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  التاسعة والثالثني بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2018 ینا�ر 16(هـ 1439 ربیع ا�ٓخر 28 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�س ثالث، اخللیفة ال محید �وسكوسالس�ید املس�شار : الرئاسة
الثام�ة �ق�قة او  ثانیةالسا�ة ال  تان وعرش دقائق، ٕابتداء منساع : التوق�ت
  .بعد الزوال والثالثني

  .أ�س�ئ� الشفهیة م�اقشة: �دول أ�عامل

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

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

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

  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

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 ٔ�عامل هذه 

لسة ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من اجل 
  .مراسالت وٕا�ال�ت، تفضل الس�ید أ�مني

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

حنیط ا�لس املوقر ب�ٔن رئ�س احلكومة ٔ�ودع �ى مك�ب جملس 
املتعلق  41.10مق بتغیري القانون ر 83.17املس�شار�ن مرشوع قانون رمق 

  .بت�دید رشوط ومساطر �س�تفادة من صندوق التاكفل العائيل
كام توصلت الرئاسة مبراس� من الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
الربملان خيرب من �اللها ا�لس طلب الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن 

لوزارهتا ٕاىل ما  واملساواة والتمنیة �ج�عیة بت�ٔ�ري �رجمة أ�س�ئ� املو�ة
بعد أ�س�ئ� املو�ة لقطاع التمنیة املس�تدامة، نظرا الرتباط الس�یدة الوز�رة 

  .ب�شاط حكويم طارئ
 16و�ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 

  :فه�ي اكلتايل 2018ینا�ر 
  .سؤ� 43 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة -
 .سؤ� 13 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -

كام ٔ�ننا س�نكون �ىل مو�د بعد هنایة هذه اجللسة مع �لسة �امة 
  .�رشیعیة س�تخصص ��راسة والتصویت �ىل �دد من النصوص اجلاهزة

 .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 لقطاع التعلمي 
ٕانتقال أ�ساتذة اجلامعیني، اللكمة ٔ��د السادة العايل، وموضو�ه 

. املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال
  .تفضل ٔ�يس حسن

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

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

�ح �ب الرتش�یح النتقاء ٔ�ساتذة �امعیني من لقد ٔ�قدمت وزار�مك �ىل ف 
بني املوظفني، �ري ٔ�ن فریق �س�تقاليل وهو �مثن هذه اخلطوة جيد يف هذه 
الرشوط ح�فا واحضا �ل�س�بة محل� الشواهد العلمیة �ري املوظفني املؤهلني 
لهذه املناصب، وسعیا وراء �اكفؤ الفرص وام�صاص البطا� يف صفوف 

  .شواهداملعطلني مح� ال 
�سائلمك الس�ید الوز�ر، هل تفكر الوزارة بف�ح الباب يف و�ه الش�باب 

  .املعطل احلامل �لشواهد العلیا؟ شكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

و�ن اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتك ،الس�ید �ا� الصمدي
�لتعلمي العايل والبحث  لكفامل ،املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي

  :العلمي
  .شكرا جزیال الس�ید املس�شار احملرتم

بدایة ٔ��لن �ىل ٔ�نه �الل س�ن�ني فقط، الس�نة املاضیة وهذه الس�نة مت 
، 2017انتقال �دد املناصب املالیة ا�صصة �لتعلمي العايل الس�نة املاضیة 

  .م�صب يف ٕاطار التحویل 700حمدث و م�صب 400
م�صب حمدث  700حوايل  �2018ل�س�بة لقانون املالیة لهاذ الس�نة 

وم�لها ف� یتعلق �ملناصب احملو�، ومعلوم ٔ�ن املناصب احملدثة يه م�اصب 
ويه مف�و�ة لاكفة الطلبة احلاصلني  1100يه  700و �400دیدة ٕاال قلنا 
  .�ىل ا�كتوراه

ع يف تقد�ري ٕاال ٔ�ن یتو�ه �ل�امعات ا�ٓن وزعنا �لهيا ٔ�ما �ىل امجلی
املناصب املالیة بناءا �ىل وا�د ا�مو�ة من املعایري ورشعت ا�ٓن يف 
إال�الن عن املناصب املالیة يف بوا�هتا إاللكرتونیة وكذ� يف بوابة اجلامعة 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2018 ینا�ر 16( 1439 بیع ا�ٓخرر  28

ش�ٔن، و�ىل املعنیني �ٔ�مر ٔ�ن یتو�وا م�ارشة ٕاىل ٕایداع ملفاهتم يف هذا ال 
  . وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

لمك اللكمة الس�ید ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل يف 
  .ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

يف احلق�قة ٔ�ح�ا طرح�ا لمك هذا السؤال ٔ�نه ت��وصلو بوا�د العدد د�ل 
وال�ساؤالت من طرف ش�باب مغريب �اصل �ىل ا�كتوراه،  الشاك�ت

وهو �ل�س�بة هلم ما ت��فهموش هاذ أ�مر هذا، ٔ�ن �ل�س�بة هلم الشهادة يه 
اذ املنصب د�ل ٔ�س�تاذ �امعي، ت��ذلوا  ا�يل تتخول لوا�د انه یوجل �

 جمهود د�هلم ووا�د العدد �بري مهنم �غیني ميش�یو لهاذ ا�ال د�ل التعلمي
العايل، و�لتايل ما تیفهموش ٔ�نه �ميكن من بني الرشوط ٔ�یضا إالضاف�ة هو 
ٔ�نه �كون موظف، �ر�ة ٔ�ن يش و�د�ن تیق�ارحو �لهيم مييش خييل 
الشهادة ا�كتوراه د�لو واملاسرت وإال�ازة وید�ل �لبااكلور� ویدوز يش 

مييش �اد م�اراة ید�ل �لجام�ة ٔ�و ٔ�ي يشء من هذا الق�یل، ومن بعد ذ� 
خيرج ا�بلومات د�لو �ش مييش حىت هو �كون عندو حظوظ ٔ�كرث �ش 

  .ميكن یوجل لهاذ املنصب د�ل ٔ�س�تاذ �امعي
ت��ان ح�ف ٔ��ید ٔ�نه اك�ن ح�ف، مث الوزارة لقات يف هاذ الطریقة هذه 

م�اصب حمدثة  %�50ل �ش �كرب العدد د�ل أ�ساتذة اجلامعیني 
كن اكن ممكن �كون اجهتاد ٔ�حسن من هذا من بني املوظفني، ول %50و

�ش تف�ح ٔ�بواب ٔ�كرب �دد د�ل املواطنني ا�يل عندمه الشهادة �ش �كون 
الشهادة د�ل ا�كتوراه يه أ�ساس ا�ي یعمتد �لیه لولوج هاذ املناصب، 
ٔ�ن حىت يه م�اصب و�ا ت�مت التحویل ولكن راه م�اصب ا�يل خصها 

ة اجلامعیني، ٕاذا �ري مفهوم �ل�س�بة لهاذ �كون �دیدة �ل�س�بة لٔ�ساتذ
  .الناس

�لكممت �ىل س�ن�ني واك�ن ا�يل ت��لكم �ىل ٔ�ربع س�نوات ومخس س�نوات 
وهو تی��ظر �ش یتف�ح هاذ الباب، مث التوزیع راه ما اكی�ش م�ساوي �ىل 
اجلهات، بال ما نتلكم �ىل نقطة ٔ�ساس�یة خص الس�ید الوز�ر یبذل فهيا 

د�ل املراق�ة، هو هذاك الرشوط ا�يل تتوضع يف ذاك وا�د ا�هود �بري 
الطلبات د�ل الرتش�یح �ش ما �كو�ش هاذ اليش هذا املقاس �ل�س�بة 

  .لٔ�ساتذة ا�يل تید�لو
  .والسالم

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

لمك اللكمة �لرد �ىل التعق�ب الس�ید اكتب ا�و� يف �دود الوقت 

  .املتبقى

اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي الس�ید 
  :لكف �لتعلمي العايل والبحث العلميامل ،العايل والبحث العلمي

  .شكرا جزیال
يف احلق�قة يف التعق�ب د�� ف�حت يل وا�د الفرصة �ش نوحض، ٔ�وال 

ب راه م�ص 700م�صب و �400زید ن�ٔكد �ىل ٔ�نه املناصب احملدثة ا�يل يه 
م�صب مف�و�ة يف و�ه �اميل ا�كتوراه من �ري  1100ت���دثوا �ىل 

  .املوظفني، �ش �كون هاذ القضیة واحضة
املس�ٔ� الثانیة ا�يل �رهتا يه �مة �دا قضیة املراق�ة والت��ع، املساطر 
د�ل ٕاجراء املبار�ت حمددة ویمت توزیع املناصب املالیة �ىل اجلامعات بناء 

  :ٔ�� نقولها � �ىل معایري،
  ٔ�وال، التخصصات اجلدیدة؛

  �نیا، �دد أ�ساتذة املتوقع ٕا�ا�هتم �ىل التقا�د؛
  .�لثا، �س�بة الت�ٔطري وإالكتضاض

تنا�دوا وا�د العدد د�ل املعایري �ش تنوزعوا املناصب �ىل 
اجلامعات، ولك �امعة �امعة ت�ٔ�ذ هاذ اليش بعني �عتبار وتتعقد جملس 

بدوره ی�ت يف توزیع املناصب املالیة �ىل املؤسسات، اجلامعة ا�ي 
وجملس اجلامعة واجلامعة يه اليت تقوم بعملیة ف�ح �ب الرتش�یح والسهر 

  .�ىل املباراة من البدایة ٕاىل ا�هنایة
دور�، حبال ا�يل تفضلت، هو املراق�ة، الت��ع ٕان اكنت هناك من 

وال ٔ�نه يف هنایة املطاف طعون ٔ�ح�ا ترناقهبا، وال ميكن ب�ٔي �ال من أ�ح
ا�يل تیعلن �ىل الن���ة �شلك رمسي وتی�ٔكد املنصب يه الوزارة، و�لتايل 
يف الوقت ا�يل تتوصلنا طعون قانونیة وعندها املصداق�ة د�لها ما ترنددوش 

  .بصفة هنائیة �ش نعاودوا نطلبوا ٕا�ادة ف�ح املباراة من �دید
ذا حنن م�ف�حون ومس�تعدون فٕاذا اكنت هناك طعون يف هاذ الش�ٔن ه

ٔ�ن نتق�لها ؤ�ن ندرسها �ا�، �ا�، اللك يف هنایة املطاف يف س�یاق احملافظة 
�ىل �اكفؤ الفرص وأ��ذ بعني �عتبار ٔ�وال البعد �ج�عي، حبال ا�يل 

  .ذ�رت، و�اج�ات اجلامعة احلق�ق�ة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

ثاين موضو�ه، مالمئة مسا� التكو�ن مع �اج�ات سوق السؤال ال 
  .الشغل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة

  :�ادل الربااكت املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن واملس�شارات،
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�ل املالمئة ما بني مسا� الس�ید الوز�ر، يف احلق�قة السؤال د�لنا د
التكو�ن وم�طلبات الشغل يف بالد�، س�بق�ا وطرح�اه �ىل احلكومة ا�يل 
ق�ل م�مك، وس�بق�ا طرح�اه �لوز�ر د�ل القطاع، ولكن اجلواب الس�ید 

  .و�ري شاف�االوز�ر اكن جوا� �ري اكف�ا 
 الس�ید الوز�ر،

شهادات العلیا �اصمك تعرفوا ب�ٔن مجمو�ة من الش�باب املغريب �اميل ال 
ٔ�و دبلومات د�ل التكو�ن ٔ�هنم يف ) licence(ٔ�و شهادة د�ل املاسرت ٔ�و 

عز� �مة، ٔ�ن مجمو�ة د�ل الش�باب �اطلني و�اجز�ن ٔ�هنم یوجلوا سوق 
الشغل، هذا شكون ت��حمل املسؤولیة د�لو الس�ید الوز�ر؟ �اصو �كون 

ح�ا ٕاىل كنا ت��جو اح�ا احلكومة والتكو�ن �كونوا يف خط م�وازن، د� ا
وا�د العدد د�ل �اميل الشهادات ٔ�ننا تنعجزو ٔ�ننا ندجمومه يف سوق 

  .الشغل
  الس�ید الوز�ر،

نعطیك �ىل س��ل املثال م�ال املناطق ا�يل تزتخر بوا�د املؤهالت 
ا�يل يه طبیعیة م�ال �ورزازات، ا�يل �الش ما ختلقوش مراكز د�ل 

�ال ٔ�زیالل اح�ا عند� يف امجلا�ات التكو�ن د�ل الطاقات املت�ددة؟ م 
القرویة ويف اجلهة �لك �الش ما ختلقوش مراكز د�ل التكو�ن د�ل 
الفال�ة؟ مراكز د�ل التكو�ن د�ل الزرا�ة ا�يل متتص شویة الغضب 

  .الوز�ر الس�یدوختلق فرص د�ل الشغل 
يف احلق�قة كام تعلمون الس�ید الوز�ر هاذ أ�فواج ا�يل خترجت خترجت 
بوا�د التلكفة �هظة سواء ال من اجلهة د�ل ا�و� ٔ�و التلكفة أ�رسیة، 
فاش هاذ الناس خترجوا وو�دوا هاذ الشواهد د�هلم العلیا، ٔ�ننا طرح�ا يف 
لقاءات م�واص� معهم كربملانیني ٔ�ن السؤال اجلوهري والسؤال الوح�د، ها 

مل املسؤولیة اح�ا قرینا ووصلنا وا�ذینا شواهد ولكن شكون ا�يل یتح
ا�يل �ادي خيدم هاذ الناس؟ وهاذ الناس عوض �كونوا م�ت�ني وعوض 
نتجو رٔ�سامل �رشي ٔ�نه �كون م�تج ��و� وم�تج �لعائ� د�لو وم�تج 

  .�لمجمتع د�لو، ولینا ت��جو رٔ�سامل �رشي ٔ�نه �ا� �ىل ا�متع
معها �ري الوز�ر ا�يل اك�ن ا�يل تیزت  الس�یدد� ت�شوفو هاذ �ح�قا�ت 

ٔ�نه ی�ٔس ٔ�ن الش�باب د�لو دوزو ) c’est normal(�اميل الشواهد، 
يف القرایة و�لكف وقرا ودمر ولك يش و�لتايل ٔ�نه تیلقى راسو ٔ�مام �ب 
مسدود ٔ�نه ما ميك�ش یوجل لسوق الشغل، ٔ�ش تید�ر؟ �اصو یزتمع 

  .�ح��ا�ات وینوض الصداع و�كون جزء من املشلك
  الس�ید الوز�ر،

نامك ختلقو وا�د احلبل د�ل الثقة بني املواطن وبني احلكومة، ٔ�نمت بغی 
�حكومة ٔ��مك �اصمك ختلقوا وا�د ٔ�نه ی��ق ف�مك املواطن، و�ش ی��ق ف�مك 
املواطن ٔ��مك تعطیوه وعود و�كونوا عند الوعود د�لمك، ٔ�ن ٕاىل �دم هاذ 

ت الش هاذ اللكیات وهاذ اجلامعا) sinon( الس�ید ٔ�ش غنو�دو لیه،
  الوز�ر؟  الس�یدالش  ،وهاذ مراكز التكو�ن

واح�ا عند� واح�ا تنصنعو م�ال الطیارات ٔ�و الس�یارات اح�ا �اصنا 
�كربو ونوسعو هاذ املیاد�ن هاذي ا�يل نوفرو لهاذ الناس فرص د�ل 

  .الشغل
  .وشكرا

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

  .�ىل السؤالاللكمة لمك الس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة 

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :لكف �لتعلمي العايل والبحث العلميامل ،العايل والبحث العلمي

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
هذا السؤال أ�زيل ا�ي یطرح دامئا وهو املالءمة ما بني التكو�ن 

راه ف�ه شقني، ف�ه التعلمي العايل والتكو�ن  و�اج�ات سوق الشغل، السؤال
وف�ه سوق الشغل، مبعىن ٔ�نه املس�ٔ� راه فهيا تعدد الرشاكء ؤ�طراف ا�يل 
عندمه �القة هبذا ا�ال من القطا�ات احلكوم�ة املعنیة، املقاو�، 
ال�سهیالت اجلبائیة ف� یتعلق �ملالیة ٕاخل، �ىل لك �ال هذا ما غند�لش 

  .ف�ه
لكم فقط �ىل ما یتعلق �ٕالجراءات اليت نت�ذها �ادة ف� یتعلق ٔ�� غنت

�ملالءمة بني التكوینات اجلامعیة و�ا�ات سوق الشغل، هذا مهنا املشرتك 
  .وما اكی�ش يش �ا�ة ا�يل تنفكرو فهيا قد هاذي

ولكن هناك وا�د مجمو�ة من املعادالت �اصنا حنلوها، م�ال تنطرحو 
�د ٔ�نه ید�ل �لتعلمي العايل، وهنا ت��لقى ٔ�س�ئ� سؤال تنقولو من حق لك وا

من طرف السادة املس�شار�ن والنواب احملرتمني ٔ�نه ی��غي ٔ�ن نف�ح فرص 
التكو�ن للك احلاصلني �ىل البااكلور� وبعدد ٔ�وفر ولك وا�د عندو احلق 
يف التعلمي اجلامعي، ٕاذن دامئا �یتطرح هاذ القضیة د�ل واش لك وا�د 

امعة، املفروض ٔ�نه س�ی�د بعد التخرج م�ارشة الفرصة د�لو �ادي یوجل �ل�
  .يف سوق الشغل

املس�ٔ� الثانیة، �ش ميكن لنا نقلصو هاذ الهوة ما بني التكو�ن وسوق 
  :الشغل كنا�دو وا�د العدد د�ل إالجراءات

ٔ�وال، معلوم ٔ�ن املؤسسات د�ل التعلمي العايل فهيا مؤسسات ذات 
ة ا�ٓداب واحلقوق ٕاخل، كن�اولو �رفعو فهيا �س�تقطاب املف�وح، لكی

إال�ازات املمهننة املرتبطة �سوق الشغل مازال ضعیفة حلد السا�ة اح�ا يف 
، ولكن �ملقابل عند� %10نطمح ٕاىل ٔ�ن نصل ٕاىل  %�4.5دود حوايل 

املؤسسات ذات �س�تقطاب احملدود حبال مدارس املهندسني ولكیات 
فهيا طالع �س��ا، واح�ا ) le taux d’insertion(الطب و�ريها، هاذي 

م�بعني هاذ اليش �ٕالحصاءات، ٕامنا عند� وا�د العدد د�ل إالجراءات 
ٔ�خرى ما ق�ل التعلمي اجلامعي، ك�ش�تغلو ا�ٓن �ىل التوج�ه املبكر، 
ك�ش�تغلو �ىل ٕاصالح نظام البااكلور� من ٔ��ل تقلیص العدد د�ل 
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ج �ىل املوا�بة د�ل اخلرجيني عن الشعب، و�اود ك�ش�تغلو ما بعد التخر 
  : طریق جوج د�ل ا�ٓلیات

كام تعلمون، وعند� معها تعاون ) l’ANAPEC(ا�ٓلیة أ�وىل يه 
قوي وقوي �دا، و�كفي نقول � �ىل ٔ�نه ا�ٓن يف وسط اجلامعات اكینة 

  .�ش یو�وا الطلبة) l’ANAPEC(الواكالت د�ل 
ث املرصد الوطين �ل�شغیل، مث �ىل مس�توى وزارة ال�شغیل، مت ٕا�دا

ا�يل ا�ور د�لو هو �زود� اح�ا يف اجلامعة �ملعطیات املتعلقة �سوق 
 10س�نوات،  6س�نوات،  5الشغل واحلاج�ات املس�تق�لیة د�ل م�ال وا�د 

س�نوات، �ش اح�ا كذ� ��ذوها بعني �عتبار يف اع�د التكوینات 
التعاون ما بني القطاع د�ل  دا�ل اجلامعات، وهكذا حيصل هاذ النوع من

  .ال�شغیل، القطاع د�ل التكو�ن واملقاو� �ش حنلو هاذ املعاد� هاذي
  .شكرا جزیال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

د�ل الثواين، تفضل الس�ید  6ٔ�و  5يف بضع ثواين، مازال لمك وا�د 
  .املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :الربااكت �ادل دس�یاملس�شار ال 
  الس�ید الوز�ر، 

بغینامك، وكنطلبو م�مك ٔ��مك ااح�ا ا�يل �ادي نقولو لمك اح�ا كفریق، اح�ا 
�رجعوا الثقة د�ل �اميل الشهادات املواطنني د�لنا املغاربة يف احلكومة 

  .املغربیة د�لنا
  .وشكرا

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

ح التعلمي العايل، اللكمة ٔ��د السادة السؤال الثالث، موضو�ه ٕاصال
  ..املس�شار�ن من الفریق احلريك، ل�سط السؤال، تفضل اليس

  :املس�شار الس�ید حيفضه �منبارك
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

�ىل الرؤیة  ٔ�طلقت احلكومة ورش ٕاصالح التعلمي العايل، بناء
اليت ٔ��دها  2030-2015إالسرتاجتیة ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن 

  .ا�لس أ��ىل �لتعلمي واليت �ىل ضوهئا مت ٕا�داد مرشوع قانون ٕاطار
  : بناء �لیه، �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، حول ما یيل

