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  الرابعة وأ�ربعني بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2018 فربا�ر 6(هـ 1439 جامدى أ�ول 19 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس رئ�سل ثالث، اخللیفة ال وسكوسمحید �املس�شار الس�ید : الرئاسة
�ق�قة أ�ربعني او  ثانیةتان وعرش دقائق، ٕابتداء من السا�ة ال ساع : التوق�ت

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

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

 :، رئ�س اجللسةمحید �وسكوساملس�شار الس�ید 
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  السادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمون،
  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،

  ادة املس�شارون احملرتمون،الس
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 
ة �لس�ید أ�مني ٕالطالع ا�لس �ىل ما �د من مراسالت ٔ�عطي اللكم

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

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

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدة والسادة املس�شار�ن احملرتمون،

لس مقرتح قانون یتعلق ٔ�ودع فریق أ�صا� واملعارصة �ى مك�ب ا�
  .�لترصحي �ملمتلاكت

وتوصلت رئاسة جملس املس�شار�ن مبراس� من الوز�ر امللكف 
�لعالقات مع الربملان خيرب من �اللها ا�لس طلب الس�ید اكتب ا�و� 
�ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء امللكف �لنقل �رت�ب 

عد قطاع ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري السؤالني املو�ني ٕالیه م�ارشة ب
  .وإالساكن وس�یاسة املدینة نظرا الرتباطه �لزتامات حكوم�ة طارئة

 6وبلغ �دد أ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یوم الثال�ء 
  :2018فربا�ر 
 سؤ�؛ 16 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة -
  .سؤ� 15 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة  -

وقر �لام ب�ٔننا س�نكون �ىل مو�د مع هنایة هذه كام حنیط ا�لس امل
اجللسة مع �لسة �رشیعیة ختصص ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون 
بتغیري القانون املتعلق بت�دید رشوط ومساطر �س�تفادة من صندوق 

  .التاكفل العائيل، شكرا س�یدي الرئ�س

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

هذه اجللسة �سؤال ٔ�ول مو�ه لقطاع ٕا�داد �س�هتل �دول ٔ�عامل 
الرتاب الوطين والتعمري وموضو�ه م�ٓل �سویة بعض ا�واو�ر مبقاطعة 
النخیل مبدینة مرا�ش، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق 
�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار 

  .الس�ید عبد ا�لطیف

  :د عبد ا�لطیف ٔ�بدوحاملس�شار الس�ی
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الزمالء احملرتمني،

سؤالنا یتعلق بظاهرة املؤ�رة واملؤسفة ٔ�ال ويه وضعیة  ،الس�ید الرئ�س
ا�واو�ر املهمشة واليت تعرف وضعیة س��ة ال ت��اسب والكرامة إال�سانیة، 

تعرف يف احلق�قة وضعیة �د مزریة ذ� ٔ�ن يف مقاطعة النخیل مبرا�ش 
حق�قة،  الزىبالس�یل  بلغوما ف�ئنا لك حلظة نثري هذا املوضوع نظرا ٔ�نه 

ؤ�ن الوضعیة �د م�ٔساویة مث ٔ�نه الساكنة ما عرفا�ش ٔ�ش�نو مصريها؟ ما 
د�ل وحضاش الرؤیة اك�ن تقریبا مجمو�ة د�ل ا�واو�ر من مضهنم هاذ ا�وار 

ا�يل �یعطي وا�د الصورة حق�قة د�ل  ،��اتد�ل رم ا�لباط وا�وار 
  .التوریث اجلیيل �لفقر

�نیا ٔ�نه مع احلكومة م�ذ بدایة هذه الوالیة، وح�ا دامئا كنثري هاذ 
املوضوع وكنمتنو ٔ�نه من �اللمك الس�ید الوز�ر احملرتم، ا�يل كنمتىن � 

يف  التوف�ق والن�اح، ٔ�نه �كون ٕان شاء هللا يش حركة ويش �ا�ة ٕاجيابیة
 .هاذ املر�� هاذ

  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري  ،الس�ید عبد أ��د الفايس الفهري
  :وإالساكن وس�یاسة املدینة

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

فریق �س�تقاليل الشكرا �لس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني عن 
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�لو�دة والتعادلیة �ىل طر�م لهذا السؤال الهام، فكام تعلمون ٕان الوزارة 
تعمل �ىل توفري ا�مع املايل واملوا�بة ٕالجناز العملیات املسطرة يف الرب�مج 

هذا الرب�مج مبدینة مرا�ش، الوطين، مدن بدون صف�ح، ح�ث اس�هتدف 
ٔ�لف ٔ�رسة، وقد مكن هذا  25، حوايل 2004ا�ي ٔ�عطیت انطالق�ه س�نة 

ٔ�لف ٔ�رسة، سواء عن  19الرب�مج من حتسني أ�وضاع السك�یة حلوايل 
  .طریق ٕا�ادة الهیلكة ٔ�و الرتح�ل

وقد متت �رجمة ساكنة هذه ا�واو�ر موضوع سؤالمك، يف ٕاطار االتفاق�ة 
ویل وٕاجناز �ر�مج معاجلة السكن الغري الالئق �مجلا�ة احلرضیة اخلاصة �مت
، واليت مك�ت من حتسني أ�وضاع السك�یة حلوايل 2012-2011ملرا�ش 

  .ٔ�لف ٔ�رسة 8
مراكز لالس�تق�ال، ٕالیواء حوايل  5ويف ٕاطار هذه االتفاق�ات متت �رجمة 

نظرا  لكرنوالد ا�ٔ ٔ�رسة، ٕاال ٔ�ن مشلك تعبئة عقار مركز �س�تق�ال  4200
�لزناع احلاصل بني أ�وقاف واخلواص حول هاذ العقار، ومركز �س�تق�ال 

ا�ي یتوا�د فوق م�طقة سقویة، �ال دون �رسیع ٕاجناز املرشوع  الزنا�
  .ا�لباط واملو�اتوهتی��ه حىت تمت معلیة الرتح�ل دواري 

ف�الفعل هناك مشالك، یتوجب �لینا التغلب �لهيا، لكن هناك كذ� 
فقد متت �رجمة �رح�� ٕاىل  احلاج ٕا��ش،دوار ج�ان ازات، ف�خصوص ٕاجن

مركز �س�تق�ال �ني السلمي ا�ي متت هتی��ه من طرف رشكة العمران 
مرا�ش، ونظرا الس��فاذ البقعة أ�رضیة ا�صصة لرتح�ل ا�واو�ر اليت 
عرفت الز�دة يف �دد أ�رس، بقي هاذ ا�وار يف انتظار تعبئة العقار 

  . الزمال
�ائ� القاطنة هبذه ا�واو�ر،  500ومن ٔ��ل �رسیع وترية �رح�ل حوايل 

عقدت جلنة إالرشاف وت��ع اج�ع حتت رئاسة الس�ید الويل، يف نومفرب 
املايض، وتقرر �اللها ٕامتام مشاورات مع وزارة الفال�ة من ٔ��ل دراسة 

وربط االتصال مع ا�، زن ٕاماكنیة ٕاسقاط الطبیعة السقویة ملركز �س�تق�ال ال
بعد ٕاصدار  والد الكرن�ٔ  وزارة أ�وقاف من ٔ��ل تعبئة مركز �س�تق�ال

احلمك ا�هنايئ ل�سویة العقار موضوع الزناع، ٕاضافة �لبحث عن اق�ناء 
  .عقارات ٔ�خرى ختصص ٕالیواء هذه أ�رس

كام مت عقد اج�ع حتت الرئاسة الس�ید الويل، أ�س�بوع ا�يل فات، 
 2000العقار الالزم مع خمتلف الرشاكء ٕالیواء حوايل  ملواص� البحث عن

  .ٔ�رسة مبجمو�ة من ا�واو�ر

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
ا�هت�ى الوقت، لمك اللكمة الس�ید املس�شار يف ٕاطار التعق�ب، دق�قة 

  .ونصف

  :عبد ا�لطیف ٔ�بدوح الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

سؤال د�لنا، ح�ث ٔ�نه الوضعیة حق�قة ٔ�نه اجلواب د�لمك هو نفس ال 

-2011فهيا ت�ٔج�ل، وت�ٔج�ل �ري مربر، مث كت�دث �ىل االتفاق�ة د�ل 
، ٔ��ن حنن من �رسیع وترية إالجناز؟ مث هاذ 2018، الیوم اح�ا يف 2012

إالنتظاریة قات� �دا، هاذ الناس یوما عن یوم �یكرثوا املشالك د�هلم 
اه موقف��ش، رمغ ا�هودات لكها، وكتصعاب احللول كذ�، ٔ�نه الناس ر 

  .راه ميكن �یزتاد حواجي ٔ�خر�ن
ف�� هاذ القضیة د�ل �رسیع وترية إالجناز والوضوح مع الناس یعرفوا 

واش �ري املصري د�هلم، یعرفوا واش �ادي یرت�ل؟ وال �ادي یبقى مت؟ 
ٕا�ادة الهیلكة؟ واش الت�ٔهیل؟ واش ٕا�ادة إالدماج؟ ٔ�ي صیغة من هاذ 

یاغ �كون مع الناس ومع املواطنني یعرفها، �ش �ىل أ�قل �سد الباب الص 
  .د�ل الت�ٔویل ود�ل الضبابیة وا�د

أ�سابیع طرح�ا هاذ  �2نیا، ف� خيص ٔ�والد الكرن، ق�ل وا�د 
املوضوع �ىل الس�یدة اكتبة ا�و� ويف ٕاطار ا�لجنة �قش�ناه، هاذ ٔ�والد 

س�ناوا التطور د�ل ا�ر�ة د�ل التقايض الكرن عی��ا ما ن�س�ناوا احلمك ون� 
راه غیصعاب وغیطوال �لیه املدة، ٔ�ح�ا قلنا مادام اكن االتفاق املبديئ 

مسیهتا �زع امللك�ة صايف، وت��داوا ات��قى لنا وا�د املسطرة ٔ�خرى ا�يل 
هبا املشالك، وهنار ی�ت القضاء يف مول العقار  غلوا بعد حنلوالناس �ش�ت

 ت��قى املسطرة د�ل �زع امللك�ة ني موضوعیجودة، �كو�مو  یت�لص فلوسو
87.00.  

  .بقاش مربر لهااو�نتظاریة راه ما  تن�س�ناو ٔ�ما ا�ٓن نبقاو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

السؤال الثاين موضو�ه رخص تقس�مي العقارات، اللكمة ٔ��د السادة 
  .العدا� والتمنیة، الس�یدة املس�شارة تفضيلاملس�شار�ن من فریق 

  :املس�شارة الس�یدة �رمية ٔ�ف�الل
  شكرا الس�ید الرئ�س،

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

�دد من طلبات رخص تقس�مي العقارات احملا� �ىل جلنة الش�باك 
عتبار خصوصیة بعض الوح�د �مجلا�ة یمت رفضها دون أ��ذ بعني �

  .امللفات
�ا �سائلمك الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري اليت س���ذوهنا لٔ��ذ بعني 

  �عتبار خصوصیة بعض طلبات التقس�مي؟
  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال
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  :عمري وإالساكن وس�یاسة املدینةالس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والت
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة لتفضلمك ٕ��رة هذا املوضوع

فوعیا من هاذ الوزارة ببعض إال�راهات والصعو�ت املتعلقة بعملیة 
تقس�مي العقارات، فٕاهنا تعمل �اهدة �ىل معاجلهتا يف ٕاطار مقاربة مشولیة 

نونیة املؤطرة �تلف الرخص �لس�یاسة احلرضیة ومراجعة املنظومة القا
وأ�ذن يف م�دان التعمري �ىل حنو ی�سجم مع التطورات اليت یعرفها املشهد 

  .العمراين ببالد�
لكن وجب التذكري، ٔ�ن املرشع اكن هيدف من �الل سن املق�ضیات 

ٕاىل تفادي بعض  25.90اخلاصة بتقس�مي العقارات يف ٕاطار القانون رمق 
شهد العمراين، من �الل ان�شار التقس��ت الرسیة ا�ٓ�ر السلبیة �ىل امل 

والعشوائیة �لملك�ة العقاریة، مما یؤدي يف �الب أ�ح�ان ٕاىل تفامق البناء 
العشوايئ وان�شار العملیات العمرانیة الغري القانونیة، اليشء ا�ي �لكف 

  .ا�و� اع�دات مالیة هامة عند ٕا�ادة هیلكهتا
فالس�یدة املس�شارة احملرتمة �كون ا�لجنة  وخبصوص ما ورد يف سؤالمك،
من القانون املذ�ور لترب�ر رفض لك  60الش�باك الوا�د �س�تعمل املادة 

الطلبات والرخص �لتقس�مي دون أ��ذ بعني �عتبار خصوصیة لك طلب 
  .�ىل �دى

وجب التذكري يف هذا الصدد ٔ�ن املادة السالفة ا��ر �اءت رصحية 
تقس�مي عقار دا�ل م�طقة یباح فهيا البناء خبصوص �دم جواز إالذن ب 
  .مبوجب وثیقة من و�ئق التعمري

السالف ا��ر والس�� املادة  25.90كام جتدر إالشارة ٔ�ن القانون رمق 
م�ه، قد ٔ�خضع ٕالذن مس�بق لك معلیة بیع ٔ�و قسمة �كون هدفهام ٔ�و  58

توا�د العقار یرتتب �لهيام تقس�مي عقار لبقع �ري معدة �لبناء، وذ� يف �ا� 
موضوع التقس�مي ٕاما دا�ل امجلا�ات احلرضیة واملراكز احملددة واملناطق 
احملیطة هبا وا�مو�ات احلرضیة واملناطق ذات الصبغة اخلاصة، ٔ�و دا�ل 
لك م�طقة �شملها وثیقة من و�ئق التعمري موافق �لهيا، و�لیه فٕان لك 

  .تقس�مي من �ري ٕاذن سابق یعترب مبثابة خمالفة
ن، مفرح�ا جبمیع �قرتا�ات من ٔ��ل حتسني الرتسانة القانونیة ملعاجلة ٕاذ

بعض اخلصوصیات وإالشاكالت اليت ذ�رمتوها يف سؤالمك، ولكن يف ٕاطار 
 .ضوابط قانونیة واحضة

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

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب، تفضيل الس�یدة 
 .رةاملس�شا

  :املس�شارة الس�یدة �رمية ٔ�ف�الل
  .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك

�ینص �ىل  25.90من القانون  60حصیح ٔ�ن تقس�مي العقارات يف املادة 

ٔ�ن هذه الرخصة ال متنح يف م�طقة یباح فهيا البناء مبوجب وثیقة من و�ئق 
  .التعمري

عشوائیة م�ع حنن نتفهم ٔ�ن املرشع محلایة العقارات من التقس��ت ال 
التقس�مي يف املناطق ا�يل يه صاحلة �لبناء وا�يل فهيا تصممي ا�هتیئة، و�ش 
یرتخص فهيا �لتجزیئات، لكن جلنة الش�باك الوا�د تتعامل مع مجیع الطلبات 
بنفس اجلواب، یعين هو الرفض، دون أ��ذ بعني �عتبار خصوصیة 

لناجت عن معلیة �زع امللك�ة بعض الطلبات، مفثال الطلبات املتعلقة �لتقس�مي ا
من ٔ��ل املنفعة العامة ومعلیة تفویت عقارات �بعة �لم� العمويم، نعطي 
ٔ�� هنا م�ل، طریق هتیئة ٔ�جنزت، عند� وا�د التقس�مي د�ل العقار ٕاىل 
بقعتني، �یصبح عند� حتصیل �اصل، ميل تزنلو هاذ الطلب هذا يف جلنة 

 avis défavorable, zone(ا �لیك الش�باك الوا�د یمت الرفض، �یخرسو
constructible (ولكن �اصنا جنربو يش �ل. 

كذ� �ل�س�بة �لعقارات املتوا�دة يف املناطق ا�ٓه� �لساكن ال جمال 
فهيا ٕال�داث جتزیئات، یعين البنا�ت قامئة و�یجیوا ٕاما ورثة وٕاما وا�د 

وا هاذوك البنا�ت الناس عندمه وا�د البقعة يف الش�یاع و�یبغیوا ٔ�هنم یقسم
د�هلم ویمت الرفض د�هلم، هنا تنالحظو ٔ�ن هذا الفصل ما �یا�ذش بعني 

  .�عتبار بيل ٔ�ن التقس�مي �ا بطریقة اخ�یاریة ٔ�و ال اضطراریة
القانون نظم معلیة التقس�مي يف �دد من املواد لكن هذه املواد فهيا شویة 

الراغبني يف احلصول د�ل الغموض، وكتوضع وا�د الصعو�ت �برية ٔ�مام 
�ىل رخصة التقس�مي، وهذه الوضعیة فعال ك�شجع ٔ�حصاب العقارات ٕاىل 
ا�لجوء ٕاىل طرق �ري قانونیة لتقس�مي عقاراهتم، وهناك من یل��ٔ ٕاىل القضاء 

  .لتقس�مي العقار
الس�ید الوز�ر، ال بد من ٕاجياد �ل لهذه الصعو�ت ٔ�ن التطبیق 

�یجعل احلصول �ىل ٕاذن التقس�مي  25.90من القانون  60احلريف �لامدة 
تقریبا مس�تحیل، �ا البد من ٕاجياد وا�د املنظومة مشرتكة �ش جنربو 

  .احلل
ال یفوتين هنا �ش �شري ٔ�ن جلنة الش�باك الوح�د يف بعض أ�ح�ان يف 
الرتخ�ص د�ل طلبات البناء ت�طل يف البت يف بعض امللفات وال تلزتم مبا 

مللف رٔ�ي موافق مث یمت الرتاجع عنه ٔ�س�باب هو تقين، ٔ�ن ی�ٔ�ذ وا�د ا
جمهو� ٔ�و مالحظات �ري موضوعیة وال �القة لها بتصممي ا�هتیئة، وهذا �ري 

  .مق�ول ٔ�ن الضحیة یبقى هو املواطن
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�یدة املس�شارة، الوقت ا�هت�ىشكرا 

واين ود بضع ثلمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ� �لرد �ىل التعق�ب يف �د
 .تفضل ،ا�يل تبقت لمك الس�ید الوز�ر
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  :الس�ید وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة
فقط ٔ�قول ٔ�ننا م�ف��ني �ىل مجیع �قرتا�ات ا�يل من ش�ٔهنا حتسن 
الرتسانة القانونیة يف اجتاه ٔ��ذ بعني �عتبار هذه احلاالت اخلصوصیة ا�يل 

  .السؤال د�لمكذ�رتوا يف 

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

السؤال املوايل مو�ه لقطاع النقل، وموضو�ه، اخ�الالت جمال تعلمي 
الس�یاقة وام��ان رخصة الس�یاقة اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .الس�ید املس�شارأ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال، تفضل 

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

  السادة الوزراء، 
  ٕاخواين ٔ�خوايت املس�شار�ن،

  الس�ید الوز�ر،
معلت وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك �ىل م�ارشة مجمو�ة من 
إالصال�ات املرتبطة ٔ�ساسا مب�ال الس�یاقة، ح�ث مت ٕاصدار مجمو�ة من 

  .قرارات اليت �روم تصحیح �خ�الالت اليت یعرفها هذا القطاعال
من ٔ��ل ذ� �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم حول ٔ�س�باب تعرث تزنیل 

  .هذه إالصال�ات
  .شكرا

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

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

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

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

�ىل  �52.05لفعل كام تفضلت، الوزارة معلت م�ذ ٕاصدار القانون 
تزنیل العدید من املق�ضیات يف جمال تعلمي الس�یاقة، و�لفعل هذه 

ل إال�شاء د�ل املؤسسات املق�ضیات اكنت مرتبطة بدفرت حتمالت د�
  والطرق د�لو و�ات ف�ه وا�د ا�مو�ة د�ل التعدیالت 

د�ل املؤسسات د�ل ا�متثیلیات املهنیة  8ؤ�یضا بعقد �ر�مج ا�ي وقع مع 
د�ل احملاور الرئ�س�یة وف�ه  4د�ل قطاع د�ل تعلمي الس�یاقة وا�يل ف�ه 

  .و�ة من إالجراءاتٕاجراء مركزي، واليت تتفرع عنه مجم 14حوايل 
الیوم ميكن نقولو �ىل ٔ�نه امحلد � هاذ عقد الرب�مج و�اصة يف ا�ٓونة 
أ��رية عرف وا�د التفا�ل ا�يل اكن تفا�ل جممتعي معه، ٔ�نه و�د ف�ه 

مجمو�ة من التعدیالت ومجمو�ة من إالجراءات ا�يل �اولنا �ىل ٔ�ننا ابتداء 
علق أ�مر �لطریقة د�ل التدریب، نبداو التزنیل د�لها، سواء ت 2018من 

