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  167رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2018 یونیو 26(هـ 1439 شوال 12 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�س ثاين، اخللیفة ال عبد إالاله احللوطياملس�شار الس�ید : الرئاسة
�ق�قة او  ثانیة، ٕابتداء من السا�ة ال ومثان عرشة دق�قةتان ساع : التوق�ت

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

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

   :املس�شار الس�ید عبد إالاله احللوطي، رئ�س اجللسة
   .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرحامن الرحمي
  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة

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

من ا�س�تور، ووفقا ملق�ضیات النظام  100معال ب�ٔحاكم الفصل 
ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة ٔ�س�ئ� السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة �لهيا
وق�ل الرشوع يف تناول أ�س�ئ� الشفهیة املدر�ة يف �دول ٔ�عامل هذه 

ع ا�لس �ىل ما �د من اجللسة، ٔ�عطي اللكمة �لس�ید أ�مني ٕالطال
  .مراسالت وٕا�ال�ت، اللكمة �لس�ید أ�مني

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني
 07.18قد توصل مك�ب ا�لس من جملس النواب مبرشوع قانون رمق 

 26املوقع �لر�ط يف  ،تفاق �ش�ٔن اخلدمات اجلویةیوافق مبوج�ه �ىل اال
   .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة النیجر 2017د�سمرب 

كام توصلت الرئاسة مبراس� من الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، 
خيرب من �اللها ا�لس طلب الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة 

لسؤالني الشفهیني املو�ة ٕالیه يف بدایة اجللسة، املس�تدامة برتت�ب ا
  .الرتباطه �لزتامات طارئة

ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�س�ئ� اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �ایة یومه الثال�ء 
  :، فه�ي اكلتايل2018یونیو  26

  سؤ�؛ 50 :�دد أ�س�ئ� الشفهیة -

 .سؤ� 13 :�دد أ�س�ئ� الك�ابیة -
 .شكرا الس�ید الرئ�س

  :ئ�س اجللسةالس�ید ر 
  .شكرا

�س�هتل �دول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال أ�ول املو�ه لقطاع الطاقة 
  .واملعادن، وموضو�ه حق�قة املعلومات املرتبطة �لتنق�ب عن النفط والغاز

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 
 .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .ا الس�ید الرئ�سشكر 

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

تداولت مجمو�ة من الوسائل إال�الم�ة يف ا�ٓونة أ��رية قضیة رشوع 
الهی�ٓت امللكفة �لتنق�ب عن مصادر الطاقة �ري املت�ددة، �اصة النفط 
والغاز، ح�ث راج ٔ�ن هناك اح�ل �بري لتوفر املغرب �ىل هذه الرثوات 

  .الطبیعیة
الس�ید الوز�ر، ما يه �ٓخر املعلومات املتعلقة �لتنق�ب عن النفط 

  والغاز يف املغرب؟ 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة ،الس�ید عز�ز ر�ح
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .سؤالشكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرح هذا ال 
ٔ�وال نبغي نبني بعدا وا�د القضیة ٔ�ساس�یة وم�دئیة ٔ�ن املعلومات ف� 

  .ایتعلق بتدبري ش�ٔن البالد البد ٔ�ن �س�تقى من مصادره
طبعا إالخوة الصحف�ني بغض النظر واش نتفقو معهم وال خنتلفو معهم 

 - وهذا تو�ه الرٔ�ي العام  - جيهتدون، حياولون، ولكن هو دامئا من أ�حسن 
ون املعلومة م�نیة �ىل مصادرها حىت نتفادى ما ميكن ٔ�ن نتفاداه ٔ�ن �ك

  ...وميكن ٔ�ن یقع من
 �لمعادنا�يل ميكن يل نقول لمك ٔ�ن املك�ب الوطين  ،و��

دامئا یصدر بال�ات ليك یوحض �لرٔ�ي العام حق�قة ما هو  والهیدرواكبورات
وحض موجود يف بالد�، كام املؤسسات أ�خرى اليت ت�رش بال�ات وت

أ�رقام، ويه املرجع بطبیعة احلال ليش مراجعات وتق�مي الس�یاسات 
  .العموم�ة

د�ل الرخص  8طبعا ا�يل ميكن نقول ب�ٔنه نعطي بعض أ�رقام، عند� 
د�ل  102ا�ٓن د�ل �س�تغالل، �ادي �رشح فني، عند� تقریبا 

ال رخصة يف ا� 74الرتاخ�ص یعين رخصة د�ل البحث ا�يل فهيا تقریبا 
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الرتاخ�ص اس�تكشاف�ة وا�دة  3البحري، هذا يشء �م كذ�، مث كذ� 
يف ا�ال البحري، نبغي نقول ب�ٔنه جحم �س��رات يف هاذ ا�ال د�ل 

ملیار د�ل ا�رمه  25 :2017حىت  2010البحث و�س�تكشاف ما بني 
العالیة ٔ�ي �ش هاذ القضیة الرٔ�ي العام یعرف جحم إالماكنیات والتك�ولوج�ا 

والصعو�ت ا�يل تیطلهبا هاذ القطاع حبالو حبال قطاع املعادن، �یطلب 
ٕاماكنیات هائ� وتیطلب زمن طویل �دا و�ك�ولوج�ا �الیة، مبعىن يف ظرف 

ملیار د�ل �س��رات يف ا�ال  25س�نة تقریبا  17یعين كام الحظمت یعين 
املنطقة د�ل الغرب  عطا� ا�ٓن ٔ�نه اك�ناد�ل �س�تكشاف یعين، ا�يل 

اك�ن شویة د�ل الغاز ا�يل ت�س�تعملوه املصانع ا�يل موجودة يف املناطق 
ت�س�تعمل بطبیعة احلال، مث اكینة م�طقة الصو�رة ا�يل اك�ن فهيا الغاز ا�يل 

  .يف ا�مع الرشیف �لفوسفاط
مث ٔ�یضا اك�ن وا�د التق�مي د�ل وا�د المكیة د�ل الغاز يف النوا� 

، اك�ن وا�د التق�مي، ولكن ما ميك�ش نقولو أ�رقام، ا�تار يیدس� د�ل 
العملیة د�ل �س�تكشاف، مث دامئا  اأ�رقام ما �ميكن لها تدار حىت ت��د

أ�رقام ال �كون اكم�، ال �كون هنائیة ٔ�هنم ما �دك ت�ش�تغل ویعين 
  .�ك�شف ٔ�مور ٔ�خرى

ث عهنا يه املنطقة مث اك�ن م�طقة ا�ٓن ا�يل يه وا�دة وامجلیع یت�د
ا�يل ٔ�� تنعتقد ب�ٔنه امحلد � تقدمت فهيا البحوث، ا�ٓن  د�ل تندرارة

الرشاكت املعنیة طالبت رخصة د�ل �س�تغالل وا�يل �ادي تعطى لها 
تريجع ��و� من �الل املك�ب الوطين،  %25س�نة كام تعلمون،  25ملدة 

  .ذ القطاع�ميش�یو �لرشاكء ا�يل هام ت�س�مثروا يف ها %75و
التق�مي ا�هنايئ وأ�رقام ا�هنائیة ال ميكن ٔ�ن نعلهنا حىت تیا�ذوا الرخصة 
د�ل �س�تغالل یعلن عهنا هنائیا، ولكن اك�ن ٔ�مل ٔ�نه �كون وا�د ال�س�بة 

فو يش فا�يل ميكن لنا �س�تعملوها ٕان شاء هللا يف ٕانتاج الكهر�ء �ش خن
�ش خنفو العبء �ىل شویة، ما نقدرش نعطي التقد�ر ٔ�نه �س�تحیل 

�س�ترياد �لعم� الصعبة د�ل الغاز الطبیعي ا�يل تنحتاجوه ٕالنتاج الكهر�ء 
  .يف البالد د�لنا

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

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

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

د الوز�ر �ىل جوا�مك ا�ي اكن واحضا ٕاىل �د �بري، ؤ�شكرمك الس�ی
  .وحض ما �روج إال�الم خبصوص هاذ املوضوع

هو من �ني �ٓخر تتقاطر هذه أ�خ�ار خصوصا رشاكت التنق�ب عن 
الغاز والبرتول مؤكدة وجود مكیات �مة من ا�هب أ�سود ٔ�و الغاز 

از يف بالد�، لكن مبناطق م�فرقة من املغرب، نبوءات كثرية بوجود نفط و�

  ��حقق ٕا�دى هذه أ�خ�ار؟س مىت 
�درا ما تتفا�ل اجلهات الرمسیة ٔ�و تؤكد ما �رد ٕا�ر توايل ٕا�ال�ت 
رشاكت التنق�ب حول توفر ما حتت ٔ�رض املغرب �ىل النفط والغاز، 
البال�ات اليت �كشف بني الف�نة وأ�خرى اك�شاف مواد طاق�ة �طنیة 

التنق�ب عن وجود  تإال�ال�ت املتوالیة لرشاك تقرٔ� يف الصورة اخللف�ة،
الغاز والبرتول يف املناطق املتفرقة �مكیات �مة ٔ�س�باب جتاریة، هتم 
�ٔ�ساس الرفع من ٔ�سهم رشاكت التنق�ب دا�ل سوق البورصة العاملیة من 

  .ٔ��ل بیعها وحتق�ق ٔ�ر�ح رمغ �دم ت�ٔكد العثور ال �ىل �از وال �ىل برتول
�جهة رمسیة ملعرفة هل �ٕالماكن  ،الس�ید الوز�ر ،� ٕالیمكالت��ٔ  ،و��

احلدیث عن انف�ار ٔ�ريض وحبري مبواد طبیعیة س�تغين البالد والعباد، 
  .خصوصا ؤ�ن فاتورة النفط تثقل اكهل املزيانیة العامة ��و�

هبا  ناوهل حق�قة �س�تكشافات، وحق�قة أ�رقام وأ�ما�ن اليت تطالع 
علومات والنفي والنفي امل�ة؟ بل يف ظل تضارب مؤسسات �ارج�ة حصی

املضاد، ٕاذن قمية �س��رات يف جمال التنق�ب ال شك ٔ�هنا ملكفة، 
 ،الس�ید الوز�ر احملرتم ،یبقى فقط ملشريةوالتباشري البرتولیة والغازیة ا

احلكومة مطالبة الیوم �سن س�یاسة اس�تكشاف�ة �جعة �لبحث عن الطاقة 
�لرٔ�ي العام الوطين ا�ي الزال یع�ش �ىل �ٓمال  أ�حفوریة وتوضیحها

اك�شاف حق�قي وازن �لغاز والبرتول يف بالد�، جيعل م�ا م�ت�ا �لطاقة 
  .و�ىل أ�قل حتقق �كتفاء ا�ايت

  .وشكرا الس�ید الوز�ر �ىل اجلواب

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

سامري  ةغیل مصفان��قل ٕاىل السؤال الثاين، وموضو�ه ٕا�ادة �ش 
يف  و�حملمدیة، ال م�قاش عندك الوقت الس�ید الوز�ر، اس�هتلكت الوقت لك

  .اجلواب
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 

  .�لشغل لتقدمي السؤال

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
یوم �شلك �يل ا�ور ا�ي اكنت تلعبه مصفاة السامري، اتضح ال 

�اصة يف التحمك يف مثن البیع د�ل احملروقات، �نیا يف ضامن اجلودة �لمواد 
  .البرتولیة

الیوم واش اكینة ٕاماكنیة عند ا�و� وعند احلكومة د�ل ٕا�ادة �شغیل 
  هاذ املصفاة؟

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

  .الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة �لس�ید 

  :الس�ید وز�ر الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
  .طبعا ٔ�شكر الس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرح السؤال

ٔ�نمت تعلمون ما ميك�ش يش دو� يف العامل �كون عندها وا�د املؤهل، 
�كون عندها وا�د الرثوة وتت�ىل �لهيا، ٕاال ٔ�ن هناك س�باب، بطبیعة احلال 

صفاة د�ل �كر�ر البرتول هذا اكن كزن عند البالد د�لنا، لكن حصل امل
ا�يل حصل وس�بق لنا ٔ�عطینا املعطیات ومس�تعد�ن نعطیو املعطیات ٔ�نه 

ملیار د�ل  42الرشكة وصلت ٕاىل وا�د ا�ر�ة ا�يل ما ميك�ش لها �س�متر، 
ش ممكن ا�رمه د�ل ا�یون، و�لتايل الرشاكء ا�يل ت��عاملوا معها ما �اد

  .ٔ�هنم �س�متروا
طبعا هاذ اليش ل�س يف مصل�ة البالد د�لنا تتوقف وا�د املصفاة، 
حىت وا�د ما �كون فر�ان هبا، ال فرص الشغل وال القمية املضافة وال 
�زوید السوق وال التحمك يف �زوید السوق ٔ�یضا ٕاىل �ري ذ�، لكن ا�يل 

ؤ�نمت تعلمون ف� یتعلق ميكن يل ن�ٔكد لمك هو ٔ�نه ا�ٓن راه بید القضاء، 
بتصف�ة الرشكة عندما �كون بید القضاء ال ميكن ٔ�ن تتد�ل احلكومة، ل�س 
لها احلق، الرٔ�ي العام �اصو یعرف، ل�س لها احلق، سولين واش ممكن ٔ�نه 
ٕاىل �اء يش مس�مثر یبغي م�ال ید�ر يش مصفاة �دیدة ونعطیوه الرتاخ�ص 

ض ولكن یقوم به الساندیك مرح�ا، �او يش �س يف ٕاطار طلب العرو
ا�يل عندو الصالح�ة الاكم� وتبني ب�ٔنه ٔ�عطى وا�د العرض ممتزي و��ذو، 
هللا �مكل خبري ذیك السا�ة راه اح�ا غن�رسو لو �ش یعاود ید�ر ال�شاط 

  .د�لو
ما دام أ�مر القضاء اختذ القرار ٔ�عطى �لساندیك ا�ٓن دا�رة طلب 

�شوفو واش اكینة يش رشاكت  عروض، تغیري الساندیك ا�ٓن �ش
�دیدة، هنار ا�يل جتي، ٕان شاء هللا، نتعاملو معها، وٕاىل �اء يش مس�مثر 
م�علق �لتكر�ر د�ل البرتول، ٕان شاء هللا، مس�تعد�ن، ٔ�نه اح�ا فعال 

دامللیار وعند� ٕا�راهات ؤ�ح�ا� �ميكن یوقع لنا  6ت�س�توردو تقریبا یعين 
إالسرتاتیجي، فاح�ا مس�تعد�ن ٔ�ي حماو� ٕاشاكل ف� یتعلق �لتخز�ن 

  .اس��ریة يف هذا ا�ال

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

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

  :ر�اء الكساب الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
�یفاش �ادي خنلیو  يف احلق�قة ت��فاجؤو ب�ٔ�مك ت�س�ناو مصفاة �دیدة،

وا�د و وا�د املعلمة د�لنا رصید معريف، ٔ�ن رامكت السامري وا�د املعرفة 
اخلربة ما �یناش، و�ك�ولوج�ا ا�يل ما �یناش يف مجمو�ة د�ل ا�ول، وتنقولو 
ب�ٔن بدل ٔ�ن احلكومة ت�ٔ�ذ �ىل �اتقها ا�يل �اصها ��ذو ويه ٔ�هنا حتل 

ة د�ل السامري، وانمت قلمت وا�د املشلك د�ل السامري و�شغل املصفا
ا�مو�ة د�ل املعطیات، تتقول يل القضاء، القضاء قال اللكمة د�لو، ا�ٓن 

مس�مثر  20، �الل الس�ن�ني ا�يل وقف�و فهيا املصفاة، ٔ�كرث من 20ٔ�كرث من 

  .تقدم �لعرض و�رفض
ن� �دامني يف يش ٔ�ج�دة معینة؟ ٔ�ن ٕاىل ابغینا نفهمو واش ااح�ا 

ن� ا، 2015يف  ،شویة �لتارخي، املصفاة وقفت يف غشتاا يش رجعن
، و�لتايل ٕاىل شف�ا 2016خرج�و بقرار د�ل حتر�ر أ�سعار يف بدایة ا

التقر�ر د�ل ا�لجنة د�ل جملس النواب �ىل �الته ٔ�نه �قصو وا�د 
ا�مو�ة د�ل املعطیات، تیوقف �ىل ٔ�ن هاذ الناس هاذو اس�تغلوا توقف 

ورامكوا ٔ�ر�ح من ج�وب املواطنني ا�يل تتفوق، حسب اكینة الرشكة 
  .ملیار يف هاذ الس�ن�ني 20و 17ما بني  ،17تقد�رات، كتفوق 

و�زیدك �ىل هاذ اليش هذا اكمل، بدل ٔ��مك ��ذوا يش قرار جريء 
د�ل احلكومة، ٔ�ن صوت �لیمك الشعب، ت��جحوا هباذ املس�ٔ� هاذي، 

املصاحل د�لو، ما يش �ش تتفرجوا ف�ه  والشعب صوت �لیمك �ش حتمیو
یتو كقرار من ذ�اولوبیات احملروقات ت�رسق لو فلوسو من ج�بو، ف�ٔش�نو 

بعد صدور التقر�ر د�ل جملس النواب؟ وال يشء، تتفرجوا، وبدل ٔ�ن لو 
درامه  7.5اش�تغلت السامري بدل ٔ�ن ا�مثن �ادي �كون د�ل الغازوال م�ال 

  .درامه، ا�لهم ٕان هذا م�كر 10فات ا�ٓن سقف ٔ�ن� تتفرجوا ف�ه، وهو 
ي، املس�مثر�ن موجود�ن ذيف احلق�قة اح�ا ت���ٔسفو لهاذ املس�ٔ� ها

ملیار  �40الش ما ن�ٔمموش هاذ املؤسسة؟ قلتو رامكت ٔ�كرث من او�ٕالضافة 
ملیار د�ل ا�رمه، و�لتايل من حق ا�و�  20د�ل ا�رمه، ا�و� ت�سالها 

ا�لجنة ا�يل سهرت �ىل اخلوصصة د�ل السامري، قر�ر د�ل ٔ�هنا �رجع �لت
د�ل رٔ�سامل الرشكة �اصو یبقى  %25وا�يل اكنت ٔ�وصت ب�ٔن �ىل أ�قل 

  .�بع ��و�
و�لتايل اح�ا كنطالبو يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �ش حتافظوا 

ملیار مرت  �2ىل أ�من الطايق د�ل البالد، هاذ املؤسسة راه تتقدر ختزن 
مكعب يف الوقت ا�يل اكع هاذوك الرشاكت ما كتقدرش ختزن ملیار مرت 

 .م�صب شغل ما بني املبارش و�ري املبارش 5000مكعب، و�لتايل عند� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

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

  :عادن والتمنیة املس�تدامةالس�ید وز�ر الطاقة وامل
ٔ�� كنعتذر ما ��س�تعملش نفس اللكمة الق�ی�ة ا�يل اس�تعمليت، ٔ�نه ال 
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جيوز هباذ املؤسسة، ��س�تعملو لكامت ا�يل موزونة، اح�ا مؤسسة 
مسؤو�، السامري مايش مع احلكومة هاذي ا�يل تتحمل مسؤولیهتا، عندها 

ملیار،  42حىت وصلت �رخي، وحشال من وا�د اكن ت��حمل املسؤولیة 
وا�و� اكنت دامئا تتصرب �لهيا �ش توقف �ىل ر�لهيا حىت �لهنار ا�يل وال 

)chantage ( ملیار، راه عندمك أ�رقام ؤ�نمت �ارف�هنا،  �42لبالد د�ل
د�ل البالد، وما �ادش ممكن �لبالد تق�ل ) chantage(حق�قة د�ل 

)chantage ( ىل هاذ احلقائق راه معروفة، بغیتمك �سولوا امن ٔ�ي اكن، و�
  .امسح يل هللا �ريض �لیك

و�� ا�و� ما ��س�مثرش تبقى حتط الفلوس يف رشكة الناس ا�يل 
ك�سريوها اكنوا مفلسني يف ال�س�یري د�ل هاذ الرشكة، الیوم يه بید 
القضاء، �ك ٔ�نمت مع اس�تقاللیة القضاء ؤ�نمت مع ا�ميقراطیة واملؤسسات، 

القرار ؤ�عطاها �لس�ندیك و�او، ؤ��لن الس�ندیك ب�ٔن هاذ والقضاء �ذا 
عطاوش ضام�ت، واش ��س�تعملوها؟ ٔ�ن ال بد االرشاكت ا�يل �او ما 

ميل تد�ر �س��ر �اصك تعطي ضام�ت، ما اعطاوهاش، رجعوا 
�لتقار�ر، مايش الوا�د غیجي �لربملان ٔ�مام الناس ویبدا یقول ٔ�ي �م، 

طى، ميل غتجي الضام�ت غنكونو ٔ�ول فر�انني، اك�ن ضام�ت تیخصها تع
ميل �او �س عند� بغاو �س�مثروا يف التكر�ر كنا فر�انني، أ�من الطايق 
مضنته احلكومة ومضنته ا�و�، مل ینقطع �زوید البالد �لطاقة، مل ینقطع، 

  ...الرشاكت، راه �اصنا ا�ٓن او�زادو ) stockage(�زاد يف 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .را الس�ید الوز�رشك

ومرة ٔ�خرى نذ�ر ب�ٔنه ملا �یكون الس�ید الربملاين �یطرح السؤال �یكون 
مفروض �ىل الس�ید الوز�ر ٔ�نه �س�متع، ملا �یكون �ی�اوب الس�ید الوز�ر 
من املفروض �لینا مجیعا ٔ�ننا �س�متعو، ملا �كون عند� حق يف التعق�ب ا�يل 

  .د�لنا�یضمنو القانون وكتنظمو أ�نظمة ا�ا�لیة 
ون��قل �لسؤال أ�ول ا�ٓين املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة، نقطة نظام؟ 

  .تفضل الس�ید الوز�ر

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

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
جللسة ٕال�رة هذا املوضوع، ولكن إال�رة اكنت �ىل ٔ�شكر رئاسة ا

ٔ�ساس �ىل ٔ�نه راه الوز�ر والسادة املس�شار�ن يف نفس املرتبة، الوز�ر 
 ،مس�شار�ن 3ٔ�نصت هلم ومل یقاطعهم ومل �شوش �لهيم، ولكن لٔ�سف 

  .مس�شارة ومس�شاران قاطعوه وشوشوا �ىل أ�فاكر د�لو
 الناس يف هاذ املس�ٔ�، ٔ�ن الوز�ر ٔ�رجو ٔ�ن ال تقع ال�سویة بني ،لهذا

ٔ�نصت، احلكومة تنصت ولٔ�سف نتعرض �ل�شو�ش حىت ال تصل الرسا� 
  .واحضة �لشعب

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

ن��قل �لسؤال أ�ول ا�ٓين املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة، وموضو�ه 
   .معایري ٕا�داث اجلامعات �جلهات

  .مرح�ا

  :اديلصالس�ید م�ارك ااملس�شار 
مو�ة د�ل الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، ا�ٔ�وال، نقطة نظام كتخص 

و�لتايل اح�ا دا�ل هاذ املؤسسة ال�رشیعیة، �ك؟ نعمل ج�دا القوانني 
نضبط لها ٔ�كرث من �ري�، ٕاال ٔ�نه ال �سمح ٔ�ي اكن �ام اكن، وز�را ٔ�و ٔ�� ن و 

