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  السابعة والثالثني بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2018 ینا�ر 9(هـ 1439 ربیع أ�ول 21 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�س ثاين، اخللیفة ال عبد �اله احللوطيالس�ید املس�شار : الرئاسة
والثالثني بعد  لثام�ةا�ق�قة او  ثانیةال  ، ٕابتداء من السا�ةتانساع : التوق�ت
  .الزوال
  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: أ�عامل�دول 

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

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

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

  ني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتم
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� 
  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا

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

  .وٕا�ال�ت، اللكمة �لس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد خلریف، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

توصل جملس املس�شار�ن �رٔ�ي ا�لس �ق�صادي و�ج�عي 
یتعلق ��لس �س�شاري  89.15نون رمق والب�يئ، حول مرشوع قا

  .�لش�باب والعمل امجلعوي
 ،كام توصلت الرئاسة مبراس� من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان

خيرب من �اللها ا�لس طلب الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال وا�ي یتوىل 
أ�س�ئ�  ٔ�یضا إال�ابة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة بقطاع الرتبیة الوطنیة، ٕ�دراج

املو�ة لقطاع الرتبیة الوطنیة والثقافة واالتصال يف بدایة اجللسة الرتباط 
  .الس�ید الوز�ر ب�شاط حكويم طارئ

ومبراس� من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي یطلب من 
�اللها ت�ٔج�ل سؤال الفریق املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة حول مراق�ة 

یة �لقطاع العمويم والتعلمي اخلصويص ٕاىل �لسة الوزارة �لمطامع املدرس� 
  .الحقة

ومبراس� من رئ�س الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة یطلب �اللها 

ت�ٔج�ل سؤال الفریق املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة، حول وضعیة ٔ�ساتذة 
  .ا�ر�ة الثالثة السمل التاسع ٕاىل �لسة الحقة

ینا�ر  9ا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء وبلغ �دد أ�س�ئ� اليت توصلت هب
2018:  
  سؤ�؛ 22 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة -
  سؤال وا�د؛ :و�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
  .ٔ�جوبة كتابیة 10 :و�دد أ�جوبة الك�ابیة -

كام حنیط ا�لس املوقر �لام، ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د مع هنایة هذه 
والتصویت �ىل مرشوع  اجللسة، مع �لسة �رشیعیة ختصص ��راسة

  .یتعلق �حلق يف احلصول �ىل املعلومات 31.13القانون رمق 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .لتحقشإاذن، الس�ید الوز�ر امللكف بقطاع التعلمي مازال ما 
ٕاذن ن��قل م�ارشة ٕاىل أ�س�ئ� املو�ة ٕاىل الس�ید وز�ر الشغل 

ملهين، ومعنا سؤالني �ٓنیني مو�ني لقطاع الشغل وإالدماج املهين وإالدماج ا
  .وا��ن جيمعهام و�دة املوضوع

والبدایة مع سؤال مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، وموضو�ه 
ٔ�وضاع املس�ت�دمني واملس �حلر�ت النقابیة �لتعاضدیة العامة ملوظفي 

 .ة املس�شار�نإالدارات العموم�ة، اللكمة ٔ��د الساد

  :سابك املس�شارة الس�یدة ر�اء ال 
  .الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة،
�سائلمك، الس�ید الوز�ر، حول ٔ�وضاع املس�ت�دمني �لتعاضدیة العامة 

  .لٕالدارات العموم�ة ووضع العمل النقايب يف هذه املؤسسة
  .وشكرا

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

  .مة �لس�ید الوز�راللك
�شوفو الس�ید الوز�ر واش ممكن، .. بغیتواالسؤال الثاين، ما �دا ٕاىل 

ٔ�ن الس�ید الوز�ر اكن طالب نبداو به هو أ�ول ٕاىل ما اك�ش عند الس�ید 
  وز�ر الشغل مانع؟

نعم تطرح السؤال، ٕاذن السؤال الثاين، موضو�ه أ�وضاع املهنیة 
مة ملوظفي إالدارات العموم�ة، اللكمة واملادیة ملس�ت�ديم التعاضدیة العا

  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل
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  :ٔ�مال العمرياملس�شارة الس�یدة 
  .نفس السؤال، شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .نفس السؤال، جواب �لس�ید الوز�ر

  :وز�ر الشغل وإالدماج املهين ،الس�ید محمد ی�مي
یة الوطنیة واالتصال، ٔ�ن اكن بودي ٔ�ن ٔ�عتذر لزم�يل وز�ر الرتب 

  .ٔ�س�تجیب لطلبه، ولكن نظرا لاللزتامات صعب �يل ذ�
جوا� �ىل سؤالمك، الفریقان احملرتمان، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قدم التوضی�ات 

  :واملعطیات التالیة
ٔ�وال، تتوصل الوزارة بعدد من الشاك�ت من �دد من مس�ت�ديم 

م�ة، �شري ٕاىل مجمو�ة من اخلروقات التعاضدیة العامة ملوظفي إالدارة العمو 
واملضایقات اليت یتعرض لها مس�ت�دمو هذه التعاضدیة، ومهنا قرارات طرد 
تعسفي يف حق ٔ�عضاء من ا�لس إالداري، صدرت يف حقها ٔ�حاكم 
قضائیة هنائیة، رفض املك�ب املسري تنف�ذها ٔ�و نفذها بطریقة ظرف�ة، مث 

  .هتم �دیدة �اد ٕاىل ٕاصدار قرارات �دیدة من �الل
�نیا، صدرت ٔ�یضا عن بعض املركز�ت النقابیة بال�ات تؤكد وجود 
اح�قان �بري يف ٔ�وساط املس�ت�دمني �س�ب هضم حقوق املس�ت�دمني 

  .والتضییق �ىل احلر�ت النقابیة وإال�از �ىل املك�س�بات اليت رامكوها
كام توصلنا وتتوصل الوزارة بعدد من العرائض يف نفس املوضوع، 

قعة من م�ات من املس�ت�دمني ا��ن �س�لون تذمرمه من �دمات مو 
 .التعاضدیة املذ�ورة

ولٔ�سف الشدید، فٕاننا نالحظ ٔ�نه بدل ٔ�ن یتحمل هذا اجلهاز 
املنتخب ا�ي انتخب من ٔ��ل معاجلة اخ�الالت يف معل �از سابق 

، لٔ�سف الشدید نالحظ ٔ�نه صار �رامك �دد من اخلروقات 2009س�نة 
ات القانونیة، وهو ما دفع املف�ش�یة العامة ٕاىل �سجیل �دد من والت�اوز

 :اخلروقات مهنا
�دم ا�رتام القانون أ�سايس �لتعاضدیة يف امجلع العام املنعقد س�نة 

، ويه اخلروقات اليت اس�مترت ٔ�یضا �الل معلیة انت�اب م�ادیب 2011
ام من النظ 16، و�اصة �دم ا�رتام الفصل 2015التعاضدیة �رمس س�نة 

أ�سايس ا�ي �دد �دد املنادیب وانت�اهبم ؤ�یضا الفقرة الثالثة من الفصل 
  .ا�ي حيدد مدة و�یف�ة متثیل املنخرطني 20

ٔ�یضا اس�مترت �دة اخ�الالت يف التدبري املايل حسب نفس التقر�ر 
وتدبري الصفقات العموم�ة والق�ام بعملیات بناء وهتیئة وملك�ات عقاریة دون 

  .زارة�رخ�ص من الو 
الق�ام ٔ�یضا ب��ظمي قوافل طبیة، يف حتد صارخ �لمساطر القانونیة ذات 
الص� ب��ظمي هذا النوع من أ��شطة، وهو ما اكن موضوع مراسلتني من 

  .الهیئة الوطنیة لٔ�طباء، �لس�ید رئ�س احلكومة

جسلت الوزارة ٔ�یضا والصندوق الوطين ملنظامت �ح�یاط �ج�عي 
�لمق�ضیات التنظميیة وال�رشیعیة من ق�یل خرق �دد من اخلروقات 

املتعلق حبامیة املعطیات الشخصیة لٔ�فراد  من القانون 24مق�ضیات املادة 
دون الرتخ�ص من السلطات  ٔ�مل سوس ٔ�اكد�رومن ق�یل �شغیل املركز 

  .الوصیة وفق ما ینص �لیه القانون، والقامئة طوی� طوی� �دا
تتعلق �حلر�ت النقابیة ما يه ٕاال غیض  بطبیعة احلال اخلروقات اليت

من ف�ض، و�� ی��غي ٔ�ن نذهب ملعاجلة املشلك يف جوهره، و�متىن ٔ�ن 
  .تت�اوب معنا التعاضدیة ملعاجلة هذه اخلروقات

  :فٕان الوزارة قد معلت وس�تعمل من ٔ��ل ،��
ٔ�وال، دعوة التعاضدیة �لمسار�ة ٕاىل �سویة وضعیهتا القانونیة ومعاجلة 

خ�الالت املشار ٕا�هيا، س�نو�ه رسا� ٕاىل الس�ید وز�ر املالیة من ٔ��ل �
الق�ام مبراق�ة يف �ني املاكن حول التدبري إالداري والتقين واحملاس�يب 
�لتعاضدیة املذ�ورة، �ىل ٔ�ن �كون من ب�هنا بطبیعة احلال لك ما ورد من 

 العرائض من - كام قلت-ٔ�قوال وما ورد يف بعض البال�ات ويف بعض 
  .مساس حبقوق املوارد ال�رشیة د�ل التعاضدیة

مث ٔ��ريا، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�دعو جملسمك املوقر �لمسار�ة �ىل املصادقة �ىل 
مبثابة م�ظومة �لتعاضد، ٕالعطاء التعاضد دینام�ة  109.12القانون رمق 

�دیدة وٕالصالح القطاع وتقومي مجیع �خ�الالت اليت مزيت تدبريه، وحنن 
م�ف��ني �ىل لك التعدیالت املناس�بة اليت س�تؤدي  س�نكون بطبیعة احلال

ٕاىل ٔ�ن �هن�ي، �ٓن أ�وان ٔ�ن �هن�ي هاذ احلاكیة الطوی� د�ل تیجي مك�ب 
من بعد تیويل مشالك وكتضطر الوزارات املعنیة �ش تتد�ل، �اصنا 
نطبقو القانون ٔ�ی� اكن، وهذا ال�م ل�س مو�ا ضد ٔ�ي �ة وضد ٔ�ي 

  .ٔ��ل القانون ومن ٔ��ل املصل�ة العامة ٔ��د وٕامنا هو �م من
  . وشكرا

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

وننطلق ٕاىل مجمو�ة  ،ون��قل ٕاىل التعق�ب �ىل جواب الس�ید الوز�ر
  .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :الكساب ر�اءاملس�شارة الس�یدة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر، 
ك ٔ�نك دريت لنا وا�د ال�شخیص �لوضعیة ممكن يف احلق�قة ت�شكرو

ح�ا ا�يل تن�ساءلو ما مينع الوزارتني الوصیتني من اتغن��ا عن ال�م، ولكن 
  تطبیق القانون؟ 

يف احلق�قة ما ميك�ش هذه راه ٔ�موال ٔ�رامل، ٔ�موال یتاىم، ٔ�موال 
م�قا�د�ن، ٔ�موال مرىض ٔ�مراض مزم�ة، مفا ميك�ش نتعاملو معها ب�ٔننا 

  .ظرو الت�اوب من التعاضدیة، الت��
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اك�ن خروقات وقف �لهيا �ٓخر تقر�ر ا�يل �رشته الص�افة التقر�ر د�ل 
جلنة املراق�ة املن��قة من ا�لس إالداري، ا�يل وقف �ىل وا�د ا�مو�ة 
د�ل �خ�الالت مالیة، واك�ن ٔ�یضا ملاذا مل تمت املتابعة ميل خرج التقر�ر 

؟ وا�يل وقف �ىل اخ�الالت ا�يل 2013حسا�ت يف د�ل ا�لس أ��ىل �ل 
ش�یو نتابعو هاذ من املفروض ذات طابع ج�ايئ من املفروض ٔ�ننا من 

  .املسؤولني
اح�ا ما ميكن لناش �سك�و �ىل هاذ املس�ٔ� هاذي، احلر�ت النقابیة 

ن�، یعين راه الناس ت�مت الطرد د�هلم، راه ان� �ارفني درتو ال�شخیص حىت ا
م�ع حىت وا�د اخلناق ا�يل تیضیق �ىل الناس م�عو ی��قل من مك�ب  اك�ن

ملك�ب، واك�ن اس�تفسارات �لتوزیع ومك�وبة، لٔ�سف، الناس ما عندهاش 
�الش امشلك، توزیع البیان النقايب اك�ن اس�تفسار م�عوث �لناس 

  تیوزعو؟
اك�ن طرد د�ل م�عاقد�ن بعد عقد جمالس صوریة د�ل هذا ق�ل هنایة 

دة، یعين اك�ن اخ�الالت ال يف التدبري وال يف املالیة ا�يل من املفروض العق
  .ٔ�هنا توقف

�ارفني، اك�ن  ٔ�نمت�ٕالضافة ٔ�ن حىت �نت�ا�ت د�ل ممثيل أ�جراء، 
مراس� د�ل وزارة ال�شغیل يف خشص الوز�ر السابق، ا�يل تتقول ب�ٔن 

س�ت�دمني �ري قانوين، النظام أ�سايس ا�يل دا�ر د�ل املوظفني ٔ�و د�ل امل 
و�لتايل ما بين �ىل �طل فهو �طل، و�نت�ا�ت د�ل ممثيل أ�جراء يف 

  .ا�ل�ان الثنائیة ٔ�و ال يف م�ادیب العامل يه �ري قانونیة حبمك القانون
وا�ٓن �یمت احلوار فقط مع وا�د النقابة �ىل ٔ�ساس ٔ�ن يه ا�يل عندها 

ما  ،لقانون، وهذه راه ما اكی�ش ا�لواحئا�ٔكرث متثیلیة، يف �ني ٔ�هنا �ارج ا
يف ا�لواحئ ا�يل عندمك يف  ما موجوداشاكیناش موجودة یعين د�ل املنادیب 

  .الوزارة
خصمك تطبقوا القانون، الناس ما عندهاش املمثلني،  ،فهذه مسؤولیتمك

�یمت احلوار مع �انب وا�د، و�یمت التعسف والطرد وم�ع حىت التنقل من 
يت �مش ا�الش اىش ید�ر مع� �یمت �س�تفسار د�لو ماموظف �ادي 

مىش یؤدي امىش، ا�الش ا�لبنایة أ�خرى؟ يف �ني ٔ�ن عندو الو�ئق 
العمل د�لو، هذا يف ٕاطار التضییق �ىل احلر�ت، ال حریة العمل وال 

  .احلریة النقابیة
الس�ید الوز�ر، خشصتو وقلتو ب�ٔن اك�ن اخ�الالت  ،فاح�ا حصیح

كن��ظرو  ،ن ما كن��ظروش م�ك ٔ�نك تد�ر فقط ال�شخیصحق�ق�ة، ولك
دوینا معه يف االعمل، واح�ا الس�ید الوز�ر السابق راه طلبناه و�لكمنا معه و 
 .امهذا املوضوع، ولكن لٔ�سف مل تقم الوزارتني الوصیتني بعمله

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكر الس�یدة املس�شارة احملرتمة

 .�ب لفریق �حتاد املغريب �لشغلواللكمة يف ٕاطار التعق 

  :یدة فاطمة الزهراء الیحیاويس� املس�شارة ال 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
عندك �لول اكن ممكن تطبقها من �الل القانون احلايل، خصوصا ؤ��مك 
تتعرفوا كام خشصتو ٔ�ن التعاضدیة العامة تتعرف �دة ا�هتااكت سواء يف 

ق املس�ت�دمني بصفة �امة، و�لتايل �دم رشعیة احلقل النقايب ٔ�و يف حقو 
  .أ��زة املسرية لهذه التعاضدیة

  الس�ید الوز�ر،
تتعرفوا ٔ�نه الوزارة الوصیة ا�يل يه وزارة املالیة اكنت راسلت مرتني 
وأ�وىل �ش�ٔن ٔ�هنا تؤكد ا�هتاء صالح�ة رئ�س التعاضدیة م�ذ غشت 

ق �ل�شغیل ٕ�عامل الفصل ، والثانیة تطلب من الس�ید الوز�ر الساب2011
من قانون التعاضد ا�ي یمت مبوج�ه �ل أ��زة املسرية لهذه  26

  .التعاضدیة
الرئ�س �ري  2011، 26كام راسلت وزارة ال�شغیل يف هذا الش�ٔن يف 

، كام 2011الرشعي مؤكدة �ىل �دم رشعیة امجلع ا�ي نظم مبرا�ش يف 
هنا �دم رشعیة امجلع العام وقف تقر�ر املف�ش�یة �ىل �دة خروقات، ومن مض

  . املذ�ور
ح�ث مت تنظمي  ،ورمغ لك ما س�بق، اس�متر مسلسل ا�هتاك القانون

، وق�ل الرشوع 2015انت�ا�ت �دیدة ملنادیب م�خرطي التعاضدیة س�نة 
يف هذه �نت�ا�ت راسلت املركز�ت النقابیة الوزارتني الوصیتني، مطالبة 

ومع ذ� مل حترك  ،26وٕاعامل الفصل  ٕا�مه �لتد�ل لوقف هذه املهز�
  .الوزارتني الوصیتني ساكنا واكتف�ا �لتفرج �ىل ��هتاك الصارخ �لقانون

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�ما ف� یتعلق ��هتاك احلقوق النقابیة وقانون الشغل دا�ل هذه 
التعاضدیة، ف�متثل بطرد اكفة املس�ت�دمني واملتعاقد�ن بعد مشاركهتم يف 

�لمطالبة ب�سویة ٔ�وضاعهم، ؤ�مام تعنت  2010ح��اج�ة س�نة الوقفة �
إالدارة اضطروا ٕاىل ا�خول يف اعتصام مف�وح مبقر التعاضدیة ملا یناهز 

  .الس�ن�ني وا�ي مت فضه بتد�ل عنیف �لقوات العموم�ة
كام تعرض �يق املس�ت�دمات واملس�ت�دمني الرمسیني ا��ن شار�وا يف 

ون للك ٔ�شاكل التعسف والرتهیب والتخویف، هذه الوقفة والزالوا یتعرض
وطرد ٔ�عضاء من املك�ب النقايب �س�ب دفامه عن هؤالء املتعاقد�ن، 
ومازال �دد من م�اضيل �حتاد املغريب �لشغل یتعرضون �لتعسف 

  .والتضییق �س�ب ان�هئم النقايب
  الس�ید الوز�ر،

ا وظلام، رجو متت م�ابعة الاكتب العام �لمك�ب النقايب  2012بل يف 
من القانون اجلنايئ، ويه ا�هتمة اليت �رٔ�مه مهنا القضاء  288مبق�ىض الفصل 
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مل یمت تعویض  ،الس�ید الوز�ر ،س�نوات من املعا�ة، وحلدود السا�ة 4بعد 
املطرود�ن ا�ي مت ٕار�اعهم عن احلیف ا�ي طاهلم يف أ�جور والرتق�ات، 

س�نوات من الطرد  8د حوايل من املتعاقد�ن مل یمت ٕار�اعهم بع 11كام ٔ�ن 
  .وال�رشید