  ما يه اخلطوط العریضة لٕالسرتاجتیة إالصالح املقرت�ة؟  - 1
 ٕالجراءات املت�ذة لتزنیل هذه إالصال�ات؟ما يه ا  - 2

 .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

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

  .لمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
  :علمي العايل والبحث العلميلكف �لتامل ،العايل والبحث العلمي

  .شكرا جزیال الس�ید املس�شار احملرتم
ٔ�رشمت ٕاىل ٔ�نه هاذ الس�نة يه س�نة مفصلیة يف �رخي ٕاصالح م�ظومة 
الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي يف بالد�، ذ� ٔ�هنا س�شهد م�الد ٔ�ول 
قانون ٕاطار ٕالصالح املنظومة م�ذ �س�تقالل ٕاىل الیوم، ی��ظر ٕان شاء 

 قریبا ٔ�ن یعرض �ىل ا�لس الوزاري بعدما متت دراس�ته يف جملس هللا
احلكومة، ؤ�عتقد ٔ�ن هذا التفا�ل إالجيايب احلاصل الیوم مع هذا القانون، 
�عتبار مركزیته يف معلیة إالصالح، يه �مة �دا، و�ىل لك �ال 

قت س��فا�ل ٕاجيابیا مع الرشاكء د�لنا، مع النواب، مع املس�شار�ن، يف الو 
  .ا�يل �ادي جيي هاذ القانون ملسطرة املصادقة

  :هاذ إالصالح د�ل التعلمي العايل، ف�ه شقني
ف�ه شق هیلكي �بري، وف�ه ٔ�ش�یاء ا�يل يه كنعتربها ٔ�ولویة �ىل 

  .مس�توى القطاع د�ل الوزارة
، املنظم 01.00يف الشق الهیلكي الك�ري، هناك ٕاصالح قانون إالطار 

القانون هذا �الش ت�ٔخر؟ ٔ�نه ما ميك�ش خيرج بال ما �لتعلمي العايل، هاذ 
  .خيرج القانون إالطار هذا ا�يل �لكمنا �لیه، ا�يل من املفروض ٔ�نه جيي

املس�ٔ� الثانیة، اليت یتضمهنا هذا إالصالح، ٔ�وال، حنن يف �ا�ة ٕاىل 
خریطة �امعیة وطنیة �یلكة، هذا وا�د الورش �بري و�بري �دا، حناول 

  .ه ما بني العرض اجلامعي وما بني اجلهویة املتقدمة، هذا ورشٔ�ن نالمئ ف�
الورش الثاين، هو ا�يل ذ�رتو حول إالصالح د�ل قانون إالطار 

ٕاىل الیوم ف�ه ثغرات  2000، هذا القانون من 2000ٔ�نه من  01.00
كثرية، ف�ه ٔ�ش�یاء اس�ت�دت يف ا�ال د�ل التعلمي العايل، ولكن مع ذ� 

ن طرف القانون، �كفي نعطیك �ىل ٔ�نه مكو�ت التعلمي �ري مس�توعبة م
العايل الیوم، القانون إالطار �یتلكم �ىل ثالثة، وواقع احلال الیوم مخسة 

  .مكو�ت
اكینة مؤسسات التعلمي العايل التابعة �ل�امعة، �ري التابعة �ل�امعة، 
اخلاص، املؤسسات الرش�كة واملؤسسات أ�ج�بیة اليت ٔ�رادت ٔ�ن تف�ح 

كثري من الناس خيلطون و  (le package)رو�ا لها يف املغرب، هذا هو ف
ما بني ٕاصالح اجلامعة ا�يل يه جزء من هذا إالصالح الك�ري، وبني 

  .ٕاصالح التعلمي العايل ا�يل یضم هذه املكو�ت لكها
نعطي بعض الفالشات ف� یتعلق �جلزء الثاين ا�يل هو مسیتو ٕاجرايئ، 

اجلو� وامحلد � خمتهتا هاذ الیوم، الیوم �لضبط راين ٔ�وال ٔ�� مقت بوا�د 
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ج�ت من �ٓخر لقاء جبامعة محمد اخلامس من نونرب ٕاىل الیوم �لت اجلامعات 
املغربیة لكها، من بدا�هتا ٕاىل هنا�هتا، عند� اخلالصات ا�ٓن امحلد � م�وفرة، 

ين حول ویتوقع ٔ�ن نعقد يف غضون الشهر القادم ٕان شاء هللا الیوم الوط
إالصالح البیداغو� وا�يل �ادي �كون بوا�د الصبغة �شار�یة مع 
النقا�ت، مع اجلامعات، مع املقاو� �ش ميكن نو�دو وا�د التصور ا�ي 

  .ی�سجم ومق�ضیات القانون إالطار ا�ي ن��ظر صدوره ٕان شاء هللا
  .شكرا جزیال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكر الس�ید اكتب ا�و�

 .ة يف ٕاطار التعق�ب الس�ید املس�شارلمك اللكم

  :املس�شار الس�ید حيفضه �منبارك
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

تفا�ال مع جوا�مك القمي الس�ید الوز�ر احملرتم، نؤكد يف الفریق احلريك 
دمعنا للك م�ادرة ٕاصالح�ة �س�هتدف �رتقاء �ملنظومة التعلميیة، �اصة 

س�نوات وٕادماج التعلمي  4درس م�ذ سن ف� یتعلق ٕ�ج�اریة وتعممي ا�مت
أ�ويل يف املنظومة الرتبویة العموم�ة ورضورة ٕاتقان لغتني رمسیتني العربیة 
وأ�مازیغیة وكذا ا�لغات أ�ج�بیة وتصحیح �خ�الل و�زدواج�ة يف لغة 

  .التدر�س �لتخصصات العلمیة
ويف نفس الس�یاق، �س�ل بعض املالحظات واملؤا�ذات حول 

  :ع إالصالح املقرت�ة و�متثل ف� یيلمشاری
ٔ�وال، اقرتاح بعض رسوم ال�سجیل، مبؤسسة التعلمي العايل �ىل أ�رس 
امل�سورة دون ٕا�راز معایري لت�دید أ�رس املس�هتدفة، مما یعزز التخوف �ىل 
رضب ا�انیة مكك�سب و�لتايل ٕاثقال اكهل أ�رس الفقرية واملتوسطة، �لام 

اب� �لتصنیف يف دا�رة املقرتح تدرس ٔ�بناءها يف التعلمي ٔ�ن معظم أ�رس الق
  .اخلاص ٔ�و �ارج الوطن
من طلبة اجلامعات واملعاهد العلیا �شملهم  %80كام ٔ�ن ٔ�زید من 

املن�ة اجلامعیة فهل یعين هذا الس�ید الوز�ر احملرتم قرار �راجع عن م�ح 
  .هذه املن�ة يف وقت نتطلع مجیعا ٕاىل تعمميها

اح مسامهة امجلا�ات الرتابیة يف متویل التعلمي مما یعزز �نیا، اقرت 
  .هشاش�هتا يف ظل مزيان�هتا احملدودة

�لثا، نقرتح الرتكزي �ىل دمع اس�تقاللیة اجلامعة، وكذا ا�ٔاكدميیات 
اجلهویة �لرتبیة والتكو�ن ودمع البحث العلمي ماد� ومعنو�، وٕارشاك خمتلف 

  .إالصالحاملكو�ت ا�متعیة قصد مت� هذا 
رابعا، الس�ید الوز�ر، بناء �امعة قامئة ا�ات يف لك �ة من �ات 

�ف�اللت -اململكة، و�اصة أ�قالمي اجلنوبیة الس�ید الوز�ر احملرتم و�ة در�ة
وهذا اكن مطلبنا يف احلكومات املتعاق�ة، و�متناو من احلكومة احلالیة خترج 

أ�قالمي اجلنوبیة سواء يف  هذا املرشوع حلزي الوجود وهو بناء �امعة يف

مدینة ا�ا�� ٔ�و مدینة العیون ٔ�و ولمك واسع النظر الس�ید الوز�ر ٔ�نتوما 
ا�يل ختتارو املاكن فني اكن، وهذا راه مطلب ملح تطالب به مجیع الساكنة 

  .د�ل أ�قالمي اجلنوبیة
الس�ید الوز�ر احملرتم، ٕان التعلمي م�ل املاء والهوى كام قال املفكر طه 

  ..حسني فلرنتقي هبذا القطاع �سرتاجتي من م�طلق

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید املس�شار ا�هت�ى الوقت، شكرا ا�هت�ى الوقت

ثواين الس�ید اكتب ا�و�  10بقاش � الوقت، ؤ�� نعطیك وا�د اما 
 .هو يف الواقع، تفضل

تعلمي الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين وال 
  :العايل والبحث العلمي ملكفا �لتعلمي العايل والبحث العلمي

شكرا جزیال الس�ید الرئ�س �ىل أ�رحيیة د�� يف لك أ�حوال القانون 
إالطار ا�يل �لكمت �لیه هو �ادي جيي ٕان شاء هللا بعد املصادقة �لیه يف 

دم ا�لس الوزاري �لنقاش، وهناك س���دث عنه �لتفصیل الالزم ونق
  .التوضی�ات الالزمة

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و� و�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ون��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع ٕاصالح إالدارة والوظیفة العموم�ة، 
وموضو�ه هزا� التعویضات العائلیة، اللكمة ٔ��د املس�شار�ن من الفریق 

 .والتعادلیة لتقدمي السؤال �س�تقاليل �لو�دة

  :النعم م�ارةالس�ید  راملس�شا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

ٕان هزا� التعویضات العائلیة الس�ید الوز�ر، �سائل احلكومة هل يف 
  نیة احلكومة الز�دة يف هذه التعویضات؟ �یف ذ�؟

  .وشكرا

  :جللسةالس�ید رئ�س ا
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح  ،الس�ید بنعبد القادر الوز�ر
  :إالدارة و�لوظیفة العموم�ة

  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل تفضلمك هبذا السؤال
د�لها موازاة مع كتعرفوا ب�ٔن التعویضات العائلیة اكن مت إال�داث 

ٕا�داث النظام أ�سايس العام د�ل الوظیفة العموم�ة، وا�يل صدر �ش�ٔهنا 
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نومفرب تی�دد الرشوط د�ل م�ح التعویضات العائلیة  27وا�د املرسوم 
  .�لموظفني والعسكریني ومس�ت�ديم ا�و� والب��ت

والغایة يه بطبیعة احلال مسا�دة املوظفني واملس�ت�دمني لتحمل 
صاریف د�ل أ�بناء د�هلم، �یفاش تمت هاذ التعویضات؟ ٔ�هنا متنح امل

ٔ�والد دون �رت�ب، حبیث ٔ�نه  �6لموظف هاذ التعویضات العائلیة �ىل 
 36درمه �ىل لك و� من أ�والد الثالث أ�وائل و �200متنح �لموظف 

درمه �ىل لك و� من أ�والد الثالث الباقني، وت�س�تافد املوظف مبق�ىض 
املرسوم �ٕالضافة لهاذ التعویضات العائلیة من املن�ة د�ل �زد�د ا�يل  هاذ

  .د�ل أ�والد 6درمه �ىل لك مولود يف �دود  150م�لغها 
ولكن البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن هاذ املبالغ د�ل التعویضات العائلیة ا�يل 

، وعرفت درمه 23راه يف البدایة اكن املبلغ د�لها  58مت إال�داث د�لها يف 
، حبیث ٔ�نه مث الرفع 2008ز�دات م�عددة، اكنت �ٓخرها يه الز�دة د�ل 
 200ٕاىل  150من  2008د�ل هاذ التعویضات عن لك و� وانتقلت يف 

  . ملیون درمه 560درمه، واكنت اللكفة �ٓنذاك يه 
ا�يل تیعفي املوظفني واملس�ت�دمني  2004كذ� اك�ن وا�د املرسوم يف 

د�ل الب��ت من إالدالء �لشهادات املدرس�یة لٔ�بناء د�هلم د�ل ا�و� و 
�ش یقدروا �س�تافدوا من هاذ املن�ة، یعين أ�بناء ا�يل تتقل أ�عامر د�هلم 

  .س�نة �21ىل 
وبطبیعة احلال فاحلكومة تتفهم هاذ السؤال املطروح املتعلق �لقمية د�ل 

  .هاذ املن�ة د�ل التعویضات العائلیة
  .شكرا

  :لس�ید رئ�س اجللسةا
  .شكرا الس�ید الوز�ر املنتدب

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

  :النعم م�ارة املس�شار الس�ید
  .شكرا الس�ید الوز�ر

احلق�قة اح�ا دا�ل الفریق �س�تقاليل، وح�� وضعنا هذا السؤال هو 
�قة بغیاب يف احلق�قة ترصیف ٔ�س�ئ� كربى وهاذ أ�س�ئ� الكربى تتعلق حق 

احلوار �ج�عي، ول�س هناك ماكن �ٓخر لطرح هذا النوع من أ�س�ئ� هو 
  .عن طریق ق�ة الربملان

س�نني يف �دم ز�دة يف تعویضات �ائلیة  10نتلكم الس�ید الوز�ر عن 
اكنت هزی� �دا، و�زید هزا� مع ضعف القدرة الرشائیة �لمواطنني والغالء 

یة وتتعرفوا مجیع م�ا� احلیاة د�ل الطبقة ا�يل تتعرفو املواد �س�هتال� 
الشغی� املغربیة، هذا الغالء يف احلق�قة ال یوازیه ٔ�ي دور تتقوم به 
احلكومة، ال احلكومة ا�يل من ق�ل وال هاذ احلكومة احلالیة يف التخف�ف من 

  .العبء ا�يل تیع�شوه الطبقة الشغی� املغربیة
لوز�ر، ومن بني الرشوط اح�ا �لكمنا عن حتسني ا��ل الس�ید ا

أ�ساس�یة ٔ�و ال�س�یطة د�ل حتسني ا��ل يه الرفع يف التعویضات، فٕاذن 
درمه ومن بعد  200أ�بناء أ�وىل  �3یف یعقل الس�ید الوز�ر �ىل ٔ�نه 

درمه ٔ�ش من معیار؟ ما اكی�ش معایري حق�ق�ة د�ل  �36هنودو ل
أ�رس املغربیة ما  التعویضات العائلیة، ٕاذا �لمنا كذ� �ىل ٔ�نه طبیعة

أ�والد  7أ�والد،  6بقا�ش حبال ما اكن�ش، أ�رس املغربیة اكنوا تید�روا 
 8أ�والد وال  7ٔ�و  �6الیا صعیب املنظومة احلالیة �ىل الناس تد�ر 

  .أ�والد، صعیب �لرمغ من ٔ�نه هللا س�ب�انه وتعاىل هو الرازق ول�س ال�رش
ائلیة �سائل كذ� املفهوم احلق�قي ولكن هذه الهزا� يف التعویضات الع

د�ل احلكومة يف ا�ال �ج�عي وا�يل من بني أ�ساس�یات د�لو هو هاذ 
�ىل الطبقة الشغی� ال ف� اليش د�ل التعویضات �ج�عیة، ختف�ف 

خيص التغطیة الصحیة وال ف� خيص مجمو�ة من أ�مور، وا�يل احلق�قة مل 
السابقة وال يف هذي ا�يل تعترب، اكنت هناك جلنة نلمسها ال يف احلكومات 

  .تق�یة واقرتحت بعض أ�مور وبق�ت يف الرفوف، الس�ید الوز�ر
ٔ�� تنظن �ىل ٔ�نه �ان الوقت يف غیاب، �یف ما قلت �، احلوار 
�ج�عي �ىل ٔ��مك تد�روا �لول ولو �لول تنعتربها �رق�عیة، ولكهنا 

عض احلقوق اليت طاملا طالبنا هبا ال س�تخفف املعا�ة نو�ا ما وس�تعطي ب
دا�ل ق�ة الربملان وال �رب ا�لقاءات ا�يل تمت، ولكن ٔ�� تنقول الس�ید الوز�ر 
�ىل ٔ�نه هذا املوضوع د�ل التعویضات العائلیة ٔ�صبح شغل شا�ل، بل 

  .ٔ�صبحنا امجلیع یعاب �لینا ضعف هاذ التعویضات
من الناح�ة إالجرائیة  ٔ�وال من الناح�ة ال القانونیة ولكن كذ� حىت

وكذ� یعاب �ىل ٔ�نه هذي ٔ�ش�یاء ا�يل يه اج�عیة، واحلكومة دامئا تتغىن 
ب�ٔنه مشاریع املزيانیة �ج�عیة ٔ��سط مس�ٔ� اج�عیة يه التعویضات 

  .س�نني 10العائلیة اليت مل حنر�ها م�ذ 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

اللكمة الس�ید الوز�ر املنتدب �لرد �ىل التعق�ب يف �دود الوقت لمك 
  .املتبقى الس�ید الوز�ر

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة 
  :و�لوظیفة العموم�ة

�حلدیث �ىل احلوار �ج�عي،  ،الس�ید املس�شار احملرتم ،تفضلمت
نظام التعویضات العائلیة ال ميكن ٔ�ن ويه م�اس�بة �لت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن مراجعة 

یمت ٕاال يف ٕاطار احلوار �ج�عي مع الرشاكء �ج�عیني، �ىل اعتبار اللك 
م�فق �ىل ٔ�ن هاذ التعویضات العائلیة يه مكون ٔ�سايس يف جمال حتسني 
د�ل املوظفني، لكن ال ن�ىس ب�ٔن أ�مر ال یتعلق فقط مبوظفني بل �شمل 

  .حىت القطاع اخلاص
  .كرا الس�ید املس�شاروش



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

7 

 )2018 ینا�ر 16( 1439 بیع ا�ٓخرر  28

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

السؤال الثاين موضو�ه، اج��ات ا�لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة، 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 

  .�لشغل، الس�ید املس�شار تفضل

  :م�ارك الصادي دیالس� املس�شار 
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

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

  :سؤال مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل
من النظام أ�سايس العام �لوظیفة العموم�ة  7تنص مق�ضیات املادة 

�ىل ٔ�ن ا�لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة یعقد مجعه العام مرة وا�دة يف 
�رخي إال�الن عن نتاجئ  2016ماي  3ة �ىل أ�قل، واحلا� ٔ�نه م�ذ الس�ن

انت�اب هذا ا�لس مل یعقد ٔ�ي اج�ع، لهذا �سائلمك الس�ید الوز�ر عن 
  دواعي جتمید اج��ات هاذ الهی�ٔة؟

  .وشكرا

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

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

امللكف ٕ�صالح إالدارة  ،ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومةالس� 
  :و�لوظیفة العموم�ة

  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل تفضلمك هباذ السؤال
�یف ما ذ�رت ا�لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة مت ٕا�داثه يف ٕاطار 

�هی�ٔة اس�شاریة  58النظام أ�سايس العام �لوظیفة العموم�ة د�ل فربا�ر 
املوظفني من املشاركة يف ٕا�داد ويف تق�مي الس�یاسات العموم�ة  كمتكن

املتعلقة �لوظیفة العموم�ة ومو�و� � وا�د العدد د�ل �خ�صاصات 
�اصة النظر �س�شاري يف �دد من مشاریع القوانني وتعدیل النظام 

  .أ�سايس العام �لوظیفة العموم�ة
جلواب �ىل السؤال د�لمك، تتعرفوا ب�ٔن الرت�یبة، وهذا البد مكد�ل ا

الرت�یبة د�ل ا�لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة يه ٔ�هنا تضم من �انب ممثيل 
عضو �ئب، وممثلني عن املوظفني یعين  24عضو رمسي و 24إالدارة 

 24ٔ�یضا عضو رمسي و 24العاملني �ٕالدارات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة، 
رف الهی�ٔة الناخ�ة ا�يل تتكون ممثيل �ئب، وت�مت �نت�اب د�هلم من ط

  .املوظفني يف ا�ل�ان إالداریة امل�ساویة أ�عضاء
لكن تتعلمو ٔ�یضا الس�ید املس�شار، ب�ٔن املدة د�ل �نتداب د�ل 

، ومعها ا�هتت 2015املمثلني د�ل املوظفني يف ا�ل�ان إالداریة ا�هتت س�نة 

س أ��ىل �لوظیفة العموم�ة، مدة انتداهبم مكمثلني د�ل املوظفني يف ا�ل
 3و�لتايل �ات �ىل التوايل انت�ا�ت ممثيل املوظفني يف ا�ل�ان املذ�ورة يف 

، 2016ٔ��ریل  26، ومت �نت�اب د�ل ممثيل املوظفني يف 2015یونیو 
ولكن مل یمت اس�تكامل ال�شك�� د�ل ا�لس، �اصة �ل�س�بة �لمثل د�ل 

نظرا �لتغريات ا�يل تیعرفها امجلیع ا�يل عرفهتا بعض  إالدارة وامجلا�ات الرتابیة،
ف� هيم تعیني بعض املسؤولني ا��ن مه ٔ�عضاء �لصفة إالدارات العموم�ة، 

يف ا�لس، ؤ�عتقد ب�ٔن هاذ جوج املكو�ت د�ل إالدارة العموم�ة ود�ل 
 إالدارات الرتابیة س��وصل قریبا �لتعی��ات د�هلم، و�ادي منش�یو م�ارشة