سواء تعلق أ�مر �جلانب د�ل املؤسسات د�ل تعلمي الس�یاقة ٔ�و ٔ�یضا 
اجلانب ا�يل هو مرتبط �الم��ان اكم��ان د�ل رخصة د�ل الس�یاقة، 
وا�يل ف�ه تدابري ا�يل يه ٕاجرائیة مرتبطة �ملنظومة د�ل مؤسسات تعلمي 

دارة اجلانب إالداري مبعىن اجلانب التدبريي الس�یاقة، املدربون ؤ�یضا االٕ 
وا�يل �اولنا من �ال� �زلو وا�د ا�مو�ة د�ل املق�ضیات ٕاجرائیة وقانونیة 
ا�يل �لفعل تعید �عتبار �لرخصة د�ل الس�یاقة يف املغرب ؤ�یضا تعید 

  .�عتبار �لمنظومة د�ل السالمة الطرق�ة ٔ�هداف ٕاسرتاتیجیة
د�ل احلوادث  %25من �الل اجلواب ٔ�نه الیوم وا�يل ميكن نقول 

س�نة، مبعىن �دیيث  25د�ل السري تید�روها الش�باب ا�يل عندمه ٔ�قل من 
احلصول �ىل الرخص د�ل الس�یاقة، وهذا هو ا�يل جعل ٔ�نه إالجراءات 

بعد ما وقع بعض احلدیث عهنا وقع ٔ�یضا  2018ا�يل �زلنا يف البدایة د�ل 
�ال، خرج�ا بوا�د ا�مو�ة د�ل اخلالصات ا�يل بعض احلوار يف هاذ ا
  . �متيش يف هاذ �جتاه

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا لمك

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

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

هاذ القطاع تیعرف اخ�الالت،  اح�ا معمك يف إالصال�ات، معمك �ش
ولكن اح�ا يف املهنجیة ضد املهنجیة، ٔ�نه املهنجیة ا�يل معلتو لكها �ري 
�شار�یة ما رشكتوش يف أ�ول املعنیني �ٔ�مر ا�يل هام ٔ�هل أ�ر�ب د�ل 
س�یارة د�ل تعلمي الس�یاقة، ؤ�یضا حىت حامیة املس�هت� دا� نقولو �رشحو 

  � �الش؟
ذا ٔ�صبح �ىل هاذ ٔ�ر�ب ٔ�ر�ب تعلمي الس�یاقة تیقوموا هاذ إالجراء ه

�ح��ا�ات ٔ�مام الوزارة، وهذا مايش معقول خصمك ٔ�وال ق�ل ما ��ذوا 
القرار خص �كون قرار �شاريك هنار أ�ول تقوموا معهم وتصنتوا هلم 

  .و�شوفوا ٔ�ش�نو تیقولوا يف ٔ�مورك، هاذ اليش ما اك�ش
رض �زاف هباذ القطاع ا�يل هو رض مث ٔ�نه هذاك القرار ا�يل ��ذتو 

هباذ أ�ر�ب د�ل الس�یارة د�ل التعلمي ٕاذن بقاو ا�ٓن تی�شاكو، ٕاذن �ادي 
�كون عندمه ٕافالس ما بقى عندمه مصاریف ٔ�نه العدد ا�يل ��س�توه د�ل 

العدد يف وا�د العدد قلیل وا�ٓ�ل قلیل والتنق�ط  الرتش�ی�ات ��س�تو
  .م هام ٔ�والهذوك إالجراءات لكها رضت هب

�نیا ٔ�نه هذاك التعریفة ا�يل درتوا التعریفة ا�يل معلتوها �لمواطنني هذي 
ارفعتوا فهيا �زاف، وميل رفعتوها �زاف قصیتوا وا�د الف�ة �ج�عیة ا�يل 
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يه مس�هتدفة ٔ�ن شكون �مييش ��ذ البرييم؟ ا�يل تیا�ذ البرييم بغى 
ال �دمة ال والو، �ادي یت�ه خيدم به وبغى مييش ید�ر به ٔ�رسة ما اك�ن 

�لبرييم ید�روا، ٔ�نتوما ��س�توه درتوا لیه وا�د احلصار، درتوا � وا�د 
س�نة وال ٔ�مسو، ٕاذن  30س�نة وال  25إالجراء ٔ�نه ما �زیدش ماش �ري 

الهدف من الناس ا�يل �ميش�یو �لبرييم ا�يل هام و�ٔ�خص هذیك التعرفة 
س الفقراء، الناس ا�يل هام الناس ا�يل هام عندمه هشاشة، النا

  .معندهومش، هذا ما �ذیتوهش بعني �عتبار هاذ القضیة
ٕاذن ا�هنار فاش �ذیتوا القرار د�ل التعرفة، التعرفة رفعتوا فهيا، رضیتو 
املس�هت� ا�يل هو الناس ا�يل هام معنیني �ٔ�مر ا�يل هام �اد�ن ميش�یو 

  .�لبرييم �ادي خيدموا به
من ا�متع ا�يل يه رضت، ترضر �بري، وطلبنا ٕاذن الفقراء ف�ة �برية 

كنا قلنا لمك  2018م�مك ميل كنت معمك يف ا�لجنة د�ل ٕا�داد املزيانیة 
د�روا طوروا القطاع مبعىن د�روا وا�د احللبة �كون عندها �ٓلیات د�ل 
املراق�ة و�كون یعين ٔ�فضل من هاذ إالجراءات ا�يل �ادي �كون فهيا یعين 

  .هللا ا�يل هام مس�هتدفني د�ل الفقراء خم� هبذوك عباد
لهذا الس�ید الوز�ر تنظن ٔ�نه العملیة خصمك تعاودوا فهيا النظر ال 

  .�ل�س�بة لٔ�ر�ب وال �ل�س�بة �لمعنیني �ٔ�مر

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

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

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

  .شكرا الس�ید الرئ�س
الس�ید املس�شار يف ٕاطار �ري املعطیات ا�يل عندك �ىل ٔ�یة �ال يه 
معطیات ا�يل تنق�ل جزء مهنا، لكن �ري �ش نوحض �، ٔ�� ما ج��ش يش 

یات د�ل د�ل الف�درال  �8ا�ة من رايش، ٔ�� درت عقد �ر�مج موقع مع 
  .تعلمي الس�یاقة، موقع ف�ه هاذ أ�مور

ا�يل قلت �اوا ٔ�مام الوزارة تیقولوا هام ٔ�هنم ال متثلهم ٔ�ي هیئة �نیة، 
وقعوا  2014وهاذوك ٔ�� حتاورت معهم �ىل ٔ�ساس ٔ�نه الیوم من در� 

د�ل املؤسسات �دیدة، ف�حت ٔ�ن القطاع �لفعل قطاع مف�د  35%
  .� اح�ا ما �ميثلنا �د �لست معهم تیقول %35ومرحب، وهاذوك 

أ�مر الثاين درت معهم لقاء يف ش�ت�رب يف ٕاطار ال�شار�یة �ش �زلوا 
ذاك اليش، أ�مور ا�يل �لكمت �لهيا د�ل أ�سعار، أ�سعار طلبنا من 
املهنیني �ش ما منش�یوش ند�رو مغالطات، طلبنا من املهنیني یعطیو� 

) le minimum(املقرت�ات ا�يل �اتين املقرت�ات د�هلم، يف البرييم 
درمه، �ري �ش �كونوا واحضني،  le maximum (4800(درمه  3400

�ىل حسب السا�ة مبعىن ٔ�نه املقرت�ات  )le minimum(ٔ�� �وز�ر درت 

  ).le minimum(املهنیني ٔ�� درت 

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

تعلمي الس�یاقة �ملغرب، اللكمة السؤال الثاين موضو�ه، جتدید س�یارة 
  .ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة ل�سط السؤال، تفضل

  :احلسني العبادي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید اكتب ا�و� احملرتم،
راءات واخلطوات، بغیة ٔ�قدمت وزار�مك �ىل اختاذ مجمو�ة من إالج

ٕاصالح قطاع تعلمي الس�یاقة �ملغرب، ا�ي �شكو من �دة ٔ�عطاب، ٔ��رت 
�ىل مصداق�ة رخصة الس�یاقة املمنو�ة �ملغرب، حفظرية س�یارات مدارس 
تعلمي الس�یاقة يف وضعیة مهتالكة ويف �ا�ة ماسة ٕاىل جتدیدها، ولكن بدمع 

  .من ا�و� بدمع من وزار�مك
لس�ید اكتب ا�و� احملرتم، حول ما ميكن لوزار�مك ا ،�سائلمك ،��

  .الق�ام به يف هذا اجلانب
  .وشكرا

  :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 التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ملكف 
  :�لنقل

  .ئ�سشكرا الس�ید الر 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

�لفعل، كام تفضلت، املوضوع د�ل تعلمي الس�یاقة وٕاضافة �ىل ذاك 
اليش ا�يل �لكمت �لیه يف السؤال أ�ول، ميكن نقولوا �ىل ٔ�نه هاذ القطاع 
�لفعل تیحتاج م�ا ٔ�ننا ند�رو ف�ه ٕاجراءات جمددة، وهذا �الش عقد 

ٕاجراء، الهدف م�ه الرئ�س ٔ�نه  14حملاول ود�ل ا 4الرب�مج ا�يل قلت ف�ه 
اكن یعطي دفعة ودینام�ة �دیدة �ش تعلمي الس�یاقة �كون مرتبط �لسالمة 

  .الطرق�ة �ٕالضافة ٕاىل التكو�ن والتعلمي
إالجراء �لفعل مادام �لكمتوا �ىل الت�دید د�ل احلظرية، إالجراء ا�يل 

ٕاىل دفرت التحمالت د�ل هو احملور الثالث يف عقد الرب�مج، �ٕالضافة 
ت��لكموا �ىل جتدید احلضرية، ا�يل  15ٕا�شاء املؤسسات يف البند د�لو 

د�ل احلظرية الوزن الثق�ل �ل�س�بة  %�85لفعل تبني �ىل ٔ�نه ٔ�كرث من 
لتعلمي الس�یاقة يه حظرية مهتالكة، ولٔ�سف، ميكن نقول، در� تعدیل من 
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مرة ما تیدوزش  2017و 2016، 2015طرف الوزارة يف القانون املايل يف 
ٔ�ول  2018يف املالیة، مرة ما تیدوزش يف الربملان، لكن وامحلد �، يف 

مرة هاذ القطاع، وعطفا �ىل ما قلت �لس�ید املس�شار، ٔ�ول مرة القطاع 
 2018حيظى بدمع د�ل جتدید احلظرية و�اصة الوزن الثق�ل، مبعىن ٔ�نه يف 

ید احلظرية �ىل ٔ�ساس ٔ�نه هاذ املدارس د�ل راه اح�ا �ادي ندمعو هاذ جتد
تعلمي الس�یاقة �س�تفد من ا�مع �ش جتدد أ�سطول د�لها، �ش �كون 

  .�لفعل ٔ�سطول �رىق ٕاىل مس�توى مدارس الس�یاقة املغربیة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

  :ادياحلسني العب یداملس�شار الس� 
  .شكرا الس�ید اكتب ا�و� �ىل التوضی�ات د�لمك يف هاذ اجلانب

اح�ا يف فریق العدا� والتمنیة �اء السؤال د�لنا ا�يل تطرح ٔ�ن هاذ 
القطاع هذا � �القة حبیاة وسالمة املغاربة، � دور �بري يف تقلیص �دد 

ال من حوادث السري، �اصة ٔ�ن مجیع ا�راسات ٔ�و �ل ا�راسات املنجزة 
طرف املاكتب اخلاصة وال من طرف وزار�مك تؤكد ب�ٔن �لعنرص ال�رشي 

  .%�80س�بة �برية يف وقوع حوادث السري، وب�س�بة كت�اوز 
مجیع املتد�لني يف هاذ القطاع، الس�ید اكتب ا�و�، یؤكدون �ىل ٔ�نه 
�لفعل �شكو من �دة ٔ�عطاب، أ�مه د�لها يه ضعف التكو�ن ال النظري 

قي، �دم ا�رتام مؤسسة تعلمي الس�یاقة �لقانون والوضعیة املهتالكة وال التطبی
د�ل الس�یارات ا�يل حتدثنا �لهيا، وا�يل �ابت أ��لبیة احلكوم�ة �ابت 

، واليت مت یعين املصادقة �لیه، 2018مقرتح د�ل التعدیل يف قانون املالیة 
�ه م�الغ وا�ٓن �ادي خيرج حلزي الوجود من ٔ��ل الت�دید، وا�يل وردت ف 

  .ٔ�لف درمه 150ٔ�لف درمه و �95مة كرتاوح ما بني 
هاذ إالصالح هذا بدا مع احلكومة السابقة، حبیث مت التوق�ع ما بني 

، املهنیني 2014الوزارة د�لمك واملهنیني �ىل �ر�مج مشرتك �الل س�نة 
یؤا�ذون �لیمك �ىل ٔ�ن ورد به مجمو�ة من إالجراءات ا�يل مت التحق�ق 

ٕاجراء، ا�ٓن إالصالح املعلن عنه مؤخرا واملمتثل يف دفرت  14 د�لها يه
التحمالت �اء واحضا، �اء لتطو�ر هذا القطاع، لكن بعض املهنیني 

  .یعتربونه جمحفا س�یؤدي ٕاىل ٕافالس العدید من مؤسساهتم
��، نطالبمك، الس�ید الوز�ر، �ٕالرساع ٕ�صالح هذا القطاع املهم، 

ال�شار�یة مع املهنیني اجلاد�ن وا��ن �ریدون  طبعا مع اع�د املقاربة
إالصالح و�دم الرتاجع ٕاىل الوراء من ٔ��ل ٕار�اع املصداق�ة والثقة ٕاىل 

  .رخصة الس�یاقة املمنو�ة من طرف هذه املدارس
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

� �لرد �ىل التعق�ب يف لمك اللكمة ٕاذا رغبمت يف ذ� الس�ید اكتب ا�و
  .�دود الوقت املتبقى

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ملكف 
  :�لنقل
   .شكرا

ال �ري نبدا من ا�ٓخر �ش ما نقول هاذ الرتاجع هو الص�افة، 
ولٔ�سف املغربیة، ال زالت تتعامل يف معو�ا بوا�د الطریقة ا�يل يه 

، يه الص�افة يه اليت ..ا�يل �یبان �هيا يف يش وا�د تت�اصة، يه من 
تؤكد، كتقول � ٔ�ودي �اص تف�ح احلوار، تف�ح النقاش، وتد�ر وتد�ر، 
ولكن عندما تف�ح احلوار وتف�ح النقاش وكتخرج ��ر�ات د�ل احلوار 
ود�ل النقاش وكتعمل �ىل التزنیل د�لها، تتويل ترتاجع وت��ازل ووو ٕاىل 

  .املصطل�ات اليت ال داعي ٔ�ن ٔ�عقب �لهيا �ٓخره من
لكن ا�يل هو �م، هو ٔ�نه اكن دامئا احلوار مع املهنیني ا��ن ميثلون 
القطاع، وال شك ٔ�ن عقد الرب�مج ما وقعتوش لرايس، وقعتو مع املهنیني، 

د�ل الهیئات، و�اوا جوج هیئات الحقا قال � ما وقعناش، ولكن  8مع 
  .د�ل الهیئات، ٔ�� ملزتم بعقد �ر�مج 10والوا  د�لنا، اح�ا قابلني،

ٔ�� الیوم من ا�يل خرجت هاذ إالجراءات ٔ�طبق ما مت �لزتام به يف 
ٕاطار عقد الرب�مج، ٕاذن ٕاىل إالخوان �یقولوا القطاع ٔ�ش ف�ه وف�ه وف�ه ٕاىل 
�ٓخره، وبغاوا �راجعوا عقد الرب�مج ٔ�� مس�تعد �راجع عقد الرب�مج مبا ف�ه 

  .ل�ة د�ل القطاع، �ش �كونوا واحضنياملص
فالیوم القطاع امحلد � هو �ىل سكة إالصالح، لكن ٔ�ي ٕاصالح 
هناك م�اهضون لٕالصالح ا��ن اكنوا �س�تف�دون من ریع القطاع، وحنن 
نقول هلم ا�هت�ى زمن الریع يف قطاع تعلمي الس�یاقة، وا�يل بغا السالمة 

  . إالصالحالطرق�ة �لمغاربة یتفضل ید�ل معنا يف
  .شكرا

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

ن��قل �لسؤال أ�ول مو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة، وموضو�ه شواهد 
التعلمي اخلاص املعمتد والتعلمي اخلاص املرخص �، اللكمة ٔ��د السادة 

  .لتمنیة لتقدمي السؤال، تفضلاملس�شار�ن من فریق العدا� وا

  :عبد الكرمي لهوا�رشي داملس�شار الس�ی
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  شكرا الس�ید الرئ�س،

  السادة الوزراء، 
  السادة املس�شارون احملرتمون،
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يف البدایة ال �سعين ٕاال ٔ�ن ٔ�ه� الس�ید الوز�ر �لتعیني اجلدید �ىل 
التوف�ق يف ٕاصالح الرتاجعات اليت رٔ�س قطاع الرتبیة والتكو�ن، و�متىن لمك 

متت �الل س�نوات �لت، �متناو هللا تعاىل یوفقمك، هذا ما من� ٔ�ن ندعو 
  .معمك

لكن السؤال د�لنا، الس�ید الوز�ر، هو حول قمية شواهد التعلمي 
اخلاص املعمتد والتعلمي اخلاص املرخص � يف التكو�ن املهين املتعلقة 

  .�لتكو�ن املهين
ما يه �ٓفاق التكو�ن املهين يف القطاع اخلاص؟ وما يه  سؤالنا حول

التدابري وإالجراءات اليت س���ذوهنا ٕالصالح هذا الواقع ما بني شواهد 
  التكو�ن املهين املرخص � والتكو�ن املهين املعمتد؟

 .شكرا لمك
  .الس�ید الرئ�س

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

 .و� لٕال�ابة �ىل السؤاللمك اللكمة �لس�ید اكتب ا�

اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين  ،الغراسالس�ید محمد 
  :والتعلمي العايل والبحث العلمي ملكفا �لتكو�ن املهين

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

  السادة املس�شار�ن،
�اصو یوحض ٔ�وال ت�شكرمك �ىل هذا السؤال ا�يل �م �دا، نظرا ٔ�ن 

بغیت �شري ب�ٔن اوا�د ا�ل�س عند مجمو�ة د�ل الش�باب املتدربني، �ري 
التكو�ن املهين اخلاص ٔ�صبح رشیك �م �دا ��و� يف الس�نني أ��رية، 

مؤسسة د�ل التكو�ن املهين اخلاص،  1276ح�ث ٔ�ننا الیوم ت��وفروا �ىل 
ربة، مهنم م�درب وم�د 76000مؤسسة معمتدة و�یخرجوا زهاء  416مهنا 

  .م�درب ا�يل عندمه الشواهد املعمتدة 41000
هو ا�يل تی�دد �یف�ة الرتخ�ص و�ی�دد طبعا �یف�ة  13.00قانون هناك 

  . �ع�د وفق دفرت د�ل التحمالت ونصوص تنظميیة ٔ�خرى
ت��غي نقول ب�ٔنه الشواهد يه من �ح�ة القمية العلمیة راها تقریبا حبال 

من املتدربني د�ل القطاع اخلاص هام  %53كذ�  حبال، كنبغي �شري ب�ٔنه
  .هام �ري معمتد�ن %47معمتد�ن، و

من �ة ٔ�خرى �یخص وا�د إالشارة �مة هو ٔ�ن ٔ��لب املسا� ا�يل 
�مة وا�يل املتدربني یقدروا یوجلوا فهيا �لمؤسسات العموم�ة يه معمتدة، يف 

يش �لرضورة خيدموا يف �ني ٔ�ن املسا� �ري املعمتدة يه اخلرجيني د�لها ما
املؤسسات العموم�ة نظرا ٔ�هنم �یقدروا خيلقوا فرص الشغل �راسهم عن 
طریق ال�شغیل ا�ايت ٔ�و عن طریق بعض املقاوالت الصغرى واملتوسطة، 

  .ويه املهن د�ل الفصا� ود�ل احلالقة ود�ل اخلیاطة

ٔ�ي مشالك  ٕاذن الس�ید املس�شار احملرتم هذا ا�يل اك�ن، ولكن ٕاذا اك�ن
  .ا�يل نقدرو نتعاونو �لهيا ونفكوها يف املس�تق�ل

بغیت �شري كذ� بيل ٔ�نه راه اح�ا� تنفكرو ٕان شاء هللا من مور ما 
�ش ٔ�ننا  13.00خيرج القانون ٕاطار د�ل الرتبیة والتكو�ن ٔ�ننا حنینو القانون 

دة يك ندفعو لك ٔ�و �ل املؤسسات د�ل التعلمي املهين اخلاص ٔ�هنا تويل معمت
  .ت��ح �لمتدربني نفس الفرص ا�يل عند اخلرجيني د�ل القطاع العام