ٔ�نه  -ووقعت دا�ل هذا ا�لس  -فات اكن، ٔ�نه بعض أ�ح�ان ینعتنا بص
�شلك م�ارش ینعتنا وز�ر من الوزراء ٔ�ننا كنكذبو �ىل املغاربة، ٔ�ننا ما 

  .اخل ...ك�س�تعملوش أ�سالیب
و�لتايل، ال، امسح يل، ٕاىل اكن املسري، �س�یري اجللسة ی��غي ٔ�ن �كون 

�ىل �ادال ما بني الوزراء وما بني املس�شار�ن، و�لتايل ٔ�ي ٔ��د خرج 
  .املوضوع �اصك الس�ید الرئ�س ٔ�نك ت�هبو

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ضمون د�ل ال�م، املٔ�� ما غند�لش يف املوضوع، ٔ�� ما �لكم�ش يف 
ال د�ل الس�ید الوز�ر وال د�ل السادة الربملانیني، ما غند�لش يف 

ملا �یتلكم  املضمون د�ل ال�م، ٔ�� كنتلكم �ىل ��رتام د�ل لك طرف
ك�س�متعو لیه مجیع، وٕاىل ما اس�متعناش لبعضنا البعض ميكن ما تول�ش عند� 

  .�لسة حمرتمة يف هاذ املؤسسة ا�س�توریة ا�يل �اصنا حنرت�ا مجیعا
�لسؤال أ�ول ا�ٓين، املو�ه لقطاع الرتبیة الوطنیة،  -قلت-ن��قل 

السادة وموضو�ه معایري ٕا�داث اجلامعات �جلهات، اللكمة ٔ��د 
  .املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :الس�ید احلو املربوحاملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر،
واحضا، ف�ی� �س�تف�د بعض  �لالیعرف توزیع اجلامعات �ىل اجلهات 

ة مؤسسات �امعیة، فٕان �ات ٔ�خرى تف�قد لهذا النوع من اجلهات من �د
املؤسسات مما ینعكس �شلك سليب �ىل ٔ�بناء هذه املناطق ویضاعف من 

  .معا�هتم ومعا�ة ٔ�رسمه
الس�ید الوز�ر، ما يه املعایري اليت تعمتدوهنا ٕال�داث  ،و�ا، �سائلمك

  اجلامعات �جلهات؟



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )2018 یونیو 26( 1439 شوال 12

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .الس�ید الوز�ر لٕال�ابة �ىل السؤال تفضل

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

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

  السادة املس�شار�ن،
دا �لضغوطات املامرسة �ىل السادة املس�شار�ن ٔ�وال، هناك تفهم �بري �

والسادة النواب يف الغرفة أ�وىل، ف� یتعلق بتقریب العرض اجلامعي من 
  .الساكنة، هذا نتفهمه

ولكن كام تعلمون هناك جمهودات �برية �دا من ٔ��ل توس�یع العرض 
اجلامعي �ىل الصعید الوطين يف العرش س�نوات أ��رية، ونعطیمك بعض 

مؤسسة  129م حوايل ضت�امعة معوم�ة ا�يل ك  12قام، عند� ٔ�كرث من أ�ر 
مؤسسة د�ل �كو�ن  71عام� وٕاقلمي،  �34لتكو�ن والبحث، موز�ة �ىل 

  .مؤسسة د�ل التعلمي العايل اخلاص 146أ�طر، ٔ�كرث من 
 28كة، تضم ٔ�كرث من امت ٕا�داث ٔ�یضا مخس �امعات يف ٕاطار الرش 

�ذینا اخلریطة �ىل الصعید الوطين كنو�دو اا و مؤسسة �امعیة، وٕاذا وزعن
ٔ�ن هاذ املؤسسات موجودة من طن�ة ٕاىل و�دة ٕاىل ا�ا��، مبعىن ٔ�ن 
ا�و� والوطن بذلوا جمهود �بري �دا من ٔ��ل توس�یع اخلریطة اجلامعیة 

  .ٔ�لف طالب 950الوطنیة، اليت �س�توعب الیوم ٔ�كرث من 
إالسرتاتیجیة ٕاىل ٔ�ن ننجز  لكن حنن يف �ا�ة، طبقا ملق�ضیات الرؤیة

ما مسته الرؤیة إالسرتاتیجیة �خلریطة اجلامعیة الوطنیة، ٔ�ن ق�ل اكنت 
�، نواة �امعیة هنا، نواة احبال هاذ اليش ا�يل �یوقع دا�س�ت�ابة �ٓنیة، 

�امعیة ٔ�خرى ٕاىل �ٓخره، حتت الضغط �ج�عي، ولكن ی��غي ٔ�ن �كون 
، �لخریطة اجلامعیة الوطنیة �ىل 2030ٔ�فق �ى ب�� رؤیة بعیدة املدى يف 

حساب اجلهات، والعبارة ا�ق�قة ا�يل اكینة يف الرؤیة إالسرتاتیجیة يه 
عرض �امعي �لتعلمي العايل م�دمج يف لك �ة، ول�س �امعة يف لك �ة، 
ملا كنقول العرض اجلامعي املندمج ٔ�ي مؤسسات التعلمي العايل العموم�ة 

  .ولیة ٕاىل �ري ذ�، حىت �كون �ینا هاذ �س�ت�ابةكة ا�اواخلاصة والرش 
نب��و  مث تعلمون ٔ�ن ا�منط اجلدید ا�ٓن �ل�امعات یتطور، عوض ما

مؤسسات �امعیة حنن بصدد التفكري يف اجلامعات �فرتاضیة اليت س�متكن 
مجمو�ة من الطلبة يف بعض املناطق اليت ال ميكن فهيا ٕا�داث مؤسسات 

�كویناهتم �ىل طریق التكو�ن عن بعد وعن طریق  �امعیة من ٔ�ن یتابعوا
اجلامعات �فرتاضیة، ؤ�ن �ك�فوا فقط �حلضور لنظام التق��ت املعمتد 
وكذ� نظام �م��ا�ت، وهذا طبعا ورش �بري �دا حنن �ش�تغل �لیه يف 

  .ٔ�فق تقریب العرض اجلامعي من الساكنة
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم

  :الس�ید احلو املربوحاملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
وبت��اش �ىل جوهر ا جعطی��ا �زاف د�ل أ�مور، ولكن مع أ�سف ما

اكی���ش ا كنقولوش ��يل ما السؤال ا�يل هو ما يه املعایري؟ اح�ا م
�ىل صعید الرتاب الوطين، اكی���ش ا اكی���ش لكیات، ما �امعات، م

 - ولكن كنقولو ٔ�ش�نو يه املعایري ا�يل �ادي جتعلنا اح�ا يف اجلهة د�ل در�ة
�ف�اللت، ا�يل يه اجلهة الوح�دة مع أ�قالمي اجلنوبیة ا�يل ما فهياش 
�امعة؟ كنقولو بواحض العبارة ما يه املعایري ا�يل خصنا نوصلو �هيا �ش 

 30خر، ٔ�و من هنا �ٓ ر، العام اجلاي، وال العام اميكن لمك تقولوا لنا يش هنا
  ٔ�لف �یلومرت مربع؟  �120ام �ادي ند�رو �امعة يف هاد 

   ،الس�ید الوز�ر
العام، فني �ادي  ذ�اصل �ىل البااكلور� د�ل ها 10000عند� الیوم 

مرا�ش،  ،ميش�یو الس�ید الوز�ر؟ �ادي یبقاو �هئني، ما بني ٔ�اكد�ر
ا بيل اجلهة من ٔ�فقر اجلهات، واملصاریف د�ل هاذ مك�اس، فاس، وكتعرفو 

د�ل احلاصلني �ىل البااكلور�، نقول �  10000الس�ید الوز�ر،  ،اليش
ا�يل قا�هتا وا�د  %�63 ٕاىل ما تدارش يش �ا�ة زیدومه �ىل ذیك امن د

ا�راسة ا�يل �یخرجوا من اجلامعات بدون ٔ�ي شهادة، ٔ�نه رمغ تفوقهم، رمغ 
أ�سف ميل �اصهم ميش�یو م�ات الك�لومرتات �ش ميكن هلم  رغبهتم، مع

یقراو يف اجلامعة، ميش�یو م�ات الك�لومرتات ومازال املشالك د�ل السكن، 
  .ٕاخل ...مازال املشالك د�ل �كتظاظ، املشالك د�ل املنح

  الس�ید الوز�ر،
بغینا �لك وضوح، قولوا لنا فوقاش هاذ اجلهة �ادي �كون فهيا �امعة ا

ٕاخل، �امعة قامئة ا�ات  ...امئة ا�ات، مايش عروض �امعیة، ولكیاتق
�لك ما فهيا، �یكون فهيا البحث العلمي، �یكون أ�حباث ا�يل تتعلق �لتمنیة 

ٕاخل، قولوا لنا فوقاش ٔ�و ال قولوا لنا ما �اد�ش �كون، �ش  ...د�ل اجلهة
فراش فهيا املعایري �ش ما نبقاوشاي حنلمو نقولو راه صايف اجلهة د�لنا ما مو 

  . �كون فهيا �امعة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار ما تبقى من الوقت ا�يل عندو
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املهين والتعلمي  الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن
  :العلمي مي العايل والبحثالعايل والبحث العلمي ملكف �لتعل

  :معایري ٔ�ساس�یة معروفة 4ٕاذن هناك 

  ٔ�وال �دد احلاصلني �ىل البااكلور�؛ -

 �دد املؤسسات اجلامعیة؛ -

ٕاماكنیة اس�متراریة هذه املؤسسات اليت س�ت�دث يف س�یاق تقدمي  -
 .اخلدمة د�ل التعلمي العايل والبحث العلمي

د املس�شار احملرتم راه ال ننكره وهو موجود، ولكن الس�ی وهاذ اليش لك
التعلمي ميارس �ملؤسسات اجلامعیة مايش يف اجلامعة، ودر�ة �ف�اللت فهيا 

د�ل املؤسسات �امعیة ومس�تعدون  3يف البااكلور�، وفهيا  11000
ٕال�داث مؤسسات �امعیة ٔ�خرى الس��عاب الطلب ولكن ٕا�داث �امعة 

 .ملس�توعبة �لطالبأ�مر هو مؤسسات التعلمي ا.. هذا فقط حيتاج ٕاىل

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

ن��قل ٕاىل السؤال الثاين، موضو�ه اخلطوط العریضة ٕالصالح م�ظومة 
 .التعلمي، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق احلريك لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  الس�ید الرئ�س،

  ة الوز�رة،الس�ید
  السادة الوزراء،

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

تعرف م�ظومة الرتبیة والتكو�ن اخ�الالت وتعرثات �دیدة، �ا مت 
  .اع�د رؤیة ٕاسرتاتیجیة ٕالصال�ا

  ما هو تق�ميمك �لمنظومة الرتبویة احلالیة؟  ،ٔ�وال
حوهنا ٕالصالح م�ظومة الرتبیة ما يه اخلطوط العریضة اليت تقرت  ،�نیا

  والتكو�ن؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

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

البدایة �ىل ٔ�ن اجلواب �ىل هذا السؤال حول البد من إالشارة يف 

اخلطوط العریضة ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن یق�يض �زيا زم�یا �ام، 
وقد حظي هذا املوضوع مبناقشة مس�تف�ضة ٔ�مام ا�مو�ة املوضو�اتیة ا�يل 
متت أ�س�بوع الفارط، وٕان شاء هللا س�تكون لنا ٔ�یضا م�اس�بات لتعمیق 

  .نة التواصل والثقافة يف جملسمك املوقرهذا النقاش يف جل 
ممزيات إالصالح احلايل، بع�ا� اح�ا إالصالح هو ٕاصالح مؤطر 
بقانون، یضمن �س�متراریة، ملزم �لحكومة احلالیة ؤ�یضا �لحكومات 

  .الالحقة، ٕاصالح � ٔ�فق زمين بعید املدى
د مه الیوم، النتاجئ �ىل املدى البعیوالنتاجئ ما ميكن لناش نالحظ

واملتوسط، هذا إالصالح �س�تحرض تطلعات مدرسة املس�تق�ل من 
احلاج�ات، �اج�ات اجلیل اجلدید ال ميكن ٔ�ن تتحقق ٕاال �خنراط امجلیع، 
هذا إالصالح �یطلب وا�د ا�هود د�ل ا�متع ب�ٔمك�، ت���اوز سلطة 

  :احلكومة، هاذ إالصالح ميكن لنا نلخصوه يف بعض أ�وراش الكربى
تعممي التعلمي أ�ويل وجتویده، الیوم طفل �ىل جوج �ري ممدرس ٔ�وال،  -

  يف هاذ التعلمي أ�ويل؛
�كو�ن أ�ساتدة والرفع من قدراهتم، الس�� �رب التكو�ن املس�متر ٔ�و  -

 تكو�ن أ�سايس؛ال 
لمامرسة �جه مبا ف�ه املقررات، الك�ب، الوسائل احلدیثة إاصالح املن -

 البیداغوج�ة؛
 نیات ا�یداكتیك�ة ملسا�رة هاذ أ��شطة البیداغوج�ة؛توفري إالماك -
حتسني حاكمة املنظومة هبدف ٕایصال هاذ إالصالح وهاذ  -

إالسرتاتیجیة �ىل املس�توى املركزي �لقسم وليك �س�تف�د مهنا التلمیذ 
 م�ارشة؛

اع�د س�یاسة لغویة �مة متكن التلمیذ من اك�ساب وٕاتقان ا�لغات  -
 .قدراته يف ا�لغات أ�ج�بیةالرمسیة ؤ�یضا دمع 

 .وشكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  .شكرا الس�ید الوز�ر

اح�ا تنعرفو ب�ٔن إالشاكل د�ل التعلمي يف احلق�قة هو ورش �بري و�بري 
  .التوف�ق ف�ه �دا وت�متناو لمك

و مجیع البنات د�لنا ؤ بغینا هننا ،كفریق حريك ،بغیناا�ملناس�بة كذ� 
وأ�بناء د�لنا ا�يل جنحوا يف البااكلور�، وت�متناو التوف�ق لٔ�خوات وإالخوان 

  .ٕان شاء هللا يف �س�تدرا�یة ا�يل ما متك�وشاي
  الس�ید الوز�ر، 

��ذها كذ� يف التصور  بغینا ٕاىل ممكناعند� بعض املسائل ا�يل 
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امجلا�اتیة، �دم املس مب�انیة التعلمي  املدارس تجربة د�لال د�لمك وهو تعممي 
الس�ید الوز�ر، ٕا�ادة النظر يف نظام البااكلور�، تق�مي جتربة التعاقد �ش 
نوقفو �ىل املشالك د�لها، �سویة الوضعیة املالیة وإالداریة لض�ا� النظامني 

  .یناها تد�ل كذ� يف الرب�مج د�لمك الس�ید الوز�ربغ اأ�ساس�یني 
كام قال  -يف ٕاطار موا�بة اجلهویة املتقدمة نقرتح �ش��د جام�ات 

ولكن الس�ید الوز�ر البد ٔ�نين نعطیمك بعض إالشارات  -إالخوان ق�ل مين 
  .ا�يل يه �الیا ا�يل تتقلق مجمو�ة د�ل ا�ٓ�ء وأ��ات �ىل أ�بناء د�هلم

  لوز�ر،الس�ید ا
اكینني �س ا�يل تیفرحوا وا�د نصف سا�ة من مورا فاش ت�سمعوا 
ب�ٔن ٔ�والدمه جنحوا يف البااكلور�، من بعد تیف�قوا من القلبة وت�شوفوا هاذ 
الولیدات فني �ادي ميش�یو، هذیك يه الصدمة الك�رية ٔ�هنم جنحوا و�یولیو 

ٔ�� هنا �اصلني هبم، فني �ادي ميش�یو؟ ها هو �حج �ایب معدالت و 
�هن� أ�خت ا�يل �ابت املعدل الثاين وطنیا من ورزازات وا�يل 

)malheureusement ( املشلك الك�ري ا�يل �دننا هو ٔ�ن ولیدات هاذ
.. املنطقة كام قالوا إالخوان ا�يل س�بقوا مين ٔ�هنم الولوج �ل�امعات وال هذا

  .اك�ن ٕاشاكل �بري
اكل �بري، حىت املن�ة �ش والولوج كذ� لهاذ املعاهد الكربى اك�ن ٕاش

تعاوهنم و�كون اس�ت��اء لهاذ الناس �ش �ري یتعاونوا اك�ن ٕاشاكل �بري ف�ه 
  .الس�ید الوز�ر

و�لتايل هاذ املناطق ا�يل يه بعیدة �اصمك �ریدوا ٕا�ادة النظر يف هاذ 
  .املنح ا�يل تتعطیومه ٔ�هنم اك�ن ٕاشاكلیات لهاذ الولیدات وا�ٓ�ء د�هلم

الس�ید الوز�ر، هو ميل �ميش�یو �ل�امعات حىت  ،�ٓخراك�ن مشلك 
ف�ه مشالك �برية �دا، و�لتايل  ما�ن د�ل إالیواء د�هلم �یلقاوهذوك ا�ٔ 

راه �اص مرا�اة هاذ  -كام قالوا إالخوان ا�يل ق�ل  -الس�ید الوز�ر اح�ا 
املناطق �كون وا�د العدا� حق�ق�ة مجلیع اجلهات د�ل املنطقة، وهذا �ادي 

قاو نقولوه ونعاودوه ونقولوه ونعاودوه وا�ا هذا �ل�س�بة لمك يش �ادي جيي نب
  .الساكن راه ما ميكن لیناش ن��ازلو �لیه من بعد، اح�ا �ل�س�بة لنا مكمثيل

الس�ید  ،هاذي من أ�ولو�ت د�لنا معمك یوم�ا، هللا جياز�مك خبري
  .ٔ�هنا �اصها ��ذ أ�ولو�ت د�لمك ،الوز�ر

  .وشكرا

  :د رئ�س اجللسةالس�ی
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، ا�هت�ى الوقت، شكرا

  . ٕاذن ما اكی�ش التعق�ب. اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب
ن��قل م�ارشة ٕاىل السؤال الثالث، موضو�ه نتاجئ البااكلور�، واللكمة 

مي ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق إالس�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقد
  .السؤال

  :عبد ا�لطیف ٔ�بدوح املس�شار الس�ید

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،

  الزم�الت والزمالء املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید الوز�ر،

املغرب الیوم تیع�ش ٔ�جواء د�ل ام��ا�ت البااكلور�، ويه مر�� �مة 
ات ن���ة �هودات ٔ�رسیة �ل�س�بة �لش�باب واملس�تق�ل د�هلم، ويه �

وتضحیات �برية، ا�يل الیوم تتوج هباذ �م��ان ا�يل �ادي یعطي �ٓفاق 
  .مس�تق�يل، كام قلت، �ىل املس�توى اجلامعي

الس�ید الوز�ر، ما يه ٔ�وال �س�بة الن�اح يف هاذ الس�نة  ،�سائلمك
هادي؟ مث ما يه الرتت��ات املت�ذة ٔ�ساسا من ق�ل الوزارة لتوج�ه الش�باب 

ن ٔ��ل ال�سجیل �جلامعات ٔ�و املعاهد ٔ�و املدارس العلیا ملتابعة اس�تكامل م
  دراس�هتم؟
  .شكرا

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

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

  :املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن
  م،الس�ید الرئ�س احملرت 

  الس�ید املس�شار احملرتم،
امسحوا يل يف البدایة ٔ�ن ٔ�تقدم ب�ٔحر ا�هتاين ٕاىل لك الناحجات والناحجني 
يف هاذ �م��ان الوطين املهم، وهبذه املناس�بة ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ش�ید ٔ�یضا �خنراط 
�ساء ور�ال الرتبیة والتكو�ن يف ٕاجناح مجیع حمطات هذا �س�تحقاق 

�لسلطات العموم�ة واملصاحل أ�م�یة يف الوطين، والشكر ٔ�یضا موصول 
ضامن ٕاجراء هذه �م��ا�ت يف ظروف �د حس�نة، م�وها يف نفس 

  .الوقت مبسامهة إال�الم الوطين يف موا�بة هذا �س�تحقاق الرتبوي الهام
�ل�س�بة �لناحجني املمدرسني �لتعلمي العمويم واخلصويص يف ا�ورة 

تلمیذ �حجة و�حج، ٔ�ي  187138، فهم 2018العادیة الم��ا�ت البااكلور� 
معر� ما تعدینا هذا الرمق، ا رمق ق�ايس م ،%50.28مقابل  57.36%

، امحلد �، هاذ الس�نة %50الس�نوات املاضیة اكم� ما كناش ت���اوزوا 
د�ل الناحجات،  %55مهنم  %57، %57 من اس�تطعنا �ش نوصلو ٔ�كرث

  .ة د�ل مس�تحسن وحسن وحسن �داا�يل عندمه املزي  %50وفهيم تقریبا 
ٔ�یضا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�نوه �لناحجني يف الف�ة د�ل أ�حرار، أ�حرار متك�وا �ش 

ما اكنوش  %24 ـینجحوا هاذ الس�نة بوا�د ال�س�بة ا�يل وصلت ل
يف الس�نوات الفارطة، ٔ�یضا مجیع املمدرسني ذوي  %18ت���اوزوا 

س�بة جناح، ؤ�یضا ك�  %�77ح�یا�ات ا�يل اس�تطاعوا �ش یت�اوزا 
  .%96أ�قسام ا�ولیة ا�يل حققوا وا�د الرمق ق�ايس د�ل 

 �ل�س�بة �لتدابري املت�ذة �ل�سجیل، الیوم امحلد �، وفر� يف لك



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

8 

 )2018 یونیو 26( 1439 شوال 12

بتدٔ� م�ذ فاحت یونیو �رب البوابة ااجلامعات العموم�ة �سجیل ق�يل ا�يل 
يئ يف شهر إاللكرتونیة للك �امعة، غیكون، ٕان شاء هللا، ال�سجیل ا�هنا

كون انطالق املومس �و  ،یولیوز �ش �سالیو مع ال�سجیل يف یولیوز
ش�ت�رب غیكون ٔ�ول اف�تاح د�ل ا�روس، ٕان شاء هللا،  10اجلامعي یوم 

  .ش�ت�رب 7و 5بعد اس�تضافة �اميل البااكلور� اجلدد بني 
موازاة مع هذا �ش ميكن لنا نوفرو هاذ ا�خول اجلامعي يف ٔ�حسن 

كون الف�ح د�ل احلي اجلامعي، د�ل املطامع واملنح، ٕان �دي الظروف، �ا
شاء هللا، يف بدایة ش�ت�رب، هذا �ش ميكن جنحوا هاذ العملیة د�ل ا�خول 

  .اجلامعي
  .وشكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .را الس�ید الوز�رشك

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

  :وحعبد ا�لطیف ٔ�بد الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل ما تفضلمت به

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
�الش؟ ات��لكمو يش شویة، يف اعتقادي، قوة الوضوح،  وصنا نبداا�
ح�ا لكنا يف الشعب املغريب وتنع�شو مع الشعب املغريب وتنعرفو هاذ أ�نه 