  الس�ید الوز�ر،
نطالبمك �لتد�ل الفوري وتطبیق القانون احلايل يف انتظار جميء القانون 

  .ا�ي ذ�رمت من ق�ل دقائق
  .وشكرا

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

 . اللكمة �لس�ید الوز�ر يف �دود ما تبقى � من الوقت

  :وإالدماج املهين الس�ید وز�ر الشغل
، ٔ�هنم ٔ�وال ويف نفس عوانكاحيسن �ىل لك �ال، �اص نقولو هللا 

الوقت كتقول يل �از �ري رشعي وكتطلبوا مين نتعامل مع اجلهاز �ري 
الرشعي، راه اك�ن وا�د إالشاكل، ولكن رمغ ذ� املسؤولیة د�ل احلكومة 

نیات اح�ا كنمتناو ما قامئة، القانون د�ل التعاضد �یف�ح �زاف د�ل إالماك
�غیني ند�لو يف صدام مع حىت يش وا�د، �متناو ٔ�ن الفرقاء، ولٔ�سف 
الشدید أ�مر یتعلق بفرقاء نقابیني ٔ�هنم هاذو �ایني من نفس أ�رسة، ٔ�متىن 
یتغلب احلمكة وتدار م�ادرات لتصحیح الوضعیة القانونیة دون ٔ�ن نل��ٔ ٕاىل 

وس�ن�هت�ي ٕاذا مل نصل  ،لقانون فوق امجلیعاحللول اجلراح�ة، ولكن رمغ ذ� ا
ٕاىل ٔ�ي طریق �ٓخر �ري القانون، ف�ٔؤكد لمك ٔ�ننا س�نعمل �ىل تطبیق القانون 

  .�ام اكنت الن���ة
  .شكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثالث، وموضو�ه ربط ٕاسرتاتیجیة ال�شغیل 
دور اجلهات وامجلا�ات الرتابیة يف هذا  �ٕالسرتاتیجیات القطاعیة وتعز�ز

ا�ال، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة 
  .والتعادلیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الزمالء والزم�الت احملرتمات واحملرتمني،
  الس�ید الوز�ر،

حبول هللا، الزتمت  2025 ٕاطار ٕاسرتاتیجیة ال�شغیل يف ٔ�فق يف
احلكومة ب�شك�ل وزارة تنكب �ىل ت�س�یط مسطرة ال�شغیل، فٕاىل مىت 

  وماذا قامت به احلكومة يف هذا إالطار؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :د وز�ر الشغل وإالدماج املهينالس�ی
  الس�ید املس�شار احملرتم،

شكرا �ىل سؤالمك ا�ق�ق، ٔ�نه كريبط إالسرتاتیجیات القطاعیة ��ور 
د�ل اجلهات �لقضیة د�ل ال�شغیل، اح�ا الیوم اس�ت��طنا من إالسرتاتیجیة 
 اليت تتلكم عهنا �ر�جما ٔ�و خمططا وطنیا، هاذ ا�طط الوطين ا�ٓن اح�ا

�اكفون �ىل حتویل ٕاىل ٕاجراءات معلیة ٕاىل خمطط تنف�ذي س�یصدر ٕان 
شاء هللا يف غضون أ�سابیع القادمة وس�یعرض �ىل ا�لجنة الوزاریة، وهذه 
مس�ٔ� �مة �دا نعاود �كرر ب�ٔن املقاربة الیوم د�ل احلكومة يه مقاربة 

قطاع وزاري ك�ش�تغل حتت  �15دیدة، يه مقاربة التقائیة، یعين 
سؤولیة املبارشة د�ل الس�ید رئ�س احلكومة، وهاذ ا�لجنة الوزاریة امل 

د�ل ا�مو�ات املوضو�اتیة ك�ش�تغل �ىل احملاور امخلسة ٔ�و  5ان��قت عهنا 
جیات القطاعیة، لك ی التو�ات إالسرتاتیجیة وفهيا �ش�تغال �ىل إالسرتات 

مضموهنا ل عن ئإالسرتاتیجیات القطاعیة ی��غي من ا�ٓن فصا�دا ٔ�ن �سا
  .من ال�شغیل

�س��ر نفسه، السؤال د�ل �س��ر، �س��ر املنتج لفرص 
  .الشغل ٔ�نه اكینة اس��رات والتوطني كذ� د�ل �س��ر

ح�ا �ادیني يف اجلهویة املوسعة ولكن قریبا �ادي یصدر ااجلهویة الیوم 
احلكوم�ة فرص ٔ�كرب املرسوم املتعلق �لال�ركزي إالداري، غنعطیو �لقطا�ات 

�ش تويل قریبة، واك�ن البعد اجلهوي ا�يل هو الیوم �یف ما تعرف الس�ید 
املس�شار احملرتم ٔ�ن القانون التنظميي �لجهات من بني القطا�ات ومن بني 
القضا� اليت يه ٔ�صبحت من �خ�صاصات ا�اتیة د�ل اجلهات يه 

  .ال�شغیل
ميك�ش من ا�ٓن فصا�دا، ولكن بطبیعة احلال اجلهات ما �ادي  ،ولهذا

بدینا در� ندوات وملتق�ات �ویة د�ل ال�شغیل، عند� ا�ٓن حوايل ااح�ا 
د�ل اجلهات �دامني معهم كنصاوبو �رامج �ویة،  6د�ل االتفاق�ات مع  6

وكنفكرو كذ� حىت يف ا�متویل د�ل هاذ  ،كنصاوبو م�ظومات �ویة
عند� يف ٕاطار ا�لجنة د�ل  ایكونو اجلهات، وغند�رو يف مجیع اجلهات غ 

ال�شغیل ما �سمى بنقط ار�اكز د�ل مجیع القطا�ات وغیبداو الناس 
  .جيلسوا متا يف اجلهات ونفكرو مجیعا

واكینة عند� وا�د البعد �ٓخر ا�يل هو الیوم عند� �زاف د�ل الربامج 
ناطق، مش��ا لزباف د�ل امل امع �دد من الرشاكء ا�ولیني ا�يل كمنش�یو و 

�زاف د�ل  مش��ا لصفرو، الیوم عند� معل �بري يفامش��ا لتاو�ت، ا
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املناطق ا�يل اكینة �رامج معلیة، �ٕالضافة لعملیة �س�هتدف إالماكنیات 
املوجودة يف لك قطاع ويف لك �ة وحسب لك ٕاقلمي واخلصائص د�لو، 

ى �لنبا�ت مش��ا �لقضیة د�ل ما �سمامش��ا �لتعلمي أ�ويل و ام�ال ف�ازة 
  .العطریة، وبدات �كوینات متا مع وا�د املؤسسة ٔ�ملانیة

دون . فٕاذن اك�ن معل، ٕان شاء هللا ما �كون �ري اخلري يف املس�تق�ل
ما غنقولش � ب�ٔن احلكومة �ادي  ،شك ٔ�ن القضیة صعبة قضیة ال�شغیل

  .جتیب �ل حسري ولكن اح�ا ��ش�تغلو وغنتولكو �ىل هللا

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

  .والتعق�ب ٔ��د السادة املس�شار�ن

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الوز�ر

الهدف من طرح هذا السؤال هو ال�سابق ٔ�و س�باق الفریق 
�س�تقاليل من ٔ��ل حث احلكومة �ىل العنایة �ل�شغیل وب�شغیل 

ا�ات املطالبة الش�باب، ٔ�ما وا�ٓن وقد حصحص احلق �رى �ح��
�ل�شغیل ولكها مطالب ٕاجيابیة، اليشء ا�ي دفع الفریق �س�تقاليل الیوم 

  .ب�ٔن یطرح هذا السؤال وٕ�حلاح
جيب العنایة �جلهات الضعیفة والفقرية واليت تعاين ساكنهتا �ىل �يق 
اجلهات، ولكن نعطي ٔ�س�بق�ة دامئا �لجهات احلدودیة م�ال جرادة، و�ريها، 

ىل الرشیط الرشيق احلدودي فلكها من فك�ك ٕاىل الراش�یدیة ٕاىل مش��ا �
، ومنش�یو حىت لورزازات، لكها دا� �و�ت هرضيت ٔ�نیف، السفاالتٕاىل 

�و�ت ك�شكرمك، �و�ت و�ريها من أ�قالمي تعاين من ق� املؤسسات 
إالنتاج�ة، الیوم خصنا نو�دو الفكرة د�لنا ما فهياش حكومة ٔ�و ال معارضة 

�لبیة بقدر ما فهيا املصل�ة العامة دالوطن تق�يض ��ك�اب �ىل النقط وال �ٔ 
ٔ�و أ�ما�ن اليت تدعي وٕ�حلاح وتتطلب وا�د الوقفة د�لمك وهاذ اليش 

  .مايش غریب �لیمك
ال ٔ�زاید بقدر ما ٔ�نين ٔ�نبه كدوري هنا ٔ�ن ٔ�قول �مس الفریق 

م�صاص غضب �س�تقاليل �ان الوقت الیوم لنعطي ٔ�ولویة أ�ولو�ت ا
الشارع، ام�صاص املطالبني �لبطا�، دمع املقاوالت دمع املقاوالت ا�يل 
املقاوالت الصغرية واملتوسطة، راه يه املف�اح وراه هو ا�يل �ادي ميك�ا 
منتصو به هاذ الش�بح ٔ�و هاذ الغول د�ل البطا�، ا�يل تتعاين مهنا مجیع 

. یه �لتعاون، هللا موفقا�ول ل�س املغرب و�ده ولكن جيب ٔ�ن نتغلب �ل 
  .شكرا

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

ون��قل �لسؤال الرابع وموضو�ه، عام� ال�ساء بقطاع الصنا�ة التحویلیة 
�لمنتو�ات البحریة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� 

  .والتمنیة

  :مال م�رصة�ٔ  املس�شارة الس�یدة
  .س�ید الرئ�سشكرا ال 

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�سائلمك الس�ید الوز�ر عن التدابري اليت تقومون هبا وت� اليت تعزتمون 
الق�ام هبا ال�رتام قانون الشغل بقطا�ات الصنا�ة التحویلیة �لمنتو�ات 

ال�ساء هبذه البحریة، الس�� وحنن �س�ل مجمو�ة من ا�الفات متس عام� 
   .القطا�ات
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
مبا ٔ�ن الس�ید ذ�ر ورزازات ؤ��  ،الس�یدة املس�شارة ،امسحي يل

ورزازات عندي معاها �القة دمویة، هاذ الرب�مج د�ل �و�ت �ادي 
�ادي منيش �مو�ة د�ل املناطق النائیة اليت منيش ٕان شاء هللا لورزازات و 

  .ٔ�رشمت ٕا�هيا
لك املناطق النائیة ٕان شاء هللا �ادي حناولو منش�یو لها و�ادي متيش 
لها الواك� الوطنیة د�ل ال�شغیل عند� وا�د الرب�مج د�ل الواكالت 
م�حركة �ادي نطلقه �ا�ال ٕان شاء هللا، و�ادي �س�هتدف املناطق القرویة 

ملناطق البعیدة، ت�ٔكد حصحص احلق، ٔ�� معك كذ� يف حصحصته وا
  .وس�ش�تغل مجیعا

ٔ�رید ٔ�ن  ،ف� یتعلق �لعام� د�ل ال�ساء يف قطاع الصنا�ة التحویلیة
ٔ�ؤكد �ىل ٔ�ن الرب�مج احلكويم خصص لهذه النقطة ٔ�و احملور أ�ول لصون 

ذ� املساواة بني  احلقوق و�رامة املواطن وتعز�ز احلر�ت واملساواة مبا يف
 .ؤ�كد �ىل عزم احلكومة �ىل ا�هنوض ب�ٔوضاع املرٔ�ة ،ال�ساءالر�ال و 

معلت احلكومة بطبیعة احلال �ىل ٕاطالق ال�س�ة الثانیة �لخطة 
، ويف هذا الصدد معلت وزارة 2020-2017" 2 ما�ر إ "احلكوم�ة �لمساواة 

سا مبناهضة مجیع الشغل وإالدماج املهين �ىل تفعیل إالجراءات املتعلقة ٔ�سا
ٔ�شاكل ا�متیزي والعنف ضد ال�ساء ولتاكفؤ الفرص بني اجل�سني يف سوق 
الشغل من �الل �دد من التدابري، ومن �الل �ىل لك �ال التفعیل راه 

  .اكینة مق�ضیات واردة يف مدونة الشغل �شري ٕاىل هذا املعطى
يل هو بطبیعة احلال الوزارة خصصت �ر�جما، عندها وا�د الرب�مج ا�

�مع امجلعیات العام� يف جمال حامیة حقوق املرٔ�ة ومتك�هنا �ق�صادي، 
�رمس  3و 2013واس�تفادت م�ه حلد السا�ة مخس مجعیات �رمس س�نة 

الس�نة اجلاریة، �ٕالضافة ٕاىل ٕاجناز دراسة تق�ميیة حول مراق�ة ا�رتام تطبیق 
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  .املق�ضیات املتعلقة بضامن ظروف العمل الالئق �ل�ساء
طبیعة احلال يف ٕاطار الرب�مج الوطين د�ل التف��ش عند� وا�د وب 

احملور كريكز �ىل اجلانب د�ل مراق�ة ا�رتام تطبیق القانون يف حق 
ال�ساء، ؤ�� نقول �، وهذه مس�ٔ� ظاهرة �املیة، الیوم اك�ن متیزي ضد 

القرار متكني د�ل ال�ساء يف مراكز  الال�ساء ال يف الوظیفة العموم�ة، ال ف�
  .حىت يف الربملا�ت، ولكن ٔ�شد من یعاين من ا�متیزي مه ال�ساء

هذا الزتام د�ل احلكومة وخصنا نلزتمو مجیعا �ش نوا�و هاذ  ،ولهذا
الظاهرة، ٔ�نه ما ميك�ش جممتع �كون م�تج ٕاىل ما اك�ش النصف د�لو مكرم 

ويف  وٕاىل ما اكن النصف د�لو ت�سامه يف إالنتاج يف ظروف قانونیة
  .كرب ونصفه أ�مهظروف تضمن الكرامة لنصفه ا�ٔ 

  .شكرا

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :م�رصة مال�ٔ املس�شارة الس�یدة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات اليت تفضلمت بذ�رها، مع ٔ�ن عام� 
اء الصنا�ات التحویلیة � خصوصیته، ومن �الل رصد وت��ع واقع ال�س

احلال يف بعض و�دات الصنا�ة التحویلیة اخلاصة بقطاع الصید البحري، 
توقف�ا �ىل مجمو�ة من ��هتااكت اليت تتعرض لها املرٔ�ة العام� يف هذا 
القطاع �ىل مس�تو�ت م�عددة، ال ب�ٔس من التذكري هبا ٔ�نه �ل�س�بة 

�لب ال�ساء العامالت �ش�تغلن بعقد معل حمدد �ٔ القات التعاقدیة، جند �لع
املدة ؤ�ح�ا� عن طریق املناو�، مما یضاعف ا�هتاك حقوقهن، وجيعل املرٔ�ة 
حضیة شغل هش ال حيقق لها �س�تقرار يف العمل، و�لتايل �س�تقرار 

  .العائيل
ى اكل�رسحي هذه الهشاشة يف العمل تفسح ا�ال ٔ�یضا ال�هتااكت ٔ�خر 
  .والطرد التعسفي وإالیقاف املس�متر عن العمل دون ٔ�دىن احلقوق

مالت تعویضا عن سا�ات العمل ا�ل�س�بة لٔ�جور ال تتقاىض الع
إالضاف�ة، وال یعكس أ�جر املؤدى �دد السا�ات احلق�ق�ة، وكام �س�ل 

  .حرماهنن من ام�یازات أ�قدم�ة
واحضا لها ؤ�یضا  ا �س�ل غیا�ٔ�ما ف� خيص التغطیة �ج�عیة، فٕانن

�ٔ�لب العامالت �ى الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي، ب�دم الترصحي 
  .ما یضفي الهشاشة ٔ�كرث �ىل ظروف العمل

�ل�س�بة �لص�ة والسالمة املهنیة، العامالت يف هذا القطاع یتعرضن 
ت ٔ�ثناء ٔ�داء معلهن ٕاىل خماطر املواد الك�ویة املس�تعم� يف الصنا�ا

التحویلیة، خماطر أ�ذى الناجت عن جضیج ا�ٓلیات يف غیاب ٔ�دوات الوقایة 
وامحلایة وأ�ل�سة اخلاصة، فضال عن الوقوف لسا�ات طوی� و�ش�تغال 

  . لیال يف ظروف صعبة
�ل�س�بة �لحق النقايب، �س�ل تضییقا �بريا �ىل النقابیني، ح�ث یقوم 

عیة بعقو�هتن عقب ممارس�هتن بعض ٔ�ر�ب العمل د�ل هاذ الو�دات الصنا
  .حلقهن النقايب

ٕاىل التد�ل الرسیع �ل�د  ،الس�ید الوز�ر ،للك هذه أ�س�باب، ندعومك
من هذه ��هتااكت وا�فاع عن حقوق املرٔ�ة العام� يف هذا القطاع، ضامن 
حقها يف ا�متتع �رشوط معل �اد� ومرضیة، الزتاما مبا نص �لیه ا�س�تور، 

  .ا االتفاق�ات ا�ولیةمدونة الشغل ؤ�یض
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف �دود ثواين

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
مجمو�ة د�ل أ�رقام ا�يل يه �جتة عن الز�رة د�ل التف��ش، جسلنا 

ا�ل املقاو�، مسؤو� د 57ٔ�لف و �11ام� مشلهم امسیتو، مهنا  198982
مسؤو� نقابیة، مبعىن ٔ�ن أ�مور كتقدم، ولكن  320م�دوبة لٔ�جراء،  651

�ري اكيف، ؤ�� �ادي يف الرب�مج الوطين �لتف��ش غنعطیو اجلانب د�ل 
  ...املراق�ة د�ل

  .ٕان شاء هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

��قل ٕاىل قطاع الرتبیة الوطنیة، ؤ�ول سؤال يف هذا املوضوع، حول ون 
تعممي التعلمي أ�ويل �لوسط القروي، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .فریق أ�صا� واملعارصة

  :جناة مكري یدةاملس�شارة الس� 
  .الس�ید الرئ�س

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

  الوز�ر،الس�ید 
�لرمغ من لك اجلهود املبذو� يف جمال تعممي ا�متدرس، ٕاال ٔ�ن معدل 

  .التعلمي أ�ويل الزال دون مس�توى الطمو�ات
�ا، �سائلمك، الس�ید الوز�ر، عن أ�س�باب اليت �الت دون بلوغمك 

  الطمو�ات امل�شودة يف تعممي التعلمي أ�ويل؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .س�شارةشكرا الس�یدة امل 
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  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

الرتبیة  مقام وز�رالقامئ  ،وز�ر الثقافة واالتصال ،الس�ید محمد أ�عرج
  :الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدة املس�شارة �ىل هذا السؤال

إالشاكلیات املرتبطة، خصوصا بتعممي  وهاذ السؤال هو یثري العدید من
التعلمي أ�ويل يف الوسط القروي، وهذا من ��شغاالت أ�ساس�یة د�ل 
وزارة الرتبیة الوطنیة، خصوصا يف أ�هداف املسطرة ف� یتعلق بتعممي هاذ 