  .وشكرا

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

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

  :عبد الكرمي لهوا�رشي داملس�شار الس�ی
  .ٔ�شكر الس�ید الوز�ر �ىل هذه التوضی�ات

ٔ�ن شواهد التعلمي ٔ�و شواهد التكو�ن املرخص  فعال نلتقي يف ٔ�مور يه
� ٔ�هنا ختتلف عن شواهد التكو�ن �ل�س�بة �لمعمتد، ٔ�مه اخ�الف هو ٔ�ن 
هذه ال ت��ح � العمل يف مؤسسات ا�و�، ب�� شواهد التعلمي والتكو�ن 

  .املعمتد ٔ�نه ت��ح � املشاركة يف م�ار�ت التوظیف العمويم
ر نالحظ معمك وا�د املالحظة يه ف� لكن هنا بغیت الس�ید الوز�

یتعلق �ل�سمیة املوضو�ة �ىل وا�ات هذه املؤسسات حىت �كون 
املتدربون �ىل ب��ة من ٔ�مرمه ق�ل ٔ�ن یلتحقوا مبؤسسة معینة، البد ٔ�ن 
�كون ال�سمیة عندما نت�دث عن �وهنا معمتدة البد ٔ�ن مجیع الشعب �كون 

مة متا معمتدة ولكن شعبة وا�دة يه فهيا معمتدة، ٔ�ن ٔ�ح�ا� تتكون اللك
املعمتدة، ٔ�ما �يق الشعب فل�ست معمتدة، وهذا ك�شلك وا�د ال�شو�ش 

  .�ىل املتدربني
أ�مر الثاين، هو الس�ید الوز�ر �ل�س�بة �لتكو�ن املهين املرخص � ٔ�نه 
ال ی��ح مسامهة ا�و�، ب�� التكو�ن املهين املعمتد ا�و� ت�سامه يف �كو�ن 

درمه، وٕان اكن هذه م�اس�بة الس�ید الوز�ر ؤ�نمت  4000تدربني حبوايل امل 
الیوم ج�مت لهذا القطاع ٔ�ن تع�لوا برصف مس�تحقات مؤسسات التكو�ن 

، كنمتىن ٔ�ن هذه العملیة 2014املهين، وا�يل يه م��ٔخرة تقریبا بعضها م�ذ 
  .�رسعوا هبا

�م��ا�ت لكن املوضوع أ��ري ا�يل بغیت �شري � هو ف� یتعلق 
التخرج مل ال الیوم واك�ن قرار سابق الس�ید الوز�ر يف املوضوع، هو ٔ�نه 
مجیع مؤسسات التكو�ن املعمتد وهنا �ادي ندجمو حىت املرخص لها، ٔ�هنا 
تصبح طلبهتا ٔ�و م�در�هيا �شار�ون يف ام��ا�ت التخرج، و�لتايل الشهادة 

  .و زمالهئم يف القطاع العمويماملسلمة هلم س�ت��ح هلم مجیع ما یتاح ٔ�قراهنم �ٔ 
  .شكرا لمك الس�ید الوز�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
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لمك اللكمة �لرد �ىل التعق�ب الس�ید اكتب ا�و�، تفضل يف �دود 
  .الوقت املتبقى

�ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي  اكتب ا�و�الس�ید 
  :ملكفا �لتكو�ن املهينالعايل والبحث العلمي 

  .شكرا
دفرت التحمالت ت��فق معك الس�ید املس�شار احملرتم، دفرت التحمالت 
یوجب �ىل لك مؤسسات التكو�ن املهين اخلاص ٔ�هنا حتط يف الیافطات 

  .د�لها ويف مجیع الو�ئق املتعلقة هبا ٕان اكنت معمتدة ٔ�و فقط مرخص لها
د�لها الالحئة ) le site web( ٕاضافة ٕاىل هذا كتابة ا�و� عندها يف

د�ل مجیع املؤسسات املرخص لها واملعمتدة، �ٕالضافة ٕاىل املد�ر�ت اجلهویة 
  .ا�يل رهن ٕاشارات الناس عندها هاذ اليش

، �ش نت�ٔكدو ب�ٔن 2017معلیة مراق�ة متت يف  800بغیت �ري نقول ٔ�ن 
یة �لمتدربني واش فعال هاذ املؤسسات تت�رتم الرشوط ٔ�و ال ال، وذ� حام

  .يف املسار د�هلم
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

السؤال الثاين موضو�ه احلاكمة يف تدبري قطاع التعلمي، اللكمة ٔ��د 
السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي 

  .تفضل الس�ید الرئ�س. السؤال

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

  السادة الوزراء،
  أ�خوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر،
سؤال الفریق �س�تقاليل الیوم هو احلاكمة يف تدبري احلقل التعلميي، 
وهو سؤال �بري وشاسع وم�شعب، و�لفریق �س�تقاليل الثقة الاكم� يف 

ی��مك �ىل رٔ�س هذه خشصمك، ٔ��مك ا�ن ا�ار، ويه م�اس�بة لنبارك تع 
  .الوزارة احلساسة اليت ابتلیت بتغیري الوزراء سا�ة بعد أ�خرى

ف�ٔظن ٔ��مك تتابعون وم�غمسون كذ� يف مهوم التعلمي ور�الته، 
وتعرفون أ�مهیة اليت ٔ�عطاها ؤ�والها �ال� امل� نرصه هللا �لحقل التعلميي 

ة ا�متع، مفاذا ٔ��ددمت رمغ لر�ال التعلمي، �ٓفاق التعلمي ومدى ٔ�مهیته يف �منی
  املدة القصرية القصرية �دا اليت تولیمت، موفقني ٕان شاء هللا؟

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

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

وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل  ،الس�ید سعید ٔ�مزازي
  :والبحث العلمي

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

ٔ�� بدوري ٔ�رید ٔ�ن ٔ�شكرمك �ىل هاذ اللكمة الطیبة جتايه، ؤ�یضا ٔ��رب 
عن اس�تعدادي لالش�تغال معمك وإالنصات لمك والقرتا�ا�مك �لهنوض هباذ 

  . املنظومة احلیویة املهمة
اكمهتا �ىل و�ه خبصوص ٕاصالح املنظومة الرتبویة معوما وجتوید ح

اخلصوص، ٔ�ود إالشارة يف البدایة ٔ�نه انطالقا من التوجهيات امللك�ة 
-2015السام�ة، وا�س�اما مع مضامني الرؤیة إالسرتاتیجیة ٕالصالح 

، ومتاش�یا مع مق�ضیات الرب�مج احلكويم لهذه الوالیة ال�رشیعیة، 2030
�ة من أ�ولو�ت اليت ركزت الوزارة لك ٕاماكن�هتا املادیة وال�رشیة �ىل مجمو 

  .2021- 2017ٔ�درجهتا يف خمططها التنف�ذي ل
  :تو�ات كربى، ويه 3من بني هذه أ�ولو�ت 

  حتق�ق إالنصاف و�اك� الفرص يف ولوج الرتبیة والتكو�ن؛
تطو�ر ا�منوذج البیداغو� وحتسني جودة الرتبیة والتكو�ن، وحتسني 

تعبئة ا�متعیة حول هاذ حاكمة م�ظومة الرتبیة والتكو�ن، وحتق�ق ال 
  .إالصالح

ف� یتعلق �اللتقاء �حلاكمة، كام قلمت الس�ید املس�شار احملرتم، احلاكمة 
  .هو موضوع شاسع و�بري وس�ٔ�اول �لتطرق � من هذه الزاویة

فقد مت حتق�ق مجمو�ة من أ�هداف، من ب�هنا التعز�ز الالمركزیة 
ع من الكفاءة املؤسساتیة ل�ٔاكدميیات والالمتركز يف تدبري املنظومة، مث الرف

اجلهویة و�رتقاء �ملوارد ال�رشیة مبا يف ذ� حتق�ق التوازن يف توزیعها 
جمالیا ووظیف�ا، تعز�ز تعبئة الفا�لني والرشاكء حول املدرسة املغربیة وتقویة 

  .نظام املعلومات، الرتبیة والتكو�ن
مت �شك�ل جلنة وزاریة الس�ید املس�شار احملرتم، ٔ�نه  ،كام يف �لممك

مبوجب مرسوم، ا�ي س��كب وتوا�ب تزنیل هذه املق�ضیات وهذا 
املرشوع، وكذ� كام تعرفون س�شلك قانون إالطار ا�ي یو�د �الیا ق�د 
املصادقة �ٓلیة �رشیعیة ملزمة من ش�ٔهنا ضامن اس�متراریة إالصالح وتعز�ز 

  .فرص جنا�ه
  .شكرا

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

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

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

الس�ید الوز�ر، ال �شك يف ح�كمت وكفاء�مك، ؤ�جعبت ش�ٔين ش�ٔن �يق 
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 -ٔ�عضاء الفریق �لنقط الثالث اليت س�تولوهنا اه�ممك الك�ري، ؤ�ول نقطة 
هو إالنصاف، عندما �شعر ر�ل التعلمي ب�ٔن الوزارة  -والوقت یدامهين 

م�صفة و�اد� يف توزیع املهام، يف التعیني، يف املناجه، يف حماربة احلكرة، 
  .ٔ�ظن ٔ�ننا س�نخطو خطوة ٕاجيابیة و�د ٕاجيابیة يف ٕاصالح التعلمي

الیوم الس�ید الوز�ر راه ا�يل قاتل التعلمي هو احلكرة، هو الغنب، وقلت 
، ٕان شاء هللا، ٕاىل اس�تطعنا �ري 2030إالسرتاتیجیة من هنا ل  هاذ الرؤیة

ننظفو ون�ٔهبو الناس �ش یصلحوا راه ٔ�ح�ا �ادي �كونو مصل�ني 
  .وغنصلحو املنظومة التعلميیة

راه ما ميك�ش نصلحو ٔ�و حناربو الفساد ب�ٓلیات الفساد، ما ميك�ش 
��ات يف مدراء نصلحو وعند� الناس ا�يل تی�اربوا إالصالح، ت�شوف التعی 

  .ا�ٔاكدميیات، ت�شوف التعی��ات يف املدراء إالقلميیني، ت�شوف �دة عنارص
  .لنا ٔ�مل يف اجهتادمك وس�نكون جبانبمك ٕان شاء هللا

  .شكرا

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

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

  :نیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلميالس�ید وز�ر الرتبیة الوط 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

كام قلت يف البدایة، حنن مس�تعدون، حنن م�صتون القرتا�ا�مك، وجناح 
هاذ املنظومة هو مرتبط بتعبئة امجلیع، �خنراط امجلیع، هذه قضیة وطنیة، 

  .عقضیة تت�اوز قطاع الرتبیة والتكو�ن، قضیة جممت
ٕاذن، ٕان شاء هللا، يف ٕاطار حتاوري مع املعنیني س�ن�د احللول لهذه 

  .املشالك

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

السؤال الثالث موضو�ه اخلصاص احلاصل يف مراكز التكو�ن املهين 
ومعاهد التك�ولوج�ة التطبیق�ة من التجهزيات، اللكمة ٔ��د السادة 

  .من الفریق احلريك لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید الرئ�س املس�شار�ن

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

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

مما الشك ف�ه ٔ�ن مراكز التكو�ن املهين جتلب س�نو� ٔ��دادا هائ� من 
والضعیفة، بغیة احلصول �ىل  الطلبة، �اصة من ذوي أ�رس املتوسطة

�كو�ن یؤهلهم لالندماج �سوق الشغل، ٕاال ٔ�نه، مع اكمل أ�سف، هناك 
بعض أ�قالمي ال تتوفر �ىل مؤسسات التكو�ن املهين، أ�مر ا�ي �زید من 

معا�ة الطلیة وذوهيم، �الوة �ىل ٔ�ن العدید من مؤسسات التكو�ن املهين 
رضوریة اليت �سا�د الطلبة يف ا�روس تف�قر ٕاىل املعدات والتجهزيات ال

التطبیق�ة، مما ینعكس سلبا �ىل �كو�هنم وتنق�لهم، وهو ما یفرس 
�خ�الالت القامئة بني م�طلبات سوق الشغل وبني �كوینات العدید من 

  .املتخر�ني العاطلني
و�لیه، �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم، ما يه التدابري املت�ذة من طرف 

  هنوض بقطاع التكو�ن املهين ل�س�تجیب لسوق الشغل؟احلكومة �ل
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

�ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي  اكتب ا�و�الس�ید 
  :العايل والبحث العلمي ملكفا �لتكو�ن املهين

  .رحمي�سم هللا الرمحن ال
  الس�ید الرئ�س،

  السادة املس�شار�ن،
  .ت�شكرمك �ىل هذا السؤال هذا املهم

يف الشق أ�ول كتابة ا�و� بواسطة املك�ب الوطين �لتكو�ن املهين 
تقوم بتوفري مجیع التجهزيات واملعدات الالزمة ) OFPPT(وٕانعاش الشغل 

لتحتیة �رب ربوع اململكة، كام تعمل �س�مترار �ىل ت�ٔهیل الب��ات ا
 .والتجهزيات والوسائل البیداغوج�ة

ملیون د�ل ا�رمه من طرف مك�ب  192مت رصد  2017فقط يف 
  . التكو�ن املهين وٕانعاش الشغل �لتجهزيات، من ٔ��ل جتهزي مجیع املؤسسات

مؤسسة، ما بني القطاع  2036ٔ�رید إالشارة ب�ٔنه يف املغرب نتوفر �ىل 
مهنا يف  356 القطاع العام، مهنا يف 657العام والقطاع اخلاص، 

)OFPPT ( ،كذ� هناك وزارة الش�باب والر�ضة، هناك وزارة الفال�ة
ا�يل  1276هناك وزارة الصنا�ة التقلیدیة ووزارة الس�یا�ة، �ٕالضافة ٕاىل 

  .�لكمت �لهيا من ق�ل د�ل القطاع اخلاص
ن كذ� �اصنا نعرفو ب�ٔن املغرب امحلد � موا�ب مجیع التطورات، �ٔ 

املهم مايش هو التكو�ن والتدریب، املهم هو ٔ�ن الش�باب املتدرب �اصو 
یلقى فرص د�ل الشغل، لهذا مت ٕا�داث العدید من املؤسسات ملوا�بة 
التطورات ا�يل تعرفها البالد، فهناك م�ال مؤسسة �اصة ب 

)l’Automobile ( يف الق�یطرة، هناك يف ا�ار البیضاء الطريان، هناك يف
ى الس�یا�ة، هناك معاهد �اصة �لفال�ة، هناك معاهد �اصة �ات ٔ�خر 

�لطاقات املت�ددة، ونظرا لكون املغرب ٔ�صبح رائدا يف هذا ا�ال، �اصة 
 .�رب مرشوع نور يف ورزازات

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

ار التعق�ب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك يف ٕاط
 .تفضل اليس محیة

  :ام�ارك محیةاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء احملرتمون،
  زماليئ املس�شار�ن،

ٔ�� بدوري كهنين السادة الوزراء �ىل الثقة املولویة ا�يل حصلوا �لهيا، 
املسار و�متىن �ىل ٔ�هنم �متك�وا من �س�یري قطاع التعلمي والرتبیة والتكو�ن ٕاىل 

الصحیح، �ىل اعتبار ٔ�ن هاذ القطا�ني هام من الراك�ز أ�ساس�یة ٕالقالع 
  .أ�مم

شكرا �ىل إالیضا�ات الس�ید الوز�ر، بطبیعة احلال احلكومة ٔ��ذت 
�ىل �اتقها يف الس�نوات املاضیة �ىل ٔ�هنا قد تعمل �ىل دمع مراكز التكو�ن 

، من ٔ��ل دخول املهين، دمع معاهد التك�ولوج�ا التطبیق�ة املتخصصة
الش�باب ٕاىل هذه املراكز واحلصول �ىل شواهد متكهنم من الولوج ٕاىل سوق 

  .الشغل
بطبیعة احلال ٔ�ركز ٔ�كرث، الس�ید الوز�ر، ف� یتعلق مبراكز التكو�ن 
املهين واملعاهد املتخصصة املتوا�دة �ٔ�قالمي اجلنوبیة معهد التك�ولوج�ا 

ملراكز التابعة �، تعرف وا�د اخلصاص املركز اجلهوي املتوا�د �لعیون وا
  .�س�يب

  .�ادي �ركز ٔ�كرث �ىل مدینة ا�ا��
مدینة ا�ا�� بطبیعة احلال یتوفر فهيا مركز م�عدد �خ�صاصات، 

س�نوات أ��رية  4مركز التكو�ن املهين ا�يل عرف وا�د إالق�ال �بري �الل 
ا املعهد، هاذ د�ل الش�باب املتدربني يف هذ %300من تقریبا فات وا�د 

�ري اكف�ة الیوم .. املعهد الس�ید الوز�ر هو احلجرات ا�يل ف�ه مل تبق
�س�تعانوا مبدارس ابتدائیة ٔ�خرى يف ٔ�قسام �س�تعانوا ب�ٔقسام يف مركز 
التكو�ن البحري، اك�ن خصاص يف أ�طر، اخلصاص ا�يل اك�ن يف أ�طر 

  التكو�ن املهين  الس�ید الوز�ر، �س�بة العرضیني املتوا�د�ن الیوم يف مركز
 .مبدینة ا�ا��

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ا�هت�ى الوقت الس�ید املس�شار، ٔ�س�سمح، اللكمة لمك الس�ید اكتب 
  .ا�و� �لرد �ىل التعق�ب، تفضل

�ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي  اكتب ا�و�الس�ید 
  :العايل والبحث العلمي ملكفا �لتكو�ن املهين

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار احملرتم،
 1542ف� خيص ا�ا�� م�ال هناك مخسة مؤسسات معوم�ة كتوفر 

  . (OFPPT)من هاذ اليش هذا د�ل  %84مقعد �لمتدربني، و
كذ� يف ٕاطار املوا�بة د�ل كتابة ا�و� �لتطورات ا�يل كتعرفها 

معاهد �دیدة ا�يل �ادة  خمتلف �ات وم�اطق املغرب، سوف یمت ٕا�داث
توا�ب التطور ا�يل كتعرفو مدینة ا�ا��، �اصة يف ا�ال الس�یا� 
واملرتبط �لس�یا�ة البحریة، وكذ� الكولف الوح�د ا�يل �ادي �كون يف 

ٕاىل ٔ�خره من املشاریع ا�يل �ادي �كون هناك ٕان  (sur sable)القارة یعين 
  .شاء هللا

ليش ا�يل قلت وهاذ املشلك ا�يل اك�ن طبعا اح�ا� يف ما خيص هاذ ا
يف العیون، ابتداء من الغد ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي، نوفدو ا�لجنة �ش 
�شوفو ٔ�ش�نو هام املسائل ا�يل فعال �قة �قصة من ٔ��ل التمكیل د�لها 

  .والتجوید د�لها
  .وشكرا

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

بیة الوطنیة، السؤال الرابع موضو�ه جمانیة التعلمي، دامئا يف قطاع الرت 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، تفضيل 

  .الس�یدة املس�شارة

  :جناة مكري الس�یدةاملس�شارة 
  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  . الثقة املولویة السام�ة ا�يل توضعت ف�مكٔ�هنئمك الس�ید الوز�ر ٔ�وال �ىل

الس�ید الوز�ر احملرتم، يف خضم عزم احلكومة تعدیل القانون إالطار 
املتعلق مبنظومة الرتبیة والتعلمي والتكو�ن والبحث العلمي، بناء �ىل تقر�ر 
ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن، �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، عن التدابري 

  س���ذوهنا محلایة م�دٔ� جمانیة التعلمي؟ اليت 
وما يه إالجراءات اليت س�تقومون هبا لتحق�ق اجلودة وضامن �اك� 
الفرص بني مجیع املغاربة يف الولوج ٕاىل تعلمي ضامن الندماج الفرد وتطوره 

  �ج�عي؟
  .شكرا

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

  .ابة �ىل السؤاللمك اللكمة الس�ید الوز�ر لٕال�

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة �ىل سؤالمك
یعترب ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن من أ�وراش اليت حتظى �ر�ایة 

رتبطة بتكو�ن وت�ش�ئة أ�ج�ال من صاحب اجلال� نرصه هللا ؤ�یده، ٔ�هنا م
الصا�دة، وضامن احلق يف الرتبیة والتكو�ن �لجمیع وحتق�ق التمنیة الشام� 
واملس�تدامة �لبالد، و�لتايل فهو ل�س موضوع وزارة ٔ�و قطاع كام قلت ٔ�و 
حكومة فقط، بل هو هيم ا�متع �اكم� وا�و� مبختلف مكو�هتا، �ا جيب 