غی�ش ٔ�� جواب ب ادر�ات ٔ�� ما  ..بغینااا�يل  اليش مز�ن ا�يل تیوقع، دا�
ح�ا ا�يل �هيمنا هو �كون الن�اح ااك ٔ�اكدميي، ٔ�رقام، كذا، كذا، ا�كون ه

اس�تدرا�یة � اكینة املر�� أ�وىل، اكینة اكثري �ش نتلكم معك بوضوح، د
زال ما عند� احلصی� واحضة، هذه املر�� ام �ش �شوفو احلصی�، دا�

الظروف ا�يل كتدار فهيا  ولكن ا�يل الحظنا هو ..�س�تدرا�یة�ق�ة 
�م��ا�ت �يق فهيا شوائب، �يق �اصمك تد�روا جمهود، ك�سمعو حواجي 
ا�يل �یرضو� خفاطر�، ح�ث تیويل تلمیذ تیق�ل تلمیذ، ح�ث تیولیو 
أ�ساتذة تی�شاكو ٔ�نه ذاك اليش ا�يل تیعطیومه د�ل التصحیح مع العمل 

، �یكون هزیل ٔ�مام �ا�ة ٔ�خرى د�لو وإالرهاق د�لو والزمن وذاك اليش
  .ا�يل اح�ا عرف�اها من عند ا�يل تیكون تعویضات ٔ�خرى

هاذ الظروف هاذو ما ك�سا�دش �زاف وكتبقى من الشوائب د�ل 
هاذ املر�� هاذي، مث كذ� ؤ�ساسا وهذا هو الهدف من سؤالنا، اح�ا 

الرمق حشال ا�الش؟ ايل ما جنحش،  ا�فر�انني بيل جنحوا ولكن كنفكرو يف
ش�نو املس�تق�ل د�هلم؟ ٔ�ما ا�يل جنح مز�ن �ٔ د�هلم؟ فني �ادیني ميش�یو؟ 

  .يل جنح ا��اد تنفكرو حىت يف
راه أ�رس الیوم راه عندمه اهلم ح�ث ت��جح و�مه  ،الس�ید الوز�ر ،�اد

وال سقط و�مه مشلك، ٕاىل سقط ها العام �ين والتلكفة  مشلك،
 �ادي مييش؟ حبال ٕاىل ك�سمعو ما واملصاریف وكذا، ولكن ٕاىل جنح فني

اكی�ش جفهات معاهد، ما اكی�ش مؤسسات، ما اكی�ش فني ميش�یو هاذ 

�ري هاذ اجلهات ا�يل ما فهياش معاهد راه �اصهم ی��قلوا  التالم�ذ، ٕایوا
  .�اصهم ٕاماكنیات مادیة �اصهم مصاریف

� ا�يل �ادي ینجحوا امث نطرحو مشلك د�ل املنح، واش هاذ الناس د
و�ادي یقراو �ادي �كونوا لكهم عندمه م�ح، ٔ�و ال ما �اد�ش �كون لكهم 
عندمه م�ح؟ واش اك�ن الن�اح املز�ن والن�اح املتوسط والن�اح ا�يل 

  ساقط؟
  .شكرا

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

ون��قل م�ارشة ٕاىل السؤال الرابع، وموضو�ه حرمان املوظفني ا�اك�رة 
لغرف املهنیة من اج�یاز املبار�ت اخلاصة �ٔ�ساتذة املسا�د�ن �

�جلامعات، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق �حتاد املغريب 
  .�لشغل لتقدمي السؤال

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

  الس�ید الوز�ر،
ة ملف املوظفني ا�اك�رة ما يه إالجراءات اليت س���ذوهنا ملعاجل

�لغرف املهنیة احملرومني من اج�یاز املبار�ت اخلاصة �ٔ�ساتذة املسا�د�ن 
  �جلامعات؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

  .احملرتم شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،

  السادة املس�شار�ن،
ٔ�وال، ٔ�شكرك �ىل هذا السؤال ٔ�نه س�ی��ح الفرصة لتصحیح مجمو�ة 
من املغالطات مع اكمل أ�سف، ٔ�و نقدر نقول مايش مغالطات ولكن نقول 

  .رث دقة ف� یتعلق هباذ امللف�دم وجود املعلومة الاكف�ة �ش �كون ٔ�ك
كنقرا يف وسائل إال�الم بصفة دامئة حرمان ا�اك�رة املوظفني من 
املبار�ت، ا�ٓن ت�سمعو حرمان ا�اك�رة د�ل الغرف املهنیة من املبار�ت، 
ل�س هناك حرمان ٔ�ي ف�ة بصفة هنائیة �ش نصححو هاذ املوضوع، 

اع التعلمي العايل يه جوج د�ل املناصب املالیة املوجودة �ل�س�بة لقط
  :أ�نواع

اك�ن املناصب احملو�، ٔ�ي ٔ�ننا مع املالیة كنتوصلو �ش كنا�ذو وا�د 
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�ل�س�بة  700يف  700، 2017العدد د�ل املناصب، نعطیمك الرمق د�ل 
سواء  م�صب يه خمصصة ��اك�رة املوجود�ن �1400لمناصب احملو� يه 

القطا�ات أ�خرى ا��ن یتوفرون �ىل رمق  فالرتبیة الوطنیة ٔ�و يف �يق
  .م�صب مف�و�ة يف و�ه امجلیع 1400، ٔ�ي 700م�صب يف  700الت�ٔ�ري، 

�نیا اك�ن املناصب د�ل التحویل، املناصب د�ل التحویل كام تعلمون 
 ــم�صب ف� یتعلق ب 400يه ا�يل بذلنا فهيا جمهود �الل هاذ الس�ن�ني، 

م�صب �دید حمدث،  1100یعين  2018م�صب يف  700، حوايل 2017
  .هاذي مف�و�ة يف و�ه امجلیع

من �زمع �ىل ٔ�نه حرم من اج�یاز م�اراة، فال ٔ�عتقد ٔ�ن هناك ٔ�ي ٕاجراء 
قانوين حيرم ٔ�ي دكتور �اصل �ىل هاذ الشهادة وتتوفر ف�ه الرشوط ٔ�ن 

  .جيتاز املباراة
  .احضة �دابغیت من الرٔ�ي العام �كون واحضة وواو�لتايل هاذ القضیة 

مث �س�تغل الفرصة ٔ�یضا �ش نعلن �لرٔ�ي العام �ىل ٔ�ننا بصدد ضبط 
املساطر والقوانني اليت تضبط مزید من الشفاف�ة و�اكفؤ الفرص ف� یتعلق 
�ملبار�ت، وهذا مطلب �ى امجلیع، اح�ا كرناجعو املساطر القانونیة، ويف 

ته شائبة وف�ه نفس الوقت ٔ��لن �ىل ٔ�نه ٕاذا اكن هناك ٔ�ي م�صب شاب 
طعن رمسي وحبجج و�راهني �بتة، فلن نرتدد يف ٕالغائه واختاذ إالجراءات 
ٔ�یضا الكف�� حبامیة مسعة اجلامعة من ٔ�ي ترصف قد �شوب وقد ميس �اكفؤ 

  .الفرص ف� یتعلق �لتوظیف يف املناصب
  .وشكرا

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

  .ر�ن يف ٕاطار التعق�باللكمة ٔ��د السادة املس�شا

  :املس�شارة الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي
�شكر الس�ید الوز�ر �ىل هذا التوضیح، ٕاال ٔ�نه فعال تو�د ف�ة د�ل 
املوظفني حمرومة من اج�یاز هذه املباراة حب�ة ٔ�هنم ال یتوفرون �ىل رمق 

هاذ ا�مو�ة ا�يل يه حمرومة  ،)Numéro de somme(الت�ٔ�ري ٔ�و 
ذ إالجراء غریب وال اة لنا يف �حتاد املغريب �لشغل كنعتربو ه�ل�س�ب

دس�توري، وی��اىف وم�ادئ �اكفؤ الفرص واملساواة، وجندد رفضنا � 
ونطالب �لرتاجع عنه وف�ح �ب التباري ٔ�مام مجیع املوظفني مبختلف 

  .املؤسسات العموم�ة والغرف املهنیة
ٔ�ساتذة الباح�ني يف ٕاطار �ىل ٔ�ن توظیف ا ،الس�ید الوز�ر ،كام نؤكد

لسد اخلصاص املهول  ، وٕان اكن رضور�، یبقى �ري اكفاملناصب احملو�
  .ا�ي تعرفه �امعاتنا �ىل مس�توى املوارد ال�رشیة

  الس�ید الوز�ر،
فالتحجج بعدم التوفر �ىل رمق الت�ٔ�ري ٕالقصاء هذه الف�ة من املوظفني 

ن �لتعلمي العايل هو ترب�ر من اج�یاز م�ار�ت توظیف أ�ساتذة املسا�د�

وايه وذریعة ل�س ٕاال، كام ٔ�ن هذا الترب�ر یوحض مدى تنصل احلكومة من 
مسؤولیهتا يف توفري املوارد ال�رشیة الاكف�ة دا�ل قطاع التعلمي العايل 

 ،والبحث العلمي �ل�د من اخلصاص املهول يف �دد أ�ساتذة، وقد ٔ�كدمت
ان، ٕاال ٔ�ن �زیف التعلمي اجلامعي �ىل ذ� دا�ل ق�ة الربمل ،الس�ید الوز�ر

رية ٔ�كرث كثافة �الل العرش س�نوات، ح�ث تمس�توى أ�ساتذة س�س�متر بو 
 6926لیصل ٕاىل  2020ٔ�س�تاذ يف س�نة  1091س�ی�ال �ىل التقا�د حوايل 

  .2030يف س�نة 
  الس�ید الوز�ر،

فاملطلوب الرفع من �ع�دات املالیة ا�صصة �لبحث العلمي، و�اصة 
 تلالل متك�نه من املناصب املالیة و�رتقاء مبس�توى �امعاتنا اليت حت من �

لٔ�سف مراتب خم�� يف تصنیف �امعات ا�ول النام�ة، بدل اع�د 
املقاربة احملاس�باتیة الضیقة من طرف احلكومة يف التعاطي مع الش�ٔن التعلميي 

  .ببالد� �شلك �ام
جراءات الالزمة واملناس�بة الس�ید الوز�ر، اختاذ االٕ  ،��، نطلب م�مك

�لسامح لهذه الف�ة من املوظفني ا�يل يه فعال حمرومة من املوظفني ا�اك�رة 
�ج�یاز م�ار�ت ٔ�ساتذة التعلمي العايل املسا�د�ن اليت تنظمها وزار�مك، 
واليت ختصصها ��اك�رة املوظفني يف ٕاطار املناصب التحویلیة، وقد ذ�رمت 

  .ذ�
  الس�ید الوز�ر، 

ال هؤالء املوظفون �لغرف املهنیة حمرومني من اج�یاز م�ار�ت الز 
توظیف ٔ�ساتذة التعلمي العايل املسا�د�ن اخلاصة �ملوظفني �اميل ا�كتوراه 

 - اليت تنظمها �لطبع كتابة ا�و� يف التعلمي العايل والبحث العلمي حب�ة 
  .حب�ة �دم توفرمه �ىل رمق ت�ٔ�ري -ؤ�ؤكد كذ� 

ٔ�هنم �ش�تغلون يف ٕاطار النظام  ،الس�ید الوز�ر ،ى �لیمكوكام ال خيف
أ�سايس العام �لوظیفة العموم�ة و�رسي �لهيم مق�ضیاته، وهلم نفس حقوق 

  .ووج�ات املوظفني العموم�ني

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

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

املهين والتعلمي  وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�نالس�ید اكتب ا�و� �ى 
  :العلمي العايل والبحث العلمي ملكف �لتعلمي العايل والبحث

  حشال �يق د�ل التوق�ت؟ا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�نیة 25بقات � 

املهين والتعلمي  الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن
  :العلمي ف �لتعلمي العايل والبحثالعايل والبحث العلمي ملك

ذ املوظفني، هاذو ا�يل أ�ؤكد مرة ٔ�خرى �ىل ٔ�نه ه ،شوف �ٓ أ�س�تاذة
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م�صب حمدث، وعندمه احلق یدوزوا، ٔ�ما  1100كتلكمي �لهيم راه ٔ�ما�م 
املناصب د�ل التحویل هذاك م�صب مايل موجود، ف�ه رمق ت�ٔ�ري �ري �یمت 

هو بنفسه، و�لتايل ال ميكن  التحویل د�لو من موظف ٕاىل موظف،
ملوظف ل�س � رمق ت�ٔ�ري ٔ�ن یتقدم ٕاىل م�اصب د�ل التحویل، ولكن 

  .م�صب يف ٕاطار املناصب احملدثة مييش ی��ارى �لهيا 1100عندو 

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

ون��قل ٕاىل السؤال اخلامس، وموضو�ه التعلمي يف العامل القروي، اللكمة 
السادة املس�شار�ن من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي  ٔ��د

  .لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ٔ�یتعال
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،

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

���ذوهنا الس�نة املق��، �اصة يف فصل ما يه إالجراءات اليت س 
الش�تاء لتدارك �ا� التوقف عن ا�راسة يف العامل القروي وال س�� يف 

  املناطق اجلبلیة؟
  .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

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

  الس�یدة املس�شارة احملرتمة،
احلكويم �لوالیة احلالیة تضمن  ٔ�ذ�ر ب�ٔن الرب�مجٔ�رید يف البدایة ٔ�ن 

مق�ضیات مرتبطة ٕ�عطاء متیزي ٕاجيايب لفائدة أ�وساط القرویة وش�به 
احلرضیة واملناطق ذات اخلصاص مع اختاذ وا�د العدد د�ل التدابري 

  .یات يف البواديالرضوریة ل�شجیع متدرس الف� 
و�ىل هذا أ�ساس، فقد مت ختصیص مجمو�ة من العملیات، حتق�قا ملبدٔ� 
إالنصاف و�اكفؤ الفرص، س�س�تف�د مهنا الوسط القروي �ىل مس�توى 
تطو�ر العرض املدريس، وتوفري ا�مع �ج�عي �لتالم�ذ وت�ٔهیل 

رضوریة املؤسسات التعلميیة وا�ا�لیات، ٔ�و من �الل توفري احلاج�ات ال
  .من املواد ال�رشیة

الس�یدة املس�شارة احملرتمة، كام  ،ف� خيص السؤال ا�يل تقدممت به

تعلمون يف لك فصل ش�تاء من لك س�نة تقوم احلكومة بتقدمي ا�مع الالزم 
ٕاىل �ٓخره، لساكن هاذ املنطق  ،يف لك ا�االت الصحیة، التغذیة، التدف�ة

  .س والثلوجالنائیة املعرضة ملو�ة البارد القار 
تت�ذ الوزارة ٕاجراءات اس��اق�ة لت�سري ظروف  ،ففي جمال التعلمي

متدرس التالم�ذ بت�س�یق مع السلطات إالقلميیة واحمللیة، من �الل وا�د 
  :العدد د�ل أ�مور مهنا

الق�ام ٕ�جراءات اس��اق�ة من طرف املد�ر�ت إالقلميیة املعنیة من 
ة حبطب التدف�ة ٔ�و �لفحم احلجري، �الل �زوید هاذ املؤسسات التعلميی

ا�لجوء ٕاىل توق�ف اضطراري ��راسة �س�ب الثلوج دون توق�ف �دمات 
املرفق ا�ا�يل، وذ� بعد ت�س�یق مع السلطات احمللیة، �س�ت��اف 
الفوري ��راسة بعد حتسن الظروف املناخ�ة والت�ٔكد من سالمة أ�وضاع 

دراك احلصص ا�راس�یة من واختاذ إالجراءات الرضوریة من ٔ��ل اس�ت
  .�الل ٕاجناز حصص تعویضیة و�رجمة دروس ا�مع والتقویة

  .وشكرا

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

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

  :املس�شارة الس�یدة �ا�شة ٔ�یتعال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ات د�لمك ويف شكرا الس�ید الوز�ر �ىل جوا�مك، وال �شك يف القدر 
  .ا�هودات د�لمك ا�يل كتبذل يف هاذ ا�ال د�ل العامل القروي

  الس�ید الوز�ر، 
الیوم إالشاكل هو ٔ�ن عند� الیوم مدة التحصیل د�ل أ�بناء يف العامل 
القروي ضعیفة �دا، و�لتايل هاذ اليش �ی�ٔ�ر �ىل املردودیة يف الس�نوات 

بتدايئ، وا�ٓن إالخوان لكهم �یت�دثوا د�ل الس�نة السادسة من التعلمي �
ولٔ�سف، �ىل �س�بة الن�اح يف مس�توى البااكلور�، ٕاال ٔ�ن العامل القروي 

لهاذ الفر�ة د�ل ٔ�ن أ�ب �شوف  ،الس�ید الوز�ر ،الیوم ما �یوصلش
أ�بناء د�لو �حجني يف مس�توى البااكلور�، ٔ�نه معرض �لرسوب يف الس�نة 

در�ة یقدر یضطر �لخروج يف الس�نة الثام�ة �ىل �بتدائیة، ٕاىل ٔ�قىص 
  .ٔ�قىص �د

الیوم، الس�ید الوز�ر، املطلوب ٔ�ن دميا الش�تا راه عرف�ا دميا كتكون يف 
العامل القروي، الیوم الس�ید الوز�ر، كنطلبو ٔ�ن �كون وا�د الرؤیة 
اس��اق�ة، �شوفو ٔ�ن اك�ن إالماكنیة ٔ�نه توقف ا�راسة يف الش�تاء وحناولو 

اك كنوفرو ظروف �ش�تغال ال انعوضهم يف فصل الصیف، وهنقدرو 
لٔ�س�تاذ وال حىت �لتلمیذ، ٔ�ن ال یعقل ٔ�ن �ادي منش�یو يف ٕاطار دامئا 

�لجهویة، اكینة إالماكنیة د�ل نعملو هباذ  كزنلواملركزیة، واح�ا الیوم 
اخلصوصیة د�ل املناطق اجلبلیة، ٕاقلمي م�ال د�ل ٔ�زیالل �ري م�ال، ممكن 
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، كذ� يف �رودانت، يف الصیف ما 1عوض شهر  7م یقراو يف شهرٔ�هن
ميك�ش یقراو يف بعض أ�شهر ممكن ٔ�هنم یقراو حىت هام يف ذاك الشهر ا�يل 

  .نعوضوه هلم يف فصل الش�تاء
  الس�ید الوز�ر، 

الیوم مدة التحصیل يه التق�مي ٔ�ن التعلمي د�لنا �ادي مز�ن، الیوم يف 
  .ید�ر ما عندو مسكني ما.. اكی�ش هاذالعامل القروي راه ما 

مشاو یدوزوا �م��ان د�ل السادس، ما االیوم كنتالىق مع تالم�ذ 
قرینا حشال هاذي راه ما اعندو مسكني قال � اح�ا ا�روس ا�يل 

اكی���ش، و�یخضعوا حىت لالم��ا�ت �ىل املس�توى الوطين، ما كتد�روش 
  .الشهر وال شهر�ن وا�د �س�ت��اء راه الناس توقفوا وا�د

، يال �شك ٔ�نك �ادي ختدم هاذ القضیة هاذ ،الس�ید الوز�ر ،اح�ا
ولكن كنطلبو الس�ید الوز�ر يف ٕاطار م�ال ند�رو اس�تع�ال، ٔ�ن �ش 
ند�رو مدارس جام�اتیة حنلو نفكو العز�، هنیؤو املدارس، ٔ�ن حىت 

املرافق  املدارس الیوم راه ما فهيا ال ماء وال ضوء، ما اك�ن حىت ذوك
الصحیة ال لٔ�س�تاذ وال �لتلمیذ، راه ال حمیط  �لمدرسة وال املدرسة وال 
العز� راه لكيش تی�ٔ�ر يف العامل القروي، اك�ن �ل اس�تع�ايل ٔ�نه حناولو �ري 

�ادي تنقذوا  ،الس�ید الوز�ر ،دة د�ل التدر�س و�ادي یتحسب لمكامل
و ٔ�والدمه وال یعلمومه ا�ٓ�ء ٔ�ن الیوم ت��عرضوا ما �ارف��ش واش یقری

ح�ث ذاك اليش غیخرجوا �، غیعلمومه حرفة من البدایة، ال داعي ٔ�هنم 
  .�ادي ی�س�ناو حىت یتطرد و�و �یضیع الوقت

ك وا�د الرؤیة دتنطلبو م�ك ٔ�ن �كون عن ،الس�ید الوز�ر ،الیوم
  .اس��اق�ة وتد�ر وا�د �س�ت��اء ویتحسب � الس�ید الوز�ر

  .وشكرا

  :جللسةالس�ید رئ�س ا
  . شكرا الس�یدة املس�شارة

  .للكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�با

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة �ىل هاذ السؤال و�ىل هاذ املدا�� 
ل � ب�ٔن هاذ الیومني كنت يف مرا�ش، د�لمك ا�يل حق�قة ٔ�� نبغي نقو 

، وميكن يل نقول س�ين وٕاملیل�ٔ مش�ت زرت اواكنت عندي فرصة �ش 
� ب�ٔن وا�د التجربة ا�يل �د �مة يه توفري ذاك ا�ا�لیات �لف�یات د�ل 

�س�بة  %50املعدل الوطين هو .. ا�واور د�ل ٕاملیل، �س�بة الن�اح
، ٕاذن %90ـ ك الف�یات وصلت لالن�اح يف ذاك ا�ا�لیات �ل�س�بة �ا

امحلد � فاش تنوفرو لهاذ التلمیذات الظروف املواتیة �ش ميكن هلم 
  .یدرسوا ت�س�تطعوا ینجزوا وا�د الن�اح �بري

  ...نقطة ٔ�خرى، وا�د العدد د�ل إال�داد�ت م�وا�دة متا، ما اكی�ش

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

 �ٓخر سؤال يف قطاع الرتبیة والتعلمي، وموضو�ه وضعیة ون��قل ٕاىل
�د السادة ملحقي �ق�صاد وإالدارة وامللحقني الرتبویني، اللكمة �ٔ 

  .املس�شار�ن من الفریق �شرتايك لتقدمي السؤال

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

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

  الس�ید الوز�ر،
سؤالنا یتعلق بف�ة امللحقني الرتبویني وملحقي إالدارة و�ق�صاد ا�يل 
لٔ�سف ما تدرجوش يف ٕاطار �س�تفادة من م�رصف �ربوي �ىل غرار 

  .اجلسم الرتبوي ا�ٓخر ا�يل اس�تفد من هاذ أ�مر هذا
فاح�ا تنعرفو ب�ٔنه نفس الكفاءات، نفس املرجعیات، نفس العمل  ،��

نفس إالطار، ولكن لٔ�سف ما اس�تفدوش �ىل غرار نظراهئم، ��  دا�ل
  .�رید تفسري

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

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

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ر احملرتم،الس�ید املس�شا
ٔ�رید يف البدایة �ري هاذ مس� �كو�ن إالدارة الرتبویة لٔ�طر اجلهویة 

 10هو مف�وح يف و�ه مجیع موظفي القطاع املرتبني يف ا�ر�ة الثانیة السمل 
وظفني د�ل املس�نوات وعندمه إال�ازة، مجیع  4املتوفر�ن �ىل ٔ�قدم�ة 