  .قریبا لعقد ا�ورة د�ل ا�لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة
  .وشكرا الس�ید املس�شار

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

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

  :الس�ید م�ارك الصادي ار�شاملس 
 شكرا الس�ید الوز�ر �ىل تفضلمك �ٕال�ابة �ىل هذا السؤال، لكن يف

احلق�قة أ�س�باب �ري مق�عة هنائیا، �اصة ؤ�ن ممثيل إالدارات تعیهنم 
احلكومة، و�لتايل هناك قرار س�یايس لعدم تفعیل دور هاذ ا�لس، 

  :وس�ٔعطیمك ٔ�م�� �ىل ذ�
، ؤ�� كنت عضوا 2014هذا ا�لس عقد �ٓخر اج�ع � م�ذ س�نة 

دة وتنق�ل املوظفني، هبذا ا�لس �ني اكن يف �دول ٔ�عام� ال�شغیل �لعق
و�ٓنذاك رفض ممثلو أ�جراء النقاش يف موضوع اعترب�ه �ٓنذاك ٔ�نه س�یرضب 
يف العمق املك�س�بات د�ل املوظفني والوظیفة العموم�ة، �یبان �ىل ٔ�نه 

 2014اخللف�ة احلق�ق�ة لتعطیل هذا ا�لس يه �لف�ة س�یاس�یة، ٔ�نه يف 
ح ٕاىل یوم�ا هذا مل یعقد امجلع من ذاك ا�لس �لجمع العام ا�يل بقى مف�و 

  . العام اج��ا �
طبعا �ادي نقولو ا�ور �س�شاري د�ل هذا ا�لس ولك املشاریع 
د�ل القوانني كتناقش يف هذا ا�لس رمغ ٔ�نه اس�شاري، ٕاال ٔ�ن احلكومة 
�ش مترر وا�د ا�مو�ة د�ل القوانني اعمتدت �ىل هتریب النقاش من 

، و�لتايل مل حترتموا الس�ید الوز�ر ال القانون، ال املادة دا�ل هذا ا�لس
من ا�س�تور ا�يل تلح �ىل احلكومة �ش ختلق هذه الهی�ٓت  13

�س�شاریة مع املمثلني د�ل أ�جراء، و�س�تغراب الك�ري هو ��س�اب 
د�ل ممثيل املوظفني وخرجت يف اجلریدة الرمسیة يف احلكومة السابقة، 

قدة ويف اجلریدة الرمسیة تتخرجوا وبعد اس�شارة ا�لس أ��ىل ال�شغیل �لع
، وهذه 2014یونیو  �10لوظیفة العموم�ة يف دورته العادیة املنعقدة بتارخي 

ا�ورة عرفت ا�س�اب د�ل لك املمثلني د�ل املوظفني مبختلف مكو�هتم 
  .النقابیة

ة الرمسیة هو ٔ�نه و�لتايل نعترب هاذ ٕاخراج د�ل هاذ القانون يف اجلرید
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  .افرتاء �ىل ٔ�عضاء ا�لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار، ا�هت�ى الوقت

لمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ� الس�ید الوز�ر املنتدب �لرد �ىل التعق�ب 
 .تفضل

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�صالح إالدارة 
  :ظیفة العموم�ةو�لو 

  . شكرا الس�ید املس�شار
سؤا� هذا �ىل غیاب إالرادة الس�یاس�یة ٔ�و إالرصار الس�یايس �ىل 
تغی�ب ا�لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة �یبقى �ٓلیة ملراق�ة ومساء� احلكومة، 

ٔ�شهر، ٕاذا بغیيت �سائل احلكومة  7لكن هذه احلكومة ا�يل يف معرها 
  .عبري مضمون يف اململكة املغربیةأ�خرى �ىل أ�ثري حفق الت 

احلكومة بصدد مراجعة �شك�� واخ�صاصات ا�لس أ��ىل �لوظیفة 
العموم�ة، �ش یقوم ��ور احلق�قي د�لو وال �دیث عن ٕاصالح الوظیفة 

  .العموم�ة بدون جملس أ��ىل ا�يل غینعقد قریبا
  .وشكرا الس�ید املس�شار

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .وز�ر املنتدب، ؤ�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسةشكرا الس�ید ال

ونواصل مع سؤال فرید موجع لقطاع املغاربة املقميني �خلارج وشؤون 
الهجرة، وموضو�ه دور اجلالیة يف التمنیة الوطنیة، اللكمة ٔ��د السادة 
املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال، 

  .ملاكويتفضل اليس ا

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة، 
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
الس�ید الوز�ر طبعا بالد� قامت مبجهودات �برية جتاه اجلالیة املغربیة 
�خلارج يف الس�نوات أ��رية، من �ح�ة إالدماج د�هلم يف بالدمه ويف ب� 

هجر ويف العودة د�هلم ٕاما بصفة مومسیة ٔ�و بصفة دامئة واملسا�دة د�هلم امل 
  .�ىل لك �ال يف �دد من ا�االت

الیوم الس�ب د�ل السؤال د�لنا هو ٔ�نه اكینة وا�د العدد د�ل ا�ول 
  .ا�يل اعمتدت �ىل اجلالیة د�لها �ش �سامه بوا�د النص�ب ٔ�كرب يف التمنیة

د�لنا الیوم، بغینا �شوفو واش احلكومة واح�ا  ٕاذن هذا هو ال�ساؤل
كنتلكمو يف املغرب الیوم �ىل منوذج �دید �لتمنیة، وتبارك هللا اجلالیة د�لنا 
ال من �ح�ة العدد ال من �ح�ة إالماكنیات والكفاءات والقدرات �مة 

�دا، واش اك�ن ٔ�یضا بدایة تفكري ٔ�و تو�ه �دید �لحكومة �متكني اجلالیة 
  ربیة من لعب دور ٔ�مه ؤ�كرب يف التمنیة د�ل بالد�؟املغ

  .وشكرا

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

  .ولمك اللكمة �لس�ید الوز�ر املنتدب لٕال�ابة �ىل السؤال، تفضل

الس�ید عبد الكرمي ابنوعتیق الوز�ر املنتدب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة 
  :قميني �خلارج وشؤون الهجرةوالتعاون ا�ويل ملكفا �ملغاربة امل 

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

بغیت يف البدایة �شكر الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة �ىل هاذ 
  .السؤال د�لو، ٔ�نه �م ودا�ل يف مصمي �ه�مات د�لنا

ملیار  62ٔ�وال بعض أ�رقام لالس�ت��اس، حتویالت املغاربة يف العامل يه 
مكسامهة يف الناجت ا�ا�يل اخلام، الودائع يف أ�بناك الوطنیة يه  %7درمه، 

ملیار ما  62ملیار درمه، ٕاذن اك�ن حضور، رمغ ٔ�ن هاذ  148، 21%
ك�شار�ش م�ارشة يف �س��ر لكن مسامهة يف �ق�صاد الوطين هاذي 

  .معطیات �مة
س��ر، ٕاما صندوق بطبیعة احلال اك�ن جوج �ٓلیات ا�ٓن د�ل �

 %�10س��ر ا�يل مو�ه ملغاربة العامل وا�يل ا�و� ك�سامه ف�ه يف �دود 
ملیون د�ل ا�رمه، ؤ�ن املعين  �5ىل ٔ�ساس ٔ�نه ما یفو�ش �س��ر 

  .�لعم� الصعبة %�25ٔ�مر �اصو جيیب 
نعتربها هو اجلواب �ىل السؤال د�لمك " 13"ا�ٓلیة الثانیة يه اجلهة 

لس�ید املس�شار، ما ميك�ش �دا نتخیلو دینام�ك�ة اق�صادیة يف غیاب ا
ملیون وا�يل فهيا كفاءات اس�ت��ائیة،  5وا�د اجلهة د�ل مغاربة العامل وهام 

ٔ�ن مايش املهم هام الفلوس ٔ�و إالماكنیات املالیة، هو الرصید املعريف، �رامك 
مايش  -�يل ميكن الت�ارب وحضورمه �صناع قرار يف مجمو�ة من ا�ول وا

  .�ادي �كون ٔ��ید غىن يف وا�د املرشوع جممتعي - ميكن 
هاذي فأ�س�بوع املايض كنا يف فر�سا اح�ا " 13"اح�ا ت�ش�تغلو اجلهة 

غند�رو جوالت، وهنا الهدف هو اس�تقطاب مجمو�ة من النخب املغربیة 
  .ا�يل �دا �اصها �كون �ارضة يف القرارات �ق�صادیة الكربى

  .د املس�شارشكرا الس�ی

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

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

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  .شكرا الس�ید الوز�ر
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يف الواقع اعطیتو� بعض أ�رقام، ولكن اك�ن ٔ�رقام ٔ�خرى ٔ�یضا كهتم 
و إالخوان د�لنا يف اجلالیة، ويه تتعلق �ل�س�بة د�ل �س��ر ا�يل �ید�ر 

اجلالیة يف املغرب يف �الب��ه يف العقار، وهذا ٕاشاكل، هذا یعين ٔ�نه ا�يل 
ك�س�مثر يف العقار ما ميك�ش �سامه �شلك ٔ�كرب، یعين ك�سامهوا طبعا يف 

�ق�صاد الوطين من �الل العم� الصعبة �شلك م�ارش، ولكن ما 
یة د�ل �س��رات، ك�سامهش �شلك ٔ�كرث، كنا كنتلكمو �ىل املردود

هاذي ميكن اس��رات ا�يل كتد�رها اجلالیة ا�يل املردودیة د�لها ٔ�قل، مايش 
ٔ�ن املشلك من عند أ�عضاء د�ل اجلالیة، ولكن ميكن مزال ما توفرا�ش 

  .الظروف إالجيابیة �ش هاذ �س��ر �كون م�تج
بطة �شلك �بري كتعرفوا ٔ�یضا ٔ�ن اجلالیة يف الغالب د�لها كتكون مرت 

�ملاكن د�لها ٔ�و �جلهة د�لها، وكتعرفو ٔ�یضا وا�د العدد د�ل اجلهات د�ل 
املغرب ا�يل ا�منو د�لها ضعیف يه اجلهات ا�يل �مييش مهنا ٔ�كرب �دد د�ل 

 - خریبكة، اجلهة د�ل الرشق، �ة سوس -اجلالیة، اجلهة د�ل بين مالل
س�یة ا�يل فهيا وا�د العدد �بري من د�ل اجلهات ٔ�سا 3ماسة، هاذي بعدا 

اجلالیة يف اخلارج، ولكن مع السف ما كنلقاوش هاذ �س��رات يف هاذ 
املناطق من طرف اجلالیة، یعين اك�ن مشلك، اك�ن ٔ�نه خص توضع يش 
�ٓلیة ٔ�ن عندمه هام العطف �ىل املناطق م�ني مشاو، و�یحسو �ملشالك 

حىت دا�يش العقار ا�يل ت�س�مثروا ف�ه ا�يل اكینة �غیني �س�مثروا، ولكن 
راه ٔ�ح�ا� ت��وقع � ف�ه مشالك واك�ن �رايم �لیه ٕاىل �ري ذ� ولكن �ىل 
أ�قل �ل�س�بة لالس��ر املنتج ا�يل ميكن یصدر عندمه ٔ�فاكر عندمه یعين 
�القات �ىل املس�توى اخلارج يف ا�ول د�ل املهجر �ميكن یف�دوا هبا 

  .او مهنااجلهات ا�يل هام مش
ت��لكم �ىل اجلیل أ�ول ولكن ٔ�یضا �ىل اجلیل الثاين و�ىل اجلیل 
الثالث، ٕاذن يف الواقع �ىل مس�توى اجلهات املعنیة م�ال هباذ العدد الك�ري 
د�ل اجلالیة م�یا�ش دا�يش �ش طرح�ا السؤال اكینة ٕاماكنیة رمبا ٔ�نه 

یك اجلهات نطورو هذیك اجلهات ونقصوا من الفوارق ا�الیة يف هذ
  .�الس��ر د�ل ا�مع ا�يل ميكن ٕا� من ٔ�فراد اجلالیة وشكرا

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

  .تفضل ؟�رغبون يف التعق�ب الس�ید الوز�ر املنتدب

الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل ملكفا 
  :الهجرة �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون

ٔ�� يف أ�ول الس�ید املس�شار قلت � السؤال �م �الش؟ اح�ا 
مطالبني بتغیري وا�د إالدراك ثقايف �ىل مغاربة العامل ا�يل اكن فقط تريكز 
�ىل العقار، خصنا ند�رو وا�د التحول �ىل املس�توى الثقايف �� مع 

كة يف ٕاطار اجلهة �حتاد العام ملقاوالت املغرب وقعنا اتفاق التعاون والرشا
�الش؟ بغینا ثقافة املقاو� ا�يل اكینة يف املغرب ٔ�هنا �كون �ارضة " 13"

  .�ىل مغاربة العامل وتوا�هبم
وا�ٓن يف لك التحراكت د�لنا وا�لقاءات �مييش معنا ممثل احتاد 
مقاوالت املغرب، بغینا نقوهلم ب�ٔهنم خصهم �كونوا وسطاء مع أ�سواق 

ملغريب، بغینا ب�ٔن الكفاءة ا�يل رامكوها يف اخلارج جيیو أ�ج�بیة املنتوج ا
ميارسها هنا، اح�ا اعتقد� ب�ٔن اجلیل الثاين الثالث �ادي �كون دا�ل 

  .�س��ر
جواب �لیه، م�فقني ب�ٔنه " 13"ا�ٓن ت�ش�تغلو هباذ ا�ٓلیة، اجلهة 

س�نوات م�عددة ما اك�ش مسامهة م�ارشة يف �س��ر اكن يف ت�ش�یط 
ملیار راه رمق ٔ�سايس يف  62صاد، ا�ٓن خص �كون املسامهة ح�ث �ق�

  .املعاد� راه تقریبا يه مداخ�ل الس�یا�ة
فٕاذن هذه خطوة �مة بدات ا�ٓن خصنا ندمعوها ونقویوها ومغاربة 
العامل مايش فقط ٔ�ورو� �ادي �كونوا �دا يف ٕافریق�ا اكینني يف ٔ�مر�اك، 

مراهنني �ىل ٔ�ن اجلیل الثاين �ادي �كون اكینني يف ٔ�مر�اك الالتی��ة واح�ا 
وا�د القوة ضاربة يف �س��ر، �� هاذ التحول هو حتول ثقايف �ادي 

  .یطلب املوا�بة د�لو، شكرا الس�ید املس�شار

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

  . ال�رشیعیة
لفرید املو�ه كذ� لقطاع النقل، وموضو�ه املشالك السؤال املوايل وا

اليت یعا�هيا قطاع النقل ا�ويل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 
  .تفضل الس�ید املس�شار. أ�صا� واملعارصة ل�سط السؤال

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

  السادة الوزراء،
  دة الوز�رة،الس�ی

  ٕاخواين ٔ�خوايت املس�شار�ن،
یعرف قطاع النقل ا�ويل مج� من املشالك اليت بق�ت  ،الس�ید الوز�ر

معلقة بدون �لول، اليشء ا�ي دفع العدید من �ين القطاع النقل ا�ويل 
  .ٕاىل الق�ام بوقفات اح��اج�ة يف ٔ�كرث املوا� املغربیة

جراءات والتدابري اليت تعزتمون الس�ید الوز�ر، عن االٕ  ،و�لیه �سائلمك
  .اختاذها ٕالجياد �ل لهذه املشالك وشكرا

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

  .اللكمة لمك الس�ید اكتب ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤال تفضل

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

  .ا الس�ید الرئ�سشكر 
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  .شكرا الس�ید املس�شار
�لفعل الیوم عندما نت�دث عن النقل ا�ويل �لبضائع أ�ساس هو 

مث  99.16مث القانون املعدل  1963قطاع ا�يل تیحمكوا الظهري د�ل 
االتفاق�ات الثنائیة اليت یوقعها املغرب مع ا�ول ا�يل من �اللها ت�مت هاذ 

  .النقل
ا�يل ) un quota(ق�ات ا�ولیة اك�ن حصیص اك�ن ويف ٕاطار هاذ االتفا

ت�مت التفامه �لیه يف ٕاطار جلن مشرتكة بی��ا وبني ا�ول ؤ�ساسا ا�ول 
أ�وروبیة اس�بانیا، فر�سا، هولندا، بلجیاك و�ريها من ا�ول، ويف ٕاطار هذا 
احلصیص تتكون هناك جلن تق�یة لالش�تغال �ىل ٔ�ساس هناك نو�ني من 

و�ني �ٕاما رخصة مف�و�ة �ىل س�نة تد�ر هبا وا�د العدد الرخص وهاذ الن
فقط ) les retours( د�ل املسارات وٕاال رخصة ا�يل تتدیك وجتیبك عند�

  .شهور 3وا�يل تتكون حمدودة يف 
إالشاكل ا�ي حصل �الل الس�نوات املاضیة و�اصة مع ٕاس�بانیا 

لبضائع ا�يل وشویة مع فر�سا هو ٔ�ن العالقات د�لنا الت�اریة ؤ�ساسا ا
تتخرج من املغرب تفوق التوقعات د�ل االتفاق�ة املشرتكة وا�لجن التق�یة 

در� منو د�ل  2017مث  2016و 2015اليت �ش�تغل، حبیث ٔ�ننا يف 
العالقات الت�اریة بی��ا وبني هاذ ا�ول، ؤ�ساسا اس�بانیا وفر�سا، تفوق 

)deux points ( د�ل ا�منو %25مبعىن تند�رو ٔ�كرث من.  
نقل مع ٕاس�بانیا  رخصة 25000حصة فهيا  25مفيل تیكون عندك 

  .. ، راه ٔ��ید راه �اصنا%25وتند�رو منو د�ل 
در� معهم  2017و�لتايل تیكون تفاوض وهذا ا�يل مت مع إالس�بان، يف 

ا�لقاءات تق�یة و�ىل صعید الك�اب العامون د�ل الوزارات و�ىل صعید  4
دو �ل وو�د� �ل امحلد �، و�لتايل أ�مور الوزراء، �ىل ٔ�ساس ٔ�ننا نو�

يف هذا الس�یاق لكها �متيش، تتكون بعض إالشاكالت ا�يل يه مرتبطة ب 
سا�ة تقریبا ا�يل تتكون يف هذه الرخص ما ت��قاش ولكن تن�لوها يف  48

 .ح�هنا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�

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

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

  الس�ید الوز�ر،
�ل�س�بة �لقطاع د�ل النقل ا�ويل یعرف مشالك ویتخبط يف العدید 
من �خ�الالت ا�يل �یعوق التمنیة د�لتو، ٕاذن هنا هاذوك االتفاق�ات 

ى دامئا قاب� �لتعدیل لصاحل البالد، مبعىن ٔ�نه ا�ولیة ا�يل تیخصها دامئا تبق
دامئا االتفاق�ات ا�ولیة ا�يل دا�ر�هنا مع هاذ الناس �اصها دامئا تبقى لصاحل 

  .املغرب ول�س ضده
اكینة املشلك ا�ٓن ا�يل اك�ن يف القطاع د�ل النقل ا�ويل هو همينة 

لرشاكت الرشاكت أ�ج�بیة �ىل حساب الرشاكت الوطنیة، مبعىن ٔ�ن ا
الوطنیة ما عندهاش القدرة �ىل املنافسة، �الش؟ ٔ�ن الرشاكت أ�ج�بیة 
عندها ام�یازات يف البالد أ�صلیة د�لها، عندها �ىل مس�توى أ�بناك �ىل 

  .ا�يل يه مرتفعة) TVA(مس�توى 
ٔ�یضا �ا لنا مشلك �ٓخر ا�ٓن ا�يل هو �ٓين، وهو إالجراء ا�يل اختذته 

ا�رمه، تعومي ا�رمه �ادي �كون وا�د النقص احلكومة ا�ٓن وهو تعومي 
البد �ادي ختلصو الرشكة املغربیة، هاذیك الرشكة املغربیة ميل �ادي 
ختلصو هذاك الفرق ٕاما ما غتقدرش ختلصو وهنا �ادي �كون عندها 
ٕافالس، وٕاما �ادي ختلصو وغتويل �ىل املس�هت� ا�يل هو املس�هت� 

اكی�ش وا�د امحلایة �اصها �كون امحلایة املواطن املغريب الفقري، وهنا ما 
  .لهاد اجلانب د�ل املس�هت�

ٔ�یضا الس�ید الوز�ر املهنیون تقدموا مبجمو�ة من املطالب و�ىل مس�توى 
) le Parking(طن�ة، نقصد طن�ة ويه �س�یطة ٔ�ظن، ولكن ٔ�ساس�یة وهو 

ت، ما اكی�ش موقف دیال الس�یارات، ما اكی�ش ا�يل ت��اقوا ت���ربوا الشاح�ا
ت��قاوا ملزمني ٔ�هنم ت��قاوا سا�ات طوی� ت�شدوا �نتظار، مع العمل �ٔنه اكینني 

)2 scanners ( ا�يل اكینني يف طن�ة، �ٔنه يف املعرب د�ل طن�ة ا�يل �اصو
  .�كون ف�ه �سهیالت كثرية

ٔ�یضا اك�ن املرافق �ج�عیة ما اكینة، ما اك�ن مسا�د، ما اك�ن مطامع 
ناول د�ل هاد املهنیني، ورضورة، هنا تنقولو الس�ید الوز�ر ا�يل يه يف املت 

