ددة، والسؤال موضوع من طرف فریق �حتاد 

  .الس�ید املس�شار احملرتم تفضلواغرب لتقدمي السؤال، العام ملقاوالت امل

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید الصو�ري
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
  الس�ید الوز�ر، 

يف س�یاق تفعیل إالسرتاتیجیة الطاق�ة الوطنیة اليت مت إال�الن عهنا 
مت ٕاطالق العدید من ٔ�وراش الطاقات املت�ددة، سواء يف  2009س�نة 

جمال الطاقات الشمس�یة ٔ�و الرحيیة، وملوا�بة خمتلف هذه أ�وراش وضامن 
جناح الرب�مج الوطين �لن�ا�ة الطاق�ة، مت إال�الن عن ٕا�داث �دة معاهد 

ءات �لتكو�ن يف و�دة، طن�ة، ورزازات، وطرفایة بتوفري احلاج�ات والكفا
 Greenو" IRESEN"املؤه� ولتعز�ز البحث و�بتاكر من �الل 

Energy Park  و�رب ٕا�داث ختصصات �دیدة �ىل مس�توى بعض
مؤسسات التعلمي العايل، اكملدرسة الوطنیة العلیا �لمعادن و�ىل مس�توى 

  .العدید من اجلامعات
 كام ٔ��دت وزار�مك، الس�ید الوز�ر، دراسة قطاعیة لت�دید احلاج�ات

واس�تمكلت بدراسة �نیة ٔ��دها  2011من كفاءات يف هذا ا�ال يف س�نة 
مرجعا هيم هندسة التكو�ن  19قطاع التكو�ن املهين، �لصت ٕاىل ٕا�داد 

يف مجیع جماالت الطاقات املت�ددة والن�ا�ة الطاق�ة، ويف نظر� رمق م�واضع 
  .ال �سا�ر طموح ورها�ت املغرب يف هذا ا�ال

بصفة �امة تبقى حصی� �كو�ن ید �ام� م�خصصة يف  الس�ید الوز�ر،
هذا القطاع م�واضعة، مفثال �ل�س�بة �لمعاهد املتخصصة يف �ن الطاقات 
املت�ددة والن�ا�ات الطاق�ة، واليت مت التوق�ع �ىل ٕا�دا�ا ٔ�مام �ال� امل� 

، فٕاننا �س�ل ٔ�هنا مل �رشع بعد يف العمل �س�ت��اء معهد 2011بو�دة س�نة 
1)IFMEREE(  م�در�، مما یطرح  136بو�دة، وا�ي اس�تق�ل حلد ا�ٓن

ٕاشاكلیة قدرة اجلهاز التكویين لٕال�ابة الرسیعة �ل�اج�ات املعرب عهنا، كام ٔ�ن 
غیاب ٕاحصائیات دق�قة ال �سا�د �ىل �شك�ل رؤیة واحضة حول مدى 
اس�ت�ابة �رامج التكو�ن حلاج�ات سوق الشغل يف هذا القطاع، ٕاضافة 

رة العمل �ىل حتیني هندسة التكو�ن ل�شمل �ن �دیدة مل �شملها لرضو
  .ا�راسات السالفة ا��ر

وبناء �ىل ما س�بق، ٔ�ال �رون الس�ید الوز�ر ٔ�نه �ان الوقت ٕالجراء 
تق�مي موضوعي �تلف الربامج التكوی��ة و�لق مرصد �لمهن والكفاءات يف 

                                                 
1 Institut de Formation aux Métiers des Energies 
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique. 

ن توضیح الرؤیة ملعدي جمال الطاقات املت�ددة، وا�ي س�ميكن ال حما� م
الس�یاسات العموم�ة يف جمال التكو�ن وال�شغیل والفا�لني حول تطور 
�اج�ات القطاع وسوق الشغل �ىل املدى القریب واملتوسط والبعید، 
خصوصا مع �زاید احلاج�ات الوطنیة، نظرا لٕالماكنیات الوا�دة اليت ت��حها 

من مصادر الطاقات املت�ددة بالد� �لمس�مثر�ن ٕالنتاج الطاقات الكهر�ئیة 
  .بقوة �الیة �لكفة تعترب من بني أ�كرث اخنفاضا �ىل املس�توى العاملي

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید عز�ز ر�ح، وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
  الس�ید الرئ�س،

  شار�ن احملرتمني،الس�یدات والسادة املس� 
وال ميكن ٔ�ن خنتلف  �شكر الفریق احملرتم �ىل طرح هذا السؤال،

مقاربة السؤال يه مقاربة �منویة، اق�صادیة ٔ�كرث مهنا من ٔ�ي يشء �ٓخر، 
  .فقط بغیت نعطي بعض أ�رقام، الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

 52تؤدهيا س�نو� بالد� قررت �ش ٔ�هنا توا�ه الفاتورة الطاق�ة ا�يل ك 
مس�توردة �لعم� الصعبة، �ٕالضافة لت�ٔثري الطاقة والت�ٔثري �ىل  93%ملیار، 

الب��ة ا�يل �یجي من الطاقات ال�س�یك�ة أ�حفوریة، یعين ا�يل �یجي من 
احملروقات �خلصوص، اا�يل حصل هو ٔ�ن بالد� مشت يف وا�د 

ن عند� وا�د ما �سمى إالسرتاجتیة طاق�ة ا�يل الهدف مهنا طبعا ٔ�ننا �كو
�ش حنققوا  �2030النتقال الطايق وجحم �س��رات من ا�ٓن حىت ل 

من الطاقة �ایة من الطاقات املت�ددة مشس�یة ورحيیة و�ريها ٔ�ننا  %52
ملیار مهنا د�ل ا�والر  30ملیار درمه،  380ملیار دوالر  �40ا�س�مثر 

ن د� �ادي مييش �لطاقات ملیار درمه تقریبا حسب الرصف ا�يل اك� 280
  .املت�ددة، ٕاذن هذا وا�د الت�دي �بري �دا

الت�دي الثاين هو ٔ�ننا غمنش�یو ف� �سمى �لن�ا�ة الطاق�ة، مبعىن 
�اصنا اخلدمات ا�يل غمنش�یو نقولو �لمغاربة حسب �سرتاتیجیة املعدة 

، 2030يف % 20، و2020يف  %5واليت ت��ظر ٔ�ن یصادق �لهيا، غنقصو 
 غنحتاجو ٕاىل بدائل طاق�ة، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن القدرة الكهر�ئیة ا�يل مبعىن