ا لهاذ املس� ویقضیو وا�د القطاع اكملني ميكن هلم یدوزوا املباراة وید�لو 
الس�نة د�ل التكو�ن، ومن بعد س�نة د�ل التكو�ن ٕاىل جنحوا تیكون عندمه 

  .مسیهتم م�رصفني �ربوینياتیولیو 
هاذ املس� ٔ�یضا هو مف�وح ٔ�مام أ�طر املزاو� �الیا املهام، املدراء 

هنم ٔ�ش�نو طلبنا من هاذ الناس؟ طلبنا م. د�ل املؤسسات التعلميیة اكملني
د�ل الو�دة عن بعد، ميش�یو یقراوها الس�نة اكم�  �12ش �س�توف�و وا�د 

ٔ�لف مد�ر من املؤسسات  20يف املؤسسات د�هلم، واش ميكن لنا خنرجو 
 اقلنا هلم هامك سريوو و�دة  12عطینامه اد�هلم نقولو هلم سريوا �كونوا؟ 

ة د�ل م�رصف قراوها ؤ�ج�و دوزوا ذاك �م��ان و�رق�ومك يف هاذ املرتب
  .�ربوي، ها املرسوم املفاد د�لو

الیوم اح�ا� �اصنا �شجعو التكو�ن من ٔ��ل تغیري إالطار، هاذ الناس 
بغاو یغريوا إالطار، ح�ث ق�ل هاذ املدراء ٔ�ش�نو اكنوا تید�روا؟ فاش ما ا



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

12 

 )2018 یونیو 26( 1439 شوال 12

 12بغاو یغريوا إالطار �اصهم یتكونوا، ات��قاوش مدراء تريجعوا �لقسم 
یقراوها م�ذ طوال الس�نة اكم� ویدوزوا يف وا�د و�دة ٔ�ش�نو يه 

س�نة، جتربة  15س�نة،  �20م��ان؟ هاذ الناس عندمه اكيف من التجربة 
�د �مة، ولكن ميكن هلم یتعلموا يش ٔ�مور ٔ�خرى د�ل 

)management ( د�ل التدبري د�ل وا�د العدد د�ل أ�مور هذا هو
  .ب�ت القصید

  .شكرا

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

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

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  .شكرا الس�ید الوز�ر

ٔ�نه هاذ  2018ٔ��ریل  �26ري ما یرتاءى لنا ٔ�نه مرشوع املرسوم د�ل 
الف�ة حبال ٕاىل نوع من �س�ت��اء، �� اح�ا تنعتربو هاذ الف�ة من ملحقي 

رة و�ق�صاد وامللحقني الرتبویني لها ٔ�دوار ٔ�ساس�یة يف �اكمل العملیة إالدا
الرتبویة، �لعكس املهام املو�و� لها ال تقل ٔ�مهیة عن املهام املو�و� لبايق �ام 
خرجيي إالدارة الرتبویة، �� تنصیهبم ت��حملوا مسؤولیة رئ�س قسم، 

  .ةرئ�س مصل�ة، ٔ�ح�ا� حىت �لتلكیف مبد�ر ٔ�اكدميی
�نیا، ٔ�ن مس�توى التحصیل العلمي والكفاءة ال یقالن عن نظراهئم 
إال�ازة، املاسرت، مس�تو�ت �لیا، ٕاذن اح�ا ت��ان لنا ٔ�نه يف ٕاطار 
املرجعیات والوظائف والكفاءات �س�ند �لمي لتدبري املوارد ال�رشیة تضعهم 
 يف نفس اخلانة اليت �ىل ٔ�ساسها اس�تفاد خرجيو إالدارة الرتبویة من

  .مق�ضیات املرسوم ا�يل تنذا�رو �لیه
�ىل ما ٔ�عتقد، يف �س�تفادة من  �6000لثا، حق هاذ الف�ة، حوايل 

 23من املرسوم الصادر يف  31م�صب م�رصف �ربوي، كذ� املادة 
�ش�ٔن ٕا�داث وتنظمي املراكز اجلهویة ملهن الرتبیة والتكو�ن،  2011دج�رب 

  .ع � خرجيو إالدارات الرتبویة�عتبارها ختضع نفس الس� ا�ي خيض
رابعا، م�طق إالنصاف یق�يض ٕادماج هاذ الف�ة يف ٕاطار م�رصف، �ري 
هو توح�د الضوابط، توح�د القوا�د، ٔ�نه یظهر من املرسوم ٔ�نه ل�س هناك 
توح�د لهاذ الضوابط والقوا�د ال �رسي �ىل هاته الف�ة، قراءة معینة 

  .�لمرسوم تعطي هذه النتاجئ
تقد ب�ٔنه �لق ��س�ام املطلوب حىت يف مصل�ة العملیة �� ف�ع 

الرتبویة، ٔ�نه اك�ن املساواة ٕاىل اكن عندي نفس ا�بلوم واكن عندي نفس 
الس�نوات أ�قدم�ة ؤ�نت عندك احلق �ش تد�ل هاذ إالطار ؤ�� ما 

  .عند�ش احلق، هذا ف�ه ح�ف
نه مد�ل ٔ�عتقد ٔ�نه احلوار مع النقا�ت القطاعیة، ٔ�عتقد �ٔ  ،��

  .ٔ�ساس�یا لٕال�ابة �ىل هاذ احلق املرشوع د�ل هاذ الف�ة

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

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

  :الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  رتم،الس�ید املس�شار احمل

هاذ الناس، هاذ الف�ة هاذو راه م�وا�د�ن عند� اكینني، ملحقي 
امللحقني الرتبویني، ) les économes(�ق�صاد وإالدارة ا�يل ت�سمیومه 

احلارس، اخلارج�ة، هاذو اكینني دوزوا املباراة، اك�ن وا�د الف�ة مهنم، �ري 
طار ویولیو و�د�ن رافضني �ش یدوزوا ذاك �م��ان �ش یغريوا االٕ 

م�رصف �ربوي، هذا هو القضیة، هام رافضني �م��ان، تیقول � یغريوا 
إالطار بدون ام��ان، اح�ا تنقولو �ش ن�ٔهلو الوظیفة العموم�ة وإالدارة 

  .و�دة و�م��ان، هذا هو ا�يل اك�ن 12املغربیة �اص اس��فاء وا�د 
شو معهم مع النقا�ت والیوم، امحلد �، فاحتني الباب د�ل النقاش وتناق 

  .و�ادي نت�اوزو هاذ املشلك، وتنوا�دمك ب�ٔنه �ادي نت�اوزوه
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا، و�شكر الس�یدان الوز�ران �ىل مسامههتام معنا يف هذه اجللسة

ون��قل ٕاىل السؤال املو�ه لقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين، وموضو�ه 
 ٔ�قميت �ىل عقارات ٔ�مالك ا�و�، �سویة وضعیة التجزئات السك�یة اليت

  .واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

  :العرسي �يلاملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدة اكتبة ا�و�،

  السادة الوزراء،
  الس�یدات الوز�رات،

  إالخوة وأ�خوات املس�شار�ن احملرمني،
�د�هتا ا�و�، ودش�هنا العامل، سهرت �ىل تنف�ذها جتزئات سك�یة �ٔ 

السلطات احمللیة م�ذ مثانی��ات القرن املايض �ىل ٔ�مالك ا�و� دون �سویة 
  .وضعیهتا العقاریة حلد ا�ٓن

  ما هو تصورمك وجمهودمك حلل هذا املشلك؟
  .شكرا

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

13 

 )2018 یونیو 26( 1439 شوال 12

اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين  ،الك��لالس�یدة فاطنة 
  :والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا �لس�ید املس�شار احملرتم �ىل طرحمك لهذا السؤال

يه �لفعل وكام �اء يف السؤال د�لمك م�ذ ال�نی��ات لیوم�ا هذا اكینة 
ات ٔ��ش�ت فوق ٔ�مالك ا�و�، ويه يف ٕاطار د�ل التجزئوا�د ا�مو�ة 

  .�سویة الوضعیة د�لها
اك�ن بعض التجزئات ا�يل متت ال�سویة د�ل الوضعیة د�لها واكینة 
وا�د ا�مو�ة �برية ا�يل �قة يف طور ال�سویة، نظرا لتعقد املساطر 

ال�سویة د�ل الوضعیة د�ل هاذ  ذوطولها، و�اصة ٔ�ن �ش حنلو ها
، الوزارة جل�ٔت لتفویت املشاریع لرشكة العمران يه ا�يل كتبارش التجزئات

  .املسطرة د�ل التفویت �لمس�تف�د�ن الرسوم العقاریة د�لها
وبتضافر اجلهود د�ل ا�ل�ان احمللیة الیوم بصفة �امة متك�ا يف اس�تخراج 

  .ٔ�لف 163ٔ�لف تقریبا رمس عقاري من مجموع  140وا�د 
فال�سویة، و�ا فالسؤال د�لمك اكینة وا�د ٕاذن هاذ التجزئات �ادیني 
هك�ارات  4ا�يل يه فوق وا�د  "ٔ�ور�زاغ"التجزئة يف ٕاقلمي �و�ت د�ل 
د�ل  10بقع ٔ�رضیة ووا�د  8بنایة و 117د�ل م� ا�و� فهيا وا�د 

ا�یور د�ل شهداء القوات املسل�ة امللك�ة، الیوم هاذوك املس�تف�د�ن 
د الودادیة سك�یة ا�يل د�لت يف تفاوض مع رشكة نظموا نفسهم وداروا وا�

ودارت املوافقة املبدئیة د�لها امجلا�ة " ٔ�ور�زاغ" الب�یة د�لالعمران ومع 
�ىل ٔ�ساس �ش الودادیة غتفوت لها الرصید املايل �ش يه تتلكف 

  .ب�سدید هاذ القضیة د�ل الرسوم العقاریة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .كرا الس�یدة الوز�رةش

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

  :املس�شار الس�ید �يل العرسي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�
يف البدایة ال بد من إالشادة مبجهودات احلكومة والوزارة يف جمال 

اع التحرك التعمري وإالساكن، وال بد ٔ�یضا من التن��ه لكون رس�ة وٕایق
والتد�ل واملوا�بة ٔ�قل من رس�ة وٕایقاع التطور العمراين لعرشات املدن 
الكربى وم�ات املدن املتوسطة و�ٓالف املدن الصغرية واملراكز الصا�دة، مما 

رية ومضاعفة اجلهود وتطو�ر ا�ٓلیات ووسائل �ش�تغال تیق�يض الرفع من و 
  .حملاربة الق�ح وال�شا�ة العمرانیة

ؤكد ٔ�یضا �ىل ٔ�ن هذا السؤال وٕان كنا و�ناه لهذا القطاع، ٔ�رید ٔ�ن �ٔ 
فٕانه یعين قطا�ات م�دا�� وقطا�ات ٔ�خرى، وزارة �ق�صاد واملالیة، 

  .وزارة ا�ا�لیة، وجمالس امجلا�ات الرتابیة
وجود �دة جتزئات سك�یة ٔ�قامهتا ا�و� ��ا� هاذ التجزئة السك�یة 

وهذا مركز �رخيي ٔ��دث بظهري حملمد التارخيي " ٔ�ور�زاغ"أ�وىل مبركز 
احمل� اخلامس رمحه هللا، وال زال یعرف ختبطا معرانیا �بريا، و�ا� جتزئة 

  .، ولكهم ٕ�قلمي �و�تةاملسرية مبدینة ت�س
هاذ املدن الصغرية والكربى ٔ�یضا تعاين الغنب وا�هتم�ش ف� یتعلق 

ملس�تف�د�ن من هذه �لت�ٔهیل احلرضي ا�ي هيم املدن الكربى، مفعظم ا
التجزئات مه ٔ�فراد القوات املسل�ة امللك�ة وموظفني صغار و�سطاء من 
الفال�ني والت�ار واحلرف�ني، ومع تعقد وطول هاذ العقود وهاذ الس�نوات، 
ضاعت معها العدید من احلقوق �ج�عیة، فاملالكون الساكنون والورثة 

قة تث�ت ملك�هتم، و�س�تعيص العدید مهنم ٔ�صبحوا ورثة، ال ميلكون ٔ�یة وثی
�لهيم الق�ام ب�ٔي معلیات �لترصف يف هذه املسا�ن، بعدما مت ٕایقاف العمل 

  .�لعقود العرف�ة يف البیع
یضاف ٕاىل هذا ٔ�ن هذه التجزئات دون ٔ�ي ب��ة حتتیة ٔ�ساس�یة ودون 
مرافق سوس�یو ثقاف�ة، فه�ي ٔ�قرب ٔ�ح�اء عشوائیة، ٔ�ي ٔ�ن ا�و� عوض 

  .لعشوايئ سامهت يف ٕا�شائهٔ�ن حتارب السكن ا
وهبذه املناس�بة، نؤكد �ىل رضورة س� املعاجلة الوقائیة يف التنظمي 
العمراين عوض املعاجلة العالج�ة، اليت لكام متت معاجلة سكن صف�حي ٔ�و 

  .ٔ�ح�اء صف�حیة ٔ��ش�ت ٔ�خرى �ملوازاة وبعدها
اراهتا وال بد ٔ�یضا من �ن��اه ٕاىل ٔ�ن بعض املراكز الصا�دة لكها ٕ�د

ومرافقها ومساكهنا لكها مقامة �ىل ٔ�مالك ا�و�، �ا� مركز ٔ�ور�زاغ 
  ...التارخيي هو منوذج، عند� حىت إالدارات العموم�ة وامجلا�ة ٔ�یضا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

ري وإالساكن الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر ٕا�داد الرتاب الوطين والتعم
  :وس�یاسة املدینة ملكفة �ٕالساكن

 شكرا الس�ید املس�شار احملرتم �ىل هاذ املعطیات ا�يل ج�يت هبا، ا�يل
الوزارة واعیة هبا وعندها وا�د املنظور ف� خيص الت�ٔهیل د�ل املراكز 
القرویة واملراكز الناش�ئة، فني �اي إالشاكل؟ إالشاكل هو اك�ن بعض 

مغطیاش بو�ئق التعمري، وا�يل مغطیة بو�ئق التعمري ال املراكز �ق�ة ما 
  .ممي د�ل ا�هتیئةاحترتم فهيا هاذ التص

ف� خيص أ�ح�اء �قصة التجهزي، در� وا�د الرب�مج �اص هباذ 
أ�ح�اء �قصة التجهزي، واح�ا �ادیني ف�ه يف ٕاطار اتفاق�ات مع امجلا�ات 

ح�اء وهاذ املراكز ا�يل فهيم ٔ�ح�اء �قصة ا�يل يف النفوذ الرتاب د�لها هاذ ا�ٔ 
التجهزي وأ�ح�اء العشوائیة كام �اء يف التد�ل د�لمك، ولكن ا�يل �ش 
�ش�تغلو بطریقة ممهن�ة و�كون مسؤولیة مشرتكة، در� اتفاق�ات مع 
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اجلهات، اجلهات يه ا�يل �ادي �رشف �ىل هاذ الت�ٔهیل د�ل املراكز 
ٕاىل  ...ش�ئة واملراكز القرویة املهمشة والنائیةاحلرضیة، و�اصة املراكز النا

  .�ٓخره
ٕاذن يف وا�د املقاربة مشولیة �ىل الصعید اجلهوي، والس�� ٔ�ن املغرب 
قرر �ش مييش يف س�یاسة �ویة، در� اتفاق�ات مع اجلهة بوا�د املبلغ 

ملیون �ىل مخس س�نوات، واح�ا رشعنا مع بعض اجلهات،  500د�ل 
ها، والنتاجئ �ادي و منوذج�ة ا�يل ٕان شاء هللا �ادي نعمم اك�ن وا�د املشاریع

  .امللموس �كون �ىل
  .شكرا

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

ونواصل مع السؤال أ�ول، مو�ه لقطاع الصنا�ة و�س��ر والت�ارة، 
قویة التنافس�یة، اللكمة ٔ��د وموضو�ه ٕانعاش �س��رات اخلاصة وت

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

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الزمالء احملرتمني،

ٔ�وال، احلدیث هو عن �س��رات اخلاصة ؤ�مهیهتا يف �ق�صاد 
الوطين، وكذ� إالسقاطات د�ل التنافس�یة �ىل تطو�ر التمنیة ودورها يف 

  .التمنیة �ق�صادیة
�ا، �سائلمك، الس�یدة الوز�رة، عن ما يه إالصال�ات املت�ذة �مع 

  وتقویة �س��رات اخلاصة وتقویة املنافسة؟
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
  .�رة لٕال�ابة �ىل السؤالاللكمة �لس�یدة الوز

�ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة  اكتبة ا�و� ،الس�یدة ارق�ة ا�رمه
  :لكفة �لت�ارة اخلارج�ةامل ،و�ق�صاد الرمقي

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

  الس�ید املس�شار احملرتم، 
  .شكرا �ىل طرح هاذ السؤال

ء يف ال�م د�لمك ٔ�ن ٕانعاش �س��ر هو ٔ�یضا لتقویة �یف ما �ا
التنافس�یة، ويف ٕاطار �سرتاجتیات القطاعیة ا�يل كتقوم هبا الوزارة 

�لقطا�ات إالنتاج�ة ا�يل كرتوم كذ� ٕاعطاء الرؤیة الواحضة �لمس�مثر�ن، 
الوزارة من �الل الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات والصادرات ا�يل يه 

ا�يل يه اجلهاز الويص �ىل حتسني ب��ة ) AMDIE(1الواك� اجلدیدة 
�س��ر، بصدد وضع مقاربة �ویة �لتعاون مع املراكز اجلهویة لالس��ر 

  .بغرض تقدمي عرض ميكن من �مثني الفرص اخلاصة �لك �ة
  .وشكرا

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

  .ر�ن يف ٕاطار التعق�باللكمة ٔ��د السادة املس�شا

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة،
ٔ�مر ال ميكن ٔ�ن خنتلف �لیه، بل ٔ�صبحت مسة مؤ�رة ٔ�و بصمة واحضة 
�ىل مس�توى هذه الس�نة من الناح�ة �ق�صادیة، ذ� ٔ�ن هناك قلق ف� 

منو �ق�صادي، ذ� ٔ�نه عدید من املؤرشات ويف مقدمهتا ا� الخيص �راجع 
، الیوم اك�ن اس�رشاف د�ل �راجع قد %4يف الس�نة املاضیة اكنت حوايل 

، ٕاذن رمق یثري كثريا من �س�تفزاز الوطين ٔ�وال وكذ� %2.8یصل ٕاىل 
�سائل ا�هودات و�بتاكرات اليت مت اع�دها من ٔ��ل �منیة �ق�صاد، مث 

و�ٓم�ا به، بل ٔ�صبح من الراك�ز  كذ� راهنا مجیعا �ىل البعد اجلهوي
  .أ�ساس�یة ملرشوعنا التمنوي املس�تق�يل

اخ�الف يف هاذ ��، �سائلمك واح�ا كنالحظو �یت�ٔكد �ىل ٔ�نه اك�ن 
ربزو املراكز اجلهویة لالس��ر، هاذ املراكز ت�و وك � ب ت املوضوع قوي �دا ك 

د اجلهویة املتقدمة ، الیوم بع2002اجلهویة لالس��ر ا�يل كنا راهنا �لهيا م�ذ 
لك إالشاكلیات �ق�صادیة، الیوم �س��رات  �لو�ىل الرغبة يف 

ٔ�صبحت يف �راجع، ٕان مل نقل ش�به ضعیفة �ىل اخلاصة هو أ�ساس 
مس�توى هذه اجلهات، ٔ�نه اكن �زاف د�ل املعوقات، ٕاذا اكنت احلكومة ال 

  �زیل هذه املعوقات، مفعىن ذ� ٔ�ش�نو ا�ور د�لنا؟
كذ�، وهذا ٔ�سايس و�د �م، هو ٔ�نه ٔ�عتقد ٔ�نه هاذ املوضوع مث 

كذ� مرتبط �لتنافس�یة اليت ٔ�صبحت موضو�ا مل�ا الیوم، ف�ٔ�ن حنن من 
صیانة هذه املنافسة و�شجیعها؟ مث كذ� إالسقاط د�لها �ىل مس�توى 

  إالنتاج�ة �ىل املس�توى �ق�صادي؟
وخصوصا �ىل  مث كذ� �س�ل �لك ٔ�سف العدید من �خ�الالت،

مس�توى �راجع مردودیة �س��رات العموم�ة، فرمغ تند�رو �س��رات 
  .العموم�ة ولكن النتاجئ ا�يل تتكون، تتكون ضعیفة �دا

ٕاذن املراهنة �ىل �س��رات العموم�ة فقط وٕاغفال �س��رات 

                                                 
1 Agence Marocaine de Développement des Investissements et des 
Exportations. 
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  .اخلاصة یعترب كذ� من مضن معوقات التمنیة يف بالد�
  .شكرا شكرا

  :اجللسةد رئ�س الس�ی
  .شكرا الس�ید املس�شار

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

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

  .شكرا الس�ید املس�شار
ٔ�� �ادي نتفق معك يف وا�د الشق ا�يل هو ٔ�نه هناك �لل، ولكن 
�ادي نقول � قضیة ٔ�خرى هو ٔ�نه احلكومة قویة وعندها من املقدور ٔ�هنا 

ذ اخللل وجناوبو �لیه، اتقول ب�ٔنه اك�ن �لل وقادر�ن �ىل ٔ�ننا نوا�و ه
وأ�مه من هذا هو ٔ�نه ت�شاطرك الرٔ�ي ب�ٔن هناك بعض اجلهات ا�يل 

هاذ ت�س�تافذ من �س��ر والبعض ا�ٓخر ا�يل اح�ا يف صدد ٔ�ننا نوا�و 
، وما تنقولش ب�ٔننا ت�هتربو، �لعكس اح�ا قادر�ن �ىل ٔ�ننا ياملعض� هذ

  .نوا�و هاذ املعض� هاذي
ومن بني أ�مور ا�يل �ادي نقدر نقول � ب�ٔن هاذ الوزارة هاذي 
عندها وا�د، �یف ما قلت �، املراكز اجلهویة لالس��ر بتعاون مع اجلهاز 

راكز اجلهویة لالس��ر، فهناك وا�د الويص �لهيا والواكالت ؤ�یضا امل
الرب�مج ا�يل مدیور ٔ�صال �لرتوجي والتنق�ب �ىل �س��رات، التواصل 
بني املس�مثر�ن وبني هاذ الواك�، الغرض م�و ٔ�یضا ت��ع املشاریع 
و�س��رات، تبادل املعلومات، ولكن هاذ املنظومة لكها الصناعیة يه 

  .2020- �2014رسیع التمنیة الصناعیة جحر الزاویة يف خمطط 
الهدف م�و هو تقلیص الهوة القطاعیة و�شجیع التمنیة املندجمة 
�لقطا�ات الصناعیة، كام هتدف ٕاىل �ندماج احمليل �ل�س�یج الصناعي حول 
رشااكت رائدة مع �شجیع الرشااكت ذات املنفعة املتباد� مع املقاوالت 

وىل بدور القاطرة ٕ�عطاء رؤیة �لثانیة الصغرى واملتوسطة، ح�ث تضطلع ا�ٔ 
اليت توفر بدورها إالبداع و�بتاكر وا�ینام�ة، و�س�تف�د مقاوالت 
املنظومات الصناعیة من ا�مع املناسب ومسا�دات حمددة بعنایة يف جمال 