  .ون ٕالصالح هذه املنظومة اليت هتم املغاربة مجیعاوضع الید يف الید �لتعا
وحنن �وزارة �ینا ٕارادة قویة وواحضة لبذل ٔ�قىص اجلهود املتا�ة 
�لوصول و�رتقاء ٕاىل م�ظومة تت�ىل �ٕالنصاف واجلودة وبناء ج�ل 

  .املس�تق�ل
وف� خيص قانون إالطار، فقد متت صیاغته تنف�ذا لتوجهيات وتعل�ت 

، هاذ القانون ا�ي هيدف ٕاىل وضع ٕاطار تعاقدي وطين صاحب اجلال�
ملزم �لجمیع، مجیع الفا�لني والرشاكء يف م�ظومة الرتبیة والتكو�ن وذ� 
لت�دید الرؤیة إالسرتاجتیة �لقطاع �لمدى البعید وحتق�ق اس�تدامة لٕالصالح 
�شلك مس�متر، م�صا�د وم�درج �رب الس�نوات، ح�ث تمت مبوجب حتدید 

ساس�یة وأ�هداف الكربى لس�یاسة ا�و� واخ�یاراهتا من ٔ��ل املبادئ ا�ٔ 
  .ٕاصالح هاذ املنظومة

يف ما خيص مس�ٔ� تنویع مصادر ا�متویل، فهذا املق�ىض املشار � يف 
مرشوع القانون إالطار، عرف مجمو�ة من النقاشات وأ�فاكر، لكن 
 احلدیث عنه سابق أ�وان، ٔ�ن مرشوع قانون إالطار مازال يف طور

املصادقة، وٕان شاء هللا �ني س�یجيء ٕاىل الربملان سوف تتاح لنا الفرصة 
  .ملناقش�ته وإالدالء �رٔ�ینا مجیعا يف هذا التعدیل

  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

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

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب، الس�ید املس�شار 
  .تفضل

  :امحیدي�شار الس�ید امحمد ملس ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

الس�ید الوز�ر، فعال حنن �د م�فقني �ىل ٕاصالح املنظومة د�ل 
التعلمي، ولكن املسؤولیة فوق �اتق احلكومة، ٔ�ن �ىل حسب ا�س�تور 
فهو املواطن املغريب � احلق يف ا�متدرس، ومرشوع القانون إالطار ا�يل 

م�ه، ا�يل ف�ه ب�ٔن  45خصوصا املادة  51.17 ذا�رتو �لیه، الس�ید الوز�ر،
خصوصا ب�ٔن اك�ن الفرق، اح�ا �ارفني ب�ٔن إالسرتاتیجیة ا�يل ج�توا هبا اك�ن 
فرق بني التعلمي العمويم والتعلمي اخلاص، املواطن ما �كو�ش تی�ٔدي 
شهري، ولكن ب�ٔن �ادي �كون رسوم يف ال�سجیل متا �ادي �كون مس�ٔ� 

  ...د�ل

ٔ�ن هناك ختوف من معوم املواطنني، الس�ید الوز�ر،  ولكن ال ن�ىس
ٔ�ن التخوف ا�يل اك�ن ومازلنا نتلكم عن هذه املواضیع، خصوصا صندوق 
املقاصة ا�يل تنذا�روا �لیه، �خلصوص تنقولوا ب�ٔن الطبقة الفقرية واملتوسطة 
ب�ٔهنا ما غتكو�ش مس�هتدفة، ولكن �یف ٔ�ن نعرف ب�ٔن هاذ الطبقة؟ 

ذ الطبقة ا�يل تتع�ش يف املدن، ما ت�ساش ب�ٔن، الس�ید وخصوصا ب�ٔن ها
الوز�ر، راه اك�ن �س ا�يل تی��قلوا من وزان تیجیوا لتطوان یقراوا، ٔ�و ال 
من وزان ٔ�و ال من مدن ٔ�خرى ما عندمه ٕاماكنیات حىت �ش خيلص 
الوسائل د�ل التنقل، ما ��، ٔ�ن وا�د احلا�ة التخوف ا�يل عند�، 

ما ��س�هتدفش هاذ الطبقة هاذي، الطبقة الفقرية واملتوسطة �یف ميكن ب�ٔن 
  وما ٔ�كرثها �ىل الصعید الوطين؟

  . هناك مشالك ف� خيص هاذ اليش د�ل التعلمي العمويم
الب��ة التحتیة، الس�ید الوز�ر، �� �لیك وا�د احلا�ة واش عند� 

، راه مؤسسات تعلميیة يف مس�توى �ال �دا ا�يل غیجي املواطن املغريب
اه �ارفني فني وا�د احلا�ة ما ت�ساش ب�ٔن ذیك الناس ا�يل لباس �لهيم ر 

، املؤسسة والب��ة التحتیة هشة، سواء �ىل املس�توى تیدي والدو غیقراو
العايل د�ل اجلامعي ٔ�و ال حىت د�ل الثانو�ت وإال�داد�ت مث �بتدايئ، 

  .ميوتنجیو تنقولو ب�ٔن املس�ٔ� د�ل أ�داء �ىل التعل
  واش قدم�ا يش �ا�ة لهاذ الناس هاذو؟

ٔ�ن ت�شوف ال .. ٕاذن �یف ميكن ب�ٔن احلكومة واش عندها وا�د العدد
�ا�ات ا�يل تلتجئ ٕا�هيا، ٕاما تلتجئ  2احلكومة السابقة وال احلالیة عندها 

جلیوب املواطنني، ٕاما �لمدیونیة، ما عندهاش يش ٔ�فاكر ب�ٔن غتمني 
ن ت�شوفوا هاذ اليش راه �ول، الز�دة يف �ق�صاد والتحرك وكذا، �ٔ 

الغازوال، الز�دة يف املواد أ�ولیة، مث التعلمي ا�يل املواطن � وا�د احلا�ة، 
واح�ا تنقولو ب�ٔن مازلنا حنارب أ�م�ة، �یف ميكن ب�ٔن حنارب أ�م�ة ولكن 

  .تنقول ب�ٔن املواطن �اصو خيلص أ�داء
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .د املس�شارشكرا الس�ی

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

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  الس�ید املس�شار احملرتم،

البارح اكن الس�ید رئ�س احلكومة �رب �لواحض ٔ�ن ما اكی�ش �راجع يف 
� كام قلت ق�ل ب�ٔن نقاش تنویع مصادر ا�متویل س�مت يف جمانیة التعلمي، و�ٔ 

ٕاطار م�اقشة قانون إالطار، �ني ی�ٔيت ٕان شاء هللا بعد مصادق�ه يف ا�لس 
الوزاري �لربملان، وذیك السا�ة �ادي ند�رو املقرت�ات د�لمك واح�ا، ٕان 

  .شاء هللا، غننصتوا لهاذ املقرت�ات
  .شكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
ید الوز�ر، ؤ�شكرمك الس�ید الوز�ر ؤ�شكر الس�ید اكتب ا�و� شكرا الس� 

  .�ىل مسامههتام يف هذه اجللسة ا�س�توریة
ن��قل ا�ٓن لقطاع الش�باب والر�ضة والسؤال أ�ول موضو�ه �س��ر 
الر�يض �ملغرب، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد العام 

  .ل، تفضلملقاوالت املغرب لتقدمي السؤا

  :�ريصو املس�شار الس�ید عبد امحلید ال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  الس�ید اكتب ا�و�،

  الس�یدة والسادة املس�شار�ن،
الس�ید الوز�ر، يف البدایة نتقدم ب�ٔحر ا�هتاين �لمنتخب الوطين يف الفوز 

ا دلیل د�لو �لشان، �هننیو املسؤولني د�ل اجلامعة والوزارة الوصیة، هذ
  .�ىل جناح الس�یاسة املتبعة يف جمال الر�ضة الوطنیة بصفة �امة

ومن �الل هذا السؤال بغینا نثريو ان��اه الوزارة ٔ�مهیة �س��ر 
  .الر�يض، ٔ�نه من ٔ�مه ا�االت اليت ت�سامه يف �منیة �ق�صاد

السؤال د�لنا، الس�ید الوز�ر، ٔ�ش�نو يه إالسرتاتیجیة ا�يل ك�شفوها 
  ش تدمعوا جمال �س��ر الر�يض؟�

واش احلكومة عندها يش تو�ه �ش �كون الصنا�ة الر�ضیة من 
  ا�االت املس�تف�دة من حتفزيات �س��ر؟

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

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

  :ر�ضةالس�ید راش�ید الطاليب العلمي وز�ر الش�باب وال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل طرح هذا السؤال
يف احلق�قة كنتقدم لمك �لشكر اجلزیل �ىل تقدمي هاذ السؤال من زاویة 
ختتلف متاما عن الزوا� ال�س�یك�ة التقلیدیة �ل�دیث عن الر�ضة، ٔ�ال 

 . ويه الزاویة د�ل الصنا�ة و�س��ر
 ترصف س�نو� �ىل الر�ضة يه كثرية �دا، لكن حلد املبالغ املالیة اليت

السا�ة ٔ�� خشصیا ما عند�ش جواب حول املسامهة د�ل قطاع الر�ضة 
  . يف الناجت ا�ا�يل اخلام

من هاذ املنطلق �ش ميكن لنا جنمعو ٔ�رقام ا�يل �كون عندها یعين 
تصال وا�د املصداق�ة، طلق�ا مجمو�ة د�ل إالجراءات، ٔ�ول ٕاجراء هو اال

�ملندوبیة السام�ة �لتخطیط قصد الق�ام ��راسة �ش نعرفو �لضبط ٔ�ش�نو 
  .هام احملیط د�ل الر�ضة واملبالغ اليت ترصف هناك

�نیا، إالف��اص ا�يل كنقومو به �ل�امعات الر�ضیة �لوقوف �ىل لك 

�امعة، �امعة، املبالغ اليت تعبهئا �ارج ا�مع ا�ي تتوصل به من طرف 
  .زارةالو 

�لثا، التد�ل د�ل ا�و� ٔ�و احلكومة �ىل مس�توى الب��ات التحتیة، 
هذا الرمق د�لو واحض، كنعرفوه س�نو� د�ل مزيانیة �س��ر د�ل الوزارة 
ا�يل حوايل ميثل نصف نقطة يف الناجت ا�ا�يل اخلام �م، لكن البايق ما 

ٕاىل صنا�ة، ملا �مكلوا عند�ش، واح�ا بغینا �ش�تغلو �ش حنولوا الر�ضة 
املعطیات اكم� �ش نعرفوا مك متثل الر�ضة يف الناجت ا�ا�يل اخلام؟ ومن 
متا �ادي تنطلق إالسرتاجتیة والقرارات �لمس�تق�ل عن مس�توى �س��ر 
يف الب��ة التحتیة، �س��ر يف إال�سان البطل ٔ�و يف الفریق، مث النتاجئ 

ليت قد ختلق، ٔ�نه احلدیث الیوم نت�دث احملصل �لهيا وم�اصب الشغل ا
�ن الر�ضة ا�يل يه �ادي تعطي فرصة  (les métiers du sport)عن 

كذ� �ش ميكن لنا فهاذ احلا� هاذي �ىل س��ل ا�ول املتقدمة فر�سا، 
يف قطاع الر�ضة، ودا�ر�ن هدف ٔ�نه  %2ك�شلك الناجت ا�ا�يل اخلام 

�ا ما عند�ش هاذ أ�رقام، ويه ، اح �2024الل س�نة  %2.5یوصلو ل
  . ا�يل ك�ش�تغلو �لهيا

  .شكرا

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

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

  :�ريو املس�شار الس�ید عبد امحلید الص
الس�ید الوز�ر، م�فقني معمك يف لك ما �اء يف اجلواب د�لمك، مع العمل 

الر�يض �یتطلب التوفر �ىل رؤیة ؤ�هداف واحضة ا�يل  ٔ�ن جناح �س��ر
كتقوم �ىل الرتوجي �شلك فعال �تلف أ��شطة الر�ضیة و�سویق 

  .املنت�ات د�لها و�شجیع القطاع اخلاص �ىل �س��ر يف هذا ا�ال
اح�ا واثقني، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن تطو�ر الصنا�ة الر�ضیة 

(l’économie du sport) اق�صاد ر�يض جبمیع مكو�ته، ٔ��د  واعتبار
االت �ق�صادیة الوا�دة بعدما ٔ�صبحت ر�ضة �هيمتوا هبا ر�ال أ�عامل، ا�

املس�مثر�ن، �كوهنا م�توج وكت� اس�هتال�یة �مة، فعىل س��ل املثال قلهتا 
 37الس�ید الوز�ر، �ميثل رمق املعامالت �ق�صادیة يف فر�سا ٔ�كرث من 

، و�یوفر �ٔكرث )PIB(يف  %2، ميكن %2وال  1.8ملیار ٔ�ورو، و�س�بة 
ٔ�لف بصفة م�ارشة، بال ما ن�ساو ا�ور  275ٔ�لف م�صب شغل و 400من 

  .الهام ا�يل كتلعبوا الر�ضة يف تعز�ز إالحساس �ن�ء الوطين �لوطن
وهبذه املناس�بة كنمثنو مجیع م�ادرات املسؤولني �ىل الر�ضة يف بالد� 

ت كربى �املیة حبال ٔ�س ٕافریق�ا لٔ�مم، ٔ�س العامل من ٔ��ل تنظمي تظاهرا
لٔ�ندیة البط�، بطو� الشان، امللتقى ا�ويل محمد السادس ٔ�لعاب القوى، 

  .البطو� العاملیة يف املالمكة، ال�ٔس العرب يف �رة الس�، ٕاىل �ري ذ�
الس�ید الوز�ر، ٕاىل بغینا ننجحو يف �لق رشاكت يف جمال الر�ضة، 
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ا�يل �ی�دد ویقنن املرور من مجعیة ٕاىل مجعیة  30.09نفعلو القانون البد ما 
  . مقاو�

كام جيب التفكري يف وضع مدونة لالس��ر يف القطاع الر�يض �یت�اذ 
بعني �عتبار خصوصیة القطاع من �الل ام�یازات ا�يل �ادي متكن 

ٔ�ي  بالد� من ب��ات ر�ضیة عرصیة ا�يل كتدمع حظوظ املغرب يف تنظمي
تظاهرة ر�ضیة �املیة، والبد ما حنققو �لتقائیة بني القطا�ات احلكوم�ة 
أ�خرى من ٔ��ل ٕاجناح املنظومة �س��ریة يف �ق�صاد الر�يض، �اصة 
القطاع الس�یا� ا�يل �یف تتعرفوا، الس�ید الوز�ر، تیطور املنتوج الر�يض 

  . يف �دد �بري من ب�ان العامل
  .شكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�� ال ٔ�خ�لف مع الس�ید املس�شار وك�شكرو �ىل طر�ه هذا السؤال، 
ٔ�نه العملیة د�ل التحس�س �مة �دا وا�يل اكملني ما تنختلفوش، بدءا ٔ�نه 

لربملان مشكور صادق �ىل قانون املالیة وا�يل اكنوا ف�ه وا�د النقطة ا
حتفزيیة �برية �دا، يه إالعفاء الرضیيب �ل�س�بة �لرشاكت الر�ضیة ٔ�و 

  .اجلامعات الر�ضیة اليت تلزتم مبجمو�ة من أ�مور
والس�ید املس�شار تیعرف ج�دا ٔ�ن البدایة بدات مع �امعة �رة القدم 

نظام احملاس�بايت ا�يل �ادي   (plan comptable)دت مشكورة ٔ�هنا اعمت
  . �سمح لنا �ش نتابعو التطور د�ل التدبري د�ل الر�ضة

  .شكرا

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

السؤال الثاين موضو�ه، �س�تعدادات �مع �رش�یح املغرب الح�ضان 
ن الفریق �س�تقاليل ، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن م2026ٔ�س العامل 

  .�لو�دة والتعادلیة، تفضل �ٓ اليس سلیغوة

  :ةغو املس�شار الس�ید احلسن سلی
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،
  زماليئ أ�عزاء،

البد بدوري ٔ�ن ٔ�ه� املنتخب الوطين �لشان �نتصاره ؤ�ه� مجیع 
  .املكو�ت اليت اكنت وراء هذا التتوجي

  د الوز�ر،الس�ی
رامكت بالد� جتربة �مة يف الرتش�یح الح�ضان ٔ�س العامل، �ٕالضافة 
ٕاىل ا�هودات املبذو� لت�ٔهیل الب��ات التحتیة، رمغ ذ� ولرفع هذا الت�دي 

  . البد من �ك�یف اجلهود والت�س�یق بني مجیع القطا�ات
ومة �ا �سائلمك الس�ید الوز�ر، ما يه التدابري املت�ذة من طرف احلك

لت�ٔهیل الب��ات التحتیة �لمالعب الر�ضیة الح�ضان بالد� ل�ٔس العامل 
  ؟ ومن يه هذه املدن اليت س�تحتضن هاذ املباراة؟ 2026

  .شكرا

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

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

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .الرئ�سشكرا الس�ید 

هذا سؤال �بري �دا وما اكی�ش الوقت �ش نفرس ف�ه، �ادي منيش 
  . �رس�ة �مو�ة د�ل النقط

ٔ�ن احلكومة م�خرطة �رئ�سها و�لك مكو�هتا يف هذا امللف، ٔ�نه ملف 
د�ل اململكة املغربیة ل�س ملف لشخص معني ٔ�و لقطاع معني، وب�ٔمر من 

حف�ظ العلمي بصف�ه هو  �ال� امل� �شلكت جلنة ویرتٔ�سها موالي
  . ا�اطب الرمسي مع الف�فا و�ريها

ن� تتعرفوا ٔ�ش�نو يه القوا�د د�ل �ش�تغال، تنظن ٔ�عتقد بال ما ا
نفرس فهيا ٔ�نه ٔ�� خشصیا ما عند�ش احلق نتلكم فهاذ املوضوع، هاذي 
القوا�د د�ل الف�فا، ٕاذن اك�ن خشص �ٓخر ا�يل ما ملكفش �لقطاع ا�يل هو 

  .حف�ظ العلمي هو ا�يل ت�ش�تغل يف هاذ امللفموالي 
نقطة  �112نیا، �ل�س�بة فقط هذا لٕالخ�ار، ملعب الكرة ف�ه 

(éliminatoire)  ،نقطة، ملا تزنلوا دفرت امحلالت  112یعين تتعفي
بلوك ولك بلوك عندو �ا�ة، ٕاذن الرشوط �اص  42وك�ش�تغلو �لیه، 

لف�ادق، لوطوروت، املطار، �كون یعين الطاقة �س��عابیة �ىل مس�توى ا
مجمو�ة من الرشوط، هاذ مجمو�ة الرشوط ملا تتوفر �اد ذیك السا�ة ت��قال 
ٔ�ودي هنا �ادي �كون امللعب د�رة القدم وحشال یعين الطاقة �س��عابیة 

  .د�لو
�امسا، سادسا، ملا معلنا اللكفة املمك�ة احملمت� ٔ�هنا يف م�ناول املزيانیة 

ملعب �رة  14ملغربیة، ب�ٔن مجمو�ة د�ل الرشوط توفرت، العامة �لمملكة ا
د�ل   (minimum)ملعب د�ل التداریب، 112قدم ا�يل �اصنا، 
ب�ت، غرفة، �ىل أ�قل �اصها توفر �لهيا  3000الطاقة �س��عابیة 

املدینة، مث راه اك�ن املدن راه مشاو هلم امللفات ا�يل تیدوزوا دا� ا�ورات 
  .دقوا و�ش یوقعوا ا�يل �ادي ینضافوا �لملفد�هلم �ش یصا

مارس ملا  15اح�ا الهدف د�لنا الرئ�يس ٔ�ن ملف اململكة املغربیة، 
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نزنلوه �كون مس�تويف مجلیع الرشوط التق�یة، ٔ�ن املواصفات د�ل الف�فا 
ٔ�صبحت �د دق�قة، دق�قة �دا، هنا ما عند�ش احلق �ش نغلطو 

  .شاء هللاوت�ش�تا�لو �ش ما نغلطوش، ٕان 
  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید احلسن سلیغوة
  . عطیتو�اشكرا الس�ید الوز�ر �ىل املعلومات ا�يل 

ولكن السؤال د�لنا راه اكن واحض، ف� خيص الب��ات التحتیة �ل�س�بة 
�لمدن، جوج داخلطرات واح�ا تنرتحشوا �ش حنتضنو ٔ�س العامل، وامللف 
د�لنا تیكون �امر �ري �لتصاممي وا�سامت، ا�ٓن اك�ن مالعب �ىل الواقع، 

ض املر�بات ومهنم، د�ل الرتش�ی�ات رحبنا هاذ بع 2امحلد �، ٕاىل كنا رحبنا 
مع أ�سف، املر�بات ا�يل هام دا� قدمية مكر�ب مدینة فاس، ا�يل عندو 

مقعد ا�يل �ش ميكن لو ید�ل �لتصنیف و�كون ف�ه م�اراة من  36000
  .مقعد 45000جحم د�ل ٔ�س العامل، تیخصو 