  .رضورة �س�ت�ابة لهذه الف�ة د�ل املهنیني
عند� مشلك �ٓخر ا�يل هو قوي وهو د�ل اجلنوب، السلع والبضائع 
ا�يل تد�ل من موریتانیا من ا�ول لكها راه اكینة فهيا مشالك، كتكون 

ىل إالنتاج احمليل، وترتجع وتتجعل خطرية �ىل �ق�صاد الوطين وخطرية �
ٔ�ن املواطن املغريب مس�هت� و�ري م�تج، هنا �اصنا نتعاطاو بوا�د 

  .املسؤولیة بوا�د احلزم �ىل هاذ أ�مور

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

 .لمك اللكمة الس�ید اكتب ا�و� �لرد �ىل التعق�ب تفضل

زي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ملكف الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر التجه
  :�لنقل

 .شكرا الس�ید الرئ�س
هو املشالك ا�يل يه �دیدة كام تفضل هبا الس�ید املس�شار، وما 
ميك�ش نعطي ٔ�ن هو رسد وا�د ا�مو�ة د�ل أ�مور هو طرح يل املس�ٔ� 

  .د�ل الرخص يه ا�يل اكنت �ٔ�ساس
ا �كون م�حركة يه الیوم احلدیث عن الرشااكت مع ا�ول �اصه
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  .ٔ�شهر 3م�حركة، واك�ن ا�ل�ان التق�یة اليت تناقش تقریبا لك 
املس�ٔ� الثانیة هو الرشاكت أ�ج�بیة، �ٔ�ید ٔ�نه عندما ق�لنا �لتحر�ر د�ل 
القطاع ق�لنا ب�ٔن �كون هناك م�افسة الرشاكت املغربیة الیوم، عند� رشاكت 

ة ولكن ٔ�یضا عند� رشاكت اليت ا�يل يه �لفعل يف املس�توى د�ل التنافس�ی
 اتیوصلو  )le remorque(تفضل ٔ�ن �ش�تغل مع الرشاكت أ�ج�بیة تیجیب 

�لباخرة لطن�ة املتوسط و�هيزوه املغاربة د�لنا وهادو دا�ر�ن لنا ٕاشاكل ٔ�ن 
دا�الش مع  ما )le remorque(و  )le remorque(املشلك يف 

  .لیاتإالس�بان يف املس�ٔ� د�ل احلساب وهذه ٕاشاك
هاد اليش د�ل التعومي د�ل ا�رمه ما ميك�ش �سقطوه هباذ إالسقاط 
ا�يل دار الس�ید املس�شار وهو موضوع �بري ویتطلب م�ا مزید من 
التدق�ق، املطالب د�ل املهنیني ٔ�ؤكد � الس�ید املس�شار ٔ�ين ٔ�جمتع معهم 

د�ل  8قل بطریقة رمسیة، دور�، وهاذ الثالثة أ�شهر أ��رية درت �ىل ا�ٔ 
ا�لقاءات مع املهنیني د�ل النقل ا�ويل، واكنت فهيا �لول بعض املشالك 

  .ا�يل تفضل الس�ید املس�شار هبا
 .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و�، و�شكرمك �ىل مسامهتمك يف هذه اجللسة

ن��قل ا�ٓن ٕاىل قطاع الصنا�ة التقلیدیة، والسؤال أ�ول موضو�ه 
ورة دمع التعاونیات احلرف�ة ببالد�، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من رض 

  .الفریق �س�تقاليل، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید امحد �� امعر �داد
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
تقاليل �لو�دة والتعادلیة، �لسؤال ا�يل یتعلق نتقدم �مس الفریق �س� 

، 16/78برضورة دمع التعاونیات احلرف�ة، و�اصة هذا السؤال هو قدمي رمق 
، �ا مع الفرتة ا�يل فهيا انطالق امحل� "لك تو�رية فهيا �رية"ولكن �ا رمبا 

، وا�يل احلق�قة من 112.12التحس�س�یة �لتعاونیات يف ٕاطار القانون اجلدید 
ٔ�لف تعاونیة وطنیة من �سویة  12ا�يل اك�ن حيرم  108د تعدیل الفصل بع

وضعیهتا، وا�يل مددها س�ن�ني ا�يل �شكرو �لهيا الس�یدة الوز�رة، وا�يل 
الساق�ة  -بدایة هاذ امحل� �شكر الس�یدة الوز�رة بداهتا من �ة العیون 
رفة ومجیع امحلراء، وا�يل حق�قة حتاورت فهيا مع مجیع املنتخبني د�ل الغ

املتعاونني واملتعاو�ت رؤساء التعاونیات، وا�يل طرحت، ومسعت رٔ�هيم 
وم�طلباهتم واقرتا�اهتم ؤ�عطهتم الوقت الاكيف، جزاها هللا �ري، وا�يل 
حق�قة اجلهة ا�يل انطلقت مهنا يه اجلهة، م�تخبهيا وسلطاهتا احمللیة هام 

التوف�ق ٔ�نه انطلقت مهنا یدمعوا الصنا�ة التقلیدیة ویبغوها و�متناو لها 

  ..هاذیك 
الس�یدة الوز�رة، هو السؤال د�لنا یتعلق برضورة دمع  ،احلق�قة

التعاونیات احلرف�ة، هاذو التعاونیات احلرف�ة م�ني تصلح القانون و�سوت 
الوضعیة د�هلم، �اد یلزم ا�مع د�هلم، ٕاما �ملوارد املالیة، املواد أ�ولیة، 

هيم ٔ�و �سویق وتصد�ر إالنتاج ٔ�و املوا�بة د�ل حمالت ا�يل خيدموا ف
  .التكو�ن ا�يل �اصهم

�ا، �سائلمك، الس�یدة الوز�رة، ما يه إالسرتاجتیة ا�يل تنوي احلكومة 
  هبا دمع التعاونیات احلرف�ة �لصنا�ة التقلیدیة مس�تق�ال؟

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

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

 اجلوي اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل ،الس�یدة مجی� املصيل
الصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لصنا�ة التقلیدیة و

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هاذ السؤال
عال ی�ٔيت هاذ السؤال يف وا�د الس�یاق وطين ا�يل ؤ�رید ن ٔ�ؤكد ٔ�نه ف

طلق�ا ف�ه مح� من ٔ��ل التعریف �لعمل التعاوين، واليت انطلقت من مدینة 
العیون كام ذ�رمت الس�ید املس�شار احملرتم، وا�يل �رید من هذه امحل� ٔ�وال 

، وا�ي 112.12التعریف �لقانون املؤطر، ٔ�ن الیوم �ینا قانون �دید 
ضافة س�ن�ني من ٔ��ل �سویة ٔ�و مالءمة الوضعیة القانونیة �لتعاونیات متت إ 

  .املوجودة
و�ملناس�بة ٔ�نه م�ذ التصویت �ىل هاذ القانون واملصادقة �ىل هاذ 

ٔ�لف تعاونیة يف املغرب، یعين تقریبا ٔ�كرث من  20القانون الیوم وصلنا ل 
هاذ ال�س�بة  ٔ�لف م�عاون، هذا رمق �م و�م �دا، طبعا نطمح ٕاىل ٔ�ن 500

، %�10رتفع، ونصبح من ا�ول ا�يل �س�بة املتعاونني فهيا كتوصل حىت ل 
ٔ�ن الیوم التعاونیات والفكر التعاوين، التعاونیة يه د�امة �ق�صاد 
�ج�عي والتضامين، �ق�صاد التعاوين ا�يل هو جتربة �دیدة نعم يف 

هبا ؤ�عطت نتاجئ  �ق�صاد، ولكن مجمو�ة د�ل ا�ول ٔ��ذت هبا ومعلت
�مة �ىل مس�توى ٔ�وال، توفري فرص الشغل �اصة �لش�باب وكذ� �ىل 

  .مس�توى حتق�ق الرثوة وٕانتاج الرثوة
الیوم �ل�س�بة لنا، ا�ال التعاوين يف الصنا�ة التقلیدیة، هو كذ� جمال 

  .دینام�يك م�حرك لهاذ التعاونیات يف الصنا�ة التقلیدیة
لوعي برضورة ا�مع، ولهذا �ادي تالحظوا ب�ٔن ٔ�وال الوزارة واعیة لك ا

الربامج سواء �ل�س�بة ا�معات الصنا�ة التقلیدیة ٔ�و قرى الصنا�ة 
التقلیدیة، �ل�س�بة �ور الصنعة، �ل�س�بة ل�ٓلیات دامئا أ�ولویة تعطى 
�لتجمعات ا�يل يه يف ٕاطار تعاون، یعين ميل تیكون الفردي مع التعاوين 
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نیات �ىل الفرادى ٕالمياننا العمیق ب�ٔنه الیوم العمل التعاوين، دامئا تقدم التعاو 
�یف ما قلت، ت�شلك د�امة ٔ�ساس�یة ورافعة ٔ�ساس�یة لالق�صاد �ج�عي 

الوطنیة اليت  والتضامين، وهو كذ� رافعة، �یف ما مسیناه يف امحل�
  .ٔ�طلق�اها، �منوذج �منوي �دید ببالد�

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

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

  :املس�شار الس�ید امحد �� امعر �داد
  .شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل اجلواب و�ىل �ه�م �لقطاع

ولكن ٔ�� بغیت ختصیص ٔ�و إالشارة ٕاىل يش دمع مس�تق�ل یعود �لنفع 
ال احلركة التعاونیة البد لها من م�ش�ٔة اق�صادیة �ىل الصنا�ة التقلیدیة، ٔ�و

یعودوا �ش�تغلوا فهيا ٔ�و مجمعات ٕاضاف�ة یعودوا �اصني �لتعاونیات وعندمه 
أ�س�بق�ة، اك�ن ا�يل عنده املشلك يف السكن ما عندو م�ني خيدم، و�ل 
هاذ التعاونیات هو �یف شفت، �ساء وال ٔ�هنم �دامات وعندمه اه�م 

هلم، ولكن ینقصهم احملل فني خيدموا، ینقصهم املادة أ�ولیة �لتعاونیات د�
م�ني جيیبوها، ینقصهم ا�متویل �یفاش ید�لوا و�یفاش �سهل هلم، ینقصهم 

  .التصد�ر د�ل املواد د�هلم، وهذا لكه البد من التكو�ن ا�يل مس�متر
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار ا�هت�ى الوقت

التعق�ب؟ تفضيل الس�یدة اكتبة ا�و� يف �دود الوقت  �رغبون يف
  .املتبقى، تفضيل

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

 هاذ مرتبطة �لعمل التعاوين، طبعا ما غميك�ش جناوبو �لهيا يف..
ا�قائق، ولكن ٔ�ن� تتعرفوا ٔ�ن امحل� د�ل املوا�بة ٔ�ن ٔ�مه مد�ل هو املوا�بة 
ومصاح�ة التعاونیات، ٔ�ن التعاونیات الیوم املس�تو�ت د�لها وقدراهتا 
ختتلف، عند� تعاونیات ا�يل مشات بعید وصلت �لتصد�ر وعند� 

  .فة وا�دةتعاونیات عندها صعو�ت، �ش ما جنمعوش اللك نعطیوه ص
الیوم اكن جمهود واكن وعي هباذ أ�مر واكینة �رامج من ٔ��ل املوا�بة، 
من ٔ��ل املرافقة، و�یف ما قلت، ٔ�مه دمع هو ٔ�نه التعاونیات يف ا�معات 
ويف قرى الصنا�ات التقلیدیة عندها أ�ولویة يف احلصول �ىل ٔ�هنا ت�سامه 

  .ٔ�و ت�شارك يف هاذ الب��ات املوجودة
خمصصة دامئا �لتعاونیات يف معارض الصنا�ة  %20لمعارض �ل�س�بة �

التقلیدیة ويف معارض �ق�صاد �ج�عي والتضامين يه لكها خمصصة 
  .�لتعاونیات

ٕاذن ٔ�كرث من ذ�، �ل�س�بة كذ� �لتدرج �رامج التدرج د�ل التكو�ن 
ذه د�ل املقا�د، ٕاذن فه �6لتدرج، تتعرفوا ب�ٔن التعاونیة عندها احلق يف 

لكها ٕاجراءات من ٔ��ل حتفزي العمل التعاوين يف جمال الصنا�ة التقلیدیة، 
وهذه لكها ٕاجراءات حصیح ما غنقولش ب�ٔهنا اكف�ة، ولكن بفضل تعاون اكفة 
الرشاكء، ٔ�ن قطاع الصنا�ة التقلیدیة هذا مايش قطاع تیقوم به السلطة 

اكة، �ىل احلكوم�ة الوصیة لو�دها، ولكن قطاع یقوم ٔ�ساسا �ىل الرش 
  .التعاون مع �يق الفا�لني والرشاكء

  .شكرا

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

السؤال الثاين دامئا يف قطاع الصنا�ة التقلیدیة، موضو�ه التدابري 
�س�تع�الیة ٕالنقاذ الصنا�ة التقلیدیة، اللكمة لمك الس�ید املس�شار من 

  .الفریق �شرتايك، تفضل

  :امحلید فاحتي عبدار الس�ید املس�ش
  الس�یدة الوز�رة،

یعترب قطاع الصنا�ة التقلیدیة مسامه يف ال�شاط �ق�صادي الوطين، 
وهو يف نفس ا�ٓن هو سفري الهویة الرتاثیة والهویة الثقاف�ة لبالد�، لك�ه 
یعاين دا�لیا من �دة ٕا�راهات، ٕا�راهات ال�سویق، ٕا�راهات الرتوجي ويف 

هات املنافسة مع ما هو ه�ني دا�ل السوق د�لنا، �� نفس ا�ٓن ٕا�را
  ٔ�یة �ٓلیات الس�یدة الوز�رة لت�اوز هذا الوضع؟

  .شكرا

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

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار والس�ید الرئ�س
ٔ�وال ٔ�� ٔ�شكرمك ٔ��مك ما اس�تعملتوش الصیغة ا�يل اس�تعملت يف السؤال، 
ٔ�ن الصیغة ا�يل اس�تعملت يف السؤال يف احلق�قة صیغة �ري دق�قة ٔ��مك 

نقاذ، ف�حن ٔ�مام صنا�ة تقلیدیة الیوم يف املغرب الصیغة ا�يل �ات �الٕ 
ملیار د�ل ا�رمه، هذه �ري  22و�اصنا ن�ٔكدو ٔ�هنا صنا�ة ا�يل ت�سامه ب 

الصنا�ة التقلیدیة ذات امحلوالت الثقاف�ة، ٔ�ما ٕاىل مجعنا الصنا�ة التقلیدیة 
  .مهملیار د�ل ا�ر 83ب�ٔنواعها الثالث مبا فهيا القطاع اخلدمايت ف�نوصلو ل 

ٔ�ضف ٕاىل ذ� ٔ�هنا الصنا�ة التقلیدیة الیوم ت�سامه يف الناجت ا�ا�يل 
ما ميك�لناش نقولو  %8و 7فقطاع ا�يل ت�سامه بني  %8و 7اخلام ما بني 

  .ٔ�ن هذا قطاع يف مر�� إالنقاذ
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هذا قطاع الیوم، امحلد �، بفضل �ود خمتلف الرشاكء وم�ني كنقول 
الرتابیة، ويه السلطات العموم�ة يف خمتلف الرشاكء د�لنا هام امجلا�ات 

املدن، كنقولوا ب�ٔنه الیوم امحلد � حنن نت�دث عن �منیة وتطو�ر القطاع 
  .مايش ٕانقاذ القطاع، ٔ�ن فرق ما بني املقاربتني

ففي ٕاطار هاذ العملیة د�ل التطو�ر طبعا، �س�تحرض إالشاكلیات ٔ�نمت 
من �الل  2015-2007تیجیة تتعرفوا ٔ�ن القطاع اس�تفاد من رؤیة ٕاسرتا

توضعت مجمو�ة من الربامج وا�يل  2015-2007هذه الرؤیة إالسرتاتیجیة 
رصا�ة �رامج اكن عندها ٔ��ر قوي �ىل القطاع �ىل مس�توى التعریف به، 
ٔ�ن من إالشاكلیات املرتبطة هبذا القطاع ٔ�وال �اصنا مزید من التعریف، 

�لصنا�ة التقلیدیة ا�ي نظم يف  ولهذا اح�ا يف ا�ورة يف أ�س�بوع الوطين
دورته الرابعة هنا يف الر�ط، نظمنا یوم يف ٕاطار هذا أ�س�بوع خصصناه ل 

ملاذا؟ ٔ�ننا قلنا " إال�الم رشیك ٔ�سايس يف �منیة قطاع الصنا�ة التقلیدیة"
ٔ�ن الصنا�ة التقلیدیة املد�ل �لتطو�ر د�لها هو مزید من التعریف هبذا 

س�هتالك �ىل املس�توى الوطين وا�ويل ملنتو�ات القطاع ومزید من �
  .الصنا�ة التقلیدیة

فٕاذن الیوم اكینة �رامج كثرية و�رامج م�نو�ة، ولهذه الربامج �اصة يف 
ا�ال د�ل التكو�ن، سواء �كو�ن نظايم، �كو�ن �لتدرج، �كو�ن مس�متر، 

  .والتكو�ن �رب و�دات م�نق� �لعامل القروي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .كراش

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

  :املس�شار الس�ید محمد رحيان
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدة اكتبة ا�و�،
  ،السادة املس�شار�ن احملرتمنيالس�یدات و 

ٔ�وال، الس�یدة اكتبة ا�و� قليت ما �اش يف السؤال د�لمك هذه النقطة 
مة �ادي تق�ل م�ا السؤال ميكن �كون لكونك اكتبة ا�و� احملرت . ا�يل طرح�ا

  .�یفام �ا ٔ�و �ذف�ا م�و يش �ا�ة ٔ�و زد� �لیه يش �ا�ة
ٔ�وال تنطالبو الس�یدة، حنن يف الفریق �شرتايك، تنطالبو من وزار�مك 
احملرتمة تنظمي م�اظرة وطنیة حول الصنا�ة التقلیدیة حتت الر�ایة السام�ة 

ه هللا �ملغرب، قصد إالنصات ٕاىل لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرص 
ا�شغاالت وانتظارات الصناع التقلیدیني ٔ�ن هذه الرشحية من ا�متع 

  .ٔ�صبحت تع�ش الهشاشة والفقر، هذه و�دة
�نیا، نقطة حول حامیة املنتوج الوطين، ما تتعرفوش الس�یدة اكتبة 

ن ا�يل ا�و� �ىل ٔ�نه اك�ن ٔ�سواق دا� ا�يل تتجیب ا�يل تید�لوا مصدر�
تید�لوا مواد ا�يل ميكن ٔ�� تنقول وصلت هبا يش �ا�ة ا�يل ما ك�سوقش 
ك�سوقوها �لمغاربة، كتلقى الفراشة يف مجیع املدن املغربیة �یجیبوا يش سلعة 

  .�ري هذا، ولهذا نطلب م�مك حامیة املنتوج الوطين من املنافسة اخلارج�ة
املعلمة، هاد دار  الس�یدة اكتبة، �لق�وا وا�د ا�ار ت�سمیوها دار

املعلمة خرستو �لهيا ٔ�موال طائ� من ٔ�موال الشعب ٔ�موال دافعي الرضائب، 
وما ك�س�تافدش مهنا عطیو� إالحصائیات ٔ�ش�نو املواد أ�ولیة، مسدود 
ذاك اليش لكيش بعدا ذاك اليش ا�يل صاوبتوا، هذه دار املعلمة، ملاذا 

لتقلیدیة من جملس �ذف الصنا�ة التقلیدیة ؤ�عضاء غرف الصنا�ة ا
  املس�شار�ن والعامالت؟ 

دس�تور م�قدم لكن غرف  �2011لثا، عند�، عرف املغرب س�نة 
م�ه م�ال  3الصنا�ة التقلیدیة الزالت �سري بنظام ٔ�سايس م�تج، واملادة 

تنص �ىل ٕا�داث مراكز احملاس�بة والتدبري لكن ال ٔ��ر لها يف الواقع، رمغ 
ليت �رصد بذ�، هللا جياز�مك خبري الس�یدة إالماكنیات املالیة الضخمة ا

  .دقائق 02الوز�رة، امسح يل الس�ید الرئ�س وا�د 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .دقائق، ال 2

  :املس�شار الس�ید محمد رحيان
Deux secondes مث تنظمي أ�س�بوع الوطين �لصنا�ة التقلیدیة ،

املعارض  12ما عرف�وش الس�یدة اكتبة ا�و� درتوا يف شهر  �12لجهات 
د�ل الش�باب تیع�شوا  %50هذا ال یعقل، راه اكینة بنادم املغاربة وا�د 

بذاك ما �سمى ٔ�مسیتو ذوك الس�ندوی�شات د�ل مخسة درامه، ٔ�ن� درتوا 
ملیون درمه وال ما عرف�ش وال  14، خرستوا فهيم 12املعارض يف شهر 