ٔ�لف، مبعىن هذا  24م�غاوات غتضاعف ثالث مرات  8200عند� ا�ٓن 
وا�د �ق�صاد �بري �دا وخضم ا�يل �یتطلب فعال كام ٔ�رشمت يف السؤال 
 اد�لمك ويف نفس الوقت ٔ�جوبة یعين ف�ه، هو ٔ�ننا �یفاش ميكن لنا حنققو 

  :ٔ�مر�ن ٔ�و ثالث ٔ�مور
  .أ�وىل الكفاءات ال�رشیة، ؤ�� م�فق معك

  .واملس�ٔ� الثانیة وهو البحث العلمي �ش �كون عند� رصید
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املس�ٔ� الثالثة، �ش هاذ الناس ا�يل ��س�مثروا ید�روا الصنا�ة الطاق�ة 
  .يف البالد د�لنا

قریبا د�ل يف هاذ إالطار ٔ�رشمت ٕاىل املعاهد ا�يل ا�ٓن د�ل و�دة و 
طن�ة، ٕان شاء هللا �ادي نطلقوا د�ل ورزازات، اكن اج�ع مع وزارة 
یعين د�ل التكو�ن املهين �ش ميكن هاذ اليش �كون م�سجم مع الس�یاسة 
د�ل التكو�ن املهين ا�يل اكینة يف البالد د�لنا، وا�د العدد د�ل اجلامعات 

� یتعلق �الق�صاد ٔ�صبحت م�خصصة يف بعض ا�االت، مرا�ش ا�ٓن ف
أ�خرض ويه م�خصصة �م�یاز، ق�یطرة ف� یتعلق �لنقل الكهر�يئ، 
و�ريها املعاهد حبال املدرسة احلس��ة واملدرسة د�ل احملمدیة بال ما ن�ىس 
طبعا مدرسة املعادن ا�يل ا�ٓن د�لت فهيا بعض أ��شطة وبعض التاكو�ن 

عين املس�متر ا�يل كتقوم به املرتبطة، �ٕالضافة ٔ�یضا ٕاىل التكو�ن ی
"Masen" خوتنا الٕ وا�يل �یقوم به ٔ�یضا املك�ب الوطين �لكهر�ء �لمغاربة و

أ�فارقة، مث ا�ٓن كام قلمت حنتاج فعال ٕاىل مرصد ا�يل �ادي یبقى �شوف 
املوارد ال�رشیة والبحث العلمي والتوطني الصناعي �لطاقات، هاذو ثالث 

 مع القطاع اخلاص ومع اجلامعات ومع جماالت و�ادي ند�رها ٕان شاء هللا
  .التعلمي العايل والتكو�ن املهين يف هاذ ا�ال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك

 تعطیهبغیيت ااس��فد الوقت د��، ٕاىل  ..ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع
  .يش وقت ٕاضايف الس�ید الوز�ر

 2020ع الس�یا�ة وموضو�ه رؤیة و�ه لقطااملن��قل �لسؤال  ،ٕاذن
الس�یاح�ة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين 

  .لٔ�حرار، تفضلوا الس�ید رئ�س الفریق

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�رهتن مجمو�ة من القطا�ات الوازنة يف بالد� لتقلبات ظرف�ة، ويف هذا 
الس�یا�ة لعدة �كسات �س�ب تداعیات الربیع العريب  إالطار تعرض قطاع

وتنايم ظاهرة إالرهاب، �ٕالضافة ٕاىل أ�زمة اليت تع�شها الب�ان املصدرة 
  .الس�یاح�ة �2020لس�یاح، مما �س�ب يف تعرث تزنیل مضامني رؤیة 

، الس�یدة الوز�رة عن إالجراءات اليت اختذمتوها ملوا�ة �سائلمك�ا، 
و تق�ميمك املر�يل لٕالسرتاتیجیة الوطنیة �لس�یا�ة؟ وهل هذا الوضع؟ وما ه

تفكر احلكومة يف ٕا�ادة النظر فهيا مبا یتالءم مع املتغريات �ق�صادیة واجلیو 
  س�یاس�یة الراهنة؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�یدة الوز�رة

 وي، اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلبوطالبالس�یدة ملیاء 
  :والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لس�یا�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�شكر الس�ید املس�شار احملرتم لطرح هذا السؤال، ؤ�شكر الس�ید 
املس�شار �ىل خطاب واقعي و�م احلق �ىل وضعیة القطاع د�ل 

قع كام یعمل امجلیع مل �متكن قطاع الس�یا�ة ٔ�ن الس�یا�ة يف بالد�، هذا الوا
واح�ا بعاد من هذه أ�هداف،  2020حيقق أ�هداف املرتق�ة يف رؤیة 

 2017م�لون ساحئ، واح�ا يف  20اس�تق�ال  2020ح�ث كنا ن��ظر يف 
ملیون ساحئ ٕاذن اح�ا بعاد من هذه أ�هداف،  ��12س�تق�لو ٔ�قل من 

مت حتدیدها يف وا�د الس�یاق معني وی��غي ولكن ٔ�ي اسرتاتیجیة �یفام اكنت ی
  .النظر ٕا�هيا يف ذاك الس�یاق وال بد مالءمهتا مع تغیري الوضعیة

وا�يل �م مايش يه �ري أ�رقام ولكن ٔ�یضا الفكرة وراء هذه الرؤیة 
يه ممتازة، س�ٔلنا نفس�نا السواح  2020ؤ�س�باب التعرث والفكرة وراء رؤیة 

ش�نو هو اليش ا�يل تیقلبوا �لیه ودر� وا�د من أ�سواق الصادرة لبالد� �ٔ 
ذ السواح، ولكن اكن مشلك يف ا�سرتاتیجیة لتوفري م�توج م�نوع مالمئ له

حبال ا�يل قلتو اكن عوامل �ارج�ة ويه االتنف�ذ، التنف�ذ اكن ف�ه مشلك 
ظاهرة إالرهاب واملشالك د�ل أ�زمة �ق�صادیة يف ٔ�ور�، ولكن ٔ�یضا 

التنف�ذ يف �ش�ت اجلهود، يف �دم وجود ٕاطار حاكمة  اكنوا مشالك يف
م�اسب، يف �دم وجود الو�ة د�ل بالد� �ىل الش�بكة، ؤ�س�باب كثرية 

  .ٔ�خرى
ٕاذا تعمل الوزارة �ىل حتدید أ�ولو�ت يف �منیة املنتوج الس�یا�، 
ٕاطالق دینام�ة �س��ر و�اصنا جنیبو ا�مع وٕان شاء هللا �دم�ا مع وزارة 