  .التعلمي �ىل مس�توى الوسط القروي
مي د�ل ولكن البد ٔ�ن نقول ب�ٔن هاذ املوضوع �متزي خصوصا يف التعم

التعلمي أ�ويل يف الوسط القروي، �متزي بتد�ل العدید من القطا�ات 
  .احلكوم�ة وكذ� ا�متع املدين ومجمو�ات من املؤسسات العموم�ة

وقد عرف طبعا التعممي د�لو �ىل مس�توى الوسط القروي بعض 
الصعو�ت وبعض إال�راهات، وهذا البد ٔ�ن یؤ�ذ بعني �عتبار، ولكن 

ول وا�د إالحصائیات املتعلقة مبجمو�ة مؤسسات التعلمي أ�ويل البد نق
ٔ�لف مؤسسة د�ل التعلمي أ�ويل،  23، ما یناهز 2017-�2016رمس س�نة 

�لوسط القروي، وتنقسم هاذ املؤسسات من  12395تقریبا  %50مهنا 
ح�ث الرتاخ�ص املو�و� لها ٕاىل بعض املؤسسات ختضع ملق�ضیات قانون 

ايل يه عندها مواصفات اجلودة ویعين املعایري ا�ولیة، و ، و�لت05.00
اك�ن بعض املؤسسات أ�خرى ال ختضع لهذا القانون، ومت ف�حها ق�ل هذا 

  .القانون
ولكن هناك مجمو�ة من التدابري م��ذة من طرف وزارة الرتبیة الوطنیة 

� لت�اوز هاذ إال�راهات وهذه الصعو�ت، وهنا ميكن يل نقول لمك ب�ٔنه ف
یتعلق �لتدابري، خصوصا أ�ولو�ت �ى وزارة الرتبیة الوطنیة، وتعممي 
التعلمي أ�ويل ذي جودة مجلیع ٔ�طفال ٔ�ربع س�نوات، من �الل التدابري 

  :التالیة
ٔ�وال، ٕارساء وتفعیل إالطار املرجعي �لتعلمي أ�ويل، واس�تق�ال تالم�ذ 

�ادي تد�ل يف املنظومة التعلمي أ�ويل ما بني ٔ�ربع ٔ�و مخس س�نوات، یعين 
اجلدیدة د�ل التعلمي أ�سايس �ادي یبدٔ� من ٔ�ربع س�نوات، �الیا راه وصلنا 
مخس س�نوات ونصف، و�لتايل اك�ن وا�د التدرج ف� یتعلق تلقي املدارس 

  .العادیة لهؤالء التالم�ذ ا�يل عندمه ٔ�ربع س�نوات
ف� یتعلق بتكو�ن طبعا اك�ن هناك ٕاسرتاجتیة �ى وزارة الرتبیة الوطنیة 

مريب التعلمي أ�ويل، كذ� هناك �خنراط التدرجيي �لجام�ات الرتابیة يف 
هاذ املنظومة د�ل التعلمي أ�ويل �ىل مس�توى الوسط القروي، وطبعا اك�ن 

 .هناك مجمو�ة من إالجراءات املت�ذة سعیا ٕاىل التعممي وسعیا ٕاىل اجلودة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :ملس�شارة الس�یدة جناة مكريا
   .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل التوضی�ات

و�ل�س�بة لنا اح�ا ما كنقولوش ب�ٔ�مك ما كتولیوش ٔ�مهیة �لموضوع، ولكن 
�یحتلها التعلمي طرح�ا �لسؤال ٔ�صال حىت اح�ا �بع من ح�ث أ�مهیة ا�يل 

أ�ويل، ولكن ميكن غنتلكم معك الس�ید الوز�ر، ف� خيص خصوصا ٔ�� 
ا�يل كنعرف ٔ�ن �ل�س�بة �لواقع ا�يل �یع�شو هاذ التعلمي أ�ويل هو واقع 
م�ٔساوي، وهذا ٔ�كدتو لنا ا�راسة ا�يل تنجزت بطلب من وزارة الرتبیة 

ىل وجود تفاو�ت الوطنیة وبتعاون مع م�ظمة الیون�سف، ا�يل بی�ت �
  .�برية

  الس�ید الوز�ر،
من ساكنة  %�40ات ملا یعادل  4جسلت ا�راسة ا�يل جترات يف 

یعمتدون تعلمي ٔ�ويل تقلیدي، وتعلمون الس�ید  %80.4املغرب �ىل ٔ�ن 

الوز�ر ٔ�ن هذا النوع من التعلمي �یعرف ضعف ب��ات �س�تق�ال املعد 
ملربیني ووجود تفاو�ت يف جمال لهؤالء التالم�ذ، ٕاضافة ٕاىل ضعف �كو�ن ا

  .التكو�ن د�هلم
   ،الس�ید الوز�ر

من أ�طفال البالغة ٔ�عامرمه ما بني  %40هذه ا�راسة �هبت ٕاىل �ون 
س�نوات ال یلجون ٔ�ي تعلمي معويم، وهبذا ك�س�لو جعز واحض يف  5و 4

و�ل�س�بة  %39.4املناطق القرویة، حبیث ٔ�ن �س�بة �لت�اق ال تت�اوز 
بنفس الوسط، اليشء ا�ي یؤكد الس�ید  %25.5ال �اكد تصل لٕال�ث 

الوز�ر ٔ�ن التعلمي أ�ويل �لعامل القروي ال �زال يف �ا�ة ٕاىل جمهودات ٔ�كرب، 
ویتضح ذ� من �الل املالحظات الهامة ا�ي ٔ�بدهتا طبعا ا�راسة وا�يل 

ساس كنذ�ر مهنا، غیاب رؤیة �لتعلمي أ�ويل، �دم وجود م�اجه م�نیة �ىل �ٔ 
م�ادئ واحضة وقمي �ربویة م�اس�بة لٔ�طفال، �ٕالضافة ٕاىل �دم انتظام 
مصادر ا�متویل و�ريها من إالشاكالت العویصة اليت حتتاج ٕاىل رؤیة واحضة 

  .ٕان كنا فعال �رید إال�ابة عهنا
  الس�ید الوز�ر، 

�لرمغ من �ل إالجراءات املس�تعرضة يف الرؤیة �سرتاتیجیة �لتعلمي 
وا�يل الزتمت وزار�مك �ختاذها يف جمال التعلمي أ�ويل ٕاال ٔ�ننا  2015-2030

  .�س�ل وجود تناقضات واخ�الالت يف تدبري التعلمي أ�ويل
ا�يل كنعرف الس�ید الوز�ر هو ٔ�ن التعلمي أ�ويل �اصو خيضع حبالو 
حبال التعلمي الثانوي إال�دادي، �بتدايئ، ٔ�ن التعلمي أ�ويل ما كنعرفش ٔ�� 

و تیخضع ید�ر من طرف القطاع اخلاص وال القطاع العام، �ٕالضافة واش ه
ٕاىل غیاب �ٓلیات ت��ع ومراق�ة �لمؤسسات املعنیة �لتعلمي أ�ويل، �ٕالضافة 
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ٕاىل غیاب شعب لتكو�ن أ�طر الالزمة �لتعلمي أ�ويل �ملراكز اجلهویة ملهن 
  .الرتبیة والتكو�ن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ارةشكر الس�یدة املس�ش

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

الرتبیة الوطنیة والتكو�ن  مقام وز�رالقامئ  ،الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي

كام قلت ب�ٔن اك�ن هناك ٕا�راهات وصعو�ت �ىل مس�توى  ،�لفعل
طار رؤیة ٕاسرتاتیجیة تعممي التعلمي أ�ويل �ىل الوسط القروي، ولكن يف إ 

س�نوات، وإالشاكلیة ا�يل اكینة  4س�نعمل ٔ�نه التعلمي إاللزايم غیبدا مع 
�الیا ف� یتعلق �لتعلمي أ�ويل يف الوسط القروي يه �جتة ٔ�ساسا بضعف 

  .�س��ر د�ل القطاع اخلاص يف هذا التعلمي أ�ويل
س�توى كذ� �دم قدرة بعض أ�رس �ىل املصاریف، خصوصا �ىل م 

هذا التعلمي أ�ويل يف الوسط القروي، وهذا تیجعلنا ٔ�ن هناك �لفعل كام 
ولكن  قلمت ب�ٔن ٕاشاكلیة د�ل التعلمي، خصوصا �ىل مس�توى العامل القروي

  ..تزنیل اخلطة والرؤیة �سرتاتیجیة س�مت

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الوقتشكر الس�ید الوز�ر، ا�هت�ى 

وضو�ه، ظاهرة التد�ني يف املؤسسات ون��قل ٕاىل السؤال الثاين وم
التعلميیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة 

 .والتعادلیة

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران،

  زماليئ أ�عزاء، 
  الس�ید الوز�ر،

م خطرية �شف عهنا طلعت �لینا وسائل إال�الم املك�وبة مؤخرا ب�ٔرقا
الرب�مج الوطين لتق�مي مك�س�بات التعلمي، ح�ث ذهب التقر�ر ٕاىل ٔ�ن 

مهنم �س�هتلكون امخلور، ٔ�ما  %10من التالم�ذ یدخ�ون ف�  %15هناك 
  .الش�شة حفدث وال حرج

ؤ�قر التقر�ر بذ�، وهنا �مكن اخلطورة ب�ٔن الثانو�ت تعد فضاءات 
قدم والتف�ح بدٔ�� �رى تفس�ا واحنالال �ري �ٓم�ة، ٕاال ٔ�ن وحتت غطاء الت

یغزو جممتعنا یوما بعد یوم، ویطمس ت� أ��الق املرعیة بی��ا وینحرف 
ب�ٔبنائنا لیجعل مهنم ن��ا ش�یطانیا ال �ذور �، حىت ٔ��ذ هذا �حنالل 
و�حنراف یظهر يف شوارعنا، وما بدٔ�� �شاهده من م�اظر مش��ة ٔ�مام 

ٔ�� �شاهده من م�اظر مش��ة ٔ�مام ٔ�بواب ٔ�بواب الثانو�ت، وما بد

الثانو�ت، وذ� نظرا لعدم كفایة املراق�ة ويف غیاب تنف�ذ إالسرتاتیجیة 
  .اليت هتدف احلفاظ �ىل ٔ�م�نا الرو� والعقائدي من هذه الهجامت الرشسة

و�لیه �سائلمك الس�ید الوز�ر، ما يه خمططا�مك �ل�د من ا�ٓفات اليت 
  �ىل ٔ�م�نا الرو�؟ حنافظحىت  هتدد املدرسة وحمیطها
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

الرتبیة الوطنیة والتكو�ن  مقام وز�رالقامئ  ،الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي

   .ر �ىل هاذ السؤالشكرا الس�ید املس�شا
هو �لفعل كام قلمت ید�ل يف ٕاطار ��شغاالت كذ� د�ل وزارة 
الرتبیة الوطنیة، و�ى الوزارة وا�د املقاربة اس��اق�ة تقوم �ىل رضورة اختاذ 
مجمو�ة من التدابري، يه تدابري طبعا �ربویة ��ر�ة أ�وىل، وكذ� تدابري 

تفيش الظاهرة املتعلقة هباذ ا�ٓفة د�ل  وقائیة �ل�د من هاذ إالشاكلیة د�ل
التد�ني دا�ل املؤسسة التعلميیة، و�لتايل هناك مجمو�ة من املر�كزات ٔ�و 
مجمو�ة من إالجراءات اليت مت اختاذها من طرف وزارة الرتبیة الوطنیة، 
�مكن ٔ�ساسا �ىل مس�توى التدابري الرتبویة ٕ��داد مجمو�ة من ا�الئل 

  .ملدرس�یة، �ٔ�ندیة الرتبویة وكذ� أ��شطة الرتبویةاملتعلقة �حلیاة ا
كذ� اك�ن الت�س�یق مع قطا�ات حكوم�ة ٔ�خرى خصوصا وزارة 
ا�ا�لیة ف� یتعلق �محلالت ا�متش�یطیة مبحیط بعض املؤسسات التعلميیة، 
كذ� اك�ن هناك تدابري ٔ�خرى �ربویة ٔ�ساس�یة تتعلق �ع�د وا�د الرب�مج 

ٕا�داد�ت "من أ�قالمي ومجمو�ة من اجلهات �سمى �ر�مج �دید يف مجمو�ة 
هو �ر�مج مشرتك ما بني وزارة الرتبیة " و�نو�ت ومقاوالت بدون تد�ني

�لوقایة والعالج  لالسلمىالوطنیة والتكو�ن املهين ووزارة الص�ة ومؤسسة 
ٕا�داد�ت و�نو�ت "من الرسطان، وهناك كذ� ٕا�داد �ر�مج 

  .بدون تد�ني كذ�" ومقاوالت
طبعا اك�ن هناك كام قلت البد ٔ�ن �كون هناك مقاربة �ربویة ووقائیة، 
وهذا املوضوع یندرج مضن ��شغاالت أ�ساس�یة ولكن س�سعى يف ٕاطار 
مقاربة �شار�یة طبعا مع قطا�ات حكوم�ة ٔ�خرى، وكذ� ا�متع املدين 

العموم�ة،  ومجموع الفا�لني أ�ساس�یني دا�ل املدارس وخصوصا املدرسة
تغلب �لهيا خصوصا ؤ�ن الوزارة �الیا �ش�تغل �ىل ٕاجناز مجمو�ة ن ميكن ٔ�ن 

حلد مهنا، اميكن  من ا�راسات وأ�حباث حول ٕاشاكلیة هذه الظاهرة و�یف
  .خصوصا ؤ�هنا هتدد ٔ�بناء هذا الب� مس�تق�ال

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

  .ٕاطار التعق�ب اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف
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  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
أ�سف الس�ید الوز�ر  شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إالیضا�ات د�لو، مع

 ب�ٔن قطاع التعلمي ووزارة التعلمي من ٔ�مه القطا�ات ا�يل عند� ميكن نقول �
فاملغرب، من أ�مه ا�يل نعطیو لها مايش �ري ٕاسرتاتیجیة ومايش �ري مجمو�ة 

ابري ف� خيص أ�بناء، ٔ�ن اجلیل القادم ٕاىل ما اعطیناهش ا�ٓن د�ل التد
وا�د ا�فعة ووا�د ��رتام ولك ما ميكن � من إالماكنیات ال املادیة وال 
ال�رشیة، راه اح�ا �ون �ىل یقني ذاك اليش ا�يل ا�س��اه �یفام اكن يف 

  .ك�ساوي ال يشءا ا�االت أ�خرى راه �ادي �كون م
ىن هاذ السؤال ما یبقاش سؤال وجواب، كنمتىن �ش تبعوه كنمت ،لهذا

  .حق�ق�ة وواقعیة تدابري

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

الرتبیة الوطنیة والتكو�ن  مقام وز�رالقامئ  ،الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
  :علمياملهين والتعلمي العايل والبحث ال

طبعا مع الس�ید املس�شار، ال بد �كون وا�د امحلالت  م�فقٔ�� 
  .وكذ� تدابري ٕاداریة و�ربویة ؤ�م�یة ٕان اق�ىض احلال

  .وشكرا لمك

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثالث حول موضوع املناجه بوزارة املناجه بوزارة 
السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين  الرتبیة الوطنیة، اللكمة ٔ��د

 .لٔ�حرار

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

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

 13يف البدایة ومبناس�بة �لول الس�نة أ�مازیغیة اجلدیدة اليت تصادف 
حرار هي� ینا�ر من لك س�نة و�ىل بعد ٔ�ربعة ٔ��م، فریق التجمع الوطين ل�ٔ 

مجیع املغاربة هبذه املناس�بة السعیدة، راج�ا من هللا العيل القد�ر ٔ�ن ید�ل 
�لینا �خلري وا�مين والرباكت، ؤ�ن �س�تجیب احلكومة ملطلب الفریق برتس�مي 

  .هذا الیوم
سؤالنا ويف س�یاق ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن اليت جيمع اللك �ىل 

الوز�ر مجمو�ة من إالجراءات املهمة اليت  راهن�هتا، اختذت وزار�مك الس�ید
اكن لها أ��ر إالجيايب �ل�س�بة ��خول املدريس لهذا املومس، لكن يف 
املقابل، �س�ل ٔ�ن التعرث الزال س�ید املوقف يف ش�ٔن جتدید املناجه والربامج 

  .الرتبویة
سؤالنا، ما يه إالجراءات العملیة اليت تعزتمون الق�ام هبا ملعاجلة هذه 

  لتعرثات واس�تدراك الت�ٔخر ا�ي یعرقل دخول إالصالح مرا�� املهمة؟ ا
  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

الرتبیة الوطنیة والتكو�ن  مقام وز�رالقامئ  ،الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي

  .شار �ىل هذا السؤالشكرا �لس�ید املس� 
ف� یتعلق مبناجه وزارة الرتبیة الوطنیة، البد ٔ�ن ٔ�ؤكد مرة �نیة �ىل ٔ�ن 
هناك مجمو�ة من �لزتامات يف ٕاطار الرب�مج احلكويم تتعلق ٔ�ساسا 

، تتعلق مبناجه وزارة الرتبیة الوطنیة واليت �روم ��ر�ة 2017-2021
حتسني جودة الرتبیة والتكو�ن من أ�وىل ٕاىل تطو�ر ا�منوذج البیداغو�، 

  :�الل اختاذ مجمو�ة من إالجراءات
  تزنیل الهندسة ا�لغویة اجلدیدة؛ - 1
ٕارساء فعيل �لجسور واملمرات بني خمتلف قطا�ات الرتبیة  - 2

 والتكو�ن؛
 وٕایالء عنایة �اصة �متدرس أ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة؛ - 3
من �الل تطو�ر وكذ� �عتناء �جلالیة املغربیة يف ا�ال الرتبوي  - 4

 .وجتوید �ر�مج تعلمي ا�لغة العربیة والثقافة املغربیة لفائدة ٔ�بناء اجلالیة
طبعا هناك مجمو�ة من التدابري املت�ذة فعلیا يف هذا ا�ال، بدٔ�ت 
وزارة الرتبیة الوطنیة يف تنف�ذ هذه �لزتامات خصوصا تدابري تتعلق بتزنیل 

متكين من ا�لغات، ولهذا ت�شوفو بعض الهندسة ا�لغویة اجلدیدة وا�مع ا� 
 .ا�لغات أ�ج�بیة بدٔ�ت مع ا�راسة يف �بتدايئ

كذ� هناك ٕارساء اجلسور واملمرات بني خمتلف قطا�ات الرتبیة 
والتكو�ن، خصوصا ف� یتعلق مواص� تنویع العرض يف البااكلور� املهنیة، 

ة واملهنیة �ل�س�بة ح�ث قامت الوزارة بتحضري �رامج دراس�یة �لمواد العام
  .21ووصلت �ددها تقریبا  2017-�2018لمسا� احملدثة يف 

طبعا هناك �ر�جما یتعلق �ٔ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة وكذ� تطو�ر 
  .وجتوید �ر�مج تعلمي ا�لغة العربیة والثقافة املغربیة لفائدة ٔ�بناء اجلالیة املغربیة