  .ملیون درمه 40
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

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

السؤال د�ل إالنقاذ  ٔ�� �ادي نبدا بوا�د املس�ٔ� هو من ا�يل قلت ٔ�ن
وسؤال د�ل التمنیة، ٔ�ن هذا موضوع ف�ه اح�ا الیوم يف مسلسل د�ل 
التمنیة والتطو�ر، مايش مس یعين �لطریقة د�ل الصیا�ة د�لمك، ولكن هذا 
مه جامعي، الصنا�ة التقلیدیة مايش د�ل كتابة ا�و� امللكفة �لصنا�ة 

ا�ة التقلیدیة هذا م�توج وطين مغريب التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي، الصن
حبمو� ثقاف�ة هو�تیة، حضاریة، لكنا عند� ف�ه �رية، لكنا عند� ف�ه هاذ 

  .الغرية �لیه
�رجع �لسؤال د�لمك والتعق�ب د�لمك الس�ید املس�شار احملرتم، ٔ�وال 
طلبت مبناظرة، ح�ا أ�س�بوع الوطين اكن ٔ�س�بو�ا �لمناظرات ول�س 
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فعال �رشف�ا ب�ٔن هاذ أ�س�بوع اكن حتت الر�ایة السام�ة ملناظرة، واكن 
لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، ؤ�نه يف هذا أ�س�بوع 

م�اظرة حول الزیت التقلیدي، م�اظرة حول إالسرتاجتیة : اكنت م�اظرات
اجلدیدة �لقطاع، م�اظرة حول التكو�ن وأ�بواب املف�و�ة �لتكو�ن، اكن 

إال�الم يف الصنا�ة التقلیدیة، یعين اكن ٔ�س�بو�ا حرصنا ٔ�ن حول ٕارشاك 
  .�كون ٔ�س�بو�ا �افال و�ام

مجمو�ة د�ل القضا� ميكن جتي م�اس�بة يف ا�لجنة ٔ�و يف �ريها، 
  .و�قشوها الس�ید املس�شار

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

يف قطاع  السؤال الثالث، موضو�ه حتسني رشوط الص�ة والسالمة
الصنا�ة التقلیدیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� 

  .واملعارصة، تفضلوا الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید ٔ�محمد ٔ�محیدي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات الوز�رات،

  الس�یدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ر زاویة يف صلب یعد العنرص ال�رشي يف قطاع الصنا�ة التقلیدیة جح

العملیة إالنتاج�ة، �لك رصا�ة يف ما خيص ا�ینام�ة �ق�صادیة، ولقد �اء 
�ىل لسا�مك يف جوا�مك عن زمالئنا يف الفریق �شرتايك، ب�ٔن �سامه بوا�د 

  .املبلغ �م يف �ق�صاد الوطين
ولهذا ف� خيص هاذ الرشحية هاذ، الرشحية املهمة ا�يل ك�ش�تغل يف 

�ل الصنا�ة التقلیدیة وما تتعرض � من ا�اطر �لك رصا�ة ف� القطاع د
خيص السالمة الصحیة، وا�يل ٕاىل �د ا�ٓن �ل�س�بة �لوزارة ل�ست لها 
وا�د إالسرتاجتیة، ؤ�عي ما ٔ�قول، ؤ�قول ب�ٔن الوزارة خصها تعطنا بعد 
 الض�ا� د�ل هاذ القطاع د�ل الصنا�ة التقلیدیة س�نو�، حشال ف� خيص

  هاذ اليش د�ل ا�اطر؟
من ا�يل كنذ�روا ب�ٔن �ىل الس�ید الوز�رة ال ٔ��رك ا�ال ٔ�عقب �لیك، 
ٔ�ن املوضوع، موضوع �م، ؤ��رك ليك جتیب الصانعات والصناع التقلیدیني 
حضا� د�ل هاذ ا�اطر، �لك رصا�ة سواء اكن العمل فردي ٔ�و جامعي ف� 

خصوصا حىت من الناح�ة د�ل  خيص هذا القطاع ا�يل یع�ش نو�ا ما
  .الت�ٔمني ماكی�ش إالجراءات الت�ٔم�نیة ا�يل �ادي تقدر تعطهيم احلقوق د�هلم

هناك �دد �بري من هؤالء معطوبني �الیا، ٔ�ن �ش�تغلون يف خماطر، 
ح�� نتلكم �ىل ا�اطر هناك ٔ�شغال البناء ا�ي ی��ع احلرف د�لو ت��ع 

ة د�ل املنازل ا�يل وا�د العدد �بري ا�يل �لصنا�ة التقلیدیة، مث الصبا�
�یتلقوا لهاذ ا�اطر، ٕاىل �انب املقاوالت اليت �ش�تغلون فهيا ف� خيص 
الن�ارة الف�یة، ؤ�نمت تعلمون مك من �دد د�ل املعطوبني يف هاذ احلرف د�ل 

  .الن�ارة؟ مث احلدادة الف�یة ٕاىل �ري ذ�
رئ�س احلكومة السابق، ف� هاذوا أ�عطاب ا�يل كتوقع، ذ�ر� مع 

خيص وز�ر املالیة، ٕاجياد �لول لت�ٔمني هؤالء، ولكن ٕاىل �د ا�ٓن مل �ر ب�ٔن 
امللموس لن�افظ �ىل هؤالء، �ش تبقى حىت احلرف د�ل الصنا�ة 
التقلیدیة حنافظوا �لهيا �ش م�نقرضش، ٕاىل �انب اك�ن هناك خماطر 

ذاك اليش د�ل ٕاصالح  ٔ�خرى، كنتلكموا �ىل الزربیة، كنتلكموا �ىل
الهیالك د�ل الس�یارة، ذاك الش�ميیو والاكربون ا�يل ك�ش�تغلوا به، هناك 
ٔ�مراض د�ل الصدر ا�يل �یتلقوا هاذ الناس هاذوا، وكتكون ب�ٔن ٔ�مراض 

  .مزم�ة
ولهذا ٔ�قول ب�ٔن ؤ�حتدى ب�ٔن الوزارة عندها ٕاحصائیات س�نویة د�ل 

لوزارة ٕاىل اكنت ب�ٔن كتقول هاذ الض�ا� د�ل هاذ ا�اطر، بغینا ب�ٔن ا
الصانعات والصناع ك�سامهوا يف الناجت ا�ا�يل اخلام ف� خيص �ق�صاد 
د�ل الوطين، ولكن جيب ٔ�ن نعطي احلقوق لهؤالء، خصنا �ادي حنافظوا 
�لهيم �ش حنافظوا �ىل الصنا�ة د�لنا، وا�ور ا�يل �یقوموا به الصانعات 

  .صعید الوطينوالصناع التقلیدیني �ىل ال 
ٔ�نت الس�یدة اكتبة ا�و� ب�ٔن فعال ب�ٔن �دیدة يف هاذ القطاع، ولكن 
�لت �ىل الصعید الوطين ف� خيص املعارض، والحظت حىت ٔ�ن الن�ارة 
ميل ك�سمل �لهيم �البا ٕاما كت�رب أ�صبع د�لو تبرت، ٕاما مسائل كثرية يف 

 .هاذ ا�ال
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة الس�یدة اكتبة ا�و� لٕال�ابة �ىل السؤاللمك 

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
اه�ماتنا موضوع الص�ة والسالمة هذا موضوع ا�ي ید�ل مضن 

ومضن الربامج اليت حنرص �ىل تنف�ذها، ٔ�ن قطاع الصنا�ة التقلیدیة هذا 
ٕاضافة ٕاىل محولته الثقاف�ة والف�یة واحلضاریة املهمة، هو كذ� قطاع مرتبط 
ٔ�وال بص�ة املواطنني و�سالمة العاملني ف�ه، ٔ�ن حصة املواطنني مجمو�ة 

یة اخلدماتیة مرتبطة م�ارشة د�ل احلرف ا�يل دا�� يف الصنا�ة التقلید
بص�ة املواطنني، احلالقة و�ريها ٔ�و املیاكنیك والرتصیص مرتبط بص�ة 

  . املواطنني
سالمة كذ� العاملني يف هذا ا�ال هو حمور �م، ولهذا عقد� مجمو�ة 
من االتفاق�ات مع لكیات الطب �ل�س�بة لبعض احلرف مع لكیة الطب، 

س لالش�تغال �ىل ا�اطر، �اصة يف اجلانب سواء ��ار البیضاء ويف فا
د�ل بعض الن�اس، بعض احلدید، بعض أ�ش�یاء ا�يل عندها ٔ��ر �ىل 
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سالمة، هذا مايش �ري القطع، ولكن بعض أ�مور ا�يل عندها م�ٓالت، بعد 
  .س�نوات كتظهر بعض أ�مراض، فهاذ ا�راسات يه �مة واش�تغلنا �لهيا

نة دالئل موجودة، وهاذ ا�الئل كتكون مث الیوم اك�ن هناك حتضري، اكی 
ٔ�ح�ا� معارض ا�يل كتنظم م�اس�بة �لتعریف هبذه ا�اطر، ولكن مع ذ� 
اح�ا الیوم حنرص �ىل ٔ�نه س��ظم �ر�مج ومح� وطنیة �لتعریف هبذه 
ا�اطر، الوسائل وأ�د� تو�دات، الربامج كذ� حمرضة، وهذا ال مينع ٔ�نه 

ن املس�متر ا�يل �یكون �س�هتدف الصناع، دامئا يف لك �كو�ن سواء التكو�
وكذ� يف الربامج ا�يل كتكون يف املعارض، دامئا كنطالبو وكن�ٔكدو �ىل 
امل�شطني ٔ�و ال املرشفني �ىل هاذ املعارض �ىل رضورة التعریف ببعض 

  .ا�اطر ا�يل ميكن یتلقوها الصناعیة يف العمل د�هلم
یة ا�يل طرحت الس�ید املس�شار هذا بطبیعة احلال ال مينع ٔ�نه القض 

د�ل الت�ٔمني و د�ل بعض ا�اطر، ٔ�� كنقول ب�ٔن القطاع حمتاج ٔ�ول يشء 
حمتاج لیه هو التق�ني، القانون املنظم �لصنا�ة التقلیدیة، ولهذا من ا�يل 
مجعنامك �رؤساء غرف وقدم�ا لمك مرشوع القانون ا�يل هو �ملناس�بة مايش 

ار املقاربة ال�شار�یة ا�يل كنقومو هبا وكن�ٔم�و هبا قانون �دید، ولكن يف ٕاط
ٔ�نه من ٔ��ل ٔ�ول يشء ا�يل �اصنا الیوم نعملوا �لیه هو ٕاخراج القانون، 
ٔ�ن هاذ القانون �ادي �سامه يف تنظمي القطاع، فالقطاع ميل كنطرحو 
املشلك د�ل الت�ٔمني وختوفات بعض اجلهات من ٔ�هنا تد�ل يف ت�ٔم�نات 

املقاوالت ٔ�و مع بعض الناس ا�يل ك�ش�تغلوا يف هاذ م�ارشة مع بعض 
  .ا�ال، كنقولو ب�ٔن املد�ل أ�سايس هو القانون القطاع

والیوم امحلد � راه القانون قابط یعين يف الطریق قابط املسطرة 
ال�رشیعیة، وكنتظرو ال�رسیع كذ� ميل جيي لهاذ الغرفة ٔ�نه �كون وا�د 

م يف اخلروج د�لو يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال، ٔ�نه التفا�ل ٕاجيايب من ٔ��ل إالسها
بدون هذا القانون ال ميكن ٔ�ن نت�دث عن مجمو�ة د�ل املشالك ا�يل ميكن 

  .نقولوا ب�ٔهنا اكینة يف القطاع
ساكنة الناشطة ك�ش�تغل يف  %20طبعا هذا قطاع من ا�يل كنتلكمو 

هذا ملیون، طبعا ميكن �كون مشالك  2.3الصنا�ة التقلیدیة، كنتلكم �ىل 
طبیعي ٔ�ن كنتلكم �ىل وا�د الف�ة عریضة وعریضة �دا، ولكن هناك 
ٕارادة �ارضة وهناك �رامج كذ� موا�بة من ٔ��ل تاليف لك هاذ 

  .إالشاكلیات ا�يل ميكن لها تؤ�ر �ىل الوضعیة د�ل الصانع التقلیدي

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

التقلیدیة، والسؤال املوايل، موضو�ه  ونبقى دامئا يف قطاع الصنا�ة
الصنا�ة التقلیدیة �لعامل القروي، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .الفریق احلريك ل�سط السؤال، تفضل موالي ٕادر�س

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

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،
  ات، الس�یدات الوز�ر 

  ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،
تظل الصنا�ة التقلیدیة قطا�ا هاما �ل�س�بة ��ینام�ة �ق�صادیة 
القرویة، وٕا�دى أ�سس لتحسني د�ل الصناع التقلیدیني و�لق فرص 
الشغل �لساكنة القرویة، ٕاال ٔ�نه مع اكمل أ�سف ٔ�صبح هذا القطاع یعاين 

ت صعو�ت �سویق هذه من �دة معیقات، سامهت يف �راجع ومه
  .املنتو�ات التقلیدیة يف غیاب س�یاسة �شجیع الس�یا�ة القرویة

وصعوبة الولوج ٕاىل ا�متویل البنيك �س�ب الرشوط ا�حفة والتع�زيیة، 
غیاب التغطیة الصحیة لفائدة الصناع التقلیدیني، لك هذه أ�س�باب ٔ�دت، 

  .نيالس�یدة الوز�رة، ٕاىل �راجع معا�ة الصناع التقلیدی
ما يه ٕاسرتاجتیة احلكومة : و�ىل هذا أ�ساس �سائلمك الس�یدة الوز�رة

  �لهنوض ب�ٔوضاع الصناع التقلیدیني، �اصة �لعامل القروي؟
  .وشكرا

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

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

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

ٔ�وال، ت�شكرمك الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال ا�يل مرتبط �لعامل 
القروي، ويه م�اس�بة ليك ٔ�ج�ب �ىل موضوع د�ل دور الصانعات ٔ�ن 

یة يه من الوزارات ا�يل عندها القرب تتعرفوا ب�ٔن وزارة الصنا�ة التقلید
وعندها ب��ة حتیة �لصنا�ة التقلیدیة يف مجمو�ة من م�اطق العامل القروي، 
ومن ٔ�مه هذه الب��ات هناك دور الصانعة، دور الصانعة الیوم ش�بكة تقریبا 

  .دار 27دار صنعة واح�ا يف ٔ�فق �ىل �ش�تغال �ىل  82
دور صانعة مف�و�ة و�ش�یطة، ؤ�� و�ملناس�بة هذه الش�بكة ٔ��لب�هتا يه 

خشصیا مقت �ز�رة مجمو�ة مهنا يف ج�وب املغرب وخمتلف املناطق يف 
س�یدي ٕافين، يف العیون، يف املنطقة د�ل مك�اس ويف ٕافران، هذه دور 
صنعة ا�يل يه �ش�یطة، ميكن �كون مالحظات �ىل بعض ا�ور يف بعض 

تعمل �رشاكة مبقاربة �شار�یة املناطق، وهنا ٔ�� تنقول ب�ٔن هذه ا�ور يه ت 
ما تتقومش هبا الوزارة لو�دها، ولكن يف كثري من أ�ح�ان تف�ح هذه ا�ور 
حتت طلب من امجلا�ات الرتابیة ا�يل موجودة يف �ني املاكن تطلب بف�ح 

  . هذه ا�ار ٔ�وال لتجمیع ال�ساء القرو�ت مث لتمثني املنتوج ا�يل تیقوموا به
هذا تنظن ٔ�نه جمهود �م ؤ�ح�ا الیوم ت�ش�تغلو يف وهبذه املناس�بة یعين 

ٕاطار تصور �دید ا�يل �ادي نعلن �لیه قریبا �اص بدور الصنعة، ٔ�ن 
تنعتربو ٔ�ن هاذ ا�ور �م عندمه ٔ�مهیة اق�صادیة واج�عیة كربى، ٔ�ن هاذ 
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ال�ساء احلرف�ات �ميكن هلم بفضل، ٕاىل تطور ا�متویل وال�سویق والعرض، 
امهوا يف موارد قارة �ل�س�بة هلم و�ل�س�بة ٔ�رسمه، و�لتايل �ميكن هلم �س

ميكن هلم �سامهوا يف ا�متدرس د�ل أ�بناء د�هلم، ؤ�ح�ا تنعرفوا ب�ٔن الرتبیة 
  .د�ل تطو�ر ا�متعات ود�ل كذ� تقد�ا والتعلمي يه املد�ل

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .�ب، تفضللمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق 

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

ا�يل تنطلبوا م�مك ٔ�وال خصمك تقویوا لنا املعارض، ٔ�ن من املعارض 
�ش هاذ الصناع التقلیدیني تیصاوبوا املنتوج د�هلم �ش ی��عوه، وا�يل 

ل لٔ�ح�اء تنطلبوا م�مك الس�یدة الوز�رة النقطة الثانیة وهو �شوفوا لنا �
الصناعیة ٔ�ن أ�ح�اء الصناعیة راه مشلك �بري عند� يف املغرب، صانع 
�مييش ما ت��لكف �لیمك والوا ما تتخرسوا �لیه ال يف املدرسة وال يف والوا 

الناس معه، و�مييش  5ٔ�و  4وت��عمل احلرفة وت��وض ت�شغل راسو وت�شغل 
ويف أ��ري ت��وض  تیكري حمل الیوم وت�رشي ا�ٓالت د�لو ولك يشء،

اجلريان ت��وضوا یدعیوه، ت�مت ٕ��الق احملل د�لو، خصمك �شوفوا لنا هللا 
  .جياز�مك خبري الس�یدة الوز�رة احلل لهاذ املشلك

والنقطة الثانیة الس�یدة الوز�رة، بغیت �سقس�یق �ىل سوق منوذ� 
ب�ٓسفي جمهز �ض ومازال م��لش، بغینا �شوفوا �ٓش�نو املشلك �الش ما 

  لش؟حت
والنقطة الثالثة الس�یدة الوز�رة، بغینا �شوفوا املشالك د�ل الت�ٔمني، 

د�ل ا�راري �ش یعلمهم احلرفة  2الصانع التقلیدي تیجیب معه وا�د 
والصنعة، ٔ�ن الصنعة انقرضت ومشات تنقرض يف البالد، ما خصوش 
 خيدموا ٔ�ن ما عندوش �ش �س�لو يف الضامن �ج�عي وال ما عندوش

الت�ٔمني، ٔ�ن مازال قارص، وتیكونوا املشالك بغینامك �شوفوا لنا هاذ 
  املشلك؟

واملشلك الرابع الس�یدة الوز�رة، بغینامك �شوفوا لنا أ�بناك �ش ید�روا 
�سهیالت مع هاذ الصناع التقلیدیني، الصانع التقلیدي د� ت��غي القرض 

  .شالك �بريةعند� م ..تیقولو لو خصك جتیب هاذ، وخصك جتیب هاذ 
والس�یدة الوز�رة عند� مشالك ٔ�خرى خصمك �شوفوا �یفاش تد�روا لنا 

  ..�لضامن �ج�عي

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار ا�هت�ى الوقت

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار
هو طرحيت يف احلق�قة مجمو�ة د�ل إالشاكالت لكها �مة ولكن ميكن 

  .جتي م�اس�بات ٔ�خرى �لمزید من التفصیل
وم نبغي فقط ن�ٔكد ٔ�نه �ل�س�بة �لصنا�ة التقلیدیة يف العامل القروي الی

ا�هودات اليت تبذل، ٔ�وال الو�دات املتنق� اليت تصل ٕاىل �ني املاكن من 
ٔ��ل التكو�ن والت�ٔهیل يف احلرف هذا ما ميكن ٕاال �كون يف مصل�ة الصانع 

  .التقلیدي يف العامل القروي
�ل�س�بة �لربامج ا�يل �س�هتدف كذ� املرتبطة �لعالمات د�ل 

و�ات، وهنا كن�اوب �ىل سؤا� التصدیق امجلاعي �اصة بوا�د املنت
د�ل �نقراض، �ل�س�بة لهذه احلرف املهددة الیوم اك�ن ٕاحصاء واك�ن 

مهنا وقع لها التوصیف  26حرفة �ددة �النقراض  42توصیف تقریبا 
  .والتدو�ن و�لتايل �اري �ش�تغال �ىل �ر�مج من ٔ��ل حام�هتا

رتبطة �ٔ�ح�اء طرح�و الس�ید املس�شار مجمو�ة د�ل القضا� امل
الصناعیة، أ�ح�اء اخلاصة ب�ٔ�شطة الصنا�ة التقلیدیة، ٔ�تفق معمك، هذا الیوم 

�ش .. من اهلموم اليت تطرح يف مجمو�ة د�ل املدن وا�يل رصا�ة �لها ل�س
  .�كون معك رصحية، احلل د�لها ل�س فقط عند الوزارة

ذه املشاریع اح�ا عند� إالرادة، هناك ٕارادة �برية من ٔ��ل ٕاجناح ه
ولكن نطلب م�مك يف �ني املاكن ٔ�نه �كون وا�د التعاون مع خمتلف الرشاكء 
لتوفري الو�اء العقاري �كون و�اء عقاري صايف ملثل هذه أ��شطة، و�كون 

  .یعين تت�ذ التدابري إالداریة أ�خرى
وحنن �ىل اس�تعداد �لتعاون معمك ٔ�ننا یعين مق�نعني ب�ٔن هذا الیوم 