یة، �ادي �كون دمع �س��ر الس�یا�، ح�ث البد ٔ�كرث يش يف املال 
املناطق اخللف�ة ويف اجلبال، اك�ن يف وا�د املواقع �اص دمع �س��ر 
الس�یا�، ٔ�یضا وضع ٕاطار حاكمة م�اسب، �یف تعلمون، قطاع الس�یا�ة 
هو قطاع ٔ�فقي، وتقویة احلضور الرمقي �لو�ة املغربیة وتعز�ز الربط اجلوي 

مثن م�خفض ؤ�یضا مالءمة الرتوجي وال�سویق �لو�ة الس�یاح�ة مع � 
طمو�اتنا، ما ميك�اش نبقاو نقولو �ادي �روجو �لو�ة د�ل املغرب هبذه 

ملیون درمه، وهو ميل ت�شوفو  500املقاد�ر وهذه املزيانیة د�ل 
)Danone ( راه)Maroc télécom ( كتد�ر ٔ�كرث من هذه املزيانیة، ٕاذن

  .لكمو �ش �رفعو هذه املزيانیةد� كنت
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

18 

 )2017 غشت 8( 1438القعدة ذو  15

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل جوا�مك الرصحي، ٔ��ید ٔ��مك بصدد تعبئة اكفة 

واليت تضمهنا  �2020ة �ودمك من ٔ��ل �رسیع وتنف�ذ اسرتاتیجیة س�یاح 
الرب�مج احلكويم �رب ٕا�ادة ٕاطالق دینام�ة �س��ر ومواص� ٕانتاج 
الرب�مج املسطر، كذ� تعز�ز الس�یا�ة الشاطئیة �رب امليض يف ٕاجناز 
�ر�مج اس��ري �لمحطات الشاطئیة خصوصا يف املناطق اليت �متزي 

ت�ٔهیل الب��ات الف�دق�ة القدمية،  �لب��ات التحتیة واملرافق الرتفهيیة املوا�بة،
تعز�ز معلیة التواصل �رب الوا�ة املغربیة، معلیة الرتوجي وال�سویق، وكذ� 
حتسني الربط اجلوي كام قلمت ق�ل قلیل مع تطو�ر خطوط جویة ذات طابع 
س�یا� من وٕاىل دول ٔ�وربیة، ربط التمنیة الس�یاح�ة �لتمنیة املس�تدامة 

نة مع �مثني الرتاث الثقايف والقمي املمزية �لمحطات والشام� ملصل�ة الساك 
  .الس�یاح�ة

  الس�یدة الوز�رة، 
ٔ��ید ٔ�نك وضعيت أ�صبع �ىل أ�عطاب اليت تعوق قطاع الس�یا�ة من 
�الل ال�شخیص القمي ا�ي وضعمتوه، ؤ��ید كذ� ٔ�ن الهندسة احلكوم�ة 

یا�ة دا�ل اليت مجعت قطاع النقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة بقطاع الس� 
يف هذا إالطار، و�لتايل فٕان جتربتك الناحجة يف القطاع اخلاص س�تعطي 
القمية املضافة يف تدبريمك لقطاع الس�یا�ة واملرتبط ٔ�ساسا �لن�ا�ة والفعالیة 
و�لتقائیة �رب جتمیع جمهود ا�و� ملوا�بة القطاع، �عتباره ٔ��د القطا�ات 

د�، �اصة �اصة �رب تعز�ز م�اكنزيمات املنت�ة الكربى اليت �راهن �لهيا بال
  .التواصل بني القطا�ني العام واخلاص

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ثواين، ٕاذن �شكرمك  6مك الس�یدة الوز�رة بقت ل. املس�شار شكرا الس�ید

  .الس�یدة الوز�رة �ىل مسامهتمك
املو�ه لقطاع الثقافة واالتصال، وموضو�ه تعز�ز قدرات  �لسؤالون��قل 

الش�باب �لرتافع حول القضا� الوطنیة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 
  .من فریق أ�صا� واملعارصة، اللكمة لمك الس�ید املس�شار احملرتم

 :�ادل الربااكت الس�یداملس�شار 
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
ا �حض لك ٕال�الم �ضطالع هبلاليت ميكن  لٔ�دواراعتبارا 

املناورات اليت حتاك ضد القضیة الوطنیة، �رشت وزارة االتصال سابقا 
احلزبیة واملدنیة  املنظامت�ر�جما �لتكو�ن املس�متر هيدف ٕاىل متكني ش�باب 

من تعز�ز قدراهتم املعرف�ة واملهارات املرتبطة �لرتافع يف خمتلف احملافل 
الوز�ر ٔ�ن وزارة االتصال س�بق لها إالقلميیة وا�ولیة، و�د�ر ���ر الس�ید 

ؤ�ن ٔ�طلقت مرشو�ا �لت�ٔهیل الرمقي حول قضیة الصحراء املغربیة وذ� 
  .م�ظمة ش�بابیة حزبیة 16لفائدة 

الوز�ر عن م�ٓل هذا الرب�مج؟ وعن س�بل دمع  الس�ید�� �سائلمك 
  .وتطو�ر �ارات الش�باب عن الرتافع عن القضا� الوطنیة

  .شكرا

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  . شكرا

  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر احملرتم

 :، وز�ر الثقافة واالتصالأ�عرجمحمد الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا �لس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال وموضوع السؤال �عتباره من 
  .املواضیع ذات أ�ولویة يف قطاع االتصال

صا يف ظل حنن نعي ج�دا ٔ�نه يف ظل س�یاق دويل و�املي م�غري، خصو 
التطورات اليت یعرفها ا�ال د�ل التك�ولوج�ا جمال إال�الم ٕاىل �ري ذ�، 
و�لتايل اكنت هناك رؤیة ذات ٔ�ولویة خصوصا ف� یتعلق �مت� ٔ�و تعز�ز 
قدرات الش�باب �لرتافع الرمقي حول القضیة الوطنیة، واكنت هناك 

  :م�طلقات ٔ�ساس�یة ومر�كزات ٔ�ساس�یة يف هذا الرب�مج، هو
ٔ�وال مر�كزات تتعلق بتزنیل الوثیقة ا�س�توریة، هناك كذ� تزنیل 
دور ا�متع املدين وكذ� تعز�ز قدرات الش�باب يف هذا ا�ال، يف هذا 