  .وشكرا

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب
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  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
ؤ�� ٔ�شكرمك �ىل جوا�مك، ولكن ٔ�س�باب  ،الس�ید الوز�ر ،مجیل ما قلته

س�نة  �14زول هذا السؤال راجع لكون مراجعة املناجه مل تمت ملدة تناهز 
زي التنف�ذ، مت اختاذ � 2030-2015اكم�، ومع دخول الرؤیة إالسرتاتیجیة 

القرار بتعدیل م�اجه الس�نوات أ�ربعة أ�وىل �لتعلمي �بتدايئ مع الس�ید 
الوز�ر السابق وهو ما یعرف �ملهناج املنقح، ولكن ما نع�شه ا�ٓن هو 

  .الس�ید الوز�ر ،جتمید هذا القرار
�رید ٔ�ن نعرف ومعنا الرٔ�ي العام ٔ��ن ميكن املشلك �لضبط؟ هل 

ي اختذه الوز�ر السابق مل �كن موفقا؟ ٔ�م ٔ�ن مصاحل الوزارة القرار ا�
املعنیة هبذا امللف واملسؤو� �لیه من الناح�تني التق�یة والرتبویة يه اليت 
تتحمل مسؤولیة خمتلف أ�خطاء اليت یعرفها هذا أ�مر؟ وا�ي ی�س�ب 
يف �دم وضوح الرؤیة �ربو� �ىل مس�توى أ�هداف من املدرسة، وخيلق 

�ا من �دم �س�تقرار يف �خ�یارات الرتبویة وارتبااك �ى املدرس نو 
  .واملتعمل �ىل السواء

وهنا، البد ٔ�ن �شري م�ال ٕاىل الت�ٔخر يف ت�ٔلیف وطبع كتب مدرس�یة، 
كام �دث �ل�س�بة لك�اب ا�لغة الفر�س�یة �لتعلمي إال�دادي والك�ب 

ٕاىل ا�ٓن من املسؤول  ا�صصة ملادة الرتبیة إالسالم�ة، �لام ٔ�نه مل یت�دد
  عن أ�خطاء املعرف�ة اجلس�مية يف كتاب الرتبیة إالسالم�ة؟

یعين �ا� الصدام املف�عل ما بني التفكري الفلسفي والفكر إالساليم 
اليت عرفهتا �ل�س�بة �لثانوي الت�ٔهیيل يف الس�نوات املاضیة، وا�ي ٔ�صبح 

  .موضوع رٔ�ي �ام دويل
هذه الس�نة هناك كتب مل یتغري مهنا ٕاال  كام �روج الس�ید الوز�ر ٔ�نه يف

  ..الغالف، ب�� احملتوى

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

  .ا�هت�ى الوقت، ا�هت�ى الوقت الس�ید املس�شار، شكرا الس�ید املس�شار
 .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

لوطنیة والتكو�ن الرتبیة ا مقام وز�رالقامئ  ،الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي

لس�ید املس�شار ب�ٔن هذا الورش املتعلق مبناجه � كد �ٔ بغیت نا�ري ا�يل 
وزارة الرتبیة الوطنیة هو ورش �بري، و�لتايل یق�يض خصوصا هو ف�ه 

مؤسسات دس�توریة، مؤسسات  ،العدید من املتد�لني املعنیني �ملراجعة
ورشاكء اج�عیني، و�لتايل اك�ن هناك تدرج  ،مفكر�ن ،قفنياق�صادیة، م�

يف تزنیل هذا الورش ا�يل هو ورش �بري ال ميكن ٔ�ن �كون يف س�نة ٔ�و 
  .م�عدد الس�نوات ،س�ن�ني ولكن هو �ىل س�نوات

  .وشكرا الس�ید املس�شار

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

ع املساهامت املالیة ون��قل ٕاىل السؤال املوايل، وهو حول موضو 
�لتالم�ذ، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي 

 .السؤال

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر،

ت املالیة اليت یقد�ا سؤال الفریق �شرتايك �متحور حول م�ٓل املساهام
  .التالم�ذ يف ٕاطار التعاون املدريس

  وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكر

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

الرتبیة الوطنیة والتكو�ن  مقام وز�رالقامئ  ،الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي

لق �ملساهامت املالیة شكرا �لس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال املتع
  .�لتالم�ذ

�لتعاونیات املدرس�یة، والتعاونیات املدرس�یة  اهاذ أ�مر یتعلق ٔ�ساس
ختضع ملق�ضیات م�علقة بت�ٔس�س امجلعیات، وكذ� ملق�ضیات ال�رشة 

، وهنا ميكن ٔ�ن نؤكد ب�ٔن التعاونیات يه هی�ٔة 1968الوزاریة الصادرة يف 
صیة املعنویة و�س�تقالل إالداري �متتع طبعا �لشخ  ،ذات م�فعة �امة

  .و�س�تقالل املايل، طبعا طبقا �لمق�ضیات املتعلقة �مجلعیات
وهنا س�ن�د �ىل ٔ�ن هناك �ىل مس�توى مجمو�ة من املد�ر�ت إالقلميیة 
ی�شلك مك�ب ٕاقلميي مجلعیة �منیة التعاون املدريس، ی��خب �ىل مس�توى 

هذه التعاونیات ٔ�ساسا هو دمع لك �ة ممثال عنه عن �امه، والهدف د�ل 
العمل �ج�عي لفائدة التالم�ذ احملتا�ني، توطید روابط التفامه والتضامن 

  .بني املدرسة وأ�رسة، طبعا واخ�صاصات وصالح�ات �مة �ل�س�بة لهذه
ا�يل بغیت نقول �ل�س�بة �لمداخ�ل د�ل امجلعیات، ت�شلك مداخ�ل 

 %40درامه توزع اكلتايل  10دة يف امجلعیة من مسامهة التالم�ذ احملد
خمصصة �مع إالطعام املدريس،  %�20س�تف�د مهنا املؤسسة التعلميیة، 

یمت حتویلها �لمك�ب الوطين �لجمعیة من  %�10لماكتب إالقلميیة،  20%
یمت حتویلها مجلعیات ا��ت الصیف�ة،  %10ٔ��ل متویل أ��شطة الوطنیة، و
سة س�بل تطو�ر معل التعاونیات املدرس�یة والوزارة تنكب �الیا �ىل درا

  .ومالءمهتا خصوصا مع التو�ات إالسرتاتیجیة اجلدیدة �لوزارة
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  .وشكرا الس�ید املس�شار

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

  .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  الس�ید الرئ�س،

�ري .. �س رمبا يف الرتت�ب د�ل أ�س�ئ� رمباعندك سهو الس�ید الرئ 
  ..�ش

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

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
   .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هذا اجلواب

يف احلق�قة الفریق �شرتايك یتقامس معمك الرٔ�ي حول الهدف ا�ي اكن 
دريس اليت ٔ�سست هذه مدة من وراء �لق امجلعیة د�ل �منیة التعاون امل

  .تناهز نصف قرن
والهدف اكن هو تطو�ر املدرسة املغربیة، وكذا ت�سري الس�بل حول 

ارت�ٔى طرح ت�ش�یط احلیاة التعلميیة، لكن الس�ید الوز�ر، الفریق �شرتايك 
هذا السؤال ٔ�ن الوزارة يه من تد�ر الش�ٔن العام �لمغاربة ف� یتعلق هبذا 

  .القطاع
�الل امللفات اليت توصل هبا الحظ �ىل ٔ�ن هناك غیاب  والفریق من

د�ل املراق�ة د�ل القطاع احلكويم ف� یتعلق مب�االت رصف املالیة د�ل 
  .هاد التعاونیة

ٔ�یضا الفریق عندو مالحظة ف� یتعلق مب�ال التد�ل د�ل ذات 
ا الس�ید امجلعیة، ونعطیمك م�ال، م�ال ف� یتعلق بدمع التعلمي املدريس، ٔ�ح�

الوز�ر تفضلت مشكورا ووحضت �لربملان ومن �اللنا الرٔ�ي العام الوطين، 
، ٔ�ح�ا بغینا نقولوا 10يف  10، 20يف  20يف  %40املغاربة ت��ابعو� ا�ٓن 

ب�ٔن اخلدمة ا�يل الیوم تتقد�ا هاذ امجلعیة ال �رىق ٕاىل ما یطمح ٕالیه 
  .التالم�ذ، �اصة ف� یتعلق ��مع املدريس

یمك م�ال الیوم يف املغرب العمیق يف الهوامش واش هاذ امجلعیة ونعط 
تتوفر التدف�ة �لتالم�ذ �ش ميكن هلم یتابعوا ا�رس د�هلم مع أ�س�تاذ؟ ٔ�بدا 

  .الس�ید الوز�ر
فعال ما تفضلمت بذ�ره ب�ٔن التخیمي هاذ اليش اك�ن، یعين �ىل املس�توى 

اذ اليش ما تناقشوه، ولكن الوطين اك�ن بعثات لفر�سا، �لوال�ت املت�دة ه
ما ميك�ش التلمیذ ا�يل ما� من ٔ�زیالل ٔ�و ما� من الشاون ویعطي ذیك 

درامه �ش �ىل املس�توى الوطين یمت الترصف فهيا �ك�ف�ة ٔ��ادیة دون  10
  .ٕارشاك هؤالء التالم�ذ ا�يل غميكن لنا نعتربوا �ري خزان �متویل هاذ املزيانیة

رشاك التالم�ذ، ٔ�نه الیوم ٔ�قول ٔ�ن بعض �نیا الس�ید الوز�ر، �دم إ 
ول�س اللك بعض املد�ر�ن مه من �س�تفردون بتدبري هاته املالیة يف غیاب 

  .اس�شارة ق�لیة مع التالم�ذ
یطالب مبراق�ة �ادة ٔ�و�ه  ،الس�ید الوز�ر ،ح�ا الفریق �شرتايكا

من رصف هاذ املالیة العموم�ة، ٔ�ن هاذي فلوس د�ل التالم�ذ املغاربة 
درامه  10طن�ة ٕاىل الكو�رة، ؤ�قصد هنا املدرسة العموم�ة، �سامهون هباذ 

ولكن طریقة الرصف د�لها �شوب حولها ش�بوهات، ما اكی�ش شفاف�ة، ما 
اكی�ش مسك د�ل احملاس�بة، و�لتايل �ٓن أ�وان لتتد�ل الوزارة لتك�ف 

  .الرقابة د�لها عن ذ�
حلريك ٔ�دى يل وا�د، ثالث ٔ��ريا الس�ید الوز�ر، الس�ید الرئ�س ا

  .ثواين الس�ید الوز�ر
الس�ید الوز�ر يف أ��ري تنقول ب�ٔن الیوم مت ت�ٔس�س وا�د امجلعیة د�ل 
مدرسة الن�اح، ٔ�ح�ا مز�ن، ٔ�ح�ا مع التعدد احلزيب وامجلعوي ولكن بغینا 
نقولوا الیوم ما خصناش هاذ امجلعیة ا�يل دارت وا�د اخلدمة �ىل قرابة 

متيش أ�شغال د�لها سدى والبد من ف�ح حوار وطين لتق�مي  الس�نة..د�ل 
  .ا�ور ا�ي قامت به هذه امجلعیة

  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

الرتبیة الوطنیة والتكو�ن  مقام وز�رالقامئ  ،الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
  :والبحث العلمي املهين والتعلمي العايل

شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ التعق�ب د�لو ا�يل ٔ�بدى من �ال� 
مجمو�ة من املالحظات، ولكن ا�يل نبغي نقول ب�ٔن ف� یتعلق بوزارة الرتبیة 
الوطنیة والقطا�ات احلكوم�ة املعنیة، أ�ساس هو احلاكمة طبعا والشفاف�ة 

ات ا�يل جسلهتا املتعلقة بغیاب والفعالیة واجلودة، و�لتايل هذه املالحظ
املراق�ة وجمال التد�ل �مع التعلمي املدريس، وكذ� ٔ�ن املد�ر�ن مه ا��ن 
�س�تفردون �لتدبري، س�مت البحث يف هاذ املس�ٔ� انطالقا من إالجراءات 

  .املت�ذة خصوصا يف ٕاطار احلاكمة والشفاف�ة
  .وشكرا

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

�قل ٕاىل موضوع �ٓخر �رتبط ب�ٓفاق قطاع التكو�ن املهين، ٔ��د ون� 
  .السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال، ومعذرة �ىل ت�ٔ�ريه

  :ا�ر�يس الرحامناملس�شار الس�ید عبد 
  شكرا الس�ید الرئ�س،
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  السادة الوزراء، ٕاخواين املس�شار�ن،
  ٔ�خوايت املس�شارات،

التكو�ن املهين ببالد� و�ونه �امال ٔ�ساس�یا يف  ال ٔ��د ینكر ٔ�مهیة قطاع
جمال حماربة البطا� والهدر املدريس، ٕاال انه الزال یعرف اخ�الالت �برية 
بني م�طلبات سوق الشغل و�س�بة املتخر�ني العاطلني، مما حيمت �ىل 
احلكومة رضورة ا�هنوض بقطاع التكو�ن املهين �شلك ی�ىش مع خمططاهتا 

  .ع �ٓلیات لت�دید �ن املس�تق�لاحلكوم�ة، ووض
وهبذه املناس�بة �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه التدابري املت�ذة 
من طرف احلكومة �لهنوض ب�ٔوضاع التكو�ن املهين حىت �س�تجیب 

  ملتطلبات سوق الشغل؟
  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

الرتبیة الوطنیة والتكو�ن  مقام وز�رالقامئ  ،ة واالتصالالس�ید وز�ر الثقاف
  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي

شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال املتعلق ب�ٓفاق قطاع التكو�ن 
املهين، طبعا هو من القطا�ات ذات الطبیعة إالسرتاتیجیة خصوصا يف ظل 

ات، وملوا�بة كذ� املس�ت�دات التحوالت اليت تعرفها مجمو�ة من القطا�
  .املتعلقة مبجمو�ة من أ�وراش الكربى اليت تعرفها اململكة

ٕاذن هناك، خصوصا هاذ املسا� د�ل قطاع التكو�ن املهين ببالد� قطع 
  .ٔ�شواطا �برية هاذي ال بد ٔ�ن �س�لها

كذ� هناك مقاوالت تعترب رش�اك ٔ�ساس�یا �ل�س�بة �لقطاع د�ل 
اك�ن هناك مجمو�ة من أ�هداف أ�ساس�یة �ى كتابة ا�و�  التكو�ن املهين،

املتعلقة �لتكو�ن املهين خصوصا املوا�بة ا�ینام�ك�ة �ق�صادیة و�ج�عیة 
  .اليت تعرفها اململكة و�ٔ�خص املشاریع املهیلكة الكربى

ٕاذن اك�ن هناك مجمو�ة من �لزتامات وإالجراءات املت�ذة من طرف 
وصا ؤ�ن الرب�مج احلكويم تضمن الرفع من الطاقة احلكومة، خص

�س��عابیة ملنظومة التكو�ن املهين هبدف �زوید سوق الشغل حبوايل 
مؤسسة �لتكو�ن  123ٔ�لف خرجية وخرجي، وكذا ٕا�داث  700ملیون و

  .2021املهين، هذا يف ٕاطار �ر�مج احلكويم يف ٔ�فق 
ملعرب عهنا، تعمل هاد كذ� هناك ضامن مالمئة مجمو�ة من احلاج�ات ا

كتابة ا�و� �شلك وثیق مع املهنیني �ىل ٕا�داث شعب �دیدة وصیا�ة 
هندسة بیداغوج�ة �دیدة تن�ين ٔ�ساسا �ىل مقاربة تفعیل املنظومات 
الصناعیة املتضمنة ٔ�ساسا مبخطط ال�رسیع الصناعي وكذ� بعض الشعب 

  .املتعلقة بقطاع الس�یارات وال�س�یج واجل� ٕاىل �ري ذ�
�لتايل هناك ختصصات �دیدة ملوا�بة أ�وراش الكربى اليت تعرفها 

  .اململكة
  .وشكرا

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
ازع يف �ون شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إال�ابة د�لمك، فاحلق�قة ال ٔ��د ین

ٔ�نه اك�ن جمهود �بري فهاذ القطاع د�ل التكو�ن املهين، ولكن الس�ید الوز�ر 
ٔ�نه إالشاكلیات ا�يل مطرو�ة �الیا وا�يل كن�افو ٔ�ننا مس�تق�ال  ا�یف تتعرفو 

نع�شوها مع أ�بناء د�لنا ٔ�ننا �ادي خنلقو وا�د كذ� الطلبة ا�يل هام 
ة ما بني التكو�ن وما بني الطلب معطلني من بعد، و�لتايل جيب املالءم

د�ل الشغل ا�يل اك�ن �الیا، �یف ما معلتو فالقطا�ات د�ل الس�یارات 
قطا�ات د�ل الطريان، كذ� نطلبو ٔ�نه �كون وا�د املعهد ٕاىل اكینة الو 

ٕاماكنیة د�لو د�ل املعادن يف تنغري، ٔ�ن كتعرف املنطقة لكها د�ل املعادن، 
�عتبار كذ� هاذ املنطقة و�كون وا�د التكوینات  كنمتىن ٔ�نه یت�ذ بعني

  .ا�يل �اصة لهاذ الف�ة يف ا�متع
� الطلبة ؤا�يل كذ� �یع�شوها ٔ�بنا ،الس�ید الوز�ر ،اك�ن ٕاشاكلیات
ٔ�� كنمتىن من الوزارة وخصوصا إالخوان ) les stages(يه املس�ٔ� د�ل 

ة د�ل الرشاكت �ش د�ل التكو�ن املهين ٔ�هنم یعقدو رشااكت مع مجمو�
، ٔ�ن مايش ٔ�ي وا�د عندو هاذ  )les stages(حيلو هاذ املعض� د�ل 

مطلوبني هلم يف �ٓخر  )les stages(الفرصة هاذي، و�لتايل مطلوب هاذ 
  .الس�نة

فٕاىل اكن ٕاماكنیة �ىل أ�قل الرشاكت ا�يل �بعة ��و� ٔ�و املؤسسات 
مو�ة د�ل الطلبة ا�يل یعملو هاذ د�ل ا�و� تعمل �ىل ٔ�هنا ��د وا�د ا�

)les stages (هاذو.  
كذ� تنطلبو من الس�ید الوز�ر ٕاىل اكینة ٕاماكنیة ٔ�نه یتعاون القطاع 
د�ل الس�یا�ة، التكو�ن د�ل الس�یا�ة ف� خيص الناس ا�يل ماعندهومش 
شهادة، خصوصا بعض ال�ساء وبعض الناس ا�يل معندهومش شهادة، ٔ�نه 

  .هيم ٔ�هنم �كونوا قارینيال بد �یطلب �
اك�ن بعض املسائل ا�يل ميكن �هيم یعملو فهيا حبال العامالت يف 
الف�ادق، ميكن لینا م�طلبو �هيمش هاذ الشواهد، ٔ�نه هذا ٕاشاكل �یتطرح 
�الیا �مو�ة د�ل الناس ملقاوش �یفاش ��دو هاذ الشهادة ٔ�هنم 

بعني �عتبار يف التكو�ن  مقریی�شاى، �لتايل تنطلبو م�مك ٔ��مك ��دومه
  .املهين

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
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  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب

الرتبیة الوطنیة والتكو�ن  مقام وز�رالقامئ  ،الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي

وراه مت �سجیلها  ،شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ �قرتا�ات
قطاع د�ل كتابة ا�و� املتعلقة �لتكو�ن املهين، طبعا هذا  الوس�ت�ال �لى

قطاع ٕاسرتاتیجي كام ورد فال�م د�لمك یوا�ب أ�وراش الكربى ا�يل 
كتعرفها اململكة، والبد نقول ب�ٔن هذا قطاع اسرتاتیجي، خصوصا ؤ�ن 

كومة ٔ�صدرت مرسوم یتعلق مبنح طلبة التكو�ن املهين ٔ�ول مرة، وهذا احل
من املك�س�بات أ�ساس�یة يف ٔ�فق یعين ٕاعطاء وا�د ا�فعة یعين �دیدة 

لهاذ القطاع التكو�ن املهين من �الل  ومقاربة �دیدة ودینام�ة �دیدة
  ..مرسوم اليت مت املوافقة �لیه مبنح طلبة التكو�ن املهين

  .، املهم راه بدینا وهذا من املك�س�بات أ�ساس�یةٕان شاء هللا
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

ون��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الثقافة واالتصال، وموضو�ه 
صیانة و�مثني الرتاث الثقايف، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .أ�صا� واملعارصة

  :س�شار الس�ید ٔ�محد تو�زيامل 
  الس�ید الوز�ر،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
املغرب یتوفر �ىل �راث ثقايف مادي و�ري مادي �م، �بري �دا، 

  .واحلكومة ٕالزتمت بت�دیده و�لعنایة به
سؤالنا، الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات اليت اختذمتوها ليك توفوا هباذ 

  العهد؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .را الس�ید املس�شارشك

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
   .شكرا �لس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال

طبعا �متىن ٔ�ن نفي �لعهد و�اللزتامات امللقاة �ىل �اتق�ا، خصوصا ؤ�ن 
أ�مر یتعلق �لرتاث، بتارخي اململكة، �لثقافة، �لهویة، و�لتايل البد ٔ�ن 

املقاربة �دیدة ٕالعطاء دینام�ة �دیدة لهاذ القضا� املرتبطة  �كون وا�د
  .حبامیة الرتاث

طبعا حنن يف ٕاطار اختاذ مجمو�ة من التدابري املتعلقة حبامیة الرتاث ٔ�وال، 

سواء �ىل مس�توى الرتسانة القانونیة، و�ش�تغل �ىل ٕاخراج مجمو�ة من 
شهر املق�� س�ت�ال النصوص القانونیة وكذ� املراس�مي ٕان شاء هللا يف ا�ٔ 

�ىل املؤسسة الربملانیة، الهدف من هاذ الرتسانة القانونیة هو حامیة الرتاث 
  .ٔ�ساسا، وميكن ٔ�ن نقول �محلایة القانونیة

كذ� هناك مجمو�ة من إالجراءات املتعلقة �محلایة اليت ميكن ٔ�ن �سمهيا 
یة، وعندي هنا� �محلایة املادیة، من �الل �رممي مجمو�ة من امل�ٓ�ر التارخي 

وا�د ا�مو�ة د�ل إالحصائیات، كذ� ٕا�داث مجمو�ة من املراكز 
  .وا�راسات وأ�حباث املتعلقة �لرتاث، سواء الرتاث املادي ٔ�و الالمادي

كذ� نعمل دامئا یعين ميكن يل نعطیمك من بعد إالحصائیات املرتبطة 
زتوا هبا كثريا، وخصوصا برتت�ب وتصنیف هاذ املواقع أ��ریة، ا�يل اح�ا كنع

كرتاث الالمادي، واكن " الیو�سكو"ؤ�ن �الیا یمت �سجیلها يف م�ظمة 
من أ�طلس الك�ري، " �سك�و�ن"اكینة �ري فرقة .. �ٓخرها ذیك املتعلقة ب

هذیك مت �سجیلها ويه كتعترب من الرتاث الناذر، كذ� عند� وا�د 
سواء املادي ٔ�و الالمادي الالحئة طوی� ف� یتعلق بتصنیف هاذ الرتاث 

و�سجی� �ىل املس�توى العاملي، و�لتايل اك�ن ٕاجراءات �ىل مس�توى 
  .الرتسانة القانونیة و كذ� �ىل مس�توى امحلایة املادیة

  .وشكرا الس�ید املس�شار

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

  .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :تو�زي املس�شار الس�ید ٔ�محد
كنعرف يف الواقع العمل د�لمك يف هاذ �جتاه و�شجعمك يف هذا 
�جتاه، املغرب عندو روافد ثقاف�ة م�عددة، فهو يف العمق العريب 
إالساليم، العمق أ�مازیغي، الصحراوي، احلساين، أ�ندليس، ا�هيودي، 

، ا�يل ٕاىل �ٓخره، ٕاذن هاذ ا�مو�ة د�ل الثقافات اليت صنعت هاذ املغريب
زاد هباذ اليش، هذا هو املغريب، املغريب " متغرب�ت" "متغرب�ت"ك�سمیوها 

عندو هاذ العالقة، و�لتايل هاذ اخللط، وهاذ املزجي ٔ�عطى كذ� مزجيا 
  .واخ�الفا وتنو�ا ف� خيص الثقافة سواء اكنت مادیة ٔ�و الالمادیة
ارخي، عند� ف� خيص الثقافة الالمادیة، كتعرفوا عند� مدن يف الت

مدن، عند� �ٓ�ر �برية �دا ولكن فهيا ٕاهامل �بري �دا لٕالماكنیات، ٔ�ن 
كثرية �دا، و�خلصوص الوزارة د�لمك كنعرفوا املزيانیة د�لها، ال تتوفر �ىل 
مزيانیة اليت �كفهيا ليك تقوم هباذ الصیانة، و�لتايل البد يف البحث عن 

ث ا�يل هو كثري �دا، كثري �زاف �ىل ٕاشاكلیات ليك نقوم بصیانة هاذ الرتا
  .وزار�مك �ش ميكن د�ر هاذ اليش

كذ� البد من ٔ�ن نعمل �ىل ٔ�ن تقوم هاذ الرتاث الثقايف املادي ب�ٔن 
�دامك وز�ر الس�یا�ة وتتعرفوا ٔ�ن الس�یا�ة ا �كون عنرص ٕاقالع اق�صادي،

  .الثقاف�ة ا�ٓن تلعب دورا �بريا �دا يف العامل
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ويف وا�د العدد د�ل  ،�ر�س يف فر�سا ،روفةهناك مدن ثقاف�ة مع
ملیون يف  80ملیون،  70ا�ول يف الغرب �ىل ٔ�ن مدینة و�دة تیجي لها 

و�لتايل ٔ�ن هاذ املوروث هاذ الغىن الثقايف فهو رافعة اق�صادیة  ،العام
و�س�تطیع ٔ�ن �رید ٔ�ن �كون فعال رافعة اق�صادیة يف مرا�ش، يف فاس، يف 

عدد د�ل ا�ول ا�يل فهيا هاذ الرتاث الثقايف املادي، مك�اس ويف وا�د ال
ٕاذن البد من صیانته واحملافظة �لیه كذ� ٔ�ن هناك بعض الناس ا�يل 

 .تیرتماو �لیه
ٕاذن جيب احملافظة �لیه، جيب البحث عن تق�یات ید�ل �ات، 

  ..ید�ل جام�ات، ید�ل وا�د العدد د�ل املسائل ا�يل �متكن
اث الغري املادي ما بغیناش �كون ا�مع د�لها يف كذ� ف� خيص الرت 

اجتاه ٔ�ن �كون مس�ٔ� فللكوریة حفسب، جنیبو هاذوك أ�مازیغ وال جنیبو 
ال جيب ٔ�ن �كون هاذ الفللكور ٔ�و ال هاذ . �ري �ش الفوق.. هاذوك 

الرتاث أ�مازیغي والرتاث العريب والرتاث د�ل الصحراوي احلساين ٔ�ن 
�لم�افظة �ىل ثقاف�نا .. ف�ه دراسات، كام قلت، ف�ه كذا �كون فعال �راثنا

  .د�لنا" متغرب�ت"و�ىل �رخينا هذا هو ا�ي جيعل املغريب مغريب، هذا هو 
عند� متیزي ميزي �ىل الصعید العاملي، كذ� يف هاذ الرتاث �ري املادي 

ٕان شاء هللا �دي  �13متىن ٔ�ن تقوم، ٔ�نمت عرف�ا احلرص د�لمك، �ىل ٔ�ن 
يف  13حيتافل ٔ�و أ�مازیغ ا�يل هو جزء من املغرب جزء من ٔ�ن حيتفل يف 

الشهر اجلاي، ف�ٔن �كون هاذ العط� أ�مازیغیة ٕان شاء هللا تدفعوا ٔ�نمت 
  .�ش �كون عط� رمسیة يف عید الس�نة أ�مازیغیة ٕان شاء هللا

  .وشكرا لمك

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

  .لوز�ر �لرد �ىل التعق�باللكمة �لس�ید ا

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
  .شكرا الس�ید املس�شار

طبعا هاذ �قرتا�ات د�لمك يه یعين م�ٔخوذة بعني �عتبار يف 
أ�ولو�ت و��شغاالت د�ل وزارة الثقافة، وكام قلت �ن اك�ن طبعا 

املادیة من �الل  امحلایة القانونیة من �الل النصوص القانونیة، واكینة امحلایة
ال�سجیل والرتت�ب ٕاىل �ري ذ� و�رممي هذه امل�ٓ�ر التارخيیة، وطبعا ٔ�سايس 
كذ� ٔ�ن �كون هناك مراكز ��راسات وأ�حباث �سعى ٔ�ساسا ٕاىل حامیة 

  .الرتاث
ح�ا �د� تو�ه ب�ٔن الثقافة البد ٔ�ن �كون هناك ما ميكن ٔ�ن اطبعا 

ما تبقاش مس�ٔ� ثقافة �نویة، وكذ� �سمیه ثقافة رافعة �لتمنیة �ق�صادیة 
الثقافة يه مسؤولیة مشرتكة د�ل امجلیع ل�س فقط وزارة الثقافة، ونعتقد 
ٔ�ننا يف ٕاطار هذه إالجراءات س�نصل ٕاىل املبتغى وهو ٔ�ن تبقى امل�ٓ�ر 
التارخيیة واحلفاظ �ىل هاذ الرتاث الثقايف سواء املادي ٔ�و ال مادي من 

  .أ�ولو�ت �ینا
  .وشكرا

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

والسؤال الثاين، موضو�ه �دم �نیة ق�وات القطب العمويم يف تغطیهتا 
لبعض أ��داث �ج�عیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الوز�ر�ن،الس�ید�ن 
  الس�یدتني الوز�رتني،

  إالخوة وأ�خوات املس�شار�ن،
  ،الس�ید الوز�ر

لقد معدت بعض ق�وات القطب العمويم يف نقل ٔ�خ�ار �شلك �ري 
  .�ين، ومهنا أ��داث اليت عرفها ٕاقلمي احلس�مية

عن �لف�ات هذه املامرسات اليت متس يف  ،الس�ید الوز�ر ،�سائلمك ،�ا
  م العمويم؟العمق مصداق�ة إال�ال

وإالجراءات اليت تنوون اختاذها لتصحیح هذه الصورة اليت ٔ�صبحت 
  سلبیة �شلك منطي حول ق�وات إال�الم العمويم؟

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
ؤل د�لو، ا�يل كذ� یندرج شكرا �لس�ید املس�شار �ىل هاذ ال�سا

مضن ا�شغاالت الوزارة ٔ�ساسا يه تتعلق مبعایري اجلودة ب�ٔ�الق�ات املهنة، 
كذ� أ��ذ بعني �عتبار �لتنوع والتنافس�یة واملنفعة العموم�ة، كذ� 

  .احلریة، كذ� املسؤولیة وربطها �حملاس�بة
ٕا�هيا خصوصا  وهذا لكه یمت تنظميه �ىل ٔ�ساس م�دٔ� املساواة يف الولوج

الولوج ٕاىل الق�وات العموم�ة، كذ� إالنصاف يف تغطیة مجمو�ة من 
أ��شطة ولك ما یتعلق ��شغاالت الرٔ�ي العام الوطين، خصوصا �ىل 
مس�توى الرتاب الوطين، ویعين ال�رشات إالخ�اریة طبعا تقدم ٔ�مه أ��داث 

اس�یة و�ق�صادیة الوطنیة واجلهویة وا�ولیة الراهنة يف جمالت خمتلفة الس�ی
و�ج�عیة والثقاف�ة، مع ا�رتام التوازن وتعددیة تیارات التعبري والرٔ�ي 

  .يف ٕاطار املهنیةومعاجلة اخلرب 
و�لتايل هناك مجمو�ة من دفا�ر التحمالت، هناك مجمو�ة من العقود 
املربمة بني القطب العمويم والوزارة، واك�ن هناك مؤسسة دس�توریة د�ل 
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يه اليت �راعي هاذ إالشاكلیات رمبا ٕاىل اكن هناك �لل ف� یتعلق " الهااك"
املهنة واملهنیة  ات�لزتام مجمو�ة من املعایري خصوصا ف� یتعلق ب�ٔ�الق�

  .ٕاىل �ري ذ� ،واجلودة
  .وشكرا الس�ید املس�شار

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

  .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :س�شار الس�ید ن��ل أ�ندلويسامل 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

يف احلق�قة حنن یعين اجلواب د�ل الس�ید الوز�ر، ی�سجم متاما مع ما 
هو مطلوب، فأ�مور اليت عرضمتوها يه املطلوبة، لكن الس�ید الوز�ر، مع 
أ�سف جند ٔ�ن الس�یاق، س�یاق طرح السؤال طبعا، اكن هو ما وقع يف 

د�ل تضلیل الرٔ�ي العام و�زییف احلقائق يف بعض احلس�مية، واحملاو� 
أ��داث، وهو ا�يل �ىل ٔ�ن الق�وات د�ل القطب العمويم تفقد 

  .مصداق�هتا
مع أ�سف، جنده مازال مس�مترا يف تغطیة مجمو�ة من  هاذ الس�یاق

ا�ٓن بالد� مجمو�ة من أ��داث �ج�عیة اليت تعرفها مجمو�ة أ��داث، 
رة، الصو�رة، ما وقع يف جرادة، �ح��ا�ات اليت تقع يف من املناطق، زا�و 

ٕاقلمي م�سور، مجمو�ة من أ��داث �ج�عیة یفرتض ٔ�ن  ٔ�وطاط احلاج
�كون هناك حضور إال�الم العمويم خللق وا�د النقاش معويم، ٔ�نه �كون 
وا�د الفضاء من ٔ��ل النقاش ومن ٔ��ل مقاربة اخللف�ات د�ل هاذ 

  .�ح��ا�ات
الس�ید الوز�ر، جند ٕاما غیاب د�ل ق�وات القطب العمويم،  ،لواقعيف ا

ٕاىل مغاب�ش بعد مرور ٔ��داث معینة ب�ٔ�م تغطي مبعىن الت�ٔخر يف تغطیة 
أ��داث، وٕاذا غطت يف الغالب كتكون تف�قد �لمصداق�ة ویعين �لواقعیة 

  .يف نقل احلقائق
عایري املهمة، الس�ید الوز�ر، كذ� يف اجلواب �مو�ة من امل ،ٔ�رشمت

التوازن، الشفاف�ة، اجلودة، وإالنصاف، وكام قلت يه ا�يل خصها �كون، 
وهنا حنن ال �س�ل یعين هاذ أ�مور ٔ�و ند�ن الص�اف�ني، بقدر ما هناك 
ٕادانة �لخط التحر�ري، اخلط التحر�ري، ؤ�ساسا ٕاىل �ذینا ا�منوذج د�ل 

، اك�ن ٔ�مور مق�ضیات الق�اة الثانیة راه اك�ن مس واحض �فرت التحمالت
قانونیة یمت املس هبا، القضیة د�ل ٕاشهار القامر م�ال، رمغ ٔ�هنا تصادم 
وتعارض ما هو موجود يف دفرت التحمالت، القضیة د�ل التوازن 
وإالنصاف والشفاف�ة ونقل إالشاكلیات ٔ�و ال النقاش العمويم، نعطیوا �ري 

ملؤسسة القانون د�ل منوذج من هاذ املؤسسة الس�ید الوز�ر، من هاذ ا
سا�ة، ولو  60املالیة، اك�ن ا�ل�ان ا�يل أ�شغال د�لها اس�مترت ٔ�زید من 

  .دق�قة وا�دة متت تغطیهتا يف وسائل الق�وات د�ل القطب العمويم

الس�ید الوز�ر، يف ضبط معل هاته  ،كنمتىن �كون جمهود ،و�لتايل
  .الق�وات

  .الس�ید الرئ�س وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
طبعا ا�هود د�ل وزارة االتصال هو احلث دامئا �ىل املصداق�ة 
واملهنیة، هو ٔ�ساس معل هاذ ق�وات القطب العمويم، و�لتايل البد ٔ�ن 

ج�عیة ا�يل اكنت يف أ��م تنقل أ��داث �ج�عیة، أ��داث �
أ��رية د�ل جرادة، مت نقلها يف العدید من ال�رشات إالخ�اریة يف القطب 
العمويم، واك�ن هناك بعض النقط اليت مت ٕا�رهتا س��ظر فهيا خصوصا ؤ�ن 

  .يدفرت التحمالت هو ا�ي ی�ٔ�ذ بعني �عتبار هاذ املسا� هاذ
  .الس�ید املس�شار وشكرا

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

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الصنا�ة و�س��ر والت�ارة 
و�ق�صاد الرمقي، وموضو�ه، توايل ٕا�الق املقاوالت الصغرى، واللكمة 

  .لٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤا

  :املس�شار الس�ید عبد الرحمي المكیيل
  .السالم �لیمك

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،

  شكرا الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات الوز�رات،

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

  الس�یدات املس�شارات،
ٕالزتمت احلكومة بدمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة من �الل توفري 

و�ن واملوا�بة والتحفزي املايل واجلبايئ لهذه الرشحية من الر�ایة والتك
  .املقاوالت

ورمغ تنوع الربامج وإالسرتاتیجیات احلكوم�ة، ٕاال ٔ�ن �دد من املقاوالت 
الزالت تع�ش ش�بح إالفالس والتصف�ة القضائیة مع لك ما س�یرتتب عن 

ري ذ� من فقدان م�اصب الشغل، �سائلمك الس�یدة الوز�رة، ما يه التداب
اليت تعزتم احلكومة الق�ام هبا لوقف �زیف ٕافالس املقاوالت الصغرى 

  واملتوسطة؟
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  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

اكتبة ا�و� �ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة  ،الس�یدة ارق�ة ا�رمه
  :ي ملكفة �لت�ارة اخلارج�ةو�ق�صاد الرمق

ٔ�� البد من الت�ٔ�ید �ن دمع املقاو� املغربیة والرفع من تنافس�هتا ت�شلك 
الهدف أ�سايس لتزنیل خمتلف إالسرتاتیجیات القطاعیة اليت ت�رشف �لهيا 
الوزارة، الس�� الشق املتعلق ب��افس�یة املقاوالت الصغرى واملتوسطة، 