لهذا ت�سائلمك، الس�ید الوز�ر، ٕاىل ما نضتوش من د� و�اولتوا ت�ٔهلوا 
وع د�ل املالعب، �یفاش غميكن �كون مدینة فاس من مضن املدن هاذ الن

  ا�يل غميكن لها �س�تضف ٔ�س العامل؟
ٔ�� بعدا تیقوا بیا ٔ�� ما ت�شوفش ٔ�س العامل �كون يف املغرب وما 

  .اكیناش �ة فاس مك�اس
يف رسا� ا�هتنئة د�لو �لفریق الوطين،  صاحب اجلال�لهذا ٔ�� ٕاىل اكن 

�لهنوض �لر�ضة، وا�هنوض  قوي فزانطالقة �اون تیقول ب�ٔن س�تك
  .�لر�ضة البد من الب��ات التحتیة

ومع أ�سف، ٔ�� تنقول �ل�س�بة لوزار�مك �ري طرف، ٔ�� تنعرفو دا� 
التو�ه احلكويم، التو�ه داحلكومة �ون اكن �اطي العنایة �لر�ضة ما 

�ل�س�بة  %1مكلها و�زید �  %0.99ید�رش املزيانیة د�ل القطا�ات د�لمك 
  . �لمزيانیة العامة، لو اكن ٔ�عطاها بعدا �ىل أ�قل ما �س�تحق

ولكن مبا ٔ�ن هاذ امللف ملف مغريب وف�ه �دة قطا�ات فالبد من 
وزارة الس�یا�ة، والبد من وزارة الص�ة، والبد من وزارة الس�یا�ة، هاذو 

  . لكهم ت��طلقوا
  .الب��ة التحتیةٕاىل كنا �ادي �رحبو يش �ا�ة راه �رنحبو هاذ 

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

لمك اللكمة الس�ید الوز�ر ٕاذا رغبمت يف ذ� �لرد �ىل التعق�ب يف �دود 
 .الوقت املتبقى، تفضل

  :الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ��ریل غتجي  15فقط لطم�ٔنة الس�ید املس�شار، نوضو الیوم تن��یوا يف 
  .(les appels d’offres)�فا �يق ما بدینا یاله �ادي �كونو يف الف 

معلیا امللف التقين ا�يل هو الزتام د�ل اململكة املغريب مع الف�فا يف �ا� 
ما عندها والو، ولكن تی��یوا، هكذا  2022احلصول، قطر ملا ٔ��ذت 

ة مدین 14املغرب، اح�ا فاس اكینة و�لت�ٔهیل، وقلت ٔ�ودي املدن توصلت 
  .راه توصلت �مللف

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

ونواصل مع السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الثقافة واالتصال، وموضو�ه 
�شك�ل ا�لس الوطين �لص�افة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من 

  .تفضلفریق العدا� والتمنیة، اليس �ايم ا��ن 

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

�سائلمك الیوم عن م�ٓل �شك�ل ا�لس الوطين لص�افة بعد مصادقة 
الربملان املغريب �ىل القانون املنظم لهذه املؤسسة املهمة، ٔ�ننا يف ٔ�مس 

   احلا�ة ٕاىل ٕاخرا�ه يف ٔ�رسع وقت ممكن؟
  إالجراءات اليت تنوون الق�ام هبا �لتعجیل بذ�؟ما يه 

  .شكرا لمك

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

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

  :وز�ر الثقافة واالتصال ،عرجالس�ید محمد �
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .ٔ�شكر الس�ید املس�شار
س الوطين �لص�افة هو من �لفعل هاذ املوضوع د�ل ٕاخراج ا�ل

املواضیع اليت تثري ا�شغاالت، طبعا، الس�یدات والسادة املس�شار�ن، 
 . وكذ� الفا�لني يف جمال إال�الم والص�افة وكذ� الرٔ�ي العام

�ل�س�بة ٕالخراج هاذ ا�لس الوطين �لص�افة هو من ٔ�ولو�ت قطاع 
ة يف قانون الص�افة االتصال ورشعنا يف تزنیل العدید من املق�ضیات الوارد

املتعلقة  90.13وال�رش، وكذ� يف املق�ضیات الواردة خصوصا يف القانون 
  . ��لس الوطين �لص�افة

ا�ٓن هناك وا�د املقاربة �شار�یة طبعا اكنت، ولكن اح�ا يف املرا�ل 
أ��رية املتعلقة ٔ�وال ٕ��داد مرشوع قرار املتعلق ب��ص�ب وٕاجراء 
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هباذ ا�لس الوطين �لص�افة، ٔ�ن معظم ٔ�عضاء هاذ  �نت�ا�ت املتعلقة
ا�لس مه الف�ة د�ل املنتخبون، و�لتايل هناك ٔ�وال مقنا يف أ�سابیع املاضیة 

، وخصوصا ؤ�ن �90.13ىل �سمیة ٔ�عضاء ا�لجنة املرشفة وفق قانون 
السلطة القضائیة وممثيل السلطة القضائیة هو ا�ي یرتٔ�س هذه ا�لجنة اليت 

ف ��ر�ة أ�وىل �ىل ٕاجراء معلیة �نت�اب، واح�ا يف املرا�ل س��لك
أ��رية املتعلقة ٔ�ساسا، ب�ٔن �الیا ا�لجنة ٔ�هنت دراسة هذا املرشوع املتعلق 

  . �سري وتنظمي مرا�ل �نت�ا�ت
كذ� هناك مجمو�ة من التدابري اختذت من طرف وزارة االتصال 

�ا�ت، وس�مت توق�ع القرار وال�رش تتعلق بعملیة الربجمة ولو��س��ك �نت
د�لو يف اجلریدة الرمسیة املتعلق ٕ�جراء هذه �نت�ا�ت، ا�يل �متناو فهذا 

  . 2الشهر، يف ٔ�واخر هاذ شهر 
  .وشكرا الس�ید املس�شار

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

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

  : �ايم ا��ناملس�شار الس�ید عبد العيل
  .شكرا لمك الس�ید الوز�ر احملرتم

وشكرا لمك �ىل دقة إال�ابة، ٔ�نه �لفعل كنا ن��ظر بوا�د الشغف �رخي 
دق�ق، الیوم قلتو لنا هنایة هذا الشهر س�یصدر القرار املؤسس ل�شك�ل 
جلنة �رمهتا بعد اس�تكامل املسارات �نت�ابیة اليت هتم ممثيل الصحف�ني، 

�ن، ٔ�یضا هناك ممثيل مؤسسات حمرتمة م�ل ا�لس أ��ىل ممثيل النارش 
  . �لسلطة القضائیة، احتاد كتاب املغرب، ف�ة النارش�ن

اح�ا، الس�ید الوز�ر، �لك صدق و�لك موضوعیة فریق العدا� والتمنیة 
عندما فكر� يف طرح هذا السؤال نظرا ٔ�ن هناك �ا� فوىض �ارمة هتم 

�س فقط الص�افة املك�وبة، ٔ�و الص�افة قطاع الص�افة يف املغرب، ل 
د�ل امجلل یعطي لنفسه  2الرمقیة، ولكن لك من � الیوم قدرة �ىل كتابة 

احلق يف القذف، يف السب، يف الش�مت، يف املس �حلیاة اخلاصة لٔ�فراد 
  . واملؤسسات، وهذا �ري مق�ول يف جممتع خيطو خطوات حنو ا�ميقراطیة

�لص�افة، املنتظر م�ه حبمك املؤسسات املمث� ٔ�یضا هاذ ا�لس الوطين 
ف�ه ٔ�ن �رتقي �ملامرسة د�ل املهنة و�حلفاظ �ىل هاذ الرشف د�ل هاذ 
املهنة و�ىل ٔ��الق�ات املهنة ؤ�یضا �ىل �ل الزنا�ات ا�يل ممكن �كون بني 
الص�افة وبني بعض املؤسسات ٔ�و مع بعض أ�فراد، ٔ�ن هو وا�د ا�لس 

لوساطة، �یقوم ٔ�یضا �لتحكمي، لكن �یقوم ٔ�یضا �لتكو�ن ا�يل �یقوم �
املس�متر �لصحف�ني و�یقوم ب��ظمي املهنة، ٔ�نه �دد من م�ت�يل الص�افة الیوم 

  . هام يف احلق�قة ما هامش حصف�ني، مه ی���لون هذه املهنة
و�� اح�ا نلمتس م�مك �ش تعملوا جمهود ٔ�كرب لتنظمي هاذ القطاع ق�ل 

  . هذه العملیة د�ل �شك�ل ا�لسما ند�لو ل 

ٔ�یضا اح�ا ما مر�ح��ش لبعض املسارات ا�يل مشات فهيا بعض 
املؤسسات حبال املتابعة د�ل بعض الصحف�ني، مهنم م�ال الصحف�ني 
أ�ربعة، ٔ�هنم �رشوا وا�د اخلرب م�علق بلجنة تقيص احلقائق مب�لس 

ىن لو اكن هناك جملس املس�شار�ن، حنن نعرب عن تضام�نا معهم، وكنا �مت
وطين �لص�افة، اكن ممكن حيل هذا إالشاكل بطریقة حكمية وبطریقة �ادیة 

  . دون ا�لجوء ٕاىل إالجراءات الزجریة
الیوم حىت ا�لجوء ٕاىل احملامك ف� یتعلق �لص�افة ٔ�صبح جلوءا معقدا، 
ٔ�ن هناك تو�ه يف النیابة العامة ق�ل اس�تقاللیهتا یقيض ب�ٔن تل��ٔ ٕاىل 

لشاك�ت املبارشة ويه شاك�ت معقدة، النیابة العامة ال تقوم مبتابعة اجلرامئ ا
  .د�ل الصحف�ني املرتبطة �لقذف وال�رش وا�هتاك احلیاة اخلاصة

و�� الیوم كنمتناو ٔ�ن هذا ا�لس الوطين �لص�افة هو ا�يل یعوض 
لريق هاذ ا�ور يف ٕاطار تدبري الزنا�ات، يف ٕاطار التحكمي، يف ٕاطار ا

ب�ٔ�الق�ات املهنة، ٔ�نه �لفعل رشف د�ل الناس، مصداق�ة د�ل وا�د 
العدد د�ل الناس، السمعة د�ل وا�د العدد د�ل الناس، ٔ�صبحت حمل 
قذف یويم دا�ل مؤسسات م�خصصة يف ال�شهري ب�ٔعراض الناس، وهذا 

ل �ري مق�ول يف جممتع حيرتم نفسه، و�رید �لص�افة ٔ�ن تقوم بدورها يف جما
  .ا�ميقراطیة ويف ٕاطار حقوق إال�سان

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

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

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

�لفعل الهاجس أ�سايس د�لنا ف� یتعلق �ٕالرساع ٕ�خراج جملس 
لیة القرار إال�اليم، ولكن يف نفس الوقت وطين �لص�افة، ٔ�وال دمع اس�تقال

البد ٔ�ن �كون هذه املؤسسة اليت س�رشف ��ر�ة أ�وىل �ىل ٔ��الق�ات 
.. املهنة، حنن يف �ا�ة فهاذ املر�� ٔ��الق�ات املهنة، ا�رتام مجمو�ة من

خصوصا ح�� �ك�ب العدید من املقاالت ٕاىل �ري ذ�، و�لتايل البد ٔ�ن 
ة يف تطو�ر هاذ القطاع، كذ� ا�رتام اس�تقاللیة القرار �كون هناك احلاكم

  . إال�اليم
ويف نفس الوقت، هناك ا�رتام ٔ��الق�ات املهنة، خصوصا ؤ�ن 
إال�الم يف ظل التو�ات الكربى، ٕاىل �ري ذ�، ويف ظل الت�د�ت 
الكربى املتعلقة �لتطور التك�ولو�، البد ٔ�ن خيضع �مو�ة من التدابري 

 مصل�ة إال�الم وكذ� يف مصل�ة اس�تقالل القرار إال�اليم ا�يل يه يف
وكذ� يف ٕاعطاء ماكنة ممتزية ملا �لص�افة من مسؤولیة، خصوصا يف هذه 

  .املر��
  .وشكرا لمك
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

السؤال الثاين موضو�ه وضعیة املك�ب املغريب حلقوق املؤلفني و�ٓفاق 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب  إالصالح، اللكمة

  .�لشغل لتقدمي السؤال، تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :فاطمة الزهراء الیحیاوي الس�یدةاملس�شارة 
  .الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر،

یع�ش املك�ب املغريب حلقوق املؤلفني �ا� اح�قان اج�عي ن���ة 
ٕالداریة واملالیة، يف غیاب ٕاسرتاجتیة العدید من �خ�الالت التدبريیة، ا

  .حق�ق�ة لٕالصالح
  مفا يه التدابري وإالجراءات العملیة اليت تعزتمون الق�ام هبا؟

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

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

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

�ك�ة �ىل هاذ املك�ب املغريب حلقوق املؤلف �لنظر لٔ�مهیة الوزارة م 
د�ل هاذ املؤسسة، ا�يل يه مؤسسة لها ماك�هتا خصوصا يف جمال م�علق 

  . حبامیة حقوق املؤلفني يف جماالت مرتبطة �ٕالبداع �ملؤلف ٕاىل �ري ذ�
�الیا �ش�تغل وفق مقاربة تعمتد �ىل ثالث مر�كزات ٔ�ساس�یة تعمتد 

أ�وىل �ىل الت�ٔهیل املؤسسايت والتنظميي لهذه املؤسسة وهاذ ��ر�ة 
  . املك�ب املغريب

كذ� هناك تدابري م�علق بت�ٔهیل التدبري لهاذ املك�ب من �الل ت�ٔهیل 
العنرص ال�رشي، وكذ� هناك مجمو�ة من إالجراءات والتدابري املتعلقة 

بعا هناك مب�ال التحصیل د�ل هاذ املك�ب املغريب حلقوق املؤلف، ط 
�ر�مج لت�ٔهیل هاذ املك�ب، دمع اس�تقاللیة املك�ب كذ� �لنظر ٕاىل 

  . ٔ�مهیته يف إالرشاف �ىل معلیة �س�ت�الص
كذ� هناك تدبري وتفعیل قانون ال�س�ة اخلاصة، هناك �شجیع 
املبد�ني مبختلف ٔ�صنافهم يف �خنراط �ملك�ب املغريب، و�لتايل هناك 

ذت خصوصا يف ٕاعطاء وا�د ا�فعة نوعیة لهذه مجمو�ة من التدابري اخت
املؤسسة �لنظر ��ور ا�ي تقوم به خصوصا يف حامیة حقوق املؤلفني 

  .واملبد�ني

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

  .اللكمة لمك الس�یدة املس�شارة يف ٕاطار التعق�ب، تفضيل

  :فاطمة الزهراء الیحیاوي دةاملس�شارة الس�ی
  �ر،الس�ید الوز

ٕان ما مسعناه حول إالصال�ات اليت ٔ�جنزت �لهنوض هبذه املؤسسة ال 
�س�تقمي يف مقابل شهادات وترصحيات الف�انني وذوي احلقوق وموظفي 

  . املك�ب من تدمر واس��اء حول الوضعیة املزریة دا�ل املؤسسة
فاملك�ب املغريب حلقوق املؤلفني یع�ش م�ذ س�نوات وضعا خمتال �ىل 

التدبريي واملايل واملؤسسايت، كام ٔ�قر بذ� ا�لس أ��ىل : تمجیع املس�تو�
، هذا �الوة �ىل التباس الوضعیة القانونیة �2014لحسا�ت يف تقر�ره س�نة 

�لمك�ب، فال هو مبؤسسة معوم�ة وال هبیئة �اصة، ٔ�ضف ٕاىل ذ� حرمان 
موظفي املك�ب من نظام ٔ�سايس �اص هبم �ادل وحمفز، وحيدد احلقوق 

  . ج�ات وكذا املهام و�خ�صاصاتوالوا
بل ٔ�كرث من ذ� فعوض ٔ�ن ینكب املسؤولون �ىل القطاع �ىل 
تدارس هذه أ�وضاع يف ٕاطار مقاربة �شار�یة معدوا ٕاىل ٕا�الق �ب احلوار 

  :�ج�عي القطاعي وت�ٔج�ج �ح�قان �ج�عي من �الل
فني، ٕانذارات، ٔ�وال، توزیع مجمو�ة من العقو�ت التعسف�ة يف حق املوظ

توبی�ات، اق�طا�ات من الرواتب، دون ٔ�ن �لكفوا ٔ�نفسهم عناء تعلیل 
 إالدارات العموم�ة�ش�ٔن ٕالزام  03.01قراراهتم، كام ینص �ىل ذ� القانون 

  . وامجلا�ات احمللیة واملؤسسات العموم�ة بتعلیل قراراهتا إالداریة
من مالمئة ، �لرمغ 2012حرمان موظفني من الرتق�ة م�ذ ینا�ر 

  . وضعیهتم لنظام الوظیفة العموم�ة
  . غیاب وسائل العمل واملس�تلزمات اخلاصة �لعمل

اع�د معیار املزاج�ة والزبونیة والقرابة لالس�تفادة من التكو�ن والتكو�ن 
  . املس�متر

التضییق �ىل العمل النقايب �رب تعریض ٔ�عضاء املك�ب النقايب ٕاىل 
لهم وحرماهنم من وسائل العمل النقايب تنق�الت تعسف�ة من مواقع مع 

املنصوص �لهيا يف القوانني ذات الص�، وهتدید املوظفني من �خنراط يف 
  . النقابة التابعة ملنظمة �حتاد املغريب �لشغل

حرمان مجعیة أ�عامل �ج�عیة من مزيان�هتا اخلاصة �ل�س�یري 
  . 2018-2017-2016لس�نوات 

الوضع احملتقن ا�ي یع�شه املك�ب املغريب حلقوق ٕاننا نتابع بقلق �بري 
املؤلفني ؤ�وضاع العاملني به م�ذ مدة طوی� �س�ب تداعیات التدبري 

  . �رجتايل �لمك�ب
وقد س�بق ملنظمة �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن و�ت ٕالیمك، الس�ید 

، واليت مل 2017ش�ت�رب  20الوز�ر، مراس� مفص� يف املوضوع بتارخي 
  . ش�ٔهنا ب�ٔي جوابنتوصل � 

نطلب م�مك اختاذ مجمو�ة من إالجراءات الفوریة ٕانصافا  ،و�لیه
  . �لعامالت والعاملني هبذه املؤسسة
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

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

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
   .�بشكرا الس�یدة املس�شارة �ىل هذا التعق 

ف� یتعلق بوضعیة املك�ب املغريب حلقوق املؤلف، طبعا، الوضعیة 
القانونیة يه م�ظمة مبق�ىض مرسوم، هناك مجمو�ة من الصالح�ات لهذه 
املؤسسة، اح�ا تنقولوا يف وزارة االتصال ب�ٔن احلق النقايب هو حق 

  . لنقابةمضمون، طبعا اس�تق�لتو النقابة، مل ٔ�كتفي �ملراس� د�هلم، اس�تق�لتو ا
ا�ٓن وزارة االتصال تنكب �ىل مجمو�ة من التدابري وإالجراءات ف� 
یتعلق �لت�ٔهیل القانوين لهذه املؤسسة، �لت�ٔهیل لتدبري لهذه املؤسسة، 

  . مبجمو�ة من إالجراءات اليت س���ذ يف أ�شهر املق��
زية لهذا و�لتايل اح�ا ما نتطلع ٕالیه ��ر�ة أ�وىل هو ٕاعطاء املاكنة املمت

املك�ب املغريب �لنظر ٕاىل املهام والصالح�ات و�خ�صاصات املو�و� �، 
  . وكذ� البد ٔ�ن حنرتم احلق النقايب يف ٔ�ي مؤسسة �یفام اكنت

  .وشكرا

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

السؤال الثالث موضو�ه الك�اب والقراءة، اللكمة ٔ��د السادة 
  .فریق �شرتايك لتقدمي السؤال، تفضل ٔ�س�تاذاملس�شار�ن من ال

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدة الوز�رة،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
الس�ید الوز�ر، سؤالنا الیوم حول الك�اب والقراءة، ميل ك�شوفو 

ن ح�ث القراءة والك�اب موقعنا وتصنیف�ا بني شعوب العامل ؤ�مم العامل م
�رتبك ویدعو� أ�مر ٕاىل اخل�ل، هذا ل�س مسؤولیة وزارة الثقافة بطبیعة 
احلال، هذه مسؤولیة ا�و� وا�متع، ولكن البد ٔ�ن �كون عند� تصور �ىل 
أ�قل، تصور بعید املدى لنعطي �لك�اب والقراءة وا�د املسا�ة من اه�م�ا 

  . وتصور�

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

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

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

�لفعل هذه ��شغاالت يه ا�شغاالت اليت �شغل �ل وزارة الثقافة 
، واالتصال �لنظر �لتقار�ر اليت صدرت مؤخرا حول �س�بة القراءة وهذا