  :�ىل �رجمة مجمو�ة من املر�كزات 2016إالطار معلت وزارة االتصال م�ذ 
 املر�كز أ�ول ٕا�رام اتفاق�ة ٕاطار، ومت ٕا�رام هاته االتفاق�ة يف

2016.2.6.  
كذ� اكن هناك مر�كز �ين یتعلق بتلقي الرتش�ی�ات ف�ل یتعلق 

  .شاب يف جمال تعز�ز القدرات 5000بتكو�ن 
كذ� هناك ٕاطالق موقع دا�ل وزارة االتصال یتعلق موقع 

sahara.gov.ma  ب�ٔربع لغات، واكن هناك ٕا�داد مرجعیات ف� یتعلق
  .بتعز�ز قدرات الش�باب
العنوان د�ل هاذ املرجعیة یتعلق مبغربیة الصحراء واكن هناك هاذ 

، وهناك ٕا�شاء مركز ��راسات ٔ�و التعاون مع مركز "حقائق ؤ�وهام الزناع"
ا�راسات وأ�حباث يف العلوم �ج�عیة، اح�ا وصلنا �لمر�� د�ل 
التكو�ن وتفعیل هذا التكو�ن ويف أ�سابیع وأ�شهر املق�� س�یكون هناك 

اذ ا�ال د�ل التكو�ن يف جمال قدرات الش�باب، خصوصا ؤ�ننا انطالق له
انطلق�ا من مر�كزات ؤ�سس ٔ�ساس�یة السرتاتیجیة معینة تتعلق بتعز�ز 

  .قدرات الش�باب يف هذا ا�ال د�ل ا�فاع �ىل القضیة الوطنیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الوز�رشكرا الس�ید 
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  .�شاراللكمة لمك الس�ید املس 

 :العريب احملريش الس�یداملس�شار 
  الس�ید الوز�ر،

ت�شكرومك �ىل اجلواب د�لمك الواحض ولو ٔ��مك ٔ�نمت ما  احلق�قةيف 
  .مسؤولی�ش �ىل هاذ االتفاق�ة

  الس�ید الوز�ر، 
د�ل الش�باب ا�يل بغات احلكومة السابقة �كوهنم  5000يف احلق�قة هاذ 

ملیون د�ل املغاربة لكهم تیدافعوا  35من ٔ��ل الرتافع �ىل القضیة الوطنیة، 
�ىل القضیة الوطنیة، هاذ العمل ا�يل قامت به احلكومة السابقة اكن البد 
�كون ان��اه د�ل هاذ الش�باب �اصهم ما �لكوا �اصهم اخلدمة، �اصهم 
الشغل ٔ�ما التكو�ن والرتافع �ىل القضیة الوطنیة املغاربة لكهم یقدموا أ�رواح 

  .�لقضیة الوطنیة د�هلم فداءا
�نیا ما عند�ش حصی� د�ل هاد الناس ا�يل �كونوا ؤ�ش�نو يه 

  .أ�عامل ا�يل قاموا هبا يف الرتافع �ىل القضیة الوطنیة
الس�ید الوز�ر احملرتم، ومن �اللمك خناطب احلكومة، ا�ٓن ا�يل �اصنا 

فراد ا�ٔ  5نن�هبو لو هو ٔ�نه ذاك الشاب ا�يل مكون ميل تید�ل ��ار ویلقى 
من العائ� د�لو ما �دام��ش وخيرج �لحومة ویلقي الناس لكهم يف الشارع 
واك�ن ا�يل احنرف وبقا ك�س�تعمل وسائل ا�يل مرضة �لص�ة د�لو وید�ل 
�شعل التلفزیون ویتفرج ف�نا يف الربملان وی��قى ی�ساءل واش هو ا�يل 

 تیخطبوا هام �الط؟ واش ا�متع ا�يل �الط؟ واش هاذوك املسؤولني ا�يل
ا�يل �الطني؟ تصورو معا� الس�ید الوز�ر خطاب د�ل �ال� امل� اكنت 
صفعة مجلیع الس�یاس�یني واملنتخبني ولٕالدارة، واللك ی�ساءل وتیقول 
خطاب قوي، ولكن ما معن�ش ٔ�� معين الطرف ا�ٓخر، يف الوقت ا�يل 

ع املناطق والس�ب مجیع املناطق واملشالك اكینة يف مجی اح�ا الغلیان اك�ن يف
ا�يل ما لقاش الشغل، شف�ا التقر�ر د�ل البنك د�ل احلق�قي هو الش�باب 

وايل بنك املغرب وشف�ا احلصی�، شف�ا التقر�ر أ��ري د�ل املندوبیة 
السام�ة �لتخطیط وتت�ني الش�باب واحلق�قة د�ل الش�باب وأ�وضاع د�ل 

 واح�ا مازال تنقلبو �ىل الش�باب وأ�وضاع ا�يل تیع�شها الشاب املغريب
  .�ل القضیة الوطنیة التكو�ن الرمقي �ش الناس ترتافع

  الس�ید الوز�ر،
مو�ه �لحكومة، مايش لمك، ٔ��مك ٔ�نمت �اله �ذیتو هاذ  ال�مهاذ 

  ..امللف، ولكن
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .املس�شار احملرتم الس�یدشكرا 

  .ف� تبقى من الوقت اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :واالتصال الثقافةالس�ید وز�ر 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا الس�ید املس�شار �ىل التعق�ب د�لو، �ل�س�بة لوزارة االتصال 
هو قطاع حكويم يف جمال االتصال وإال�الم، و�لتايل البد ٔ�ن نقوم 

تقد �لواجب امللقى �ىل قطاع االتصال ا�ي �رشف �ىل جمال إال�الم، ؤ�ع 
وان� ��شار�وين ب�ٔن البد ٔ�ن نقوم هبذا ا�ور د�ل تعز�ز قدرة الش�باب يف 

  .جمال التك�ولوج�ا ويف الوسائط الرمقیة ملوا�بة القضیة الوطنیة
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
 .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل مسامهتمك

ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع أ�رسة والتضامن واملساواة، وموضو�ه 
اس�تفادة ذوي �ح�یا�ات اخلاصة من املشاریع املدرة ���ل، واللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، تفضل الس�ید املس�شار 

  .احملرتم

  :م�ارك مجیيل الس�یداملس�شار 
  .الس�ید الرئ�س، شكون ا�يل �ادي جياوب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 2احلكومة اكینة تبارك هللا، . شارراه التضامن احلكويم الس�ید املس� 