دة ل�رسیع الصنا�ة ٔ�و من ال�رسیع الصناعي و�ات إالسرتاتیجیة اجلدی
تتعزز هاذ التو�ه وت�شلك بذ� قفزة نوعیة ف� خيص  2014-2020

  .عرصنة املقاوالت الصغرى واملتوسطة �اصة
رمغ بعض املشالك ا�يل �لكمت �لهيا ا�يل تتعرض هاذ املقاوالت �اصة 

ها �ق�صادي مهنا الصغرى، ال ميكن النظر ٕا�هيا دون وضعها يف ٕاطار حمیط 
  .ومقار�هتا بعدد املقاوالت اليت یمت �لقها س�نو�

يف هذا الصدد ت��ذل الوزارة واحلكومة جمهودات من ٔ��ل �ل�� 
الصعو�ت وحتسني حمیط املقاو� وتطو�ر املبادرة املقاوالتیة حىت �كون يف 

  .مس�توى الت�د�ت الوطنیة وا�ولیة
ثال جمهودات الصندوق وهناك بعض إالجراءات نذ�ر �ىل س��ل امل 

املركزي �لضامن من �الل �ٓلیات متویلیة �س�هتدف ٕا�ادة هیلكة املقاوالت 
الصغرية �دا والصغرى واملتوسطة، إالسرتاتیجیة اجلدیدة ا�يل ذ�رت مهنا 

، ٕا�شاء وتقویة وت�ش�یط املنظومات 2020-�2014رسیع التمنیة الصناعیة 
مع املو�ه �لمقاوالت الصغرى حول مقاوالت القاطرات، مالمئة �رامج ا�

واملتوسطة، و�اصة ت� املكونة �لمنظومات، وضع �ٓلیة �مع املقاوالت 
الصغرية �دا من ٔ��ل تطو�ر الروح املقاوالتیة وتطو�رها، وضع إالطار 
القانوين اجلدید ٕال�شاء حمیط مقاواليت، حمفز املقاو� الصغرية �دا من �الل 

  .ٔ�جرٔ�ة نظام املقاواليت ا�ايت
ٔ�یضا يف ٕاطار ا�هودات أ�خرى املبذو� �لحفاظ �ىل �شاط املقاوالت 
وم�اصب الشغل اليت توفرها، هاذ الوزارة بصدد توق�ع اتفاق�ة مع وزارة 
�ق�صاد واملالیة والواك� الوطنیة �لهنوض �ملقاو� الصغرى واملتوسطة حول 

، تتضمن ٕاجراءات �ٓلیات ٕا�ادة هیلكة املقاوالت املتوا�دة يف وضعیة صعبة
ٔ�ولیة ٕال�ادة الهیلكة، ٕاجراءات �ل�رسیع ٕ��ادة الهیلكة �ٕالضافة ٕاىل موا�بة 

  .ٕا�ادة الهیلكة
  .وشكرا

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمس
  الس�یدة الوز�رة،

حلق�قة من بني السؤال العریض ا�يل ما لق�نالوش جواب يف املامرسة يف ا
املیدانیة ل�س�یري الش�ٔن حنو أ�زمة احلالیة د�ل الشغل هو البطا�، البطا� 
ا�يل ٔ�صبحت تنخر ا�متع �اصة الش�باب الطموح ا�ٓن، أ��داث ا�يل 

، من صلب املشلك يه البطا� %70ت�شفوها يف املغرب يف اململكة ف 
  .يه ٔ�زمة الشغل هو البحث عن قوته الیويم وعن العمل

  الس�یدة الوز�رة،
 5000احلكومة ما دار�ش وا�د ا�هود، ميل تنالحظوا أ�رقام ٕاق�ار 

مقاو�، فهناك �لل ما؟ � ٔ�زمة ال�س�یري د�ل رؤساء املقاوالت � ٔ�زمة 
املوا�بة، حكومة �لهيا �لك رصا�ة تقدمي اس�تقا�هتا؟ ٔ�ن انعدام التحفزي، 

الت�ٔطري، �ادي حناس�بوا املقاو� �ىل سوء تدبري الرئ�س د�لها ممكن، ولكن 
حنامكوا مقاوالت ا�يل مت إالفالس معدا عن طریق ت�ٔخر أ�داء فهذه يه 

  .اجلرمية الكربى
هناك مقاوالت تتعرض لٕالفالس عن طریق ت�ٔخر أ�داء، حشال یصرب 

اجعوا، اطلعوا إالحصائیات هاذ املقاول؟ س�نة، س�ن�ني، حشال یصرب؟ ر 
یعطیومه لمك د�ل املؤسسات مك من مقاو� تعرضت لٕالفالس؟ وظمل هذا 

  .امللیار، ظمل 4، 3ٔ�ن هذا مييش بنادم �لسجن وك�سال ��و� 
ٕاذن هنا خص وا�د إالجراء وا�د املوا�بة، وا�د التكو�ن ق�ل من 

، فر�ان ٔ�نه ذاك الشاب الطموح ا�يل تیجي تیقول � بغیت نصنع مقاو�
یصنع مقاو� خص �شدو ویقول � �ٓ� نوریك ٔ�ش�نو �ادي د�ر؟ حنلوا 
العني د�لو مز�ن فني �ادي حيط ر�لو، ٔ�نه ميل �ادي حيط ر�لوا يف 

  .املقاو� �رٔ�س مقاو� ويل �ارق يف املشالك
  ٔ�وال، التحفزيات �ایبة د�ل أ�بناك؛

  �نیا، إالثقال د�لو �لرضائب؛
) LA CNSS(یف�ح ذیك الرشكة تیويل �بعوا اخلدام ب �لثا ميل ت 

وما اكی�ش ال�سهیالت يف أ�داء، ٕاذن هنا ترنم�وه �لعاف�ة وتزنیدو املشالك 
�ج�عیة ٔ�كرث تعق�دا، �اص نقل الت�ارب د�ل ا�ول، و�لك ا�رتام ٔ�ننا 
��ذو الت�ارب هام ما �یفرطوش يف الرشاكت، ميل ت�شوفو وا�د املقاو�، 

ٔ�سف احلكومة �اص حتتضن ذیك املقاو� �ىل ٔ�ساس د�لها من الرئ�س ل
ومن العامل ومن التقين ومن املهندس، ميل ی�ٓم�وا ٔ�ن ذیك املقاو� يف 

 .امل� د�هلم اخلاص هنا ٔ�ن املقاو� نضمن لها الن�اح و�س�مترار
  .شكرا

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

  .ا�و� �لرد �ىل التعق�ب واللكمة �لس�یدة اكتبة
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الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد 
  :الرمقي ملكفة �لت�ارة اخلارج�ة

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

ٔ�وال احلكومة �ري �ازمة �ىل �س�تقا�، بقدر ما يه �ازمة �ىل 
 تتوا�ها املقاو� املغربیة، ومن مضن املدافعة وموا�ة لك الت�د�ت ا�يل

هذه الت�د�ت ا�يل قلت � ب�ٔن أ�جرٔ�ة ا�يل ٔ��ذهتا الوزارة ويه القانون 
ا�يل دارتوا الیوم مع وزارة �ق�صاد واملالیة وف�ه هاذ الرشاكة مع أ�بناك، 
خصوصا الوساطة مع أ�بناك، ا�يل فعال ذ�رتوها ا�يل يه ممكن حمفز 

والت ٔ�هنا تبقى ؤ�هنا تضمن �ش �كون اس�متراریة وما �كو�ش �ل�س�بة �لمقا
  .إال�الق د�لها

وهذه إالجراءات مرتبطة �لوساطة البنك�ة، ٕاجراءات مؤسساتیة 
ؤ�خرى مرتبطة �لضامن والقروض املس�توردة وم�ح �س��ر وخمططات 

  .�منویة م�دانیة مالمئة �لوظائف أ�ساس�یة �لمقاو�
ب�ٔن بعض املقاوالت فعال اكینني هناك بعض  ٔ�� ت�شاطرك الرٔ�ي

املشالك ا�يل تتعارضها ب�ٔهنا ما تت�لصش يف الوقت، ولكن احلكومة ٔ�یضا 
�ازمة �ىل �ل�� هذا املشلك، وٕان شاء هللا، قریبا �ادي �كون نتاجئ 

  .ٕاجيابیة
  .وشكرا

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

موضو�ه متش�یط أ�ح�اء الصناعیة من البقع ون��قل ٕاىل السؤال الثاين 
الغري املس�تغ�، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل 

  .�لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال

  :السالم ا�لبار عبداملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�ید�ن الوزر�ن،
وم یت�ٔسف لوجود بقع ٔ�رضیة جمهزة يف سؤال الفریق �س�تقاليل الی

لفك هذا  ،الس�یدة الوز�رة ،ٔ�ح�اء صناعیة وال �س�تغل، مفا دور وزار�مك
  ا�لغز؟

  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و�

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد 
  :ة �لت�ارة اخلارج�ةالرمقي ملكف

شكرا �لس�ید املس�شار �ىل هذا السؤال، رصا�ة �م و�م �دا، ٔ�ننا 
 les zones(فعال هذه البقع أ�رضیة اليت ٔ�عطیت يف ٕاطار 

industrielles( دارت ملس�ٔ� وح�دة ويه �س��ر، لٔ�سف ٔ�ننا هاذ ت
ا�يل عوض �س��ر اس�تغلوه بعض املضاربني العقاریني واس�تغلوه �شلك 

ما �كون هناك اس��ر واس�تغالل فرص ٔ�و �لق فرص الشغل اس�تغلوه 
�واهتم، وهذا اكن �لیه خطر �ل�س�بة لالس��ر ؤ�یضا هناك اكنت شلك 

  .خطر �ل�س�بة لنا ٔ�و ال خللق فرص الشغل
  .وشكرا

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

  .ٕاطار التعق�ب اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف

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

ٔ�ظن ٔ�ننا ال خنتلف الس�یدة الوز�رة، فقد شاطرمتوين الرٔ�ي، الیوم �ان 
الوقت لننكب مجیعا �ىل ٕاحصاء هذه البقع، عیب يف بالد� الیوم ش�باب 

 بعض مؤهل عندو رغبة لالس��ر وما تیلقاش بقع ٔ�رضیة، يف �ني اكینني
  .الناس م�عديم الضمري �س�تغلون هذا �م�یاز والزالوا ما حشموش

، عیب �كون عند� املس�شف�ات عندها نقص الوز�رةفالر�اء الس�یدة 
يف أ�طباء وعند� أ�طباء معطلني، عیب �كون عند� بقع كثرية وكثرية 

  .�دا يف ش�ىت ٔ�حناء املغرب
ر الضمري الیوم الضمري احلي، ما دور املراكز اجلهویة لالس��ر؟ ما دو 

الضمري الوطين؟ ٔ��ن يه الغرية الوطنیة؟ كفى من �س�تغالل، ٔ�� ال 
الس�یدة الوز�رة، ولكن ٔ�طرح السؤال الیوم املغرب يف �ا�ة  �ذمكؤا�ٔ 

�لتعاون، الیوم املغرب يف �ا�ة ٕاىل �لب �س��ر و�بح هاذ الغول نتاع 
بقع أ�رضیة غتلكفهم ٕاما خيرجوا �ىل البطا�، املس�مثر�ن اكینني، ولكن ال 

  .املدار احلرضي ٔ�و ما اكی���ش
ف�ٔظن هذا نداء، نداء الوطن ا�يل ت�س�تغل يش بقعة ٔ�رضیة وما 
مس�تعدش �س�مثر فهيا یعطهيا �لوطن ما غیعطهيا ال لزید وال لعمر، كفى من 
�س�هتتار كفى من الت�ایل �ىل القانون، ٔ�� كنعرف ٔ�ح�اء صناعیة مع 

  .أ�سف حتولت بقدرة قادر ٕاىل سكن اكمل
عیب ت�رشي املرت �مثن بدرمه رمزي لالس��ر وك�س�تغلو اس�تغالل 

  .مبالیني ا�رامه فاحش بت�ایل ون��عو

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

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� �لرد �ىل التعق�ب
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ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الصنا�
  :الرمقي ملكفة �لت�ارة اخلارج�ة

ٔ�� دامئا ٔ�شاطرك الرٔ�ي وم�فقة معك لكیا ٔ�ن هذا الناس فعال، ولكن 
غنقول � قضیة و�دة، ٕاال ما تیحشموش هام فاحلكومة ما �اد�ش حتشم 
حىت يه معهم، و�ادي �كون عندها ٕاجراءات زجریة لقمع هاذ الناس ا�يل 

س�تغلوا هاذ أ�رايض وهاذ البقع �شلك ا�يل �ري سلمي ٔ�نه ما عندو حىت ت� 
ن���ة ٕاال ٔ�نه تیوقف لنا �س��ر ٔ�وال، وتیقمع اس�تغالل ٔ�و ٕاعطاء فرص 
�لشغل، واكینني هناك بعض إالجراءات ا�يل تت�ذها الوزارة من ٔ��ل 

  :وقف ٔ�و ردع هاذ أ�مور
ٕا�داد ٕاطار �رشیعي مبثابة ٔ�وال، أ�مور املسطریة ٔ�و القانونیة يه 

مرشوع قانون حلل املشالك املتعلقة �لعقار الصناعي اكملضار�ت العقاریة 
واسرت�اع أ�رايض الغري ممثنة، ویو�د مرشوع هذا القانون وا�ي هيم 
�لت�دید رشوط هتیئة وٕا�شاء و�س�یري فضاءات �س�تق�ال الصناعیة �الیا 

لضامن جنا�ة التدابري اليت یتضمهنا و�س�یري ق�د ا�راسة مع الوزارات املعنیة 
  .تنف�ذ مق�ضیاته

ٔ�یضا هناك قمي جلن حملیة مشرتكة بت��ع معلیة تفویت أ�رايض يف 
خمتلف املناطق الصناعیة، ؤ�ي ٕا�الل ٕ��دى البنود السالفة ا��ر یرتتب 
عنه ٕالزام املس�مثر ب�ٔداء ذ�رية ٕاىل ٔ�ن یمت ٕالغاء �سجیل عقد بیع البقعة 

رضیة، ویمت �زع امللك�ة احملفظة ٔ�و اليت مل حتفظ بعد عن طریق املساطر ا�ٔ 
اجلاري هبا العمل وٕادماج اع�د منوذج الكراء العقاري، العقار الصناعي 
عوض تفویته يف بعض مشاریع فضاءات �س�تق�ال الصناعیة، واليت متتاز 

  . تعمتد �لبیعمقارنة �ملشاریع اليت %90املشاریع ب�سب �مثني �د �مة تفوق 
ٕاذن أ�رايض ٔ�و البقع اليت مل �س�تغل ولن �س�تغل يف ٕاطار ما ا�يل هو 

 .مفروض لالس��ر فسوف تزنع امللك�ة مهنم قریبا
 .وشكرا

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

ن��قل ٕاىل السؤال الثالث، موضو�ه قطاع ال�س�یج �ملغرب، اللكمة 
ر�ن من فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب لتقدمي ٔ��د السادة املس�شا

  .السؤال

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

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�شلك قطاع ال�س�یج وأ�ل�سة قطا�ا ح�و� ببالد�، ح�ث �شغل ما 

من  %56من ال�ساء، و %60ٔ�لف خشص تتوزع ما بني  400 یفوق

بدون شهادة ٔ�و ت�ٔهیل �ين، حسب ٔ�رقام  %62الش�باب، ؤ�كرث من 
2016.  

) Ecosystèmes(ويف ٕاطار املنظومات الصناعیة املندجمة واملتاكم� 
يف قطاع ال�س�یج واملال�س اجلاهزة، وا�بت احلكومة املهنیني ٕ��داث 

مالیري درمه  4مربمج ؤ�كرث من  100000صل م�صب شغل من �ٔ  50000
س�نوات أ��رية وشلكت صادرات القطاع �الل  5لالس��رات �الل 

  .ملیار درمه 35رمقا جتاوز  2017س�نة 
  الوز�رة احملرتمة، ةالس�ید

تعلمون ٔ�ن غزو املنتو�ات من دول ٔ�خرى �لسوق املغربیة سامه 
ل الس�نوات امخلس �شلك م�ارش يف ٕاحلاق خسا�ر جس�مية �لقطاع �ال

املاضیة، ح�ث ترضرت الرشاكت احمللیة العام� يف هذا القطاع احلیوي، 
ٔ�لف فرصة معل  20ٔ�لف م�صب شغل مبعدل  100نتج عهنا فقدان حوايل 

ضائعة س�نو�، مما نتج عنه ٕا�الق رشاكت و�رسحي عامل، أ�مر ا�ي جعل 
يف خطوة و) AMITH(1امجلعیة املغربیة لصنا�ة ال�س�یج وأ�ل�سة 

اس��اق�ة مع الوزارة الوصیة واملهنیني، اع�د ٕاسرتاجتیة يف مقاربة اجيابیة مع 
الوزارة الوصیة �لهنوض �لقطاع ليك یصبح ٔ�كرث تنافس�یة، وذ� �لحیلو� 

  .دون اس�مترار هذا الزنیف املزمن
ويف هذا الصدد، فٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �مثن 

كويم ممثال يف وزارة الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد القرار احل
الرمقي، الرايم ٕاىل فرض رسوم �س�ترياد �ىل م�تو�ات ال�س�یج وأ�ل�سة 
املصنعة برت�یا، بعدما تظاهرت الرشاكت املغربیة العام� يف القطاع �س�ب 

  .يب، الرتيكتنايم الواردات الرت�یة، دون إال�الل �تفاق التبادل احلر، املغر
  الس�یدة الوز�رة،

جيب �لینا �ه�م وٕاجياد احللول املناس�بة ملشالك السوق ا�ا�يل، 
جيب �ىل احلكومة ٔ�ن تبادر ٕاىل وضع خطة اس�تع�الیة لتطویق ٔ�زمة قطاع 
ال�س�یج ببالد�، من �الل رفع تنافس�یة القطاع ودمع �بتاكر وت�ٔهی� ليك 

موا�بة املس�مثر�ن الوطنیني، وحماربة یتالءم واح�یا�اته اجلدیدة �اصة 
القطاع الغري املهیلك وا�هتریب والزتییف العالمة الت�اریة اليت متثل ٔ�مه 

  .املامرسات الهامش�یة املرضة �لقطاع املنظم
  الوز�رة احملرتمة، ةالس�ید

�ا، �سائلمك، الس�یدة الوز�رة، عن تصورمك لتطو�ر وموا�بة وحتدیث 
هام ببالد� وحصی� املنظومة الصناعیة هذا القطاع الصناعي ال 

)Ecosystèmes (؟  
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

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

                                                 
1Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement. 
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  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و�

�ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد  ا�و�الس�یدة اكتبة 
  :الرمقي ملكفة �لت�ارة اخلارج�ة

  .�شار احملرتمشكرا الس�ید املس 
ٔ�� �ري أ�رقام ذ�رهتا مفغاد�ش �رجعوا لها، یعين �ل�س�بة �لقمية د�ل هاذ 
القطاع ش�نو �ميثل �ل�س�بة لالق�صاد ٔ�و القمية املضافة �ل�س�بة �لصنا�ة، 