  . هذه �مة �ل�س�بة لنا
و�لتايل ننكب عن ما يه إالجراءات والتدابري اليت جيب اختاذها، 
ولكن كام قلمت كذ� هذه املس�ٔ� د�ل دمع الك�اب وال القراءة وحتسني 
القراءة يه من مسؤولیة امجلیع، سواء ا�متع، املدرسة، العائ�، الب�ت، 

  . كذ� قطا�ات حكوم�ة ٔ�خرى
يف ٕاطار وزارة االتصال ننكب �ىل ٕا�ادة النظر ف� یتعلق ولكن حنن 

��مع العمويم �لم�ال د�ل الثقافة مبا ف�ه ا�ال د�ل القراءة والك�اب 
وال�رش وال�شجیع �ىل الك�ابة، یعين ٕاصدار الك�ب وامل�شورات وكذ� 

  . لك ما یتلعق ��ال د�ل الك�اب
السادة مدعوون ٕاىل ز�رة املغرب س�یحتضن ؤ�نمت مجیع الس�یدات و 

  . فربا�ر 18فربا�ر ٕاىل �دود  8املعرض ا�ويل �لك�اب ا�ي س�ی��دئ یوم 
هذه م�اس�بة كذ� ل�سامه مجیعا يف دمع الك�اب املغريب، دمع الك�اب، 

 . كذ� التحس�س ب�ٔمهیة القراءة، ٕاىل �ري ذ�
معرض  15طبعا یعين اك�ن �الیا املعرض ا�ويل �لك�اب، هناك 

وي، ال �ىل صعید اململكة لك س�نة، كذ� هناك حتفزيات س���ذها �
ومجمو�ة من إالجراءات ل�شجیع القراءة و�شجیع الك�اب، خصوصا الك�اب 

  . املغريب
  . و�متىن نتوفقو يف هاذ املس�ٔ� ٕان شاء هللا يف أ�شهر املق��

  .وشكرا

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

  .ملس�شار يف ٕاطار التعق�بلمك اللكمة الس�ید ا

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
�لمعرض ا�ويل �لك�اب  24كام قلتو حنن �ىل مشارف ا�ورة 

وس�تجمتع املعارف، �لمیة ؤ�دبیة وقانونیة وما ٕاىل ذ�، ولكن هل هناك من 
  . ی�ٔيت ٕاىل املعرفة لی�ٔ�ذها؟ هذا هو السؤال عند� يف الب�

 10وفو أ�رقام، املغريب ال یقرٔ�، ما یوصلش معض� �برية ميل ت�ش
دقایق، اك�ن ا�يل تیقول دق�ق�ني يف الس�نة، املغريب یقرٔ� دق�ق�ني يف الس�نة 

  .سا�ة يف الس�نة 200وأ�ورويب یقرٔ� 
�س�ة، جرائد�، لٔ�سف حىت  3000كت��ا، ٔ�حسن كتاب اك�ن تیطبع 

لف رجعت �ٔ  100يه ورق�ة اك�ن ٔ�س�باب موضوعیة، بطبیعة احلال، من 
  . ٔ�لف، مبعىن ٔ�ن الوضع صعب �دا 40، 45

�� ل�ست مسؤولیة، ٔ�� قلت ل�ست مسؤولیة وزارة الثقافة، ولكهنا 
مسؤولیة ا�و� وا�متع، ٔ�نه هذا أ�مر د�ل املعرفة والبحث والقراءة 
والك�اب هو املد�ل الطبیعي �لت�ذیف واملد�ل الطبیعي لتقامس �راثنا 
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  . ع شعوب العاملوغنا� وتنوعنا م
 Philippe(��، فاملسؤولیة، حصیح ٔ�عطي م�ال 

GONZALEZ ( ميل �ا، ميل �او �شرتا�یني ضعفوا وزارة  82يف
  .مرات 10مرات، ضعفوا مزيانیة وزارة الثقافة ب 10الثقافة ب

�� حىت اح�ا خصنا نعطیو كدو� ومكجمتع و�حكومة نعطیو �لثقافة 
  .أ�مهیة اليت تق�ضهيا

� م�ظوم�نا الرتبویة مسؤو� �ش تقرب من طفولتنا الك�اب كذ
و�رخس فهيم �ادات القراءة، ٔ�رس� جيب ٔ�ن ت�ٔلف ٔ�ن �كون كتا� ن�ٔلف 
�كون كتاب يف مزنلنا، �� فأ�مر ل�س �ل�ساطة اليت نعتقد ولكن جيب 
ٔ�ن �كون هناك ٕارادة جامعیة �ى ا�و� �ى ا�متع �ى لك الفا�لني 

ني �لك�اب، كتاب الیوم یعين مؤلفني وكتابنا وم�قفني جيدو� صعوبة املرتبط
يف �روجي املنتوج الفكري د�هلم ؤ�د�ء� ٔ�یضا یعين هناك معض� حق�ق�ة 
ت�شوفو اح�ا يف ا�ول املتقدمة، اح�ا ما تنقرنوش ٔ�نفس�نا مع ا�ول ٔ�ن 

دة املسارات ختتلف، ولكن �ىل أ�قل خصنا ند�رو جمهود و�كون ٕارا
س�یاس�یة واحضة، وزارة الثقافة یعين املزيانیة د�لها تقل عن یعين �ري 

  .مق�ول، �ري مق�ول هنائیا ٔ�ن نبقى يف هذا الوضع، شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :واالتصال الس�ید وز�ر الثقافة
  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ التعق�ب

حنن �وزارة الثقافة طبعا ن�ٔ�ذ بعني �عتبار هاذ املقرت�ات، كذ� 
البد ٔ�ن نقول ب�ٔن اك�ن هناك تدابري اس�تع�الیة ف� یتعلق هباذ إالشاكلیة 
املرتبطة �لقراءة، التدابري املت�ذة هو رضورة یعين بناء فضاءات ثقاف�ة 

ثقاف�ة يف العدید من املدن وكذ� حىت يف العامل القروي، وهذه  ومراكز
  .إالسرتاتیجیة د�ل الوزارة

كذ� الرفع من ا�مع ا�صص �لقراءة و�متىن مس�تق�ال �شوفو واش هاذ 
إالجراءات س���ذ �ادي تعطي انعاكس د�لها إالجيايب ٔ�م ال ومن بعد راه 

ة يف ٕاعطاء املاكنة الالزمة اح�ا ت�شوفو، ولكن لنا ٕارادة س�یاس�یة قوی
�لك�اب ��ر�ة أ�وىل و�لتحس�س ب�ٔمهیة القراءة �لنظر ٔ�ن القراءة لها دور 

  .ٔ�سايس يف �منیة العقول وتطو�ر ا�متعات، وشكرا

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

دامئا يف قطاع الثقافة واالتصال، السؤال الرابع موضو�ه ا�هنوض �لثقافة 
  .سانیة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريكاحل 

  :ام�ارك محیة دلس�یاملس�شار ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدة الوز�رة،

  السادة املس�شار�ن،
تعترب الثقافة احلسانیة مورو� م��ٔصال يف الرتبیة الصحراویة املغربیة فه�ي 

  �متزي ب��وعها 
لك ٔ�لوان الفن من غناء وشعر ونرث، و�لرمغ من  وجاملیة ٕابداعها يف

التنصیص �لهيا يف ٔ�حاكم ا�س�تور، فالثقافة احلسانیة الزالت مع اكمل 
أ�سف، ال حتظى �لعنایة الالزمة يف الس�یاسة الثقاف�ة وإال�الم�ة 

  :�لحكومة، و�ىل هذا أ�ساس �سائلمك الس�ید الوز�ر
ة من ٔ��ل ا�هنوض �لثقافة ما يه التدابري املت�ذة من طرف احلكوم

  احلسانیة وٕاعطاهئا إالشعاع ا�ي �س�تحقه؟
وما يه �ٓفاق تطو�ر ق�اة العیون اجلهویة ل�سامه يف التعریف هبذه 

  الثقافة املغربیة أ�صی�؟
  .شكرا

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

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

  :افة واالتصالالس�ید وز�ر الثق
ن الثقافة �ٔ شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ ال�ساؤل خصوصا و 

احلسانیة �اءت مق�ضیات ا�س�تور وأ�حاكم املتعلقة بدس�تور اململكة 
 �5لنظر ٔ�مهیهتا، وطبعا هناك العدید من املق�ضیات، كام وردت يف املادة 

  .يف ٕاطار ا�لس الوطين �لغات
ت عنایة �اصة محلایة الرثات الثقايف وزارة الثقافة واالتصال ٔ�عط

احلساين، من �الل ٕاصدار مجمو�ة من إالجراءات والتدابري املتعلقة ٕ��رام 
مجمو�ة من االتفاق�ات �ىل املس�توى اجلهات الثالثة د�ل أ�قالمي اجلنوبیة، 

ملیون درمه  16وخصصت م�الغ مالیة �مة، ميكن نذ�ر ب�ٔن اك�ن هناك 
ملیون درمه �ل�س�بة جلهة ا�ا��  20ن الساق�ة امحلراء، �ل�س�بة جلهة العیو

ملیون درمه �ل�س�بة جلهة لكممي واد  63وكذ�  2021و 2017ما بني 
  .نون

و�لتايل �لزتامات د�ل قطاع الثقافة ف� یتعلق ��ر�ة أ�وىل ٕاعطاء 
الت�ش�یط  العنایة الالزمة �لثقافة احلسانیة ومكو�هتا وصیا�هتا وحام�هتا، هناك

الثقايف وٕا�ادة �عتبار �لرتاث احلساين من �الل تنظمي مجمو�ة من الربامج 
والورشات، كذ� �سجیل مجمو�ة من املواقع د�ل النقوش الصخریة يف 
الحئة الرتاث الوطين، وس�ن�د ٔ�ن هناك یعين مجمو�ة من املواقع د�ل 

الصخریة يف �ة مواقع �لنقوش  5النقوش الصخریة يف �ة ا�ا�� وكذ� 
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لكممي، وكذ� مجمو�ة من الربامج املتعلقة بت�ٔهیل و�مثني املوس�یقى احلسانیة، 
�ر�مج كذ� جلر الرتاث احلساين الغري املادي وهناك مجمو�ة من املشاریع 
بدٔ�� فهيا خصوصا ف� یتعلق برتت�ب هذه املواقع أ��ریة والنقوش الصخریة 

لو، كذ� هناك مجمو�ة من الربامج تتعلق يف ٕاطار الرتت�ب والتمثني د�
  .�ملوس�یقى احلسانیة �ملهر�ا�ت املرتبطة ٔ�ساسا �لثقافة احلسانیة

وهذه لكها ميكن يل نقول ب�ٔن هناك كذ� �ىل مس�توى الفضاءات 
الثقاف�ة اليت س�تعطي دفعة نوعیة �لربامج املتعلقة �لثقافة احلسانیة، هناك 

نقط �لقراءة  3ا�� ولكممي، هناك ٕا�داث ٕا�داث معهد�ن موس�یق�ني ��
جبهة العیون والساق�ة امحلراء ؤ�ربع جبهة لكميي واد نون، وكذ� ٕا�داث ٔ�ربع 
مراكز �لت�ش�یط الثقايف يف مراكز ثقاف�ة مصغرة، ٕاضافة ٕاىل االتفاق�ات 

  .املتعلقة ٕ��داث مراكز ثقاف�ة �لك من طانطان وس�یدي ٕافين
یتعلق بتزنیل ٔ�وال مق�ضیات ا�س�تور وكذ� و�نیا �ینا ٕارادة ف� 

  .ٕاعطاء دفعة نوعیة لهاذ الرثات الثقايف احلساين سواء املادي ٔ�و الالمادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر، و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته يف هذه اجللسة

  اك�ن هناك تعق�ب؟
  .تفضل

  :ك محیةام�ار  یداملس�شار الس� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

حنن ننوه و�متن ا�هودات اليت تبذلوهنا يف قطاع الثقافة  ،الس�ید الوز�ر
والثقافة املغربیة معوما واحلسانیة �خلصوص، �مثن �الیا دمعمك �لمهر�ا�ت 
واملوامس اليت تنظم يف أ�قالمي اجلنوبیة الرام�ة بطبیعة احلال ٕال�راز هذا 

ساين، ونطالب بطبیعة احلال یعين الرفع من هاذ ا�مع املوروث الثقايف احل 
اخلاص ف� یتعلق �ملوامس اليت لق�ت ٕاشعا�ا وطنیا وٕاقلميیا، مكومس 

  .واد ا�هب الشعارة ٕ�قلميطانطان، ٔ�سا، م�طقة 
ٕاال ٔ�ننا الس�ید الوز�ر �س�ل يف اجلانب ا�ٓخر �ىل ق�اة العیون 

ىل احملیط إالقلميي وا�ويل �عتبارها �عتبارها �فذة �لصحراء �ىل الوطن و�
ق�اة �ویة، ٔ�ول ق�اة عربیة �ویة ٔ�هنا من أ�هداف أ�ساس�یة د�لها ٔ�هنا 

  .تعرف �لثقافة احلسانیة
بطبیعة احلال هاذ ق�اة العیون اجلهویة، رمبا جلنة  الثقافة احلسانیة

ا ٔ�طر حملیة �خ�یار م�علقة �خ�یار الربامج وأ�عامل ا�رام�ة ال یو�د فهي
كف�ٔة قادرة �ىل اخ�یار املنتوج ا�يل �كون یعكس حق�قة العادات الصحراویة 
احلق�ق�ة، ما تقدمه الیوم ٕاذا�ة العیون من �رامج درام�ة �ٔ�خص يف رمضان 

  .ميس �لعادات الصحراویة الس�ید الوز�ر
و�لتايل جيب مراجعة هذه ا�لجنة اليت تتلكف �خ�یار أ�عامل 

جيب مراجعهتا، ٔ�ن بطبیعة احلال الس�ید الوز�ر، هذه الق�اة اكن  ا�رام�ة،

املراد مهنا بطبیعة احلال هو ٕا�راز املوروث الثقايف الصحراوي احلق�قي، 
�ادات تقلیدیة ٔ�هل الصحراء، ٔ�رى ما ی�ث �الیا يف إالذا�ة اجلهویة ال 

يه دارت ٕاىل اكن ا�مع �ري اكف، ٔ�هنا .. نعمم ولكن ٔ��لب��ه، راه ميكن 
، ب�� ق�وات ..جوج سوایع، ثالثة السوایع، مازال �ري يف ثالثة السوایع 

سا�ة، أ�طر العام�  16سا�ة يف طموح  12جویة ٔ�خرى ٔ�مشت د� ل
يف هاذ الق�اة واش ٔ�طر يه كف�ٔة، ٔ�طر حملیة قادرة �ىل عكس هاذ الثقافة 

 مبا �متناه و�متناه احلكومة؟
  .وشكرا الس�ید الوز�ر

  :رئ�س اجللسة الس�ید
  .شكرا

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

  :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
یعين �ري هاذ املالحظات اليت ٔ�بداها الس�ید املس�شار س�ن�ٔ�ذها بعني 
�عتبار، خصوصا ؤ�ن ق�اة العیون لها ماكنة ممتزية مضن املشهد إال�اليم 

ر ا�ي تقوم به، ومالحظات �مة الوطين وكذ� إالفریقي �لنظر ��و 
س�ن�ٔ�ذها بعني �عتبار، یعين و�ادي �رسل ق�اة العیون ف� یتعلق هباذ 

  .املالحظات هاذو
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

  .نقطة نظام، تفضل اليس ر�ال

  :ملاكوياملس�شار الس�ید ر�ال ا
  الس�ید الرئ�س، 

بغیت فقط نقول ب�ٔن اك�ن سؤال مربمج اكن ق�ل هاذ السؤال أ��ري ا
�لس�ید وز�ر الثقافة واالتصال، م�علق بضعف ش�باكت االتصاالت ببعض 
اجلهات، اكن مربمج لوز�ر املنتدب امللكف �لعالقات مع الربملان وا�متع 

  .الثقافة واالتصالاملدين، هو سؤال يف احلق�قة خيص الس�ید وز�ر 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .حصیح

املهم هناك سؤال �لفریق �س�تقاليل یتعلق بضعف ش�باكت 
االتصاالت ببعض اجلهات، وهو مربمج يف هاذ اجللسة، ولكن يف قطاع 
سوف جيیب �لیه الس�ید الوز�ر املنتدب امللكف �لعالقات مع الربملان 

الس�ید الوز�ر، اليس اخللفي، هناك وا�متع املدين، �ادي �كون، و�ىل ذ�ر 
توصلنا مبراس� ٔ�و بطلب م�ه من ٔ��ل ت�ٔ�ري أ�س�ئ� املو�ة ٕالیه ٕاىل �ٓخر 

  .اجللسة الرتباطه �لزتام حكويم طارئ



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

20 

 )2018 فربا�ر 6( 1439 جامدى أ�ول 19

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
املوضوع یتعلق بوزارة االتصال، مايش م�علق بوزارة ا�متع املدين، هاذ 

ئ�، ٔ�ن هذا سؤال مو�ه لوز�ر الثقافة، عند� يف اخللط ا�يل وقع يف أ�س� 
ا الو�ئق د�ل الفریق �س�تقاليل، مربجمة لوز�ر الثقافة واالتصال، م

وبنا الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان �ىل موضوع اعرف�اش واش غی�ا
  ...یتعلق

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 �شوفوي الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، و�ادي جي�ادي 

  .اجلواب د�لو �ىل السؤال د�لمك، ا�يل عندو ارتباط �التصال
  .شكرا

و�لتايل منر ٕاىل قطاع الصنا�ة التقلیدیة، والسؤال مو�ه �لس�یدة اكتبة 
ا�و�، وموضو�ه موا�بة القطاع التعاوين، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 

س�ید املس�شار تفضل، من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لتقدمي السؤال، ال 
  .لمك اللكمة

  :عبد العز�ز بوهدودالس�ید املس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة،
یعرف القطاع التعاوين والتضامين �ىل الصعید الوطين �دة ٕاشاكالت 
�شلك �ام، ح�ث مقمت مشكور�ن ب��ظمي م�اظرة وطنیة يه أ�وىل من 

  .ق�صاد �ج�عي والتضاميننوعها �لهنوض ب�ٔوضاع �
  الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة،

ما يه حصی� هذه املناظرة؟ وما يه إالسرتاجتیة اليت توصلمت هبا 
  ملوا�بة القطاع التعاوين؟

  .وشكرا

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

  .لمك اللكمة الس�یدة اكتبة ا�و�، تفضيل

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

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

شكرا الس�ید املس�شار �ىل هاذ السؤال الهام، وٕان اكن ٔ�ن� طرح�وا 
د من ٕاىل ا�ٓن مت تنظمي العدی 2015، وطبعا من �2015ىل س�نة 

املناظرات ومت تنظمي العدید من امللتق�ات نتوقف عند ٔ�مهها طبعا املناظرة 
وم�اظرة بعد ذ� اكنت م�اظرة يف  2015اليت ٔ�رشمت لها يه م�اظرة د�ل 

اكنوا عند� �شاطني �مني، �شاط مرتبط �لبعد  2017ويف  2016

اد التعاوين يف ٕافریق�ا و�شاط �ٓخر اكن مرتبط مبعرض وطين لالق�ص
�ج�عي والتضامين يف دورته السادسة و�ملوازاة معه اكن املعرض 
ا�وري إالفریقي ٔ�ول مرة تی��ظم ما بني املغرب وحضور �وت دیفوار 

 .والس��غال
فاملعلوم ٔ�یضا ٔ�ن هذه احملطات و�ريها من احملطات يه م�اس�بة �لخروج 

�اهد�ن الیوم �لعدید من التوصیات والعدید من املقرت�ات واليت نعمل 
�ىل بلورة هاذ املقرت�ات ا�يل مرت مجلیع هاذ املناظرات السابقة يف ٕاطار 
رؤیة إالسرتاتیجیة اجلدیدة �لقطاع، تتعرفوا ٔ�ن قطاع �ق�صاد �ج�عي 

  .والتضامين الیوم حيتاج ٕاىل رؤیة ٕاسرتاتیجیة �دیدة
ين يف ٔ�وال تعطینا تعریف دق�ق ملفهوم �ق�صاد �ج�عي والتضام

بالد�، وحتدد كذ� املكو�ت الرئ�س�یة لهاذ القطاع، ٔ�نه حصیح ٔ�ن 
التعاونیات واحلركة التعاونیة يه أ�ساس الیوم يف �ق�صاد �ج�عي 
والتضامين و�لتايل البد ٔ�ن ٔ�شري هنا ٕاىل بعض أ�رقام ٔ�ننا ب� وصلنا الیوم 

لتطور د�لنا يف ا�ال ٔ�لف تعاونیة یعين �س�بة د�ل ا 20ٔ�لف تعاونیة، 20ل
تعاونیة من بعد صدور القانون اجلدید، ق�ل ما كناش  3500التعاوين تقریبا 