  بغیتو الس�ید املس�شار؟اد�ل الوزراء، �ٓش  3د�ل الوز�رات و

  :م�ارك مجیيل الس�یداملس�شار 
ق�ل ما نطرح السؤال الس�ید الرئ�س، اح�ا تند�رو املالحظة وكزنيك 
املالحظة ا�يل دار الزم�ل د�يل ق�ل قلیل حول ا�رتام هذه املؤسسة 

  .د الس�یدة الوز�رة معنا يف اجللسة، �رجع لسؤايلا�س�توریة ووجو 
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  إالخوان وأ�خوات املس�شار�ن،
من ٔ��ل العنایة �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، مت ٕا�داث صندوق دمع 

 طد�ل احملاور، سؤالنا مرتب 4التضامن �ج�عي، هاذ الصندوق �یضم 
 �شجیع �ندماج املهين ودمع أ��شطة املدرة �حملور الثالث ا�ي هيدف ٕاىل

���ل، ٕاال ٔ�ن تزنیل هذا احملور هذا وال هذا ا�ال عرف مجمو�ة من 
التعرثات �الت دون الوصول ٕاىل أ�هداف اليت اكنت م�تظرة، �� 
�سائلمك الس�ید الوز�ر عن أ�س�باب اليت �الت دون وصول لٔ�هداف، 

  الق�ام هبا من ٔ��ل جتاوز هذه التعرثات؟ وما يه إالجراءات اليت تنوون 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر يف ٕاطار التضامن احلكويم
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�ى رئ�س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان  املنتدبالس�ید الوز�ر 
  :وا�متع املدين الناطق الرمسي �مس احلكومة
ال وقع  ،س�ئ� ا�يل كتكون مربجمةٔ�� تفا�لت مع ا�لس �ىل ٔ�ساس ا�ٔ 

يش طارئ جناوب �لهيا، هاذي اكنت انتقادات و�ت، فقلنا اح�ا حنرتمو 
  .هذه القا�دة

ا�ٓن يف قانون املناصفة ا�ي صادق �لیه جملس  ،�نیا، الس�یدة الوز�رة
املس�شار�ن مازال یناقش يف جملس النواب، وهنا� معلیة تصویت مرتبطة 

  .ن يف �لسة �رشیعیة ا�ٓنهو مربمج ا�ٓ به، 
النظام ا�ا�يل ا�يل �ادي یصوت �لیه غی�ل لنا هاذ املشلك يف 

  .املس�تق�ل
  ...ف� یتعلق �سؤال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الوز�ر، كذ� النظام ا�ا�يل �سمح ٔ�ي فریق  الس�یدمسحتو إاىل 

  ...لت�ٔج�ل السؤال، وهو ما مل حيصل، ٕاذن

س احلكومة امللكف �لعالقات مع الربملان الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�
  :وا�متع املدين الناطق الرمسي �مس احلكومة

ٕاذن ٔ�وال كنتو�ه �لشكر �لس�ید املس�شار، ٕا�داث صندوق ال�سك 
�ج�عي مكن من ٕاعطاء دفعة ٔ�ولیة لهذا املوضوع احلیوي، اس�تفادة 

ن هذا املرشوع أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة من املشاریع املدرة ���ل، ومض
حتسني ظروف ا�متدرس، اق�ناء أ��زة اخلاصة، املسامهة يف ٕا�داث 
وت�سري مراكز �س�تق�ال ؤ�یضا �شجیع �ندماج املهين وأ��شطة املدرة 

  .���ل
  النتاجئ ما يه؟

�ل لفائدة أ�ش�اص يف مرشوع مدر �� 400ٔ�وال، دمع ٔ�زید من 
ملیون  15بلغ دمع وصل ٕاىل مب  2016و 2015وضعیة ٕا�اقة �رمس س�يت 

  درمه؛
�نیا، وهذا وا�د التو�ه ا�يل تعزز وهو درمه م�ادرات فردیة �ىل 
شلك مقاوالت ذاتیة ٔ�و جامعیة يف صیغة رشاكت ٔ�و تعاونیات، حبیث مت 

مرشوع من هذا النوع، يف ٕاطار مجموع املشاریع يف س�نة  266دمع ومتویل 
  ٔ�لف؛ 108و ملیون درمه 13لو�دها مببلغ د�ل  2016

�مع " مغرب م�ادرات"ٔ�یضا مت طرح م�ادرات معلیة تتعلق برب�مج 
  وٕانعاش املقاوالت الصغرية �دا �مع هذا املسار؛

�مع صغار املنت�ني ا��ن یعملون يف السالسل " �مثني"�نیا، �ر�مج 
احمللیة الصغرية، وهنا �یمت اس�هتداف �اص أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة من 

  قروي؛العامل ال

، �رب موا�بة "ارتقاء"ٔ�یضا تعز�ز قدرات الفا�لني يف ٕاطار �ر�مج 
مجعیات ا�متع املدين اليت تعمل �ىل دمع هذا النوع من أ��شطة املدرة 

  .���ل، و�لتايل اس��ر دور مجعیات ا�متع املدين يف هذا ا�ال
طلق يف الیوم فعال هنا� حتد�ت معلیة، ٔ�ن هاذ املرشوع عندما ان

بدا تیوقع وا�د إالق�ال، وهاذ إالق�ال یق�يض تعبئة موارد  2015-2016
مالیة ٕاضاف�ة، ٔ�نه جحم املشاریع ا�ٓن ا�يل كتتربمج ٔ�و ا�يل تتدرس، �اصة 
وأ�مر ت�مت الت�س�یق ما بني الوزارة مع الواك� الوطنیة د�ل املقاوالت 

  .الف�ةهذه .. ٔ�یضا  )L’ANAPEC(2الصغرى واملتوسطة ومع 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار �لتعق�ب

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
  . شكرا الس�ید الوز�ر

ولكن �يق ت�متسكو ب�ٔن اجللسة ا�س�توریة يه ٔ�وىل من ٔ�شغال ا�لجن، 
  .يذاذ اجللسة هاأ�وىل ٔ�ن حترض الس�یدة الوز�رة معنا يف ه

�ل�س�بة �لس�ید الوز�ر ا�مع ا�يل خمصصاه ا�و� لهاذ ٔ�� ٔ�قول 
 260ملیون درمه ما تتكف�ش لتغطیة یاله  15أ�ش�اص ضعیف �دا، 

مرشوع يف املغرب لكو، یعين جيب �ىل ا�و� ٔ�ن �راعي ٔ�ن هاذ الناس 
  .�اصهم دمع ٕاضايف