  : ا�متویل والعقار الصناعي و�كو�ن املوارد، وذ� من �الل

  قار؛�سهیل الولوج �لمقاوالت الصناعیة �لع -

 ٕا�داث �ٓلیات متویلیة مالمئة؛ -

 الرفع من تنافس�یة املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغرية �دا؛ -

 ؛ة�ر�مج احلكومة إاللكرتونی -

 ت�س�یط مساطر ٕا�داث املقاوالت؛ -

ٕا�داث الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات والصادرات والتوفر �ىل  -
 .ٕاطار تنظميي و�رشیعي فعال لالس��ر

ظومة لكها لتفعیل و�مثني �س��ر يف املغرب وهاذي لكها، هاذ املن
�یف ما ذ�رمت و�یف ما ذ�رت ب�ٔن اك�ن بعض العوائق، ولكن ما �متنعش 

ومة ب�ٔننا �س��ر يف املغرب، امحلد �، سلمي وسلمي �دا، وب�ٔننا هاذ احلك
  .�ازمة �ىل بلورة هذا القطاع

  .شكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال الثالث، وموضو�ه حتسني م�اخ أ�عامل، واللكمة 
ٔ��د السادة املس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي 

  .السؤال

  :فاطمة احلبويس الس�یدةاملس�شارة 
  الس�ید الرئ�س،

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

  لوز�ر،الس�ید ا
�سائلمك يف الفریق �س�تقاليل الیوم عن ٔ�هدافمك �حكومة يف جمال 

هداف؟ وما يه مؤرشا�مك حتسني م�اخ أ�عامل، هل بلغمت هذه ا�ٔ 
  ؤ�رقاممك هبذا اخلصوص؟

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

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

  .شكرا الس�یدة املس�شارة
ٕاذن �ل�س�بة لتحسني م�اخ أ�عامل تنعرفو ب�ٔن هناك ا�لجنة الوطنیة 
لتحسني م�اخ أ�عامل ا�يل تیرتٔ�سها الس�ید رئ�س احلكومة، وتتعمل وفق 

لعام� املهنجیة ال�شار�یة �ىل مقاربة �شار�یة �تلف القطا�ات الوزاریة ا
�ىل حتسني م�اخ أ�عامل ومن متثیلیة اكم� ٔ�مه هیئات القطاع اخلاص، 
ح�ث تمت بلورة �ر�مج العمل الس�نوي �لجنة �رب مسلسل �شاوري بني 

  .اكفة الفا�لني احلكوم�ني والقطاع اخلاص بتعاون مع الهیئات ا�ولیة

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

  .ة املس�شار�ن يف ٕاطار التعق�باللكمة ٔ��د الساد

  :املس�شار الس�ید فؤاد قد�ري
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�یدة الوز�رة،
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ردك ممكن �كون مق�ع، ولكن فقط �ل�س�بة ملن �س�مثرون يف 
الس�یاسة، ٔ�ما من �س�مثرون يف �ق�صاد فلن یق�لوا م�ك ف�ه رصفا وال 

الس�یدة الوز�رة، وال ٔ�ظن ٔ�نه ممكن ٔ�ن تبددي د��ري  �دال، ال ميكن،
الی�ٔس والتذمر �ى املس�مثر�ن احلاملني �لمشاریع ٔ�و احلاملني �ملشاریع 

  .وانعدام الرؤیة ��مك �حكومة ��م جمرد �م
احلكومة الیوم تتلكم �ىل مؤرشات وتتلكم �ىل ٔ�رقام، هل حنن فعال 

س ب�ٔن وضعنا �ق�صادي م��ٔزم وب�ٔن يف �ا�ة ٕاىل مؤرشات ؤ�رقام ليك حن
ح�ا حمتا�ني ام�اخ أ�عامل يف بالد� �ري حصي و�ري مالمئ البتة؟ واش 

  الیوم من ی�هبنا ٕاىل عیوبنا وهيدي ٕالینا النواقص د�لنا؟
الس�یدة الوز�رة، ونذ�رك هبا،  ،عیوبنا معروفة �ل�س�بة ملناخ أ�عامل

هذا السوس ا�ي خنر جسد هذه وظیفيت ا�س�توریة، الیوم الرشوة، 
�روتنا القوم�ة ؤ�ضاع �لینا فرصا مثینة ا�متع املغريب واس�تزنف جزء �بري من 

عن  �لتمنیة والتقدم، البريوقراطیة ميل تنف�قو وحىت منيس ال �سمع �دیثا ٕاال
جعجعة �برية مدویة مل �ر لها طحینا،  إالصالح وحتدیث إالدارة، مسعنا

قد املساطر ٔ�مر حيول دون حتق�ق وا�د إالقالع البريوقراطیة الیوم وتع
  .ٕادراري ميكن ٔ�ن یوا�ب طمو�ات املس�مثر�ن أ��انب واملس�مثر�ن احمللیني

  الس�یدة الوز�رة،
��ذو �ري قطاع البناء م�ال، ميل تن�لو وا�د امللف نصطدم مبئات 

م�د�ل، معا�ة حق�ق�ة ت� اليت  30ٔ�كرث من  ،الو�ئق، �ٓالف ال�سخ
ا املس�مثر الیوم يف هذا القطاع و�ريه، وما غنتلكمش �ىل �يق یعا�هي

إال�راهات املرتبطة ��متویل، إال�راهات اليت �البا ما جترب املس�مثر �ىل 
العدول عن فكرة ا�اطرة، وحىت الناس الیوم ا�يل اس�مثروا وا�يل ٔ�عطى 

یوم تیقول عطاه، من یو�دون دا�ل الفعل �ق�صادي ا�يل تالق�یه ال اهللا 
ٔ�ودي اح�ا �ري ت�سلكو وهللا ید�ر يش �ویل د�ل اخلري، وحىت اح�ا معهم 

  .تنطلبو هللا س�ب�انه وتعاىل ید�ر �ویل د�ل اخلري
ت�ٔس�سا �ىل هاذ الق�ا�ة الیوم و�ىل هاذ الواقع املزجع، الس�یدة الوز�رة، 

 �ىل راه الیوم جمهود حتسني م�اخ أ�عامل جيب ٔ�ن �ركز ��ر�ة أ�وىل
�سویة ٕافالس املقاوالت، �ىل ٕاشاكلیة نقل امللك�ة، �ىل الولوج �لقروض 

ما ميك�ش تق�عو املس�مثر، الس�یدة الوز�رة، �حكومة . ضام� �متویل املشاریع
فقط �خلطب والشعارات، وميل ی�ٓمن وینخرط ویتلك �ىل هللا �یصطدم 

�لمرونة معىن وال  بعقار مثنه �هظ ن���ة املضاربة، یصطدم ٕ�دارة ال تعرف
�لزمن قمية، تیصطدم بغیاب ش�بكة التطهري والكهر�ء واملاء، ما غت���د�ش 

  ...�ىل
الیوم مطلوب م�مك �حكومة، الس�یدة الوز�رة، وهذا موضوع �اصو 

شویة الوقت، مطلوب م�مك تطو�ر املبادرة احلرة واملقاو� اخلاصة وضامن ا
  ...كومةالفصل بني املصاحل العموم�ة واخلاصة، احل

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، ا�هت�ى الوقت
  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�ب

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

  .شكرا الس�ید املس�شار
�لیمك بعض القطا�ات، ولكن ٔ�� �لعكس ٔ�� ٔ�� �ن يل ب�ٔن اخ�لطت 

ت�شاطرك الرٔ�ي ب�ٔن هناك اخ�الط يف أ�مور، اكینني هناك بعض املعیقات 
  . ا�يل مهنا ذ�رتو الرشوة، ذ�رتوا ٔ�مور ا�يل تتعیق املس�مثر

ٔ�� م�فقة معك �ن اكینة معیقات ولكن ما تنقولش ب�ٔن هاذ الوزارة ٔ�و 
تفك هاذ املشالك، وا�لیل �ىل ذ� هو ال هاذ احلكومة ما �ا�ش �ش 

ٔ�ن اكینني مس�مثر�ن الیوم مايش �ري الوطنیني، اك�ن ٔ�یضا مس�مثر�ن ٔ��انب 
ا�يل تیجیو لهاذ الب� ٔ�هنم یثقون يف هذا الب�، واكینني ٕاق�اع، �ش �ادي 
نق�عومه؟ واش �ري جيي الیوم و�ادي �سد �دا، ما تی��ش الیوم �ش �سد 

قام ا�يل كتث�ت ب�ٔن �س��ر يف املغرب قادر �ىل ٔ�نه یوفر �دا، اكینني ٔ�ر 
لیه م�الغ رٔ�س مال �بري يف املغرب، وتنعطیك �ري م�ال ٕاىل كنا �هنرضو، ما 
يش �ري �ىل الس�یاسة، �هنرضو ٔ�یضا ب�ٔرقام، القضیة د�ل ٔ�نه ما اكی�ش 

 �5املیا، عرفت حشال اكن تیحتل هاذي  68الیوم، املغرب تیحتل الرتبة 
 169، من �169ش ما �كو�ش �الطة، نعطیك الرمق �لط،  169س�نني؟ 

  قوش يف هاذ البالد؟��، يف نظرمك ان� املس�مثر�ن ما غی 68ٕاىل 
ميل �یجي مس�مثر ولك یوم �یجي مس�مثر �ش ی��ق يف هاذ البالد، 
لك یوم �یف�ح مقاوالت، مقاوالت صغرية وصغرية �دا، ٔ�و املقاوالت 

" بوم�ارديي"، كهنرض �ىل "رونو"�كون عند� مقاوالت الك�رية، �یفاش 
  .وكهنرضو �ىل مس�مثر�ن هباذ احلجم، وجتي تقول يل الیوم ب�ٔن اك�ن عوائق

فعال، ٔ�� م�فقة معك، اك�ن عوائق، ولكن ما كتقولش ب�ٔننا ما یقدروش 
یثقوا يف بالد�، �ون ما �یق��ش يف بالد� اكع ما جيلسوا فهيا؟ �ون ما 

  .االرحب اكع ما جيلسوا فهياكی�ش 
هاذ �س��رات ا�يل كتلكم �لهيا راه فهيا �لق لفرص الشغل، فهيا 
ٔ�یضا ٔ�مور ٔ�خرى ا�يل ك�سامه يف �منیة �ق�صاد الوطين، ما كنظ�ش ب�ٔن 
هاذ الناس هاذو �او �ري صايف املغرب عند� اجلو زو�ن واحلا� زینة، �او 

�ٔن املغرب ف�ه �س�تقرار �ق�صادي ٔ�نه هناك معایري ومؤرشات كتث�ث ب
  .وأ�مين ا�يل غی�لیه ب�ٔنه �ر�ح يف املغرب و�س�مثر يف املغرب

ٔ�� م�فقة معك، هناك عوائق بريوقراطیة ما كمتنعش ب�ٔنه هاذ الناس 
هاذو �یجیو �ش �س�مثروا، اح�ا ٕاىل �لكمنا بلغة أ�رقام وبلغة احلسا�ت 

، وهو ٔ�ن املغرب قادر �ىل والس�یاسة لكها كتصب يف م�حى وا�د
�الش؟ ٔ�ننا عند� ٔ�رقام ااس��عاب املس�مثر�ن الوطنیني ٔ�وال وأ��انب، 

ومؤرشات كتث�ت ب�ٔن هناك اس��ر قار و�س��رات ا�يل �ادي توفر لنا 
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  .فرص الشغل �برية و�ادي توفر لنا ٔ�یضا �منیة �ق�صاد
  .شكرا

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

ون��قل ٕاىل السؤال الرابع، موضو�ه م�ٓل الزتامات احلكومة يف جمال 
ٕادماج القطاع �ري املهیلك، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق 

  .أ�صا� واملعارصة لتقدمي السؤال

  :الس�ید محمد امحلايماملس�شار 
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  لرئ�س،الس�ید ا
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،

السؤال د�لنا، الس�یدة الوز�رة، حول م�ٓل الزتامات احلكومة يف جمال 
  .ٕادماج القطاع �ري املهیلك

ٕاذا اكن القطاع �ق�صادي �ري املهیلك �شلك وس�ی� ٔ�ساس�یة �لع�ش 
ربة، فٕانه �ملقابل �شلك ��و� هتدیدا اق�صاد� �ل�س�بة لف�ة واسعة من املغا

ؤ�م�یا، ٔ�ن � انعاكسات م�ارشة �ىل الو�اء الرضیيب وان�شار ٔ��شطة جتاریة 
  .�ري مرشو�ة

��، �سائلمك، الس�یدة الوز�رة، حول إالجراءات اليت س�تقومون هبا 
  .لتفعیل الزتامات احلكومة يف جمال ٕادماج القطاع �ري املهیلك

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

  .اللكمة �لس�یدة الوز�رة

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

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

ب �اصو ی�شلك، ٔ�� ك�شاطرك الرٔ�ي ب�ٔن القطاع �ري املهیلك يف املغر 
�هتیلك ؤ�نه یتوفر � إالماكنیات �ش �یف ما قلت ب�ٔننا نت�اوزو هاذ 
املشالك ا�يل عند� د�ل �س��رات فهاذ أ�مور �ري الرشعیة ٔ�و �جتار 
يف أ�مور �ري الرشعیة، ف�ٔ� ك�شاطرك هاذ أ�مر وكنقول ب�ٔن هناك م�ادرة 

  .یلك يف املغرب�لمقاو� يف �منیة هاذ القطاع �ري امله 

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

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

  :املس�شار الس�ید محمد امحلايم
  . شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل اجلواب د�لمك

ٔ�ن  2014ٔ�ظهرت دراسة ٔ�جنزها �حتاد العام ملقاوالت املغرب س�نة 
من الناجت ا�ا�يل اخلام دون  %20ل ٔ�كرث من �ق�صاد �ري املهیلك ميث

 2.4ا��ساب القطاع أ�ول الفال�ة، ؤ�ن �ق�صاد �ري املهیلك یوفر 
  .ملیون فرصة معل، ویبقى بذ� مزود �بري لسوق الشغل

الس�یدة الوز�رة، اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل الرشاكت يه  ،ان� كتعرفوا
�یلكة، �الش كتويل �ري �یلكة، ولكن يف نفس الوقت كتويل �ري 

�یلكة؟ يه بیدها ك�س�تعمل مجیع الوسائل �ش تويل �ري �یلكة، �ىل 
ٔ�ساس املنافس د�لها ا�يل يف السوق ما �ی�لصش الرضائب، اك�ن وا�د 

  .ا�مو�ة د�ل الناس ا�يل �یرضوا بوا�د ا�مو�ة د�ل الرشاكت
كتجي ترصح كتزنل وا�د املس�ٔ� ٔ�خرى ا�يل هو الرشكة يف العام ميل 

) le bilan(�لهيا وزارة املالیة بوا�د ا�مو�ة د�ل الرضائب، يه دارت 
د�لها، رصحت �ٔ�ر�ح د�لها، �لصت وا�د ا�مو�ة د�ل الرضائب، 

شویة كتجي وزارة املالیة �اود كتزنل �لهيا بوا�د املراجعة، ا�هنار اوا�د 
أ�ول حتاسب معه، هاذ  ا�هنار) le bilan(أ�ول ما �شدش م�و ذاك 

  .النقطة أ�وىل
� نعطیك االنقطة الثانیة، اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل الرشاكت، حبال د

ا�ا�ز، وا�د ا�مو�ة د�ل ا�ا�ز موجودة، م�ال يف طن�ة، �یجي وا�د 
الس�ید �ید�ر قدامو وا�د الفران د�ل البوطة، وا�د ا�مو�ة د�ل الناس 

خلزب بدرمه، �ینافسوا هاذوك الرشاكت ا�يل تت�لص �یعجنوا و�ی��عوا ا
الرسوم والرضائب وا�يل ك�س�تافد مهنم امجلا�ات الرتابیة بوا�د ا�مو�ة 

  .د�ل الرضائب
ٕاذن �اصنا �شوفو �شجعو هاذ املقاوالت الصغرى �ش حىت يه تد�ر 
رشاكت وحىت يه تويل ك�س�تافد، وحىت يه تويل ا�و� �س�تافد مهنا، 

�د ا�مو�ة د�ل احلواجي ا�يل ك�شوفو بعض الناس هام ا�يل واك�ن وا
�هيرسوا بعض الرشاكت، ها اح�ا ت�شوفو �ري فالفا�س�بوك وا�د الرشاكت 
د�ل املرشو�ت الغازیة راه وا�د تید�ر �واك ما عرف فا�ن فيش �راج، 

ولینا ت�شوفوها ) mille feuilles(ووا�د تیصاوب املواد الغذائیة، يش 
  �مترض، فني يه املراق�ة وفني يه اجلودة؟  فطن�ة،

�اص هنا� الرشاكت �كون محمیة وذوك الناس حىت هام املقاوالت 
الصغرى يه ا�يل كت�دم الناس، هذا �ري م�ال، الحظنا مؤخرا اك�ن بعض 

  ...املناطق الصناعیة �ادي تدار
  .شكرا

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

  .س�یدة الوز�رة �لرد �ىل التعق�باللكمة �ل 
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�ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد  الس�یدة اكتبة ا�و�
  :لكفة �لت�ارة اخلارج�ةامل ،الرمقي

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

ٕاذن يف ٕاطار هاذ �س�ت��اءات ا�يل اكینة ٔ�� م�فقة معك، هاذي 
طار املهیلك د�ل هاذ الت�ارة هاذي وكتخرج �ىل كتخرج �ىل هاذ االٕ 

 الناس و�ىل مصاحلها، ولكن هذه اس�ت��اءات، اح�ا �ل�س�بة يل أ�مر الهام
هو ٔ�نه هاذ القطاع �ري املهیلك ی��ظم يف نظام املقاول ا�ايت ا�يل 
ك�س�هتدف رفع روح املبادرة واملقاو� و�منیة وتقویة دینام�ة �لق فرص 

  .نا فرص الشغلهو املرجو م�ه، ٔ�نه خيلق ل  ن هذاالشغل �ٔ 
 2018بلغة أ�رقام حصی� نظام املقاول ا�ايت ٕاىل �دود م�تصف ٔ��ریل 

  :يه اكلتايل
مقاول ذايت مس�ل يف الس�ل الوطين �لمقاول ا�ايت، من  72753 -
من أ�هداف احملددة يف  %66طلب اخنراط، وهو ما ميثل  88581ٔ�صل 

  ؛2020ٕاىل  2014و� والواك� من إالطار التعاقدي بني ا�
من املس�لني �ساء مقاوالت ذاتیات وتوزیع املس�لني  32% -

  :حسب قطاع أ��شطة

 -  ؛%43الت�ارة  

 -  ؛%16الصنا�ة 

 -  ؛%34اخلدمات 

 -  7الصنا�ة التقلیدیة% . 
املقاو� الصغرية والصغرية �دا هناك �رامج �دیدة ا�يل �سامه يف بلورهتا 

ر منو، متزيت حصی� هذا الرب�مج م�ذ انطالق الرب�مج ويه �ر�مج اس��
مقاو� من  �58س�تفادة  2018ٕاىل �دود هنایة ٔ��ریل  2015يف غشت 

ملیون درمه ومسامهة  306.7 ـ�رامج ا�مع، وهو ما ميثل اس��را ٕاجاملیا ب
  .ملیون من ا�رمه 72.7ـ مالیة ��و� تقدر ب

رتق�ة ٔ�و املبارشة و�ري املبارشة يف �ني تصل �دد م�اصب الشغل امل
م�صب شغل، و�ر�مج حتفزي متزيت حصی� هذا الرب�مج م�ذ  4900ٕاىل 

مقاو� مبسامهة ��و�  77مبوا�بة  2018ٕاىل هنایة ٔ��ریل  2015انطالقه يف 
  .ملیون من ا�رمه 14.9مببلغ 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ة معنا يف هاته اجللسةشكرا الس�یدة الوز�رة، و�شكرك �ىل مسامهتك القمي

ون��قل �لسؤال املوايل مو�ه �لس�ید وز�ر الص�ة، وموضو�ه هتریب 
و�زو�ر أ�دویة، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� 

 .واملعارصة لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
  .سؤال �لس�یدة الوز�رة احملرتمة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
اك�ن سؤال د�ل الزتامات احلكومة يف ٕادماج القطاع �ري املهیلك،  نعم؟

  .هو �ٓخر سؤال عندي هنا
.. تق�مي معل واك� �شغیل الش�باب والكفاءات، رشوط معل املغربیات

  ..�ري مدرج عندي يف
 .طیب السؤال تفضل اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن لتقدمي السؤال

  :يشرا�املس�شار الس�ید العريب الع
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�یدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
لقد عرف �ق�صاد الوطين يف الس�نوات أ��رية حتول �بري �رب تفعیل 

�رسیع الصناعي و�كر�س اسرتاتیجیات قطاعیة خمتلفة، من ٔ�مهها خمطط ال 
ا�ي حقق نتاجئ ٕاجيابیة، خصوصا �ىل مس�توى م�ظومة صنا�ة الس�یارات 
وم�ظومة صنا�ة الطريان، و�س�تحرض الیوم النتاجئ إالجيابیة �ىل مس�توى 
التصد�ر، ح�ث �س�ل ٔ�ول مرة ٔ�ن صادرات املغرب يف قطاع صنا�ة 

ملیار درمه �رمق  35 ــالس�یارات جتاوزت صادرات الفوسفاط ٔ�ي ب
  .ٔ�لف س�یارة 400لتصد�ر، وصنا�ة كذ� � 

طموح الوزارة، وزارة الصنا�ة يف طمو�ا يف و�س�ل يف نفس الوقت 
وبقمية تفوق  %80لصنا�ة ملیون س�یارة وكذ� ب�س�بة ٕادماج  2025ٔ�فق 
ملیار درمه �ىل مس�توى التصد�ر، اليشء ا�ي س�سامه يف حتق�ق  200

 ،نف�خر به ونعزت به، وهننئمك �لیهتوازن يف املزيان الت�اري، هذا يشء 
  .الس�یدة الوز�رة

ٕاال ٔ�ن بعض املنظومات أ�خرى مل تعرف نفس ا�ینام�ة �س�ب 
�ري املنظم �ىل الصعید ا�ا�يل وكذ� املنافسة �ري املرشو�ة �لقطاع 

إال�راهات املرتتبة �ىل تفعیل اتفاق�ات التبادل احلر اليت تنعكس سلبا يف 
بعض املنظومات، وكذ� يف ٕاطار الصنا�ات الغذائیة بعض أ�ح�ان �ىل 

  .ٕاخل ...وصنا�ة املال�س واجل�
الس�یدة الوز�رة، اخنفاض �س��ر  ،ولهذه أ�س�باب تنالحظو

الصناعي يف هذه اجلهات خصوصا اجلهات ا�يل يه بعیدة �ىل املوا�، بل 
يل ٔ�كرث من هذا نالحظ مبرارة ٕاقفال بعض الرشاكت املقاوالت د�لها ا�

تتع�ش يف ظروف صعبة يف هاته اجلهات اليت اكنت يف س�نوات ال�ن��ات 
وال�سعینات قاطرة �لصنا�ة، �جهة فاس ومك�اس ا�يل اكنت تعترب اجلهة 