س�تق�لیة الیوم بدٔ�ت بوا�د احلدة ولكن �ادي �زداد يف املشالك امل 
  .املس�تق�ل والبد من التفكري امجلاعي ٕالجياد وٕارادة جامعیة حللها، شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�یدة اكتبة ا�و� و�شكرك �مس ا�لس �ىل مسامهتك يف هذه 

  .اجللسة
ل موضو�ه حامیة ون��قل ٕاىل قطاع التمنیة املس�تدامة، والسؤال أ�و 

أ�حزمة اخلرضاء، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة 
 .لتقدمي السؤال الس�یدة املس�شارة تفضيل

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

  الس�یدات الوز�رات الس�یدان الوز�ران احملرتمان،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

  ز�رة،الس�یدة الو 
�سائلمك عن إالجراءات القانونیة والتنظميیة املزمع اختاذها محلایة أ�حزمة 
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  .اخلرضاء �لمدن املغربیة؟ شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �

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

الس�یدة �زهة الوايف اكتبة ا�و� �ى وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة 
  :مة ملكفة �لتمنیة املس�تدامةاملس�تدا

  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة
ٔ�وال ال بد من إالشارة ٔ�نه امحلد � يف بالد� يف ٕاطار تقامس السلط، 
الیوم امجلا�ات الرتابیة من اخ�صاصاهتا ا�اتیة ما یقع يف نفوذها الرتايب من 

  .اخ�صاص لتدبري املسا�ات اخلرضاء
املسؤولیة املشرتكة لنا �انب ال�رشیع والرقابة ولكن يف ٕاطار الرشاكة و 
املتعلق بدراسة الت�ٔثري �ىل الب��ة، مث  12.03ا�ي یؤطرمه �لطبع القانون 

الرقابة البعدیة اليت تؤطرها املرسوم املتعلق �لرشطة البی��ة ا�يل حق�قة 
الیوم اح�ا مساءلني �ىل املس�توى الوطين يف لك ما ميكن ولكن ا�ي جيب 

نعم� هو ٔ�ن نؤهل بالد� �ش �خ�صاصات للك قطاع وللك سواء ٔ�ن 
  .�ىل املس�توى أ�فقي وكذ� �ىل املس�توى الرتايب

ويف هذا إالطار البد من إالشارة ٕاىل اخللیة ا�يل ٔ�صبحت الیوم �لیة 
مؤسساتیة دا�ل الوزارة �ش�تغل �ىل الرقابة الق�لیة والرقابة البعدیة حبیث 

ري ما ميكن ٔ�ن �راق�ه مث اختاذ إالجراءات العملیة ٔ�هنا كتجرد �شلك دو 
�لت�س�یق مع املد�ر�ت اجلهویة د�لنا، وكذ� �لت�س�یق مع السلطة الرتابیة 

  .من ٔ��ل، ما كمنش�یوش يف احلل إالشاكل ا�ٓين ولكن يف اس�تدامة احللول

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �

 .� اللكمة الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شارة الس�یدة امال م�رصة
  الس�ید الرئ�س،

شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل املعطیات اليت تفضلمت هبا، ؤ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد 
�ىل ٔ�مهیة أ�حزمة اخلرضاء من �انب الب��ة الصحیة �لساكنة �وهنا متثل 
الرئة اليت ی��فس من �اللها املدن وهو ما نص �لهيا القانون إالطار مبثابة 

  .وطين �لب��ة والتمنیة املس�تدامةاملیثاق ال
ٔ�ؤكد ٔ�یضا �ىل ٔ�مهیة هذه أ�حزمة يف ظل ما ٔ�صبحت تعرفه كرب�ت 
املدن من ارتفاع التلوث احلاصل �س�ب التوسع يف أ��شطة الصناعیة 
والس�یاح�ة وانبعا�ت وسائل النقل فضال عن طبیعة التخطیط احلضاري 

ء �لفرد من معدالت هزی� وما یتطلبه من رفع معدالت املسا�ات اخلرضا
  .مرت مربع �لفرد 12ٔ�و  10ٕاىل معدالت تصل ٕاىل 

�شري ٔ�یضا ٕاىل دور أ�حزمة احلیویة يف حماربة الف�ضا�ت، ح�ث ميكهنا 

�بح جزء �بري من أ�مطار، وتنظمي س�یال�هيا وتغیري اجتاهها لتفادي أ�رضار 
  .واخلسا�ر اليت تلحق �لسكن والساكنة

ا ٕاىل ا�طط التوجهي�ي ملدینة مرا�ش، ا�يل صودق ؤ�ود ٔ�ن ٔ�شري هن
، واكن قد سطر من بني مشاریعه ٕا�شاء حزام ٔ�خرض �1995لیه س�نة 

ج�وب املدینة، لك�ه ٔ�س�باب مت الت�يل عنه، واكن من ش�ٔنه التقلیل من 
خماطر الف�ضا�ت اليت تعرفها املدینة من �ة اجلنوب، ٔ�و �ىل أ�قل �لق 

اخلنادق اليت خصصت لهذه الغایة واليت تعرف ريم م�طقة �از� محلایة 
  .أ�ز�ل وأ��ربة

ٔ�یضا املسا�ة اخلرضاء وما لها من دور فعال يف حامیة من التصحر 
بت��یت الرمال وتقلیص الزوابع الرملیة، ٔ�یضا أ�حزمة اخلرضاء ميكن 
توظیفها �لحفاظ �ىل املناطق الفالح�ة جبوار املدن واليت تعرف تقلصا 

یدا، ؤ�یضا ٔ�داة ٕال�داد وهتیئة الرتاب جبعلها �دا �لتوسع العمراين وهتد
وٕا�ادة توج�ه التعمري، هذا ملا ميث� التوسع العمراين من هتدید �لتنوع 

  .البیولو�
أ�حزمة اخلرضاء ٔ�یضا موروث ثقايف واج�عي، �ىل س��ل املثال جند 

را�ش، اكنت موجودة �ىل هامش م لعرصاتٔ�ن �دائق ٔ�كدال، النخیل وا
  .مرتبطة �لزنهات و�لطنجیة املرا�ش�یة

وخ�اما وملا متث� هذه أ�حزمة �ىل املس�توى الب�يئ، �ج�عي، 
الثقايف، وملا تتعرض � من إالهامل والتد�الت الغري مالمئة لطبیعة ا�ال 
رمغ وجود دراسة ا�ٓ�ر، ٕاال ٔ�نه نعرف ٔ�ن هناك تد�الت �ري مالمئة 

  .كرس تدهورها املس�متر وتقلیص جحمها�لم�ال، وهذا �
�ا، ندعومك، الس�یدة الوز�رة، حنن يف فریق العدا� والتمنیة، ٕاىل وضع 
ٕاطار قانوين ومؤسسايت �اص هبذه أ�حزمة اخلرضاء، سواء محلا�هتا ٔ�و 
خللقها وتعمميها �ىل مس�توى الوطن وحتدید مسؤولیات و�ام اكفة 

  .املتد�لني
  .وشكرا

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

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

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

  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة
  :بغیت نتفا�ل معاك �ىل ثالث مس�تو�تأ�� 

ول، هو وا�د النداء املغربیات واملغاربة ؤ�� �ارفة ٔ�ن املس�توى ا�ٔ 
النظافة يه من معق احلضارة املغربیة، و�لتايل الیوم عفامك وهللا خيلیمك ٔ�ي 
ريم لٔ�ز�ل يف املسا�ات اخلرضاء يه كتلكف املواطن وا�و� املغربیة 

 3.51ملیار،  33التدهور الب�يئ، و�یف ما قلت ؤ��رره كثري من املرا�ل 
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من الناجت الوطين اخلام، �لتايل عفامك راه من ا�يل كرتىم أ�ز�ل، مايش و� 
أ��ر الصحي، ممكن ؤ�� ٔ�قول ؤ�حتمل املسؤولیة ممكن ٔ�ن ی�س�ب يف موت 

  .، يف موت سواء �را ٔ�و حبرا..ٔ��د
.. ق�طت يش نوع من أ�سامك الك�رية ممكن املیكة ٕاىل ٔ�مشت ٕاىل

  .�ارفة املغرب ٔ�صال احلضارة والثقافة املغربیةو�لتايل هذا ر�اء، ؤ�� 
املس�توى الثالث، واح�ا كنحرضوا الس�یاسة الوطنیة املناخ�ة ا�يل فهيا 
بعدي الت�ٔقمل والتك�ف، ا�يل هو املفرتض يف لك �ة، �ة خص �كون 

د�ل املسا�ات اخلرضاء ا�يل ٕ�ماكهنا ) la valeur limite(عند� وا�د 
نا� ا�يل ٔ�صبحت بالد� جزء من الب�ان ا�يل كن�ارصوا التغري امل 

كتعاين، و�ري دلیل هو ما وقع املسؤول �ىل مس�توى العامل واملؤرش 
الثاين هو نذرة املیاه، و�لتايل يف نفس ؤ��رر هذا النداء ٔ�ن حنافظ �ىل 

  .بی��نا من هذا املنطلق هذا
وطنیة املس�توى الثالث، هو ٔ�ننا يف معق تزنیل د�ل إالسرتاجتیة ال

�لتمنیة املس�تدامة، ا�يل فهيا ثالثة د�ل احملاور ٕاسرتاجتیة، و�ىل مس�توى 

  .الرتايض فهيا ٕاجراءات يف هاذ إالطار هذا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�، ا�هت�ى الوقت

السؤال الثاين موضو�ه، الغازات املنبعثة من احملطة احلراریة �لعیون، 
ادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل، تفضل الس�ید اللكمة ٔ��د الس

  .املس�شار

  :املس�شار الس�ید موالي ٕا�راهمي رشیف
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ا�دة موضوع سؤالنا الیوم، �رتبط �حملطة احلراریة مبدینة العیون املتو 

هك�ار وتقریبا قدرهتا  �11ملد�ل الغريب، واملقامة �ىل مسا�ة تقدر ب
  .م�غاوات 72إالنتاج�ة 

هذه احملطة احلراریة �ش�تغل مبادة الف�ول ويه ختلف مجمو�ة من ا�لفات 
  .الغازیة والصلبة والسائ�

سؤالنا الیوم الس�یدة اكتبة ا�و� هو عن إالجراءات املت�ذة من ٔ��ل 
  ت�ٔثري هذه ا�لفات �ىل حصة الساكنة؟ احلد من

  .وشكرا

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

  .� اللكمة �لس�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

سؤال یتعلق مبدینة العیون ویتعلق هو هاذ ال  ،الس�ید املس�شار احملرتم
مبدن ٔ�خرى، وهنا تنقول � الس�ید املس�شار احملرتم ٔ�ننا يف كتابة ا�و� 
�لتمنیة املس�تدامة ٔ�ول مرة تند�روا وا�د العمل مهنجي و�شاريك مع 

املؤسسات �اصة املك�ب الوطين �لامء والكهر�ء، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن حنل 
العام راه �ادي يف ٕاطاره الرقايب در�  املشلك يف معقه، وامحلد �، هاذ

تقریبا الرقابة ومشاط الرشطة البی��ة ودر� العمل يف لك املدن ا�يل عندها 
  .هاذ إالشاكل

ف� یتعلق �لعیون �یف ما تتعرفوا، ٔ�ن ٕا�داث احملطة احلراریة ٔ�صال 
مؤطرة �لقانون د�ل املوافقة البی��ة، بقرار �اميل و�لتايل اك�ن دفرت 
حتمالت، ف�ه اك�ن هاذ إالشاكل د�ل ٔ�ن ميل تتكون ا�روة، الطلب د�ل 

  ..الكهر�ء ��روة تیكون كذ� �رسیع إالنتاج يف احملطة، مما یؤدي ٕاىل
و�لتايل هذا الفعل فاش اكنت عند� شاك�ت من خمتلف الرشاكء 

داروا  7د�لنا �اصة يف مدینة العیون، مشات الرشطة البی��ة يف شهر 
التقر�ر، ٔ�ح�ا نتواصل حلل املشلك سواء يف العیون ٔ�و يف املدن أ�خرى 

  .املعنیة هبذه إالشاكلیة

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .تفضل الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب

  :املس�شار الس�ید موالي ٕا�راهمي رشیف
  الس�یدة اكتبة ا�و�،

العیون حول هاذ  هو بطبیعة احلال یعين ننقل لمك ا�شغال ساكنة مدینة
املوضوع د�ل احملطة احلراریة، وا�يل هو بطبیعة احلال هاذ ��شغال ل�س 
م�ين من فراغ وهو يش �ا�ة هاذ املرشوع د�ل احملطة احلراریة اكن 
مربمج يف مدینة ٔ�یت ملول، مث مت ٕا�ادة �رح�ل املرشوع ٕاىل مدینة �زن�ت 

  .لیمت توطینه مؤخرا يف مدینة العیون
طة احلراریة، �یف قلنا، یعين ٔ�ول يشء يه ت��عث مهنا هذه احمل

انبعا�ت �ازیة ا�يل يه مرئیة مث كذ� رواحئ �رهية، هذه احملطة احلراریة 
تتوا�د �ملد�ل الغريب یعين حتت ت�ٔثري الر�ح السائدة ا�يل تتجي من 
الشامل الغريب، ٔ�ي انبعاث �ازي خيرج من هذه احملطة فهو یت�ه م�ارشة 

  .دینة العیونٕاىل م
مث ٕان هذه احملطة يه �ىل الضفة اجلنوبیة لواد الساق�ة امحلراء وا�يل 
یعين شلك الرش�ن الرئ�يس �لفرشة املائیة لزتوید مدینة العیون �ملاء 

  . الصاحل �لرشب، ٕاذن هذه ��شغاالت د�ل الساكنة يه مربرة
لها من طاقة،  مث كذ� الس�یدة الوز�رة، ٔ�ح�ا م��ٔكد�ن ٔ�نه التمنیة البد

والطاقة ولكن فهيا مصادر الطاقة ا�يل �كون ملوثة ومصادر ا�يل يه �كون 
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نظیفة، ال یعقل ٔ�ن مدینة العیون �كون حماطة من مجمو�ة من احلظا�ر ا�يل 
ا�يل فهيا الطاقة الرحيیة، طرفایة ا�يل فهيا  ريف�خ ت��ج لنا الطاقة النظیفة، �ٔ 

الطاقة  مف الوادیعين مشس�یة، كذ� يف فهيا حمطة  دشريةالطاقة الرحيیة، 
الرحيیة، یعين مجمو�ة من احلظا�ر ا�يل ت��ج لنا الطاقة ا�يل يه نظیفة مث 
الزلنا نعمتد �ىل احملطة احلراریة ا�يل ختلف هذه ا�لفات ا�يل نعترب عهنا ب�ٔهنا 

  .مرضة �لب��ة
  الس�یدة الوز�رة،

ون مق�عة �لساكنة، ما نطالبمك ٕ�جراءات ا�يل �كون تعطینا عنارص �ك
يش نقدموا فقط دراسات ا�يل �كون ق�لیة د�ل ت�ٔثري الب��ة، خصنا �كون 
معلیات يف �ني املاكن وتفعلوا الرقابة د�ل ا�و� �ىل م�ش�ٓهتا، ما يش 
فقط �كون رقابة �ىل القطاع اخلاص ولكن كذ� �ىل امل�ش�ٓت د�ل 

ة �كون مدروس و�كون ا�و� �ش �كون یعين هاذ الت�ٔثري �ىل الب��
  .معروف �ىل انه �نبعا�ت �كون دا�� يف ٕاطار ما هو مسموح به دولیا

  .وشكرا

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

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
نتفق حىت وا�د ما خيتلف حول ٔ�وال البد ٔ�ن نو�د تعاو� تواز� يف 
معاد� صعبة، شقها أ�ول هو ٔ�ننا خصنا التمنیة، خصنا الطاقة، �اصنا 

�حملطات احلراریة ٔ�ن م�علقة بوا�د ا�روة، �لتايل وا�د املنحى الطاقة 
يل تتوقفو �ادي یوقف الضوء مايش يف العیون ولكن ا�يل ما ميك�ش م

�ادي یوقف يف وا�د اجلهة اكم�، ولكن يف نفس الوقت �اصنا منش�یو 
  .لعملیة التخف�ف ا�يل دارها العامل لكه، معلیة الت�ٔقمل والتك�ف

هذا هو موضوع ٔ�وال العمل ا�يل در� مهنجي م�ذ تعیني احلكومة ٕاىل 
تقریبا ال�شخیص الاكمل ولكن مع الرشاكء  الیوم، حبیث ٔ�ن الیوم عند�

د�لنا كن�اولو ٔ�ن �كون عند� �لول �یفام قليت ٕاجرائیة، ونطمنئ الساكنة 
ٔ�ن امحلد � هذا امللف امحلد � ف�ه نقاش هذا هو ا�يل ٔ�ول مرة اك�ن 
نقاش مؤسسايت مع املك�ب الوطين، هذا اك�ن جلنة حيرضها مجیع املدراء 

ممكن حنلو إالشاكل �ىل املس�توى الوطين هذا املس�توى  و�یتدارسوا �یفاش
 .أ�ول

املس�توى الثاين، هو ٔ�ن املغرب ٕان شاء هللا �لتبرص د�ل �ال� امل� 
ا�يل م�ذ عقد�ن قرر ٔ�ن �كون لنا ٕاسرتاتیجیة وطنیة �لن�ا�ة الطاق�ة، الیوم 

قاو املفرتض ٔ�ن ٕان شاء هللا �ىل املدى املتوسط ٔ�و القریب ما �اد�ش نب
حنتاجو ��روة يف بالد� �س�تعامل الف�ول، �لتايل نصربو شویة �ادي ند�رو 

الت�ٔقمل التك�ف �ش منش�یور ٔ�ننا ما �كو�ش الرضر مايش فقط �لساكنة، 
�لساكنة و�لب��ة ٔ�ن هذا عندو �القة ��هتدید هيدد املنظومة إال�كولوج�ة، 

شاء هللا يف بالد�  ولكن ٔ�� كنقول � �ىل املدى املتوسط والبعید ٕان
  .غیكون أ�ول ٕاقلميیا ٔ�نه �كون عندو طاقات بدی�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا ا�هت�ى الوقت الس�یدة اكتبة ا�و�، ا�هت�ى الوقت شكرا، و�شكر 

   .الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامههتا يف هذه اجللسة
التمنیة ن��قل �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع أ�رسة والتضامن واملساواة و 

�ج�عیة، وموضو�ه العنایة �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة �لوسط 
القروي، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة تفضل 

 .الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

  الس�یدة الوز�رة، 
یعاين أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة �لعامل القروي من ظروف صعبة يف 
ظل غیاب املراكز واملدارس وامجلعیات واملسا�دات وا�مع �ج�عي، 

  مفاذا ٔ�نمت فا�لون الن�شال هذه الف�ة من معا�هتا؟
  .شكرا

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

 .ة الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال� اللكم

الس�یدة �س�مية احلقاوي وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة 
  :�ج�عیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .�مس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید املرسلني

  الس�ید املس�شار احملرتم،
م اليت ٔ�فرزها البحث ٔ�وال، هذا سؤال �م �دا، �ىل اعتبار ٔ�ن أ�رقا

، ولكن ميل تنجیو %6.8الوطين الثاين �یقول ب�ٔن إال�اقة يف املغرب يه 
من هاد ا�موع  %�41.5شوفو �س�بة إال�اقة يف ا�ال القروي كنلقاوها 

  .ملیون یعين �س�بة �برية �دا 2.5د�ل 
تعاين من إال�اقة من  %41.5من هاد  %56و�زید ندقق معك ٔ�ن 

یقة، ٕاذن �لفعل اكینة وا�د الرشحية يف الوسط القروي م�وسطة ٕاىل مع 
اليت حتتاج م�ا ٔ�ن ند�ر ٔ�مرها ل�س �شلك خمتلف ولكن ٔ�ن �ركز �لهيا، ٔ�ننا 
فاش وضعنا س�یاسة معوم�ة وخرج�ا مهنا وا�د ا�طط تنف�ذي وطين، 
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فهذا هيم الشخص يف وضعیة ٕا�اقة سواء اكن يف الوسط املدیين ٔ�و اكن يف 
روي، لكن هنا �ا�ة ماسة �لرتكزي �ىل هذه الف�ة، خصوصا ف� الوسط الق

  .یتعلق ��متدرس
ا�يل هو م�علق ��هنوض �ٔ�ش�اص يف  97.13الیوم القانون إالطار 

وضعیة ٕا�اقة �یقول � ب�ٔن ا�متدرس د�ل أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة جزء 
  .ال یتجزٔ� من املنظومة التعلميیة

�ادي جيیمك د�ل الرتبیة والتكو�ن حىت هو ا�ٓن القانون إالطار ا�يل 
یؤكد �ىل ٔ�ن الرافعة الرابعة هو ا�متدرس، و�لتايل فوق ما اكنت وا�د 
املؤسسة معوم�ة يف القریة �ادي �كون كذ� يه جمال د�ل ا�متدرس د�ل 

  .أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة
اقة �نیا، صندوق ال�سك �ج�عي ال �س�ت�ين أ�طفال يف وضعیة ٕا�

ا�يل اكینني يف القرى من �دماهتا، �یفام تیقد�ا يف املدینة، فهو یقد�ا يف 
القریة وانتوما تتعرفوا ب�ٔننا خرج�ا اخلدمة د�ل توزیع أ��زة وأ��زة 
التعویضیة وكذ� املعینات من الر�ط ودیناها �لمدن، فه�ي موجودة ا�ٓن 

بد ٔ�ن نبذل �د ٔ�كرب من �رابیا كذ� يف ا�ال والوسط القروي، لكن ال
  .ٔ��ل العدا� ا�الیة

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

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

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

طبعا اطلعت �ىل البحث الوطين الثاين حول إال�اقة، هو حبث قمي 
س�نوات حبث ٔ�ول حسب  10عد ٔ�ن اكن قد ٔ�جنز ق�ل وغين، واملفروض ب

ما یقول هو املفروض هو ٔ�نه جتمیع املعطیات المكیة والنوعیة لبلورة 
  .اسرتاتیجیات �دیدة �س�تجیب لهذه احلاج�ات

ٕاذن ذاك البحث اكن من املفروض �كون م�طلق حق�قي ومن �الل 
سط القروي بلورة �رامج اس�تع�الیة، �اصة ؤ�ن هذه الف�ة تعاين يف الو 

  .ٔ�كرث مما تعانیه يف الوسط احلرضي لغیاب الب��ات التحتیة
ؤ�� س�ٔذ�ر م�ال لٔ�سف ح�ا عش�ته ؤ���ش من �الل ز�رة بعض 
هاذ أ�ش�اص، وصلنا نداء اس�تغاثة من ٔ�رسة لها خشص يف وضعیة ٕا�اقة، 
يف ٕاطار مجعیة معل اج�عي، ومقنا �ز�رة ت� أ�رسة فو�د� امرٔ�ة جعوز 

ٔ�رذل العمر، ولها ا�ن معاق حر�یا وذهنیا، جيلس �ىل حصرية من يف 
البالس��ك ی�ٔلكها، ی�ٔلك ٔ�طرافا مهنا جو�ا، فقالت لنا املرٔ�ة العجوز ماذا ٔ�� 

  .فا�� به؟ ٔ�� ٔ�یضا ال ٔ�ق�ات ٕاال عند أ�رس القریبة مين، ٕاذن هذه الوضعیة
ة ف�ه ما يف اجلریدة الرمسی 2016مث ٔ�ن خروج القانون إالطار م�ذ 

ینص �ىل املسا�دة املالیة واملادیة وا�مع �ج�عي لهؤالء أ�ش�اص 
وأ�رس املتكف� هبم، و�ربط أ�مر بنص تنظميي مل یصدر بعد، هذه أ�مور 

يه اليت جيب فهيا �س�تع�ال، هذه أ�مور الس�یدة الوز�رة جيب ٔ�ن 
هؤالء أ�ش�اص ال تتعاملوا فهيا جبرٔ�ة م�الغ فهيا واللك س�یصفق لمك، ٔ�ن 

  .ی��ظرون
ا�ٓن تقریبا وا�د امللیون د�ل أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة يف العامل 
القروي حمرومون من ا�متدرس، حمرومون من الولوج ٔ��سط اخلدمات 
�ج�عیة، بل مهنم من ال خيرج من ب��ه ٕاال ٕاىل القرب، ٔ�هنم حىت ذیك 

ٕا�هيا، م�ال هناك ا�الس أ�دوات اليت توفرها بعض اجلهات ال یصلون 
العامالت وأ�قالمي واجلهات توفر �رايس وعاككزي، ولكن جيب ٔ�ن یبحثوا مه 

  .عهنا، والقلیل من یصل ٕا�هيا
ٕاذن ٔ�ن م�ل هذه أ�مور جيب، �ىل أ�قل ند�رو �ٓلیات كام در� 
البحث ند�رو خریطة إال�اقة يف العامل القروي، ونبقاو اح�ا نوصلو عن ذاك 

دّورو فهيم مايش ن��ظر ٔ�ن ی�ٔتون ٕالینا، اك�ن �رايس ی�ٔلكها الصدٔ� يف الناس ن
بعض املس�تود�ات د�ل التعاون الوطين والعامالت، ولكن هناك ٔ�ش�اص 
یبحثون عهنا، مث ٔ�نه �الش ٔ�ن م�ال �ىل أ�قل الر�ایة الطبیة نبقاو 

  .�س�هتدفو هؤالء العاجزون �ىل احلركة دا�ل بیو�هتم
  .ز�رةوشكرا الس�یدة الو 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .� اللكمة الس�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�ب تفضيل

  :الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
راك ٔ�كديت ب�ٔنه اح�ا يف س�نة  ،الس�ید املس�شار ،بغیت نقول �ا�ري 

لبحث �ش �اد در� البحث الوطين الثاين، وبن��ا �ىل نتاجئ هذا ا 2014
وخرج�ا ا�طط يف  2014خرج�ا الس�یاسة العموم�ة يف نفس الس�نة 

، وا�ٓن طبعا راه العمل �ادي مبوجب ٕاسرتاتیجیة ا�يل يه م�نیة �ىل 2015
  .�لتقائیة بني مجیع املتد�لني

ا�يل بغیت نعاود ن�ٔكد �لیه هو ٔ�ن هاد اليش ا�يل كتقول طبعا ما 
ض احلاالت من هذا الق�یل، یعين ٔ�رس �اف�ش �لینا و�ارفني ب�ٔن هناك بع

حيیل �ىل قانون ��مع  97.13اليت حتتاج ٕاىل دمع م�ارش، القانون إالطار 
�ج�عي ول�س نصا تنظميیا، و�لتايل هذا واقف �ىل ٔ�ن حندد نظام لتق�مي 
إال�اقة �ش یتعطى هذا ا�مع يف ٕاطار �س�هتداف ا�يل مش�تغ� �لیه 

  .احلكومة ا�ٓن

  :ئ�س اجللسةالس�ید ر 
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

السؤال الثاين موضو�ه، ظاهرة أ�طفال امل�رشد�ن �لقرى واملدن 
املغربیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب �لشغل 

 .لتقدمي السؤال، الس�یدة املس�شارة، تفضيل
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  :املس�شارة الس�یدة وفاء القايض
  .مشكرا الس�ید الرئ�س احملرت 

  السادة والس�یدات الوزراء احملرتمون،
  ،السادة والس�یدات الربملانیون احملرتمون

الوز�رة عن ٕاسرتاتیجیات وزار�مك �ل�د من ظاهرة  الس�یدة�سائلمك 
  أ�طفال املرشد�ن؟

  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

  :ة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیةالس�ید
طبعا یطول ال�م ليك نعرض �لیمك إالسرتاتیجیة �شلك �ام، ولكن 

س�یاسة معوم�ة محلایة الطفو�، بناء �ىل التق�مي  نقولو لمك ب�ٔنه ٔ�وال ٔ�طلق�ا
  . د�ل الرب�مج ا�ي اكن من ق�ل ٔ�وال

امج من مضهنا �ر�مج �س�هتدف املرشد�ن من �نیا، ٔ�نه ٔ�طلق�ا مجمو�ة من الرب 
  .أ�طفال، وهو �ر�مج مدن بدون ٔ�طفال يف الشارع

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

  .يف ٕاطار التعق�ب تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة وفاء القايض
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

قلقة هتدد الب� ون���ة ٕان ظاهرة ٔ�طفال الشوارع املرشد�ن معض� م
طبیعیة لفشل الس�یاسات العموم�ة يف ا�ال �ج�عي، ويه مظهر صارخ 
من مظاهر خرق حقوق الطفل، مبا ی��اقض وما یقره ا�س�تور املغريب 
ومدونة أ�رسة �ش�ٔن الطفل واملواثیق ا�ولیة والزتامات املغرب ب�ٔهداف 

  . التمنیة املس�تدامة
تفامق یوما عن یوم ؤ�وضاع هذه الرشحية مزریة واخلطري ٔ�ن الظاهرة ت 

�لغایة، وميكن ٔ�ن نعرث �ىل هؤالء أ�طفال �حملطات الطرق�ة والقطار 
والسا�ات ؤ�بواب املقايه واملطامع وأ�ما�ن املهجورة وحول القاممات ؤ�مام 

  .ٔ�بواب العامرات، مدم�ون یتعاطون ٔ�رخص ٔ�نواع ا�درات
ىل ج�ني املسؤولني، حكومة ووزارة �شلك هذا الوضع ومصة �ار �

وصیة ومؤسسات اج�عیة، س�� ٔ�ن ريق ا�ول یقاس بدر�ة اه��ا 
ب�ٔطفالها وتوفري امحلایة الشام� وا�امئة هلم، ومعلوم ٔ�ن ٔ�س�باب الظاهرة 
م�عددة ومهنا الفقر والبطا� والسكن العشوايئ والتفكك أ�رسي والعنف 

الوعي وقصور الت�ش�ئة والتوج�ه، وهذه  أ�بوي والهدر املدريس وتدين
العنارص جممتعة تؤكد الس�یدة الوز�رة �ىل غیاب س�یاسة التقائیة وتقصري 

واحض �لس�یاسة �ج�عیة وجعزها، وهو ما ٔ�كد� يف فریق �حتاد املغريب 
  .�لشغل يف م�اس�بات �دیدة، �اصة يف �الق�نا مع املنظومة التعلميیة

لهیب احلر ووتقة ن الفصول وتقلباهتا حتت ٕان ٔ�طفال الشوارع یع�شو
وهنا البد من إالشارة ٕاىل ٔ�طفال املغرب العمیق ا��ن یعانون من  القر،

الثلوج وقساوة الربد، يف غیاب �م �لب��ات التحتیة واختاذ احللول اجلذریة 
والضام�ة لالس�تقرار �ج�عي و�ق�صادي عوض املقاربة إالحسانیة 

  .املومسیة
رة، الس�یدة الوز�رة، ٕان �دم الزتام ا�و� بتعهداهتا خصوصا يف ولٕالشا

جمال حقوق الطفل و�دم أ��ذ بعني �عتبار م�طلباته يف رمس 
الس�یاسات العموم�ة وغیاب رؤیة ٕاسرتاتیجیة �لقضاء �ىل هذه الظاهرة 
وجعلها قضیة جممتعیة تتدا�ل فهيا اجلهود �ىل لك املس�تو�ت املؤسساتیة 

املهمتة، لك هذا لن یؤدي ٕاال ال�ساع الهوة بني ٔ�طفال شوارع  وامجلعیات
  .مرشدون وبني جممتع م�سك م�ضامن ومس�تقر

والبد، الس�یدة الوز�رة، من التذكري ٔ�نه ٔ�صبح من الرضوري ٕاضفاء 
إاللزام�ة �ىل قوانني حتمي أ�طفال من سوء املعام� وإالهامل، والبد ٔ�یضا 

 اخلدمات هلم وٕاعطاء ٔ�مهیة �لنواة، ٔ�ال ويه من بناء ش�بكة اج�عیة لتقدمي
أ�رس، وخصوصا من مه يف وضعیة صعبة والتكفل �ٔ��ات العاز�ت 
ومسا�دهتن �ىل �ندماج وحتس�سهن مبسؤولیة أ�رسة وموا�ة العنف 

  .و�س�تغالل ال�رشي اجل�يس و�ق�صادي
  .وشكرا

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

  .لكمة الس�یدة الوز�رة يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب، تفضيل� ال

  :الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

طبعا الف�ات د�ل ا�متع دامئا عندما یتعلق أ�مر حبقوقها س��قى ٔ�ن 
مات هناك خصاص، یعين �ام ن��ج من إالسرتاتیجیات والس�یاسات واخلد

دامئا، �ادي یبقى وا�د اخلصاص، لكن ال بد ٔ�ن نؤكد ٔ�نه ما ميكن لناش 
حبضور س�یاسة معوم�ة محلایة أ�طفال ا�يل يه عندها خمطط، ا�يل يه 
عندها �ٓلیات د�ل الت��ع من ب�هنا ا�لجنة بني الوزاریة ا�يل انعقدت ٔ�كرث من 

ائیة، ٔ�ن يف غیاب ٕاسرتاتیجیة ويف غیاب التق - نقوقلو  -مخس مرات 
ٔ�ساسا الس�یاسة العموم�ة املندجمة تعين ٔ�ن هناك التقائیة بني مجیع املتد�لني 
ؤ�ننا ال نعمتد املقاربة القطاعیة، حنن نعمتد مقاربة د�ل س�یاسة معوم�ة 

  .م�دجمة، ف�� ما اك�ن �الش نقولو �م ا�يل هو ینايف الواقع
ٔ�عطت أ�ولیة �لتعلمي والنقطة الثانیة، ٔ�نمت تعلمون ٔ�ن هذه احلكومة 

والص�ة، ٔ�عطت أ�ولیة �لتعلمي ٔ�هنا تعمل �مل الیقني ٔ�ن الطفل، وهو يف 
معق اه�ماتنا، ٔ�ن مس�تق�ل بالد� نفسه مرهون هبذا الطفل، ٕاىل ما 
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�لمتهيش وٕاىل ما ٔ�هلتهيش كتخرسو هو كتخرس كذ� ما ميكن ٔ�ن جينیه 
  .الوطن من ت�ٔه�

علقة �لش�بكة د�ل املؤسسات، ٔ�نمت �ارفني القضیة الثالثة يه ا�يل م�
  ب�ٔنه اك�ن مؤسسات الر�ایة �ج�عیة ا�يل يه الیوم كت�ٔهل لصاحل الطفل؛

ا�يل هو ) le SAMU (�نیا، اكینني املراكز د�ل حامیة الطفو�، اك�ن 
الب��ة اليت تقدم �دمات يف الشارع وتنقد الك�ري من أ�طفال من الشارع، 

� ٔ�ن من أ�س�باب د�ل وجود أ�طفال يف الشارع يه لكن تعلمون كذ
  .ٔ�س�باب اج�عیة، يف معقها اخلالفات أ�رسیة واملشالك أ�رسیة

�� الیوم ٔ�� كنقول ب�ٔن العمل د�ل احلكومة ف� هو ثقايف، ف� هو 
اج�عي، ف� هو �الئقي راه ما ميك�ش تقوم به احلكومة فقط، ال بد ٔ�ن 

متع املدين أ�فراد حىت لك املؤسسات د�ل البالد �لتعبئة یقوم كذ� ا� 
الثقاف�ة و�ج�عیة لصاحل أ�رس، �ش تبقى ٔ�وال م�سكة، �ش یبقى 
عند� ذاك ال�سك �ج�عي ا�يل هو رضوري �فء حيتا�ه الطفل 

  .ویبقى يف أ�رسة د�لو وما خيرجش لربا
مع أ�رس، ولكن هناك �د ا�يل فهناك �د ال بد ٔ�ن تبذ� ا�و� يف د

�اص یقوم به ا�ٓخر�ن ا�يل هو �حملارضة، �كذ� بت�ٔهیل هذه أ�رس �ش 
  .تبقى حمافظة �ىل أ�عضاء د�لها اكملني أ�طفال واملس�نني

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

یة، ونواصل دامئا مع قطاع أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�ع 
والسؤال الثالث موضو�ه وضعیة املؤسسات اخلريیة ببالد�، اللكمة ٔ��د 

  .السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید سعید السعدوين
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  رتمة،الس�یدة الوز�رة احمل
عن وضعیة الر�ایة �ج�عیة وإالجراءات املزمع اختاذها لت�اوز 

  .إالشاكالت �سائلمك

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

  .ك اللكمة الس�یدة الوز�رة لٕال�ابة �ىل السؤال

  :الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
  الس�ید املس�شار احملرتم، 

 65.15وال السؤال هو �م يف س�یاق نناقش الیوم مرشوع قانون �ٔ 
املتعلق مبؤسسات الر�ایة �ج�عیة يف جملس النواب من بعد ما صادق�وا 

انتوما دا�ل هاته الق�ة احملرتمة، مبا یعين ٔ�ن هناك، ٔ�وال معل ا�ي اكن یقوم 
، من 2014حىت ل  �2012ىل �شخیص د�ل واقع هذه املؤسسات من 

د خرج�ا �ٓلیة من �ٓلیات إالصالح ا�يل هو القانون، وا�يل هو القانون بع
  .14.05ا�يل �ی�سخ القانون  65.15

س�نوات لت�ٔهیل الب��ات د�ل مؤسسات  �3نیا، هناك معلیة تقریبا م�ذ 
الر�ایة �ج�عیة، بد�هنا مبؤسسات د�ل املس�نني ا�يل نقدر نقول الیوم 

ني املرخصة ما بقاش يش وا�دة ا�يل �ل�س�بة �لمؤسسات د�ل املس�ن
  .عندها يش اح�یاج ٔ�و خصاص بال ما نقدمو �هيا ما ت��ظره

�نیا، ا�ٓن يف ٕاطار تعبئة أ�موال من مؤسسات وطنیة، وال ب�ٔس ٔ�ن 
الیوم كتدمع ٕاصالح الب��ات د�ل مؤسسات الر�ایة  )La CDG( ٔ�ذ�رها

لرب�مج د�لنا الطویل �ج�عیة د�ل الطفو� وغن��قلو ف� بعد يف ا
  .ملؤسسات إال�اقة

مؤسسة م�عددة  40بغیت نقول كذ� ٔ�نه هاذ الس�ن�ني ٔ��دثنا 
الوظائف لصاحل ال�ساء وا�يل ك�س�تق�لوا كذ� ال�ساء املعنفات، بناء �ىل 
قانون العنف ا�يل ك�شري ٔ�ن املرٔ�ة املعنفة ا�يل ما غتبقاش يف الب�ت د�لها 

، ٔ�هنا متيش بعد مؤق�ا ملؤسسة الر�ایة وا�يل ما عندهاش فني متيش
  .ا�يل هامي توضعوا لهذا الغرض) les EMF(1 �ج�عیة، وك�شريوا لهذا

كنبغي نقول كذ� ب�ٔن مؤسسة الر�ایة �ج�عیة يه كذ� �لعاملني 
�ج�عیني، القانون ٔ�و مرشوع القانون وال نقول املساواة ذات مرشوع 

ج�عیني ا�يل اكینة عند أ�مانة العامة، راه ح�ا القانون د�ل العاملني �
ا�ٓن ك�ش�تغلو �لیه �ش خيرج يف ٔ�قرب أ�وقات، و�لتايل ٕاصالح 

، 65.15املنظومة لكه س�یكمتل ٕ�صالح الب��ات وت�ٔهیلها و��ٓلیة القانونیة 
  .وكذ� بتكو�ن العاملني �ج�عیني

�لعمل �ج�عي ويف هاذ الس�یاق كذ� نذ�ر ب�ٔن املعهد الوطين 
ؤ�صبح مؤسسة د�ل التعلمي  )LMD( بطن�ة �بع �لوزارة، د�ل ملنظومة

العايل، و�لتايل �ادي یبدا خيرج العاملني �ج�عیني ٔ�و املتخصصني 
حسب نوع اش�تغاهلم واملؤسسة كذ� اليت �ش�تغلون فهيا سواء اكنت دار 

  .املس�نني وال د�ل أ�طفال وال د�ل ذوي إال�اقة

  :لس�ید رئ�س اجللسةا
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

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

  :املس�شار الس�ید سعید السعدوين
  .شكرا الس�یدة الوز�رة

من طبیعة احلال حنن �مثن �ش�تغال د�لمك يف ظل هاذ الوزارة، �مثن 
�د هاذ �ش�تغال ال �ىل املس�توى ال�رشیعي، ال �ىل مس�توى ٕا�زال وا

ا�مو�ة د�ل الربامج، �ر�مج موا�بة، �رتقاء ٕاىل �ٓخره، لكن الس�یدة 

                                                 
1 Espace Multifonctionnel des Femmes. 
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الوز�رة، ٔ��ر� ما هو م�ضمن يف ٕا�دى التقار�ر من تقلیص العدد د�ل 
، التقر�ر یت�دث 1347اكنت  2013مؤسسات الر�ایة �ج�عیة س�نة 

عام ٔ�ن مؤسسة، بغینامك تنوروا الرٔ�ي ال 255عن التقلیص د�لها يف �دود 
  .هاذ اليش تثار يف الص�افة

أ�مر الثاين، هو الفضیة د�ل املس�تف�د�ن والزنالء يف هاذ املؤسسات 
�لتعدد د�لها، ال املس�نني وال املعنیة ��متدرس د�ل التالم�ذ والطلبة وال 
املرٔ�ة يف وضعیة صعبة ٕاىل �ٓخره، هاذ الزنالء من طبیعة احلال هناك �د 

  .هناك تقصري م�ذول ولكن مازال
نعطي ا�منوذج د�ل دور الطالبة م�ال يف ٕاقلمي د�ل �رودانت، ٔ�ن� 
كتعرفوا ٔ�ن هذا مومس د�ل الربد، الزنالء، الطلبة هناك مع الربد القارس 
اك�ن نقص يف التغذیة، نقص يف أ�غطیة، �شكر ا�متع املدين ا�يل بذل 

اكف�ة، ولكن س��ذل �د  وا�د اجلهد، ٔ�نت ٔ�رشت ٔ�ن الوزارة وا�و� �ري
  .من ق�ل ا�متع املدين

تنذ�رو ٔ�یضا وا�د اخلطوة جریئة دارها ا�متع املدين يف جام�ة 
 50حبیث عوض ٔ�ن �سمل مجمو�ة من التلمیذات يف �دود " تنحیال "