�نیا حنرص �ىل التوزیع ٔ�و العدا� ا�الیة يف التوزیع، اكینة �ات 
، ٔ�� عندي مجمو�ة أ�رقام ٔ�ن بعض 0تا�ذ حظ أ�سد واكینة �ات ت 

  .هذا �ري معقول ،دمع 0أ�قالمي 
ٔ�یضا يف توزیع ا�مع �ىل هاذ املشاریع اكینة �ات تتدمع مبجمو�ة 
ملشاریع و�ات ٔ�خرى ؤ�قالمي ٔ�خرى تتقىص من هذا ا�مع، جيب ٔ�ن �كون 

يص ٔ�� �ات ٔ�و ال ٔ�قالمي هناك �دا� يف التوزیع، ما ميك�ش �ادي نق
  ..ونعطي

أ�رسة �اصها هتیلك راسها �ىل و الس�ید الوز�ر، وزارة التضامن  ،�لثا
مس�توى اجلهات، �ة در�ة �ف�اللت ٔ�قا�ميها موز�ة بني اجلهات، ما 
ميك�ش ٕاىل مىت اح�ا �ادي �س�مترو دامئا موز�ني بني اجلهات؟ �اص 

  .�كون م�دوبیة �ویة مس�تق�
  ز�ر، الس�ید الو 

ٔ�یضا اكینة هناك عراق�ل تق�یة وٕاداریة يف التوزیع، ح�ث نعمتدو شهادة 
ٔ�و شهادة �ح�یاج �رشط ٔ�سايس ٔ�و تنعمتدو الكف�ل " الرام�د"د�ل 

  .�رشط ٔ�سايس هذا یعیق بعض املشاریع

                                                 
2 Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des 
Compétences. 
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید املس�شار، اس��فذمت الوقت
ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين، ن��قل م�ارشة �لسؤال أ�ول املو�

وموضو�ه التدبري املفوض يف خمتلف القطا�ات، واللكمة ٔ��د السادة 
املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل لتقدمي السؤال، تفضلوا 

 .الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  :وفاء القايض الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الوزراء احملرتمة،الس�یدات والسادة 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

یعرف التدبري املفوض يف خمتلف القطا�ات، امجلا�ات الرتابیة وتعلمي 
وحصة فوىض �ارمة، ح�ث ٔ�صبح صیغة من صیغ الفساد وهدر املال العام 

  .وحقوق املواطنني والعامل واملس�ت�دمني
ريب �لشغل، �یف الس��ل سؤالنا، الس�ید الوز�ر، يف �حتاد املغ

�لقضاء �ىل هذه الفوىض وٕاخضاع التدبري املفوض لقوانني الشغل املتعارف 
  �لهيا لضامن حقوق العامل واملس�ت�دمني واملواطنني؟

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

 .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :الشغل وإالدماج املهين وز�رالس�ید محمد ی�مي، 
  . كرا الس�یدة املس�شارة �ىل سؤالمكش

هو ٔ�ن املرافق  -كام تعلمني الس�یدة املس�شارة  - التدبري املفوض 
العموم�ة هو الهدف م�ه هو حتسني جودة املرفق العمويم من �الل نقل 
أ�سالیب د�ل الن�ا�ة والتق�یات د�ل الن�ا�ة ا�يل كتكون فالقطاع 

  .اخلاص، هذا هو أ�صل ف�ه
حىت ال ٔ�قول لك ما قلمت بعض ما قلمت .. لثانیة، �ىل عكساملس�ٔ� ا

حصیح، ولكن ل�س لك التدبري املفوض ی�سم هباذ احلمك القايس ا�ي 
ٔ�رشمت، وا�لیل �ىل هذا ٔ�ن �زاف د�ل القطا�ات ا�يل وقع فهيا التدبري 

د�ل  les régies autonomes )  (املفوض ثب�ت جناعته وكتعرفوا ذوك
فغري �ش �كونو  ،نت احلا� د�ل احلافالت و�یفاش حتولتالنقل �یفاش اك

م�صفني ما تنقولش ب�ٔن مس�ٔ� التدبري املفوض راه لكه وردي، ولكن ال بد 
  .ٔ�نه �ىل أ�قل ميل تتكون يش �ا�ة ٕاجيابیة �اصنا نقولوها

ف� یتعلق �حلقوق والضامن د�ل الرشط �ج�عي، ٔ�نه يف دفا�ر 
ون وا�د الرشط اج�عي و�یخص �كون رشط التحمالت دميا �یك

اج�عي، وٕاىل ما اك�ش هاذ الرشط �ج�عي حترتم، املسؤولیة د�لنا ٕاذن 
كتجي املسؤولیة د�ل الوزارة يه يف ٕاطار املراق�ة د�ل املقاوالت هاذي 

ا�يل عندها التدبري املفوض، هذا ا�ور د�ل املف�شني، ا�ور د�ل الوزارة 
ىل �رتقاء هباذ ا�ال د�ل التف��ش، نعمل كذ� �ىل ٕاعطاء حنن نعمل �

هؤالء املف�شني اكفة إالماكنیات من ٔ��ل حتر�ر ا�الفات والق�ام �لتن�هيات 
الالزمة، ؤ�كرث من هذا اح�ا �ادیني يف ٕاطار الرب�مج الوطين �لتف��ش 

فهيا  �ادي �ركزو �ىل هاذ القطا�ات الهشة ا�يل فهيا ال�شغیل �قص ٔ�و
بعض اخلروقات �فا�ر التحمالت، ؤ�كرث من ذ� حنن نفكر يف تدابري 
قانونیة من ٔ��ل ٔ�ن حنصن �اصة العقود د�ل التدبري املفوض ا�يل كتكون 

  .ا�و� والقطاع العمويم طرف فهيا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر

 .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة احملرتمة

  :وفاء القايض یدةالس� املس�شارة 
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل ما �ربمت عنه، ٔ�متىن ٔ�ن یرتمج م�دانیا، �ري ٔ�ن 

من مشالك وجتاوزات جراء التدبري املفوض  ،الس�ید الوز�ر ،ما نع�شه
ورشاكت املناو� ٔ�ث�ت فشل س�یاسة احلكومة يف هذا ا�ال، ٔ�ن هاجس 