  .، ٕاذن أ�رقام أ�خرى ذ�رهتا%7فهو �ميثل 
يل دارتو بغیت نتلكم �ىل رمبا ا�يل �م �دا هو التدبري الوقايئ ا�أ�یضا 

الوزارة ا�يل يه كتليب املطلب د�ل هاذ املس�مثر�ن يف هاذ القطاع د�ل 
ال�س�یج ا�يل �ا مؤخرا، البارح ت�رش يف اجلریدة الرمسیة، ٔ��ید �ید�ل 
م�ارشة �زي التنف�ذ، وهو تدبري وقايئ محلایة، وقايئ ولكن فقط مدة 

�س�یج �ش مدة س�نة، هو تدبري �ل�ل�� لهاذ القطاع ال  ، یعين2018
التبادل احلر مع �ر�یا، �شوفوا مع رشاكئنا، �یف ما ذ�رتوا، ٔ�ننا عند� اتفاق 

فهو رشیك خصنا نتفاوضوا معه، خصنا �كون عند� هناك لقاءات من ٔ��ل 
  .�ل�� هذا املوضوع

هذا التدبري الوقايئ �ادي �سامه يف الرفع من املنتوج ٔ�و حامیة املنتوج 
، �ادي �كون عندو ٔ�یضا تداعیات �برية و�مة املغريب يف قطاع ال�س�یج

�دا وٕاجيابیة �ل�س�بة لالق�صاد الوطين �یف ما ذ�رتوا، وهو ٔ�یضا �ل�س�بة 
  .خللق فرص الشغل

ٔ�ما �ل�س�بة لقطاع ال�س�یج يف املغرب، فك�عرف ب�ٔن هذا قطاع �م 
وح�وي �دا، �ميثل یعين اك�ن هناك تدابري كثرية، ويه هام یعين �لق 

ٔ�لف م�صب شغل، فالوزارة �ازمة �ىل  100شغل ا�يل كمتثل فرص ال 
ٔ�لف ولكن اح�ا  42الرفع والوصول ٕاىل هذا الرمق، الیوم اح�ا كنتلكموا �ىل 

، 2020، یعين تقریبا وصلنا النص ق�ل ما نوصل ل2020كنتلكموا �ىل 
فالوزارة يه �ازمة �ىل الرفع من هذا القطاع ؤ�یضا �ىل �ل�� هذا 

  .القطاع
  .اشكر 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

ونواصل مع السؤال املو�ه لقطاع الس�یا�ة، وموضو�ه ت�ٔهیل املرشد�ن 
الس�یاح�ني الغري الرمسیني، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :مجیيل م�اركس�ید املس�شار ال 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  أ�خوات وإالخوان املس�شار�ن،

  الس�ید الوز�ر،
 31ی��ظر املرشدون الس�یاح�ون �ري املعمتد�ن تفعیل مق�ضیات املادة 

والقاضیة ٕ�دما�م، ونظرا �لت�ٔ�ري ا�ي عرفه تطبیق  133.13من القانون 
�سائلمك حول إالجراءات اليت س�تقوم هبا الوزارة ل�سویة هذه املادة، 

 وضعیة هؤالء املرشد�ن؟
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة
وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة  ،الس�ید محمد سا�د
  :و�ق�صاد �ج�عي

  .الرئ�سشكرا الس�ید 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  الس�ید املس�شار،
شكرا �ىل وضع هذا السؤال املتعلق ب��ظمي القطاع د�ل املرشد�ن 
الس�یاح�ني، و�خلصوص هاذ الف�ة د�ل املزاولني د�ل هاذ املهام بدون 

  .رخص رمسیة
يف احلق�قة هاذ القطاع عرف وا�د تطور �بري فهاذ الس�نوات أ��رية 

صدار هاذ القانون املنظم لهاذ املهنة د�ل املرشد الس�یا�، ٔ�هنا �نة م�ذ إ 
ٔ�ساس�یة يه ا�يل يف الوا�ة مع الس�یاح ويه ا�يل كتلعب وا�د ا�ور 
ٔ�سايس يف بیع هاذ املنتوج الس�یا� د�لنا وبیع كذ� احلضارة د�لنا 

يف والثقافة د�لنا، فهاذ املس�توى د�ل هاذ املرشد�ن البد ما �كون 
  .مس�توى الت�د�ت ومس�توى السمعة ا�يل كنعطیو لبالد�

بقات فعال هاذ الف�ة د�ل املامرسني ا�يل اكنوا ك�ش�تغلوا يف هاذ املیدان 
بدون احلصول �ىل الرخصة الرمسیة، وفعال هاذ القانون ملا خرج ان��ه لهاذ 
الف�ة من هاذ ال�ش�یطني يف هذا القطاع ونص �ىل رضورة تنظمي وا�د 

  .ریقة �ش ميكن هلم یندجموا فهاذ الف�ة د�ل املرشد�ن الرمسینيالط
وفعال ميكن ت�ٔخر� شویة يف تنظمي هاذ �م��ان وهاذ إالجراء ٕالدماج 
هاذ املرشد�ن، ؤ�� كنوا�دمك ٔ�ن ق�ل هنایة هاذ أ�س�بوع �ادي خيرج ٕا�الن 

ط ا�يل لتنظمي ام��ان م�خصص لهاذ الف�ات د�ل املزاولني د�ل هاذ ال�شا
عندمه �ربة م�دانیة وا�يل البد ما جنربو هلم �ل �ش یلعبوا ا�ور د�هلم 

  .كفا�لني ٔ�ساس�یني يف هذا القطاع

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

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
  الس�ید الوز�ر،
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شد�ن الغري املعمتد�ن ٔ�ن تفك هاذ إالشاكل هاذي �رشى لهؤالء املر 
د�ل انتظار هاذ النص التنظميي ا�ي حيدد ٕادما�م مضن املرشد�ن 

  .املعمتد�ن
ٔ�س�باب �زول هاذ السؤال هو ٔ�ن املدة �نتقالیة  ،الس�ید الوز�ر ،فعال

، و�رشتنا ٔ�نه يف 2018مارس  18لت�دید هاذ إالدماج س�ت�هت�ي يف 
�رشى لهاذ الناس، ا�يل �یع�شوا وا�د الوضع �ري أ�س�بوع املق�ل وهاذي 

قانوين رمغ ٔ�هنم یتوفرون �ىل وا�د التكو�ن م�داين �بري و�ش�تغلون يف 
املناطق ا�يل ما ك�ش�تغلوش فهيا املرشد�ن املعمتد�ن، ح�ث كمنش�یو 
�لس�یا�ة اجلبلیة وال الواح�ة وال الصحراویة ما كنلقاوش املرشد�ن 

د�ن ا�يل ما عندهومش بطائق ما عندهومش املعمتد�ن، كنلقاو املرش
شارات، و�یع�شوا يف وا�د الوضع ف�ه اخلوف والقلق ٔ�ن �ادي یتابع 
و�ادي یت�اسب ورمبا �یقدر یعطي وا�د �نعاكس سليب �لساحئ يف �ا� 

وقع يش ظرف من الظروف و�یت�ىل �ىل الفوج  -ال قدر هللا  - ٕاذا ما 
  .سليب د�لو، یعين �یعطي وا�د �نعاكس

الس�ید الوز�ر، ا�يل فعال �ع�د هاذ املباراة ا�يل  ،نطالب ،��
�رشيت هبا الس�ید الوز�ر اح�ا كنمتناو ٔ�ن �كون معامل د�ل الكفاءة 

�ادي ند�رو معامالت �ل�س�بة �لمباراة، ) normalement(املیدانیة، 
، وما �متناو املعامل د�ل الكفاءة املیدانیة �كون عندو وا�د احلظ ٔ�كرب

نعمتدوش �ىل الكفاءة �ىل املس�توى ا�رايس ٔ�ن ٔ��لب هاذو كتلقى عندمه 

املس�توى ا�رايس م�واضع، ولكن �ربته يف املیدان �برية، یتق�ون ا�لغات 
و�ا مل یلجوا املراكز ومل یلجوا التكوینات، ولكن عندمه ٕاتقان يف ا�لغات 

  .والتواصل مع الس�یاح، ٕاذن الس�ید الوز�ر هذا من �ة
من �ة �نیة نطالب بف�ح مراكز د�ل التكو�ن، اك�ن مركز وا�د يف 
املغرب ا�يل هو املركز د�ل ورزازات بعد ٕا�الق املركز د�ل ٔ�زیالل، 
نطالب بف�ح مراكز د�ل التكو�ن، ٔ�ن �سویق املنتوج الس�یا� �اصو 
مسوق، وهاذ املسوق ما �كون ٕاال املرشد الس�یا�، هاذ الناس �اصهم 

ونوا و�راعى هلم احلقوق د�هلم �ج�عیة وكذ� یلجون ٕاىل یعين هاذ یتك
اخلدمات �ج�عیة اليت مبوازاة مع زمالهئم يف مجمو�ة من القطا�ات 

  .إالنتاج�ة الغري احلكوم�ة
الس�ید الوز�ر، اح�ا متن��ا ٔ�ن �كون وا�د املبادرة دارهتا الوزارة  ،ٔ�یضا

وكذ� سواء املعمتدة ٔ�و �ري ا�يل يه حرص املؤسسات الس�یاح�ة 
  ...املعمتدة

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

الس�ید وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد 
  :�ج�عي

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

�ل هاذ املرشد�ن حمتیة وا�ٓ�ال ا�يل فعال هاذ القضیة د�ل إالدماج د
بقى عند�، لهذا ٔ�� �ربتك الیوم ٔ�ننا �ادي ند�رو هاذ إال�الن ق�ل هنایة 
هاذ أ�س�بوع �ش �س�تغلو هاذ الفرتة املتبق�ة �ش ند�رو هاذ العملیة د�ل 
إالدماج د�ل هاذ العاملني املیدانیني يف هاذ القطاع د�ل املرشد�ن 

  .الس�یاح�ني
نضیف كذ� ٔ�نه متت وا�د العملیة يف ٕاطار نفس القانون ا�يل  بغیت

اكن ت�سمح هبا القانون هو ٕادماج بعض املتخر�ني ا�يل اكنوا يف املراكز 
ا�يل موجود  د�ل تبانتالقدمية د�ل التكو�ن، ومهنا املركز ا�يل ذ�رتوا مركز 

ٔ�ج�ال يف املنطقة د�ل ٔ�زیالل، وا�يل لعب دور �بري يف �كو�ن وا�د ا
د�ل املرشد�ن د�ل الس�یا�ة اجلبلیة، واح�ا الیوم بصدد ٕا�رام اتفاق�ة مع 

   .تبانتالوزارة د�ل ا�ا�لیة ٕال�ادة ف�ح هاذ املركز 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

وموضو�ه حماربة  ون��قل �لسؤال املو�ه لقطاع الشؤون العامة واحلاكمة،
املضاربني يف املواد الغذائیة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

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

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
  ر، الس�ید الوز�

یعترب تد�ل الوسطاء واملضاربني يف خمتلف مرا�ل ومسا� معلیات 
توزیع وبیع املنت�ات، �اصة الفالح�ة ٕا�دى العوامل املبارشة الرتفاع 

  .الصارخ ٔ�سعار العدید من املواد الغذائیة
ما ا�ي مقمت به وس�تقومون به : من ٔ��ل ذ� �سائلمك الس�ید الوز�ر

امیة املس�هت� املغريب والفالح �ىل �د سواء من ٔ��ل حماربة املضاربني وح
  من تبعات تد�لهم يف خمتلف مسا� التوزیع؟ 

  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  ،الس�ید حلسن ا�اودي
  :�لشؤون العامة واحلاكمة

  .ا الس�ید املس�شارشكر 
  .عطى هللأ�س�سمح �لصوت، هاذ اليش ا�يل 
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ف� خيص الفساد ما �اد�ش نقولو ما اكی�ش، ما �اد�ش نقولو احلكومة 
، وهذا حرب 20تیجیوا  10قضت �ىل لك املفسد�ن، فني ما �اربت 

طن د�ل املواد  40مس�مترة، شهر وا�د د�ل نومفرب تقریبا مت ٕاتالف 
طن فقط يه ا�يل  40ن هاذ اليش �ري ا�يل �ن، واش �س�هتال�یة، لك

خر�ة د�ل  1207فاسدة؟ عند� �دد د�ل اخلر�ات يف شهر وا�د، 
و�اصنا �راق�و م�ات  16290ا�لجن، �دد النقط ا�يل متت املراق�ة د�لها 

، 218، �دد د�ل ا��ا�ر 477، �دد د�ل ا�الفات 16000ا�ٓالف مايش 
 شهر وا�د، واح�ا مس�متر�ن، ا�لجن �دامة یوم�ا طن يف 40ٕاذن ا�موع 

وفني ما اتصلوا بنا الناس راه اعطینا رمق ٔ�خرض كن�اولو ما ٔ�مكن �س�تاج�و 
لهاذ اليش ولكن هذا واقعنا �اص معل مس�متر، اح�ا تنقومو به ٕان شاء 

 .هللا

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

 .ر التعق�بللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطا

  :املس�شار الس�ید موالي عبد الرحمي الاكمل
  الس�ید الوز�ر،

السؤال د�لنا اح�ا مايش هو هاذ اجلواب ا�يل قليت، السؤال د�لنا هو 
تنقولو ب�ٔنه اك�ن الفالح املنتج تیعمل وت�شقى وت��عذب حىت تیجیب 
املنتوج، ميل �ید�ل �لسوق وتید�ر التعشرية وت��الىق مع لويب، مع 

سطاء، مع مضاربني، ا�يل ت�متك�وا يف ا�مثن، مبعىن ٔ�ن ا�مثن ما اكی�ش و 
العرض والطلب، ال، هام ا�يل تی�ددوا ا�مثن، وهام ا�يل تید�روا ا�مثن، 

املرات  4املرات وال  3و�لتايل ك�س�تغلو الفالح و�ید�روا وا�مثن �ید�روه 
ملس�هت� مضاعف �ىل ا�مثن ا�يل رشاوا، وشكون الضحیة؟ الضحیة هو ا

  .والفالح �زو�م
ٕاذن اح�ا ا�يل تنقولو ٔ�ش�نو هو إالجراء �ش تقضیوا �ىل هذه 
الوساطة، �ىل هاذ املضاربني، هذا هو السؤال ا�يل قلنا الس�ید الوز�ر 

  .احملرتم
ٕاذن تنطلبو م�مك اختاذ تدابري ٕاجرائیة قانونیة فعلیة �ش حندومه 

مجل� والسوق ا�ا�يل �اصو وحنیدومه، ٕاذن �اء الوقت ٔ�ن السوق د�ل ا
ی��ظم ویتضبط من طرف احلكومة بوسائلها اخلاصة، هذا هو الهدف د�لنا 

  .من السؤال
ٔ�یضا �اصنا �كرثو الس�ید الوز�ر من السوق د�ل القرب، ٔ�سواق 
القرب، �اصها �كون �ش �سامهوا ف�ه يف مجیع اململكة، �ش الفالح 

ق وی��ع املنتوج د�لو، �ش �س�تافدوا املنتج یعود م�ارشة ید�ل لهاذ أ�سوا
  .املس�هت�

  الس�ید الوز�ر،
هذا هو أ�ساس د�لنا وكنمتناو ٔ��مك ��ذو يش ٕاجراءات معلیة وفعلیة 

  �ش تقضیو �ىل هاذ الوسطاء وتقولوا لنا ٔ�ش�نو ا�يل معلتوا؟
ٔ�ما �ل�س�بة �لرمق أ�خرض ا�يل ذ�ريت الس�ید الوز�ر ما �دام اكع بعدا 

ول، ما �دامش، فاح�ا كنعیطو يف الرمق أ�خرض مرارا ما اك�ن هذا هو ا�ٔ 
ا�يل �یجوب ما اكی�ش، و�ل�س�بة لهاذوك اخلر�ات ا�يل تتقولوا ا�الفات 
وهذاك اليش هذه ٕاجراءات بو�دهاـ اح�ا تنقولو �ىل الوسطاء، تنقصدو 
الوسطاء وهاذوك املضاربني وهاذو مه ا�يل �هيموا الفالح ا�يل هو تید�ر 
مشاق وم�اعب كثرية وميل تیجي ما تی��عش ��مثن ا�يل هو م�اسب، 

  .�ملقارنة مع ا�مثن ا�يل اك�ن يف السوق
ا�ٓن مجیع الف�ات �ج�عیة كتعاين من ضعف القوة الرشائیة، كتعاين 
من البطا�، كتعاين من الفقر وزد�مه ٔ�یضا هاد املضاربني ا�يل هام رفعوا 

  .فالح�ةأ�مثنة د�ل املواد ال
  .وشكرا

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

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف �لشؤون العامة 
  :واحلاكمة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
وبعدا اح�ا �دام هاذ الرمق ٕاال �ري عندمك ما �دامش هللا ٔ��مل، ؤ�ما 

امة ت��صلوا ما نعرف واش �ا عندو وال ال؟ �كام عندك يش الوزارة �د
، �اص �كون �افظو �ش تقول ما 0537777444رمق �ٓخر؟ راه 

�دامش، ٔ�ن دروك ٕاىل مش��ا ولق�ناه �دام ٕایوا �یفاش د�، نبداو �كذبو 
ممكن، ) panne(الناس، سقس�یو� نقولو لمك ٕایه ال، ممكن �كون يش 

اه ما �دامش وال دروك مىش يش مواطن وعیط ولكن نقولوا �لمواطنني ر 
  .ولقاه �دام، �اص ٔ�خو� راه عند�

شوف هاذ الوقت يف احلق�قة املضاربة اكینة يف لك بالد والتدق�ق د�لها 
واحملارصة د�لها يه معل مس�متر یوم�ا، فالظروف راه املواد يف الربد راه 

، %22تقریبا ب�ٔكرث من املط�شة تنقطع يف الناح�ة د�ل ٔ�اكد�ر، راه �زادت 
ولكن اك�ن مواد ٔ�خرى ا�يل يه املنتوج د�ل السا�ة نقصات البطاطس 

، املندر�ن، احلامض لكهم نقصوا، ٔ�ن املنتوج د�ل هاذ %7نقصو تقریبا ب 
الوقت، يف الصیف �اود �ين املط�شة �هتبط، واش بغیتوا الس�نة لكها تبقى 

ذ الظروف د�ل اجلفاف، ال قدر املواد يه يه راه ما ميك�ش، �اصة يف ها
هللا، امحلد � ا�يل ٔ��اثنا هللا، راه ٔ�اكد�ر ٕاذا ما تدار�ش تصف�ة د�ل ماء 
البحر، راه ما عندو مس�تق�ل، �راكن راه ما عندها مس�تق�ل ٕاىل ما دارت 
تصف�ة ماء البحر، راه ت�ٔخر� كثري، ٕاذن �اص املاء د�ل س�بو �اص مييش 

  .�سقي يل �دا الشاویة
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  :لس�ید رئ�س اجللسةا
  .شكر الس�ید الوز�ر، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال املوايل املو�ه لقطاع النقل وموضو�ه بعض 
اخ�الالت اج�یاز ام��ان احلصول �ىل رخصة الس�یاقة، اللكمة ٔ��د 

  .السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

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

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

من ٔ��ل موا�بة مدونة السري، مقمت الس�ید الوز�ر مبجمو�ة من املبادرات 
من ٔ��ل حتسني �ن الس�یاقة ؤ�مهها التعریفة، الكوطا، التكو�ن، دفرت 