من الساكنة  %3.5تنحقو هاذ الرمق وٕان اكن هاذ الرمق ا�يل تیعطینا تقریبا 
من العدد إالجاميل د�ل امجلعیات ا�يل  %60ال�ش�یطة وٕاىل ا��س��ا وا�د 

من الساكنة ال�ش�یطة  %5رو نتلكمو �ىل عندها طابع اق�صادي �ادي نقد
  .داملغرب ك�ش�تغل يف �ق�صاد �ج�عي والتضامين

طبعا هاذ الرمق �س�بة �لرمق هو �م ولك�ه رمق ال �رىق ٕاىل مس�توى 
التطلعات، ملاذا؟ ٔ�ن الیوم �ق�صاد �ج�عي والتضامين هو يف مجمو�ة 

ن مصادر توفري فرص د�ل ا�ول مصدر من مصادر �لق الرثوة مصدر م
  .الشغل

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

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�ب تفضل الس�ید رئ�س 
  .الفریق

  :الس�ید محمد البكورياملس�شار 
   .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل جوا�مك

�لقطاع احلكومة مشكورة �ىل ا�هودات اليت قامت هبا �لهنوض 
التعاوين، ٕاال ٔ�نه لٔ�سف الزال قطا�ا م�عرثا يف ظل غیاب رؤیة واحضة 
املعامل و�لتايل ن��ظر م�مك إالرساع يف تزنیل خمتلف التوصیات الصادرة عن 

  .هذه املناظرة اليت ملست ٕاشاكلیات القطاع
  الس�یدة اكتبة ا�و�،

ٕاطالق هناك �ا�ة مل�ة �لوقوف �ىل واقع امجلعیات التعاونیة و 
م�ادرات ل�س فقط �مع امجلعیة التعاونیة القامئة، بل �لهنوض �لقطاع 
التعاوين �رم�ه، مفهوما وثقافة، وختطیطا، و�رشیعا، خصوصا ؤ�ن القطاع 
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التعاوين من املمكن ٔ�ن �كون وا�دا من ٔ�مه القطا�ات اليت تلعب دورا �ام 
ة املواطن يف التمنیة املس�تدامة و�ق�صادیة وحتسني مس�توى ��ش

  .وان�شاهلم من إال�اكلیة والعطا�
مث كذ� ٔ�مهیته املسامهة يف جمال �منیة الرثوات وٕا�داث فرص الشغل 
واحملافظة �ىل املوارد الطبیعیة واحملیط الب�يئ لٕال�سان وحتسني مس�توى 
��ش العاملني به يف �اكمل مع أ�هداف العاملیة اجلدیدة خلطة التمنیة 

  .2030املس�تدامة لعام 
�ىل هذا أ�ساس �ىل احلكومة تقدمي لك وسائل ا�مع واملساندة لهذا 
القطاع مع �س�تفادة مع جتارب ا�ول اليت لها جتارب �حجة يف هذا ا�ال، 
�اصة من �ح�ة القوانني اليت تنظم العمل التعاوين مع رضورة العمل �ىل 

و�ه اخلصوص  ٕاجياد �لول �لمشالك اليت یتخبط فهيا هذا القطاع، و�ىل
  .ت�س�یط املساطر اخلاصة �لتعاونیات

كام یتعني ت�ين مقاربة مشولیة م�دجمة ملوا�ة خمتلف املعیقات و�ىل 
رٔ�سها مشالك ا�متویل وطرق �س�تفادة من القروض مع ٕاجياد �لول 
�لصعو�ت القامئة �ىل مس�توى �سویق املنتو�ات احمللیة و�مثیهنا يف ٕاطار 

�ىل املوروث التقلیدي الوطين والرفع من ٕانتاج�ة  بطبیعة احلال احلفاظ
  .املنخرطني

هذا القطاع یتطلع ٕاىل املزید من التطو�ر لیتالءم وما �سخر به الثقافة 
  .املغربیة أ�صی� من قمي التعاون والتضامن

�ىل ٔ�مهیة تعبئة وتظافر اجلهود لتحویل احلركة التعاونیة  فریق�ا یؤكد لمك
 .تكون من رافعات التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیةوقطاعها �ق�صادي ل 

و�� فٕان الرهان قامئ �ىل قدرة أ�سلوب التعاوين يف توظیف �ود 
املنت�ني يف ٕاطار من التضامن لت�دیثه و�منیة مجمو�ة من أ��شطة 

 .�ق�صادیة و�ج�عیة
 .وشكرا الس�ید الوز�ر

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

 . اللكمة الس�یدة اكتبة ا�و� �لتعق�ب، تفضيللمك

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

قلت وعیا م�ا �لك هاذ الت�د�ت ا�يل ت�شلكها الیوم قطاع �ق�صاد 
تضامين، ل�س فقط يف بالد� ولكن يف العامل، الیوم اك�ن �ج�عي وال 

ا�ي  112.12جمهودات �برية من ٔ��ل الت�ٔهیل القانوين، وهنا طبعا القانون 
متت املصادقة �لیه، ولكن �ش�تغل �ىل قانون إالطار ٔ�نه �م �دا، والبد 

د ٔ�ن تتحول بالد� ٕاىل الب�ان ا�يل �مت� قانون ٕاطار يف ا�ال �ق�صا
 .�ج�عي والتضامين

ٔ�كرث من ذ�، ٔ�طلق�ا مح�، هذه تقریبا ق�ل ثالث ٔ�سابع، ٔ�طلق�اها من 

العمل التعاوين رافعة �لمنوذج : "العیون �لتعریف ودر� لها شعار ا�يل هو
من �الل هذه امحل� ا�يل الیوم �ادي حتط يف مجمو�ة ". التمنوي اجلدید

، التعریف �112.12لقانون املؤطر د�ل �ات اململكة، ن��غي التعریف 
ب�ٔو�ه احلاكمة ا�يل مطلوبة يف هذا العمل مث التعریف برضورة �نف�اح �ىل 
اجلامعة لتكو�ن ٔ�طر م�خصصة، ٔ�ن هاذ العمل �ش نقوموا به حمتا�ني 
ٔ�طر م�خصصة يف ا�ال، جمال �ق�صاد �ج�عي والتضامين، مجمو�ة من 

�ات اليت �ربطنا هبا الیوم حنن معهم يف ٕاطار اجلامعات من �الل االتفاق 
 ..�كو�ن مس�متر �لش�باب ليك �كون �ینا فعال قدرات

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

والسؤال الثاين موضو�ه، ٕاسرتاتیجیة �منیة الصنا�ة التقلیدیة، اللكمة 
السؤال، ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة ل�سط 

 .تفضل الس�ید املس�شار

 :عبد إالاله املهاجري یداملس�شار الس� 
 .شكرا الس�ید الرئ�س
 الس�یدة اكتبة ا�و�،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�ىل الرمغ من أ�مهیة �ق�صادیة و�ج�عیة اليت حيظى هبا قطاع 

ع الزال یعاين من العدید من الصعو�ت الصنا�ة التقلیدیة، فٕان القطا
وإال�راهات تؤ�ر �ىل الصناع التقلیدیني و�ىل الصنا�ة التقلیدیة الوطنیة، مما 
یق�يض ��ك�اب �ىل ٕاجياد �لول �ا�� لها، وهو ما یدفعنا ٕاىل ال�ساؤل 
�ىل ٕاسرتاتیجیتمك �لهنوض �لصنا�ة التقلیدیة، وما ا�ي س�تقومون به 

 اع؟ٕالنعاش هذا القط
 .وشكرا

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

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

 .ید املس�شار احملرتم �ىل هاذ السؤالشكرا لمك الس� 
هو موضوع إالسرتاتیجیة لقطاع الصنا�ة التقلیدیة، ٔ�وال هذا قطاع 

، بل ٔ�كرث من ذ� مت توق�ع 2015و 2007حظي �رؤیة ٕاسرتاتیجیة ما بني 
عقد �ر�مج، اح�ا الیوم يف ٕاطار �مثني املك�س�بات اليت اكنت ن���ة تطبیق 

مج السابق، وطبعا يف بلورة رؤیة �دیدة �لقطاع الرؤیة السابقة وعقد الرب�
وٕاسرتاتیجیة القطاع، �ر�مج �منوي �دید �لقطاع �س�تحرض ٔ�وال 
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املك�س�بات ا�يل تیعرفها، ويف نفس الوقت ت�س�تحرضو الت�د�ت اليت 
 .البد من رفعها وجتاوزها

 :هاذ الت�د�ت ميكن يل نتقامسها معمك ونطر�ا معمك
ل ؤ�ول مد�ل هو الت�ٔهیل القانوين، قطاع ٔ�وال، التكو�ن والت�ٔهی

الصنا�ة التقلیدیة حلد السا�ة ل�س �ینا القانون املنظم ملزاو� ٔ��شطة 
الصنا�ة التقلیدیة، هذا ما ميك�ش نتصورو تنظمي ٔ�ي قطاع يف غیاب 
الت�ٔطري القانوين، وهباذ إالطار هذا عقد� لقاء مع السادة رؤساء الغرف من 

ب�ٔن هاذ القانون ی�ٔ�ذ املسار الطبیعي د�لو يف ال�رشیع  ٔ��ل ا�فع والتعجیل
 .من ٔ��ل ٔ�ن یتوفر القطاع �ىل إالطار القانوين، هذا ٔ�وال

�نیا، ٕاضافة ٕاىل القانون، اك�ن فعال ٕاشاكلیات حق�ق�ة ا�يل حمتا�ة 
معاجلة يف ٕاطار رؤیة ا�يل ٔ�ولها هو اس�تحضار القطاع لك املكو�ت، ٔ�ن 

حرضت فقط قطاع الصنا�ة التقلیدیة إالنتاج�ة النفعیة الرؤیة السابقة اس�ت
وذات امحلو� الثقاف�ة، الیوم يف الرؤیة اجلدیدة البد ٔ�ن �س�تحرض قطاع �م 
�دا ا�يل هو قطاع اخلدمات، الصنا�ة التقلیدیة ما يش فقط قطاع ٕانتا� 
فين ونفعي، ولكن هناك كذ� قطاع اخلدمات، ا�يل �ملناس�بة مرتبط 

�ارش بص�ة املواطنني وسالمة املواطنني، و�لتايل فهاذ أ�مر الیوم ارتباط م 
مل یعد مق�وال ٔ�ننا �ك�ف�و فقط بنوع دون أ�نواع أ�خرى، اح�ا حمتا�ني ٔ�ن 

 .هاذ أ�نواع لكها �س�تحرضوها يف �ر�جمنا ويف ٕاسرتاتیجی��ا القادمة

 :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا

 .طار التعق�بلمك اللكمة الس�ید املس�شار يف إ 

 :عبد إالاله املهاجري یداملس�شار الس� 
 . شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

يف احلق�قة اك�ن جمهوادت تنلمسوها مؤخرا، ولكن الس�یدة الوز�رة هاذ 
ا�هودات ما وصلتناش �لصورة ا�يل بغینا �شوفو فهيا الصناع التقلیدیني 

ناع التقلیدیني، د�ل بالد�، مازال اك�ن مشالك كثرية تیع�شوها الص 
والس�یدة الوز�رة ميل تولیتوا هاذ املنصب اكنت �درة حس�نة م�ك ٔ�نك 
مقيت �ز�رة �مو�ة د�ل املدن مغربیة وكنا �ارض�ن معك يف بعض املدن 
مهنا �ٓسفي، الصو�رة، ااكد�ر، مرا�ش، وا�يل زاد لقى اس�تحسان د�ل 

ا�يل اكنوا مو�د�ن � الصناع ٔ�نك ختلیيت �ىل الربوتو�ول د�ل الز�رات 
املندوبیات د��، وفضليت ٔ�نك �زوري و�شويف الواقع والورشات، الواقع 

 .ا�يل تیع�شوه الصناع التقلیدیني وهاذ اليش مقيت به وزرتیه
والوقت ما  - ٔ�� ا�يل �ادي نقول � الس�یدة الوز�رة يف هاذ املاكن 

مسعيت ٔ�نك شفيت لكيش بعینك ومسعيت لكيش بوذنیك،  - ت�سمحش 
الترصحيات د�ل الصناع التقلیدیني، ٔ��لبیة الصناع التقلیدیني يف هاذ املدن 
ا�يل ذ�رت ومسعيت الترصحيات د�هلم وشفيت أ�وضاع ا�يل تیع�شوها، یعين 
ٔ�� ما �اد�ش نزتاید يف هذا، ٔ�ن ال�م كثري والوقت ما اك�ن هذا، ٕامنا 

لس�یدة الوز�رة، وا�يل �ادي ��ذ جوج نقط �ادي حناول هنرض �لهيم ا
 .تیع�شومه الصناع التقلیدیني

النقطة أ�وىل الس�یدة الوز�رة، يه قطاع املواد أ�ولیة، ففي بعض 
املدن تنلقاو ٔ�ن املواد أ�ولیة �ش ت�ش�تغلو هاذ الصناع التقلیدیني ما 

�ىل س��ل املثال الس�یدة اكتبة ا�و� ٕاقلمي الصو�رة، اك�ن املواد . تنلقاوهاش
ولیة �ش تی�دموا ا�يل يه معروفة هبا يه خشب العر�ار، اح�ا �الیا ا�ٔ 

الصناع ما تیلقاوش هاذ املادة هذي، تنلقاوها يف مدن ٔ�خرى م�وا�دة 
  .و�كرثة ويف املدینة ا�يل تن�دمو هبا ما اكیناش

قطاع الصیا�ة وراه هاذ اليش شف�یه الس�یدة اكتبة ا�و� املادة أ�ولیة 
تیقول .. لقاوهاش، ما اكیناش، الصانع ت��غي مييش یطبع ويه الفضة، ما تی

� ج�ب لنا الفاكتورة �ش رشی��ه، هو ما ميك�ش یوفر هذیك، هذي 
 .نقطة

النقطة الثانیة الس�یدة اكتبة ا�و�، يه املشلك ا�يل تیع�شوه الصناع 
وهو وهاذ املشلك راه عندك �لیه فكرة  ة،ضجام�ة مزوالتقلیدیني د�ل 

فرنة ا�يل تق�نت هلم، هاذ أ�فرنة والوا �الیا تیع�شوا مشالك ال من ٔ�هنم ا�ٔ 
 .�ح�ة �سدید املبالغ ا�يل مطلوبة مهنم، وأ�فرنة ما دا�راش العمل د�لها

 .وشكرا الس�یدة ؤ�س�سمح

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

 .ضيلاللكمة لمك يف ٕاطار الرد �ىل التعق�ب الس�یدة اكتبة ا�و� تف

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

ٔ�وال ت��غي �شكر الس�ید املس�شار �ىل هاذ اللكامت ا�يل قالها يف 
ع حقي، وتنقول ب�ٔن هذا واجب، الوقوف عن قرب �ىل وضعیة الصنا

التقلیدیني هذا واج�نا، و�لتايل ٔ�نه هذا قطاع �یف ما تتعرفوا عندو ٔ�بعاد 
من الساكنة % 20مرتبطة �لقرب، فالصنا�ة التقلیدیة �شغل ٔ�كرث من 

ال�ش�یطة، الصنا�ة التقلیدیة الیوم تضمن �س�تقرار �مو�ة د�ل أ�رس 
العامل القروي،  املغربیة ا�يل تتع�ش مهنا وترتيب مهنا ٔ�بناءها، �اصة يف

  .و�اصة ٕاذا اس�تحرض� ال�ساء ا�يل ت�ش�تغلوا يف جمال هاذ الصنا�ات
فطبعا الیوم تنقولو اكینة مك�س�بات �س�تحق التمثني، ولكن اكینة 
حتد�ت وهاذ الت�د�ت وجب ٔ�ن �رفعها مبقاربة �شار�یة، ٔ�ن مجمو�ة د�ل 

د�لها مرتبط  إالشاكالت ما مرتبطاش فقط �لوزارة الوصیة، ولكن احلل
�ملتد�لني ا�يل هام �ىل مس�توى امجلا�ات و�ىل مس�توى اجلهات، وهنا 
نعطي م�ال ا�يل �یبان ٕاكشاكل �بري الیوم، ا�يل يه أ�ح�اء ا�صصة ملزاو� 
بعض املهن، �اصة ا�يل يه �دماتیة وإالشاكالت ا�يل ولت تثريها يف 

شار�یة بني املتد�لني، �اصة املدن مع التوسع العمراين ا�يل حمتا�ة مقاربة � 
املنتخبني �ش نوفروا فضاءات وعقارات من ٔ��ل مزاو� هاذ أ��شطة 
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 .وا�يل �ٓنذاك الصناع د�لنا �ش�تغلوا يف ظروف كام يه مطلوبة
طبعا اك�ن ٕاشاكالت كثرية ميكن جتي م�اس�بة دا�ل ا�لجنة ٔ�ننا نفرسو 

 .فهيا ٔ�كرث

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

ن��قل �لسؤال املو�ه لقطاع ٕاصالح إالدارة والوظیفة العموم�ة، 
وموضو�ه إالسرتاتیجیة الوطنیة ملاكحفة الفساد، اللكمة ٔ��د السادة 

تفضل يس . املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل
 .��سان

 : حلق ��ساناملس�شار الس�ید عبد ا
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 الس�ید الوز�ر،
�نطالقة لٕالسرتاتیجیة الوطنیة  2016ٔ�عطت احلكومة ابتداءا من 

  .ملیون 800ملاكحفة الفساد بتلكفة مالیة بلغت ملیار و
ما يه إالجراءات امللموسة اليت اختذمتوها : �ا �سائلمك، الس�ید الوز�ر

 لتزنیل هذه إالسرتاجتیة؟

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

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

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

 .شكرا الس�ید الرئ�س
راطیة �شكر الس�یدتني والس�ید�ن ٔ�عضاء ا�مو�ة الكونفدرالیة ا�ميق

�ىل تفضلهم هباذ السؤال، ا�يل �یتعلق بوا�د ��شغال �م �ل�س�بة 
�لحكومة وال �ل�س�بة �لرٔ�ي العام واملؤسسات املنتخبة، لكن نبغي نذ�ر ب�ٔنه 
اك�ن �ىل مجیع هاذ أ�صعدة هناك وعي ب�ٔن �ٓفة الفساد لها عواقب وخمية 

ارة من طرف �ىل �ق�صاد و�ىل ا�متع و�ىل زعز�ة الثقة يف إالد
 .املواطنني، ولكن كذ� �ىل النیل من حقوق إال�سان

ويف ٕاطار هاذ الوعي هذا املتنايم اخنرطت السلطات العموم�ة يف 
مع حكومة التناوب، ٔ�نه  1999وا�د املسار حملاربة الفساد انطالقا من 

اكنت هناك وا�د ا�لجنة د�ل ختلیق املرفق العام، ومت ٕاصدار م�ثاق حسن 
ري، ومت ٕاصدار القانون املتعلق بغسل أ�موال، ومتت مراجعة املرسوم التدب

-2005املتعلق �لصفقات العموم�ة، ومت ٕا�داد �ر�مج حماربة الرشوة 
، 2007، ومتت املصادقة �ىل اتفاق�ة أ�مم املت�دة حملاربة الفساد يف 2010

زناهة ، ا�يل جعل الشفاف�ة وال2011وهاذ اليش لكو توج ��س�تور د�ل 
 .من أ�سس د�ل احلاكمة اجلیدة

ا�ٓن الیوم ميكن لنا نقولوا ب�ٔنه �ٕالضافة ٕاىل هاذ املبادرات املتفرقة، ا�ٓن 
عند� املغرب عندو ٕاسرتاجتیة وطنیة حق�ق�ة حملاربة الفساد، فهيا مقاربة 
م�دجمة، فهيا �دة �رامج جتمع ما بني القانوين وإالجرايئ، ما بني الزجري 

، مابني الرتبوي والتواصيل، ولك هذه املس�تو�ت فهيا �رامج والوقايئ
ك�ش�تغل، وميكن يل نقول �لسادة ٔ�عضاء الفریق، ب�ٔنه �ادي �كون وا�د 
املناس�بة قریبا ليك نعرض لك هذه إالجراءات يف ٕاطار وا�د احلوار، ا�يل 
�ادي یمت يف ٔ�ول اج�ع �لجنة الوطنیة حملاربة الفساد، حبضور الوزارات 

عنیة وا�متع املدين والقطاع اخلاص، وهاذ �ج�ع �ادي ینعقد قریبا ٕان امل 
 .شاء هللا

 .شكرا

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

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

 :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
 الس�ید الرئ�س،
 الس�ید الوز�ر، 

اح�ا م�فقني معمك، مز�ن ال�شخیص لكيش ذاك اليش ا�يل ذ�رتوا 
�ارف، ويف املغرب ما عند�ش مشلك د�ل النصوص القانونیة ٔ�و ا�ل�ان 