مني املس�مثر هو الرحب وترضب عرض احلائط حقوق املس�ت�د
واملس�ت�دمات، ح�ث �س�تغالل و�س�تعباد من �ة ورضب القدرة 
الرشائیة �لمواطنني واملواطنات من �ة ٔ�خرى، �س�ب �الء اخلدمات 
العموم�ة املقدمة، وهو ما یفرس التذمر ا�ي یع�شه العامالت والعامل 

  .و�ح��ا�ات اليت شهدهتا العدید من م�اطق املغرب
  الس�ید الوز�ر، 

تع�شه امجلا�ات الرتابیة يف ٕاطار التدبري املفوض ورشاكت  ٔ�ما ما
املناو� من مشالك �دیدة ال حيرتم املفوض � دفرت التحمالت، و�س�تغل 
ا�هود البدين �لید العام� عوض �س��ر يف ا�ٓلیات املتطورة واخلربة 

 . أ�ج�بیة
 فٕان بعض هذه الرشاكت تضیق �ىل ،الس�ید الوز�ر ،ٔ�كرث من هذا

العامل والعامالت، بل وجترم العمل النقايب وجتهز �ىل املك�س�بات يف خرق 
  .سافر ملدونة الشغل وأ�م�� �دیدة وكثرية

وكنا يف �حتاد املغريب �لشغل س�باقني ٕاىل تن��ه وزارة ا�ا�لیة يف 
فشل التدبري املفوض يف امجلا�ات الرتابیة، وهذا ما ٔ�كدته التجربة املیدانیة 

  .جام�ات املدن، الر�ط وا�ار البیضاء وطن�ةيف ٔ�كرب 
اق�حمت املؤسسات التعلميیة واجلامعیة يف  ،الس�ید الوز�ر ،نفس املعا�ة

ٕاطار �دمات احلراسة والنظافة والطبخ ويف املطامع، ح�ث ال یعرف العامل 
والعامالت اجلهة املشغ�، وهذا العمل ال یوفر هلم ٔ�جرا معقوال ودامئ وال 

ن اج�عي، وال تعویضات �ائلیة، �ش�تغلون ٔ�كرث مما هو م�عارف وجود لضام
 �500لیه وقد ال یتوصلون ب�ٔجورمه الهزی� اليت ال تصل عند البعض ٕاىل 
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درمه، بدعوى �ش�تغال اجلزيئ لشهور �دیدة، وال جيدون الطرف احملاور 
  .من العمل ،الس�ید الوز�ر ،يف م�ٓلها وعند ولو�م النقا�ت یطردون

ضع �ار �ىل ٔ�ن یبقى يف ب� �سطر ف�ه احلكومة �رامج لتوفري ٕانه و 
  .الرشوط لولوج �دي ا�ول الصا�دة

  وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .ف� تبقى من الوقت ،الس�ید الوز�ر ،اللكمة لمك

  :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
  الس�یدة املس�شارة،

ئ� يف هذا ا�ال، وقلت � ما ميك�ش س�بق ٔ�ن ٔ�ج�ت عن �دة ٔ�س� 
تبقى بعض العقود ا�يل يه ٔ�قرب ما �كون  2017يف ٕاطار املغرب د�ل 

�لن�اسة، لن �سمح بذ� وس��عاون معمك وس�نعمل يف ٕاطار القانون �ىل 
حتصني هذه العقود د�ل التدبري املفوض ٔ�و د�ل العقد من الباطن و�ريها 

يل ما كت�رتمش احلقوق أ�ساس�یة، و�ادي من الرشاكت د�ل املناو� ا�
ف�ش�یة د�لنا راه در� وا�د االتفاق م ) (la CNSSنتعاونو مع الوزارة مع 

�ش منش�یو يف �جتاه د�ل رفع القدرة د�لنا �ىل املراق�ة والرضب بید من 
  . �دید �ىل هذه العقود اليت ال حترتم احلقوق أ�ساس�یة د�ل العامل

  .شكرا

  :اجللسة الس�ید رئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين وموضو�ه وضعیة �از تف��ش الشغل، 
واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن ٔ�و املس�شارات من مجمو�ة الكونفدرالیة 

  .ا�ميقراطیة �لشغل لتقدمي السؤال، تفضلوا الس�ید املس�شار

  :الصادي م�اركاملس�شار الس�ید 
   .شكرا الس�ید الرئ�س

�ك�يس �از مف�ش�یة ال�شغیل ٔ�مهیة �لغة، وعندو دور �بري يف 
الزنا�ات د�ل الشغل، � �سائلمك عن إالماك�ت ا�يل وزار�مك ٔ��حهتا لهاذ 

  املف�شني؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
لت � ٔ�ننا وفر� هلم لك ما حيلمون بطبیعة احلال لن ٔ��ون صادقا ٕاذا ق

به ولك ما یطالبون به، ولكن رمغ ذ� البد ٔ�ن �س�ل ٔ�ن هذا اجلهاز من 

�ح�ة الوضعیة إالداریة واملالیة د�لو متتع بنظام ٔ�سايس حقق لهذه الف�ة �دد 
  .من املاكسب بعد طول انتظار، ؤ�نمت �ىل �مل بذ�

ل هذه الف�ة هذه الوزارة يف من الزاویة د�ل الظروف د�ل العمل د�
�دود ٕاماكنیاهتا حترص �ىل �سهیل �مهتم، مت �زویدمه ب�ٔ�زة حواس�ب 
محمو� وهواتف نقا� ولو�ات ٕالكرتونیة رمقیة �ش �سهل الصیا�ة د�ل 
التقر�ر د�هلم، واح�ا يف طور بناء وا�د املنظومة معلوماتیة �ش �سهال 

   .امل�ٔموریة د�ل السادة املف�شني
ٔ�یضا ٔ�رشت ٕاىل االتفاق�ة اليت مت عقدها بني الوزارة وبني الصندوق 

يف اجلهاز ) synergie(الوطين �لضامن �ج�عي وهذا �ادي یعطي وا�د 
د�ل املراق�ة و�ادي ميك�نا من مراق�ة ٔ�حسن و�ادي یتعاونوا إالخوان د�ل 

  .املف�شني د�ل الضامن �ج�عي ود�ل الوزارة
ف� یتعلق �ملوارد ال�رشیة، الرب�مج احلكويم ورد يف الزتام ٔ�یضا ٔ�شري 

واحض ب�ٔنه احلكومة س�تعمل تدرجيیا �ىل الرفع من تغطیة املراق�ة �لمؤسسات 
اخلاضعة �ل�رشیع �ج�عي وتوفري املوارد الالزمة، بطبیعة احلال يف ٕاطار 