  .ليت �ربك هذا القطاعالت�الت و�ريها من إالجراءات ا
و�ىل هذا أ�ساس �سائلمك الس�ید الوز�ر ما يه التدابري اليت تت�ذوهنا 

  ٔ�جرٔ�ة املذ�رات والقرارات الهادفة ٕالصالح م�ظومة النقل؟ 
�ادي �سولومك �ىل وا�د املركز د�ل �سجیل  ،الس�ید الوز�ر ،كذ�

�ر، هاذي تقریبا الس�یارات ٕ��زاكن ا�يل تقریبا دش��وه انتوما الس�ید الوز
س�ن�ني واكن السؤال د�لمك �لمسؤولني متا حشال تقریبا د�ل الوقت؟ قالوا 
� س�نة، قليت هلم ٔ�ودي س�نة راه كثرية �ش خيرج هاذ �ش ی��جز هاذ 

  .املرشوع
ا�يل نقول لمك الس�ید الوز�ر راه هاي تقریبا س�ن�ني وهاذ املرشوع راه 

دارة �لمواطنني، ولكن لٔ�سف انتوما هذا هو تقریب االٕ .. �يق ما اك�ن ال
بغیتوا تقربوه ما بغیتوش ذیك س�نة، ولكن يه دا� س�ن�ني ولكن لٔ�سف 

  .هاذ املرشوع مازال ما خرجش �لوجود

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

  .اللكمة �لس�ید اكتب ا�و�، فلیتفضل مشكورا

التجهزي والنقل اكتب ا�و� �ى وز�ر  ،الس�ید محمد جنیب بولیف
  :وا�لو��س��ك واملاء ملكف �لنقل

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

) les retards(و�ىل  2015هو السؤال وصلين ف�ه يشء درتوه يف 
  .و�ىل الت�ٔخرات ٕاذن هاذي وا�د

  .املس�ٔ� الثانیة طرحيت مجمو�ة من أ�مور ا�يل مرتبطة �ٕالصالح
يش د�ل ٕا�زاكن �اد طرح�یه، و�لتايل املعطیات املس�ٔ� الثانیة هاذ ال

  .�ادي حناول
املوضوع د�ل إالصالح د�ل قطاع د�ل التعلمي الس�یاقة �ٔ�ساس ف�ه 

ٕاجراء، وهاذ  14وا�يل ف�ه وا�د  2014عقد �ر�مج ا�يل اكن يف 

إالجراءات اش�تغلنا �لهيا مع املهنني ومع القطا�ات أ�خرى الوزاریة ا�يل يه 
ة هبا، و�لتايل الیوم يف ٕاطار ما یمت ٕاجنازه الس�تكامل عقد الرب�مج مرتبط

خرج�ا وا�د الرز�مة د�ل إالجراءات ا�يل مرتبطة �لتعرفة، مرتبطة 
یوم د�ل �خ�بار، مرتبطة  �45ملعدل د�ل الن�اح، مرتبطة ب 

�ٕالصالح د�ل النظام التطبیقي، مرتبطة �ملنظومة اجلدیدة �ش حنلوا 
بوا�د ا�مو�ة ) la caution(ملدارس د�ل تعلمي الس�یاقة �ملسافة ب ا

، وهاذ الصباح كنت �الس 2018دإالجراءات اليت �ادي تد�ل يف ینا�ر 
مع العدید من املهنیني ا�يل �لفعل ميثلون القطاع �ىل ٔ�ساس ٔ�ننا �اود ذ�ر� 

ول معوما الیوم معهم يف ٕاطار التزنیل د�ل هاذ إالصال�ات، معوما ؤ�ق
امحلد � املهنیني م�فهمون �دا، هاذ إالصال�ات هام إالشاكل ا�يل عندمه 
الیوم هام تیقو� عطینا شویة د�ل الوقت فرتة انتقالیة زید� شویة ٕاىل 

وٕاال امحلد � املهنیني يف العموم  �2017ٓخره، دوز� ذاك اليش ا�يل اكن يف 
ة، وٕان شاء هللا �ادي نوصلو مع إالصالح، واح�ا ماش�یني معهم و�دة و�د

  .�لمبتغى
هاذ اليش د�ل ٕا�زاكن ف�ه ٔ�مور ا�يل يه مرتبطة فقط �لعدد د�ل 

)les étages ( ٔ�نه تتعرفوا اك�ن إالخوان د�ل ا�ال العسكري متا، واكن
خصنا رضوري الرتخ�ص ٔ�ن ما ميك�ش نعلیو وبق�نا ت��فوضو معهم حىت 

ش �زیدو ند�رو يف ٕاطار ذاك الطابق ا�يل عطاو� دا� مؤخرا ذاك ٔ�ويك �
اكن وا�د �ش ما �كو�ش ٔ��ىل ٔ�كرث، ونتوما تتعرفوا هذا ا�ال ا�يل هو 
جمال شویة �اص وتیطلب بعض إالجنازات ا�يل هام رمسیني، فا�ٓن اح�ا 
حصلنا �لهم �ىل ٔ�ساس ٔ�ننا �س�تمكلو ٕان شاء هللا إالجناز يف ٔ�قرب وقت 

  . ممكن
  .شكرا

  :س اجللسةالس�ید رئ�
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

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

�الش قلنا، �الش طرح�ا هاذ السؤال ٔ�ن تنعرفمك الس�ید الوز�ر أ�� 
 الرصامة د�لمك والت��ع د�لمك لهاذ املشاریع م�ل هاذ املشاریع ا�يل انتوما ا�يل

�الش زد� هاذ السؤال و�ش ايف التدشني د�لها، هذا هو  �لهيا وقف�و
ٔ�ن ال�ساؤالت د�ل الناس د�ل ٔ�اكد�ر ٔ�ن حرضوا لهاذ التدش��ات 

  ..و�لفعل هام ومازال ما اك�ش، واكن اجلواب د�لمك فعال
مع جوا�مك نؤكد ٔ�ن يف الفریق احلريك ٔ�ن  ،الس�ید الوز�ر ،تفا�ال

رخص الس�یاقة حتمل ٕاجيا�ت ال شك  تعدیالت املقرت�ة �ىل نظام م�حال 
حوادث السري ببالد�، وكذ� �ادي ٔ�هنا س�سامه يف التقلیص من �سب 

  .املغربیة ببالد� كذ� الس�ید الوز�رتعطي وا�د القمية لرخصة الس�یاقة 
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كذ� �ري اكینة وا�د، اكینة يش مسائل ا�يل �زادت �ىل هاذ الناس 
واش ممكن هاذ الناس  ، الشهر للك س�یارةاملرحشني يف 10يه تقریبا واش 

 .هبا؟ تنطلبو م�مك �ش ٕا�ادة النظر يف هذه التعدیالت غميش�یو
درمه، راه  3500التعرفة، ال�سعرية وصلتوها  ،الس�ید الوز�ر ،كذ�

الس�ید  ،هذا �ادي �كون عبء ال �ىل املرحشني وال �ىل أ�رس د�هلم
  .الوز�ر

 ،مسائل �مة يذاسافة هذا لكها ه�دد امل كذ� الس�ید الوز�ر وا�د 
  .�ري �ش ��ذوها بعني �عتبار ،الس�ید الوز�ر ،ونطلب م�مك

غیاب مح� حتس�س�یة وٕا�الم�ة  ،الس�ید الوز�ر ،كام �س�ل ٔ�یضا
ٕال�اطة الرٔ�ي العام الوطين �لام مبس�ت�دات ومضامني نظام م�ح رخص 

 الس�ید �ا�لقارص�ن، كندویو �ىل القارص�ن د عطیتواالس�یاقة �ملغرب، و 
الوز�ر واش هاذ القارص�ن ا�يل غتعطیومه �ش �سوقوا الس�یارات اخلف�فة 
واش ممكن ما غیكو�ش وا�د املشلك �بري �ىل أ�بناء د�لنا ا�يل يف 

  ؟احلق�قة �ري ا�را�ات الناریة واك�ن مشلك

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

 .�ىل التعق�بواللكمة �لس�ید اكتب ا�و� �لرد 

لكف امل ،الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء
  :�لنقل

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

نبدا من هاذ أ��رية القارص�ن راه ما �ا�سوقوش  ،�ري �لتصحیح
الطوموبیالت، ا�يل در� اح�ا يف التعدیل أ��ري ا�يل �ا من احلكومة وا�يل 

وجوا لو بطریقة سلبیة ولٔ�سف هو الناس املواطر الیوم خرج وا�د ر 
ف�ه �ري النظري، �ش ميل  ن)la pratique(البرييم �دید ا�يل ما فهيش 

�ام  14ٔ�نه �مييش، هاذوك ا�يل وىل عندو ) stop(تیجي یعرف یوقف يف 
یعين  59ccهذا برييم �دید �لمواطر وا�يل ٔ�قل من ) AM( ـل
)cylindre (و، هاذوك �ادي ید�روا هلم وا�د البرييم، وا�راري هام د�ل

�اص �كون عندو  18و 14نتوما ما بني ا ا�يل ت�سوقوا الیوم املواطر، ها
  .الكف�ل �ش �سمح لو
للك س�یارة تعلمي ومدرب ٕاىل ج�نا ند�رو التقس�مي  10هاذ اليش د�ل 

 8ل ا�يل هو تقس�مي د�ل مدونة الشغل ا�يل تیقول املدرب �اصو �ش�تغ
قسمنا ذاك اليش وفق مدونة الشغل، الیوم تناقش مع  ،د�ل السا�ات

لنا يش �ا�ة ا�يل  يف الشهر، قلنا هلم ٕاىل خرج�و 10لنا  ىعطااملهنیني 
يه قانونیة ٔ�� معمك هو مايش قر�ٓن مزنل، ولكن د�روا يل احلساب املدرب 

و يش ٕاىل ند�ر . يف الشهر 10د�ل السا�ات �لس�یارة تعطینا  8غی�دم 
   .�یناشا �ا�ة �ارج القانون حلد ا�ٓن م

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكر الس�ید اكتب ا�و�، و�شكرك �ىل مسامهتك معنا يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال أ��ري يف �دول ٔ�عامل هذا اجللسة د�ل أ�س�ئ� 
ر�س الشفهیة، وهو مو�ه لقطاع التمنیة املس�تدامة، وموضو�ه تنف�ذ اتفاق �

�لمناخ، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 
 .لتقدمي السؤال

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

تنف�ذا التفاق �ر�س حول املناخ، ما يه إالجراءات اليت اختذهتا 
ید �لمسامهة يف التقلیص من انبعا�ت ٔ�و�س�  ،الس�یدة الوز�رة ،وزار�مك

  الكربون ٔ�و من انبعا�ت الغازات احلراریة؟
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 . اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة  ،الس�یدة �زهة الوايف
  :لكفة �لتمنیة املس�تدامةامل ،املس�تدامة

 طرح هذا السؤال حول موضوع شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل
الیوم هو حتدي �لكون و� رهان �املي س�یايس، وكذ� یطرح ٕاشاكلیة 
أ�من إال�ساين، ٔ�نه ميس ٔ�وال توازن النظم إال�كولوج�ة وموا�ة وا�د 
الظاهرة ا�يل الیوم العامل مجمع حولها �ش یت�ذ ٕاجراءات راهنیة، البد من 

 الر�دة، يف إالشعاع وكذ� يف ا�ینام�ة إالقرار ��ور احملوري �لمغرب يف
و�خنراط �لوصول ٕاىل هذا االتفاق املتعدد أ�طراف ا�يل هو بالد� 
م�خرطة بدینام�ة و�كذ� مبرشوع �ىل مس�تویني، ٔ�وال من ٔ��ل �خنراط 
يف تنف�ذ اتفاق�ة �ر�س ا�يل ٕان شاء هللا النصوص التنظميیة غتخرج �البا 

  .مس�توینييف شهر ٔ��ریل، �ىل 
املس�توى هو مالءمة ال�رشیع الوطين من ٔ��ل �خنراط يف مسلسل 

  التنف�ذ؛
املس�توى الثاين هو ٔ�جرٔ�ة اتفاق�ة �ر�س �رب اخلطط أ�فق�ة وكذ� 
ٕاجراءات قطاعیة ا�يل مرتبطة �ك�ابة ا�و� �لتمنیة املس�تدامة �ىل ٔ�ساس 

  .ٔ�هنا القطاع الويص

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .تبة ا�و�شكر الس�یدة اك

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب
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  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل ما تقدممت به من معطیات

حنن نقدر اخلطوات اليت اختذها احلكومة لتنف�ذ املسامهة احملددة لنا 
ء �لزتاماتنا ا�ولیة يف وطنیا ف� یتعلق �تفاق �ر�س، وذ� يف ٕاطار الوفا

  .هذا ا�ال
وهذه م�اس�بة كذ� ل�ش�ید �لرؤیة �س��اق�ة اليت ٔ�طلقهتا بالد� 
حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب اجلال�، نرصه هللا، واملتعلقة �لتمنیة 
املس�تدامة اليت �روم احلد من العواقب الوخمية لتغري املناخ، خصوصا ؤ�ن 

هذه الظاهرة من �الل ما جسل يف  بالد� بدٔ�ت �س�شعر خطورة
الس�نوات أ��رية من خسا�ر �س�ب الف�ضا�ت وأ�مطار العاصف�ة 
املفاج�ة، �ٕالضافة ٕاىل �رتفاع امللموس ا�ي ٔ�صبحت �س�� بالد� من 
در�ات احلرارة، كام ٔ�ن خطر اجلفاف ٔ�صبح �هتدد� يف ٔ�یة حلظة، وما 

ا�منو يف اململكة اليت تعمتد  س�یكون �� من انعاكسات وخمية �ىل مؤرش
  .�شلك �بري �ىل �ائدات الفال�ة

  الس�یدة اكتبة ا�و�،
�ذرت أ�مم املت�دة مؤخرا من التداعیات اخلطرية لتغري املناخ �ىل 
مجمو�ة من ا�ول إالفریق�ة �خلصوص، من ب�هنا املغرب، ونفس الت�ذ�ر 

وحمیطها إالقلميي  ، مما یعين ٔ�ن بالد�"السالم أ�خرض"ٔ�طلق�ه م�ظمة 
�ددان بتوا�ر ظاهريت اجلفاف والف�ضا�ت وبنذرة املوارد املائیة وبتدهور 

  .النظم إال�كولوج�ة وبتصا�د وثرية الهجرة
وٕادرااك م�ا لطبیعة هذه ا�هتدیدات، فٕاننا يف فریق التجمع الوطين 
لٔ�حرار ندعو احلكومة ٕاىل التفكري يف سن ٕاسرتاتیجیة وطنیة ملوا�ة 

تغريات املناخ�ة �رب قوانني وٕاجراءات كف�� بتعز�ز ما تقوم به �الیا من ال 
جمهود، وقد ٔ��ربمتو� ق�ل قلیل حول هاذ إالجراء مشكورة، �رب قوانني 

  .وٕاجراءات كف�� بتعز�ز ما تقوم به �الیا من جمهود يف هذا ا�ال
ىل كام ندعوها ٕاىل املزید من احلاكمة يف التدبري من �الل العمل �

ٕادماج هذا املعطى يف مجیع إالسرتاتیجیات القطاعیة، مبا �كفل لبالد� 
التك�ف الشامل مع م�غريات املناخ، مبا یضمن ٔ�م�نا الغذايئ و�ق�صادي 

  .والب�يئ والصحي كذ�
ومن �ة ٔ�خرى یتعني �ىل احلكومة كذ� العمل �ىل ٕادماج احملیط 

یضمن ا�رتام دول اجلوار ملضامني إالقلميي �لمغرب يف تدبري هذا امللف، مبا 
اتفاق �ر�س، ح�ث ٔ�ن التفكري والتعاطي مع التغريات املناخ�ة البد ٔ�ن 

  .�كون من م�ظور مشويل ومفهوم ٔ�وسع يف احلدود اجلغراف�ة
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�یدة اكتبة ا�و�

لكفة امل ،طاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامةالس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر ال
  :�لتمنیة املس�تدامة

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
كام قلت، �لفعل بالد� يه م�خرطة يف التزنیل الفعيل لالخنراط يف 
التقلیص من انبعا�ت الغازات ا�ف�ئة، ٔ�وال �رب هت� الرتسانة القانونیة د�لنا 

ملس�توى القانوين نتفقوا �ىل احلدود القصوى الیوم �اصنا �كون عند� �ىل ا
لهذه �نبعا�ت، و�لتايل املرسوم راه هو عند أ�مانة العامة �لحكومة، 
كذ� هناك ٕا�داد احلدود القصوى �لمقذوفات الغازیة املتعلقة ببعض 
القطا�ات الصناعیة املعدنیة، هذا ٕاطار مس�تلزم ٔ�ن نقوم به لالخنراط 

  .يف ٕاطار اتفاق�ة �ر�سو�س�تفادة وإال�داد 
�ىل املس�توى إالجرايئ الیوم عند� مولود�ن، املولود أ�ول هو ٔ�ننا 
الیوم عند� �ر�مج وطين جلودة الهواء، ا�يل به �یف ما غتكون عند� 
در�ات احلرارة يف لك مدینة ويف لك �ة ٕان شاء هللا، غیولیوا عند� ٕان 

، ا�يل غی��عو ال�شخیص وا�يل شاء هللا التق��س �ل�س�بة جلودة الهواء
  .غتبعو �لطبع املعاجلة أ�فق�ة القطاعیة ٔ�ن هذا معل ٔ�فقي

�ٕالضافة ٕاىل ذ� بالد� �یف ما قلتوا الس�ید املس�شار ٔ�ننا من الب�ان 
 25قاب� �لتنف�ذ  25مهنا  %42ا�يل قدمت املسامهة احملددة وطنیا ا�يل 

عطینا إالطار د�ل االتفاق د�ل أ�مم اح�ا من الب�ان ا�يل �یئني وا�د�ن �ٔ 
مشاریع ٔ�فق�ة وا�دة �ش ميل یبدا معلیة التزنیل س�نكون ٕان  10املت�دة، 

شاء هللا من ٔ�ول الب�ان اليت ميكهنا تعبئة ا�متویالت، مث هنی�ٔ ٔ�نفس�نا �ش 
�كونو دامع ٔ�سايس وموا�ب ��ول إالفریق�ة من ٔ��ل ٔ�ن تؤهل نفسها ؤ�ن 

االتفاق�ات املوقعة ٔ�مام �ال� امل� محمد السادس حفظه  نوا�هبا يف ٕاطار
مركز الكفاءات ) س 4(هللا، لتقویة �ربتنا من �الل املركز د�لنا ا�يل هو 

 ..�لتغري املنا�، من ٔ��ل تعبئة أ�موال والق�ام ب
 -طن�ة : كذ� عند� خمططات �ویة �لتغري املنا� يف ٔ�ربعة �ات

 �4ٓسفي، هاذ تدارت، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن من  -شمرا� –احلس�مية  - تطوان 
 .، يف اجلهات أ�خرى2019-�2018ات س�تعمم يف 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا �لس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامههتا معنا يف هذه اجللسة

  .ؤ�شكرمك مجیعا �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة
  .ورفعت اجللسة