  .الثانیة بعد ا�ار البیضاء
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ما يه إالجراءات اليت تعزتمون الق�ام : الس�یدة الوز�رة ،والسؤال د�لنا
ت، وخصوصا يف م�اطق و�ات بعیدة هبا من ٔ��ل موا�بة هاته املنظوما

  عن املوا� ا�يل تتعرف وا�د التلكفة �ىل مس�توى ا�لو��س��ك �الیة؟
  .وشكرا

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

ومعذرة �ىل القفز �ىل السؤال اخلاص بفریق �حتاد العام ملقاوالت 
�رة يف ٕاطار اجلواب املغرب، وذ� ل�س مقصودا، واللكمة �لس�یدة الوز

 .�ىل السؤال

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

  .الس�ید املس�شار احملرتم، شكرا �ىل طرح السؤال ،ٕاذن كام ذ�رمت
و�ل�س�بة �لتق�مي املر�يل �طط ال�رسیع الصناعي تعترب املنظومات 

اعیة ا�لبنة أ�ساس�یة �لمخطط الصناعي، نظرا ٔ�مهیهتا يف حتق�ق الصن
�ندماج والتاكمل مبختلف ٔ��شطة املقاوالت الصناعیة، ذ�رمت مهنا بعض 
القطا�ات ا�يل قطا�ات ح�ویة وح�ویة �دا وعندها ت�ٔثري �ىل �ق�صاد 
الوطين �شلك �ام، مهنا نذ�رو قطاع صنا�ة الس�یارات ا�يل م�ذ انطالق 

د�ل العقود من ٔ��ل ٕاجناز  106طط ال�رسیع الصناعي مت التوق�ع �ىل خم
ملیار درمه، مع ٕا�داث ما  35مشاریع اس��ریة �س��ر ٕاجاميل قارب 

م�صب شغل قار، وقطاع صنا�ة الطريان م�ذ انطالق  52000یفوق 
عقد من ٔ��ل ٕاجناز  22خمطط �رسیع التمنیة الصناعیة مت التوق�ع �ىل 

 ��2ریة يف قطاع صنا�ة ٔ�جزاء الطا�رات، �س��ر ٕاجاميل یناهز مشاریع اس 
  .مالیري من ا�رمه

وتتوزع هذه املشاریع �ىل لك من �ة ا�ار البیضاء والر�ط وطن�ة، 
اجلهات؟ انتوما �ارفني الظروف  ذلين وتقول �الش �ري هائرمبا �ادي �سا

البارح ا�يل �هيم اجلهة  ا�يل ذ�رتو 2019ولكن هناك �ر�مج ٕان شاء هللا يف 
�ف�اللت ا�يل �ادي هيم ٔ�یضا قطاع صنا�ة الطريان، وا�يل ٕان  -د�ل در�ة

، وبذ� �ادي �كون هناك دامئا 2019شاء هللا �ادي ینطلق يف 
املصاح�ة واملوا�بة د�ل مجیع اجلهات وما �اد�ش نقولو ب�ٔن هناك ٕاقصاء �ة 

یع يف التوزیع ا�ايل �لجهات من �ات اململكة، �ادي �كون هناك التنو 
  .و�ل�س�بة �لقطا�ات �لك

ٕاىل �لكمنا ٔ�یضا بلغة أ�رقام، قطاع الطريان هناك منو س�نوي �م 
ٔ�و  %20 ـا�يل ٕان شاء هللا كنمتناو ٔ�نه یت�اوز هاذ ال�س�بة ب %18ب�س�بة 

�الل الس�نوات املق��، ا�يل �یوفر لنا ٔ�یضا ٔ�كرث  %20ا�يل يه  %2ـ ب
، �لام ٔ�ن مجیع املناصب 2016شغل �رمس ٔ�رقام م�صب  15000من 

  .س�ن�ني مفا فوق+ احملدثة هتم مس�توى تقين �اكلور� 
�ل�س�بة �لقطا�ات املت�ددة هناك ٔ�یضا اس��ر مبلیون یورو مع �لق 

هناك بعض املشالك فهيا  ..م�صب شغل، وقطا�ات ٔ�خرى ذ�رمت مهنا 650
لشلك املنوط هبا، ا�يل اح�ا ا�يل يه قطاع، مايش مشالك ولكن مل تطور �

ا�ٓن بصدد بلورهتا وتطو�رها �ادي �كون املوا�بة د�لها، مهنا �س�یج أ�ل�سة 
واجل�، الكميیاء، الفوسفاط، الصید�، البناء، السكن وقطاع الصنا�ات 
الغذائیة، لكها قطا�ات ا�ٓن شهدت تطور �م من �الل العقود اليت وقعهتا 

 وحملیني لتحق�ق املزید من التطور الصناعي وتوفري الوزارة مع رشاكء دولیني
  .م�اصب الشغل وبلوغ ٔ�هداف ا�طط الصناعي ٔ�و ال�رسیع الصناعي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .هناك من تعق�ب؟ تفضل. شكرا الس�یدة الوز�رة

  :العرا�يشاملس�شار الس�ید العريب 
ن وا�د ما غنختلفوش معمك يف أ�رقام، ٕاال ٔ�نه اك� ،الس�یدة الوز�رة

املعض� يه ب�ٔن اك�ن مقاوالت تتع�ش ظروف صعبة يف اجلهات، �ة 
  .فاس، مك�اس، مرا�ش، بين مالل، و�دة و�ات ٔ�خرى

تنطلبو م�مك �ش تنك�وا �ىل هاذ املشالك، واح�ا مس�تعد�ن لكجنة 
نتاع القطا�ات إالنتاج�ة �ش �كونو معمك وا�د ا�لجینة ا�يل ت��ع معمك 

، ٔ�وال �س��ر �ینقص، و�نیا بعض غیناش یبقاوب ااملشالك، ٔ�ن ما 
املؤسسات تقفل أ�بواب د�لها، نبغیو ٕان شاء هللا �ش نتعاونو �ش حنلو 

  .هاذ املشلك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، و�شكر مرة ٔ�خرى الس�یدة الوز�رة �ىل 

  . مسامههتا معنا يف هاته اجللسة
ملو�ه �لس�ید وز�ر الص�ة، وموضو�ه هتریب و�زو�ر ون��قل �لسؤال ا

  .أ�دویة، واللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
ٔ�مام اس�تف�ال ظاهرة �روجي أ�دویة املغشوشة واملهربة، واليت ٔ�كدها 

ة أ�وروبیة وكذ� ٔ�كد �لهيا �دد من الصحف الوطنیة، تقر�ر الرشط
  .وكذ� �دد من املتابعات القضائیة دا�ل املغرب

و�لنظر خلطورة هذه الظاهرة �ىل أ�من الصحي �لمواطنني، �سائلمك 
حول التدابري املت�ذة لضامن س�یاسة دوائیة �جعة وماكحفة ا�هتریب و�زو�ر 

  أ�دویة؟
  .شكرا

  :سةالس�ید رئ�س اجلل 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر
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  :وز�ر الص�ة ،الس�ید ٔ��س ا�اكيل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید املس�شار احملرتم،
ما خيفاش �لیمك ٔ�ن �زییف أ�دویة �ٓفة خطرية لها �ٓ�ر وخمية �ىل 
الص�ة العامة، ان�رش هذا ال�شاط يف ا�ول النام�ة وا�ٓن ما اكی�ش يش 

ما كتعرفش هاذ ا�ٓفة هاذي حسب املنظمة العاملیة �لص�ة، سوق ا�يل 
من السوق % 15و  10فرمق املعامالت الناجت عن أ�دویة املزیفة یرتاوح بني

  .الصیدلیة العاملیة
الیوم هاذ الظاهرة ت��اىم يف مجمو�ة من ا�ول والقارات، القارة إالفریق�ة 

وهنا مجمو�ة من ا�ول  %60م�ال �یوصل ال�س�بة د�ل �زییف أ�دویة ٕاىل 
إالفریق�ة الصدیقة ا�يل طلبت من املغرب �س�تفادة من التجربة الناحجة 
د�لو، من هنا غند�ل ٕاىل ما �ینا من �رسانة قانونیة نتوفر �لهيا م�نو�ة 

  .وغنیة �سا�د �ىل جتنب هذه ا�ٓفة
فاملغرب یتوفر �ىل تنظمي قانوين صارم ینظم مجیع أ��شطة املتعلقة 

�لتوزیع، �الس�ترياد واحلیازة والتوزیع والرصف، كام �متزي املسار  ،لتصنیع�
  .الصیديل بدقة املراق�ة والسالمة والتف��ش بصورة مس�مترة ومضطردة

الوزارة تتعمل من �الل املد�ریة د�ل أ�دویة والصید� احلاص� �ىل 
 ، �هیئة د�ل الضبط �لقطاع الصیديل�2015س�ة ) ISO 9001(شهادة 

�ىل مزاو� �ا�ا يف جمال حماربة �زییف أ�دویة، وذ� لضامن ولوج ج�د 
  .لٔ�دویة و�ٓمن �لمواد الصحیة السلمية

ا�ترب الوطين كذ� ملراق�ة أ�دویة التابع لنفس املد�ریة من بني 
ا�تربات املعمتدة من طرف املد�ریة أ�وروبیة جلودة أ�دویة والعال�ات 

م�لس أ�ورويب، واملعرتف هبا من طرف املنظمة العاملیة الصحیة التابعة �ل
  .�لص�ة �لق�ام �ملراق�ة والت�الیل ا�ا�� يف نظام اجلودة والسالمة

مث كذ� هناك الصنا�ة، الصنا�ة الصیدلیة الوطنیة ا�يل تتلعب دور 
ٔ�سايس يف حماربة �زییف أ�دویة، من �الل ت�ٔمني السلس� الصیدلیة، 

د�ل احلاج�ات د�ل السوق  %65تصنیع ٔ�كرث من وذ� من �الل 
  .الوطين

ا�يل  16.16قانون د�ل الونة أ��رية املغرب ٔ�قر يف ا�ٓ  ،ويف أ��ري
ا�يل تتعترب هاذ االتفاق�ة   (Médicrime)تیوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة 

  .معاهدة دولیة جترم تصنیع وعرض و�سویق املواد الصحیة املزیفة
  .شكرا

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
يف الواقع هتریب أ�دویة املغشوشة هذا مس�ٔ� موجودة، موجودة يف 

  .العامل، موجودة يف ٕافریق�ا �كرثة، وموجودة كذ� يف املغرب
ا �لكمناش �ىل ٔ�ن م ،الس�ید الوز�ر ،اح�ا ميل در� هاذ السؤال

 ةاملغرب واش عندو ٕاطار قانوين، نتوفر فعال �ىل وا�د الرتسانة قانونیة �بري 
�دا ف� خيص قطاع أ�دویة والصید�، ولكن يف الواقع ا�ي نع�شه ا�ٓن 

�ري معروفة يشء �ٓخر، ٔ�ن المكیات د�ل أ�دویة الغري املهربة واملغشوشة و 
  .املصدر

فزیون هذي �ري وا�د الس��نة هاذي وا�د ٕاذن شف�ا يف وا�د التل
الرب�مج �ىل ٔ�ن هناك ٔ�سواق سواء يف الشامل ٔ�و يف الرشق ٔ�و يف 
اجلنوب، ٔ�سواق مضبوطة �لعموم ٔ�هنا تباع فهيا أ�دویة وتباع مجیع أ�دویة 

  .وعند� ٕاشاكل يف هذا املوضوعاليت �شفي من لك ٔ�مراض، 
لهاذ أ�دویة؟ سهل، ٔ�ن  �ميش�یووكذ� ٕاشاكل د�ل املغاربة، �الش 

�يل ذیك الهیال� ا�يل م�وضة احلكومة �ىل ٔ�هنا نقصت من أ�دویة، راه 
قالت �ىل ٔ�ن �يق أ�دویة يف املغرب من ٔ��ىل ) l’OMS(2التقار�ر د�ل 

بغینا نقصو من أ�دویة �ادي نقصو �ري من اأ�دویة يف العامل ٔ�ن �ون 
ا�يل عند� يف املغرب بو�دو ) TVA(3ل الرضیبة بعدا، �ري الرضیبة د�

قاش مریض، هذیك �ري هرضة نقصنا وا�د مریض وتی�لص الرضیبة حل
  .. .ٔ�لف 160

هناك �الء فادح ف� خيص أ�دویة يف املغرب، و�لتايل العامة د�ل 
املواطنني، مث كذ� ان�شار هذاك ذوك التلفزیو�ت د�ل اجلهل ا�يل 

هل اليت تؤ�ر �ىل املواطنني ال�سطاء لیتو�وا ت�شوفهم هذوك فضائیات اجل 
ٕاىل مصادر ٔ�خرى بعیدة عن املسائل ا�يل يه طبیة حصی�ة، ك�شوفوا م�ال 
�ري ذوك العشا�ت وا�د العدید د�ل العشا�ت ا�يل ال ٔ�صل هذوك 

مش�يت ملرا�ش، ٔ�ي امش�يت ��ارالبیضاء، امش�يت، اید�روا لكيش، فني ما 
  .ا ٔ�دویة اليت تصلح للك يشءدوار تتلقى ٔ�هنم تی��عو 

كذ� هاذ املد�ریة ا�يل يه مسؤو� �ىل أ�من ا�وايئ يف البالد د�لنا 
 ٔ�ن عندها فضاحئ �برية �دا، نقراو �ري اجلرائد د�ل البارح ؤ�وال البار�ني

�لكمت �ىل ٔ�نه هناك ٕاشاكلیات �برية �دا دا�ل هاذ املد�ریة اليت يه اليت 
امن لص�ة املواطن والضامن لٔ�دویة اليت ت��ج �متىن ٔ�ن �كون يه الض

  .واليت �سوق دا�ل املغرب
الس�ید الوز�ر، مايش نبداو هنرضو  ،ٕاذن �اصنا وا�د العمل ج�ار

ما�ی�ش، راه انمت �ارفني هاذ اليش اك�ن �ارف ا�ارالبیضاء اكینني ٕاىل اكنت 
د�ل  %40و �30ادي �كون دروك، نقولمك يف املغرب هذاك  15%

ال �القة � �ٔ�دویة، و�لتايل .. س�هتالك إ یة ا�يل مس�هتلكة، ٔ�ن لك أ�دو 
فهذیك املاف�ات جيب ٔ�ن تتحملوا مسؤولیا�مك حملاربة هاذ املاف�ات د�ل 

  .أ�دویة واليت تؤ�ر �ىل حصة املواطنهتریب 
  .وشكرا

                                                 
2 Organisation Mondiale de la Santé. 
3 Taxe sur la Valeur Ajoutée. 
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار، ا�هت�ى الوقت

  .ز�ر �لرد �ىل التعق�باللكمة �لس�ید الو 

  :الس�ید وز�ر الص�ة
  الس�ید املس�شار،

و ب�ٔن هناك �االت ا�يل ت��قى معزو� �اصة �یف رراه ما ميك�ش �كر 
واك�ن وا�د التصدي �رشاكة مع قطا�ات  ،يف املناطق احلدودیة ما �لكمتو

ٔ�خرى، قطاع د�ل امجلارك، مصاحل حماربة الغش، وزارة ا�ا�لیة ووزارتنا 
قومو �لتصدي لهذه الظاهرة، كتكون جحوزات كذ� �ىل مس�توى �ش كن

املوا� ملواد ا�يل �ادیة �لقارة إالفریق�ة، كنقومو هبا، ولكن �اصنا �ك�فو، 
هذه الظاهرة �ادي وكتكرث وأ�سالیب كذ� ت��وع، و�لتايل �اصنا نقویو 

� وطنیة ا�ور د�ل املد�ریة، و�� يف �ر�جمنا �رید ٔ�ن حنولها ٕاىل واك
  .لٔ�دویة

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

ون��قل ٕاىل السؤال أ�ول املو�ه لقطاع الشغل وإالدماج املهين، 
وموضو�ه الرتاجع يف �دد م�اصب الشغل، اللكمة ٔ��د السادة 

 .لیة لتقدمي السؤالاملس�شار�ن من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعاد

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،
  الس�ید الوز�ر، 

م�صب شغل،  37000القطاع الصناعي �ىل مس�توى ال�شغیل فقد 
 2020-2014يف �ني اكن ا�طط �سرتاتیجي �لتمنیة الصناعیة ما بني 

ٔ�لف م�صب، وقطاع اخلدمات ا�ي یعد ٔ�ول  500ق هيدف ٕاىل حتق�
ٔ�لف  108م�صب شغل يف �ني ٔ�نه شغل ٔ�كرث من  42000مشغل حوايل 

 16000م�صب شغل �الل الس�نوات أ��رية، ؤ��دث القطاع الفال� 
 58000م�صب شغل هذه الس�نة، يف �ني ٔ�نه شغل الس�نة املاضیة 

  .م�صب شغل
الوز�ر، ما يه إالجراءات  الس�ید ،ؤ�مام ما ذ�ر ٔ��اله، �سائلمك

والتدابري اليت تعزتم احلكومة الق�ام هبا لتوفري فرص الشغل �لش�باب 
  العاطل؟

  .وشكرا

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

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

  :وز�ر الشغل وإالدماج املهين ،الس�ید محمد ی�مي
  .رتمةشكرا الس�یدة املس�شارة احمل

ف�ه معطیات م�قادمة، �رجع ٕاىل س�نة �ىل لك �ال السؤال ا�يل �اين 
و�لتايل فهاذو الشك ما ميكن حىت يش وا�د ینفي ب�ٔن  2016 -  2015

السوق د�ل الشغل �یعرف حتد�ت من �ة الوافد�ن اجلدد، ولكن ٔ�یضا 
ت مس�ٔ� طبیعیة و�ادیة الظاهرة د�ل فقدان م�اصب الشغل ا�يل وال

حبسب بفعل التطور ا�يل كتعرفو التك�ولوج�ا بفعل �زاف د�ل العوامل ا�يل 
  .احلكومة ك�س�تحرضها و�ش�تغل �لهيا

الس�یدة املس�شارة، یعين  ،بغیيتا�ري �ل�س�بة �لمعطیات أ��رية ٕاذا 
مت ٕا�داث  - حسب املعطیات ا�يل عند احلكومة  - �الل الفصول أ�ربعة 

من  %33 ـارتفا�ا ب 2017وعرفت س�نة  2017م�صب شغل  86000
واملعطیات  2016- 2007إال�دا�ت مقارنة مع م�وسط �لوالیتني السابق�ني 

م�صب شغل ما بني الفصل أ�ول من  116000ا�يل عند� تف�د ٕ��داث 
، وهناك اس�مترار يف ارتفاع 2018والفصل أ�ول من س�نة  2017س�نة 

 2017س�نة  83.2م�اصب الشغل املؤدى عنه، مضن الشغل اللكي ب�س�بة 
�ري املؤدى عنه، ؤ�یضا مت ، مع �راجع جحم الشغل 2018س�نة  83.4مقابل 

�رب الربامج إالرادیة �ل�شغیل  2017خشص س�نة  92000ٕادماج ٔ�كرث من 
  .د�رها الواك� الوطنیة �ل�شغیلتا�يل ك 

بطبیعة احلال هناك مؤرش �ٓخر ميكن �س�ت��اس به وهو �سجیل 
البیا�ت اخلاصة �لصندوق الوطين �لضامن  خشص �دید بقا�دة 150000

�ج�عي، بطبیعة احلال هاذ الناس ا�يل �ی�س�لوا هذا مؤرش ٕاجيايب 
املعطى �یعطینا وا�د املؤرش ٕاجيايب، ومت  ذا�یخصو دراسة، ولكن اك�ن ه

 2017م�صب شغل من املزيانیة العامة لس�نة  42718ٕا�داث ما مجمو�ه 
م�صب شغل �لتعاقد �ادي  55000ٕا�داث  ، ٕاضافة ٕاىل2018مزيانیة و 

  .2019- �2018كون يف 
الت�دي �بري، ال �زمع ب�ٔنه املعض� د�ل الشغل س�ت�ل بني عش�یة 
وحضاها، معض� ال�شغیل يه مسا� �رامكیة �اصنا نفكرو مجیعا، الیوم 
احلكومة تتوفر �ىل م�ظور، تتوفر �ىل تو�ات ٕاسرتاتیجیة، تتوفر �ىل 

ر�مج تنف�ذي طموح، إالسقاطات ا�يل عند� وإالماك�ت �ر�مج وطين و�
ا�يل عند� �برية �دا ولكن هذا مايش سهل، ما �اد�ش �كون سهل �ادي 
خيصنا �ش�تغلو مجمو�ني، �ش�تغل القطا�ات احلكوم�ة، �ادي �ش�تغل 

)l’ANAPEC ( ادي �ش�تغل اجلهات ٔ�ن هذا �م �دا، شغالني اح�ا�
ع اجلهات، �اصنا تعبئة وطنیة شام� �ش يف ٕاطار بناء �رامج �ویة م

نت�داو لهذه املعض� ا�يل يه ال ميكن ٔ�ن �زمع ٔ��د ال يف املغرب وال يف 
�ريه ب�ٔهنا مس�ٔ� مايش �برية ويه ٔ�ولویة أ�ولو�ت و�اص فهيا اجلانب 
التمنوي، �اص فهيا �س��ر، �اص فهيا الربامج إالرادیة، �اص املالءمة 
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 ،بیة والتكو�ن، �اص التحسني د�ل م�اخ الشغل كذ�د�ل �رامج الرت 
  .ٕاخل، ف�التايل هذا معل �اصنا نتعاونو �لیه مجیعا ...وقانون الشغل

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

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

  :املس�شارة الس�یدة �دجية الزويم
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر

طبعا جيب تعبئة وطنیة ال �شك يف ذ�، هناك جمهودات ال �شك يف 
م�صب ا�يل �ابت يف قانون  21000ذ�، ولكن احلكومة بو�دها 

ٔ�� ٔ��شد  ،الس�ید الوز�ر ،املزيانیة، یعين حىت يه �راجع، مث كذ�
احلكومة واملندوبیة السام�ة �لتخطیط و�يق املعنیني �ٕالحصائیات ٔ�ن 

ات شفافة تبني حق�قة الفقر وسوق الشغل يف املغرب، یقدموا لنا معلوم
 %50ٔ�ن لك وا�د ٔ�ش �یقول، م�ال عندي ٔ�� تقر�ر البنك ا�ويل یقول 

  .س�نة ال یتوفرون �ىل معل 35و 25من الش�باب ما بني 
ٔ�لف شاب �ىل  685مث كذ� ٔ�قف مصدومة ٔ�مام رمق ملیون و
مون، ق�ب� موقوتة من املس�توى الوطين ال یتدربون، ال یعملون، ال یتعل

الش�باب دا�ل جممتع مف�وح �ىل مجیع �ح�الت د�ل هاذ اليش د�ل 
البطا�، البطا� ميكن ٔ�ن ت��ج مجیع ٔ�نواع التطرف، وهذا ی��ج اح�قان 

  .الس�ید الوز�ر، وحنن ندق �قوس اخلطر
املغربیات هن مقصیات من �ساء ال  4/3مث كذ� نقول ب�ٔن ٔ�كرث من 

فهذه البطا� تزنل بثقلها �ىل ال�ساء، ٕاذن هذا يف زمن  سوق الشغل،
من ا�س�تور، وكذ� زمن املدو�ت وزمن الشعارات من  19الفصل 