هين یعين متت تفعیل د�ل هاذ املق�ىض بدٔ�� يف وزارة الشغل وإالدماج امل 
اكنوا �ش�تغلون يف  13معلیة ٕا�ادة ان�شار �مو�ة من املف�شني و�ددمه 

إالدارة املركزیة، ومت تعی�هنم يف بعض املصاحل اخلارج�ة بعد خضوعهم لعملیة 
  .التكو�ن والت�ٔهیل

مف�شني وطب�ب والوزارة ٔ��دت  10توظیف  2016مت �رمس س�نة 
طار م�رصف ٕاىل ٕاطار مف�ش م�صب من إ  30مرشوع مرسوم هيم حتویل 

الشغل، ٔ�ح�ل �ىل وزارة املالیة وهو يف طور املصادقة، وهناك تفاؤل ب�ٔن 
حيظى هذا املرسوم �ملصادقة، و�لتايل س�متكن من جتاوز �س�يب ملعض� 

  .اخلصاص املزتاید يف مف�يش الشغل

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار

  :س�شار الس�ید م�ارك الصاديامل 
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل ردمك، ا�يل يف الواقع كتبني إالدارة د�ل 
احلكومات املتعاق�ة وهاذ احلكومة احلالیة، يف ٕاطار ٔ�وال ضامن احلقوق 
�لطبقة العام� وتنظمي املیدان د�ل الشغل، كتبان من �الل اجلهاز د�ل 

جلهاز، �ري ممكن �از ا�يل �اطی��و التف��ش وإالماك�ت املرصودة لهاذ ا
وا�د ا�مو�ة د�ل �خ�صاصات وجماالت م�عددة �لتد�ل مبزيانیة ضعیفة 
�دا، م�اصب �لشغل س�ن�ني يف لك قانون د�ل املالیة ا�يل �یجب صفر 
مقعد م�صب شغل لهاذ الوزارة، و�لتايل تذا�رتو �ىل التنظمي د�لو يف 

م أ�سايس الس�ید الوز�ر تدار مبرسوم ٕاطار نظام ٔ�سايس، هذاك النظا
مايش حىت قانون، وذاك النظام أ�سايس ٔ�صبح الیوم م��اوز، و�ادي 

  : نعطي ٔ�م��
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الیوم رئ�س دا�رة الشغل اكینة يف الورق، �ىل مس�توى الفعل ما عندو 
  .حىت يش ام�یاز وال يش �افز

يف الس�ید الوز�ر، مف�ش  ،�ل�س�بة لظروف �ش�تغال، ؤ�نمت تعلمون
القطاع الفال� و�مييش �لضیعات الفالح�ة وما عندو حىت يش ٕاماك�ت ال 

  .مادیة وال حتفزيیة �ش مييش ید�ر التف��ش
�نیا، �یف ميكن �از د�ل مف�ش الشغل نعطیوه ید�ر التف��ش 

) Inspecteur(ونعطیوه ید�ر الصلح، الیوم �مييش لوا�د إالدارة یف�ش 
نقولو لیه صاحل بني هاذ أ�جراء وبني هاذ یعين یقوم بدور �م و�دا ك 

الس�ید الوز�ر،  ،صاحب الرشكة ٔ�و صاحب الضیعة، و�لتايل �اص الیوم
  .احلق�قة ٕا�ادة النظر يف النظام أ�سايس

من  ،�لثا، �اص البد من ٕارادة حق�ق�ة مايش �ري الوزارة د�لمك
�دا، ٔ�وال يف  احلكومة، ٔ�نه هاذ اجلهاز د�ل التف��ش عندو دور �م و�م

احلقوق اح�ا جوج د�ل االتفاق�ات ا�ولیة، مك�ب م�ظمة العمل ا�ولیة 
لك س�نة كتد�ر لنا تقار�ر وك�شوف مدى ا�رتام ا�و� املغربیة لهاذ 
االتفاق�ات ا�يل سانیني معها، و�لتايل ٔ�صبحنا مراق�ني دولیا يف هاذ اجلهاز 

كومة �كون واعیة هباذ د�ل التف��ش والعالقة الشغلیة، مث �اص احل
اليش، وحنس�نو أ�داء د�ل هاذ املف�شني ا�يل ك�ش�تغلوا يف ظروف س��ة، 
ٔ�نه �دد قلیل مبهام كثرية وم�عددة وم�دا�� وما عندهومش ٔ�دىن حامیة، 

  .امحلایة �ج�عیة اجلسدیة د�لو �ري ممكن
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�ید املس�شار، شكرا

  .الوز�ر الس�ید

  :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
  الس�ید املس�شار احملرتم، 

احلكومة عندها ٕارادة حق�ق�ة يف العنایة هبذا اجلهاز وبغريه، وبطبیعة 
احلال إالجراءات اليت ٔ�رشت ٕا�هيا احلكومة ٔ��لنت الزتام واحض يف الرب�مج 

  . �ش كام و�یفااحلكويم ٔ�هنا س�تعمل �ىل حتسني الوضعیة د�ل �از التف� 
أ�مور ا�يل يه مطلبیة هذا تید�ل يف ٕاطار احلوار ما بني الوزارة وما 
بني الهیئات اليت متثل هؤالء، حنن م�ف�حون لالس��ع ولالس�ت�ابة للك 
املطالب املمكن، دامئا تنقولها دامئا، اليت يه يف إالماكن ٔ�ن تتحقق، ٔ�نه 

اجلهاز لكام اكن عندو وا�د الت�ٔثري تنعرفو ٔ�نه لكام حتس�ت الوضعیة د�ل هاذ 
  .�ىل احملیط، �ىل �القات الشغل �لك

حنن وا�ني �ٔ�مهیة د�ل اجلهاز، وس�نعتين به وس�س�متع ٕالیه وس�ن�اول 
  .ٔ�ن نطور ظروف اش�تغا� يف احلدود املمكن

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، ٔ�شكرمك �ىل مسامهتمك

�ر ا�لس املوقر ب�ٔننا س�نعقد �لسة �امة ٔ�خرى وق�ل رفع اجللسة، ٔ�ذ
م�ارشة بعد هنایة هذه اجللسة، سوف ختصص ��راسة والتصویت �ىل 
�دد من النصوص اجلاهزة، وسوف تلهيا م�ارشة �لسة �امة ٔ�خرى الخ�تام 

  .2016-2017من الس�نة ال�رشیعیة  2017دورة ٔ��ریل 
   .شكرا ملسامهتمك مجیعا

 .ورفعت اجللسة