املشلك هو الغیاب د�ل إالرادة الس�یاس�یة حملاربة الفساد، ٔ�نه اللك .. ٔ�و
م�فق �ىل ٔ�نه الواقع ا�يل اك�ن د�ل ان�شار الفساد، ان�شار الزبونیة، ان�شار 

الغش الرضیيب، وا�د العدد د�ل ا�ٓفات ا�يل م�علقة �لفساد، احملسوبیة، 
وا�يل �یفام قلتو الس�ید الوز�ر، تؤ�ر فعال �ىل �ق�صاد الوطين، وتؤ�ر 
�ىل ثقة املواطن يف املؤسسات، ؤ�یضا جتعل ٔ�ن �س��ر ما جي�ش 
لبالد� �ش �شغلو ٕاىل �ري ذ�، ولكن واش اكيف فقط ٔ�ننا ند�رو هاذ 

  اجتیة الوطنیة ملاكحفة الفساد؟ إالسرت 
واح�ا س�ٔلنامك ٔ�ش�نو يه إالجراءات امللموسة ملاكحفة الفساد؟ د� هاذ 

، لكن املواطن ما �یالحظش ب�ٔنه فعال اك�ن 2016إالسرتاجتیة بدات من 
حماربة د�ل الفساد، الرشوة �قة، الزبونیة �قة، احملسوبیة �قة، �یجي 

�ر، التعق�د يف املساطر إالداریة �ق�ة، مبعىن مس�مثر من �را �ش ید�ر اس�
ٔ�نه املواطن ما �یحسش ب�ٔنه اك�ن هذیك إالرادة فعال حملاربة الفساد، حىت 
التحق�قات ا�يل �یتف�حوا �یبقاوا بدون جواب وال �یتقربوا، واملواطن هو 
�ادي وك�شوف الفساد �یتغول يف الوقت ا�يل ال احلكومة السابقة وال 

 .لك الرب�مج د�لها �ىل حماربة الفسادهاذي ب�ت 
الواقع ٔ�نه هاذ الفساد مازال �یزتاد، واملواطن ما ت�شعرش ب�ٔنه فعال 

القانون . هناك حماربة د�لو وب�ٔنه ما يش لكيش املغاربة سواس�یة ٔ�مام القانون
یطبق �ىل الضعیف، والسجون يف املغرب راه �امرة ب�ٔوالد البوفریة، ولكن 

 .تیطالهاش القانون ٔ�و ٔ�هنا تو�د فوق القانون وا�د الف�ة ما
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ف�� الس�ید الوز�ر ا�يل مطلوب الیوم، ٔ�نه من بني أ�س�باب اك�ن 
الفقر واجلهل، ٕاذن �اصنا إالصالح د�ل املنظومة د�ل الرتبیة والتكو�ن، 
هاذ إالرادة د�ل ٕاصالح املنظومة د�ل الرتبیة والتكو�ن اح�ا تنحسو 

�یناش، ٔ�رید �لتعلمي ٔ�نه خيرج ذاك اليش ا�يل تیخرج د�، مكغاربة ب�ٔنه ما 
�اصنا �دا� �زهية، املغاربة تیخصهم حيسوا ب�ٔنه املالذ د�ل القضاء يف 
ا�ٓخر ٕاىل اكع ما اكن والو �ميش�یوا �لقضاء و�ارفني ب�ٔنه القضاء �زیه ا�يل 

 ..تیخص ٔ�یضا. �ادي نصفهم
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .كرا الس�ید املس�شارش

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

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

يف اس�مترار  عطیتواالس�ید املس�شار، م�فق مع هاذ ال�شخیص ا�يل 
  ..الفساد، وما م�فقش معمك يف غیاب إالرادة، ما ميك�ش نقولوا

إالجراءات، الفساد هو ظاهرة ثقاف�ة وجممتعیة وهاذي راه بدهيیة، ما 
اكی�ش �ري يف املرفق العام، هناك من ی�ٔيت ٕاىل املرفق العام یبحث عن من 
یفسده، �اصو ام�یاز، ما تیقل�ش �ىل احلقوق، ما تیقل�ش �ىل �دمة 

�غي معوم�ة، تیقلب �ىل ام�یاز، �اصو ی�رس� هو أ�ول، وج�بو �امر و
یعطي، حىت هاذي �ٓفة حبال ا�يل قلت �اصها �ربیة، الرتبیة �ىل الزناهة يف 

  .املرفق العام �ىل التعامل
م�ال ميل تنعطیو البوابة الوطنیة إاللكرتونیة لتدبري الشاك�ت یعين �ىل 
احملمول �ميكن � تد�ل �لقطاع ود�ر شاكیة، ٔ�ال یقلص هذا من احملفزات 

ميل تیوقع الس�ید رئ�س احلكومة أ�سامء . ء ٔ�سايسد�ل الفساد؟ هذا ٕاجرا
ب�ٔعضاء ا�لجنة الوطنیة حملاربة الفساد ا�يل �ادي جتمتع يف بدایة شهر مارس، 

 هاذي ما يش ٕارادة س�یاس�یة؟
 .شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  . ؤ�شكرمك �ىل املسامهة يف هذه اجللسة، شكرا الس�ید الوز�ر

الربملان، والسؤال أ�ول موضو�ه  ون��قل ا�ٓن ٕاىل قطاع العالقات مع
حماربة أ�م�ة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة، 

 .تفضل احلاج ٔ�محد

 :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
 الس�ید الرئ�س،

 السادة الوزراء احملرتمني،
 زماليئ، زم�اليت املس�شارات،

 الس�ید الوز�ر احملرتم،
 2018يف الرب�مج ٔ�ثناء تقدمي قانون املالیة د�ل  فقد الزتمت احلكومة

و�ىل ٔ�ن  2021يف ٔ�فق % �20لعمل بتخف�ض معدل أ�م�ة ٕاىل �س�بة 
 .2026س�نة % 10تصل هذه ال�س�بة ٕاىل 

ما يه إالجراءات اليت تقوم هبا احلكومة ليك تتحقق : ٕاذن سؤالنا هو
 هذه أ�هداف؟

 .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .س�شارشكرا الس�ید امل 

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

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

  .ٔ�عتذر عن الت�ٔخر اللزتام �جللسة ال�رشیعیة
�� ملوا�ة هذه ا�ٓفة واملعض� قلت إالسرتاتیجیة املتبعة �ىل مس�توى ب

  .ٕاسرتاتیجیة م�عددة أ�بعاد، ٔ�وال مت ٕارساء الواك� الوطنیة حملاربة أ�م�ة
وا�ي صادق �ىل  2017الواك� الیوم عقدت جملسها إالداري س�نة 

  .ٕاسرتاتیجیة وطنیة لعرش س�نوات
التقلیص ٕاىل  2021-�2017ل�س�بة لنا �ىل مس�توى الرب�مج احلكويم 

 2014، يف إالحصاء العام يف %28، ال�س�بة الیوم يه يف �دود 20%
 2004، تقدم�ا بعرش نقط ما بني %32اكنت يف �دود  2014س�نة 

 .، الیوم نتقدم لك س�نة%32هبطنا ٕاىل % 43، كنا من 2014و
ٕاذن، قلت مت ٕارساء الواك�، مت اع�د ٕاسرتاتیجیة، متت تعبئة املوارد 

حىت �س�تطیع . ملیون درمه 84مزيانیة تقدر ب  املالیة، متت املصادقة �ىل
�اصنا خنفضو أ�م�ة مبعدل نقطتني يف الس�نة، هذا أ�مر % 20الوصول ل 

یتطلب مضاعفة ا�هود �ىل مس�توى العالقة مع امجلعیات، امجلعیات تؤطر 
، الهدف نقطتني �اصنا نضاعفو ا�هود �400000الیا ما یناهز حوايل 

ولهذا مت ٕاطالق وا�د الرب�مج طموح �لرشاكة  ،�800000ش نوصلوا ل 
مع امجلعیات، م�ين �ىل طلبات عروض وم�ين �ىل املنافسة واملوا�بة 

مجعیة يف حماربة أ�م�ة  2300وم�ظومة معلوماتیة، �دد املنخرطني اكینة 
، �ٕالضافة 4000مجعیة يف أ�م�ة الوظیف�ة، یعين حوايل  1700وحوايل 

تقوم به وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة وا�ي �لرب�مج الهام اليت 
ٔ�لف س�نو� س�متك�نا ٕ�ذن  100، مبعىن ملیون و 300000یؤطر حوايل 

 ، ولكن هذا یق�يض تعبئة جامعیة؟20%هللا من الوصول ٕاىل 
النقطة أ��رية يه حماربة الهدر املدريس، ٔ�ن الهدر املدريس �یعطي 

یف، ومن �ة ٔ�خرى نضاعفو �دید، ٕاذن �اصنا نوقفو الزن  250000
 . ا�هود

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

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

 :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
 .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

فعال ا�ٓفة كام قلت أ�م�ة، أ�م�ة �ٓفة ومعض� �برية �دا يه لها تبعات 
 اق�صاد الب�، وٕاحصائیات كثرية �دا ٔ�عطت �ىل ٔ�نه خطرية �دا �ىل

  .، ا�يل هو �بري �دا%1.5د�لنا ) PIB(أ�م�ة يف املغرب تضیع ف� خيص 
أ�س�باب د�ل أ�م�ة معروفة أ�س�باب، مااكی�ش �الش نعاود نقول 
أ�س�باب د�ل أ�م�ة وإالشاكلیات املطرو�ة �ىل املغرب لت�اوز هذه 

�دا، ٔ�ن ا�ٓن الب�ان ما كتقاسش ٔ�مهیة هذه الب�ان املعض� الك�رية 
ٕ�ماكنیاهتا املالیة ومبنامجها، ال تقاس هبذا، تقاس مبدى مردودیة مبدى �سب 
أ�م�ة فهيا، وتقاس كذ� مبدى مردودیة م�ظومة التعلمي اليت تعطي 
�بتاكر وتعطي إالنتاج وتعطي �دد من املسائل �برية �دا، وأ�م�ة ٕاذا 

يف ب� ال ميكن ٔ�ن یعطي هذه املسائل هذه، و�لتايل فٕان احلكومة اكنت 
  .عندها ٕاسرتاتیجیة

ٕاىل ا�ٓن نقصت الثلثني، م�ال  1960فعال ٕاىل �لكمنا �ىل أ�م�ة م�ذ 
لكهم ٔ�م�ون،  10ٔ�ش�اص من ٔ�صل  9عند�  1960تلقى الثلثني عند� يف 

 3، 2014 ٔ�م�ون، ا�ٓن وصلنا يف 10ٔ�ش�اص �ىل  6، 1982، 1960يف 
ا�يل هام ٔ�م�ون، ٕاذن هناك تطور �بري �دا،  %32ٔ�ي  10ٔ�ش�اص �ىل 

يف القانون د�ل املالیة د�ل  2014، ولكن يف 2014من الس�ت��ات ٕاىل 
مس�توى أ�م�ة، % �20كون عند�  2014اكن الهدف هو ٔ�نه يف  2015

  .2014يف % �20كون عند� نوصلو ل 
اكن املطروح �لینا هو ٔ�ننا  2018ل ا�ٓن يف القانون د�ل املالیة د�

 %.10نوصولوا ل  2026و% 20نوصولو ل  2021نوصلو يف 
ٕاذن هذه إالشاكلیة د�ل ٔ�نه ما وصلناش �لهدف د�لنا، ٕاذن اك�ن 
هناك فشل يف هذه املنظومة، هناك م�د�لني كرث، ٕاذن شف�ا القطا�ات 

ذن مجمو�ة احلكوم�ة اليت تتد�ل، املؤسسات أ�خرى ا�ولیة تتد�ل، إ 
�برية �دا، وزارة أ�وقاف، ٕاذن اكینة ٕاشاكلیة يف هذه املنظومة البد ٔ�ن 

هنا عند� تقریبا  - كام قلتوا الس�ید الوز�ر احملرتم  - نالحظ �ىل ٔ�ن امجلعیات 
مجعیة، ولكن الهدف من ٔ�مهیة امجلعیات، كفاءة امجلعیات، العدد  4000

د�ل الناس ا�يل �ی�س�لوا يف ا�يل �ید�ل الیوم و�دا ك�س�متر، �س�مترار 
كتبقى، ٕاذن حىت هذه امجلعیات البد ٔ�ن نعید النظر يف % 27ا�ٓخر یاله 

هذه املنظومة اليت متك�نا من حماربة هذه ا�ٓفة ا�يل يه خطرية �دا �ل�س�بة 
 . �لمغرب

 .وشكرا

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

 .التعق�ب، الس�ید الوز�ر تفضل اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار الرد �ىل

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

ٔ�وال هذه �ٓفة، ٔ�نه هذیك �دد ساكن املغرب يف هنایة امخلس�ی��ات 
م�ني اكن، ، ولكن �دد ا�ٔ 9/10وبدایة الس�ت��یات اكن �یجعل و�ا عند� 

 .ملیون 35، ولكن راه ساكن املغرب 3/10د� ا�ٓن فاش تنقولو 
الثانیة، راك ج�ديت وا�د إالشاكلیة، جوج، القضیة د�ل املتد�لني 
والقضیة د�ل الفعالیات د�ل امجلعیات، هاذ اجلوج راه اح�ا ك�ش�تغلو 

 .�لهيم

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

، موضو�ه ضعف ش�بكة االتصاالت يف بعض منر �لسؤال الثاين
اجلهات، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة 

 .والتعادلیة لتقدمي السؤال، تفضل الس�ید املس�شار

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

 الس�ید الرئ�س،
 الس�ید الوز�ر،

 شارون،الس�یدات والسادة املس� 
بذلت بالد� واحلكومات املتعاق�ة جمهودات �برية يف دمع جمال 
االتصاالت والتواصل، ٕاال ٔ�ن ساكنة بعض اجلهات، و�اصة أ�قالمي اجلنوبیة 
و�ريها من املناطق النائیة، جندها حىت یوم�ا هذا �ري مرتبطة يف ٔ�ما�ن 

 .ذه املناطق�دیدة �ش�بكة االتصال، اليشء ا�ي یعرقل جع� �س��ر هب
الس�ید الوز�ر، هذا السؤال املفروض عنه اكن مو�ه لوزارة الثقافة 
واالتصال، ولكن تفا��ٔ� يف اجللسة �ىل ٔ�نه مربمج لمك انتوما �وزارة م�تدبة 

  .يف العالقات مع الربملان وا�متع املدين
ٔ�ول يشء هذا القطاع د�ل االتصال هل هو حتت وصایتمك : سؤالنا

 املنتدب؟ ٔ�م حتت وصایة وزارة الثقافة واالتصال؟  الس�ید الوز�ر
�نیا، ما يه خطة احلكومة لتعممي هذه اخلدمة �ىل مجیع املناطق لضامن 

 اس�تفادة مجیع املواطنني؟ 

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

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

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

ٔ�وال هذا السؤال و�ه لوزارة االتصال، ولكن قطاع االتصاالت ی��ع 
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وزارة الصنا�ة، ٔ�ن يه الوصیة �ىل الواك� الوطنیة لتق�ني املواصالت 
)ANRT (م �القة معها، و�لتايل املتعهد�ن يف ٕاطار دفرت التحمالت هل

ولكن ٔ�ن السؤال �رمج �وز�ر ملكف �لعالقات مع الربملان، ما بغی�ش 
نضیع احلق د�ل الربملان يف الرقابة، ولهذا مقنا بوا�د العملیة د�ل االتصال 
مع الوزارة الوصیة �ش متك�ا من املعطیات �ش ما یضیعش احلق د�ل 

  .الربملان يف ممارسة الرقابة
ل ٔ�عطتنا رسا� مك�وبة ب�ٔن تعتذر عن اجلواب، وما ووزارة االتصا

اك�ش �لتايل من املمكن جنیو لهنا ونقولو لمك ما جناوبوش �ىل السؤال، 
 .ف�التايل هذه من بني املهام ا�يل معين هبا

�نیا، القضیة اليت حتدثت عهنا فعال هذه ٕاشاكلیة، �الیا العالقة مع 
 60واد نون �رجمت مزيانیة تبلغ -مميم�عهدي االتصاالت ف� یتعلق جبهة لك

ملیون درمه، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن یوقع ال�رسیع د�ل العملیة د�ل التغطیة، 
وحبیث جلنة تدبري اخلدمة أ�ساس�یة �لمواصالت صادقت �ىل هذا 
الرب�مج وميول جزئیا من الصندوق د�ل التمنیة، من صندوق اخلدمة 

د من �ائدات �مة من أ�ساس�یة �لمواصالت، ا�يل هو صندوق ك�س�تف
 .املتعهد�ن د�ل االتصاالت

،  2Gاملر�� أ�وىل توس�یع تغطیة املناطق البیضاء �لهاتف النقال ب 
3G ،4G  التارخي املتوقع لبدایة أ�شغال هذه الس�نة �84دد املناطق ،

س�ت�هت�ي أ�شغال، مث هنا� توس�یع التغطیة عن  2018-2019-2021
، �دد املناطق املزمع تغطیهتا 4Gو 3Gقال طریق �رش ش�بكة الهاتف الن

�ىل ٔ�بعد تقد�ر  2022-2021م�طقة، أ�شغال ٔ�یضا يف هذه الس�نة،  286
 .س�ت�هت�ي أ�شغال

املنظم لقطاع االتصاالت ودفا�ر  24.96هذا العمل مؤطر �لقانون 
حتمالت املتعهد�ن، هنا� جمهود یبذل ٔ�ن ٕاذا �ذینا املس�توى الوطين، 

من الساكن عندمه الهاتف النقال من % 99لیة، ش�بكة وصلنا ل�سب �ا
من الساكن �لهاتف النقال % 80اجلیل الثاين التغطیة، تغطیة ما یفوق 

اجلیل الثالث، وا�ٓن هنا� تفعیل خمطط وطين �لصب�ب العايل، جلنة 
مارس  18تدبري اخلدمة أ�ساس�یة �لمواصالت، �ج�ع ا�يل قررته يف 

 2016رئ�س احلكومة، وبعد ذ� ٔ�طلقت يف �رئاسة الس�ید  2015
  اة،ــــــ�ري املغطاس�شارتني لت�ٔمني التغطیة �ىل مس�توى املناطق القرویة و 

 .و�نیا لتحسني اخلدمات وجودة التغطیة 
 .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

 :موالي ا�راهمي رشیف الس�یداملس�شار 
 الس�ید الوز�ر املنتدب �ىل هذه إالیضا�ات املرتبطة بربجمة �شكرمك

السؤال، وقطاع االتصاالت بطبیعة احلال هو قطاع �م، والفا�لني اخلواص 
تقریبا مه ثالثة يف ا�ال الوطين، رمق معامالت �م ومسامهة �برية �ل�س�بة 

 .�لعائد الرضیيب �ىل مس�توى �ق�صاد الوطين
ح ٕا�داث الواك� الوطنیة لالق�صاد الرمقي، وا�يل الحظنا كذ� �رتیا

بطبیعة احلال دورها �م �ل�س�بة �لتحول الرمقي لٕالدارة، مث �رسیع وثرية 
�ق�صاد الرمقي وتوفري الب��ات أ�ساس�یة لتوفري التك�ولوج�ا اليت �سامه يف 

بني حتسني جودة احلیاة الیوم�ة �لمواطنني، مث كذ� تقلیص الفوارق الرمقیة 
 .اجلهات

ال ميكن احلدیث عن اق�صاد رمقي بدون توفري هذه اخلدمة أ�ساس�یة، 
  .ا�يل يه بطبیعة احلال الهاتف مث �نرتن�ت بصب�ب حمرتم يف مجیع اجلهات

الحظنا مجمو�ة من الشاك�ت ا�يل قد�ا املواطنني يف معوم اململكة، ال 
الش�بكة �لهاتف  يف طانطان وال يف ٔ�اكد�ر وال يف �ريها حول تغطیة

 .احملمول مث بصب�ب أ�نرتن�ت
حتدثنا �ىل أ�قالمي اجلنوبیة �الش؟ ٔ�هنا يه ٔ�ول يشء م�اطق ا�يل 
يه شاسعة مث كذ� هناك ضعف يف التغطیة، وذ� ٔ��ر �شلك �بري �ىل 
التواصل ما بني الساكنة، وخصوصا احلاالت ا�يل تعود مرتبطة بطوارئ 

شلك د�ل أ�لغام و�ريها ا�يل خص �كون معینة، خصوصا ميل یوقع امل 
 .یعين تغطیة اكف�ة �ش نقدرو نوفرو إالسعافات يف الوقت الاكيف

 .وشكرا الس�ید الوز�ر املنتدب

 :الس�ید رئ�س اجللسة
وز�ر �ىل املسامهة يف هذه ؤ�شكر الس�ید ال ،شكرا الس�ید املس�شار

 .ؤ�شكر امجلیع �ىل مسامههتم يف هذه اجللسة، ا�لجنة
  .عت اجللسةورف