  .م�اصفة ومن مراكز القرار ٕاىل �ري ذ�
ٔ�ما �ل�س�بة �لمخطط الوطين �لهنوض �ل�شغیل وا�ي ٔ�عطینا 

ٔ�ؤكد لمك من الس�ید الوز�ر، ٔ�ن  ،مالحظاتنا يف ا�لجنة حو�، فامسحوا يل
�دید ٔ�ن أ�مر ال یعدو ٕاال ٔ�ن �شلك جمرد ترب�ر لٕالخفاقات وريم الكرة يف 
مرىم الس�یاسات �ق�صادیة �لتغطیة �ىل ٔ�عطاب س�یاسات ت�ش�یط 

  .العمل
 105لیات، كتقولوا ها ٔ�ش�نو در� مث كذ� الس�ید الوز�ر هناك جت 

ىت هو ٔ�صل مف�اربة العمل النقايب ح ؟ومك ضاع من الشغل.. ٔ�لف �دیدة
  . ..هذا اليش ذد�ل ها

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة، ا�هت�ى الوقت ا�يل خمصص � �لتعق�ب، شكرا

ون��قل ٕاىل السؤال الثاين، وموضو�ه تق�مي معل واكالت �شغیل 

طی� هذه الس�نوات، واللكمة ٔ��د ) l’ANAPEC(4الش�باب والكفاءات 
ق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لتقدمي السادة املس�شار�ن من الفری

 .السؤال

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،
  الس�ید الوز�ر،

الواك� الوطنیة ٕالنعاش الشغل  ةالسؤال د�لنا الیوم هو حول مؤسس
 والكفاءات، هذه املؤسسة ا�يل ت�ٔسست طبعا �لتوف�ق بني العرض والطلب

�شغیل و�لق�ام خصوصا بدور الوساطة بني املشغل والباحث عن يف جمال ال 
  . الشغل
املؤسسة، ٕاذا كنتو  ذايش تق�مي �لعمل د�ل ه معلتوابغینا نعرفو واش ا

معلتوه؟ واش اك�ن يش تطور يف طریقة العمل من ٔ��ل الق�ام �ملهام د�لها 
  ٔ�حسن ق�ام؟

  .وشكرا

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

 .للكمة �لس�ید الوز�را

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ٔ�وال اح�ا ما �اد�ش ند�رو �ري التق�مي د�ل العمل د�ل الواك�، غند�رو 
حىت التق�مي د�ل الربامج ا�يل كتنفذها الواك� ٔ�ن هذا هو الطبیعي، 

واك� كد لمك ب�ٔنه �ل�س�بة �لتق�مي د�ل العمل د�ل ال�ٔ بغیت ناوبطبیعة احلال 
ما كنقوموش به �ري اح�ا بو�د�، فك�عمتدو ٔ�ح�ا� �ىل اخلربة اخلارج�ة �ش 
حنددو النقط د�ل الضعف وحنددو النقط د�ل القوة �ملقارنة مع املهام 

  .املو�و� �لواك�، ويف ظل املوارد ال�رشیة واملالیة املرصودة ٕا�هيا
وة كام ميكن ٔ�ن يف هذا الصدد، �ميكن لنا �س�لو �دد من عنارص الق

�س�ل �دد من عنارص الضعف، حبال يف مجیع املؤسسات ومجیع الهیئات 
  .ومجیع املنظامت، هذا هو الاك�ن ال�رشي واملنظامت ال�رشیة

متك�ت الواك� يف ظرف و�زي من حتدیث وتقویة ش�بكهتا من �الل 
ة واكالت �ویة وتعز�ز املوارد ال�رشی 10واك� حملیة و 78ٕا�داث ما یفوق 

  .زال �اصنا املوارد ال�رشیةإاطار ومس�ت�دم وم 600حبوايل 
ٔ�یضا من �الل املوارد املالیة د�لها املرصودة �ل�س�یري و�س��ر، 
متك�ت الواك� من ا�متوقع يف سوق الشغل من �الل �سجیل لك س�نة ما 

عرض  �100000حث �دید عن شغل، وجتمیع حوايل  150000یقارب 
�ىل حمیطها، وعندها �زاف د�ل االتفاق�ات حىت مع  شغل، الواك� م�ف��ة

                                                 
4 Agence Nationale de Promotion des Emplois et des Compétences. 
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بعض ا�الس احمللیة ومع بعض القطا�ات الوا�دة حبال الصنا�ة، ؤ�یضا 
تحسني د�ل احلاكمة مت ٕاجراء �دة معلیات تدق�ق ال ٔ�جرت يف ٕاطار 

�لواك�، من ب�هنا ت� املنجزة من طرف املصاحل د�ل الوزارة د�ل 
ها، مجمو�ة من نقط القوة ٔ�رشت ل  - لت كام ق - لت �ق�صاد واملالیة، وجس

مهنا ��رتاف ا�ويل �خلربة د�ل الواك� بفضل املهنیة د�لها والتمنیة د�ل 
املوارد ال�رشیة، اخلدمات ا�يل ك�س�تاجب �لتطلعات د�ل الزبناء، 

  .أ�هداف د�ل التعاقد
مس�توى  ولكن ٔ�یضا اك�ن نقص يف املوارد ال�رشیة، اك�ن نقص �ىل

التغطیة عند� طلبات من �دد من أ�قالمي ومن امجلا�ات، ومت بعد ذ� 
ٕادارة الواك� اع�د خمطط �منوي �لواك� �الل ٔ�شغال ا�ورة الثانیة �لس 

واح�ا �ادیني �ش ند�رو ونصوغو عقد �ر�مج  2015نونرب  27املنعقد يف 
رف �لهنوض هباذ املؤسسة بني ا�و� والواك� �ی�دد �لزتامات د�ل لك ط

الرب�مج الوطين  ذاالعموم�ة، ويه مؤسسة �مة ؤ�ساس�یة، و�اصة مع ه
د�ل ال�شغیل ا�يل غیخصنا مس�شار�ن و�ادي خيصنا �زاف د�ل 
الكفاءات، و��ش�تغلو حىت مع ا�متع املدين، القضیة د�ل الوساطة غن�اولو 

 حىت هو �یمت� هاذ ند�رو معل �ش �شوفو �یفاش ا�متع املدين یويل
اخلربة د�ل الوساطة، وتدارت �دد من الت�ارب الوا�دة مع التعاون 

قلمي د�ل �و�ت اكن عند� مع التعاون أ�ملاين شفت االٕ ا�ويل، حبال يف 
  .ٔ�� وا�د التجربة وا�دة �ميكن لنا غمنش�یو فهيا ٕان شاء هللا �ش نوسعوها

  .شكرا

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

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

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

�لهيا �لضبط ميكن �كون  ما عرف�ش هاذ التجربة أ��رية ا�يل �لكمتو
بعض أ�مور إالجيابیة يف العمل التق�ميي �لواك�، ولكن فاش كنتلكمو �ىل 

اك� �اصنا نعملو التق�مي �لنظر �لنتاجئ د�لها، مع التق�مي د�ل العمل د�ل الو
�ىل النتاجئ، فاش  أ�سف الشدید ما عند�ش هاذ الثقافة د�ل التق�مي بناء

تنقولو التق�مي كنبداو نتلكمو �ىل املوارد املالیة ا�يل وضعنا، �لق�ا مؤسسات 
ؤسسة، ٕاىل �ري ذ�، هاذي لكها ٕاماكنیات م�ا�ة لهاذ امل ،�ویة، ٕاقلميیة

هاذ ��رتاف ا�ويل ال یعين ٔ�ن املؤسسة راها فيش جتمع دويل حول 
ش�بكة د�ل املؤسسات ا�يل كهتمت �لوساطة ٔ�هنا اك�ن ا�رتاف دويل، ال 

� ��رتاف ا�ويل فهاذ املؤسسة، هيمنا ٔ�ش�نو هو النتاجئ د�لها؟ اهيمنا د
د شغل؟ واش كتبع الناس؟ واش ك�سا�د الباح�ني عن الشغل يف ٕاجيا

واش �یكون الت��ع ) l’ANAPEC(هاذوك ا�يل �ید�روا العقدة يف ٕاطار 
ٔ�شهر وال �ام وال ٔ�قل ٔ�و ٔ�كرث ٕاىل  5 اواش ت�ش�تغلو  اد�هلم؟ واش تیعرفو 

  �ري ذ�؟
غاربة هاذ املعطیات لكها ت��ان من �الل الثقة ا�يل الیوم عند امل

وع، الباح�ني عن نا �لكمنا �ىل هاذ املوضالباح�ني عن الشغل، س�بق ل 
الشغل ما عندمهش ثقة الیوم يف الواك� ويف مجیع املؤسسات ا�يل كتد�ر 
الوساطة يف بالد�، �یبحثوا عن شغل بطرق ٔ�خرى، هاذ الثقة �ایة ٔ�نه 
أ�رقام ا�يل كتعطي هاذ الواك� كتطرح �ساؤالت، فاش ت�شوفو الواك� 

 445000هنا س�شغل معلت ٕاسرتاتیجیة وكتلكف إالسرتاتیجیة د�لها �ٔ 
س�نوات، �ق�صاد الوطين لكه ما �القش  5وال  4خشص �الل وا�د 

يف ٕاطار  60000وزایدة وا�د  445000هاذ اليش، الواك� كتقول غت�لق 
ٔ�لف، ما ميك�ش، ما ميك�ش نبقاو نعطیو ٔ�رقام  500ال�شغیل ا�ايت يه 

راه اح�ا تنفكرو كنلوحو ٔ�رقام فقط �ش نقولو راه عند� ٕاسرتاتیجیة و  ،هااك
واح�ا ك�ش�تغلو وراه اكینة إالماكنیات وها حشال د�ل �س��ر وضعنا 

  . ش�نو يه النتاجئ�ٔ س�نو�، �اصنا نبقاو �شوفو 
الس�ید الوز�ر، و�اصها ت��ع،  ،طبعا هاذي مؤسسة �مة �یف ما قلتو

دا� راه ميكن ما عندهاش حىت مد�ر وما عندهاش یعين ت�ش�تغل عن بعد 
من الر�ط، هاذي مؤسسة �مة �دا �اص  )télécommande(من 

�سرتجع الثقة د�ل الباح�ني عن الشغل فهيا وٕاىل اكنت دا�� يف ش�بكة 
د من اخلربات ویبان ذاك اليش، ٔ�� د�لت �ري املوقع �دولیة �اصها �س�تف 

د�لها ما �یبا�ش واش اك�ن يش اجهتاد واك�ن يش ابتاكر يف طریقة العمل 
ون جتمع �ىل املس�توى الوطين هاذ احلاج�ات ٔ�و ال الطلبات د�لها �ش �ك

  .وهاذ اليش
مث �ىل املس�توى اجلهوي البد من العمل �ىل املس�توى اجلهوي �ل�س�بة 

  .لهاذ الواك�
  .وشكرا

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

لو ومادام ٔ�ن الس�ید الوز�ر ما بقاش عندو وقت د�ل التعق�ب، غن��ق
�لسؤال الثالث، موضو�ه رشوط معل املغربیات يف ضیعات الفراو� 
ٕ�س�بانیا، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� واملعارصة 

  .لتقدمي السؤال

  :الس�ید احلب�ب �ن الطالباملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي
عن التدابري املت�ذة من ٔ��ل حامیة حقوق  ،الس�ید الوز�ر ،لمك�سائ

  . العامالت املغربیات �لضیعات الفالح�ة �جلارة إالس�بانیة
  .وشكرا
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  الس�ید املس�شار،

اتفاق�ات الید العام� هذه احلقوق يه ٔ�وال محمیة وحمفوظة من �الل 
املوقعة �لب��ن اليت تضمن �لعامالت اكفة احلقوق املمنو�ة �لعامل 
إالس�باين، سواء تعلق أ�مر بظروف العمل ٔ�و املدة د�لو ٔ�و أ�جر املمنوح 
ٔ�و التغطیة �ج�عیة، وكام تعمل فقطاع اجلين د�ل الفراو� تیخضع ٔ�یضا 

ة املوقعة بني احلكومة إالس�بانیة و�نيي لٔ�حاكم د�ل االتفاق�ة امجلاعی
القطاع، اليت مبوجهبا �متتع العامل أ��انب بنفس احلقوق والواج�ات اليت 

  .�متتع هبا العامل إالس�بان
الظروف د�ل العمل د�ل هاذ العامالت ختضع لقانون العمل 

ها عندإالس�باين، ووزارة العمل إالس�بانیة، املف�ش�یة د�ل العمل يه ا�يل 
املسؤولیة، ولكن هذا ما ت��ف�ش ٔ�نه تیخصنا اح�ا كقطاع حكويم نتابعو 
العامالت د�لنا وهاذ اليش در�ه، در� املوا�بة من ٔ�ول ٔ�ن ٔ�ول مرة 

ٔ�لف تیجي الطلب هذا تی�ني ب�ٔن العملیة �حجة، ٔ�ن الطلب  15ـ تنوصلو ل
ؤ�كرث  8000وز�دة، ٕاذن  �8000ىل هاذ ال�ساء وال�س�بة د�ل املعاودات 

من العامالت املغربیات ا�رتن الرجوع ٔ�ن و�د� ب�ٔن العمل یناس�هبن ٔ�و 
�ىل أ�قل عندمه �ا�ة ف�ه، ولو اكنت هناك ظروف قاهرة كام ٔ�ش�یع ب�ٔنه 

  .راه اك�ن كذا وكذا ملا اخ�اروا ذ�
اكن حتضري �م �دا تدار �ىل مس�توى  ،تحضري د�ل العملیةال ٔ�یضا 

كوم�ة بت�س�یق مع مصاحل احل�ل القطا�ات د 5رئاسة احلكومة وشار�ت 
املشغلني رشفوا معنا �ىل  السفارة إالس�بانیة مع الوزارة د�ل العمل، �او

العملیة د�ل �نتقاء ودر� ز�رات وغنبقاو ند�رو ز�رات وكنقولو ب�ٔن 
الوضع د�هلم مازال �اصو یتحسن، اح�ا تنقولو الظروف �اصها حتسن، 

نو وم�فقني مع إالس�بان �ش غن�لسو وغن�اولو واح�ا �ازمني �ش حنس� 
ند�رو وا�د النظام د�ل الت��ع، نظام د�ل املصاح�ة، اكن وا�د النظام 
سابق، اكن وا�د ا�مو�ة د�ل املرافقات ٔ�و املس�شارات، �سمیومه كام 

الیوم �ىل أ�قل تی�لوا هلم �ري املشلك د�ل التواصل ا�لغوي مع . بغیناا
الس�ید املس�شار، ب�ٔنه �البا هاذ ال�ساء ما �یعرفوا،  ،كتعرفإالس�بان، ٔ�ن 

شكون ا�يل �ادي �رشدمه  حىت ٕاىل اكن عندمه يش مشلك �ميكن یلقاو
  .واكویبني هلم فني ی�ش

القضیة أ�خرى، اح�ا مطمئنني ٔ�ن ا�متع املدين إالس�باين واحلساس�یة 
جل�يس، و�ملناس�بة ما د�ل ا�متع إالس�باين مبا �سمى �لتحرش و�عتداء ا

اك�ن حىت يش اعتداء ��يس، عند� املعطیات، كنتابعو املتابعات القضائیة 
املوجودة يف املوضوع، و�ادي نتعاملو معها �اكمل الرصامة، ولكن العملیة 

ٔ�لف الس�نة  18 ـيف مجملها معلیة �حجة، مازال الطلب مطلوب نوصلو ل
ي بطبیعة احلال �ادي نبقاو دامئا القادمة ٕان شاء هللا، �اصنا نعملو و�اد

عیوننا مف�و�ة، الربملان طلبنا م�و كذ� �ش یبقى العني د�لو مف�و�ة 
�لطرق املتا�ة �، الص�افة ت�ٔ�ذ املعطیات، �سولنا نعطیوها املعطیات، 

�لعكس، . اح�ا ما عند�ش حىت يش ٕاشاكل ما كنخبیو حىت يش �ا�ة
هذاك وتفضح، هذا �ادي �كون لك ما اكن يش ترصف ا�يل مايش هو 

  .يف صاحل العامالت و�ادي �كون يف صاحل الن�ا�ة د�ل العملیة

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

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

  :�ن الطالبالس�ید احلب�ب املس�شار 
ات، واح�ا ما كنقلوشاي من شكرا الس�ید الوز�ر �ىل هاذ إالیضا�

الس�ید  ،أ�مهیة د�ل هاذ التدابري وإالجراءات ا�يل اختذت احلكومة، ٕاال ٔ�نه
الوز�ر، �یف كتعرفوا املساس �لكرامة د�ل املرٔ�ة املغربیة، خصوصا ت� 
اليت دفعت هبا الظروف، �یف �ا يف �ممك، ظروف قاهرة، �ش�تغال 

� �حكومة واح�ا كربملانیني لك من نا�ارج الوطن، تتحث �لینا مجیعا 
املوقع د�لو یتحمل مسؤولیته ویت�ذ التدابري الرضوریة من ٔ��ل صون هاذ 
الكرامة وحامیة حقوق هاذ املرٔ�ة، خصوصا حقوق العمل، خصوصا ٔ�هنا 

يف �ممك، اتفاق�ات بني اململكة املغربیة  �ش�تغل يف ٕاطار اتفاق�ات �یف �ا
  .تق�الواتفاق�ات بني دول �س� 

وهنا �ا �ساؤلنا ومساءلتنا �لحكومة حول ا�ٓلیات والتدابري املت�ذة 
�شلك اس��ايق لتفادي بعض إال�زالقات وكذ� لصون وحامیة حقوق هاذ 
العامالت �ىل مس�توى توازن العقد، �ىل مس�توى سا�ات العمل، �ىل 
مس�توى ظروف �س�تق�ال، ظروف العمل، و�ىل مس�توى كذ� طبیعة 

  .وصیة هاذ العامالتوجحم وخص
الس�ید الوز�ر احملرتم، �یف �اء يف العرض  ،وهنا كذ� �یجي �ساؤلنا

د�لمك �ىل ما ق�ل حول هاذ الباب، ب�ٔنه كنطلبو اح�ا من هاذ املوقع ٕاجراء 
حبث دق�ق حول هاذ املوضوع، ویطلعنا كربملانیني �ىل هاذ الوضعیة، �ش 

 حقوق املرٔ�ة املغربیة وصون كذ� لكنا نتحملو مسؤولی��ا يف ا�فاع �ىل
ٔ�لف، وكام �اء يف ال�م  �15رامهتا، خصوصا أ�مر ا�ي یتعلق �ىل 

ٔ�لف، یعين يف ارتفاع مس�متر، و�كفي هاذ املرٔ�ة ٔ�ن بالدها  18د�لمك �دا 
ما وفر�ش �هيا الظروف �ش �ش�تغل، �كفي فقط هاذ الظروف الصعبة ما 

  .�زیدوهاش �ا�ة ٔ�خرى
  .ز�روشكرا الس�ید الو 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
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ون��قل ٕاىل السؤال الرابع، موضو�ه متاطل التعاضد�ت يف �سویة 
ملفات املرض، اللكمة �لس�ید املس�شار احملرتم من الفریق احلريك لتقدمي 

  .السؤال

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

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

تعرف التعاضد�ت ٕاشاكلیات واخ�الالت �دة، نذ�ر مهنا �ىل س��ل 
املثال، الت�ٔخر يف �سویة ملفات املرىض وتطبیق م�دٔ� الرصامة يف ق�ول 

  .وفرض حفوصات اخلربة املضادةالو�ئق 
ما يه إالجراءات املت�ذة : بناء �لیه �سائلمك الس�ید الوز�ر احملرتم

ٕاشاكلیات واخ�الالت التعاضد�ت؟ ما يه اخلطوط العریضة ملعاجلة 
  ٕالصالح نظام التعاضد �ملغرب؟

  .شكرا

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

  .اللكمة �لس�ید الوز�ر يف ٕاطار اجلواب

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ثواين �ش ٔ�دعو  �2ذ وا�د يل الس�ید املس�شار �ادي � امسح

ادة املس�شار�ن �ش ی��عوا معنا العملیة الس�نة املق��، ٕان شاء هللا، الس
وٕاىل اكن ممكن �يش طریقة معینة �ش تد�روا �مة اس�تطالعیة تتعلق هبذه 
املس�ٔ� يف مجیع جوا�هبا، اح�ا مس�تعد�ن نعطیومك معطیات و�ربطومك �اكفة 

ب�ٔن العملیة يف  اجلهات ا�يل ��ذوا مهنا املعطیات، ونقول لمك، ون�ٔكد لمك
غلوا ب�ٔنه رمغ مجملها معلیة سلمية ؤ�طمنئ العائالت د�ل الناس ا�يل ت�ش�ت

ذاك التضخمي ا�يل اك�ن راه �ري موجود، وامحلد �، راه الظروف د�هلم 
واحلكومة راه �ا� عیهنا وما ميك�ش �سك�و �ىل الضمي ا�يل ميكن حيل 

  .تیظهر يل تتلكموا�ل�ساء د�لنا، ؤ�نمت كذ� هباذ الغرية 
بغیت �شري ٕاىل ٔ�نه ا�ل�س�بة �لسؤال املرتبط �لقطاع التعاقدي، 

، 65.00یوم �لقانون  90ال�سویة د�ل امللفات يه أ��ل د�لها حمدد يف 
من امللفات متت  %85ها الصندوق تت�ني ب�ٔن اجر اوا�راسات ا�يل 

 90 يف ٔ��ل یقل عن 2017معاجلهتا من طرف التعاضد�ت �رمس س�نة 
یوما  60متت معاجلهتا �الل  %60یوما، ٔ�قل من أ��ل القانوين، من ب�هنا 

  .یوم �21الل ٔ��ل یقل �ىل  %9و
البد ٔ�یضا من إالشارة وإالقرار ب�ٔنه التفاوت د�ل التعاضد�ت ال�سع 
اليت �ربطها �لصندوق الوطين ملنظامت �ح�یاط �ج�عي اتفاق�ة 

امللفات، ٕاذ بعضها حيقق معدالت  التفویض �ىل مس�توى ٔ��ل �سویة
ج�دة، يف �ني یتوجب �ىل البعض ا�ٓخر املزید من اجلهد �لنظر حلجم 

  .امللفات اليت �س�تق�لها ورضورة ٕاخضاع البعض مهنا �لمراق�ة الطبیة
 ،�2008ل�س�بة �لمساطر الطبیة، ا�لیل د�ل املساطر تريجع لس�نة 

ٕا�ادة النظر من ٔ��ل دمع  مت حتی��ه ٔ�كرث من مرة، حيتاج الیوم كذ�
ٕاسرتاتیجیة الصندوق الهادفة ٕاىل ت�س�یط ورمقنة املساطر املتعلقة 
�خلدمات، واليت رشع يف اع�دها �رب اع�د مرجع حمدد لطلبات التحمل 
مع املص�ات اخلاصة والتدبري إاللكرتوين لطلبات التحمل مع م�تجي 

  .العال�ات
و�، ولكن رمغ ذ� قد ما قدر� �ىل العموم أ��ل د�ل ال�سویة معق

وقدرت هذه التعاضد�ت والصندوق �ش نقلصو أ��ل د�ل ال�سویة، 
د�ل إال�سان تیحط امللف د�لو  ،0نوصلوا لوا�د  �الش ما یول�شا