تلمیذة �لهدر املدريس، �عتبار ٔ�ن ما اكی�ش دور د�ل إالیواء د�لها ال يف 
ت، مت حتویلهم ٕاىل ٔ�یت ملول، وهاذ امجلعیة حتتاج انودوال يف �ر  "ٕاغرم"

مزید من ا�مع ٕالنقاذ هؤالء التلمیذات، ويف انتظار بناء مؤسسة الر�ایة 
ا�يل متت يف ٕاطار التمنیة ال�رشیة، وا�يل �متناو قریبا " مر ٕاغ"�ج�عیة يف 

  .یعين �ش یمت إالجناز د�لها
�ل مؤسسات الر�ایة القضیة الثالثة، هو أ�طر واملس�ت�دمني د

�ج�عیة، بطبیعة احلال التلكف ٔ�و �ع�د �ىل تقدمي اخلدمات من ق�ل 
ق�، �عتبار ٔ�ن املوارد ال�رشیة يف هاذ املؤسسات لكها قلی�، مث ٔ�رشمت ٕاىل 
القانون د�ل هاذ املس�ت�دمني ا�يل �متناو �ش �كون الز�دة يف املوارد 

و�ة من النقط املدر�ة يف امللف املطليب ال�رشیة، ولكن ٔ�یضا تلبیة مجم
د�هلم، حتسني اجلانب املادي، حتسني اخلدمات �ج�عیة ليك یقوموا 

  .�ٔ�دوار د�هلم يف جو سلمي
  .وشكرا الس�یدة الوز�رة

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

  .� اللكمة الس�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�ب

  :والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة الس�یدة وز�رة أ�رسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

بغیت نقول �لس�ید املس�شار احملرتم ٔ�ن هاذ ال�م د�ل تقلیص 
املؤسسات ٔ�� ال �مل يل به، ٔ�نه ال ميكن �لقطاع ٔ�ن یتد�ل لتقلیص 
املؤسسات، ٔ�ن ٔ�صال ٕا�دا�ا مببادرة مدنیة، ويه مؤسسات �سريها 

ا�هبا ومنارس الرقابة، �رخص لها، وكذ� نتد�ل يف مجعیات، وحنن نو 

الوقت املناسب وكنعطیوها دمع س�نوي، ٕاذن ما عند�ش احلق ال نغلقو 
  .وال مننعو ال نقلصو، هذه أ�وىل

ٔ�لف درمه لهذه  800ملیون  148الثانیة، ٔ�ننا �رصد ما یت�اوز 
قف د�لنا يف املؤسسات د�ل الر�ایة �ج�عیة، و�لتايل اح�ا واصلني �لس

  .دمع هاته املؤسسات من الناح�ة املالیة
ا�ٓن �ل�س�بة �ور الطالب والطالبة �متناو ٔ�ن وزارة الرتبیة الوطنیة 
�كون �ارضة يف ت�ٔهیل هاته املؤسسات وتتحمل مسؤولیهتا ف� یتعلق 

  .هبذه املؤسسات

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .هذه اجللسةشكرا الس�یدة الوز�رة، و�شكرك �ىل مسامهتك يف 

ونواصل مع السؤال أ�ول املوجع لقطاع العدل، وموضو�ه توفري 
املرتمجني لٔ�مازیغیة يف احملامك املغربیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

 .فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، اليس احلو تفضل

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  وز�ران،الس�یدان ال
  الس�یدات الوز�رات،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕان شاء  ٔ�دحييي ريب ٔ��سامن ٕا�یفامن ٔ�ساكس ٔ�ساكس ٔ�ماینو ٕاغودان"ٔ�وال 
  .�سودان س�تور ٔ�س�نا�ر ٔ��ش�تافكرا تنامورت ،هللا

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
، 2011يف ٕاطار املصاحلة الثقاف�ة وا�لغویة اليت ٔ�رىس ٔ�سسها دس�تور 

و�لنظر لوجود صعو�ت التواصل ٔ�مام احملامك لف�ة واسعة من املغاربة ا��ن 
  .یت�دثون أ�مازیغیة فقط ٔ�و ال یتق�ون النطق والتعبري �لعربیة

�سائلمك الس�ید الوز�ر عن ٔ�س�باب �ردد احلكومة يف توفري مرتمجني 
  . لٔ�مازیغیة يف احملامك املغربیة

  .وشكرا

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

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

  :الس�ید محمد ٔ�و�ار وز�ر العدل
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمون، 
ٔ�وال ٔ�شكر فریق أ�صا� واملعارصة �ىل ٕا�رة هذا السؤال حول توفري 

غربیة كام تفضلمت للك املشالك الناجتة عنه يف املرتمجني لٔ�مازیغیة يف احملامك امل
  .مجیع در�ات التقايض
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يه لغة رمسیة  5البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ا�لغة أ�مازیغیة حسب الفصل 
��و�، ويه رصید مشرتك مجلیع املغاربة، يف انتظار صدور القانون 
 التنظميي لٔ�مازیغیة، تزنیال �لمق�ضیات ا�س�توریة �ش�ٔن تفعیل ا�لغة

أ�مازیغیة ومن ٔ��ل ت�سري التواصل بني املتقاضني والقضاء ٔ�ثناء انعقاد 
اجللسات، مت ٕادراج مق�ىض يف مرشوع قانون التنظمي القضايئ املوجود 

  .الیوم ٔ�مام جلنة العدل مب�لسمك املوقر
هذا املرشوع ٔ�و هذا املق�ىض خيول للك من احملمكة ؤ�طراف الزناع 

برتجامن حملف ٔ�ثناء اجللسات ٔ�و ٕاذا ما اك�ش  والشهود ٕاماكنیة �س�تعانة
هذا الرتجامن �لكف احملمكة �لرتمجة خشصا ما بعد ٔ�ن یؤدي ا�ميني 

  .ا�س�توري
ٕاذن املرشوع هو ٔ�مام جلنة العدل يف جملس املس�شار�ن، واالتصاالت 
مع املك�ب د�ل ا�لجنة ٕان شاء هللا س�سمح بربجمة مرشوع قانون التنظمي 

  .ٔ��م املق��القضايئ يف ا
  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ٔ�وال، من املسلامت ٔ�ن أ�مازیغیة لغة وثقافة وحضارة م� �لمغاربة 
العربیة، من املسلامت ٔ�یضا ٔ�ن ٔ�مجعني، وأ�مازیغیة لغة رمسیة �لبالد جبانب 

ٔ�كرث من ثلث املغاربة ٕان مل ٔ�نقل ٔ�كرث ال ینطقون وال حيس�نون النطق 
  . والتعبري �لعربیة، وهذه ا�لغة العربیة يه ا�لغة الرمسیة �لم�امك

التقايض حق دس�توري للك املغاربة، مفاذا عن هذا املواطن ا�ي ٔ�مام 
رف ماذا جيري وماذا یقال وماذا القضاء سواء مدعي ٔ�و مدعى �لیه ال یع

�ك�ب يف قضیة هو املوضوع فهيا؟ هنا رمبا یضیع احلق ٔ�و یصبح الربيء 
مدان بفعل �دم متكني هذا املواطن من التعبري عن طلب حقه ٔ�و ا�فاع 

  .عن نفسه
يف احلق�قة الس�ید الوز�ر ميل �لكمنا �ىل املرتمجني هذا �د ٔ�دىن، �د 

ملواطنني، ٔ�نه هاذ الرتمجة تضمن لٔ��انب، �ل�س�بة لهاذ ا SMIGٔ�دىن 
ٕاذن حىت ٕاىل وفر� الرتمجة لهاذ املواطنني راه حبال ٕاىل لٔ��انب، وهاذ 
اليش ما يش معقول، ٕاذن الس�تكامل هاذ احلق ا�س�توري ا�يل هو 
التقايض بعد ٔ�ن تصاحل املغرب مع ماضیه، بعد ٔ�ن تصاحل مع ٔ�مازیغیته ويه 

ات ا�س�توریة، جيب �لعدل الس�ید الوز�ر ٔ�ن يف طور التزنیل �لمق�ضی
یتصاحل مع املواطن وهذا الش�ٔن أ�مازیغي شق م�ه، املواطن جيب ٔ�ن 

  .یتو�ه ٕاىل احملامك مطمنئ بدون خوف، ليك یتصاحل العدل مع املغاربة
مىت ومىت س�تكون أ�مازیغیة لغة �لتقايض، : سؤال �ٓخر الس�ید الوز�ر

  �لغة اليت �رید ٔ�ن یتقاىض هبا؟مث خيتار املواطن واملتقايض ا
  .الوز�ر وشكرا الس�ید

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

  .لمك التعق�ب تفضل الس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب

  :الس�ید وز�ر العدل
  .شكرا جزیال الس�ید الرئ�س

الس�ید املس�شار ٔ�� اتفق متاما مع ما تفضلمت به ؤ�ود ٔ�ن ٔ�حيي تفا�ل 
 جلنة العدل واس�تعداد امجلیع ملعاودة النقاش يف قانون التنظمي لك الفرق يف

  .القضايئ، وف�ه معطیات حنن مس�تعدون �لتفصیل فهيا
كام ٔ�ننا بصدد اختاذ وا�د العدد د�ل إالجراءات مرافقة مهنا التفكري يف 
�رمجة الك�ري من املطو�ت وامل�شورات والنصوص مكر�� من مرا�ل 

ازیغیة، ولكن ا�يل ٔ�سايس ا�ٓن هو ٔ�ن التنظمي القضايئ التفعیل الرمسي لٔ�م
  .الیوم یوفر هذه املق�ضیات ویق�هنا وجيعل ا�لغة أ�مازیغیة لغة �لتقايض

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

السؤال الثاين، موضو�ه ٕاشاكلیة مذ�رة البحث الصادرة �ش�ٔن اس��فاء 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين  الغرامات، اللكمة

  .لٔ�حرار، تفضل الس�ید املس�شار

  :محمد ٔ��ح�یين الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

یوا�ه بعض أ�ش�اص ا��ن �كونون موضوع مذ�رة حبث معا�ة 
اعتقاهلم بغیة �رح�لهم ٕاىل مقر والس�� مهنم ا��ن یعربون احلدود، ح�ث یمت 

احملامك الصادرة عهنا أ�وامر ٕ�لقاء الق�ط رمغ اس�تعدادمه لٔ�داء الفوري 
�لمبالغ الصادرة يف حقهم، وهو ما یفوت �لهيم فرصة السفر وما ینجم عهنا 

  .من معا�ة مادیة ونفس�یة
الس�ید الوز�ر، ما يه إالجراءات املت�ذة من ٔ��ل التخف�ف من هذه 

  اكلیة؟إالش
  .شكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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  :الس�ید وز�ر العدل
شكرا جزیال لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار �ىل هاذ السؤال، ٕاذن يه 
ٕاجراءات التحصیل تبارش وفق ما هو م�صوص �لیه يف مدونة حتصیل 

ة إالنذار، احلجز، البیع وميكن ا�یون العموم�ة، یبارش التحصیل بواسط
ا�لجوء حىت ٕاىل إال�راه البدين وفق الرشوط املنصوص �لهيا يف قانون 
املسطرة اجلنائیة، بطبیعة احلال ال ميكن ا�لجوء ٕاىل مساطر التحصیل ٕاال 

  .بعد ٔ�ن یمت تبلیغ مقرر إالدانة مس�بقا �لمد�ن ٕاذا اكن غیابیا ٕاخل
ه الس�ید املس�شار احملرتم، ٕاذن لقد يف هذا املوضوع ��ات ا�يل طرح�

تقرر معاجلة هذه احلاالت �اصة العا�ر�ن �ل�دود، وفق ٕاجراءات ضبطت 
مب�شور مشرتك بني وز�ر العدل ووز�ر ا�ا�لیة ووز�ر �ق�صاد الوطين 

حول تنف�ذ إال�راهات البدنیة �ملراكز احلدودیة �ىل  2009ٔ��ریل  29بتارخي 
  .�لغارمات ٔ�و إالدا�ت النقدیة املدینني بدیون مدنیة ٔ�و

هذا امل�شور دقق و�دد ا�ور ا�ي تضطلع به لك مصل�ة انطالقا من 
توق�ف املد�ن يف املركز احلدودي ٕاىل �ني التصف�ة ا�هنائیة مللف التنف�ذ، 
يف �ا� توق�ف ٔ��د أ�ش�اص املعنیني �ٔ�مر يف ٔ��د املراكز احلدودیة 

أ�داء الفوري ملا بذم�ه حىت �متكن من  وٕاذا ٔ�عرب ؤ�فصح عن رغبته يف
م�ابعة سفره یقوم ضابط الرشطة القضائیة �س�تخراج إالشعار بتوق�ف 
الشخص املبحوث عنه ویقدمه ٕاىل صندوق قايض امجلارك والرضائب الغري 
املبارشة �ملركز احلدودي لیؤدي ما بذم�ه وهذا ٕاجراء معمول به، و�ل 

یمت إالفراج �اال عن املكره و�سمح � مبتابعة كثريا من املشالك بعد أ�داء 
  .سفره ما مل �كن موضوع ٕاجراء �ٓخر شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید محمد ٔ��ح�یين
شكرا الس�ید الوز�ر �ىل ما بذ�متوه من جمهودات يف فك هذه 

ٕاال ٔ�ن الشق الثاين من السؤال الس�ید الوز�ر هو ف� خيص  إالشاكلیة،
ٕالغاء مذ�رات البحث عند� الحئة �مو�ة من أ�ش�اص مت ٕالقاء الق�ض 
�لهيم من طرف أ�من الوطين و�لتايل �سلموا �لضابطة القضائیة ��رك 
 املليك وتقدموا بطبیعة احلال �لنیابة العامة لكن مذ�رة البحث الزالت �اریة

  .عهنم، بل تقدموا ٔ�كرث من مرتني ٔ�و ثالثة
ٕاذا إالشاكلیة هو املطرو�ة هو يف �دم الت�س�یق ما بني ا�رك املليك 
ٕاللغاء مذ�رة البحث بطبیعة احلال هام تیعمرو حمرض عند الضابطة القضائیة 
��رك املليك يف املركز إالقلميي ولكن واش بقات متا يف املركز إالقلميي ٔ�و 

  هوي ٔ�و إالدارة املركزیة؟املركز اجل 
مرات مشاو عند  3ٕاذا إالشاكلیة اك�ن عند� ٔ�ش�اص ا�يل تقدموا 

أ�من الوطين �ش یصاوبو البطاقة الوطنیة واعتقلومه داومه ��رك املليك 

واس�متعوا هلم وقدمومه، ومشاو يف حسب البطاقة الوطنیة مدة شهر 
يف ا�ا�� و�ابوه  وشدومه كذ� وردومه، واك�ن ا�يل مىش یقيض غرضو

من ا�ا�� حىت ٕالقلمي طانطان، وعند� �االت الس�ید الوز�ر نعطیومه لمك 
  .يف الحئة وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .لمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ� الس�ید الوز�ر، لرتد �ىل التعق�ب تفضل

  :الس�ید وز�ر العدل
یة ح�ث حق�قة اكن ٔ�� �اوبت �ىل املوضوع املتعلق �ملراكز احلدود

ٕاذا حتل هذا .. إال�سان �مييش �سافر ومييش �لحج ف�فا��ٔ ٔ�نه عندو كذا
املشلك، ووصلت هذه الس�نة عندي يف إالحصائیات ٔ�نه م�لغ إال�راهات 

  .امللیون وكذا، ٕاذا اك�ن حتسن 4ا�يل تنفذت يف املراكز احلدودیة 
ر�اكت ٕاذا عندك واملغرب ب� قانون، يف التنف�ذ ٔ�ح�ا� تتوقع بعض االٕ 

بعض احلاالت اليت تعترب ٔ�ن ما متش فهيا تنف�ذ القانون حنن رهن ٕاشارتك، 
  .شكرا

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

السؤال الثالث موضو�ه أ�طفال احملرومني من الو�ئق و�ري املعرتف 
هبم، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي 

 .�ج�عي لتقدمي السؤال، تفضل اليس �دال

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

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

الس�ید الوز�ر هناك ٔ��داد �بري من أ�طفال ا��ن یع�شون يف وضعیة 
یة وال یتوفرون �ىل ٔ�یة بدون عقود �زد�د و�ري مس�لني يف احلا� املدن 

وثیقة ٕالثبات هو�هتم وازد�دمه، ٔ�و م��ىل عهنم ٔ�ي س�ب، ومهنم من ال 
یعرتف هبم �ٓ�ؤمه ٔ�و يف �زاع مع ٔ��اهتم، ٔ�س�باب م�عددة لكن الواقع هو 
غیاب ٔ�ي وثیقة متكهنم من ولوج التعلمي العام سواء �لقطاع العمويم ٔ�و 

  .اخلصويص
كن يف حرمان هؤالء أ�طفال من حق الصعوبة الس�ید الوز�ر مت

ا�متدرس، مفا يه الوسائل القانونیة اليت س�متكن هؤالء أ�طفال من حق 
  .ا�متدرس وٕاثبات و�ئقهم وهو�هتم، شكرا

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

 لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال تفضل، 
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  :الس�ید وز�ر العدل
  .لرئ�سشكرا الس�ید ا

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
بطبیعة احلال هذا ٕاشاكل �بري وا�شغال واسع هذه الس�نة اخنرطت 
وزارة العدل �شلك فعال يف مح� وطنیة ٔ��لنهتا احلكومة ابتداء من شهر 

هبدف �سجیل أ�طفال يف جسالت احلا� املدنیة تنف�ذا  2017ٔ�كتو�ر 
  .2017حت یونیو �لقرار د�ل ا�لس احلكويم د�ل فا

اكن أ�ساس والهدف د�ل تعبئة هاذ الوسائل هو ٔ�ساسا �س�هتدف 
احلاالت املتعلقة بعدم �سجیل أ�طفال يف جسالت احلا� املدنیة، ٕاما لكوهنم 
جمهويل ال�سب ٔ�و �س�ب معا�ة ا�ٓ�ء من صعو�ت مادیة ٔ�و جغراف�ة ٔ�و 

  .ٕاخل ..�س�ب وجود �زا�ات
هود �بري ويف وزارة العدل و�نا دوریة ٕاىل حق�قة فهاذ ا�ال تعمل جم 

املس�ئولني القضائیني حلهثم �ىل �خنراط ٕالجناح هذه امحل� وتعبئة لك 
املوارد ال�رشیة والتق�یة مبختلف احملامك من ٔ��ل �سهیل وت�سري إالجراءات 
وت�س�یطها واحلرص �ىل اخ�صار الزمن القضايئ، �اصة فهاذ القضا� 

  .طفال يف احلا� املدنیةاملتعلقة ب�سجیل ا�ٔ 
ومت اس�ت�داث جلان �ویة وٕاقلميیة وفرق م�نق� بتعاون بني خمتلف 
الوزارات ٕالجناح هاذ العملیة، وهاذ العملیة مك�ت احلاالت اليت تت�دث 

  .عهنا من احلصول �ىل ال�سجیل ا�يل هو الوثیقة أ�ولیة لضامن ا�متدرس
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

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

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
   ،الس�ید الوز�ر احملرتم

�متناو �ىل ٔ�ن هاذ ا�هود هذا یصفي هاذ الوضعیة ٔ�ن الوضعیة د�ل 

هاذ الف�ة وضعیة صعبة، الوالدة د�هلم يف املغرب ما ميك�ش �ش �س��كرو 
� د�لنا، من حقهم �ىل ٔ�هنم �ش �سوا الوضعیة د�هلم و�س�نكرمه ا�و

إالداریة وميش�یو �لمدرسة ویصاوبو الرام�د ویصاوبو احلا� إالداریة د�هلم، 
واس�ت�ابة كذ� مع السؤال د�ل الفریق د�لنا فریق �حتاد املغريب �لشغل 

نا هاذ السؤال د�ل امل�رشد�ن، نعم، هاذي يه الظاهرة امل�رشد�ن من ه 
  .�یطلعو امل�رشد�ن ومن هنا �یبان امل�رشد�ن

فلهذا كنمتناو الس�ید الوز�ر احملرتم ٔ��مك تد�رو جمهود �بري �ش �سویو 
الوضعیة د�ل هاذ الف�ة، مث مايش يش ف�ة �برية ٕاىل احصی�هيم راه يه 

  .وا�د الف�ة فقط صغرية تد�ر وا�د امحل� و�سویو الوضعیة د�هلم
�ىل ٔ�هنم �لقو هنا يف بالد� وٕاىل الحظتو يف  وهاذ الناس من حقهم

ا�ول أ�ج�بیة م�ال يف ٔ�ورو� إال�سان �ی�الق يف املس�شفى �یحصل �ىل 
  .الو�ئق د�لو إالداریة �ییف ما اكن، سواء اكن ٔ�ج�يب ٔ�و دا�ل الرتاب

لهذا ت�متناو الس�ید الوز�ر احملرتم ٔ��مك �ش تد�رو وا�د ا�هود و�سویو 
  .یةهاذ الوضع 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید املس�شار، شكرا الس�ید الوز�ر و�شكرمك �ىل مسامهتمك يف 

  .هذه اجللسة
  .و�شكر امجلیع �ىل املسامهة

  .ورفعت اجللسة