ی�سوى، هذا ممكن مع الوسائل الرمقیة، یعين نطمحو ٕان شاء هللا و�ش�تغلو 
يف هاذ �جتاه، �ك راه ت�ش�تغلو ) CNSS(حىت مع إالخوان د�ل 

  ٔ�س�تاذة؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

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

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

نود ٔ�ن نؤكد �ىل رضورة التد�ل حبزم  مع جوا�مك ،الس�ید الوز�ر
ل امللفات ٕالنصاف املنخرطني جراء ال�سویة وال�سویف وال�طل ا�ي یطا

 les prises(املتعلقة �لتعویض عن املرض وشواهد التكفل �لعالج، ٔ�ي 
en charge(،  ح�ث ٔ�ن التعاضد�ت �ري مق�دة ب�ٔي �ٓ�ال �لرد ملعاجلة

  .امللفات، وهو ما جيب تداركه
  الس�ید الوز�ر،

�كونوا ن�ت ) les assurances(اح�ا �متناو ٔ�ن هاذ التعاضد�ت وهاذ 
یوم، راه اكن ا�يل امللف د�لو ت��قى مييش  �90ل د�ل حيرتموا هاذ ا�ٔ 

و�رجع، مييش و�رجع حىت ميل ما یبقاش یدفعو اكع �ملرة، ونقول � 
الس�ید الوز�ر نعطیك املعلومة حصی�ة، ب�ٔن اك�ن امللفات ٕاىل اكنت ف�ه 

یوم، ولكن  20یوم،  15فرنك راه تريدوها يف  30000فرنك ٔ�و ال  20000
تیعطلوا فهذاك املریض حىت  د املبلغ ا�يل هو راه ت��قاوميل تیكون وا�

�مييش يف �الو، هذا وزائد وا�د العدد د�ل املرىض، و�اصة املرىض 

ا�يل هام عندمه ٔ�مراض مزم�ة، راه ا�ٔكرثیة مهنم م�قلني ��یون من طرف 
  .الصیدلیات

  الس�ید الوز�ر،
الس�ید  ،و م�مكهاذ الناس رامه تی�لصوا الواج�ات د�هلم، وت�متنا

  .الوز�ر، �ش �كونوا م�صفني حىت لهاذ املنخرطني
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  الس�ید الوز�ر،
نقرتح يف الفریق احلريك من ٔ��ل نظام تعاضدي  ،يف هذا الس�یاق

  : ٔ�فضل ما یيل
ٔ�وال، إالرساع ٕ��داد املراس�مي التطبیق�ة لتفعیل القانون املتعلق بنظام 

 والعامل املس�تقلني الت�ٔمني إالج�اري عن املرض اخلاص بف�ة املهنیني

وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا، وهو ما من ش�ٔنه 

تطو�ر وتوس�یع �س�تفادة من النظام التعاضدي �ملغرب ل�شمل ٔ�زید من 

  ملیون خشص، هذا هو ا�يل تنطلبو م�مك الس�ید الوز�ر �ش تفعلوه؛ 10

هذا تنعرفو ب�ٔن هو " رام�د"�نیا، رضورة تق�مي جتربة نظام املسا�دة 

" رام�د"وز�ر الص�ة ٔ�ن لق�نا �لیه وا�د العدد د�ل أ�س�ئ�، هاذ بطاقة 

راه ال �ساوي ش��ا الس�ید الوز�ر �ىل الصعید الوطين، اح�ا تنقولو وا�د 

مىش من الصحراء م�ال طلع لتطوان تیقول � رجع �لصحراء فني االس�ید 

تعریف الوطنیة، واح�ا مع التقس�مي بغیناها �كون حبالها حبال بطاقة ال اتعاجل، 

 ،إالداري ومع اجلهویة املوسعة، ولكن ما �كو�ش �ىل حصة املواطنني

حبال البطاقة، فني ما مىش ابغینا هاذ البطاقة �كون االس�ید الوز�ر، 

�اصو یلقى العالج  ومىش لاإال�سان ٔ�ي مس�شفى ٔ�و ٔ�ي مس�توصف 

 . د�لو

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

ما عرف�ش الس�ید الوز�ر واش �يق عندو يش تعق�ب يف �دود ثواين 
 . معدودة �دا

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
احلكومة �ش�تغل من ٔ��ل ٕاقامة م�ظومة شام�  ،يف ثواين معدودة

�لحامیة �ج�عیة والتحسني د�لها يف ٕاطار �س�هتداف، وتدارت جلنة 
  .وم حتت رئاسة الس�ید رئ�س احلكومة�ش�تغل الی�اصة هبذا املوضوع 

�ل�س�بة �لموضوع ا�ٓخر هو و�ا كريتبط �محلایة �ج�عیة ما  
ولكن ف� یتعلق �ملراس�مي راه اح�ا �دامني ) CNOPS(5 ــكريتبطش ب

النظام �لمس�تقلني يف ٔ�قرب  ذا�لهيا وكن�اولو ٕان شاء هللا �ش خيرج ه
  .وقت ممكن

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

ن��قل ٕاىل السؤال اخلامس موضو�ه ا�طط الوطين �لهنوض �ل�شغیل، 
 .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي السؤال

                                                 
5 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale. 

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

  الس�یدان الوز�ران احملرتمان،
  احملرتمون،الس�یدات والسادة املس�شار�ن 

  الس�ید الوز�ر، 
اعترب الرب�مج احلكويم ال�شغیل ٔ��د الت�د�ت الكربى اليت تعزتم 
احلكومة موا�هتا وجعلها يف صلب ٔ�ولو�هتا ومعاجلهتا يف جوا�هبا القانونیة 
واملؤسساتیة والهیلكیة والقطاعیة، والزتمت يف س��ل حتق�ق ذ� بتفعیل 

من �الل ٕا�داد ا�طط الوطين  2025ٕاسرتاتیجیة ال�شغیل يف ٔ�فق 
  .�لهنوض �ل�شغیل

الس�ید الوز�ر احملرتم، عن مدى تق�ميمك �ططات و�رامج  ،�سائلمك ،�ا
ال�شغیل السابقة؟ عن املهنجیة اليت اعمتدمتوها يف ٕا�داد هذا ا�طط؟ عن 

  التدابري العملیة اليت تنوون اختاذها من ٔ��ل ٔ�هداف هذا ا�طط؟
  .وشكرا

  :س اجللسةالس�ید رئ�
  .شكرا

 .اللكمة �لس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
يف احلق�قة اجلواب �ىل السؤال یق�يض جني �لجنة، ٔ�نه �ادي خيص 

، �يل ما نتلكمش �ىل الربامج الوقت ولكن ف� یتعلق �لتق�مي �زاف د�ل
شغل �ري اكف�ة، السابقة �ادي نتلكم �ىل الواقع د�ل الشغل، م�اصب ال 

 -وفرص إالدماج حمدودة، كفاءات �ري مالمئة و�ري �ی�ٔة لسوق الشغل 
  .�رامج حتفزيیة ونظام وساطة ذو وقع حمدود - هذا ال�شخیص ا�يل در� 

د�ل التو�ات  5من �الل ا�لجنة الوزاریة اش�تغلنا ووضعنا 
ت توضعت ٕاسرتاتیجیة يف احلق�قة يه نفس التو�ات إالسرتاتیجیة ا�يل اكن

  .يف ٕاطار إالسرتاتیجیة الوطنیة
التو�ه أ�ول دمع �لق م�اصب الشغل، مالءمة التعلمي والتكو�ن مع 

ة �لشغل ودمع الوساطة، طیم�طلبات سوق الشغل، �ك�یف الربامج ال�ش� 
حتسني اش�تغال سوق الشغل وظروف العمل، دمع البعد اجلهوي يف 

  .ال�شغیل
د�ل ا�مو�ات موضو�اتیة، ولك  5د�ل التو�ات شلكنا لها  5هاذ 

د�ل التدابري،  8د�ل التدابري، الثانیة  9 ـمجمو�ة توصلنا �اللها، أ�وىل ل
د�ل التدا�ر،  8تدبري، یعين اخلامسة  11تدبري، الرابعة  14الثالثة 

اج�ع �لمجمو�ة التق�یة  30اج�ع، یعين  31ا�مو�ات املوضو�اتیة 
ومؤسسة اش�تغلوا معنا، وتقدمت �الل هذا  قطاع وهی�ٔة 70املصغرة، 

عرض، و�لصنا ٕاىل املكو�ت أ�ساس�یة  115شهور  3العمل ا�يل دام 
 3د�ل التدابري د�ل ا�مع و 3 ـد�ل الرب�مج الوطين والرب�مج التنف�ذي ل
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  .د�ل التدابري د�ل التزنیل 3د�ل التدابري التحفزيیة و
د� دمع ٕا�شاء م�اصب �دیدة واحملافظة �ل�س�بة �لتدابري د�ل ا�مع، عن

�ٕالعفاءات و�ىل املناصب القامئة، ویتعلق �لك ما � ص� �لتحفزيات 
�الس��رات العموم�ة، مع ربط هاذ �س��رات مبناصب الشغل، الیوم 

يف ٕاطار وزارة املالیة ا�يل ا�ٓن ) PIMA(عند� وا�د الرب�مج تی�سمى 
ط �لعدد د�ل املناصب، القطاع امجلعوي �خزان ٔ�ي اس��ر ؤ�ي دمع تیرتب

رية د�ل �سرتاتیجیات وا�ططات القطاعیة ت�ل�شغیل، �ش�تغال �ىل الو 
ٔ�رقام وا�دة، ٕا�داث جلنة د�ل الیقظة حول سوق  ؤ�ن لك خمطط عند

الشغل، مث املصادقة �ىل إالطار القانوين لالق�صاد �ج�عي والتضامين، 
  . �ري بعض أ�م��، ��سلممك النصهذه فقط تنعطیمك

ولكن ٔ�یضا عند� التدبري د�ل ا�مع ا�ٓخر ٕا�داد ٔ�فضل �لخرجيني 
لسوق الشغل ولك ما یتعلق ٔ�ن الوزارة د�ل التعلمي العايل عندها �ر�مج 
يف املضمون يف التكو�ن ا�يل هو تريتبط �ملناصب د�ل الشغل، مهنا ٔ�یضا 

ع تطو�ر اجلانب املهنجي، تطو�ر د�ل القدرات تعز�ز د�ل ٕاتقان ا�لغات م
والسلو�یات نظام البااكلور� املمهننة، ٕاد�ال وٕا�داث لتطو�ر احلس 

  .املقاواليت، الرفع من �سب الشعبة املعلنة ٕاىل �ري ذ�
عطیتمك بعض ا�يل �م هو املهنجیة أ�� من الصعب جناو�مك �ىل لكيش ف

�ىل البعد اجلهوي ومع الرتكزي ٔ�ن مجیع ال�شار�یة مقاربة ٔ�فق�ة مع الرتكزي 
  ...املتد�لني �ش�تغلوا

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

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

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

شكرا الس�ید الوز�ر �ىل إالفادات القمية اليت تقدممت بعرضها، �مثن حنن 
ریق العدا� والتمنیة هذا ا�طط الطموح ا�ي یويل اه�ما مللف يف ف

ال�شغیل، �عتبار ال�شغیل �شلك الطریق �لع�ش الكرمي، یقلص الفوارق 
�ج�عیة وا�الیة، �مثن الرٔ�سامل ال�رشي وميثل مد�ال ملعاجلة الفقر 

  .والهشاشة
ربها ؤ�مهها �اء ا�طط مبجمو�ة من أ�هداف الطمو�ة كام ذ�رمت، ٔ�ك

  .ٔ�لف م�صب شغل 200توفري ملیون و
  س�یدي الوز�ر،

نعم ملناصب الشغل الصاف�ة ول�س �ل�ام، فعندما توفر احلكومة 
م�اصب الشغل البد ٔ�ن تن��ه ٕاىل ٔ�هنا يف املقابل تفقد مجمو�ة من فرص 
الشغل �س�ب �زا�ات الشغل م�ال، ؤ�یضا ٕاذا اس�تطعمت توفري ما یقارب 

وافد �دید  300000س�نو�، ففي املقابل هناك م�صب شغل  87000
لسوق الشغل س�نو�، وهذا ما یث�ت �دم التوازن وحيیلنا �ىل ا�منوذج 

  .التمنوي احلايل ا�ي مل �س�تطع ٕانتاج م�اصب الشغل الاكف�ة
البد ٔ�یضا الس�ید الوز�ر من �ه�م �لبعد اجلهوي يف هذا ا�طط 

ؤ�یضا �ه�م �لتقائیة الس�یاسات  واحلرص �ىل حتق�ق العدا� ا�الیة
العموم�ة اليت سامه �دم حتق�قها يف تعرث وتعطیل مجمو�ة من أ�وراش 

�ىل س��ل املثال . الكربى، و�لتايل س�یكون جحرة �رثة �ل�س�بة لهذا ا�طط
نذ�ر ورش مالءمة التكو�ن مع سوق الشغل، ورش اجلهویة املتقدمة، 

ها من أ�وراش اليت یعیقها غیاب وورش حتسني م�اخ أ�عامل و�ري 
  .�لتقائیة
ب�رسیع تزنیل خمطط وتفعیل لك  ،الس�ید الوز�ر ،نطالبمك ،خ�اما

إالجراءات الرسیعة والوس�یطة ؤ�یضا وضع �دو� زم�یة للك إالجراءات 
  .�كون واحضة و�سمح �لت��ع والتق�مي وجتاوز العق�ات اليت تعیق التزنیل

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا الس�یدة املس�شارة، و�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامهته معنا يف 

  .هذه اجللسة
ن��قل ٕاىل �ٓخر سؤال عند� يف هذه اجللسة، وهو مو�ه لقطاع ٕاصالح 
إالدارة والوظیفة العموم�ة، وموضو�ه ٕاجراءات حماربة الرشوة، اللكمة ٔ��د 

  .لسؤالالسادة املس�شار�ن من فریق العدا� والتمنیة لتقدمي ا

  :د عبد السالم يس �وريلس�یاملس�شار ا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

صنف التقر�ر أ��ري الصادر عن م�ظمة الشفاف�ة ا�ولیة املغرب يف 
، ويه 2017دو� يف مؤرش حماربة الرشوة لس�نة  180من بني  81الرتبة 

، ٕاال ٔ�هنا تبقى مقلقة نظرا 2016قارنة مع س�نة مؤرشات �لرمغ من حتس�هنا م
  .لت�ٔثريها �ىل مسعة البالد و�ىل �س��ر

الس�ید الوز�ر، عن إالجراءات اليت س���ذوهنا حملاربة  ،�سائلمك ،�ا
  الرشوة وحتسني وضعیة املغرب �ىل مس�توى مؤرشات حمار�هتا؟

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .�ابة �ىل السؤالاللكمة �لس�ید الوز�ر لالٕ 

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

  .شكرا الس�ید املس�شار
ٔ�وال هذه احلكومة ال تقلقها املؤرشات، یقلقها الواقع، حنن لس�نا يف 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

28 

 )2018 یونیو 26( 1439 شوال 12

 �ا�ة ٕاىل مؤرشات ا�يل �ىل لك �ال تبقى مؤرشات ٕاس�ت��اس�یة ليك
نطلع �ىل واقع الفساد يف املرفق العمويم �ملغرب، احلكومة �ارفة هاذ اليش 
و�ال� امل� ٔ�عطى �شخیص صارم لواقع إالدارة يف املغرب، وحث 

  .احلكومة �ىل اختاذ إالجراءات الالزمة حملاربة الفساد

عند� املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، حىت الفساد اكن  ..�ٔ�مس اكن
وما بقاش، ٕاذن هاذیك زد� جوج نق�طات و�زلنا جوج نق�طات لن " طابو"

نعب�ٔ هبا ٕاىل هذه ا�ر�ة ٔ�ن هناك فراد�س ٔ�و ج�ات رضی��ة ال تصنف يف 
ٔ�سفل الساللمي، ويه �سامه يف تب��ض أ�موال يف �س��رات العا�رة 

ٕاذن هاذ اليش د�ل صنف ویصنف م�ين �لمجهول ی��غي اختاذ  .�ل�دود
   .سافة نقدیةم�ه م 

إالجراء أ�ول وما تصورش  ،إالجراءات اكینة الس�ید املس�شار احملرتم
أ�مهیة د�لو البالغة ا�يل دارت هاذ احلكومة، وهو ٔ�هنا طلقات البوابة 

شاكیة،  32000الوطنیة �لشاك�ت ا�يل وصالت حلدود ا�ٓن ق�ل دق�قة 
  .لهااملعاجلة د�) satisfaisante(ملباة  %72تعاجلت، و 76%

ماذا یعين هذا؟ ٔ�ن احلكومة تع� ا�متع والرٔ�ي العام يف حماربة الفساد، 
وهذا من ش�ٔنه ٔ�نه یقلص ا�اطر د�ل  ،يف ٕادانة الفساد، يف فضح الفساد

  .الفساد

الس�ید املس�شار احملرتم، سامهمت يف  ،كذ� ٔ�نمت فهاذ ا�لس املوقر
صول ٕاىل املعلومة، وميل ٕاغناء نص قانوين �م �دا، وهو نص احلق يف الو 

تیصبح املواطن عندو احلق ید�ل �لمعلومة اليت يف حوزة إالدارة وميكن 
�كون حىت احملرض د�ل ا�ورة د�ل امجلا�ة ٔ�و احلساب إالداري ميكن هذا 

  .ش�ٔن یقلص، هذا هو ا�يل �هيمين

 ذهاذ اليش �ادي �� ،اكینة ٕاجراءات عندها �ٓ�ر �لغة �ىل املواطن
ا�و� �اكملها وا�متع املدين لكه م�خرط يف هذا التو�ه �رؤیة  وقت، لكن

  .واحضة و�لك الوسائل املعبئة

  .وشكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�ید الوز�ر

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

  :املس�شار الس�ید عبد السالم يس �وري

�لرمغ من ا�هودات و ،الس�ید الوز�رواب د�لمك، ك�شكرومك �ىل اجل
املبذو� من طرف احلكومة يف جمال حماربة الرشوة، هاذ التقار�ر ا�ولیة 
مازالت تصنف املغرب يف �انة ا�ول ذات الرشوة املزم�ة، م�ذ س�نوات 

، اح�ا كندقو �قوس اخلطر يف 90و 80واملغرب �راوح ماكنه يف الرتبة بني 
ويه  ،التلكفة �ق�صادیة و�ج�عیة د�ل الرشوة ٔ�ن عرف�وهاذ ا�ال 

  .�هظة �دا ال �ىل املس�توى �ق�صادي وال �ىل املس�توى �ج�عي

اكنت تتحجج بغیاب خطة وطنیة  ،الس�ید الوز�ر ،احلكومات السابقة
حملاربة الرشوة، الیوم احلكومة عندها ٕاسرتاتیجیة وطنیة ملاكحفة الفساد وم�ذ 

ت، اح�ا الیوم كنالحظو ٔ�ن التفعیل د�ل املضامني د�ل هاذ س�نوا 3
  .إالسرتاتیجیة حمدود �دا يف إالجراءات د�لو �ىل مجمو�ة د�ل املس�تو�ت

، وخصوصا 2011الهیئات د�ل احلاكمة ا�يل نص �لهيا ا�س�تور د�ل 
ها الهیئة الوطنیة �لزناهة والوقایة من الرشوة وا�لس د�ل املنافسة، ٔ�دوار 

معط�، هذا �س�تدعي ٕا�ادة الهیلكة د�لها وتفعیل ا�ور د�لها �ش حنس�نو 
  .املس�تو�ت د�ل هاذ املؤرشات

كذ� ف� خيص اخلطوط املبارشة، اح�ا �مثن يف فریق العدا� والتمنیة 
اخلطوط املبارشة �لتبلیغ عن الرشوة اليت مت ٕاطالقها مؤخرا من طرف وزارة 

النیابة العامة، يه خطوة ٕاجيابیة ولكهنا س��قى �ري العدل ومن طرف رئاسة 
  .اكف�ة ٕاذا مل یصاحهبا ٕا�ادة الثقة �لمواطن بصف�ه م�لغا عن الفساد

  ٔ�وال، بتوفري الرشوط د�ل امحلایة �؛

  .إالجراءات املت�ذة يف حق املر�شني مث مبصداق�ة د�

اربة مس�ٔ� ٔ�خرى كذ� هو ٔ�نه حماربة الرشوة جيب ٔ�ن تنطلق من حم
الفساد الك�ري املرتبط �س�تغالل النفوذ و�لصفقات العموم�ة واق�صاد الریع، 
وبتحریك املسطرة القضائیة �ش�ٔن ملفات الفساد الراكدة يف احملامك، والتفا�ل 
كذ� د�ل حتریك املسطرة القضائیة �ش�ٔن ملفات الفساد الراكدة والتفا�ل 

وا�الس اجلهویة �لحسا�ت،  مع امللفات د�ل ا�لس أ��يل �لحسا�ت،
ا�يل �ك�يس طابع ج�ايئ، ووضع قانون ینظم تضارب املصاحل ومالءمة 
القوانني اجلاریة مع االتفاق�ات ا�ولیة وحماربة الرشوة، والرفع كذ� من 

  .در�ة الشفاف�ة يف التدبري �ىل مجیع املس�تو�ت

ٔ�ن املقاربة  الس�ید الوز�ر، كام ،هذه ٕاجراءات معلیة ممكن تعمتد �لهيا
جيب اع�د مقاربة الزجریة و�دها �ري اكف�ة �لتغلب �ىل هذه ا�ٓفة بل 

اءات الزجریة �لتدابري تتقاطع فهيا إالجر  ،ل وا�ر�اتم�عددة املدا�
  .الرتبویة

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .ا�هت�ى الوقت ،شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

 .�دود نصف دق�قة اللكمة �لس�ید الوز�ر �لرد �ىل التعق�ب يف

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

تعق�ب �س�یط، م�فق معك الس�ید املس�شار وم�فق معك ٔ�كرث �ك�ري 
ميل �س�شهد ��لس أ��ىل �لحسا�ت و�ملؤسسات الوطنیة، خصوصا 

هو وا�د ) Transparency International( �ري احلكوم�ة،ؤرشات امل
فاش �یمت یتنعرفو �  ،املؤرش د�ل إالدرا�یة من الناح�ة السوس�یولوج�ة

  .�لهاتف، قطاع الص�ة، قطاع كذا، قطاع كذا
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ا�يل ٔ�سايس هو اكینة تقار�ر وطنیة تتقول اك�ن الفساد، إالحصاءات 
النیابة العامة م�ذ ٕاطالق هذاك الهاتف معربة وما  �لا�يل كتعطي الرئاسة د

  .�ش يش فصا�ة ٔ�كرث مهنا، اح�ا ما حمتاج��شاكی 

احلكومة ما معرها غتقول ٔ�هنا  ذاح�ا يف التو�ه الصحیح، وها نٕاذ
  .إالجتاه ذمر��ة يف حماربة الفساد، و��س�مترو يف ها

  :الس�ید رئ�س اجللسة

 .شكرا الس�ید الوز�ر

 .�شكرمك �ىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسةو  ،ا�هت�ى الوقت
  .یع �ىل مشاركهتم مجیعا يف هذه اجللسةو�شكر كذ� امجل 

  .ورفعت اجللسة، وشكرا


